
รายงานการประชุมศูนยประสานงานขาวนางนวล 
ครั้งที่  6/2550 

วันศุกรที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 
ณ หองโถงนิทรรศการ ศูนยสวัสดิการทาเรือแหลมฉบัง 

......................................... 
ผูเขาประชุม
หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
  1. นางอารยา สุระประเสริฐ       นักบริหาร 13 ทาเรือแหลมฉบัง                  ประธานที่ประชุม 
  2. นายธงชัย ธรรมปรีดี             ผูอํานวยการกองการทา  ทาเรือแหลมฉบัง 
  3. พันตํารวจเอกสีหศักดิ์  สรอยศรี             ผูกํากับการ สถานีตํารวจภูธรแหลมฉบัง 
  4. พันตํารวจตรีหญิงกนกวรรณ  ทองแท    ผูแทนสถานีตํารวจภูธรตําบลแหลมฉบัง 
  5. นายชาญวิทย นิ่มสุวรรณ       ผูแทนสํานักงานขนสงคอนเทนเนอร การรถไฟแหงประเทศไทย 
  6. นายสุจิต        ถกลมนตรี       ผูแทนสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
  7. นายสมศักดิ์  พากยสุขี       ผูแทนดานควบคุมโรคติดตอ ทาเรือแหลมฉบัง 
 8.  นายวีระพันธ สรเสริมสมบัติ      ผูแทนดานอาหารและยา ทาเรือแหลมฉบัง 
  9. นายชาญยุทธ ยืนยาว        ผูแทนเทศบาลตําบลแหลมฉบัง 
10.  Mr.Eric  Bross                   ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง 
11.  Mr.Clifton    Rogers      ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง 
12. นางโศรดา  ฉลวยศรี      ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง 
13. นายธงชัย  ไหลประสิทธิ์พร     ผูแทนสํานกังานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
14. นาวาตรีบทชาย บุญลอม      ผูแทนกองเรือภาคที่  1  กองเรือยุทธการ 
15. นายพิณ  ดุมกลาง      ผูแทนสํานกังานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
16. รอยตํารวจเอกนิติกร  สมคะเณย     ผูแทนกองตํารวจน้ําศรีราชา 
17. รอยตํารวจเอกภคพล เจริญสม     ผูแทนดานตรวจคนเขาเมืองศรีราชา 
18. นายประทีป  เพชรงาม      ผูแทนสํานกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 
19. นางสาวแววพันธ วาดเขียน      ผูแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 
20. นางสาวสมปอง เขียมศิริ      ผูแทนโรงพยาบาลอาวอุดม  
20. นายอรชุน  ศรีพาเพลิน     พนักงานปากเรือ 10 ปฏิบัติงานกองกลาง ทาเรือแหลมฉบัง 
21. พันจาเอกสุชาติ คลายสุบรรณ     พนักงานรักษาความปลอดภัย 9 กองกลาง ทาเรือแหลมฉบัง 
23. นายเลิศชาย  อินทชิต      พนักงานการสินคา 8 กองการทา  ทาเรือแหลมฉบัง 
24. นายเสนาะ  ชมภูดาษ      หมวดรักษาความปลอดภัย   ทาเรือแหลมฉบัง 
25. นายสิทธิ์สวาท ศรีพันธบุตร     กองบริการ  ทาเรือแหลมฉบัง 
26. พันจาอากาศเอกสินชัย  ทองลุน     กองบริการ  ทาเรือแหลมฉบัง 
          2./ 27.นายกัณตวัฒนฯ 
