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น ้ำมันรั่วไหลจำกเรือบรรทุกน ้ำมันกับมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรป้องกันมลพิษน ้ำมัน 
ในประเทศไทย (2)* 

       ดวงเด่น นาคสีหราช** 
 

5. มำตรกำรทำงกฎหมำยและแนวทำงในกำรป้องกันมลพิษน ้ำมันจำกน ้ำมันรั่วไหลจำกเรือบรรทุกน ้ำมัน 
    ของประเทศไทย 

 5.1 สถิติน ้ำมันรั่วไหลจำกเรือบรรทุกน ้ำมันในประเทศไทย 
 กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2519–2553 เกิดเหตุน ้ามันรั่วไหลที่ได้ด้าเนินการตรวจสอบ

และจัดการแก้ไขร่วมกับหน่วยงาน อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 124 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เป็นการรั่วไหลในปริมาณเล็กน้อย สาเหตุ
ของการรั่วไหลที่พบมากที่สุดได้แก่ การรั่วไหลจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือ เก็บกัก หรือสูบถ่ายน ้ามันช้ารุดการ
รั่วไหลระหว่างการสูบถ่ายน ้ามันกลางทะเลจากเรือขนาดใหญ่ลงสู่เรือขนาดเล็ก หรือระหว่างเรือกับท่าเทียบเรือการ
ลักลอบทิ งหรือการปล่อยทิ ง เช่น ปล่อยทิ งน ้ามันชนิดเดิมก่อนบรรทุกน ้ามันชนิดใหม่ หรือลักลอบถ่ายน ้าอับเฉาการ
รั่วไหลจากเรืออับปาง เนื่องจากเรือโดนกัน ชนหินโสโครก หินฉลาม หรือไฟไหม้ เป็นต้น และสาเหตุอ่ืนๆ เช่น รั่วไหล
จากแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเล น ้าทิ งจากฝั่ง หรือรั่วไหลตามธรรมชาติ 1 ดังนั น จึงสรุปได้ว่ามูลเหตุของน ้ามัน
รั่วไหลจากเรือบรรทุกน ้ามันเกิดขึ นจาก 2 มูลเหตุหลักคือ การกระท้าโดยจงใจของมนุษย์ซึ่งได้แก่ การรั่วไหลจาก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือ เก็บกัก หรือสูบถ่ายน ้ามันช้ารุดการรั่วไหลระหว่างการสูบถ่ายน ้ามันกลางทะเลจากเรือ
ขนาดใหญ่ลงสู่เรือขนาดเล็ก หรือระหว่างเรือกับท่าเทียบเรือการลักลอบทิ งหรือการปล่อยทิ ง เช่น ปล่อยทิ งน ้ามันชนิด
เดิมก่อนบรรทุกน ้ามันชนิดใหม่ หรือลักลอบถ่ายน ้าอับเฉาและการกระท้าโดยไม่จงใจของมนุษย์ซึ่งได้แก่ การรั่วไหล
จากเรืออับปาง เนื่องจากเรือโดนกัน ชนหินโสโครก หินฉลาม หรือไฟไหม้ เป็นต้นนอกจากมูลเหตุทั งสองประการนี เกิด
จากสาเหตุอื่นๆ  

ตำรำงท่ี 1 สถิติเหตุการณ์น ้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน ้ามันปริมาณมาก ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 25552 
 

ล้ำดับ วัน เดือน ป ี ชนิดน ้ำมนั สถำนที่เกิด สำเหตุ ปริมำณ 

1 15 มกราคม 2545 น ้ามันเตา หินฉลาม เกาะจวง นอก
ฝั่งอ้าเภอสตัหีบ จ.ชลบรุ ี

เรือ Eastern Fortitude 
สัญชาติปานามา ชนหินฉลาม 

234 ตัน 

                                                           
* บทความนี แบ่งเป็นสองตอน ตอนที่หนึง่ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาว ีปีที่ 8 ฉบับที ่8 

** นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อาจารย์ประจ้าสาขานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 1กรมเจ้าท่า, “สถิติน า้มันรั่วไหล”, from http://www.md.go.th/safety_environment/04_4.php (Retrieved on May 23, 2013) 

2เพิ่งอ้าง. 



น ้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน ้ามันกับมาตรการทางกฎหมายในการปอ้งกันมลพิษน ้ามันในประเทศไทย (2)  2   

          

ล้ำดับ วัน เดือน ป ี ชนิดน ้ำมนั สถำนที่เกิด สำเหตุ ปริมำณ 

2 17 ธันวาคม 2545 น ้ามันเตา ทางเข้าท่าเรือแหลมฉบัง
ด้านใต้ของเกาะสีชัง ชลบุร ี

เรือ Kota Wijaya โดนกับ
เรือ Sky Ace ท้าให้มีน ้ามันเตา
รั่วไหลลงทะเล 

210 ตัน 

3 4 พฤษภาคม 2549 น ้ามันเตา บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ
บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์
นิ่ง จ้ากัด อ.มาบตาพุด 
ระยอง 

