กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดําเนินนอก กทม. 10100
วันที่ 6 สิงหาคม 2545
แผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน แหงชาติ
อางถึง 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนือ่ งจากน้ํามัน
พ.ศ. 2538
2. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 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
น้ํามันเปนวัตถุดิบดานพลังงานที่มีบทบาท และมีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจ
และชีวิตมนุษย เนื่องจากน้ํามันมีอยูในเฉพาะบางแหงและบางพื้นที่ของโลก ดังนั้น การผลิต
การบริโภคน้ํามันของมนุษยจึงจําเปนตองเกี่ยวของกับการขนสง การขนสงน้ํามันทางเรือสามารถ
ขนสงไดในปริมาณมาก และมีคาใชจายต่ํากวาการขนสงในรูปแบบอื่น ๆ จึงเปนที่นิยมใชกันอยู
ทั่วโลก การขนสงน้ํามันทางเรือแมจะมีมาตรการการระวังปองกันดีเพียงใด อุบัติเหตุจากเรือ
บรรทุกน้ํามันยอมอาจเกิดขึน้ ได ซึ่งจะทําใหน้ํามันรั่วไหลลงสูทะเล กอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอสภาพแวดลอมทางทะเล และสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจน
แหล ง ท อ งเที่ ย ว แหล ง เพาะพั น ธุ แ ละอนุ รั ก ษ พั น ธุ สั ต ว น้ํา การจะฟ น ฟู บู ร ณะพื้ น ที่ เ หล า นี้
ใหคงสภาพดีเหมือนเดิมเปนไปไดยากและสิ้นเปลืองคาใชจายสูง ดังนัน้ จึงจําเปนตองมีแผน
ปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนือ่ งจากน้ํามัน แหงชาติ ที่จะเอื้อใหการดําเนินการปฏิบัติการขจัด
คราบน้ํามันดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายใหนอยที่สุด

อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 10 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการปองกัน
และขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2538 คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา
เนือ่ งจากน้ํามัน (กปน.) จึงจัดทําแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน แหงชาติ ขึน้
เพื่อนําเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนฯ ตอไป
แผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน แหงชาติ มีวัตถุประสงคที่จะใชเปน
แผนระดับชาติ เพื่อกําหนดภารกิจ แนวทางในการปฏิบัติงาน ยุทธวิธี และกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหสามารถประสานความรวมมือและ
ระดมทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ม าใช ร ว มกั น ในการขจั ด มลพิ ษ ทางน้ําเนื่ อ งจากน้ํามั น ในน า นน้ําไทย
ได อ ย า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ลดผลกระทบที่ จ ะมี ต อ สภาพแวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเปนการสอดคลองกับขอกําหนดของอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวย
การเตรียมการ การปองกัน การกําจัด และความรวมมือ เพื่อขจัดมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ํามัน
ค.ศ. 1990
(International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and
Cooperation, 1990 หรือ OPRC)
2. ขอบเขตและภารกิจ
แผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน แหงชาติ ฉบับนี้ จะใชในการปฏิบตั ิ
การขจัดปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน ที่เกิดขึ้นในแหลงน้ําในแผนดิน ทาเรือ
บริเวณชายฝงและในทะเล ทั้งที่เปนทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของไทย เพื่อลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและทรัพยากรของประเทศ ตามแผนที่แสดงพื้นที่
ความรับผิดชอบ ดังทีป่ รากฏในภาคผนวก 1

3. องคกรการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน

3.1 รูปแบบขององคกร

กปน.

ศูนยประสานงาน

ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ

หนวยสนับสนุน

หนวยปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ
“
“
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”

หมายถึง สายสัง่ การ
หมายถึง สายประสานงาน

3.2 หนาที่และองคประกอบขององคกร
3.2.1 คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนือ่ งจากน้ํามัน (กปน.)
มีหนาทีค่ วบคุม กํากับ ดูแล และรับผิดชอบในการขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจาก
น้ํามัน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน
แหงชาติ รวมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ และแถลงขาวดานการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา
เนือ่ งจากน้ํามัน และรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบ
3.2.2 ศูนยประสานงาน
3.2.2.1 ดําเนินการโดยกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และมีอธิบดี
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เปนผูอ ํานวยการศูนย
3.2.2.2

ใหศูนยประสานงานมีหนาที่ ดังนี้
- แจงหนวยงานผูรับผิด ชอบเพื่อจัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติ
การ และแจงยุติการปฏิบัติการ เมื่อการขจัดคราบน้ํามันสําเร็จลุลวงไปตามความมุงหมาย
- รายงานผลการดําเนินการขจัดคราบน้ํามันให กปน. ทราบ
- แถลงขาวตอสื่อมวลชน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับ
การดําเนินการขจัดคราบน้ํามัน
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและขจัด
มลพิษทางน้ําเนือ่ งจากน้ํามัน
- รวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอผูกอใหเกิด
มลพิษใหชดใชคา ใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จากการขจัดคราบน้ํามัน
3.2.2.3
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องคประกอบและความรับผิดชอบของศูนยประสานงาน

