รายงานการศึกษาดู งานของ
คณะศึกษาดู งานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
และพนักงานจากท่าเรือกรุงเทพ
ณ Port Klang ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ ์ 2552

1.บทนา
1.1 รายละเอียดการศึกษาดูงาน
ชื่อโครงการ : การเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการท่าเรื อ ณ Port Klang ประเทศมาเลเซีย
หลักการและเหตุผล
กทท . กาลังพัฒนาการปฏิบตั ิงานโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อก้าวไปสู่การเป็ นท่าเรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดเตรี ยมพนักงานเพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานในระบบงานที่ทนั สมัย จาเป็ นจะต้องเพิ่ม
วิสยั ทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับวิวฒั นาการสมัยใหม่ รวมถึง เครื่ องมืออุปกรณ์และเครื่ องมือทุ่

นแรงที่ทนั สมัย

ดังนั้นจึงต้องมีการจัดส่งพนักงานของ กทท. เดินทางไปศึกษาดูงานกิจการท่าเรื อที่ทนั สมัยและอยูใ่ นภูมิภาค
เดียวกันเพื่อนามาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งจะได้นาข้อดีมาปรับใช้แบบงานที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ให้
ดียงิ่ ขึ้น
การศึกษาดูงานกิจการท่าเรื อ ณ Port Klang ประเทศมาเลเซีย กทท . ได้จดั ส่ง คณะกรรมการ
คณะทางานและกลุ่มทางานของระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม และพนักงานระดับ 6-9
จาก กทท . จานวน 40 คน เพื่อไปศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น และกลับมาประยุกต์ใช้ให้มี
ประสิ ทธิภาพดีข้ ึน อันจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อ กทท. ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน
1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลกรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการด้านความ
ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในท่าเรื อ
2.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีความเข้าใจและ ตระหนักถึงความสาคัญที่ทุกหน่วยงานต้อง
ดาเนินการตามระบบการบริ หารจัดการ ฯ เพื่อให้ กทท . สามารถเป็ นท่าเรื อระหว่างประเทศซึ่งปฏิบตั ิงาน
ตามหลักมาตรฐานสากล
3.ศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านสิ นค้าอันตรายต่างๆ การขนย้าย การฝากเก็บและการแก้ไขปัญหา
เพื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
1.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของ Port Klang ประเทศมาเลเซีย

Port Klang
Port Klang มีตาแหน่งที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร จากเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย อยูใ่ นกลุ่มของ Klang valley ซึ่งเป็ นศูนย์กลางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมในย่านของการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย
การก่อตั้ง Port Klang เป็ นไปตามนโยบายของประเทศตั้งแต่ ปี คศ .1993 เพื่อจะพัฒนาให้เป็ น
ศูนย์กลางของประเทศในการนาเข้า- และส่งออกสิ นค้า Port Klang ติดอยูใ่ น 20 อันดับท่า เรื อคอนเทนเนอร์
ของโลกในปี 2007 ซึ่ง Port Klang สามารถเชื่อมต่อการขนส่งสิ นค้าได้มากกว่า 180 ประเทศ 500 ท่าเรื อ
รอบโลก
จากภูมิศาสตร์ของสถานที่ต้ งั Port Klang นั้นสะดวกต่อเส้นทางการเดินเรื อจากประเทศในยุโรป
Port Klang แบ่งพื้นที่ออกเป็ น 2 ท่าเรื อหลัก คือ North port และ West port North port มี 12 ท่าเทียบเรื อตู้
สิ นค้า 4 ท่า liquid bulk 2 ท่า dry bulk 8 ท่า break bulk และ 1 ท่าเทียบเรื อขนส่งผูโ้ ดยสาร ( เรื อท่องเที่ยว )
Corporate profile
Background
Port Klang Authorily (PKA) ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติ การก่อตั้งบริ ษทั เมื่อปี คศ . 1963 PKA
ปฏิบตั ิงานด้านท่าเทียบเรื อสิ นค้าโดยรัฐบาล ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เอกชนเข้ามาดาเนินการเมื่อปี คศ.
1986
การเข้ามาลงทุนประกอบการท่าเทียบเรื อของเอกชนในมาเลเซีย เริ่ มต้นครั้งแรกในปี คศ .1986 เมื่ อ
Port Klang Container terminal ถูกเข้ามาประกอบการโดย Port Klang Container terminal Berhad โดย PKA
เข้าถือหุน้ 20% ในบริ ษทั ใหม่น้ ีและต่อมาการให้บริ การด้านสาธารณูปโภคและบริ การต่างๆ ของท่าเรื อได้
แยกออกมาดาเนินการโดยเอกชนอีกรายคือ Klang Port Management Sdn Bhd ในปี 1992 และทั้งสองบริ ษทั
ได้รวมตัวกันกลายเป็ น Northport
ในปี คศ .1994 ก็ได้มีการพัฒนาจนเกิดบริ ษทั ท่าเทียบเรื อเอกชนอีก

