
รายงานการประชุมศูนยประสานงานขาวนางนวล 
ครั้งที่  1/2551 

วันพุธที่   30   มกราคม  พ.ศ. 2551 
ณ หองโถงนิทรรศการ ศูนยสวัสดิการทาเรือแหลมฉบัง 

......................................... 
ผูเขาประชุม 
หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
  1. นายธงชัย ธรรมปรีดี             ผูอํานวยการกองการทา ทาเรือแหลมฉบัง  ประธานที่ประชุม 
  2. พันเอก(พิเศษ)ปริญญา  ฉายดิลก            ท่ีปรึกษาพิเศษศูนยประสานงานขาวนางนวล 
  3. เรือโทยุทธนา      โมกขาว       ผูอํานวยการกองบริการ ทาเรือแหลมฉบัง   
  4. นายธรรมรักษ วงศวิมุติ       ผูแทนสํานักงานขาวกรองแหงชาติ  จังหวัดชลบุรี 
  5. นายธงชัย  ไหลประสิทธิ์พร      ผูแทน  ศกอช. สาํนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
  6. นายวรัตม  สุระวดี                    ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 
  7.  พันตํารวจโทรัฏฐ  ประทุมแกว      ผูแทนสถานีตํารวจภูธรตําบลแหลมฉบัง 
  8. พันตํารวจตรีหญิงกนกวรรณ  ทองแท    ผูแทนสถานีตํารวจภูธรตําบลแหลมฉบัง 
  9. นายชาญยุทธ ยืนยาว        ผูแทนเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
10. นายณรงค  หวังดี        ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
11. นายอังกูร      อังคะเจริญ                   ผูแทนสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
12. นายยุทธนา  สุทธิไชยา       ผูแทนสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร การรถไฟฯ 
13. นายสุคนธ  เพชรพิศาล      ผูแทนสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร การรถไฟฯ 
14. นางศิริลักษณ วิทยนคร       ผูแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
15. นางสาวรัชนี  แจงกระจาง      ผูแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
16. นางสาวสมปอง เขียมศิริ       ผูแทนโรงพยาบาลอาวอุดม  
17.  Mr.Eric  Bross                    ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง 
18.  Mr.Clifton    Rogers            ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง 
19. นางโศรดา  ฉลวยศรี       ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง 
20. นายธรรมนูญ กมลคนธ       หัวหนาแผนกจัดการทาเทียบเรือ 
21. นายอรชนุ  ศรีพาเพลิน      พนักงานปากเรือ 10 
22. พันจาเอกสุชาติ คลายสุบรรณ      พนักงานรักษาความปลอดภัย 9  
23. นายวิชาญ  ชางเงิน        พนักงานการสินคา 6 
         1./ นายเสนาะ 
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24. นายเสนาะ  ชมภูดาษ       ปฏิบัติงานแผนกรักษาความปลอดภัย 
25. นายรังสรรค  โพธิ์หลอง         พนักงานสายตรวจรักษาความปลอดภัย 
หนวยงานภาคเอกชน 
ผูประกอบการทาเทียบเรือภายในทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือขางเคียงและหนวยงานอื่น ๆ 
 1. นายจักรกฤษณ ไชยรินทร          ผูแทนบริษัท ฮัชชิสัน พอรท ไทยแลนด จํากัด (A2,A3 และ C 0) 
 3. นายชัยพร  ไชยวัฒน          ผูแทนบริษัท นามยงเทอรมินัล จํากัด (A 5) 
 5. นายศรัณย   พันธุวนิชกุล      ผูแทนบริษัท แอล ซี บี คอนเทนเนอร เทอรมินอล 1 จํากัด (B 1) 
 7. นายวิทู  นิตยภูติพัฒน     ผูแทนบริษัท เอเวอรกรีน คอนเทนเนอร เทอรมินอล จํากัด (B2) 
 9. จาเอกกําจร  เดชรุง           ผูแทนบริษัท   ที ไอ พี เอส  จํากัด ( B 4) 
 9. นายอานุภาพ  นิยมาภา       ผูแทนบริษัท แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินอล จํากัด(B5,C-3) 
10.  นายสุรกิจ  ชวงโชติ         ผูแทนบริษัท  ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจเินียริ่ง จํากัด 
11. นายชาติชาย  พรมคําบุตร       ผูแทนบริษัท  ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
12. นางสาวนฤมล ศุภรัศมี              ผูแทน บริษัท  JWD จํากัด (คลังสินคาอันตราย) 
เริ่มประชุม   เวลา  09.45 น. 
