
รายงานการประชุมศูนยประสานงานขาวนางนวล 
ครั้งที่  7/2550 

วันศุกรท่ี   14   ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
ณ หองโถงนิทรรศการ ศูนยสวัสดิการทาเรือแหลมฉบัง 

......................................... 
ผูเขาประชุม 
หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
  1. นางอารยา สุระประเสริฐ       นักบริหาร 13 ทาเรือแหลมฉบัง                  ประธานที่ประชุม 
  2. พันเอก(พิเศษ)ปริญญา  ฉายดิลก            ท่ีปรึกษาพิเศษศูนยนางนวล 
  3. นายบรรจง  ชื่นสุวรรณ                   ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
  4. นายประทีป  ชลารักษ       ผูแทนสํานักงานขาวกรองแหงชาติ  จังหวัดชลบุรี 
  5. นายวรัตม  สุระวดี                    ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัชลบุรี 
  6. นาวาโทนาวี  กุลอารีมิตร       ผูแทนกองเรือภาคที่ 1  กองเรือยุทธการ 
  7. นาวาตรีบทชาย บุญลอม         ผูแทนกองเรือภาคที่ 1  กองเรือยุทธการ 
  8. พันตํารวจตรีวุฒิพงษ สมใจ      ผูแทนกองตํารวจน้ําศรีราชา 
  9. พันตํารวจตรีหญิงกนกวรรณ  ทองแท    ผูแทนสถานีตํารวจภูธรตําบลแหลมฉบัง 
10. นายสมศักดิ์  พากยสุขี       ผูแทนดานควบคุมโรคติดตอ ทาเรือแหลมฉบัง 
11. นายอังกูร      อังคะเจรญิ                   ผูแทนสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
12. นางศิริลักษณ วิทยนคร       ผูแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
13. นางสาวสมปอง เขียมศิริ       ผูแทนโรงพยาบาลอาวอุดม  
14. นายอรชนุ  ศรีพาเพลิน      พนักงานปากเรือ 10 
15. พันจาเอกสุชาติ คลายสุบรรณ      พนักงานรักษาความปลอดภัย 9  
16. นายเลิศชาย  อินทชิต       พนักงานการสินคา 8 กองการทา   
17. นายไกลาศ  ดีวัน        เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 6  
18. นายเสนาะ  ชมภูดาษ       ปฏิบัติงานแผนกรักษาความปลอดภัย      
หนวยงานภาคเอกชน 
ผูประกอบการทาเทียบเรือภายในทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือขางเคียงและหนวยงานอื่น ๆ 
 1. นายอิทธิชัย  ทาปน           ผูแทนบริษัท  แหลมฉบังครูซเซน็เตอร จํากัด  (A 1) 
 2. นายจักรกฤษณ ไชยรินทร          ผูแทนบริษัท ฮัชชิสัน พอรท ไทยแลนด จํากัด (A2,A3 และ C 0) 
 3. นางสุภาภรณ  จําปานิล             ผูแทนบริษัท ฮัชชิสัน พอรท ไทยแลนด จํากัด (A2,A3 และ C 0) 
 4. นายจํานงค  กุสวิโร           ผูแทนบริษัทอาวไทยคลังสินคา จํากัด (A 4) 
 5. นายศรัณย   พันธุวนิชกุล       ผูแทนบริษัท แอล ซี บี คอนเทนเนอร เทอรมินอล 1 จํากัด (B 1) 
 6. นางสาววิชชุดา แจมสุทธิ์            ผูแทนบริษัท แอล ซี บี คอนเทนเนอร เทอรมินอล 1 จํากัด (B 1) 
           2./ 7. นายวิทู   
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 7. นายวิทู  นิตยภูติพัฒน     ผูแทนบริษัท เอเวอรกรีน คอนเทนเนอร เทอรมินอล จํากัด (B2)  
 8. นายธรรมรัตน      คุมวงศ               ผูแทนบริษัท บริษัท อีสเทิรน ซ ีแหลมฉบัง เทอรมินอล จํากัด (B 3) 