รั่วไหลจากรอยรั่วที่ระวาง
หมายเลข 2 ของเรือบรรทุก
น ้ามัน CP 34 

20 ตัน 

4 4 กันยายน  2554 ดีเซล (B5) ห่างจากเกาะราชาใหญ่
ทางด้านตะวันออก ประมาณ 
4 ไมล์ทะเล จ.ภูเก็ต 

เรือบรรทุกน ้ามันช่ือ ส.โชค
ถาวร 6 จมเนื่องจากสภาพภูมิกา
ศเลวร้ายและมีคลื่นลมแรง 

ประมาณ 40,000 ลิตร 

5 14 กรกฎาคม 2555 น ้ามันดีเซล 

 (น ้าปนน ้ามัน) 

บริเวณทางทิศตะวันออก
ของเกาะสมุยห่างฝั่ง
ประมาณ 22 ไมล์ทะเล 

ลักลอบปล่อยทิ งจากเรือ
บรรทุกน ้ามันช่ือ Venus 20 

ไม่ทราบ 

 

นอกเหนือจากนี  รวมถึงเหตุการณ์น ้ามันรั่วไหลในขณะที่เรือบรรทุกน ้ามันลอยล้าขนถ่ายน ้ามันดิบเข้าสู่โรง
กลั่นน ้ามันของ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company 
Limited) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า PTTGC เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาด้วย 

 5.2 เขตควำมเสี่ยงต่อน ้ำมันรั่วไหลจำกเรือบรรทุกน ้ำมันในประเทศไทย 
 ส่วนแหล่งน ้าทะเล ส้านักจัดการคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ ได้จ้าแนกเขตความเสี่ยงต่อน ้ามันรั่วไหลใน

น่านน ้าทะเลไทย ตามระดับความเสี่ยงและความรุนแรงต่อการได้รับผลกระทบจากน ้ามันรั่วไหล ออกเป็น 4 เขต3 ดังนี  
 เขตที่ 1 มีควำมเสี่ยงสูงมำก ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ครอบคลุมพื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี และระยอง เป็นที่ตั งของนิคมอุตสาหกรรม มีกิจกรรมการขนถ่ายน ้ามันบริเวณท่าเทียบเรือและกลางทะเล มี
การจราจรทางน ้าหนาแน่น 

 เขตที่ 2 มีควำมเสี่ยงสูง ได้แก่ บริเวณปากแม่น ้าเจ้าพระยาถึงท่าเรือคลองเตย เป็นเส้นทางหลักของเรือ
บรรทุกน ้ามัน เรือสินค้า และเรือโดยสาร อีกทั งเป็นที่ตั งคลังน ้ามันหลายแห่งริมฝั่งแม่น ้า 

 เขตที่ 3 มีควำมเสี่ยงสูงปำนกลำงฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ อ่าวไทยด้านตะวันตก ครอบคลุมพื นที่จังหวัด
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง และสงขลา และฝั่งทะเลอันดามันครอบคลุมพื นที่จังหวัดระนอง 

                                                           
3 กรมควบคุมมลพิษ, “เขตความเส่ียงต่อน ้ามันรั่วไหลในน่านน ้าทะเลไทย” from    

http://wqm.pcd.go.th/water/images/stories/marine/journal/ns_article1_dec10_wqmb.pdf (Retrieved on May 23, 2013). 
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พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล น ้ามันรั่วไหลอาจเกิดจากเรือบรรทุกน ้ามันที่เดินทางเข้าออกช่องแคบมะละกา การขนถ่าย
น ้ามัน ท่าเรือน ้าลึก และท่าเรือโดยสาร ฯลฯ 

 เขตที่ 4 มีควำมเสี่ยงต่้ำ ได้แก่ พื นที่บริเวณฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 3 เขต
ข้างต้น 

ดังนั น เขตความเสี่ยงต่อน ้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน ้ามันในประเทศไทยจึงได้แก่ จังหวัดในภาคตะวันออก 
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงบริเวณปากแม่น ้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ตั งของโรงงานอุตสาหกรรมและท่า
เทียบเรือจ้านวนมาก มีปริมาณการสัญจรทางน ้า โดยเฉพาะเรือบรรทุกน ้ามันมาก ปัจจัยดังกล่าวท้าให้มีความเสี่ยงการ
เกิดน ้ามันรั่วไหลลงสู่ทะเล สูงกว่าในบริเวณจังหวัดชายทะเลอื่น เนื่องจากกรน ้ามันรั่วไหลสัมพันธ์กับกิจกรรมทางทะเล 
ในบริเวณนั นๆ ได้แก่ ท่าเทียบเรือ จ้านวนเรือ ชนิดและประเภทของเรือ แหล่งหรือเขตอุตสาหกรรม เส้นทางการ
สัญจรทางน ้า และกิจกรรมการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าในทะเล 4ดังเช่น อุบัติการณ์น ้ามันรั่วไหลที่ร้ายแรงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ไทยจากเรือบรรทุกน ้ามันในขณะล้าเลียงน ้ามันดิบสู่โรงกลั่นที่เกิดขึ นในอ่าวไทยที่เพ่ิงเกิดขึ นสดๆ ร้อนๆ 
และโด่งดังไปทั่วโลก5 ก็คือ เมื่อเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เกิดอุบัติการณ์น ้ามันรั่วไหลในขณะที่เรือบรรทุกน ้ามัน
ลอยล้าขนถ่ายน ้ามันดิบเข้าสู่โรงกลั่นน ้ามันของ บริษัท PTTGC เนื่องจากท่ออ่อนที่ใช้ส่งน ้ามันฉีกขาด ท้าให้
น ้ามันดิบรั่วไหลลงสู่อ่าวไทยจ้านวนกว่า 50 ,000 ลิตรหรือ 50 ตัน บริเวณห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุด 
จังหวัดระยองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร และท้าให้น ้ามันดิบจ้านวนมหาศาลกระจายตัว
ไปยัง อ่าวพร้าว สถานที่ท่องเที่ยวส้าคัับบนเกาะเสมดดอย่างรวดเรดว ท้าให้น ้าทะเลและหาดทรายกลายเปนนสีด้า
สนิทจากคัราบน ้ามัน6ซึ่งคัวามเสียหายที่เกิดขึ นทั งทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งยังไม่
สามารถประเมินคั่าได้ และยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของการรั่วไหลที่แท้จริง 7ซึ่งถือเป็นเขตที่ 1 ซึ่งมีความ
เสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการรั่วไหลของน ้ามัน เนื่องจากเป็นที่ตั งโรงกลั่นน ้ามันของบริษัท PTTGCกิจกรรมการขนถ่าย
น ้ามันดิบจากบริเวณท่าเทียบเรือหรือกลางทะเล 

