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ความเป็นมา	

	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	

๒๕๕๔	เวลา	๑๗.๓๐	น.ได้เกิดอุบัติเหตุ

เรือบรรทุกน�้าตาลทรายแดงของบริษัท

ไทยมารีนซัพพลาย	 จ�ากัด	 ซึ่งน�าน�้าตาล

ทรายแดงจากบริษัทไทยรวมทุนคลัง

สินค้า	 อ�าเภอป่าโมก	 จังหวัดอ่างทอง	

ไปส่งถ่ายลงเรือเดินสมุทรไปยังประเทศ

อินโดนีเซีย	 ขณะที่เรือบรรทุกน�้าตาล

ทรายแดงที่ลากจูงผ่านสะพานข้ามแม่น�้า

เจ้าพระยาบริเวณ	หมู่	๒	ต�าบลภูเขาทอง	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เรือพ่วงล�า

ที่	 ๑	 ได้พุ่งชนตอม่อสะพานข้ามแม่น�้า

เจ้าพระยาบริเวณดังกล่าว	 ประกอบกับ	

กระแสน�า้พดัแรง	ส่งผลให้เรอืพ่วงล�าที	่๒	

พุ่งชนตอม่อสะพาน	จนเรืออับปาง	และ

จมลงขวางทางน�า้	เรอืพ่วงล�าที	่๒	บรรทกุ

น�้าตาลทรายแดงจ�านวน	 ๒,๔๐๐	 ตัน 

มมีลูค่า	ประมาณ	๒๐๐	กว่าล้านบาท	ก่อนที่ 

เรือบรรทุกน�้าตาลทรายแดงล�าดังกล่าว 

จะจมลงได้วิ่งชนตลิ่งกระแทกบ้านเรือน 

ทีป่ลกูรมิตลิง่เสยีหาย	โดยเฉพาะบ้านของ

นายฮาโลน	 มาทอง	 อายุ	 ๕๖	 ปี	 เลขที่ 

๒/๓	หมู่	 ๒	 ต�าบลภูเขาทอง	 ที่ปลูกอยู่ 

ริมตลิ่ง	 ได้รับผลกระทบอย่างมากคือ	

ตลิ่งพัง	 บ้านเรือนเสียหาย	 ส่วนท้ายเรือ

น�้าเข้าเริ่มจมลงครึ่งล�าเรือ	 จากอุบัติเหตุ

ดงักล่าว	นอกจากจะเกดิความเสยีหายกบั

บ้านเรือนบริเวณดังกล่าวแล้ว	 ยังเกิดผล 

กระทบต่อเนื่องคือ	 เรือบรรทุกน�้าตาล

ทรายแดงที่ล่มได้ขวางกระแสน�า้	 ท�าให้

กระแสน�้าเปลี่ยนทิศทาง	 กัดเซาะตลิ่ง

บริเวณดังกล่าวให้พังทลายเป็นบริเวณ

บทคัดย่อ
 

  เหตกุารณ์เรอืบรรทกุน�า้ตาลทรายแดงล่มในแม่น�า้เจ้าพระยา	บรเิวณต�าบลภเูขาทอง	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

เกิดขึ้นขณะที่เรือล�าเลียงน�้าตาลทรายแดง	๓	 ล�าโดยเรือลากจูง	 ได้เข้าชนตอม่อสะพาน	 ส่งผลให้เรือพ่วงล�าที่	 ๒	

อับปาง	 และก่อนที่จะจมลง	 ได้พุ่งเข้าชนตลิ่งท�าให้ตลิ่งพังบ้านเรือนเสียหาย	 และเกิดผลกระทบต่อเนื่องจากเรือ

คือ	 เรือบรรทุกน�า้ตาลล�าที่อับปางได้ขวางทางน�า้	 ท�าให้กระแสน�้าเปลี่ยนทิศทาง	 ไหลเข้าเซาะตลิ่งท�าให้พังทลาย

เป็นบริเวณกว้าง	น�้าตาลทรายแดงที่เรือบรรทุกมาได้ละลายในแม่น�้า	ท�าให้ปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น�้าลดลง

อย่างรวดเร็ว	เป็นผลให้สัตว์น�้าโดยเฉพาะปลา	ตายเป็นจ�านวนมาก	เนื่องจากขาดออกซิเจน	

	 ค�ำส�ำคัญ :	เรือน�้าตาลล่ม,	น�้าตาลทรายแดง,	ออกซิเจนละลายน�้า
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กว้าง	(ภาพที่	๑)๒	นอกจากนี้แล้ว	น�้าตาล