 ประธานฯ  กลาวเปดประชุม และแจงใหท่ีประชุมทราบวานางอารยา สุระประเสริฐ   ไม
สามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากไปราชการตางประเทศ  พรอมกันนี้ขอแนะนํา เรือโทยุทธนา  โมกขาว  
ผูอํานวยการกองบริการ ทาเรือแหลมฉบัง จะเปนผูท่ีมาชวยงานศูนยฯ (ทางน้ํา) และขอบคณุผูเขารวมประชุม
จากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ แลวดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้.- 
วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้.- 
 ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้.- 
  1. มติท่ีประชุมเดิมกําหนดใหจัดการประชุมทุกวันศุกรท่ี  3  ของเดือน แตมีเหตุตอง
เลื่อนเนื่องจากนางอารยาฯ  เดินทางไปฝกอบรมที่ตางประเทศ และจังหวัดชลบุรีไดกําหนดการประชุมเพื่อ
วางแผนฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือนระดับจังหวัดประจําปในปลายเดือนมกราคม 2551 ซึ่งประธานฯ
และเลขานุการศูนยฯ ไดเขาประชุมรวมเพื่อชี้แจงภารกิจการปฏิบัติพรอมแผนฝกซอมประจําป 2550-51  ให
ผูเขารวมประชุมที่จังหวัดชลบุรีทราบดวย เพ่ือเชิญผูแทนจังหวัดชลบุรีรวมฝกอบรมและฝกซอมฯ รวมกับ
ทาเรือแหลมฉบัง จะทําใหทุกฝายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ไดรับประโยชนสูงสุด  สวนการประชุมครั้งตอไปคง
ตามกําหนดเดิม 
  2. จากผลการประชุมรวมกับจังหวัดชลบุรี  ขอสงผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ของจังหวัด
ชลบุรี เขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ทาเรือแหลมฉบัง ในวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ 2551  จํานวน  30  คน    
          3./ 3. กรมการขนสงทางน้ํา 
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 3. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ไดจัดใหมีการฝกซอม Maritime Security Joint 
Exercise 2008 (ASEAN-JAPAN) เมื่อวันที่   23  มกราคม  2551  ต้ังแตเวลา 08.30 – 15.00 น. โดยมีทาเรือ
แหลมฉบังและทาเรืออื่นๆ เขารวมฝกแกปญหาและทดสอบการติดตอสื่อสารทาง E-Mail  (JOINT 
COMMUNICATION EXERCISE 2008) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
วาระที่ 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2550  เมื่อวันศุกรท่ี  14  
ธันวาคม 2550 ตามที่ฝายเลขาฯไดสําเนาแจกจายใหผูเขารวมประชุมและที่ประชุมขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังนี้.- 
 หนาที่  1  บรรทัดที่ 18  แกไขชื่อนายอังกูล  เปน  นายอังกูร 
          หนาที่  1 บรรทัดที่  25  เพ่ิมเติมผูเขารวมประชุมนายอรชุน  ศรีพาเพลิน  พนักงานปากเรือ 10 
 หนาที่  2  บรรทัดที่  27 แกไขเพิ่มเตมิ รายงานการประ    เปน  รายงานการประชุม 
 หนาที่  4  บรรทัดที่  30  แกไข  นายอังกูล  เปน นายอังกูร  
 หนาที่  5  บรรทัดที่   2   เพ่ิมเติม  ณ   ในคําวา อาณาบริเวณฯ ทาเรือ 
 หนาที่ 6 บรรทัดที่ 24 แกไขเปน  พันเอก(พิเศษ)ปริญญา ฯ  ดวยจังหวัดชลบุรีจะจัดการ
ประชุมการจัดการฝกซอมประจําปของจังหวัดในปลายเดือนมกราคม 2551 ผลการประชมุจะไดนํามาปรับ
แผนใหสอดคลองกับแผนฝกประจําปของทาเรือแหลมฉบัง และถาเปนไปไดอยากจะขอเชิญผูวาราชการ
จังหวัดมาเปนประธานเปดการฝกดวย 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  7/2550 เมื่อวันศุกรท่ี  14 ธันวาคม  2550 ตามที่ไดแกไขและ
ใหฝายเลขาฯ  ดําเนินการใหเสร็จเรียบรอย เพ่ือแจกจายสมาชิกตอไป 
วาระที่ 3   เรื่องเพื่อประสานงานและการแจงขอมูลขาวสาร 
 ประธานฯ  ขอใหผูแทนหนวยงานตาง ๆ ชี้แจงและแจงขอมูลขาวสารใหท่ีประชุมทราบ  
สวนของแผนการฝกที่ไดกําหนดไวแลวในคราวประชุมครั้งที่ 7/2550 นั้นขอปรับปรุงใหมีรายละเอยีด
