
หัวข้อองคค์วามรู้  การขจัดคราบน้้ามันในทะเล 
ผู้น าเสนอ  คณะอนุกรรมการสาขาการยุทธบริการ 
วัตถุประสงค์การน าเสนอ 
 เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา ขั้นตอน และวิธีการในการขจัดคราบน้้ามันในทะเล 
รายละเอียด 
 นิยามของมลพิษทางน  า 
 ตามระเบียบส้านักงานนายกรัฐมนตรี ให้นิยามของมลพิษทางน้้า คือ มลพิษท่ีเกิดจากการรั่วไหลของน้้ามัน 
การท้ิงส่ิงเจอปนลงสู่ทะเล หรือแหล่งน้้า การขุดเจาะ การขนส่ง การขนถ่าย 
 สาเหตุของมลพิษทางน  าเนื่องจากน  ามัน แบ่งออกเป็น 

๑. การขุดเจาะน้้ามันและก๊าซในทะเล 
๒. โรงกล่ันน้้ามันชายฝ่ัง 
๓. การคมนาคมทางน้้า 
๔. อุตสาหกรรมชายฝ่ัง 
๕. น้้ามันจากแหล่งอื่น ๆ 

รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญดังกล่าว จึงได้ออกระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย การป้องกันและ
ขจัดมลพิษทางน้้าเนื่องจากน้้ามัน พ.ศ.๒๕๓๘ (ปัจจุบันแก้ไขเป็นฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ) เพื่อให้มีการจัดองค์กรใน
รูปคณะกรรมการเรียกว่า “กปน.” โดยมี รมต.คมนาคม เป็นประธาน และหัวหน้าหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยใน ทร. มี  จก.ยก.ทร. ร่วมเป็น “คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้้าเนื่องจากน้้ามัน (กปน.)”  

 ด้วยเหตุนี้ กปน. จึงได้จัดท้า แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้้าเนื่องจากน้้ามัน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
ปัจจุบันได้ปรับปรุงแผนดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีรูปแบบองค์กร  ดังนี้ 

 
/ พร้อมกับ... 



พร้อมกับได้แบ่งระดับการรั่วไหลของน้้ามันลงสู่แหล่งน้้า ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี ๑  
 -  ขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐ ตัน อาจเกิดจากการขนถ่ายน้้ามัน บริเวณท่าเรือ หน่วยงานท่ีก่อให้เกิดการรั่วไหล
รับผิดชอบ โดยแจ้ง ขน. 
 ระดับท่ี ๒ 
 - ขนาดกลาง ๒๐ – ๑,๐๐๐ ตัน อาจเกิดจากอุบัติเหตุ เช่นเรือชนกัน การด้าเนินการ ตามแผนป้องกันและ
ขจัดมลพิษทางน้้า หากเกินความสามารถขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ 
 ระดับท่ี ๓ 
 - ขนาดใหญ่ มากกว่า ๑,๐๐๐ ตัน ต้องขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ  
 การด้าเนินการ เป็นการด้าเนินการโดยความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ความร่วมมือระดับ
ทวิภาคี, ความร่วมมือระดับภูมิภาค และความร่วมมือระดับนานาชาติ 
 ทร. จะด้าเนินการในระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี ส้าหรับระดับภูมิภาค มีหลักการตกลงในการ
ด้าเนินการดังนี้ 

๑. การรวมทรัพยากรและความเช่ียวชาญ 
๒. การแจ้งข่าวสารที่รวดเร็ว 
๓. ความร่วมมือ 
๔. ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 องค์ประกอบในการตกลงระดับภูมิภาคท่ีส้าคัญ ประกอบด้วย 
๑. การแจ้งเหตุ 
๒. การช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ 
๓. การแลกเปล่ียนข้อมูล 
๔. คู่มือ 

 ในส่วนของความร่วมมือในระดับทวิภาคี มีองค์ประกอบในการตกลง คือ เหตุการณ์เฉพาะ, การวางแผนท่ีมี
รายละเอียดมากขึ้น และความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
 
 ประเภทของน  ามันที่ร่ัวไหลในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๖ – พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
/ สาเหตุและขนาดการรั่วไหล... 



 สาเหตุและขนาดของการร่ัวไหล ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๖ – พ.ศ.๒๕๔๕ (ขนาดน้อยกว่า ๗ ตัน) 

 
 สถิติน  ามันร่ัวไหลจ าแนกตามรายปี ในประเทศไทย ตั งแต่ พ.ศ.๒๕๑๖ – พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

 พื นที่พบการร่ัวไหลในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๓ – พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

/ สาเหตุการรั่วไหล... 



