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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ท่ีมำและควำมส ำคัญและปัญหำของงำนวิจัย 
ขยะทะเล คือของเสียที่เกิดจากมนุษย์ที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยตั้งใจ

และไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกมีน้้าหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาที่สัน้
จึงถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งก้าเหนิด โดยคลื่น ลม กระแสน้้า และน้้าข้ึนน้้าลง  ขยะ
พลาสติกส่วนใหญ่ประกอบด้วยของใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุที่ใช้
ในการบรรจุหีบห่อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น สายรัด แผ่นพลาสติก หมวกนิรภัย             
และเครี่องมือประมง เช่น แห อวน ลอบ ไมโครพลาสติก คือ ช้ินส่วนขนาดเล็กของพลาสติก ที่มีขนาด
ตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร ไปจนถึง นาโนเมตร หรือ พิโคเมตรหรือเล็กเท่ากับขนาดของ แบคทีเรียหรือไวรัส
โดยไมโครพลาสติกแบ่งเป็นสองประเภท 1. Primary Microplastics ไมโครพลาสติกประเภทนี้      
เป็นพลาสติกขนาดเล็ก ๆ ซึ่งถูกผลิตข้ึนโดยตรงจากโรงงานตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น                        
พวกไมโครบีดส์ 2.Secondary Microplastic เป็นไมโครพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกซึ่งมีขนาดใหญ่ 
แล้วแตกหักหรือผุกร่อนจากคลื่น แสงอาทิตย์ หรือแรงบีบอัด จนกลายเเป็นช้ินเล็กๆ ซึ่งตลาดทะเล
ไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้้านานาชนิดเป็นแหล่งอาหารทะเลที่อยู่ใกล้ฝั่งกรุงเทพฯมากที่สุด อันเป็น
ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดอาชีพประมง และเป็นแหล่งค้าขายสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศท้าให้
การซื้อขายของทะเลมีความหลากหลายและมีการท้าเข้าสัตว์ทะเลชนืดต่างๆเข้ามา เช่นหอยหลอด
น้าเข้าจากปประเทศปากีสถาน ข้อมูลทั่วไปของหอยหลอดปากีสถาน หอยหลอดสกุล Solen 
dactylus ที่ถูกเก็บจากดินโคลนในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้้าสินธุของทะเลอาระเบียระหว่าง ณ. 
ชุมชนชายฝั่งของพื้นที่ล้าห้วยมีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวโดยใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมในการใช้เกลอืและไม้
บางๆและลากหอยหลอดออกจากโพรงในช่วงน้้าลง หอยหลอดคุณภาพดีขนาด 6.5-13.5 เซนติเมตร 
และน้้าหนัก 12-40 กรัม ในฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนและต้นฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ
เกี่ยวหอยหลอด อย่างไรก็ตามฤดูหนาวและฤดูฝนไม่เหมาะส้าหรับการเก็บหอยหลอด การปนเปื้อน  
ไมโครพลาสติกในอาหารและมนุษย์ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรีย (The Environment 
Agency Austria) ได้น้าอุจจาระจากผู้ร่วมการทดลอง 8 คน จาก 8 ประเทศ โดยแต่ละคนได้
รับประทานอาหารประจา้วันแบบปกติ ก่อนที่จะส่งอุจจาระของพวกเขาให้หน่วยงานได้วิเคราะห์ ผลที่
ได้คือ ตรวจเจอไมโครพลาสติกจากอุจจาระของผู้ที่ร่วมการทดสอบทุกราย โดยไมโครพลาสติกที่พบมี
ตั้งแต่พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท  (ใช้ท้าขวดน้้าด่ืม) โพลีพรอพีลีน (เช่น ถุงร้อนพลาสติกบรรจุอาหาร 
แก้วโยเกิร์ต ) ไปจนถึงโพลีไวนิลคลอไรด์ หรือ pvc (เช่น ฟิล์มห่ออาหาร)เฉลี่ยแล้วพบว่าในแต่ละ 10 
กรัมของอุจจาระจะเจออนุภาคของไมโครพลาสติกจ้านวน 20 ช้ินเลยทีเดียว

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/22/microplastics-found-in-human-stools-for-the-first-time?fbclid=IwAR2Jglzn0D1E33UWIkYsM7fIoHq1m7pc74BA0FSSzzHv8GnTEmMk-b7Bl8s


2 

 

ผู้วิจัยน้ีอยากทราบว่าจะมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลอย่างหอยหลอดที่คน
นิยมรับประทานและมันเป็นปัญหาใกล้ตัวของเราทุกคน  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
          การศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดน้าเข้าจากประเทศปากีสถาน

ที่ได้ จากตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 โครงงานการวิจัยครั้งนี้ที่ศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยหลอดปากีสถาน  
ที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร  

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยหลอดน้าเข้าจากปากีสถาน ที่ตลาดทะเล 
ไทย ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

2. ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ก้าหนดการศึกษาโครงงานวิวัยครั้งนี้ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่         

1 กันยายน พ.ศ. 2563 

3. ขอบเขตด้ำนพื้นที ่
       งานวิจัยครั้งนี้ท้าการสุ่มตัวอย่างจาก ตลาดทะเลไทย หมู่ที่ 1 1/2 ถ. พระราม 2 ต้าบล      
ท่าจีน อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

ข้อจ ำกัดด้ำนระยะเวลำ 
 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดข้ึนท้าให้ไม่สะดวกต่อการลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่าง 

แผนกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 ในการศึกษาการศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดน้าเข้าจาก
ประเทศปากีสถาน ที่ได้จากตลาดทะเลไทย อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้วางแผน
การด้าเนินงานดังตารางที่ 1.1 โดยใช้ระยะเวลาในการด้าเนินงานศึกษาวิจัยทั้งหมดประมาณ 7 เดือน 
โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
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ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด้าเนินงานวิจัย 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลำ (เดือน) 

ก.พ. 
63 

มี.ค 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ต.ค. 
63 

1. ศึกษาหัวข้อโครงการวิจัย 

2. วางแผนการด้าเนินงาน 

3. ศึกษาพื้นที่ที่ท้าการศึกษาวิจัย 

4. เก็บข้อมลูในพื้นที ่

5. วิเคราะห์ข้อมลู 

6. สรุปผลการศึกษาวิจัย 

7. น้าเสนอโครงการวิจัย 

8. จัดท้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

  

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
(1) สามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อหอยหลอดที่มีการน้าเข้าจากประเทศ 

ปากีสถาน 
(2) เป็นแนวทางในการจัดการไมโครพลาสติก 

นิยำมศัพท์ 
ไมโครพลำสติก คือ ช้ินส่วนพลาสติกขนาดเล็กมากที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปลา่ ซึ่งปนเปือ้น

ลงไปในสิ่งแวดล้อม ค้านี้ไม่ได้หมายถึงพลาสติกประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นพิเศษ แต่หมายถึงเศษ

พลาสติกชนิดใดๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร (ตามนิยามของส้านักงานบริหารบรรยากาศและ

มหาสมุทรแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา) ไมโครพลาสติกถูกน้าเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้หลายช่องทาง 

ตัวอย่างเช่น เครื่องส้าอาง เสื้อผ้า และกระบวนการอุตสาหกรรม ห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น 



 
 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้การทบทวนและสืบค้นวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจไมโครพลาสติกใน
หอยหลอดที่เป็นหอยหลอดที่ได้มาจากการน าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

(1) ขยะพลาสติกในทะเล 
(2) ไมโครพลาสติก  
(3) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
(4) ข้อมูลทั่วไปของหอยหลอดปากีสถาน 
(5) ตลาดทะเลไทย 
(6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขยะพลาสติกในทะเล 
 ขยะทะเล คือของเสียที่เกิดจากมนุษย์ที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยตั้งใจ
และไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกมีน้ าหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาที่สัน้
จึงถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งก าเหนิด โดยคลื่น ลม กระแสน้ า และน้ าข้ึนน้ าลง  
 ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ประกอบด้วยของใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร 
และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น สายรัด แผ่นพลาสติก หมวก
นิรภัย และ เครี่องมือประมง เช่น แห อวน ลอบ 
 ขยะพลาสติกช้ินใหญ่จะถูกย่อยสลายเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยจนถึงขนาดเล็กมากเรียกว่า          
ไมโครพลาสติกซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่มีขนาดที่เลก็กว่า 5 มิลลิเมตร นอกจากไมโครพลาสติกจะมาจาก
การย่อยสลายของพลาสติกช้ินใหญ่แล้ว ใช้เป็นเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของการผลิตพลาสติก ยังเป็น
ส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครื่องส าอางค์ (cosmetic products) และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(health care products)เนื่องจากมีขนาดเล็กมาก มันจึงเล็ดลอดสู่ท้องทะเลเป็นจ านวนมหาศาลใน
แต่ละปีรายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ทุก 1 ตารางไมล์หรือประมาณ 2.6 ตารางกิโลเมตร
ของผืนมหาสมุทรมีเม็ดพลาสติกบริสุทธ์ิลอยปะปนอยู่ราวๆ 13,000 เม็ด คุณสมบัติเฉพาะตัวที่ดูดซับ
สารพิษได้ดียังท าให้มันสะสมพีซีบี (PCBs) หรือดีดีที (DDT) และสารพิษอื่นๆ ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ยาวนานไว้ในดีกรีเข้มข้น นอกจากไมโครพลาสติกที่เป็นเม็ดแล้วยังพบไฟเบอรท์ี่เกดิจากการซักผ้าด้วย 
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1. แหล่งก าเนิดของขยะทะเล 
1. แหล่งบนบก ได้แก่ 

(1) ขยะบนบกที่ไม่ได้รับการจัดเก็บและบ าบัดอย่างถูกต้อง ที่ถูกพัดพาไปกับแม่น้ า  
ล าคลอง 

(2) หลุมฝังกลบขยะ(land-fills) ที่มีการจัดการไม่ถูกต้อง 
(3) ขยะจากระบบระบายน้ า  
(4) การทิ้งขยะบนชายหาดและบริเวณชายฝั่งจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและอื่นๆ 
(5) ภัยพิบัตทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม สืนามิ 

2. แหล่งในทะเล ได้แก่ 
(1) การท าประมงและอุตสาหกรรมการประมง  
(2) การเดินเรือพาณิชย์และท่องเที่ยว  
(3) การท าเหมืองแร่  
(4) การทิ้งขยะลงสู่ทะเลโดยผิดกฏหมาย 

2. ผลกระทบของขยะทะเล 
1. ผลกระทบตอ่สตัว์ทะเล สัตว์ทะเลหลายชนิดขยะจะกินพลาสติกโดยเข้าใจผิดคิด 

ว่าเป็นอาหาร ขยะดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งท าให้สัตว์ขาดอาหารและ
อาจถึงตายในที่สุด นอกจากการกินพลาสติกแล้วขยะพลาสติกยังเป็นอันตรายโดยการถูกรัด 
(entangled)และท าให้บาดเจ็บ 

2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ระบบนิเวศและทรัพยากรเกิดความสูญเสีย เช่น การ 
ตายของปะการัง เนื่องจากมีอวนจ านวนมากปกคลุมในแนวปะการัง การติดอวนของสัตว์ทะเลจนตาย
หรือติดเช้ือ ทั้งนี้ยังท าให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน โดยการติดมากับขยะที่ล่องลอยอยู่
ในน้ าจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง 

3. ผลกระทบต่อสายใยอาหาร (Food web) เม็ดพลาสติกขนาดเล็กและขยะ 
อื่นๆ ที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ าจะบังแสงแดดไม่ให้ส่องลงไปถึงแพลงตอนและสาหร่ายที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็น
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตในสายใยอาหารโดยใช้ ออกซิเจน คาร์บอนและแสงแดด เมื่อแพลงตอนและ
สาหร่ายได้รับผลกระทบสายใยอาหารก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย สัตว์ที่กินแพลงตอนและสาหร่าย
เป็นอาหารก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าสัตว์เหล่าน้ีมีจ านวนลดลงก็จะมีผลท าให้สัตว์ที่เป็นผู้บริโภค
ระดับสูงสุดซึ่งได้แก่ปละทูน่า ปลาฉลามลดลงไปด้วย ในที่สุดอาหารทะเลก็จะมีน้อยลงและราคาแพง
ข้ึน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อปลาและนกทะเลที่กินเม็ดพลาสติกบริสทุธ์ิเข้าไป เช่น รบกวนระบบ
การย่อย อุดตันทางเดินอาหาร หรือเป็นพิษต่อร่างกายจนท าให้เสียชีวิตขณะเดียวกันสารพิษที่ตกค้าง
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ในเนื้อเยื่อยังถูกส่งต่อตามล าดับห่วงโซ่อาหารจากสัตว์ทะเลขนาดเล็กถึงปลาตัวโตและถึงสัตว์   ผู้ล่าที่
อยู่ปลายสุดซึ่งแน่นอนว่าในจ านวนน้ันมีมนุษย์รวมอยู่ด้วย 

4.  ผลกระทบจากสารพิษ พลาสติกสามารถถูกย่อยเป็นขนาดเล็กลงได้โดย 
แสงแดด ท าให้สารเคมีบางชนิดที่เป็นพิษ ละลายไปในน้ าทะเล นอกจากนี้พลาสติกยังสามารถดูดซึม
สารพิษเช่น PCB ที่อยู่ในน้ าทะเลซึ่งสามารถเข้าสู่สายใยอาหารได้เมื่อถูกกินโดยสัตว์ 

5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ขยะทะเลสร้างความเสียหายให้กับการ 
เดินเรือ การประมง และสัตว์ทะเลจ านวนมาก รวมถึงนิเวศบริการทั้งในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อ
รายได้ทั้งที่มาจากการประมง และการท่องเที่ยว 

6. ผลกระทบต่อสุขภาพของคน เช่น การได้รับบาดเจ็บจากขยะบริเวณชายหาด 
และขยะทะเลพลาสติกขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารทั้งมนุษย์และสัตว์ทะเล 
เป็นต้น 

ไมโครพลาสติก 
 ไมโครพลาสติก คือ ช้ินส่วนขนาดเล็กของพลาสติก ที่มีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร ไปจนถึง     
นาโนเมตร หรือ พิโคเมตรหรือเล็กเท่ากับขนาดของ แบคทีเรียหรือไวรัส ในชีวิตประจ าวันของเราทุก
วันนี้มีความเกี่ยวข้องกับพลาสติกจนแทบจะแยกกันไม่ออก พลาสติกอยู่ในของเกือบทุกสิ่งที่เราใช้     
ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ าพลาสติก ถุงพลาสติก ด้ามปากกา เป็นต้น ซึ่งจริงๆ แล้วพวกมันก็คือกลุ่มของ           
พอลิเมอร์อินทรีย์ที่ได้จากปิโตรเลียม โดยรวมถึงพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride,PVC), 
ไนลอน (Nylon), พอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE), พอลิสไตรีน (Polystyrene, PS) และพอลิโพร
ไพลีน (Polypropylene, PP) ทั้งนี้พลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรลงไป หรือมีขนาดอยู่ในช่วง 
1 นาโนเมตรจนถึง 5 มิลลิเมตร เราจะเรียกมนัว่า ไมโครพลาสติก (Microplastics) ซึ่งแบ่งออกไดเ้ปน็ 
2 ประเภท คือ 

(1) ไมโครพลาสติกปฐมภูมิ (Primary microplastic) 
 ไมโครพลาสติกประเภทนี้เป็นพลาสติกขนาดเล็กๆ ซึ่งถูกผลิตข้ึนโดยตรงจากโรงงานตาม

วัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น พวกไมโครบีดส์ (microbeads) ที่เป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ในโฟมล้างหน้า 