 9. นายอานุภาพ  นิยมาภา       ผูแทนบริษัท แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมนิอล จํากัด(B5,C-3) 
10.  นายสุรกิจ  ชวงโชติ         ผูแทนบริษัท  ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
11. นายชาติชาย  พรมคําบุตร       ผูแทนบริษัท  ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
12. นายสิทธิพงศ แสนสําอางค     ผูแทนคลังสินคาอันตราย  บริษัท  JWD จํากัด 
เริ่มประชุม   เวลา  14.00 น. 
 ประธานฯ  กลาวเปดประชุม และขอบคณุผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเขารวม
ประชุมในวันนี้    แลวดําเนนิการประชุมตามวาระดังนี้.- 
วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้.- 
 ประธานฯ ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบประกาศทาเรือแหลมฉบัง เรื่องกําหนดมาตรการการขนสง
สินคาที่ทาเรือแหลมฉบัง ชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม 2551 ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2550 – 3 มกราคม 2551 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยการใชถนนในชวงเวลาดังกลาว  และขอใหผูเขารวมประชุมชวย
ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบดวย  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
วาระที่ 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรวมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2550  เมื่อวันศุกรท่ี  23 
พฤศจิกายน 2550 ตามที่ฝายเลขาฯไดสําเนาแจกจายใหผูเขารวมประชุมและที่ประชุมขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังนี้.- 
 หนาที่  1  บรรทัดที่  10  แกไขเพิ่มเติมคําวา สถานีตํารวจภูธรตําบลแหลมฉบัง เปน ผูกํากับ 
                                                                  การสถานีตํารวจภูธรตําบลแหลมฉบัง 
 หนาที่  1  บรรทัดที่  11   ตัดวงเล็บออก    แกไขเปน  พันตํารวจตรีหญิง 
 หนาที่  2  บรรทัดที่  15   แกไขนามหนวยเปน  บริษัท ฮัชชิสัน พอรท ไทยแลนด จํากัด   
 หนาที่  2  บรรทัดที่  23   แกไขป 2552  เปน    2551  
 หนาที่  2  บรรทัดที่  24   ตัดคําวา  และเกิดเพลิงลุกไหม  ออก 
 หนาที่  2 บรรทัดที่   27   ตัดคําวา เพลิงลุกไหม  แกไขเปน  ไดเกิดเหตุตูสินคาอันตราย- 
                         -รั่วไหลและมีควันหนาทึบ  
 นายบรรจงฯ  เพ่ือใหแบบรายงานการประชุมเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ควรแกไขโดยใสตําแหนงผูเขารวมประชุมนําหนาหนวยงาน  หากไมทราบตําแหนง
ท่ีแนชัด ควรใสคําวา ผูแทนหนวยงาน   ไมใชคุณเปนคํานําหนานาม 
 ประธานฯ  ขอความรวมมือผูเขารวมประชุมแจง E- Mail เพ่ือสะดวกในการสงรายงานการ 
ประชุมใหทราบลวงหนา โดยจะนาํรายงานการประชุมเขาเวปไซดของทาเรือแหลมฉบัง   
           3./ นายบรรจงฯ 
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 นายบรรจงฯ ขอใหกําหนดเวลาในการสง E – Mail หลังการประชุมดวยท้ังนี้เพ่ือสะดวกใน
การเขาดู และควรแจงวาระการประชุมไปในคราวเดียวกัน 