มากกวาเดิมโดยฝายเลขาฯ ไดแจกใหทุกทานทราบแลว โดยเพิ่มเติมไวในแผนสุดทายของบันทึกการประชุมฯ 
ครั้งที่ 7/2550   
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญา ฯ  ชี้แจงใหท่ีประชุมและฝายเลขาฯ ทราบวาแผนการฝกที่ปรับปรุง
ใหมนั้น มีรายละเอียด ซึ่งจะนํามาใชในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ 2551   ท้ังนี้ฝาย
เลขาฯ ควรแยกเรื่องออกมาใหทราบในการประชุมคราวนี้ 
 ประธานฯ  ขอทราบและติดตามผลการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2550 เรื่องการปรับปรุงไฟฟาแสง
สวางบริเวณทางเขาศูนย X-RAY และการขนถายของเสียจากเรือสินคาที่อาจมีการลักลอบขนถายน้ํามันดีเซล 
          4/ ออกมาดวยนั้น   
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ออกมาดวยนั้น  วาผูเกี่ยวของไดดําเนินการคืบหนาไปแลวอยางไร 
 พันจาเอกสุชาติฯ  ไดสอบถามไปยังแผนกไฟฟา กองการชาง  แลวเนื่องจากสายไฟฟาใตดิน
บริเวณดังกลาวชํารุดและสูญหายจํานวนมาก  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาและซอมทํา  คาด
วาใชเวลาอีกประมาณ 2 เดือน คงแลวเสร็จ   สวนเรื่องที่อาจมีการลักลอบขนถายน้ํามันดีเซลออกมากับการ
ขนถายของเสยีจากเรือสินคาที่เทียบทาเรือแหลมฉบงันั้น   แผนกรักษาความปลอดภัย ไดเพ่ิมความระมัดระวัง
และกวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่ีมีหนาที่ในการตรวจสอบเมื่อยานพาหนะที่บรรทุกของเสียจาก
เรือผานออกประตู   จากการประสานงานขาวและการปฏิบัติงาน ขณะนี้ยังไมมีเบาะแสหรือพบวามีการ
กระทําดังกลาวในเขตทาเรือแหลมบัง 
   พันเอก(พิเศษ)ปริญญา ฯ  ขอใหฝายเลขาฯ  คัดแยกเรือ่งที่ตองติดตามผลการประชุมในแตละ
ครั้ง และนําเรื่องที่ไดสอบถามจากผูรับปฏิบัติในแตละเรื่องวาไดดําเนินการไปแลวอยางไรมารวบรวมไว  เพ่ือ
สะดวกในการประสานงานไดถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุด 
 เลขาฯ   จัดทํารายการและผลการติดตามปฏิบัติงาน  เพ่ือรายงานในที่ประชุม 
 พันตํารวจโทรัฏฐ ฯ  ขอใหประสานงานกับหนวยงานโดยตรง  
 ประธานฯ  รับทราบและจะนําไปแกไขตอไป 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญา ฯ  เรื่องเพื่อทราบและประสานงานมีหลายเรื่อง ท่ีควรนํามาพูดในที่
ประชุมทราบในวันนี้ 
 1.ขอชมเชยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สภ.แหลมฉบัง ท่ีสามารถจับกุมผูคายาเสพติด
ไดหลายครั้ง เปนจํานวนครั้งละมาก ๆ  แตอยาลืมวาปญหายาเสพติดที่เราสามารถสืบเสาะและจับกุมไดนี้เปน
เพียงสวนนอย ท้ังผูเสพและผูขาย ผลกระทบจากผูขายยาเสพติด 20-30% ทํางานที่เกี่ยวของในทาเรือ อีก 20-
30%  ทํางานในพื้นที่ของการนิคมฯ  อยาลืมวาคนเสพที่จับไดจะมีจํานวนเทาใด  และที่เหลืออาจกอใหเกิด
อาชญากรรมตามมาอีกมากมาย  จึงอยากขอใหเปนเรื่องสําคัญที่ทุกคนตองชวยกันดูแล เพ่ือลดผลกระทบที่
อาจตามมา 
 พันตํารวจโทรัฏฐ ฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบวาผลการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่แหลมฉบัง  
ปญหาในบานเราคือผูเสพและผูจําหนายรายยอย    จากการจับกุมรายยอยและขยายผล ทําใหสามารถจับกุม
ผูคายาเสพติด(ยาบา)รายใหญไดในชวงที่ผานมามีจํานวนรวม 16,000 เม็ด   จากการสืบสวนสอบสวนทราบวา
ผูคานํามาทางจังหวัดตาก  เพ่ือจําหนายในพื้นที่แหลมฉบัง ครั้งแรกจับได 2,000 เม็ด  ครั้งที่ 2 อีก 2,000 เมด็ 
และครั้งลาสดุสามารถสืบสวนจับกุมรายใหญไดจํานวน  12,000 เม็ด ในทองที่ อ.ศรีราชา โดยผูคาซอนยาไว
ในยางอะไหลท่ีดัดแปลงสภาพรถแลว  ผูตองหาที่จับไดมีธุรกิจอาชีพแอบแฝงโดยรับซอมถังเกาจําหนาย มี
บาน ทรัพยสินจํานวนมาก  เคยมีประวัติผูคาอยูแลว   ท้ังนี้ไดแจงให ปปส.ดําเนนิการยึดทรัพยตอไปดวยแลว 
 