เครื่องส าอาง สครับขัดผิว หรือยาสีฟัน โดยทั่วไปผลิตจากโพลีเอทลิีน (Polyethylene) ทั้งนี้มีงานวิจยั

หนึ่งระบุว่า 15-31 เปอร์เซ็นต์ของพลาสติกนั้นมาจาก Primary Microplastics และ 2 ใน 3 ของ

พวกมันก็มาจากเส้นใยสังเคราะห์จากการซักเสื้อผ้า รวมถึงช้ินส่วนของยางที่หลุดออกมาจากการขับข่ี 

ซึ่งเมื่อถูกช าระล้างด้วยน้ าหรือฝนแล้วก็ไหลไปรวมกันยังแหล่งน้ าต่างๆ 



6 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ไมโครพลาสติกปฐมภูมิ (Primary microplastic) 

ท่ีมา : ซาโนมารุ, 2561  
(2) ไมโครพลาสติกทุติยภูมิ (Secondary Microplastic) 

 เป็นไมโครพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกซึ่งมีขนาดใหญ่ แล้วแตกหักหรือผุกร่อนจากคลื่น 

แสงอาทิตย์ หรือแรงบีบอัด จนกลายเเป็นช้ินเล็ก ๆ ท าให้ไมโครพลาสติกประเภทนี้มีรูปร่างที่

หลากหลายมาก นอกจากนี้ยังมีไมโครพลาสติกอีกประเภทหนึ่งที่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า

อยู่ในประเภทใด นั่นคือ ไมโครพลาสติกที่ถูกผลิตออกมาให้มีขนาดเล็ก แต่ไม่ได้จ าเพาะเจาะจงการใช้

งานที่ชัดเจน 

 
ภาพท่ี 2.2 ไมโครพลาสติกทุติยภูมิ (Secondary Microplastic) 

ท่ีมา : ซาโนมารุ, 2561  
 ไมโครพลาสติกเหล่านี้ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ าและเดินทางลงสู่มหาสมุทร ปัญหาใหญ่ก็คือ      
พวกมันมีขนาดที่เล็กมาก จึงไม่สามารถกรองออกจากน้ าได้ และดูเหมือนว่าจุดน้ีเองที่พวกมันก าลังจะ
กลับมาสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ เพราะเมื่อพวกมันลงไปสู่มหาสมุทรแล้ว สัตว์ทะเลทั้งปลา กุ้ง ปู 
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ตลอดจนแพลงก์ตอนสัตว์ ล้วนได้รับผลกระทบอย่างที่เราทราบกันดีว่าไมโครพลาสติกเปน็ผลติภัณฑท์ี่
มนุษย์สังเคราะห์ข้ึน มันไม่ได้เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ดังนั้น การที่สัตว์ทะเลกินอาหารซึ่งปน เปื้อนไป
ด้วยไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายไม่สามารถขับออกได้ จึงสะสมภายในตัวของสัตว์เหล่านี้ 
และเมื่อกระเพาะอาหารของมันเต็มไปด้วยไมโครพลาสติกก็จะไม่มีพื้นที่พอส าหรับอาหารที่จ าเป็นต่อ
พวกมัน ส่งผลต่อสุขภาพและท าให้มันตายลงในที่สุด แน่นอนว่ามนุษย์ซึ่งกินสัตว์น้ าเป็นอาหารย่อม
ได้รับไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในตัวสัตว์น้ าเหล่าน้ีไปด้วย ดังนั้น ที่สุดแล้วพลาสติกเหล่าน้ีก็จะอยู่
ในตัวเรา 
 นอกจากนี้ไมโครพลาสติกยังเป็นวัสดุที่ไม่ละลายน้ า ดังนั้น พวกมันจึงยังคงปนเปื้อนอยู่ในน้ า

ทะเล เมื่อมนุษย์น าน้ าทะเลมาผลิตเป็นเกลือเพื่อปรุงอาหาร ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่                   

ไมโครพลาสติกจะปนเปื้อนมากับเกลือด้วย ที่แย่ไปกว่านั้นคือ ยังไม่มีแบคทีเรียที่พัฒนาตัวเองจน

สามารถย่อยสลายพันธะคาร์บอนที่พบในพลาสติกเหล่านี้ได้ การสร้างความเปลี่ยนแปลงใน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไมโครพลาสติก รวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ จึงเป็น

สิ่งจ าเป็น เพื่อจะรักษาสมดุลในระบบนิเวศเอาไว้ให้ได้ ก่อนที่ภัยร้ายที่เกิดจากน้ ามือของมนุษย์เองจะ

ย้อนกลับมาท าร้ายตัวเรา 

2. พิษจากสารอินทรีย์ที่ตกค้างในไมโครพลาสติก 
เนื่องจากไมโครพลาสติกมีพื้นที่ผิวมากเมื่อเทียบกับปริมาตร และเมื่อประกอบกับคุณสมบัติของ

พลาสติกที่เป็นไฮโดรโฟบิค (hydrophobic) จึงท าให้สามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้ดังนั้นจึงท าให้        
ไมโครพลาสติกมีแนวโน้มที่จะมีการปนเปื้อนของสารมลพิษประเภทสารพิษอินทรีย์ได้มาก ตัวอย่าง
ของสารในกลุ่มสารอินทรยี์ที่มีแนวโน้มสะสมอยู่ในไมโครพลาสติกได้มาก เช่น กลุ่มของสารอินทรยีท์ีม่ี
การตกค้างยาวนาน (persistent organic pollutants POPs) สารในกลุ่ม POPs เป็นสารพิษที่ย่อย
สลายยากสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตและเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง มีอยู่ 12 ชนิดที่เป็นที่รู้จักดี            
คือ ดีดีที คลอเดนอัลดริน เดลดริน เอ็นดริน มิเร็กซ์ท็อกซาฟิน เฮปตาคลอร์เฮกซะคลอโรเบนซีน               
พีซีบีไดออกซิน และฟิวราน สารเคมีเหล่านี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้หลายทาง ทั้งจากโรงงาน ท่อน้ าทิ้ง 
พื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงเป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งจะถูกปล่อยผ่านระบบการ
ก าจัดกาก หลุมฝังกลบ หรือเตาเผาขยะ อันตรายของ POPs คือมีความเป็นพิษสูง และสะสมใน
สิ่งแวดล้อมได้นานนับทศวรรษ ซึ่งสารพิษเหล่าน้ีมีคุณสมบัติคือไม่ละลายในน้ าแต่ละลายได้ดีในไขมัน 
จึงท าให้ง่ายต่อการเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะสัตว์ที่มี
ร่างกายประกอบข้ึนด้วยไขมันปริมาณมาก เช่น มนุษย์วาฬ หมีโพลา หรือ โลมา การสะสมก็จะยิ่งมี
มากขึ้น ดังนั้นเมื่อสารดังกล่าวมีการสะสมในไมโครพลาสติก และเมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับพลาสติกเข้าไปใน
ร่างกายจึงท าให้มีแนวโน้มท าให้สารพิษในสิ่งมีชีวิตสูงข้ึนด้วย (Matthies, 2011) จากแนวโน้มการ
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สะสมของสารพิษอินทรีย์ในไมโครพลาสติก จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารในหลายด้าน 
เช่น การศึกษาการดูดซับสารพิษอินทรีย์ของไมโครพลาสติกบนชายหาดในโปรตุเกสพบว่าพลาสตกิทีม่ี
อายุมากมักจะมีสีคล้ า และพลาสติกในกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีความเข้มข้นของสารพิษปนเปื้อน
ในไมโครพลาสติกมากกว่าพลาสติกที่มีสีคล้ าน้อยกว่า สารที่พบว่ามีการสะสมในไมโครพลาสติกจะ
เป็นพวกโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs), โพลีคลอริเนตไบฟีนิล (PCBs) และดีดีที 
(DDT) โดยสารสองชนิดหลังเป็นสารในกลุ่ม POPs (Frias et al., 2010) 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าไมโครพลาสติกที่มีผลต่อการสะสมของสารมลพิษต่างๆ               
ในสิ่งมีชีวิต เช่น ในงานวิจัยของ Teuten, et al., (2007) ได้ทดสอบการดูดซับฟีแนนทรีนซึ่งเป็นสาร
ในกลุ่มโพลีไซคลิคอโรมาติคไฮโครคาร์บอน (PAHs) ในไมโครพลาสติกหลายชนิดพบว่าพลาสติกชนิด         
โพลีเอทไทลีนมีการดูดซับดีที่สุดรองลงมาคือ โพลีโพไพลีนและโพลีไวนิลคลอไรด์ตามล าดับ และได้
ลองทดสอบผลของพลาสติกที่มีการปนเปื้อนฟีแนนทรีนต่อการดูดซับสารของไส้เดือนทะเลพบว่าการ
เพิ่มพลาสติกที่มีการปนเปื้อนลงในตะกอนดินท าให้ฟีแนนทรีนสะสมในเนื้อเยื่อไส้เดือนทะเลมากขึ้น 

3. ผลกระทบจากไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล 
เนื่องจากไมโครพลาสติกมีขนาดที่เล็ก และพบการแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งใน

น้ าและตะกอนดิน จึงท าให้สิ่งมีชีวิตในทะเลกินเอาไมโครพลาสติกเข้าไปแลว้เกิดท าใหเ้กิดการสะสมใน
ห่วงโซ่อาหาร จากข้อมูลในการศึกษาพบว่า แพลงก์ตอนพืช ปลิงทะเล หอยสองฝา และไส้เดือทะเลมี
การกินไมโครพลาสติกเข้าไป โดยที่พวกมันไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นอาหารหรือไมโครพลาสติก 
(Bhattacharya et al., 2010; Browne et al. 2008; Graham and Thompson, 2009; Murray 
and Cowei., 2011; Teuten et al., 2007) ช่วงชีวิตหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทางทะเลไม่ว่าจะเป็นนกทะเล 
กุ้ง หรือปลาสามารถกินเอาไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกายได้เนื่องจาก ไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กจงึ
มีแนวโน้มท าให้สิ่งมีชีวิตอยู่ในห่วงโซอาหารระดับต้น สามารถกรองกินไมโครพลาสติกเป็นอาหาร  
(Andrady et al., 2011; Moore, 2008) และจากการตรวจสอบพบว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล
ก็ได้รับผลกระทบจากอนุภาคของไมโครพลาสติก ที่ถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซอาหารนั้นด้วย โดยผ่าน
การกินปลาที่มีการปนเปื้อนไมโครพลาสติก (Eriksson and Burton, 2003) 

ผลกระทบจากการกินไมโครพลาสติกของสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนได้ทั้งผลกระทบทางกายภาพและ
ชีวภาพ เช่น มีการพบไมโครพลาสติกในนกนางนวลในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นจ านวนมาก                 
เมื่อสิ่งมีชีวิตกินเอาเศษพลาสติกเข้าไปเศษพลาสติกจะเข้าไปขัดขวางทางเดินอาหารหรอืก่อให้เกิดการ
บริโภคอาหารที่น้อยลง และในกระบวนการย่อยอาหารจะย่อยเอาสารพิษที่อยู่ในไมโครพลาสติก
สะสมในเนื้อเยื่อไขมันได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าไมโครพลาสติกมีศักยภาพที่จะยับยั้งกระบวนการ
ต่างๆ ของระบบการท างานในร่างกายของสิ่งมีชีวิต เช่น การสะสมของอนุภาคของไมโครพลาสติกใน
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาจจะท าให้สิ่งมีชีวิตเกิดการบาดเจ็บจากไมโครพลาสติกที่มีความแหลมคม 
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ก่อให้เกิดการผลิตเอนไซม์ลดลง ลดการกระตุ้นความอยากอาหารท าให้ได้รับสารอาหารลดลง และท า
ให้การเจริญเติบโตไม่เต็มประสิทธิภาพรวมถึงการลดประสิทธิภาพฮอร์โมนของระบบสืบพันธ์ุของ
สิ่งมีชีวิต (OSPAR 2009.; Van Franeker etal., 2011) 

นอกจากนี้ยังพบว่าไมโครพลาสติกส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ า โดยพบว่าไมโครพลาสติก
สามารถเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดของหอยแมลงภู่และเหนี่ยวน าให้เกิดการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุ้มกันที่เพิ่มข้ึนในระดับโมเลกุล (Browne et al., 2008) นอกเหนือจากหอยแมลงภู่แล้วยังมี
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ไมโครพลาสติกอาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร     
สายพันธ์ุของระบบนิเวศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิต
จ าพวกหนอนตัวกลม, ครัสเตเชียนและไบรโอซัว มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงระดับของประชากร
อย่างมาก นอกจากนี้สารที่มาจากไมโครพลาสติก เช่น โมโนเมอร์มีผลต่อการท างานของต่อมไร้ท่อใน
สิ่งมีชีวิต (Wright et al.,2013) อย่างไรก็ตามในบางการศึกษาในปัจจบุันยังไม่สามารถบ่งบอกได้อยา่ง
ชัดเจนว่าการบริโภคไมโครพลาสติกของสิ่งมีชีวิตในทะเลมีผลต่อการด ารงชีวิตและสุขภาพของ
สิ่งมีชีวิตในทะเล เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในทะเลจ านวนมากที่สามารถก าจัดสิ่งแปลกปลอมออกจาก
ร่างกายได้ซึ่งแตกต่างจากมาโครพลาสติกที่มีขนาดใหญ่เมื่อสิ่งมีชีวิตบริโภคอาจได้รับผลกระทบที่มีผล
ไปขัดขวางทางเดินอาหารท าให้การบริโภคอาหารลดลง (Anthony, 2011) 

ตารางท่ี 2.2 การรายงานการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตทางทะเล 

กลุ่มสิ่งมีชีวิต ชนิด แหล่งอ้างอิง 
Holothurian 

Mollusca 
Lug worms 
Crustracean 

phytoplankton 

Holothruria 
Mytilus edulis 

Arenicola marina 
Nephrops norvegicus 

Scenedesmos 

foridana Graham and Thompson (2009) 
Browne et al. (2008) 
Teuten et al., (2007) 

Murray and Cowei., (2011) 
Bhattacharya et al., (2010) 

 

4. ลักษณะของไมโครพลาสติกที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต 
Wright et al., (2003) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของลักษณะต่างๆ ไมโครพลาสติกต่อ

สิ่งมีชีวิต โดยได้อธิบายถึงผลกระทบของลักษณะทางกายภาพของไมโครพลาสติก เช่น ขนาด ความ
หนาแน่น สีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1 ขนาด 
ขนาดของไมโครพลาสติกมีส่วนในการเข้าไปสู่สิ่งมีชีวิต เพราะยิ่งไมโครพลาสติกมีขนาดเล็ก

ยิ่งมีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในล าดับต้นของห่วงโซ่อาหาร อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการ
บริโภคของสิ่งมีชีวิตก็มีส่วนส าคัญ เช่น ในวาฬบาลีน (Baleen whale) ที่สามารถกรองน้ าปริมาณ 
70,000 ลิตร ท าให้มีความเสี่ยงที่จะบริโภคพลาสติกเข้าสู่ร่างกายและอวัยวะมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มี
รูปแบบการกินอาหารแบบอื่น 

4.2 ความหนาแน่น และชนิดของพลาสติก 
ความหนาแน่นของไมโครพลาสติกมีผลต่อปริมาณของพลาสติกในมวลน้ า และตะกอนดิน

รวมถึงแนวโน้มที่จะได้รับพลาสติกของสัตว์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน เช่น สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมวลน้ า
ระดับต่างกันจะได้รับพลาสติกชนิดต่างกัน โดยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในส่วนบนของมวลน้ ามีแนวโน้มที่         
จะปนเปื้อนพลาสติกที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า เช่น โพลีเอทไธลีน (PE) ที่มีความหนาแน่น             
0.91-0.94 ในขณะที่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดินก็มีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนพลาสติกที่มีความ
หนาแน่นมากกว่าน้ า เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่มีความหนาแน่น 1.38 เป็นต้น  