 นายเลิศชายฯ  แจงวาจะสงภายหลังการประชุมแลวประมาณ 2 สัปดาห 
 นางศิริลักษณฯ  ขอใหแนบ File รูปภาพในรูปแบบ Clip อยา Scan ภาพแนบไปเนื่องจาก
ภาพที่พิมพออกมาจะไมชัดเจน  
 ประธานฯ  แจงวาในระยะเริ่มตนจะขอสงรายงานการประชุมแบบเดิม ควบคูกับ  E – Mail 
ไปกอน 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  6/2550 เมื่อวันศุกรท่ี  23  พฤศจิกายน  2550 ตามที่ไดแกไข
และใหฝายเลขาฯ  ดําเนินการใหเสร็จเรียบรอย เพ่ือแจกจายสมาชิกตอไป 
วาระที่ 3   เรื่องเพื่อประสานงานและการแจงขอมูลขาวสาร 
 ประธานฯ ขอใหผูแทนหนวยงานตาง ๆ ชี้แจงและแจงขอมูลขาวสารใหท่ีประชุมทราบ  
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญา ฯ   ขอแจงผลการไปศึกษาและดูงานในหลักสูตร Executive Security  
ท่ีมลรัฐฮาวาย  ซึ่งกลาวถึงภัยคุกคามในภูมิภาคทั้งหมด ในสวนที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอทาเรือแหลม
ฉบัง  3  เรื่องคือ 
 1. ความมั่นคง ปลอดภัยทางทะเล (Maritime Security)  ท่ีมีผลกระทบกับภูมิภาค เชนการ
ขนสงน้ํามัน สินคา ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีประเทศไทยตองใชผานเขา-ออกชองแคบมะละกา ไปตะวันออกกลาง
หรือยุโรป การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่มีผลกระทบกับภูมิภาค   ซึ่งทั้งจีนและสหรัฐฯ ตองการควบคุม
การใชประโยชน หากมีเหตุท่ีตองปดชองแคบดังกลาวจะมีผลกระทบกับประเทศเปนอยางมาก 
 2. เชื้อโรค   มีหลายโรคที่เรายังไมรู อาจติดมากับสินคา เชน อีโบลา  จากอาฟรกิา 
 3. สารกัมมันตรังส ี   ปจจุบันสามารถนําไปทําเปน Dirty Bomb  โดยนําสารติดไปกับระเบิด
โดยกอใหเกิดความเสียหายเพียงเล็กนอยเฉพาะจุดเชนทาเรือ สนามบิน เพ่ือใหรูวาผูกระทํามีขีดความสามารถ
ทําได   ฉนั้นในการฝกปตอไปทาเรือฯ อาจกําหนดเปนหลักสูตร   การที่จะไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร ขอให
ต้ังคําถามจุดตรวจสอบ(Check point) 7-8 จุด ในชองแคบมะละกา  วามีแผนอะไรรองรับไวหรือไม  หากเกิด
เหตุท่ีตองปดชองแคบ  เชนการขุดคอคอดกระ 
 ปจจุบันภัยท่ีเกิดขึ้นมีความซับซอน และมีผลกระทบตอเนื่องไปกันหมด บางทีท่ีเราคิดวาไม
เกี่ยวของกับเรา แตขอเท็จจริงแลวมันมีผลกระทบกับเราทางออม เชนกรณีเดก็ผูหญิงญี่ปุนโดนฆาที่จังหวัด
สุโขทัย เราไมเกี่ยวเลยแตมีผลกระทบ ท้ังการลงทุน ความเชื่อมัน่ ความปลอดภัยเชนเดียวกัน  กรณีสารเคมี
รั่วไหลที่แหลมฉบังครั้งที่ผานมา ถึงแมวาเราสามารถแกไขไดเปนอยางดี แตผลกระทบก็มีมาเชนกัน แตครั้งนี้
เปนผลกระทบที่ดี คือคนทั่วไปก็เชื่อมั่นในขีดความสามารถเรามากขึ้น มั่นใจในความปลอดภัยของแหลมฉบัง
มากขึ้น ซึ่งในปท่ีแลวเรามุงเนนไปที่เรื่องอาชญากรรมขามชาติ แตในปนี้เราจะพยายามขยายการดูแลใหคลอบ
คลุมภัยในทุก ๆ ดานมากขึ้น 
 นายบรรจงฯ  แจงใหทราบสถานการณในปจจุบันนาหวงใย จากขาวที่ไดรับกอนการเลือกตั้ง  
                                                                                                                                           4./ ซึ่งนายกรัฐมนตรี 
