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[大規模な石油流出] 
 

น ำ้มนัดบิร ัว่ไหลในญีปุ่่ น  
เทศบำลท ำงำนเก็บกวำดในข ัน้แรก 

 
พเิชษฐ เมาลานนท ์

ทมีวจิัยปัญหาตลุาการศาสตร ์(๒๐๐๓)  
กอ่ตัง้ ณ มหาวทิยาลัยนกีาตะ, ญีปุ่่ น 

๔ สงิหาคม ๒๐๑๓ 
 
 
ชาตญิีปุ่่ นเป็นเกาะ โอกาสทีน่ ้ามนัดบิจะร่ัวไหลลงไปในทะเล ก็ยอ่มมไีดม้ากกวา่ชาตอิืน่ๆ ซึง่
ดว้ยเหตนุี ้เขามวีธิอียูเ่ชน่ไรทีใ่ชแ้กปั้ญหา รวมไปถงึระบบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง? 
 
นีค่อืงานวจิัยใชต้อบโจทยเ์ชน่นัน้ในขัน้ตน้ วา่ญีปุ่่ นมรีะบบเชน่ไรในงานท าความสะอาดหาด
ทรายกบัฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม และเขาหาอปุกรณ์มาจากไหน ทีใ่ชใ้นงานท าความสะอาด 
 
ทา้ยสดุ เราจะวจัิยส ารวจในเรือ่ง ระบบคำ่สนิไหมในกฎหมำยญีปุ่่ น กบั ระบบคำ่สนิไหมใน
ระดบัระหวำ่งประเทศ ซึง่ญีปุ่่ นชอบใช ้๒ ระบบผสมกนั ส าหรับการช าระสะสางคดนี ้ามนัร่ัว 
 
เหตทุีม่หีนา้กระดาษอนัจ ากดั บทความนีจ้งึมลีักษณะวจัิยส ารวจ (Exploratory Research) แต่
จะหาโอกาสเขยีนถงึกรณีศกึษาตอ่ไป เชน่ ปัญหาเรอืบรรทกุน ้ามนั “นาโคดขะ” สญัชาตรัิสเซยี 
(Nakhodka Oil Spill) กบัเรอืบรรทกุน ้ามนั “โอะซงั” สญัชาตเิกาหล ี(Osung No. 3 Oil Spill)  
 
ทมีวจิัยไดเ้รง่ศกึษาปัญหานี ้เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยอา้งเอกสาร ๔-๕ ชิน้ประกอบกนั 
ดว้ยหวังวา่สงัคมไทยจะพงึไดข้อ้คดิ จากวธิแีกปั้ญหาใดๆ ทีอ่าจแตกตา่งไปจากเรา  
 
 

เทศบำลท ำงำนเก็บกวำดในข ัน้แรก  
 
แน่นอนวา่ ปัญหาน ้ามนัดบิร่ัวไหลลงในทะเล หาใชจ่ะแกไ้ดด้ว้ยระบบจา่ยคา่เสยีหายเทา่นัน้ แต่
ตอ้งมกีจิกรรมท างานฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม และวถิชีวีติชาวบา้นอยา่งเรง่ดว่น  
 
ณ จดุนี ้จงึมปีระเด็นพจิารณาปัญหาเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร และความมสีว่นรว่มของ
ประชาชน ซึง่ทัง้หมดนี ้กค็อืปัญหาวา่ดว้ยการกระจายอ านาจการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 
ญีปุ่่ นใชว้ธิแีบง่งานใหส้มาคมชาวประมงพืน้ที ่เริม่งานท าความสะอาดหาดทราย รว่มกบัจังหวัด
และเทศบาล แลว้จงึวา่จา้งผูรั้บเหมาเขา้ท าความสะอาดขัน้สดุทา้ย ภายใตส้ญัญากบัเทศบาล 
 
งานท าความสะอาดขัน้ตน้ ตอ้งใชแ้รงงานมนุษย ์แตง่านความสะอาดขัน้ทา้ย มหีลายวธิปีระกอบ
กนั เชน่ ใชต้ะแกรง แลว้ใชร้ถท าความสะอาดหาดทราย กบัเครือ่งช าระลา้งคลืน่ เป็นตน้ 
 
Shoreline clean-up was organised by local fishery associations, prefecture and 
municipal authorities, primarily using manual methods.   
 
