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ปจจุบันมีการผลิตและใชพลาสติกมากข้ึนในแทบทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนในการกอสรางอาคาร 

ในระบบประปา ระบบขนสงมวลชน หรือสวนตัว ในวัสดุตกแตบาน ในอุปกรณทางการแพทย ในอุปกรณกีฬา ยารักษา

โรค และที่ใชมากท่ีสุดคือในภาชนะใสอาหารและน้ําดื่ม จากการใชพลาสติกที่มากมายของคนทั้งโลกนี้ ทําใหมีขยะ

พลาสติกเปนจํานวนมากซึ่งกําลังเปนปญหาใหญของโลกอยูในขณะนี้ ประเทศไทยสรางขยะพลาสติกปละประมาณ 2.1 

ลานตัน คิดเปนปริมาณ 12% ของขยะทั้งหมดของประเทศ และมีเพียงประมาณ 25% ของขยะพลาสติกนี้เทาน้ันที่

สามารถถูกนําไปรีไซเคิล (Recycle) แลวนํากลับมาใชไดอีกนอกจากน้ันจะถูกทําการฝงกลบ โดยขยะสวนใหญมักเปน

ภาชนะบรรจุอาหารและ นํ้าซึ่ งมี ส วนผสมของ  Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Polystyrene (PS), 

Polymethyl methacrylate (PMMA), Polymethyl pentene (PMP) แล ะ  Polyethylene terephthalate (PET) 

เปนตน มลภาวะจากขยะพลาสติกกําลังเปนปญหาที่นาวิตกของประเทศไทย  

ตัวอยางสําคัญของมลภาวะทางทะเลเกิดขึ้นจากขยะพลาสติกคือ เกาะขยะที่เกิดจาการรวมตัวของขยะทางทะเล

ท่ีลอยอยูในมหาสมุทรแปซิฟก (Pacific ocean) รูจักกันในชื่อ “Five Gyre” กินพ้ืนท่ีมากกวา1.6 ลานตารางกิโลเมตร 

ประกอบไปดวยขยะประมาณ 79,000 เมตรตริกตัน ซึ่งสวนใหญเปนชิ้นสวนของพลาสติก ประเภท Thermoplastic, 

Thermoset, Elastomers ซึ่งเมื่อถูกกัดกรอนโดยธรรมชาติและแสงแดดจะเกิด Photodegradation จนกลายเปน 

Microplastic และ Nanoplastic ซึ่งกระบวนการยอยสลายน้ีสามารถเกิดไดทั้งบนดินและในน้ําจืดและน้ําเค็ม  

Microplastic และ Nanoplastic ที่เกิดข้ึนในทะเลสามารถผานเขาสูหวงโซอาหารของมนุษยและสามารถสะสมอยูใน

สัตวทะเลชนิดตางๆรวมทั้งนกที่หากินทางทะเล และสาหรายทะเล เปนตน จากผลการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พบวามีการตรวจ

พบ Nanoplastic ในปลาทะเลและผลการวิจัยเพื่อศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคนาโนพลาสติกในปลาทะเลพบวานา

โนพลาสติกสามารถผาน Blood brain barrier และสามารถทําใหเกิดความผิดปกติทางพฤติกรรมการวายน้ําของปลาได 

จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาสาร Microplastic และ Nanoplastic ที่เกิดจากการยอยสลายของขยะพลาสติก

กําลังเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอสุขภาพของเราได และนาจะเปนปญหาสําคัญสําหรับประเทศที่มีขยะพลาสติก

จํานวนมากอยางประเทศไทย 

  ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติกคืออะไร 

ไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติก เปนชิ้นสวนพลาสติกขนาดเล็กมากท่ีอาจมองไมเห็นดวยตาเปลา ซึ่งสามารถ

ปนเปอนในสิ่งแวดลอม โดยไมไดหมายถึงพลาสติกประเภทใดประเภทหนึ่งเปนการเฉพาะ แตหมายถึงเศษพลาสติกใดๆ ที่

มีขนาดตามเกณฑที่กําหนด ซึ่ง EFSA 2016 (European Food Safety Authority ) ไดใหคํานิยามของไมโครพลาสติก

และนาโนพลาสติก ไววาไมโครพลาสติกคืออนุภาคที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางอยูระหวาง 100 nm ถึง 5 mm และนาโน

พลาสติก คืออนุภาคที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางอยูระหวาง นอยกวา  100 nm 

 

 



ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติกสามารถเกิดจาก 2 แหลงกําเนิด คือ 

1. Primary source คือ ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติก ที่เกิดจากการผลิตไมโคร-และนาโนพลาสติกโดยตรง

จากโรงงานตามวัตถุประสงคของการใชงาน เชน พวกไมโครบีดสในโฟมลางหนา, เครื่องสําอาง, สครับขัดผิว หรือยาสีฟน 

