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แผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามัน แหงชาติ

อางถึง 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน 
พ.ศ. 2538

2. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 แกไขเพิ่มเติม    
ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2535

3. พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522
4. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
5. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
6. พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514

1. หลักการและเหตุผล

นํ้ามันเปนวัตถุดิบดานพลังงานท่ีมีบทบาท และมีความสําคัญอยางย่ิงตอเศรษฐกิจ
และชีวิตมนุษย เน่ืองจากนํ้ามันมีอยูในเฉพาะบางแหงและบางพื้นท่ีของโลก ดังน้ัน การผลิต    
การบริโภคนํ้ามันของมนุษยจึงจําเปนตองเกี่ยวของกับการขนสง การขนสงนํ้ามันทางเรือสามารถ
ขนสงไดในปริมาณมาก  และมีคาใชจายต่ํากวาการขนสงในรูปแบบอื่น ๆ จึงเปนที่นิยมใชกันอยู 
ท่ัวโลก การขนสงนํ้ามันทางเรือแมจะมีมาตรการการระวังปองกันดีเพียงใด อุบัติเหตุจากเรือ
บรรทุกนํ้ามันยอมอาจเกิดข้ึนได  ซึ่งจะทําใหน้ํามันร่ัวไหลลงสูทะเล  กอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอสภาพแวดลอมทางทะเล และสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจน
แหลงทองเท่ียว แหลงเพาะพันธุและอนุรักษพันธุสัตวนํ้า การจะฟนฟูบูรณะพื้นท่ีเหลาน้ี           
ใหคงสภาพดีเหมือนเดิมเปนไปไดยากและสิ้นเปลืองคาใชจายสูง  ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีแผน   
ปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน แหงชาต ิ  ที่จะเอื้อใหการดําเนินการปฏิบัติการขจัด
คราบน้ํามันดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายใหนอยที่สุด



อาศัยอํานาจตามความใน  ขอ 10  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกัน
และขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2538  คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้า
เน่ืองจากนํ้ามัน (กปน.)  จึงจัดทําแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามัน แหงชาติ ข้ึน  
เพื่อนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนฯ ตอไป

แผนปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากน้ํามัน แหงชาต ิ  มีวัตถุประสงคที่จะใชเปน
แผนระดับชาติ เพื่อกําหนดภารกิจ แนวทางในการปฏิบัติงาน ยุทธวิธี และกําหนดหนาท่ี      
ความรับผิดชอบขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ใหสามารถประสานความรวมมือและ
ระดมทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชรวมกันในการขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามันในนานนํ้าไทย         
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดผลกระทบท่ีจะมีตอสภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ อีกทั้งเปนการสอดคลองกับขอกําหนดของอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวย
การเตรียมการ การปองกัน การกําจัด และความรวมมือ  เพื่อขจัดมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ํามัน 
ค.ศ. 1990     (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and    
Cooperation, 1990 หรือ OPRC)

2. ขอบเขตและภารกิจ

แผนปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากน้ํามัน แหงชาต ิ  ฉบับน้ี   จะใชในการปฏิบัติ
การขจัดปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน ท่ีเกิดข้ึนในแหลงนํ้าในแผนดิน ทาเรือ  
บริเวณชายฝงและในทะเล ท้ังท่ีเปนทะเลอาณาเขต เขตตอเน่ือง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ       
ของไทย เพื่อลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและทรัพยากรของประเทศ ตามแผนที่แสดงพื้นที่     
ความรับผิดชอบ  ดังท่ีปรากฏในภาคผนวก 1

3. องคกรการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเน่ืองจากน้ํามัน



3.1 รูปแบบขององคกร

                                                    กปน.

                     ศูนยประสานงาน

        ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

          หนวยสนับสนุน

    หนวยปฏิบัติการ

หมายเหตุ
        “                    ”      หมายถึง    สายส่ังการ

   “                    ”      หมายถึง    สายประสานงาน



3.2 หนาที่และองคประกอบขององคกร

3.2.1  คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน (กปน.)

               มีหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแล และรับผิดชอบในการขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจาก
นํ้ามัน  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน 
แหงชาต ิ รวมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ และแถลงขาวดานการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา
เน่ืองจากนํ้ามัน  และรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบ

  3.2.2  ศูนยประสานงาน

3.2.2.1 ดําเนินการโดยกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี และมีอธิบดี
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี เปนผูอํานวยการศูนย

3.2.2.2  ใหศูนยประสานงานมีหนาที่ ดังน้ี
- แจงหนวยงานผูรับผิดชอบเพื่อจัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติ

การ และแจงยุติการปฏิบัติการ  เมื่อการขจัดคราบนํ้ามันสําเร็จลุลวงไปตามความมุงหมาย
- รายงานผลการดําเนินการขจัดคราบนํ้ามันให กปน. ทราบ
- แถลงขาวตอสื่อมวลชน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับ

