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เมื่ออ่าวพร้าวกลายเป็นทะเลสีด�า
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ได้เกิดวิกฤตกับ 

สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลครัง้ส�าคัญในประเทศไทย  

เมื่อน�้ามันดิบรัว่จากท่อน� ้ามันกลางทะเลจนท้องทะเล 

กลายเป็นสีด�า คราบน�า้มันได้เคลื่อนตัวออกห่างจากจุด 

ที่น�้ามันรั่วประมาณ 15 กิโลเมตร1 คราบน�้ามันดิบขยายตัว

เข้ามายังเกาะเสม็ดและชายหาดบ้านเพ จังหวัดระยอง 

อย่างรวดเร็ว โดยคราบน�้ามันส่วนใหญ่ถูกพัดเข้ามาที ่

อ่าวพร้าว ท�าให้ผืนทรายและน�้าทะเลที่ใสสะอาดกลายเป็น

สีด�าในเวลาอันรวดเร็ว

โดยกลุ ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ ่งเป็น 

ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้แถลงถึงสาเหตุว่าเกิดจากท่อรับ

น�้ามันดิบขนาด 16 นิ้วรั่วที่บริเวณทุ่นรับน�้ามันดิบ ที่อยู่ห่าง

จากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ประมาณ 20 กิโลเมตร ขณะทีเ่รือบรรทกุน�้ามัน Malan 

Plato สัญชาติกรีซ ก�าลังถ่ายน�้ามันดิบผ่านทุ่นน�้ามันดิบ

มายังโรงกลั่นน�า้มันของบริษัท ท�าให้มีน�้ามันดิบรั่วออกมา

ประมาณ 50,000 ลติร2 ท้ังนี้ ภาพถ่ายดาวเทียมจากส�านกังาน 

พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

ข่าวน�้ามนัรั่วกลางทะเลที่จงัหวดัระยอง เมื่อกลางปี 2556 เป็นข่าวที่มผีูค้นสนใจตดิตามกนัมากข่าวหนึ่ง เนือ่งจาก
การรั่วไหลดังกล่าว ส่งผลให้อ่าวพร้าวของเกาะเสม็ดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ ได้แปรเปลี่ยนจากหาดสีขาวเป็นสีด�า
ในพริบตา แม้ว่าบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจต่อกรณีน�้ามันรั่ว รวมทั้งพยายาม
ขจดัคราบน�้ามนัจนหมดไป แต่ชมุชนท้องถิ่นกยั็งไม่มั่นใจถงึผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสขุภาพที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต 
ส่วนภาครัฐกลับให้ความส�าคัญกับผลกระทบด้านการท่องเทีย่วมากกว่าผลกระทบของระบบนิเวศและสุขภาพชุมชน 
ในระยะยาว
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5310 สถานการณ์เด่น

แสดงให้เหน็คราบน�า้มันดิบท่ีขยายแผ่กว้างบนผวิทะเลค่อยๆ 

เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงอ่าวพร้าว 

เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้ทางการได้ประกาศให้อ่าวพร้าวเป็นเขต

ประสบภัยพิบัติทางทะเล3 

ภาพที่ปรากฏหลังท้องทะเลกลายเป็นสีด�า
ทันทีที่เกิดน�้ามันรั่วกลางท้องทะเล ส่ิงแรกที่ปรากฏ 

แก่สายตาสาธารณชนคือการน�าทุ่นกักน�า้มัน มาใช้เพื ่อ 

จ�ากัดการขยายตัวของคราบน�้ามันกลางท้องทะเล และ 

น�าเครือ่งมอืเกบ็คราบน�า้มนั มาเกบ็คราบน�า้มนัไปไว้บนเรอื 

และการใช ้เรือฉีดน�้ายาสลายคราบน�้ามันเพื่อให ้เกิด 

การแตกตัวและจมลงสูท้่องทะเล จนกระท่ังเกดิภาพของคน

ชุดขาวพร้อมหน้ากากป้องกันสารพิษหมุนเปลี่ยนเวียนกัน 

ใช้แผ่นดูดซับน�้ามัน (absorbent sheet) พร้อมกับใช้ถัง 

ตักน�้ามันทีล่อยเข้ามาติดกับชายหาดฝั่งอ่าวพร้าวและใช้

เครื่องมือฉีดพ่นแรงดันสูงท�าความสะอาดก้อนหิน 

วิกฤตทางสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดขึ้นท�าให้ ดร.ไพรินทร์  

ชโูชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ได้กล่าวขอโทษและแสดง

ความเสียใจต่อกรณีน�้ามันรั่ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 

และยืนยันว่า “กลุ่ม ปตท. พร้อมร่วมมือกับ PTTGC แก้ไข

ปัญหาอย่างเตม็ทีใ่นทกุๆ ด้าน รวมทัง้การฟ้ืนฟแูละเยยีวยา

อย่างต่อเน่ือง ให้เกดิประสทิธิผลและประสทิธิภาพมากทีส่ดุ 

โดยจะด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงานด้านความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHEMS) 

ที่มีการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง”4 พร้อมกับให้ข้อมูล 

ว่า “ทันทีที่เกิดเหตุ บริษัทฯ ได้ปิดระบบวาล์วทั้งหมดโดย

สมบรูณ์ ดังนั้น จงึมีเพยีงน�า้มนัท่ีค้างอยู่ในท่อระหว่างจดุส่ง

น�้ามันบนเรือและทุ่นเท่านัน้ทีมี่โอกาสรัว่ไหลออกสู่ทะเล  

โดยประมาณการปริมาณที่รั่วไหล 54,341 ลิตร ในด้านการ

ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการ

ท�างานและการจัดการในสภาวะฉุกเฉินกรณีน�้ามันรั่ว  

โดยฉดีพ่นสารกระจายคราบน�้ามนัในการปฏบิติัการทางเรอื 

และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ จึงได้ใช้การปฏิบัติการ 

ทางอากาศโปรยสารกระจายคราบน�้ ามันร ่วมด ้วย  

แต่เนื่องจากกระแสน�้าและลมแรง คณะท�างานประเมินว่า

น�า้มนัอาจจะเข้าฝ่ัง จงึน�าทุ่นกักน�า้มันลง เพื่อกกัน�า้มนัให้อยู่ 

ในบริเวณทีส่ามารถใช้สารกระจายคราบน�า้มันทางเรือให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุ่นกักน�้ามันใช้ไม่ได้ผล 

เพราะช่วงเวลานั้นทะเลมคีลื่นลมแรง ท�าให้มนี�า้มนัเลด็ลอด

ไปขึ้นฝั่งที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด”5 

อย่างไรก็ตาม ภาคประชาสังคมและนักวิชาการได้

ร่วมกันตัง้ค�าถามต่อสิ่งทีเ่กิดขึ้นกับเหตุการณ์น�้ามันรั่วและ

ถามหาความรบัผดิชอบจาก บรษัิท พทีทีี โกลบอล เคมคิอล 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTTGC บริษัทลูกของ ปตท. ซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบโดยตรงกับเหตุการณ์ครั้งนี้ในหลายประเด็น  

ท้ังการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ทนัท่วงทแีละการประชาสมัพนัธ์

ให้ข้อมูลที่อาจไม่ครบถ้วนและชัดเจน ดังที่ น.ส.เพ็ญโฉม  

แซ่ต้ัง ผูอ้�านวยการมลูนธิิบรูณะนเิวศ ได้ให้สมัภาษณ์เว็บไซต์

โลกสเีขียวว่า ยงักงัวลในเรือ่ง “การทีใ่ห้ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อเท็จ

