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3. แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินการรักษาความปลอดภัยทาเรือ (Port Facility Assessment Report)
ใหรายงานการประเมินฯ มีองคประกอบเบื้องตนดังตอไปนี้
3.1 หนาปก

รายงานการประเมินการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
ชื่อและที่อยูของทาเรือ :………………………………………………..
วันที่สงรายงานการประเมินฯ :…………………………………………
ทําการประเมินโดย :……………………………………………………
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ :……………………………………………

3.2 ขอมูลทั่วไป
3.2.1 ชื่อและที่อยูของทาเรือ
3.2.2 ขอมูลของเจาของทาเรือ
3.2.3 ขอมูลของผูดําเนินการทาเรือ
3.2.4 ขอมูลของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ (Port Facility Security Officer)
3.2.5 รายละเอียดโดยสังเขปของกิจกรรมของทาเรือ การจัดองคกรภายในและองคกรรักษาความปลอดภัย
และแผนผังแสดงองคประกอบภายในทาเรือ รวมถึงอาณาเขต ประตูเขา-ออก และพื้นที่เขตหวงหาม
3.2.5 ขอมูลการใหบริการเรือตางประเทศ รวมถึงจํานวนเรือตางประเทศที่เทียบทาแตละปโดยประมาณ
3.3 Check list เพื่อการประเมินการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ
ตอบคําถามใน Check list (ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1) พรอมแสดงภาพถายประกอบคําถาม (ถามี) เพื่อให
สะดวกในการแสดงภาพรวมของการรักษาความปลอดภัยของทาเรือในเบื้องตน คําถามใน Check list ซึ่งเกี่ยวของกับ
ทรั พ ย สิน และโครงสร า งพื้ น ฐานที่ สํา คั ญ รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของท า เรื อ ในป จ จุ บั น
ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
3.3.1 การเขาสูทาเรือทางบก (Land side access)
3.3.2 การเขาสูทาเรือทางน้ํา (Seaward approach)
3.3.3 การรักษาความปลอดภัยในการขนถายสินคา (Cargo facilities/terminal)
3.3.4 ระบบไฟฟา (Electrical system)
3.3.5 ระบบวิทยุสื่อสาร (Radio communications system)
3.3.6 ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (Computer system and network)
3.3.7 ระบบการจัดการเรือ (Vessel management system)
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3.3.8 สถานีจายไฟฟา ทอขนถายสินคา และทอสงน้ําประปา (Power plants, Cargo transfer pipes, Water
supplies)
3.3.9 สะพาน ทางรถไฟ และ ถนน (Bridge, Railways, Roads)
3.3.10 เรือบริการที่ทาเรือ (Port service vessels)
3.3.11 อุปกรณเฝาระวังความปลอดภัย (Security and surveillance equipment)
3.3.12 บริเวณพื้นน้ําติดกับทาเรือ (Water adjacent to port facility)
3.4 ตารางการวิเคราะหความเสี่ยงของภัยคุกคาม
จัดทําตารางการวิเคราะหความเสี่ยงของภัยคุกคามเพื่อเปนหลักเกณฑในการพิจารณาวามาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีอยูมีความเหมาะสมเพียงไรตอการปองกันภัยคุกคาม โดยมีขั้นตอนการจัดทําตารางการวิเคราะหความ
เสี่ยงของภัยคุกคาม ดังนี้
3.4.1 ระบุภัยคุกคาม โดยอางอิงจากหัวขอ 2.3.1
3.4.2 ระบุทรัพยสินหรือโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญซึ่งอาจตกเปนเปาหมายของภัยคุกคามที่ระบุไว
3.4.3 พิจารณาระดับความเสียหาย (Consequence score) ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
(1) การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
(2) ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
(3) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยมีเกณฑการพิจารณาของการใหคะแนนในแตประเด็น ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนระดับความเสียหาย
คะแนน
เกณฑการพิจารณา
3 คะแนน
เสียหายอยางรายแรง (catastrophic) : สูญเสียชีวิตและทรัพยสินจํานวนมาก เปนผลกระทบ
ระดับชาติ และสงผลกระทบระยะยาวตอเศรษฐกิจ และสรางความเสียหายในหลายๆ ดานตอระบบ
เศรษฐกิจในบริเวณกวาง
2 คะแนน
เสียหายอยางมีนัยสําคัญ (significant) : เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน และสรางความเสียหาย
ระยะยาวตอบางสวนของระบบเศรษฐกิจ
1 คะแนน
ระดับกลาง (moderate) : ไมมีความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน หรือเกิดเพียงเล็กนอย สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจในระดับที่ไมมีนัยสําคัญมาก หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมบาง
ใหเลือกคะแนนระดับความเสียหายที่มากที่สุดเปนตัวเแทนคะแนนระดับความเสียหายของภาวะภัยคุกคามนี้
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3.4.4 พิจารณาใหคะแนนระดับความเปราะบางตอภัยคุกคาม (Vulnerability score) โดยพิจารณา
มาตรการรักษาความปลอดภัยปจจุบัน ซึ่งแบงได 2 ประเภท ไดแก ความสามารถในการเขาถึงได (Accessibility)
และการปองกันภัยเชิงอินทรีย (Organic security) โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนระดับความเปราะบางตอภัยคุกคาม
Vulnerability Score
Accessibility
Organic Security
3 ไมมีสิ่งปองกันเชิงกายภาพเลย เชน สิ่งกีดขวาง หรือ ไมมี ไมมีความสามารถในการปองกัน เชน ไมมีแผนปองกัน
การจํากัดพื้นที่หวงหาม
ไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือระบบสื่อสาร
2

