
::: นํ้ามันในเรือท่ีเรียกวา BILGE,
SLUDGE, และ FUEL OIL :::

โดย…เรือฝกนักเรียน วิสูตรสาคร

 ตอนนี้น้ํามันกําลังแพง ชาวประชาบนอูไปตามๆ กัน ประกอบกับชวงนี้มีเรือสินคาทําน้ํามันหกให
กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (กรมเจาทา-เดิม)  ตองเก็บและขจัดคราบน้ํามันในทะเล แถมยังมีคดีกรม
ศุลกากรจับน้ํามันที่สงจากเรือใหญลงเรือเล็กอีก ตัวผมเองก็จับน้ํามันมาเยอะ พอจะมีความรูเร่ืองน้ํามัน
ตางๆ ที่ใชในเรือเดินสมุทรอยูบาง ก็เลยอยากเลาใหทานผูอานไดทราบกันเพราะเทาที่ไดยินไดฟงมา ยังมี
ชาวบกหลายทาน ไมใครรูรายละเอียดเรื่องน้ํามันในเรือมากนัก บางครั้งพอพูดเรื่องน้ํามันในเรือเดินสมุทร ก็
เกิดความเขาใจไมตรงกันขึ้น กลายเปนไปไหนมาสามวาสองศอก  หรือเปนคดีข้ึนศาลกันก็เยอะ

 อันน้ํามันตามปมที่แพงหูฉ่ีอยูขณะนี้ทั้งเบนซิน (GASOLINE) และดีเซลหมุนเร็ว (HIGH SPEED 
DIESEL) ที่เราใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถยนตอยูนี้ ตางกับน้ํามันเชื้อเพลิง (FUEL OIL (F.O.)) ที่ใชในเรือ
เดินสมุทรอยางสิ้นเชิง ในเรือเดินสมุทร ไมใชน้ํามันเบนซินเลย หากจะใชบางก็ในเรือรบ สวนน้ํามันดีเซล
หมุนเร็วที่สีเหลืองๆ ที่เราเติมรถปกอัพกันอยูนี้ ก็มีใชในเรือเดินสมุทรนอยมากและหากใชก็ไมใชเพื่อเปนเชื้อ
เพลิงสําหรับเครื่องยนตหลักที่ขับเคลื่อนเรือ ชาวเรือเรียกเครื่องยนตหลักที่ขับเคลื่อนเรือวา เครื่องจักรใหญ 
(หรือภาษาอังกฤษเรียกวา MAIN PROPULSION ENGINE) หากแตใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเพื่อเปนเชื้อเพลิง
ของเครื่องจักรชวยบนเรือ เชน เครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน เปนตน ซึ่งจํานวนที่ใชบนเรือก็ไมมากมายอะไร 
เพราะชื่อเครื่องยนตก็บอกอยูแลววาเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน คือใชกรณีฉุกเฉินนานๆ ใชที ไมไดใชประจํา 
โดยมากไมไดใชจริงหรอกครับ ใชในการทดลองติดเครื่องไฟฟาฉุกเฉินตามขอกําหนดของ ISM CODE มาก
กวา ซึ่งทุกคนบนเรือไมอยากใหเกิดกรณีฉุกเฉินอยูแลว เพราะหากเกิดขึ้นมาหมายความวาอยางนอยก็
เหนื่อย อยางมากก็ตาย