1 ราย คือ Westport ซึ่งมี

ผูป้ ระกอบการ คือ Klang Multi Terminal Sdn Bhd ( Westports Malaysia Sdn Bhd ) ซึ่งได้ดาเนินการพัฒนา
พื้นที่ สาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนาของ Port Master Plan ในปี คศ. 1990-2010

Functions
ภายใต้แนวทางการปฏิบตั ิงานด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริ การจึงมีการแบ่ง
ให้เอกชนประกอบการโดย

Port Authority จะดาเนินการเกี่ยวกับโครงการสร้างพื้นฐานของท่าเรื อ (

Facility ) คุมกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบตั ิ ( Regulatory ) และพื้นที่การปฏิบตั ิงาน ( landlord ) หน้าที่หลักของ
Authority จะดาเนินการตามกฎเกณฑ์ ดังนี้
-

Trade facilitation
การวางแผนและพัฒนา ( Port Planning and Development )
ระเบียบกฏเกณฑ์การปฏิบตั ิ ( Regulatory )
Free Zone Authority
การจัดการสิ นทรัพย์ ( Asset management )

PKA ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์และทาให้ Port Klang ได้กลายเป็ น Transshipment Hub หลักของ
ภูมิภาคนี้ และนอกจากนี้ยงั เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
เบื้องต้น
ในการพัฒนาพื้นที่หลังท่าเทียบเรื อ PKA ได้พฒั นา Inland Port แรกของประเทศคือ Ipoh Cargo
Terminal และศูนย์กระจายสิ นค้าคือ Port Klang Distribution ( ปัจจุบนั ใช้ชื่อว่า Northport Distripark )
PKA ยังจะเป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับ Free Commercial Zone และการควบคุมการจราจรทางน้ า (
Port’s Vessel Traffic Management ) เพื่อที่จะให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการพัฒนาให้ Port Klang เป็ นศูนย์กลางการขนส่งสิ นค้าในย่านนี้ จึงได้จดั ตั้ง One Stop Ageney เพื่อ
ดาเนินการด้านธุรกิจสิ นค้าต่าง ๆ ภายในการท่าเรื อ
Port Klang Free Zone
PKA เป็ นเจ้าของและพัฒนา Port Klang Free Zone ( PKFZ ) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 1,000 เอเคอร์ ใน
Port Indah PKFZ เป็ นหน่วยงานแรกภายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวบรวมกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจเข้าไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อรองรับการเติบโต เพื่อจะกลายเป็ นจุดกระจายสิ นค้า ระหว่างประเทศของ
ประเทศในภูมิภาคนี้

