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ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จากเหตกุารณ์ทอ่น า้มนัดิบขนาด 16 นิว้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ร่ัวกลางทะเลใกล้ชายฝ่ังมาบ

ตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในขัน้ต้นได้มีการประมาณว่ามีน า้มันดิบร่ัวประมาณ 50,000 – 

70,000 ลิตร (http://www.manager.co.th/daily) ลงสูท่ะเล รวมถึงได้สง่ผลให้เกิดมีคราบน า้มนัที่ชดัเข้าฝ่ังบริเวณ

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด กินพืน้ที่ยาว 400-500 ร้อยเมตร กว้าง 30-40 เมตร (http://www.dailynews.co.th/politics) 

ซึง่สง่ผลกระทบในวงกว้างในพืน้ท่ี โดยเราอาจกลา่วได้วา่เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นกรณีน า้มนัร่ัวไหลลงสู่ทะเลครัง้ใหญ่มาก

ที่สุดครัง้หนึ่งของประเทศ ดังนัน้ ประเด็นในด้านการจัดการ การเตรียมความพร้อม และด้านประสบการณ์เก่ียวกับ

อบุตัิเหตกุารร่ัวไหลหรือการปนเปือ้นของน า้มนัทางทะเล จึงเป็นค าถามที่หลากหลายภาคสว่นให้ความสนใจและต้องการ

ทราบถึงแนวทางการด าเนินการเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ดงักลา่ว จากการที่ผู้ เขียนได้มีโอกาสสอนและท าวิจยัเก่ียวกับ

การแยกและบ าบัดน า้เสียปนเปื้อนน า้มนั จึงอยากแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์เก่ียวกับแนวทางการจัดการ

โดยรวมซึง่จะประกอบไปด้วย 8 ขัน้ตอน ดงัสรุปได้รูปด้านลา่ง โดยแบง่ขัน้ตอนตา่งๆ ออกเป็น 3 ช่วงหลกั 

 

1. การหยุดการร่ัวไหลของน ้ามันให้ได้โดยเร็วที่สุด (Stopping) โดยด าเนินการตามคู่มือการปฏิบตัิการใน

สถานการณ์ฉกุเฉินหรืออบุตัิเหต ุอาทิ การหยดุการสง่น า้มนัและควบคมุสถานการณ์ด้วยการปิดวาล์วทนัที เพื่อ
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ไม่ให้มีการร่ัวเพิ่ม การส่งสญัญาณหรือแจ้งสถานการณ์ให้บุคลากรรับทราบและให้ความร่วมมือ รวมไปถึง

ป้องกนัการระเบิดหรือลกุไหม้ในบริเวณพืน้ท่ีโดยรวม เป็นต้น  

2. การแจ้งเตือนและให้ข้อมูลกับภาคส่วนต่างๆ (Information) โดยทนัทีที่เกิดเหตกุารณ์ขึน้ เจ้าหน้าที่หรือ

องค์กรที่เก่ียวข้องจะต้องรีบด าเนินการแจ้งเตือนและให้ข้อมูลโดยด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ เสียชีวิตหรือ

ผู้ ได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจประกอบไปด้วย 1) เจ้าหน้าที่ที่ก าลงัปฏิบตัิงาน และ 2) เรือประมงหรือเรือโดยสารที่อยู่

บริเวณโดยรอบ นอกจากนี ้การด าเนินข้างต้นอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีนัน้ ยังส่งผลดีต่อการป้องกัน

ผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึน้อีกด้วยกลา่วคือ ปัญหาต่อสขุภาพของประชากรในระยะยาวที่เกิดขึน้จากการ

ปนเปือ้นของน า้มนัท่ีร่ัวไหลลงในสภาพแวดล้อม (สตัว์น า้ พืชน า้ และคณุภาพน า้ทะเล) นอกจากนี ้การประสาน

และร่วมมือกับทีมงานผู้ เช่ียวชาญนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนรับมือ และการคัดเลือกแนว

ทางการด าเนินการในขัน้ตอนตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัปริมาณน า้มนัท่ีร่ัวไหล และสภาพแวดล้อมโดยรวม 

3. การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ (Sampling and Analysis) ในสว่นนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์และเก็บ

ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ โดยทัว่ไป มกัจะแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

a. ข้อมลูด้านปริมาณ (ปริมาณและอตัราการไหลของน า้มนัที่ร่ัวไหลลงสูท่ะเล รวมถึงความเข้มข้นของ

