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เรียนรู้ บรษัิทเชฟรอน จากกรณีทําน้ํามันรั่วในทะเล 
ใกล้นครริโอ เดอ จาเนโร แหล่งท่องเท่ียวสําคัญของประเทศบราซิล 

ถูกฟ้อง “คดีอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม” 
+++++++++++ 

 

 

รูปที่  1  ทิวทศัน์อันสวยงามของนครริโอ เดอ จาเนโร (arunsawat.com) 

 

รูปที่ 2  แท่นเจาะนํ้ามันของเชฟรอนบริเวณบ่อนํ้ามันเฟรด ฟิลด์ ในมหาสมุทรแอตแลนติก  

นอกชายฝั่งนครริโอ เดอ จาเนโร 370 กิโลเมตร 

(http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9550000034743) 
 

บริษัทน้ํามันเชฟรอนของสหรัฐอมริกา ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุน้ํามันรั่วไหลครั้งใหญ่จากบ่อ
สํารวจนํ้ามัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 จากแหล่งขุดเจาะน้ํามันเฟรด นอกชายฝ่ังนครริโอ เดอ 
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จาเนโร ระยะทางประมาณ 370 กม. ซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรของปลาวาฬและปลาโลมา บริษัทเชฟรอน
ได้ให้ข้อมูลว่าน้ํามันเริ่มรั่วไหลเกิดจากการท่ีวิศวกรประเมินแรงดันของน้ํามันในบ่อต่ําเกินไป
ภายหลังการขุดเจาะจึงไม่ได้นําโคลนมาอุดบริเวณปากบ่ออย่างเพียงพอ ส่งผลให้เกิดการรั่วไหล
ออกมา และขณะน้ีก็สามารถอุดรอยรั่วได้แล้ว แต่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของเชฟรอน พบว่ายังคงมี
น้ํามันรั่วไหลจากหินใต้ทะเลใกล้กับโครงการบ่อน้ํามันเฟรด ทําให้ทางการบราซิลต้องส่ังระงับการขุด
เจาะนํ้ามันทั้งหมดของบริษัทเชฟรอน น้ํามันดิบที่รั่วไหลมีผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเล และอาจ
ส่งผลกระทบให้ส่ิงมีชีวิตในทะเลบางสปีชีส์สูญพันธุ์ได้ และก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ การ
รั่วไหลของน้ํามันครั้งนี้จึงเหมือนการท้ิงระเบิดที่ส่งผลกระทบระยะยาว 

 

รูปที่ 3  ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการร่ัวไหลของน้ํามันดิบจากบ่อแคมโปส ของบริษัทเชฟรอน  
บันทึกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 (http://www.manager.co.th) 

 

 

รูปที่ 4  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงการรั่วไหลของน้ํามันดิบจากแท่นเจาะน้ํามันของเชฟรอน 

บริเวณบ่อนํ้ามันเฟรด ฟิลด์  ที่บ่อแคมโปส นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 

บันทึกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 (msnbc.com) 
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สําหรับปริมาณน้ํามันดิบที่รั่วไหลลงสู่มหาสมุทรน้ัน สํานักงานส่ิงแวดล้อมแห่งชาติบราซิลประเมินว่า 
ประมาณ 793,800-1,270,080 ลิตร ซ่ึงขัดแย้งกับรายงานของเชฟรอนท่ีระบุว่ามีน้ํามันดิบรั่วไหลเพียง 
381,024 ลิตร เท่านั้น แต่จากการประเมินของกลุ่มกรีนพีซ ซ่ึงอ้างอิงภาพถ่ายผ่านดาวเทียมระบุว่า มี
น้ํามันดิบรั่วไหลมากถึง 5,874,120 ล้านลิตร ต่อวัน 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมแห่งชาติบราซิลมีคําส่ังปรับเงินบริษัทเชฟรอน 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อมา อิบามา (Ibama) ซ่ึงเป็นหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของบราซิล ได้ส่ังปรับเพ่ิมอีกเป็นเงิน 
5.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โทษฐานขาดการเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุน้ํามันรั่วไหลนอกชายฝ่ังนครริ
โอ เดอ จาเนโร เพราะตรวจสอบพบว่าบริษัทขาดอุปกรณ์ที่จําเป็นในเรื่องฉุกเฉิน และตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนช้ามาก ประธานของอิบามาให้สัมภาษณ์ว่าหน่วยงานได้ใช้โทษสูงสุดในการลงโทษ
บริษัทเชฟรอนที่ทําผิดกฎหมายของบราซิล พร้อมกับการหามาตรการเร่งด่วน เพ่ือหยุดยั้งการ
แพร่กระจายของนํ้ามันในทะเล  