 5.3 มำตรกำรทำงกฎหมำยและแนวทำงในกำรป้องกันน ้ำมันรั่วไหลจำกเรือบรรทุกน ้ำมันในประเทศไทย 
  ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมลพิษทางน ้ามันทั งจากการเกิดอุบัติเหตุของเรือการรั่วไหล

ของน ้ามันในระหว่างการปฏิบัติงานของเรือบรรทุกน ้ามันตลอดจนการปล่อยน ้าทิ งน ้ามันอย่างจงใจ โดยเรือบรรทุก
น ้ามัน และเรือสินค้าต่าง ๆทั งท่ีเป็นเรือไทยและเรือต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษน ้ามันในประเทศไทยเกิดขึ นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตามกฎหมายภายใน
ของไทย  

                                                           
4เพิ่งอ้าง. 

5 Reuters, “Thai Oil Spill having “Extreme” Impact on Tourism-Minister”, from 
http://www.reuters.com/article/2013/07/30/us-thailand-oil-spill-idUSBRE96T0AP20130730 (retrieved on August 6, 2013). 

6 ไทยรัฐออนไลน์, “ภัยพิบัติที่เกาะเสม็ด” http://www.thairath.co.th/column/pol/corner/361309(retrieved on August 6, 2013). 

7ไทยรัฐออนไลน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 22. 



น ้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน ้ามันกับมาตรการทางกฎหมายในการปอ้งกันมลพิษน ้ามันในประเทศไทย (2)  4   

          

  5.3.1 อนุสัญญำระหว่ำงประเทศ 
 อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการป้องกันมลพิษน ้ามันจากน ้ามันรั่วไหลของเรือบรรทุกน ้ามันดั งกล่าวข้างต้นที่
ประเทศไทยเป็นภาคีและมีผลใช้บังคับแล้วประเทศไทยมีดังนี   
 ก. อนุสัญญำว่ำด้วยกฎข้อบังคับระหว่ำงประเทศเพื่อกำรป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 

 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2522 และอนุสัญญานี ผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทยในวันเดียวกัน โดยมีพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 ได้อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญานี  

 ข. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันภำวะมลพิษจำกเรือค.ศ.1973 และพิธีสำร ค.ศ. 1978 
  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา MARPOL 73/78 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และ

อนุสัญญาฉบับนี มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25518 
 ค. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 
 ส้าหรับอนุสัญญานี ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 25279และมีผลใช้

บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่18 มีนาคม 2528 
 ง. อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 

  ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญา UNCLOS 1982 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 และได้เข้าเป็นภาคี
โดยการภาคยานุวัตร (accession) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทั งนี อนุสัญญาฉบับนี มีผลใช้บังคับกับประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 255410 

 จ. อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรเตรียมพร้อม กำรสนองตอบและควำมร่วมมือเกี่ยวกับมลพิษ
น ้ำมัน ค.ศ. 1990 

  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2543 และมีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 253811   

  5.3.2 มำตรกำรทำงกฎหมำยภำยในของไทย 
 มาตรการทางกฎหมายภายในของไทยที่เกี่ยวข้องนั นมีทั งที่เป็นพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวกับการ

ป้องกันมลพิษน ้ามันจากน ้ามันรั่วไหลของเรือบรรทุกน ้ามัน   
 ก. พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน ้ำไทย พระพุทธศักรำช 2456 

                                                           
8ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล, “อนุสัญญาด้านการขนส่งทางทะเล”  from http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-03-43/2010-

03-25-08-39-20 (Retrieved on May 23, 2013) 

9เพิ่งอ้าง. 

10เพิ่งอ้าง. 

