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บทคัดย่อ
ขยะทะเลเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลต่อทัศนียภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งมักเกิ ดปัญหาการสะสมของขยะทะเลจากกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ งานวิจัยนี้ จึงทาการศึกษาชนิด
และปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณสถานตากอากาศบางปู อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวางแปลง
สารวจ จานวน 9 แปลง ขนาดแปลงละ 3x3 เมตร ศึกษาชนิดและปริมาณของขยะที่สะสมในพื้นที่และขยะที่มากับกระแสน้า แล้วนามา
จ าแนกตามกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ขยะโดยใช้ แ บบส ารวจของ International Coastal Cleanup (ICC) ท าการเก็ บ ตั ว อย่ างครั้ง ที่ 1
(สิงหาคม พ.ศ. 2562) และครั้งที่ 2 (เมษายน พ.ศ. 2563) ผลการศึกษาพบว่าชนิดของขยะทะเลจาแนกตามประเภทขยะที่พบมากที่สุด
คือ ภาชนะบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก โดยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ คือ กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน (90.77-96.42%) การจาแนก
วัสดุของขยะพบว่าส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก (75.40-90.30%) ผลการศึกษาปริมาณขยะทะเลพบว่าจานวนและน้าหนักขยะทะเลทั้งขยะ
ที่สะสมและขยะที่มากับกระแสน้าจากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มากกว่าครั้งที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p<0.5) โดยจานวนขยะ
สะสมเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 และ 0.44 ชิ้น ต่อตารางเมตร ตามลาดับ ส่วนจานวนขยะที่มาจากกระแสน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.38 และ 0.36
ชิ้นต่อตารางเมตร ตามลาดับ โดยมีการสะสมของขยะจานวนมากในแนวน้าขึ้นสูงสุด ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสภาพปัญหา และ
สถานการณ์ปัญหาขยะทะเลในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นระบบ
ต่อไป
คาสาคัญ: ขยะทะเล ขยะพลาสติก มลพิษทางทะเล
Abstract
This research studied the types and quantity of marine debris in mangrove forests at Bangpu Recreation
Center, Muang Samut Prakarn District, Samut Prakan Province. Marine debris was collected from 9 quadrats of 3x3
meters each. Then, all debris was classified by producing activity and source according to the International Coastal
Cleanup (ICC) protocol. Sampling debris was collected twice in August 2019 and in April 2020. The result showed
that food wrappers and plastic bags were the types of marine debris found the most. The most abundant debrisproducing activity was the shoreline and recreational (90.77-96.42%). The most found marine debris was the plastic
bags (75.40-90.30%). The amount of stock and a daily flow of marine debris in August 2019 was higher than in April
2020 (p<0.05). The stock of marine debris quantity was 2.06 and 0.44 items/m2, respectively. While the amount of
daily flow marine debris was 1. 38 and 0. 36 items/ m2, a high abundance of marine debris was found near the
shoreline. This research provided the framework for future research in this area and the guidelines for prevention,
resolving, and reduce the impact arising from the marine debris problems in the future.
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1. บทนา
ขยะทะเลคือของเสีย ที่มนุษย์ทิ้งลงสู่ ทะเลทั้ง ทางตรง
และทางอ้ อ ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ขยะพลาสติ ก ที่ ใ ช้ เ วลาในการ
ย่อยสลายนาน และมีน้าหนัก เบาจึงถูก พัดพาลงสู่ทะเลได้ง่าย
โดยเฉพาะบริเวณที่ติดต่อกั บปากแม่น้าและชายฝั่งทะเล ขยะ
ทะเลที่พบบ่อย ได้แก่ ภาชนะใส่อาหารถุงพลาสติก ขวด หลอด
ดูดน้า บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ยางมัดของ รวมทั้งเศษเครื่องมือประมง
ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถแพร่กระจายไปโดยคลื่น ลม กระแสน้า
และน้าขึ้นน้าลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อ ม
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสุขภาพอนามัย [1], [2] ขยะทะเล
ที่เป็นพลาสติกยังสามารถแตกออกเป็นไมโครพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ
สะสมในสิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ในดิ น ตะกอน น้ า และสิ่ ง มี ชี วิ ต
โดยเฉพาะในสัตว์ทะเลที่กรองกินอาหาร เช่น หอยฝาเดียว หอย
สองฝา และเพรี ย ง เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ไ มโครพลาสติ ก
ยั ง มี ค วามสามารถในการปลดปล่ อ ยพลาสติ ก ไซเซอร์ ที่ มี อ ยู่
ในไมโครพลาสติก เองสู่สิ่งแวดล้อม หรือการเป็นวัสดุตัวกลาง
สะสมสารพิ ษในห่ วงโช่ อาหาร ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อผู้ บริ โภค
ในลาดับที่สูงขึ้นจากการถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหาร [3]
สถานตากอากาศบางปูเ ป็นแหล่ง ท่องเที่ย วทางทะเล
ที่ได้รับความนิ ยมในจังหวั ดสมุ ทรปราการ เนื่องจากมี ธรรมชาติ
ที่ ส วยงาม และระบบนิ เ วศป่ า ชายเลนที่ ส มบู ร ณ์ ตลอดจน
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ย ว อย่างไรก็ตามพบว่า
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มหนึ่ งที่ ส าคั ญ ของสถานตากอากาศบางปู คื อ
การสะสมของขยะทะเล โดยเฉพาะบริเวณที่ติดต่อกั บบนบกซึ่ ง
มี ส ภาพเป็ น ป่ า ชายเลนตลอดความยาวของพื้ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ทั ศ นี ย ภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจนระบบนิ เ วศในพื้ น ที่
ซึ่งขยะทะเลเหล่ า นี้ มี ที่ ม าทั้ ง จากกิ จ กรรมชายฝั่ ง ต่ า ง ๆ ของ
มนุษย์ เช่น การท่องเที่ยวชาดหาด หรือจากการจัดการขยะที่
ไม่ เ หมาะสม จนเกิ ด การพั ด พาลงสู่ ท ะเล รวมทั้ ง ขยะที่ มี
แหล่งที่มาจากกิจกรรมทางทะเล โดยการพัดพาของกระแสน้า
หรือกระแสลม [4] ทาให้มาสะสมบริเวณชายฝั่งก่อให้เกิดปัญหา
ขยะทะเลที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศโดยตรง
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาขยะทะเลในพื้ น ที่
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาสภาพปั ญ หา และสถานการณ์
การสะสมของขยะทะเลในปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
วางแผนป้องกัน ตลอดจนแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสะสม
ของขยะทะเลในพื้นที่ ต่อไป งานวิจัย นี้จึงได้ทาการศึก ษาชนิด
และปริ ม าณขยะทะเลที่ ต กค้ า งบริ เ วณพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนใน
สถานตากอากาศบางปู อ าเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ โดยการวางแปลงสารวจ บันทึกผล และจาแนก
ขยะตามกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ขยะ โดยใช้ แ บบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
International Coastal Cleanup (ICC) ขององค์ ก รอนุ รั ก ษ์
ทะเลและมหาสมุทร [5] ทาการสารวจ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
สาหรับเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพปัญหา และสถานการณ์
การปนเปื้ อ นของขยะทะเลในพื้ น ที่ ส ถานตากอากาศบางปู
อ าเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เพื่ อ เป็ น