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ซึ่งนายกรัฐมนตรี ไดขอใหสํานักขาวกรองฯ และ สภาความมั่นคงฯ ชวยวางแผนรองรับความสงบภายในเขต
เมือง และชายแดน  รวมทั้งการคัดคานกฏหมายสภานิติบัญญัต   เพ่ือรองรับเหตุการณกอนการเลือกตั้ง  หลัง
การเลือกตั้ง และการจัดตั้งรัฐบาล  โดยแผนประกอบดวยการแกไข  ปฏิบัติการปองกัน พ้ืนที่ตาง ๆ ท่ีลอแหลม 
 นายประทีปฯ   แจงวาจะทํางานในเชิงรกุไดมากขึ้น      หากทางเครอืขายสมาชิกศูนยนางนวล 
ชวยเรื่องการขาว   แตควรแกไขในเรื่องการติดตอสื่อสารกับศูนยฯ ยาก  ซึ่งผูบังคับบัญาชาสวนกลางเห็นดีดวย 
ท่ีไดมีการจัดตั้งศูนยประสานงานขาว 
 ประธานฯ  เนื่องจากเหตุการณในพื้นที่ยังปกติ  เครือขายจึงยังไมแข็งแรง  แตควรใหมีการ
แลกเปลี่ยนขาวสารกันบางตามสมควร 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญา ฯ   ขอเพ่ิมเติมวาในหวงเวลาปจจุบัน เปนชวงอนัตราย เหตุการณตาง 
ๆ เกิดขึ้นไดเสมอและรุนแรง  เชนการวางระเบิดรถขนสงทหารเพื่อสับเปลี่ยนกําลังพลในภาคใต  ท่ีผานมา  จึง
ตองการใหศูนยฯ รวมมือกันมากขึ้นเพื่อเสริมความเขมแข็ง  เพราะจุดประสงคของการจัดตั้งศูนฯยขึ้นมาเพื่อ
ประสานงานขาว เรื่องใดทีเ่ปนเรื่องลับ ควรประสานโดยตรงกับผูแทนหนวยนั้น ๆ   
 นาวาโทนาวีฯ  ทางศูนยฯ ควรมี Web site  เพ่ืองายตอการประสานงาน  เชนเดียวกับศูนย
ประสานงานขาวของกองเรือยุทธการ ซึ่งเปด 24 ชั่วโมง  บุคคลที่จะสามารถติดตอขาวสารไดจะตองมี
รหัสผาน(P/W) ในการเขาถึงขาว เพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
 นายวรัตมฯ  แจงใหทราบวาในวันที่  26 ธันวาคม 2550 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ จะจัดงานรณรงคการปองกันอุบัติภัย  ท่ีโรงเรียนชลกัลยานุกูล  จังหวัดชลบุรี  จึงขอเชิญทุกทาน
เขารวมงาน   และจะนําประกาศเรื่องมาตรการการขนสงสินคาเนื่องในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม 2551 และการ
ฝกซอมแผนประจําป   แจงใหท่ีประชุมจังหวัดทราบดวย 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญา ฯ  นับวาเปนที่นายินดีท่ีจังหวัดชลบุรีจะเขามารวมฝกการฝกซอมแผน
ในป 2551 ท่ีทาเรือแหลมฉบัง   เพราะหากเกิดเหตุการณจริงทาเรือฯ มีขีดความสามารถในการแกไขปญหาได
ประมาณ 1 – 1  ½  ชั่วโมงเทานั้น จากนั้นควรเปนเรื่องของระดับอําเภอหรือจังหวัด หรือทหารเทานั้นที่เขามา
แกไขเหตุการณตอไป 
 ประธานฯ  เรื่องงบประมาณในการฝกไดจัดเตรียมไวแลวเพียงพอสําหรับการฝก และจะขอ
เพ่ิมขึ้นทุกป ซึ่งทาเรือฯ ไดรับความรวมมือจากบริษัทผูประกอบการทาทียบเรือชวยสนับสนุนดวย 
 พันตาํรวจตรีหญิงกนกวรรณฯ  แจงใหทราบวาไดมีการจัดทําแผนรองรับการเลือกตั้ง ใน
ระดับกองบังคับการ โดยจัดใหมีการประชุมที่ศาลาวาการเมืองพัทยาในวันที่ 17 ธันวาคม 2551   ในเรื่องการ
จัดกําลังตํารวจดูแลสถานการณและการกวาดลางอาชญกรรมตาง ๆ   ยาเสพติด    สืบสวนหาขาวโดยชุดเฉพาะ
กิจกอนการเลือกตั้ง  รวมทั้งการเตรียมการจัดทําแผน มาตรการปองกันใหกับประชาชนในชวงเทศกาลปใหม 
 นายอังกูรฯ   ขอใหทาเรอืฯ ปรับปรุงไฟฟาแสงสวางบริเวณทางเขาศูนย  X-RAY  สําหรับ
สินคาขาออก   จากทางแยกดาน  C ใหดวยเพ่ือความปลอดภัย 
 
