การขนถ่ายสินค้าอันตรายบริเวณท่าเรือแหลมฉบังกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
นรากร นันทไตรภพ
วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
ท่าเรือแหลมฉบั งเป็ นประตูสู่การค้าโลก มีความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในแต่ ล ะปี จ ะมี ป ริ ม าณสิ น ค้ า และตู้ สิ น ค้ า ผ่ า นเข้ า -ออก ท่ า เรือ แหลมฉบั ง เป็ น จ านวนมาก พ.ศ. 2561
มีจานวนตู้สินค้าผ่านเข้า-ออก 8,015,880 TEUs* เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจานวนตู้สินค้าผ่านเข้า-ออก
7,677,278 TEUs และ พ.ศ. 2559 ที่มีจานวนตู้สินค้าผ่านเข้า-ออก 7,060,695 TEUs (ท่าเรือแหลมฉบัง, 2562)
ซึ่งเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้า -ออกท่าเรือแหลมฉบัง มีการบรรทุกตู้สิ นค้าและมีสินค้า หลากหลาย
ประเภท ทั้ งสิ น ค้ าทั่ ว ไป สิ น ค้ าแห้ ง สิ น ค้ าอั น ตราย และสิ น ค้ าบรรจุ ตู้ ค อนเทนเนอร์ช นิ ด พิ เศษ เป็ น ต้ น
จากปริมาณสินค้าและตู้สินค้าผ่านเข้า -ออก ท่าเรือแหลมฉบังที่มีจานวนมาก ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
จากการขนถ่ายสินค้าและตู้สินค้าในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังอยู่ตลอดเวลา บทความนี้กล่าวถึงเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าอันตรายบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ไฟไหม้
การระเบิด การรั่วไหล มลพิษทางน้า ทางอากาศ ที่เกิดจากอุบัติเหตุของตู้สินค้าอันตรายและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการจัดการหากเกิดอุบัติเหตุจากการขนถ่ายสินค้าอันตรายที่อาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณโดยรอบท่าเรือ
แหลมฉบัง
ประเภทของสินค้าอันตรายในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบังมีบริเวณพื้นที่สาหรับดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่ดาเนินการขนถ่ายสินค้า พื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พื้นที่คลังสินค้าทั่วไป พื้นที่คลังสินค้าอันตราย เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ต่าง ๆ อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีอานาจหน้าที่กาหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ บริการและ
ความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ ตลอดจนจัดระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือ เป็นต้น
การท่ าเรื อแห่ งประเทศไทย ได้ ก าหนด “ระเบี ยบการท่ า เรือ แห่ งประเทศไทยว่ า ด้ว ยวิธี ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือ แหลมฉบัง พ.ศ. 2559” โดยกล่าวถึงนิยาม ประเภทของสินค้าอันตราย
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้
“ทลฉ.” หมายความว่า ท่าเรือแหลมฉบัง
“เขต ทลฉ.” หมายความว่า พื้น ที่ต ามที่ กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีก ากาหนดอาณาบริเวณของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ในท้องที่ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชาและตาบลบางละมุง
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2539
“สทบ.” หมายความว่า สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
* TEUs

ย่อมาจาก Twenty-foot คือ หน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 20 ฟุต
โดยตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต เท่ากับ 1 ทีอียู ตู้คอนเทอนเนอร์ 40 ฟุต เท่ากับ 2 ทีอียู
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“IMO” หมายความว่า องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization)
“IMDG Code” หมายความว่ า ประมวลข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง สิ น ค้ า อั น ตรายทางทะเล
(International Maritime Dangerous Good Code) ซึ่งกาหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
“UN No.” หมายความว่า หมายเลขสหประชาชาติ (United Nation Number) ของวัตถุอันตราย
แสดงหมายเลขลาดับ (Serial Number) ที่กาหนดขึ้นมาสาหรับสิ่งของ หรือสารที่อยู่ภายใต้ระบบของสหประชาชาติ
กาหนดเป็นตัวเลขสี่หลัก
“สินค้าอันตราย” หมายความว่า สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ตามที่องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศกาหนดไว้ในประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล
“คลังสินค้าอันตราย” หมายความว่า พื้นที่เก็บรักษาสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
ประเภทของสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง
สินค้าอันตรายแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล
(IMDG Code) ดังตารางที่ 2 ตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง
ตารางที่ 2 ตารางการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง
Class