ทรายแดงที่เรือพ่วงบรรทุกมาละลายลง

ในแม่น�้า	ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในแม่น�้าโดย

เฉพาะปลาตายเป็นจ�านวนมาก	 เนื่องจาก

ขาดออกซิเจน	 ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้

เกดิขึน้เฉพาะบรเิวณต�าบลภเูขาทอง	แต่ได้

ขยายวงกว้างจากบริเวณต�าบลภูเขาทอง	

ไปยงับรเิวณทีก่ระแสน�า้ไหลผ่าน	คอื	จาก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัด

นนทบรุ	ีปทมุธาน	ีกรงุเทพมหานคร	และ	

สมุทรปราการ	 ก่อนที่จะไหลออกสู่อ่าว

ไทยบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ

	 การด�าเนนิการของภาครัฐในการ

แก้ไขปัญหาจากอุบัติภัยครั้งนี้คือ	 การ

วางทุ่นรอบบริเวณ	 ออกประกาศไม่ให้

เรือผ่านจนกว่าจะกู ้เรือได้ส�าเร็จ	 และ

พยายามท�าการกู้เรือที่จมนัน้	 โดยสูบน�้า

และน�้าตาลทรายแดงที่อยู ่ในเรือขึ้นมา	

เพือ่ให้เรอืมนี�า้หนกัเบาขึน้	โดยทางบรษิทั	

JNP	ที่ได้น�าเรือเปล่าขนาด	๒,๔๐๐	ตัน	

กินน�้าลึกประมาณ	๕	เมตร	ยาวประมาณ	

๔๐	เมตร	มาเทียบกับเรือที่ล่มอยู่	และใช้

เครื่องสูบน�้า	๕	 เครื่อง	 สูบน�้าตาลทราย

แดงและน�้าในเรือล�าที่จมออกใส่เรือเปล่า	

แต่การท�างานเป็นไปอย่างยากล�าบาก	

เนือ่งจากกระแสน�า้ไหลแรงมาก	ประกอบ

กบัล�าน�า้แคบจงึเกรงว่าเรอืจะกระแทกกบั

ตลิ่งพังลงไปอีก๓	 อย่างไรก็ตามได้มีการ 

ตัง้เป้าหมายของการกูเ้รอืว่า	จะต้องด�าเนนิ

การเสร็จสิ้นภายในวันที่	 ๓	 มิถุนายน	

พ.ศ.	๒๕๕๔	แต่การด�าเนนิการดังกล่าว

เกิดอุปสรรคขึ้นคือ	การกู้เรือ	เมื่อวันที่	๒	

มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	เรือที่ไปกู้เรือได้

ล่มลงอีก๔	ทั้งนี้เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยา

ได้ระบายน�้าเพิ่มมากขึ้นจากเดิม	 มาอยู่ที่

ประมาณ	๑,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	

ส่งผลให้กระแสน�้าในแม่น�้าเชี่ยวมาก	

และระดับน�้าในแม่น�้าเพิ่มสูงขึ้นมาก	 จึง

ท�าให้การกู้เรือบรรทุกน�้าตาลทรายแดง 

ทีล่่มท�าได้ยากขึน้	โดยวนัรุง่ขึน้	เจ้าหน้าที่

หยุดการกู้เรือชั่วคราว	 เนื่องจากแนวบัง 

ใบเรือที่ท�าไว้สูงประมาณ	๑.๕	เมตร	ยาว	

๖	 เมตร	 ยังไม่สามารถต้านทานกระแส

น�้าได้	รวมถึงต้องยุติ	การท�างานของนกั

ประดาน�า้	ทีก่องทพัเรอืส่งมาด�าส�ารวจเรอื 

เนื่องจากกระแสน�้าหัวเรือในจุดที่รั่วและ

จมน�้านัน้ไหลแรงมาก๕ 

	 จากเหตุการณ์เรือบรรทุกน�้าตาล

ทรายแดงล่ม	ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจน

ละลายน�้าในน�้าลดลง	 จึงก่อให้เกิดน�้า 

เน่าเสีย	 สร้างความเดือดร้อนให้ราษฎร

ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก	 สมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 

องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา 

จึงพระราชทานพระราชกระแสให ้

ส� านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาประสาน

กับกรมชลประทานด�าเนินการติดตั้ง

เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและ 

ดดูน�า้	RX-5C	จ�านวน	๑๒	เครือ่ง	บรเิวณ

หน้าวัดโพธิ์ทองบน	วัดช่องลม	วัดสลัก

เหนือ	 วัดโพธิ์บ้านอ้อย	 วัดเกาะพญาเจ่ง 

วดักลางเกรด็	วดับางพงั	และวดัหงส์ทอง 

อ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อ

ภาพที่	 ๑	 เรือน�้าตาลล่มขวางทางกระแสน�้า	บริเวณต�าบลภูเขาทอง	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา[๒]