Malacca Port
Malacca Port ก็อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ PKA เช่นเดียวกัน โดยหน้าที่ความรับผิดชอบการตัดสิ น
การควบคุม Malacca Port โดย PKA เริ่ มต้นเมื่อเดือน กรกฏาคม 1983
WESTPORT
ทาเลที่ต้ งั
ท่าเรื อ มี่ทาเลที่ต้ งั จากใจกลางเส้นทางการค้าโลก และอยูใ่ นกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็ นเมืองหลวง มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอย่างดี มีจุดต่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งทางบกถึง 73 จุด มีระบบรถไฟ
และมีสายการเดินเรื อหลักให้บริ การถึง 67 บริ ษทั เชื่อมโยงเครื อข่ ายการขนส่งไปยังท่าเรื อทัว่ โลกกว่า 300
แห่ง
วิสยั ทัศน์
ท่าเรื อ Westport มุ่งมัน่ พัฒนาสู่ Mega Hub โดยมีวิสยั ทัศน์ในการบริ หารงาน คือ
1. PORT OF THE FUTURE
ท่าเรื อ Westport ได้ออกแบบและจัดเตรี ยมสิ่ งอานวยความสะดวกล่วงหน้าเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ตลาดในอนาคต โดยประมาณการว่าในปี 2005 จะมีการขนถ่ายตูส้ ิ นค้าทัว่ โลก 250 ล้าน ทีอียู ซึ่ง Westport
วางเป้ าหมายที่จะรับตูส้ ิ นค้าให้ได้ 2% หรื อ 5 ล้านทีอียู จึงได้พฒั นาขยายหน้าท่าเทียบเรื อไปอีก 1200 เมตร
และจัดหาอุปกรณ์เครื่ องมือทุ่นแรงเพิ่ม อาทิ ปั้นจัน่ ยกตูส้ ิ นค้าหน้าท่า 9 คัน นอกจากนี้ ยังขยายพื้นที่ลาน
วางตูส้ ิ นค้าเพิ่มขึ้นอีก 120 เอเคอร์
2.THE FAST PORT COMMITMENT
ท่าเรื อ Westport มุ่งมัน่ พัฒนาบริ การให้รวดเร็ ว สอดรับ กับความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบนั มี
Ship turnaround time เพียง 7 ชัว่ โมง มีผลการปฏิบตั ิงานเรื อตูส้ ิ นค้าประมาณ 30 ทีอียู / ปั้นจัน่ / ชัว่ โมง เรื อ
ตูส้ ิ นค้าขนาดใหญ่ 70 ทีอียู / ปั้นจัน่ / ชัว่ โมง และเรื อ feeder 25-40 ทีอียู / ปั้นจัน่ / ชัว่ โมง นอกจากนี้ ยัง
สามารถทาลายสถิติโลก โดยการขนถ่ายตูส้ ิ นค้าให้เรื อ Clifford Maersk ได้ 264 ทีอียู ในหนึ่งชัว่ โมงเมื่อ
เดือนธันวาคม 1999 โดยใช้ป้ ันจัน่ ยกตูส้ ิ นค้าหน้าท่า 3 คัน

3. THE GARDEN PORT
ท่าเรื อ Westport ให้ความสาคัญกับ ภูมิทศั น์ของท่าเรื อ จึงได้จดั พื้น ที่ 30% ของท่าเรื อ หรื อ 435
เอเคอร์ เป็ นสวนปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ พร้อมสร้างสวนหิ นและน้ าตก เพื่อให้บรรยากาศที่สดชื่น
สิ่ งอานวยความสะดวก
ท่าเทียบเรื อตูส้ ิ นค้า 7 ท่า สามารถรับเรื อ Generation ที่ 6 ได้ โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2004 ได้รับเรื อ CSCL
Europe ซึ่งมีระวางบรรทุกถึง 8700 ทีอียู
พื้นที่