แนวทางในการป้องกั น และแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลอย่าง
เป็นระบบต่อไป
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 การเก็บตัวอย่างขยะทะเล
การส ารวจชนิ ดและ ปริ มาณขยะ ทะ เ ลบริ เ ว ณ
สถานตากอากาศบางปู อ าเภอเมื อ ง สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ทาการเก็บข้อมูลในพื้นที่ของสถานตากอากาศบางปู
กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (Figure 1) โดยการ
วางแปลงสารวจขนาด 3x3 เมตร จานวน 9 แปลง ดัดแปลงจาก
วิธีการของ OSEAN/ AMETEC protocol [6] และ Jang et al.
[7] เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่มีความ
ลาดชันน้อย มีข้อจากัด ด้านเวลาในการสารวจจากอิทธิพลของ
น้าขึ้น-น้าลง ซึ่งการเก็บตัวอย่างขยะทะเลต้องทาในช่วงที่น้าลง
ต่าสุด เพื่อไม่ให้กระแสน้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะ
ในแปลงสารวจตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้แนวถนนสาย 1/1
และซอยเทศบาลบางปู 108 ซึ่งเป็นบริเวณน้าขึ้นสูงสุด เป็นแนว
กาหนดการวางแปลงสารวจขยะทะเล ตามเส้นทางเดิน ศึ ก ษา
ธรรมชาติในพื้นที่ ป่าชายเลน ด้านทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก
ความยาวประมาณ 650 เมตร จานวน 9 แปลง โดยแบ่งเป็น 3
แนว แต่ละแนวเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 จุด ตั้งแต่จุดที่ 1 บริเวณ
แนวถนน จุดที่ 2 ระยะ 75 เมตรจากแนวถนน และจุดที่ 3 ระยะ
150 เมตรจากแนวถนน (Figure 1) ทาการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในฤดูฝน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่การ
ไหลเวียนของน้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยมีลักษณะตามเข็มนาฬิกา
ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ที่การไหลเวียน
ของน้าในอ่าวไทยมีลักษณะตามเข็มนาฬิกา การวางแปลงสารวจ
ทาในช่วงน้าลงต่าสุดของวั น โดยปัก หลัก เป็นขอบเขตแปลง
ตรึงด้วยเทปกั้นแนวเขต บันทึกค่าพิกัดกลางแปลง แล้วเก็บขยะ
ทะเลทั้งหมดในแปลงสารวจซึ่งพบอยู่ที่ผิวหน้าดิน หรือฝังในดิน
ไม่เกิน 5 เซนติเมตร โดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดิน
เพื่อนามาเป็นข้อมูลของขยะที่สะสมในพื้นที่ (stock) หลังจาก
นั้นในวันถัดมา จะทาการเก็บขยะทั้งหมดที่พบในแปลงสารวจ
อีกครั้ง เพื่อนามาศึกษาเป็นขยะที่มากับกระแสน้า (daily flow)
หรือ ขยะที่ เกิ ดขึ้นในรอบเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ขยะทะเล
ที่ เ ก็ บ ได้ จ ะน ามาท าความสะอาด และอบในตู้ อ บความร้ อ น
(Binder FP Series) เพื่ อ ก าจั ด ความชื้ น ที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง แล้วจึงนามาจาแนกตามชนิดและ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล International
Coastal Cleanup ( ICC) ข อ ง อ ง ค์ ก ร อ นุ รั ก ษ์ ท ะ เ ลแ ล ะ
มหาสมุทร [5] บันทึกชนิด จานวน และน้าหนักของขยะจากแต่
ละแปลงสารวจ โดยชั่งน้าหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล (Sartorius
BSA3202S-CW) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลชนิดขยะที่เก็บได้ทั้งขยะที่สะสมและขยะที่มา
กับกระแสน้า มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยร้อยละของประเภทขยะ
จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งแต่ ล ะครั้ ง ร้ อ ยละของขยะจ าแนกตาม
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กิ จ กรรม และวั ส ดุ ข องขยะทะเล วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า ง
ค่าร้อยละของชนิดขยะที่พบในแต่ละครั้งที่ทาการเก็บตัวอย่าง
โดยใช้การทดสอบที (T-Test)
ปริ ม าณและน้ าหนั ก ของขยะจากการเก็ บ ตั ว อย่ า ง
แต่ละครั้งจะแยกวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็นขยะที่สะสมและ
ขยะที่มากับกระแสน้า เปรียบเทียบปริมาณและน้าหนักของขยะ
จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งครั้ ง ที่ 1 และ 2 โดยใช้ ก ารทดสอบที
(T-Test)