3.2.3 ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
3.2.3.1 ดํ าเนิ น การโดยกรมการขนส ง ทางน้ํ าและพาณิ ช ยนาวี หรื อ
กองทั พ เรื อ ซึ่ ง ศู น ย ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ก ารประกอบด ว ย ตั ว แทนจากหน ว ยปฏิ บั ติ ก าร
และหนวยสนับสนุนที่ผูอํานวยการศูนยฯเห็นวาจําเปน โดยมีผูอํานวยการศูนยฯ เปนผูประสาน
สั่งการหนวยปฏิบัติในพื้นที่ที่เกิดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน

ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ก ารรั่ ว ไหลของน้ํามั น เกิ ด ขึ้ นในแม น้ํา ปากแม น้ํา
ทะเลสาบ และเขตทาเรือตามทีก่ ําหนดไวในกฎกระทรวง รายละเอียดตามภาคผนวก 3 ผูแทน
จากกรมการขนส ง ทางน้ําและพาณิ ช ยนาวี จะทําหน า ที่ เ ป น ผู อํานวยการศู น ย ฯ และหาก
จุดเกิดเหตุดังกลาวเกิดขึ้นในทะเลนอกเขตทาเรือ ผูแทนจากกองทัพเรือจะทําหนาที่เปนผูอํานวย
การศูนยฯ
3.2.3.2 ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ มีหนาทีด่ งั นี้
- กําหนดแผนและยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ํามัน
- อํานวยการ ประสานและสั่งการ ปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันให
เปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และกอใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
- แจงผลการดําเนินการขจัดคราบน้ํามันใหศูนยประสานงานได
รับทราบเปนระยะๆ
- ประสานกับศูนยประสานงานในการขอการสนับสนุนดานทรัพยากร
ที่เกี่ยวของกับการขจัดคราบน้ํามัน

การ

3.2.3.3 องคประกอบและความรับผิดชอบของศูนยควบคุมการปฏิบัติ
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3.2.4 หนวยปฏิบตั ิการ

ประกอบดวย กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กองทัพเรือ จังหวัดใน
พื้นที่เกิดเหตุ กรุงเทพมหานคร และสมาคมอนุรักษสภาพแวดลอมของกลุมอุตสาหกรรมน้ํามัน
ใหหนวยปฏิบตั ิการ มีหนาที่ดําเนินการปองกันและขจัดคราบน้ํามันโดยการ
ปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากศูนยควบคุมการปฏิบัติการ และมีหนาที่รายงานความ
คืบหนาของการปฏิบตั กิ าร ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอศูนยควบคุมการปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
3.2.5 หนวยสนับสนุน
ประกอบด ว ย กองทั พ อากาศ กองทั พ บก กองบั ง คั บ การตํารวจน้ํา
กรมการขนสงทางอากาศ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมศุลกากร
กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย กรมบัญชีกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(สํานัก เลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน) กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การทาเรือแหงประเทศไทย การสือ่ สารแหงประเทศไทย การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย และเอกชนอื่นที่เกี่ยวของ
ใหหนวยสนับสนุนมีหนาทีส่ นับสนุน ทางดานวิชาการ อุปกรณ ยานพาหนะ
กําลังคน และอื่นๆ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารขจัดคราบน้ํามันตามทีไ่ ดรบั การรองขอ
4. การปฏิบัติ
4.1 หลักการ
เมื่ อ มี ก ารรั่ ว ไหลของน้ํา มั น ลงสู แ หล ง น้ํา มลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจมี ผ ลกระทบต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ทัง้ นี้ ความเสียหายขึ้นอยูกับปริมาณและชนิดของน้ํามัน
ตลอดจนลักษณะของสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น ซึง่ จะตองมีการสํารวจตรวจสอบ เพือ่ ประเมิน
สถานการณทันทีที่ไดรับแจงเหตุ และดําเนินการตามยุทธวิธีที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่จะมี
ตอสิ่งแวดลอม โดยจะตองมีการรวบรวมและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน ชนิดของ
น้ํามัน ปริมาณการรั่วไหล ทิศทางและความเร็วของกระแสน้ํา กระแสลม สภาพอากาศ ตลอดจน
พื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
ยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ํามัน ประกอบดวยวิธีตางๆ ซึ่งสามารถเลือกใชไดตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ ความสามารถในการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันในพื้นที่หนึ่ง
จะสัมพันธกับระดับความเสี่ยงตอการเกิดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน และความไวตอการไดรับ
ความเสียหายจากคราบน้ํามันของพื้นที่นั้นๆ ทางเลือกใดๆ ในการขจัดคราบน้ํามัน จะตองมี
จุดประสงคเพื่อลดผลกระทบโดยรวมตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด โดยเฉพาะผลกระทบทางลบ
ที่ อ าจเกิ ด กั บแหล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ตลอดจนชี วิ ต ความเป น อยู ข องชาวประมงหรื อ ผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ทางเลื อกในการขจัดคราบน้ํามัน อาจเลือกใชวิธีหนึ่งวิธีใด หรืออาจใชรวมกัน
หลายวิธีก็ได ซึ่งไดแก
4.1.1 หยุดและระงับการรั่วไหลโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของปญหา
4.1.2 กักดวยทุนกักคราบน้ํามันและดูดเก็บคราบน้ํามันจากผิวน้ํา โดยเร็วที่สุด
เทาทีจ่ ะสามารถกระทําได ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อลดการแพรกระจายของคราบน้ํามันออกเปนบริเวณ
กวาง ซึ่งทําใหยากตอการกักและเก็บขึ้นจากผิวน้ํา