การดําเนินการขจัดคราบนํ้ามัน
   - ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการปองกันและขจัด 

มลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน
 - รวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอผูกอใหเกิด 

มลพิษใหชดใชคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการขจัดคราบนํ้ามัน

3.2.2.3   องคประกอบและความรับผิดชอบของศูนยประสานงาน 
ปรากฏตามภาคผนวก 2

3.2.3  ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

            3.2.3.1 ดําเนินการโดยกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี หรือ         
กองทัพเรือ ซ่ึงศูนยควบคุมการปฏิบัติการประกอบดวย ตัวแทนจากหนวยปฏิบัติการ             
และหนวยสนับสนุนที่ผูอํานวยการศูนยฯเห็นวาจําเปน โดยมีผูอํานวยการศูนยฯ เปนผูประสาน    
สั่งการหนวยปฏิบัติในพื้นที่ที่เกิดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากน้ํามัน



                      ท้ังน้ี เม่ือมีการร่ัวไหลของนํ้ามันเกิดข้ึนในแมนํ้า ปากแมนํ้า    
ทะเลสาบ และเขตทาเรือตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  รายละเอียดตามภาคผนวก 3 ผูแทน
จากกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี จะทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการศูนยฯ และหาก          
จุดเกิดเหตุดังกลาวเกิดขึ้นในทะเลนอกเขตทาเรือ ผูแทนจากกองทัพเรือจะทําหนาที่เปนผูอํานวย
การศูนยฯ

3.2.3.2 ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ มีหนาท่ีดังน้ี
  - กําหนดแผนและยุทธวิธีในการขจัดคราบนํ้ามัน

                      - อํานวยการ ประสานและสั่งการ ปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันให
เปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และกอใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด

- แจงผลการดําเนินการขจัดคราบนํ้ามันใหศูนยประสานงานได
รับทราบเปนระยะๆ  

- ประสานกับศนูยประสานงานในการขอการสนับสนุนดานทรัพยากร
ที่เกี่ยวของกับการขจัดคราบน้ํามัน

3.2.3.3  องคประกอบและความรับผิดชอบของศูนยควบคุมการปฏิบัติ
การ     ปรากฏตามภาคผนวก 4

3.2.4  หนวยปฏิบัติการ

ประกอบดวย กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี กองทัพเรือ จังหวัดใน
พื้นที่เกิดเหตุ กรุงเทพมหานคร และสมาคมอนุรักษสภาพแวดลอมของกลุมอุตสาหกรรมน้ํามัน

                      ใหหนวยปฏิบัติการ มีหนาที่ดําเนินการปองกันและขจัดคราบน้ํามันโดยการ
ปฏิบัติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากศูนยควบคุมการปฏิบัติการ และมีหนาท่ีรายงานความ  
คืบหนาของการปฏิบัติการ ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดข้ึนตอศูนยควบคุมการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง

3.2.5  หนวยสนับสนุน

ประกอบดวย กองทัพอากาศ กองทัพบก กองบังคับการตํารวจนํ้า    
กรมการขนสงทางอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมศุลกากร                
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมบัญชีกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง     



กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน) กรมเช้ือเพลิง   
ธรรมชาติ  กรมโรงงานอตุสาหกรรม การทาเรือแหงประเทศไทย การส่ือสารแหงประเทศไทย การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย และเอกชนอื่นที่เกี่ยวของ

ใหหนวยสนับสนุนมีหนาท่ีสนับสนุน ทางดานวิชาการ อุปกรณ ยานพาหนะ 
กําลังคน และอื่นๆ   เพ่ือปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามันตามท่ีไดรับการรองขอ

4. การปฏิบัติ

4.1 หลักการ

เม่ือมีการร่ัวไหลของนํ้ามันลงสูแหลงนํ้า มลพิษท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได  ท้ังน้ี ความเสียหายข้ึนอยูกับปริมาณและชนิดของน้ํามัน  
ตลอดจนลักษณะของสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น  ซ่ึงจะตองมีการสํารวจตรวจสอบ เพ่ือประเมิน
สถานการณทันทีที่ไดรับแจงเหตุ และดําเนินการตามยุทธวิธีที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่จะมี
ตอสิ่งแวดลอม โดยจะตองมีการรวบรวมและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของท้ังหมด เชน ชนิดของ    
นํ้ามัน ปริมาณการรั่วไหล ทิศทางและความเร็วของกระแสนํ้า กระแสลม สภาพอากาศ  ตลอดจน
พื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

