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ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากเหตุการณ์ทอ่ น ้ามันดิบขนาด 16 นิ ้วของบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) รั่วกลางทะเลใกล้ ชายฝั่ งมาบ
ตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในขันต้
้ น ได้ มีการประมาณว่ามีนา้ มันดิบรั่วประมาณ 50 ,000 –
70,000 ลิตร (http://www.manager.co.th/daily) ลงสูท่ ะเล รวมถึงได้ สง่ ผลให้ เกิดมีคราบน ้ามันที่ชดั เข้ าฝั่ งบริ เวณ
อ่าวพร้ าว เกาะเสม็ด กินพื ้นที่ยาว 400-500 ร้ อยเมตร กว้ าง 30-40 เมตร

(http://www.dailynews.co.th/politics)

ซึง่ ส่งผลกระทบในวงกว้ างในพื ้นที่ โดยเราอาจกล่าวได้ วา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นกรณีน ้ามันรั่วไหลลงสู่ทะเลครัง้ ใหญ่มาก
ที่สุดครั ง้ หนึ่ง ของประเทศ ดังนัน้ ประเด็นในด้ านการจัดการ การเตรี ยมความพร้ อม และด้ านประสบการณ์ เกี่ ยวกับ
อุบตั ิเหตุการรั่วไหลหรื อการปนเปื อ้ นของน ้ามันทางทะเล จึงเป็ นคาถามที่หลากหลายภาคส่วนให้ ความสนใจและต้ องการ
ทราบถึงแนวทางการดาเนินการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว จากการที่ผ้ เู ขียนได้ มีโอกาสสอนและทาวิจยั เกี่ยวกับ
การแยกและบาบัด น ้าเสียปนเปื ้อนนา้ มัน จึงอยากแลกเปลี่ยนแนวคิ ดและประสบการณ์ เกี่ ยวกับแนวทางการจัดการ
โดยรวมซึง่ จะประกอบไปด้ วย 8 ขันตอน
้
ดังสรุปได้ รูปด้ านล่าง โดยแบ่งขันตอนต่
้
างๆ ออกเป็ น 3 ช่วงหลัก

1.

การหยุดการรั่ วไหลของน้ามันให้ ได้ โดยเร็ วที่สุด (Stopping) โดยดาเนินการตามคู่มือการปฏิบตั ิการใน
สถานการณ์ฉกุ เฉินหรื ออุบตั ิเหตุ อาทิ การหยุดการส่งน ้ามันและควบคุมสถานการณ์ด้วยการปิ ดวาล์วทันที เพื่อ

ไม่ให้ มีการรั่วเพิ่ม การส่งสัญญาณหรื อแจ้ งสถานการณ์ ให้ บุคลากรรับทราบและให้ ความร่ วมมือ รวมไปถึง
ป้องกันการระเบิดหรื อลุกไหม้ ในบริ เวณพื ้นที่โดยรวม เป็ นต้ น
2.

การแจ้ งเตือนและให้ ข้อมูลกับภาคส่ วนต่ างๆ (Information) โดยทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ ้น เจ้ าหน้ าที่หรื อ
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งรี บ ด าเนิ น การแจ้ ง เตื อ นและให้ ข้ อ มูลโดยด่ว น เพื่ อ ป้ องกันไม่ใ ห้ มี ผ้ ู เสีย ชี วิ ต หรื อ
ผู้ได้ รับบาดเจ็บซึ่งอาจประกอบไปด้ วย 1) เจ้ าหน้ าที่ที่กาลังปฏิบตั ิงาน และ 2) เรื อประมงหรื อเรื อโดยสารที่อยู่
บริ เ วณโดยรอบ นอกจากนี ้ การด าเนิ น ข้ า งต้ น อย่า งเหมาะสมและทันท่ว งที นัน้ ยัง ส่ง ผลดี ต่อ การป้ องกัน
ผลกระทบทางอ้ อมที่อาจเกิดขึ ้นอีกด้ วยกล่าวคือ ปั ญหาต่อสุขภาพของประชากรในระยะยาวที่เกิดขึ ้นจากการ
ปนเปื อ้ นของน ้ามันที่รั่วไหลลงในสภาพแวดล้ อม (สัตว์น ้า พืชน ้า และคุณภาพน ้าทะเล) นอกจากนี ้ การประสาน
และร่ วมมือกับทีมงานผู้เชี่ ยวชาญนับว่ามีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการวางแผนรับมือ และการคัดเลือกแนว
ทางการดาเนินการในขันตอนต่
้
างๆ ให้ เหมาะสมกับปริ มาณน ้ามันที่รั่วไหล และสภาพแวดล้ อมโดยรวม

3.