        ผู้อํานวยการสํานักงานนํ้ามันแห่งชาติบราซิล กล่าวว่าเชฟรอนกําลังจะถูกส่ังปรับอีกหลายครั้ง 
โดยแต่ละครั้งอาจมีมูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ โทษฐานแจ้งข้อมูลเท็จหรือไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์
น้ํามันรั่ว นอกจากน้ีทางการบราซิลยังกล่าวหาเชฟรอน ว่าได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จในการเสนอแผนรับมือ
เหตุน้ํามันรั่ว ซ่ึงมีการอ้างถึงเครื่องมือท่ีไม่มีอยู่จริงในบราซิล รวมถึงการเผยแพร่ภาพความเสียหายท่ี
ผ่านการแต่งภาพให้ดูไม่เลวร้ายเท่ากับความเป็นจริง 

รัฐมนตรีส่ิงแวดล้อมบราซิล ได้ระบุว่า รัฐบาลอาจส่ังปรับเชฟรอนอีกโทษหน่ึง หากพิสูจน์ได้ว่า 
มีการละเมิดกฎหมายส่ิงแวดล้อม ส่วนทางการนครริโอ เดอ จาเนโร ก็เตรียมเรียกค่าเสียหายจาก
เชฟรอนเช่นกัน ส่วนรัฐมนตรีพลังงานบราซิล ประกาศมั่นจะดําเนินมาตรการที่แข็งกร้าวท่ีสุดต่อการ
กระทําของเชฟรอน  

  
รูปที่ 5 การติดตามการร่ัวของนํ้ามันต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ของเชฟรอน พบว่าภาพจากดาวเทียมแสดงให้ 

         เห็นนํ้ามันที่รั่วไหลแผข่ยายออกไป 10 เท่า จึงยืนยันการร่ัวไหลได้ชัดเจน (http://inhabitat.com/ 
        chevron-takes-the-blame-for-recent-brazil-oil-spill/chevron-brazilian-oil-spill3/) 
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หลังจากผลการสอบสวนของตํารวจสรุปว่าอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดน้ํามันดิบรั่วไหล ประมาณ 
416,400 ลิตร ที่บ่อขุดเจาะน้ํามันเฟรด นอกชายฝ่ังนครริโอ เดอ จาเนโร เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2554 
เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย อัยการในนครริโอ เดอ จาเนโรยื่นฟ้อง
บริษัทเชฟรอน และบริษัททรานส์โอเชียน รวม 17 คน ด้วยคดีอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม กรณีทําให้
น้ํามันรั่วไหลในเดือนพฤศจิกายน 2553 ในฐานะที่เสนอรายงานท่ีบิดเบือนเร่ืองความปลอดภัย และ
การไม่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการรั่วไหลของน้ํามัน รวมทั้งขอให้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ถูก
กล่าวหา ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีระดับสูงและพนักงานรวม 11 คน ของเชฟรอน เจ้าหน้าที่อีก 5 คน 
ของทรานส์โอเชียนและผู้เชี่ยวชาญส่ิงแวดล้อม 1 คน และผู้บริหารเหล่านี้ อาจได้รับโทษจําคุกสูงถึง 
31 ปี หากถูกตัดสินว่ากระทําผิดจริง แต่จะมีเพียง 5 คนที่อาจได้รับโทษแค่จําคุก 10 เดือน อัยการได้
ต้ังวงเงินประกันตัวผู้ถูกกล่าวหารายละ 550,000 ดอลลาร์ และบริษัทละ 5. 5 ล้านดอลลาร์ เพ่ือให้
แน่ใจว่าผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จะไม่หลบหนีออกนอกประเทศ 

การฟ้องคร้ังนี้บริษัทเชฟรอนแย้งว่า ข้อกล่าวหารุนแรงเกินไปและไม่มีมูล พร้อมทั้งยืนยันจะ
ต่อสู้คดีเพ่ือปกป้องบริษัทและพนักงาน และบอกด้วยว่า เมื่อความจริงปรากฏ จะรู้ว่าเชฟรอนและ
พนักงานรับมือกับอุบัติเหตุครั้งนั้นอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ 

การ์ลอส ปาสกัล ทูตพิเศษด้านพลังงานระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลของ
กรุงวอชิงตันต่อเหตุการณ์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหลังวิกฤตนํ้ามันรั่วที่อ่าวเม็กซิโก ใน
ความรับผิดชอบของบริษัทบีพี เมื่อปี 2553 

 