          5/ พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ 
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 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ อยากใหมีการสุมตรวจรถบรรทุกตูสินคาที่เขาทาเรือ วาใชยาเสพติด
หรือไม  ซึ่งหากรถบรรทุกดังกลาวบรรทุกสารเคมี  สารอันตราย โดยที่ผูขับขี่เสพยาเสพติด อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุตามมา          
 นายอานุภาพฯ  แจงวาการใชสารเสพติดบนเรือสินคาสามารถกระทําไดงาย  โดยกลุมผูใช
แรงงาน อาจใชหองน้ําหรือ หองตาง ๆ บนเรือ   บางครั้งตามโรงพักสินคาที่อยูใกลเคียง 
 พันจาเอกสุชาติฯ  แจงใหทราบวาการตรวจหาสารเสพติดกับผูขับขี่รถบรรทุก เขาทาเรือ
แหลมฉบัง  นั้นกระทํามาแลว โดยประสานขอความรวมมือกับ สภ.แหลมฉบัง และ ร.พ.อาวอุดม  ซึ่งมี
อํานาจหนาที่ ๆ กระทําได โดยทาเรือฯ เปนผูออกคาใชจายตาง ๆ เชน คายาตรวจหาสารเสพติด  คาอาหาร
เครื่องดื่มรับรองผูปฏิบัติงาน  โดย กองการบุคคล ทาเรือแหลมฉบัง เคยเปนเจาของเรื่อง   
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  ปจจุบันมีการลักลอบขนยาเสพติดจากจีนผานเขามา   และขาวการ
ลักลอบขนสารไมพึงประสงค ไปตะวันออกกลางและตองถูกควบคุมไว จึงอยากแจงใหทราบวา  การตรวจหา
สารดังกลาวผูตรวจพบอาจไมทราบชนิด หรืออาจเปนสารทางอุตสาหกรรม ท่ีอาจแปลงเปนสารทําลายลาง
หรืออาวุธไดภายหลัง   เราไมตองการนําขาวนี้มาเปดเผย แตตองการใหทราบไวเพ่ือเพ่ิมความระมัดระวัง  จึง
ขอฝากไวดวย  บางครั้งของที่บรรจุในตูอาจนําไปเปนชิ้นสวนอาวุธได เมื่อปท่ีแลวจับปลอกเหล็กธรรมดา แต
นําไปประกอบเปนชิ้นสวนอาวุธปรมาณูได   หากไดมีการประสานกันไว เราอาจชวยกันดู หรือวิเคราะห
สินคานั้น ๆ ได 
 ประธานฯ   แจงวากระทรวงการตางประเทศ ไดแจงใหทราบวามีสารกัดกรอน เพ่ือนําไป
ผลิตภัณฑกระจก นั้นสามารถสกัดเปนอาวุธทําลายลางสูงได   สงออกผานทาเรือแหลมฉบังไปยังประเทศ
อิหราน ถูกจับไดท่ีประเทศดูไบ  การแจงรายการสินคาถูกตองทุกอยาง   
 พันตํารวจโทรัฏฐ ฯ  โครงการตรวจเรือสินคาจะเริ่มเมื่อใด และมีวิธีการอยางไร 
 นายณรงคฯ   แจงวาเรือสินคาที่เขามานัน้  จะมีหนวยงานหลัก 5 หนวยท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการตรวจเรือแตกตางกันไดแก  กรมการขนสงทางน้ําฯ  จะตรวจดูเรื่องคุณสมบัติ ความปลอดภัย   ตรวจ
คนเขาเมอืงฯ จะตรวจการเขา-ออก ของคนประจําเรือ    ศุลกากร  ตรวจเรื่องเกี่ยวกับการนําสินคาเขา-ออก  
แพทย จะเปนผูตรวจหาสารเสพติดกับคนประจําเรือ    สวนการตรวจสอบแรงงานที่จะขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ
นั้นควรจะใหมีการตรวจสอบกอนขึ้นไปทํางานบนเรือ 
 นายอานุภาพฯ แจงใหทราบวาการตรวจสอบหาสารเสพติดนั้น หมายถึงการตรวจกับแรงงาน
ท่ีไปปฏิบัติงานบนเรือหรือในโรงพักสินคาเทานั้น ไมไดรวมถึงคนประจําเรือ 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  ทาเรือแหลมฉบัง ควรจัดใหมีสัปดาหรณรงคปองกันภัยจาก
ยาเสพติด โดยใหมีการสุมตรวจทั้งแรงงาน  และ คนประจําเรือ  ซึ่งอาจไดผลในการใชยาของผูเสพลดลง ซึ่ง
อาจไดผลในทางจิตวิทยาและการปองปราม 
          6/ พันตํารวจโทรัฏฐ ฯ    
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 พันตํารวจโทรัฏฐ ฯ   ขอใหมีการตรวจอาวุธ ยาเสพติด โดยการตรวจปสสาวะที่หนาประตู
ตรวจสอบ กอนเขาทาเรอื  
มติท่ีประชุม  ใหทาเรือแหลมฉบัง ประสานหนวยงานผูเกี่ยวของตอไป 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ   แจงใหทราบวาคนงานที่เขามาปฏิบัติงานในเขตทาเรือ  ปจจุบัน
ตรวจพบวามีผูท่ีเคยเกี่ยวของกับการกอปญหาใน 3 จังหวัดภาคใต เขามาทํางานในพื้นที่ ทาเรือ ตองถือวาเปน
เรื่องสําคัญและดูแลเปนพิเศษ ประสานหนวยเกี่ยวของ จัดทําประวัติ และใหติดตามเรื่องโดยตลอด  เราไมรู