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27. นายกัณตวัฒน โมกขะเวส           กองบริการ  ทาเรือแหลมฉบัง     
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. นายชัยพร  ไชยวัฒน          ผูแทนบริษัท นามยง เทอรมินัล จํากัด (A 5)    
 5. นายวิทู  นิตยภูติพัฒน      ผูแทนบริษัท เอเวอรกรีน คอนเทนเนอร เทอรมินอล จํากัด (B2) 
 6. นายยงยุทธ  พันธุเพ็ง          ผูแทนบริษัท บริษัท อีสเทิรน ซี แหลมฉบัง เทอรมินอล จํากัด (B 3) 
 7. นายพีรพงษ  ศรีสุเนตร          ผูแทนบริษัท   ที ไอ พี  เอส  จํากัด ( B 4) 
 8. นายอานุภาพ  นิยมาภา          ผูแทนบริษัท แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินอล จํากัด(B5,C-3) 
 9.  นายจักรพงษ แกววันทา          ผูแทนบริษัท  ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
10. นายชาติชาย  พรมคําบุตร        ผูแทนบริษัท  ยูนิไทยชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
11. นางสาวนฤมล ศุภรัศมี           ผูแทนคลังสินคาอันตราย  บริษัท  JWD จํากัด 
12.  นายจอมเกลา     พิกุล           ผูแทนคลังสินคาอันตราย  บริษัท  JWD จํากัด 
13.  นายสายันต  ออนโพธา          ผูแทนบริษัท ฮัชชิสัน พอรท ไทยแลนด จํากัด (A2,A3 และ C 0) 
เริ่มประชุม   เวลา  14.00 น. 
 ประธานฯกลาวเปดประชุม และขอบคณุผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวม
ประชุมในวันนี้    แลวดําเนนิการประชุมตามวาระดังนี้.- 
วาระที่ 1   เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้.- 
 พันเอก(พิเศษ)ปริญญาฯ ที่ปรึกษาพิเศษศูนยนางนวล  ติดราชการการตางประเทศ จึงไม
สามารถเขารวมประชุมได    
 หนวยงาน JUSMAGTHAI ใหศูนยนางนวลพิจารณาจัดทําโครงการและใหทุนสนับสนุน
เจาหนาที่ศูนยนางนวลไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร  ประมาณตนป  2551 
 เรื่องตูสินคาอนัตรายรั่วไหล  รายละเอียดขอใหนายธงชัยฯ เปนผูชี้แจงใหที่ประชุมทราบ 
 นายธงชัยฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันศุกรที่ 26 ตุลาคม 2550  เวลาประมาณ 15.00 น. 
ไดเกิดเหตุตูสินคาเคมีรั่วไหลและมีควันหนาทึบ ซึ่งตูดังกลาวไดมีการสงมอบใหเจาของสินคา และขนยาย
ออกจากคลังสินคาอันตราย บริษัท JWD.  ขณะเดินทางออกจากคลังฯ ไดเกิดเสียงดัง มีควันสีขาวฟุงกระจาย
และเพลิงลุกไหมตูสินคาตามมา   สาเหตุเนื่องมาจากตูสินคาดังกลาวเปนตูสินคาหองเย็นบรรจุสินคาเคมี
(Organic peroxide) ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในใหคงที่ตามที่กําหนดประมาณ  -17 ถึง -20 องศา จึง
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปนกลุมควันหนาทึบ ครอบคลุมพ้ืนที่ อูซอมเรือยูนิไทยฯ , ทาเทียบเรือ A 1 – A 5     