ทีนี้ถาไมใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็วแบบที่เติมรถปคอัพ หรือรถยนตบรรทุกแลว เขาใชน้ํามันอะไรเปนน้ํา
มันเชื้อเพลิงกันละ กอนอื่นทานตองนึกภาพของเรือเดินสมุทรลําใหญๆ กอน เรือเดินสมุทรที่เดินทําการคา
ระหวางประเทศนั้นลําใหญๆ ทั้งนั้นแหละครับ ขนาดเบาะๆ เล็กๆ ก็ 3,000 ตันกรอส ข้ึนไป ถึงเปนหมื่นเปน
แสนตันกรอส (หนวยตันกรอสนี้ไมใชน้ําหนักของเรือนะครับ เปนหนวยเชิงปริมาตร ใชในการบอกขนาดเรือ) 
ถานึกไมออก ก็นึกถึงตึกใหญๆ แลวกัน เรือเดินสมุทรนี่ใหญกวารถบรรทุกสิบลอหลายรอยเทาครับ
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ฉะนั้น เมื่อเรือใหญ เครื่องยนตที่ใชขับเคลื่อนเรือก็ตองใหญไปดวย และแนนอนที่สุดตองเปนเครื่อง
ชนิดดีเซลไมใชเครื่องยนตเบนซิน เนื่องจากเครื่อง
ยนตดีเซลมีความทนทานสูงกวา ใชน้ํามันไดหลาย
ประเภทและราคาถูกกวา ที่นี้เมื่อเครื่องยนตใหญ ก็
เปนธรรมดาที่ตองการน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนมาก
ตามไปดวย การใชน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนมากนี่เอง 
ทําใหเขาคิดวาทําอยางไร จะใชน้ํามันเชื้อเพลิงใน
การเดินทางใหถูกที่สุด เพื่อลดตนทุนในการขนสงสิน
คาทางทะเล ใหมีคาขนสงตอหนวยถูกที่สุด ถูกกวา
ทางอากาศและถูกกวาทางบก เรือใหญขนไดมากอยู
แลว คาน้ํามันเชื้อเพลิงถาถูกเทาไหร ยิ่งลดตนทุนไดมากขึ้น น้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุดคือน้ํามันเตาครับ

เมื่อเขานําน้ํามันดิบมากลั่นลําดับสวนในหอกลั่นน้ํามัน น้ํามันสวนแรกที่ไดและมีจํานวนนอยคือ น้ํา
มันเบนซิน รองลงมาก็น้ํามันกาด และน้ํามันเติมเครื่องบิน พวก JB4 แลวก็น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ตอจากนั้นก็
เปนน้ํามันเตา แลวเหลือกากสุดทายคือ ยางมะตอย จะเห็นวาน้ํามันเตาที่ไดจากการกลั่นน้ํามันนี้ มีเกรดต่ํา
สุด ชนะยางมะตอยที่เอาไปราดถนนเทานั้น ลักษณะของน้ํามันเตาก็คลายกับยางมะตอยแหละครับ สีดํา มี
ความหนืดสูง สวนจะมีความหนืดกี่เซนติสโตรค ผมจะไมบอกหรอกครับ เดี๋ยวจะเปนตําราไปซะ ไมใชเร่ือง
เลาเพื่อปูพื้นความรู นอกจากหนืดมากแลวยังเหนียวหนับอยางกับตังเม เปรอะเสื้อผา แลวก็ซักไมคอยออก 
แนนอน เมื่อเกรดต่ํา ราคาก็ยอมตํ่าตามไปดวย (ปจจุบันราคาลิตรละ 7- 8 บาท สวนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว วัน
นี้ ราคาลิตรละ 14.79 บาท) ทานจะเห็นไดวาราคาตางกันมาก และที่สําคัญน้ํามันเตา 1 ลิตร ใหพลังงาน
ความรอนมากกวาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 1 ลิตร (เหมือนเดิม ทานไมตองรูหรอกครับวาน้ํามันเตาใหความรอน
กี่ BTU ตอลิตร เพราะตอนนี้ผมก็จําไมไดเหมือนกัน หากจะเอาตัวเลขแนนอนตองเปดตํารา) นั่นยอมหมาย
ความวา นอกจากราคาน้ํามันเตาจะถูกกวาน้ํามันดีเซลแลว จํานวนน้ํามันลิตรตอลิตร น้ํามันเตายังใหพลัง
งานในการขับเคลื่อนสูงกวาน้ํามันดีเซล ทําใหปริมาณน้ํามันเทากัน หากใชน้ํามันเตาเรือจะแลนไปไดไกล
กวาดวย
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 จากขอดีของน้ํามันเตาตรงนี้แหละครับ เขาเลยเอาไปใชในเรือเดินสมุทร โดยพัฒนาเครื่องยนตดีเซล
ใหใชน้ํามันเกรดต่ําได แตเครื่องยนตดีเซลที่ใชน้ํามันเกรดนี้มีขอเสียคือ น้ําหนักตอแรงมาสูงมาก หมายถึง
หากตองการแรงมาเทากัน เชน 10,000 แรงมา เครื่องยนตที่ใชน้ํามันเตาจะมีขนาดใหญกวาเครื่องยนตที่ใช
น้ํามันดีเซลมาก ตางกับเครื่องยนตดีเซลที่ใชน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว พวกรถปกอัพ พวกนี้น้ําหนักตอแรงมาจะ
ตํ่าคือ เครื่องยนตจะมีขนาดเล็ก การที่เครื่องยนตมีขนาดใหญ รวมทั้งคุณภาพน้ํามันที่ใชก็ตํ่า มีส่ิงปลอมปน
ในน้ํามันมาก จึงตองมีเครื่องจักรมาชวยในการสงน้ํามันเตาเขาหัวฉีดของเครื่องยนต เชน เครื่องอุนน้ํามัน 
เพราะในอุณหภูมิปกติ น้ํามันเตา (FUEL OIL) นี้หนืดมาก ไมคอยอยากไหล ปมสงไปหัวฉีดก็ไมอยากจะไป 
จึงตองอุนเสียกอน เพื่อใหรอนขึ้น จะไดไหลงายๆ และจากการที่เปนน้ํามันเกรดต่ํามีส่ิงปลอมปนมาก เขาก็
ตองทําใหสะอาดเสียกอน โดยผานเครื่องทําความสะอาดน้ํามัน ที่เรียกวาเครื่อง PURIFIER แยกสิ่งปลอม
ปนออกมา สวนในน้ํามันดีเซลหมุนเร็วที่ใชในรถยนตไมตองอุนและไมตองแยกสิ่งปลอมปนโดยเครื่อง 
PURIFIER หากแยกเศษผงเล็กๆ ดวยกรองน้ํามันเชื้อเพลิงครับ ส่ิงปลอมปนที่แยกออกมาจากน้ํามันเตานี้ 
เรียกวา SLUDGE ครับ แยกออกมาแลวก็เอาไปเก็บใสถังไวตางหาก มาถึงตอนนี้ทานผูอานไดรูความหมาย
ของคําที่ใชเรียกน้ํามันในเรือไปแลวสองคํานะครับ คือ FUEL OIL และ SLUDGE ยังเหลืออีกคําตามที่จั่วหัว
เร่ืองเอาไวคือ คําวา BILGE ผมจะเลาตอ