จริงทัง้หมด ซึ่งท�าให้เหตุการณ์บานปลายมากยิ่งขึ้น เช่น 

ปริมาณน�้ามันที่รั่วไหล สารเคมีที่ใช้สลายอนุภาคของน�้ามัน

มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างไร” 

ต่อมา (5 สิงหาคม 2556) ภาคประชาสังคม 25 

องค์กรได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ฉบับท่ี 2 มเีนือ้หาส่วนหนึ่ง

ว่า “ค�าถามที ่พทีที ีโกลบอล เคมิคอล ต้องตอบต่อสาธารณะ

ท่ีเน้นย�้าเรื่องเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะแสดงให้เห็น 

ถึงความโปร่งใสเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันของทัง้

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และมีความส�าคัญยิ่ง

ต่อการหาสาเหตุการปนเปื ้อนทีแ่ท้จริง การประเมิน 

ผลกระทบและความเสียหาย การฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษ

ในระยะยาว การเยยีวยาความเสยีหายทีถ่กูต้องและเป็นธรรม  

รวมถึงมาตรการป้องกันในอนาคต”6 เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งใน

แถลงการณ์ คอืการตั้งข้อสงัเกตต่อวธีิการก�าจดัคราบน�า้มนั

ของ PTTGC โดยหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี  

หนึ่งในแกนน�า “กลุ่มติดตามน�้ามัน ปตท. รั่วไหล” ที่เห็นว่า 

วธีิการก�าจดัคราบน�้ามนัในระดับสากลและท่ีกรมควบคมุมลพษิ 

ก�าหนดคือให้ท�าการกักน�้ามันด้วยทุ่นกักน�้ามัน และดูดกลับ

ด้วยเครื่องดูดคราบน�้ามัน ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมก่อน

เป็นอันดับแรก เมื่อน�้ามันที่รั่วไหลอยู่นอกเหนือการควบคุม

จริงๆ จึงจะใช้วิธีการพ่นสารเคมีก�าจัดคราบน�้ามัน หากวิธ ี

การใช้ทุ่นกักน�้ามันไม่ได้ผล ก็สามารถแก้ไขโดยการใช้เรือ  

2 ล�า ลากทุ่นกกัน�า้มนัเป็นรปูตัว V ขบัสวนทางท่ีคราบน�้ามนั

ท่ีลอยอยู่ เพื่อกักน�้ามันไว้ให้อยู่ในทุ่น และใช้เครื่องดูด 
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คราบน�้ามนัขึน้เรอือกีที ซึ่งวธีินี้นอกจะไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

แล้ว เครื่องมอืและอปุกรณ์ท่ีใช้กไ็ม่ได้มรีาคาสงูเม่ือเทียบกับ

ก�าไรในแต่ละปีของบริษัทในเครือ ปตท.7

ทัง้นี้ ภาคประชาสังคมได้เรียกร้องให้มีการเปิดเผย

ข้อเท็จจริง และให้มีการก�าหนดแนวทางป้องกันหรือแก้ไข

ปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี ้ขึ้นอีกในอนาคต  

และได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ “กรณีน�้ามันรั่วมอนทารา”  

หรือ “Montara Oil Spill” ที่ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้  

เมื่อ 21 สิงหาคม 2552 ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีแ่ท่นขุดเจาะ  

“เวสต์แอตลาส” ระเบดิระหว่างการขุดเจาะน�า้มนัในทะเลตมิอร์ 

จนสญูเสยีน�้ามนัไป 29,600 บาร์เรล และเกดิคราบน�้ามนัใน

ทะเลกนิพ้ืนท่ีเกอืบ 90,000 ตารางกโิลเมตร ซึ่งเป็นโครงการ

ของ พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (PTTEPAA/พีทีทีอีพีเอเอ) 

บรษัิทลกูของบรษัิท ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั 

(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ซึง่ถือเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัต ิ