(p≥0.05) แต่ ประเภทของขยะทะเลที่ สะสมและขยะที่ ม าจาก
กระแสน้ ามี ความแตกต่ างกั นทางสถิ ติ (p<0.05) โดยขยะทะเล
ที่สะสมเป็นขยะประเภทภาชนะบรรจุอาหารมากกว่าขยะประเภท
อื่น ส่วนขยะที่มาจากกระแสน้าพบขยะประเภทถุงพลาสติ กมาก
ที่สุด (data not shown in paper)
3.1.2 การเก็ บ ตั ว อย่ า งครั้ ง ที่ 2 (เมษายน พ.ศ.
2563)
การเก็บตัวอย่างขยะทะเลครั้งที่ 2 พบว่าชนิดของ
ขยะทะเลจ าแนกตามประเภทที่ พ บบริ เวณสถานตากอากาศ
บางปู ม ากที่ สุ ด คื อ ภาชนะบรรจุ อ าหาร (ร้ อ ยละ 30.8)
รองมาคื อ ถุ ง พลาสติ ก (ร้ อ ยละ 21.5) และขยะประเภทอื่ น
เช่ น แผ่ น ฟิ ว เจอร์ บ อร์ ด ทิ ช ชู เ ปี ย ก เชื อ กฟาง ไม้ ลู ก ชิ้ น
( ร้ อ ย ล ะ 13. 9) ( Figure 2) เ มื่ อ จ า แ น ก ช นิ ด ข อ ง ข ย ะ
ตามกิ จ กรรมที่ก่ อให้เกิ ดขยะพบว่าส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจาก
กิ จ กรรมชายฝั่ ง และการพั ก ผ่ อ น ร้ อ ยละ 90.8 ส่ ว นขยะ
ที่มาจากกิจกรรมทางการประมงและการเดินเรือ ได้แก่ เชือก
ไนลอน และทุ่นลอย ร้อยละ 9.2 โดยไม่พบขยะที่มาจากกิจกรรม
อื่น เมื่อวิเคราะห์ชนิดของขยะโดยจาแนกตามวัสดุพบว่าขยะ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.4 เป็นพลาสติก รองมาคือ เส้นใยและสิ่งทอ
(ร้อยละ 21.5) แก้ว (ร้อยละ 1.5) และโฟม (ร้อยละ 1.5) ทั้งนี้
เมื่อเปรียบเทียบชนิด กิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ และวัสดุของขยะ
ที่สะสมและขยะที่มาจากกระแสน้าพบว่า ไม่มีความแตกต่ า ง
ทางสถิติ (p≥0.05)

Figure 1 Map showing the location of the Bangpu
Recreation Center and sampling site from Google map
in 2563
3. ผลการวิจัย
3.1 ชนิดของขยะทะเล
3.1.1 การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 (สิงหาคม พ.ศ. 2562)
ผลการเก็บตัวอย่างขยะทะเลครั้งที่ 1 ประเภทขยะที่พบมากที่สุดคือ
ภาชนะบรรจุ อาหาร (ร้ อยละ 28.7) รองมาคื อ ถุ งพลาสติ ก ฝา
จุกขวด และหลอดพลาสติก ร้อยละ 28.0, 15.4 และ 8.2 ตามลาดับ
(Figure 2) เมื่อจ าแนกตามกิ จกรรมที่ก่ อให้เกิดขยะพบว่าร้ อยละ
96.4 เป็ น ขยะที่ มาจากกิ จกรรมชายฝั่ ง และการพั กผ่ อน
ร้อยละ 3.6 เป็นขยะจากกิจกรรมทางการประมงและการเดิ นเรื อ
คือ เชือกไนลอน (ร้อยละ 2.2) และแห อวน (ร้อยละ 1.4) โดยไม่พบ
ขยะที่มาจากกิจกรรมประเภทอื่น เมื่อวิเคราะห์ชนิดขยะโดยจาแนก
ตามวัสดุพบว่าขยะส่วนใหญ่ร้อยละ 90.3 เป็นพลาสติก รองมาคือ
เส้นใยและสิ่งทอ (ร้อยละ 8.2) แก้ว (ร้อยละ 0.7) โฟม และไม้ (ร้อย
ละ 0.4) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างขยะที่สะสมและขยะ
ที่ มาจากกระแสน้ าในการเก็ บตั วอย่ างครั้ งนี้ พบว่ า วั สดุ ของขยะ
และกิ จ กรรมที่ ก่ อให้ เกิ ดขยะไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ

Figure 2 Percentage (%) of each category of marine
debris collected
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Table 1 Possible source of marine debris
Total (%)
Ocean waterway activities
Rope
3.2
Fishing net
1.2
Buoys/floats
0.3
Shoreline and recreational activities
Household items
2
Personal daily used items
0.9
Straws/stirrers
8.1
Toys
0.9
Foam food containers
0.3
Food wrappers/containers
29.1
Cups/forks/spoons
2.9
Caps/Lids
13.7
Glass bottles
0.9
Plastic bottles
2.3
Plastic bags
26.7
Others
7.5

การเก็ บตัวอย่างครั้งที่ 2 พบจานวนขยะในแปลง
สารวจสูงสุดในแปลงสารวจที่ 6 จานวน 8 ชิ้นรองมาคือ แปลงที่
5 (7 ชิ้น) ส่วนแปลงที่ 2 และ 9 พบเท่ากันคือ 5 ชิ้น ในขณะที่
แปลงสารวจที่ 4 และ 7 ไม่พบขยะสะสมเลย โดยมีจานวนขยะ
สะสมเฉลี่ย จากการเก็ บตัวอย่างครั้ง ที่ 2 เท่ากั บ 0.44 ชิ้นต่ อ
ตารางเมตร (Figure 3A)

