2. การรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ตามประมวลขอบังคับวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือและทา
เรือระหวางประเทศ
2.1 องคประกอบทีส่ าคั
ํ ญของการประเมินการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ ตามประมวลขอบังคับฯ ภาค ก.
1. กําหนดและประเมินคา ทรัพยสนิ และโครงสรางพืน้ ฐานทีส่ าคั
ํ ญ ของทาเรือที่มีความจําเปนตองได
รับการปกปอง
2. การระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดตอทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานและแนวโนมของการเกิดภัยคุกคาม

3. การระบุความเปราะบางตอภัยคุกคาม ในดานโครงสรางสรางพื้นฐาน นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ รวมถึงความผิดพลาดจากบุคคล

4. การกําหนด คัดเลือก และจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตอบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ขั้นตอนการปฏิบัติการ และระดับของประสิทธิผลในการลดความเปราะบางตอภัยคุกคาม

2.2 การกําหนดและประเมินคาทรัพยสนิ และโครงสรางพืน้ ฐานทีส่ าคั
ํ ญของทาเรือที่มีความจําเปนตองปกปอง
(Important assets) มีหลักเกณฑในการพิจารณาตามประมวลขอบังคับฯ ภาค ข. ดังนี้
2.2.1 การสูญเสียชีวิต/การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ความสําคัญทางเศรษฐกิจของทาเรือ คุณคาในเชิง
สัญลักษณ และสิง่ ติดตั้งตางๆของรัฐบาล
2.2.2 ทาเรือ โครงสรางพื้นฐาน หรือสิ่งติดตั้งเหลานั้นสามารถทํางานตอไปไดโดยปราศจากทรัพยสิน
ดังกลาวหรือไม และจะใชเวลานานเทาใดจึงจะจัดหาทรัพยสินดังกลาวเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติโดยเร็วเทาที่
จะเปนไปได
2.2.3 การพิจารณาทรัพยสิน และโครงสรางพื้นฐานที่มีความสําคัญและควรไดรับการปองกันอยาง
นอยควรครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้
(1) ทางเขาออก ประตูเขา ชองทางและทีท่ อดสมอ พืน้ ทีท่ เ่ี รือใชกลับลําและเทียบทา
(2) สิง่ อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสินคา สถานีขนถาย พื้นที่จัดเก็บ และอุปกรณขนถาย
สินคา
(3) ระบบตางๆ เชน ระบบการจายกระแสไฟฟา ระบบวิทยุและการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย
(4) ระบบการจัดการเรือในทาเรือ และเครื่องชวยในการเดินเรือ
(5) โรงงานผลิตกระแสไฟฟา ทอขนถาย/เคลื่อนยายสินคา และระบบนําประปา
้
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(6) สะพาน ทางรถไฟ และถนน
(7) เรือบริการของทาเรือ รวมทั้งเรือนํารอง เรือลากจูง และเรือลําเลียง
(8) อุปกรณและระบบรักษาความปลอดภัย และเตือนภัย
(9) บริเวณพืน้ นําที
้ ่อยูติดกับทาเรือ
2.2.4 ควรพิจารณาสิง่ ปลูกสรางที่อยูบริเวณใกลเคียงกับทาเรือ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายภายใน
ทาเรือ หรือถูกใชเพื่อจุดมุงหมายในการกอใหเกิดความเสียหายแกทาเรือหรือเพื่อแอบซุมสังเกตการณทาเรือหรือเพื่อ
เบีย่ งเบนความสนใจ
2.3 การระบุภัยคุกคาม (threat) ทีอ่ าจเกิดตอทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานและแนวโนมของการเกิดภัยคุกคาม
ดังกลาวเพื่อจัดทําและกําหนดลําดับความสําคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัย มีหลักเกณฑในการพิจารณาตาม
ประมวลขอบังคับฯภาค ข. ดังนี้
2.3.1 ใหพิจารณาวาภัยคุกคาม อยางนอยดังทีร่ ะบุไวตอ ไปนี้ สามารถที่จะกอเกิดกับทรัพยสินที่
สําคัญใดของทาเรือไดบาง
(1) ความเสียหายตอ หรือการถูกทําลายของทาเรือ หรือเรือโดยวิธีตางๆ เชน การลอบวาง
ระเบิด การวางเพลิง การกอวินาศกรรม หรือ การทําลายทรัพยสิน
(2) การปลนหรือยึดเรือ หรือบุคคลบนเรือ
(3) การแทรกแซงสินคา อุปกรณหรือระบบของเรือ หรือของใชประจําเรือทีส่ าคั
ํ ญโดยไมได
รับอนุญาต