ประเภท

1
2

วัตถุระเบิด
ก๊าซ
2.1 ก๊าซไวไฟ
2.2 ก๊าซไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ
2.3 ก๊าซพิษ
ของเหลวไวไฟ
ของแข็งไวไฟ
4.1 ของแข็งไวไฟ
4.2 ของแข็งไวไฟที่ลุกไหม้ได้เอง
4.3 ของแข็งเมื่อเปียกน้าจะเกิดก๊าชไวไฟ
สารอ๊อกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
5.1 สารอ๊อกซิไดซ์
5.2 สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
สารพิษและสารแพร่เชื้อ
6.1 สารพิษ
6.2 สารแพร่เชื้อ
วัสดุกัมมันตรังสี
สารกัดกร่อน

3
4

5

6

7
8

กลุ่มสินค้าอันตราย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Class
9

ประเภท
สารอันตรายเบ็ดเตล็ดและอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มสินค้าอันตราย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
√

ที่มา: “ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง”
(8 มีนาคม 2559). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 59 ง, น. 2-13.
สินค้าอันตราย
สินค้าอันตรายทั้ง 9 ประเภท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามคานิยาม “ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559” ดังนี้
“สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 1” หมายความว่า สินค้าอันตรายร้ายแรงมากที่ห้ามบรรทุก หรือขนถ่าย หรือ
เคลื่อนย้ายบนเรือ หรือผ่าน หรือถ่ายลาในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ สินค้าอันตรายประเภท 6.2 สารแพร่เชื้อ
ประเภท 7 วัสดุกัมมันตรังสี ยกเว้น สารโคบอลต์-60, Tantalum Glass,Tantalum/Niobium Concentrate,
Tantalite หรือ Columlite เฉพาะที่นาเข้ามาใช้ประโยชน์แก่ประเทศไทยเท่านั้น
“สิน ค้าอัน ตรายกลุ่ มที่ 2” หมายความว่า สิ นค้าอันตรายร้ายแรงที่ อนุญ าตให้ ทาการบรรทุกหรือ
ขนถ่ายข้างลาในเขตท่าเรือแหลมฉบั ง แต่ไม่อนุญาตให้ฝากเก็บในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ สินค้าอันตราย
ประเภท 1 วัตถุระเบิด สินค้าอันตรายประเภท 2.3 ก๊าซพิษ
“สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 3” หมายความว่า สินค้าอันตรายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 2 ซึ่งอนุญาตให้ทาการบรรทุก หรือขนถ่ายข้างลาในเขตท่าเรือแหลมฉบังแต่ต้องเคลื่อนย้ายไปฝากเก็บ
ที่คลังสินค้าอันตรายทันที
การดาเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบังจะทาหน้าที่เป็นองค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม ในขณะที่การปฏิบัติการการขนถ่าย
สินค้าขึ้น-ลงเรือ อยู่ภายใต้การดาเนินงานของภาคเอกชนผู้เช่าพื้ นที่ท่าเรือ ซึ่งมีการให้บริการในด้านต่าง ๆ
เช่น อุปกรณ์ ยกขนและขนถ่ายสินค้า บริการเรือนาร่อง บริการเรือลากจูง เป็นต้น อีกทั้งยังมีพื้นที่คลังสินค้า
คอยให้บริการ เช่น คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าอันตราย เป็นต้น (ท่าเรือแหลมฉบัง, 2562)

