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บทคัดย่อ: การประเมินการปนเปื้อน และการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลา (Fishes) และครัสเตเชียน (Crustaceans) จากสาร
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์
ทะเล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปลาและกลุ่มครั สเตเชียน จากประมงพื้นบ้าน แล้วทำการสกัดด้วยวิธี Automated soxhlet extraction
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาทำให้ทราบว่าการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวม (TPH) ในเนื้อสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนมีค่าอยู่ในช่วง 0.01-20.30 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง ซึ่งพื้นที่ๆ มี
การปนเปื้อนของ TPH ในสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนสูงที่สุด ได้แก่ พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันออกของชายฝั่งจังหวัดระยองซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากน้ำมันที่รั่วสูง รองลงมา คือ พื้นที่บริเวณอ่าวเพ และพื้นที่บริเวณฝั่งตะ วันตกของชายฝั่งจังหวัดระยอง
ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าการปนเปื้อนของ TPH ในเนื้อสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและกลุ่มครัสเตเชียน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P=0.03) การปนเปื้อนของ TPH ในสัตว์ทะเลดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามเวลา โดย
ปลาทรายขาวแถบน้ำตาล (Scolopsis monogramma) ต้องใช้เวลา 193 วัน เพื่อให้การปนเปื้อนของ TPH มีค่า 0.30 มคก./ก.
น้ำหนักแห้ง ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดของกลุ่มปลาตลอดการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนปูม้า (Portunus pelagicus) ต้องใช้เวลา 468 วัน เพื่อให้
การปนเปื้อนของ TPH มีค่า 0.01 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดของกลุ่มครัสเตเชียนตลอดการศึกษาครั้งนี้
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ABSTARCT: The assessment of contamination and recovery of petroleum hydrocarbon in fishes and crustaceans
after oil spill into the coastal area, Rayong Province, was carried out. Two groups of marine organisms ( fishes
and crustaceans) were collected from artisanal fisheries and were extracted with automated soxhlet extraction
method during September 2013 and July 2014. Results demonstrated that the contamination of total petroleum
hydrocarbon (TPH) in fishes and crustaceans ranged between 0.01-20.30 µg/g dry weight. The highest value of
TPH in marine organisms found in the eastern part of Rayong coastline, western part of Rayong coastline and
Phe Bay, respectively. Furthermore, there are significantly different (P=0.03) between the TPH contamination in
fish and crustaceans. The TPH value in fish and crustaceans significantly decreased (P<0.05) with the increase
of time period. The results indicated that the TPH contamination of Monogrammed monocle bream (Scolopsis
monogramma) can be recovered in 193 days. The TPH reduced to 0.30 µg/g dry weight (the lowest TPH level
of this specie). Moreover, Blue swimming crab (Portunus pelagicus) can be recovered in 468 days. The TPH
reduced to 0.01 µg/g dry weight (the lowest TPH level of this specie).
Keywords: oil spill; petroleum hydrocarbon; assessment; recovery
บทนำ
พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง จัดเป็นหนึ่งในพื้นที่ ๆ มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program;
ESB) และยังมีแผนที่จะถูกพัฒนาต่อเนื่องภายใต้ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor; EEC) โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดแนวชายฝั่งทั้งจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งทำประมงที่สำคัญของภาคตะวันออกอีกด้วย ทั้งนี้ จากการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต จึงส่งผลให้พื้นที่ชายฝั่งทะเล
จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในพื้นที่ ๆ มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหามลพิษทางทะเลที่อาจส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกลุ่มของสัตว์ทะเลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อขนส่งขนาด 16 นิ้ว ในพื้นที่ทางทะเลเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งห่าง
จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ส่งผลให้น้ำมันดิบประมาณ
50,000 ลิตร รั่วไหลเข้าสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งความรุนแรงจัดอยู่ในระดับ 2 (Tier II) คือ มีการรั่วไหลอยู่ในช่วง 20,0001,000,000 ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง โดยน้ำมันดิบที่
รั่วไหลเข้าสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณที่รั่วไหล ลักษณะของพื้นที่ รวมถึงคุณสมบัติทาง
กายภาพ และทางเคมีของน้ำมันดิบชนิดนั้น ๆ (Wheeler, 1978) โดยองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลักในน้ำมันดิบคือ