รูปที่ 6  เชฟรอนรายงานพบการร่ัวไหลของน้ํามันดิบที่พ้ืนมหาสมุทรเดือนมีนาคม 2555 ห่างจากจุดที่รั่ว 
          ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ระยะ 3 กิโลเมตร จึงประกาศหยุดผลิตนํ้ามันนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ 
          ของเมก็ซิโกเป็นการช่ัวคราว เพ่ือความปลอดภัย ซึ่งผลิตนํ้ามันดิบ 9,763,740 ลิตร ต่อวัน   
          (http://www.hispanicallyspeakingnews.com) 
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  การร่ัวไหลของน้ํามันครั้งใหม่น้ี เชฟรอนตัดสินใจปฏิบัติการที่รวดเร็วโดยประกาศหยุดการขุดเจาะ
น้ํามันชั่วคราวแล้ว หลังพบมีร่องรอยนํ้ามันรั่วใต้พ้ืนทะเลนอกชายฝ่ังบราซิล และอยู่ระหว่างการกวาด
ล้างคราบนํ้ามัน 
 ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการเรียนรู้อุบัติเหตุจากการชุดเจาะนํ้ามัน และการขนส่งน้ํามัน ก่อนท่ีจะเกิด
เหตุในบราซิล ได้แก่อุบัติเหตุของแท่นขุดเจาะ น้ํามัน "ทะเลลึกสุดขอบฟ้า" (Deepwater Horizon) 
ของสหรัอเมริกา ทําให้มีการไหลทะลักของนํ้ามันและแก๊สออกสู่อ่าวเม็กซิโก รอยรั่วขนาดใหญ่สองจุด
ที่บริเวณแท่นขุดเจาะน้ํามัน จุดเกิดการรั่วไหลนั้นอยู่ลึกลงไปจากตัววาล์วขนาดใหญ่ราว 140 เมตร
และต้ังอยู่บนพ้ืนมหาสมุทรในระดับความลึกที่ 1.5 กิโลเมตร เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2553 การระเบิด
ครั้งแรกสูญเสียชีวิตคนไป 11 คน และทําให้แท่นขุดเจาะน้ํามันจมลง ภายใต้การเช่าดําเนินการโดย
บริษัทบริติช ปิโตรเลียม (British Petroleum, BP) ทําให้แท่นเหนือบ่อน้ํามันที่อยู่ใต้พ้ืนผิวมหาสมุทร 
5,000 ฟุต แตกตัวและปล่อยนํ้ามันออกมาจํานวนมากและน้ํามันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกในปริมาณ 
5,556,600 ถึง 9,525,600 ลิตรต่อวัน เพราะไม่สามารถปิดหัววาล์วฉุกเฉินเพ่ือหยุดการไหลของนํ้ามัน
ได้ และบ่อน้ํามันท่ีรั่วได้ไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก ซ่ึงในที่สุดจะไหลไปถึงชายฝ่ังและหนองน้ําที่เชื่อมต่อกัน
จัดเป็นโศกนาฏกรรมต่อมนุษย์ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม และก่อให้เกิดความยากลําบากของสัตว์
จํานวนมาก (รูปที่ 8-10) อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถมองเห็นสัตว์น้ําวัยอ่อน ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กว่า
ได้รับผลกระทบอย่างไรได้ด้วยตาเปล่า นับเป็นหายนะภัยด้านส่ิงแวดล้อมครั้งเลวร้ายท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์ของสหรัฐ  

ผลกระทบที่สําคัญต่อเศรษฐกิจ ได้แก่การประกาศปิดพ้ืนที่ทําประมง นักท่องเที่ยวหนีหาย ที่
สําคัญ คือ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี โดยเฉพาะสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน 
(พีเอเอช, PAHs) ซ่ึงเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยวงเบนซีนต้ังแต่ 2 วงข้ึนไป เป็น
สารก่อมะเร็ง โดยสารพีเอเอชบางส่วนได้ละลายปนไปกับน้ําทะเล ทําให้องค์การอาหารและยา (เอฟดี
เอ, FDA) กังวลเรื่องการปนเป้ือนของสารเคมีในอาหารทะเล จึงได้ส่ังปิดอ่าวเม็กซิโก 37% คิดเป็น
ระยะทางประมาณ 225,290 ตารางกิโลเมตร ต้ังแต่ 2 พฤษภาคม 2553 ครอบคลุมพ้ืนที่ทาง
ตะวันออกจากอ่าวอัตชาฟาไลอา ริมอ่าวเม็กซิโก ที่ชายฝ่ังรัฐลุยเซียนา เมืองปานามาและฟลอริดา โดย
มีการเปิดอ่าวใหม่เมื่อ 23 มิถุนายน 2553 ถึงแม้องค์การบริหารด้านมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศ
แห่งชาติ หรือ the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) จะส่ังให้ปิด
อ่าวต่อเป็นระยะทาง  10,911 ตาราง และประกาศให้พ้ืนที่ตกปลานํ้าลึกที่ห่างจากแท่นเหนือแหล่งขุด
เจาะนํ้ามัน มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,697 ตารางกิโลเมตร โดยห้ามการตกปลาและปิดมาจนถึงมกราคม 
2554  
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รูปที่ 7  การระเบิดที่กลืนกินแท่นขุดเจาะนํ้ามันของสหรัฐอเมริกา ที่ให้เช่าดําเนินการโดยบริษัทบริติช ปิโตรเลียม  
          (BP) แท่นเหนือบ่อนํ้ามันที่อยู่ใต้พ้ืนผิวมหาสมุทร 5,000 ฟุต แตกตัวและปล่อยนํ้ามันออกมาจํานวนมาก 
          นํ้ามันรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกในปรมิาณ 35,000 ถึง 60,000 บาเรล ต่อวัน ไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก 

