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การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยสองฝาบริเวณชายหาดเจ้าหลาว
และชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี
Contamination of microplastic in bivalve at Chaolao
and Kungwiman beach Chanthaburi province

ปิติพงษ์ ธาระมนต์1, สุหทัย ไพรสานฑ์กุล2 และ นภาพร เลียดประถม1*

Pitipong Tharamon1, Suhatai Praisanklul2 and Napaporn Leadprathom1*

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ได้ท�ำการตรวจสอบการปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติกในหอยสองฝาบริเวณ
ชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน จากการศึกษาในหอยสองฝา 2 ชนิด คือหอยเสียบ (Donax sp.) และหอยกระปุก
(Paphia sp.) พบว่ามีขยะประเภทไมโครพลาสติกทีป่ นเปือ้ นในหอยเสียบบริเวณชายหาดเจ้าหลาว 3.13±2.75 ชิน้ /ตัว โดย
มีค่าใกล้เคียงกับชายหาดคุ้งวิมานที่พบ 2.98±3.12 ชิ้น/ตัว (P>0.05) และมีการปนเปื้อนในหอยกระปุกบริเวณชายหาด
เจ้าหลาว 11.31±2.03 ชิน้ /ตัว เมือ่ จ�ำแนกตามรูปร่างของขยะประเภทไมโครพลาสติก พบว่ารูปร่างทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ เส้นใย
ทัง้ ชายหาดเจ้าหลาวและ ชายหาดคุง้ วิมาน โดยพบที่ 82.3% และ 78.9% ตามล�ำดับ ส่วนสีของขยะประเภทไมโคร-พลาสติก
ที่พบมากที่สุดในหาดเจ้าหลาวคือ สีด�ำ (23.12%) ส่วนชายหาดคุ้งวิมาน คือ สีฟ้า (25.29%) ส่วนขนาดความกว้างและ
ความยาวเฉลี่ยของขยะประเภทไมโครพลาสติก บริเวณชายหาดเจ้าหลาวมีค่าความกว้างเฉลี่ย 44.3±95.7 ไมโครเมตร
และความยาวเฉลีย่ 1809.1±1273.1 ไมโครเมตร ส่วนบริเวณชายหาดคุง้ วิมานมีความกว้างเฉลีย่ 63.3±104.4 ไมโครเมตร
และความยาวเฉลี่ย 1513.7±1045.0 ไมโครเมตร
ค�ำส�ำคัญ: ไมโครพลาสติก, ชายหาด, หอยสองฝา
ABSTRACT: The study is conducted to determine the contamination of microplastic in bivalve at Chaolao and
Kungwiman beach in Chanthaburi province. There were two types of bivalve in this study: Danax sp. and Paphia
sp. The results showed that microplastic contamination in Danax sp. in Chaolao beach was quite similar with
Kungwiman beach which were 3.13±2.75 particle/individual and 2.98±3.12 particle/individual, respectively (P>0.05).
The density of microplastic in Paphia sp. Chaolao beach was 11.31±2.03 particle/individual. The most prevalence
type of microplastic was fiber both in Chaolao beach (82.3%) and Kungwiman beach (78.9%). The most microplastic
color in this study was black (23.12%) in Chaolao beach and blue (25.29%) in Kungwiman beach. The average
size of microplastic in Chaolao beach was 44.3±95.7 μm in width and 1809.1±1273.1 μm n length. Meanwhile in
Kungwiman beach was 63.3±104.4 μm in width and 1510±1045.0 μm in length.
Keywords: microplastic, beach, bivalve
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บทน�ำ
ไมโครพลาสติกเป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5
มิลลิเมตร ที่เกิดจากการแตกหัก หรือ ย่อยสลายของ
ขยะพลาสติกขนาดใหญ่ หรือเกิดจากพลาสติกทีม่ กี าร
สร้างให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน เช่น เม็ดพลาสติกขนาดเล็กในโฟมล้างหน้าหรือ
เม็ ด พลาสติ ก ตั้ ง ต้ น เพื่ อ การผลิ ต ชิ้ น งานพลาสติ ก
(Barnes et al., 2009) โดยไมโครพลาสติกเหล่านี้จะ
สามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่าย แต่การ
จั ด การในการท� ำความสะอาดหรื อก� ำจัดได้ยาก มี
รายงานการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในสิ่ง
แวดล้อม เช่น ชายหาด ตะกอนดินในปากแม่นำ�้ ชายฝัง่
และในมวลน�้ำ รวมถึงมีรายงานการปนเปื้อนในสัตว์
ทะเลหลายชนิด เช่น หอยแมลงภู่ ไส้เดือนทะเล และ
ปลิงทะเล (Teuten et al., 2007; Browne et al., 2008;
Graham and Thomson, 2009) ผลกระทบของไมโคร
พลาสติกต่อสิง่ แวดล้อมทางทะเลมีหลายประการ เช่น
การกินไมโครพลาสติกของสิ่งมีชีวิตในทะเล การเป็น
วัสดุตัวกลางในการสะสมสารพิษอินทรีย์ในห่วงโช่อาหาร หรือการปลดปล่อยพลาสติไซเซอร์ที่มีอยู่ใน
ไมโครพลาสติกเองสู่สิ่งแวดล้อมเป็นต้น (Cole et al.,
2011) จากปัญหาขยะในชายหาดทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยมีการรายงาน
การส�ำรวจขยะชาดหาดและขยะหน้าดินซึ่งพบว่าขยะ
พลาสติกเป็นขยะชนิดเด่น (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง, 2555) แต่การรายงานสถานการณ์การ
แพร่กระจายของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีค่อนข้างจ�ำกัด ดังนั้นการศึกษาข้อมูล
การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในสิง่ แวดล้อมทาง
ทะเลของประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็น เพื่อเป็นข้อมูล
พืน้ ฐานการปนเปือ้ นของไมโครพลาสติก ในการศึกษา
ครั้งนี้จึงได้ส�ำรวจการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกใน
หอยสองฝาซึง่ เป็นสิง่ มีชวี ติ ชนิดกรองกินท�ำให้มโี อกาส
ในการปนเปือ้ นไมโครพลาสติกได้ โดยบริเวณทีท่ �ำการ
ส�ำรวจคือชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน
จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นชายหาดที่มีกิจกรรมต่างๆ ของ