4.3 ส ี
สีของไมโครพลาสติกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกกินของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะใน

สิ่งมีชีวิตที่มีประสาทการรับรู้ภาพ และสีโดยสัตว์จะเลือกกินพลาสติกที่มีสีคล้ายเหยื่อของสัตว์ชนิดนัน้ 
เช่น จากรายงานการศึกษาพบว่าปลาเศรษฐกิจที่ส าคัญในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ          
ที่บริโภคแพลงก์ตอนและสัตว์ที่มีขนาดเล็ก พบไมโครพลาสติกสีขาว และเหลืองมาก จึงเป็นไปได้ว่า
อาจจะบริโภคไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็และสีที่ใกล้เคียงกับเหยื่อที่มีสีขาว สีเหลืองและสีน้ าตาล 
และการศึกษาในบริเวณอ่าวเนียนติกพบว่าปลามีปริมาณของเม็ดโฟมสีขาวมาก อาจเนื่องมาจากเม็ด
โฟมมีลักษณะใกล้เคียงเหยื่อของปลา (Wright et al., 2013) 

5. ผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม 
ไมโครพลาสติกนั้นมีคุณสมบัติต่างๆ ของพลาสติกแต่ละชนิดอย่างครบถ้วนไม่แตกต่างจาก

พลาสติกขนาดใหญ่ แต่การลดขนาดลงของพลาสติกนั้นส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายตัวและปนเปื้อน
ของพลาสติกในน้ า ดิน และสิ่งมีชีวิต ในวงกว้าง และมากข้ึนกว่าเดิม ท าให้ในปัจจุบันน้ีสามารถตรวจ
พบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกได้ในหลายแหล่งน้ าทั่วโลก (Faure, Corbaz, Baecher & De 
Alencastro,2012; Eriksen et al., 2013; Su et al., 2016; Wang, Ndungu, Li & Wang, 2017) 
และยังตรวจพบไมโครพลาสติกในสัตว์น้ า เช่น เต่าทะเล (Duncan et al., 2019) ปลา (Alshawafi, 
Analla, Alwashali, Ahechti & Aksissou, 2018) หอย (Torre et al., 2014; Tharamon et al., 
2016 )  ตั วอ่ อน  แมลงน้ า  แพลงก์ตอน ( Setälä,Fleming-Lehtinen & Lehtiniemi, 2014 ; 
Möhlenkamp, Purser & Thomsen, 2018) ไมโครพลาสติกในสาหร่ายทะเล (Besseling, Wang, 
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Lürling & Koelmans, 2014 ; Sjollema, Redondo-Hasselerharm,Leslie, Kraak & Vethaak, 
2016 ; Zhang, Chen, Wang & Tan, 2017) นอกจากนี้ยังมีรายงานผลของไมโครพลาสติก             
ต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าหลายชนิดด้วยกัน ในสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช ไมโครพลาสติกมีผลกระทบต่อ
การสังเคราะห์แสง ในสัตว์น้ าและแพลงก์ตอนสัตว์พบว่ามีการสะสมในเนื้อเยื่อ มีผลกระทบต่อระบบ
การหายใจ การย่อยอาหาร การสืบพันธ์ุ การเจริญ ท าให้ตัวอ่อนมีการเจริญที่ผิดปกติ และเพิ่มอัตรา
การตายในสัตว์น้ าดังแสดงในรายงานของ Bhattacharya, Lin, Turner & Ke (2010) พบว่าสาหร่าย 
2 ชนิด Chlorella และ Scenedesmus สามารถดูดซับ และสะสมพลาสติกชนิด PS ที่มีขนาดเล็ก
ระดับนาโนเมตร (nano - PS) ส่งผลให้เกิดการลดลงของกระบวนการสังเคราะห์แสง Sjollema et 
al. (2016) และ Zhang et al. (2017) รายงานผลของ PVC ขนาด 1 ไมโครเมตร ที่ปนเปื้อนในแหลง่
น้ าสามารถกระทบต่อการเจริญ และสังเคราะห์แสงของสาหร่ายทะเล Skeletonema costatum 
Cole et al. (2013) รายงานผลของไมโครพลาสติกชนิด PS ต่อแพลงก์ตอนสัตว์ 2 ชนิด ได้แก่ 
Centropages typicus และ Calanus helgolandicus พบว่ามีการสะสมไมโครพลาสติกในเนื้อเยื่อ
ของแพลงก์ตอนสัตว์ (ซึ่งอาจส่งผลต่อการถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร) และพบว่าแพลงก์ตอนสัตว์ทั้ง 2 
ชนิดมีอัตราการสืบพันธ์ุลดลง ไข่มีขนาดเล็กลง มีอัตราการฟักเป็นตัวต่ า และมีอัตราการตายที่สูงข้ึน 
Gliwicz & Siedlar ( 1 980 )  Besseling et al.  ( 2 014 )  แล ะ  Ogonowski, SchÜrr, Jarsén & 
Gorokhova (2016) รายงานถึง nano - PS ที่มีผลกระทบต่อการเจริญที่ผิดปกติของตัวอ่อน อัตรา
การรอดชีวิต ของแพลงก์ตอนสัตว์ (Daphnia magna) Browne, Dissanayake & Galloway (2008) 
รายงานการอักเสบใน Mytilus edulis เป็นผลมาจากไมโครพลาสติกชนิด PS นอกจากนี้ Rist, 
Assidqi & Zamani (2016) พบว่า PVC ขนาด 1–50 ไมโครเมตร ส่งผลกระทบต่อการหายใจ                
การกรองอาหาร การสร้างสารเมือก และเพิ่มอัตราการตายของหอยแมลงภู่ (Perna viridis: green 
mussel) 

6. การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในอาหารและมนุษย์ 
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรีย (The Environment Agency Austria) ได้น าอุจจาระ

จากผู้ร่วมการทดลอง 8 คน จาก 8 ประเทศอย่าง ออสเตรีย อิตาลี ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ 
ญี่ปุ่น รัสเซีย และ สหราชอาณาจักร โดยแต่ละคนได้รับประทานอาหารประจ าวันแบบปกติ (ผู้ที่ร่วม
การทดลองไม่มีใครทานมังสวิรัต และมี 6 คนที่ทานปลาทะเล) ก่อนที่จะส่งอุจจาระของพวกเขาให้
หน่วยงานได้วิเคราะห์ 

ผลที่ ได้ คือ  ตรวจเจอไมโครพลาสติกจากอุจจาระของผู้ที่ ร่วมการทดสอบทุกราย  โดย                          
ไมโครพลสติกที่พบมีตั้งแต่ พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท  (ใช้ท าขวดน้ าด่ืม) โพลีพรอพีลีน (เช่น ถุงร้อน
พลาสติกบรรจุอาหาร แก้วโยเกิร์ต ) ไปจนถึง โพลีไวนิลคลอไรด์ หรือ pvc (เช่น ฟิล์มห่ออาหาร) 
เฉลี่ยแล้วพบว่าในแต่ละ 10 กรัมของอุจจาระจะเจออนุภาคของไมโครพลาสติกจ านวน 20 ช้ิน 

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/22/microplastics-found-in-human-stools-for-the-first-time?fbclid=IwAR2Jglzn0D1E33UWIkYsM7fIoHq1m7pc74BA0FSSzzHv8GnTEmMk-b7Bl8s
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ผลวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ามลพิษขยะพลาสติกไม่ได้เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเพียงอย่างเดียว        
แต่มลพิษขยะพลาสติกที่พวกเราสร้างขึ้นก าลังคุกคามเราอย่างเงียบๆ 

เมื่อไมโครพลาสติกเหล่านี้หลุดรอดเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้น เราอาจ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ตรวจสอบการหลุดรอดของไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกาย และข่าวร้ายก็
คือ พลาสติกเล็กจิ๋ว (แต่ร้าย) พวกนี้มีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า BPA หรือบิสฟีนอลเอ สารตัวนี้จะไป
รบกวนการท างานของระบบในร่างกาย รบกวนการท างานการปล่อยฮอร์โมนเอสโทรเจน 
(greenpeace thailand) 

แม้จะยังไม่มีการศึกษาลงไปในรายละเอียดว่า ไมโครพลาสติกที่เข้าไปในร่างกายน้ันจะส่งผลให้
เกิดอันตรายต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง แต่จากการค านวณการรับประทานอาหารชนิดต่างๆ เช่ือว่าโดย
เฉลี่ยในคนที่ทานอาหารปกติน่าจะมีไมโครพลาสติกอยู่ในกระเพาะอาหารมากกว่า 10,000 ช้ิน 
(ข้ึนอยู่กับลักษณะและปริมาณการรับประทานอาหารทะเล) 

“บางคนบอกว่าถ้าอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วไม่น่าเป็นห่วง เพราะน่าจะขับถ่ายออกไป แต่จริงๆ 
แล้วการขับถ่ายไม่สามารถท าให้ไมโครพลาสติกออกได้หมด ก็ยังเหลือตกค้าง 

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือถ้าตกค้างอยู่ภายในร่างกายแล้ว และไมโครพลาสติกมีการแตกตัวเล็กลงจาก
ไมโครเมตร เป็นนาโนเมตร หรือพิโคเมตร หรือเล็กเท่ากับแบคทีเรียหรือไวรัส อาจจะหลุดเข้าไปอยู่ใน
เส้นเลือดได้ แบบนี้น่ากลัว เพราะว่าแบคทีเรีย ไวรัสเข้าได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นขนาดไมโครพลาสติกหลดุ
เข้าไปในเส้นเลือดอาจจะไปขวางกั้นเส้นเลือดเราก็ได้ และสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากคือถ้าไปฝังตามเนื้อเยื่อ
ของเรา อาจจะเป็นตัวที่ท าให้เกิดมะเร็งเกิดข้ึนได้ ซึ่งผลกระทบเหล่าน้ีต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะ
เกิดข้ึนให้เห็น 

เพราะฉะนั้นตอนน้ีเราก็ได้แค่ทราบแล้วก็ระวังไว้ เพราะว่าไมโครพลาสติกปนเปื้อนไปทุกหนแห่ง
แล้ว เราก็ต้องปรับพฤติกรรมของเราเองด้วย” 

“การจัดการขยะที่ดี เราต้องจัดการตั้งแต่บนบก เพราะพอพลาสติกลงไปในทะเลแล้ว การจัดการ
จะล าบากมาก ถึงแม้เราจะเก็บกวาดขยะก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถเก็บได้หมด ยิ่งถ้าเป็นไมโครพลาสติก
แล้ว เรายิ่งไม่สามารถจัดการมันได้เลย เพราะฉะนั้นยิ่งลงทะเลแล้วแตกหักเป็นช้ินเล็กมากเท่าไหร่ 
อันตรายหรือผลกระทบก็จะยิ่งสงู การที่เราจะท าความสะอาดก็ยิ่งยาก ฉะนั้นทางที่ดีคือไม่ให้ขยะและ
พลาสติกลงทะเลไปตั้งแต่แรกเพราะ ณ ขณะนี้เราไม่สามารถสร้างพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในทะเล” 
(รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  

7. การจัดการกับไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม 
การจัดการกับปัญหาไมโครพลาสติกที่นิยมกัน คือ การลดจ านวนไมโครพลาสติกที่ เข้าสู่

สิ่ งแวดล้อมซึ่งท าโดยการเลิก การห้ามใช้ไมโครพลาสติกแบบปฐมภูมิในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว                     
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท าความสะอาดร่างกาย เช่น การห้ามใช้พลาสติกแบบ oxo-plastic การลดการใช้
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ถุงพลาสติก รวมไปถึงกระบวนการจัดการกับขยะพลาสติกต่างๆ เช่น การใช้ซ้ า การดัดแปลงให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการรีไซเคิล ซึ่งเป็นวิธีการที่จะลดไมโครพลาสติกเข้าสู่สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง 
เช่น รัฐสภายุโรปเรียกรอ้งให้มมีาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อเสนอดั้งเดิมของคณะกรรมาธิการ 
ได้แก่ 

(1) ห้ามใช้ไมโครพลาสติกในเครื่องส าอางผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์   
 ท าความสะอาดภายในปี ค.ศ. 2020 และมาตรการที่ เป็นรูปธรรมเพื่อจัดการกับแหล่งอื่นๆ                
ของไมโครพลาสติก 

(2) ห้ามไม่ให้ใช้พลาสติกชนิด oxo-plastic ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางไมโครพลาสติกภายใน 
ปี ค.ศ. 2020 

(3) ลดการใช้สารอันตรายในพลาสติกเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่น ากลับมาใช้ใหม่ปราศจากสารเคมี 
อันตราย 

(4) ควรให้ความส าคัญกับการป้องกันขยะพลาสติกต้ังแต่แรกตามด้วยการใช้ซ้ า และรีไซเคิลโดย 
การฝังกลบหรือเผาขยะพลาสติกเป็นทางเลือกสุดท้าย (European Commission’s Scientific 
Advice Mechanism, 2018) 

นอกจากนั้นในต่างประเทศมีรายงานหลายช้ินที่มุ่งช้ีไปยังพลาสติกประเภทย่อยสลายได้ 
(degradable plastic) หรือที่ เรียกว่า oxo-plastic ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผสมสารเคมีที่ท าให้เกิด
กระบวนการออกซิเดช่ันท าให้พลาสติกสามารถแตกหรือฉีกขาดเป็นช้ินขนาดเล็ก ลักษณะการฉีกขาด
เช่นนี้จึงเป็นตัวการที่ท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของไมโครพลาสติกในธรรมชาติอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่
ผ่านมา (Thomas, Clarke, McLauchlin & Patrick, 2010, 2012; Briassoulis, Hiskakis, Babou 
& Kyrikou, 2015; Hann, Ettlinger, Gibbs & Hogg,2016) โดยได้ระบุถึง ถุงหูหิ้ว หรือ shopping 
bag หรือที่เรียกว่า ถุงก๊อบแก๊บ ในประเทศไทยที่ท าจาก oxoplastic เป็นตัวการส าคัญเกิดที่ท าให้
เกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกแบบทุติยภูมิ เนื่องจากมีการผลิตและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่ว
โลก เมื่อทิ้งสู่ธรรมชาติจะเกิดการฉีกขาด และลดขนาดลงจนกลายเป็นไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่
ในสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ประกาศห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท า
ความสะอาดร่างกาย และการห้ามใช้พลาสติกแบบ oxo-plastic ตามโรดแมพการจัดการขยะ
พลาสติก ค.ศ. 2018 - 2030 (Roadmap on Plastic Waste Management - Thailand PRD, 
2019) โดยในปี ค.ศ.2019 เลิกใช้พลาสติกจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวด พลาสติกผสม
สารอ็อกโซ่ (oxo-palstic) และไมโครบีดส์ ในปี ค.ศ. 2022 เลิกใช้พลาสติก จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ 
ถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก (ยกเว้น
การใช้กรณีที่มีความจ าเป็นส าหรับเด็ก คนชรา ผู้ป่วย) และแก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) ในปี 
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ค.ศ. 2027 จะน าขยะพลาสติกตามเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ทั้งหมด (100%) คาดว่าจะ
สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ประมาณ 0.78 ล้านตัน/ปี (Pollution Control Department, 
2017; Plastic Waste Management Subcommittee, 2018) 