การเก็บตัวอย่ างและวิเคราะห์ (Sampling and Analysis) ในส่วนนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์และเก็บ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น โดยทัว่ ไป มักจะแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
a.

ข้ อมูลด้ านปริ มาณ (ปริ มาณและอัตราการไหลของน ้ามันที่รั่วไหลลงสูท่ ะเล รวมถึงความเข้ มข้ นของ
นา้ มันในเฟสของเหลว) โดยข้ อ มูลในส่วนนี จ้ ะมีค วามสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการประเมินผลลัพธ์ การ
ดาเนินการโดยรวม (เพื่อยืนยันว่าสามารถหยุดการรั่วไหลของน ้ามันได้ จริ ง) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้
เพื่อพิจารณาแนวทางการแยก รวมไปถึงการบาบัดและกาจัดซึง่ จะได้ กล่าวถึงในส่วนต่อไป

b.

ข้ อมูลด้ านคุณภาพ (คุณภาพแหล่งน ้า และลักษณะของสัตว์น ้า) ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นที่สาคัญใน
การเปรี ยบเทียบและประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม มนุษย์ และสิง่ มีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้

c.

ข้ อมูลด้ านปั จจัยทางกายภาพ (สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ความเร็ วลม ลักษณะคลื่น อุณหภูมิ
เป็ นต้ น) ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่จาเป็ นและความสาคัญต่อการออกแบบและปรับเปลีย่ นแนวทางการ
จัด การและแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ อย่า งเหมาะสมและทัน ท่ว งที ในปั จ จุบัน กล่า วได้ ว่า ข้ อ มูลทาง
ดาวเทียมจัดเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่เข้ ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดาเนินการในกรณีที่เกิดอุบตั ิเ หตุ
เกี่ยวกับน ้ามันทางทะเล

4.

การควบคุมและจากัดพื้นที่ของการปนเปื้ อนน้ามัน (Contamination

area Control) โดยจะเป็ นการ

รวบรวมและจ ากัด ปริ ม าณน า้ มัน เอาไว้ บ นผิ ว น า้ ในบริ เ วณที่ ไกลจากพื น้ ที่ ที่ มี ค วามอ่อ นไหวให้ ม ากที่ สุด
โดยทัว่ ไป คราบน ้ามันถูกควบคุมโดยการใช้ ท่นุ ลอยน ้า (Floating) หรื อทุ่นกักน ้ามัน (Boom) ที่มีลกั ษณะของ
พื ้นผิวที่เหมาะสมต่อการดักจับคราบน ้ามัน (ความไม่ชอบน ้าสูงหรื อมีค่าพลังงานพื ้นผิวต่า ใกล้ เคียงกับของน ้า
ปนเปื อ้ นน ้ามัน รวมไปถึงมีลกั ษณะผิวที่คอ่ นข้ างขรุขระ) เพื่อป้องกันบึง ป่ าชายเลน ฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า และ
พื ้นที่ออ่ นไหวอื่นๆ โดยในทางเดียวกัน หน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้ องหรื อใกล้ เคียงก็ควรมีการประสานระหว่าง

กันโดยการประยุกต์ใช้ ข้อมูลด้ านปั จจัยทางกายภาพและข้ อมูล ทางดาวเทียม เพื่อก่อสร้ างคันทรายหรื อแนว
ป้องกันบริ เวณนอกชายฝั่ งเพื่อเป็ นแนวป้องกันนา้ มัน รวมไปถึงพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแจ้ งเตือ น
ประชาชนอีกทางหนึง่

ตัวอย่างการใช้ งานทุน่ ลอยน ้า (Boom) เพื่อควบคุม
ไม่ให้ คราบน ้ามันแผ่กระจาย
โดยอาจกล่าวได้ ว่าในกรณีฉกุ เฉิน ( Emergency

ตัวอย่างการป้องชายฝั่ ง

situation) อย่างน้ อยการควบคุมและจากัดพื ้นที่ของคราบ

น ้ามันให้ มีประสิทธิ ภาพสูงที่สดุ นัน้ จัดเป็ นการดาเนินการที่มีควรให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากเรา
สามารถจาแนกปริ มาณและลักษณะของคราบน ้ามันซึ่งโดยทัว่ ไปมักจะลอยตัวอยู่บริ เวณผิวน ้าได้ อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ การด าเนิ น การดั ง กล่ า วยั ง ส่ ง ผลดี ต่ อ กลไกการรวมตั ว ของอนุ ภ าคน า้ มั น ( Coalescence
mechanism) ทาให้ เกิดชันน
้ ้ามันที่มีความหนาขึ ้น และทาให้ ง่ายต่อการแยกน ้ามันปนเปื อ้ นดังกล่าวออกจากน ้า

5.