ยุทธวิธีในการขจัดคราบนํ้ามัน ประกอบดวยวิธีตางๆ ซ่ึงสามารถเลือกใชไดตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ ความสามารถในการปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามันในพื้นท่ีหน่ึง     
จะสัมพันธกับระดับความเสี่ยงตอการเกิดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน และความไวตอการไดรับ
ความเสียหายจากคราบนํ้ามันของพื้นท่ีน้ันๆ ทางเลือกใดๆ ในการขจัดคราบนํ้ามัน จะตองมี      
จุดประสงคเพื่อลดผลกระทบโดยรวมตอสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด โดยเฉพาะผลกระทบทางลบ     
ท่ีอาจเกิดกับแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนชีวิต ความเปนอยูของชาวประมงหรือผู       
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ทางเลือกในการขจัดคราบนํ้ามัน อาจเลือกใชวิธีหน่ึงวิธีใด หรืออาจใชรวมกัน    
หลายวิธีก็ได  ซึ่งไดแก

4.1.1 หยุดและระงับการรั่วไหลโดยเร็วที่สุด  เพื่อลดความรุนแรงของปญหา
4.1.2 กักดวยทุนกักคราบนํ้ามันและดูดเก็บคราบนํ้ามันจากผิวนํ้า โดยเร็วท่ีสุด  

เทาท่ีจะสามารถกระทําได ณ จุดเกิดเหต ุ เพื่อลดการแพรกระจายของคราบน้ํามันออกเปนบริเวณ
กวาง ซึ่งทําใหยากตอการกักและเก็บขึ้นจากผิวน้ํา



4.1.3 ปกปองบริเวณท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมดวยทุนกัก    
นํ้ามัน เพื่อปองกันมิใหคราบน้ํามันเขาไปทําความเสียหายตอบริเวณดังกลาว

4.1.4  ใชสารเคมีขจัดคราบนํ้ามัน เพื่อใหคราบนํ้ามันแตกเปนหยดเล็ก ๆ ซ่ึงจะชวย
ใหคราบนํ้ามันถูกยอยสลายไปโดยเร็วดวยกระบวนการทางธรรมชาติ การใชสารเคมีน้ี ควรกระทํา
ในกรณีที่ปฏิบัติการใชทุนกักคราบนํ้ามันไมไดผล หรือไมทันการ หรือจะเปนผลดีตอ     สิ่งแวด
ลอมโดยรวม ท้ังน้ี การใชสารเคมีขจัดคราบนํ้ามัน ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในภาคผนวก 5

                4.1.5 ทําความสะอาดชายฝง โดยใชกําลังคนหรือเคร่ืองกลหรือวิธีการอื่น           
ที่เหมาะสม  เมื่อคราบน้ํามันเขาไปทําความเปรอะเปอนตามบริเวณชายฝง

4.1.6 ติดตามการเคลื่อนตัวของคราบนํ้ามัน หากทิศทางการเคลื่อนท่ีของคราบ   
นํ้ามันมีแนวโนมวาจะไมเคลื่อนตัวเขาสูฝงหรือบริเวณท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจหรือ           
สิ่งแวดลอม ท้ังน้ี เพื่อใหแนใจวาคราบนํ้ามันจะถูกขบวนการทางธรรมชาติยอยสลายไปใน     
กลางทะเล

ในการตัดสินใจวาจะใชวิธีการใดในการขจัดคราบนํ้ามัน  จะตองมีการ    
รวบรวมและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน ชนิดของน้ํามัน ปริมาณการรั่วไหล ทิศทาง
และความเร็วของกระแสนํ้า กระแสลม สภาพอากาศ พื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ          
สิ่งแวดลอม  ท้ังน้ี เพื่อที่จะไดเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะลดผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากคราบนํ้ามัน สําหรับผูท่ีจะเปนผูพิจารณาขอมูลดังกลาวและตัดสินใจเลือกวิธีการขจัดคราบ   
นํ้ามันไดน้ัน ตองเปนผูท่ีมีพื้นฐานความรูดานมลพิษจากนํ้ามันและไดรับการฝกอบรมทางดานน้ี        
มาโดยเฉพาะ

4.2  การแบงระดับการรั่วไหลของน้ํามันลงสูแหลงน้ํา

การประสานความรวมมือเพื่อปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามัน อาจแบงตามระดับการ    
รั่วไหลของน้ํามัน ดังน้ี

      ระดับท่ี 1   นํ้ามันร่ัวไหลขนาดเล็ก ไมเกิน 20 ตัน ซ่ึงอาจเกิดจากกิจกรรมขนถาย   
นํ้ามันบริเวณทาเทียบเรือ เปนตน การดําเนินการขจัดคราบน้ํามันในระดับน้ี เปนความรับผิดชอบ
ของหนวยงานท่ีกอใหเกิดการร่ัวไหล และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีตองแจงใหกรมการ    
ขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวทีราบในโอกาสแรก



ระดับท่ี 2  นํ้ามันร่ัวไหลขนาดกลาง ระหวาง 20 - 1,000 ตัน ซ่ึงอาจเกิดจาก       
อุบัติเหต ุ  เชน เรือชนกัน เปนตน การดําเนินการขจัดคราบนํ้ามันในระดับน้ีจะตองมีการรวมมือ
จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ ซ่ึงจะตองดําเนินการ
ตามแผนปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน แหงชาต ิ หากเกินขีดความสามารถของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู  อาจตองขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ

ระดับท่ี 3  เปนการรั่วไหลของน้ํามันขนาดใหญ ปริมาณเกินกวา 1,000 ตัน ซ่ึงอาจ
เกิดจากอุบัติเหตุที่รุนแรง การดําเนินการขจัดคราบน้ํามันในระดับน้ี จําเปนตองขอการสนับสนุน
เพิ่มเติมจากตางประเทศ

4.3  ข้ันตอนการปฏิบัติ

4.3.1  การแจงเหตุ

เม่ือพบเหตุการณร่ัวไหลของนํ้ามัน ใหผูพบเหตุแจงไปยังหนวยงานท่ี      
เกี่ยวของ  ตามที่ระบุในภาคผนวก 7

4.3.2  การรับแจงเหตุ

       เมื่อมีผูแจงเหตุการรั่วไหลของน้ํามัน ใหหนวยรับแจงเหตุดําเนินการดังนี้

4.3.2.1  สอบถามขอมูลรายละเอียดตามแบบฟอรมที่ปรากฏในภาคผนวก 6

4.3.2.2  แจงกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี เพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย
ประสานงาน

4.3.3  การปฏิบัติเม่ือไดรับแจงเหตุ

4.3.3.1 ศูนยประสานงานตรวจสอบขอมูล และแจงใหหนวยที่เกี่ยวของทราบ

4.3.3.2  หนวยปฏิบัติการดําเนินการตรวจสอบ  หากพิจารณาเห็นวาจะตองมี
การดําเนินการขจัดคราบนํ้ามันตามแผน ใหหนวยปฏิบัติการดําเนินการปองกันและขจัดคราบ   
นํ้ามันในข้ันตนโดยทันที



4.3.3.3  กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี หรือกองทัพเรือ แลวแตกรณี
ในเขตความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว จัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติการ โดยติดตอใหผูเกี่ยวของ   
มารวมประชุม เพื่อวางแผนและยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ํามัน และประสานสั่งการปฏิบัติการขจัด
คราบนํ้ามัน  พรอมท้ังรายงานความคืบหนาใหศูนยประสานงานทราบ

4.3.4 การปฏิบัติการของศูนยประสานงาน

4.3.4.1 รายงาน กปน.

4.3.4.2 รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ

4.3.4.3 แจงเตือนเรือและประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบ

4.3.4.4 ประสานการสนับสนุนการปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติ

4.3.4.5 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการขจัดคราบนํ้ามัน

4.3.5  การปฏิบัติการของศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

4.3.5.1 อํานวยการ กํากับ ดูแล และประสานการปฏิบัติในการดําเนินการ    
ขจัดคราบนํ้ามันตามความเหมาะสมของสถานการณ

4.3.5.2 รายงานความคืบหนาของการดําเนินการ ใหศูนยประสานงานทราบ
เปนระยะๆ

4.3.5.3 ประสานการปฏิบัติการระหวางหนวยตางๆ ในแผนฯ และหนวยงาน  
หรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ

4.3.5.4 ประเมินผลการปฏิบัติการตอเนื่อง และเสนอแนะศูนยประสานงานเพ่ือ
ขอการสนับสนุนเพิ่มเติม

4.3.6  การปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการ

4.3.6.1 ดําเนินการขจัดคราบนํ้ามันตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย



4.3.6.2 รายงานผลการปฏิบัติใหศูนยควบคุมการปฏิบัติการทราบ

4.3.7  การปฏิบัติการของหนวยสนับสนุน

สนับสนุนกําลังคน ผูเช่ียวชาญ อุปกรณ เครื่องมือ ยานพาหนะ เสบียงอาหาร  
เครื่องดื่ม และอื่นๆ ท่ีจําเปน ตามที่ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ หรือศูนยประสานงานรองขอ

4.3.8  การเก็บรวบรวมส่ิงปนเปอนนํ้ามัน

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการติดตอประสานงานกับจังหวัด เพื่อดําเนินการเก็บ
รวบรวมสิ่งปนเปอนนํ้ามัน และติดตอประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือศูนยกําจัดกาก  
อุตสาหกรรมเอกชน  เพื่อดําเนินการกําจัดสิ่งปนเปอนน้ํามัน  ตอไป

4.3.9 การยุติการปฏิบัติการ

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการมีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติการ หากพิจารณา
เห็นวาการปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามันสําเร็จลุลวงแลว ใหแจงศูนยประสานงาน เพื่อขออนุมัติ 
กปน. ยุติการปฏิบัติการ