          3./ใชเวลาประมาณ 
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ใชเวลาประมาณ 9 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเหตุการณได ไมมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยไดรับการ
สนับสนุนทีมดับเพลิงจากทาเรือแหลมฉบัง เทศบาลแหลมฉบัง  เทศบาลตําบลสุรศักดิ์ฯ  หนวยงาน EMS. 
จาก ร.พ.อาวอุดม และ ร.พ.แหลมฉบังเมโมเรียล เจาหนาที่ตํารวจ สภ.แหลมฉบัง  อปพร. และหนวยกูภัยจาก
มูลนิธิสวางประทีปฯ  
 ประธานฯ จากเหตุการณขางตนถาไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ  ที่มาชวย
ปฏิบัติงาน  คงจะไมเรียบรอย  ทั้งนี้ผูเขารวมประชุมมีขอเสนอแนะหรือควรปรับปรุง หากเกิดเหตุการณขึ้นอีก  
จะไดนําไปปฏิบัติไดถูกตองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 นายประทีปฯ จากเหตุการณตูสินคาอันตรายเกิดเพลิงไหมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550  นั้น ได
อยูในเหตุการณขณะขนยายสินคาอันตรายไปทําลายดวย  จากการที่ ทลฉ.ไดรับการฝกมาแลวเปนอยางดี ทํา
ใหการปฏิบัติงานในครั้งนี้ทําไปดวยความรอบคอบโดยยึดถือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานเหตุการณ
ดังกลาว ถาหากเกิดขึ้นภายนอก ซึ่งมีการจราจรคับคั่ง อาจทําใหการปฏิบัติงานยุงยากขึ้นอีกมาก  ดังนั้นบริษัท
ที่รับขนสงสารเคมี ควรใหผูควบคุมและพลขับไดรับการฝกอบรมใหไดรับความรูถึงอันตรายจากการขนยาย
ไมถูกวิธี และมีการสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 
 Mr.Eric  Bross  โดยคุณโศรดาฯ ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง  ขอเรียนถามถงึ
การสื่อสารขอมูล การจัดการและแกไขปญหารวมกันอยางไร หากเกิดเหตุการณดังกลาวควรแจงใหทราบดวย
เพ่ือชวยเหลือในเรื่องขอมูลและการปฏิบัติที่ถูกตอง  เนื่องจากวันที่เกิดเหตุไดทราบขอมูลจากศุลกากร ซึ่งมีไม
ละเอียดมากนัก ทําใหยากและสบัสนตอการปฏิบัติอยางถูกตอง 
 ประธานฯ  ขอขอบคุณในขอคิดเห็นและเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงตอไป 
 นายจักรกฤษณฯ  ในวันเกิดเหตุรับทราบวาสารเคมีรัว่  ศูนยรักษาความปลอดภัยไมมีขาวสาร
เพ่ิมเติม แจงผูที่จะทําการอพยพทราบเปนระยะ 
 ประธานฯ เนื่องจากเหตุการณดังกลาวไดเปดศูนยควบคุม ณ ที่เกิดเหตุ การปฏิบัติงาน
ดังกลาวทุกคนไดปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุดแลว เหตุการณที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนการฝกและสะสม
ประสบการณ  ควรตองมีการปรับปรุงกันตอไป 
  รอยตํารวจเอกภคพลฯ  เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นภายในทาเรือฯ  ควรแจงใหหนวยงานตาง ๆ 
ที่อาจไดรับผลกระทบทราบสาเหตุดวย เพ่ือลดอันตรายและการจราจรแออัดบริเวณที่เกิดเหตุ  ถาไมรับทราบ
ขาวอะไรเลย อาจปฏิบัติไมถูกตอง  และถาตองการใชประโยชนจากศูนยนางนวล เปนที่ระดมความคิด ควรมี
รายงานที่ละเอียดกวานี้ วาสาเหตุเกิดมาจากอะไร เกิดจากความบกพรองของผูใด และวิธีการแกไขปญหา ผูรับ
สินคาควรรูจักผลอันตรายของสินคาดวย ขณะขนยายควรมีผูควบคุม ไมใชปลอยพลขับแตเพียงผูเดียว    ขอให
ผูเกี่ยวของนํามาพิจารณาดวย 
 นายธงชัยฯ   ขณะนี้เจาหนาที่ไดทําการพิสูจนหลักฐานโดยการถอดอุปกรณควบคุมความเย็น
และหาสาเหตุ แตยังไมสามารถสรุปไดวาเหตุการณเกิดขึ้นไดอยางไร  รูเพียงวาไมสามารถควบคุมอุณหภูมิใน 