ทะเล ด้ วยขันตอนการแยกซึ
้
ง่ จะได้ กล่าวถึงต่อไป
การแยกน้ามันปนเปื้ อน (Oil Separation) ในทางปฏิบตั ิ ขันตอนการแยกนี
้
้มักจะมีการดาเนินการควบคู่ไป
กับขันตอนการควบคุ
้
มและจากัดพื ้นที่ที่กล่าวถึงข้ างต้ น โดยจะควบคุมและรวบรวมคราบน ้ามันให้ มีความหนา
หรื อปริ มาณเพิ่มสูงขึ ้น จากนันจะใช้
้
เครื่ องมือเก็บคราบน ้ามัน หรื อเรี ยกว่าอุปกรณ์สกิมเมอร์ (Skimmer) เพื่อทา
การเก็บคราบน ้ามันขึ ้นไปเก็บในภาชนะที่เตรี ยมไว้ บนเรื อ ในปั จจุบนั อุปกรณ์ Skimmer มีอยู่ 2 แบบ ได้ แก่
a.

แบบที่ใช้ ระบบสูบหรื อแบบไฮดรอลิค (Pumping or hydraulic devices) น ้ามันจะถูกสูบออกไปหรื อ
สกัดโดยอุปกรณ์ที่ควบคุมด้ วยระบบไฮดรอลิก เช่น ฝายที่สามารถปรับได้ ( Adjustable weir) ปั จจัย
ที่สาคัญคือ ความหนาของชันน
้ ้ามัน ทาให้ บางครัง้ ต้ องเพิ่มกลไกที่ทาให้ น ้ามันมีความหนาขึ ้นก่อนที่จะ
เอาออกไป ยกตัวอย่างเช่น สกิมเมอร์ แบบสูบ (Pump

skimmer)

และสกิมเมอร์ แบบฝาย ( Weir

skimmer) เป็ นต้ น
b.

แบบที่ใช้ สมบัติการดูดซับ ( Adsorption
skimmer)

property)

ได้ แก่ ได้ แก่ สกิมเมอร์ แบบลูกกลิ ้ง ( Drum

สกิมเมอร์ แบบดิสก์ (Disc skimmer) สกิมเมอร์ แบบสายพาน ( Belt skimmer) เป็ นต้ น

อุปกรณ์ ประเภทนี จ้ ะอาศัยการดูดซับบนวัสดุของนา้ กับนา้ มันที่แตกต่างกัน ซึ่งเกี่ ยวกับ แรงตึงผิ ว
(Interfacial tension) ของวัสดุนนๆ
ั ้ โดยทีก่ ารเลือกใช้ วสั ดุที่มีคา่ แรงตึงผิววิกฤตต่า คือ มีคา่ น้ อยกว่า

ค่าแรงตึงผิวของน ้ามันมากๆ ยกตัวอย่างเช่น วัสดุประเภท PTFE และฟลูออโรคาร์ บอน จะยิ่งส่งผลดี
ต่อประสิทธิภาพการแยก รวมไปถึงการคัดเลือกน ้ามันที่ดีขึ ้น เนื่องจากค่าพลังงานพื ้นผิวต่ายิ่งต่า จะส่ง
ทาให้ น ้ายิ่งเกาะติดยากขึ ้น โดยเราอาจกล่าวได้ ว่าอุปกรณ์ประเภทนี ้ได้ รับความนิยมค่อนข้ างมากใน
การประยุก ต์ ใ ช้ ง านในปั จ จุบัน นอกจากนี ้ ในปั จจุบัน ได้ มีชุดอุปกรณ์ ดูด ซับ นา้ มัน ในกรณี ฉุกเฉิ น
(Emergency

oil spill kit) ซึ่งจะประกอบไปด้ วยชนิดผ้ ากรองหรื อดูดซับน ้ามันที่บรรจุอยู่อยู่ในถัง

พลาสติกเพื่อให้ ในการแยกน ้ามันปนเปื อ้ นออกจากเฟสน ้า [Rachu 2009]

ในการนี ้ เราอาจกล่าวได้ วา่ ขันตอนการควบคุ
้
มและขันตอนการแยก
้
(ทีก่ ล่าวถึงข้ างต้ น) จัดเป็ นการบาบัดขันต้
้ น
(Pre-treatment) ทีม่ ีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนากลับปริ มาณน ้ามันออกจากเฟสน ้าให้ ได้ ปริ มาณมากและรวดเร็ ว
ที่สดุ และเพื่อลดภาระความสกปรก ( Loading) จากการปนเปื อ้ นของน ้ามันโดยด่วน และช่วยลดผลกระทบใน
ด้ านปริ มาณสารเคมี ด้ านพลังงาน ด้ านค่าใช้ จ่าย และผลเสียระยะยาวที่อาจเกิดขึ ้นจากขันตอนการบ
้
าบัดและ
กาจัดซึง่ จะได้ กล่าวถึงในส่วนต่อไป ดังนัน้ การเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับขันตอนการควบคุ
้
ม
และการแยก รวมไปถึงการออกแบบ เลือกใช้ งานอุปกรณ์ และเดินระบบอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีนั บว่ามี

ความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับ การรั่วไหลหรื อการปนเปื ้อนของน ้ามันทาง
ทะเล
6.