4.3.10 การประเมินผล

ศูนยประสานงานมีหนาท่ีสรุป ประเมินผลการดําเนินการ และรายงานให 
กปน. ทราบ พรอมทั้งเสนอแนะขอแกไขสําหรับการปรับปรุงแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา
เน่ืองจากนํ้ามัน แหงชาติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  การกําหนดหนาที่ของหนวยปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน

5.1  หนวยปฏิบัติการ

5.1.1 กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี มีหนาท่ีตรวจการณ ตรวจสอบ         
ขอเท็จจริงของรายงาน ปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามันในแมนํ้า ปากแมนํ้า ทะเลสาบและเขตทาเรือ 



และสนับสนุนการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันในทะเล โดยดําเนินการและจัดเตรียมในเรื่องตาง ๆ 
ดังน้ี

5.1.1.1 จัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

5.1.1.2 เรืออํานวยการ

5.1.1.3 เรือตรวจการณ

5.1.1.4 เรือปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามัน

5.1.1.5 เรือลากจูง

5.1.1.6 อุปกรณขจัดคราบนํ้ามัน

5.1.1.6 ขอมูลสมุทรศาสตรและพยากรณอากาศ

5.1.1.7 อื่นๆ

5.1.2  กองทัพเรือ   มีหนาท่ีตรวจการณ   ตรวจสอบขอเท็จจริงของรายงาน   ปฏิบัติ
การขจัดคราบนํ้ามันในทะเลนอกเขตทาเรือ และสนับสนุนการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันในแมน้ํา  
ปากแมนํ้า ทะเลสาบและเขตทาเรือ โดยจัดเตรียมกําลังพล เครื่องมือ อุปกรณและสิ่งอํานวย   
ความสะดวก  ดังน้ี

  
5.1.2.1 จัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

    5.1.2.2  เรืออํานวยการ

5.1.2.3 เรือตรวจการณ

5.1.2.4 เรือปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามัน

5.1.2.5 เรือลากจูง

5.1.2.6 เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร



5.1.2.7 อุปกรณขจัดคราบนํ้ามัน

5.1.2.8 ขอมูลสมุทรศาสตรและพยากรณอากาศ

5.1.2.9 อื่นๆ

5.1.3 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดตัง้ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและขจัด
คราบน้ํามันบริเวณชายฝงตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่ และประสานการปฏิบัติกับ
ศูนยควบคุมการปฏิบัติการของกองทัพเรือและกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี รวมท้ังจัด
ทําแผนปฏิบัติการฟนฟูและชดเชยความเสียหายตอสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
คราบนํ้ามันเสนอกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีดําเนินการ

5.1.4  สมาคมอนุรักษสภาพแวดลอมของกลุมอุตสาหกรรมน้ํามัน มีหนาที่ใหการ
สนับสนุนดานขอมูลเพื่อการตรวจสอบขอเท็จจริงของรายงานนํ้ามันร่ัวไหล รวมการปฏิบัติการ
ขจัดคราบน้ํามันกับหนวยงานราชการ และชวยเหลือในการประสานการขอสนับสนุนเครื่องมือจาก   
ตางประเทศ  รวมท้ังใหขอมูลสนับสนุนทางวิชาการ

5.2  หนวยสนับสนุน

5.2.1 กองทัพอากาศ มีหนาที่สนับสนุนในการตรวจการเคลื่อนที่ของคราบน้ํามันและ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของรายงานนํ้ามันร่ัวไหล และการขจัดคราบนํ้ามัน พรอมทั้งลําเลียงวัสดุ 
อุปกรณ และเคร่ืองมือขจัดคราบนํ้ามันตามขีดความสามารถ เม่ือไดรับการประสานผานศูนย
ปฏิบัติการกองทัพอากาศ (ศปก.ทอ.)

5.2.2 กองทัพบก มีหนาที่ใหการสนับสนุนกําลังพลและยุทโธปกรณ รวมปฏิบัติการ
ขจัดคราบนํ้ามันบนชายฝงและสนับสนุนอากาศยาน เพื่อตรวจการณและตรวจสอบขอเท็จจริง  
เม่ือไดรับการประสาน โดยดําเนินการขอความชวยเหลือผานศูนยปฏิบัติการกองทัพบก           
(ศปก.ทบ.)