น า้มันในเฟสของเหลว) โดยข้อมูลในส่วนนี จ้ะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผลลัพธ์การ

ด าเนินการโดยรวม (เพื่อยืนยนัว่าสามารถหยดุการร่ัวไหลของน า้มนัได้จริง) รวมไปถึงการประยกุต์ใช้

เพื่อพิจารณาแนวทางการแยก รวมไปถึงการบ าบดัและก าจดัซึง่จะได้กลา่วถึงในสว่นตอ่ไป  

b. ข้อมลูด้านคุณภาพ (คณุภาพแหลง่น า้ และลกัษณะของสตัว์น า้) ซึ่งจะเป็นข้อมลูเบือ้งต้นที่ส าคญัใน

การเปรียบเทียบและประเมินผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม มนษุย์ และสิง่มีชีวิตชนิดตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

c. ข้อมลูด้านปัจจัยทางกายภาพ (สภาพภมูิประเทศ สภาพอากาศ ความเร็วลม ลกัษณะคลื่น อณุหภูมิ 

เป็นต้น) ซึง่จะเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีจ าเป็นและความส าคญัตอ่การออกแบบและปรับเปลีย่นแนวทางการ

จัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  ในปัจจุบัน กล่าวได้ว่าข้อมูลทาง

ดาวเทียมจัดเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการด าเนินการในกรณีที่เกิดอุบตัิเ หตุ

เก่ียวกบัน า้มนัทางทะเล 

  
4. การควบคุมและจ ากัดพ้ืนที่ของการปนเป้ือนน ้ามัน (Contamination area Control) โดยจะเป็นการ

รวบรวมและจ ากัดปริมาณน า้มันเอาไว้บนผิวน า้ในบริเวณที่ไกลจากพืน้ที่ที่มีความอ่อนไหวให้มากที่สุด 

โดยทัว่ไป คราบน า้มนัถกูควบคมุโดยการใช้ทุ่นลอยน า้ (Floating) หรือทุ่นกกัน า้มนั (Boom) ที่มีลกัษณะของ

พืน้ผิวที่เหมาะสมต่อการดกัจบัคราบน า้มนั (ความไม่ชอบน า้สงูหรือมีค่าพลงังานพืน้ผิวต ่า ใกล้เคียงกบัของน า้

ปนเปือ้นน า้มนั รวมไปถึงมีลกัษณะผิวที่คอ่นข้างขรุขระ) เพื่อป้องกนับงึ ป่าชายเลน ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ และ

พืน้ท่ีออ่นไหวอื่นๆ โดยในทางเดียวกนั หนว่ยงานและชมุชนท่ีเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงก็ควรมีการประสานระหว่าง



กันโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านปัจจัยทางกายภาพและข้อมูลทางดาวเทียม เพื่อก่อสร้างคนัทรายหรือแนว

ป้องกันบริเวณนอกชายฝ่ังเพื่อเป็นแนวป้องกันน า้มัน รวมไปถึงพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแจ้งเตือน

ประชาชนอีกทางหนึง่  

  
ตวัอยา่งการใช้งานทุน่ลอยน า้ (Boom) เพื่อควบคมุ

ไมใ่ห้คราบน า้มนัแผก่ระจาย 
ตวัอยา่งการป้องชายฝ่ัง 

 

โดยอาจกลา่วได้ว่าในกรณีฉกุเฉิน (Emergency situation) อย่างน้อยการควบคมุและจ ากดัพืน้ที่ของคราบ

น า้มันให้มีประสิทธิภาพสงูที่สดุนัน้ จัดเป็นการด าเนินการที่มีควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเรา

สามารถจ าแนกปริมาณและลกัษณะของคราบน า้มนัซึ่งโดยทัว่ไปมกัจะลอยตวัอยู่บริเวณผิวน า้ได้อย่างชดัเจน 

นอกจากนี  ้การด าเนินการดังกล่าวยังส่งผลดีต่อกลไกการรวมตัวของอนุภาคน า้มัน ( Coalescence 

mechanism) ท าให้เกิดชัน้น า้มนัท่ีมีความหนาขึน้ และท าให้ง่ายตอ่การแยกน า้มนัปนเปือ้นดงักลา่วออกจากน า้

ทะเล ด้วยขัน้ตอนการแยกซึง่จะได้กลา่วถึงตอ่ไป 

5. การแยกน ้ามันปนเป้ือน (Oil Separation) ในทางปฏิบตัิ ขัน้ตอนการแยกนีม้กัจะมีการด าเนินการควบคู่ไป