Grand total (%)
4.7

95.3

A

B

การเปรีย บเทีย บชนิดของขยะทะเลที่พบจากการเก็บ
ตัวอย่างทั้งสองครั้ง โดยนาข้อมูลชนิดขยะที่สะสมและขยะที่มา
จากกระแสน้ามาวิเคราะห์ ปรากฏว่าชนิดขยะทะเลที่พบจาแนก
ตามประเภท กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ขยะ และวั ส ดุ ข องขยะ
ในระหว่างการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562)
และครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563) ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (p≥0.05) และเมื่อนาผลการสารวจทั้งสองครั้งมาวิเคราะห์
พบว่าประเภทขยะที่พบมากที่สุดคือ ภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งเป็น
ขยะที่มาจากกิ จ กรรมชายฝั่งและการพัก ผ่อ น คิดเป็นร้อยละ
95.3 ของขยะที่พบในพื้นที่ (Table 1) โดยวัสดุของขยะทะเลที่
พบมากที่สุดคือพลาสติก เส้นใย และสิ่งทอ และแก้ว ตามลาดับ
3.2 การศึกษาปริมาณขยะ
3.2.1 จานวนขยะที่สะสม
การศึ ก ษาปริ ม าณขยะทะเลได้ ท าการวิ เ คราะห์
ทั้ ง จ านวนและน้ าหนั ก ของขยะทะเลจากการเก็ บ ตั ว อย่ า ง
สองครั้ง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 และเดือนเมษายน พ.ศ.
2563 ซึ่งทาการศึก ษาขยะที่สะสม โดยเก็ บตัวอย่างขยะที่พบ
ทั้งหมดหลังจากการวางแปลงสารวจ และหลังเก็ บขยะทะเล
ที่สะสมทั้งหมดออกแล้ว 24 ชั่วโมงจึงทาการเก็บตัวอย่างขยะ
ทะเลอีกครั้งเป็นขยะที่มากับกระแสน้าทีถ่ ูกพัดพามาในรอบวัน
ผลการศึกษาจานวนขยะพบว่าจานวนขยะที่สะสม
จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งครั้ ง ที่ 1 สู ง กว่ า ครั้ ง ที่ 2 ถึ ง 4.6 เท่ า
(p<0.05) โดยพบขยะทั้ ง หมดจ านวน 167 ชิ้ น และ 36 ชิ้ น
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจานวนขยะในแต่ละแปลงสารวจ พบว่า
แปลงที่ 9 มีจานวนขยะสูงที่สุด จานวน 46 ชิ้น รองลงมาคือ
แปลงสารวจที่ 3 และ 6 พบจานวน 29 ชิ้น เท่ากั น ซึ่ง แปลง
สารวจที่พบขยะสะสมน้อยที่สุด คือแปลงที่ 7 ซึ่งพบเพียง 2 ชิ้น
โดยจานวนขยะสะสมเฉลี่ยจากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 เท่ากับ
2.06 ชิ้นต่อตารางเมตร

Figure 3 Quantity of stock (A) and daily flow (B)
marine debris
3.2.2 จานวนขยะที่มากับกระแสน้า
การศึกษาจานวนขยะที่มาจากกระแสน้าพบว่าการ
เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจานวนขยะสูงกว่าครั้งที่ 2 ประมาณ 3.9
เท่ า (p<0.05) โดยพบขยะจ านวน 112 ชิ้ น และ 29 ชิ้ น
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจานวนขยะในแต่ละแปลงสารวจ พบว่า
บริ เ วณแปลงที่ 9 พบจ านวนขยะสู ง ที่ สุ ด จ านวน 34 ชิ้ น
รองลงมาคือแปลงสารวจที่ 8 และ 6 จานวน 21 และ 20 ชิ้น
ตามล าดั บ ส่ ว นแปลงส ารวจที่ 4 และ 7 ไม่ พ บขยะที่ ม ากั บ
กระแสน้า (Figure 3B) โดยจานวนขยะที่มากั บกระแสน้ าจาก
การเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับ 1.38 ชิ้นต่อตารางเมตร
ผลการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 พบจานวนขยะสูงสุดใน
แปลงสารวจที่ 3 แปลงสารวจที่ 9 และแปลงสารวจที่ 8 โดยพบ
ขยะ 9, 6 และ 5 ชิ้นตามลาดับ ในขณะที่แปลงสารวจที่ 4 และ
7 ไม่พบขยะที่มากั บกระแสน้า (Figure 3B) ซึ่งะ จานวนขยะ
ที่มากับกระแสน้าเฉลี่ยจากการเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 2 เท่ากับ
0.36 ชิ้นต่อตารางเมตร
3.2.3 น้าหนักขยะที่สะสม
ผลการศึกษาพบว่าน้าหนักขยะที่สะสมจากการเก็บ
ตั ว อย่ า งครั้ ง ที่ 1 สู ง กว่ า ครั้ ง ที่ 2 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ซึ่งคิดเป็น 2.9 เท่า โดยมีน้าหนักรวม 797.92 กรัม
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และ 276.99 กรัม ตามลาดับ เมื่อพิจารณาปริมาณขยะในแต่ละ
แปลงสารวจ พบว่าบริเวณแปลงสารวจที่ 3 มีน้าหนักของขยะสูง
ที่สุด (249.27 กรัม) รองมาคือแปลงสารวจที่ 6 เท่ากับ 221.28
กรัม โดยขยะที่มีน้าหนักมากคือขวดแก้ว ส่วนการเก็บตัวอย่าง
ครั้งที่ 2 พบว่าแปลงสารวจที่มีน้าหนักขยะสูงสุดคือ แปลงสารวจ
ที่ 3 น้าหนัก 131.30 กรัม โดยขยะที่มีน้าหนักมากที่สุดคือ เชือก
ไนลอน (93.05 กรัม) (Figure 4A) น้าหนักขยะที่สะสมจากการ
เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.85 และ 3.42
กรัมต่อตารางเมตร ตามลาดับ
3.2.4 น้าหนักขยะที่มากับกระแสน้า
ผลการศึก ษาพบว่าน้าหนัก ขยะที่มากับกระแสน้า
จากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (p≥0.05) โดยมีน้าหนักขยะรวมเท่ากับ 339.46 กรัม และ
256.79 กรัม ตามลาดับ เมื่อพิจารณาปริมาณขยะในแต่ละแปลง
สารวจของการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 พบว่า บริเวณแปลงสารวจที่
9 มี น้ าหนั ก ของขยะสู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 141.77 กรั ม รองมาคื อ
แปลงส ารวจที่ 8 เท่ า กั บ 76.10 กรั ม โดยเป็ น ขยะประเภท
ภาชนะบรรจุอาหาร ถ้วย และช้อนส้อม
ส่วนการเก็ บ ตัวอย่ างครั้ง ที่ 2 พบว่าแปลงส ารวจ
ที่มีน้าหนักขยะสูงสุดคือ แปลงสารวจที่ 6 น้าหนักขยะ 143.03
กรัม รองมาคือ แปลงสารวจที่ 9 น้าหนัก 66.69 กรัม ขยะที่มี
น้ าหนั ก มากที่ สุ ด คื อ ขวดแก้ ว และขวดพลาสติ ก ตามล าดั บ
(Figure 4B) โดยค่าเฉลี่ยน้าหนักขยะที่ มากับกระแสน้าจากการ
เก็ บ ตั ว อย่ า งครั้ งที่ 1 และ 2 เท่ า กั บ 4.19 และ 3.17 กรั ม ต่ อ
ตารางเมตร ตามลาดับ