          5./ พันตํารวจตรีวุฒิพงษฯ    
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 พันตํารวจตรีวุฒิพงษฯ   แจงวาปจจุบันมีการขนถายของเสียจากเรอืสินคามาบําบัด ซึ่ง 
บางครั้งมีการลักลอบขนถายน้ํามันดีเซลเขามาดวย   ซึ่งพบที่จุดจอดเรือภายนอกอาณาบริเวณทาเรือฯ  จากขาว
ท่ีไดรับการขนถายดังกลาวจะมีเอกสารถูกตอง หากผูประกอบการทาใดมีขาวสารดังกลาวขอใหแจงดวย เพ่ือ
ดําเนินการตอไป           
 ประธานฯ  หากผูประกอบการทาหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยพบเห็นหรอืรูขาวสาร
ชวยกรุณาแจงใหทราบดวย             
 นายสมศักดิ์ฯ  แจงใหทราบวาการตรวจคลอรีนในน้ําประปาที่ใชในทาเรือยังคงวัดไดท่ี 0.2  
ซึ่งยังไมไดมาตรฐาน   ขอใหทาเรือแจงการนิคมฯ แกไขดวย 
 นางศิริลักษณฯ   แจงใหทราบวา 
  - เนื่องจากภาวะโลกรอน มีผลใหเชื้อโรคกลายพันธุ   เมือ่เกิดโรคระบาดแลวยากตอการ
รักษา    
  - กากสารเคม ี ในพื้นที่อําเภอศรีราชา มกีารทิ้งเพิ่มขึ้นหลายจุด  ตอไปในระยะยาวอาจทํา
ใหเกิดโรคมะเร็งไดงายขึ้น 
  - อุบัติเหตุจราจร สถิติไมลดลง มีแตเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  
 นางสาวสมปองฯ  แจงใหทราบวาในระหวางวันที่ 21 -27  ธันวาคม 2550  ทางโรงพยาบาลจะ
จัดการรณรงค เรื่องอุบัติเหตุจากการจราจร และฝกอบรมบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อปองกันอุบัติภัยจาก
สารเคม ี
 นายสุรกิจฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบวาการประสานงานกับผูประกอบการทา สามารถติดตอ
โดยตรงที่คุณธงชัยฯ  ซึ่งเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ(PFSO)ไดตลอดเวลา 
 นายธรรมรัตน ฯ  แจงวาการจราจรบริเวณทางเขาทา บี 1 – บี 5  ติดขัดมาก  ขอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของแกไขดวย ซึ่งอาจเปลี่ยนเสนทางเขา-ออก และกรณีผูรับเหมามีบุคคลตางดาวเขาเมอืงโดยถูกตอง เขา
มาปฏิบัติงานในเขตทาเรือ ก็ควรตรวจสอบใหแนชัดดวย 
 ประธานฯ  เรื่องนี้ผูบริหารก็รับทราบปญหา จึงขอใหผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เขมงวดใหมากยิ่งขึ้น   
 นายอิทธิชัยฯ  ทางเขา-ออกทาเทียบเรือฝง เอ  ผิวจราจรชํารุดมาก ควรไดรับการแกไข  
รวมทั้งวัชพืชบริเวณทางแยก   เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและปญหาการจราจรติดขัด 
 นายเลิศชายฯ   ขอแจงใหทราบถึงการฝกซอมดับเพลิงประจําปสําหรับหนวยงาน ควรมีการ
ประสานงานกับหนวยขางเคียงดวย   เชนกรณีเพลิงไหมขางรั้ว   หนวยขางเคียงควรมีการปฏิบัติการดวย   
กรณีผูใดพบเห็นไฟไหมวัชพืชใหแจงหนวยดับเพลิงทาเรือไดท่ีเบอรโทรศัพท  038-409249   และตั้งแต 1 
มกราคม 2551ใหแจงที่ 333   
มติท่ีประชุม   รับทราบและใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป 
           6./ วาระที่ 4 
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วาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - การอบรมและฝกซอมตามแผนการรักษาความปลอดภัย ทาเรือแหลมฉบัง ประจําป  2551 
 ประธานฯ แจงกําหนดการฝกซอมตามแผนการรักษาความปลอดภัย ทาเรือแหลมฉบัง 
ประจําป 2551 ตามเอกสารแนบและขอใหทุกหนวยรวมพิจารณาความเหมาะสมของแผน และอาจแกไขไดใน
การประชุมคราวตอไป           
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบถึงแผนการฝกอาจเปลี่ยนแปลงเวลาไดเปน
บางเรื่องตามความเหมาะสม แตในชวงการสัมมนาการฝก(Training Seminar)ระหวางวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ  
2551  เปนการอบรมใหความรู ซึ่งไมอาจเปลี่ยนแปลงวันที่ไดเนื่องจากวิทยากรไดกําหนดเวลาไวแนนอนแลว   
โดยขอกําหนดรายละเอียดวัน/เวลาการสัมมนาดังนี้.- 
 วันที่  4  กุมภาพันธ  2551       
  เวลา  09.30  - 10.00 น.  พิธีเปดการฝก 
  เวลา  10.00  - 12.00 น.  หลักสูตร Port Security 
  เวลา  13.00 – 15.00 น.  หลักสูตร Intellegentce Information for Incident 
       Command and Police investigation  และ 
       หลักสูตร Public Affaire 
 วันทึ่  5 – 7 กุมภาพันธ 2551   จะแบงผูเขารวมสัมมนาเปน 3 ชุดแตละหลักสูตร   