ด้านน�้ามันครัง้เลวร้ายทีสุ่ดในประเทศออสเตรเลีย8 ต่อมา 

รัฐบาลออสเตรเลียได้ต ัง้คณะกรรมการเพื ่อสอบสวน

เหตุการณ์ดังกล่าวทีเ่รียกว่า Montara Commission of 

Inquiry โดยกระทรวงความย่ังยืน สิ่งแวดล้อม น�า้ ประชากร 

และช ุมชน แห ่งรัฐบาลออสเตรเลีย (DSEWPaC)  

ได้เรียกร้องให้ PTTEPAA รับผิดชอบการศึกษาผลกระทบ 

ต่อระบบนิเวศในทะเลต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2-5 ปี รวมถึง 

จัดท�าโครงการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

ในระยะยาว โดยทาง PTTEPAA ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ส�านักงานก�ากับดูแลความปลอดภัย

และสิง่แวดล้อมแห่งชาตอิอสเตรเลยี (NOPSEMA) ได้ระบุ

ไว้ในรายงานว่า ต้องปฏิรปูการท�างานของหน่วยงานรฐับาล

ออสเตรเลยี ซ่ึงท�าหน้าทีก่�ากับดแูลและตรวจสอบมาตรฐาน

การขุดเจาะน�้ามัน โดยที่ผ่านมาบางหน่วยงานก็บกพร่อง 

ต่อหน้าท่ี ท�าให้ไม่สามารถป้องกันเหตรุ้ายดังกลา่วได้ ทัง้ยงั

เสนอให้มีการร่างแนวทางการรับมือและจัดการภัยพิบัติซึ่ง

อาจเกดิขึ้นในอนาคต เพื่อให้การควบคมุสถานการณ์ฉกุเฉนิ

มีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยลดทอนความเสียหาย 

ในด้านต่างๆ ได้ ในเวลาต่อมา ศาลออสเตรเลียได้ตัดสินว่า 

PTTEPAA มีความผิด 4 ข้อหา ซึ่งรวมถึงการละเมิด

กฎหมายการขุดเจาะปิโตรเลียมนอกชายฝั่งออสเตรเลีย  

เป็นเหตุให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย และสั่งปรับอีก 510,000 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 14,280,000 บาท)9  

หลังจากที่ ปตท.สผ. ได้จ่ายค่าเสียหายไปแล้วเป็นเงินกว่า 

9,724 ล้านบาท10 ในช่วงปี 2552-2555 

ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศและ 

สิ่งแวดล้อมทางทะเลแล้ว อีกปัญหาหนึ่งทีต่ามมาในทันท ี

คือ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ มีการประเมินเบื้องต้นว่า

เหตุการณ์น�้ามันรั่วลงทะเลในพื้นที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด  

ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ท้ังในสาขาธุรกิจท่องเทีย่ว ธุรกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

การท่องเที่ยว ธุรกิจประมง ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และ

ธรุกิจอืน่ๆ มากกว่า 32,422 ราย โดยนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย 

และต่างชาติทีล่ดน้อยลงได้ส่งผลกระทบไม่เพียงอ่าวพร้าว 

แต่ยังรวมถึงหาดอื่นๆ บนเกาะเสม็ดอีกด้วย11 

ในด้านการประมง คราบน�้ามนัได้ส่งผลถงึระบบนเิวศ

และห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนในท้องทะเล ตั้งแต่แพลงก์ตอน 

สัตว ์น�้าน ้อยใหญ่ไปจนถึงปากแม่น�้าและป่าชายเลน  

โดยคราบน� า้มันจะไปปิดกัน้แสงอาท ิตย ์ที จ่�าเป ็นต ่อ 

กระบวนการสังเคราะห์แสง ท�าให้ปริมาณออกซิเจนลดลง  

ดร.ธรณ์ ธ �ารงนาวาสวัสด ิ ์ รองคณบดีคณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงหลักสากลของ 