(4) การเขาไปหรือใชสง่ิ ของโดยไมไดรบั อนุญาต รวมทั้งกรณีของผูที่แอบขึ้นเพื่อเดินทางไป
กับเรือ
(5) การลักลอบนําอาวุธหรืออุปกรณ รวมทั้งอาวุธที่มีฤทธิ์ทําลายลางสูงขึน้ ไปบนเรือ
(6) การใชเรือเพื่อบรรทุกหรือขนผูที่ตั้งใจกอเหตุการณที่อาจสงกระทบตอความปลอดภัยรวม
ถึงอุปกรณของบุคคลเหลานั้น
(7) การใชเรือเปนอาวุธหรือเปนเครื่องมือกอเหตุที่ทาให
ํ เกิดความเสียหายหรือการทําลาย
(8) การปดทางเขาทาเรือ ประตูกน้ั นํ้า ชองทางเดินเรือ เปนตน
(9) การโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ และสารเคมี
2.4 การระบุจดุ ออนของทาเรือ มีหลักเกณฑในการพิจารณาตามประมวลขอบังคับฯภาค ข. ดังนี้
2.4.1 จุดออนในระบบรักษาความปลอดภัยของทาเรือ หรือโครงสรางพื้นฐานที่ไมมีการปองกัน เชน
ระบบนํ้าประปา สะพาน อาจสามารถแกไขไดดวยมาตรการทางกายภาพ สิง่ กีดขวางถาวร สัญญาณเตือน อุปกรณเตือน
ภัย ฯลฯ
2.4.2 การระบุจดุ ออนของทาเรือควรพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
(1) ทางเขาสูทาเรือและเรือที่จอดเทียบทาที่ทาเรือทั้งทางนํ้าและบนฝง
(2) โครงสรางโดยรวมของสะพานเทียบเรือ สิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ
(3) มาตรการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้งระบบการ
แสดงตัว (identification system)
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(4) มาตรการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติที่มีอยูในปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ
กับบริการและสาธารณูปโภคตางๆของทาเรือ
(5) มาตรการปองกันอุปกรณวิทยุและการสื่อสาร การบริการและสาธารณูปโภคตางๆของ
ทาเรือรวมทัง้ ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
(6) พืน้ ทีใ่ กลเคียงที่อาจถูกใชระหวางการโจมตีหรือเพื่อการโจมตี
(7) ความตกลงกับบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ใหบริการรักษาความปลอดภัยทางนํา้
และบนฝงที่มีอยูในปจจุบัน
(8) นโยบายใดๆที่ขัดหรือแยงกันระหวางมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย(Safety) และมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย (Security)
(9) ทาเรือและการมอบหมายหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยที่ขัดแยงกัน
(10) การใชบังคับ และขอจํากัดของบุคลากร
(11) ขอบกพรองทีค่ น พบระหวางการฝกอบรมและการฝกปฏิบตั ิ และ
(12) ขอบกพรองที่คนพบระหวางการปฏิบัติงานประจําวันหลังจากเกิดเหตุการณที่อาจสงผล
กระทบตอความปลอดภัยหรือการเตือนภัย รายงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
การฝกซอม มาตรการควบคุม การตรวจสอบฯลฯ
2.5 การระบุ การเลือก และการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตอตาน และการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ และระดับของประสิทธิผลในการลดจุดออน มีหลักเกณฑการพิจารณาตามประมวลขอบังคับฯภาค ข. ดังนี้
2.5.1 ควรเลือกมาตรการรักษาความปลอดภัยบนพื้นฐานของปจจัยตางๆ เชน ปจจัยที่ชวยลดโอกาส
ของการถูกโจมตีและควรประเมินมาตรการดังกลาวโดยใชขอมูลดังตอไปนี้
(1) การสํารวจ การตรวจ และการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย
(2) การปรึกษาหารือกับเจาของ และผูป ระกอบการทาเรือ และเจาของ/ผูป ระกอบการของ
สิง่ ปลูกสรางที่อยูบริเวณใกลเคียงหากเห็นสมควร
(3) ขอมูลในอดีตเกี่ยวกับเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัย
(4) การปฏิบัติการภายในทาเรือ
2.5.2 สามารถทีจ่ ะระบุทรัพยสนิ หรือโครงสรางพืน้ ฐานทีม่ คี วามสําคัญตอความปลอดภัยมั่นคงของทา
เรือซึง่ อยูนอกเหนือขอบเขตของทาเรือ (port facilities) ได โดยใหชี้แจงเพิ่มเติมวาปจจุบันทรัพยสินหรือโครงสรางดังกลาว
อยูภ ายใตความรับผิดชอบของหนวยงานใด