- HAZMAT  and  Radiation 
- Medical  and Radiation 
- Port Security Management and  system 

และ  Public Affaire 
ในชวงเวลาฝกอื่น ๆ อาจแกไขเวลาใหเหมาะสมได   เพ่ือใหสอดคลองกับแผนฝกประจําปของจังหวัดชลบุรี 
 นายวรัตมฯ  แจงวาอาจมีการขอปรับชวงเวลาการฝกใหเหมาะสม  และขอเชิญผูแทนศูนยฯ 
เขารวมประชุมที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีการประชุมประมาณปลายเดือนมกราคม 2551 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญา ฯ  ดวยจังหวัดชลบุรีจะจัดการประชุมการจดัการฝกซอมประจําปของ
จังหวัดในปลายเดือนมกราคม 2551 ผลการประชุมจะไดนํามาปรับแผนใหสอดคลองกับแผนฝกประจําปของ
ทาเรือแหลมฉบัง และถาเปนไปไดอยากจะขอเชิญผูวาราชการจังหวัดมาเปนประธานเปดการฝกดวย 
มติท่ีประชุม     รับทราบกําหนดวันฝกซอมการรักษาความปลอดภัย ทาเรือแหลมฉบัง ประจําป 2551 
วาระที่ 5  เรือ่งอื่น ๆ  