มนุษย์ไม่วา่ จะเป็นการท่องเทีย่ วและการท�ำการประมง
พื้นบ้าน และมีรายงานการแพร่กระจายของไมโคร
พลาสติกในหาดทราย (อรวรรณ, 2556) โดยผลที่ได้
จากการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ในการศึกษาถึง
ผลกระทบของไมโครพลาสติ ก ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด อื่ น
ต่อไป
วิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่างหอยสองฝา
การศึกษาครั้งนี้ท�ำการส�ำรวจไมโครพลาสติกใน
ชายหาด 2 บริเวณ คือ ชาดหาดเจ้าหลาวและคุง้ วิมาน
ท� ำ การส� ำ รวจเพื่ อ เก็ บ ตั ว อย่ า งหอยสองฝา 2 ครั้ ง
เฉพาะในฤดูฝนในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2557
โดยท�ำการเก็บตัวอย่างชายหาดละ 3 จุด ซึ่งแต่ละจุด
จะเก็บจากบริเวณแนวน�ำ้ ขึน้ สูงสุดและน�ำ้ ลงต�ำ่ สุดโดย
ใช้กรอบตัวอย่างขนาด 100x100 เซนติเมตร วางลงบน
ชายหาด เก็บดินลึก 15 เซนติเมตร จากนั้นร่อนทราย
ด้วยตะแกรงขนาด 2x2 มิลลิเมตร เพือ่ แยกหอยสองฝา
ท�ำการจ�ำแนกชนิด วัดขนาดและชั่งน�้ำหนักตัวอย่าง
หอยที่ได้ และน�ำหอยสองฝาไปแยกไมโครพลาสติก
ต่อไป
การแยกไมโครพลาสติกจากหอยสองฝา
การเตรียมตัวอย่างเพื่อหาไมโครพลาสติกโดย
ดัดแปลงวิธีการจาก Mathahon and Hill (2014) ท�ำ
โดยน�ำหอยตัวอย่างมาท�ำการผ่าเอาเนื้อภายออกแล้ว
น�ำไปล้างด้วยน�้ำกลั่น จากนั้นน�ำตัวอย่างไปใส่ใน
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% (H2O2) และให้ความร้อน
55-65 องศาเซลเซียส อุน่ ตัวอย่างจนกระทัง่ สารละลาย
ระเหยออกหมด จากนัน้ น�ำตัวอย่างทีไ่ ด้ไปเติมโซเดียม
คลอไรด์ที่ละลายอิ่มตัว (250 กรัม/ลิตร) และกวน
ตัวอย่าง จากนัน้ ทิง้ ตัวอย่างให้ตกตะกอน น�ำส่วนใสไป
กรองผ่านกระดาษกรองขนาด 1.2 ไมโครเมตร จากนัน้
น�ำกระดาษกรองไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง น�ำตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์หา
ไมโครพลาสติกต่อไป โดยน�ำแผ่นกระดาษกรองที่ได้
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มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จ� ำ แนกไมโคร-พลาสติ ก โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลก�ำลังขยาย 200 เท่า โดยถ่าย
รูปเพือ่ เก็บข้อมูลและวัดขนาดของพลาสติกแต่ละชิน้ ที่
พบ จากนั้นท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลการปนเปื้อนของ
ไมโครพลาสติกในหอยสองฝาของแต่ละสถานีและ
จ�ำแนกชนิดของ ไมโครพลาสติกตามรูปร่าง สี และวัด
ขนาดของไมโครพลาสติก และท�ำการเปรียบเทียบการ
ปนเปื ้ อ นของไมโครพลาสติ ก ในหอยสองฝาจาก
ชายหาดและระดับน�้ำขึ้นลงที่ต่างกันทางสถิติโดยใช้
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA)
ผลการศึกษา
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของหอยสองฝาที่ พ บ ในบริ เ วณ
ชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน
จากการส�ำรวจพบว่ามีหอยสองฝาจ�ำนวน 2 ชนิด
คือ หอยเสียบ (Donax sp.) และหอยกระปุก (Paphia