ภาพที่ 4 คลังสินค้าอันตราย
ที่มา: คลังสินค้าอันตราย โดย ท่าเรือแหลมฉบัง, 2556
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โดยท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ให้ สั ม ปทานต่ อ ภาคเอกชนในการบริ ห ารคลั ง สิ น ค้ า อั น ตราย ซึ่ ง บริ ษั ท
เจ ดั บ เบิ้ ล ยู ดี อิ น โฟโลจิ ส ติ ก ส์ จ ากั ด (JWD INFOLOGISTICS) เป็ น ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ได้ สิ ท ธิ
ในการประกอบการเป็นระยะเวลา 30 ปี (ท่าเรือแหลมฉบัง, 2556)
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายสินค้าอันตรายบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง
จากการที่ เรื อสิ น ค้ า ตู้ ค อนเทนเนอร์ ผ่ า นเข้ า -ออกท่ า เรื อ แหลมฉบั ง เป็ น จ านวนมากในแต่ ล ะปี
ซึ่งมีจ านวน และประเภทของสิ น ค้าที่ห ลากหลาย หากเกิด อุบัติ เหตุ การขนถ่ ายสิ นค้ าอัน ตรายขึ้น -ลงเรือ
ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือบรรทุกสินค้า เป็นต้น หากสินค้า
ในตู้ ค อนเทนเนอร์ เป็ น สิ น ค้ า อั น ตราย อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ประชาชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่อยู่ โดยรอบบริเวณท่ าเรือแหลมฉบั ง เช่น ผลกระทบจากการหายใจ ผิ วหนั งอักเสบ และระคายเคืองตา
คุณภาพอากาศเป็นพิษจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่ใช้อุตสาหกรรม การปนเปื้อนของน้าทะเลจากโฟม
และน้าที่ใช้ในการดับเพลิง การแพร่กระจายของน้ามันที่ปนมากับน้าดับเพลิง ซึ่งอาจกระทบต่อระบบนิเวศ
ของน้าทะเลในบริเวณท่าเรือ เป็นต้น
จากการศึก ษาพบว่า ท่ าเรื อแหลมฉบั งให้ ความส าคั ญ กั บ การจั ด การด้ านความปลอดภั ย อนามั ย
สิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัยในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง โดยนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety Health and Environmental Management System:
PSHE-MS) มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสินค้าอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามมาตรฐานท่าเรือสากล (ท่าเรือแหลมฉบัง, 2556) โดยมีนโยบายดังนี้
1. ป้องกันและแก้ไขอุบั ติภัย อุบัติเหตุ ตลอดจนเหตุการณ์ใด ๆ อันมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
2. ป้ อ งกั น และปราบปรามการโจรกรรม และการประทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของส่ ว นรวมหรื อ
ส่วนบุคลากรให้บริการต่าง ๆ ภายใต้การกากับดูแลของท่าเรือแหลมฉบัง จะดาเนินการควบคู่ไปกับการจัดการ
ที่ดีในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายภายในประเทศกาหนดเป็นอย่างน้อย ตลอดจนปรับปรุงและป้องกันอันตรายจาก
การให้ บ ริก ารที่ มีค วามเสี่ ย งต่ อการปฏิ บั ติ งานให้ อยู่ ในระดับ ความเสี่ ย งที่ ยอมรับได้ รวมทั้ งมี การป้อ งกั น
ควบคุม และลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ท่าเรือแหลมฉบัง มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาใหม่ ๆ
เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อม
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กากับ ดูแลและให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในเรื่องของบุคลากร เวลา
งบประมาณ เครื่องมือ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอ
ที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังได้มีการดาเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้โฟมและ
ฉีดน้าเลี้ยงตู้คอนเทนเนอร์ในการดับเพลิงไหม้ ซึ่งน้าและโฟมดังกล่าวได้ไหลลงสู่ทะเลบางส่วน ท่าเรือแหลมฉบัง
จึงได้นาบูม (Boom) มากั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ามันที่ปนมากับน้าดับเพลิง (“ผอ.ท่าเรือแหลม
ฉบังสั่งเด็ดขาด ห้ามปล่อยน้าจากไฟไหม้เรือลงทะเล ให้รอขนย้ายไปกาจัด,”2562)
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“ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง
พ.ศ. 2559” กาหนดข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และมาตรการบังคับในการดาเนินการเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า
อันตราย ดังนี้
ข้อ 36 การบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้าอันตรายต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกากับดูแลของผู้ประกอบการ
คลังสิ นค้าอัน ตราย ซึ่งมีความรู้ความสามารถความชานาญงานผ่านการอบรมหลักสูตรสิ นค้าอันตรายและ
ความปลอดภัย
ข้อ 37 การบรรทุ กและขนถ่ายสิ น ค้ าอั น ตรายต้ อ งปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บนี้ และข้ อบั งคับ ของ IMO
โดยเคร่งครัด
ข้อ 38 ให้ตัวแทนเรือยื่นรายการสินค้าอันตรายที่จะบรรทุก หรือขนถ่ายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และ
วางอยู่บนเรือผ่านเขตท่าเรือแหลมฉบัง และแผนผังการจัดเก็บสินค้าอันตรายในระวางเรือให้แก่กองการท่า
ท่าเรือแหลมฉบัง คลังสินค้าอันตราย และท่าเทียบเรือที่เรือบรรทุกสินค้าอันตรายนั้นเทียบท่า ฯ และต้องนา
แผนผังการจัดเก็บ สิ น ค้าอัน ตรายในระวางเรือมาติดแสดงไว้ให้ เห็ นอย่างชัดเจนบริเวณช่องทางขึ้นบนเรือ
ก่อนการปฏิบัติงานบรรทุกและขนถ่ายสินค้าทั่วไปและสินค้าอันตรายทุกครั้ง
ข้อ 39 ห้ ามนาน้ ามันเชื้อเพลิงมาเติมให้กับรถภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากพื้นที่ที่ ท่าเรือ
แหลมฉบั ง ก าหนดยกเว้ น รถบรรทุ ก น้ ามั น และเรือ น้ ามั น ที่ ม าเติ ม น้ ามั น ให้ กั บ เรือ สิ น ค้ า และต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ของท่าเรือแหลมฉบัง ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ข้อ 40 ผู้ที่ทางานเกี่ยวกับสินค้าอันตรายภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
ข้อ 41 ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ คลังสินค้าอันตรายและกิจกรรมต่อเนื่อง ต้องจัดทาแผนฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดสินค้าอันตรายรั่วไหล หรือมีอุบัติภัย อุบัติเหตุ เสนอท่าเรือแหลมฉบัง ด้วย
ข้อ 42 การจัดเก็บสินค้าอันตรายที่คลังสินค้าอันตราย ต้องปฏิบัติตาม IMO อย่างเคร่งครัด
ข้อ 43 ภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าอันตรายต้องได้มาตรฐานตามที่ IMDG Code กาหนดและต้องติดฉลากป้าย
และเครื่ อ งหมายสิ น ค้ า อั น ตรายบนภาชนะ หรื อ ตู้ สิ น ค้ า ที่ บ รรจุ สิ น ค้ า อั น ตรายให้ ชั ด เจนไม่ ว่ า จะเป็ น
การบรรจุสินค้าอันตรายเต็มตู้สินค้า หรือปนกับสินค้าทั่วไป
ข้ อ 44 สิ น ค้ า ประเภทเปรอะเปื้ อ นและสิ น ค้ าประเภทมี ก ลิ่ น เหม็ น ท่ า เรือ แหลมฉบั ง ไม่ รั บ ฝาก
เก็บภายในโรงพักสินค้า โดยต้องฝากเก็บในตู้สินค้าเท่านั้น
ข้ อ 45 ในการขนส่ งสิ น ค้ า อั น ตราย ผู้ ขั บ รถต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ป ระเภทที่ 4 และมี ข้ อ มู ล