11เพิ่งอ้าง. 
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  ในส่วนของมาตรการป้องกันมลพิษน ้ามันจากน ้ามันรั่วไหลนั นพระราชบัญญัตินี บัญญัติเกี่ยวกับค้านิยามเรือ
และขนาดของเรือขอบเขตและการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี  น่านน ้าไทยในพระราชบัญญัตินี หมายความว่า บรรดา
น่านน ้าที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของราชอาณาจักรไทยและให้หมายความรวมถึงน่านน ้าที่อยู่ในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักรไทยด้วย12ดังนั น นอกจากน่านน ้าภายในและทะเลอาณาเขตแล้ว ยังหมายรวมถึงเขตต่อเนื่องด้วย การ
ควบคุมความปลอดภัยของเรือและการเดินเรือ เช่น การตรวจสอบและดูแลเรือให้มีสภาพที่ปลอดภัยก่อนออกสู่ทะเล13 
เป็นต้น รวมถึงมาตรการป้องกันการทิ งเทหรือกระท้าให้น ้ามันไหลลงสู่ในแม่น ้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้ามันหรือ
ทะเลสาบ อันจะเป็นเหตุให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น ้า 
ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน ้าหรือทะเลสาบต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั งจ้าทั งปรับ
และต้องชดใช้ค่าเสียหายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งที่เป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั นด้วย14 ตลอดจนการก้าหนด
โทษส้าหรับผู้ใดเท ทิ งหรือปล่อยน ้ามันปิโตรเลียมหรือน ้ามันที่ปนกับน ้ามันรั่วไหลด้วยประการใดๆ ลงในเขตท่า แม่น ้า 
ล้าคลอง ทะเล หรือทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน ้าไทย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั งแต่ 2,000 
บาทถึง 20,000 บาทหรือทั งจ้าทั งปรับ15อย่างไรก็ดี เมื่อพิจาณาจากหลักเกณฑ์ทางกฎหมายข้างต้น เห็นได้ว่า 
บทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและไหล่ทวีป และบทลงโทษที่เป็นค่าปรับยังมีจ้านวนที่น้อย
เกินไปเมื่อเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ นไม่ท้าให้ผู้กระท้ามีความรู้สึกเข็ดหลาบ แม้ว่าจะมีการแก้ไข
พระราชบัญญัตินี ไปแล้วก็ตาม 
 ข. พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.2505 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี มีขึ นเพ่ือคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์
ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกท้าลายหรือเปลี่ยนแปลง
ไป เพ่ืออ้านวยประโยชน์ทั งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไปทั งนี  บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความ
เสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลของน ้ามันจากเรือบรรทุกน ้ามันลงสู่ทะเลซึ่งได้รับความคุ้มครองตามค้านิยามในมาตรา 4 
(1)(2)(3) และ(4)16ของพระราชบัญญัตินี  ได้แก่ บทบัญญัติในหมวด 3 การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติตาม

                                                           
12มาตรา 3 

13มาตรา 139 และมาตรา 167 

14มาตรา 119 ทวิ 

15มาตรา 204 

16มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี  

(1) “ที่ดิน” หมายความว่า พื นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลา้น ้า ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย 

(2) “อุทยานแห่งชาต”ิ หมายความว่า ที่ดินที่ได้ก้าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตติามพระราชบัญญัตินี  

(3) “ไม”้ หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั งที่เป็นต้น เป็นกอ เป็นเถา ตลอดจนส่วนต่างๆ ของไม้ 

(4) “สัตว์” หมายความถึงสัตว์ทุกชนิด ตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์ สิ่งที่เกิดจากสัตว์ และสิ่งที่สัตว์ท้าขึ น 



น ้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน ้ามันกับมาตรการทางกฎหมายในการปอ้งกันมลพิษน ้ามันในประเทศไทย (2)  6   

          

มาตรา 16 (4) ซึ่งวางหลักว่า ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดท้าด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือท้า
ให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย หากฝ่าฝืนตามมาตราดังกล่าวต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ้าทั งปรับตามมาตรา 24  ซึ่งเห็นว่า เป็นค่าเสียหายที่มีจ้านวนไม่เพียงพอที่จะเยียวยาความ
เสียหายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแก่มลพิษน ้ามันที่เกิดขึ น 

 ค. พระรำชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี เนื่องจากประเทศไทยได้เคยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยกฎ

ข้อบังคับระหว่างประเทศส้าหรับการป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1948 และได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดน
กัน พ.ศ. 2497 ขึ นบังคับใช้เพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญานั น ต่อมาอนุสัญญาดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดย
อนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศส้าหรับป้องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ 
15 กรกฎาคม 2520 เป็นต้นไป ในการนี สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกันให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฉบับใหม่ซึ่งประเทศไทยก้าลังด้าเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา  จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ขึ นโดย
สาระส้าคัญของพระราชบัญญัติเฉพาะนี เกี่ยวกับการจัดการจราจรทางเรือและกฎข้อบังคับให้บุคคลากรบนเรือใช้ความ
ระมัดระวังเพ่ือให้เดินเรืออย่างปลอดภัย โดยค้านึงถึงอันตรายทั งหลายในการเดินเรือและเรือโดนกัน 