Final clean-up is largely being undertaken by contractors engaged by the municipal 
authorities in the removal of tar balls from amenity beaches using a combination of 
techniques such as sieving, beach cleaning machines and surf washing. 
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“จติอำสำ” ก็มหำศำลทีญ่ ีปุ่่ น 
 

๒ มกราคม ๑๙๙๗ เรอืบรรทกุน ้ามนั “นาโคดขะ” สญัชาตรัิสเซยี ท าน ้ามนัดบิร่ัวลงสูท่ะเลญีปุ่่ น 
แตก่ลางกมุภาพันธ ์เทศบาลก็ขจัดคราบน ้ามบัดบิไดเ้กอืบหมด และปลายพฤษภาคม หา้จังหวัด
ทีถ่กูกระทบหนัก (จากทัง้หมด ๙ จังหวัด) ก็ประกาศวา่งานฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม เสร็จไดห้มด 
 
Wikipedia บนัทกึวา่ น ้ามนัดบิทีร่ั่วไหลไปจากเรอื “นาโคดขะ” นัน้มมีากถงึ ๖,๒๔๐ ตัน  
 
แลว้เหตใุดญีปุ่่ น จงึท างานดา้นฟ้ืนฟไูดเ้ร็วนัก? - - เคล็ดลับส าหรับญีปุ่่ นกค็อื “จติอาสา” ทีม่ี
มหาศาลตามมาตรฐานสากล คอืมอีาสาสมคัรสงูสดุในประวัตศิาสตร ์แหง่งานเก็บกวาดคราบ
น ้ามนัของทัง้โลกรองจาก Torrey Canyon Oil Spill (“โทร ีแคนยอน” ๑๙๖๗ ทีอ่งักฤษ)  
 
ทัง้นีช้ ีว้า่มหาชนญีปุ่่ นตา่งหว่งใยในปัญหานี ้รัฐบาลก็ระดมทรัพยากรทกุอยา่ง ท าการเก็บกวาด
คราบน ้ามนัอยา่งแข็งขนั 
 
ญีปุ่่ นระดม “จติอาสา” มาไดม้หาศาลเมือ่ปี ๑๙๙๗ กเ็พราะเมือ่ปี ๑๙๙๕ เพิง่เกดิแผน่ดนิไหว
ครัง้ใหญท่ีโ่กเบ ญีปุ่่ นจงึมปีระสบการณ์อยา่งช า่ชอง ในการตัง้หน่วยอาสาสมคัร  
 
กระนัน้ ยงัตอ้งใชก้ าลังคน ๕๐๐,๐๐๐ วันท างาน (500,000 Man-Days) ท าความสะอาดหาด
ทรายขัน้แรก ซึง่ครึง่หนึง่ ไดจ้ากอาสาสมคัรทีห่ลั่งไหลไปจากทั่วญีปุ่่ น และก็ยงัมชีาวประมง 
ประชาชนในพืน้ที ่เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล พนักงานดับเพลงิ และทหารกองก าลังป้องกนัตนเอง  
 
แมอ้าสาสมคัรจะเกนิพอ แตก่็ประสบปัญหาสารพัด ขอ้แรก เพราะท างานทา่มกลางอากาศอนั
เลวรา้ย ในเดอืนมกราคมถงึตน้กมุภาพันธ ์อนัมลีมทะเลทีร่นุแรง ทา่มกลางพายลุกูเห็บกบัหมิะ 
 
ขอ้สอง อาสาสมคัรบางรายอาจอดึทางกายไมเ่พยีงพอ และบางคนไมป่ระสงคจ์ะอยูใ่ต ้
กฎระเบยีบ ขอ้สาม เมือ่มคีนมหาศาล งานยอ่มด าเนนิเร็ว จนกระทั่งถังทิง้ขยะน ้ามนัดบิ มกัไมพ่อ 
 
ขอ้สี ่คอืตอ้งรว่มกนัตดัสนิใจวา่ พงึจะหยดุงานท าความสะอาด ณ จดุใด ในเมือ่มหีาดทรายที่
ไดรั้บผลกระทบยาวไกลไป ๙ จังหวัด ขณะทีท่กุจังหวัดก็มเีสรภีาพ จะยดึเกณฑท์ีต่า่งกนั 
 
ขอ้สดุทา้ย งานขจัดคราบน ้ามนันัน้ จ าตอ้งศกึษาหาความรูม้าแลว้เป็นอยา่งด ีมใิชว่า่ม ี“จติ
อาสา” เทา่นัน้จะท าได ้แตข่อ้นี ้ญีปุ่่ นมผีูเ้ชีย่วชาญอยูม่าก จงึดไูมใ่ชปั่ญหาทีใ่หญใ่นญีปุ่่ น 
 

 
PAJ ใหย้มือปุกรณ์เก็บกวำดครำบน ำ้มนั 
 
น ้ามนัดบิร่ัวไหลเป็นปัญหาใหญใ่นโลก กฎหมายญีปุ่่ น ๒ ฉบบับงัคับวา่ โรงกลั่นจ าตอ้งมอีปุกรณ์
กวาดคราบน ้ามนั เตรยีมไวใ้หพ้รอ้มอยูเ่สมอ 
 