การบาบัดและกาจัด (Treatment and Disposal) สาหรับการดาเนินการในขันตอนนี
้
้มักจะเกี่ยวข้ องกับการ
จัดการกับปริ มาณน ้ามันที่หลงเหลือภายหลังจากขันตอนการควบคุ
้
มและขันตอนการแยก
้
หรื อจัดการกับอนุภาค
น ้ามันที่กระจายออกไปภายนอกบริ เวณที่ได้ ทาการควบคุมไว้ โดยจัดเป็ นกระบวนการ Post-treatment โดย
เราอาจแบ่งรูปแบบการดาเนินการ ที่นิยมใช้ งานในปั จจุบนั (ตามความเข้ มข้ นและพื ้นที่ปนเปื อ้ น) ออกเป็ น 4 วิธี
ได้ แก่
a.

วิธีการกระจายน ้ามัน (Oil

dispersion method) สาหรับวิธีการนี ้ สารเคมีจาพวกสารลดแรงตึงผิว

(Surfactant) และสารกระจาย ( Dispersant) ซึ่งเป็ นสารเพิ่มการกระจายตัวของนา้ มัน มักจะถูก
นามาใช้ เพื่อเร่งกระจายตัวของน ้ามันให้ น ้ามันแตกตัวเป็ นอนุภาคขนาดเล็กและสามารถย่อยสลายได้
ง่ายด้ วยจุลนิ ทรี ย์ โดยการโปรยจากเครื่ องบินและการฉีดเข้ าไปที่จุดที่มีการรั่ว ไหลของน ้ามัน ถึงแม้ ว่า
นักวิจยั หลายคนจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้ างเคียงของสารเคมีนี ้ทังต่
้ อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม แต่
หลายหน่วยงานก็ยงั คงยืนยังว่าการใช้ สารเพิ่มการกระจายตัวของน ้ามันจะช่วยให้ จดั การน ้ามันได้ ง่าย
ขึ ้น และพิษของสารเคมีนี ้ก็ยงั มีน้อยกว่าน ้ามันเอง โดยเทคนิคนี ้ได้ มีการประยุกต์ใช้ งานสารกระจาย
น ้ามันจาพวก Corexit : Corexit EC9500A และ Corexit EC9517A ในเหตุการณ์การระเบิดและลุก
ไหม้ ของแท่นขุดเจาะนา้ มัน “ดีป วอเตอร์ ฮอไรซัน ”

(Deepwater Horizon)

ของบริ ษัทบริ ติช

ปิ โตรเลียม (บีพี) ในอ่าวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปั จจุบนั ได้ มีการคิดค้ นและออกแบบสาร
หรื อชีวภัณฑ์ทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้ วยสารกระจายน ้ามันหรื อสารลดแรงตึงผิวธรรมชาติ ( Biosurfactant)

จุลินทรี ย์ และเอนไซม์ ซึ่งสามารถทาหน้ าที่ทงการกระจายอนุ
ั้
ภาคน ้ามันให้ มีขนาดเล็ก

และเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายน ้ามัน รวมไปถึงช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมจากการใช้
สารเคมีอีกทางหนึง่ ด้ วย

ตัวอย่างการการฉีกพ่นสาร Dispersant
ในอ่าวเม็กซิโก

ตัวอย่างกลไกการทางานของสาร Dispersant
ในการทาให้ หยดน ้ามันมีขนาดเล็กลง
http://rdscience-news.blogspot.com/2010/05/blog-post.html

โดยทัว่ ไป วิ ธีการนีค้ วรใช้จดั การกับความเข้มข้นน้ามันปนเปื ้ อนที ่ค่อนข้างต่ าและมี พืน้ ที ่ปนเปื ้ อนของ
คราบน้ามันในวงกว้าง รวมไปถึงอยู่ห่างไกลจากพืน้ ทีท่ ี ม่ ี ความอ่อนไหว (ชุมชน สถานที ่ท่องเที ่ยว หรื อ
ฟาร์ มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า) นอกจากนี ้ ควรทาการวิ เคราะห์ ข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลดาวเที ยมเพือ่
ใช้ในการออกแบบ ติ ดตามการกระจายตัวและการเคลื ่อนที ่ของอนุภาคน้ามัน และควบคุมการทางาน
อย่างเหมาะสม
b.

