สถิติน้ํามันรั่วไหล ปี ๒๕๕8
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

ชนิดน้ํามัน

ปริมาณ

สถานที่เกิดเหตุ

1

3 มิถุนายน 2558

น้ํามันเตา

ประมาณ
2,000 ลิตร

ภายในโรงงาน
หมายเลข 3 ของ
โรงงานยาสูบ และ
บริเวณคลองไผ่สิงโต
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

สาเหตุ

การดําเนินงาน

ท่อน้ํามันเตาภายใน เจ้าหน้าที่งานควบคุมฯ และเจ้าหน้าที่ประจําเรือขจัดคราบน้ํามัน
โรงงานหมายเลข 3 (กลุ่มสิ่งแวดล้อม) เจ้าหน้าที่ของโรงงานยาสูบ และเจ้าหน้าที่คลัง
เกิดการสึกกร่อน
น้ํามัน ปตท. บางจาก ได้ร่วมกันปฏิบัติงานขจัดคราบน้ํามันจนแล้ว
เสร็จ ใช้เวลารวม 2 วัน ดังนี้
วันที่ 3 มิถุนายน 2558
1. หยุดการรั่วไหลของน้ํามันเตาโดยการหยุดการทํางานเครื่องจักร
และปิดกั้นรางระบายน้ําทิ้งภายในโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันเตา
รั่วไหลลงสู่คลองไผ่สิงโตเพิ่มเติม
2. จัดเก็บน้ํามันเตาที่คงค้างอยู่ในรางระบายน้ําทิ้งภายในโรงงาน
หมายเลข 3 โดยวิธีการกักและตักเก็บใส่ถังน้ํามันด้วยแรงงานคน ได้
ประมาณ 800 ลิตร
3. ภายนอกโรงงานบริเวณคลองไผ่สิงโตได้ทําทุ่นกักน้ํามันชั่วคราว
ด้วยลําไม้ไผ่ที่ผูกติดกับถุงกระสอบและทุ่นกักคราบน้ํามันกั้นบริเวณ
ปลายท่ อ น้ํ า ทิ้ ง ของโรงงานและตามแนวขวางของลํ า คลองเพื่ อ
ป้องกัน/ลดการกระจายตัวของคราบน้ํามัน จากนั้นใช้แรงงานคนตัก
เก็บคราบน้ํามันปนน้ําได้ประมาณ 1,000 ลิตร และขยะเปื้อนคราบ
น้ํามันได้อีกจํานวนหนึ่ง
วันที่ 4 มิถุนายน 2558
เจ้าหน้าที่ประจําเรือขจัดคราบน้ํามัน ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่
เกิดเหตุอีกครั้ง ซึ่งพบว่า
1. เจ้าหน้าที่ของโรงงานยาสูบ ได้ดําเนินการปฏิบัติงานขจัดคราบ
น้ํามันที่ยังเหลืออยู่ในโรงงานฯ และในคลองไผ่สิงโตจนแล้วเสร็จด้วย
วิธีการตักเก็บใส่ถังน้ํามันด้วยแรงงานคน

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย
-

ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

ชนิดน้ํามัน

ปริมาณ

สถานที่เกิดเหตุ

สาเหตุ

การดําเนินงาน

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

2. ในคลองไผ่สิงโตไม่พบการรั่วไหลของคราบน้ํามันจากโรงงานฯ
ลงมาเพิ่มเติม
3. คราบน้ํามัน/วัตถุเปื้อนคราบน้ํามันที่เก็บรวบรวมได้โรงงานยาสูบ
จะส่งไปบําบัด/กําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
2

๓๐ กันยายน
๒๕๕๘

น้ํามันเตา

ไม่ทราบ

บริเวณท่าเทียบเรือ
หมายเลข ๓๓ ใน
แม่น้ําเจ้าพระยา

ลักลอบทิ้ง

เจ้าหน้าที่งานควบคุมฯ และกลุ่มตรวจการณ์เดินเรือ ได้ร่วมกัน
ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ํามันจนแล้วเสร็จ ใช้เวลา 1 วัน โดยการฉีดพ่น
น้ํายาทีโพล (Teepol) จํานวน 4 ลิตร เพื่อให้คราบน้ํามันแตกตัวเป็น
หยดน้ํามันขนาดเล็กและสลายตัวตามธรรมชาติต่อไป