4.1.3 ปกป อ งบริ เ วณที่ มี ค วามสําคั ญ ทางเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล อ มด ว ยทุ น กั ก
น้ํามัน เพื่อปองกันมิใหคราบน้ํามันเขาไปทําความเสียหายตอบริเวณดังกลาว
4.1.4 ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน เพื่อใหคราบน้ํามันแตกเปนหยดเล็ก ๆ ซึง่ จะชวย
ใหคราบน้ํามันถูกยอยสลายไปโดยเร็วดวยกระบวนการทางธรรมชาติ การใชสารเคมีน้ี ควรกระทํา
ในกรณีที่ปฏิบัติการใชทุนกักคราบน้ํามันไมไดผล หรือไมทันการ หรือจะเปนผลดีตอ
สิ่งแวด
ลอมโดยรวม ทัง้ นี้ การใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก 5
4.1.5 ทํ า ความสะอาดชายฝ ง โดยใช กํ าลั ง คนหรื อ เครื่ อ งกลหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น
ที่เหมาะสม เมื่อคราบน้ํามันเขาไปทําความเปรอะเปอนตามบริเวณชายฝง
4.1.6 ติดตามการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน หากทิศทางการเคลื่อนที่ของคราบ
น้ํ า มั น มี แ นวโน ม ว า จะไม เ คลื่ อ นตั ว เข า สู ฝ ง หรื อ บริ เ วณที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ หรื อ
สิ่ ง แวดล อ ม ทั้งนี้ เพื่อใหแนใจวาคราบน้ํามันจะถูกขบวนการทางธรรมชาติยอยสลายไปใน
กลางทะเล
ในการตัดสินใจวาจะใชวิธีการใดในการขจัดคราบน้ํามัน จะตองมีการ
รวบรวมและพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน ชนิดของน้ํามัน ปริมาณการรั่วไหล ทิศทาง
และความเร็วของกระแสน้ํา กระแสลม สภาพอากาศ พื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม ทัง้ นี้ เพื่อที่จะไดเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากคราบน้ํามัน สําหรับผูที่จะเปนผูพิจารณาขอมูลดังกลาวและตัดสินใจเลือกวิธีการขจัดคราบ
น้ํามันไดน้ัน ตองเปนผูที่มีพื้นฐานความรูดานมลพิษจากน้ํามันและไดรับการฝกอบรมทางดานนี้
มาโดยเฉพาะ
4.2 การแบงระดับการรั่วไหลของน้ํามันลงสูแหลงน้ํา
การประสานความรว มมือเพื่อปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน อาจแบงตามระดับการ
รั่วไหลของน้ํามัน ดังนี้
ระดับที่ 1 น้ํามันรั่วไหลขนาดเล็ก ไมเกิน 20 ตัน ซึง่ อาจเกิดจากกิจกรรมขนถาย
น้ํามันบริเวณทาเทียบเรือ เปนตน การดําเนินการขจัดคราบน้ํามันในระดับนี้ เปนความรับผิดชอบ
ของหนวยงานที่กอใหเกิดการรั่วไหล และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองแจงใหกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีทราบในโอกาสแรก

ระดับที่ 2 น้ํามันรัว่ ไหลขนาดกลาง ระหวาง 20 - 1,000 ตัน ซึง่ อาจเกิดจาก
อุบัติเหตุ เชน เรือชนกัน เปนตน การดําเนินการขจัดคราบน้ํามันในระดับนีจ้ ะตองมีการรวมมือ
จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ ซึง่ จะตองดําเนินการ
ตามแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนือ่ งจากน้ํามัน แหงชาติ หากเกินขีดความสามารถของ
ทรัพยากรทีม่ อี ยู อาจตองขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ
ระดับที่ 3 เปนการรั่วไหลของน้ํามันขนาดใหญ ปริมาณเกินกวา 1,000 ตัน ซึง่ อาจ
เกิดจากอุบัติเหตุที่รุนแรง การดําเนินการขจัดคราบน้ํามันในระดับนี้ จําเปนตองขอการสนับสนุน
เพิ่มเติมจากตางประเทศ
4.3 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
4.3.1 การแจงเหตุ
เมื่ อ พบเหตุ ก ารณ รั่ ว ไหลของน้ํ ามั น ให ผู พ บเหตุ แ จ ง ไปยั ง หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ ตามที่ระบุในภาคผนวก 7
4.3.2 การรับแจงเหตุ
เมื่อมีผูแจงเหตุการรั่วไหลของน้ํามัน ใหหนวยรับแจงเหตุดําเนินการดังนี้
4.3.2.1 สอบถามขอมูลรายละเอียดตามแบบฟอรมที่ปรากฏในภาคผนวก 6
4.3.2.2 แจงกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย
ประสานงาน

4.3.3 การปฏิบตั เิ มือ่ ไดรบั แจงเหตุ
4.3.3.1 ศูนยประสานงานตรวจสอบขอมูล และแจงใหหนวยที่เกี่ยวของทราบ
4.3.3.2 หนวยปฏิบตั ิการดําเนินการตรวจสอบ หากพิจารณาเห็นวาจะตองมี
การดําเนินการขจัดคราบน้ํามันตามแผน ใหหนวยปฏิบัติการดําเนินการปองกันและขจัดคราบ
น้ํามันในขัน้ ตนโดยทันที

4.3.3.3 กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี หรือกองทัพเรือ แลวแตกรณี
ในเขตความรับผิดชอบที่กําหนดไว จัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติการ โดยติดตอใหผูเกี่ยวของ
มารวมประชุม เพื่อวางแผนและยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ํามัน และประสานสั่งการปฏิบัติการขจัด
คราบน้ํามัน พรอมทัง้ รายงานความคืบหนาใหศูนยประสานงานทราบ
4.3.4 การปฏิบตั ิการของศูนยประสานงาน
4.3.4.1 รายงาน กปน.
4.3.4.2 รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ
4.3.4.3 แจงเตือนเรือและประชาชนทีอ่ าจไดรบั ผลกระทบ
4.3.4.4 ประสานการสนับสนุนการปฏิบตั ิการของหนวยปฏิบตั ิ
4.3.4.5 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการขจัดคราบน้ํามัน
4.3.5 การปฏิบัติการของศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
4.3.5.1 อํานวยการ กํากับ ดูแล และประสานการปฏิบัติในการดําเนินการ
ขจัดคราบน้ํามันตามความเหมาะสมของสถานการณ
4.3.5.2 รายงานความคืบหนาของการดําเนินการ ใหศูนยประสานงานทราบ
เปนระยะๆ
4.3.5.3 ประสานการปฏิบตั ิการระหวางหนวยตางๆ ในแผนฯ และหนวยงาน
หรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ
4.3.5.4 ประเมินผลการปฏิบัติการตอเนื่อง และเสนอแนะศูนยประสานงานเพือ่
ขอการสนับสนุนเพิ่มเติม
4.3.6 การปฏิบตั ิการของหนวยปฏิบตั ิการ
4.3.6.1 ดําเนินการขจัดคราบน้ํามันตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

4.3.6.2 รายงานผลการปฏิบตั ใิ หศนู ยควบคุมการปฏิบตั กิ ารทราบ
4.3.7 การปฏิบัติการของหนวยสนับสนุน
สนับสนุนกําลังคน ผูเ ชีย่ วชาญ อุปกรณ เครื่องมือ ยานพาหนะ เสบียงอาหาร
เครื่องดื่ม และอื่นๆ ทีจ่ ําเปน ตามที่ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ หรือศูนยประสานงานรองขอ
4.3.8 การเก็บรวบรวมสิง่ ปนเปอ นน้ํามัน
ศูนยควบคุมการปฏิบัติการติดตอประสานงานกับจังหวัด เพื่อดําเนินการเก็บ
รวบรวมสิ่งปนเปอนน้ํามัน และติดตอประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือศูนยกําจัดกาก
อุตสาหกรรมเอกชน เพื่อดําเนินการกําจัดสิ่งปนเปอนน้ํามัน ตอไป
4.3.9 การยุติการปฏิบัติการ
ศูนยควบคุมการปฏิบัติการมีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติการ หากพิจารณา
เห็นวาการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันสําเร็จลุลวงแลว ใหแจงศูนยประสานงาน เพื่อขออนุมัติ
กปน. ยุติการปฏิบัติการ
4.3.10 การประเมินผล
ศูนยประสานงานมีหนาที่สรุป ประเมินผลการดําเนินการ และรายงานให
กปน. ทราบ พรอมทั้งเสนอแนะขอแกไขสําหรับการปรับปรุงแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา
เนือ่ งจากน้ํามัน แหงชาติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การกําหนดหนาที่ของหนวยปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน
5.1 หนวยปฏิบัติการ
5.1.1 กรมการขนสง ทางน้ําและพาณิชยนาวี มีหนาที่ต รวจการณ ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของรายงาน ปฏิบตั กิ ารขจัดคราบน้ํามันในแมนํ้า ปากแมนํ้า ทะเลสาบและเขตทาเรือ

และสนับสนุนการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันในทะเล โดยดําเนินการและจัดเตรียมในเรื่องตาง ๆ
ดังนี้
5.1.1.1 จัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
5.1.1.2 เรืออํานวยการ
5.1.1.3 เรือตรวจการณ
5.1.1.4 เรือปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน
5.1.1.5 เรือลากจูง
5.1.1.6 อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน
5.1.1.6 ขอมูลสมุทรศาสตรและพยากรณอากาศ
5.1.1.7 อื่นๆ
5.1.2 กองทัพเรือ มีหนาทีต่ รวจการณ ตรวจสอบขอเท็จจริงของรายงาน ปฏิบตั ิ
การขจัดคราบน้ํามันในทะเลนอกเขตทาเรือ และสนับสนุนการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันในแมน้ํา
ปากแมนํ้า ทะเลสาบและเขตทาเรือ โดยจัดเตรียมกําลังพล เครื่องมือ อุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดังนี้
5.1.2.1 จัดตั้งศูนยควบคุมการปฏิบัติการ
5.1.2.2 เรืออํานวยการ
5.1.2.3 เรือตรวจการณ
5.1.2.4 เรือปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน
5.1.2.5 เรือลากจูง
5.1.2.6 เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร

5.1.2.7 อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน
5.1.2.8 ขอมูลสมุทรศาสตรและพยากรณอากาศ
5.1.2.9 อื่นๆ
5.1.3 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดตัง้ ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและขจัด
คราบน้ํามันบริเวณชายฝงตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่ และประสานการปฏิบัติกับ
ศูนยควบคุมการปฏิบัติการของกองทัพเรือและกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี รวมทัง้ จัด
ทําแผนปฏิบัติการฟนฟูและชดเชยความเสียหายตอสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
คราบน้ํามันเสนอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีดําเนินการ
5.1.4 สมาคมอนุรักษสภาพแวดลอมของกลุมอุตสาหกรรมน้ํามัน มีหนาที่ใหการ
สนับสนุนดานขอมูลเพื่อการตรวจสอบขอเท็จจริงของรายงานน้ํามันรั่วไหล รวมการปฏิบัติการ
ขจัดคราบน้ํามันกับหนวยงานราชการ และชวยเหลือในการประสานการขอสนับสนุนเครื่องมือจาก
ตางประเทศ รวมทัง้ ใหขอ มูลสนับสนุนทางวิชาการ
5.2 หนวยสนับสนุน
5.2.1 กองทัพอากาศ มีหนาที่สนับสนุนในการตรวจการเคลื่อนที่ของคราบน้ํามันและ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของรายงานน้ํามันรั่วไหล และการขจัดคราบน้ํามัน พรอมทั้งลําเลียงวัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือขจัดคราบน้ํามันตามขีดความสามารถ เมื่อไดรับการประสานผานศูนย
ปฏิบตั กิ ารกองทัพอากาศ (ศปก.ทอ.)
5.2.2 กองทัพบก มีหนาที่ใหการสนับสนุนกําลังพลและยุทโธปกรณ รวมปฏิบตั ิการ
ขจัดคราบน้ํามันบนชายฝงและสนับสนุนอากาศยาน เพื่อตรวจการณและตรวจสอบขอเท็จจริง
เมื่ อ ได รั บ การประสาน โดยดํ าเนิ น การขอความช ว ยเหลื อ ผ า นศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ บก
(ศปก.ทบ.)
5.2.3 กรมการขนสงทางอากาศ มีหนาที่คนหาและชวยเหลืออากาศยาน และเรือ
ประสบภั ย และรั บ แจ ง เหตุ น้ํามั น รั่ ว ไหลที่ พ บเห็ น โดยอากาศยาน และรายงานไปยั ง ศู น ย
ประสานงาน การประกาศเขตปฏิบัติการทางอากาศ และชวยอํานวยความสะดวกแกเครื่องบิน
ที่บรรทุกเครื่องมืออุปกรณขจัดคราบน้ํามันจากตางประเทศ