อย่างไรก็ตามยังคงมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมาก
นอกจากนั้นขยะพลาสติกถูกทิ้งเข้าสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และสะสมกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีมี
จ านวนมหาศาลนั้นเป็นแหล่งก าเนิดที่สามารถปลดปล่อยไมโครพลาสติกแบบทุติยภูมิออกมาปนเปือ้น
อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา และไม่สามารถก าจัดออกได้โดยง่าย แต่อย่างไรก็ตามมีแนวความคิด
เกี่ยวกับการก าจัดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีทางชีวภาพ เช่น การย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ 
หรือการใช้สิ่งชีวิตขนาดเล็กกินไมโครพลาสติก (Dawson et al., 2018) แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากไมโครพลาสติกโดยสว่นใหญ่ยังคงคุณสมบตัิของพลาสติก คือ ทนต่อการย่อยสลาย จึงไม่อาจ
ย่อยได้ง่ายโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ และในกรณีที่ใช้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเพื่อกินไมโครพลาสติกใน
ธรรมชาตินั้นอาจท าให้เกิดการสะสมและถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารได้ถ้าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนั้นถูก
กินโดยสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามแนวคิดจากงานวิจัยของ Patwa et al. (2015) เกี่ยวกับ
การจับอนุภาคขนาดนาโนที่ปนอยู่ในน้ าโดยใช้เมือกของแมงกะพรุน ท าให้เกิดโครงการ GoJelly 
( Javidpour & Rotter, 2018 )  ข้ึ น ในส ห ภาพยุ โ ร ปที่ พ ย าย ามผ ลิ ต  TRL 5 -6  prototype 
microplastics filter หรือ GoJelly จากเมือกของแมงกะพรุน 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ Cotylorhiza 
tuberculata ( fried egg jellyfish)  Rhizostoma pulmo (barrel jellyfish)  และ  Mnemiopsis 
leidy (warty comb jellyfish)  เพื่ อ ใ ช้ในการดักจับไมโครพลาสติกในน้ าทะเล ( European 
Commission, 2018) โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์                
และสามารถใช้งานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดักจับไมโครพลาสติกใน
แหล่งน้ าโดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบ GoJelly ที่ได้นั้นถูกทดสอบในทะเลของประเทศสหภาพยุโรป 3 แห่ง 
ได้แก่ นอร์เวย์(Norwegian) บอลติก (Baltic) และเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) ซึ่งโครงการนี้
มีมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยในสหภาพยุโรปเข้าร่วมกว่า 19 แห่ง  

8. สถานการณ์ไมโครพลาสติกในประเทศไทย 
ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา ไม่มีการค านวณ และไม่มีรายงานที่ เกี่ยวข้องกับปริมาณ                

ไมโครพลาสติกแบบปฐมภูมิในสิ่งแวดล้อมออกมาอย่างเป็นรูปธรรม และจากรายงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ประมาณจ านวนของเม็ดไมโครพลาสติกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดใบหน้า และ
ร่างกายหลายชนิดเข้าสู่แหล่งน้ าในธรรมชาติ เช่น งานวิจัยของ Napper et al. (2015) ได้ค านวณว่า
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดใบหน้า และร่างกายที่ประกอบด้วยเม็ดไมโครพลาสติก 1 ครั้ง จะมี
เม็ดไมโครพลาสติกประมาณ 4,594 - 94,500เม็ด ที่ปนเปื้อนลงสู่น้ า และถูกชะล้างลงสู่ท่อระบายน้ า
ก่อนที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น Gouin et al.(2015) ได้ประมาณน้ าหนักของไมโครพลาสติก
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ที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละคน/วันเท่ากับ 2.4 กรัม หรือประมาณ 0.876 กิโลกรัม
ต่อปีต่อคน ซึ่งเมื่อน าตัวเลขนี้มาค านวณกับประชากรประเทศไทยปี ค.ศ. 2019 ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 
70 ล้านคน โดยลองก าหนดให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ประมาณ 50% หรือ 35 ล้านคน จะพบว่ามี                
ไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนลงสู่น้ า 30,660 ตันต่อปี ซึ่งจากการประมาณระยะเวลาของการใช้
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีเม็ดไมโครพลาสติกผสมในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ถึง 15 ปี นั่นหมายถึงใน
ปัจจุบันน้ีคงมีปริมาณไมโครพลาสติกชนิดปฐมภูมิเข้าสู่แหล่งน้ าของประเทศไทยเป็นปริมาณที่สูงมาก 

นอกจากนั้นยังพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก 
( Jambeck et al. , 2015)  Plastic Waste Management Subcommittee ( 2018)  ร า ย ง าน ว่ า
ประเทศไทยมีการผลิต และใช้ถุงพลาสติกมากกว่า 45,000 ล้านใบ และในปี ค.ศ. 2017 ปริมาณขยะ
พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้วอยู่ที่ 517,054 ตัน แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 241,233 ตัน 
หลอดพลาสติก 3,873 ตัน กล่องโฟมบรรจุอาหาร 29,248 ตัน ซึ่งปริมาณการเกิดไมโครพลาสติกแบบ
ทุติยภูมิในธรรมชาติน่าจะมีปริมาณที่สูงตามปริมาณของขยะที่ทิ้งสู่ธรรมชาติ เช่น ถ้าลองประมาณ
ปริมาณการเกิดไมโครพลาสติกทุติยภูมิจากขยะพลาสติก 5 - 10 % จากปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด
ในปี ค.ศ. 2017 จะได้ปริมาณไมโครพลาสติกทุติยภูมิประมาณ 39,570.4 - 79,140.8 ตัน/ปีที่เข้าสู่
สิ่งแวดล้อม ซึ่งขยะพลาสติกที่เกิดข้ึนเหล่าน้ีจะสะสม และเพิ่มข้ึนทุกปี จึงสามารถเกิดการลดขนาดจน
กลายเป็นไมโครพลาสติกทุติยภูมิเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา 

อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมหลายช้ินด้วยกันซึ่ง
โดยส่วนใหญ่จะท าการส ารวจในทะเลตัวอย่างเช่น การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยสองฝา
บริเวณชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี โดยพบไมโครพลาสติกในหอยเสียบ
บริเวณชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งจ านวน 3.13±2.75 ช้ิน/ตัว และ 2.98±3.12 ช้ิน/ตัว 
ตามล าดับ (Tharamon, Praisanklul &Leadprathom, 2016) ผลของไมโครพลาสติกต่อสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังในชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย : แนวทางการอนุรักษ์เขตชายฝั่งทะเล (Thushari, 
Senevirathna, Yakupitiyage & Chavanich, 2017)  ขยะไมโครพลาสติกบริ เ วณชายหาดฝั่ง
ตะ วันตก  จั งห วัด ภู เ ก็ ต  Ekchit & Ruamkaew (2019)  ซึ่ ง ผลจากรายงานการส า รวจพบ                   
ไมโครพลาสติกที่มี ชนิด รูปทรง และประเภทต่างๆ ในตะกอน และในสัตว์ทะเลประเภทต่างๆ ของ
ประเทศไทย โดยพบว่าไมโครพลาสติกประเภทเส้นใยมีจ านวนมากที่สุด และที่พบรองลงมาคือ
ประเภทไม่มีรูปทรงที่แน่นอน  
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กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดลักษณะของเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า 
หรือขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้เครื่องส าอางที่ใช้แล้วล้างออกที่มีส่วนผสมของพลาสติก
ไมโครบีดส์ เป็นเครื่องส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป 

บังกลาเทศ เป็นประเทศแรกของโลก ในปี 2002 ได้ห้ามใช้ถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีเอทิลีน
ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท าให้ท่อน้ าอุดตันและเกิดน้ าท่วมหนักในปี 1988 และ 1998 หลังจากที่พบว่ามี
การใช้กันมาถึงวันละมากกว่า 9 ล้านใบเฉพาะในเมืองหลวงและมีเพียง 10% เท่านั้นที่น าไปฝังกลบ
และทิ้งในพื้นที่ส าหรับทิ้งขยะ ส่วนที่เหลือไม่มีการจัดการที่ดี มาตรการนี้ในช่วงแรกได้รับการตอบรับ
อย่างดีทั่วประเทศเพราะรัฐบาลยังมีมาตรการลงโทษหากฝ่าฝืนด้วยโทษปรับสูงสุดถึง 71 ดอลลาร์
และจ าคุกสูงสุดนาน 6 เดือน แต่ข้อมูลของ UNEP พบว่าในปีหลังๆ การใช้ถุงพลาสติกในบังกลาเทศ
เริ่มเพิ่ม ข้ึนในตลาดสินค้าอาหาร เนื่องจ ากปัญหาในการบังคับใช้และขาดทางเลือกอื่นที่                      
มีประสิทธิภาพ 

จีน ผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายในน้ า มีการด าเนินการทั้งในระดับรัฐบาลท้องถ่ินและรัฐบาล
กลาง โดในปี 1999 รัฐบาลได้สั่งห้ามผลิตและใช้ภาชนะใส่อาหารขนิดใช้ครั้งเดียว แต่การห้ามนั้นไม่มี
การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ต้องยกเลิกข้อห้ามในปี 2013 ก่อนปี 2008 จีนมีการใช้
ถุงพลาสติกในจีนสูงถึง 3 พันล้านใบต่อวัน และกลายเป็นขยะวันละมากกว่า 3 ล้านตันต่อปี จากนั้น
ในปี 2008 รัฐบาล 

จีน ห้ามใช้ถุงพลาสติกที่บางกว่า 25 ไมครอน ส่วนถุงที่หนากว่าน้ีจะเก็บภาษี รวมทั้งส่งเสรมิ
ให้ใช้ถุงผ้า แต่ก็ยกเว้นให้ส าหรับใช้ถุงพลาสติกส าหรับใส่อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ หรือก๋วยเตี๋ยวน้ า 
ไต้หวัน ข้ึนช่ือว่าเป็นผู้น าในการจัดการกับขยะพลาสติกของเอเชีย เพราะด าเนินการอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องมานาน และล่าสุดต้นปี 2018 ได้ประกาศวิสัยทัศน์เป็น Plastic-Free Island จะห้ามการใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในปี 2030 ทั้งถุงช้อปปิ้ง จานรองแก้ว หลอดดูด ผู้บริโภค
จะต้องจ่ายค่าปรับหากพบว่าใช้ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี โดยจะเริ่มมาตรการนี้ในปี 2025 

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เริ่มห้ามปี 2019 ในออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์และรัฐทางตะวันตก
ได้เริ่มห้ามการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในเดือนกรกฎาคม ส่วนรัฐวิกตอเรีย ที่ตั้งของเมือง
เมลเบิร์น ประกาศที่จะเริ่มใช้มาตรการเดียวกันในปี 2019 ส่วนนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2561 นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ นางเจซินดา อาร์เดิร์น ได้แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนและขนาดของ
ปัญหา โดยกล่าวว่า “ทุกปีในนิวซีแลนด์เราใช้ถึงพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้งถึงร้อยล้านกว่าใบ ซึ่งขยะ
จ านวนมากจากภูขาขยะถุงพลาสติกนี้ ได้ไหลลงไปทะเล ที่ท าลายชายฝั่งอันสวยงามผลกระทบ                
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ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นสาเหตุของผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล และทั้งหมดนี้อาจจะไม่เกิดก็
ได้ หากผู้บริโภคและธุรกิจเลือกทางเลือกที่ดีกว่า” 

อินเดีย ปี 2016 อินเดียได้ประกาศใช้มาตรการแบบเดียวกับจีน คือห้ามใช้ถุงพลาสติกที่บาง
กว่า 25 มิลลิเมตร แต่ยกเว้นถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ต่อมาเดือนมิถุนายน 2018 นายกรัฐมนตรี 
นเรนทระ โมดี ประกาศแผนที่จะห้ามใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวภายในปี 2022 

สิงคโปร์ ไม่ห้าม-รีไซเคิลต่ า รัฐบาลไม่ได้ห้ามการใช้หรือเก็บภาษีถุงพลาสติก เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ 80% อาศัยในตึกสูง จ าเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกในการใส่ขยะเปียกเพื่อทิ้งลง
มาทางช่องทิ้งขยะ แต่ก็ส่งเสริมให้ประชาชนจ ากัดการใช้ถุงพลาสติก ใช้เท่าที่จ าเป็น ส่วนขยะ
พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะน าไปเผาเพื่อผลิตพลังงาน จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมการรีไซเคิลใน
สิงคโปร์จึงมีอัตราต่ าเพียง 7% 

อินโดนีเซีย ตั้งเป้าลดขยะลง 70% ในปี 2025 ใช้ขวดพลาสติกจ่ายค่ารถบัส เช่นเดียวกับ
หลายประเทศในโลก อินโดนีเซียได้ประกาศแผนลดขยะทางทะเล (National Marine Debris Action 
Plan) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดขยะพลาสติกในทะเลลงให้ได้ 70 ภายในปี 2025 โดยประธานาธิบดี                
โจโค วิโดโด ประกาศว่าจะใช้จะงบประมาณราว 1 พันล้านดอลลาร์ในที่ประชุมกลุ่มประเทศ g-20 

อเมริกา มีการประกาศให้ เครื่องส าอาง ห้ามภาคอุตสาหกรรมผลิต Rinse-off Product             
ที่มีส่วนผสมของ Microbeads โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เริ่มมีการห้ามใช้ 
Rinse-off Product ที่มีส่วนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2651 
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ห้ามภาคอุตสาหกรรมผลิต Rinse-off Product ที่มีส่วนผสมของ 
Microbeads จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เริ่มมีการห้ามใช้ Rinse-off Product ที่
มีส่วนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

แคนาดา มีการประกาศให้ เครื่องส าอาง ห้ามภาคอุตสาหกรรมผลิตและน าเข้า Microbeads 
ที่จะน ามาผลิต Rinse-off Product โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ห้ามจ าหน่าย 
Rinse-off Product ที่มีส่วนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ห้ามภาคอุตสาหกรรมผลิต และน าเข้า Rinse-off Product ที่มีส่วนผสม
ของ Microbeads จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เริ่มมีการห้ามจ าหน่าย Rinse-off 
Product ที่มี Microbeads เป็นส่วนผสม จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

นิวซีแลนด์ ประกาศกฎระเบียบฉบับใหม่ ห้ามจ าหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มี
สว่นผสมของ Microbaeds โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

ฝรั่งเศส ประกาศห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของ Microbaeds อังกฤษ - 
กรกฎาคม 2560 รัฐบาลอังกฤษประกาศกฎระเบียบห้ามอุตสาหกรรมเครื่องส าอางใช้ไมโครบีดส์บาง

https://maritim.go.id/konten/indonesias-plan-action-marine-plastic-debris-2017-2025/
https://maritim.go.id/konten/indonesias-plan-action-marine-plastic-debris-2017-2025/
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ชนิด ท าให้มีการร้องเรียนจากอุตสาหกรรมเครื่องส าอางในประเทศ ซึ่งล่าสุดได้มีการแจ้งร่าง
กฎระเบียบดังกล่าวไปยัง WTO 

อาเซียน กลุ่มผู้บริโภคจ านวนกว่า 500 คน เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก ASEAN 
ประกาศห้ามใช่ Microbaeds ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
 

ข้อมูลท่ัวไปของหอยหลอดปากีสถาน 
หอยหลอดสกุล Solen dactylus มีการเก็บเกี่ยวจากดินโคลนในบริเวณสามเหลี่ยมปาก

แม่น้ าสินธุของทะเลอาระเบียระหว่าง ณ. ชุมชนชายฝั่งของพื้นที่ล าห้วยมีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวโดย
ใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมในการใช้เกลือและการตรวจสอบด้วยไม้บาง ๆ  และลากหอยหลอดออกจากโพรง
ในช่วงน้ าลงเมื่อมีการสัมผัสกับโคลน หอยหลอดคุณภาพดีขนาด 6.5-13.5 ซม. และน้ าหนัก 12-40 
กรัมในรูปแบบสดถูกเก็บเกี่ยวมาเป็นเวลา 10 ปี จากดินโคลน ในฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนและต้นฤดูหนาว
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวหอยหลอด 

อย่างไรก็ตามฤดูหนาวและฤดูฝนไม่เหมาะส าหรับการเก็บหอยหลอด ผู้คนที่ช านาญในการเก็บ
หอยจะขุดหอยหลอด 1.5-3 กิโลกรัมในพื้นที่ 1 ตารางเมตรในเวลา 20-40 นาที กว่า 20 ดังนั้นหอย
หลอดสด 1,500 - 2,000 กิโลกรัมจะถูกเก็บเกี่ยวในหนึ่งวันหรือคืนเมื่อมีการสัมผัสกับโคลนในช่วงน้ า
ลง ราคาทันทีของหอยมีดโกนสดขนาดเล็ก 5-8 ซม. และน้ าหนัก 10-15 กรัมคือ Rs. 20-25 / กก. 
และขนาดใหญ่ 10-14 ซม. และน้ าหนัก 30-45 กรัม คือ Rs 30-40 / -. อัตราตลาดหรือ บริษัท อยู่ที่
ประมาณประมาณ Rs 50-70 / กก. 