             
 

 
 

รูปที่ 8 สํานักข่าวต่างประเทศเผยแพร่รูป ปลาตายลอยเกลื่อนผิวนํ้าที่มลรัฐหลุยส์เซยีน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
         โดยสาเหตุเกิดจากผลกระทบจากแทน่ขุดเจาะนํ้ามันระเบิดใน อ่าวเม็กซิโก นอกจากจะมีปลา 
         ที่ตายแล้ว ยังมีบรรดาสัตว์นํ้าอ่ืนๆ อาทิ กุ้ง ปูและปลาไหลนํ้าจืดด้วย (Sodahead.com และ   
         http://news.sanook.com) 
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การตัดสินใจเปิดอ่าวใหม่นั้นใช้วิธีสืบค้นข้อมูลผลการศึกษาในหัวข้อ “การรั่วไหลของนํ้ามัน” 
“ความปลอดภัยของอาหารทะเล” และ “โลหะหนัก”และการปนเปื้อนของสารประกอบโพลีไซคลิค 
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช)  ที่เป็นองค์ประกอบในน้ํามันปิโตรเลียมและเป็นสารพิษที่สามารถ
ก่อให้เกิดมะเร็งได้ในส่ิงมีชีวิต รวมทั้งสืบค้นในหัวข้อ “การประมง” “การบริโภคอาหารทะเล” “ปลา” 
“หอย” “หอยนางรม” และ “กุ้งและปู” เป็นต้น ทั้งยังสืบหารายงานจาก เอ็นโอเอเอ (NOAA)  เอฟเอ
โอ (FAO) และ องค์กรด้านปกป้องส่ิงแวดล้อม หรือ อีพีเอ (EPA) เพ่ือศึกษารายงานที่เกี่ยวข้อง และ
พบว่ารายงานส่วนใหญ่ศึกษาระดับของพีเอเอช ในอาหารทะเลหลังจากเกิดน้ํามันรั่วไหลลงอ่าว  พบมี
อยู่บ้างที่ศึกษาการปนเป้ือนของโลหะหนัก และน้อยมากที่ศึกษาการปนเป้ือนของอาหารทะเลจาก
สารเคมีที่แพร่ออกไปจากนํ้ามันดิบ แต่มีการศึกษาความเป็นพิษของน้ํามันดิบและจากสารเคมีที่แพร่
ออกไปจากนํ้ามันดิบ จากสารเคมีที่แพร่ออกไปจากนํ้ามันดิบโดยองค์กรวิจัยนานาชาติ ชี้ให้เห็นว่า
ประเด็นที่สืบค้นนั้นเป็นผลกระทบสําคัญจากการรั่วไหลของน้ํามันและทําให้อาหารทะเลไม่ปลอดภัย
ต่อการบริโภค 

จากกรณีน้ํามันรั่วของเรือบรรทุกน้ํามันชื่อซีเอมเพรส (Sea Empress) ล่มที่ชายฝ่ังเวลล์ทาง
ตะวันออกติดกับประเทศอังกฤษ ทําให้ชายฝ่ังยาว 200 กิโลเมตร ปกคลุมด้วยน้ํามันดิบ และตรวจพบ
สารพีเอเอช สูงข้ึนจากเดิม 9-86 พีพีบี (หนึ่งส่วนในพันล้านส่วน) เป็น 12-186 พีพีบี หลังมีน้ํามัน
รั่วไหล และเม่ือสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารทะเล 19 ตัวอย่าง พบว่าปนเป้ือนสารพีเอเอช 104-27,400 
พีพีบี สูงกว่าที่เคยพบอยู่เดิม (ค่าพ้ืนฐาน) 20-1,600 พีพีบี แสดงให้เห็นว่าน้ํามันดิบที่รั่วไหลลงทะเล
ก่อให้เกิดการปนเป้ือนของสารกลุ่ม พีเอเอช ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งปนเป้ือนผ่านห่วงโซ่อาหาร ตกค้างใน
สัตว์น้ําเพ่ิมสูงข้ึนระหว่าง 5.2-17.13 เท่า ซ่ึงสารในกลุ่มนี้มีหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็งในคน อย่างไร
ก็ตามพบว่าระดับของสารพีเอเอชท่ีพบสูงน้ีมีระดับลดลงจนถึงค่าพ้ืนฐานภายใน 4 เดือน เมื่อตรวจจาก
ปลา กุ้ง ปู และกั้ง ส่วนหอยสองฝาน้ัน ใช้เวลา 6  เดือน  