ความปลอดภั ย ของสิ น ค้าอัน ตรายนั้ น รวมทั้ งต้อ งท าการผู ก ยึดสิ น ค้าอัน ตรายบนรถบรรทุ ก ให้ แ น่ น หนา
ก่อนขนส่งเข้าหรือออกจากเขตท่าเรือแหลมฉบัง ทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดเส้นทางการขนส่ง
ข้อ 46 ท่าเรือแหลมฉบังจะนากฎหมายศุลกากรฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งเกี่ ยวข้องกับสินค้าอันตราย
มาบังคับใช้โดยอนุโลม เพื่อให้มีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการนาสินค้าอันตรายมาทิ้งไว้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ข้อ 47 ท่าเรือแหลมฉบัง จะดาเนิน การกรณีเจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของเรือ เจ้าของ หรือตัวแทน
เจ้าของสินค้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามหมวด 2 (สินค้าอันตรายขาเข้า) ของระเบียบนี้ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติภัย
หรือเกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินของท่าเรือแหลมฉบังดังนี้
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47.1 เจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของเรือที่ละเลยไม่แจ้งบัญชีสินค้าอันตราย หรือแจ้งไม่ครบ
ตามที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าสาหรับเรือ หรือมิได้แจ้งภายในระยะเวลาที่ ท่าเรือแหลมฉบังกาหนด หรือไม่แจ้ง
สิน ค้าอัน ตรายทั้ งหมดที่บ รรทุกมาบนเรือผ่ านเขตท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จะเรียกเก็บค่าปรับ
ในอัตรา 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 ลาเรือ โดยเรียกเก็บจากเจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของเรือ
47.2 เจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่ละเลยไม่แจ้งบัญชีสินค้าอันตรายท่าเรือแหลมฉบัง
จะเรียกเก็บค่าปรับในอัตรา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 ใบตราส่งสินค้า โดยเรียกเก็บจากเจ้าของ
หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า
47.3 กรณีตู้บรรจุสินค้าอันตรายไม่ติดฉลากสินค้าอันตรายบริเวณข้างตู้บรรจุสินค้านั้น หรือ
หากเจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าได้ติดฉลากนั้นแล้ว แต่ปรากฏว่าฉลากนั้นชารุดเสียหาย หรือ ฉีกขาด
ท่าเรือแหลมฉบังจะเป็นผู้ดาเนินการติดให้ใหม่ โดยเจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าจะต้องเสียค่าปรับฉลากละ
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ข้อ 48 ท่าเรือแหลมฉบังจะดาเนินการกรณีเจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของเรือ
ที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามหมวด 3 (สินค้าอันตรายขาออก) ของระเบียบนี้ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติภัย หรือเกิด
ความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินของท่าเรือแหลมฉบัง ดังนี้
48.1 เจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของเรือที่ละเลยไม่ดาเนินการตามข้อ 14.3* และข้อ 14.4**
ท่าเรือแหลมฉบังจะเรียกเก็บค่าปรับในอัตรา 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 ลาเรือ โดยเรียกเก็บจาก
เจ้าของเรือ หรือตัวแทนเรือ
48.2 เจ้ า ของ หรื อ ตั ว แทนเจ้ า ของสิ น ค้ า ที่ ล ะเลยไม่ ด าเนิ น การตามข้ อ 14.1 *** และ
ข้อ 14.2**** ท่าเรือแหลมฉบังจะเรียกเก็บค่าปรับในอัตรา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 ใบขนสินค้า
* 14.3