1. ลักษณะทั่วไป 
     เป็นหอยสองฝาที่มีตัวอาศัยอยู่ในฝาที่ประกบทั้งสองข้าง มีลักษณะคล้ายหลอดกาแฟ กลม

ยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตร สนี้ าตาลอ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร เป็น ขนาด
ของหอยที่โตเต็มที่ มีสภาพความเป็นอยู่โดยการฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทราย ยามน้ าแห้งซึ่งเป็น
ช่วงโอกาสที่ชาวประมงจะท าการจับหอยหลอดได้หอยจะเปิดฝาอยู่เรี่ยพื้น และยึดตัวยื่นออกมาจับ
แพลงตอนเป็นอาหารหรือการเคลื่อนตัวออกไปหาพื้นที่อยู่ใหม่ ดังภาพที่ 1.3 
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ภาพท่ี 1.3 หอยหลอดปากสีถาน 

ท่ีมา : บริษัทไทยเจเคเอสซัพพลายจ ากัด 

 

ตลาดทะเลไทย 
จังหวัดสมุทรสาครหรือ “มหาชัย” เป็นจังหวัดชายทะเลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง            

26 กิโลเมตร มีแนวชายฝั่งทะเลยาวถึง 40 กิโลเมตร ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ านานาชนิดเป็นแหล่ง
อาหารทะเลที่อยู่ใกล้ฝั่งกรุงเทพฯมากที่สุด อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดอาชีพประมง และเป็น
แหล่งค้าขายสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่เนื่องปัจจุบันสะพานปลาหรือตลาดสัตว์น้ าทุก
ประเภทที่มีอยู่ในระเทศ ยังไม่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด 
และบ่อบ าบัดน้ าเสีย ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกับตลาดต่างประเทศ 
แม้กระทั่งในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการท าประมงมากที่สุดแห่งหนึ่งและยังเป็น
จุดค้าขายสัตว์น้ าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ก็ยังประสบปัญหาน้ีเช่นเดียวกัน 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการรวมตัวของผู้มีอาชีพประมง และผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง 
อันได้แก่ นักธุรกิจช้ันน าของจังหวัด โดยการร่วมมือของพ่อค้า ประชาชน ชาวประมง ได้ระดมเงินทุน
ถึง 400 ล้านบาท ซื้อที่ดินซึ่งมีพื้นที่กว่า 150 ไร่ สร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์กลางค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ่ที่ดสุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์ส่งเสริมพาณิชยกรรมของ
จังหวัดสมุทรสาครภายใต้ช่ือโครงการ “ตลาดทะเลไทย” 

1. ตลาดทะเลไทยตั้งอยู่ 
เลขที่ 1 / 2  หมู่ 1 ถนนพระราม 2  ต าบลท่าจีน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  
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การเดินทาง 
ตลาดทะเลไทยอยู่ติดกับถนนพระราม2 ก.ม.30 ใกล้สะพานท่าจีน ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ใช้

เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 45 นาที  การคมนาคมสะดวก มีที่จอดรถกว้างขวาง
มากมาย 

 เวลาในการซื้อขาย 
ซื้อขายกุ้ง เวลา 24.00 – 06.00 น., ปลา เวลา 04.00 น., ปลาฉลาม เวลา 06.00 น. และ

ปลาหมึก เวลา 07.00 น. บริหารงานโดย  นายปรีชา  ศิริแสงอาร าพี  โทร 034-414191-5 โทรสาร 
034-414196 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่าง
หนักจากปัญหาสารเคมีตกค้างและจากการปนเปื้อนของเช้ือโรค อาทิ เช้ือซัลโมนัยลา เช้ืออหิวาต์ 
เป็นต้น สาเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าวมาจากกระบวนการและจัดการวัตถุดิบไม่ได้ คุณภาพและ
มาตรฐาน ตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงจนถึงแพปลา และเมื่อหน่วยงานด้านสุขอนามัยของประเทศผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวดและบ่อยครั้งข้ึน ผู้ประกอบการ
ประมงจึงตัดสินใจรวมกันก่อตั้งศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลครบวงจร
ข้ึนในนาม ตลาดทะเลไทย 

ตลาดทะเลไทย ตลาดแห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประมงในจังหวัดสมุทรสาคร หรือที่รู้จักกันดีว่า มหาชัย จ านวนกว่า 232 ราย ก่อตั้งศูนย์กลางการค้า
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนเนื้อที่ 150 ไร่ ที่
ถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 30 ใกล้กับสะพานท่าจีนโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 
มีพื้นที่กว่า 70 ไร่ จะเป็นการรวมแพกุ้ง และแพปลาที่ใหญ่ที่สุดไว้ในที่เดียวกัน โดยอาคาร

ตลาดกุ้งมีเนื้อที่ 6.5 ไร่ มีแพขนาด 60 ตารางเมตร จ านวน 136 แพ มีความกว้าง 29 เมตร อาคาร
ตลาดปลา มีเนื้อที่ 5.8 ไร่มีแพขนาด 60 ตารางเมตร จ านวน 120 แพ มีความกว้าง 29 เมตร ยาว 
320 เมตร ทั้งสองแพสามารถรองรับสินค้าได้ถึงวันละ 10,000 ตัน ซึ่งมีความสะอาด มีระบบระบาย
น้ าที่ดี รวมไปถึงความสะดวกในการขนส่ง มีการตั้งห้องปฎิบัติการตรวจสารตกค้างก่อนจ าหน่ายให้
ลูกค้า นับว่าเป็นตลาดที่สามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลไทยให้ได้ตาม มาตรฐานสากล 
เพื่อโอกาสในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ โดยจะเริ่มเปิดขายเวลา 24.00 น. ของทุกวัน 

ส่วนท่ี 2 
มีพื้นที่กว่า 40 ไร่ จะเปิดเป็นศูนย์กลางการค้าส่งกึ่งค้าปลีกจากผู้ค้าอาหารทะเลแปรรูปที่

ครบวงจรได้แก่ ทั้งการแปรรูปเบื้องต้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารส าเร็จรูป นอกจากนี้ได้มีการกันพื้นที่ไว้อีก 10,000 เมตร ส าหรับจัดสรรให้แผงจ าหน่ายสินค้า
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สด และสินค้าแห้งจ านวน 480 แผง พร้อมด้วยอาคารพาณิชย์ส าหรับผู้ต้องการใช้พื้นที่ขายสินค้าและ
ส านักงานพร้อมที่จอดรถ 800 คัน 

ส่วนท่ี 3 
มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการติดถนนใหญ่จะท าเป็นตลาดสด และเปน็

ศูนย์รวมภัตตาคารอาหารทะเล เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสมารถนั่งทานอาหารทะเลสดๆได้ และบริเวณนี้มีที่จอดรถกว้างขวางจอดรถได้ประมาณ 
700 คัน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Armando C.Duarte et al (2020) การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในวงกว้างอาจน าไปสู่

การเกิดภายในปลา การทบทวนวรรณกรรมนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2019 ถึงเดือนมีนาคม 2020              
ให้รายละเอียดว่าค่ามัธยฐานของปลา 60% จาก 198 ชนิดที่จับได้ใน 24 ประเทศมีไมโครพลาสตกิอยู่
ในอวัยวะ สัตว์กินเนื้อชนิดนี้กินไมโครพลาสติกมากกว่าสัตว์กินพืชทุกชนิด มีปลาเพียง 14% เท่าน้ัน
ที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ระบบย่อยอาหารโดยมีการประเมินใน
อวัยวะอื่นๆ ไม่เพียงพอ จากการประเมินนี้ได้ระบุช่องว่างความรู้ที่ควรได้รับการแก้ไขในการศึกษาใน
อนาคต 

 Qing Yu et al (2020) ไมโครพลาสติก (อนุภาคพลาสติก <5 มม.) ได้รับความสนใจเพิ่มข้ึน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการกระจายตัวกว้างขวางในสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์
บรรณานุกรมได้ด าเนินการโดยใช้เว็บของวิทยาศาสตร์โดยมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญถูกสังเกตโดย
สถาบันวิจัยภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในสาขาไมโครพลาสติก การวิเคราะห์ค าหลักพบว่าฮอตสปอต
การวิจัยคือการกระจายความอุดมสมบูรณ์และความเสี่ยงของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม              
มีการตรวจพบไมโครพลาสติกในแหล่งน้ าและตะกอนของเจ็ดทวีปและสี่มหาสมุทร อย่างไรก็ตามการ
เปรียบเทียบที่มีความหมายระหว่างการศึกษาน้ันยากเนื่องจากความไม่สอดคล้องในวิธีการสุ่มตัวอย่าง
และหน่วยความเข้มข้น ยิ่ งไปกว่านั้นการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าองค์ประกอบทางเคมีของ                      
ไมโครพลาสติกรวมถึงมลพิษที่ดูดซับไว้สามารถมีผลกระทบทางลบต่อสิง่มีชีวิตในทะเล ยังไม่ชัดเจนว่า
การบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ปนเปื้อนด้วยไมโครพลาสติกจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
หรือไม่ ดังนั้นขอแนะน าว่าการวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นไปที่การถ่ายโอนการสะสมและผลกระทบของ
ไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร  

Charlene Trestrail et al (2019) พลาสติกฟีนอล - ฟอร์มัลดีไฮด์ถูกใช้ทั่วโลกเป็นโฟมดอก
ไม้และสร้างไมโครพลาสติกที่สามารถเข้าสู่สิง่แวดล้อม การศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะอธิบายว่าสัตว์
น้ ามีปฏิกิริยาอย่างไรกับไมโครพลาสติกชนิดนี้และการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เกิดข้ึน เราท าการ
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วิเคราะห์ไมโครฟิล์ม“ โฟมธรรมดา” ที่สร้างจากพลาสติกฟีนอล - ฟอร์มัลดีไฮด์จากปิโตรเลียมและ“ 
พลาสติกชีวภาพ” ที่ท าจากพลาสติกฟีนอล - ฟอร์มัลดีไฮด์ โฟมปกติและพลาสติกชีวภาพชีวภาพ
แสดงให้เห็นว่าสเปกตรัม FTIR ที่คล้ายกัน microplastics ทั้งสองชนิดถูกใช้โดยสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังทั้งหกชนิดที่ทดสอบ ได้แก่ หอยน้ าจืดแบบ Physa acuta, ปลาทะเลชนิดหนึ่งของ Bembicium 
nanum, หอยสองช้ันชนิด Mytilus galloprovincialis, ผู้ใหญ่และทารกแรกเกิดของสัตว์น้ าจืดที่เป็น
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า อาร์ทีเมียกุ้งทะเล ส าหรับทุกสปีชีส์การเกิดข้ึนของการกลืนกินมีความคล้ายคลึง
กับโฟมธรรมดาและพลาสติกชีวภาพชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ Biofoam leached มากกว่าสองเท่า
สารประกอบฟีนอลมากกว่า microplastics โฟมปกติ น้ าชะขยะจากโฟมปกติและพลาสติกชีวภาพ
ชีวภาพมีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ออาร์ทีเมีย อย่างไรก็ตามน้ าชะขยะชีวภาพไบโอโฟมเป็นพิษต่อตัว
อ่อนของ zebrafish คือ Danio rerio เมื่อเทียบกับน้ าชะขยะจากโฟม microplastic จากการใช้     
M. galloprovincialis เราแสดงให้เหน็ว่าการรั่วไหลของ microplastic โฟมแบบปกติและการปรากฏ
ตัวทางกายภาพของไมโครพลาสติกนั้นมีผลกระทบแยกต่างหากและสะสมต่อกิจกรรม catalase 
(CAT) กิจกรรมกลูตาไธโอน -s-transferase (GST) และlipid peroxidation การกลืน microplastic 
ไม่ส่งผลต่อการท างานของ acetylcholinesterase (AChE) เมื่อน ามารวมกันผลลัพธ์เหล่าน้ีแสดงให้
เห็นว่าไมโครฟิล์มฟีนอล – ฟอร์มัลดีไฮด์สามารถท าปฏิกิริยากับสัตว์น้ าหลากหลายชนิดและส่งผล
กระทบต่อจุดสิ้นสุดที่ไม่ร้ายแรงโดยการชะล้างสารพิษและผ่านการปรากฏตัวทางกายภาพของ         
ไมโครพลาสติก  

Chaonan Zhang et al (2020) จากการศึกษาพบว่าไมโครพลาสติกจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ
สุขภาพที่อาจเกิดข้ึนกับมนุษย์ผ่านห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะปลาเชิงพาณิชย์ ที่นี่เราศึกษาผลเฉพาะ
สายพันธ์ุของไมโครพลาสติกต่อตัวอ่อนปลาและสังเกตการดูดซึมการสะสมและการก าจัด                
ไมโครพลาสติกในตัวอ่อน เราเลือกปลาเชิงพาณิชย์สามชนิดที่มีประเภทการให้อาหารที่แตกต่างกัน
เป็นงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่าความอุดมสมบูรณ์ของไมโครพลาสติกในลูกน้ ามีความสัมพันธ์กับ
ประเภทการให้อาหาร ที่ความเข้มข้นของการสัมผัสเท่ากันการกลืนกินไมโครพลาสติกในสัตว์กินเนื้อ
จะต่ ากว่าในตัวป้อนตัวกรองและสัตว์กินพืชทุกชนิด นอกจากนี้สัตว์กินพืชทุกชนิดยังสามารถก าจัด    
ไมโครพลาสติกได้น้อยกว่าตัวป้อนตัวกรอง จากความรู้ที่ดีที่สุดของเรานี่เป็นการศึกษาครั้งแรกเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของไมโครพลาสติกที่กินในปลากับประเภทการให้อาหารภายใต้สภาพ
ห้องปฏิบัติการและเราเช่ือว่าการค้นพบนี้จะเป็นหลักฐานที่ถูกต้องในการอธิบายผลกระทบเฉพาะสาย
พันธ์ุของไมโครพลาสติกที่มีต่อปลา