กบัขัน้ตอนการควบคมุและจ ากดัพืน้ที่ที่กลา่วถึงข้างต้น โดยจะควบคมุและรวบรวมคราบน า้มนัให้มีความหนา

หรือปริมาณเพิ่มสงูขึน้ จากนัน้จะใช้เคร่ืองมอืเก็บคราบน า้มนั หรือเรียกวา่อปุกรณ์สกิมเมอร์ (Skimmer) เพื่อท า

การเก็บคราบน า้มนัขึน้ไปเก็บในภาชนะที่เตรียมไว้บนเรือ ในปัจจบุนั อปุกรณ์ Skimmer มีอยู ่2 แบบ ได้แก่  

a. แบบที่ใช้ระบบสบูหรือแบบไฮดรอลิค (Pumping or hydraulic devices) น า้มนัจะถกูสบูออกไปหรือ

สกดัโดยอปุกรณ์ที่ควบคมุด้วยระบบไฮดรอลิก เช่น ฝายที่สามารถปรับได้ (Adjustable weir) ปัจจยั

ที่ส าคญัคือ ความหนาของชัน้น า้มนั ท าให้บางครัง้ต้องเพิ่มกลไกที่ท าให้น า้มนัมีความหนาขึน้ก่อนที่จะ

เอาออกไป ยกตวัอย่างเช่น สกิมเมอร์แบบสบู (Pump skimmer) และสกิมเมอร์แบบฝาย (Weir 

skimmer) เป็นต้น 

b. แบบที่ใช้สมบตัิการดูดซบั (Adsorption property) ได้แก่ ได้แก่ สกิมเมอร์แบบลกูกลิง้ (Drum 

skimmer)  สกิมเมอร์แบบดิสก์ (Disc skimmer) สกิมเมอร์แบบสายพาน (Belt skimmer) เป็นต้น 

อุปกรณ์ประเภทนีจ้ะอาศัยการดูดซับบนวัสดุของน า้กับน า้มันที่แตกต่างกัน ซึ่งเก่ียวกับแรงตึงผิว 

(Interfacial tension) ของวสัดนุัน้ๆ โดยทีก่ารเลอืกใช้วสัดทุี่มีคา่แรงตงึผิววิกฤตต ่า คือ มีคา่น้อยกวา่



ค่าแรงตึงผิวของน า้มนัมากๆ ยกตวัอย่างเช่น วสัดปุระเภท PTFE และฟลอูอโรคาร์บอน จะยิ่งสง่ผลดี

ตอ่ประสทิธิภาพการแยก รวมไปถึงการคดัเลอืกน า้มนัท่ีดีขึน้ เนื่องจากคา่พลงังานพืน้ผิวต ่ายิ่งต ่าจะสง่

ท าให้น า้ยิ่งเกาะติดยากขึน้ โดยเราอาจกลา่วได้ว่าอปุกรณ์ประเภทนีไ้ด้รับความนิยมค่อนข้างมากใน

การประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน นอกจากนี ้ในปัจจุบันได้มีชุดอุปกรณ์ดูดซับน า้มันในกรณีฉุกเฉิน 

(Emergency oil spill kit) ซึ่งจะประกอบไปด้วยชนิดผ้ากรองหรือดดูซบัน า้มนัที่บรรจุอยู่อยู่ในถัง

พลาสติกเพื่อให้ในการแยกน า้มนัปนเปือ้นออกจากเฟสน า้ [Rachu 2009]  

 

ในการนี ้เราอาจกลา่วได้วา่ขัน้ตอนการควบคมุและขัน้ตอนการแยก (ทีก่ลา่วถึงข้างต้น) จดัเป็นการบ าบดัขัน้ต้น 

(Pre-treatment) ทีม่ีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อน ากลบัปริมาณน า้มนัออกจากเฟสน า้ให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว

ที่สดุ และเพื่อลดภาระความสกปรก (Loading) จากการปนเปือ้นของน า้มนัโดยด่วน และช่วยลดผลกระทบใน

ด้านปริมาณสารเคมี ด้านพลงังาน ด้านค่าใช้จ่าย และผลเสียระยะยาวที่อาจเกิดขึน้จากขัน้ตอนการบ าบดัและ

ก าจดัซึง่จะได้กลา่วถงึในสว่นตอ่ไป ดงันัน้ การเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนการควบคมุ

และการแยก รวมไปถึงการออกแบบ เลือกใช้งานอุปกรณ์ และเดินระบบอย่างเหมาะสมและทนัท่วงทีนับว่ามี



ความจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งต่อการรับมือกบัอุบตัิเหตุเก่ียวกับการร่ัวไหลหรือการปนเปื้อนของน า้มนัทาง

ทะเล  

6. การบ าบัดและก าจัด (Treatment and Disposal) ส าหรับการด าเนินการในขัน้ตอนนีม้กัจะเก่ียวข้องกบัการ

จดัการกบัปริมาณน า้มนัที่หลงเหลอืภายหลงัจากขัน้ตอนการควบคมุและขัน้ตอนการแยก หรือจดัการกบัอนภุาค

น า้มนัที่กระจายออกไปภายนอกบริเวณที่ได้ท าการควบคมุไว้ โดยจดัเป็นกระบวนการ Post-treatment โดย

เราอาจแบง่รูปแบบการด าเนินการ ที่นิยมใช้งานในปัจจบุนั (ตามความเข้มข้นและพืน้ที่ปนเปือ้น) ออกเป็น 4 วิธี 

ได้แก่ 
 

a. วิธีการกระจายน า้มนั (Oil dispersion method) ส าหรับวิธีการนี ้สารเคมีจ าพวกสารลดแรงตึงผิว 

(Surfactant) และสารกระจาย (Dispersant) ซึ่งเป็นสารเพิ่มการกระจายตัวของน า้มันมักจะถูก

น ามาใช้เพื่อเร่งกระจายตวัของน า้มนัให้น า้มนัแตกตวัเป็นอนภุาคขนาดเล็กและสามารถย่อยสลายได้

ง่ายด้วยจลุนิทรีย์ โดยการโปรยจากเคร่ืองบินและการฉีดเข้าไปที่จุดที่มีการร่ัวไหลของน า้มนั ถึงแม้ว่า

นกัวิจยัหลายคนจะยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัผลข้างเคียงของสารเคมีนีท้ัง้ต่อมนษุย์และสิ่งแวดล้อม แต่

หลายหนว่ยงานก็ยงัคงยืนยงัวา่การใช้สารเพิ่มการกระจายตวัของน า้มนัจะช่วยให้จดัการน า้มนัได้ง่าย

ขึน้ และพิษของสารเคมีนีก็้ยงัมีน้อยกว่าน า้มนัเอง โดยเทคนิคนีไ้ด้มีการประยุกต์ใช้งานสารกระจาย

น า้มนัจ าพวก Corexit : Corexit EC9500A และ Corexit EC9517A ในเหตกุารณ์การระเบิดและลกุ

ไหม้ของแท่นขุดเจาะน า้มนั “ดีป วอเตอร์ ฮอไรซนั” (Deepwater Horizon) ของบริษัทบริติช 

ปิโตรเลียม (บีพี) ในอ่าวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบนั ได้มีการคิดค้นและออกแบบสาร

หรือชีวภณัฑ์ทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยสารกระจายน า้มนัหรือสารลดแรงตึงผิวธรรมชาติ (Bio-

surfactant) จุลินทรีย์ และเอนไซม์ ซึ่งสามารถท าหน้าที่ทัง้การกระจายอนภุาคน า้มนัให้มีขนาดเล็ก 

และเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายน า้มนั รวมไปถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากการใช้

สารเคมีอีกทางหนึง่ด้วย  

  
ตวัอยา่งการการฉีกพน่สาร Dispersant  

ในอา่วเมก็ซิโก 

ตวัอยา่งกลไกการท างานของสาร Dispersant 

ในการท าให้หยดน า้มนัมีขนาดเลก็ลง 
http://rdscience-news.blogspot.com/2010/05/blog-post.html  

 

http://rdscience-news.blogspot.com/2010/05/blog-post.html


โดยทัว่ไป วิธีการนีค้วรใช้จดัการกบัความเข้มข้นน ้ามนัปนเป้ือนที่ค่อนข้างต ่าและมีพืน้ที่ปนเป้ือนของ

คราบน ้ามนัในวงกวา้ง รวมไปถึงอยู่ห่างไกลจากพืน้ทีที่มี่ความอ่อนไหว (ชมุชน สถานที่ท่องเที่ยว หรือ

ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น ้า) นอกจากนี ้ควรท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลดาวเทียมเพือ่