วาเขามุงหวังอะไร เมื่อใครมาทํางานในพื้นที่ตองระวังใหมาก เราจะปลอยใหเปน Cell ฝงตัวตอไปไมได 
 ประธานฯ    ชี้แจงวาทาเรือแหลมฉบัง ไดตรวจสอบแลว พบวาเปนพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ ท่ีปฏิบัติงานในเขตทาเรือ เมื่อทราบขาวไดขอใหบริษัทจัดสงไปปฏิบัติงานภายนอก 
และใหติดตามรายงานความเคลื่อนไหวใหทราบดวย จึงขอใหทุกหนวยชวยกันตรวจสอบบุคคลในหนวยของ
ตน 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  ไดหารือกับประธานฯ  วาจําเปนตองจัดทําโครงการ ผูสื่อขาวภาค
ประชาชน    จากผูแทนของผูประกอบการทา เพ่ือหาขาวสารเบื้องตนและชวยปฏิบัติงาน   ซึ่งอาจตองจัดใหมี
การอบรมภาคความรูใหดวย 
 พันตํารวจโทรัฏฐ ฯ  แจงวาพนักงานบริษัทผูประกอบการนั้นจะมีการตรวจสอบประวัติอยู
แลว เวนพนักงานหรือแรงงานของบริษัทคูสัญญา (Sub contact) อาจไมมีการตรวจสอบ ไดเคยเขาไป
ตรวจสอบและสอบถาม ผูรับผดิชอบแลว ไมสามารถใหขอมูลได จึงขอใหผูวาจางชวยควบคุมและใหมีการ
ตรวจสอบดวย 
 นายอานุภาพฯ การตรวจสอบบุคคลดังกลาวนั้น จะมีวิธีการจัดสงอยางไร ท้ังนี้ทาเรือจะตอง
แจงใหจัดทําทุกทาเหมือน ๆ กัน ท้ังนี้อาจขอใหทาเรือแหลมฉบังเปนเจาภาพในการรวบรวมจากบริษัท
ผูประกอบการ  และสงให สภ.แหลมฉบัง ตรวจสอบให 
 ประธานฯ  ยินดีท่ีจะชวยประสานงานใหฯ 
 นายสุรกิจฯ  ในทางปฏิบัติ ตํารวจจะชวยตรวจสอบประวัติใหไดโดยการพิมพลายนิ้วมือ  
และใหผูท่ีขอตรวจสอบจายเงินคาตรวจคนละ 100.-บาท   โดยมีหนังสือนําไปจากหนวยงาน 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  เรื่องพมาลักลอบขึ้นเครื่องบินของสายการบินตุรกี  ขณะจอดอยูใน
สนามบินสุวรรณภูมิ  มีการรักษาความปลอดภัยอยางดี  มีบุคคลกรและอุปกรณตาง ๆ ชวยครบ   จึงไมแนใจ
วาจะมีเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นที่ทาเรือแหลมฉบัง หรือไม   
     -เรื่องการเชาชองสัญญาณโทรศัพทของบริษัท  Alman (ไมแนใจ)  จากบริษัทไทยคมฯ  ดู
เหมือนไมเกี่ยวของกับเรา สินคาที่ออกจากทาเรือแหลมบัง เราไมรูวาดีหรือเลว ไทยคมก็ไมรู  วาเปนการให
การสนับสนุนการกอการรายโดยปริยายไป 2 – 3 วันแลว จึงเปนอุธาหรณใหจดจําไว และจะชวยกันแกปญหา 
           7/ อยางไร 
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อยางไร 
                              - เรื่องการขาวกับสื่อมวลชน เมื่อเกิดเหตุการณท่ีผานมา ในเขตทาเรือ ผลกระทบไมเฉพาะ
บริษัท ยูนิไทยฯ แตเปนของทาเรือและประเทศไทยดวย เชน   ชอง 9 ออกขาวแกสระเบิดมีคนตายที่ทาเรือ  
แตเราไมสามารถแจงไดเลยวาสาเหตุมาจากที่ใด คนพูด ๆ ตอไปอีก  ขาวที่ออกมาอาจผิดเพี้ยนไป  เปนเกิด
การระเบิดที่ทาเรือ ซึ่งเนือ่หาสาระเปลีย่นไปและเราไมสามารถแกขาวไดทันที   จึงเกิดผลเสียหายอยางมาก
ตามมา 
การขาวหรือการกระจายขาวจึงมีความจําเปนที่จะตองเรียนรู   การอบรมในวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ 2551 นี้จะ
ไดเชิญวิทยากร ซึ่งเปนนักขาวอาวุโสจากชอง 9 มาบรรยายใหความรูในเรื่องการตอบคําถามและใหขาว 
 นายสุรกิจฯ  ชี้แจงเหตุท่ีเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 เวลาประมาณ 18.10 น. 
การเสนอขาวของผูสื่อขาวไมตรงกับความเปนจริง   ขอเท็จจริงนั้นเกิดจากชางเชื่อมของผูรบัเหมา กําลังตัด
และเชื่อมประกอบทอบนพื้นแผนเหล็กภายในโรงงานประกอบทอ โดยใชกาซอะเซทิลีนและออกซิเจน 
ในขณะทําการตัดเชื่อมประกอบทอเพ่ือนํากลับขึ้นไปติดตั้งบนเรือท่ีเขาซอม ไดเกิดแรงดันจากแผนเหล็ก
ดานลางขณะพนักงานกําลังปฏิบัติงานอยู  ทําใหแผนเหล็กยกขึ้นดวยแรงดันสูงและเกิดเสียงดังมาก 
 จากเหตุการณดังกลาว ทําใหมีผูบาดเจ็บจํานวน 8 ราย ซึ่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัทฯ
ไดดําเนินการปฐมพยาบาลเบื้องตนและรีบดําเนินการนําสงผูปวย โดยแยกสง ร.พ.อาวอุดม จํานวน 3 รายและ 
ร.พ.แหลมบังอินเตอรฯ จํานวน 5 ราย  ตอมาภายหลังมีผูทนพิษบาดแผลไมไหว เนื่องจากอวัยวะภายในราย
กายและกระดูกไดรับการกระทบกระเทือนอยางรุนแรง เสียชีวิตในเวลาตอมาจํานวน 2 ราย  สําหรับสาเหตุ
ของอุบัติเหตุในครั้งนี้  บริษัทฯ ไดต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุท่ีเกิดขึ้นอยางรีบดวน 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  ขอแสดงความเสียใจกับผูเสียชีวิตและครอบครัว    เรื่องของการ
ประสานงาน ทาเรือตองแสดงความเปนเจาภาพ รวบรวมขาวเพื่อแถลงขาว  โดยเจาหนาที่ท้ังของทาเรือและ
บริษัทมารวมกันแถลงขาว เพ่ือขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลาตามสมควร จึงขอฝากไวดวย  การสื่อ
ขาว ของผูสื่อขาวภาคภาษาอังกฤษ  ทาเรือชวยตรวจสอบขาวดวย วาออกขาวไปอยางไร นําฐานขอมูลมาจาก
ไหน ซึ่งอาจผิดพลาดและมีผลเสียหายกับประเทศไทยได 
 เมื่อสัปดาหท่ีแลว(วันที่... ถึง     ...)  ไดใปประชุมที่ฮาวาย   การที่ศูนยประสานงานขาว
นางนวลไดเคยเสนอโครงการดูงานที่ประเทศสิงคโปร คาดวาในวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2551 ชุดแรกจํานวน 
15 คน จะไดเดินทางไปกอน เพ่ือนําประสบการณมาเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานของเราใหมาก
ย่ิงขึ้นเรื่อน ๆ 
 ในเดือนกรกฏาคม 2551   จะมีการฝก Sea Men ท่ีมาบตาพุด ฝากคุณธงชัย ฯ (สมช.)   อยาก
ใหประธานฯ ทําหนังสือแจงขอเขาไปดูการฝกในครัง้นี้ดวย 
 ประธานฯ  การดูงานที่ประเทศสิงคโปร  วัตถุประสงคตองการนําสมาชิกไปใหมากที่สุด  
          8/ เนื่องจาก 
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เนื่องจากจะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับผูแทนทุกหนวยงานของศูนยฯ 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  เรื่องการฝกอบรมในวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ 2551  ซึ่งมีรายละเอียด
ตามตารางที่ไดแจกใหแลว  โดยจะเชิญผูวาราชการจังหวัดมารวมเปนประธานในพิธีเปดการอบรม 
 นางศิริลักษณ   ขอปรับแผนการฝก HAZMAT ท่ีไมเหมือนกัน 
 พันตํารวจโทรัฏฐ ฯ   เรื่องความปลอดภัยของสารเคมี ทาเรือแหลมฉบัง มีแผนรองรับกับ
แผนอื่น ๆ อกีหรือไม 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  แจงใหทราบวาศูนยประสานงานขาวนางนวล จะดูแลเรื่องภัยจาก
สารธารณะภัยท่ีมีผลกระทบกับคนจํานวนมาก และเรื่องการกอการราย  
 ประธานฯ   ขอเชิญผูแทนหนวยงานตาง ๆ ชี้แจงขาวสารใหท่ีประชุมทราบ 
 นายธงชัยฯ      ผูแทน  ศกอช. ขอใหติดตามผลเรื่องการระเบิดที่บริษัทยูนิไทฯ 
 พันตํารวจโทรัฏฐฯ   ขอใหทาเรอืติดตั้งสัญญาณไฟควบคุมการจราจร บริเวณสี่แยกหลงั
ประตูตรวจสอบ 3   เพ่ืออาํนวยความสะดวกและควบคุมการจราจร  และการที่มีผูคาขายของริมถนนทางเขา-
ออกประตูตรวจสอบ 1 – 3 ไมควรอนุญาตใหขาย เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุก 
 ประธานฯ  ทาเรือไมเคยอนุญาตใหขายของริมถนนในเขตทาเรือ  และใหแผนกรักษาความ
ปลอดภัยรับไปดําเนินการดวย 
 นายยุทธนาฯ  ไมมีขาวสารแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานฯ   แจงใหผูแทนการรถไฟฯ ทราบเรื่องการบรรจุสินคาเขาตูสินคาบริเวณสถานี
รถไฟ ขอใหมีการติดตาม ควบคุมแรงงานอยางเขมงวดดวย 
 นายณรงคฯ   เรื่องการฝกซอม Maritime Security Joint Exercise 2008  ระหวางสมาชิก
ทาเรือในกลุม    Japan – Asian   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551  ขน.อยากไดขอมูลหนวยงานภาครัฐ – เอกชน ท่ี
ใหบริการในเขตทาเรือ เปนภาษาอังกฤษ   เพ่ือแสดงใหเรือสินคาที่จะมาใชบริการทราบใน Web.  ของ ขน. 