 สาเหตุการร่ัวไหลในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๓ – พ.ศ.๒๕๔๗ 

 
 ชนิดของน  ามันที่ร่ัวไหลในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๓ – พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

 ปริมาณการร่ัวไหลของน  ามันในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๓ – พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

 / ขั้นตอนการด้าเนินงาน... 



 ขั นตอนการด าเนินงานเม่ือเกิดเหตุการณ์ร่ัวไหลของน  ามัน 
  ผู้พบเหตุการณ์  หน่วยรับแจ้งเหตุ  ขน.   ศูนย์ประสานงาน   ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ   

หน่วยปฏิบัติการ 
 การปฏิบัติเม่ือได้รับแจ้งเหตุ 

๑. ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลท่ีได้รับ (ชนิดของ นม.ชพ./ปริมาณ
การรั่วไหล/ทิศทางการรั่วไหล/กระแสน้้า กระแสลม, สภาพอากาศ/พื้นท่ีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ) 

๒. เลือกยุทธศาสตร์ในการขจัดคราบน้้ามัน (การระงับการรั่วไหล/กักด้วยทุ่นและดูดเก็บ/ปกป้องบริเวณ/
ใช้สารเคมี/ท้าความสะอาดชายฝ่ัง/ติดตามการเคล่ือนตัวของน้้ามัน) 

การปฏิบัติของหน่วยเรือเม่ือได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติการขจัดคราบน  ามัน 
๑. หาพิกัดต้าบลท่ีได้รับแจ้งและเส้นทางการเดินเรือ 
๒. เดินทางไปยังจุดท่ีตรวจพบการรั่วไหล 
การพิจารณาการขจัดคราบน  ามัน  
การขจัดคราบน้้ามันของหน่วยเรือ พิจารณาจากชนิดของน้้ามัน, ปริมาณการรั่วไหล, ทิศทางความเร็วของ

กระแสน้้าและกระแสลม, สภาพอากาศ และพื้นท่ีส้าคัญทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
แนวความคิดในการขจัดคราบน  ามัน (เลือกใช้จากวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้ร่วมกันได้) 
๑. หยุดและระงับการรั่วไหลโดยเร็วท่ีสุด 
๒. กักบริเวณน้้ามัน โดยใช้ทุ่น 
๓. ปกป้องพื้นท่ีส้าคัญติดทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
๔. ใช้สารเคมีขจัดคราบน้้ามัน 
๕. ท้าความสะอาดชายฝ่ังเมื่อน้้ามันปนเป้ือนชายหาด 
๖. ติดตามการเคล่ือนไหวของคราบน้้ามัน 
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับขจัดคราบน  ามัน 

๑.  เรือขจัดคราบน้้ามัน เช่น เรือเด่นสุทธิ (ขนาด ๒๑๓ ตัน), เรือชลธารานุรักษ์ (๒๙๓ ตัน), เรือรักษ์ธารา 
(ขนาด ๕๐ ตัน), เรือรักษ์เจ้าพระยา(ขนาด ๒๐ ตัน) ส้าหรับเรือใน ทร.ท่ีมีความสามารถ ได้แก่ เรือชุด ร.ล.
แรด ร.ล.แสมสาร ร.ล.กลึงบาดาล ร.ล.มารวิชัย และเรือชุด ร.ล.ริ้น ร.ล.รัง 

๒. ทุ่นกักน้้ามัน 
๒.๑ ทุ่นกักน้้ามันแบบม่าน (Curtain Booms) 

 

/ ๒.๒ ทุ่นกักน้้ามัน... 



๒.๒ ทุ่นกักน้้ามันแบบรั้ว (Fence Booms) 

 

๒.๓ ทุ่นกักน้้ามันแบบชายหาด (Beach Booms) 

              

   ประโยชน์ของทุ่นกักน้้ามนั 
๑. กัก / รวบรวม คราบน้้ามัน 
๒. เบ่ียงเบนการเคล่ือนตัวของคราบน้้ามัน 
๓. ป้องกันพื้นท่ี ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

  ๓. อุปกรณ์เก็บคราบน้้ามัน (SKIMMER) 
   ๓.๑ อุปกรณ์เก็บคราบน้้ามันแบบท้านบ (WEIR  SKIMMER) 

        

    

   / อปุกรณ์เก็บคราบน้้ามัน... 