- พิจารณาชุดเครื่องแบบสมาชิกศูนยนางนวล 
ประธาน   เนื่องจากศูนยนางนวลยังไมมีเครื่องแบบ ถาตองออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ควรมีเครื่องแบบเฉพาะ เนื่องจากศูนยนางนวลตั้งขึ้นมาไดไมนาน  จึงขอใหสมาชิกออกความเห็นดวยวาควรมี
หรือไม อยางไร 

          7./ นายสุรกิจฯ 
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นายสุรกิจฯ ควรใหมีชุดประจําสําหรับสมาชิกศูนยฯ โดยการหาทุนสมทบจากบริษัท

ผูประกอบการทาเทียบเรือ 
นางศิริลักษณฯ  หากมีการดูงานที่ประเทศสิงคโปร ถาเปนไปไดขอดูงาน Decontamination  

ท่ีโรงพยาบาลดวย           
มติท่ีประชุม   ขอใหสมาชกิชวยกันออกแบบเครื่องแบบสําหรับสมาชิกศูนยนางนวล   
 ประธานขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน   และขอปดประชุม    
เลิกประชุม  เวลา  12.15 น. 
       

           พันจาเอก    
       (สุชาติ คลายสุบรรณ) 
                  ผูจดรายงานการประชุม 
                                              31  มกราคม  2551 
 
 
- ตรวจแกไขแลว 
- พิมพแจกจายได 
 
     
             (นางอารยา  สุระประเสริฐ) 
         นักบริหาร 13 ทาเรือแหลมฉบัง         
                   ประธานที่ประชุม 
                     3   มีนาคม  2551 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ทลฉ.ครั้งที่ 1 

(เดือนกุมภาพันธ 2551) 
 

วันที่ เวลา หัวขอฝกอบรมฯ ผูบรรยายฯ 
จันทรที่ 4 09.30 – 10.30 

10.45 – 12.00 
13.00 – 14.30 
14.45 – 16.00 

พิธีเปดการฝกอบรมฯ 
Media  Management 
IED. Threat  and  Management 
- Cont.- 

 
 

1LT. Al    Johnson 
 

อังคารที่ 5 09.00 – 10.30 
10.45 – 12.00 
13.00 – 14.30 
14.45 – 16.00 

Incident  Command and Control 
                 - Cont.- 
Radiation Principle 
      - Cont.- 

Mr.Ramon   Ortiz 
Mr.Grady    Poole 
Mr.Brad   Jackson 

พุธที่ 6 09.00 – 10.30 
10.45 – 12.00 
13.00 – 14.30 
14.45 – 16.00 

Chemical  Management and Response 
Radiation  Management  and Response 
Air Monitoring 
      -Cont.- 

กรมควบคุมมลพิษ 
สนง.ปรมาณูเพ่ือสันติ 

Mr.Chip   Allgrove 
 

พฤหัสฯ 7 09.00 – 10.30 
10.45 – 12.00 
13.00 – 14.30 
14.45 – 16.00 

Lesson Learn (Seperated Group) 
   -Cont.- 
   -Cont.- 
   -Cont.- 

Wash.  Team 
พ.อ.(พิเศษ)ปริญญาฯ 

ศุกรที่ 8 09.00 – 10.30 
10.45 – 12.00 
13.00 – 14.30 
14.45 – 16.00 

Lesson Learn 
   -Cont.- 
   -Cont.- 
Conclussion   และพิธีปดฯ 

Wash.  Team 
พ.อ.(พิเศษ)ปริญญาฯ 

 
หมายเหตุ      - เวลา 10.30 – 10.45 น.  และเวลา 14.30 – 14.45 น.   พักทานอาหารวาง 
                  - เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
                  - การฝกอบรมฯ มีการแบงเปน  3   กลุม คือ     1.  Port  Security 
                                                                                                        2.  HAZMAT 
                                                                                                         3.  Medical   
 