ใช้ในการออกแบบ ติดตามการกระจายตวัและการเคลื่อนที่ของอนภุาคน ้ามนั และควบคมุการท างาน

อย่างเหมาะสม   
 

b. วิธีการดดูซบัน า้มนัและตกตะกอน (Adsorption and Sedimentation method) ส าหรับวิธีนีจ้ะ

อาศยักลไกการดดูซบัอนภุาคน า้มนัให้มาเกาะติดอยูท่ี่ตวักลางดดูซบัน า้มนั (Oil adsorbent) จากนัน้ 

ปลอ่ยตวักลางดงักลา่วตกตะกอนลงสู่พืน้ทะเลด้านลา่งด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อรอให้เกิดการย่อย

สลายอนภุาคน า้มนัทางธรรมชาติ (Bio-degradable) ด้วยจลุนิทรีย์ โดยทัว่ไป ตวักลางดดูซบัท่ีใช้งาน

มักจะท ามาจากวัสดุตามธรรมชาติ รวมไปถึงมีขนาดและความถ่วงจ าเพาะที่เหมาะสมต่อการ

ตกตะกอน ในปัจจุบนั ได้มีการออกแบบสารดดูซบัธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยจลุินทรีย์และเอนไซม์ 

เพิ่มประสทิธิภาพการยอ่ยสลายน า้มนัอีกทางหนึง่ด้วย โดยทัว่ไป วิธีการนีม้กัใช้จดัการกบัความเข้มข้น

น ้ามนัปนเป้ือนทีค่่อนข้างต ่าและมีพืน้ทีป่นเป้ือนของคราบน ้ามนัในวงกวา้ง รวมไปถึงอยู่ใกล้กบัพืน้ที่ที่

มีความอ่อนไหว (ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว หรือฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า)  เช่นเดียวกบัวิธีการกระจาย

น ้ามนัที่กล่าวถึงข้างต้น ข้อมูลกายภาพและดาวเทียมนบัว่ามีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการด าเนินการ 

นอกจากนี ้เราควรประยกุต์ใช้สารดูดซบัใหเ้หมาะสมกบัผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นน ้ามนัปนเป้ือนใน

พืน้ทีต่่างๆ ทัง้นี ้เพือ่ค านวณและควบคมุปริมาณสารดูดซบัที่จ าเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสม เนือ่งจาก

ในกรณีทีใ่ช้ในปริมาณมากเกินไป สารดูดซบัดงักล่าวจะกลายเป็นชนัตะกอนน ้ามนัที่พืน้ทะเล รวมไป

ถึงส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตในทะเล และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโดยรวม 

 

c. วิธีการสบูสง่และบ าบดั (Onsite pump and treat method) ส าหรับการด าเนินการด้วยวิธีนีก้ลา่วได้ว่า

เราสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการบูรณาการระบบบ าบัดน า้เสียปนเปื้อนน า้มัน  ซึ่งโดยทั่วไปจะ

ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน เพื่อจดัการบ าบดัน า้เสียปนเปือ้นน า้มนัทัง้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การท าลาย

เสถียรภาพของอิมลัชนั (Demulsification) ในกรณีที่มีการปนเปือ้นด้วยสารลดแรงตึงผิวหรือในกรณีที่

มีเสถียรถาพของอิมัลชันสูง 2) การบ าบัดหรือแยกเฟสน า้และน า้มันออกจากกันด้วยกระบวนการ

กายภาพ (Physical treatment process) 3) การบ าบดัน า้มนัที่ละลายได้ในน า้เสียและสว่นน า้ใสที่ได้

จากการบ าบัดด้วยวิธีทางกายภาพ โดยเป็นการเพิ่มคุณภาพของน า้ทิง้ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 

(Wastewater quality improvement) และ 4) การจัดการส่วนที่เป็นน า้มนัเข้มข้น (Oil layer 

management) เพื่อน าน า้มนัสว่นดงักลา่วไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ [Aurelle. 1995 และ

พิสทุธ์ิ เพียรมนกุล. 2549] โดยทัว่ไป วิธีการนีม้กัใช้จดัการกบัความเข้มข้นน ้ามนัปนเป้ือนและมีพืน้ที่

ปนเป้ือนของคราบน ้ามันปานกลาง รวมไปถึงอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว (ชุมชน สถานที่



ท่องเทีย่ว หรือฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น ้า) โดยอาจท าการติดตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสียบนเรือทีเ่คลือ่นที่ไปใน