23 
 

Jian Kang, Li Zhou, Xiaoguang Duan, Hongqi Sun, Zhimin Ao, Shaobin Wang 
(2019) สรุปว่าปัจจุบันมีการใช้ไมโครพลาสติกกันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น เม็ ดขัดผิวใน
เครื่องส าอางที่มีขนาดเล็กเกินกว่าจะถูกกรองออกระหว่างการบ าบัดน้ าจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ดังนั้น Shaobin Wang ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยแอดิเลด (University of 
Adelaide) ประเทศออสเตรเลีย จึงคิดค้นนาโนสปริงที่ท าจากคาร์บอน มีความเสถียรและแข็งแรงใน
การย่อยสลายไมโครพลาสติกให้กลายเป็นสารประกอบที่ไม่เป็นพิษคุกคามต่อระบบนิเวศทางทะเล   
ในการย่อยสลายไมโครพลาสติกที่ผ่านมา นักวิจัยต้องใช้สารเคมีที่มีอายุสั้นเรียกว่าอนุพันธ์ออกซิเจนที่
ว่องไว (reactive oxygen species; ROS) หรืออนุมูลอิสระ (Free radical) กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา
ลูกโซ่ไปตัดโมเลกุลยาวของไมโครพลาสติกให้กลายเป็นส่วนเล็กๆซึ่งไม่เป็นพิษและสามารถละลายใน
น้ าได้ อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวดังกล่าวนั้นผลิตโดยใช้โลหะหนัก เช่น เหล็ก หรือ
โคบอลต์ ซึ่งเป็นสารพิษและมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหานี้ นักวิจัยจึง
คิดค้นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนในที่สุด ทีมวิจัยได้ออกแบบท่อนาโนคาร์บอนที่เคลือบด้วย
ไนโตรเจนเพื่อช่วยกระตุ้นการผลิตอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวแทนการใช้โลหะหนัก อย่างไรก็ตาม            
ทีมวิจัยต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมุ่งเน้นไปยังประสิทธิภาพของนาโนสปริงและสรา้งความมั่นใจใหก้บั
ผู้ใช้งานว่า นาโนสปริงนี้สามารถใช้งานได้กับไมโครพลาสติกที่มีความแตกต่างกันทั้งองค์ประกอบ 
รูปร่าง และต้นก าเนิด ทั้งยังศึกษาเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่มีสารเคมีใดๆที่ เป็นพิษเกิดข้ึนระหว่าง
กระบวนการสลายไมโครพลาสติก ทั้งในสถานะสารตัวกลาง( intermediates) หรือผลพลอยได้                
(by-products) ก็ตามยิ่งไปกว่านั้น ทีมคาดหวังว่าผลพลอยได้หรือสารตัวกลางที่เกิดข้ึนน้ีสามารถใช้
เป็นพลังงานให้แก่จุลินทรีย์หรือสาหร่ายได้ด้วย 

Environment Agency Austria (2018) ประมาณการว่า “ประชากรทั่วโลกมากกว่า
ครึ่งหนึ่งน่าจะมีพลาสติกปนเปื้อนในอุจจาระ” อย่างไรก็ดี คณะวิจัยก็ยังย้ าว่าต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
จากกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มข้ึนก่อนที่จะสรุปผล พลาสติกจิ๋วคือพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร     
ซึ่งพบในสินค้าเช่น สารเร่งการผลัดเซลล์ผวิ (exfoliant) หรือการย่อยสลายมาจากพลาสติกขนาดใหญ่
กว่า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมักพบในขยะพลาสติกในมหาสมุทร คณะนักวิจัยระบุว่า พลาสติกที่อยู่ใน
ร่างกายเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบภูมิคุ้มกัน และอาจท าให้เกิดการถ่ายเทของสารพิษ 
อ้ างอิ งจากส านัก ข่าว  the Guardian การคาดการณ์โดย World Economic Forum ระบุ ว่า 
มหาสมุทรจะมีน้ าหนักพลาสติกโดยรวมมากกว่าน้ าหนักปลาทั้งมหาสมุทรภายในอีกราว 30 ปี
ข้างหน้า ทุกๆ ปี จะมีพลาสติกขนาด 8 ล้านเมตริกตันถูกทิ้งลงสู่ทะเล ตัวเลขดังกล่าวอาจเพิ่มเป็น 10 
เท่าภายในทศวรรษหน้า หากยังไม่มีการด าเนินการใดๆ 

Patrícia Oliveira et al (2018) ท าการศึกษาผลกระทบของส่วนผสมของไมโครพลาสติก
และปรอทต่อ Corbicula fluminea การฟื้นตัวหลังรับสัมผัสและศักยภาพของไมโครพลาสติกที่มี
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อิทธิพลต่อความเข้มข้นทางชีวภาพของปรอทโดยสปีชีส์นี้ เก็บรวบรวมหอยสองใบในสนามและปรับ
สภาพให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 14 วัน จากนั้นท าการทดลองทางชีวภาพ 14 วัน หอย
สองฝาถูกสัมผัสเป็นเวลา 8 วันในการท าความสะอาดสื่อกลาง (ควบคุม), ไมโครพลาสติก (0.13 mg / 
L), ปรอท (30µg / L) และส่วนผสม (ทั้งความเข้มข้นเดียวกัน) ของสารทั้งสอง การกู้คืนภายหลังการ
สัมผัสถูกตรวจสอบถึง 6 วันในสื่อที่สะอาด หลังจาก 8 และ 14 วันจุดสิ้นสุดต่อไปนี้ถูกวิเคราะห์: 
อัตราการกรองภายหลังการสัมผัส (FR); กิจกรรมของเอนไซม์ cholinesterase (ChE), NADP ข้ึนอยู่
กั บ  isocitrate dehydrogenase ( IDH) , octopine dehydrogenase, catalase, กลู ต า ไ ธ โ อน 
reductase, กลูตาไธโอน peroxidase และกลูตาไธโอน S-transferases (GST) หลังจากได้รับปรอท 
8 วันปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) คือ 55 ในหอยสองฝาที่สัมผัสกับโลหะเพียงอย่างเดียวและ 
25 ในหอยสองฝาที่สัมผัสกับส่วนผสม ดังนั้น microplastics จึงลดความเข้มข้นทางชีวภาพของสาร
ปรอทโดย C. fluminea หอยสองฝาที่สัมผัสกับไมโครพลาสติก, ปรอทหรือส่วนผสมมีค่าลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ (p≤0.05) FR และเพิ่มระดับ LPO บ่งช้ีว่าการออกก าลังกายลดลงและความเสียหายของ
อนุมูลอิสระในไขมัน นอกจากนี้หอยสองฝาที่สัมผัสกับไมโครพลาสติกเพียงอย่างเดียวมีการลดลงอยา่ง
มีนัยส าคัญ (p≤0.05) ของกิจกรรม ChE ของกล้ามเนื้อ adductor ซึ่งบ่งช้ีพิษต่อระบบประสาท 
นอกจากนี้หอยสองฝาที่สัมผัสกับปรอทเพียงอย่างเดียวนั้นมีนัยส าคัญ (p≤0.05) ที่ยับยั้งกิจกรรม IDH 
แนะน าการเปลี่ยนแปลงในการผลิตพลังงานของเซลล์ ความเป็นปรปักษ์กันระหว่างไมโครพลาสติก
และปรอทในกิจกรรม FR, ChE, กิจกรรม GST และ LPO หกวันของการฟื้นตัวภายหลังการสัมผัสใน
สื่อที่สะอาดนั้นไม่เพียงพอที่จะย้อนกลับพิษที่เกิดจากสารหรือก าจัดสารปรอทออกจากร่างกายของ
หอยสองส่วนอย่างสมบูรณ์ การค้นพบนี้มีความหมายต่อสัตว์ระบบนิเวศน์และสุขภาพของมนุษย์ 

เพ็ญศิริ เอกจิตต์ และสิริวรรณ รวมแก้ว (2562) สรุปว่าพลาสติกเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อ
ชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมากจึงท าให้มีอัตราการผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นตามจ านวนประชากรที่
เพิ่มข้ึน การศึกษาขยะพลาสติกบริเวณชายหาดฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้พบการปนเปื้อน
ของขยะประเภทไมโครพลาสติกที่บริเวณชายหาดป่าตอง ชายหาดกะหลิม และชายหาดไตรตรัง โดย
บริเวณชายหาดป่าตองมีจ านวนขยะมากกว่าบริเวณชายหาดกะหลิมและชายหาดไตรตรัง  เนื่องจาก
อิทธิพลจากกระแสคลื่นและกระแสลม รวมไปถึงมีกิจกรรมจากนักท่องเที่ยวที่มากกว่า อีกทั้งยังพบว่า
ขยะประเภทไมโครพลาสติกที่มีลักษณะเป็นเส้นใยพบเจอมากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณชายหาดกะหลิม 
โดยพบว่าเส้นใยที่พบอาจมาจากช้ินส่วนของเชือกและวัสดุท าการประมง และสีของไมโครพลาสตกิทีม่ี
สีเขียวถูกพบมากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณชายหาดป่าตอง ในขณะที่สีน้ าเงินถูกพบมากที่สุดบริเวณ
ชายหาดกะหลิม และสีแดงถูกพบมากที่สุดบริเวณชายหาดไตรตรัง ด้วยเหตุน้ีจึงสรุปได้ว่าลักษณะของ
ขยะพลาสติก เช่น ชนิดและปริมาณ มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดข้ึนในบริเวณชายหาด
ต่างๆ ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นจึงสมควรมีการลดแหล่งที่มาของขยะพลาสติกและน า
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ขยะพลาสติกขนาดใหญ่กลับมาใช้ให้มากที่สุดก่อนกลายเป็นขยะและลดการผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างที่
เกี่ยวกับพลาสติกลง 

 ปิติพงษ์ ธาระมนต์, สุหทัย ไพรสานฑ์กุล และ นภาพร เลียดประถม (2559) ได้ท าการ
ตรวจสอบการปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติกในหอยสองฝาบริเวณชายหาดเจ้าหลาวและ
ชายหาดคุ้งวิมาน จากการศึกษาในหอยสองฝา 2 ชนิด คือหอยเสียบ (Donax sp.) และหอยกระปุก 
(Paphia sp.) พบว่ามีขยะประเภทไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในหอยเสียบบริเวณชายหาดเจ้าหลาว 
3.13±2.75 ช้ิน/ตัว โดยมีค่าใกล้เคียงกับชายหาดคุ้งวิมานที่พบ 2.98±3.12 ช้ิน/ตัว (P>0.05) และมี
การปนเปื้อนในหอยกระปุกบริเวณชายหาดเจ้าหลาว 11.31±2.03 ช้ิน/ตัว เมื่อจ าแนกตามรูปร่างของ
ขยะประเภทไมโครพลาสติก พบว่ารูปร่างที่พบมากที่สุดคือ เส้นใยทั้งชายหาดเจ้าหลาวและ ชายหาด
คุ้งวิมาน โดยพบที่ 82.3% และ 78.9% ตามล าดับ ส่วนสีของขยะประเภทไมโคร-พลาสติกที่พบมาก
ที่สุดในหาดเจ้าหลาวคือ สีด า (23.12%) ส่วนชายหาดคุ้งวิมาน คือ สีฟ้า (25.29%) ส่วนขนาดความ
กว้างและความยาวเฉลี่ยของขยะประเภทไมโครพลาสติก บริเวณชายหาดเจ้าหลาวมีค่าความก ว้าง
เฉลี่ย 44.3±95.7 ไมโครเมตรและความยาวเฉลี่ย 1809.1±1273.1 ไมโครเมตร ส่วนบริเวณชายหาด
คุ้งวิมานมีความกว้างเฉลี่ย 63.3±104.4 ไมโครเมตรและความยาวเฉลี่ย 1513.7±1045.0 ไมโครเมตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลนและคณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา (2557) ได้ท าการศึกษาพบว่ามีการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกทั้งบน
ชายหาด ในตะกอนดินและ ในหอยสองฝาจากทั้งชายหาดเจ้าหลาวและคุ้งวิมาน โดยขยะประเภท     
ไมโครพลาสติกบนชายหาดคุ้งวิมานมีปริมานมากกว่าชายหาดเจ้าหลาว ซึ่งมีปริมาณไมโครพลาสติ
กบนหาดคุ้งวิมาน 174±31 ช้ินต่อกิโลกรัม และ 272±253 ช้ินต่อกิโลกรัม ในฤดูฝนและฤดูแล้ง
ตามล าดับ ในขณะที่บริเวณชายหาดเจ้าหลาวพบปริมาณไมโครพลาสติกบนชายหาด 103±27 ช้ินต่อ
กิโลกรัม และ 153±46 ช้ินต่อกิโลกรัม ในฤดูฝนและฤดูแล้งตามล าดับ ส่วนในตะกอนดินพบว่าขยะ
ประเภท   ไมโครพลาสติกมีการแพร่กระจายอย่างสม่ า เสมอตลอดช้ันดิน 20 เซนติเมตร และปริมาณ                 
ไมโครพลาสติกที่พบทั้งสองชายหาดมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
ชายหาดคุ้งวิมาน 43±17 ช้ินต่อกิโลกรัม และ 40±24 ช้ินต่อกิโลกรัม ในฤดูฝนและฤดูแล้งตามล าดับ 
ในขณะที่บริเวณในตะกอนดินชายหาดเจ้าหลาวพบปริมาณไมโครพลาสติก 54±20 ช้ินต่อกิโลกรัม 
และ 42±17 ช้ินต่อกิโลกรัม ในฤดูฝนและฤดูแล้งตามล าดับ ส่วนในหอยสองฝาพบปริมาณ             
ไมโครพลาสติก 3.6 ช้ินต่อตัว และ 2.1 ช้ินต่อตัว ในบริเวณชายหาดคุ้งวิมานและเจ้าหลาวตามล าดับ 
รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ทั้งบนชายหาดในตะกอนดินและในหอย
สองฝาคือไมโครพลาสติกที่มีรูปร่างแบบเสน้ใย (Fiber) และสีของไมโครพลาสติกที่พบส่วนมากจะเปน็
สีขาวขุ่นและสีขาวใส โดยสรุปจากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเ้ห็นว่ามีการปนเปือ้นของไมโครพลาสติกใน
สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย แต่เนื่องจากเป็นเพียงการศึกษาในเบื้องต้นจึงยังไม่สามารถบง่ช้ี
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สถานการณ์และความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างไรก็ตามควรมีการติดตาม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะ
บริเวณที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์และบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อมลภาวะ
รวมถึงบริเวณระบบนิเวศทางทะเลที่ส าคัญและมีความเสี่ยงต่อมลภาวะต่างๆ เช่น บริเวณแนว
ปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน เป็นต้น 
 ดิษกุล ประสิทธ์ิเรืองสุข (2563) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงภัยต่อสุขภาพจากไมโครพลาสติกว่า แม้
ในขณะนี้จะยังมีงานวิจัยทางการแพทย์ถึงผลกระทบจากการบริโภคไมโครพลาสติกต่อมนุษย์ค่อนข้าง
น้อย แต่หนึ่งในผลกระทบสุขภาพที่ชัดเจนจากพิษไมโครพลาสติกคือ สารพิษในไมโครพลาสติกอาจ
ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ กล่าวคือ สารพิษบางตัวในไมโครพลาสติกมีลักษณะทางเคมีใกล้เคียง
กับฮอร์โมนเพศหญิง เมื่อมีการสะสมไมโครพลาสติกมากๆ ในร่างกาย อาจท าให้สมดุลฮอร์โมน         
ในร่างกายแปรปรวน จนกระตุ้นให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย และมะเร็งเต้านมในเพศหญิง
มากขึ้น นพ.ดิษกุล กล่าวว่า แม้ว่าจากการศึกษาพบว่าอาหารกลุ่มที่มแีนวโน้มปนเปื้อนไมโครพลาสตกิ
มากที่สุด คือ อาหารทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลมีเปลือกเช่น หอย กุ้ง ปู อย่างไรก็ดี ในทางการแพทย์
ยังไม่มีการแนะน าให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงอาหารเหล่าน้ี เพราะอาหารทะเลมีสารอาหารสูง ให้ประโยชน์
ต่อสุขภาพมากกว่าภัยที่อาจได้รับจากไมโครพลาสติกปนเปื้อน “หนทางแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน            
ไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ที่ดีที่สุดคือการลดขยะที่ต้นทาง ซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันได้
โดยการลดละเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-used plastic)” 

ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ และคณะ (2560) การศึกษาวิจัยผลกระทบของการรับเข้าพลาสติกที่
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ (uptakes of biodegradable plastics) กับการตายของสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ มีเพียงการศึกษาในสภาวะการฝังในบริเวณที่ควบคุมและไม่ควบคุมจ านวน 2 บทความ ซึ่งพบ 
ว่ามีลักษณะการบ่งช้ีว่าพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพนั้นมีความแตกต่างจากพลาสติก
ทั่วไป (conventional plastics (PE PVC)) เช่น มีการบ่งช้ีถึงการย่อยสลายได้ การเปลี่ยนแปลงของ
สารเคมี และการเติบโตของสาหร่ายที่มากกว่า แต่ยังไม่ข้อมูลยืนยันและระบุการตายของสิ่งมีชีวิต
บริเวณโดยรอบที่ท าการทดสอบ รวมถึงความเป็นพิษที่เกิดจากการสลายตัวและสารเติมแต่งที่หลุด
ออกจากพลาสติกแต่อย่างใด 

นอกจากนี้จากการสืบค้นการศึกษาผลของพลาสติกทั้ง macroplastics และ microplastics      
ต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลจ านวนมาก ทั้งที่รับเ ข้าผ่านการกิน (uptakes) และการยึดติดเกี่ยวพันตัว 
(entanglement) ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ เช่น เต่า นก ปลา แมวน้ า หอย ปู เม่นทะเล ไส้เดือน 
เป็นต้น โดยผลกระทบที่เกิดข้ึนในกรณีที่รับเข้าได้แก่ เกิดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อในปู หอยแมลงภู่ 
อัตราการอยู่รอดของไส้เดือนทะเลจากผลของสารเติมแต่งในพลาสติก อัตราการบริโภคอาหารน้อยลง 
(ปริมาตรช่องท้องลดลง) ขาดอากาศเมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ในกรณีการยึดเกี่ยวพันตัวนั้นสง่ผล
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ต่อสิ่งมีชีวิตคือ ท าให้สัตว์มีความสามารถในการล่าเหยื่อลดลง ท าให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดขาด
อากาศหายใจ มีบาดแผลติดเช้ือ นอกจากนี้ในกรณีการเกิดการยึดติดเกี่ยวพันยังพบว่ามีสาเหตุหลกัมา
จากเครื่องมือประมง (fishing gears) เช่น แหอวน monofilament (เอ็นตกปลา) ลอบปู เป็นต้น 
ส าหรับมาตรฐานที่ใช้ทดสอบพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในทะเลที่มีใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 
ASTM D7081 ASTM D6691 และมีมาตรฐานที่ทดสอบความเป็นพิษของน้ าทะเลและน้ าจืดต่อปลา
และสาหร่าย คือ OPPTS 850.1075 และ OPPTS 850.5400 ตามล าดับ 
 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

      งานวิจัยน้ีมลีักษณะเป็นการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพือ่หาลักษณะและปริมาณของ         
ไมโครพลาสติกในหอยหลอดที่ตลาดทะเลไทย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวัดสมุทรสาคร โดยมี
รายละเอียดของการด าเนินงานวิจัยดังนี ้

(1) พื้นที่ท าการวิจัย 
(2) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
(3) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
(4) ข้ันตอนในการหาปริมาณและลกัษณะของไมโครพลาสติก 
(5) การวิเคราะห์ข้อมลู 

พื้นท่ีท าการวิจัย 
พื้นที่ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ ตลาดทะเลไทย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวัดสมุทร        

สาคร 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกบ็ตัวอย่างภาคสนาม 
1.1.1 กล่องลังโฟม 
1.1.2 น้ าแข็ง 

1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดในหอ้งปฏบิัตกิารทางวิทยาศาสตร์ 
1.2.1 กล้องจลุทรรศน์สเตอริโอ (Stereo microscope)  
1.2.2 กระดาษกรองใยแก้วชนิดGF/C ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลเิมตร 
1.2.3 เครื่องช่ัง(Balance) ชนิดละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
1.2.4 ตู้อบ (Oven) ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ต่ ากว่า 105 องศาเซลเซียส
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1.2.5 เตาไฟฟ้า หรือแผ่นรอ้น 
1.2.6 บีกเกอร์ (Beaker) 
1.2.7 ปากคีบ (Forcep) 
1.2.8 ปั้มสญุญากาศ (Vacuum pump) 
1.2.9 ขวดกรองสญุญากาศรูปชมพู่ (Filtering flask) 
1.2.10 ชุดกรอง (Filter holder receiver) 
1.2.11 ช้อนตักสาร  
1.2.12 แท่งแก้วคนสาร  
1.2.13 ถุงมือยาง  
1.2.14 ถาดโลหะ 
1.2.15 กรรไก 

1.3 สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย 
1.3.1 กรดไนทรกิ 
1.3.2 โซเดียมคลอไรด ์
1.3.3 น้ าที่ปราศจากไอออน (DI water) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 การเกบ็ข้อมูลทตุิยภูม ิ

 ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในหอยตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงขั้นตอนการวิเคราะห์หาปริมาณไมโครพลาสติก 

1.2 การเกบ็ข้อมูลปฐมภูมิ 
 การศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดที่ได้ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 1 ครั้ง จากแหล่งบริเวณพื้นที่ตลาดทะเลไทย 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 30 ตัวอย่างและน ามาวิเคราะห์หาลักษณะและ
ปริมาณไมโครพลาสติก ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและห้องปฎิบัติการชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 
         งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับลกัษณะและปรมิาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดที่ไดจ้าก
แหล่งบริเวณพื้นที่ตลาดทะเลไทย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีข้ันตอนการ
ด าเนินงานวิจัย ดังภาพที่ 3.1 ดังนี ้
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(1) ก าหนดหัวข้องานวิจัยและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
(2) รวบรวมข้อมูลศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศเพื่อน า 

ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการศึกษาและด าเนินการวิจัย 
(3) ส ารวจพื้นที่เพื่อด าเนินการจังหวัดสมุทรสาคร ดังภาพที่ ก-1 และ ก-2 
(4) ด าเนินการวิเคราะห์หาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติก จ านวน 30 ตัวอย่างแล้ว 

น ามาช่ังน้ าหนัก วัดขนาดความยาวล าตัว ดังภาพที่ ข-1 
(5) การแยกไมโครพลาสติกออกจากหอยหลอด ตามขั้นตอนดังนี้ 

  (5.1) น าตัวอย่างหอยหลอดมาท าการแกะเปลือก และท าการช่ังน้ าหนักหอยที่มีเปลือก  
ดังภาพที่ ข-2 และท าการช่ังน้ าหนักหอยที่ไม่มีเปลือก ดังภาพที่ ข-3  
               (5.2) น าหอยหลอดที่ไม่มีเปลือกที่ท าการช่ังแล้ว น าไปล้างด้วยน้ าปราศจากไอออน               
ดังภาพที่ ข-4 

  (5.3) น าเนื้อหอยหลอดที่ได้จากการบดไปใส่ในกรดไนทริก (HNO3) ปริมาณ 5 มิลลิลิตร 
ในบีกเกอร์ที่มีหอยหลอด ดังภาพที่ ข-5 และให้ความร้อน 90 องศาเซลเซียส จนกระทั่งตัวอย่างถูก
ย่อยจนหมด ดังภาพที่ ข-6 
                (5.4) จากนั้นน าตัวอย่างเติมโซเดียมคลอไรด์ที่ละลายอิ่มตัว (250 กรัมต่อลิตร) และคน 
ตัวอย่างให้เข้ากัน ทิ้งตัวอย่างให้ตกตะกอน ดังภาพที่ ข-8 และ ภาพที่ ข-9 
                (5.5) น าส่วนใสไปกรองผ่านกระดาษกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตร  
(อนุภาค 1.2 ไมโครเมตร) ดังภาพที่ ข-10 
                (5.6) จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง  
ดังภาพที่ ข-11 
                (5.7) น าตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์หาไมโครพลาสติก โดยน ากระดาษกรองที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ดังภาพที่ ข-13 

(6) การจ าแนกลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติก 
                (6.1) ท าการวิเคราะห์จ าแนกหาลักษณะ รูปร่าง และสีของไมโครพลาสติกโดยการใช้
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอที่ก าลังขยาย 40 เท่าโดยแบ่งกระดาษกรองเป็น 4 ส่วน 
                (6.2) ท าการวิเคราะห์ปริมาณของไมโครพลาสติกโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์    

(7) แบบสเตอริโอที่ก าลังขยาย 40 เท่า เพื่อนับปริมาณช้ินของไมโครพลาสติกโดยแบ่ง 
กระดาษกรองเป็น 4 ส่วน 

(8) ศึกษาลักษณะและปริมาณการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกที่พบในหอยหลอด บริเวณ 
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาเเละสถิติเชิงอนุมาน 

(9) สรปุและจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 3.1 แผนภาพข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 

 

 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลทุตยิภูมจิากเอกสารต่าง ๆ 

ก าหนดหัวข้องานวจิยั 

รวบรวมข้อมูลและก าหนด

พ้ืนที่ในการเกบ็ตวัอย่าง 

ด าเนนิการวเิคราะห์ 
 

จดัท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

ภาคสนาม 

เกบ็ตวัอย่าง 

ห้องปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร์ 
วเิคราะห์หาปริมาณไมโครพลาสตกิ 

 

วเิคราะห์ผลและสรุปผลการวจิยั 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดที่ได้จากแหล่งบริเวณพื้นที่
ตลาดทะเลไทยอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ         
ได้ดังนี ้

1. สถิติเชิงพรรณา 
      การศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดที่ได้จากแหล่งบริเวณพื้นที่
ตลาดทะเลไทย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ค่าต่ าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) และอัตราร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและปริมาณของไม
โครพลาสติกในหอยหลอดได้จากตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร 

2. สถิติเชิงอนุมาน 
     การศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดที่ได้จากแหล่งบริเวณพื้นที่
ตลาดทะเลไทย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient of correlation) 
มีการศึกษาที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 มีสมมติฐานในการวิเคราะห์ดังนี้ 

 H0 : ขนาดความยาวของตัวหอยหลอดกับปริมาณไมโครพลาสติกไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 H1 : ขนาดความยาวของตัวหอยหลอดกับปริมาณไมโครพลาสติกสัมพันธ์กัน 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รปูจะไดค่้าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในระดบัต่างๆ 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้การศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดน าเข้า
จากประเทศปากีสถาน จากตลาดทะเลไทย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการชั่งน ้าหนัก การวัดความยาวของตัว ของหอยหลอด 
ผลการศึกษา น้ าหนัก และ ความยาวของหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน ณ ตลาดทะเลไทย                

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 30 ตัวอย่าง มีน้ าหนักหอยมี
เปลือกเฉลี่ยอยู่ที ่9.25 กรัม โดยน้ าหนักต่ าสุดอยู่ที่ 7.09 กรัม น้ าหนักสูงสุงอยู่ที่ 15.24  กรัม น้ าหนัก
หอยที่เอาเปลือกออกเฉลี่ยอยู่ที่ 6.59 กรัม น้ าหนักต่ าสุดอยู่ที่ 5.07 กรัม น้ าหนักสูงสุดอยู่ที่ 10.75 
กรัม ความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 9.45 เซนติเมตร ความยาวต่ าสุด 8.4 เซนติเมตร ความยาวสูงสุงอยู่ที่          
13 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 น้ าหนักและความยาวของหอยหลอดน าเข้าจากประเทศปากีสถาน  

ตัวอย่าง 
N = 30 

ความยาว  
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักมีเปลือก 
(กรัม) 

น ้าหนักท่ีเอาเปลือกออก  
(กรัม) 

1 13 9.74 6.76 

2 9 10.18 6.83 

3 9 8.67 6.14 

4 10 10.5 6.25 

5 10 7.68 5.47 

6 10 9.08 6.81 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ตัวอย่าง 
N = 30 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักมีเปลือก 
(กรัม) 

น ้าหนักท่ีเอาเปลือกออก 
(กรัม) 

7 9.5 9.46 6.08 

8 10 8.32 5.5 

9 9 8.59 6.24 

10 9.5 7.28 5.34 

11 8.6 7.09 5.43 

12 8.7 12.29 8.92 

13 9 7.82 5.07 

14 10.5 15.24 10.75 

15 9.5 10.21 7.44 

16 9.6 9.86 7.03 

17 9 9.91 7.24 

18 8.6 8.63 6.34 

19 9 10.93 8 

20 8.4 7.86 5.69 

21 9.3 8.14 5.8 

22 9 7.92 5.89 

23 9.5 6.71 5.85 

24 9.3 7.92 6.23 

25 9.4 8.52 6.33 

26 9.2 8.02 5.64 

27 9.9 9.94 6.96 

28 9.1 9.75 6.75 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ตัวอย่าง 
N = 30 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

น ้าหนักมีเปลือก 
(กรัม) 

น ้าหนักท่ีเอาเปลือกออก 
(กรัม) 

29 9.2 9.7 7.06 

30 9.7 11.42 7.88 

ผลรวม 283.5 277.38 197.72 

ค่าต่ าสุด 8.4 7.09 5.07 

ค่าสูงสุด 13 15.24 10.75 

ค่าเฉลี่ย 9.45 9.25 6.59 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

0.82 1.71 1.15 

 

ผลการศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอด  

ผลการศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสติกในหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน ณ 
ตลาดทะเลไทย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ลักษณะ แบบเส้น
ใย ช้ิน กลิตเตอร์และแบบกลม ปรากฏผลได้ดังต่อไปนี้  

1. ลักษณะและปริมาณทั งหมดของไมโครพลาสติกทุกรูปร่างในหอยหลอด 
ผลการศึกษาลักษะและปริมาณของไมโครพลาสติกทั้งหมดในหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน

จ านวน 30 ตัวอย่าง ที่ได้จากตลาดทะเลไทย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีลักษณะ 3 
ลักษณะ ได้แก่ เส้นใย กลิตเตอร์ ช้ิน ดังภาพที่4.1 ทั้งหมดมี 455 ช้ิน แบ่งเป็นลักษณะของเส้นใย 5 
ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 1.09 ลักษณะช้ินจ านวน 285 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 62.63 ลักษณะกลิตเตอร์จ านวน 
165 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 36.26 และลักษณะที่ไม่พบได้แก่ ลักษณะกลม แสดงรายละเอียดไว้ดังตาราง
ที่ 4.2 
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ตาราง 4.2 ลักษณะและปรมิาณของไมโครพลาสติกทีพ่บในหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 

ลักษณะ 
ไมโครพลาสติก 

N 
(ตัว) 

จ้านวน 
(ชิ น) 

ร้อยละ 
(%) 

เส้นใย 30 5 1.09 
กลิตเตอร ์ 30 165 36.26 

ช้ิน 30 285 62.63 
กลม 30 0 0 
รวม 30 455 100 

 

1.  เส้นใย                  2.      กลิตเตอร์          3.     ช้ิน       
ภาพท่ี 4.1 ลักษณะไมโครพลาสติกแต่ละชนิด 

เมื่อคิดเป็นจ านวนพลาสติกต่อหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 1 ตัวพบว่าหอยหลอดน าเข้า

จากปากีสถาน 1 ตัวจะพบพลาสติกแบบช้ินจ านวน 9.5 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 62.63 พลาสติกแบบกลิต

เตอร์จ านวน 5.5 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 36.26  พลาสติกแบบเส้นใยจ านวน 0.17 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 

1.09 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของพลาสติกแต่ละประเภทต่อหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 1 ตัว   