5.2.4 กองบังคับการตํารวจน้ํา มีหนาทีร่ บั แจงขาวน้ํามันรัว่ ไหล ตรวจสอบขอเท็จ
จริง และควบคุมการจราจรทางน้ําในทีเ่ กิดเหตุ
5.2.5 กรมอุตนุ ยิ มวิทยา มีหนาทีส่ นับสนุนขอมูลสภาพอากาศ และพยากรณอากาศ
อยางตอเนื่อง
5.2.6 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน)
มี ห น า ที่ ป ระสานการสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ปอ งกั น และทําความสะอาดชายฝ ง รวมทั้ ง
ยานพาหนะในการขนยายกําลังคนและสิง่ ปนเปอ นน้ํามัน
5.2.7 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ให
ขอมูลสถานภาพทรัพยากรทางทะเล และการใชประโยชนพื้นที่บริเวณชายฝง ประเมินมูลคา
ความเสี ย หายของแหล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ ง จั ด ทําแผนและดําเนิ น การฟ น ฟู ส ภาพ
แวดลอม
5.2.8 กรมควบคุมมลพิษ มีหนาที่สนับสนุนขอมูลการคาดการณแนวทางการเคลื่อน
ตั ว ของคราบน้ํามั น โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร ขอมูลทรัพยากรชายฝง ทะเลที่ไดรับผล
กระทบ ขอมูลเพื่อการตรวจสอบแหลงที่มาของน้ํามันที่รั่วไหล ดูแลและกํากับการใชสารเคมีขจัด
คราบน้ํามัน และจัดทําแผนฟนฟูสภาพแวดลอม รวมทั้งใหขอมูลอันจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินคดีกับผูกอใหเกิดมลพิษจากน้ํามัน
5.2.9 กรมประมง มีหนาที่ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ อุปกรณ ยานพาหนะ
กําลังคน และอื่นๆ เพือ่ การปฏิบตั กิ ารขจัดคราบน้ํามัน
5.2.10 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีหนาทีใ่ หการสนับสนุนทางดานวิชาการ
อุปกรณ ยานพาหนะ กําลังคน และอื่นๆ เพือ่ การปฏิบตั กิ ารขจัดคราบน้ํามัน
5.2.11 สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร มีหนาทีใ่ หการสนับสนุนอากาศยานในการ
ฉีดพนสารเคมีขจัดคราบน้ํามันเมื่อไดรับการประสาน
5.2.12 กรมศุลกากร มีหนาทีป่ ระสานงาน และกําหนดวิธีการ หรือระเบียบปฏิบัติ
พิเศษ หรือคําสั่งศุลกากร เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําเครื่องมือจากตางประเทศเขามาชวย
ปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน ใหรวดเร็วและทันตอเหตุการณ

5.2.13 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
มีหนาทีป่ ระสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและรายงานเหตุการณและผลการดําเนินการแกไขเสนอตอผูบังคับบัญชาในกระทรวง
คมนาคมทราบเปนระยะ
5.2.14 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีหนาที่ประสานงานใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายระหวางประเทศ และ/หรือความตกลงระหวางประเทศ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กรณีผกู ระทําผิดเปนเรือตางประเทศ
5.2.15 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง มีหนาทีอ่ ํานวยความสะดวกในพิธีการตรวจคน
เขาเมือง กรณีมีการนําผูเชี่ยวชาญ หรือบุคลากรจากตางประเทศเขามาดําเนินการขจัดคราบ
น้ํามัน
5.2.16 การทาเรือแหงประเทศไทย มีหนาที่รับแจงเหตุ สนับสนุนการตรวจการณ
ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง การเกิด น้ํามัน รั่ว ไหล การกูเ รือ และรวมขจัดคราบน้ํามันในเขตความ
รับผิดชอบของทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง และบริเวณใกลเคียง โดยขอความชวยเหลือผาน
ศูนยสื่อสารของการทาเรือฯ
5.2.17 การสือ่ สารแหงประเทศไทย มีหนาที่อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานี
วิทยุติดตอเรือเดินทะเลเพื่อใชรับแจงเหตุน้ํามันรั่วไหล ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารและ
ขายการสื่อสารเมื่อไดรับการประสาน
5.2.18 กรมบัญชีกลาง มีหนาที่อํานวยความสะดวกในการเบิกจายเงินทดรอง
ราชการและเงินงบประมาณกลาง ในการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามัน
5.2.19 กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ มีหนาที่ใหขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับแทนขุดเจาะ
น้ํามันและน้ํามันที่รั่วไหล รวมทั้งรวมจัดทําแผนฟนฟูสภาพแวดลอม
5.2.20 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหนาที่ประสานงานและดําเนินการกําจัดสิ่ง
ปนเปอนน้ํามัน ตามที่ศูนยควบคุมการปฏิบัติการรองขอ
5.2.21 การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย มีหนาที่ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ที่เกิดน้ํามันรั่วไหล และรวมจัดทําแผนฟนฟูสภาพแวดลอม
5.2.22 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีห นาที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรปาไมและสัตวปา รวมทั้งรวมจัดทําแผนฟนฟูสภาพแวดลอม