           4./ตูสินคา 
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ตูสินคาใหอยูคงที่ได 
 นางสาวนฤมลฯ เจาหนาที่เคมีคลังสินคาอันตราย  บริษัท  JWD จํากัด  ชี้แจงใหทราบวาตู
สินคาอันตรายทุกตูกอนจะนําเขาหรือปลอยออกจากคลัง จะตองมีการตรวจสภาพและความเรียบรอย  ปกติตู
สินคาที่ควบคุมอุณหภูมิ หากเกิดขัดของหรือไฟฟาดับ จะมีสัญญาณดังเตือน   แตตูนี้ไมมีสัญญาณดังเตือน จึง
ทําใหเจาหนาที่ไมทราบวามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในตูสินคา  การขนยายตูสินคาอันตรายควร
จะตองมีผูออกของ (Shipping) ที่มีความรูและผานการอบรมในเรื่องสินคาอันตรายควบคุมรถไปดวยทุกครั้ง   
สวนผลการตรวจสอบหาสาเหตุ เจาหนาที่บริษัท Solar Lens ซึ่งเปนเจาของสินคากําลังตรวจสอบ คาดวาจะรู
ผลในวันที่  3  ธันวาคม 2550 
 นายธงชัยฯ  เห็นดวยกับรอยตํารวจเอกภคพลฯ กาซอันตรายที่ตองเก็บรักษาในอุณหภูมิตํ่า
มาก ๆ จึงขอความรวมมือผูเกี่ยวของ ควรตองดูแลตรวจสอบอยางใกลชิดและตอเนื่องตลอดเวลาทุก 2 ชั่วโมง 
 นายเลิศชายฯ  ขอขอบคณุหนวยงาน EMS. จาก ร.พ.แหลมฉบังฯ,ร.พ.อาวอุดม และ
หนวยงานกูภัย  ที่มีการประสานงานที่ดีตลอดเวลา 9 ชั่วโมง  มีการสับเปลี่ยนชุดผูปฏิบัติงาน   เนื่องจากทํา
ติดตอกันเปนเวลานานตลอดเวลา 
 ประธานฯ ขอใหทุกหนวยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินคาอันตราย ใหระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
มติที่ประชุม รับทราบ  
วาระที่ 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรวมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2550  เมื่อวันศุกรที่  27 
กรกฎาคม 2550 ตามที่ฝายเลขาฯ ไดสําเนาแจกจายใหผูเขารวมประชุม และที่ประชุมขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังนี้.- 
 หนาที่  1  บรรทัดที่  17  นามสกุล”ไหลประสิทธิพร แกไขเปน “ ไหลประสิทธิ์พร” 
 หนาที่  1  บรรทัดที่  22   ตัดคําวาเทศบาล    แกไขเปน ” บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี” 
 หนาที่  1  บรรทัดที่  24   นางสาว                            แกไขเปน  “  นาง ” 
 หนาที่  1  บรรทัดที่  25   นาง                                  แกไขเปน  “  นางสาว ” 
 หนาที่  3  บรรทัดที่  14   ตัดคําวา”ขออนุญาตเปลี่ยน” แกไขเปน “ เขารวมหนวยงานเปน “ 
 หนาที่  6  บรรทัดที่  26   ตัดคําวา ”ผูโดยโดยสาร” แกไขเปน “ ผูโดยสาร “   
 หนาที่  7  บรรทัดที่    5  แกไข  ”นางแววพันธ”   เปน  “นางสาวแววพันธ” 
 หนาที่  7  บรรทัดที่  15  แกไข  “ นางสาวอรัญญา” เปน “  นางอรญัญา “        
 หนาที่  7  บรรทัดที่  24  เพ่ิมเติม “ เลิศชาย”    เปน “นายเลิศชาย” 
 หนาที่ 10 บรรทัดที่  2   แกไข “นายวิฑู “   เปน “ นายวิทู “ 
 หนาที่ 10 บรรทัดที่  23  เพ่ิมเติมขอความ “  อยูระหวางดําเนินการ “ 
 หนาที่ 11 บรรทัดที่  24 แกไขพิ่มเติมเปน  “  ประชุมวางแผนเตรียมการฝกซอม ”     
 หนาที่ 11 บรรทัดที่    2  แกไขเพิ่มเติมเปน “  ฝกซอม  Table Top” 