5.2.3 กรมการขนสงทางอากาศ มีหนาท่ีคนหาและชวยเหลืออากาศยาน และเรือ
ประสบภัย และรับแจงเหตุนํ้ามันร่ัวไหลท่ีพบเห็นโดยอากาศยาน และรายงานไปยังศูนย     
ประสานงาน การประกาศเขตปฏิบัติการทางอากาศ และชวยอํานวยความสะดวกแกเครื่องบิน    
ที่บรรทุกเครื่องมืออุปกรณขจัดคราบนํ้ามันจากตางประเทศ



5.2.4  กองบังคับการตํารวจน้ํา มีหนาท่ีรับแจงขาวนํ้ามันร่ัวไหล ตรวจสอบขอเท็จ
จริง  และควบคุมการจราจรทางนํ้าในท่ีเกิดเหตุ

5.2.5 กรมอุตุนิยมวิทยา  มีหนาท่ีสนับสนุนขอมูลสภาพอากาศ และพยากรณอากาศ
อยางตอเนื่อง

5.2.6 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน)  
มีหนาท่ีประสานการสนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณปองกันและทําความสะอาดชายฝง รวมท้ัง      
ยานพาหนะในการขนยายกําลังคนและส่ิงปนเปอนนํ้ามัน

5.2.7 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีให  
ขอมูลสถานภาพทรัพยากรทางทะเล และการใชประโยชนพื้นที่บริเวณชายฝง ประเมินมูลคา  
ความเสียหายของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังจัดทําแผนและดําเนินการฟนฟูสภาพ        
แวดลอม

5.2.8 กรมควบคุมมลพิษ มีหนาที่สนับสนุนขอมูลการคาดการณแนวทางการเคลื่อน
ตัวของคราบนํ้ามันโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร ขอมูลทรัพยากรชายฝงทะเลท่ีไดรับผล
กระทบ  ขอมูลเพื่อการตรวจสอบแหลงที่มาของน้ํามันที่รั่วไหล ดูแลและกํากับการใชสารเคมีขจัด
คราบนํ้ามัน และจัดทําแผนฟนฟูสภาพแวดลอม รวมท้ังใหขอมูลอันจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินคดีกับผูกอใหเกิดมลพิษจากน้ํามัน

5.2.9  กรมประมง  มีหนาที่ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ อุปกรณ ยานพาหนะ 
กําลังคน และอื่นๆ เพ่ือการปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามัน

5.2.10 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีหนาท่ีใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ 
อุปกรณ ยานพาหนะ กําลังคน และอื่นๆ เพ่ือการปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามัน

5.2.11 สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร  มีหนาท่ีใหการสนับสนุนอากาศยานในการ
ฉีดพนสารเคมีขจัดคราบนํ้ามันเม่ือไดรับการประสาน

5.2.12  กรมศุลกากร มีหนาท่ีประสานงาน และกําหนดวิธีการ หรือระเบียบปฏิบัติ
พิเศษ หรือคําสั่งศุลกากร เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําเคร่ืองมือจากตางประเทศเขามาชวย
ปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามัน  ใหรวดเร็วและทันตอเหตุการณ



5.2.13 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   มีหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานท่ี    
เกี่ยวของและรายงานเหตุการณและผลการดําเนินการแกไขเสนอตอผูบังคับบัญชาในกระทรวง
คมนาคมทราบเปนระยะ

5.2.14 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีหนาท่ีประสานงานใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายระหวางประเทศ และ/หรือความตกลงระหวางประเทศ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ      
กรณีผูกระทําผิดเปนเรือตางประเทศ

5.2.15 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกในพิธีการตรวจคน
เขาเมือง กรณีมีการนําผูเช่ียวชาญ หรือบุคลากรจากตางประเทศเขามาดําเนินการขจัดคราบ    
นํ้ามัน

5.2.16  การทาเรือแหงประเทศไทย  มีหนาที่รับแจงเหต ุ สนับสนุนการตรวจการณ
ตรวจสอบขอเท็จจริงการเกิดนํ้ามันร่ัวไหล การกูเรือ และรวมขจัดคราบนํ้ามันในเขตความ        
รับผิดชอบของทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง และบริเวณใกลเคียง โดยขอความชวยเหลือผาน
ศูนยสื่อสารของการทาเรือฯ

5.2.17 การส่ือสารแหงประเทศไทย  มีหนาที่อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานี
วิทยุติดตอเรือเดินทะเลเพื่อใชรับแจงเหตุน้ํามันรั่วไหล ตลอดจนการสนับสนุนเคร่ืองมือสื่อสารและ
ขายการสื่อสารเมื่อไดรับการประสาน

5.2.18  กรมบัญชีกลาง  มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการเบิกจายเงินทดรอง   
ราชการและเงินงบประมาณกลาง  ในการปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามัน

5.2.19  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  มีหนาที่ใหขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับแทนขุดเจาะ   
น้ํามันและน้ํามันที่รั่วไหล  รวมทั้งรวมจัดทําแผนฟนฟูสภาพแวดลอม

5.2.20 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีหนาท่ีประสานงานและดําเนินการกําจัดสิ่ง      
ปนเปอนน้ํามัน  ตามที่ศูนยควบคุมการปฏิบัติการรองขอ