โดยขอใหสงขอมูลทาง E-Mail  ดังนี้   n_narong 16 @ yahoo.co.th. เพ่ือใหเรือสามารถคนหาขอมูลติดตอได
โดยตรง  
 นางศิริลักษณฯ  แจงใหทราบวาขณะนี้โรคทองรวงกําลังระบาด  พบในเครือสหพัฒนฯ  โดย
มีผูรับประทานสมตําปลาราซึ่งทํามาจากปลาปกเปา ขอใหระมัดระวังเรื่องอาหารดวย และการพัฒนาความรู
เพ่ิมเติมใหกับผูท่ีเคยอบรมเรื่องอุบัติภัยจาก ร.พ.สมเด็จฯ  อาสากาชาดปองกันภัยภิบัติ     การจัดตั้งศูนย
ปลอดภัย  ซึ่งจะรวมเครื่องมือ  เพ่ือเปนศูนยเพ่ิมพูนความรูอยางยั่งยืน 
 นายวรัตมฯ  จากผลการประชุมรวมที่จังหวัดชลบุรี  ทางจังหวัดชลบุรีจะจัดสงผูเขารวม
อบรมที่ทาเรือในวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 30 คน จากบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาง ๆ ใน
จังหวัด  และขอทราบขอมลูวาการฝกอบรมในครั้งนี้  ทาเรือฯไดเชิญหนวยงานใดเขารวมฝกบาง  เพ่ือเปน 
          9/ ขอมูล 
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ขอมูลในการจัดบุคคลเขารับการอบรม 
 ประธานฯ  รับทราบและจะแจงใหจังหวัดชลบุรีทราบภายหลัง 
 นายอังกูรฯ   หนวยงานศุลกากร ยังไมมีขาวสารเพิ่มเติม   เรื่องสารเคมี หรือสนิคาอันตราย 
จะมีผูเกี่ยวของดูแลรับผิดชอบอยูหลายหนวยงาน   เชน หนวยงานศุลกากร จะดูแลเรื่องการนําเขา/สงออก   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานอาหารและยา  ฯลฯ  การนําเขา/สงออกจะตองมีใบอนุญาตจากหนวยงาน
ผูรบัผิดชอบอนุญาตกอน  อีกทั้งกฎหมายระหวางประเทศ มีผลใชบังคับไมเหมือนกัน บางประเทศอาจหาม
นําเขาในขณะที่บางประเทศอนุญาต   หากหนวยงานใดมีขอมูลเพ่ิมเติม ขอใหแจงใหทราบดวย 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  ขอฝากคุณธงชัยฯ  ผูแทนหนวยงาน สมช. วาเรือ่งที่ผูแทนศุลกากร
แจงใหทราบนี้ เนื่องจากเปนผลเสียหายของประเทศ แตหนวยงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบในการตรวจไมเคย
ทราบขาวหรือความอันตรายของสินคา ผลสุดทายของมาอยูในอารักขาของศุลกากร ควรใหหนวยงาน สมช.
รวบรวมเรื่องดวย 
 ประธานฯ อาจตองดูจากก ารขนสงจากประเทศตนทาง-ปลายทาง  วาสงมาและไปที่ไหน 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  ในการฝกอบรมหลักสูตร   International Seaport Interdiction 
(ISIT) ท่ีเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 7-11 ม.ค.51  เหตุท่ีไมไดรับความสะดวกในการดูงานที่ทาเรือฯ  ภาพรวมจุด
ตนเหตุอยูท่ีการประสานงาน  ทาเรือฯ รับภาพรวม เชนเดียวกับการตรวจตูสินคาเปนหนาที่ของศุลกากร  แต
ภาพรวมหากเกิดเหตุอะไรขึ้น จะอยูท่ีทาเรือ 
 ประธานฯ  การฝกซอมควรประสานงานกับผูเกี่ยวของใหดี  เพราะอาจเกิดการเขาใจผิดและ
อาจไมไดรับความสะดวก  เนื่องจากตัวแทนเรือและผูประกอบการทาไมไดรับการประสานมากอนลวงหนา 
 นางโศรดาฯ ผูแทน CSI  ชี้แจงเรื่องการฝกอบรมและดูงานที่ผานมา   เจาหนาที่สถานทูต
สหรัฐฯ ประจําประเทศไทยจะเปนผูติดตอประสานงาน   ทางสํานักงานจึงไมทราบขอขัดของ  ในสวนของ 
CSI ไดใหรายละเอียดผูประสานงานกับสถานทูตไปแลว  หากมีขอผิดพลาด จะขอแกไขใหเรยีบรอยในคราว
ตอไป  
 นายอังกูรฯ  ทางสถานทูตไดประสานกับศุลกากร และทาเรือฯ ขอใหคณะผูเขารับการอบรม
เขาไปดูงานบนเรือสินคา แตเนื่องจากทาที่ไดประสานงานไวไมมีเรือเทียบทา จึงตองเปลี่ยนกําหนดการใหม 
 นายธรรมรักษฯ แจงใหทราบวานายกรัฐมนตรี เปนหวงเรื่องการกอการรายหรือการกอความ
ไมสงบในพื้นที่ทองเที่ยว แตไดเสนอใหสวนกลางเพิ่มเติมพ้ืนที่เสี่ยงบริเวณโรงกลั่นน้ํามัน  และทาเรือฯ เขา
ไปดวย จากการขาวสถานการณในปจจุบันยังไมนามีการกอเหตุรายดังกลาวในพื้นที่ กรณีคนงานสามจังหวัด
ภาคใตเขามาทํางานที่เมืองพัทยา  ก็ยังเฝาดูและติดตามสถานการณตลอด 
 การฝกการปองกันการกอวินาศกรรม  เปนการปองกันที่ดีท่ีสุด  เปนการใชกําลังคน  CCTV 
เทปบันทึกเสยีง  การขยายเครือขายภาคประชาชน  ขณะนี้ทราบวาทาเรือแหลมฉบัง และโรงกลั่นน้ํามันทั้ง 3  