 5./หนาที่ 11 บรรทัดที่ 23 
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 หนาที่ 11 บรรทัดที่  23   แกไขเพิ่มเติมเปน  “  ฝกปฏิบัติ (Drill)  “ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  4/2550 เมื่อวันศุกรที่  27  กรกฎาคม  2550 ตามที่ไดแกไขและ
ใหฝายเลขาฯดําเนินการใหเสร็จเรียบรอย เพ่ือแจกจายสมาชิกตอไป 
วาระที่ 3   เรือ่งเพื่อประสานงานและการแจงขอมูลขาวสาร 
 ประธานฯ ขอใหผูแทนหนวยงานตาง ๆ ชี้แจงและแจงขอมูลขาวสารใหที่ประชุมทราบ  
 นายธงชัยฯ (ผูแทน สมช.) ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมกอนการประชุมเพื่อจะไดมีเวลาเตรียม
ขอมูลขาวสาร เนื่องจากหนวยงานสวนกลางอยูกรุงเทพฯ  ในวันนี้จึงยังไมมีขอมูลขาวสารเพิ่มเติม  
 นายประทีปฯ  กรณีเกิดเหตุการณ อยากไดขอมูลเพิ่มเติมทันที  อาจเปนทางวิทยุหรือโทรศัพท  
เพ่ือรายงานเหตุการณใหผูบังคับบัญชาทราบ 
 รอยตํารวจเอกภคพลฯ  ตองการรายงานการประชุมและขอมูลเพ่ิมเติมลวงหนากอนการ
ประชุม เพ่ือจัดเตรียมขอมูลท่ีตองชี้แจง    เพราะการทํางานภายใตกฎหมายและกฎเกณฑ  จึงตองนําระเบียบ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาใหดูเปนหลักฐานดวย และตองการเอกสารกลับไปจัดทํารายงานดวย 
 ประธานฯ  ตองขอโทษเรื่องรายงานการประชุมลาชา ตอไปจะสงรายงานการประชุมไป
พรอมหนังสือเชิญประชมุ   และขอเชิญผูแทนตํารวจน้ําชี้แจงขาวสาร   
 รอยตํารวจเอกนิติกรฯ เนื่องจากมาแทน จึงยังไมมีขอมูลชี้แจง  
 นายสุจิต ฯ       ในสวนของสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง(สทบ.)ยังไมมีขอมูลเพิ่มเติม 
 Mr.Eric Bross    โดยคุณโศรดาฯ ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง  ขอเรียนใหทราบวา
วันที่ 13 พฤศจิกายน  2550  เปดตรวจตามโครงการ Mega port  แตจะเต็มที่ประมาณ 13 กุมภาพันธ 2552 
 รอยตํารวจเอกภคพลฯ  ขอเสนอที่ประชุม วาไมควรจัดใหมีการประชุมในบายวันศุกร 
 ประธานฯ  ชี้แจงวาการนัดประชุมในบายวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2550 นั้น ตามกําหนดการ
เดิมในตอนเย็นบริษัท  JWD. จะเลี้ยงขอบคุณผูเขารวมปฏิบัติงานดับเพลิงตูสินคาในตอนเย็น ประธานฯ ก็จะ
ถือโอกาสเชญิสมาชิกเขารวมงานเลี้ยงดวย จึงนัดประชุมในตอนบาย   แตเนื่องจากมีเหตุขัดของตองเลื่อน
ออกไป   และเรียนเชิญผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรตําบลแหลมฉบัง  ซึ่งยายเขามารับตําแหนงใหม แนะนําตัว
ใหที่ประชุมทราบ  พรอมหากมีขาวสารเพิ่มเติมกรุณาแจงใหที่ประชุมทราบดวย 
 พันตํารวจเอกสีหศักดิ์ ฯ ขอแจงเบอรโทรศัพท  081-8293553  ใหสมาชิกทุกทานทราบ หากมี
ขอปญหา หรือขาวสารที่เปนประโยชนเพ่ิมเติมกรุณาแจงใหทราบ ยินดีที่จะรวมแกไขปญหา  เนื่องจากยายเขา 
พ้ืนที่มาไดไมนาน  พบวาปญหาอุบัติเหตุจากการจราจร  อาชญากรรมทั่วไป เกิดขึ้นในพื้นที่บอยครั้ง  สาเหตุ
อาจเนื่องจากมีภารกิจมาก   ในขณะที่กําลังพลยังมีไมเพียงพอ  แตยังมีอาสาสมัครเขามาชวยปฏิบัติงานจราจร
และปราบอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 นางสาวแววพันธฯ ผูแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ขอชี้แจงขาวสารเมือ่วันที่  
          6./ 25 กันยายน 2550   
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25 กันยายน 2550  มีการลักลอบทิ้งกากสารเคมีไมทราบชนิด มีกลิ่นฉุนรุนแรงที่ขอบอางบางพระ โดยมูลนิธิ
สวางประทีปฯไดแจงใหโรงพยาบาลทราบและออกดําเนินการ ขณะปฏิบัติงานมีผูอางวาเปนเจาหนาที่