 จากการศึกษางานสํารวจและวิจัยกรณีน้ํามันรั่วลงทะเลทั้งจากกรณีของเรือขนส่งน้ํามันดิบ 
แอมโมโก คาดิซ (Amoco Cadiz) ล่มแถบชายฝ่ังทะเลของฝรั่งเศสในปี 2521 ปล่อยนํ้ามัน 
257,040,000 ลิตร และ ปี 2532 เรือขนส่งน้ํามันดิบ เอกซอน วาลเดซ (Exxon  Valdez) ชนหิน
โสโครก จึงต้องระบายนํ้ามันออก 415,80,000 ลิตร ลงอ่าวในมลรัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา น้ํามัน
บางส่วนลอยแผ่กระจายปกคลุมผิวหน้า แต่บางส่วนละลายหรือจมลงสู่ท้องน้ํา ร้อยละ 25 ของปริมาณ
ทั้งหมดระเหยเป็นไอ แต่เมื่อมีเศษเล็กเศษน้อยเข้าปะปนฟองน้ํามันจะจมลงสู่พ้ืนแล้วคงตัวเช่นนั้นอยู่
นานนับปีก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาว โดยเฉพาะเม่ือน้ํามันได้จมลง จึงควรติดตามตะกอนก้นทะเล
และในสัตว์หน้าดินหรือการเกิดพายุที่จะมีผลต่อการกระจายของการปนเปื้อน ส่วนนํ้ามันที่ไม่จม
กระแสลมจะพัดพาเข้าฝ่ัง คาดว่าในรัฐอลาสก้า น้ํามันดิบจากเรือเอกซอน วาลเดช ทําความเสียหาย 
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ให้แก่ชายฝ่ังทะเลยาว 1,200 ไมล์ นกตาย 100,000 ตัว รวมทั้งนกอินทรีที่หาได้ยาก 150 ตัว และ
นากทะเลไม่น้อย1,000 ตัว มีผลให้อุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะปลาแซลมอนตกอยู่ในภาวะซบเซา    

 

   

 รูปที่ 9  ภาพหลังอุบัติเหตุ 20 ปี ทิ้งคราบน้ํามันในพ้ืนทีอุ่บัติเหตุของ เรือบรรทุกนํ้ามนั เอกซอน วาลเดซ  
           ที่ปลอ่ย นํ้ามัน 1,746,360,000 ลติร ลงอ่าวอลาสกา เมื่อ 24 มีนาคม 2532 แสดงถึงผลกระทบที่ 
           ทําลายระบบนิเวศ และสารพิษจากนํ้ามันได้ถูกสง่ผ่านห่วงโซ่อาหาร ผ่านหอยแมลงภู่ เพรียง หอย 
           ฝาเดียว และส่งผ่านไปยังสัตว์ที่กินสัตว์เหลา่น้ีเป็นอาหาร นอกจากที่ธุรกิจปลาเฮอร์ริ่งมูลค่า 12 ล้าน 

เหรียญสหรฐั ได้ปิดตัวลง หลังเกิดอุบัติเหตุ 4 ปี (http://www.huffingtonpost.com/bill-       
chameides/exxon-valdez-20-years- at_b_176262 .html, Photo by Dave Janka, July 1, 2008, 
http://www.toptenthailand.com/images/rank/r_26154.jpg) 
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ในอ่าวเปอร์เซียนั้นน้ํามันดิบอาจมีผลต่อป่าชายเลนอย่างกว้างขวาง คือ ทําลายบึงหญ้าสําหรับ
นก ตลอดจนแหล่งเพาะเล้ียงกุ้ง และแหล่งประมงของประเทศซาอุดิอาระเบีย มีรายงานว่านกทะเลรับ
พิษภัยและตายไปหลายพันตัว ความเสียหายเหล่านี้นับว่ารุนแรงมากกว่าสถานที่อ่ืนเพราะนํ้าในอ่าวต้ืน
เฉล่ียเพียง 110 ฟุต และกระแสนํ้าหมุนเวียนอยู่ในเวิ้งจํากัดนั้นถึง 200 ปี ประเทศต่างๆ ใช้น้ําทะเล
หล่อเย็นและทําเป็นน้ําจืด คราบนํ้ามันอาจทําให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้เสียหายได ้