 ง. พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัตินี ก้าหนดหน้าที่ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าหนด

มาตรการป้องกันและจัดท้าแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ นไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือ
บรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษ17 ซึ่งหมายรวมถึงการป้องกันมลพิษน ้ามันจากน ้ามันรั่วไหลของ
เรือบรรทุกน ้ามันด้วย  

 จ. ระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรป้องกันและขจัดมลพิษทำงน ้ำ เนื่องจำกน ้ำมัน พ.ศ. 2547 
 ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน ้าเนื่องจากน ้ามันยึดตามระเบียบส้านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน ้าเนื่องจากน ้ามัน พ.ศ. 2535 และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ 
พ.ศ. 2547 ดังกล่าวถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 
11(8) เพ่ือจัดตั งองค์กรในการท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบาย และก้ากับดูแลการขจัดคราบน ้ามันซึ่งระเบียบดังกล่าวได้แต่
ตั งคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน ้าเนื่องจากน ้ามัน (กปน.) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น
ประธานและมีอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นฝ่ายเลขานุการ ทั งนี  กปน. ได้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและขจัดมลพิษทางน ้า
เนื่องจากน ้ามันแห่งชาติขึ นเพื่อก้าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ เมื่อเกิดน ้ามันรั่วไหลลงสู่แหล่ง
น ้า โดยก้าหนดแนวทางในการสั่งการและขั นตอนการประสานความร่วมมือต่างๆ ในการขจัดน ้ามันเมื่อเกิดเหตุน ้ามัน
รั่วไหล18 

 
                                                           

 17มาตรา 11 และ 12 

 18ส่วนแหล่งน ้า สา้นักการคุณภาพน า้ กรมควบคุมมลพิษ, แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขน ้ำมันรั่วไหล, (2554) หน้า 27-28 
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  5.3.3แนวทำงในกำรขจัดครำบน ้ำมันของประเทศไทย 
 ขีดความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์น ้ามันรั่วไหลในพื นที่ใดๆ ควรสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของ

มลพิษน ้ามัน และภัยคุกคามต่อสิ่งอ่อนไหว เพ่ือลดผลกระทบจากการรั่วไหลให้เกิดขึ นน้อยที่สุด เนื่องจากผลกระทบ
ทางลบอาจเกิดขึ นกับทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามแนวชายหาดหรือที่มีทิวทัศน์สวยงาม รวมถึง
การประกอบอาชีพประมงหรือเพาะเลี ยงสัตว์นั น 19โดยทั่วไป การแนวทางการขจัดคราบน ้ามันเพ่ือป้องกันมิให้
แพร่กระจายไปยังบริเวณใกล้เคียงได้แก่  

 ก. กำรปล่อยให้น ้ำมันลอยขึ นชำยฝั่ง จำกนั นจึงท้ำควำมสะอำดชำยฝั่ง 
 ข.กำรจ้ำกัดขอบเขตและก้ำจัดครำบน ้ำมันโดยกำรใช้ทุ่นกักน ้ำมันหรือ (boom)ซึ่งมีลักษณะเป็นทุ่นลอย

น ้ายาวๆ เพื่อหยุดการรั่วไหล หรือปิดล้อมไม่ให้คราบน ้ามันแผ่กระจายซึ่งเป็นวิธีในการจ้ากัดวงการแพร่กระจายคราบ
น ้ามัน 

 ค. กำรใช้เครื่องดูดครำบน ้ำมัน (skimmer)ซึ่งเป็นเครื่องสูบน ้าแบบลอยได้ ด้วยท้าการสูบถ่ายคราบน ้ามันที่
ลอยอยู่เหนือผิวน ้าแล้วเก็บไว้บนเรือ 

 ง. กำรปล่อยให้น ้ำมันในทะเลสลำยตัวตำมธรรมชำติด้วยอิทธิพลของสภาพอากาศ แต่จะต้องติดตาม
ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของน ้ามันด้วย 

 จ.กำรใช้สำรขจัดครำบน ้ำมันหรือOil Dispersantคือ การใช้สารเคมีซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวประเภท
เดียวกับสบู่ ก้าจัดคราบน ้ามัน โดยตัวสารดังกล่าวจะท้าให้คราบน ้ามันกระจายตัวออกเป็นอณูเล็กๆ ในห้วงน ้า และจะ
จมลงสู่ก้นทะเลก่อนที่จะถึงชายฝั่งทั งนี  อาจท้าได้โดยการฉีดพ่นสารสลายคราบน ้ามันทางเรือหรือทางเครื่องบิน เพ่ือ
ท้าให้น ้ามันแยกเป็นอณูเล็กๆ เพ่ือให้จุลินทรีในทะเลเป็นตัวย่อยสลาย ซึ่งก็ต้องอาศัยแสงแดดท่ีจ้าพอสมควร 

  5.3.4 อุบัติกำรณ์น ้ำมันรั่วไหลจำกเรือบรรทุกน ้ำมันดิบในขณะขนถ่ำยน ้ำมันดิบไปยังโรง 
กลั่นน ้ำมันของบริษัท PTTGC 
 จากการตรวจสอบในเบื องต้นพบว่า  ช่วงประมาณเวลา 06.50 น. วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. ขณะเรือประเภทเรือ