 อันวาเรือเดินสมุทรหรืออะไรก็แลวแตตามปกติลวนลอยอยูในน้ําทั้งสิ้น เมื่ออยูในน้ําก็ตองมีน้ําร่ัวซึม
เขาไปในเรือบางเปนธรรมดา แลวอยางที่ผมเรียนใหทราบเบื้องตนแลววาเครื่องยนตในเรือมีขนาดใหญมาก 

ชิ้นสวนแตละชิ้นก็มีขนาดใหญ ใชไปนานๆ ก็ตองมี
การรั่วซึมบาง น้ํามันเตาที่ใชกับเครื่องก็มีโอกาสรั่ว
ซึมจากเครื่องยนตเหมือนกัน ร่ัวแลวไปไหน ร่ัวแลวก็
ไปปนกับน้ําทองเรือซิครับ น้ําทองเรือที่มีน้ํามันเตา
มาปนนี้แหละครับ เราเรียกวา BILGE WATER  การ
สูบน้ําทองเรือ ที่เรียกวา BILGE WATER ออกไปทิ้ง
ขางนอกเรือนี้ ก็ตองกําจัดน้ํามันที่ปนอยูออกเสีย
กอน โดยสูบน้ําทองเรือผานเครื่องแยกน้ํากับน้ํามัน 

เราเรียกเครื่องแยกน้ํากับน้ํามันวา เครื่อง OILY WATER SEPARATOR น้ํามันที่แยกออกมาก็จะไปรวมกับ
ส่ิงปลอมปนตางๆ ที่แยกมาจากเครื่อง PURIFIER ในถัง SLUDGE ตัว FUEL OIL ก็ดี SLUDGE ก็ดี BILGE 
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WATER ก็ดี มีหนาตาคลายกันหมด คือเปนสีดําเหมือนๆ กัน คนไมคุนเคยมักจะแยกไมออกวาตัวไหนคือ
อะไร การที่แยกไมคอยออกนี้แหละครับ บางครั้งก็กอใหเกิดปญหาขอกฎหมายตามมา ผมจะเลาใหฟงตอ