5.2.21  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย มีหนาที่ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ที่เกิดนํ้ามันรั่วไหล  และรวมจัดทําแผนฟนฟูสภาพแวดลอม

5.2.22 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีหนาท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา  รวมทั้งรวมจัดทําแผนฟนฟูสภาพแวดลอม



6.  การประสานงาน

6.1 การปฏิบัติงานระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหใชการประสานงาน
แลวใหหนวยงานนั้นๆ ไปส่ังการหนวยรองของตน

6.2 การปฏิบัติงานรวมระหวางเรือกับเรือ และ/หรือ เรือกับอากาศยานของหนวยงาน 
ตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ให       
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ กําหนดเรือท่ีมีความพรอมในดานองคบุคคล องควัตถุ และองค   
ยุทธวิธีในการควบคุมเรือและอากาศยาน เปนเรือบัญชาการ โดยใหเรือและอากาศยานอื่นๆ ท่ีเขา
รวมปฏิบัติการขึ้นควบคุมทางปฏิบัติการกับเรือบัญชาการ

6.3   แผนนี้มีผลใชบังคับเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการปองกัน
และขจัดมลพิษทางนํ้าเนื่องจากน้ํามัน ดําเนินการแจกจายใหหนวยเกี่ยวของทราบเพื่อจัดทําแผน   
รองรับและแผนประสานในพื้นที่

7.  การสื่อสาร
 

7.1 การสื่อสารระหวางศูนยประสานงานกับศูนยควบคุมการปฏิบัติการ และหนวยงาน
สนับสนุนตางๆ  ใหใชการประสานทางโทรศัพทและโทรสาร ตามหมายเลขโทรศพัทและโทรสาร
ของหนวยงานที่เกี่ยวของตามภาคผนวก 7

7.2     ขายการส่ือสารในทะเล
การสื่อสารระหวางศูนยควบคุมการปฏิบัติการกับเรืออํานวยการ เรือปฏิบัติการ 

และหนวยตรวจการณทางอากาศ  ใหใชวิทยุสื่อสาร VHF Marine Band ชอง 15 ความถี่ 156.750 
MHz. เปนขายหลัก  และชอง 77 ความถี่ 156.875 MHz. เปนขายรอง สวนการประสานงานภาย
ในระหวางเรือปฏิบัติงาน ใหเลือกใชความถี่วิทยุไดตามความเหมาะสม ดังแผนภูมิแสดงขายการ
ส่ือสารในทะเล  ตามภาคผนวก 8

7.3 ขายการส่ือสารชายฝง
    การสื่อสารระหวางศูนยควบคุมการปฏิบัติการกับหนวยปฏิบัติการชายฝง ใหใชการ

สื่อสารทางโทรศัพท และวิทยุส่ือสารในระบบ VHF กับ UHF โดยใชขายการสื่อสารของทองถิ่น 
เปนหลัก ดังแผนภูมิแสดงขายการสื่อสารชายฝง ตามภาคผนวก 9 หากไมสามารถใชขายการ   
สื่อสารทองถิ่นได ใหเลือกใชความถี่วิทยุที่เหมาะสม



8.  การรายงาน การประชาสัมพันธและการแถลงขาว

8.1 วัตถุประสงค
เพื่อใหมีการรายงานผลการปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามันท่ีร่ัวไหล ใหเปนไปอยางมี

ระบบตอเนื่องและถูกตองในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหการประชาสัมพันธและการแถลงขาวบรรลุ
วัตถุประสงคดวยดี

8.2 แนวทางการดําเนินงาน
ใหรายงานสถานการณแกประชาชนท่ัวไป  ไดรับทราบสถานการณและผลการ

ปฏิบัติการโดยผานสื่อตางๆ ดวยขอเท็จจริง โดยรวดเร็ว ทันเหตุการณ และถูกตองจากแหลงขาว
เดียวกัน

8.3 การปฏิบัติ
นอกเหนือจากการสื่อสารทางวาจาระหวางการปฏิบัติการเปนปกติแลว ใหมีการ

ดําเนินการ ดังน้ี

8.3.1 ใหมีการรายงานความคืบหนา ในการควบคุมสถานการณขจัดคราบ       
นํ้ามันตามลําดับสายการประสานงานเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ใหศูนยควบคุมการ
ปฏิบัติการรายงานสรุปใหศูนยประสานงานเปนลายลักษณอักษร

8.3.2 ศูนยประสานงานมีหนาท่ีประชาสัมพันธและรายงานสรุปสถานการณ   
ตามขอเท็จจริงในขณะน้ัน ทันตอเหตุการณ และตอเนื่อง ท้ังน้ี รายงานดังกลาวจะตองไดรับการ
พิจารณาเห็นชอบจากผูอํานวยการศูนยประสานงานกอน