160

เอเคอร์

ความยาวหน้าท่า

2000

เมตร

ความลึกหน้าท่า

15

สามารถรองรับตูไ้ ด้ปีละ

3000000

ปั้นจัน่ หน้าท่ายกตูส้ ิ นค้า

20

เมตร
ทีอียู
คัน

(Super Post-Panamax )
ปั้นจัน่ เคลื่อนที่

2

คัน

รถคานเคลื่อนที่ยกตูส้ ิ นค้า

61

คัน

รถยกตูส้ ิ นค้าหนัก

7

คัน

รถยกตูส้ ิ นค้าเปล่า

8

คัน

ท่าเทียบเรื อสิ นค้าเทกองเหลว

3

สะพานเทียบเรื อน้ ามัน

ท่า
1

ท่า

ความยาวหน้าท่า

818

เมตร

รองรับสิ นค้าได้

192000

เมตร

ท่าเทียบเรื อสิ นค้าเทกองเหลว

3

ท่า

สะพานเทียบเรื อน้ ามัน
ความยาวหน้าท่า
มีสายพานลาเลียงความยาว

1
800
10000

ท่าเทียบเรื อสิ นค้าทัว่ ไป
ความยาวหน้าท่า

ท่า
เมตร
เมตร

4
800

ท่า
เมตร

ท่ าสิ นค้ารถยนต์
เป็ นท่ารับสิ นค้ารถยนต์ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศ มีพ้นื ที่ 13 เอเคอร์ สามารถรองรับสิ นค้ารถยนต์ได้ถึง
2000 คัน ในครั้งเดียวกัน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล อันส่งผล
ให้ท่าเรื อ Westport เป็ นท่าเรื อชั้นนาของโลก
Westport Control Center (WCC) จะเป็ นศูนย์วางแผนและควบคุมการจราจร การเทียบท่า และออกจาก
ท่าของเรื อ อีกทั้งยังจัดทาข้อมูลทางการตลาดและสถิติผลการดาเนินงานอีกด้วย
นอกจากนี้ ท่าเรื อ Westport ยังได้นาระบบ G Links ซึ่งเป็ นระบบเครื อข่ายเชื่อมโยงการปฏิบตั ิงาน
นับตั้งแต่ตสู้ ิ นค้าผ่านประตูท่าเรื อเข้ามาจนเสร็ จสิ้นการดาเนินการ
ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ทนั สมัยทาให้สินค้าผ่านท่าเรื อประมาณ 35% สามารถผ่านพิธีการได้
ภายใน 24 ชัว่ โมง 90% ใช้เวลา 2 วัน และมีเพียง 5 % ที่ใช้เวลา 7 วัน สูงสุดเท่าที่กาหนดคือโดยศุลกากร
ประจา Westport จะเชื่อใจผูใ้ ช้บริ การและจะทาการสุ่มตรวจสอบ 1% ทาให้เหมือ นเป็ น ท่าเรื อปลอดอากร
G Links เป็ นระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทนั สมัยใช้เชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก
Yard Control สู่ระบบ gate automation , hydrographic และ marine operation
ศูนย์ One Stop Service
ท่าเรื อ Westport ได้จดั สร้างอาคาร 5 ชั้น ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับ
ท่าเรื อ อาทิ บริ ษทั สายการเดินเรื อ ศุลกากร บริ ษทั รับจัดการขนส่งสิ นค้า ธนาคาร ฯลฯ เช่าอยูร่ วมกันในที่

เดียว เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การโดยศุลกากรจะเปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง เพื่อให้สามารถ นา
สิ นค้าออกได้ตลอดเวลา
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาดูงานครั้งนี้มีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เห็นควรนามาปรับปรุ งงานให้บริ การของ
ทกท. งานด้านสิ นค้าอันตราย และการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมของ
ทกท. ดังนี้
4.1 Port Klang มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาประกอบกิจการในท่าเรื อได้แก่ North
Port และ West port นอกจากนี้ยงั มีหน้าที่ดูแลสิ นทรัพย์ที่ดินและอาคารให้เช่า ซึ่งมีหน้าที่รวมกันหลายพัน
ไร่ แต่มีการบริ หารจัดการที่ดี และใช้บุคคลากรในการดาเนินการทั้งหมดประมาณ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย หาก ทกท