ตามปกติ เมื่อเรือเก็บ SLUDGE ไวมากๆ เกือบเต็มถังก็ตองสูบสงขึ้นไปกําจัดบนบก บางประเทศที่
ใหสัตยาบันและบังคับใชอนุสัญญา MARPOL 73/78 แลว อาจบังคับใหเรือสินคาที่เขามาในประเทศของตน 
หากมี SLUDGE เกินกวา 40% ของถัง ตองสูบออกสงขึ้นบกทันที แลวเก็บเงินคาสูบออกจากเรือเสียดวย 
สวนประเทศเรา ยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญา MARPOL 73/78 เราเลยไมรูจะเอาอะไรไปบังคับชาวบาน
เขา ถึงไดมีขาวบอยๆ วาเรือสินคาตางชาติมาทิ้งสารเคมีในบานเราบาง สวนเรื่องแอบสูบน้ํามันเสีย หรือ 
SLUDGE หรือแอบสูบน้ําทองเรือ BILGE WATER โดยไมผานเครื่อง OILY WATER SEPARATOR ทิ้งออก
นอกเรือโดยตรง ก็มีเปนประจํา วันดีคืนราย พอเชาตื่นขึ้นมา แถวปากน้ําเจาพระยา หรือแถวเกาะสีชัง จะ
เห็นคราบน้ํามันลอยเต็มไปหมด เวลาคราบน้ําปนน้ํามันตองแสงอาทิตย ก็เกิดประกายรุงระยิบระยับสวยดี 
แตส่ิงแวดลอมเอย แพลงตอนเอย เคยเอย (เคยที่เอาไปทํากะป แถวคลองโคนมีชื่อเสียงมาก) ปลาเล็กปลา
นอยเอย ตายยับเยิน ลอยเปนแพ กลายเปนฆาตกรรมหมูไป (ผมรูเพราะวา ผมเคยชอนปลากระบอกที่เมา
น้ํามันลอยเต็มไปหมดแถวปากน้ํา มาทอดกิน แตกินไมได เพราะเหม็นน้ํามันมาก)

บางครั้งบนเรือบางลํา กัปตันเรือมีจริยธรรมหนอยไมยอมสูบน้ํามันเสียทิ้งน้ํา ก็สูบ SLUDGE หรือ
สูบ BILGE WATER ลงเรือเล็กเอาไปสงขึ้นกําจัดบนบก อยางที่ผมเลาใหฟงแหละครับ FUEL OIL ก็ดี 
SLUDGE ก็ดี BILGE WATER ก็ดี หนาตาคลายกันหมด พอสูบลงเรือเล็ก เจาหนาที่ของรัฐบางทานอาจไม
คุนเคยกับน้ํามันในเรือพวกนี้  ไมเคยเห็นน้ํามันประเภทตางๆ ที่ใชในเรือ เลยแยกไมออกวาอันไหนน้ํามันเสีย 
เมื่อแยกไมออกก็เหมาเอาไวกอนวาเปนน้ํามันดี สูบน้ํามันดี ลงมาจากเรือสินคาสงใหเรือเล็ก มีความผิดตาม 
พ.ร.บ.ศุลกากร ครับ เพราะน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชบนเรือไมเสียภาษี มาสงลงเรือเล็กก็ตองเสียภาษีกอน ฉะนั้น
ตองจับ เปนเรื่องเปนราวขึ้นมา แตก็มีเยอะนะครับ เรือใหญแจงวาสูบน้ํามันเสียลงเรือเล็ก แตที่จริงสูบน้ํา
มันดีลงมา เอาไปสงขายใหโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงเหมือนกัน การลักเอาน้ํามันเตา
จากเรือทั้งจากเรือใหญไปขาย หรือที่ขนสงน้ํามันที่เรียกวา เรือ BUNKER ไปสงใหเรือใหญใชเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร แตไมสงใหจริง หรือสงใหไมหมดเอาสวนที่เหลือไปขายใหโรงงานอุตสาหกรรมบนบก
แทน น้ํามันเตาพวกนี้จะมีภาษาเรียกเปลี่ยนไป ไมเรียกแลวครับ น้ํามันเตาหรือ FUEL OIL ชาวเรือโดย
เฉพาะที่ทําการทุจริตเชี่ยวชาญในการลักน้ํามันขาย จะเรียกน้ํามันเตาพวกนี้วา หมู น้ํามันหมู ครับ เปนศัพท
แสลงเฉพาะของชาวเรือ
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 เร่ืองการลักน้ํามันเตาขายนี้ นอกจากโกงน้ํามันแลว ยังมีชองทางโกงภาษี โดยการทํา TAX 
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