ที่มา: httpm://krobkruakao.comdetail.phpnews=39418
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ภาพที่	 ๒	 การพังทลายของตลิ่งจากการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน�้า

บริเวณที่เรือน�้าตาลล่ม[๒]

ที่มา: httpm://krobkruakao.comdetail.phpnews=39418

ปรับปรุงคุณภาพน�้าบริเวณดังกล่าวที่ได้

รับผลกระทบจากน�้าเสียที่ไหลมาจาก	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีคุณภาพ

ดีขึ้น	 โดยเครื่องกลเติมอากาศชนิดนี้

สามารถดึงน�้าเสียที่อยู ่ก้นบ่อเข้าผสม

กับอากาศและเกิดคลื่นน�า้	 ท�าให้น�้าไหล

หมุนเวียน	 น�้าเสียจะผสมกับออกซิเจน

ในอากาศซึ่งท�าให ้น�้ามีคุณภาพดีขึ้น 

ขณะเดยีวกนัผูว่้าราชการจงัหวดัปทมุธานี	

ได้ประกาศเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองฯ	 และ

อ�าเภอสามโคก	เป็นเขตภยัพบิตั	ิเนือ่งจาก

น�้าเสียในแม่น�้าเจ ้าพระยาท�าให้สัตว์

น�้าตายเป็นจ�านวนมาก๖ 

	 วันที่	๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	

นายเสวก	 พวงทอง	 หัวหน้าชุดกู ้เรือ 

เปิดเผยว่า	 หลังจากสูบน�้าตาลทรายแดง

ออกจากเรือจนหมดแล้ว	 จะวางแผน

เสริมบังใบที่กราบเรือให้สูงขึ้น	 จากนัน้ 

จะท�าการปะส่วนที่แตกเสียหาย	 ก่อน

สูบน�้าออกจากตัวเรือ	 แต่ขณะนี้ยังไม่

สามารถด�าเนนิการได้เนือ่งจากกระแสน�้า 

ไหลเชี่ยว	 คาดว่าหากสามารถเสริมบัง 

ใบเรือได้จะใช้เวลาประมาณ	 ๕-๘	 วัน 

จึงจะสามารถกู้เรือขึ้นมาได้๗	 ส่วนการ 

กัดเซาะตลิ่งจากกระแสน�้าเปลี่ยนทิศทาง

นั้น	 ตลิ่งถูกกัดเซาะลึกเข้าไปมากกว่า 

๑	 เมตร	 การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

ด�าเนนิการโดยทหารและเจ้าหน้าที่หน่วย

งานทีเ่กีย่วข้อง	โดยเร่งตอกเสาเขม็บรเิวณ

รมิตลิง่ใกล้กบัจดุทีเ่รอืพ่วงบรรทกุน�า้ตาล

ทรายแดงล่มเพื่อชะลอการกัดเซาะตลิ่ง	

อย่างไรก็ตามความพยายามในการกู้เรือ

ในวนัที	่๕	กย็งัไม่สามารถท�าได้	เนือ่งจาก

มีฝนตกหนกัอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับ

น�้าที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนเจ้าพระยา

ท�าให้ระดับน�้าเพิ่มสูง	 และไหลแรงมาก

ขึ้น	 แต่หากฝนไม่ตกลงมาสมทบอีก 

คาดว่าเจ้าหน้าที่จะลงมือกู ้เรืออีกครั้ง

ภายในช่วงเย็นของวันที่	 ๕	 มิถุนายน	

พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียม

เรือยนต์ที่ใช้กู้ไว้ประมาณ	 ๔-๕	 ล�าเพื่อ

รอสภาพอากาศเอื้ออ�านวยก็จะสามารถ

ลงมือกู้เรือที่ล่มได้ทันที๘	 ส�าหรับการกู้

ซากเรือที่ด�าเนินการตั้งแต่เบื้องต้นแบ่ง

เป็น	๓	ส่วนดังนี้๙

	 ๑.	 ขนถ ่ ายน�้ าตาลทรายแดง

ออกมาไว้ที่เรืออีกล�าจนหมด	 และส่ง 

นกัประดาน�้าลงไปตรวจสอบรอยรั่วของ

เรือก่อนจะเคลื่อนย้าย	 และจะใช้โป๊ะท�า

บอลลูนลอยเรือดังกล่าวขึ้นเพื่อสะดวก 

ในการลากจูงออกจากที่ เกิดเหตุ	 แต่

เนื่องจากกระแสน�้าค ่อนข้างแรงเป็น

อุปสรรคในการด�าเนนิงาน	 ในเบื้องต้น

ได้ประสานกับกรมชลประทานเพื่อขอ

ลดการปล่อยน�้า	 ผลการด�าเนนิงานท�าให้

สามารถเคลื่อนย้ายเรือดังกล่าวออกจาก

ทีเ่กดิเหตไุด้ส�าเรจ็เมือ่วนัที่	๑๒	มถินุายน	

พ.ศ.	๒๕๕๔	(ภาพที่	๑)๒

 ๒.		กรณตีลิง่ทีพ่งั	ท�าให้ประชาชน 

หวั่นเกรงอันตรายจากกระแสน�้ากัดเซาะ

จนท�าให้บ้านเรอืนประชาชนเสยีหาย	ต้อง

ย้ายหนอีอกไปแล้วจ�านวน	๒	หลงั	(ภาพที่	

๒)๒	ระหว่างนี	้หากกระแสน�า้ลดลง	คาดว่า 
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๒-๓	 วันจะท�าการยึดพื้นที่ตลิ่งที่พังคืน

มาได้	 แต่เบื้องต้นได้ให้กรมเจ้าท่าเข้ามา

ด�าเนนิการน�าไม้มาปักท�าเขือ่นกัน้ไว้ก่อน	

(ภาพที่	๓)๒

	 ๓.	 เรื่องคุณภาพน�้ าที่มีผลต ่อ 

สัตว์น�้า	จากการตรวจวัดผลค่าออกซิเจน	

ยงัจดุทีห่่างออกไปประมาณ	๒๐	กโิลเมตร 

พบว่า	 ปลาธรรมชาติและปลาเลี้ยงใน

กระชงั	ตายหมด	แต่ทัง้นีจ้ะสามารถแก้ไข 

ฟื้นฟูได้	 และจะไม่กระทบเพิ่มขึ้นจาก

เดิมหากด�าเนินการแก้ไขอย่างถูกวิธี 

(ภาพที่	๔)๑๐

ผลกระทบจากเรือน�้าตาลทรายแดงล่ม		

	 ผลกระทบจากเรือบรรทุกน�้าตาล

ทรายแดงล่มสามารถสรปุได้เป็น	๓	ส่วน

ดังนี้	

	 ๑.	 ขวางทางน�า้ไหล	เรอืทีอ่บัปาง

ขวางทางกระแสน�้า	 ท�าให้เปลี่ยนทิศทาง	

กัดเซาะตลิ่งอย่างหนกั	 ส่งผลกระทบต่อ	

บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อนอย่างหนกั	 (ภาพที่	 ๒¬)๒ 

และส่งผลให้การคมนาคมการสัญจรทาง

น�้าได้ความเดือดร้อนเช่นกัน	 โดยเรือที่

ล่มขวางทางล่องน�้าการเดินเรือ	ส่งผลให้	

เรือขนส่งไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าว

ได้	(ภาพที่	๑)๒ 

	 ๒.	 สัตว ์น�้าและปลาที่มีอยู ่ใน

ธรรมชาติ	 และปลาในกระชังตายเป็น

จ�านวนมาก	 โดยเฉพาะปลาหายากบาง

ชนดิ	 เช่น	 ปลากระเบนราหู	 การส�ารวจ

เบื้องต้นปลาเลี้ยงในกระชังจากจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 เกษตรกรอ�าเภอ

บางปะอิน	ได้รับความเสียหาย	๑๕	ราย	

จ�านวน	๑๙	กระชงั	อ�าเภอบางไทร	๗	ราย 

จ�านวน	๕๗	กระชงั๑๑	ผลกระทบดงักล่าว 

ยังกระจายวงกว้างไปยังจังหวัดข้างเคียง

ที่กระแสน�้าไหลผ่าน	 คือจากจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนนทบุรี	