ขณะท างาน 

เม่ือประกอบกับทุ่นกักน  ามัน 



   ๓.๒ อุปกรณ์เก็บคราบน้้ามันแบบซับน้้ามัน (OLEOPHILIC  SKIMMER) 
 ๓.๒.๑ อุปกรณ์เก็บคราบน้้ามันแบบแผ่นจาน 

          

 ๓.๒.๒ อุปกรณ์เก็บคราบน้้ามันแบบเส้นเชือก 

      

 ๓.๒.๓ อุปกรณ์เก็บคราบน้้ามันแบบสายพาน 

        

 ๓.๒.๔ อุปกรณ์เก็บคราบน้้ามันแบบแปรง 

         

   ๓.๓ อุปกรณ์เก็บคราบน้้ามันแบบสูญญากาศ (VACUUM  SKIMMER) 

         

   / ๓.๔ อุปกรณ์เก็บ... 



   ๓.๔ อุปกรณ์เก็บคราบน้้ามันแบบเครื่องกล (MECHANICAL  SKIMMER) 

     

  ๔. สารเคมีขจัดคราบน้้ามัน   
   สารเคมี จะช่วยท้าให้ความเหนียวของน้้ามันลดลง วิธีการขจัดคราบน้้ามันโดยใช้สารเคมี สามารถท้า
ได้ท้าได้โดย 
   ๔.๑ ฉีดพ่นจากเรือ 
   ๔.๒ ฉีดพ่นจากอากาศยาน 
   ๔.๓ ฉีดบนชายหาด 

 

การท าความสะอาดคราบทะเลบริเวณชายฝั่ง 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการท้าความสะอาดชายฝ่ัง ได้แก่ ปริมาณของน้้ามัน, คุณลักษณะของน้้ามัน, สภาพ
ทางภูมิอากาศ, ลักษณะของชายฝ่ัง และเหตุผลพิเศษ 

ลักษณะของชายฝ่ัง สามารถจ้าแนกออกเป็น ชายฝ่ังท่ีมีโขดหินและส่ิงก่อสร้าง, หาดกรวด, หาดทราย และ
พื้นท่ีปากแม่น้้า 

ทางเลือกส้าคัญท่ีน้ามาใช้ในการท้าความสะอาด ได้แก่ การเลือกท่ีจะไม่ท้าความสะอาด, เลือกท้าเท่าท่ี
จ้าเป็น, เลือกท้าความสะอาดจนอยู่ในสภาพเดิม หรือเลือกท้าความสะอาดจนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

เมื่อพิจารณาลักษณะของชายฝ่ังและทางเลือกในการท้าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มด้าเนินการท้า
ความสะอาดชายฝ่ัง ตามล้าดับดังนี้ 

๑. เก็บคราบน้้ามันส่วนท่ีลอยอยู่ในน้้าก่อน 
๒. เก็บคราบน้้ามันท่ีอยู่ตามพื้น 
๓. ท้าความสะอาดขั้นสุดท้าย/ตบแต่ง 

 / การปฏิบัติงานของเรือ... 



การปฏิบัติงานของเรือในการขจัดคราบน  ามัน 
๑. พิจารณารูปแบบการวางทุ่น 

๑.๑ แบบลากเด่ียวด้วยเรือล้าเดียว   สามารถท้าได้โดย 
  -  วางทุ่นกักน้้ามันเป็นรูปตัว J 

 

  -  วางทุ่นกักน้้ามันเป็นรูปตัว U 

 

๑.๒ แบบลากคู่ด้วยเรือล้าเดียว 
๑.๓ แบบใช้เรือสองล้า 
๑.๔ แบบใช้เรือสามล้า 

๒. การเตรียมการก่อนประจ้าสถานีขจัดคราบน้้ามัน 
๒.๑ ตรวจสอบระดับน้้ายาขจัดคราบน้้ามันในถัง 
๒.๒ ตรวจสอบสภาพหัวฉีด 

 

 

 

/ ๒.๓ ประกอบหัวฉีด... 



๒.๓ ประกอบหัวฉีดน้้ายาขจัดคราบน้้ามัน 

 

   ๒.๔ ประกอบท่อทางและเปิดล้ินทางส่งน้้ายาขจัดคราบน้้ามัน  

      

  ๒.๕ กาง Spray Boom พร้อมยึดด้วยขอยึดให้ต้ังฉากกับตัวเรือ 

    

  ๒.๖ ฉีดพ่นน้้ายาเพื่อช่วยสลายคราบน้้ามัน  

        

  ๒.๗ ต้นเรือ รายงาน ประจ้าสถานีขจัดคราบน้้ามัน “พร้อม” 

   