ยื่นแบบรายงานสินค้าอันตราย (ที่บรรจุลงเรือ) (ทลฉ. สคอ.02) ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตราย ก่อนเรือเทียบท่าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
** 14.4 สาหรับสินค้าอันตรายที่จะบรรทุก หรือถ่ายลาตามข้อ 14.3 ต้องมีรายละเอียด ประกอบด้วย
14.4.1 ชื่อสินค้า (Proper Shipping Name)
14.4.2 จานวนหีบห่อ (No. Of Packing)
14.4.3 น้าหนัก (Net Weight)
14.4.4 ประเภทของสินค้าอันตราย/หมายเลขสหประชาชาติ (Class & UN No.)
14.4.5 จุดวาบไฟ (Flash Point)
14.4.6 กลุ่มการบรรจุ (Packaging Group)
14.4.7 หมายเลขตู้สินค้า ชื่อเรือ เที่ยวเรือ (Container No., Vessel and Voyage)
14.4.8 ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่งออก (Shipper’s Name & Address & Telephone)
14.4.9 ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในประเทศไทยที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
14.4.10 แนบเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) หรือ เอกสารอื่นที่มี
รายละเอียดข้อมูลของสินค้าอันตรายแต่ละรายการไว้ด้วย
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48.3 กรณี ตู้บ รรจุ สิ น ค้ าอั น ตรายไม่ ติ ด ฉลากสิ น ค้ าอั น ตรายบริเวณข้ างตู้บ รรจุ สิ น ค้ านั้ น
หรือหากเจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของสิ น ค้าได้ติดฉลากนั้นแล้ ว แต่ปรากฏว่าฉลากนั้นชารุดเสียหาย หรือ
ฉีกขาด ทลฉ. จะเป็นผู้ดาเนินการติดให้ใหม่ โดยเจ้าของ หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าจะต้องเสียค่าปรับฉลากละ
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นฤมล ศุกระรัศมี (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “การศึกษาการจัดการสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง
การท่าเรือแห่งประเทศไทย” สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
คลังสิน ค้าอันตรายเปิดดาเนิน การเมื่อ พ.ศ. 2543 ใช้เพื่อจัดเก็บควบคุมดูแลสินค้าอันตรายที่ผ่าน
เข้า-ออก ท่าเรือแหลมฉบัง มีโครงสร้างพื้นฐานหลัก ดังนี้
1. พื้นที่คลังสินค้าอันตราย 85 ไร่ สามารถวางตู้สินค้าได้มากกว่า 3,000 TEU
2. โรงพั ก สิ น ค้ า ส าหรั บ จั ด เก็ บ สิ น ค้ าอั น ตรายที่ ได้ ม าตรฐานสู งสุ ด ซึ่ งมี ก าแพง และประตู กั น ไฟ
ที่สามารถทนไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบ Fire Detector ใช้ในการตรวจจับสิ่งผิดปกติ ทั้ง Smoke,
Flame, Gas Detector และสัญญาณแจ้งเตือนภัย นอกจากนี้ยังมีระบบ Fire Protective มีระบบการจัดเก็บ
สินค้าอันตรายที่รั่วไหล และน้าเสียจากการจัดการไว้ในบ่อพักน้าเสียและต้องมีการตรวจสอบก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอก ตลอดจนระบบอื่น ๆ ที่ร องรั บ ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน และรองรับความเสี ย หายที่อ าจเกิด ขึ้ นกั บ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบบริเวณท่าเรือ (นฤมล ศุกระรัศมี, 2557)
ประสาน วินิจกาธร (2553) ศึกษาเกี่ยวกับ “ความสามารถของผู้ประกอบการในการจัดการสินค้าอันตราย
ผ่านท่าเรือ” เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการจัดการของเจ้าของสินค้า และตัวแทนที่มีการนาเข้าและส่งออก
สินค้าอันตรายผ่านท่าเรือ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดย่อม รวมถึงผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้จัดเก็บรักษาและขนถ่าย
สิน ค้าอัน ตราย พบว่า ผู้ ป ระกอบการขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีการดาเนินการตามหลั กเกณฑ์และมาตรฐาน
การจัดการสินค้าอันตรายมากที่สุดในทุก ๆ หมวดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หมวดสินค้าอันตรายและบรรจุภัณฑ์
หมวดตู้คอนเทนเนอร์ รถ และอุปกรณ์ หมวดกฎระเบียบและข้อกาหนดต่าง ๆ หมวดบุคลากร และหมวดเทคโนโลยี
การสื่อสารและการป้องกันภัย ในขณะที่ผู้รับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศมีการจัดการสินค้าอันตรายมาก
ในปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ได้แก่ หมวดสินค้าอันตรายและบรรจุภัณฑ์ หมวดตู้คอนเทนเนอร์
รถ และอุ ป กรณ์ และการส าแดงเอกสารตามกฎระเบี ย บ ส่ ว นผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
14.1 กรณี สิ น ค้ าอั น ตรายขอบรรจุ ตู้ สิ น ค้ า ให้ ยื่ น ส าเนาใบขนสิ น ค้ าขาออกตามแบบที่ ก รม