สารในกลุ่มไฮโดรคาร์บอน นอกจากนี้ สารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบางชนิด เช่น กลุ่มของสารประกอบโพลีไซคลิกอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; PAHs) ยังจัดเป็น สารก่อมะเร็ง และสารก่อการกลายพันธุ์ ใ น
สิ่งมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตที่ปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้ อรัง
(ATSDR, 1999; Hussein et al., 2016) ทั้งนี้ สารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ สามารถสะสมอยู่ใน
เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้เป็นระยะเวลานานกว่ากลุ่มของสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก โดยสารประกอบเหล่านี้สามารถถ่ายทอดผ่านห่วง
โซ่ อ าหารไปจนถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคลำดั บ สู ง สุ ด คื อ มนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ี ก ด้ ว ย (Suwanagosoom, 2001) โดยสุ ท ธิ ช า และคณะ (2557) ได้
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ทำการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลต่อความหนาแน่น และพฤติกรรมของปูทหาร (Dotilla wichmani) บริเวณ
อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบว่า คราบน้ำมันดิบส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม และทำให้ความหนาแน่นของปูทหารบริเวณ
อ่าวพร้าวมีค่าลดลง สำหรับ Ansari and Badisab (2016) ได้ทำการศึกษาการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์
ทะเล 3 กลุ่ม บริเวณอ่าวเบงกอล พบว่า สัตว์ทะเลแต่ละกลุ่มมีค่าการปนเปื้อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มเซฟา
โลพอด (Cephalopod) มีค่าเฉลี่ยของการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มครัสเตเชียน
(Crustaceans) และกลุ่มปลา (Fishes) ตามลำดับ นอกจากนี้ รัตนา (2560) ได้ศึกษาการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของ
น้ำมันดิบต่อคุณภาพแหล่งประมง และทรัพยากรประมง จังหวัดระยอง โดยการศึกษาในส่วนของการประเมินผลกระทบแบบทันที
ภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่ว ซึ่งได้ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (5 วัน ภายหลังเหตุกาณ์
น้ำมันดิบรั่วไหล) ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2556 พบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์น้ำ มีค่าอยู่ในช่วง 0.01-22.95 มคก./ก.
น้ำหนักแห้ง
ดังนั้น การศึกษานีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปนเปื้อน และการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนจาก
สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (Total petroleum hydrocarbon; TPH) ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล จังหวัดระยอง ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลกระทบ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการ
วางแผนป้องกัน และลดผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำมันดิบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
วิธีการศึกษา
แผนการศึกษา
พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ไปทางทิศตะวันออกจนถึง ตำบล
เนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 17 สถานี แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่ (Figure 1) ได้แก่ พื้นที่ ๆ ได้รับ
ผลกระทบระดับต่ำ (L.1-L.7) พื้นที่ทไี่ ด้รับผลกระทบ (I.8-I.10) และพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบระดับสูง (H.11-H.17) ดำเนินการเก็บ
ตัวอย่างสัตว์ทะเล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปลาและกลุ่มครัสเตเชียน ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวม
ทั้งสิ้น 9 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 340 วัน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง โดยตัวอย่างสัตว์
ทะเลทั้งหมดได้รับ จากชาวประมงที่ทำการประมงแบบพื้นบ้าน (Artisanal fisheries) ซึ่งเลือกเก็บเฉพาะกลุ่ม ของสัตว์ทะเล ที่
ชาวประมงสามารถระบุแหล่งที่มาได้ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสถานีต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา โดยตัวอย่างที่ได้จะถูกห่อด้วยอลูมิเนียม
ฟอยล์ และใส่ในถุงซิปอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการสัมผัสกับพลาสติ กโดยตรง จากนั้นจึงนำไปเก็บรักษาในตู้แช่เยือกแข็งที่ระดับ
อุณหภูมิต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
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Figure 1 Sampling stations along the coastline, Rayong Province
วิธีการการสกัดสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม
การสกัดสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียน ดำเนินการโดยดัดแปลงวิธีการจาก
Tolosa et al. (2005) โดยเลือกทำเฉพาะส่วนเนื้อของสัตว์ ทะเลที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze-dry)
ประมาณ 2 ก. มาทำการสกัด ในขั้นที่ 1 โดยวิธี Automated soxhlet extraction ซึ่งใช้สารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์
(Potassium hydroxide) ในเมทานอล (Methanol) และโทลูอีน (Toluene) ในอัตราส่วน 7:3 ปริมาตร 300 มล. เป็นตัวทำ