ปทุมธานี 	 กรุ ง เทพมหานคร	 และ	

สมุทรปราการ	(ภาพที่	๔)๑๐

	 ๓.	 ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ ป ริ ม า ณ 

ออกซิเจนในน�้า	ผลกระทบที่เกิดจากการ 

ทีเ่รอืบรรทกุน�า้ตาลดงักล่าวล่มนัน้	น�า้ตาล

ทรายแดง	(Sucrose:	C
12
H

22
O

11
)	ทีบ่รรทกุ

บางส่วนละลายน�้า	 ส่งผลให้สารอินทรีย์	

หรอืบโีอดใีนน�า้สงูขึน้	เป็นอาหารอย่างดี 

ส�าหรับจุลินทรีย์ในกลุ่มที่พึ่งออกซิเจน 

ในแหล่งน�้านั้นเจริญเติบโตเพิ่มจ�านวน	

โดยดึงเอาออกซิเจนที่ละลายในแหล่งน�า้

นัน้ไปใช้	ดงัสมการที	่๑	น�า้ตาลทรายแดง 

(ซโูครส)	๓๔๒	กรมั	สามารถดงึออกซเิจน 

ละลายน�า้จากน�า้ไปใช้ถงึ	๓๘๔	กรมั	ดงันัน้ 

หากคาดการณ์ว่าน�้าตาลทรายแดงใน

ปริมาณเพียงครึ่งหนึง่ของที่อยู่ในเรือล�า

ที่ล่มดังกล่าวละลายลงสู่แม่น�้า	 จะส่งผล

ให้ปริมาณของน�้าตาลทรายแดงที่ละลาย

ลงไปในแม่น�้าสูงถึง	๑,๒๐๐	ตัน	ซึ่งต้อง 

ใช้ออกซิเจนละลายน�้าในการย่อยสลาย

น�้าตาลทรายแดงปริมาณดังกล่าวสูง
ภาพที่	๓	การสร้างเขื่อนชั่วคราวเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง[๒]

ที่มา: httpm://krobkruakao.comdetail.phpnews=39418
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ถึง	 ๑,๓๕๐	 ตัน	 สามารถเทียบได้กับ

แบบจ�าลอง	 ในภาพที่	 ๕๑๒	ที่แสดงให้

เห็นถึงการเพิ่มขึ้น	 และลดลงของระดับ

ออกซเิจนละลายน�า้	เมือ่มวลน�า้ทีม่มีลพษิ

นัน้ไหลผ่านตามกระแสน�้า	 รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ในแหล่ง