สรรพสามิต ขอยืมชุดและหนากากปองกันไอพิษไป 1 ชุด และไมนําสงคืนเมื่อเลิกปฏิบัติงาน  เนื่องจาก
หนากากดังกลาวถือวาเปนยุทธภัณฑไมสามารถจําหนายได  จึงไดแจงขอมูลพรอมรูปถายใหสรรพสามิตและ
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพทราบ  ขณะนี้ยังไมทราบผลการดําเนินการไดแจงความไวที่  สภ.ศรีราชา   แลวเพ่ือ
ดําเนินการตอไป  และในวันที่  6 – 15 ธันวาคม  2550  จะมีการแขงขันกีฬาซีเกมส  ซึ่งกีฬาทางน้ําไดจัด
แขงขันที่จังหวัดชลบุรี  ทางโรงพยาบาลตาง ๆ ในพื้นที่รวมกันจัดหนวย  EMS. ประจําสนามแขงขัน 
 นางโศรดาฯ ผูแทนโครงการ  CSI แหลมฉบัง  ขอขอบคณุทุกทานที่รวมมือกันดูแลเรื่อง
สารเคมรีั่วไหล   สวนหนากากปองกันไอพิษที่หาย  จะขอความรวมมือจาก วอชิงตัน ใหจัดสงมาทดแทนให  
และในวันที่ 7 -11 มกราคม 2551 หนวยศุลกากรสหรัฐฯ จะจัดทําการฝกเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาเรือ- 
ศุลกากร  โดยขอเชิญหนวยงานจัดผูเขารับการอบรมระดับผูปฏิบัติงานจากหนวยงานศุลกากร 10 คน และ 
ตํารวจ  10 คน  รวม 20 คน   เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกัน 
 นางอรัญญาฯ ผูแทนโรงพยาบาลอาวอุดม ชี้แจงขาวสารใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มีโรค
ทองรวงระบาดอยางรุนแรง พบแลว 2 ราย   จึงขอฝากใหผูที่มีหนาที่ชวยกันควบคุมดูแลเรื่องอาหาร น้ําดื่ม  
และน้ําแข็ง   ในจังหวัดอื่น ๆ มีผูเสียชีวิตแลว 
 นายสมศักดิ์ ฯ   ชี้แจงเรื่องน้ําประปาที่จายใหกับเรือสินคา ขอใหทาเรือแหลมฉบังประสาน
กับการนิคมฯ ควรใสคลอรนีใหไดตามมาตรฐาน 0.3 – 0.5 PPM.  
 นายชาญวิทยฯ  ขอใหกองการทา  ทาเรอืแหลมฉบัง  กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่
มีหนาที่ปดเปดแผงกั้นทางรถไฟบริเวณจุดตัดตาง ๆ จํานวน 5 จุด ในเขตทาเรือฯ รับผิดชอบ ใหปดแผงทุกครั้ง
ที่จะมีขบวนรถไฟผาน โดยเฉพาะเวลากลางคืน   เนื่องจากปจจุบันมขีบวนรถเขา-ออกวันละมากกวา 40 ขบวน 
เกรงวาจะเกิดอุบัติเหตุรถยนตชนรถไฟ 
 นายธงชัยฯ  ขอเรียนชี้แจงเรื่องการปด-เปดแผงกั้นทางรถไฟบริเวณจุดตัดตาง ๆ 5 จุดในเขต
ทาเรือฯ  นั้นความจริงตองเปนหนาที่ของการรถไฟฯ เชนเดียวกับจุดตัดทางเขาหมูบานแหลมฉบังที่การรถไฟ
ฯจัดเจาหนาที่มาปฏิบัติงาน   ขณะนี้ทาเรือฯชวยเหลือจัดการใหเนื่องจากการรถไฟฯแจงวาไมมีเจาหนาที่
เพียงพอ หากการรถไฟฯ พรอมเมื่อใดควรรับไปดาํเนินการเนื่องจากการปด-เปดและควบคุม ควรใชเจาหนาที่ 
ที่ไดรับการฝก  และขอประชาสัมพันธใหกับการรถไฟ ดวยขณะนี้ทาเรือฯ มีขบวนรถไฟเขา-ออกเพิ่มมากขึ้น 
เชน จากลาดกระบังเฉลี่ย 24 ขบวน/วัน , มาบตาพุดเฉลี่ย 10 ขบวน/วัน   และจากภาคอีสาน 23 ขบวน/เดือน   
โครงการกอสรางทางรถไฟรางคู จากฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง  จะกอสรางเสร็จในเดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งจะ
ชวยแบงเบาปญหาการจราจรหนาแนนทางถนนไดสวนหนึ่ง  ขณะนี้การขนสงตูสินคาทางรถไฟคิดเปนรอยละ 
30  ของปริมาณตูสินคาทั้งหมดที่ผานทาเรือฯ ( 4.3 แสน TEU.)  หากการกอสรางรางคูเสร็จสิน้คาดวานาจะทํา
ไดถึง 8  แสน – 1 ลาน TEU.  
          7./  นายอิทธิชัยฯ 
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 นายอิทธิชัยฯ    ยังไมมีขอมูลขาวสารและปญหาเพิ่มเติม 
 นายจักรกฤษณฯ  แจงใหทราบวาผิวจราจรบริเวณทางเขาทาเทียบเรือฝง A ชํารดุเปนหลุมบอ
จํานวนมาก  รถสามารถวิ่งได 1 ชองทางเทานั้น ควรไดรับการแกไขปรับผิวจราจรโดยเรงดวน 