4. อภิปรายผลการวิจัย
การเก็บตัวอย่างขยะทะเลบริเวณสถานตากอากาศบางปู
ทั้งขยะทะเลที่สะสมและขยะที่มากับกระแสน้า พบว่าชนิดของ
ขยะที่มีก ารสะสมมากที่สุดคือ ภาชนะบรรจุอาหาร รองลงมา
ได้แก่ ถุงพลาสติก ฝา จุกขวด หลอดพลาสติก ของใช้ ประจาวัน
เช่น ขวดแชมพู และของใช้ประจาบ้าน เช่น บรรจุภัณฑ์น้ายาปรับ
ผ้านุ่มแบบเติม เป็นต้น เมื่อจาแนกตามแหล่ งที่มาและกิจกรรม
ที่ทาให้เกิดขยะพบว่ากว่าร้อยละ 90 เป็นขยะที่มาจากกิจกรรม
ชายฝั่ ง และการพั ก ผ่ อ น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า แหล่ ง ที่ ม าของขยะทะเล
ในพื้ น ที่ เ ป็ น ขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น บนแผ่ น ดิ น (land-based sources)
ที่มีการเคลื่อนย้ายลงสู่ทะเล โดยอาจมาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การทิ้งขยะของชุมชนบริเวณชายฝั่ง ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายโดย
กระแสลมพัดหรือเมื่อมีฝนตก และการพัดพาโดยแม่น้า รวมทั้ง
มาจากการท่องเที่ยวและการพักผ่อนชายทะเล ที่นักท่องเที่ยว
ทิ้งขยะ เช่น ถุงพลาสติก หรือกระป๋องเครื่องดื่มไว้ โดยปราศจาก
ความรับผิดชอบ จากนั้นกระแสลมและกระแสน้าก็พัดขยะเหล่านี้
ลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั่วไปในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลเกื อบทุก พื้นที่ [4] เนื่องจากสถานตากอากาศบางปูเป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลที่ ส าคั ญ ในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
มีสถานประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ ที่จาหน่ายสินค้า อาหารและ
เครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีพื้นที่ติดต่อกับแหล่งชุมชน
จึงอาจทาให้มีก ารหลุดลอดของขยะลงสู่ทะเลทั้งจากอุบั ติเ หตุ
กระแสลม และการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ขยะจาก
กิจกรรมทางการประมงและการเดินเรือทั้งที่สะสมและมาจาก
กระแสน้า บริเวณสถานตากอากาศบางปูพบเพียงร้อยละ 3.58
และ 9.23 ในการเก็ บ ตั ว อย่ า งครั้ ง ที่ 1 และ 2 ตามล าดั บ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Hammavichan et al. [1] ที่ทาการ
ศึกษาปริมาณ ชนิด และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทะเลบริ เวณ
หาดราชมงคล จังหวัดตรัง และอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต พบว่า
กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ขยะทะเลมากที่ สุ ด ในทั้ ง สองพื้ น ที่ คื อ
กิ จ กรรมชายฝั่งและการพัก ผ่อน (ร้อยละ 61.42 และ 71.84)
รองมาคื อ กิ จ กรรมทางการประมงและการเดิ น เรื อ (ร้ อ ยละ
29.92 และ 17.24) โดยชนิดของขยะที่พบมากที่สุดคือ โฟม ร้อย
ละ 51.35 รองมาคือ พลาสติก เส้นใยและสิ่งทอ ตามลาดับ ต่าง
จากผลการศึกษาปริมาณของขยะทะเลในรอบปีบริเวณชายฝั่ง
ทะเลในประเทศเกาหลีใต้ โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยวางแผน
การจัดการขยะทะเลแห่งชาติ พบว่าปริมาณขยะทะเลตลอดทั้งปี
มีประมาณ 91,195 ตัน โดยร้อยละ 64 มาจากขยะในทะเลและ
มหาสมุทร และร้อยละ 36 มาจากขยะบนฝั่ง [8] และการศึกษา
ของ Unger and Harrison [9] ที่วิเคราะห์แหล่งที่มาของขยะ
ทะเลในชายฝั่งทะเลประเทศอังกฤษ โดยมีอาสาสมัครร่วมเก็บ
ขยะบริเวณชายฝั่งทะเลในประเทศอังกฤษ จานวน 1,023 แห่ง
ระหว่างปี ค.ศ. 1999-2007 พบว่าขยะทะเลส่วนใหญ่ร้อยละ
63.50 เป็นขยะจากกิ จ กรรมการประมงและท่าเรือ เช่น อวน
กล่องพลาสติกบรรจุปลา และถุงมือยาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์
ทะเลและระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็ยังมีขยะทะเลอีกมากที่