น�้านัน้ด้วย	 หากคิดค�านวณว่าจะต้องดึง

เอาออกซเิจนละลายน�้าจากแม่น�า้ไปใช้ใน

การย่อยสลายปรมิาณน�า้ตาลทรายแดงดงั

กล่าวให้หมด	โดยไม่มีการเติมออกซิเจน

ให้กับน�้าโดยกลไกทางธรรมชาติ	โดยตั้ง

สมมุติฐานที่ว่า	ปริมาณออกซิเจนละลาย

น�้าในแม่น�้ามีสูงถึง	๔	มิลลิกรัม/ลิตร	จะ

ต้องใช้มวลของน�า้สงูถงึ	๓๓๗,๕๐๐,๐๐๐	

ลูกบาศก์เมตร	 ในการป้อนออกซิเจน

ละลายน�า้ให้กบักระบวนการทางชวีวทิยา

ในการย่อยสลายน�้าตาลทรายแดง	 จะ

ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายน�้าใน

แหล่งน�า้นัน้ลดลงจนถงึระดบัทีต่�า่กว่า	๒	

มิลลิกรัม/ลิตร		ก็จะเป็นอันตรายต่อสัตว์

น�้าโดยเฉพาะปลาชนดิต่าง	ๆ

 ๔.	 กลไกการเกิดผลกระทบ

ต่อระดับออกซิเจนละลายน�้าในแหล่ง

น�้า	 ดังที่กล่าวแล้วว่า	 น�้าตาลทรายแดง	

ที่ละลายลงในแหล่งน�้านัน้คือมลพิษสาร

อนิทรย์ี	ซึง่สามารถวดัได้ในรปูของบโีอดี 

ที่จะส่งผลกระทบต่อระดับออกซิเจน

ละลายน�้าในแหล่งน�้านั้นๆ	 โดยระดับ

ออกซเิจนละลายน�า้ทีเ่หมาะสมทีจ่ะส่งผล

ให้สิง่มชีวีติสามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้กแ็ตก

ต่างกันไปตามชนดิหรือประเภทของสิ่ง

มีชีวิต	เช่น	ปลา	ระดับออกซิเจนละลาย

น�้าที่เหมาะสมในการด�ารงชีวิตจะต้องไม่

ต�่ากว่า	๒	มิลลิกรัม/ลิตร	นอกจากนี้แล้ว

ปลาแต่ละชนิดก็มีความต้องการระดับ

ออกซิเจนละลายน�้าที่แตกต่างกัน	 เช่น	

ปลามีเกล็ดและปลาไม่มีเกล็ดก็มีความ

ต้องการระดับออกซิเจนละลายน�้าที่แตก

ต่างกัน	คือ

	 ก.	 ปลามีเกล็ด	 ส่วนใหญ่มักมี

ความต้องการระดับออกซิเจนละลายน�้า

สงูกว่าปลาไม่มเีกลด็	ส่งผลให้ปลามเีกลด็

ส่วนใหญ่มักจะอาศัยที่ผิวน�้า	 เนื่องจาก

บรเิวณผวิน�า้จะมปีรมิาณออกซเิจนละลาย

น�้าสูงกว่า	 และปริมาณออกซิเจนละลาย

น�้าจะลดลงตามระดับความลึกของแม่น�า้

หรือแหล่งน�้า	

	 ข.	 ปลาไม่มีเกล็ด	 ส่วนใหญ่ 

สามารถทนต่อระดับออกซิเจนละลายน�้า 

ทีต่�า่ได้ดกีว่าปลามเีกลด็	เนือ่งจากปลาไม่มี

เกลด็ส่วนใหญ่จะมอีวยัวะพเิศษทีส่ามารถ

น�าออกซิเจนในรูปของแก๊สไปใช้ได้	 ใน

ขณะทีป่ลามเีกลด็ส่วนใหญ่จะไม่มอีวยัวะ

ดังกล่าว	 ดังนัน้ปลาไม่มีเกล็ดจึงสามารถ

อาศัยอยู่ในน�้าลึกหรือหน้าดินได้

	 อนึง่	ในธรรมชาตเิมือ่เกดิอบุตัเิหตุ

ดังกล่าว	 ปลาที่ได้รับผลกระทบก่อนคือ

ปลาที่อยู่น�้าลึกหรือปลาหน้าดินซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นปลาไม่มีเกล็ด	ทั้งนี้เพราะระดับ