140 คน โดยใช้

. หรื อ ทลฉ . จะลดบุคคลกรลงแต่ให้ปฏิบตั ิงานมี

ประสิ ทธิภาพควรนาแนวทางการดาเนินการของ
Port Klang เป็ นตัวอย่าง
4.2 Port Klang กาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิ พร้อมทั้งมีเป้ าหมายที่ชดั เจนบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา หรื อ Master Plan ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารหรื อระดับปฏิบตั ิการใด ๆ ก็ตามแนวทางการ
ดาเนินการต่าง ๆ จะต้องเป็ นไปตาม Master Plan เสมอทาให้การพัฒนาของ Port Klang เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
และเป็ นแนวทางที่กาหนดไว้แน่นอน ส่งผลให้เป็ นท่าเรื อระดับโลก ติดอันดับที่ 20 ในปี คศ. 2007 ทั้งที่เปิ ด
ให้บริ การและแนวทางการบริ การแบบใหม่มาใช้ไม่ถึง 20 ปี
4.3 การรักษาความปลอดภัยของ Port Klang จะมอบหมายให้ผปู้ ระกอบการของ North Port และ
West port เป็ นผูด้ าเนินการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละบริ ษทั ซึ่งมีกฏเกณท์ที่ใกล้เคียงกันแต่จะไม่
อนุญาตให้พาหนะที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตท่าเรื อทั้งสิ้น ยกเว้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสิ นค้าหรื อกรณี
ของพนักงาน กทท. ที่ขอเข้าเยีย่ มชมจะมีรถยนต์ของตารวจท่าเรื อ นารถโดยสารที่มีผเู้ ยีย่ มชมเข้าไปและไม่
สามารถเข้าใกล้พ้นื ที่ปฏิบตั ิงานได้ แต่สามารถขับรถโดยสารตามรถตารวจเพื่ อสังเกตการทางานได้ในระยะ
ที่ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยเป็ นไปอย่างเข้มงวดมีการจอดรถโดยสารได้บางช่วงเพื่อให้ถ่ายภาพการ
ปฏิบตั ิงานได้ และในลานวางตูส้ ิ นค้า พื้นที่ปฏิบตั ิงานไม่มีบุคคลภายนอกหรื อยานพาหนะภายนอกเข้าไปได้
เลย ทาให้เกิดการปฏิบตั ิงานที่รวดเร็ วและไม่เกิดอุบตั ิเหตุ

