ไมโครพลาสติก
(Microplastics)
: ภัยร้ายต่อระบบนิเวศ

เรื่องโดย... ดร.ทัศชา ทรัพย์มีชัย

เวลานี้ ค� ำ ว่ า ไมโครพลาสติ ก (Microplastics)
ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในเวทีเสวนาทางวิชาการต่าง ๆ
อยู ่ เ สมอหลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ ยิ น ชื่ อ มาบ้ า ง
แต่จริง ๆ แล้วไมโครพลาสติกคืออะไร PETROMAT ขอน�ำ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติก เพื่อไขข้อข้องใจดังนี้
ไมโครพลาสติก คือขยะพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหา
มลพิ ษ ทางทะเลที่ พ บการแพร่ ก ระจายในสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางทะเลทั่ ว โลก จุดเริ่มต้นของไมโครพลาสติ ก จริ ง ๆ
คงต้องย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ 30 ปีที่แล้ว สินค้า
ประเภทเครือ่ งส�ำอางรวมถึงของใช้สว่ นตัวเริม
่ มีการน�ำเอา
ไมโครบีดส์มาเป็นส่วนผสมอย่างหนึง่ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ได้แก่เครื่องประทินผิว ขัดผิว ยาสีฟัน ครีมโกนหนวด

เส้นทางการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกสู่ระบบนิเวศทางทะเลมาจากการทิ้งน�้ำเสียจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม เม็ดพลาสติก
ขนาดเล็กเหล่านี้มักจะหลุดลอดจากกระบวนการบําบัดน�้ำเสียเนื่องจากมีขนาดเล็กมาก การปนเปื้อนอีกเส้นทางหนึ่งคือไมโครพลาสติก
ที่เกิดจากกระบวนการสลายตัวตามธรรมชาติของพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อไมโครพลาสติกเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน�้ำตามธรรมชาติ
เช่น แม่น�้ำหรือทะเล ไมโครพลาสติกเหล่านี้จะลอยอยู่เหนือผิวน�้ำเนื่องจากมีความหนาแน่นต�่ำ  ปะปนกับแพลงก์ตอนที่เป็นแหล่งอาหาร
ของสัตว์นำ 
�้ ทาํ ให้ไมโครพลาสติกเข้าสูห่ ว่ งโซ่อาหารและถ่ายทอดไปตามลําดับขัน้ การบริโภคเข้ามาสูผ่ บู้ ริโภคลําดับสุดท้ายหรือมนุษย์นนั่ เอง
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มีการศึกษาชิน้ หนึง่ ได้ประมาณการว่า
ทุกตารางกิโลเมตรของมหาสมุทรในโลกนี้
จะมีไมโครพลาสติกโดยเฉลี่ย 63,320 ชิ้น
และแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะภู มิ ภ าคเช่ น
ในเอเชี ย ตะวั น ออกก็ จ ะมี สู ง กว่ า ที่ อื่ น
ถึง 27 เท่า ส�ำหรับในประเทศไทย มีรายงาน
การศึ ก ษาการปนเปื ้ อ นของขยะประเภท
ไมโครพลาสติกในหอยสองฝาบริเวณชายหาด
เจ้ า หลาวและชายหาดคุ ้ ง วิ ม าน จั ง หวั ด
จันทบุรี ซึ่งพบไมโครพลาสติกในหอยเสียบ
และหอยกระปุก โดยพบเป็นลักษณะที่เป็น
เส้นใยมากที่สุด อาจเนื่องจากพื้นที่ที่ท�ำการ
ศึกษามีการท�ำประมง ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มา
ของไมโครพลาสติกชนิดเส้นใยจากอุปกรณ์
จ� ำ พวกอวน ตาข่ า ย เอ็น และเชือก [2]

กรมยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการทรัพยากรทะเลของสหภาพยุโรป (Marine Strategy Framework Directive, MSFD)
ได้แบ่งอันตรายที่เกิดจากการปนเปื้อนของเม็ดไมโครพลาสติกสู่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. ผลต่อระบบนิเวศ เช่น เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งพืชและสัตว์ ทั้งจากการได้รับไมโครพลาสติกโดยตรงหรืออันตรายจาก
สารเคมีที่มาจากไมโครพลาสติก รวมถึงการแพร่กระจายของสารพิษเหล่านี้จะทําให้เกิดการโยกย้ายถิ่นของสัตว์ที่เป็นผู้ล่า หรือสัตว์รุกราน
ได้มีผลต่อการยึดครองพื้นที่และการแตกกระจายของสายพันธุ์
2. ผลตอระบบเศรษฐกิจ รายไดจากการประมง การสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยว หรือคาใชจายในการกําจัดขยะพลาสติก
3. ผลตอสังคม ความลดลงของคุณคาทางสุนทรียภาพและความปลอดภัย
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		ฝัง่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้มคี วามตืน่ ตัวเกีย่ วกับปัญหานี้ โดยมีการออกกฎหมายห้ามผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางหรือของใช้ส่วนตัวที่มีไมโครพลาสติกเป็นส่วนผสม โดยมีผลบังคับใช้แตกต่างกันไป ดังนี้ [3,4]

ประเทศ

ผลบังคับใช้

สหรัฐอเมริกา

กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สวีเดน

มกราคม พ.ศ. 2561

ฝรั่งเศส

มกราคม พ.ศ. 2561

อิตาลี

มกราคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมได้จัดเสวนาวิชาการ
เรื่อง “วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล: จะแก้อย่างไร” โดยอ้างถึงสถิติปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศปี 2559 ซึ่งมีขยะประมาณ 27 ล้านตัน ก�ำจัดไม่ถูกต้อง 11.69
ล้านตัน หรือร้อยละ 43 และมีขยะประมาณ 10 ล้านตัน ที่ตกค้างสะสมอยู่ในสถานที่
ก� ำ จั ด ขยะหรื อ ไหลลงสู ่ แ หล่ ง น�้ ำ  ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ทางกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก�ำลังพิจารณาว่าจะจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมหรือไม่เพื่อลดปริมาณขยะ
ย่อยสลายยากเหล่านี้ [5]
อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ เสนอเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาเรื่ อ งไมโครพลาสติ ก ในประเทศไทย
คือ รัฐบาลควรก�ำหนดนโยบายห้ามผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางหรือ
ของใช้ส่วนตัวที่มีไมโครพลาสติกเป็นส่วนผสมหรือการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบ
การจัดการขยะกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไป ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา
ควรเริ่มงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเนื่องจากยังไม่มีรายงานว่าไมโครพลาสติก
มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ แต่การวิจัยต้องใช้เวลานานและเราอาจรู้เมื่อสายเกินไป
สิ่งที่เราท�ำได้ในตอนนี้คือลดการใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกทุกชนิด เพราะยังไม่มี
หนทางใดในการก�ำจัดไมโครพลาสติกออกจากแหล่งน�้ำได้
หากทุกภาคส่วนทัง้ ระดับโลก ระดับภูมภิ าค หรือเอกชน มองว่าการก�ำจัดขยะพลาสติกถือเป็นสิง่ ส�ำคัญ และต้องการทีจ่ ะก�ำจัดขยะ
พลาสติกให้มีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันก�ำหนดแนวทางเพื่อการจัดการอย่างครบวงจร ไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่ลักษณะการ
จัดการของเสียซึ่งเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ กล่าวคือ ต้องมีการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันตั้งแต่ต้นทางจนไปถึงปลายทาง
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