ออกซิเจนละลายน�้าจะอยู่ในระดับต�่าเมื่อ

เทียบกับระดับผิวน�้า	 ดังนั้นจะเห็นปลา

ไม่มีเกล็ดลอยขึ้นเหนือผิวน�้าเป็นจ�านวน

มาก	 และด้วยลักษณะทางสรีรวิทยา

ของปลาที่มีอวัยวะพิเศษที่สามารถน�า

ออกซิเจนในรูปแก๊สไปใช้ได้เลย	ก็ท�าให้

สามารถฟื้นตัวได้เร็วเมื่อหนขีึ้นอยู่ผิวน�้า	

ส่วนที่พบมีปลากระเบนน�้าจืดลอยขึ้นมา

ตาย	ก็เนื่องจากลักษณะทางสรีรวิทยาที่มี

พืน้ทีผ่วิตวัมากเมือ่เทยีบกบัปลาทัว่ไป	ใน

ขณะทีพ่ืน้ทีช่่องเปิดของเหงอืกส�าหรบัให้

น�า้ผ่านเพือ่น�าออกซเิจนละลายน�า้ไปใช้ต�า่

เมื่อเทียบกับพื้นที่ตัว	จะได้รับผลกระทบ

มากเมื่อปริมาณออกซิเจนละลายน�้าลด

ต�่าลงอย่างรวดเร็ว	รวมทั้งปลาในกระชัง

ของชาวบ้าน	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นปลามเีกลด็	

(ปลาทับทิม	และ	ปลานิล	เป็นต้น)	ตาย

เป็นจ�านวนมาก	 เกิดความเสียหาย	 ทั้งนี้

เนื่องจากเมื่อออกซิเจนละลายน�้าลดลง

อย่างรวดเร็ว	 จะส่งผลให้ปลาในกระชัง

ทีม่คีวามหนาแน่นสงูจะได้รบัผลกระทบ

มาก	และปลาเหล่านัน้ไม่สามารถว่ายหนี

ไปที่อื่นได้

	 ๕.	 กลวิธานการเติม	 และใช้

ออกซิเจนในธรรมชาติ	ดังที่กล่าวข้างต้น

ว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในแหล่งน�้าหรือ	

แม่น�้าล�าคลอง	 ต้องการออกซิเจนในการ

ด�ารงชวีติ	โดยเฉพาะออกซเิจนในรปูของ	

ออกซเิจนละลายน�า้	และกลวธิานการเตมิ

ออกซิเจนให้กับแหล่งน�้าข้างต้น	 เกิดขึ้น	

โดยกระบวนการหลกั	๒	กระบวนการคอื	

	 ก.	 การเติมออกซิเจนจากอากาศ

สูน่�า้	ซึง่เป็นกระบวนการทางกายภาพโดย

อาศัยที่ออกซิเจนในอากาศบริเวณผิวน�้า	

ละลายลงสู่น�้า	 ซึ่งหากมีการแปรปรวน

ของผิวน�้าก็จะส่งผลให้การละลายของ

ออกซิเจนจากอากาศลงสู่น�้าสูงขึ้น

	 ข.	 การเติมอากาศโดยสาหร่าย	

พชืน�า้	หรอืจลุนิทรย์ีทีส่ามารถสงัเคราะห์

อาหารโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์	 เป็น

แหล่งอาหารคาร์บอนเพือ่ผลติสารอนิทรย์ี	

และปลดปล่อยออกซิเจนออกสู่แหล่งน�้า	

เป็นการเตมิออกซเิจนในรปูของออกซเิจน

ละลายน�้า 

	 สมการที่	๑	

 C
12
H

22
O

11
 + 12O

2      
12CO

2
 + 11H

2
O
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แหล่งน�้ าบริ เวณดังกล ่าวลดลงอย ่าง

รวดเร็ว	 โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ใน

กลุ่มที่ใช้อากาศ	 แต่กระแสน�้าในแม่น�้า

เจ้าพระยาไหลจากทางเหนือลงมาทางใต้

ผ่านนนทบุรี	ปทุมธานี	กรุงเทพมหานคร 

และสมุทรปราการเพื่อออกสู ่อ่าวไทย	

ขณะมวลน�้าเสียดังกล่าวเคลื่อนตัวลงมา 

ตามกระแสน�้า	 กิจกรรมของจุลินทรีย์ 