การตรวจพบโลหะและโลหะหนักตกค้างในตะกอน สัตว์ทะเล ที่นํามาจากแหล่งน้ํามันรั่วไหลลง
ทะเล ตรวจพบโลหะหนักจํานวนมาก บางชนิดเป็นสารก่อมมะเร็งกลุ่มที่ 1 2A, 2B หรือกลุ่ม 3 เช่น 
สังกะสี แมงกานีส สารหนู (กลุ่ม 1)  โคบอลท์ (กลุ่ม 2B)  โครเมียม (กลุ่ม 3)  ซีลิเนียม ปรอท (กลุ่ม 
3)   แคดเมียม (กลุ่ม 1)  ทองแดง ตะกั่ว (2A/2B) นิเกิล (กลุ่ม 1) ดีบุก แอนติโมนี และวานาเดียม 
โดยเฉพาะนิเกิล (กลุ่ม 1) และวานาเดียม นั้นพบมากในน้ํามันดิบ และบีพีรายงานพบนิเกิล 13-29 พีพี
เอ็ม (ส่วนในล้านส่วน) และวานาเดียม 10-106 พีพีเอ็ม ในน้ํามันดิบในอ่าวเม็กซิโก โลหะและโลหะ
หนักบางชนิดไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งแต่ทําลายระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น สารปรอททําลายระบบ
ประสาท โดยเฉพาะทารกในครรภ์ถ้าได้รับสารปรอทจะทําให้มีสติปัญญาตํ่า มีพัฒนาการตํ่ากว่าอายุ
จริง นอกจากน้ีสารเคมีหลายชนิดทําลายตับและไต ทําให้มีปัญหาต่อสุขภาพ  

             
 

รูปที่ 10  เรือบรรทุกนํ้ามันเหอเป่ย์สปิริต (Hebei Spirit) ล่มกลางทะเล และมีอาสาสมัครทั้งทหารและ 

                  ประชาชน ซึ่งนับจากวันที่เรือล่ม 33 วัน นับได้ 1,037,000 คน ช่วยกําจัดนํ้ามันดิบที่พัดเข้าหา 
                  ชายฝั่ง ประมาณค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาด 13,500 ล้านบาท   
                  (http://www.marinerthai.com และ http://en.wikipedia.org) 

หลังจากอุบัติเหตุน้ํามันรั่วไหล ตรวจพบโลหะบางชนิด เช่น สารหนู เพ่ิมสูงข้ึนมาก ส่วนสาร
ปรอทน้ันพบสูงเพ่ิมข้ึนในอากาศ โดยเฉพาะกรณีการเกิดอุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ํามันเหอเป่ย์สปิริต 
(Hebei Spirit) ล่มกลางทะเล ในประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนธันวาคม 2550 ทําให้น้ํามันดิบ 260,000 
ตัน รั่วไหลลงทะเล พัดเข้าชายฝ่ังใกล้หาดที่สวยท่ีสุดในเกาหลีใต้ คือ หาดมอลลิโป (Mallipo Beach) 
พ้ืนที่ปนเป้ือนยังอยู่ใกล้พ้ืนท่ีชุ่มน้ําขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเอเชีย ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกนํ้าและเป็น
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แหล่งอาศัยของนกอพยพ รวมทั้งมีอุทยานทางทะเลและแหล่งฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์ทะเล 445 ฟาร์ม 
ผลกระทบนี้ทําให้รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจที่จะห้ามใช้เรือบรรทุกน้ํามันที่มีเปลือกเรือชั้น
เดียว (single-hull) เข้าเทียบท่าทุกพอร์ตของประเทศเกาหลีใต้ 

 หลังการรั่วไหลน้ํามันจากเรือเพรสทิจ (Prestige) ซ่ึงบรรทุกน้ํามัน 12 ถัง และเกิดการเกิดลุก
ไหม้ข้ึนเพราะถังใบหนึ่งลุกไหม้ ระหว่างเกิดพายุในเขตเมืองกาลิเซีย (Galicia) ประเทศสเปน ทําให้เรือ
หักครึ่งลําและจมสู่ก้นมหาสมุทร น้ํามันจํานวน 20 ล้านแกลลอนจึงรั่วไหลออกสู่ทะเล เม่ือสํารวจ
หอยแมลงภู่ในแหล่งนี้ พบว่ามีวานาเดียม เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับก่อนน้ํามันรั่ว การศึกษาในแหล่งที่น้ํามัน
รั่ว การรั่วไหลของนํ้ามัน Jiyeh สถานีพลังงาน ทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมื่อสํารวจ
หอยนางรมหลังน้ํามันรั่ว 72 พบว่ามีโลหะหนักหลายชนิด รวมท้ัง ตะกั่ว นิเกิล และ วานาเดียม สูง
เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจหลังน้ํามันรั่ว 305 วัน และปริมาณโลหะหนักเพ่ิมข้ึนสัมพันธ์
กับความยาวของหอยนางรม 