ทะเล หรือติดตั้งระบบบ าบดับริเวณนอกชายฝ่ัง นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นน ้ามัน

ปนเป้ือนนบัว่าจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการออกแบบและเลือกสภาวะการเดินระบบบ าบดัอย่างเหมาะสม ซ่ึง

จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการบ าบดัและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโดยรวม 

 

d. วิธีการเผาท าลาย (Combustion method) จัดเป็นวิธีการด าเนินการที่อาศัยกลไกการเผาไหม้เพื่อ

เปลี่ยน รูปของอนุภาคน า้มันที่ปนเ ปื้อนในเฟสน า้ ใ ห้กลายเ ป็นผลิตภัณฑ์หลักได้แก่  ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน า้ (H2O) โดยวิธีนีไ้ด้มีการประยกุต์ใช้งานในการก าจดัน า้มนัออกจาก

เฟสน า้ที่เกิดจากเหตกุารณ์การระเบิดและลกุไหม้ของแท่นขดุเจาะน า้มนัของบริษัทบริติช ปิโตรเลียม 

(บีพี) ในอา่วเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ตาม ประเด็นด้านมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ที่

ไมส่มบรูณ์ และการเกิดมลพิษประเภทออกไซด์ของซลัเฟอร์ (SOx) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

จดัเป็นสิง่ที่วิศวกรและผู้ที่เก่ียวข้องควรให้ความส าคญัและพิจารณาในการประยกุต์ใช้งานวิธีการเผา

ท าลาย นอกจากนี ้ผลจากก๊าซ CO2 ที่ได้จากการเผาไหม้ยงัเป็นปัจจัยหลกัต่อการเกิดปัญหาการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศของโลก (Climate change) อีกทางหนึง่ด้วย 

  
ตวัอยา่งการการประยกุต์ใช้วิธีการเผาท าลาย 

(http://www.oilspillsolutions.org/controlledburning.htm) 
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โดยทัว่ไป วิธีการนี้มกัใช้จดัการกบัความเข้มข้นน ้ามนัปนเป้ือนที่ค่อนข้างสูง และมีพืน้ที่ปนเป้ือนของ

คราบน ้ามันต ่า (อยู่ในวงจ ากัด) รวมไปถึงอยู่ห่างไกลกับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว (ชุมชน สถานที่

ท่องเทีย่ว หรือฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น ้า) โดยข้อมูลกายภาพ (ลม สภาพอากาศ) และดาวเทียมนบัว่ามี

ความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการด าเนินการ นอกจากนี ้ควรมีการเตรียมอปุกรณ์และแนวทางการควบคมุ

การเผาท าลายใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและทนัท่วงที เพือ่รบัมือกบัภาวะทีไ่ม่คาดคิด อาทิ การลกุลามของ

เปลวไฟ เป็นตน้  

 

7. การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) ส าหรับการด าเนินการในขัน้ตอนนี ้จะเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ

อุปกรณ์และระบบ (Equipment and System) ที่น ามาใช้งาน โดยทัว่ไป มกัจะถูกใช้งานเป็นระยะเวลา

ค่อนข้างนานและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน (ขึน้กบัสภาพอากาศ คนหรือเจ้าหน้าที่ และอบุตัิเหตุที่อาจ

เกิดขึน้ได้เสมอ) นอกจากนี ้ในขัน้ตอนนีย้งัสมัพันธ์กบัการเก็บตวัอย่างและการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตาม

แนวทางที่กลา่วถึงข้างต้น โดยจะเก่ียวข้องกบัปริมาณและความเข้มข้นของน า้มนัที่ปนเปือ้นอยู่ในองค์ประกอบ

สว่นตา่งๆ อาทิ  

a. เฟสของเหลว (Liquid phase) เก่ียวข้องกบัมลพิษทางน า้ในรูปของน า้มนั สารเคมี และสารอินทรีย์ที่

ย่อยสลายได้ยากทางชีวิต (Refractory organic substance) ในบริเวณพืน้ที่โดยรอบที่ได้รับ

ผลกระทบจากการปนเปือ้นของการ่ัวไหลของน า้มนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนภุาคน า้มนัสว่นที่ละลายน า้

ได้ (เช่น โลหะหนกั ไฮโดรคาร์บอนขนาดเล็ก ฯลฯ) ซึ่งควรมีการระบคุวามเสี่ยงในการสะสมในระบบ