การก�าจัดคราบน�้ามันไว้ว่า “อย่าให้โดนฝั่ง อย่าให้โดนพื้น 

http://daypic.ru/wp-content/uploads/2013/08/120-900x576.jpg
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นั้นหมายถึง ควรเลี่ยงทุกวิถีทางทีค่ราบน�้ามันจะสัมผัสกับ

พื้นชัน้ตะกอน เนื่องจากการขจัดคราบน�า้มันในชัน้ตะกอน

หรือพ้ืนทรายยากกว่าบนผิวน�้าหลายสิบเท่า”12 จะท�าให้

กระบวนการย่อยสลายขาดออกซิเจนและท�าให้การสลาย

คราบน�้ามันด้วยวิธีการธรรมชาติเป็นไปได้ยาก ซึ่งจะส่งผล

ต่อสัตว์น�้าและห่วงโซ่อาหารในทะเล เป็นที่น่าสังเกตว่า  

ภายหลังการก�าจัดคราบน�า้มันแล้ว ชาวประมงชายฝั่ง 

ยังพบว่าปูม้าทีเ่ก็บขึ้นมาจากลอบ 10 ตัวจะตาย 7 ตวั  

แม้จะยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับว่าปูเหล่านั้นตาย 

จากผลของคราบน�า้มนัหรอืไม่ แต่สิง่ทีเ่หน็เม่ืองดักระดองปู

ออกมาก็พบว่าบริเวณเหงือก มีคราบสีด�าติดอยู่13 

ในช่วงหนึ่งเดือนของเหตุการณ์คราบน�้ามัน กลุ่ม

องค์กรภาคประชาสงัคมยงัคงเดินหน้าในการแก้วกิฤตปัญหา

ในครั้งน้ี และมีการรณรงค์ให้ร่วมลงช่ือของประชาชนบนโลก

ออนไลน์ ในเว็บไซต์ Change.org กว่า 32,000 รายชือ่ 

เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลตั้ง “คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

น�้ามันรั่ว” นอกจากนี้ ตัวแทนจากภาคประชาสังคมในนาม 

“กลุ่มติดตามน�้ามัน ปตท.รั่ว” ซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิบูรณะ

นิเวศ (EARTH) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Greenpeace Southeast 

Asia) และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม (GSEI) ได้ยื่นจดหมายและรายชือ่ประชาชน 

ดังกล่าวถึงรัฐบาลเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 แต่ในระยะ

เวลาทีผ่่านมา มเีพยีงหนงัสอืตอบกลบัจากส�านกัเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีว่าได้ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กระทรวง

พลังงานพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น14

แนวทางการแก้ไขปัญหาน�้ามันรั่วของไทย
ประเทศไทยได้ด�าเนนิการขจดัคราบน�า้มนัในแหล่งน�า้

โดยปฏิบติัตาม “แผนป้องกนัและขจดัมลพษิทางน�า้เนื่องจาก

น�้ามันแห่งชาติ” โดยมีหน่วยงานหลักในการด�าเนินการขจัด

และแก้ไขปัญหาจากคราบน�า้มันรั่วไหล คือ คณะกรรมการ

ป้องกนัและขจดัมลพษิทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน หรือ กปน. 

จดัต้ังขึ้นเมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2538 โดยระเบยีบส�านกันายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจาก

น�้ามัน พ.ศ. 2538 โดย กปน. มีหน้าที่ควบคุม ก�ากับ ดูแล 

และรับผิดชอบในการขจัดมลพิษทางน� ้าเนื ่องจากน�า้มัน 

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน รวมทั้ง

การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด�าเนินงาน

ให้คณะรฐัมนตรรีบัทราบ ซึง่จะปฏิบัตงิานร่วมกบัหน่วยงาน

ต่างๆ ดังนี้

ศูนย์ประสานงาน ด�าเนินการโดยกรมเจ้าท่า

ศูนย ์ควบคุมการปฏิบัติการ ด�าเนินการโดย 

กรมเจ้าท่าหรือกองทัพเรือ 

หน่วยปฏิบัติการ ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กองทัพ

เรอื หน่วยงานของจงัหวดัในพืน้ท่ีเกิดเหต ุกรงุเทพมหานคร 

และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม

น�้ามัน

หน่วยสนับสนุน ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ 

จ�านวนมาก กองทัพอากาศ กองทัพบก กรมการขนส่ง 

ทางอากาศ กองบังคับการต�ารวจน�า้ กรมอุตุนิยมวิทยา  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�านักเลขาธิการ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ส�านักงานนโยบายแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น15