การสํารวจโลหะหนักในปูพันธุ์สีน้ําเงิน (blue crabs) หลังน้ํามันรั่วในอ่าว Gulf War เป็นเวลา
10 ปี นับจาก ปีที่เกิดเหตุ คือ ปี 2534 พบสังกะสีและทองแดงปริมาณสูงในปูที่สํารวจ 1 ตัวอย่าง 
และพบ สารหนู ตะกั่ว แมงกานีส แมกนีเซียม ซีลิเนียม และวาเรียมปริมาณสูงในปูจากแหล่งอ่ืน 1 

ตัวอย่าง นอกจากน้ียังพบว่าใน Niger Delta โดยไนจีเรียเป็นแหล่งน้ํามันดิบใหญ่ประเทศแอฟริกา ซ่ึง
พบในตะกอนดินจากนํ้ามันรั่วเช่นเดียวกัน และพบโลหะปริมาณสูงสะสมในสมองและเหงือกของปลา 
น้ําจืดและปลาทะเลด้วย   

  

รูปที่ 11   หอยแมลงภู่จากอ่าวที่เกิดอุบัติเหตุแท่นขุดเจาะนํ้ามันของบีพีรั่วและลูกปลาวัยอ่อนที่แสดง 
                     ความผิดปกติของรูปร่างเม่ือได้รับมลพิษจากการสัมผัสนํ้ามันดิบและสารพีเอเอชในนํ้ามัน 

           (http://www.flickr.com/photos/juliedermansky/4898259073/oiled mussel และ 

               http://www.gotoknow.org/profiles/users/suwimolteam) 
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รูปที่ 12  สัตว์ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยและห่วงโซอ่าหารท่ีสัมพันธ์กับมหาสมุทร ปากนํ้า ชายหาด ได้รับผลกระทบ 
                 จากนํ้ามันที่รั่วไหลลงสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยและหากดินของสัตว์  
                 (http://www.freewebs.com/matthewstolte/oilspills.htm และ  
                 http://pakistaniat.com/2007/07/05/4-photos-4-stories-iii/) 

           สรุปว่าโลหะท่ีพบในน้ํามันปิโตเลียมสามารถสะสมในส่ิงมีชีวิตในทะเลและพบโลหะบางชนิด
เพ่ิมสูงข้ึนภายหลังจากมีการรั่วไหลของนํ้ามันลงสู่ทะเลและมหาสมุทร และพบว่าการปนเป้ือนตรวจ
พบได้หลังเกิดเหตุ 2 เดือน ในกรณีการรั่วไหลจากเรือเพรสทิจ และอาจตรวจพบตกค้างนานกว่า 10 ปี 
ในกรณีของน้ํามันรั่วที่อ่าว Gulf War อย่างไรก็ตามการปนเป้ือนโลหะในอาหารทะเลจะแตกต่างกัน
ข้ึนกับแหล่งน้ํามัน ชนิดของส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม การติดตามในแต่ละช่วงเวลาเป็นงานหนัก  

องค์การอาหารและยา (The Food, Drug, and Cosmetic Act, FDA) จะไม่อนุญาตให้นํา
อาหารปนเป้ือนจําหน่ายในตลาด และจากข้อตกลงด้านอนุรักษ์และการจัดการทางการประมง
กําหนดให้ควบคุมการจับปลาในน่านน้ําของรัฐ 3-200 ไมล์จากชายฝ่ัง และถ้าจะเปิดให้จับสัตว์น้ําได้
ต้องมีการสํารวจสัตว์น้ําเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการประเมินความเส่ียงของประชาชน โดยตรวจหา
สารเคมีที่จัดอยู่ในกลุ่ม พีเอเอช (PAHs) 13 ชนิด นํามาคํานวณหาค่าความเส่ียงต่อการก่อให้เกิดมะเร็ง 
รวมทั้งตรวจสารเคมีกลุ่มที่ไม่ทําให้เป็นมะเร็งแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วย  
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การศึกษาเอกสารวิชาการในต่างประเทศ ทําให้ทราบว่าประเทศต่าง ๆ มีมาตรฐานในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มแข็ง และรัฐบาลมีความกล้าหาญที่จะปกป้องประชาชนจากผลกระทบของ
อุบัติเหตุของน้ํามันรั่วไหล ไม่ว่าจะเป็นปริมาณมากหรือน้อย รวมทั้งด้านความปลอดภัยจากการบริโภค
อาหารที่ปนเป้ือน โดยไม่ได้พยายามที่จะปกปิดข้อมูล หรือละเว้นการเอาโทษกับนักลงทุนโดยไม่ใช้
มาตรการทางกฎหมายท่ีดี ตัวอย่างของผู้บริหารระดับชาติของประเทศบราซิล รวมทั้งข้าราชการที่
เกี่ยวข้องต่างช่วยกันปกป้อง รักษา ทรัพยากรธรรม ชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไว้ เป็นแบบอย่าง
ที่ดี อย่างไรก็ตามคดีความยังไม่ถึงข้อยุติ จึงยังเปิดโอกาสให้บริษัทเชฟรอนแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริง  