A

B

Figure 4 Mass of stock (A) and daily flow (B) marine
debris
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ไม่ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล รวมถึ ง มี ก ารลั ก ลอบทิ้ ง อย่ า งผิ ด
กฎหมายในทะเล
การวิเคราะห์ชนิดขยะโดยจาแนกตามวัส ดุของขยะจาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก รองมาคือ
เส้นใยและสิ่งทอ สอดคล้องกับผลการศึกษาขยะทะเลในบริเวณ
ชายฝั่ ง Belgian ประเทศเบลเยี ย ม ซึ่ ง ส ารวจปริ ม าณและ
องค์ประกอบของขยะที่พบ ทั้งขยะทั่วไปและไมโครพลาสติกจาก
บริ เ วณชายฝั่ ง ผิ ว น้ า และพื้ น ท้ อ งทะเล ด้ ว ยวิ ธี ก ารวางแนว
สารวจพบขยะประเภทต่าง ๆ เช่น พลาสติก เสื้อผ้า แก้ว โลหะ
กระดาษ ยาง และไม้ เป็นต้น โดยประเภทของขยะที่พบมาก
ที่สุดคือ พลาสติก (ร้อยละ 50-95) [10] และการศึกษาขยะทะเล
ที่ ส ะสมในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ฝั่ ง ตะวั น ออกบริ เ วณเกาะ
Seychelles จากการเก็บตัวอย่างในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ พบว่าร้อยละ 96 เป็นขยะประเภทพลาสติก มากที่สุด [11]
สอดคล้องกับสถานการณ์การศึกษาปริมาณขยะทะเลในปัจจุบัน
จากทั่ ว โลกที่ พ บว่ า กว่ า ร้ อ ยละ 50-96 ของขยะที่ พ บบริ เ วณ
ชายหาดทั่วโลกเป็นขยะพลาสติก ซึ่งส่วนใหญ่มีที่มาจากกิจกรรม
ที่เกิ ดขึ้นบนบกและชายฝั่ง [2], [10], [12] ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
พลาสติ ก ประเภทใช้ ค รั้ ง เดี ย วทิ้ ง เช่ น ภาชนะบรรจุ อ าหาร
ถุงพลาสติก และหลอด เป็นขยะพลาสติกที่สาคัญซึ่งก่อให้เกิ ด
ปั ญ หาต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง บนบกและในระบบนิ เ วศทางทะเล
โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบกับปัญหาขยะทะเล
มากที่สุดในโลก ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยถูกจัดอันดั บ ให้
เป็นประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติก มากที่สุดเป็นอันดับที่ 6
ของโลก เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง โดยกว่าร้อย
ละ 40 ของขยะพลาสติกเหล่านี้ได้ปนเปื้อนลงสู่ท้องทะเล [13]
นอกจากนี้ Iñiguez et al. คาดว่ า ในปี 2025 ปริ ม าณขยะ
พลาสติกในทะเลทั่วโลกน่าจะมีปริมาณเป็นสองเท่าของปริมาณ
ขยะที่พบในปี 2010 [12]
เมื่อพิจ ารณาปริมาณของขยะทะเลที่พบบริเวณสถาน
ตากอากาศบางปู จากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2562 จานวนและน้าหนักของขยะทะเลทั้งขยะที่สะสมและ
ขยะที่มากับกระแสน้าสูงกว่าที่พบจากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เนื่องมาจากในช่วงเดือนสิงหาคม
เป็นช่วงที่บริเวณอ่ าวไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉีย งใต้ก าลังแรงในช่ วงนี้ ค่ าของกระแสน้ าผิว หน้ าสุ ท ธิ จ ะต่ า
การไหลเวี ย นของน้ ามี ลั ก ษณะตามเข็ ม นาฬิ ก า ท าให้ พื้ น ที่
อ่ า วไทยตอนบนมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ปั ญ หามลพิ ษ ได้ ง่ า ย
เนื่ อ งจากกระแสน้ าผิ ว หน้ า สุ ท ธิ มี ค วามแรงไม่ ม ากพอที่ จ ะ
ผลักดันมวลน้าเก่าให้ออกไปได้ในเวลาสั้น ๆ จึงอาจส่งผลให้เกิด
การสะสมของขยะในพื้นที่เป็นจานวนมาก ในขณะที่ช่วงเดือน
เมษายนเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การไหลเวียนของน้ามีลักษณะทวน
เข็มนาฬิกา โดยมีความแรงมากในช่วงเดือนมีนาคม และอ่อน
ก าลั ง ลงในเดื อ นเมษายน [14] สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Agustin et al. [15] ที่พบว่าการสะสมของขยะทะเลเกิดขึ้นเป็น
ระยะ ๆ โดยมีความสัมพันธ์กับลมสินค้าและกระแสน้าในทะเล