เปนตน 

2. Secondary source คือ ไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกขนาดใหญแตกหักหรือผกุรอน

จากคลื่นแสงอาทิตยหรือแรงบีบอัด จนกลายเปนชิ้นเล็กๆ 

กระบวนการยอยสลายพลาสติกในธรรมชาติและความเปนพิษ 

พลาสติกแตละชนิดมีปจจัยในการยอยสลายแตกตางกัน เชน oxo-biodegradable plastic คือ พลาสติกที่แตก

ตัวโดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันในอากาศ photo-biodegradable plastic คือ พลาสติกที่แตกตัวเม่ือเจอแสง 

ultraviolate (UV) แตการยอยสลายนี้จะไมเกิดขึ้นภายในบอฝงกลบขยะ หรือในพ้ืนที่มืด เนื่องจากไมไดรับแสง UV ที่ทํา

ใหเกิดปฏิกริยาการแตกตัว และ hydro-biodegradable plastic คือ พลาสติกท่ีอาศัยความชื้นเปนตัวแปรในการยอย

สลาย จากปจจัยดังกลาวที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหพลาสติกที่มีขนาดใหญสามารถถูกยอยสลายกลายเปนไมโครพลาสติก

และนาโนพลาสติก ตามลําดับ  

ระหวางการผลิตพลาสติกมักมีการเติมสารเติมแตง (Additives) เชน 2-Aminobenzamide, Tris (2,4 di-tert-

butylphenyl) phosphite (DTBP), Stearyl 3- (3,5 di-tert-butyl- 4-hydroxyphenyl) propionate (DTBH) เพ่ือ

เพิ่มคุณลักษณะของพลาสติก เชน สี ความโปรง และเพ่ิมความทนตอการถูกทําลายจากปจจัยตางๆ ไดแก แสง อุณหภูมิ 

ความชื้น เปนตน โดยสารเติมแตงที่นิยมใชมากท่ีสุดในพลาสติกคือสารใหความยืดหยุน (Plasticizer) เมื่อเติมลงใน

ผลิตภัณฑพลาสติก จะไปแทรกระหวางโมเลกุลของพลาสติกและลดแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล จึงสามารถเพิ่มความ

ออนนุ ม แกพลาสติก  พลาส ติ ไซเซอร ท่ีนิ ยมใช ในปจจุ บันคือสารกลุ มพทาเลท (Phthalates) ได แก  Di(2 -

ethylhexyl)phthalate (DEHP), Dibutylphthalate (DBP), Butylbenzyl phthalate (BBP), Diisononyl phthalate 

(DINP) และ Diisodecyl phthalate (DIDP) ดังนั้นเมื่อพลาสติกเกิดการเสื่อมสลาย จากการถูกทําลายโดยปจจัยในการ

ยอยสลายแตกตางกัน เชน รังสี UV จากแสงแดด, ความรอน หรือ พลังงานคลื่นตางๆ ซึ่งสามารถทําใหเกิดการปลดปลอย

สารใหความยืดหยุน และ สารปรุงแตงอ่ืนๆ ที่ใชเปนสารตั้งตนในการผลิตพลาสติกออกมากับไมโครพลาสติกและนาโน

พลาสติกดวย โดยความเปนพิษของไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกสวนใหญจะขึ้นกับปริมาณกสารสารใหความยืดหยุน

ท่ีปลอยออกมา ซึ่งสารกลุมท่ีใชมากคือสารกลุม Phthalates ซึ่งหากมีการปนเปอนในอาหารและสิ่งแวดลอมรวมถึงสงผล

เสียตอสุขภาพของมนุษยไดในระยะยาว โดยคาความเปนพิษของสารกลุม Phthalates และสารปรุงแตอ่ืนๆที่มีความเปน

พิษสูงจากการทําการวิจัยในสัตวทดลองสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1   ตัวอยางความเปนพิษของสารใหความยืดหยุน และสารปรุงแตงอ่ืนๆที่มีความเปนพิษสูงในสัตวทดลอง 

สารเคมี ความเปนพิษตอรางกาย/สิ่งมีชีวิต Lethal doses (LD50) 

  Isophthalic acid 

 

Acute oral toxicity (Rat) LD50 > 5000 mg/kg  

Acute inhalation toxicity (Rat) LC50 > 11.37 g/m3  

Acute dermal toxicity (Rabbit) LD50 > 2000 mg/kg  

Repeated doses 

13-week feeding study: Slight increase in the 

incidence of crystalluria and renal pathology 

(mild hydronephrosis, pelvic calcification). 

NOAEL = 0.5% or 250 mg/kg-day, LOAEL = 1.6% 

or 800 mg/kg-day.  

4-week inhalation study: No significant effects up 

to 10 mg/m3, 6 hours per day, 5 days per week. 