กฎหมาย ๒ ฉบบันีไ้ดแ้ก ่Marine Pollution and Disaster Prevention Law, 1970 (กฎหมาย
ป้องกนัมลพษิและอบุตัภิยัทางทะเล) กบั Petroleum Complex Disaster Prevention Law, 
1975 (กฎหมายป้องกนัอบุตัภิยัในนคิมปิโตรเลยีม)  
 
กอ่นนัน้ ธรุกจิญีปุ่่ นไดต้ัง้ Petroleum Association of Japan (สมาคมปิโตรเลยีมญีปุ่่ น หรอื 
“PAJ”) สมาคมไมแ่สวงหาก าไรใน ๓ กจิกรรม (๑) ตัง้คลังอปุกรณ์ก าจดัคราบน ้ามนั ทัง้ยงัใหย้มื
ทั่วไปในโลก (๒) วจิัยและพัฒนาวธิแีกปั้ญหาน ้ามนัดบิร่ัวไหล (๓) จัดสมัมนาระหวา่งประเทศ 
 
PAJ ถกูตัง้ขึน้ในปี ๑๙๕๕ โดยสบิสีบ่รษัิทน ้ามนัญีปุ่่ น (ทัง้ผูก้ลั่นและผูค้า้)  
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ตอ่มาในปี ๑๙๙๐ กระทรวงเศรษฐกจิ-การคา้-อตุสาหกรรม (“METI”) ไดใ้หท้นุแก ่Major Oil 
Spill Response Program (งานขจัดน ้ามนัร่ัวไหลขนาดใหญ)่ ซึง่ไดเ้ริม่งานแตปี่ ๑๙๙๑ 
 
อปุกรณ์เหลา่นีม้ทีัง้ทุน่กัน้ลอยน ้า (Inflatable Floatation Boom) เครือ่งดดูคราบน ้ามนั (Oil 
Skimmer) รถท าความสะอาดหาดทราย (Beach Cleaner) และแท็งกน์ ้ามนัขนาดเบา 
(Portable Tank) เป็นตน้ 
 
PAJ มคีลังอปุกรณ์เหลา่นี ้๖ แหง่รอบชายหาดทีญ่ีปุ่่ น และยงัตัง้คลังอปุกรณ์กระจายอยูท่ั่วไปใน
โลก รวมทัง้คลังทีค่รอบคลมุ ๓ ชาตใินเอเซยี คอื สงิคโปร ์อนิโดนเิซยี และมาเลเซยี 
 
ในรอบ ๕๘ ปีทีผ่า่นมา PAJ ไดใ้หย้มือปุกรณ์ก าจัดคราบน ้ามนัไปแลว้ ๒๗ ครัง้ รวมทัง้ใหย้มืใน
เหตกุารณ์น ้ามนัดบิร่ัวไหล ในชอ่งแคบมะละกา (สมุาตราของอนิโดนเีซยี กบัแหลมมลาย)ู 
 
 

ญีปุ่่ นชอบระงบัคดทีีน่อกศำล 

 
Prof. Kobayashi Hiroshi (โคบายาฉ ิฮโิรฉ)ิ แหง่มหาวทิยาลัยนางาซาก ิเคยเขยีนไวใ้นปี 
๒๐๑๒ วา่คนอเมรกินัมกัระงับคดนี ้ามนัร่ัวไหล ดว้ยวธิไีปฟ้องศาลตาม Oil Pollution Act, 1990 
(กฎหมายมลพษิน ้ามนั หรอื “OPA”)  
 
ตรงกนัขา้ม คนญีปุ่่ นกลับไมน่ยิมไปฟ้องศาลตาม Oil Pollution Damage Compensation Act, 
1975 (กฎหมายคา่สนิไหมใหแ้กค่วามเสยีหายจากมลพษิน ้ามนั หรอื “OPDCA”)  
 
อาจารยโ์คบายาฉ ิไดว้จิัยคดทีีญ่ีปุ่่ นยอ้นหลัง ๒๕ ปี และพบเพยีง ๑ คดทีีศ่าลตดัสนิเรือ่ง
คา่เสยีหาย จงึแสดงวา่คนญีปุ่่ นไมน่ยิมระงับคดทีีศ่าล อยา่งนอ้ยกใ็นคดทีีเ่กีย่วกบัน ้ามนัร่ัว 
 
อาจารยช์าวญีปุ่่ นผูน้ีช้ ีว้า่มอียู ่๓ สาเหตใุหญ ่ทีท่ าใหญ้ีปุ่่ นชอบระงับคด ีทีน่อกศาล 
 