บรรทุกน ้ามันดิบขนาดใหญ่มาก (very large crude carriers: VLCCs)20ชื่อ MARAN PLATO ซึ่งเป็น สัญชาติกรีซ 
(Greece) มีขนาด 79,890 ตันกรอส และสามารถบรรทุกน ้าดิบได้ถึง 158,795เดทเวทตัน21 เดินทางมาจากตะวันออก
กลาง ก้าลังถ่ายน ้ามันดิบผ่านทุ่นรับน ้ามันดิบที่อยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ 20 กิโลเมตร เพ่ือส่งต่อมายัง โรงกลั่นน ้ามันของ บริษัท PTTGCตั งอยู่ที่การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อ้าเภอเมือง จังหวัดระยองปรากฏว่าได้เกิดเหตุ ท่ออ่อนซึ่งเป็นท่อยางรับน ้ามันดิบ ขนาด 16 นิ ว ช่วงระหว่าง กม.ที่ 

                                                           
19ส่วนแหล่งน ้าทะเล ส้านกัจัดการคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือกำรใช้สำรเคมีขจัดครำบน ้ำมัน, มปป, หนา้ 4. 

20ดูรายละเอียด เรือบรรทุกน ้ามันได้ ใน เชิงอรรถที่ 1. 

21 Maritime Connector, “MARAN PLATO - 9399507 - CRUDE OIL TANKER”, from http://maritime-connector.com/ship/maran-
plato-9399507/ (retrieved on August 6, 2013). 
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19-20  ปริแตก ท้าให้น ้ามันดิบรั่วไหลออกมา เมื่อพนักงานห้องควบคุมของบริษัท PTTGCทราบว่าเกิดเหตุผิดปกติอีก
ทั งพบมีน ้ามันดิบเริ่มไหลออกมาจึงได้สั่งหยุดการส่งน ้ามัน พร้อมควบคุมสถานการณ์ด้วยการปิดวาล์วส่งจ่ายน ้ามัน
ทันทีเพ่ือไม่ให้มีการรั่วเพ่ิมเติม  แต่น ้ามันดิบเกือบ 50 ตัน หรือประมาณ 50,000 ลิตร ได้ไหลทะลักสู่ทะเลอ่าวไทย22 

 ในช่วงแรก น ้ามันดิบแพร่กระจายเป็นวงกว้างเป็นรูป “ตัววี” มีระยะทางยาว 1.5 ไมล์ คราบน ้ามันดิบมีความ
หนาตัว 20-30 ซม. หลังเกิดเหตุสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก เบื องต้นทางบริษัทฯได้น้าเรือ
ฉีดพ่นน ้ายาขจัดคราบน ้ามัน 4 ล้า ออกปฏิบัติการพร้อม  (ขนน ้ายาเคมีขจัดคราบน ้ามัน Oil SILICON NSTYPE2/3 
ไปกว่า 35,000 ลิตร) โดยมีเรือสนับสนุนอีก 3 ล้า มาช่วยวิ่งวนให้น ้ามันดิบท้าปฏิกิริยากับน ้ายาขจัดคราบน ้ามันอย่าง
มีประสิทธิภาพ  รวมทั งใช้ทุ่นกักน ้ามัน(Boom) ความยาว 200 เมตร ปล่อยทุ่นลอยล้อมรอบบริเวณคราบน ้ามันดิบ
ไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง นอกจากจ้ากัดวงในการแพร่กระจายแล้วยังให้ง่ายต่อการขจัดคราบน ้ามันดิบถึงแม้ใน
ช่วงแรกสามารถควบคุมการกระจายตัวของน ้ามันดิบได้ในวงจ้ากัด  และฉีดน ้ายาเคมีสลายคราบน ้ามันดิบจนเหลือ
เพียง 5% หรือประมาณ 3,500 ลิตรแต่ด้วยสถานการณ์ภูมิอากาศภาคตะวันออกช่วงนี  ท้องทะเลค่อนข้างมีคลื่นลม
แรงจึงยากต่อการควบคุม ท้าให้คราบน ้ามันดิบ ความหนาตัว 20-30 ซม. มีลักษณะเป็นสีด้าหนา ถูกคลื่นตีแผ่เป็นวง
กว้างในลักษณะคล้ายฟิล์มบาง ๆ เล็ดลอดออกมาจากแนวบูม (ทุ่นกั น) แล้วถูกคลื่นซัดเข้าไปทางฝั่งด้านทิศตะวันตก
ของเกาะเสม็ดในวันที่29 กรกฎาคม 2556 คราบน ้ามันดิบเริ่มทะลักเข้าสู่ชายหาดทรายของอ่าวพร้าว สภาพหาดทราย
สีขาวที่เคยสวยงามเต็มไปด้วยคราบน ้ามันดิบเป็นแนวยาวกว่า 600 เมตร นอกจากนี น ้าทะเลบริเวณอ่าวพร้าวมีคราบ
น ้ามันดิบหนาแน่นเต็มไปหมดส่งกลิ่นเหม็นตลบ สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยว และประชาชน
ที่อยู่บนเกาะเสม็ด รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะไม่มีใครคาดคิดว่า คราบน ้ามันดิบจะกระจายมาถึงชายหาด
ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทย ท้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประกาศให้บริเวณอ่าวพร้าวเป็นเขตพื นที่ภัยพิบัติทาง
ทะเล23 