4.4 ท่าเรื อ West port ได้ชื่อว่าเป็ น Garden Port ซึ่งให้ความสาคัญกับภูมิทศั น์ของท่าเรื อ โดยการ
ปลูกต้นไม้ สร้างสวนหย่อมและน้ าตกเป็ นระยะในเขตพื้นที่ท่าเรื อ เพื่อให้ความร่ มรื่ นและเป็ นการลดภาวะ
มลพิษ ควรที่ ทกท. จะได้นาแนวคิดนี้มาเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาให้ท่าเรื อกรุ งเทพเป็ น Green and Clean
Port
4.5 การดาเนินการด้านสิ นค้าอันตรายของ 2 หน่วยงาน ใน Port Klang คือ North Port
และ West port จะดาเนินการอย่างเข้มงวดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดโดย
องค์การระหว่างประเทศคือ IMDG CODE มีการแบ่งสิ นค้าอันตรายออกเป็ น 9 CLASS และกาหนดวิธีการ
ปฏิบตั ิกบั สิ นค้าอันตรายแต่ละ CLASS อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานขนถ่ายสิ นค้าและเก็บรักษาได้เป็ น
แนวทาง
4.6 มีการจัดเตรี ยมรถดับเพลิง FIRE HYDRANT และ HOST BOX ตูค้ อนเทนเนอร์ สาหรับเก็บ
สิ นค้าอันตรายที่รั่วไหลพร้อมทางลากสายดับเพลิง ถังดับเพลิง โฟม หน้ากาก ฯลฯ เพื่อเตรี ยมพร้อมบริ เวณ
กองเก็บสิ นค้าอันตราย กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น นอกจากนี้ยงั มีพ้นื ที่ติดตั้ง WATER SPRINKLER เพื่อไว้ชาระ
ร่ างกายของพนักงานในกรณี สมั ผัสหรื อวัตถุอนั ตรายไว้ดว้ ย
4.7 สาหรับ West port มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเพื่อควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายของท่าเรื อฯ โดยประกอบด้วย ตารวจท่าเรื อ พนักงานขนถ่ายสิ นค้าและ
วิศวกรซ่อมบารุ งรักษาโดยมีผบู้ ริ หารระดับรองผูอ้ านวยการการท่าเรื อเป็ นประธาน โดยหน่ วยงานนี้เรี ยกว่า
ESH COMMITTEE มีหน้าที่ คือ
1. ตรวจสอบการเกิดอุบตั ิเหตุ พร้อมหาแนวทางการแก้ไข
2. ตรวจสอบเครื่ องมือทุ่นแรง และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในท่าเรื อเพื่อลดอุบตั ิเหตุ
3. จัดเตรี ยมโปรแกรมฝึ กอบรม เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
4. จัดทาข้อเสนอเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
5. จัดการ และแก้ไขเหตุ Near Miss
6. ควบคุมและป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ
7. ให้คาปรึ กษาแนะนา
8. จัดประชุมเพื่อปรับปรุ งและแก้ไขระบบงานของ EHS
4.8 มีการจัดทารายงานอุบตั ิเหตุ ค่าเสี ยหาย ผลกระทบต่อพนักงาน ฯลฯ รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชา
ทราบ เพื่อนาข้อมูลมาแก้ไข และลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

4.9 การจัดการด้านปฏิบตั ิการสิ นค้าและสิ นค้าอันตรายของ West port มีการกาหนดให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ ได้แก่ OSHAS 18001 และ ISO 14001 จึงได้ดาเนินการต่างๆ ประกอบด้วย
1. จัดฝึ กอบรม 5 วัน ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
2. จัดทดสอบพนักงานขับเครื่ องมือทุ่นแรงทุกๆ 6 เดือน
3. จัดสลับเปลี่ยนการปฏิบตั ิงาน (Job Rotation)
4. ไม่มีการจัดพนักงานล่วงเวลา
5. จัดให้มีระบบให้รางวัล และลงโทษ
4.10 จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน พร้อมทั้งมีการตรวจสมรรถภาพทางร่ างกายของ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานทุกคน และจัดเตรี ยมสถานที่และหน่วยงาน เพื่อรองรับได้แก่
1. Pre-Shift of Mid-Shift Exercise
2. Gym and physiotherapy Facilities
3. Return to work program
4. Medical surveillances-technical staffs
5. CHRA and Noise Mapping
6. Heath Passport Program
7. Speed Gun Operation
หากพนักงานคนใดมีระดับคลอเรสเตอรอลสูง จะมีแพทย์คอยแนะนาให้แก้ไข และจะต้องมี
การออกกาลังภายใน GYM ที่จดั เตรี ยมไว้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และลดการ ผิดปกติของร่ างกาย หาก
ตรวจสอบแล้ว พนักงานไม่สามารถจะปฏิบตั ิงานได้จะให้หยุดงานเพื่อรักษาก่อนมาตรวจสอบอีกครั้งหาก มี
สุขภาพดีกส็ ามารถกลับมาปฏิบตั ิงานได้ นอกจากนี้ยงั มีการกาหนดให้พนักงานทุกคนออกกาลังกายที่ลาน
หน้าอาคารในตอนเช้าทุกวันที่มีการปฏิบตั ิงาน
4.11 การจากัดรถยนต์ที่วิ่งในเขตท่าเรื อ ที่ 30 กม./ชม. หากมีการฝ่ าฝื นขับรถเร็ วเกินอัตราที่กาหนด ก็
มีหน่วยงานคอยจับและปรับ ใครถูกลงโทษเกิน 3 ครั้ง ถ้าเป็ นบุคคลภายนอกจะไม่ให้อนุญาตให้เข้ามาใน
เขตท่าเรื อ แต่ถา้ เป็ นพนักงานก็จะตัดเงินเดือนและโบนัส
4.12 กรณี พนักงานขั บรถทั้งภายในและภายนอก หากขนถ่ายหรื อบรรทุกสิ นค้า แล้วเกิดความ
เสี ยหาย รั้วไหล ภายในท่าเรื อ คนขับรถหรื อเจ้าของสิ นค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด และอาจจะถูกท่าเรื อ
เรี ยกค่าปรับได้ หากทาความเสี ยหายต่อท่าเรื อ