วิธีการดูดซับน ้ามันและตกตะกอน ( Adsorption

and Sedimentation method) สาหรับวิธีนี ้จะ

อาศัยกลไกการดูดซับอนุภาคน ้ามันให้ มาเกาะติดอยูท่ ี่ตวั กลางดูดซับน ้ามัน ( Oil adsorbent) จากนัน้
ปล่อยตัวกลางดังกล่าวตกตะกอนลงสู่พื ้นทะเลด้ านล่างด้ วยแรงโน้ มถ่วงของโลก เพื่อรอให้ เกิดการย่อย
สลายอนุภาคน ้ามันทางธรรมชาติ (Bio-degradable) ด้ วยจุลนิ ทรี ย์ โดยทัว่ ไป ตัวกลางดูดซับที่ใช้ งาน
มัก จะท ามาจากวัสดุต ามธรรมชาติ รวมไปถึ ง มี ข นาดและความถ่ ว งจ าเพาะที่ เ หมาะสมต่อ การ
ตกตะกอน ในปั จจุบนั ได้ มีการออกแบบสารดูดซับธรรมชาติที่ประกอบไปด้ วยจุลินทรี ย์และเอนไซม์
เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายน ้ามันอีกทางหนึง่ ด้ วย โดยทัว่ ไป วิ ธีการนีม้ กั ใช้จดั การกับความเข้มข้น
น้ามันปนเปื ้ อนทีค่ ่อนข้างต่าและมี พืน้ ทีป่ นเปื ้ อนของคราบน้ามันในวงกว้าง รวมไปถึงอยู่ใกล้กบั พืน้ ที ่ที่
มี ความอ่อนไหว (ชุมชน สถานที ่ท่องเที ่ยว หรื อฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์ น้า) เช่นเดี ยวกับวิ ธีการกระจาย
น้ามันที ่กล่าวถึงข้างต้น ข้อมูลกายภาพและดาวเที ยมนับว่ามี ความจาเป็ นอย่างยิ่ งต่อการดาเนิ นการ
นอกจากนี ้ เราควรประยุกต์ใช้สารดูดซับให้เหมาะสมกับผลการวิ เคราะห์ความเข้มข้นน้ามันปนเปื ้ อนใน
พืน้ ทีต่ ่างๆ ทัง้ นี ้ เพือ่ คานวณและควบคุมปริ มาณสารดูดซับที ่จาเป็ นต้องใช้อย่างเหมาะสม เนือ่ งจาก
ในกรณีทีใ่ ช้ในปริ มาณมากเกิ นไป สารดูดซับดังกล่าวจะกลายเป็ นชันตะกอนน้ามันที ่พืน้ ทะเล รวมไป
ถึงส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสิ่ งมี ชีวิตในทะเล และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการโดยรวม
c.

วิธีการสูบส่งและบาบัด (Onsite pump and treat method) สาหรับการดาเนินการด้ วยวิธีนี ้กล่าวได้ ว่า
เราสามารถประยุกต์ ใช้ แนวทางการบูรณาการระบบบาบัดนา้ เสียปนเปื ้อนนา้ มัน ซึ่ง โดยทั่วไปจะ
ประกอบไปด้ วย 4 ขันตอน
้
เพื่อจัดการบาบัดน ้าเสียปนเปื อ้ นน ้ามันทัง้ 4 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) การทาลาย
เสถียรภาพของอิมลั ชัน (Demulsification) ในกรณีที่มีการปนเปื อ้ นด้ วยสารลดแรงตึงผิวหรื อในกรณีที่
มีเสถียรถาพของอิมัลชันสูง 2) การบาบัดหรื อแยกเฟสน ้าและนา้ มันออกจากกันด้ วยกระบวนการ
กายภาพ (Physical treatment process) 3) การบาบัดน ้ามันที่ละลายได้ ในน ้าเสียและส่วนน ้าใสที่ได้
จากการบ าบัด ด้ ว ยวิ ธี ท างกายภาพ โดยเป็ นการเพิ่ ม คุณ ภาพของน า้ ทิ ง้ ที่ ป ล่อ ยสู่สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Wastewater quality improvement) และ 4) การจัดการส่วนที่เป็ นนา้ มันเข้ มข้ น (Oil layer
management) เพื่อนาน ้ามันส่วนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด [Aurelle. 1995 และ
พิสทุ ธิ์ เพียรมนกุล. 2549] โดยทัว่ ไป วิ ธีการนีม้ กั ใช้จดั การกับความเข้มข้นน้ามันปนเปื ้ อนและมี พืน้ ที ่
ปนเปื ้ อนของคราบน้ า มัน ปานกลาง รวมไปถึ ง อยู่ ใ กล้กับ พื ้นที ่ที่มี ค วามอ่ อ นไหว (ชุมชน สถานที ่