ซึ่งในพื้นที่อ่าวไทยช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กระแสน้าจะไหล
เข้าทางด้านใต้เลียบขึ้นไปตามแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าว
และไหลวนตามเข็มนาฬิกาออกทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย
เกิดการพัดพาน้าชั้นบนออกไปจากอ่าวไทย ทาให้ระดับน้าทะเล
ทั่วทั้งอ่าวไทยต่าลง และมีการเปลี่ยนถ่ายน้าชั้นล่างของอ่าวไทย
จากการเกิ ดปรากฏการณ์น้าผุ ด (upwelling) ที่ทาให้ม วลน้ า
ที่อยู่ด้านล่างไหลเข้ามาแทนที่มวลน้าที่อยู่ข้างบน และการได้รับ
น้าใหม่จากทะเลจีนใต้ทางฝั่งตะวันออกของปากอ่าวไทย [16]
จึงอาจทาให้ขยะทะเลที่สะสมอยู่ในมวลน้าชั้นล่างถูก ผลั ก ดั น
ขึ้ น มาที่ บ ริ เ วณผิ ว หน้ า น้ าและเกิ ด การสะสมในพื้ น ที่ โดยมี
รายงานว่าขยะในทะเลที่พบบริเวณชายฝั่งนั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ
15 ในขณะที่อีกร้อยละ 70 สะสมอยู่ใต้ท้องทะเล ซึ่งปริมาณขยะ
ทะเลที่สะสมในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล และ
ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ โดยลักษณะของชายฝั่งมีผ ลต่อ
การเคลื่อนที่ของกระแสน้าที่เกิดจากลม [12] นอกจากนี้ปัจจัย
ที่ ท าให้ ใ นช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคมพบปริ ม าณขยะทะเลสู ง ทั้ ง ขยะ
ที่ ส ะสมและขยะที่ ม ากั บ กระแสน้ า เนื่ อ งมาจากในช่ ว งเดื อน
สิงหาคมเป็นช่วงฤดูฝน การชะล้างของฝนที่ตกลงมาทาให้เกิด
การนาพาขยะลงไปในทะเล รวมทั้งการเกิดน้าท่วมหรือการเกิด
น้าหลาก ทาให้เกิดการพัดเอาขยะที่อยู่ในแหล่งน้าลงสู่ทะเลได้
เช่นกั น [4] อีก ทั้งช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุ ลาคมเป็นฤดูน้ ามาก
ปริมาณน้าท่าจากแม่น้าบางปะกงที่ไหลลงสู่อ่าวไทยมีจานวน
มาก ทาให้กระแสน้าที่ไหลออกสู่ทะเลมีกาลังแรง [17] ซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุทาให้เกิดการสะสมของขยะที่มาจากการพัดพาโดย
แม่น้ามากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวได้เช่นกัน
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณขยะเฉลี่ ย ที่ พ บในพื้ น ที่ พ บว่ า
จานวนขยะสะสมจากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากั บ 2.06 ชิ้นต่อตารางเมตร และ 0.44 ชิ้นต่อตารางเมตร
ตามลาดับ ส่วนขยะที่มากับกระแสน้าพบ 1.38 และ 0.36 ชิ้นต่อ
ตารางเมตร ซึ่งจากการรวบรวมผลการศึกษาปริมาณขยะทะเลที่
สะสมในพื้นที่ ป่าชายเลนโดย Luo et al. [18] พบว่าค่าเฉลี่ ย
ของขยะทะเลในพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศต่าง ๆ เช่น บราซิล
ปาปั ว นิ วกิ นี ไอ ซ์ แ ลนด์ อิ นโ ดนี เ ซี ย โ คลั ม เ บี ย แ ละ
ซาอุดิอาระเบีย มีปริมาณอยู่ระหว่าง 0.05-21.23 ชิ้นต่อตาราง
เมตร สอดคล้องกับการศึกษาของ Galgani et al. [19] ที่พบว่า
จานวนขยะทะเลเฉลี่ยที่พบบนชายหาดทั่วโลกมีประมาณ 1 ชิ้น
ต่อตารางเมตร ซึ่งอาจมีปริมาณแตกต่างกั นไปในรอบปี โดยมี
จานวนอยู่ระหว่าง 0.88-36.20 ชิ้นต่อตารางเมตร ในพื้นที่ต่าง ๆ
เช่น เกาะ Middleton, Alaska บริเวณ Costa do Dendê, และ
ชายฝั่ ง เมื อ งมุ ม ไบ ประเทศอิ น เดี ย เป็ น ต้ น [11], [20], [21]
ในขณะที่ ก ารส ารวจในประเทศไทยที่ ช ายหาดจั ง หวั ด ชลบุ รี
พบปริมาณขยะขนาดใหญ่ (20-100 มิลลิเมตร) มีค่าเฉลี่ย อยู่
ระหว่าง 5.6-15.5 ชิ้นต่อตารางเมตร [22] สองคล้องกับ Jang
et al. [23] ศึก ษาปริมาณขยะทะเลที่สะสมในชายฝั่งประเทศ
ศรีลังกา จานวน 42 แห่ง พบว่ามีปริมาณขยะขนาดใหญ่ (>25
มิลลิเมตร) 4.1 ชิ้นต่อตารางเมตร ส่วนขยะขนาดเล็ก (5-25
มิลลิเมตร) เท่ากับ 158 ชิ้นต่อตารางเมตร โดยพบว่าส่วนใหญ่
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ร้อยละ 55 เป็นบรรจุภัณฑ์ และขยะพลาสติก มากกว่าร้อยละ
93 โดยชายฝั่งที่อยู่ใกล้กับปากแม่น้าหรือชุมชนจะมีขยะสะสม
ในพื้นที่มากกว่าบริเวณอื่น ๆ
การวิเคราะห์น้าหนักขยะสะสมที่พบในพื้นที่ พบว่าจาก
การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และ 2 มีน้าหนักขยะสะสม รวมเท่ากับ
797.92 กรัม และ 276.99 กรัม ตามลาดับ (คิดเป็น 9.85 และ
3.42 กรัมต่อตารางเมตร) ส่วนขยะที่มากับกระแสน้ามีน้าหนัก
ขยะรวมเท่ า กั บ 339.46 กรั ม และ 256.79 กรั ม ตามล าดั บ
(4.19 และ 3.17 กรัมต่อตารางเมตร) สอดคล้องกับการศึก ษา
ขยะทะเลจากชายหาด 6 แห่ง ในประเทศเกาหลีใต้ โดยการวาง
แปลงสารวจขนาด 5x5 เมตร จานวน 10 แปลงต่อพื้นที่ พบว่า
ปริมาณขยะเฉลี่ย เท่ากับ 0.50 ชิ้นต่อตารางเมตร และน้าหนัก
ขยะเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 กรัมต่อตารางเมตร โดยขยะส่วนใหญ่เป็น
เส้นใยร้อยละ 55 รองมาคือพลาสติกแข็งร้อยละ 16 ซึ่งจัดเป็น
ขยะที่มาจากกิจกรรมในทะเล (ocean-based sources) ร้อยละ
56 และขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น บนแผ่ น ดิ น ( land-based sources)
ร้ อ ยละ 44 [24] นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษาการสะสมของขยะ
พลาสติก ในป่ า ชายเลนทางตอนเหนื อของเกาะชวา ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยการวางกรอบสารวจขนาด 50x50 เซนติเมตร
ใน 3 จุ ด จากส่ ว นที่ ติ ด กั บ ชายฝั่ ง ไปถึ ง ส่ ว นที่ ติ ด ต่ อ กั บ ทะเล
จานวนจุดละ 9 กรอบสารวจ พบว่ามีการสะสมของขยะพลาสติก
ในป่าชายเลนเฉลี่ย 27 ชิน้ ต่อตารางเมตร โดยการสะสมของขยะ
พลาสติกพบได้มากบริเวณที่ติดกับชายฝั่ง [25] ซึ่ง Suyadi and
Manulluang พบว่าปริมาณขยะพลาสติกที่สะสมในพื้นที่ป่าชาย
เลนบริเวณส่วนที่ติดต่อกั บบกคิดเป็นร้อยละ 61 เมื่อเทีย บกั บ
ขยะในพื้ น ที่ อื่ น ของป่า ชายเลน โดยขยะทะเลจะมี การสะสม
บริเวณชายหาดหรือแนวน้าขึ้นสูงสุดมากกว่าบริเวณที่อยู่ไกล
จากชายฝั่ ง ออกไป [26] เช่ น เดี ย วกั บ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ที่ พ บว่ า แปลงส ารวจที่ อ ยู่ บ ริ เ วณแนวถนนซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่
น้ าขึ้ น สู ง สุ ด มี ก ารสะสมของขยะมากกว่ า แปลงส ารวจอื่ น ๆ
รวมทั้งสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นป่าชายเลนมีต้นแสมขึ้นหนาแน่น จึงทา
ให้ขยะทะเลที่ถูกพัดพามากับกระแสน้าติด พันอยู่กับต้นไม้หรือ
รากไม้ เกิดการสะสมในพื้นที่มากกว่าบริเวณอื่น ๆ ซึ่งการมีขยะ
พลาสติกปกคลุมรากหายใจจะมีผลต่อการเจริญเติบ โตของราก
ความแข็ ง แรงของพื ช การร่ ว งของใบ และอั ต รารอดของพืช
พรรณต่าง ๆ ในป่าชายเลน ซึ่งอาจทาให้เกิดการสูญพันธุ์ของพืช
และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลในที่สุด [24-26]