 นอกจากนี  น ้ามันดิบยังเปรอะเปื้อนทรายเต็มชายหาด มีการระดมก้าลังทั งฝ่ายปกครอง ทหารเรือ เจ้าหน้าที่
จากอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง ฯลฯ กว่า 600 คนต่างถูกส่งเข้าไปในพื นที่บนเกาะ
เสม็ด ระดมก้าลังช่วยกันเก็บคราบน ้ามัน  ทั งใช้เครื่องไดโว่ดูดคราบน ้ามันดิบเก็บใส่ถัง ใช้กระดาษซับน ้ามันตาม
ชายหาด  และใช้เครื่องฉีดน ้าท้าความสะอาดก้าจัดคราบน ้ามันตามซอกหิน ล่าสุดยังประสานงานขอค้าแนะน้าจาก
หน่วยงานขจัดคราบน ้ามันสากลจากประเทศสิงคโปร์  ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาช่วยเหลือเพ่ิมเติม 24 รวมถึงการใช้
รถแทร็กเตอร์ตักทรายที่ปนเปื้อนคราบน ้ามันออกไปจากชายหาดด้วย ทั งนี ความเสียหายที่เกิดขึ นต่อสิ่งแวดล้อมทะเล
บริเวณท่ีเกิดการรั่วไหลและค่าเสียหายในการก้าจัดคราบน ้ามันยังไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ 

 
                                                           

22เดลินิวส์, “บทเรียนน ้ามันดิบรั่วไหลสู่ทะเลสะท้อนประสิทธภิาพแก้ปัญหาวกิฤติ”,from 
http://www.dailynews.co.th/article/5832/222908 (retrieved on August 6, 2013). 

23เพิ่งอ้าง. 

24เพิ่งอ้าง. 



9  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 9 

 
6. บทส่งท้ำย 
 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษน ้ามันจากน ้ามันรั่วไหลของเรือบรรทุกน ้ามัน เป็นมาตรการที่ดี

ที่สุดในการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากน ้ามันดิบเป็นสิ่งย่อยสลายได้ยาก และสารพิษของ
น ้ามันดิบสามารถสะสมในธรรมชาติได้เป็นเวลานาน ดังนั น การเตรียมแผนและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันที่
ต้นเหตุ คือ เรือบรรทุกน ้ามันจึงเป็นทางออกท่ีเหมาะสมที่สุดประการหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาจากอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเห็นได้ว่ายังไม่มีมาตรการทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศในการป้องกันน ้ามันรั่วไหลจากสงครามและการก่อการร้ายแต่อย่างใดและเมื่อพิจารณาจากพันธกรณีระหว่าง
ประเทศตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษน ้ามันจากน ้ามันรั่วไหลของเรือบรรทุกน ้ามันข้างต้น ประเทศ
ไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศทุกฉบับดังกล่าวทั งสิ น และล้วนแล้วแต่มีผลใช้บังคับแล้ว ดังนั น ประเทศ
ไทยย่อมมีพันธกรณีระหว่างประเทศตามอนุสัญญาและผูกพันที่จะต้องท้าให้กฎหมายภายในของตนสอดคล้องกับ
อนุสัญญาที่ตนได้เข้าเป็นภาคี หรืออนุวัติการให้เป็นกฎหมายภายใน  

ส้าหรับประเทศไทย แม้ว่าจะมีการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและด้าเนินการปรับปรุงกฎหมาย
ให้ทันสมัยยิ่งขึ น หน่วยงานของรัฐที่ท้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีส่วนส้าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันมลพิษน ้ามันจาก
น ้ามันรั่วไหลของเรือบรรทุกน ้ามัน ในกรณีที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์โดยจงใจนั น เช่น การปล่อยทิ งและการ
ลักลอบทิ งเท ย่อมสามารถท้าได้โดยเตรียมและจัดให้มีอุปกรณ์รองรับของเสียในท่าเรือเขตท่าเรือ 5 เขต เช่น เขต
ท่าเรือกรุงเทพฯ เขตท่าเรือศรีราชา เขตท่าเรือมาบตาพุด เขตท่าเรือสงขลา และเขตท่าเรือภูเก็ต เป็นเขตที่ต้องจัดการ
บริการจัดเก็บและบ้าบัดของเสียจากเรือภายใต้กฎระเบียบของกรมเจ้าท่า รวมถึงก้าหนดและจัดท้าแผนที่เขตความ
เสี่ยงต่อน ้ามันรั่วไหล เป็นต้น ส่วนในกรณีที่เกิดจากการกระท้าโดยไม่จงใจ เช่น เรือบรรทุกน ้ามันเกยตื น เรือบรรทุก
น ้ามันโดนกัน เป็นต้น ควรจัดท้าแผนจัดการจราจรทางทะเลให้มีความทันสมัยและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบริเวณท่ีมีการจราจรที่คับคั่ง  นอกจากนี ความร่วมมือระหว่างรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องก็มีส่วน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น กล่าว การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เข้ามาดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายภายในของเรือบรรทุกน ้ามันอ่างจริงจัง รวมถึงผู้ประกอบการและ
ผู้ผลิตน ้ามันที่ต้องใช้เรือบรรทุกน ้ามันต้องตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน โดยค้านึงถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความเสียหายและการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษน ้ามันในทะเล เพ่ือประชาชนในท้องถิ่นมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหาเพ่ือเฝ้า
ระวังและตรวจสอบเหตุการณ์น ้ามันรั่ว ไหลในทะเลจากเรือบรรทุกน ้ามัน เป็นต้น หากประเทศไทยมีมาตรการทาง
กฎหมายและการใช้บังคับที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นปัญหาน ้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน ้ามันย่อมลดน้อยลง 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณากฎหมายภายในของประเทศไทยในแต่ละฉบับ ผู้เขียนเห็นว่า จ้าเป็นต้องแก้ไขส่วนที่
ล้าสมัยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ น เช่น การขยายขอบเขตในการใช้บังคับกฎหมายซึ่งแต่เดิมใช้บังคับเฉพาะภายใน
น่านน ้าภาย ทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องเท่านั น โดยอาจแก้ไขเพ่ิมเติมให้ขยายไปถึงเขตเศรษฐกิจเพาะและไหล
ทวีปด้วยเพ่ือสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีโดยเฉพาะเขตอ้านาจแห่งชาติตาม