ละลาย ทำการสกัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 ชม. จากนั้นจึงถ่ายเฉพาะส่วนของสารละลายผสมที่ได้ ลงในกรวยแยก (Separatory
funnel) เพื่อทำการสกัดในขั้นที่ 2 โดยเติมน้ำกลั่น ปราศจากไอออน (Deionized water) 100 มล. และใช้เฮกเซน (Hexane)
ปริมาตร 50 มล. เป็นตัวทำละลาย จากนั้นจึงเขย่าเป็นระยะเวลา 10 นาที ปล่อยให้สารละลายแยกชั้น แล้วจึงถ่ายเฉพาะส่วนของ
เฮกเซนผ่านลงในกระดาษกรองที่บรรจุด้วยโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส (Sodium sulfate anhydrous) เพื่อกำจัดน้ำที่ปะปนอยู่ใน
ตัวอย่าง ทำการสกัดซ้ำอีกครั้ง โดยใช้เฮกเซน 50 มล. จากนั้นจึงรวมเฮกเซนที่ได้จากการสกัดทั้ง 2 ครั้ง ไปทำการลดปริมาตรโดย
ใช้เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน (Rotary evaporator) ให้เหลือประมาณ 0.5 มล. (อย่าให้แห้ง) จากนั้นจึงปรับปริมาตร
สุดท้ายเป็น 10 มล. ด้วยเฮกเซน บรรจุสารละลายตัวอย่างที่ได้ ใส่ในขวดแก้วสีชา
การวิเคราะห์หาปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม
นำสารละลายดังกล่าวที่สกัดได้ไปตรวจวัดหาค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรส
(Fluorescence spectroscopy) ที่ ค วามยาวคลื ่ น excitation 310 น.ม. และ emission 360 น.ม. โดยใช้ chrysene เป็ น
สารละลายมาตรฐานในการเปรียบเทียบความเข้มข้น
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การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยข้อมูลที่จะทำการวิเคราะห์ประกอบด้วย ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการปนเปื้อน
สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมระหว่างสัตว์ทะเล 2 กลุ่ม คือกลุ่มปลาและกลุ่มครัสเตเชียน โดยใช้การวิเคราะห์ t-test จาก
สมมติฐาน คือ สัตว์ทะเลต่างชนิดกัน จะมีการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมแตกต่างกัน ความแตกต่างทางสถิติของ
ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลตามแต่ละพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ได้รับผลกระทบระดับต่ำ (L.1-L.7)
พื้นที่ได้รับผลกระทบ (I.8-I.10) และพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูง (H.11-H.17) โดยใช้การวิเคราะห์ t-test จากสมมติฐาน คือ
พื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบแตกต่างกัน จะมีการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลแตกต่างกัน นอกจากนี้ นำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับค่าการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเล โดยใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) จากสมมติฐาน ว่า ค่าการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในเนื้อของ
สัตว์ทะเลภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์ การถดถอย
(Regression analysis) เพื่อให้ได้มาซึ่งสมการที่จะถูกนำไปใช้ในการประเมินการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลแต่ละกลุ่ม
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลการศึกษา พบตัวอย่างสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง 46 ชนิด แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มปลา 39 ชนิด และกลุ่มครัสเตเชียน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 116 ตัวอย่าง โดยตลอดการศึกษา พบการปนเปื้อนของ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในเนื้อของสัตว์ทะเลทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าอยู่ในช่วง 0.01-20.30 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง โดยสัตว์ทะเลกลุ่ม
ปลามีค่าการปนเปื้อนอยู่ในช่วง 0.18-20.30 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง และสัตว์ทะเลกลุ่มครัสเตเชีย นมีค่าการปนเปื้อนอยู่ในช่วง
0.01-8.14 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง สอดคล้องกับการศึกษาของรัตนา (2560) ที่ได้ศึกษาการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของ
น้ำมันดิบภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่ว ซึ่งได้ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง 11 กันยายน
พ.ศ. 2556 และพบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์น้ำมีค่าอยู่ในช่วง 0.01-22.95 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง นอกจากนี้ ยังพบว่า
ตัวอย่างสัตว์ทะเลร้อยละ 49.14 (57 ตัวอย่างจาก 116 ตัวอย่าง) มีค่าการปนเปื้อนสูงกว่าค่าสูงสุดที่ได้จากการศึกษาของเพ็ญใจ
และศุภวัตร (2527) ซึ่งทำการศึกษาการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยและชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (ไม่พบรายงานเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล) โดยพบค่าการปนเปื้อนอยู่ในช่วง 0.001-2.376 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง โดยค่า
การปนเปื้อนสูงสุดที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ (ปลาดอกหมากครีบสั้น 20.30 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง) มี ค่าสูงกว่า 8.5 เท่า จาก