๑.  เพราะการฟ้องคดมีแีนวโนม้กนิเวลานาน ไมป่ระหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ย  
 
๒.  เพราะญีปุ่่ นมรีะบบชดใชค้า่สนิไหม ใหเ้หยือ่มลพษิน ้ามนัตามกฎหมาย OPDCA  
 
๓.  เพราะญีปุ่่ นใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ๒ ฉบบั การระงับคดจีงึมคีวามสะดวก 
 
ฉบบัแรกคอื International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 
แกไ้ข 1992 (อนุสญัญาความรับผดิทางแพง่ เพือ่ความเสยีหายจากมลพษิน ้ามนั หรอื “CLC”)  
 
สว่นฉบบัหลังนัน้คอื International Convention on the Establishment of an International 
Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 แกไ้ข 1992 (อนุสญัญากอ่ตัง้
กองทนุระหวา่งประเทศ เพือ่ช าระคา่เสยีหายจากมลพษิน ้ามนั หรอื “FUND”) 
 
ญีปุ่่ นนยิมใช ้๒ ระบบผสมกนั คอืทัง้กฎหมายภายใน และอนุสญัญาระหวา่งประเทศ ทัง้นี ้เพราะ
มทีัศนะวา่ ไมค่วรไปเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ย จากการไปศาล 
 
ทา้ยสดุ อาจสรปุบทความวนันีไ้ดว้า่ เทศบาลญีปุ่่ นเก็บกวาดหาดทรายไดเ้ร็ว ก็เพราะม ี“จติ
อาสา” หลั่งไหลเขา้มาชว่ย กบัมรีะบบใหย้มือปุกรณ์กนัได ้และระงับคดมีปีระสทิธภิาพ ก็เพราะมี
ระบบชดใชค้า่สนิไหมตามกฎหมาย OPDCA ซึง่ใชคู้ก่บัอนุสญัญา ๒ ฉบบั ส าหรับคดนี ้ามนัร่ัว 
 
 
หมำยเหต ุ- - บทความนีค้อืงานศกึษาปัญหากระจายอ านาจทีญ่ีปุ่่ น โดยทมีวจัิยของผูเ้ขยีนในนามสว่นตัว เพือ่ให ้
ขอ้มลูแกก่รรมการปฏริปูกฎหมาย ในฐานะทีป่รกึษากรรมการ จงึไมผ่กูพันกรรมการทา่นใดทัง้สิน้ / พเิชษฐ
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“จติอำสำ” หล ัง่ไหลไปล ำเลยีงน ำ้มนัทิง้ลงถงั 
เหตกุำรณ์น ำ้มนัร ัว่ไหล “นำโคดขะ” ในญีปุ่่ น 

(Nakhodka Oil Spill, 1997)  
 

[© Kanazawa University] http://k-inet.w3.kanazawa-u.ac.jp/21COE/en/bookrireki.htm 
http://k-inet.w3.kanazawa-u.ac.jp/21COE/en/jyuuyu31.jpg 

 

 

http://k-inet.w3.kanazawa-u.ac.jp/21COE/en/bookrireki.htm
http://k-inet.w3.kanazawa-u.ac.jp/21COE/en/jyuuyu31.jpg
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ทุน่ก ัน้ลอยน ำ้ (Inflatable Floatation Boom) 
 

[© structurflex] http://structurflex.co.nz/environmental/oil-booms/air-inflated-boom/ 
http://structurflex.co.nz/wp-content/uploads/2012/09/products_Solid_Float_Boom_1.jpg 

 
 

 
 

เครือ่งดดูครำบน ำ้มนั (Oil Skimmer) 
 

[© MAVIDENIZ] http://www.mavideniz.com.tr/product/Oil_Skimmer/Shallow_Water%20Weir_Skimmer/Shallow_Water%20Weir_Skimmer.html 

http://www.mavideniz.com.tr/product/Oil_Skimmer/Oil_Skimmer_clip_image002_0000.jpg 
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รถท ำควำมสะอำดหำดทรำย (Beach Cleaner) 
 

[© BeachTech] http://www.beach-tech.com/en/products/beachtech/beachtech-2800/pictures.html 
http://www.beach-tech.com/typo3temp/pics/5dd7d425fe.jpg 

 
 

 
 

แท็งกน์ ำ้มนัขนำดเบำ (Portable Tank) 
 

[© LLS Baltic Container Services] 
http://www.bikudo.com/product_search/details/1568/un_t50_portable_tank_container_for_lpg.html 

http://www.bikudo.com/photo_stock/891873.JPG 
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