-

3

8 ตุลาคม 2558

น้ํามันเตา

ประมาณ
5,000 ลิตร

ท่าเทียบเรือแหลม
ฉบัง C1

ท่อระบายอากาศ
(Air Ventilation)
ของเรือคอนเทน
เนอร์ชื่อ HEIKE P
สัญชาติไลบีเรีย ซึ่ง
เชื่อมผ่านไปยังถัง
น้ํามัน (Fuel Oil)
แตกหัก

เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า (ศจป. วล.พร้อมเรือขจัดคราบน้าํ มันเด่นสุทธิ)
ท่าเรือแหลมฉบัง และเรือ HEIKE P ได้ร่วมกันปฏิบัติงานขจัดคราบ
น้ํามันจนแล้วเสร็จ ใช้เวลา 2 วัน โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้
1. วันที่ 8 ตุลาคม 2558
ได้ดําเนินการขจัดคราบน้ํามันโดยการใช้ทุ่นกักคราบน้ํามัน
(Boom) ยาว 200 เมตร และเครือ่ งเก็บคราบน้ํามัน (Skimmer)
จํานวน 2 ชุด การฉีดพ่นสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน (Dispersant)
จํานวน 2000 ลิตร วัสดุดูดซับคราบน้ํามัน (Absorbent Material)
ยาว 300 เมตร (6 ม้วน) ซึ่งสามารถเก็บน้ําปนน้ํามันได้ทั้งสิ้น
16,000 ลิตร จากนั้นจึงนําน้ําปนน้ํามันที่เก็บรวบรวมได้จัดส่งไปกําจัด
2. วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ตัวแทนจากเรือและบริษัทประกันภัย พร้อมด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั ิงานขจัดคราบน้ํามันในครั้งนี้ ซึ่งผลการประชุมฯ สรุปว่า
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ ที่บริษัทประกันภัยต้องชดใช้รวมเป็นเงิน
7.2 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ของกรม
เจ้าท่าได้แจ้งความ
ไว้เป็นหลักฐาน ณ
สถานีตํารวจภูธร
แหลมฉบัง

ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

ชนิดน้ํามัน

ปริมาณ

สถานที่เกิดเหตุ

สาเหตุ

การดําเนินงาน

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

4

27 ตุลาคม 2558

น้ํามันเตา

ไม่ทราบ

บริเวณชายหาด
หัวหิน (ตั้งแต่บริเวณ
ใกล้กับพระราชวัง
ไกลกังวลจนถึงเขา
ตะเกียบ) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ลักลอบทิ้ง

เจ้าหน้าที่ วล. จภ.3 (ปข) สนง.ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์เทศบาลเมือง
หัวหิน ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ผู้ประกอบการภาคเอกชนใน
พื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปฏิบัติงานขจัดคราบ
น้ํามันจนแล้วเสร็จ ใช้เวลา 2 วัน โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้
1. วันที่ 28 ตุลาคม 2558
ได้ใช้วิธีการทําความสะอาดชายฝั่งด้วยกําลังคนพร้อมด้วยวัสดุดดู ซับ
คราบน้ํามัน (Absorbent Material) จํานวน 1 ม้วน รถไถ รถแบ๊ก
โฮ รถบรรทุก 6 ล้อ
รถเก็บขยะ และอุปกรณ์ทําความสะอาดทั่วไป (ถุงดํา พลั่ว ตะกร้าใส่
ขยะ ไม้กวาด คราด) ซึ่งวัสดุเปื้อนคราบน้ํามันทั้งหมดจะถูกนําไปฝัง
กลบในหลุมฝังกลบนิรภัย (Secure Landfill) ต่อไป
2. วันที่ 29 ตุลาคม 2558
นายอําเภอหัวหิน เจ้าหน้าที่ วล. และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ลงเรือตรวจการณ์ ต.229 เพื่อร่วมกันตรวจสอบและ
ประเมินสถานการณ์คราบน้ํามันในทะเลที่ระยะห่างฝั่ง 3 ไมล์ทะเล
ตั้งแต่บริเวณชายหาดใกล้กับพระราชวังไกลกังวลจนถึงเขาตะเกียบ
อีกครั้งแต่ไม่พบคราบน้ํามันเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่ จภ.3
(ปข.) ได้แจ้งความ
ไว้เป็นหลักฐาน ณ
สถานีตํารวจภูธร
อําเภอหัวหิน

5

29 พฤศจิกายน
2558

ก้อนน้ํามันสีดํา
(Tar ball)

ไม่ทราบ
(เป็นแนวยาว
ประมาณ 10
กม.)