ค่าสูงสุด (2.38 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง) ที่ได้จากการศึกษาของเพ็ญใจ และศุภวัตร (2527) และเมื่อพิจารณาค่าการปนเปื้อนที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้ (0.01-22.95 มคก./ก) กับการศึกษาของ ศุภวัตรและสุธิดา (2562) ที่ได้ทำการศึกษาการปนเปื้อนของ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในหอยสองฝา บริเวณชายฝั่งทะเล ประเทศไทย ซึ่งพบค่าการปนเปื้อนในหอยสองฝาอยู่ในช่วง 0.0102.089 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง ทั้งนี้ พบว่าตัวอย่างสัตว์ทะเลร้อยละ 50.86 จากการศึกษาในครั้งนี้มีค่าสูงกว่าค่าสูงสุด (2.09 มคก./
ก. น้ำหนักแห้ง) ที่ได้จากการศึกษาของศุภวัตรและสุธิดา (2562) จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
รั่วไหลของน้ำมันดิบที่มีต่อการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง ได้
อย่างชัดเจน สำหรับการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในแต่ละพื้นที่ พบการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
รวมในสัตว์ทะเลมีค่าสูงที่สุด ได้แก่ พื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบระดับสูง (H.11-H.17) รองลงมาคือ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (I.8-I.10)
และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับต่ำ (L.1-L.7) ตามลำดับ โดยมีค่าการปนเปื้อนอยู่ในช่วง 0.04-20.30, 0.48-2.68, 0.01-7.45 และ
มีค่ามัธยฐาน (Median±Standard error of mean; SE) เท่ากับ 1.72±0.55, 1.35±0.38 และ 0.80±0.20 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง
ตามลำดับ (Figure 2) ผลการศึกษาความแตกต่างทางสถิติ (t-test) ของการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์
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ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนตามแต่ละพื้นที่ ๆ ทำการศึกษา พบความแตกต่างอย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติระหว่างพื้นที่ ได้รับ
ผลกระทบระดับสูงกับพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับต่ำ (P=0.01) และระหว่างพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงกับพื้นที่ได้รับผลกระทบ
(P=0.04) แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบของน้ำมันรั่วที่ส่งผลต่อการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลกลุ่มปลา
และครัสเตเชียน บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง มีความแตกต่างกันในละพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องมาจากในช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์
น้ำมันรั่ว ภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2556) แสดงให้เห็นภาพสะท้อนของคราบ
น้ำมันที่เคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง โดยมีการเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ได้รับผลกระทบ (I.8-I.10) เป็นพื้นที่แรก และ
ด้วยทิศทางของกระแสน้ำในช่วงเวลาเกิดเหตุ มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกของชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง
คราบน้ำมันจากพื้นที่ได้รับผลกระทบ (I.8-I.10) จึงเคลื่อนที่ต่อไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูง (H.11-H.17) ประกอบกับ
พฤติกรรมของน้ำมันดิบทีเ่ มื่อเกิดการรั่วไหล ในระยะแรกจะลอยเป็นแผ่นฟิลม์ คลุมอยู่บริเวณผิวหน้าน้ำทะเล (การแพร่กระจายลงสู่
ชั้นน้ำระดับที่ลึกลงไปเกิดขึ้นได้น้อย) และเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของกระแสน้ำ สารประกอบปิโตรเลียมบางกลุ่มจะระเหยออกไป
ในช่วงเวลานี้ สำหรับสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่เหลืออยู่ เมื่อระยะเวลาผ่านไป บางส่วนเกิดการรวมตัวกับน้ำทะเลผ่าน
กระบวนการ Emulsifications จนทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนจากผิวหน้าน้ำลงสู่ชั้นน้ำระดับที่ลึก
ลงไป (Wheeler, 1978) ซึ่งทำให้การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนมีลักษณะที่ครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลตาม
แนวดิ่ง (Vertical profile) มากกว่าช่วงระยะเวลาเริ่มแรกที่เกิดเหตุการณ์ จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุที่การปนเปื้อนของ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในสัตว์ทะเลบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบ (I.8-I.10) มีค่าต่ำกว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูง (H.11H.17) นอกจากนี้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ๆ มีความแตกต่างกัน ยังมีส่วนเสริมที่ทำให้เกิดความแตกต่างด้านการปนเปือ้ น
ของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเล โดยผลจากการสำรวจภาคสนาม พบว่า พื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูง (H.11H.17) มีกิจกรรมที่เป็นทั้งแหล่งชุมชน แหล่งจอดเรือประมง ซึ่งรวมถึงเรือประมงแบบพื้นบ้านและพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีจุดขน
ถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงแบบพื้นบ้านกระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมทางน้ำ เช่น สปีด
โบ๊ท และเจ็ทสกี ในขณะที่พื้นที่ได้รับผลกระทบ (I.8-I.10) เป็นแหล่งชุมชน และท่าเรือโดยสารระหว่างชายฝั่งกับเกาะเสม็ด สำหรับ
พื้นที่ได้รับผลกระทบระดับต่ำ (L.1-L.7) มีลักษณะของที่อยู่อาศัยกระจายตัวอยู่ห่าง ๆ มีจุดขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน
และเป็นจุดที่มีการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบระดับสูง แต่กิจกรรมที่พบมีระยะห่าง และความถี่ที่ต่ำกว่าอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสาวิตรี (2558) ที่ทำการศึกษาการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง และพบว่าการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลมีความแตกต่างกันตามแต่
ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงเผ่า (2558) ที่ทำการศึกษาการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม
ในดินตะกอน บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง และพบว่าการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอนบริเวณ
พื้นที่ชุมชนและท่าเรือมีค่าสูงที่สุด รองลงมา คือพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ ๆ อยู่อาศัย ตามลำดับ
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Figure 2 Total petroleum hydrocarbon in marine organisms from different areas
ผลการศึกษาการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและกลุ่มครัสเตเชียน (Figure 3)
พบว่า การปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในกลุ่มปลาและกลุ่มครัสเตเชียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P=0.03) โดยการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลกลุ่มปลามีค่าสูงกว่ากลุ่มครัสเตเชียน ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง
0.30-20.30 และ 0.01-8.14 และมี ค ่ า มั ธ ยฐาน (Median±SE) เท่ า กั บ 1.39±0.54 และ 0.94±0.24 มคก./ก. น้ ำ หนั ก แห้ ง
ตามลำดับ แตกต่างจากผลการศึกษาของ Ansari et al. (2012) ที่ได้ทำการศึกษาการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
รวมในสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม บริเวณอ่าวเบงกอล ได้แก่ กลุ่มปลา (Fishes) กลุ่มครัสเตเชียน (Crustaceans) และกลุ่มเซฟาโลพอด
(Cephalopoda) โดยพบว่า กลุ่มเซฟาโลพอด (Cephalopod) มีค่าเฉลี่ยของการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมสูง
ที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มครัสเตเชียน (Crustaceans) และกลุ่มปลา (Fishes) ตามลำดับ ทั้งนี้ ความแตกต่างของข้อมูลดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำภายใต้เหตุกาณ์น้ ำมันดิบรั่วไหล ในขณะที่การศึกษาของ Ansari et al.
(2012) เป็นการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำภายใต้สถานการณ์ปกติ ประกอบกับพฤติกรรมของน้ำมันดิบที่เมื่อเกิดการรั่วไหลจะมีลักษณะ
การแพร่กระจายตามแนวดิ่ง คือเริ่มจากผิวหน้าน้ำทะเลลงสู่ชั้นกลางน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยขอ งสัตว์ทะเลกลุ่มปลา ก่อน
แพร่กระจายหรือตกตะกอนลงสู่พื้นทะเล ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลกลุ่มครัสเตเชียน ส่งผลให้ค่าการปนเปื้อนสารปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนในสัตว์ทะเลกลุ่มปลามีค่าสูงกว่ากลุ่มครัสเตเชียนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุกาณ์น้ำมันดิบรั่วไหล นอกจากนี้ อัตราการ
สะสม (Accumulation rate) และอัตราการปลดปล่อย (Excretion rate) สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในสัตว์ทะเลยังมีความ
แตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มของสิ่งมีชีวิต โดยความแตกต่างดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับขนาด ช่วงอายุ ลักษณะการกินอาหาร และแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ (สุวัจน์, 2558; Neff et al., 1976)
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Figure 3 Total petroleum hydrocarbon in fishes and crustaceans from different areas
ในการศึกษาได้พบว่า ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ทางทะเล บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง เมื่อเวลาผ่าน
ไป กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ทำการศึกษา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปลาและกลุ่มครัสเตเชียน มีปริมาณการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
ที่ลดลง ซึ่งทำให้เกิดการศึกษาด้านการประเมินการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลจากการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม ซึ่งได้ใช้
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย (Correlation and regression analysis) เพื่อสร้างสมการที่ใช้ในการประเมินระยะเวลา
ที่สัตว์ทะเลแต่ละกลุ่มต้องใช้ในการฟื้นตัวจากการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล
ซึ่งค่าการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างใน
ครั้งที่ 1-5 (อยู่ในช่วง 47-125 วัน ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล) มาใช้ในการประเมิน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังคงอยู่
ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบ รั่วไหล (กรกฎาคม พ.ศ. 2556) ประกอบกับ
กิจกรรมทั้งจากการประมง และการท่องเที่ยวทางทะเลยังมีน้อ ย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการปนเปื้อนสารปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยผลการศึกษา พบว่า การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลกลุ่ม
ปลามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับระยะเวลา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman's correlation coefficient; R)