ลักษณะ 
ไมโครพลาสติก 

N 
(ตัว) 

จ้านวน 
(ชิ น/ตัว) 

ร้อยละ 
(%) 

ช้ิน 30 9.5 62.63 
กลิตเตอร ์ 30 5.5 36.26 
เส้นใย 30 0.17 1.09 
กลม 30 0 0 
รวม 30 455 100 
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ภาพท่ี 4.2 ลักษณะไมโครพลาสตกิ 

2. ลักษณะและปริมาณไมโครพลาสติกแบบเส้นใยในหอยหลอด 

จากตัวอย่างหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถานทั้ง30ตัว พบว่าไมโครพลาสติกชนิดเส้นใย มีสีที่

พบทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีแดง สีน้ าเงิน และ สีใส มีเส้นใยทั้งหมดจ านวน 5 ช้ิน และจากการทดลองนี้

พบว่าไมโครพลาสติกที่มีลักษณะเส้นใยสีน้ าเงินมีจ าวนวน 2 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 40 ไมโครพลาสติ

กลักษณะเส้นใยสีใสมีจ านวน 2 ช้ินคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือไมโครพลาสติกลักษณะสีแดงมี

จ านวน 1 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดไว้ดังตารางที่ 4.4  
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ตารางท่ี 4.4 ลักษณะและปรมิาณไมโครพลาสตกิแบบเส้นใยในหอยหลอดน าเข้าจากปากสีถาน 

ลักษณะ 
เส้นใย 

N 
(ตัว) 

จ้านวน 
(ชิ น) 

ร้อยละ 
(%) 

รูปภาพ 

เส้นใยสีน้ าเงิน 30 2 40 

 

เส้นใยสีใส 30 2 40 

 
เส้นใยสีสีแดง 30 1 20 

 
รวม 30 5 100  

 

ซึ่งเมื่อคิดจ านวนไมโครพลาสติกต่อหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 1 ตัว จะพบพลาสติก

แบบเส้นใย มีจ านวน 0.17 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 1.09 พบว่าพลาสติกแบบเส้นใยสีน้ าเงินมีจ านวน 0.07 

ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 41.18 ส่วนพลาสติกแบบเส้นใยสีใสมีจ านวน 0.17 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ช้ิน 

คิดเป็นร้อยละ 41.18 ซึ้งทั้งสองสีเป็นจ านวนที่มากที่สุดของพลาสติดแบบเส้นใย รองลงมาคือ

พลาสติกแบบเส้นใยสีแดงมีจ านวนที่ 0.03 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 17.65 แสดงรายละเอียดไว้ดังตารางที่ 

4.5 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของพลาสติกประเภทเส้นใยต่อหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน   
                1  ตัว 

ลักษณะ 
เส้นใย 

N 
(ตัว) 

จ้านวน 
(เส้น) 

ร้อยละ 
(%) 

เส้นใยสีน้ าเงิน 30 0.07 41.18 
เส้นใยสีใส 30 0.07 41.18 
เส้นใยสีแดง 30 0.03 17.65 

รวม 30 0.17 100 
 

 

ภาพท่ี 4.3 ไมโครพลาสติกลกัษณะแบบเส้นใย 

3. ลักษณะและปริมาณไมโครพลาสติกแบบกลิตเตอร์ในหอยหลอด  

จากหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 30 ตัวอย่างพบว่าไมโครพลาสติกลักษณกลิตเตอร์มีสีที่

พบ 3 สี ได้แก่ สีน้ าตาล สีม่วง และสีเทา มีกริตเตอร์ทั้งหมด 165 ช้ิน จากการทดลองพบว่า            

ไมโครพลาสติกที่มีลักษณะกลิตเตอร์ช้ินสีม่วงมีจ านวนมากที่สุด คือ 77 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 46.67 

รองลงมาคือลักษณะกลิตเตอร์สีเทามีจ านวน 60 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 36.36 และลักษณะกลิตเตอร์สี

น้ าตาลมีจ านวน 28 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 16.97 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดไว้ดังตารางที่ 4.6 ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.6 ลักษณะและปรมิาณไมโครพลาสตกิแบบกลิตเตอร์ในหอยหลอดน าเข้าจากปากสีถาน 

ลักษณะ 
กลิตเตอร์ 

N 
(ตัว) 

จ้านวน
(ชิ น) 

ร้อยละ 
(%) 

รูปภาพ 

กลิตเตอรส์ีม่วง 30 77 46.67 

 

กลิตเตอรส์ีเทา 30 60 36.36 

 

กลิตเตอรส์ีน้ าตาล 30 28 16.97 

 

รวม 30 165 100  
 

ซึ่งเมื่อคิดจ านวนไมโครพลาสติกต่อหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 1 ตัว จะพบพลาสติก 

แบบกลิตเตอร์มีจ านวน 5.5 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 36.26 พบว่าพลาสติกแบบกลิตเตอร์สีม่วงมีจ านวนสงู

ที่สุดคือ 2.57 ช้ิน  คิดเป็น ร้อยละ 46.67 รองลงมาเป็นพลาสติกแบบกลิตเตอร์สีเทามีจ านวน 2 ช้ิน 

คิดเป็นร้อยละ 36.36 และพลาสติกแบบกลิตเตอร์สีน้ าตาลมีจ านวน 0.93 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 16.97 

ตามล าดับ แสดงรายละเอียดไว้ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของพลาสติกประเภทกลิตเตอร์ต่อหอยหลอดน าเข้าจาก  
                 ปากีสถาน 1 ตัว 

ลักษณะ 
กลิตเตอร์ 

N 
(ตัว) 

จ้านวน 
(ชิ น) 

ร้อยละ 
(%) 

กลิตเตอรส์ีม่วง 30 2.57 46.67 
กลิตเตอรส์ีเทา 30 2 36.36 

กลิตเตอรส์ีน้ าตาล 30 0.93 16.97 
รวม 30 5.5 100 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ไมโครพลาสติกลกัษณะแบบกลิตเตอร ์

4. ลักษณะและปริมาณไมโครพลาสตกิแบบชิ นในหอยหลอด  

จากหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 30 ตัวอย่างพบว่าไมโครพลาสติกลักษณช้ินมีสีที่พบ 2 ส ี

ได้แก่ สีน้ าตาล และ สีด า  มีช้ินทั้งหมด 285 ช้ิน จากการทดลองพบว่าไมโครพลาสติกที่มีลักษณะช้ิน

สีด ามีจ านวนมากที่สุด คือ168 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 58.60  รองลงมาคือพลาสติกลักษณะช้ินสีน้ าตาลมี

จ านวน  ช้ิน 118 คิดเป็นร้อยละ 41.40 ตามล าดับ แสดงไว้ดังตารางที่ 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 ลักษณะและปรมิาณไมโครพลาสตกิแบบช้ินในหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 

ลักษณะ 
ชิ น 

N 
(ตัว) 

จ้านวน
(ชิ น) 

ร้อยละ 
(%) 

รูปภาพ 

ช้ินสีด า 30 167 58.60 

 

ช้ินสีน้ าตาล 30 118 41.40 

 

รวม 30 285 100  
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของพลาสติกประเภทช้ินต่อหอยหลอดน าเข้าจากปากสีถาน  
      1  ตัว 

ลักษณะ 
ชิ น 

N 
(ตัว) 

จ้านวน 
(ชิ น) 

ร้อยละ 
(%) 

ช้ินสีด า 30 5.57 58.60 
ช้ินสีน้ าตาล 30 3.93 41.40 

รวม 30 9.5 100 
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ภาพท่ี 4.5 ไมโครพลาสติกลกัษณะแบบช้ิน 

5. ลักษณะและปริมาณไมโครพลาสติกจ้าแนกตามรูปร่างและสีทั งหมดของ         

ไมโครพลาสติก 
ไมโครพลาสติกที่จ าแนกตามรูปร่างและสีของไมโครพลาสติกในหอยหลอดน าเข้าจาก

ปากีสถานจ านวน 30 ตัวอย่างจากตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าพลาสติกลักษณะช้ินสีด า

มากที่สุดมีจ านวน 167 คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาเป็นพลาสติกลักษณะช้ินสีน้ าตาลมีจ านวน 

118 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 25.93 และพลาสติกลักษณะกลิตเตอร์สีม่วงมีจ านวน 77 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 

16.92 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดไว้ดังตารางที่ 4.10 

ตารางท่ี 4.10 ลกัษณะและปริมาณไมโครพลาสติกจ าแนกตามรูปร่างและสีของไมโครพลาสติก 

ลักษณะ N 
(ตัว) 

จ้านวน 
(ชิ น) 

ร้อยละ 
(%) 

เส้นใยสีน้ าเงิน 30 2 0.44 
เส้นใยสีใส 30 2 0.44 
เส้นใยสีแดง 30 1 0.22 

กลิตเตอรส์ีม่วง 30 77 16.92 
กลิตเตอรส์ีเทา 30 60 13.19 

กลิตเตอรส์ีน้ าตาล 30 28 6.15 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
ลักษณะ N 

(ตัว) 
จ้านวน 
(ชิ น) 

ร้อยละ 
(%) 

ช้ินสีด า 30 167 36.70 
ช้ินสีน้ าตาล 30 118 25.93 

รวม 30 455 100 
 

ซึ่งเมื่อคิดจ านวนไมโครพลาสติกต่อหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถาน 1 ตัว จะพบหอยน าเข้า

จากปากีสถาน 1 ตัว จะพบพลาสติกแบบช้ินสีด ามากที่สุดที่จ านวน 5.57 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 36.72 

รองลงมาเป็นพลาสติกลักษณะช้ินสีน้ าตาลมีจ านวน 3.93 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 25.91 และพลาสติก

ลักษณะกลิตเตอร์สีม่วงมีจ านวน 2.57 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 16.94 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดไว้ดัง

ตารางที่ 4.11 

ตารางท่ี 4.11 จ านวนและร้อยละของพลาสติกแต่ละชนิดต่อหอยน าเข้าจากปากีสถาน 1 ตัว 

ลักษณะ N 
(ตัว) 

จ้านวน 
(ชิ น) 

ร้อยละ 
(%) 

เส้นใยสีน้ าเงิน 30 0.07 0.46 
เส้นใยสีใส 30 0.07 0.46 
เส้นใยสีแดง 30 0.03 0.20 

กลิตเตอรส์ีม่วง 30 2.57 16.94 
กลิตเตอรส์ีเทา 30 2 13.18 

กลิตเตอรส์ีน้ าตาล 30 0.93 6.13 
ช้ินสีด า 30 5.57 36.72 

ช้ินสีน้ าตาล 30 3.93 25.91 
รวม 30 15.17 100 
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ภาพท่ี 4.6 ลักษณะไมโครพลาสตกิ 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวจิัยข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาลักษณะและปริมาณของไมโครพลาสตกิในหอยหลอด จากตลาดทะเลไทย อ าเภอ
เมืองสมทุรสาคร จงัหวัดสมุทรสาคร มีรายละเอียดของการด าเนินงานวิจัย โดยสรุปดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
1. วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อทบทวนและสืบค้นวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการส ารวจไมโครพลาสตกิ 
ในหอยหลอดทีเ่ป็นหอยหลอดที่ได้มาจากการน าเข้าจากต่างประเทศ 

(2) เพื่อศึกษาปริมาณ และประเภทของไมโครพลาสติกที่พบเจอในหอยหลอดน าเข้าจาก 
ประเทศปากีสถาน 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
       ด าเนินการโดยเก็บตัวอย่างจากร้านค้า ทั้งหมด 10 ร้านค้า จ านวนร้านค้าละ 3 ตัวอย่างรวม 
ทั้งหมด 30 ตัวอย่างแล้วน ามาช่ังน้ าหนักวัดขนาดความยาวล าตัวของหอยหลอด ท าการทดลองโดย
แบ่งเป็นครั้งงละ 10 ตัวอย่าง ตั้ง แต่วันที่ 19 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2563 

3. ผลการวิจัย 
(1) พบว่าหอยหลอดน าเข้าจากปากีสถานจ านวน 30 ตัวอย่าง จากน้ าหนักมีเปลือก เฉลี่ย  

9.25 กรัม น้ าหนักเอกเปลือกออก เฉลี่ย6.59 กรัม มีเลือกจะมีค่าสูงสุดที่ 15.24 กรัม มีค่าต่ าสุดที่ 
7.09 กรัม ส่วนออกเปลือกออกจะมีค่าสูงสุดที่ 10.75 กรัม มีค่าต่ าสุดที่ 5.07 กรัม และจากความยาว
ล าตัวเฉลี่ย 9.45เซนติเมตร จะมีค่าสูงสุดที่ 13 เซนติเมตร มีค่าต่ าสุดที่ 8.4 เซนติเมตร 

(2) จากตัวอย่าง 30 ตัวอย่างพบจ านวนพลาสติกที่มีลักษณะเส้น ใย ช้ิน กลิตเตอร์ โดยมี 
จ านวนทั้งหมด 455 ช้ินเมื่อเฉลี่ยต่อตัวพบไมโครพลาสติก 15.17 ช้ิน โดยพบไมโครพลาสติกน้อยทีส่ดุ
พบว่ามีจ านวน 7 ช้ิน และมากที่สุดพบว่ามีจ านวน 34 ช้ิน  

(3) ลักษณะของไมโครพลาสติกที่พบในหอยหลอด 1 ตัวมี ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะเส้นใย 
เฉลี่ย 0.17 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 1.09 ลักษณะช้ินเฉลี่ย 5.5 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 36.26 ลักษณะกลิต
เตอร์เฉลี่ย 9.5 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 62.63 ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 

จากงานวิจัยครั้งนี้พบไมโครพลาสติกในหอยหลอดน าเข้าจากปากสีถานทุกตัว ดังนั้นควร 
สร้างความตระหนกัในการลดการใช้พลาสติกและลดการทิ้งขยะลงทะเล  

2. ข้อเสนอแนะงานวิจัยในครั้งตอ่ไป 
ควรศึกษาการเกบ็ตัวอย่างทกุฤดูให้ครอบคลุมทั้งปีว่าจะส่งผลต่อปริมาณและลักษณะ 

ของไมโครพลาสตกิหรือไม ่
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ภาคผนวก ก 

พื้นท่ีในการท าวิจัย
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ภาพ ก-1 พื้นที่การท าวิจัย ตลาดทะเลไทย อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ก-2  หอยหลอดน าเข้าจากประเทศปากสีถาน ตลาดทะเลไทย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้ันตอนในการศึกษาไมโครพลาสติก
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ภาพ ข-1 การวัดความยาวหอยหลอด 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพ ข-2  การช่ังน้ าหนกัมีเปลอืก 
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ภาพ ข-3  การช่ังน้ าหนกัเอาเปลือกออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ ข-4  การล้างด้วยน้ าปราศจากไอออน 
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ภาพ ข-5  การดูดสารไนทริก 5 ml 

 

ภาพ ข-6  การน าหอยหลอดมาให้ความร้อน 90 องศาเซลเซียส 



57 
 

 

ภาพ ข-7  หลังจากให้ความรอ้นจนตัวอย่างย่อยจนหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข-8  การเติมโซเดียมคลอไรค์และคนให้เข้ากัน 
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ภาพ ข-9  ตัวอย่างที่ทิ้งให้ตกตะกอน 1 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข-10 การกรองตัวอย่างผ่านกระดาษกรอง 47 มิลลเิมตร 
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ภาพ ข-11  ส่วนที่กรองแล้วไปอบด้วยตู้อบ (Oven) ที่ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 

 

ภาพ ข-12  กระดาษกรองที่ผ่านการกรองแล้ว 
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ภาพ ข-13 การน ากระดาษกรองไปส่องด้วยการส่องกล้องจลุทรรศน์สเตอริโอ 