6. การประสานงาน
6.1 การปฏิบัติงานระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหใชการประสานงาน
แลวใหหนวยงานนั้นๆ ไปสัง่ การหนวยรองของตน
6.2 การปฏิบตั งิ านรวมระหวางเรือกับเรือ และ/หรือ เรือกับอากาศยานของหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ กําหนดเรือที่มีความพรอมในดานองคบุคคล องควัตถุ และองค
ยุทธวิธีในการควบคุมเรือและอากาศยาน เปนเรือบัญชาการ โดยใหเรือและอากาศยานอื่นๆ ทีเ่ ขา
รวมปฏิบัติการขึ้นควบคุมทางปฏิบัติการกับเรือบัญชาการ
6.3 แผนนี้มีผลใชบังคับเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการปองกัน
และขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน ดําเนินการแจกจายใหหนวยเกี่ยวของทราบเพื่อจัดทําแผน
รองรับและแผนประสานในพื้นที่
7. การสื่อสาร
7.1 การสื่อสารระหวางศูนยประสานงานกับศูนยควบคุมการปฏิบัติการ และหนวยงาน
สนับสนุนตางๆ ใหใชการประสานทางโทรศัพทและโทรสาร ตามหมายเลขโทรศัพทและโทรสาร
ของหนวยงานที่เกี่ยวของตามภาคผนวก 7
7.2 ขายการสือ่ สารในทะเล
การสื่อสารระหวางศูนยควบคุมการปฏิบัติการกับเรืออํานวยการ เรือปฏิบัติการ
และหนวยตรวจการณทางอากาศ ใหใชวิทยุสื่อสาร VHF Marine Band ชอง 15 ความถี่ 156.750
MHz. เปนขายหลัก และชอง 77 ความถี่ 156.875 MHz. เปนขายรอง สวนการประสานงานภาย
ในระหวางเรือปฏิบตั ิงาน ใหเลือกใชความถี่วิทยุไดตามความเหมาะสม ดังแผนภูมแิ สดงขายการ
สือ่ สารในทะเล ตามภาคผนวก 8
7.3 ขายการสือ่ สารชายฝง
การสื่อสารระหวางศูนยควบคุมการปฏิบัติการกับหนวยปฏิบัติการชายฝง ใหใชการ
สื่อสารทางโทรศัพท และวิทยุสอ่ื สารในระบบ VHF กับ UHF โดยใชขายการสื่อสารของทองถิ่น
เปนหลัก ดังแผนภูมิแสดงขายการสื่อสารชายฝง ตามภาคผนวก 9 หากไมสามารถใชขา ยการ
สื่อสารทองถิ่นได ใหเลือกใชความถี่วิทยุที่เหมาะสม

8. การรายงาน การประชาสัมพันธและการแถลงขาว
8.1 วัตถุประสงค
เพื่อใหมีการรายงานผลการปฏิบัติการขจัดคราบน้ํามันที่รั่วไหล ใหเปนไปอยางมี
ระบบตอเนื่องและถูกตองในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหการประชาสัมพันธและการแถลงขาวบรรลุ
วัตถุประสงคดวยดี
8.2 แนวทางการดําเนินงาน
ใหรายงานสถานการณแกประชาชนทั่วไป ไดรับทราบสถานการณและผลการ
ปฏิบัติการโดยผานสื่อตางๆ ดวยขอเท็จจริง โดยรวดเร็ว ทันเหตุการณ และถูกตองจากแหลงขาว
เดียวกัน
8.3 การปฏิบัติ
นอกเหนือจากการสื่อสารทางวาจาระหวางการปฏิบัติการเปนปกติแลว ใหมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
8.3.1 ใหมีการรายงานความคืบหนา ในการควบคุมสถานการณขจัดคราบ
น้ํามันตามลําดับสายการประสานงานเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ใหศูนยควบคุมการ
ปฏิบัติการรายงานสรุปใหศูนยประสานงานเปนลายลักษณอักษร
8.3.2 ศู นย ป ระสานงานมีหนาที่ประชาสัมพันธและรายงานสรุปสถานการณ
ตามขอเท็จจริงในขณะนั้น ทันตอเหตุการณ และตอเนื่อง ทัง้ นี้ รายงานดังกลาวจะตองไดรบั การ
พิจารณาเห็นชอบจากผูอํานวยการศูนยประสานงานกอน
8.3.3 ใหมีการแถลงขาวตอสื่อมวลชน ถึงความกาวหนาในการควบคุมสถาน
การณเปนครัง้ คราวตามความเหมาะสม โดยผูอ ํานวยการศูนยประสานงาน หรือศูนยควบคุมการ
ปฏิบตั ิการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการศูนยทั้งสอง
8.3.4 ในกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนโดยตรง จากผลกระทบ
เบื้องตน ใหศูนยประสานงานจัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ เพื่อติดตอ ชีแ้ จง และใหความชวย
เหลือในดานตางๆ ตามความเหมาะสม โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
8.3.5 เมื่อสถานการณสิ้นสุด ใหศูนยประสานงานจัดทํารายงานสรุปผลขั้นสุดทาย
นําเสนอตอ กปน. และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