เท่ากับ -0.634 แสดงให้เห็นว่า เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นค่า การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลกลุ่มปลา
ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลจะมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.00) และเมื่อนำค่าการปนเปื้อนของปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวมในเนื้อของปลาทรายขาวแถบน้ำตาล (Scolopsis monogramma) ซึ่งเป็นตัวแทนของสัตว์ทะเลกลุ่มปลามาใช้
ในการประเมินการฟื้นตัวจากการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม โดยใช้ สมการที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย
(Figure 4) พบว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 193 วัน เพื่อที่การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในเนื้ อของปลา
ทรายขาวแถบน้ำตาลจะมีค่าเท่ากับ 0.30 มค./ก. น้ำหนักแห้ง ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาที่ได้จาการศึกษาในครั้งนี้ โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination; R2) ของสมการถดถอยเท่ากับ 0.9612
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Figure 4 Regression analysis of total petroleum hydrocarbon in Scolopsis monogramma
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สำหรับการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลกลุ่มครัสเตเชียน พบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม
กับระยะเวลาเช่นเดียวกันกับสัตว์ทะเลกลุ่มปลา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman's correlation coefficient; R)
เท่ากับ -0.515 แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นค่าการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสัตว์ทะเลกลุ่มครัสเตเชียน
ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.03) และเมื่อนำค่าการปนเปื้อนของปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวมในเนื้อของปูม้า (Portunus pelagicus) ซึ่งเป็นตัวแทนของสัตว์ทะเลกลุ่มครัสเตเชียน มาใช้ในการประเมินการ
ฟื้นตัวจากการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (Figure 5) พบว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 468 วัน เพื่อที่การ
ปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในเนื้อของปูม้าจะมีค่าเท่ากับ 0.01 มคก./ก. น้ำหนักแห้ง ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดของสัตว์ทะเล
กลุ่มครัสเตเชียนที่ได้จาการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (Coefficient of Determination; R2) ของ
สมการถดถอยเท่ากับ 0.5205
y = 5.6767e-0.013x
R² = 0.5202
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Figure 5 Regression analysis of total petroleum hydrocarbon in Portunus pelagicus
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จากผลการศึกษาด้านการประเมินการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนจากการปนเปื้อนสารปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวม ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสู่พื้นที่ทางทะเล บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง แสดงให้เห็นว่า สัตว์ทะเล
กลุ่มปลาและกลุ่มครัสเตเชียน มีความสามารถในการฟื้นตัวจากการปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในระดับที่แตกต่าง
กัน เนื่องมาจากอัตราการนำเข้า (Exposure rate) อัตราการสะสม (Accumulation rate) และอัตราการขับออก (Excretion
rate) ของสัตว์ทะเลแต่ละกลุ่มมีความแตกกัน (Neff et al., 1976; Ansari et al., 2012)
สรุป
การประเมินการปนเปื้อน และการฟื้นตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนจากสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม
ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลเข้าสูพ่ ื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง พบว่า การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม
ในสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียน มีความแตกต่างกันตามแต่ละพื้น โดยพบค่าสูง ที่สุดในพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบระดับสูง
รองลงมา คือ พื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบ และพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบระดับต่ำ ตามลำดับ โดยการปนเปื้อนของปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวมในเนื้อของสัตว์ทะเลกลุ่มปลามีค่าสูงกว่ากลุ่มครัสเตเชียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับการประเมินการฟื้น
ตัวของสัตว์ทะเลกลุ่มปลาและครัสเตเชียนจากสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล พบว่า สัตว์
ทะเลกลุ่มปลาและกลุ่มครัสเตเชียน จะใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินที่เกิดขึ้น
จากการเก็บตัวอย่างในพื้นที่จริง ซึ่งไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมได้ จึงควรที่จะมีการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการควบคู่กัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อน
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