มีสิ่งปองกันเชิงกายภาพ เชน มีสิ่งกีดขวางบาง มีการ
จํากัดพื้นที่หวงหามภายในระยะ 100 เมตร บริเวณทาเรือ

1

มีการปองกันเชิงกายภาพอยางดี ที่สามารถที่จะปองกัน
การจูโจมได จํากัดพื้นที่หวงหามภายในระยะ 500 เมตร
บริเวณทาเรือ มีสิ่งกีดขวางทางกายภาพและภูมิศาสตร

มีความสามารถในการปองกัน เชน มีแผนปองกัน
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือระบบสื่อสาร ใน
ระดับหนึ่ง
มีความสามารถในการปองกันอยางดี เชน มีแผนปองกัน
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสาร ที่
สามารถปองกันการจูโจมได

ใชคะแนนรวมของปจจัยทั้งสองเปนคะแนนระดับความออนไหวตอภัยคุกคาม
3.4.5 ประเมินวาภัยคุกคามดังกลาวตองการมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมหรือไม จากตารางที่ 3
โดยเลือกแถวจากคะแนนระดับความเสียหาย(Consequence score) และเลือกสดมภจากคะแนนรวมของระดับ
ความเปราะบางตอภัยคุกคาม (Total vulnerability score) ชองที่สดมภและแถวที่เลือกตัดกัน แสดงถึงระดับของ
มาตรการลดความเสี่ยงภัย (Mitigation score) ที่ตองการ
ตารางที่ 3 เกณฑการพิจารณาระดับของมาตรการลดความเสี่ยงภัย
Mitigation Score
Consequence
Total Vulnerability Score
score
2
3
4
5
3
Consider
Consider
Mitigate
Mitigate
2
Document
Consider
Consider
Mitigate
1
Document
Document
Document
Consider
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Mitigate
Mitigate
Consider

10
Document

หมายถึง การรักษาความปลอดภัยปจจุบันเหมาะสมและสามารถขัดขวางการกระทําอันจะ
กอใหเกิดความไมสงบได ไมตองการมาตรการเพิ่มเติม และใหรักษาการจัดทํา
บันทึกของสิ่งหรือการกระทําที่อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของทาเรืออยาง
สม่ําเสมอตอไป

Consider หมายถึง การรักษาความปลอดภัยในปจจุบันเหมาะสมและสามารถขัดขวางการกระทําอันจะ
กอให เกิดความไมสงบไดในระดับหนึ่ง และควรพิจารณาวาจะมีการเพิ่มความถี่
หรือระดับความเขมแข็งของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยูแลว หรือไม
Mitigate หมายถึง ตองการมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถขัดขวางการกระทําอัน
จะกอ
ใหเกิดความไมสงบได
3.4.6 หากผลการประเมินดังตารางขางบน แสดงวา Mitigation score อยูในชอง consider หรือ mitigate
ทาเรือควรจะตองพิจารณามาตรการปองกันที่จะชวยลดระดับความออนไหวตอภัยคุกคาม อยางไรก็ตาม การ
เตรียมการเพื่อปองกันภัยคุกคามบางประเภท จําเปนจะตองใชหลายมาตรการรวมกันเพื่อลดระดับความเปราะบาง
ตอภัยคุกคามนั้น ในขณะเดียวกัน มาตรการรักษาความปลอดภัยหนึ่ง ๆ ก็อาจจะสามารถลดระดับความเปราะบาง
ตอภัยคุกคามหลายประเภทได อาทิ มาตรการควบคุมการเขา-ออก การกําหนดพื้นที่ที่จํากัดการเขาถึง หรือพื้นที่
หวงหาม
3.4.7 ตัวอยาง ตารางการวิเคราะหความเสี่ยงของภัยคุกคาม ดังแสดงในตารางที่ 4