ท่องเทีย่ ว หรื อฟาร์ มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า) โดยอาจทาการติ ดตัง้ ระบบบาบัดน้าเสียบนเรื อทีเ่ คลือ่ นที ่ไปใน
ทะเล หรื อ ติ ดตั้งระบบบ าบัด บริ เวณนอกชายฝั่ ง นอกจากนี ้ ผลการวิ เ คราะห์ ความเข้ม ข้น น้ า มัน
ปนเปื ้ อนนับว่าจาเป็ นอย่างยิ่ งต่อการออกแบบและเลือกสภาวะการเดิ นระบบบาบัดอย่างเหมาะสม ซึ่ ง
จะส่งผลดีต่อประสิ ทธิ ภาพการบาบัดและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการโดยรวม

d.

วิธีการเผาทาลาย (Combustion method) จัดเป็ นวิธีการดาเนินการที่อาศัยกลไกการเผาไหม้ เพื่อ
เปลี่ ย นรู ป ของอนุ ภ าคน า้ มั น ที่ ป นเปื ้ อ นในเฟสน า้ ให้ กลายเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ได้ แก่ ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) และน ้า (H2O) โดยวิธีนี ้ได้ มีการประยุกต์ใช้ งานในการกาจัดน ้ามันออกจาก
เฟสน ้าที่เกิดจากเหตุการณ์การระเบิดและลุกไหม้ ของแท่นขุดเจาะน ้ามันของบริ ษัทบริ ติช ปิ โตรเลียม
(บีพี) ในอ่าวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้ านมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ ที่
ไม่สมบูรณ์ และการเกิดมลพิษประเภทออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
จัดเป็ นสิง่ ที่วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้ องควรให้ ความสาคัญและพิจารณาในการประยุกต์ใช้ งานวิธีการเผา
ทาลาย นอกจากนี ้ ผลจากก๊ าซ CO2 ที่ได้ จากการเผาไหม้ ยงั เป็ นปั จจัยหลักต่อการเกิดปั ญหาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) อีกทางหนึง่ ด้ วย

ตัวอย่างการการประยุกต์ใช้ วิธีการเผาทาลาย
(http://www.oilspillsolutions.org/controlledburning.htm)

โดยทัว่ ไป วิ ธีการนี ้มกั ใช้จดั การกับความเข้มข้นน้ามันปนเปื ้ อนที ่ค่อนข้างสูง และมี พืน้ ที ่ปนเปื ้ อนของ
คราบน้ ามัน ต่ า (อยู่ ในวงจากัด) รวมไปถึ ง อยู่ ห่ างไกลกับ พื ้นที ่ที่มีค วามอ่ อนไหว (ชุมชน สถานที ่
ท่องเทีย่ ว หรื อฟาร์ มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า) โดยข้อมูลกายภาพ (ลม สภาพอากาศ) และดาวเที ยมนับว่ามี
ความจาเป็ นอย่างยิ่ งต่อการดาเนิ นการ นอกจากนี ้ ควรมี การเตรี ยมอุปกรณ์ และแนวทางการควบคุม
การเผาทาลายให้ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที เพือ่ รับมื อกับภาวะทีไ่ ม่คาดคิ ด อาทิ การลุกลามของ
เปลวไฟ เป็ นต้น
7.

การติดตามตรวจสอบ ( Monitoring) สาหรับการดาเนินการในขัน้ ตอนนี ้ จะเกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ
อุปกรณ์ และระบบ ( Equipment

and System) ที่นามาใช้ ง าน โดยทัว่ ไป มัก จะถูกใช้ งานเป็ นระยะเวลา

ค่อนข้ างนานและอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่แปรปรวน (ขึ ้นกับสภาพอากาศ คนหรื อเจ้ าหน้ าที่ และอุบตั ิเหตุที่อาจ
เกิดขึ ้นได้ เสมอ) นอกจากนี ้ ในขันตอนนี
้
้ยังสัมพันธ์ กบั การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตาม
แนวทางที่กล่าวถึงข้ างต้ น โดยจะเกี่ยวข้ องกับปริ มาณและความเข้ มข้ นของน ้ามันที่ปนเปื อ้ นอยู่ในองค์ประกอบ
ส่วนต่างๆ อาทิ
a.