 

   

      รูปที่ 13 เทศบาลเมืองมอมไบ ประเทศอินเดีย เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคสัตว์นํ้า จนกว่าอุบัติเหตุ 
                 เรือบรรทุกนํ้ามันล่ม ห่างท่าเรือ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีนํ้ามันปิโตเลียม 2662 ตัน และน้ํามันดีเซลล ์ 

      245 ตัน ในปี 2553 (http://sanjivkhamgaonkar.wordpress.com/tag/oil-spill-mumbai/) 
 

การนํากรณีการรั่วไหลของน้ํามันดิบจากแท่นขุดเจาะนํ้ามันของบริษัทเชฟรอน ในประเทศ
บราซิลและการรั่วไหลของน้ํามันจากแท่นขุดเจาะน้ํามัน รวมทั้งอุบัติเหตุของเรือบรรทุกน้ํามันที่ส่งผล
กระทบ ทําลายส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจของท้องถ่ินที่เกิดเหตุและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง มีเจตนาที่จะใช้บทเรียนนี้ให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีสายตายาวไกลที่จะ
ประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเป็นพิษของนํ้ามันที่ตกค้างยาวนาน ดังนั้นทุกคนจึงควรทํา
หน้าที่โดยใช้หลักการป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ ชาวประมงหรือผู้มีอาชีพที่ใช้เรือยนต์ต้องไม่ทิ้งน้ํามันลงสู่
ทะเล เพ่ือให้ท้องทะเลเป็นตู้เย็นของชุมชน ไม่ว่าจะยากดีมีจน จะไม่ขาดแคลนอาหารโปรตีน ทุกคน 
ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ต้องร่วมกันปกป้องส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นต่อไป 
 เอกสารน้ีรวบรวมข้อมูลและรูปภาพมาจากข่าวท่ีเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต จึงได้อ้างอิง
แหล่งที่มาไว้ท้ายเอกสารนี้ ผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาในรายละเอียดได้ หากคนไทยไม่
ช่วยกันดูแลทะเลให้สะอาด โดยเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งสารเคมีและน้ําเสียลงทะเลและแหล่งน้ํา
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ธรรมชาติ ในท่ีสุดมลพิษที่ปนเป้ือนในนํ้าทะเลและแหล่งน้ําธรรมชาติก็จะปนเป้ือนมากับสัตว์น้ํา กุ้ง 
หอย ปู ปลา ทําให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษไปทีละน้อย ๆ ในท่ีสุดเมื่อสารพิษถูกสะสมมากข้ึน สารพิษ
บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง จึงสามารถชักนําให้เกิดเป็นมะเร็งได้ สารพิษบางชนิดทําให้เกิดอนุมูลอิสระ
ในร่างกาย ทําให้การทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายไม่เป็นปกติ ทําให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ นอกจากน้ี
เมื่อน้ําทะเลปนเป้ือนทําให้สัตว์น้ําวัยอ่อนมีอัตราการรอดชีวิตตํ่า ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางทะเลลดลง ผู้ประกอบอาชีพประมง ค้าขายอาหารทะเล แปรรูปอาหารทะเล ร้านอาหาร
และการท่องเที่ยวซบเซา จึงมีความจําเป็นที่ทุก ๆ คนจะต้องร่วมมือกันรักษาส่ิงแวดล้อม ไม่เพิกเฉย 
เพราะการเพิกเฉย ก็เท่ากับการให้ความร่วมมือให้คนทําผิด ทําให้คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติ
อาหารจากสารพิษ และการเผชิญวิกฤติสารพิษในอาหารในอนาคต 

   

รูปที่ 14 แหล่งที่มีนํ้ามันรั่วไหลทั่วโลกที่มีการร่ัวไหลในปรมิาณมาก 

       

             รูปที่ 15 คราบนํ้ามันถูกพัดเข้ามาที่ชายฝั่ง และต้นไม้ยืนต้นตายจากฝนกรดทีเ่กิดจากการเผานํ้ามัน 
ปิโตรเลียม (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil-spill.jpg)       
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