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“ไมโครพลาสติก” สิง่เล็ก ๆ ใกลตัวเรา 

 

 ในชีวิตประจําวันของเราคงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะเจอกับผลิตภัณฑท่ีทําจากพลาสติก เนื่องจากพลาสติก

สามารถนํามาข้ึนรูปไดงายดวยตนทุนการผลิตต่ําและนํามาใชงานไดหลากหลาย เชน บรรจุภัณฑ เครื่องใชใน

ครัวเรือน ของเลนเด็ก เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน พลาสติกท่ีนํามาเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑ

ประเภทนี้ เชน โพลีเอทิลีน (polyethylene: PE) โพลีโพรพิลีน (polypropylene: PP) โพลีไวนิลคลอไรด 

(polyvinylchloride: PVC) โพลิสไตรีน (polystyrene: PS) โพลิเอทิลีนเทเรพทาเลต (polyethylene 

terephthalate: PET) เปนตน ซ่ึงเปนพลาสติกชนิดท่ีคุนเคย แตหลายคนอาจยังไมรูจัก “ไมโครพลาสติก” ซ่ึง

อยูในผลิตภัณฑใกลตัวเราเชนกัน ... แลวมันคืออะไรละ? 

  

ไมโครพลาสติก คืออะไร? 

ไมโครพลาสติก (Microplastics) คือ พลาสติกหรือเศษพลาสติกท่ีมีขนาดเล็กกวา 5 มิลลิเมตร 

แบงเปน 2 ประเภท ไดแก  

1. Primary microplastics คือ พลาสติกท่ีถูกผลิตใหมีขนาดเล็กตั้งแตตน ตัวอยางเชน เม็ดพลาสติก

ท่ีเปนวัสดุตั้งตนของการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก เม็ดพลาสติกท่ีอยูในผลิตภัณฑทําความสะอาด เปนตน โดยใน

กรณีของพลาสติกท่ีอยูในผลิตภัณฑทําความสะอาดนั้น มีชื่อทางการคาวา ไมโครบีดส (Micro-beads) หรือท่ี

เราเรียกวา “เม็ดสครับ” ไดมีการจดสิทธิบัตรตั้งแตป 2523 เพ่ือนําไปใชในผลิตภัณฑดูแลผิวหรือเครื่องสําอาง 

(ครีมขัดผิว ครีมอาบน้ํา ยาสีฟน ฯลฯ) ซ่ึงมีการใชไมโครพลาสติกชนิดนี้กันอยางแพรหลายและมีการใชเพ่ิมข้ึน

ตอเนื่อง นอกจากนี้ ไมโครพลาสติกชนิดนี้ยังสามารถเกิดไดจากการถลอก/ขีดขวน จากกระบวนการผลิต

พลาสติกขนาดใหญ จากยางลอระหวางการขับข่ีพาหนะ หรือเสนใยสังเคราะหท่ีหลุดออกมาในน้ําท้ิงจากการซักผา  
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2. Secondary microplastics คือ พลาสติกท่ีมาจากการแตกหักของผลิตภัณฑพลาสติกชนิดตางๆ  

ดวยกระบวนการทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะทําใหสารแตงเติมในพลาสติกหลุด

ออกจากพลาสติก ทําใหโครงสรางของพลาสติกเกิดการแตกตัวจนมีขนาดท่ีเล็ก กลายเปนสารแขวนลอยปะปน

อยูในแมน้ําและทะเล และอาจถูกสัตวเล็กและใหญกินเปนอาหาร 

 

 

ไมโครพลาสติก ใกลตัวเราแคไหน? 

ไมโครพลาสติกท่ีเรารูจักขางตนนั้นเหมือนกับพลาสติกท่ัว ๆ ไปท่ีไมสามารถยอยสลายไดเองตาม

ธรรมชาติ ยิ่งไปกวานั้น ไมโครพลาสติกยังมีขนาดเล็กมากจนมีบางสวนหลุดลอดไปจากข้ันตอนการบําบัดน้ําเสีย

แพรกระจายอยูในแมน้ํา ทะเล และแหลงน้ําตาง ๆ ได โดยมักจะเจอ secondary microplastics ซ่ึงเกิดการ

แตกหักจากขยะพลาสติกท่ีกระจายอยูท่ัวไป แตอาจสังเกตเห็น primary microplastics ไดยากกวา องคการ

ระหวางประเทศเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources : IUCN) จึงไดทําการศึกษาปริมาณของ primary microplastics ในทะเล โดยในรายงานป 2560 

เปดเผยวา primary microplastics เปนไมโครพลาสติกท่ีถูกพบในแมน้ําและทะเลท่ัวโลกในรูปแบบของขยะ

ประมาณ 0.8-2.5 ลานตันตอป ซ่ึงรอยละ 98 ของ ปริมาณดังกลาวมาจากกิจกรรมทางบก มีเพียงรอยละ 2 เทานั้น 

ท่ีมาจากกิจกรรมทางทะเล โดย primary microplastics ท่ีปลอยลงสูทะเลมากกวาครึ่งคือ เสนใยสังเคราะห

จากการซักลางและจากยางลอท่ีสึกหรอขณะขับข่ี (รอยละ 34.8 และ 28.3 ตามลําดับ)  ซ่ึงจะพบเสนใยสังเคราะห

มากท่ีสุดในทะเลแถบเอเชียดวย นอกจากนั้น รายงานของ Eunomia ยังพบวามี primary microplastics  

ในทะเลประมาณ 0.95 ลานตัน และ 3 อันดับแรกท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ ยางลอท่ีสึกหรอขณะขับข่ี เม็ด

พลาสติก และเสนใยสังเคราะห โดยมีปริมาณ 0.27 0.23 และ 0.19 ลานตัน ตามลําดับ โดยเสนทางท่ีนํา 

ไมโครพลาสติกเหลานี้ลงสูมหาสมุทรมาจากการชะลางถนนมากถึงรอยละ 66 รองลงมาคือ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

รอยละ 25 การพัดพาของลม รอยละ 7 และอ่ืน ๆ รอยละ 2 

ท้ังนี้  มีหลายงานวิจัยระบุวาไมโครพลาสติกสามารถอยู ในแพลงตอนและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ได  

ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอหวงโซอาหาร เนื่องจากเปนสารมลพิษท่ีตกคางยาวนาน (Persistent Organic 

Pollutants: POPs) ในสิ่งแวดลอม แตงานวิจัยท่ีมีการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ก็ไมไดยืนยันผลไปในทิศทาง

เดียวกันเสียท้ังหมด เพราะมีงานวิจัยสวนหนึ่งท่ีบงชี้วาไมโครพลาสติกไมไดเพ่ิมการรับสารพิษของสัตวเหลานั้น  
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    ท่ีมา: ปรับปรุงภาพจาก Eunomia 

 

สําหรับประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดมีการศึกษาเก็บขอมูลเก่ียวกับไมโครพลาสติก

ท่ีกระจายในทะเลบริเวณแหลมพันวาและเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต เม่ือเดือนมกราคมและมิถุนายน 2560 โดย

ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา ประเภทของไมโครพลาสติกท่ีมีมากท่ีสุด คือ ประเภทเสนใย ซ่ึงพบมากกวารอยละ 

50 แตไมสามารถระบุไดวามาจากแหลงใด อยางไรก็ตาม มีขอมูลเก่ียวกับไมโครพลาสติกประเภทเสนใยวา

สวนมากมีท่ีมาจากเสื้อผา โดยการซักเสื้อใยสังเคราะห 1 ตัว ดวยเครื่องซักผาอาจทําใหเสนใยหลุดออกมาได

มากกวา 1,900 ชิ้น เลยทีเดียว  

 

อนาคตของไมโครพลาสติก? 

ขณะนี้ ท่ัวโลกไดตระหนักถึงปริมาณไมโครพลาสติกท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกันแลว แมวายัง

ไมมีมาตรการ/แนวทางในการแกไขผลท่ีเกิดข้ึนอยางแนชัด แตก็เริ่มมีมาตรการปองกันไมใหมีไมโครพลาสติกใน

สิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ตั้งแตกระบวนการผลิต การนําไปใช และการจัดการขยะพลาสติก ใหมีรูปแบบท่ีเหมาะสม

กับพลาสติกแตละชนิด โดยเฉพาะการนําพลาสติกมารีไซเคิลใหมากข้ึน เพราะเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและมี

คาใชจายนอยท่ีสุดเพ่ือชวยลดปริมาณของไมโครพลาสติกในแหลงน้ําและมหาสมุทรท่ัวโลก  
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ยิ่งไปกวานั้น สหรัฐอเมริกาไดประกาศหามใชไมโครบีดสเม่ือ 2 ปท่ีแลว โดยจะมีผลบังคับใชในป 2562 

ในขณะท่ีบางประเทศในยุโรปอยางอังกฤษและอิตาลี ไดเริ่มประกาศหามใชไมโครบีดสเชนกัน ซ่ึงผูผลิต

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลผิวรายใหญหลายบริษัท เชน Asda Avon the Bodyshop L’Oreal และ 

Boots เปนตน ประกาศวาจะไมใชไมโครบีดสเปนสวนผสมในผลิตภัณฑของตนเอง อยางไรก็ตาม มีโอกาส

เปนไปไดถาหากเรายังอยากใชไมโครบีดสแตไมอยากใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  เนื่องจากทีมนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย Bath ในอังกฤษไดพัฒนาไมโครบีดสท่ีทําจากเซลลูโลส ซ่ึงมีลักษะเปนเสนใยจากพืชจึงสามารถ

ยอยสลายได โดยหวังวาจะนํามาทดแทนการใชไมโครบีดสแบบเดิมและจะมีการพัฒนาใหมีการผลิตเชิง

อุตสาหกรรมตอไป  

ถึงแมวาประเทศไทยยังไมมีมาตรการเก่ียวกับไมโครพลาสติกเปนการเฉพาะ แตเราก็มีนโยบายเก่ียวกับ

การลดใชพลาสติกซ่ึงเปนตนทางของไมโครพลาสติก เชน ลดการใชถุงพลาสติก สงเสริมการคัดแยกขยะ การนํา

พลาสติกมารีไซเคิล เปนตน ซ่ึงเปนการกระตุนใหเราใสใจกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน นอกจากนี้ เรายังมีอีกหนึ่ง

ทางเลือกท่ีจะชวยลดผลกระทบของไมโครพลาสติกไดโดยการใชพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ชนิดท่ียอย

สลายได (Compostable bioplastic) สามารถแตกสลายทางชีวภาพไดมากถึงรอยละ 90 ภายใน 180 วัน 

เปนการรักษาสิ่งแวดลอม ท้ังยังสอดรับกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพ

ท่ีขับเคลื่อนประเทศไทยอยางยั่งยืน และนอกเหนือจากนโยบายดังกลาว ยังมีขอเสนอแนะเบื้องตนในการ

จัดการกับไมโครพลาสติก อาทิ 

1. สํารวจหาแหลงท่ีมาและจัดกลุมประเภทขยะพลาสติก เพ่ือวางแผนการจัดการใหเหมาะสมกับ

ประเภทพลาสติกแตละชนิด 

2. ปรับความคิดวาผลิตภัณฑพลาสติกในชวงสุดทายของวงจรชีวิต (End of life) เปนทรัพยากรท่ีมี

มูลคามากกวาเปนแคขยะ ซ่ึงจะทําใหมีการใชอยางคุมคาและสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงได 

3. ประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจเรื่องผลกระทบท่ีเกิดจากขยะพลาสติกและการเกิดไมโครพลาสติก 

เพ่ือใหเกิดการรับรูอยางท่ัวถึงและเกิดการใชอยางเหมาะสม 

4. สงเสริมการวิจัย พัฒนา และผลิตไมโครบีดสจากธรรมชาติ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดผลิตภัณฑมูลคาสูง

ในตลาดเครื่องสําอางและผลิตภัณฑดูแลผิว 

หากมองในมุมของผูใชอยางเรา ผลจากการมีไมโครพลาสติกในสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึนนั้น อาจเปนเรื่องไกลตัว

เกินกวาท่ีเราจะจัดการได แตเราสามารถชวยกันลดปริมาณไมโครพลาสติกได หากเรามีสวนรวมในการใช

ผลิตภัณฑพลาสติกท่ีสามารถยอยสลายได ชวยกันคัดแยกขยะพลาสติกเพ่ือนําไปรีไซเคิล ... ก็เปนจุดเริ่มตนท่ี

จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญไดในอนาคตตอไป 

 

 

นางสาวณัฏฐวารี นอยบุญญะ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 
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