ชายหาดบริเวณ
ปากน้ําหลังสวน-หาด
บางมะพร้าว จ.
ชุมพร

ไม่ทราบ

เจ้าหน้าที่ จภ.4 (ชพ.) ได้ร่วมประสานและปฏิบัติงานขจัดคราบน้ํามัน
กับประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อบจ.ชุมพร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการทําความสะอาดชายฝั่ง จากนั้นนํา
วัตถุเปื้อนคราบน้ํามันที่รวบรวมได้นําส่งไปกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
ต่อไป

-

ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

ชนิดน้ํามัน

6

4 ธันวาคม 2558 น้ํามันดีเซล และ
น้ํามันเครื่อง

7

4 ธันวาคม 2558

สีรุ้งเงา

ปริมาณ

สถานที่เกิดเหตุ

1,500 ลิตร
และ
140 ลิตร

บริเวณโป๊ะเทียบเรือ
ในแม่น้ําเจ้าพระยา
หลังวัดภคินีนาถ
วรวิหาร เขตบาง
พลัด
กรุงเทพมหานคร

ไม่ทราบ

บริเวณท่าเทียบเรือ
หมายเลข 33

สาเหตุ

การดําเนินงาน

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

เรือ River Sun
Cruise จม

เจ้าหน้าที่ สปว. (วล., ตก.) และเจ้าของเรือได้ร่วมกันปฏิบตั ิงานขจัด
คราบน้ํามัน โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน ดังนี้
1.วันที่ 4 ธันวาคม 2558
- ทําการฉีดพ่นน้ํายาทีโพล จํานวน 20 ลิตร เพื่อให้คราบน้ํามัน
เกิดการแตกตัวได้รวดเร็วขึ้นและปล่อยให้ย่อยสลายเองตาม
ธรรมชาติต่อไปเฉพาะบริเวณที่จําเป็น
- ทําการอุด/ปิดท่อทางออกของคราบน้ํามัน
- ทําการวางทุ่นกักคราบน้ํามันแบบโฟม ความยาว 100 เมตร
ด้วยเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 149 และทุ่นดูดซับคราบน้ํามัน
จํานวน 3 เส้น บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของคราบน้ํามัน
2.วันที่ 5-7 ธันวาคม 2558
ทําการฉีดพ่นน้ํายาทีโพล เมื่อพบคราบน้ํามันบนผิวน้ําเพิ่มเติมจน
แล้วเสร็จ

-

ลักลอบทิ้ง

เจ้าหน้าที่ วล. พิจารณาแล้วเห็นว่าคราบน้ํามันดังกล่าวเป็นน้าํ มัน
สลายตัวง่ายและพบในปริมาณน้อยมาก สามารถสลายตัวได้เองตาม
ธรรมชาติ และแจ้งเตือนให้ประชาชนในบริเวณที่เกิดเหตุรับทราบถึง
โทษทางกฎหมายของการลักลอบทิ้งน้ํามันลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
ด้วย

-

ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

ชนิดน้ํามัน

ปริมาณ

สถานที่เกิดเหตุ

สาเหตุ

การดําเนินงาน

การดําเนินการ
ทางกฎหมาย

8

17 ธันวาคม
2558

ก้อนน้ํามันสีดํา
(Tar ball)

ไม่ทราบ
(บนชายหาดเป็น
แนวยาว
ประมาณ 3
กม.)

ชายหาดบริเวณหมู่
9 ต.เกาะเพชร
อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช

ไม่ทราบ

เจ้าหน้าที่ (จภ.4 (นศ.) ได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 41 ศูนย์วิจยั
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง สํานัก
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)
สํานักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร
และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ ประสานงาน และ
ปฏิบัติงานขจัดคราบน้ํามันโดยวิธีการทําความสะอาดชายฝั่ง ระหว่าง
วันที่ 18-30 ธันวาคม 2558 จนแล้วเสร็จ

เจ้าหน้าที่ (จภ.4
(นศ.) ได้แจ้ง
ความไว้เป็น
หลักฐาน ณ
สถานีตํารวจภูธร
อําเภอหัวไทร