นิเวศน์และระยะเวลาคร่ึงชีวิตในการยอ่ยสะลาย (เพื่อใช้เป็นพารามิเตอร์ติดตามสภาพการกระจายตวั 

ประเมินประสิทธิภาพของเจือจางทางธรรมชาติ (Natural dilution) การย่อยสลายตามธรรมชาติ 

และผลกระทบทางระบบนิเวศน์อื่นๆ 

b. เฟสก๊าซ (Gas phase) เก่ียวข้องกบัมลพิษอากาศ เช่น ปริมาณ NOx หรือ SOx รวมไปถึงสารอินทรีย์

ระเหยง่าย (VOCs) ที่อาจเกิดขึน้ตามการเปลีย่นแปลงอณุหภมูิ และความดนั 

c. เฟสของแข็ง (Solid phase) เก่ียวข้องกับของเสียที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม อาทิ ตะกอน

น า้มนัท่ีพืน้ทะเล ชัน้หิน ชัน้ทราย หรือแนวปะการัง ที่อาจเกิดการปนเปือ้น 

d. สตัว์น า้และสิ่งมีชีวิต (Aquacultural living organism) เก่ียวข้องกับการปนเปื้อนของน า้มนัใน

สิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจสง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมสูป่ระชากร และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์

ของทะเลและชายฝ่ังอยา่งไมเ่หมาะสม 

การด าเนินการติดตามและเก็บข้อมลูข้างต้นอย่างต่อเนื่องนัน้ จะท าให้เราทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาการ

ร่ัวไหลของน า้มัน และประสิทธิภาพการด าเนินการได้อย่างทันเหตุการณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการวางแผนและ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการของแต่ละแนวทางที่กล่าวถึงข้างต้น รวมไปถึงการจัดสรรทีมงานได้อย่าง

เหมาะสม นอกจากนี ้ข้อมลูที่ได้ข้างต้นยงัสามารถถกูประยุกต์ใช้เพื่อการจดัท าสมดลุมวล (Mass balance) 



ของปริมาณน า้มนั ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินการในขัน้ตอนการฟื้นฟูสภาพ (Remediation 

method) ซึง่กลา่วได้วา่จะเป็นขัน้ตอนสดุท้ายในการด าเนินการ อย่างไรก็ตาม ขัน้ตอนนีม้กัจะถกูมองข้ามหรือ

ถกูให้ความส าคญัคอ่นข้างน้อยจากทีมท างานหรือผู้ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ ผู้ เขียนหวงัว่าบทความนีจ้ะท าให้หลายๆ 

ภาคสว่นเลง็เห็นถึงความส าคญัของการด าเนินการในขัน้ตอนนีต้อ่ไป 

 

8. การฟ้ืนฟูสภาพ (Remediation) ส าหรับการด าเนินการในขัน้ตอนนีก้ล่าวได้ว่ามกัจะเป็นขัน้ตอนสดุท้าย 

(Final Step) ของการด าเนินการเพื่อจดัการกบัน า้มนัที่ร่ัวไหลในทะเล ดงันัน้ ก่อนที่จะเร่ิมการด าเนินการใน

ขัน้ตอนนี ้เราควรที่จะทราบให้แน่ชดัถึงข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ ที่กลา่วถึงข้างต้น 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเด็นที่วา่ 

 เราสามารถหยดุการร่ัวไหลของน า้มนัจากแหลง่ก าเนิดได้แล้วหรือยงั ?  

 ยงัมีปริมาณน า้มนัอีกเทา่ไหร่ที่แขวนลอยอยูใ่นทะเล ?  

 ประสทิธิภาพการแยก รวมไปถึงการบ าบดัและก าจดัจะเป็นอยา่งไร ?  

 ลกัษณะการเคลือ่นท่ี และระยะเวลาที่จะเคลีอ่นท่ีเข้าสูฝ่ั่งเป็นเทา่ใด ?   