sp.) หลาว โดยพบหอยสองฝาเพียง 2 จุดที่ท�ำการเก็บ
ตัวอย่างในชายหาดสองแห่ง โดยบริเวณที่ไม่พบหอย
สองฝาที่ชายหาดเจ้าหลาวคือที่พิกัด N 12°31’57.46”
E 101°56’37” และชายหาดคุ ้ ง วิ ม านที่ พิ กั ด N
12°36’04.75” E100°53’53.5” โดยพบหอยเสียบทัง้ ใน
บริเวณชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน ส่วน
หอยกระปุกพบเฉพาะชายหาดเจ้า ความหนาแน่นของ
หอยเสียบบริเวณหาดเจ้าหลาวอยู่ที่ 52.75±45.6 ตัว/
ตรม. ซึ่งมากกว่าบริเวณคุ้งวิมาน 41.4±32.0 ตัว/ตรม.
และในแนวน�ำ้ ขึน้ มีความหนาแน่นของหอยมากกว่าใน
แนวน�้ำลงทั้งสองชายหาด ในขณะที่หอยกระปุก (Paphia sp.) พบเพียง 1 จุดคือ บริเวณสะพานปลาของ
หาดเจ้าหลาวในแนวน�ำ้ ลง โดยมีคา่ เฉลีย่ ที่ 11±3.0 ตัว/
ตรม.โดยหอยกระปุกมีขนาดใหญ่กว่าหอยเสียบค่อน
ข้างมาก (Table 1)

Table 1 Density and size of bivalve from beach
Station/ coordinate

Tide

Chaolao (Donax sp.)
N 12°33’16.01” E 101°55’02” (J1)
N 12°32’11.39” E 101°55’43” (J2)

high
low
Average
High
Low
average

Kungwiman (Donax sp.)
N 12°33’16.01” E 101°55’02” (K1)
N 12°32’11.39” E 101°55’43” (K2)
Chaolao (Paphia sp.)
N 12°33’16.01” E 101°55’02” (J1)

Density (ind./sqr
m)
84.5±82.0
20.0±13.0
52.75±45.6
64.0±34.0
18.8±10.8
41.4±32.0
11.0±3.0

ปริมาณไมโครพลาสติกที่ตรวจพบในหอยสองฝา
บริเวณชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน
จากการวิเคราะห์ปริมาณของขยะประเภทไมโคร
พลาสติกที่ตรวจพบในหอยเสียบบริเวณชายหาดเจ้า
หลาวและชายหาดคุง้ วิมาน พบว่าบริเวณชายหาดเจ้า
หลาวมีการปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติก
ชิ้น/ตัว ใกล้เคียงกับชายหาดคุ้งวิมาน โดยไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ (P>0.05) โดยชายหาดเจ้า

Width (cm)
0.75±0.12
0.75±0.78
0.75±0.01
0.96±0.13
0.96±0.01
0.980±0.02
2.25±0.15

Length
(cm)
1.48±0.29
2.28±0.63
1.88±0.56
1.57±0.12
1.60±0.14
1.59±0.01
2.82±0.12

Weight (g)
0.342±0.334
3.460±3.921
1.900±2.205
0.558±0.431
0.515±0.466
0.540±0.030
6.480±2.192

หลาวค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13±4.68 ชิ้น/ตัว และบริเวณ
ชายหาดคุง้ วิมาน 2.98±2.12 ชิน้ /ตัว ในเดือน สิงหาคม
มีปริมาณไมโครพลาสติกเฉลีย่ มากกว่าเดือนกันยายน
ทั้งสองบริเวณ ส่วนในหอยกระปุกที่พบเฉพาะบริเวณ
ชายหาดเจ้าหลาวมีปริมาณไมโครพลาสติกในเดือน
สิงหาคมที่ 12.75 และเดือนกันยายนที่ 9.87 ชิ้น/ตัว
โดยมีค่าเฉลี่ย11.31±2.03 ชิ้น/ตัว (Table 2)
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Table 2 Density of microplatic in bivalve
Type/ Station