ศุลกากรกาหนด พร้อมหมายเลขตู้สินค้าที่ต้องการบรรจุสินค้าอันตรายที่คลังสินค้าอันตราย ทลฉ.ไม่น้อยกว่า
48 ชั่วโมง ก่อนนาสินค้าอันตรายเข้ามาที่คลังสินค้าอันตราย และต้องนาสินค้าอันตรายเข้ามาบรรจุที่คลังสินค้า
อันตรายก่อนตารางเรือเทียบท่าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
**** 14.2 กรณีสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 3 ที่บรรจุตู้สินค้ามาจากภายนอกให้นาเข้าคลังสินค้าอันตราย
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนตารางเรือเทียบท่า พร้อมแนบใบกากับการขนย้ายตู้สินค้าตามแบบที่กรมศุลกากร
กาหนด
***
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มีการจัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่ าผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม คือ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และผู้รับจัดการ
ขนส่ งสิน ค้าระหว่า งประเทศ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาและปรับปรุงประสิ ทธิภ าพ
การจัดการสินค้าอันตรายของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การพัฒ นาองค์ค วามรู้แ ละจิ ต ส านึ กในการดาเนิน การ เช่ น การฝึ ก อบรมบุ คลากร การพั ฒ นา
กระบวนการทางาน เป็นต้น
2. การจัดตั้งหน่วยงานที่รับ ผิดชอบโดยตรง เช่น หน่วยงานรับรองเครื่องหมาย UN Mark สาหรับ
บรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
3. การออกกฎระเบี ย บและข้อ บั งคับ ที่ ส่ งเสริมด้ านความปลอดภั ย เช่ น ก าหนดให้ มี ผู้ เชี่ย วชาญ
ด้านสินค้าอันตราย เป็นต้น
4. การทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อลดการซ้าซ้อนของการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
5. การกาหนดมาตรการการควบคุมและกากับดูแลอย่างเคร่งครัด เช่น บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
การกาหนดมาตรการลงโทษฝ่าฝืนและกระทาผิด เป็นต้น
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและเป็นประตูสู่การค้าโลก
มี ค วามส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ในแต่ ล ะปี มี จ านวนตู้ สิ น ค้ า ที่ ผ่ า นเข้ า -ออก
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นจานวนมาก การดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ต่าง ๆ ในบริเวณท่าเรือ เช่น การขนถ่ายสินค้า
ขึ้น-ลงเรือ การบรรจุสินค้า คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าอันตราย บริการเรือนาร่อง บริการเรือลากจูง เป็นต้น
จาเป็นจะต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อชีวิตทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานท่าเรือสากล
หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าอันตรายในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณท่าเรือ จึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการท่าเรือ จะต้องเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใด ๆ จากการปฏิบัติงานซึ่งอาจกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจึงมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้
1. สายเรื อ และตั ว แทนสายเรื อ ผู้ ป ระกอบการและตั ว แทนผู้ ป ระกอบการน าเข้ า -ส่ งออกสิ น ค้ า
ควรปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ น ค้าอั น ตรายและการขนถ่ายสิ น ค้ าอั น ตรายบริเวณท่ าเรือ เช่ น
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. 2535 พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พ.ศ. 2560 ระเบี ย บก ารท่ า เรื อ
แห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า อั น ตรายของท่ า เรื อ แหลมฉบั ง พ.ศ. 2559 เป็ น ต้ น
อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสินค้าอันตราย
2. กาหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการท่าเรือ เตรียมการและฝึกซ้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
จากการปฏิบัติงานในบริเวณท่าเรืออย่างสม่าเสมอ
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3. ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนวปฏิบัติเบื้องต้น วิธีการช่วยเหลือประชาชน และชุมชนโดยรอบ
บริเวณท่าเรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างทันท่วงที
4. ควรตรวจสอบ และฟื้นฟูคุณภาพน้าทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเรือแหลมฉบังอย่างสม่าเสมอ
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