เกิดขึ้นตลอดเวลา	 ส ่งผลให ้ระดับ

ออกซิเจนละลายน�้าของแหล่งน�้าที่มวล

น�้าเสียดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านลดลงส่งผล

ให้สัตว์น�้า	 โดยเฉพาะปลาทั้งปลาใน

ธรรมชาติและปลาในกระชังตาย	

แนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนของ	

มลพิษที่ปนเปื้อน	และผลกระทบ

	 การแก้ป ัญหาเกี่ยวกับปริมาณ

ออกซิเจนละลายน�้า	 เนื่องจากน�้าตาล

ทรายแดงที่ปนเปื ้อนในแม่น�้าดังกล่าว

จ�านวน	๒,๔๐๐	ตัน	หรือ	๒,๔๐๐,๐๐๐	

กิโลกรัม	ที่อยู่ในเรือบรรทุกน�้าตาลทราย

แดงที่ล่มปนเปื้อนลงสู่แม่น�้าหมด	ส่งผล

ให้สารอินทรีย์ในแหล่งน�้าสูงขึ้นในรูป 

ของบีโอดีถึง	๒,๔๐๐,๐๐๐	กิโลกรัม	แต่

จากรายงานข่าวแจ้งว่ามีการสูบน�้าตาล

ทรายแดงบางส่วนขึ้นมาได้	 ดังนัน้หาก

น�้าตาลทรายแดงที่ละลายลงสู ่แม ่น�้า

ประมาณร้อยละ	๕๐	ของทั้งหมด	จะส่ง 

ผลให้ต ้องใช้ออกซิเจนละลายน�้าใน

ปริมาณสูงถึง	 ๑,๓๕๐	 ตัน	 เพื่อให้	

จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์	 แต่ใน

สภาวะธรรมชาติ	 น�้าในแหล่งน�้าต่าง	 ๆ 

มีออกซิ เจนละลายน�้าอยู ่ เพียง	 ๓-๔	

มิลลิกรัม/ลิตร	 ดังนั้นหากต้องการที่ 

จะให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติย่อยสลาย 

แหล่งน�้าเนื่องจากแสงแดดส่องลงไป 

ไม่ถึง

	 การที่น�้าตาลทรายแดงปนเปื้อน 

แม ่น�้ า เจ ้ าพระยาส ่ งผลให ้ปริมาณ

ออกซิเจนในบริเวณดังกล่าวลดลง	 และ

ยังส่งผลกระทบไปยังบริเวณข้างเคียง	

จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 อ่างทอง	

นนทบุรี	 ปทุมธานี	 กรุงเทพมหานคร 

และสมุทรปราการ	 จนต้องประกาศเป็น 

เขตภยัพบิตัใินพืน้ทีน่นทบรุนีัน้กเ็พราะว่า 

เมื่อน�้าตาลทรายแดงละลายลงสู่แหล่ง

น�้าจะส่งผลให้ออกซิเจนละลายน�้าใน

	 อนึ่ง	 ออกซิเจนละลายน�้าที่ถูก 

เติมให้กับแหล่งน�้าส ่วนใหญ่มาจาก

กระบวนการสังเคราะห์แสงและการ 

เติ มออกซิ เจนให ้กับแหล ่ งน�้ า โดย

กระบวนการสังเคราะห์แสงนีจ้ะสูงหรือ

ต�่าขึ้นอยู่กับปริมาณหรือการเจริญเติบโต

ของสาหร่าย	 พืชน�้า	 หรือจุลินทรีย์ที่

สังเคราะห์อาหารด้วยแสงได้	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสาหร่าย	 การเจริญเติบโตของ

สาหร่ายขึ้นอยู ่กับปริมาณแสงที่ได้รับ 

ดังนั้นปริมาณออกซิเจนละลายน�้าของ

แหล่งน�้าต�่าลงตามระดับความลึกของ

ภาพที่	๔	ซากปลาทับทิมในกระชังที่ตายจากน�้าเสีย[๑๐]

ที่มา: http://www.siamfishing.comboardview.phptid=632963
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น�า้ตาลทรายแดงดงักล่าวโดยกระบวนการ

ทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนนัน้	จะต้อง

ใช้มวลน�้าไม่น้อยกว่า	 ๓๓๗,๕๐๐,๐๐๐	

ลูกบาศก์เมตร	 เพื่อจะป้อนออกซิเจน

ละลายน�้าให้กับการย่อยสลายน�้าตาล

ทรายแดงทีป่นเป้ือนในน�า้	รวมทัง้จะต้อง

มกีารเตมิเชือ้จลุนิทรย์ีให้กบัแหล่งน�้า	เพือ่

ให้ท�าหน้าทีใ่นการบ�าบดัทางชวีภาพ	รวม

ทั้งระยะเวลาในการบ�าบัดหรือย่อยสลาย

สารอนิทรย์ีจะต้องเหมาะสม	แต่เนือ่งจาก

มวลน�้ามีการเคลื่อนตัวไปตามกระแสน�้า

ที่ไหลจากทางเหนือผ่านจังหวัดต่าง	 ๆ 

ดงักล่าวข้างต้นเพือ่ออกทะเลทางอ่าวไทย 

ส่งผลให้น�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยาตลอดแนว

ทีม่วลน�า้เสยีเคลือ่นตวัผ่าน	ดงันัน้	การแก้

ปัญหา	สามารถด�าเนนิการได้ดังนี้

	 ๑.	 การผลักดันมวลน�้าเสียออก

สู่ทะเลทางอ่าวไทยให้เร็วที่สุด	 ทั้งนี้เพื่อ

ให้มวลน�า้ดงักล่าวลงสูท่ะเลเพือ่ให้มลพษิ

ในมวลน�า้เสยีถกูเจอืจางด้วยน�้าทะเล	และ

เกดิการย่อยสลายโดยธรรมชาต	ิโดยอาศยั

ออกซิเจนละลายน�้าในทะเลซึ่งเพียงพอ

ต่อความต้องการของจุลินทรีย์ในการ 

ย่อยสลายน�้าตาลทรายแดง	เนื่องจากมวล

ของน�้าทะเลมีปริมาณมหาศาล

	 ๒.	 การป้องกันผลกระทบที่เกิด

ขึ้นกับบริเวณที่มวลน�้าเสียเคลื่อนตัวผ่าน	

ดังที่กล่าวข้างต้นว่าน�้าตาลทรายแดง

เป็นสารอาหารในรูปของแหล่งอาหาร

คาร์บอนที่ดีส�าหรับจุลินทรีย ์ที่อยู ่ใน

แหล่งน�้า	 ดังนั้นจุลินทรีย์ในแหล่งน�้า

จะย่อยสลายน�้าตาลทรายแดงโดยดึงเอา

ออกซเิจนละลายน�า้ไปใช้ในกระบวนการ

ที่ย ่อยสลายแบบใช้อากาศ	 ส่งผลให้

ออกซิเจนละลายน�้าในแหล่งน�้าที่มวลน�้า

เสียไหลผ่านลดลงอย่างรวดเร็ว	 ดังนั้น

การแก้ปัญหาดังกล่าวจะท�าได้โดยการ

เติมอากาศหรือออกซิเจนลงในแหล่งน�้า

ที่มวลน�้าเสียไหลผ่านเพื่อให้เพิ่มปริมาณ

ออกซิ เจนละลายน�้าบริ เวณดังกล ่าว 

รวมทั้งอาจจะมีการเติมจุลินทรีย์ในกลุ่ม 

ที่ใช้ออกซิเจนลงในบริเวณดังกล่าวเพื่อ

ให้มีปริมาณจุลินทรีย์มากขึ้น	 เพื่อเพิ่ม

อัตราการย่อยสลายมลพิษหรือน�้าตาล

ทรายแดงในมวลน�า้เสยีนัน้	ส่งผลให้มวล

น�้าเสียมีคุณภาพดีขึ้นคือปริมาณบีโอดี 

ลดลงและปริมาณออกซิเจนละลายน�้า

สูงขึ้น	
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Abstract Raw Sugar Barge Sunk Accident in Chao Phraya River
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  The accident that caused a raw sugar barge sunk in Chao Phraya river at Tumbon 
Phukao Thong Ayutthaya province occurred when 3 barges in a series was towed passing under a bridge. 
The first barge collided the bridge pillar causing the barge no.2 to sink into the river. The barge also 
collided a house before sinking. This accident subsequently caused other impacts as follows: The sunken 
barge interrupted river flow resulting in the change of flow direction, and this subsequently causing 
several house collapsed by the erosion of the river bank. Raw sugar in the sunken barge dissolved in 
the river resulted to the oxygen depletion. Significant amount of aquatic animals, especially fish, died 
because of the oxygen depletion.

 Key words : raw sugar barge sunk, raw sugar, oxygen depletion 