เนื่องจากจะส่งผลต่อการวางแผนในการฟื้นฟูสภาพ (อาจต้องมีการปิดกัน้พืน้ที่เพื่อด าเนินการ) และการ

ประสทิธิภาพการด าเนินการโดยรวม นอกจากนี ้การด าเนินการในขัน้ตอนนีย้งัต้องการความร่วมมือจ านวนมาก

จากหลากหลายภาคสว่นที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรต้นเหตุของปัญหา หน่วยงานภาครัฐ (สว่นกลาง และ

สว่นท้องถ่ิน) นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญในด้านต่างๆ รวมไปถึงภาคประชาชน  เนื่องจากเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า 

ไมว่า่จะมีการด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอนข้างต้นอยา่งเหมาะสมและเต็มความสามารถอยา่งไรก็ตาม แตใ่นความ

เป็นจริงแล้วก็จะยงัคงมีอนุภาคน า้มนัที่สะสมหรือแขวนลอยอยู่ในสภาพแวดล้อม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่

ปนเปือ้นอยูบ่ริเวณชายฝ่ัง ซึง่สง่ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของประชากร) นอกจากนี ้การ

โปรยและใส่สารเคมีหรือสารดูดซบัเพื่อจัดการกับคราบน า้มนันัน้ ก็จัดเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สะสมอยู่ใน

สภาพแวดล้อมและสง่ผลต่อระบบนิเวศน์ของพืน้ที่โดยรวม ดงันัน้ แนวทางการฟืน้ฟูสภาพที่ควรพิจารณาและ

ความส าคญันัน้ นา่จะประกอบไปด้วย 

  
ตวัอยา่งการการฟืน้ฟสูภาพ (Remediation) เพื่อจดัการกบัพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังอา่วเมก็ซิโก 

 



a. การจดัการกบัพืน้ที่บริเวณชายฝ่ัง (Management of contaminated area / coast) โดยทัว่ไป 

มักจะเก่ียวข้องกับการจัดเก็บทรายที่ปนเปื้อนน า้มันออกจากพืน้ที่ และการท าความสะอาดพืน้ที่

โดยรอบ และจดัการกบัซากพืชซากสตัว์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองกลิน่เหม็นตามมา 

b. การจดัการกบัตะกอนน า้มนัท่ีพืน้ทะเล (Oil sediment management) และการบ าบดัน า้เสยีในพืน้ท่ี

ที่มีความอ่อนไหว (Wastewater treatment) โดยควรมีการด าเนินการในสองส่วนอย่างต่อเนื่อง 

ควบคูไ่ปกบัการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) อยา่งเป็นระบบ 

c. การจัดอบรมและให้ความรู้ (Training) กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ ที่มาและ

ผลกระทบที่เกิดขึน้ แนวทางการด าเนินการและประเด็นต่างๆ ที่ควรพิจารณาปรับปรุง แนวปฏิบัติ

ส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทัว่ไป รวมไปถึงค าแนะน าที่เหมาะสมเก่ียวกบัข้อควรปฏิบตัิในการฟืน้ฟู

สภาพและระบบนิเวศน์โดยรวม    

โดยสรุป แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดขึน้กับแท่นขุดเจาะน า้มัน Deepwater Horizon ของบริษัทบริติช 

ปิโตรเลยีม (บีพี) ในอา่วเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกว่า 3 ปีที่ผ่านมา (น า้มนัดิบปริมาณมากถึง 4.9 ล้านบาร์เรล 

(780,000 ลกูบาศก์เมตร) ร่ัวไหลออกสูอ่า่วเม็กซิโกเป็นเวลานานถึง 3 เดือน ก่อนที่การร่ัวไหลจะสามารถหยดุได้ และต้อง

ใช้เวลานานถึง 5 เดือน กวา่ที่การปิดตายบอ่น า้มนัอยา่งถาวร) เราอาจกลา่วได้วา่ปริมาณการร่ัวไหลของน า้มนัที่เกิดขึน้ใน

ประเทศเราจะมีค่าที่ต ่ากว่ามากๆ (กว่า 4000 เท่า) แต่ก็จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึน้จากน า้มนัร่ัวไหลนัน้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเมื่อขาดความชดัเจนในการจดัการ การเตรียมความพร้อม และประสบการณ์ ก็สามารถสง่ผลเสยีในวงกว้างให้กบั

หลากหลายภาคสว่นของประเทศ ดงันัน้ การป้องกนัและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมากบัเหตกุารณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ จึง

เป็นสิง่ส าคญัที่ทกุๆ ฝ่ายต้องให้ความส าคญั รวมถึงเราควรให้เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้เป็นบทเรียนทีจ่ะต้องไมเ่กิดขึน้อีก หรือถ้า

เกิดขึน้อีกก็จะต้องมีแนวทางการบริหารจดัการที่ดีกว่านี ้เพราะปัญหาดงักลา่วกระทบกบัระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 

สิง่แวดล้อม และเหนือสิง่อื่นใดของผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนคนไทย   