น ้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน ้ามันกับมาตรการทางกฎหมายในการปอ้งกันมลพิษน ้ามันในประเทศไทย (2)  10   

          

อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 รวมถึงแก้ไขบทลงโทษในพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะโทษปรับให้มีมูลค่าที่
สูงยิ่งขึ นเพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนเนื่องจากเกิดความรู้สึกเกรงกลัวนั่นเอง และหากมีอนุสัญญาฉบับใหม่ๆ เกิดขึ น 
แต่ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีก็อาจใช้แนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยมลพิษน ้ามัน ค.ศ. 1990 
สหรัฐอเมริกาท่ีออกกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องแม้จะมิได้เป็นภาคีใน
อนุสัญญาฉบับนั นแต่อย่างใด รวมถึงควรออกกฎหมายภายในให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการชดใช้และเยียวยาความ
เสียหายเกิดขึ นด้วย และก้าหนดบุคคลที่ตั งรับผิดต่อมลพิษเช่นว่านี  และมีขอบเขตความรับผิดเพียงใด ตลอดจนการ
จัดตั งกองทุนเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อช่วยดูแล รักษาและตรวจสอบสถานที่เกิด
มลพิษภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์เช่นว่านั นให้กลับมาดีดังเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด เป็นต้น 

 และจากอุบัติการณ์น ้ามันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน ้ามันดิบในขณะขนถ่ายน ้ามันดิบไปยังโรงกลั่นน ้ามันของ
บริษัท PTTGC เนื่องจากท่ออ่อนที่ใช้ในการล้าเลียงน ้ามันไปยังท่อที่จะส่งไปยังโรงกลั่นน ้ามันเกิดการปริแตกนั น คง
เป็นอุทาหรณ์ให้ทั งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงความเสียหายร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เศรษฐกิจและ
สังคม ที่เกิดขึ นจากน ้ามันรั่วไหลมากยิ่งขึ น และการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบต้องเป็นธรรมและ
ทั่วถึง ปัญหาที่เกิดขึ นก็คือ กฎหมายใดให้อ้านาจชดเชยความเสียหายโดยก้าหนดเหตุการณ์ที่เกิดขึ นเป็นตัวตั ง มิใช่เอา
วงเงินงบประมาณหรือเงินประกันที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ แม้ว่า
สามารถก้าจัดคราบน ้ามันออกจากทะเลและชายหาดได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยการฉีดพ่นสารเคมีก้าจัดคราบน ้ามันใน
ทะเล ปัญหาคือ สารพิษที่อยู่ในสารเคมีก้าจัดคราบน ้ามันนั นจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อระบบนิเวศของทะเล 
ชายหาด และชีวิตร่างกายของมนุษย์ในอนาคตหรือไม่ เพียงค้ายืนยันของการใช้สารก้าจัดคราบน ้ามันดังกล่าวว่าเป็น
พิษน้อยกว่าน ้ามันดิบเชื่อถือได้หรือไม่ สิ่งนี คงต้องอาศัยเวลาพิสูจน์กัน อย่างไรก็ดี เหนือสิ่งอ่ืนใดทางที่ดีที่สุดมิให้เกิด
น ้ามันรั่วไหลก็คือ การป้องกันไว้ก่อนด้วยมาตรการทางกฎหมายของไทยที่เข้มงวด ครอบคลุม และครบถ้วนตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ หากเกิดการรั่วไหลแล้ว รัฐต้องมีแนวทางในการป้องกันมิให้ความเสียหายจากมลพิษ
ดังกล่าวขยายบริเวณนั่นเอง จึงจะถือเป็นมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของน ้ามันจากเรือบรรทุกน้ามันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 