8.3.3   ใหมีการแถลงขาวตอสื่อมวลชน ถึงความกาวหนาในการควบคุมสถาน
การณเปนคร้ังคราวตามความเหมาะสม โดยผูอํานวยการศูนยประสานงาน หรือศูนยควบคุมการ
ปฏิบัติการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการศูนยทั้งสอง

8.3.4  ในกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนโดยตรง จากผลกระทบ
เบื้องตน ใหศูนยประสานงานจัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ  เพื่อติดตอ  ช้ีแจง และใหความชวย
เหลือในดานตางๆ  ตามความเหมาะสม  โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได

8.3.5   เมื่อสถานการณสิ้นสุด ใหศูนยประสานงานจัดทํารายงานสรุปผลขั้นสุดทาย
นําเสนอตอ  กปน.  และหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ



9.  คาใชจายในการขจัดคราบน้ํามัน

คาใชจายในการปฏิบัติการขจัดคราบนํ้ามันท่ีเกิดข้ึนใหหนวยปฏิบัติการและหนวย
สนับสนุนที่เปนหนวยงานของรัฐสํารองจายจากตนสังกัดไปกอน  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจใหรวบรวม  
ใบสําคัญคูจายสงใหกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีดําเนินการเบิกจายตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงการคลังตอไป

10.  การดําเนินการดานกฎหมาย

10.1 ใหกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีรวบรวมหลักฐาน เพื่อดําเนินการตาม
กฎหมายตอผูกอใหเกิดมลพิษ ใหชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขจัดคราบนํ้ามัน

10.2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมควบคุม 
มลพิษ  มีหนาท่ีใหขอเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอหนวยงาน      
ราชการท่ีมีหนาท่ีดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามท่ีกฏหมายกําหนดไว หรือสวนราชการที่
ไดเสียคาใชจายในการขจัดมลพิษ เพื่อใชประโยชนในการเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอ          
สิ่งแวดลอม  และคาใชจายในการฟนฟูสิ่งแวดลอมจากผูที่กอใหเกิดมลพิษ

11.  การขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ

11.1 ในกรณีนํ้ามันร่ัวไหลขนาดใหญเกินขีดความสามารถของหนวยงานในประเทศ ให
ศูนยประสานงานดําเนินการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆ ตามขอตกลงหรือความ 
รวมมือท่ีไดจัดทําไว  โดยผูกอมลพิษตองรับผิดชอบคาใชจายและตองวางหลักประกันทางการเงิน
ไวกับศูนยประสานงาน

11.2 ในกรณีท่ีผูกอมลพิษเปนสมาชิกของบริษัทขจัดคราบนํ้ามันในตางประเทศ ใหศูนย
ประสานงานดําเนินการเพื่อใหผูกอมลพิษ แจงขอความชวยเหลือจากบริษัทขจัดคราบนํ้ามัน     
ดังกลาวเขามารวมปฏิบัติงาน

11.3  ในกรณีที่ผูกอมลพิษมิไดเปนสมาชิกของบริษัทขจัดคราบน้ํามันในตางประเทศ ให
ศูนยประสานงานดําเนินการติดตอขอความชวยเหลือจากบริษัทขจัดคราบนํ้ามันในตางประเทศ   
โดยผูกอมลพิษตองวางหลักประกันทางการเงินสําหรับคาใชจายของบริษัทขจัดคราบนํ้ามัน      
ดังกลาวไวกับศูนยประสานงาน
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12.  การกําจัดส่ิงปนเปอนนํ้ามัน

ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานงานเพื่อกําจัดสิ่งปนเปอนจากน้ํามัน โดยประสานกับ
ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ  เพื่อแกปญหาสิ่งปนเปอนจากน้ํามันหลังการปฏิบัติการ

13.  การฟนฟูและชดเชยความเสียหายของสภาพแวดลอม

13.1 ในการแกไขปญหานํ้ามันร่ัวไหล เพื่อมิกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม หรือทําให
สภาวะแวดลอมเสือ่มโทรมลง ให กปน. แตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูและประเมินคาความเสียหายตอ
สภาพแวดลอมอันเน่ืองมาจากน้ํามันขึ้น โดยประกอบดวยตัวแทนจากจังหวัด กรมการขนสงทางนํ้าและ
พาณิชยนาวี กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ      
สิ่งแวดลอม  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช   กรมประมง    กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และอื่นๆ ตามความจําเปน เพื่อจัด
เตรียมแผนปฏิบัติการฟนฟูและชดเชยความเสียหายตอสภาพแวดลอมของพื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบจาก
คราบนํ้ามัน

13.2 ใหผูกอใหเกิดมลพิษเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการฟนฟูและชดเชยความเสียหายตอ
สภาพแวดลอมของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ํามัน

            

                                                         (นายวนัมูหะมัดนอร  มะทา)
                                                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

                       ประธานคณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากนํ้ามัน
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