กลยุทธ์ในการขจัดคราบน�้ามัน
แผนด�าเนินการขจัดคราบน�้ามันเมื่อมีน�้ามันรั่วหกลง

สูแ่หล่งน�า้มุ่งลดผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม

ให้น้อยทีสุ่ดและโดยเร็วทีสุ่ด อาจพยายามด�าเนินการ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกัน เช่น

1.  ควบคุมและเก็บคราบน�้ามัน โดยใช้ทุ่นกักน�า้มัน 

(oil boom) ล้อมคราบน�้ามันไว้ และพยายามใช้เครื่องมือ

ต่างๆ เก็บคราบน�้ามันให้ได้มากที่สุด

2.  ใช ้สารกระจายเคมี ท่ีช ่วยให ้น�้าม ันแตกตัว  

(dispersant) ท�าให้น�้ามันแตกตัวออกเป็นหยดเล็กๆ  

ซึ่งสามารถกระจายไปตามกระแสน�้าได้ง่ายขึ้น และจะถูก 

ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในที่สุด

3.  เผาคราบน�้ามัน หากมีเงือ่นไขที่เหมาะสม เช่น 

การรั่วหกในทะเลเปิด ซึ่งเป็นวิธีการขจัดคราบน�า้มันที่มี

ประสิทธิภาพดี แต่จะก่อให้เกิดควันด�า
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4. ใช้วัสดุซับน�้ามัน (absorbent) ซึ่งเหมาะส�าหรับ

การรั่วหกปริมาณไม่มาก

5.  ท�าความสะอาดชายฝั่ง เนื่องจากน�า้มันทีร่ั่วหก 

จะถูกคลื่นพัดเข้าหาชายฝั่ง ซึ่งหมายรวมถึงการเตรียม 

สถานที่ที่จะเก็บขยะปนเปื้อนน�้ามันปริมาณมหาศาล

6. ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายน�้ามัน ซึ่งเป็นวิธีการทีจ่ะ

ใช้เวลามากกว่าวิธีอื่นๆ 

7.  ปล่อยให้ระเหยและย่อยสลายไปตามธรรมชาติ 

ในกรณีที่น�้ามันรัว่หกในมหาสมุทรทีห่ ่างไกล แสงแดด  

คลื่น ลม จะช่วยให้น�้ามันระเหยและย่อยสลายไปเอง16

บทสรุปที่ยังไม่มีค�าตอบของอ่าวพร้าว
ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2556 หลงัการฟ้ืนฟอู่าวพร้าว

เพียง 3 เดือนเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมได้ประกาศเปิดให้บรกิารอ่าวพร้าว ในเขตอทุยาน 

แห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด หลังจากมีรายงาน

ค่าน�้าทะเลที่อ่าวพร้าว เกาะเสมด็ กลบัคนืสูส่ภาวะปกติ หรอื 

“อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการนันทนาการ” นอกจากนี้ 

บรษัิท PTTGC ได้ร่วมมอืกบัทีมนกัวจิยัของ 3 มหาวทิยาลยั 

ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส�ารวจและประเมินสภาพ

แวดล้อมทางทะเลชายฝ่ังท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสมทุรศาสตร์ 

แนวประการัง แหล่งหญ้าทะเล หาดหิน หาดทราย ป่าชาย

เลน สัตว์ทะเลหายากและมลพิษ โดยจะด�าเนินการติดตาม

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี จนมั่นใจว่าระบบนิเวศจะกลับ

คืนสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ได้มีการออกโฆษณาชุด Better 

Samed ออกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทีแ่สดงภาพให้เห็นว่า

เกาะเสมด็นั้นดีข้ึนและอยากเชิญชวนให้คนกลบัมาท่องเท่ียว

ยงัเกาะเสมด็ เพือ่ช่วยกนัฟ้ืนฟใูนเรือ่งวถิชีวีติและเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยว 

อย่างไรกต็าม ได้มีเสยีงสะท้อนของคนในพื้นท่ี อย่าง

นายวรีศกัดิ ์คงณรงค์ ประธานกลุม่ชาวประมงบางกระเฌอ 

ทีก่ล่าวว่า “การออกโฆษณาบอกว่า เกาะเสม็ดปลอดภัย  

เป็นเหมือนเดิม สามารถมาเทีย่วได้แล้วนั้นก็เป็นเรื ่องดี  

ช่วยเหลือการท�ามาหากินทีไ่ด้รับผลกระทบอย่างหนัก  

แต่ควรจะเกิดขึ้นภายหลังจากการน�าตัวอย่างของ น�้า สัตว์

ทะเล และทราย ไปตรวจสอบ ยืนยันความปลอดภัยว่า

สามารถกินได ้ เล ่นน� า้ ได ้ เป ็นปกต ิ ไม ่มีผลกระทบ  

พร้อมยนืยนัว่าไม่มชีาวประมงคนไหนอยากพดูให้นกัท่องเทีย่ว 

หวาดกลัว ไม่มาเที่ยว ไม่มาซื้อ แต่ทุกวันนี้ชาวประมงเอง 

ยังไม่มั ่นใจ กลัวว่าบริโภคไปแล้วจะสะสมก่ออันตราย 

ในภายหลัง”17 ทั้งนี้ ภายหลังการฟื้นฟูและขจัดคราบน�้ามัน

ในเดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นมา หากมองด้วยตาจะ 

ไม่พบคราบน�า้มันหลงเหลืออยู ่ในพื ้นทะเล แต่ผลจาก 

การตรวจสอบปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน�้าของ

เกาะเสม็ด ยังพบปริมาณของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 

ในตะกอนดินบริเวณชายฝั่งทะเลและน�้ามันที่ยังคงตกค้าง 

อยูท่ีผ่วิหน้าทรายและในผวิทรายบรเิวณอ่าวพร้าว มากกว่า

หาดทรายปกติ (อ่าวหวาย) แต่ก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็น

ค่าทีเ่กินมาตรฐานหรือไม่เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี

มาตรฐานการตรวจสอบคราบน�า้มันในผิวดิน ดร.สมภพ  

รุ ่งสุภา จากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั กล่าวและย�า้ว่า “แนวทางการก�าจดัคราบน�า้มนั 

ในหาดทรายวันนี ้ จ�าเป็นต้องบ�าบัดซ�้าอย่างต่อเนื ่อง  

เพื่อฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ภาวะปกติให้ได้มากที่สุด”18

ความไม่มั่นใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตยังเป็นสิ่งท่ีสร้างความวิตก

กังวลให้กับชาวบ้าน และยังไม่มหีน่วยงานใดสามารถสร้าง

ความม่ันใจให้กับชาวบ้านในระยะยาวได้ ปัจจุบันชุมชน 

ของอ่าวพร้าวไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากร่วมมือกับภาค

ประชาสังคมเคลื่อนไหวเพื่อติดตามประเมินผลกระทบของ

ระบบนิเวศและผลกระทบต่อสุขภาพของตนในระยะยาว 

และท�าความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิของตนตามกฎหมาย  

เพื่อสามารถด�าเนินการทางกฎหมายในการเยียวยาชุมชน 

ของตนในอนาคต
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