ของขยะทะเลในพื้ น ที่ พ บว่ า มาจากกิ จ กรรมชายฝั่ ง และการ
พัก ผ่อนร้อยละ 93.60 ซึ่งเกิ ดจากกิ จ กรรมการท่องเที่ยวและ
กิ จ กรรมจากบ้ า นเรื อนและชุ ม ชน โดยปริ ม าณขยะที่ ส ะสมมี
ค่ า เฉลี่ ย 1.25 ชิ้ น ต่ อ ตารางเมตร และปริ ม าณขยะที่ ม ากั บ
กระแสน้ามีค่าเฉลี่ย 0.87 ชิ้นต่อตารางเมตร การสะสมของขยะ
จานวนมากจะพบในบริเวณที่ติดกับบก ซึ่งเป็นแนวถนนหรือแนว
น้ าขึ้ น สู ง สุ ด โดยปริ ม าณขยะทะเลที่ ส ะสม และขยะที่ ม ากั บ
กระแสน้าจากการเก็บตัวอย่างในฤดูฝน (เดือนสิงหาคม) สูงกว่า
ในฤดูร้ อน (เดือนเมษายน) ถึง 4.6 และ 3.9 เท่า ชี้ให้เห็ น ว่ า
สถานการณ์การปนเปื้อนขยะทะเลในพื้นที่จะรุนแรงในช่วงฤดู
ฝน หรื อ ฤดู ม รสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการ
ไหลบ่าของกระแสน้าในแม่น้าสู่ทะเล รวมทั้ง อิทธิพลจากการ
หมุนเวียนของกระแสน้าในอ่าวไทย ทาให้มีการพัดพาขยะจาก
กิจกรรมต่าง ๆ บนบกลงสู่ทะเล เกิดสะสมของขยะทะเลในพื้นที่
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลใน
พื้นที่
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ก าร ศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ก าร ส าร วจ ข ย ะ ทะ เ ล
ในพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งการออกแบบการวิ จัยได้คานึงถึงลักษณะ
ของพื้นที่ และข้อจากั ด ด้านเวลา เนื่องจากเป็นบริเวณที่ได้รั บ
อิ ท ธิ พ ลจากน้ าขึ้ น -น้ าลง ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การพั ด พาขยะมาสะสม
ตลอดจนทรัพยากรในการวิจัยที่สาคัญ คือ แรงงาน
6.2 การศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บตัวอย่าง จานวน 2 ครั้ง
ในรอบปี (ฤดูฝนและฤดูแล้ง) อย่างไรก็ตามการหมุนเวียนของ
กระแสน้ าในอ่ า วไทยตอนบนแบ่ ง ออกเป็ น 4 ช่ ว งในรอบปี
ซึ่งอาจมีผลทาให้การสะสมของขยะต่างกัน รวมถึงปัจจัยอื่น เช่น
ปริมาณน้าที่ไหลลงสู่ทะเล และกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละ
เดือน เป็นต้น
6.3 ควรมีการศึก ษาในพื้นที่ชายฝั่งอื่น บริเวณอ่าวไทย
ตอนบน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ย วกั บสถานการณ์ขยะทะเล
ในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาผลกระทบของขยะทะเลในสิ่งมีชีวิตที่อยู่
ในระบบนิเวศ

7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความ
อนุเคราะห์ จ ากศูนย์ ศึก ษาธรรมชาติก องทัพ บก (บางปู) และ
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึก ษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเข้าสารวจเก็ บตัวอย่างขยะทะเล ตลอดจน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัย และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย และให้ ค วาม
อนุเคราะห์ห้องปฏิบัติก ารวิ ทยาศาสตร์ เพื่ อใช้ในการทาวิ จั ย
ในการศึกษาครั้งนี้

5. บทสรุป
การศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณสถานตาก
อากาศบางปู อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สรุ ป ได้ ว่ า ชนิ ด ของขยะทะเลที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ภาชนะบรรจุ
อาหาร และถุงพลาสติก โดยเมื่อจาแนกตามวัสดุพบว่าพลาสติก
เป็นวัสดุที่พบได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.85 ซึ่งขยะพลาสติก
เหล่านี้เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก สามารถก่ อให้เกิ ด ปัญ หาต่ อ
ระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะปัญหาการลดลงของสัตว์ทะเล
หายากและการเจริญเติบโตของพืชในป่าชายเลน โดยแหล่งที่มา
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