เฟสของเหลว (Liquid phase) เกี่ยวข้ องกับมลพิษทางน ้าในรู ปของน ้ามัน สารเคมี และสารอินทรี ย์ ที่
ย่อยสลายได้ ยากทางชี วิต ( Refractory

organic substance) ในบริ เ วณพืน้ ที่โดยรอบที่ได้ รับ

ผลกระทบจากการปนเปื อ้ นของการั่วไหลของน ้ามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาคน ้ามัน ส่วนที่ละลายน ้า
ได้ (เช่น โลหะหนัก ไฮโดรคาร์ บอนขนาดเล็ก ฯลฯ) ซึ่งควรมีการระบุความเสี่ยงในการสะสมในระบบ
นิเวศน์และระยะเวลาครึ่งชีวิตในการย่อยสะลาย (เพื่อใช้ เป็ นพารามิเตอร์ ติดตามสภาพการกระจายตัว
ประเมินประสิทธิภาพของเจือจางทางธรรมชาติ ( Natural

dilution)

การย่อยสลายตามธรรมชาติ

และผลกระทบทางระบบนิเวศน์อื่นๆ
b.

เฟสก๊ าซ (Gas phase) เกี่ยวข้ องกับมลพิษอากาศ เช่น ปริ มาณ NOx หรื อ SOx รวมไปถึงสารอินทรี ย์
ระเหยง่าย (VOCs) ที่อาจเกิดขึ ้นตามการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ และความดัน

c.

เฟสของแข็ง ( Solid

phase) เกี่ ยวข้ องกับของเสียที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม

อาทิ ตะกอน

น ้ามันที่พื ้นทะเล ชันหิ
้ น ชันทราย
้
หรื อแนวปะการัง ที่อาจเกิดการปนเปื อ้ น
d.

สัตว์น ้าและสิ่งมีชีวิต (Aquacultural

living organism) เกี่ ย วข้ องกับการปนเปื ้อ นของนา้ มันใน

สิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมสูป่ ระชากร และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์
ของทะเลและชายฝั่ งอย่างไม่เหมาะสม
การดาเนินการติดตามและเก็บข้ อมูลข้ างต้ นอย่างต่อเนื่องนัน้ จะทาให้ เราทราบถึงสถานการณ์ของปั ญหาการ
รั่วไหลของนา้ มัน และประสิทธิ ภาพการดาเนินการได้ อย่างทันเหตุการณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการวางแผนและ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินการของแต่ละแนวทางที่กล่าวถึงข้ างต้ น รวมไปถึงการจัดสรรทีมงานได้ อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี ้ ข้ อมูลที่ได้ ข้างต้ นยังสามารถถูกประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดทาสมดุลมวล ( Mass

balance)

ของปริ มาณนา้ มัน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการในขัน้ ตอนการฟื ้นฟูสภาพ ( Remediation
method) ซึง่ กล่าวได้ วา่ จะเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายในการดาเนินการ อย่างไรก็ตาม ขันตอนนี
้
้มักจะถูกมองข้ ามหรื อ

ถูกให้ ความสาคัญค่อนข้ างน้ อยจากทีมทางานหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ ผู้เขียนหวังว่าบทความนี ้จะทาให้ หลายๆ
ภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสาคัญของการดาเนินการในขันตอนนี
้
้ต่อไป
8.

การฟื้ นฟูสภาพ (Remediation) สาหรั บการดาเนินการในขัน้ ตอนนี ้กล่าวได้ ว่ามักจะเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ าย
(Final

Step) ของการดาเนินการเพื่อจัดการกับน ้ามันที่รั่ วไหลในทะเล ดังนัน้ ก่อนที่จะเริ่ มการดาเนินการใน

ขันตอนนี
้
้ เราควรที่จะทราบให้ แน่ชดั ถึงข้ อมูล ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการในขันตอนต่
้
างๆ ที่กล่าวถึงข้ างต้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่วา่


เราสามารถหยุดการรั่วไหลของน ้ามันจากแหล่งกาเนิดได้ แล้ วหรื อยัง ?



ยังมีปริ มาณน ้ามันอีกเท่าไหร่ที่แขวนลอยอยูใ่ นทะเล ?



ประสิทธิภาพการแยก รวมไปถึงการบาบัดและกาจัดจะเป็ นอย่างไร ?



ลักษณะการเคลือ่ นที่ และระยะเวลาที่จะเคลีอ่ นที่เข้ าสูฝ่ ั่ งเป็ นเท่าใด ?