9. คาใชจายในการขจัดคราบน้ํามัน
ค า ใช จ า ยในการปฏิ บั ติ ก ารขจั ด คราบน้ํามั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให ห น ว ยปฏิ บั ติ ก ารและหน ว ย
สนับสนุนที่เปนหนวยงานของรัฐสํารองจายจากตนสังกัดไปกอน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจใหรวบรวม
ใบสําคัญคูจายสงใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีดําเนินการเบิกจายตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงการคลังตอไป
10. การดําเนินการดานกฎหมาย
10.1 ใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีรวบรวมหลักฐาน เพื่อดําเนินการตาม
กฎหมายตอผูกอใหเกิดมลพิษ ใหชดใชคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขจัดคราบน้ํามัน
10.2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมควบคุม
มลพิษ มีหนาที่ใหขอเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอหนวยงาน
ราชการทีม่ หี นาทีด่ แู ลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามทีก่ ฏหมายกําหนดไว หรือสวนราชการที่
ได เ สี ย ค า ใช จา ยในการขจั ด มลพิ ษ เพื่อ ใช ประโยชน ใ นการเรี ยกร อ งค าเสี ยหายที่เ กิ ด ขึ้นตอ
สิ่งแวดลอม และคาใชจายในการฟนฟูสิ่งแวดลอมจากผูที่กอใหเกิดมลพิษ
11. การขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ
11.1 ในกรณีนํ้ามันรั่วไหลขนาดใหญเกินขีดความสามารถของหนวยงานในประเทศ ให
ศูนยประสานงานดําเนินการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆ ตามขอตกลงหรือความ
รวมมือทีไ่ ดจดั ทําไว โดยผูกอมลพิษตองรับผิดชอบคาใชจายและตองวางหลักประกันทางการเงิน
ไวกบั ศูนยประสานงาน
11.2 ในกรณีทผ่ี กู อ มลพิษเปนสมาชิกของบริษทั ขจัดคราบน้ํามันในตางประเทศ ใหศนู ย
ประสานงานดําเนินการเพื่อใหผูกอมลพิษ แจงขอความชวยเหลือจากบริษัทขจัดคราบน้ํามัน
ดังกลาวเขามารวมปฏิบัติงาน
11.3 ในกรณีที่ผูกอมลพิษมิไดเปนสมาชิกของบริษัทขจัดคราบน้ํามันในตางประเทศ ให
ศูนยประสานงานดําเนินการติดตอขอความชวยเหลือจากบริษัทขจัดคราบน้ํามันในตางประเทศ
โดยผู ก อ มลพิ ษ ต อ งวางหลั ก ประกั น ทางการเงิ น สําหรั บ ค า ใช จา ยของบริ ษั ท ขจั ด คราบน้ํามั น
ดังกลาวไวกับศูนยประสานงาน

รายชื่อของหนวยงานและบริษัทขจัดคราบน้ํามันตางประเทศปรากฏตามภาคผนวก 10
12. การกําจัดสิง่ ปนเปอ นน้ํามัน
ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานงานเพื่อกําจัดสิ่งปนเปอนจากน้ํามัน โดยประสานกับ
ศูนยควบคุมการปฏิบัติการ เพื่อแกปญหาสิ่งปนเปอนจากน้ํามันหลังการปฏิบัติการ
13. การฟนฟูและชดเชยความเสียหายของสภาพแวดลอม
13.1 ในการแกไขปญหาน้ํามันรัว่ ไหล เพื่อมิกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม หรือทําให
สภาวะแวดลอมเสือ่ มโทรมลง ให กปน. แตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูและประเมินคาความเสียหายตอ
สภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากน้ํามันขึ้น โดยประกอบดวยตัวแทนจากจังหวัด กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และอื่นๆ ตามความจําเปน เพื่อจัด
เตรียมแผนปฏิบัติการฟนฟูและชดเชยความเสียหายตอสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
คราบน้ํามัน
13.2 ใหผูกอใหเกิดมลพิษเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการฟนฟูและชดเชยความเสียหายตอ
สภาพแวดลอมของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ํามัน

(นายวันมูหะมัดนอร มะทา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนือ่ งจากน้ํามัน