Density of microplastic (particle/individual)
August
September
Average
3.97±1.64
2.29±1.37
3.13±2.75
4.63±2.66
1.32±3.14
2.98±2.12
12.75
9.87
11.31±2.03

Donax sp. Chaolao
Donax sp. Kungwiman
Paphia sp

4
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ขนาดของไมโครพลาสติก
จากการศึกษาพบว่าขนาดของไมโครพลาสติก ทัง้
จากบริเวณหาดเจ้าหลาวและคุง้ วิมานมีขนาดค่อนข้าง

ใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง ในเดื อ นสิ ง หาคมและกั น ยายน
(Table 2)

Table 2 Size of microplastic in bivalve
Station
Chalao
Kungwiman

Width (μm)
Aug
40.7±8.7
31.4±9.9

Length (μm)
Sep
32.6±15.1
52.0±8.7

สรุปและวิจารณ์
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานการปนเปื้อน
ของไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตทางทะเลครั้งแรกใน
ประเทศไทย โดยและเมือ่ เปรียบเทียบกับกับการศึกษา
อื่นพบว่าการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกทั้งในหอย
เสียบและหอยกระปุก โดยการปนเปื้อนของหอยเสียบ
ในหาดเจ้าหลาวอยู่ที่ 3.13±2.75 ชิ้น/ตัว ชายหาดคุ้ง
วิมานอยู่ที่ 2.98±3.12 ชิ้น/ตัว และในหอยกระปุก
บริเวณชายหาดเจ้าหลาว 11.31±2.03 ชิ้น/ตัว ซึ่งน้อย
กว่าการศึกษาของ Mathalon and Hill (2014) ที่พบ
การปนเปื ้ อ นของไมโครพลาสติ ก ในหอยแมลงภู ่
ประเทศแคนาดา โดยการปนเปื ้ อ นของหอยใน
ธรรมชาติอยู่ที่ 34 ชิ้น/ตัว ส่วนที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มพบ
ที่ 75 ชิน้ /ตัว ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บเส้นใยเป็นชนิดของ
ไมโครพลาสติ ก ที่ พ บมากที่ สุ ด อาจเนื่ อ งมากพื้ น ที่
ที่ท�ำการศึกษามีการท�ำประมง ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มา
ของไมโครพลาสติกชนิดเส้นใยจากอุปกรณ์จำ� พวกอวน
ตาข่าย เอ็น เชือก และยังมีรายงานว่าผ้าเป็นแหล่งทีม่ า
ของไมโครพลาสติกประเภทเส้นใยได้เช่นเดียวกัน
(Brown et al., 2011) นอกจากนี้ยังพบว่ามีความ
สอดคล้องกับการศึกษาการแพร่กระจายของไมโคร
พลาสติกในทรายบนชายหาดคุง้ วิมานและเจ้าหลาวที่
พบว่ า ไมโครพลาสติ ก ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ รู ป ร่ า งเส้ น ใย
(อรวรรณ แก้วทอง, 2556) การศึกษารูปร่างและสีของ

Aug
956.6±55.5
971.5±2777.1

Sep
1457.9±305.3
1372.4±159.7

พลาสติ ก อาจท� ำ ให้ เ ข้ า ใจแหล่ ง ที่ ม าของไมโคร
พลาสติกและน�ำไปสู่การจัดการได้ อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการรายงานการปนเปื้อน
ไมโครพลาสติกในหอยสองฝา แต่ยงั ไม่สามารถสรุปได้
ว่าการสะสมของไมโครพลาสติกจะส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์หรือระบบนิเวศ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่ม
เติมถึงความเสี่ยงในการสะสมของสารพิษ และการ
ถ่ายทอดของสารผ่านไมโครพลาสติกสูม่ นุษย์ นอกจาก
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อมนุษย์แล้วสิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง
คือผลกระทบของ ไมโครพลาสติกต่อสิง่ มีชวี ติ ทีม่ กี าร
กินไมโครพลาสติกว่าจะมีผลต่อการด�ำรงชีวิตหรือไม่
โดยมีผลการศึกษาอื่นที่พบผลกระทบหลายอย่างใน
สัตว์ที่ได้รับไมโครพลาสติก เช่น ผลกระทบต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันในหอยแมลงภู่ (Browne et al., 2008)
เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันในบางการศึกษาพบว่าสิ่ง
มีชวี ติ มีความสามารถในการก�ำจัดไมโครพลาสติกออก
จากร่างกายได้ (Andrady, 2011) และในการท�ำการ
ทดสอบผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อตัวอ่อนของ
สัตว์ทะเล เช่น เม่นทะเล พบว่าไมโครพลาสติกไม่มผี ลก
ระทบให้เห็นอย่างเด่นชัด (Kaposi et al., 2014)
ค�ำขอบคุณ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
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