4.13 หน่วยงานที่ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในท่าเรื อ จะทา การบันทึกข้อมูลไว้ทุกเหตุการณ์
อย่างเข้มงวดและหากพนักงานคนใดประสบกับเหตุการณ์ใด ๆ ผูน้ ้ นั ต้องรายงานไปยังหน่วยควบคุมนี้ หาก
มีขอ้ ขัดข้องรายงานไม่ได้ ก็ให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั รายงาน
4.14 ด้านการจัดการขยะ จะทาการเก็บขนขยะอย่างเข้มงวด และเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีความ
สะอาดดีมาก นอกจากนี้ หน่วยงานไหนหรื อผูใ้ ด กองหรื อทิ้งขยะไม่อยูใ่ นเขตหรื อภาชนะที่รองรับ หรื อ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม จะถูกปรับเป็ นเงินด้วย ซึ่งเป็ นตัวอย่างที่ควรจะนามาใช้กบั กทท.

กาหนดการศึกษาดูงานกิจการท่ าเรือ
ณ Port Klang ประเทศมาเลเซีย
ระหว่ างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2552


วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก ROW D

08.50 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ สู่กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน
ไทย TG 418

12.00 น.

ถึงสนามบินกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้ว นาคณะรับประทานอาหารกลางวัน
นาคณะทัศนศึกษา ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์

18.00 น.

รับประทานอาหารค่า หลังจากนั้น นาคณะเข้าโรงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม

09.00 – 18.00 น.

ศึกษาดูงานกิจการท่าเรื อ ณ Port Klang

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า หลังจากนั้น เข้าโรงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม

09.00 น.

ทัศนศึกษาเมืองใหม่ “ปุตตราจายา” (PUTRA JAYA) เมืองของรัฐบาลมาเลเซีย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่า หลังจากนั้น เดินทางสู่สนามบินกรุ งกัวลาลัมเปอร์

21.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสาย
การบินไทย TG 418

22.05 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


รายนามผู้เดินทางไปศึกษาดูงานกิจการท่ าเรือ
ณ Port Klang ประเทศมาเลเซีย
ระหว่ างวันที่25 – 27 กุมภาพันธ์ 2552



คณะกรรมการ คณะทางานและกลุ่มทางาน
ของระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อมท่ าเรื อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายไกรยศ
นายธงชัย
นายทวีศกั ดิ์
นายบุญรุ่ ง
นายอภินนั ท์
นายพิฑญาฬ์
นายประเสริ ฐ
นายสุ รพล
จ่าเอก เนชัย
นายนพนัย
นายสมพร
นางสิ ริลกั ษณ์
สิ บเอกวิมล
นายสุ เทพ
นายภานุวชั ร์