 

DEHP Acute oral toxicity (Rat) LD50> 20,000 mg/kg 

Acute inhalation toxicity (for 4 hrs in rats) LC50 > 10.6 g/m3 

Repeated oral doses 

Critical organs are the testis and the kidney.  

The effects on the kidneys: increased absolute and 

relative kidney weights, incidence and severity of 

mineralization of the renal papilla, incidence of 

tubule cell pigments, and incidence of chronic 

progressive nephropathy. 

The effects on the liver: hepatomegaly due to 

hepatocyte proliferation, peroxisome proliferation 

and hepatocellular tumors. 

 

2-Aminobenzamide 

 

Acute Oral Toxicity (Bird - wild) LD50 > 1000 mg/kg  

Acute Intraperitoneal (Rat) LD50 > 400 mg/kg 

2-aminobenzamide was found to reduce the 

induction of hemoglobin synthesis in murine 

erythroleukemia cells. 

 

DTBP 

 

Acute oral toxicity (Rat, mouse, hamster) LD50 > 6000 mg/kg  

Acute dermal toxicity (Rabbit) LD50 > 2000 mg/kg 

Repeated oral doses  



13-week feeding study: No adverse effects were 

seen at 1000 mg/kg/day, the highest dose 

tested. 

DTBH 

 

Acute oral toxicity (Rat) LD50 > 10,000 

mg/kg  

Acute dermal toxicity (Rat) LD50 > 2000 mg/kg 

Oral admin in male & female rats produced 

both liver enlargement and induction of 

hepatic microsomal xenobiotic metabolism, 

including cytochrome p450, mixed-function  

oxidase enzymes and udp-glucuronosyltransferase. 

 

 

ขอกําหนดปริมาณไมโครพลาสติก และนาโนพลาสติก 

ประเทศไทยยังไมไดมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและบรรจุภัณฑรวมถึงการกําหนดปริมาณการ

ปนเปอนของ plasticizer ยกเวน ในฟลมยืดหอหุมอาหารที่ทําจากพลาสติก PVC ซึ่งไดมีการกําหนดใน มอก .1136-

2536 โดยระบุวาหามใสสาร DEHP ลงไปในผลิตภัณฑ ขณะที่กฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะกลุมในประเทศยุโรป 

ไดมีการกําหนดบังคับใชกฎหมายดานวัสดุและสิ่งของที่สัมผัสอาหาร (Food contact materials) เพื่อปองกันสาร

อันตรายที่สามารหลุดลอกออกจากวัสดุสัมผัสอาหารเหลานี้และสามารถเกิดการปนเปอนสูอาหารได โดยสหภาพยุโรปได

กําหนดคา tolerable daily intake (TDI) ของสารกลุมพทาเลททั้ง 3 ชนิด ไวดังนี้ Di-isonylphthalate (DINP) มีคา 

TDI = 0.15 mg/kg/bw,  Di-isodecylphthalate (DIDP) มี ค า  TDI = 0.15 mg/kg/bw แล ะ Di- (2-ethylhexyl) 

phthalate (DEHP) มีคา TDI = 0.05 mg/kg/bw 

นอกจากนี้ประเทศที่เปนสมาชิกของสหภาพยุโรป ไดแก ออสเตรีย เดนมารก ฝร่ังเศษ ฟนแลนด เยอรมนี กรีซ 

อิตาลี และสวีเดน ไดกําหนดกฎระเบียบสําหรับของเด็กเลนที่นําเขาหรือจําหนายในประเทศเหลานี้วา ตองมีคุณภาพตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของของเลนเด็ก ภายใตกฎหมาย Safety of toys (EN 71) ซึ่งครอบคลุมสินคาของเลนเด็กทุก

ประเภทสําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา 14 ป โดยกําหนดวา ในกระบวนการผลิตสินคาของเลนเด็กเหลานี้ หามใชสารประกอบ

กลุมพทาเลท 6 ประเภท ไดแก DNIP, DIDP, Di-n-octylphthalate  (DNOP), DEHP, BBP และ DBP ใน PVC เพ่ือผลิต

เปนสินคาของเลนเด็กทุกชนิดที่เด็กสามารถใสเขาปากได รวมทั้งผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ใชในการดูแลเด็กอีกดวย เพื่อความ

ปลอดภัยของเด็ก 

จากขอมูลเบื้องตนแสดงใหเห็นวามีความจําเปนเรงดวนของประเทศในการดูแลมาตรมาตรฐานคุณภาพของ

อาหารและบรรจุภัณฑอาหาร ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเพื่อชวยลดความเสี่ยงตอการไดรับสารพิษในกลุมพทาเลท

รวมถึง additives อื่นๆ  รวมถึงควรชวยกันรวมมือเพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติกซึ่งเปนตนกําเนิดของไมโครพลาสติก และ

นาโนพลาสติกที่สามารถสงผลเสียตอสุขภาพของมนุษยไดในระยะยาว 
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