นายชัยพรฯ  ขอใหเพ่ิมแสงสวาง และตัดหญาบริเวณจุดตัดทางแยกตาง ๆ ใหสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 

นายพีระพงษ ฯ  ขอแจงใหทราบวามีรถบรรทุกจอดถายน้ํามัน บริเวณทางเขา C 3 และขาง
ถนนสายกองบริการ  ขอใหผูมีหนาที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้ดวย 

นายวิทูฯ    ขอแจงเพิ่มเติมวายังมีจอดแอบถายน้ํามันบริเวณขางแนวถนน ที่มีปากระถิน และ
กรณีรถบรรทุกจอดขางทางบริเวณหนาบริษัท KRC. ในชวงเชาซึ่งเปนเวลาเรงดวนอาจเกิดอุบัติเหตุจากรถที่
เขามาปฏิบัติงานได   

พันจาเอกสุชาติฯ ไดประสานกับบรษิัท KRC. ในเรื่องดังกลาวแลว  โดยขอใหบริษัทฯ จัดที่
จอดรถภายในบริษัท ฯ  กอนเวลาเปดทําการ  บริษัทฯ รับวาจะนําไปแกไขโดยเร็ว  

นายอานุภาพฯ  แจงใหทราบวาขณะนี้ยังมีผูโดยสารติดมากับรถบรรทุก  เขาทาเรือฯ    
นายชาติชายฯ ขอใหทําคนัชะลอเพื่อลดความเร็วบริเวณทางแยกเขาอูยูนิไทฯ  เนื่องจาก

รถบรรทุกที่ออกจากดานตรวจสอบสินคา 3 (Sub gate) ใชความเร็วสูงมากเกรงวาจะเกิดอุบติัเหตุ และกรณี
เกิดเหตุ   ควรจัดทําทางออกฉุกเฉินใหคนอพยพออกไปไดรวดเร็ว 
มติที่ประชุม   รับทราบและใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป แลวรายงานผลในที่ประชุมครั้งตอไป 
วาระที่ 4   เรือ่งเพื่อพิจารณา 
 การฝกอบรมและฝกซอมแผนการรักษาความปลอดภัย ทาเรือแหลมฉบัง ประจําป  2551 
 นายธงชัยฯ แจงกําหนดการฝกซอมการรักษาความปลอดภัย ทาเรอืแหลมฉบัง ประจําป 2551 
ตามเอกสารแนบ และขอใหทุกหนวยรวมพิจารณาความเหมาะสมของแผน และนําเสนอผลในการประชุม
คราวตอไป 
 มติที่ประชุม     รับทราบกําหนดวันฝกซอมการรักษาความปลอดภัย ทาเรือแหลมฉบัง 
ประจําป 2551 
วาระที่ 5  เรือ่งอื่น ๆ  
 - ไมมี - 
 มติที่ประชุม   ประธานฯ ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทาน   และขอปดประชุม 
  
 
          8./ เลิกประชุม   
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เลิกประชุม  เวลา  16.00น. 
       
             
       (นายธงชัย  ธรรมปรีดี) 
        เลขานุการศูนยประสานขาวนางนวล 
                   ผูจดรายงานการประชุม 
                                            มกราคม  2551 
 
 
- ตรวจแกไขแลว 
- พิมพแจกจายได 
 
     
             (นางอารยา  สุระประเสริฐ) 
         นักบริหาร 13 ทาเรือแหลมฉบัง         
               ประธานที่ประชุม 
                    มกราคม  2551 
   
  