ธีระสาราญ
สุ ปราการ
วรพจน์
ใหญ่สวัสดิ์วงษ์
อุบลเหนือ
เดชารัตน์
แตงนุย้
อ่อนละมัย
ฉิมเฉิด
เอี่ยมพินิจ
เพี้ยนภักตร์
สระจันทร์
ทิมพิทกั ษ์
ดอรอมาน
ปิ ยะศิล

อกฟ. ฝช.
นักวิชาการ 11 สล. ฝผ.
ชรส. 3 กปส. 1
หรส. 13 กปส. 2
ชผสอ. กปส. 3
พนักงานการสิ นค้า 8 ปก. กตส. 1
พนักงานการสิ นค้า 5 ดตส. กตส. 2
หม.สิ นค้าขายทอดตลาด คต. คส.
หผร. กท.
หม.ควบคุมเรื อเขื่อนตะวันออก บถ.
หม.ตรวจสอบสิ นค้าขาเข้า 1 ผต.
หธ. ฝน.
พนักงานธุรการ 6 รภ. กภ.
หม.รถยกตูส้ ิ นค้าเปล่า รท. 2 คม.
ช่างเทคนิค 5 ซท. 1 กซท.

ท่ าเรื อกรุ งเทพ
16
17
18
19
20
21

นายวินยั
นายธวัชชัย
นายนภดล
นายสัญญา
นางปนรรฐพร
นางธีรภรณ์

บุญกาเชียง
กิจวิริยะ
จัน่ หนู
จันระมาด
หุตะเจริ ญ
อยูค่ า

ชคป. ผตท.
ชบถ. ผตร.
พ.การสิ นค้า 8 ผตส.
พนักงานรักษาความปลอดภัย 6 รภ. กภ.
หม.สารบรรณ ธ.ทกท.
พนักงานธุรการ 6 ธ.กบท.

ฝ่ ายการช่ าง
22
23
24

นายวีรพันธุ์
นายเสมา
นายจิตติรัตน์

ศรี ธญ
ั ญา
สิ งหนาท
รัตนภักดี

ชบอ. กย.
พนักงานสื่ อสาร 6 ชศ. กฟ.
ช่างเทคนิค 6 วศ. กบผ.

ฝ่ ายการร่ องนา้
25
26
27
28

นายกิตติศกั ดิ์
นางวรรณดี
นายเฉลียม
นายพร

วงศ์พรต
ยัง่ ยืน
เกตุทิม
มาขาว

ชผค.กน.
หม. สารบรรณ กบ.
หม. ช่างกลโรงงาน รซ. กบ.
พนักงานช่างกลเรื อ 8 สด.8 กล.

ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารเรือและสิ นค้า
29
30
31
32
33
34

นางสาวปิ ยาพัชร
นายวิชา
จ.อ.พิชยั
นายแถมสิ น
นายสมควร
นายชวพงศ์

จิตรเพ็ชร
อุไรรัตน์
เสตะรมยะ
ศรี บางพลีนอ้ ย
เนินพรหม
สุ วรรณเมฆ

ชธ.
ชกตส. 1
ชคอ. กคส.
ชรส. 15 กปส. 2
หม.ตรวจสอบสิ นค้า รส. 1 กปส. 1
พนักงานการสิ นค้า 5 กตส. 2

ฝ่ ายบริการท่ าและเครื่องมือทุ่นแรง
35
36.
37.
38.
39.
40.

นางณิ ชาดา
นายสุ พจน์
นายสุ นนั ท์
นายเชิงชาย
นายณรงค์
นายชูชาติ

ศรี เครื อ
พูลสวัสดิ์
มงคลธง
ไกรสู งเนิน
เซ็มมุกดา
คาโต

ชธ.ฝท.
ช่างเทคนิค 6 รท. 1 กคม.
ชรท. 2 กคม.
หม. ช่างซ่อมเครื่ องยนต์ 2 กซท.
พนักงานบริ หารงานช่าง 8 ซท. 3 กซท.
ชผสส. กท.