          10/ แหงไดยกระดับ 
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แหงไดยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงขึ้น  มาตรการเหลานี้ปนการปองกันการกอการรายไดอยางหนึ่ง  
การรักษาความปลอดภัยไมสามารถทําได 100%  แตหากมาตรการรักษาความปลอดภัยมีมาตรฐานแลว การ
ปองกันก็จะเปนเรื่องงาย   ผูท่ีคิดจะกอการ ถาเห็นคน/เครื่องมือดี กอ็าจทํายากขึ้น 
 ในสวนของสื่อมวลชนที่ขยายผลเกินความจริงเกินไป  กรณีเรื่องอุบัติเหตุท่ีอูยูนิไทฯ  
หลังจากไดรับทราบเหตุการณ ไดรายงานใหสวนกลางทราบขอเท็จจริงทันที วาสาเหตุเกิดขึน้จากอุบัติเหตุใน
การทํางาน  
 เรื่องยาเสพติดไมใชหนาที่โดยตรง แตหากมีขาวสารจะไดแจง ปปส. ทราบเพื่อดําเนินการ
ตอไป  และผลกระทบจะเปนอันตรายมากหากมีผูติดยาเสพติดอยูในพื้นที่ทํางาน 
 นายสุรกิจฯ  ตองการให ร.พ.สมเด็จฯ ทําหนังสือแจงผูประกอบการ เพ่ือขอใหสนับสนุนใน
การจัดตั้งศูนยเครื่องมืออปุกรณกูภัยฯ  ในสวนของ บริษัทยูนิไทยฯ สามารถใหการสนับสนุนได 
 นายศรัณยฯ  ตองการใหศุลกากรติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV) เพ่ิมเติมในเขตทา
ผูประกอบการ ดวย 
 นายอังกูรฯ ศุลกากรมีโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV)ในเขตทาเรือฯ จํานวน 
189 จุด ซึ่งรวมทั้งในเขตทาผูประกอบการอยูดวยแลว ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  วัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV) เพ่ือให
มีระบบเขามาสนับสนุน ในการเฝาตรวจและติดตาม ตรวจสอบ ปองปรามผูท่ีคิดจะกระทําความผิดตลอดเวลา  
แตไมใชมีไวเพ่ือตรวจสอบพวกเดียวกัน 
 พันตํารวจโทรัฏฐฯ   กลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV) จะใชประโยชนในการปองปรามผูท่ี
คิดจะกระทําผิดไดผลดี 
 ประธานฯ  ในสวนของทาเรือแหลมฉบัง มีโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV) 
เพ่ือการรักษาความปลอดภัย จํานวนประมาณ  70 จุด  ครอบคลุมพ้ืนที่ท้ังทางบกและทางน้ํา รวมทั้งระบบ
ควบคุมบุคคลและยานพาหนะผานเขาเขตทาเรือฯ   
 จาเอกกําจร ฯ  ขอใหแกไขที่ต้ังปอมยามบริเวณจุดทางรถไฟในเขตทาเรือฯ ท่ีบังทัศนวิสัยใน
การผานทางขามจุดตัด เพ่ือลดอันตราย เพ่ิมสัญญาณไฟและพนักงานลากแผงลอเลื่อนปดกั้นทางรถไฟลาชา 
 นางสาวนฤมลฯ  การเปดตรวจคัดตัวอยางสินคาอันตรายรวมกันหลายประเภท โดยเจาหนาที่
ศุลกากร ท่ีปฏิบัติอยูนั้น อาจเกิดอันตรายได เนื่องจากตรวจสินคาหลาย ๆ อยาง  รวมกัน 
 นายอังกูรฯ  ขอใหคลังสินคาอันตรายชวยแจงให สทบ. ทราบเพื่อแกไขวิธีการตรวจใหมได 
 เรือโทยุทธนาฯ  ศูนยประสานงานขาวนางนวล  มีภารกิจคลายกับศูนยประสานงาน ” ศรชล” 
ของกองทัพเรือ  ซึ่งปจจุบันไมคอยประสบผลสําเร็จในการประสานงาน แตกตางกับศูนยฯ นางนวล  ซึ่งมีการ
ประสานงานระหวางหนวยงานเปนอยางดี  
           11/มติท่ีประชุม    
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มติท่ีประชุม   รับทราบและใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไปดังนี้.- 
 
 2.  บริษัท  J W D ฯ  ทําหนังสือแจงวิธีปฏิบัติในการเปดตรวจ คัดตัวอยางสินคาใหถูกตอง 
เพ่ือปองกันอันตราย 
 1. แผนกรักษาความปลอดภัย    พิจารณาปรับยายที่ต้ังปอมยามที่บังทัศนวิสัย และกวดขัน
พนักงานปดแผงกั้นฯ บริเวณจุดตัดถนน-รถไฟใหรวดเร็ว        
 ประธานขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน  พรอมขอความรวมมือใหมีผูแทนหนวยเขา
ประชุมทุกครั้ง  และขอปดประชุม    
เลิกประชุม  เวลา  12.30  น. 
       
           พันจาเอก     
       (สุชาติ คลายสุบรรณ) 
                  ผูจดรายงานการประชุม 
                                                   มกราคม  2551 
 
 
- ตรวจแกไขแลว 
- พิมพแจกจายได 
 
 
        (นายธงชัย  ธรรมปรีดี) 
เลขานุการศูนยประสานขาวนางนวล             
            ประธานที่ประชุม 
                    มีนาคม  2551 
   
  
 
 
 