เนื่ อ งจากจะส่ง ผลต่อ การวางแผนในการฟื ้น ฟูสภาพ (อาจต้ อ งมี ก ารปิ ดกัน้ พื น้ ที่ เ พื่อ ด าเนิ น การ) และการ
ประสิทธิภาพการดาเนินการโดยรวม นอกจากนี ้ การดาเนินการในขันตอนนี
้
้ยังต้ องการความร่ วมมือจานวนมาก
จากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นองค์กรต้ นเหตุของปั ญหา หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง และ
ส่วนท้ องถิ่น) นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ รวมไปถึงภาคประชาชน เนื่องจากเราคงปฏิเสธไม่ได้ ว่า
ไม่วา่ จะมีการดาเนินการในแต่ละขันตอนข้
้
างต้ นอย่างเหมาะสมและเต็มความสามารถอย่างไรก็ตาม แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้ วก็จะยังคงมีอนุภาคน ้ามันที่สะสมหรื อแขวนลอยอยู่ในสภาพแวดล้ อม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่
ปนเปื อ้ นอยูบ่ ริ เวณชายฝั่ ง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการใช้ ชีวิตและการประกอบอาชีพของประชากร) นอกจากนี ้ การ
โปรยและใส่สารเคมี หรื อสารดูดซับเพื่อจัดการกับคราบน ้ามันนัน้ ก็ จัดเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สะสมอยู่ใน
สภาพแวดล้ อมและส่งผลต่อระบบนิเวศน์ของพื ้นที่โดยรวม ดังนัน้ แนวทางการฟื น้ ฟูสภาพที่ควรพิจารณาและ
ความสาคัญนัน้ น่าจะประกอบไปด้ วย

ตัวอย่างการการฟื น้ ฟูสภาพ (Remediation) เพื่อจัดการกับพื ้นทีบ่ ริ เวณชายฝั่ งอ่าวเม็กซิโก

a.

การจัดการกับพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ ง

(Management of contaminated area / coast)

โดยทัว่ ไป

มักจะเกี่ ยวข้ องกับการจัดเก็ บทรายที่ปนเปื ้อนน า้ มันออกจากพืน้ ที่ และการทาความสะอาดพืน้ ที่
โดยรอบ และจัดการกับซากพืชซากสัตว์ที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหาเรื่ องกลิน่ เหม็นตามมา
b.

การจัดการกับตะกอนน ้ามันที่พื ้นทะเล (Oil sediment management) และการบาบัดน ้าเสียในพื ้นที่
ที่มีความอ่อนไหว (Wastewater

treatment)

โดยควรมีการดาเนินการในสองส่วนอย่างต่อเนื่อง

ควบคูไ่ ปกับการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) อย่างเป็ นระบบ
c.

การจัดอบรมและให้ ความรู้ ( Training) กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ ข้อมูลในด้ านต่างๆ อาทิ ที่มาและ
ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ แนวทางการดาเนินการและประเด็นต่างๆ ที่ควรพิจารณาปรั บปรุ ง แนวปฏิบัติ
สาหรับเจ้ าหน้ าที่และประชาชนทัว่ ไป รวมไปถึงคาแนะนาที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้ อควรปฏิบตั ิในการฟื น้ ฟู
สภาพและระบบนิเวศน์โดยรวม

โดยสรุ ป แม้ ว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ที่เกิ ดขึน้ กับ แท่นขุดเจาะน า้ มัน

Deepwater Horizon ของบริ ษั ท บริ ติ ช

ปิ โตรเลียม (บีพี) ในอ่าวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา เมื่อ กว่า 3 ปี ที่ผ่านมา (น ้ามันดิบปริ มาณมากถึง 4.9 ล้ านบาร์ เรล
(780,000 ลูกบาศก์เมตร) รั่วไหลออกสูอ่ า่ วเม็กซิโกเป็ นเวลานานถึง 3 เดือน ก่อนที่การรั่วไหลจะสามารถหยุดได้ และต้ อง
ใช้ เวลานานถึง 5 เดือน กว่าที่การปิ ดตายบ่อน ้ามันอย่างถาวร) เราอาจกล่าวได้ วา่ ปริ มาณการรั่วไหลของน ้ามันที่เกิดขึ ้นใน
ประเทศเราจะมีค่าที่ต่ากว่ามากๆ (กว่า 4000 เท่า) แต่ก็จะเห็นได้ ว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากน ้ามันรั่วไหลนัน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อขาดความชัดเจนในการจัดการ การเตรี ยมความพร้ อม และประสบการณ์ ก็สามารถส่งผลเสียในวงกว้ างให้ กบั
หลากหลายภาคส่วนของประเทศ ดังนัน้ การป้องกันและการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับมากับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ ้น จึง
เป็ นสิง่ สาคัญที่ทกุ ๆ ฝ่ ายต้ องให้ ความสาคัญ รวมถึงเราควรให้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นบทเรี ยนทีจ่ ะต้ องไม่เกิดขึ ้นอีก หรื อถ้ า
เกิดขึ ้นอีกก็จะต้ องมีแนวทางการบริ หารจัดการที่ดีกว่านี ้ เพราะปั ญหาดังกล่าวกระทบกับระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
สิง่ แวดล้ อม และเหนือสิง่ อื่นใดของผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคนไทย

