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บทคัดยอ 
 

ทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เปนโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทาเรือ

เพ่ือรองรับความตองการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยจะดําเนินการ
กอสรางทาเทียบเรือสําหรับจอดเรือน้ําลึกและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมท้ังการพัฒนา          

ศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator, SRTO) 

ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อแกไขปญหาจราจรภายในทาเรือตลอดจนโครงขายและระบบ         

การขนสงตอเนื่องที่จําเปนในเขตพ้ืนที่ทาเรือแหลมฉบังที่จะเช่ือมตอกับภายนอกใหเพียงพอ          
และพรอมที่จะรองรบัการขยายตัวของปริมาณเรือและสินคาประเภทตาง ๆ  

การยกระดับทาเรือสู World Class Gateway Port และการพัฒนาทาเรือเปน Smart 

Port นั้น การทาเรือแหงประเทศไทยจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมทั้งทางดานโครงสรางพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานอุปกรณเครื่องมือ ระบบโปรแกรม การเช่ือมโยงสื่อสารขอมูล                

การจัดเก็บและบริหารฐานขอมูล ตลอดจนบุคลากร ใหสามารถทํางานและบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูล 

จากการวิเคราะหตรวจสอบสภาวะแวดลอมจากแผนการพัฒนารวมทั้งนโยบายตาง ๆ 

ของประเทศ เพื่อใหสามารถรองรับการใหบริการขนสงตูสินคาทางรถไฟของทาเรือแหลมฉบัง            

ดวยระบบเทคโนโลยีโดยวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายนอก/ภายใน และกําหนดเครื่องมือ       

ในการท่ีใชสําหรับสรางกลยุทธข้ึนตามสภาพแวดลอมในปจจุบันขององคกร ซึ่งจากผลการศึกษา             

ไดแผนยุทธศาสตรของการทาเรือฯ ท้ังสิ้น 2 ยุทธศาสตร 5 กลยุทธ 10 แผนงาน ไดแก ยุทธศาสตร         

ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของทาเรือพัฒนา ประกอบดวย 3 กลยุทธ 5 แผนงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 และยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสมรรถนะองคกรดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ 5 แผนงาน 

ภายใตการจัดทําแผนยุทธศาสตร และเชื่อมโยงไปยังแผนกลยุทธ แผนงานหรือ

โครงการที่เก่ียวของนั้น ตองอาศัยการขับเคล่ือนจากทุกฝายที่รวมมือกันจึงจะเกิดผลเปนแนวทาง

เดียวกันและเกิดประโยชนสูงสุดตอการทาเรือฯ และประเทศชาติตอไป 

 
 

  



ข 
 

  

คํานํา 
 

เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการใหบริการขนสงตู สินคาทางรถไฟของ             
ทาเรือแหลมฉบังดวยระบบเทคโนโลยี (ป 2566 – 2570) ฉบับนี้ เปนผลงานประกอบการศึกษา

หลักสูตรนักยุทธศาสตร มีเปาประสงคในการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายนอก สภาวะแวดลอม        

ท่ีเก่ียวของกับองคกร การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร ตลอดจนมีจุดมุงหมายเพ่ือเรียนรู

ตนเองและเสนอแนะกลยุทธที่ตอบโจทยการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

สุดทายนี้ ผู จัดทําขอขอบพระคุณคณาจารย อาจารยที่ปรึกษา และผู ทรงคุณวุฒิ            
ทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชา และหวังวาเอกสารวิชาการฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของ           

ท่ีใหความสนใจในการประกอบการทําความเขาใจในงานที่ไดรับผิดชอบไมมากก็นอย เพ่ือชวย               

ในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยังยืนตลอดไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การขนสงทางรางเปนรูปแบบการขนสงที่ประหยัดคาใชจายและสามารถขนสงได          
คราวละมาก ๆ เปนรูปแบบการขนสงที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได รวมท้ังเปน           
การขนสงที่ประหยัดพลังงานและกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมนอย อยางไรก็ตามความตองการ
ขนสงสินคามีเพิ่มมากข้ึนทุกป แตตลอดระยะเวลาท่ีผานมาผูใหบริการขนสงทางรถไฟไมสามารถ        
ท่ีจะขยายตลาดการขนสงใหทันตอการขยายตัวของตลาดได โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่เสนทางรถไฟ
ระหวางภูมิภาคเปนทางเดี่ยว จึงทําใหเปนอุปสรรคในการขนสงทางรถไฟ สงผลใหเสียเวลา                 
ในการสับหลีก รวมทั้งขอจํากัดอ่ืน ๆ อาทิ จํานวนและคุณภาพของหัวรถจักร จุดตัดผานทางรถไฟ 
บุคลากร และความจริงใจในการแกไขปญหาของหนวยงานที่เก่ียวของ เปนตน ลวนแลวแตสงผล
กระทบตอคุณภาพการใหบริการ ซึ่งมักจะเกิดการไมตรงตอเวลา  

ทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เปนโครงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของทาเรือ
เพ่ือรองรับความตองการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศที่เพิ่มข้ึนในอนาคตโดยจะดําเนินการ
กอสรางทาเทียบเรือสําหรับจอดเรือน้ําลึกและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมท้ังการพัฒนา          
ศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator, SRTO) 
ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อแกไขปญหาจราจรภายในทาเรือตลอดจนโครงขายและระบบ     
การขนสงตอเนื่องที่จําเปนในเขตพ้ืนที่ทาเรือแหลมฉบังที่จะเช่ือมตอกับภายนอกใหเพียงพอ             
และพรอมท่ีจะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินคาประเภทตาง ๆ และเพ่ือเปนการดําเนิน
ตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (ยุทธศาสตรชาติ 20 ป) ที่มุงเนน        
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  

1.1.1 ตอยอดอดีต โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบ              
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อใหสอดรับกับบรบิทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 

1.1.2 ปรับปจจุบัน เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ      
ในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
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1.1.3 สรางคุณคาใหมในอนาคต ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนา        
คนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส
ทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึง           
การเพิ่มข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

ดังนั้น เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงทางรางตามยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือ         
แหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator, SRTO) ในโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 
จึงใหความสําคัญกับการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใหบริการกับการขนสงตูสินคาทางรถไฟ 

 

1.2 วัตถปุระสงคของการศึกษา 
 

1.2.1 ศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่จะนํามาพัฒนาการใหบริการขนสง     
ตูสินคาทางรถไฟ 

1.2.2 ศึกษาแนวทาง วิธีการ กลยุทธ ที่จะใหไดแผนพัฒนาการใหบริการขนสงตูสินคา
ทางรถไฟ 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ศึกษาการนําระบบจัดเก็บขอมูลลูกคา สถิติ รายได คาใชจาย ปริมาณตูสินคาทางรถไฟ 
ระบบควบคุมเครื่องระยะไกล เปนตน มาบูรณาการในการใหบริการขนสงตู สินคาทางรถไฟ               
เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง 
โครงสราง พ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมให เ อ้ือ                   
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

เอกสารวิชาการฉบับนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เอกสาร

วิชาการ เรื่อง “แผนปฏิบัติการการใหบริการขนสงตูสินคาทางรถไฟของทาเรือแหลมฉบังดวยระบบ

เทคโนโลยี (ป 2566 – 2570)” ผูศกึษาไดดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) 

จากเอกสารวิชาการ รายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ บทความ และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ            

ท่ีเก่ียวของกับประเด็นที่ทําการศึกษา  
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การวิเคราะหและสรุปผล ผูศึกษานําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหดวยเทคนิค

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

1.5 ขอจํากัดของการศึกษา 
 

ขอจํากัดของการศึกษานี้คือระยะเวลาของการศึกษาขอมูลชวงเดือนมีนาคม –
พฤษภาคม 2565 ทําใหการวิเคราะหขอมูลของผูศึกษาเพื่อนําไปจัดทําเอกสารเปนไปไดไมครบถวน 
แตจะนําไปเสนอเพ่ือพัฒนาในระยะเวลาที่ตองบริหารจัดการการขนสงตูสินคาทางรถไฟตอไป 
 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.6.1 ทราบสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร ที่จะนํามาพัฒนาการขนสง        
ตูสินคาทางรถไฟ 

1.6.2 ทราบแผนการพัฒนาการใหบริการที่เหมาะสมกับการพัฒนาการขนสงตูสินคา
ทางรถไฟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 

2.1 สภาวะแวดลอมทั่วไป 

2.1.1 ทบทวนการวิเคราะหการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และปริมาณ 

ประเภทของสินคาท่ีจะขนถายผานทาเรือแหลมฉบัง 

2.1.1.1 ภาวะเศรษฐกิจโลกป 2564  

1)  เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 5.7 หลังจากปกอนหดตัวรอยละ 

-3.4 โดยไดรับแรงหนุนจากการบรโิภคภาคเอกชนในประเทศ 

2) เศรษฐกิจยูโรโซน ขยายตัวรอยละ 5.2 เรงขึ้นจากปกอนหนาที่หดตัว       

รอยละ -6.5 เนื่องจากเศรษฐกิจยูโรโซนไดกลับมาฟนตัวจากการผอนคลายมาตรการควบคุมไวรัส      

โควิด – 19 ท่ีเพ่ิมมากขึ้นจากรัฐบาลในประเทศสมาชิกตาง ๆ ของยูโรโซน ซึ่งสงผลใหมีการดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน แมวาในชวงปลายป 2564 หลายประเทศสมาชิกของยูโรโซน           

จะประสบกับการแพรระบาดของโควิด – 19 ระลอกใหม แตทางรัฐบาลตาง ๆ ของประเทศสมาชิก

ไมไดดําเนินมาตรการล็อกดาวนอยางเต็มรูปแบบเพื่อควบคุมการแพรระบาด แตเพียงแคออก

มาตรการจํากัดการเดินทาง และการจํากัดการรวมกลุมในสถานที่ตาง ๆ เทานั้น สงผลใหกิจกรรม     

ทางเศรษฐกิจยังคงดําเนินตอไปไดเปนสวนใหญ อีกทั้งเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงไดรับแรงสนับสนุน      

จากการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายจากธนาคารกลางยุโรป และมาตรการทางการคลัง       

เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจจากคณะกรรมาธิการยุโรป อาทิ การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ํา            

ท่ีรอยละ 0.0 ตอป และการดําเนินการซ้ือพันธบัตรในโครงการ Pandemic Emergency Purchase 

Program (PEPP) ตามแผนที่วางเอาไวที่ระดับ 1.85 ลานลานยูโร (โครงการดังกลาวจะสิ้นสุดในเดือน 

มีนาคม 2565) และมาตรการทางการคลังจากคณะกรรมาธิการยุโรป โดยมีการจัดตั้งงบประมาณ 

Next Generation EU ซึ่งมีวงเงินประมาณ 8 แสนลานยูโร โดยมีเปาหมายในการฟนฟูเศรษฐกิจ      

ของยุโรปหลังจากวิกฤตโควิด – 19 ซึ่งจะเนนสงเสริมเศรษฐกิจใน 3 ดานหลัก คือ ดานดิจิทัล         

ดานสิ่งแวดลอม และดานการเสริมสรางเศรษฐกิจใหมีความยืดหยุนพรอมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ

ตาง ๆ ในอนาคต 

3) เศรษฐกิจญี่ปุน คาดวาขยายตัวรอยละ 1.7 เรงข้ึนจากปกอนหนาที่หดตัว

รอยละ -4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟนตัวของการสงออกเปนสําคัญ
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4) เศรษฐกิจจีน ขยายตัวรอยละ 8.1 เรงข้ึนจากป 2563 ที่ขยายตัวรอยละ 

2.2 เปนผลมาจากการสงออกและการบริโภคภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึนในชวงครึ่งปแรก แมในชวง       

ครึ่งปหลังจะชะลอตัวอยางมากจากผลกระทบของวิกฤตขาดแคลนพลังงาน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย      

ท่ีอยูในภาวะซบเซาจากการใชมาตรการควบคุมหนี้ของรัฐบาลจีน จนทําใหบริษัท อสังหาริมทรัพย

หลายแหงเผชิญกับการผิดนัดชําระหน้ีรวมถึงผลกระทบมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด – 

19 ที่ทําใหการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลง 

5) เศรษฐกิจกลุมประเทศอาเซียน  

5.1 เศรษฐกิจเวียดนาม ขยายตัวที่รอยละ 2.6 ตอป เนื่องจากการฟนตัว 

ไดรับการสนับสนุนจากการผอนคลายขอจํากัดของโควิด – 19 และการเรงฉีดวัคซีน โดยมีกิจกรรม

ปรับตัวดีข้ึนทั้งภาคอุตสาหกรรมและการกอสราง และบริการ  

5.2 เศรษฐกิจประเทศฟลิปปนส ขยายตัวที่รอยละ 5.6 ตอป เปนผล     

มาจากการใชจายภาคครัวเรือน แตยังคงมีปจจัยหนุนจากภาคการลงทุนขยายตัว จากชวงเดียวกัน     

ปกอน ทั้ งนี้ ธนาคารกลางฟลิปปนส  (BSP) มีมติค งอัตราดอกเบี้ ยนโยบายที่ ระดับต่ํ าสุด                   

เปนประวัติการณ เพ่ือมุงเนนการสนับสนุนเศรษฐกิจซึ่งกําลังสงสญัญาณฟนตัว  

5.3 เศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซีย ขยายตัวที่รอยละ 3.7 ตอป โดยมี

ปจจัยมาจากภาคการบริโภคภายในประเทศ และภาคการลงทุนท่ีขยายตัว 

5.4 เศรษฐกิจมาเลเซีย ขยายตัวอยูที่รอยละ 3.1 ตอป ไดรบัปจจัยหนุน

มาจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่เพิ่มข้ึน อีกทั้งการใชจายภาครัฐที่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอนหนา 

รวมถึงภาคการสงออกที่ยังคงขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสที่ 3 

5.5 เศรษฐกิจประเทศสิงคโปร ขยายตัวที่รอยละ 7.2 ตอป ไดรับปจจัย

หนุนจากการผลิตที่มีการขยายตัวในทุกภาคสวน โดยเฉพาะการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ

ท่ีใหความแมนยํา ซึ่งการผลิตสินคาเหลานี้ไดรับแรงหนุนจากความตองการ Semiconductor และ

อุปกรณการผลิต Semiconductor ท่ีเพิ่มข้ึนท่ัวโลก อีกทั้งภาคการกอสรางและบริการขยายตัว

ตอเนื่องจากไตรมาสกอนหนา 

2.1.1.2 ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 1.6 ตอป ปรับตัว

ดีขึ้นจากในป 2563 ที่หดตัวที่รอยละ -6.2 ตอป โดยเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งหลังของป 2564 ฟนตัว

ไดดีกวาที่คาดไว เนื่องจากไดรับปจจัยสนับสนุนจากการสงออกสินคาและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ ซึ่งมีสวนสําคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจไทยและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ          

ในทุกกลุมอยางตอเน่ือง ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดภายในประเทศท่ีปรับตัวดีข้ึน และ

การเรงกระจายวัคซีนที่มีความครอบคลุมมากข้ึน โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวที่รอยละ 0.3      

ตอป และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวที่รอยละ 3.2  ตอป ในขณะท่ีมูลคาการสงออกสินคาของไทย
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ขยายตัวไดถึงรอยละ 18.8 ตอป ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาและปญหาหวงโซอุปทาน 

(Supply Disruption) ที่ทยอยคล่ีคลายลง 

2.1.1.3  แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2565 คาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 4.0 ตอป (โดยมี

ชวงคาดการณที่รอยละ 3.5 ถึง 4.5) โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการใชจายในประเทศท่ีขยายตัว

หลังสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ที่เกิดข้ึนในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย

เริ่มมีผลกระทบในวงจํากัด โดยคาดวาการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่รอยละ 4.5 ตอป (โดยมีชวง

คาดการณที่รอยละ 4.0 ถึง 5.0) และภาคการทองเท่ียวที่กลับมาขยายตัวหลังจากการเปดรับ

นักทองเที่ยวตางประเทศผานระบบ Test & Go อีกครั้ง ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

โดยคาดวานักทองเท่ียวตางประเทศจะเดินทางเขามาในประเทศไทยจํานวน 7 ลานคน ในขณะที่      

การสงออกสินคาคาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 3.6 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.1 ถึง 4.1) 

ตามอุปสงคโลกที่ฟนตัวอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ การดําเนินนโยบายของภาครัฐจะมีบทบาทสําคัญ    

ในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง โดยในป 2565 ภาครัฐจะมีการใชจายจากงบประมาณ

รายจายประจําป 2565 วงเงิน 3.1 ลานลานบาท และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 

2565 วงเงิน 3.07 แสนลานบาท รวมทั้งเงินกูตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน

เพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

วงเงิน 5 แสนลานบาท ในสวนที่เหลือท่ีคาดวาจะมีการเบิกจายไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะมีสวนสําคัญ     

ในการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย และเยียวยาผูไดรับผลกระทบในทุกกลุมอยางตรงจุด 

รวมทั้งสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากควบคูไปกับการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจตาง ๆ           

โดยคาดวาการบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวที่รอยละ 1.2 ตอป (โดยมีชวงคาดการณ    

ท่ีรอยละ 0.7 ถึง 1.7) และรอยละ 3.7 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.2 ถึง 4.2) ตามลําดับ 

ท้ังนี้ แรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐจะสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจความเช่ือมั่นผูบริโภคและ

ภาคธุรกิจ รวมทั้งการลงทุนในประเทศปรับตัวสูงข้ึน โดยการลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวได     

ท่ีรอยละ 5.0 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่ รอยละ 4.5 ถึง 5.5) ในดานเสถียรภาพภายในประเทศ    

คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะอยูที่รอยละ 1.9 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 1.4 – 2.4) และยังอยู

ภายในกรอบเปาหมายเงินเฟอที่รัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทยรวมกันกําหนดที่ระดับ            

รอยละ 1.0 – 3.0 ตอป 

 

2.1.2 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor Development : EEC) 
ป ัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝ งทะเลตะวันออกเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก         

ของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคมี พลังงาน และยานยนต ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมคิดเปน

สดัสวน 1 ใน 5 ของประเทศ ประกอบกับมีความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานทั้งทางถนน รถไฟ 

ทาเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนศูนยกลางการขนสงทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถ
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เช่ือมโยงไปยังทาเรือของเมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้ง เปนท่ีรูจักของนักลงทุนทั่วโลก         

จึงไดริ เริ่ มโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 

Development) ใหเปนเขตเศรษฐกิจช้ันนําของอาเซียน (ที่ประชุมคณะรัฐมนตร ีหรือ ครม. เมื่อวันที่ 

28 มิถุนายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก)     

เพื่อสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมายใหเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of 

Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ สรปุไดดังนี้.- 

2.1.2.1 พ้ืนที่ดําเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง และ

ฉะเชิงเทรา โดยแบงเปนเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง  

2.1.2.2  การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย  

1) ทางอากาศ ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา  

2) ทางเรือ ไดแก  ทาเรือพาณิชยสัตหีบ ทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือ             

มาบตาพุด  

3) ทางถนน ไดแก  ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง กรุง เทพฯ–ชลบุ รี           

พัทยา–มาบตาพุด และแหลมฉบัง–นครราชสีมา  

4) ทางราง ไดแก รถไฟทางคูชวงฉะเชิงเทรา–คลองสิบเกา–แกงคอย           

และชวงกรุงเทพฯ–ระยอง  

ทั้งนี้ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานจะตองบูรณาการเชื่อมโยงกันท้ังระบบเพื่อ        

ลดตนทุนดานโลจิสติกส เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และเพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยวทางทะเล 

โดยเฉพาะอยางย่ิงพัฒนาทาเรือน้ําลึกจุกเสม็ดใหเปนจุดจอดเรือยอชท เรือขามฟาก (Ferry) และ      

เรือสําราญ (Cruise) เนนการเช่ือมโยงกับทาเรือทองเที่ยวอ่ืน 2 ฝงทะเลอาวไทยและอันดามัน          

เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกดานที่มีแนวขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตใหเกิดผล อยางเปน

รูปธรรม แผนวิสาหกิจการทาเรือแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2565 – 2569 

2.1.2.3 การดงึดูดการลงทุนภาคเอกชนประกอบดวย การใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุน

เพ่ิมข้ึนจากเดิม การจัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ การจัดตั้ง

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) การอํานวยความสะดวกในการอนุมัติเร่ือง     

การดําเนินการดานส่ิงแวดลอมและผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต การประกาศเปน      

เขตปลอดภาษี การจัดหาที่ดินและระยะเวลาเชาที่ดิน ระยะเวลาพํานัก และทํางานของนักลงทุน และ

ผูเช่ียวชาญตางประเทศ สิทธิในการทําธุรกรรมทางการเงิน การใชเงนิตราตางประเทศ การจัดต้ังศูนย

ธุรกรรมทางการเงิน และการจัดตั้งกองทุนในพ้ืนที่รวมกับชุมชนในทองถ่ิน  

จากการที่รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการขนสงสินคาภายในประเทศมากข้ึนและได

บรรจุโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เปนโครงการสําคัญภายใต EEC ถือเปนการเพ่ิมขีด

ความสามารถของทาเรือเพื่อรองรับความตองการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศที่เพิ่มข้ึน      

ในอนาคต โดยจะดําเนินการกอสรางทาเทียบเรือสําหรับจอดเรือน้ําลึก และปรับปรุงส่ิงอํานวย      
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ความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือแกไขปญหาจราจรภายในทาเรือ ตลอดจนโครงขายและระบบการขนสง

ตอเนื่องที่จําเปนในเขตพื้นที่ทาเรือแหลมฉบัง ท่ีจะเชื่อมตอกับภายนอกใหเพียงพอ และพรอมที่จะ

รองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินคาประเภทตาง ๆ ซึ่งเมื่อทาเรือแหลมฉบัง ข้ันที่ 3           

แลวเสร็จจะชวยเพิ่มศักยภาพของทาเรือแหลมฉบัง เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ทําใหชองทาง

การนําเขาและสงออกสินคาผานทาเรือแหลมฉบังคลองตัวมากข้ึน จากปจจุบันที่สามารถรองรับ        

การขนสงสนิคาผานทา 11.1 ลาน ที.อี.ยู. ตอป เปน 18.1 ลาน ที.อี.ยู. ตอป 

 

2.1.3  ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนา

แลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติ       

ท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  

2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  

5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

สําหรับยุทธศาสตรชาติสวนที่เ ก่ียวของกับภารกิจของการทาเรือฯ โดยตรง คือ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 

2.1.4 นโยบาย Thailand 4.0  
การนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา 

และกับดักความไมสมดุลในการพัฒนาพรอม ๆ กับปฏิรูปประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 

อยางเปนรูปธรรม ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ขับเคล่ือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงผานกลไกประชารัฐ จนสามารถเปนประเทศโลกท่ีหนึ่งในศตวรรษที่ 21 

ภายใตนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงเปนแนวนโยบายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 

ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน เพื่อมุงปฏิรูปประเทศสูการเปนประเทศ

ท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนตัวขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อให

เกิดการนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
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2.1.5 ระบบการขนสงสินคาทางรถไฟภายในประเทศ 

ในปจจุบันนี้มีผูใหบริการเสนทางรถไฟในประเทศไทยอยูทั้งหมด 4 รายดวยกัน ไดแก 

การรถไฟแหงประเทศไทย (การรถไฟฯ) บรษิัท รถไฟฟา (SRTET) บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 

(BTSC) และบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ (BEM) ผูใหบริการหลักสําหรับการขนสงสินคา    

ทางรถไฟขามประเทศจะเปนความรับผิดชอบของการรถไฟฯ แตเพียงผูเดียวเทานั้น โดยการรถไฟฯ 

นั้นเปนผูใหบริการรถไฟที่รัฐเปนเจาของซ่ึงใหบริการเสนทางรถไฟเชื่อมตอทั้งประเทศผานเมืองหลัก

ตาง ๆ ในประเทศไทยและใหบริการมาตั้งแตป พ.ศ. 2433 การรถไฟฯ นั้นเปนผูดําเนินกิจการรถไฟ

ทุกสายในประเทศไทย โดยสถานีรถไฟหัวลําโพง (หรือที่รูจักกันในอีกช่ือหนึ่งวาสถานีรถไฟกรุงเทพ) 

เปนสถานีผูโดยสารสําหรับทุกเสนทางในประเทศไทยและมีสถานีพหลโยธินและสถานีลาดกระบัง      

เปนสถานีขนสงสินคา การรถไฟฯ ดูแลเสนทางรถไฟรวมท้ังส้ิน 4,044 กิโลเมตร เช่ือมตอตั้งแต

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใตของประเทศไทย กวารอยละ 70 ของ

เสนทางที่ใชงานอยูในปจจุบันมีอายุมากกวา 30 ป และยังมีรายงานถึงขอขัดของดานเทคนิค             

ในการดําเนินงานซ่ึงสงผลทําใหรถบรรทุกสินคาไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสนทาง

หลักทีก่ารรถไฟฯ ใหบริการอยูมีตาม แผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที่ 1 เสนทางรถไฟทั่วประเทศไทย 

 

สินคาหลัก 5 รายการ ที่มีการขนสงผานทางรถไฟนั้น ไดแก กาซ LPG น้ํามันดิบ 

ผลิตภัณฑน้ํามัน ปูนซีเมนต และคอนเทนเนอร โดยสินคาสวนใหญที่ถูกขนสงทางรถไฟนั้นจะเปน

สินคาท่ีมีมูลคาตํ่าซ่ึงจะตองใชการขนสงในระดับใหญเพื่อลดตนทุนการขนสง นอกจากนั้น สินคา

เหลานี้ถือเปนผลิตภัณฑที่มีความสําคัญที่เปนที่ตองการอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม โดยเสนทาง

การขนสงสินคาเหลาน้ีมักจะถูกเชื่อมตอไปพื้นที่ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        

การขนสงสินคาท้ัง 5 รายการนี้สามารถคิดรวมกันไดกวา 10.7 ลานตันตอป หรือคิดเปนมูลคา        

กวา 1,649 ลานบาท ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สินคาสูงสุด 5 รายการที่ถูกสงออกผานเสนทางรถไฟในประเทศไทย 

 

 
ซีเมนต 

ผลิตภัณฑ

นํ้ามัน 
น้ํามันดิบ กาซ LPG คอนเทนเนอร 

ปริมาณการ

ขนสงตอป 

2.0 ลาน 

เมตริกตัน 

0.3 ลาน 

เมตริกตัน 

1.0 ลาน 

เมตริกตัน 

0.4 ลาน 

เมตริกตัน 

7 ลาน 

เมตริกตัน 

รายไดตอป 341 ลานบาท 127 ลานบาท 397 ลานบาท 140 ลานบาท 644 ลานบาท 

 

2.2 สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับองคกร 
2.2.1  ภาพรวมกิจการของทาเรือแหลมฉบัง 

  ป 2527 การทาเรือแหงประเทศไทย ไดวาจางกลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา PASS 

Consortium ใหเปนผูออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม เพ่ือการกอสรางทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง 

การออกแบบแลวเสร็จในเดือนเมษายน 2529 

 ป 2530 การทาเรือแหงประเทศไทย วาจางกลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา PASS 

Consortium ใหเปนผูคุมงานกอสราง และไดวาจางกลุมบริษัท อิตาเลียนไทย, Daiho, Daito, Kogyo 

และ Dredging International เปนผูรับเหมากอสราง โดยไดลงนามในสัญญาการกอสราง เม่ือวันที่ 2 

ตุลาคม 2530 กําหนดระยะเวลากอสราง 48 เดือน และเร่ิมการกอสรางในเดือนธันวาคมปดังกลาว 

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2530 การทาเรือแหงประเทศไทย ไดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ

ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเปนประธานในพิธี 

 ป 2533 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง เปนทาเรือแหงใหมภายใต

พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยใหการทาเรือแหงประเทศไทยเปนองคกร

บริหารทาเรือแหงนี้ อีกทั้งยังเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขารวมประกอบการทาเทียบเรือดวย 

 ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง (ภายหลังเปล่ียนช่ือเปนทาเรือแหลมฉบัง) กอสรางโครงการ

ข้ันที่ 1 แลวเสร็จและเปดดําเนินการทาเทียบเรือทาแรก คือ ทา B1 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2534        

โดยมีคากอสรางตามสัญญาเดิมจํานวน 2,029 ลานบาท เปนเงินกูจากประเทศญี่ปุน (OECF) รอยละ 

70 และเงินบาทสมทบรอยละ 30 ตอมาการทาเรือแหงประเทศไทยไดส่ังเพ่ิมงานขยายทาเทียบเรือ 

โดยมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนประมาณ 426 ลานบาท รวมเปนคากอสรางประมาณ 2,455 ลานบาท 

  2.2.1.1 โครงการขั้นท่ี 1 (Phase I) ประกอบดวย :- 
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แผนภาพที่ 2 ทาเทียบเรือในโครงการทาเรือแหลมฉบัง ข้ันที่ 1  

 

ทาเทียบเรือดานทิศเหนือ  

ทาเทียบเรือ A0 

บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จํากัด เปนผู เชาลงทุน บริหารและประกอบการเปน              

ทาเทียบเรือชายฝงและอเนกประสงค ความยาวหนาทา 590 เมตร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 4 

ตุลาคม 2547 มีผลบังคับใชนับตั้งแตวัน ท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 อายุสัญญา 30 ป และมี                    

ขีดความสามารถในการรองรับสินคาทั่วไปที่ขนสงโดยเรือลําเลียง เรือเดินทะเลชายฝง และเรือสินคา

ท่ัวไป ปละประมาณ 0.75 ลานตัน และมีขีดความสามารถในการรับตูสินคาปละประมาณ 0.3 ลาน           

ทีอียู  

ทาเทียบเรือ A1  

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต โลจิสติกส ประเทศไทย จํากัด (NYK Auto Logistic 

Co., Ltd.) เชาลงทุน กอสราง บริหารและประกอบการเปนทาเทียบเรือโดยสาร และเรือ Ro/Ro      

ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2543 มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2543 อายุ

สัญญา 30 ป ความยาวหนาทา 365 เมตร ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) 

ใหบริการรับสงผูโดยสารระหวางประเทศ การบรรทุกขนถายสินคาจากเรือ Ro/Ro มีสมรรถวิสัย       

ในการรับเรือโดยสาร ขนาด 70,000 DWT และสามารถขนสงสินคาทั่วไปประเภทรถยนตได                

ปละประมาณ 0.25 ลานคนั 
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ทาเทียบเรือ A2  

บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอรมินัล จํากัด (Thai Laemchabang Terminal Co., 

Ltd.) เชาลงทุน กอสราง บริหาร และประกอบการเปนทาเทียบเรืออเนกประสงค ลงนามในสัญญา      

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2539 มีผลบังคบัใชนับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2539 อายุสัญญา 30 ป ความยาว

หนาทา 400 เมตร ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) ใหบริการขนสงสินคาทั่วไป

และตูสินคา มีสมรรถวิสัยในการรับเรือสินคาทั่วไปและเรือตูสินคา ขนาด 50,000 DWT รับสินคา            

ปละประมาณ 0.6 ลานเมตริกตัน และรับตูสินคาไดปละประมาณ 0.4 ลานทีอียู 

ทาเทียบเรือ A3  

บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอรมินัล จํากัด (Hutchison Laemchabang 

Terminal Co., Ltd.) เชาลงทุน กอสราง บริหาร และประกอบการเปนทาเทียบเรืออเนกประสงค         

ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 อายุ

สญัญา 30 ป ความยาวหนาทา 350 เมตร ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) และ

มีขีดความสามารถในการรองรบัตูสินคาไดปละประมาณ 0.4 ลานทีอียู   

ทาเทียบเรือ A4  

บรษิัท อาวไทยคลังสินคา จํากัด (Aawthai Warehouses Co., Ltd.) เชา บริหาร

และประกอบการเปนทาเทียบเรือสินคาทั่วไป ประเภทเทกอง ลงนามในสัญญาและมีผลบังคับใช

นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2536 อายุสัญญา 25 ป ความยาวหนาทา 400 เมตร ความลึก -14.0 เมตร

จากระดับทะเลปานกลาง (MSL) ใหบริการขนสงสินคาประเภทน้ําตาลและกากน้ําตาล มีสมรรถวิสัย

ในการรับเรือสินคาทั่วไป ขนาด 40,000 DWT และรับสนิคาปละประมาณ 0.7 ลานเมตริกตัน 

ทาเทียบเรือ A5  

บริษัท นามยง เทอรมินัล จํากัด (Namyong Terminal Co., Ltd.) เชา บริหาร

และประกอบการเปนทาเทียบเรือ Ro/Ro เพ่ือรองรับรถยนตสงออกและเรือสินคาทั่วไป ลงนามใน

สญัญา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2539 มีผลบังคบัใชนับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 อายุสัญญา 25 ป 

ความยาวหนาทา 527 เมตร ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) มีสมรรถวิสัย       

ในการรับเรือสินคาทั่วไป ขนาด 70,000 DWT และรองรับสินคารถยนตสงออกไดปละประมาณ 0.7 

ลานคัน 

อูตอและซอมเรือ 

พื้นที่สํารองดานเหนือสุดของทาเทียบเรือฝง A บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด 

เอนจิเนียริ่ง จํากัด (Unithai Shipyard & Engineering Ltd.) เชา บริหาร และประกอบการเปนอูตอ

และซอมเรือ ลงนามในสัญญาและมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2533 อายุสัญญา 30 ป 
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โดยกําหนดใหมีอูลอย 2 อู มีสมรรถนะในการใหบริการซอมเรือขนาด 140,000 DWT และ 75,000 

DWT และอูแหง พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรบัซอมเรือขนาดไมต่ํากวา 13,000 GT อยางนอย 

1 อู 

ทาเทียบเรือดานทิศใต  

ทาเทียบเรือ B1  

บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร เทอรมินัล 1 จํากัด (LCB Container Terminal 1 

Ltd. – LCB1) เชา บริหาร และประกอบการ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2538 มีผลบังคับใช

นับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 อายุสัญญา 27 ป ความยาวหนาทา 359 เมตร ความลึก -14.0 

เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) ใหบริการขนสงตูสินคา มีสมรรถวิสัยในการรับเรือตูสินคา      

ขนาด 50,000 DWT รองรบัตูสินคาไดปละประมาณ 0.6 ลานทีอียู 

ทาเทียบเรือ B2  

บริษัท เอเวอรกรีน คอนเทนเนอร เทอรมินัล (ประเทศไทย) จํากัด (Evergreen 

Container Terminal (Thailand) Co., Ltd.) เชา บริหาร และประกอบการ ลงนามในสัญญาและ     

มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2536 อายุสัญญาเชา 27 ป ความยาวหนาทา 300 เมตร 

ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) ใหบริการขนสงตูสินคา มสีมรรถวิสัยในการรับ

เรือตูสินคา ขนาด 50,000 DWT รองรบัตูสินคาไดปละประมาณ 0.6 ลานทีอียู 

ทาเทียบเรือ B3  

บริษัท อีสเทิรนซี แหลมฉบัง เทอรมินัล จํากัด (Eastern Sea Laem Chabang 

Terminal Co., Ltd. – ESCO) เชา บริหาร และประกอบการ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่  25 

พฤศจิกายน 2537 มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 อายุสัญญาเชา 27 ป ความยาว     

หนาทา 300 เมตร ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) ใหบริการขนสงตูสินคา        

มีสมรรถวิสัยในการรบัเรือตูสินคา ขนาด 50,000 DWT รองรับตูสินคาไดปละประมาณ 0.6 ลานทีอียู 

ทาเทียบเรือ B4 

บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด (TIPS Co., Ltd.) เชา บริหาร และประกอบการ           

ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2537 มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 อายุ

สัญญาเชา 27 ป ความยาวหนาทา 300 เมตร ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) 

ใหบริการขนสงตูสินคา มีสมรรถวิสัยในการรับเรือตูสินคา ขนาด 50,000 DWT รองรับตูสินคาได          

ปละประมาณ 0.6 ลานทีอียู 
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ทาเทียบเรือ B5 

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร เนชั่นแนล เทอรมิ นัล จํากัด (Laem Chabang 

International Terminal Co., Ltd. – LCIT) เชา บริหาร และประกอบการ ลงนามในสัญญา            

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2539 มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 อายุสัญญา 30 ป         

ความยาวหนาทา 400 เมตร ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) ใหบริการขนสงตู

สินคา มีสมรรถวิสัยในการรับเรือตูสินคา ขนาด 50,000 DWT รองรับตูสินคาไดปละประมาณ             

0.8 ลานทีอียู 

2.2.1.2 โครงการขั้นที่ 2 (Phase II) 

โครงการทาเรือแหลมฉบัง ข้ันท่ี 2 กอสรางโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อป-

เมนต จํากัด ตั้งแตเดือนธันวาคม 2540 แลวเสร็จเม่ือเดือนมีนาคม 2544  ประกอบดวย 

 

แผนภาพที่ 3 ทาเรือแหลมฉบัง ข้ันท่ี 2 

ทาเทียบเรือ C0  

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล โร-โร เทอรมินัล จํากัด (Laem Chabang 

International Ro-Ro Terminal Co., Ltd.) เชาลงทุน บริหาร และประกอบการ ลงนามในสัญญา

เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2548 มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2548 อายุสัญญา 30 ป           

ความยาวหนาทา 500 เมตร ความลึก -16.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) ใหบริการ                   

เปนทาเทียบเรือ Ro/Ro, เรือสินคาทั่วไป และเรือสินคาทั่วไปที่มีตูสินคาบรรทุกมาดวยเที่ยวละไมเกิน 
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50 ทีอียู มีสมรรถวิสัยในการรับเรือสินคาท่ัวไป ขนาด 80,000 DWT รองรับสินคารถยนตได             

ปละประมาณ 1.0 ลานคัน   

ทาเทียบเรือ C3  

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร เนชั่นแนล เทอรมิ นัล จํากัด (Laem Chabang 

International Terminal Co., Ltd. – LCIT) เชาลงทุน บริหาร และประกอบการ ลงนามในสัญญา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2546 มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2546 อายุสัญญา 30 ป           

ความยาวหนาทา 500 เมตร ความลึก -16.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL) ใหบริการขนสงตู

สนิคา มีขีดความสามารถในการรองรับตูสนิคาไดปละประมาณ 1.0 ลานทีอียู 

ทาเทียบเรือ C1 และ C2  

บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอรมินัล จํากัด (Hutchison Laemchabang 

Terminal Co., Ltd.) เชาลงทุน กอสราง บริหาร และประกอบการ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 6 

ตุลาคม 2547 มีผลบังคับใชนับต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 อายุสัญญา 30 ป ความยาวหนาทา 

700 เมตร และ 500 เมตร ตามลําดับ ความลึก -16.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)               

มีขีดความสามารถในการรองรับตูสินคาไดปละประมาณ 2.4 ลานทีอียู 

ทาเทียบเรือชุด D (Series D Terminals) 

บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอรมินัล จํากัด (Hutchison Laemchabang 

Terminal Co., Ltd.) เชาลงทุน กอสราง บริหาร และประกอบการ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 6 

ตุลาคม 2547 มีผลบังคับใชนับต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 อายุสัญญา 30 ป ความยาวหนาทา

รวม 1,700 เมตร หรือทาเทียบเรือตูสินคา D1, D2 และ D3 จะมีความยาวหนาทา 700 เมตร 500 

เมตร และ 500 เมตร ตามลําดับ มีขีดความสามารถในการรองรับตูสินคาไดประมาณปละ 1.4                     

ลานทีอียู, 1.0 ลานทีอียู และ 1.0 ลานทีอียู ตามลําดับ โดยจะเริ่มประกอบการเมื่อมีปริมาณตูสินคา

ผานทาเทียบเรือ A3, C1 และ C2 รวมกันมากกวา 75% หรือ ภายในไมเกิน 7 ป นับจากวันลงนาม      

ในสัญญา 
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ผลการดําเนินงานของทาเรือแหลมฉบัง 

 

แผนภาพที่ 4 สัดสวนการขนสงของทาเรือแหลมฉบัง 

 

แผนภาพที่ 5 ปริมาณการใชบริการทาเรือแหลมฉบัง 
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แผนภาพที่ 6 ปริมาณการใชบริการทาเรือแหลมฉบัง 

 

2.2.1.3 การพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 

การทาเรือฯ ไดดําเนินการจัดจางบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทางดานวิศวกรรม

เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม ในการออกแบบกอสรางโครงการทาเรือแหลมฉบัง ข้ันที่ 3 คณะรฐัมนตรี

ในคราวประชุม เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติในหลักการโครงการฯ และอนุมัติใหการทาเรือฯ 

รวมลงทุนกับเอกชนฯ โดยการทาเรือฯ เปนผูลงทุนกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก 

จากนั้นจะทําการกอสรางโดยมีระยะเวลาประมาณ 4 ป โดยดําเนินการขุดลอกถมทะเล ระบบ

สาธารณปูโภค และโครงสรางพื้นฐานอ่ืน ๆ ที่จําเปน ซ่ึงคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการทาเทียบเรือ

ทาแรก (ทาเทียบเรือ F) ของโครงการข้ันท่ี 3 ไดในป 2568 

ในสวนของการสรรหาเอกชนเขารวมลงทุน บริหาร และประกอบการ การทาเรือฯ 

จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการรวมลงทุนกับเอกชนหรือใหเอกชน           

เปนผูลงทุน พ.ศ. 2560 ซ่ึงคาดวาจะลงนามในสัญญากับเอกชนไดภายในป พ.ศ. 2562 
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แผนภาพที่ 7 ทาเรือแหลมฉบัง ข้ันที่ 1 - 3 

 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ข้ันที่ 3 เปนการเพ่ิมขีดความสามารถของทาเรือ

แหลมฉบังเพื่อรองรับความตองการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยจะ

ดําเนินการกอสรางทาเทียบเรือ สําหรับรองรับเรือสินคาขนาดใหญ และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

รวมท้ังการพัฒนาศูนยการขนสงตู สินคาทางรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer 

Operator, SRTO2)  กอสร างท า เทียบเ รือชายฝ ง ระหว า งประ เทศ ( International Coastal 

Terminal) ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาจราจรภายในทาเรือ ตลอดจน

โครงขายและระบบการขนสงตอเนื่องที่จําเปนในเขตพ้ืนที่ทาเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมตอกับภายนอก

ใหเพียงพอและพรอมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินคาประเภทตาง ๆ โดยมี

วัตถุประสงคของโครงการ ดังน้ี 

1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนสงตูสินคาจาก 11.1 ลานทีอียูตอป เปน 18.1 

ลานทีอียูตอป  

2. เพ่ือเพ่ิมสัดสวนการขนสงตู สินคาผานทาโดยรถไฟ ท้ังหมดของทาเรือ          

แหลมฉบัง จากรอยละ 7 เปนรอยละ 30 

3. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการบริหารจัดการทาเรือ          

แหลมฉบัง ข้ันที่ 3 โดยใหมีความสามารถในการรองรับการขนถายดวยเคร่ืองมือท่ีทันสมยั และระบบ

การจัดการตูสินคาแบบอัตโนมัติ (Automation) และใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม (Green Port) 
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4. เพ่ือเปนโครงสรางพื้นฐานหลักในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ       

ภาคตะวันออก (EEC) ในการเปนประตูการคาเพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

องคประกอบโครงการ 

องคประกอบโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ประกอบดวย 

o แองจอดเรือกวาง 920 เมตร ความยาวรวม 4,420 เมตร ลึก -18.5 เมตร         

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

o ท าเรือตู สินคา  4 ทา  (ทา เทียบเรือ E1 E2 F1 F2) ขีดความสามารถ               

รวมในการรองรับตูสินคา 7 ลานทีอียูตอป โดยใชระบบจัดการตูสินคาอัตโนมตัิ (Automation) 

- Series E (E1 E2) มีความยาวหนาทา ๆ ละ 750 เมตร รวมเปน 1,500 

เมตร  

- Series F (F1 F2) มีความยาวหนาทา ๆ ละ 1,000 เมตร รวมเปน 2,000 

เมตร (ประมูลเปนลําดับแรก) 

o ทาเทียบเรือ E0 ความยาวหนาทา 920 เมตร 

o ทาเรือชายฝง (ภายในประเทศ/ระหวางประเทศ) ความยาวหนาทา 500 เมตร 

ความจุ 1 ลานทีอียูตอป 

o ทาเรอืบริการ ความยาวหนาทา 435 เมตร 

o สถานีขนสงตูสินคาทางรถไฟระยะท่ี 2 (SRTO2) ประกอบดวยยานรถไฟฝง E 

และฝง F รองรับปริมาณตูสินคาผานทาทางรถไฟใหได 4 ลานทีอียูตอป  

การทาเรือฯ จะเปดใหประมูลโครงการทาเทียบเรือตูสินคา F กอนเปนลําดับแรก 

สําหรับโครงการทาเทียบเรือตูสินคา E และ ทาเทียบเรือ E0 คาดวาจะเปดใหเอกชนรวมลงทุน          

ในภายหลัง โดยจะตองมีการศึกษาความเปนไปไดทางการพาณิชยของทั้งสองโครงการรวมลงทุนนี้     

ในอนาคต 

2.2.1.4 โครงการสงเสริมศกัยภาพดานโลจิสติกสของประเทศ 

2.2.1.4.1 โครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง 

(Single Rail Transfer Operator : SRTO) 

ทาเรือแหลมฉบัง จําเปนตองพัฒนาโครงการ SRTO เพื่อใหสามารถ

รองรับปริมาณตูสินคา ท่ีจะมาใชบริการมากข้ึน ภายหลังจากระบบรถไฟรางคูแลวเสร็จและ            

เปดดําเนินการ โดยการทาเรือฯ จะพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟภายในทาเรือฯ ใหสามารถ

รองรับการใหบริการไดถึงระดับ 2.0 ลานทีอียูตอป 
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แผนภาพที่ 8 RMG ที่ติดตั้งในโครงการ SRTO ของทาเรือแหลมฉบัง ครอม 6 Rail Track 

 

โครงสรางพ้ืนฐานหลัก ไดแก การกอสรางรางรถไฟ 6 Track ความยาว      

อยูระหวาง 1,224 – 1,434 เมตร บริเวณพื้นที่ Zone 4 ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 600 ไร              

โดยออกแบบใหมีการติดตั้งปนจ่ันเคลื่อนที่เดินบนรางครอมรางรถไฟ (Rail Mounted Gantry Crane 

: RMG) เพื่อยกขนตูสินคาข้ึนลงรถไฟไดพรอมกันทั้ง 6 ราง หรือ 12 ขบวน ไดพรอมกันในเวลาเดียว 

กําหนดใหใชรถคานเคลื่อนที่ลอยาง (Rubber Tire Gantry Crane : RTG) เปนเครื่องมือหลัก           

ในการจัดเรียงตูสินคาในลานกองเก็บตูสินคา (Container Yard) ซึ่งจะกอสรางข้ึนทั้งสองฝงของ        

พวงรางรถไฟ โดยจะมีชองวางพักตู สินคา (Ground Slots) รวม 5,760 TEU Ground Slots             

เตรียมไวสําหรับใหบริการยานทาเทียบเรือฝง A และ B ที่คาดวาจะมีตูสินคามาใชบริการประมาณ 

60% และทาเทียบเรือฝง C และ D ท่ีประมาณ 40% ของขีดความสามารถของโครงการที่ออกแบบไว 

2.0 ลานทีอียูตอป  
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แผนภาพท่ี 9 พื้นที่โครงการ SRTO 

  

ประโยชนของโครงการดังกลาว จะเปนการสนับสนุน และสงเสริมนโยบาย

การเปล่ียนรูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูระบบราง (Shift Mode) ลดคาใชจายดานระบบการขนสง

โดยรวม ตามนโยบายของรัฐบาล ลดปญหาการจราจรแออัด อุบัติเหตุและลดปญหาดานส่ิงแวดลอม         

อันเนื่องจากการเผาผลาญพลังงานประเภท Fossil Energy ที่กําลังจะหมดไป (Exhaustible Energy) และ

การปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนบอเกิดของปญหาโลกรอน (Global Warming) อีกดวย 

 

2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT ANALYSIS) 
สภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

o ทาเรือกรุงเทพ และทา เรือแหลมฉบัง เปนทาเรือหลักของประเทศไทย              

ซ่ึงประเทศไทยมีความไดเปรียบในเร่ืองของพื้นที่หลังทาที่ติดตอกับ Hinterland อ่ืนหลายประเทศ 

ประกอบกับทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบังมีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโครงขายการขนสง           

(บก ราง น้ํา) ที่ดีที่เชื่อมโยงระหวางทาเรือและพ้ืนที่หลังทา เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค

เดียวกัน ซ่ึงชวยสนับสนุนการกระจายสินคาสูภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงสูจีนตอนใต ชวยสงเสริม

พัฒนาบทบาทการทาเรือฯ สูการเปนประตูการคาหลักของประเทศไดในอนาคต 

o เมื่อพิจารณาจากตัวชี้ วัดประสิทธิภาพในการจัดการทาเรือที่สําคัญ อาทิ Crane 

Productivity, Berth Occupancy พบวา ทาเรือกรุงเทพ และทาเรือแหลมฉบัง อยูในระดับที่ใกลเคียง      
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กับมาตรฐานสากล (Drewry Report) ซ่ึงชวยสงเสริมการพัฒนาสูการเปนทาเรือชั้นนําระดับโลก (World 

Class Port) ในอนาคต 

o ทาเรือแหลมฉบัง มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการเชื่อมโยงเครือขายเสนทางขนสง

สนิคาทางเรือท่ัวโลก (Port Liners Shipping Connectivity Index : PLSCI) จากการวัดของ UNCTAD 

เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป (ป 2560 – 2564) อยูท่ี 8% ในขณะที่ทาเรือในอาเซียนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยอยูท่ี 1% 

แสดงใหเห็นถึงทาเรือแหลมฉบังมีเสนทางเช่ือมโยงทาเรืออ่ืนท่ัวโลกที่เพ่ิมข้ึนเทียบเทากับทาเรือ         

ชั้นนําระดับโลก ซึ่งเปนโอกาสในการรองรับปริมาณตูสินคาที่อาจเพ่ิมมากขึ้นไดในอนาคต 

o การทาเรือฯ มีผูประกอบการท าเทียบเรือในระดับโลก (Global Terminal 

Operator/International Terminal Operator)  เปนพันธมิตรทาง ธุรกิจในการใหบริกา รและ

ประกอบการทาเทียบเรือที่หลากหลายและมากกวาทาเรือเอกชนอ่ืนภายในประเทศ ซึ่งเปนสวน

สนับสนุนสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และสามารถแขงขันกับทาเรืออ่ืนได 

รวมท้ัง ยังถือเปนโอกาสในการพัฒนาความรวมมือเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจรวมกันในอนาคต 

o ทาเรือกรุงเทพ มีพื้นท่ีโดยรวม 2,353 ไร และทาเรือแหลมฉบัง มีพื้นที่โดยรวม 

6,340 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ขนาดใหญท่ีอยูในผืนเดียวกัน สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของทาเรือไดดีกวา

ทาเรือสหไทยที่มีพ้ืนที่ประมาณ 121 ไร และทาเรือ Kerry ที่มีพ้ืนท่ีประมาณ 253 ไร เพื่อสามารถ

นําไปพัฒนาตอยอดการเปนเมืองทา (Smart City) ไดเชนเดียวกับการพัฒนาเมืองทาของทาเรือ              

โยโกฮามา หรือ ทาเรือพูซาน เพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกประเทศไดมากขึ้น 

o ทาเรือกรุง เทพ และทาเรือแหลมฉบัง  มีทํ าเลที่ตั้ ง ใกลแหลงธุ รกิจและ

อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการสงเสริม การกระจายสินคาระหวางทาเรือ เพ่ือเขาสูพื้นท่ีเขตเมืองและ

พ้ืนท่ีโดยรอบกรุงเทพและปริมณฑลไดดีกวาทาเรือสหไทยที่ตั้งอยูในเขตสมุทรปราการ และทาเรือ 

Kerry ที่ตั้งอยูในเขตศรีราชา ซ่ึงทั้งสองทาเรือไมมีทาเรือกระจายสนิคาในเขตเมืองเชนการทาเรือฯ 

จุดออน (Weaknesses) 

o ที่ตั้งของ ทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือกรุงเทพ ไมอยูบนเสนทางการเดินเรือหลัก

ของโลก ซ่ึงอาจเสียเปรียบทาเรือประเภท Transshipment เนื่องจากทาเรือ Transshipment         

เอ้ือตอการเปนศูนยกลางในธุรกิจการขนสงทางทะเลแบบครบวงจร และดึงดูดใหบริษัทที่เก่ียวเนื่อง

กับการขนสงทางทะเลระดับโลกเลือกเปนฐานในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้มีธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง อาทิ 

Bunkering, Ship Insurance, Ship Building, Freight Forwarder Companies เปนตน 

o การทาเรือฯ ขาดแคลนผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ      

ดานกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ. การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน/จัดซื้อจัดจาง รวมทั้ง ดานการลงทุน 

การจัดการสินทรัพย การตลาด นวัตกรรม และการบริหารจัดการทาเรือสมัยใหมที่เพียงพอ จึงทําให      

ไมสามารถสรางรายได/พัฒนาธุรกิจใหมไดอยางเต็มศักยภาพ รวมถึงความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Competency) และทักษะดานการวิเคราะหขอมูล (Big Data Analysis) ซึ่งเปนทักษะ          
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ท่ีสําคัญในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ีงบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดังกลาว จะเปนสวนหน่ึง             

ท่ีชวยสนับสนุนการพัฒนาองคกรสูวิสัยทัศนไดอยางสําเรจ็ 

o การบริหารสินทรัพย หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพยของการทาเรือฯ ในชวง 3 

ปที่ผานมาเฉลี่ยอยูที่ 2 – 3% ซึ่งต่ํากวาการสรางรายไดเชิงพาณิชยเม่ือเทียบเคียงหนวยงานและองคกร

อ่ืน ที่อยูในระดับ 5 – 8% ซึ่งอาจสงผลใหการทาเรือฯ เสียโอกาสในการสรางรายได หรือพัฒนาพ้ืนที่

เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินกิจการของการทาเรือฯ 

o การทาเรือฯ ยังไมสามารถบริหารจัดการดานการเงิน การลงทุนไดมีประสิทธิภาพ

สูงสุดอยางเพียงพอ เน่ืองจากการทาเรือฯ จําเปนตองลงทุนโครงการขนาดใหญ เพ่ือสนับสนุน          

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรในการพัฒนาองคกรสูทาเรือชั้นนําระดับโลก รวมถึงมีความจําเปน        

ในการนําเงินสงรัฐที่มีแนวโนมท่ีสูงข้ึนทุกป ซึ่งอาจประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินในอนาคต         

จึงควรมีการบริหารจัดการทางการเงิน กระจายความเสี่ยงในการลงทุนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การระดมทุน

ผานตราสารทางการเงิน หรือการรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพ่ือสรางผลตอบแทน

ทางการเงินท่ีสูงข้ึน ในระดับความเส่ียงที่เหมาะสมกับองคกร       

o การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิ จิทัลของการท า เรือฯ เ พ่ือนํามาป รับใช                   

ในกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหบริการของการทาเรือฯ ยังไมทันตอการเปลี่ยนแปลง         

เมื่อเปรียบเทียบกับทาเรือเอกชนในประเทศหรือทาเรือชั้นนําในระดับโลก รวมท้ังขาดการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือนํามาพัฒนาตอยอดดานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ บริการ และ

การปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจสงผลใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการไดอยางทันทวงที 

และทําใหสูญเสียโอกาส/ขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต 

o การทาเรือฯ ยังไมสามารถประยุกตใชการบริหารจัดการนวัตกรรมและความคิด

สรางสรรคเพื่อตอยอดโอกาสทางธุรกิจใหเกิดประโยชนท้ังในเชิงพาณิชยและเชิงสังคมไดอยางแทจริง 

o การทาเรือฯ ยังไมสามารถสรางความสัมพันธ เชิง Strategic Partnership          

ไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ การเขาไปรวมลงทุนในกิจการทาเรือ การพัฒนาธุรกิจใหม/สรางรายได        

ท่ีชัดเจนกับพันธมิตรเชิงธุรกิจ เพ่ือนําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของการทาเรือฯ และ      

ในภาพรวมประเทศ รวมถึงการพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานภาครัฐ           

เพ่ือพัฒนาสูการเปนศูนยรวมความรูดานการขนสงทางทะเลและโลจิสติกสของประเทศ ซึ่งจะชวย

เสรมิสรางภาพลักษณการเปนทาเรือช้ันนําของประเทศ 

โอกาส (Opportunities) 

o การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง รวมถึงโครงการ/แผนพัฒนาภาครัฐ 

อาทิ การพัฒนา EEC/SEC เปนสวนสนับสนุนสําคัญที่ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง

ภายในประเทศ (Shift Mode) และทําใหการทาเรือฯ สามารถพัฒนาสูการเปนประตูการคาหลัก       

ของภูมิภาคที่สามารถเช่ือมโยงการขนสงไปยังพ้ืนที่หลังทา (Hinterland) และประเทศเพ่ือนบานไดดี

ย่ิงข้ึน 
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o ปจจัยมหภาค เชน แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และปริมาณการคาโลก

ท่ีขยายตัว ประกอบกับความคืบหนาในการกระจายวัคซีนและการคิดคนยาตานไวรัสโควิด – 19 และ

เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโนมที่จะฟนตัว เปนโอกาสที่จะสงผลใหการทาเรือฯ มีผลประกอบการ/ปริมาณ      

ตูสินคาผานทาเรือปรับตัวที่ดีข้ึน 

o ทาเรือทั่วโลกมีแนวโนมในการปรับเปล่ียนแนวทางการประกอบธุรกิจสูการรวมทุน

กับทาเรือ/สายการเดินเรือ/พันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพ (อาทิ การเขาไปลงทุนประกอบการ DC 

ของทาเรือปูซานในพื้นที่ทาเรือ Rotterdam) ซึ่งการดําเนินการในลักษณะดังกลาว ถือเปนโอกาสของ

การทาเรือฯ ในการสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ และเปนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม            

จากการรวมทุนฯ อาทิ การพัฒนาเมืองทา การเพิ่มศักยภาพการขนสงสินคาทางทะเล ซึ่งจะชวย

สนับสนุนบทบาทการเปนประตูการคาหลักของประเทศ และสรางความมั่นคงใหแกองคกร              

ในระยะยาว 

o การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สงผลใหการลงทุนธุรกิจในอนาคต

จะตองมีการปรับตัว และมีการใหบริการผานรูปแบบ Digital Platform มากข้ึน เพื่อปองกัน 

Digital/Technology Disruption และปรับใหสอดรับกับวิถีชี วิตใหม (New Normal) ซ่ึงรวมถึง

ผูประกอบการทาเรือทั่วโลกที่ตางใหความสําคัญในการพัฒนาทาเรืออัจฉริยะ (Smart Port) ดังนั้น      

จึงเปนโอกาสของการทาเรือฯ ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล/เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทาเรือ

สมัยใหมมาปรับใช เพ่ือพัฒนาการใหบริการและการดําเนินงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหมากย่ิงข้ึน 

o ประชาคมโลกใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางย่ังยืน      

มากข้ึน ซ่ึงสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา "BCG" หรือ Bio – Circular Green Economy 

ดังนั้น ทุกภาคสวนตางเรงปรับแผนและพัฒนานวัตกรรมท่ีเปนประโยชน เปนปจจัยที่ทําใหเทคโนโลยี     

ท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และพลังงานทดแทนมีราคาปรับลดลง ซึ่งเปนโอกาสที่การทาเรือฯ จะพิจารณา     

นํานวัตกรรม เทคโนโลยีที่ เ ก่ียวกับส่ิงแวดลอม และพลังงานทดแทนดังกลาว มาประยุกตใช             

กับการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาทาเรือสูความย่ังยืนในอนาคต 

o ประเทศไทยมีเปาหมายและแนวทางในการสงเสริมยานยนตไฟฟา (EV) ที่ชัดเจน 

เพ่ือกาวสูการเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาและช้ินสวนที่สําคัญของโลกตามนโยบาย 30@30 

(นโยบาย 30@30 คือ มีกําลังการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) อยางนอย 30% ของ     

การผลิตในป 2030) ซึ่งทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือหลักเพื่อการสงออกและนําเขารถยนตของประเทศ 

จึงเปนโอกาสที่จะรวมมือในการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก       

ตาง ๆ อาทิ จุดจายพลังงานไฟฟา เพ่ือรองรับตอการพัฒนาและการสงออกของอุตสาหกรรมยานยนต

ไทยในอนาคต 

o จากการท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นชอบในหลักการภายใตการปรับแก 

พ.ร.บ. การทาเรือฯ มาตรา 6 (วัตถุประสงคการจัดตั้ง) และมาตรา 9 (ขอบเขต อํานาจ) และอยูระหวาง
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การดําเนินการพิจารณาในสวนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของนั้น ทั้งนี้ หาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบ        

จากรัฐสภา จะสงผลใหการทาเรือฯ มีโอกาสในการดําเนินกิจกรรม/กิจการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของไดมากย่ิงข้ึน 

ซึ่งจะเปนการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงาน และการใหบริการที่มีความครอบคลุมและสอดคลอง         

กับความตองการของผูใชบริการในอนาคต 

อุปสรรค (Threats) 

o การพัฒนาโครงการ Land Bridge ซ่ึงเปนการเช่ือมตอระบบโลจิสติกสระหวาง

ชายฝงทะเลอันดามันกับอาวไทยในลักษณะของ Land – Bridge (สะพานเศรษฐกิจ) นั้น อาจสงผลให

ปริมาณตูสินคาบางสวนรวมถึงตูสินคาประเภทผานแดน/ถายลํา (Transit/Transshipment)            

มีการขนสงผานทางทาเรือแหงใหม (ชุมพร – ระนอง) ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอปริมาณตูสินคาผานทา

ทาเรือกรุงเทพ และทาเรือแหลมฉบัง รวมถึงการพัฒนาบทบาทการทาเรือฯ สูการเปนประตูการคา

หลักของประเทศในอนาคตได 

o การกําหนดนโยบายหรือการปรับเปล่ียนนโยบายในการดําเนินงานของภาครัฐ 

อาจสงผล และไมเอ้ือตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของการทาเรือฯ ไดอยางเต็มศักยภาพ 

(เชน การพัฒนาทาเรือทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคภายในประเทศยังไมสามารถสนับสนุนการใชงาน

ไดอยางบูรณาการ การอนุญาตใหทาเรือเอกชนขยายขีดความสามารถในการรองรับตูสินคาผานทา        

การมอบนโยบายใหหนวยงานของรัฐอ่ืนนอกจากการทาเรือฯ สามารถดําเนินกิจกรรมทาเทียบเรือตูสินคา

คอนเทนเนอรได หรือการมอบนโยบายใหการทาเรือฯ บริหารทาเรือภูมิภาคที่อาจไมสนับสนุน            

การเช่ือมโยงโครงขายการขนสงระหวางทาเรือและการขนสงรปูแบบอ่ืน เปนตน) 

o ความซ้ําซอนของกฎ ระเบียบ ระหวางหนวยงานของรัฐ สงผลโดยตรงตอกระบวนการ

นําเขา – สงออกสินคาระหวางประเทศ และยังไมเอ้ือตอการทําธุรกรรมสินคาผานแดน/ถายลํา 

(Transit/Transshipment) ทําใหเกิดความไมสะดวกและมีตนทุนทั้งเวลา และคาใชจายสูงกวา

ประเทศอ่ืน 

o เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะเวียดนามมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง 

ท้ังจากปจจัยสนับสนุนภายในประเทศ อาทิ ตนทุนแรงงาน การเมือง สิทธิประโยชนในการดึงดูด         

นักลงทุนตางชาติ ประกอบกับเวียดนามมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมกับธุรกิจการขนสง

สินคาทางทะเล รวมถึงใหการบริการขนสงสินคาผานแดน/ถายลํา ซึ่งอาจสงผลตอขีดความสามารถ              

ในการแขงขันของไทย และการทาเรือฯ ในอนาคต 

o ปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ อาทิ รัสเซียและยูเครน และการควํ่าบาตร

ทางเศรษฐกิจตอรัสเซียจากสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร สงผลกระทบตอทุกประเทศท่ีมีการคาขาย      

กับรัสเซีย โดยสงผลใหราคาสินคาและคาครองชีพปรับสูงข้ึน เน่ืองจากตนทุนการผลิต (ราคาน้ํามัน) 

รวมถึงคาระวางในการขนสงสินคาที่เพิ่มขึ้น จึงอาจสงผลใหความตองการในการผลิตและการบริโภค

จากลุมประเทศแถบยุโรปลดลง และสงผลกระทบทางออมตอปริมาณตูสินคาผานทา เ รือ                

ของการทาเรือฯ 
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o การพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาทางรางจากจีนมายังลาว และแผน                

ในการพัฒนาเพ่ือเชื่อมตอระบบรางมายังประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนในกลุมประเทศอาเซียน            

ในระยะถัดไป จะเปนโอกาสใหผูประกอบการนําเขา – สงออกสินคากับกลุมประเทศ GMS และจีน

ตอนใตมีทางเลือกในการใชบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอปริมาณตูสินคาผานทาเรือ        

หลกัของไทยในอนาคต 

o ผูประกอบการทาเทียบเรือเอกชนภายในประเทศ มีการขยายธุรกิจและ        

ความรวมมือกับพันธมิตร รวมถึงมีการพัฒนา Platform/รูปแบบการใหบริการใหม ๆ อยางตอเน่ือง 

สงผลใหปริมาณตูสินคาผานทาเทียบเรือเอกชนมีแนวโนมเติบโต ซึ่งกระทบตอขีดความสามารถ          

ในการแขงขันและการรักษาสวนแบงการตลาดของการทาเรือฯ เชน ทาเรือ Kerry ที่มีอัตราการเติบโต

เฉล่ียมากกวารอยละ 10 ตอป ในขณะท่ีการทาเรือฯ มีอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 3 ตอป เปนตน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของการทาเรือฯ 
ดานการเมือง กฎหมาย และนโยบายรัฐบาล 

o ความชัด เจนในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ             

ภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ชวยผลักดันใหการพัฒนาของทาเรือแหลมฉบังเปนไปตามเปาหมาย 

และสัมฤทธ์ิผลภายในระยะเวลาที่กําหนด  

o น โยบา ย  Thailand 4. 0 และก า ร พัฒน า ร ะบ บ  NSW ช ว ย สนั บ ส นุ น                      

ใหการดําเนินการดานเอกสาร พิธีการ ตาง ๆ  

o กฎหมายแรงงาน (มาตรฐานแรงงานไทย) กฎหมาย IMO, ILO  

o การลงทุนโครงสราง พ้ืนฐานของรัฐบาล เปนสวนสนับสนุนสําคัญท่ีชวย                

ใหการขนสงสินคา และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน อีกท้ัง ยังเปน

โอกาสใหการทาเรือฯ เขามาดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง อาทิ โครงการ Dry Port, ICD, 

ทาเรอืชายฝง เปนตน  

o เครื่องมือทางการเงินใหม ๆ เปนโอกาสในการระดมเงินทุนสําหรับโครงการของ     

การทาเรือฯ  

o นโยบายอนุญาตใหเอกชนสามารถเปดทาเทียบเรือเพื่อขนสงสินคาในลําน้ํา

เจาพระยารับสินคาไมจํากัดปริมาณ หรือสามารถขนสงสินคาระหวางประเทศอาจสงผลใหการทาเรือฯ 

สญูเสียรายได และสวนแบงทางการตลาด  

o การจํากัดปริมาณตูมีสินคาของทาเรือกรุงเทพที่ 1.34 ลานทีอียู สงผลใหทาเรือ

กรุงเทพสูญเสียโอกาสในการใชประโยชน จากศักยภาพและขีดความสามารถท่ีมีอยู 

ดานเศรษฐกจิ กลุมอุตสาหกรรม และสถานการณการแขงขัน 

o การสรางความรวมมือกับทาเรือในกลุมประเทศ BIMSTEC จะสงผลใหทาเรือ

ระนองกลายเปนประตูการคาหลักทางตะวันตกของไทย  
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o แนวโนมการขนสงสินคา จะดําเนินการผานบริษัทโลจิสติกสมากขึ้น และจะมี

บทบาทในการกําหนดรูปแบบการขนสงเปนโอกาสในการขยายธุรกิจรวมกับบริษัทโลจิสติกส  

o แนวโนมการขนสงสนิคาทางทะเลโลกที่ขยายตัว สงผลใหปริมาณการขนสงสินคา

ผานทาเรือทั่วโลกมีแนวโนมที่เพ่ิมสงูข้ึน  

o การใหบริการทาเทียบเรือชายฝง หรือการรวมทุนกับทาเรือในภูมิภาคตาง ๆ ที่มี

ศักยภาพ เปนการสรางรายไดเพิ่มเติมใหแกองคกร  

o การแพรระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจไทย เนื่องจากจีนเปนประเทศคูคาสําคัญของไทยและอีกหลายประเทศ ซึ่งทําใหภาคการคา 

การลงทุน และการขนสงทั่วโลกไดรับผลกระทบ และอาจสงผลตอปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือ

ของการทาเรือฯ  

o ปจจุบันผูใชบริการมีทางเลือกในการขนสง/ขนถาย/จัดเก็บสินคามากข้ึน            

อาจสงผลใหปริมาณสินคาที่ผานการทาเรือฯ สวนหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชบริการ  

o แนวโน มของ เ รื อสิ นค ามี ขน าด ใหญ ม าก ข้ึน  อาจส ง ผลทํ า ใ ห ท า เ รื อ                     

ในความรับผิดชอบของการทาเรือฯ มีศักยภาพ 

ดานเทคโนโลยี 
o ความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหมเปดโอกาสใหองคกรสามารถนํามาปรับใช

ในการบริหารจัดการองคกร และระบบงานในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอ         

ความตองการของลูกคาอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและสรางความไดเปรียบในการแขงขันแกองคกร  

o ผูบริโภคสามารถเขาถึงเทคโนโลยีบริการขอมูลการสื่อสารตาง ๆ ไดอยางสะดวก 

และงาย ผาน Smart Phone หรือ Social Media  

o การนําเทคโนโลยีใหม  ๆ มาทําให เ กิดน วัตกรรมในการบ ริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย  

o การนําเทคโนโลยีสมัยใหม อาทิ Artificial Intelligence, Blockchain, Virtual 

Reality, App Building Platform, Data Analysis, IoT มาปรับใชกับการดําเนินงาน 

ดานสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสีย 

o จากปญหาสภาวะโลกรอนวิกฤต พลังงาน และนโยบายท่ีตองการลดปริมาณ      

การปลอยกาซ CO2 สงผลใหทาเรือทั่วโลกตองมีการปรับตัวและใหความสําคัญตอการเปน Green 

port  

o การครอบครองพื้นท่ีโดยชุมชน รวมถึงการตอตานการเขาใชประโยชนสงผลตอ

การบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐท่ีมีอยู  

o การที่ทุกองคกรหันมาสนับสนุนกิจกรรม Corporate Social Responsibility 

(CSR) มากข้ึน ทําใหสังคมและชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาโครงการตาง ๆ ดีย่ิงข้ึน  
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o การพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน  ( Sustainable Development Goals ; SDGs)  พัฒนา

คุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมลํ้า และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

o การไมยอมรับของชุมชนโดยรอบท่ีมีการตอตานหากมีการขยายธุรกิจหลัก      

โดยการลงทุนพัฒนาทาเทียบเรือแหงใหม หรือธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการทาเรือฯ ในภูมิภาคตาง ๆ  

o การเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากท่ีการทาเรือฯ มีการเรียกเก็บของ

สายการเดนิเรือสงผลใหตนทุนการดําเนินงานของลูกคาเพ่ิมสูงข้ึน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (SWOT Analysis) ในคร้ังนี้     

ใชแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรดวยโมเดล 7S ของแมคเคนซ่ี (McKenzie) และ

ทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกรดวยแนวคิด STEEP (Social, Technology, 

Economy, Environment, Political) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 
 

7-s Framework – กลยุทธ (Strategy) 
 

Strength นํ้าหนัก คะแนน Weakness นํ้าหนัก คะแนน 
 ชื่อเสียงความนาเ ช่ือถือของ
องคกร 

 นโยบายและการดําเนินกลยุทธ
ขององคกรมีความชัดเจน 

0.1 
 

0.1 

5 
 
4 

 การถายทอดแผนยุทธศาสตร
ไปสูผูปฏิบัติไมชัดเจน และขาด
ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม ง า น ต า ม
ยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง 

0.15 5 
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7-s Framework – โครงสรางองคกร (Structure) 
 

Strength นํ้าหนกั คะแนน Weakness นํ้าหนกั คะแนน 
 โครงสร า ง องค ก รและกา ร
บริหารชัดเจน 

0.1 5  การปฏิบัติงานตามบทบาท
ห น า ท่ี ต า ม โ ค ร ง ส ร า ง ไ ม
ครอบคลุม รวมทั้ งการจัดสรร
อัตรา กําลั งและการกระจาย
อัตรากํา ลัง ในบางหนวยง าน 
ไมหมาะสม 

0.15 5 

 

7-s Framework – ทักษะ (Skill) 
 

Strength นํ้าหนัก คะแนน Weakness นํ้าหนัก คะแนน 
 มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เ ฉ พ า ะ ด า น ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ยุท ธศา ส ต ร แ ล ะภ า รกิ จ ข อ ง      
องคกร 

0.15 5  ขาดแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ต อบ สน อง ยุ ท ธศ า สต ร ข อ ง     
องคกร 
 ขาดการจัดการองคความรูและ
การนําเอาความรู ไปถายทอด  
ใหแกบุคลากรรุนหลัง 

0.1 
 
 

0.1 

5 
 
 
4 

 

7-s Framework – ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
 

Strength นํ้าหนกั คะแนน Weakness นํ้าหนกั คะแนน 
 มี ระบบงาน ท่ีสอดคล อง กับ
ยุทธศา สตร แ ละภ า ร กิ จ ห ลั ก        
ขององคกร 

0.1 5  ระบบงานต าง  ๆ  ขาดการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล          
อยางตอเน่ือง 
 ขาดกลยุทธเชิงรุกในการดึงดูด
คน เก ง จากองค ก รภายน อก     
เขามารวมงาน 

0.1 
 
 

0.1 

5 
 
 
4 

 

7-s Framework – บุคลากร (Staff) 
 

Strength นํ้าหนกั คะแนน Weakness นํ้าหนกั คะแนน 
 บุคลากรมีความรูและเชี่ยวชาญ
ในกิจกรรมขององคกร โดยเฉพาะ
ในระดับปฏิบัติการ  

0.15 5  ขาดแคลนบุคลากรที่ จําเปน     
ในการใหบริการบางกิจกรรม 

0.1 4 
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7-s Framework – รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
 

Strength นํ้าหนกั คะแนน Weakness นํ้าหนกั คะแนน 
 มีผูนําในทุกระดับที่ชัดเจน 
 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสาร
และเสริม ส ร า งค วาม สั ม พัน ธ
ร ะ ห ว า ง พ นั ก ง า น แ ล ะ
ผูบังคับบัญชา  

0.1 
0.1 

5 
4 

 ขาดแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ต อบ สน อง ยุ ท ธศ า สต ร ข อ ง        
องคกร 

0.1 5 

 

7-s Framework – คานิยมรวม (Shared Values) 
 

Strength นํ้าหนกั คะแนน Weakness นํ้าหนกั คะแนน 
 มีการกําหนดคานิยมองคกร      
ท่ีชัดเจน  

0.1 4  ก า ร นํ า ค า นิ ย ม ม า ใ ช ยั ง            
ไมเปนรปูธรรม 

0.1 4 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 

STEP Framework – ปจจัยทางสังคม (S – Social) 
 

Opportunity นํ้าหนกั คะแนน Treats นํ้าหนกั คะแนน 
 สังคมดิจิทัลสงผลใหสามารถ  
ลดคาใชจายที่เปนตนทุนในการรับ
ชําระเงินลงได 
 ทุ กองค กรหันม าสนั บ สนุ น 
กิจกรรม  CSR มาก ข้ึน  ทํ า ให      
สังคมและชุมชนใหความรวมมือ  
ในการพัฒนาโครงการต า ง  ๆ          
ดีย่ิงข้ึน 

0.15 
 
 

0.1 

5 
 
 
4 

 กา ร ไ ม ย อมรั บ ขอ ง ชุ ม ชน
โดยรอบที่มีการตอตาน หากมี
การขยายธุร กิจหลัก โดยการ
ลงทุนพัฒนาทาเทียบเรือแหงใหม 
หรือธุรกิจที่ เ ก่ียวเนื่องกับการ
ทาเรือฯ ในภูมิภาคตาง ๆ 
 การครอบครองพ้ืนที่โดยชุมชน 
รวมถึงการตอตานการเข า ใช
ประโยชนสงผลตอการบริหาร
จัดการทรัพยสินของรัฐที่มีอยู 

0.1 
 
 
 
 
 

0.1 

4 
 
 
 
 
 
4 
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STEP Framework – ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (T – Technology) 
 

Opportunity น้ําหนัก คะแนน Treats นํ้าหนัก คะแนน 
 ความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมัยใหม  เปดโอกาสใหองคกร
สามารถนํามาปรบัใชในการบริหาร
จัดการองคกร และระบบงานใน
ดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาอีกท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพ
และ สร า ง ค วาม ไ ด เ ป รี ย บ ใน           
การแขงขันแกองคกร 
 ผูบริโภคสามารถเขาถึงเทคโนโลยี 
บริการขอมูล กาสื่อสารตาง ๆ ได
อยางสะดวกและงายผาน Smart 
Phone หรือ Social Media 
 การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาทําให
เกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย 

0.15 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.1 

 
 
 

0.1 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 

 
 

4 

 เทคโนโลยีการสื่อสารและ 
Social Media ที่ ส งผลกระทบ
ทางลบตอชื่อเสียงองคกรไดอยาง
รวดเร็วเมื่อมีขอรองเรียน 
 มีภัยคุกคามทางเทคโนโลยี 

0.2 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
5 

 

 

STEEP Framework – ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (E – Environment) 
 

Opportunity นํ้าหนกั คะแนน Treats นํ้าหนกั คะแนน 
 ปจจุบันการทาเรือฯ ใหความ  
สํ าคัญของปญหาสิ่ ง แวดล อม     
มากข้ึน รวมทั้งชองทางการส่ือสาร
ในสังคมออนไลนมีความเขมแข็ง
และตื่นตัวมาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ
ทําหนาท่ีเปนสวนหนึ่งที่มีสวนชวย
ใ น ก า ร เ ฝ า ร ะ วั ง ป ญ ห า ด า น
สิ่งแวดลอมและจะชวยสง เสริม
การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา
ไปสู Green Port 
 ความชัดเจนในการดําเนินงานที่
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เ พ่ือ

0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภัยธรรมชาติมีความผันผวน
และรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบ
ตอการขนสงทางทะเล เชน เรือ
เดินสมุทรเทียบทาไมตรงเวลา
เนื่องมากจากอิทธิพลของพายุ 

0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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สรางความเช่ือมั่นและการยอมรับ
แกผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การ
ดูแลเยียวยาผู ท่ีไดรับผลกระทบ
จากโครงการตาง ๆ สงเสริมการ
สร า ง พ้ืนที่ สี เขี ยว รั กษ าพื้ น ที่        
ปาชายเลนใหคงอยู 

0.05 
 

4 

 

STEEP Framework – ปจจัยทางนโยบายและการเมือง (P – Political) 
 

Opportunity นํ้าหนกั คะแนน Treats นํ้าหนกั คะแนน 
 นโยบาย Thailand 4.0 และ
การพัฒนาระบบ National Single 
Window ช ว ย ส นั บ ส นุ น ใ ห           
ก า ร ดํ า เนิ น กา ร ด า น เอ กส า ร          
พิธีการตาง ๆ 
 ความชดัเจนในการขับเคล่ือน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของ
รัฐบาลชวยผลักดันใหการพัฒนา
ของทาเรือแหลมฉบังเปนไปตาม
เปาหมาย และสัมฤทธ์ิผลภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

0.05 
 
 
 

 
0.05 

 

5 
 
 
 

 
4 

 นโยบายอนุญาตให เอกชน
สามารถเปดทาเทียบเรือเพื่ อ
ขนสงสินคาในลํานํ้าเจาพระยา    
รับสินคาไมจํากัดปริมาณ หรือ
สามารถขนส งสินคาระหว า ง
ประเทศ อาจสงผลใหการทาเรือ
ฯ สูญเสียรายไดและสวนแบง     
ทางการตลาด 
 การจํากัดปริมาณตูมีสินคาของ
ทาเรือกรุงเทพที่ 1.34 ลานทีอียู 
สงผลใหทาเรือกรุงเทพสูญเสีย
โอกาสในการใชประโยชนจาก
ศักยภาพและขีดความสามารถ     
ท่ีมีอยู 

0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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สรุปการวิเคราะหคาน้ําหนัก คะแนน ประเด็นสภาพแวดลอมภายใน 
 

ประเด็น นํ้าหนัก คะแนนเฉลี่ย นํ้าหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผลการ
วิเคราะห สภาพแวดลอมภายใน 7s จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

1. กลยุทธ (Strategy) 0.20 4.5 5 0.9 1.0 -0.1 
2. โครงสรางองคกร (Structure) 0.10 5 5 0.5 0.5 0 
3. ทักษะ (Skill) 0.15 5 4.5 0.75 0.675 0.075 
4. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 0.10 5 4.5 0.5 0.45 0.05 
5. บุคลากร (Staff) 0.15 5 4 0.75 0.6 0.15 
6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 0.20 4.5 5 0.9 1.0 -0.1 
7. คานิยมรวม (Shared Values) 0.10 4 4 0.4 0.4 0 

รวม 1.00 33 32    
คาเฉลี่ย  4.71 4.57    

 

สรุปการวิเคราะหคาน้ําหนัก คะแนน ประเด็นสภาพแวดลอมภายนอก 
 

ประเด็น นํ้าหนัก คะแนนเฉลี่ย นํ้าหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผลการ
วิเคราะห สภาพแวดลอมภายนอก STEP โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ปจจัยทางสังคม (S – Social) 0.25 4.5 4 1.125 1.0 0.125 
2. ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(T – Technology) 
0.35 4.33 5 1.515 1.75 -0.235 

3. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
(E – Economic) 

0.20 4.0 3 0.80 0.60 0.20 

4. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม  
    (E – Environment) 

0.10 4.0 3 0.40 0.30 0.10 

5. ปจจัยทางนโยบายและการเมือง 
(P – Political) 

0.10 4.5 3 0.45 0.30 0.30 

รวม 1.00 21.33 18.0    
คาเฉลี่ย  4.27 3.60    
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ภาพท่ี 10 ผลการวิเคราะห SWOT 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 3 
ยุทธศาสตรขององคกร 

 
3.1 เปาหมายทางยุทธศาสตร (END)  

3.1.1 วิสัยทัศน (Vision) 
     “To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable 

Growth in 2030 : มุงสูมาตรฐานทาเรือช้ันนําระดับโลก พรอมการใหบริการดานโลจิสติกสที่เปนเลิศ 
เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืนในป 2573” 

3.1.2 ตําแหนงเชิงกลยุทธของทาเรือภายใตความรับผิดชอบของทาเรือแหลมฉบัง 
       “เปนทาเรือชั้นนําระดับโลก เชื่อมโยงโครงขายโลจิสติกสสูการคาโลกแบบไรรอยตอ” 

3.1.3 พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาบริการและโครงสรางพื้นฐานทาเรือใหมีมาตรฐานระดับโลก (World Class 

Port) เพ่ือสนับสนุนและเปนกลไกขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

2) พัฒนาสูการเปนศูนยกลางการเปล่ียนถายรูปแบบการขนสง (Intermodal 
Transport) ที่เช่ือมโยงโครงขายการขนสงสินคาและระบบโลจิสติกส ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
เพ่ือเปนศูนยกลางโลจิสติกสที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก 

3) พัฒนาการใชประโยชนสินทรัพยในเชิงธุรกิจ เพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่ม ไดรับ
ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสนับสนุนการเติบโตขององคกร 

4) พัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการบริการและการดําเนินงาน               
ที่เปนเลิศ 

5) สรางความเช่ือมั่น และการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนโดยรอบ      
ตอการดําเนินกิจการทาเรือและบทบาทความสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสรางการเติบโต        
และความเปนอยูรวมกันอยางย่ังยืน 

3.1.4 คานิยม (Core Value) 
“S M A R T”   

1) S = STANDARD ดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล 

(ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบและสํานึกในหนาที่ ดวยความโปรงใสและมีคุณธรรม 
และปฏิบัติงานไดอยางมีมาตรฐานสากล) 

2) M = MASTERY ทํางานอยางมืออาชีพเทียบเทาองคกรสมรรถนะสูง
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 (ปฏิบัติงานอยางมีความรูความสามารถ ดวยความทุมเทและทําใหดีท่ีสุด เพ่ือใหได
ผลงานที่มี คุณภาพสูงพรอมทั้งมุงพัฒนาตนเองในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานใหดี ย่ิงข้ึน            
อยางตอเนื่อง)  

3) A = AGILITY พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ดวยการสรางสรรคนวัตกรรมสิ่งใหม  

(พรอมปรับเป ล่ียนกระบวนการและวิ ธีการทํางานตามสภาวะแวดลอม                 
ที่เปล่ียนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม มาพัฒนาประยุกต     
ใชในการทํางานใหเกิดคุณคาตอองคกร) 

4) R = RESPONSIBILITY รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกและรับผิดชอบตอหนาที่ องคกร สังคม ส่ิงเเวดลอม เเละ
ประเทศ) 

5) T = TEAMWORK มุงม่ันในการทํางานรวมกัน 

(ทํางานรวมกันดวยความเคารพเช่ือถือ และรวมกันระดมความคิดเห็นอยางมีหลักการ
เหตุผล เพื่อมุงปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ) 

3.1.5 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) ยกระดับทาเรือสู World Class Gateway Port 
2) รักษาสวนแบงทางการตลาด พรอมสรางมูลคาเพ่ิมจากธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับทาเรือ 

หรือธุรกิจใหมเพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับองคกร 
3) เพิ่มศักยภาพการบริหารการเงินการลงทุน ที่รองรับการดําเนินงานในอนาคตได

อยางมีมาตรฐาน 
4) ยกระดับการปฏิบัติการทาเรือสู World Class Port ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ

นวัตกรรม 
5) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหพรอมตอการยกระดับสูมาตรฐานสากลและ        

กาวทันความเปล่ียนแปลง 
6) สรางความเชื่อมั่นและการยอมรับแกผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการดําเนินงาน        

ที่รับผิดชอบตอสังคมและเตบิโตไดอยางย่ังยืน 

3.1.6 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1) การพัฒนาทาเรือใหสามารถเพิ่มปริมาณตูสินคาถายลํา (Transshipment) ได     

เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
2) การพัฒนาการทาเรือฯ สูทาเรือท่ีเปน Green Port Supply Chain โดยการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ รวมถึงการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและ
เคร่ืองมือทุนแรงสมัยใหมมาใช เพื่อพัฒนาทาเรือเปน Smart Port 3.0, 4.0 และการพัฒนาทาเรือ     
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะชวยเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ ยกระดับมาตรฐาน         
การบริการ ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย สังคม และ
ส่ิงแวดลอม
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3) การพัฒนาการตลาดโดยเฉพาะ Digital Marketing รวมถึงการนําเสนอบริการ
และนวัตกรรมเพ่ือทันตอความตองการและตอบสนองผู ใชบริการ เพ่ือการเติบโตและรองรับ           
การแข งขันจากผู ประกอบการเอกชนที่ มีการขยายธุรกิจ และความรวมมือ กับพันธมิตร                  
ดวย Platform/รูปแบบการใหบริการใหม ๆ อยางตอเนื่อง 

4) การพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมจากสินทรัพย และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและ
การพัฒนาตามแนวทางของทาเรือชั้นนํา หรือทาเรือที่การทาเรอืฯ มคีวามรวมมือ/ขอตกลงฯ 

3.1.7 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
การมี พ้ืนที่ขนาดใหญที่เปนผืนเดียวกันในทําเลที่ตั้ งที่ ได เปรียบและมีโครงขาย          

การ เ ช่ือมโยง ท่ีส ง เสริมการขนส งต อ เนื่ อ งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)  ซ่ึงมี                 
ความเหมาะสมในการกระจายสินคาและการพัฒนาเชิงพาณิชย รวมถึงการได รับประโยชน                
จากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

 

3.2 กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ) 
3.2.1  ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  

เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูง อยูในกลุมประเทศพัฒนา
แลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติ         
ท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

การทาเรือฯ ไดนําประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน มาประกอบการพิจารณากําหนด      
กลยุทธ และแผนงาน/โครงการรองรับ เพ่ือใหมีความครอบคลุมในประเด็นความมั่นคง ปลอดภัย        
จากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในทุกระดับท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และการเมือง ประเด็นความมั่งคั่ง ที่สนับสนุนใหประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อยางตอเน่ือง และมีความสามารถในการแขงขันสูง รวมทั้งความย่ังยืน ที่มุงการพัฒนาที่สามารถ สราง
ความเจรญิ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลอง กับกฎระเบียบของประชาคมโลก และมุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของประชาชน ทุกภาคสวน สําหรับยุทธศาสตรชาติสวนท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของการ
ทาเรือฯ โดยตรง คือ ยุทธศาสตร ท่ี  2 ดานการสรางความสามารถในการแขง ขัน ในเรื่ อง                 
การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ การพัฒนาภาคการผลิต และบริการ การพัฒนาผูประกอบการ         
และเศรษฐกิจพิ เศษและเมือง การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การเช่ือมโยงกับภูมิภาค                 
และเศรษฐกิจโลกในประเด็น “อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส” สภาวะแวดลอม                  
ท่ีเก่ียวของกับองคกร 
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แผนภาพที่ 11 วิสัยทัศนประเทศไทย 2580 

 

3.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน 
สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติ เพื่อเปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และ
มาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชน
ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและ       
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกําหนด    
ใหเร่ิมดําเนินการปฏิรูปในดานตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและที่จะกําหนดเพ่ิมเติมภายในหน่ึงป 
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนญู โดยจะตองดําเนินการปฏิรูปอยางตอเน่ืองในชวงหาปขางหนา เพื่อให
บรรลุเปาหมาย ที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน  

การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแตละดานไดนํา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งรายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ 
สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผนดนิตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี ปรองดอง มาประกอบการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ดาน จะกอใหเกิดประโยชนในภาพรวมของ
ประเทศ รวมทั้งสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักของการทาเรือฯ โดยตรง คือ ดานเศรษฐกิจ ในประเด็น
“ปฏิรูปที่ 9 : Connectivity พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในประเทศ กิจกรรมที่ 5 ยกระดับ ทาเรือตาง ๆ 
ของไทย เชน วางบทบาททาเรือแหลมฉบังใหเปนประตูสูภูมิภาคอินโดจีน” 
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3.2.3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
ไดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนอยางตอเนื่อง 

มุงสรางภูมิคุมกัน และขับเคล่ือนสูการปฏิบัติใหเกิดผลชัดเจนทั้งในระดับประเทศและพ้ืนที่ โดยให
ความสําคัญตอการพัฒนาและเตรียมความพรอม คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ          
ใหป รับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงไดอย าง เหมาะสม การพัฒนาประเทศ                    
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป ที่จะสามารถตอยอดในระยะตอไป
เพ่ือใหบรรลุ เปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ทั้งในเปาหมายของ                         
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร ในภาพรวมของประเทศ โดยยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 สวนที่เก่ียวของกับภารกิจของ การทาเรือฯ โดยตรง ยุทธศาสตรหลัก ไดแก ยุทธศาสตร       
ท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ในเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสในภาพรวม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบคมนาคมขนสง การพัฒนาระบบ      
โลจิสติกส การพัฒนาดานพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศาสตรที่ 10 การตางประเทศ 
ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค สวนยุทธศาสตรรอง ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเขมแข็ง        
ทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

 

3.2.4 นโยบาย Thailand 4.0 
การนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดัก                         

ความเหลื่อมลํ้า และกับดักความไมสมดุลในการพัฒนา พรอมกับปฏิรูปประเทศไทยสูความมั่นคง         
ม่ังคั่ง และย่ังยืน อยางเปนรูปธรรม ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ขับเคล่ือนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกลไกประชารัฐจนสามารถเปนประเทศโลกท่ีหนึ่งในศตวรรษที่ 21 
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แผนภาพที่ 12 การเชื่อมโยงนโยบาย Thailand 4.0 
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แผนภาพที่ 13 แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
ภายใตนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงเปนแนวนโยบายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน เพ่ือมุงปฏิรูปประเทศสูการเปน
ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนตัวขับเคล่ือนการพัฒนา 
เพ่ือใหเกิดการนําไปปฏิบัตไิดอยางเปนรูปธรรม 

 

3.2.5 นโยบายและทิศทางการพัฒนาของ กทท. โดยคณะกรรมการการทาเรือ     
แหงประเทศไทย 

คณะกรรมการการทาเรือฯ ไดมีนโยบายในการมุงเนนใหเกิดการบริหารงานองคกร
อยางมีธรรมาภิบาล พัฒนาการดําเนินงาน และรูปแบบการใหบริการโดยการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชเพ่ือใหเกิดการพัฒนา และเติบโตอยางย่ังยืนตลอดจนเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
มาตรฐานใหเทียบเทาทาเรือชั้นนําของโลก รวมทั้ง ลดตนทุนโลจิสติกส เพื่อสรางขีดความสามารถ      
ในการแขงขันของประเทศในภาพรวมโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดงันี้ 

-  บริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงขององคกร 
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-  พัฒนาและขยายขีดความสามารถทาเรือแหลมฉบังรองรับการเติบโตของประเทศ 
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหสามารถเช่ือมโยง
รูปแบบการขนสงอยางไรรอยตอ (Seamless Connectivity) เพ่ือลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ 

-  พัฒนาสูการเปน Smart Port เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและยกระดับ  
การใหบริการใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยไดมาตรฐานสากล  

-  พัฒนาทาเรือภูมิภาคใหเปนประตูการคาหลัก สนับสนุนการคา การลงทุนกับ        
กลุมประเทศ BIMSTEC และ GMS รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต (SEC) 

-  พัฒนาธุรกิจทาเรือบก (Dry Port) ใหเปนโครงขายการขนสงสนิคาเชื่อมโยงระหวาง
การขนสงสนิคาในประเทศและระหวางประเทศ  

-  บริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเกิดมูลคาเพิ่ม สรางความไดเปรียบในเชิงธุรกิจ
ตอองคกร ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

-  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการใหบริการ รวมทั้งการบริหารจัดการ          
สูมาตรฐานสากลและการเปนองคกรช้ันนํา 

-  พัฒนาสงเสริมบุคลากรใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อมุงสูการเปนองคกร   
แหงการเรียนรูและนวัตกรรม 

-  พัฒนา บุคลากรให มีค วามพร อม ในการดํ า เนิ น งาน เชิ ง รุ ก  เ พ่ื อรอง รั บ                   
การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในเชิงธุรกิจ 

-  การใหความสําคัญตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม เพ่ือสรางการมีสวนรวม           
ในการดําเนนิงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมใหดีข้ึนและเติบโตอยางย่ังยืน 

3.2.6 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ และความผูกพันลูกคา
ผูใชบริการ SRTO ที่ทาเรือแหลมฉบัง 
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แผนภาพที่ 14 การเช่ือมโยงนโยบาย Thailand 4.0 

 

3.3 มาตรการ/ปจจัยท่ีเก่ียวของ (MEANS)  
ในการกําหนดยุทธศาสตรของการทาเรือฯ ที่เหมาะสมกับสภาพการณที่เปล่ียนแปลงไป        

โดยไดวิเคราะหขางตนตาม 3.1 – 3.2 ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และไดจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่จะนํามากําหนดกลยุทธดวยตัวแบบ TOWS ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 แผนภาพ TOWS MATRIX 

Vision 
To be World Class Port with 
Excellent Logistics Services for 
Sustainable Growth in 2030 :     
มุงสูมาตรฐานทาเรือช้ันนําระดับโลก 
พรอมการใหบริการดานโลจิสติกส     
ที่เปนเลิศ เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน
ในป 2573 
เปาหมาย 
เ ป น ท า เ รื อ ช้ั น นํ า ร ะ ดั บ โ ล ก 
เชื่ อมโยงโครงข าย โล จิสติกส สู
การคาโลกแบบไรรอยตอ 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 ไดเปรยีบ Hinterland โครงสราง

พื้นฐาน และโครงขายการขนสง   
ที่ดี 

S2 การ จัดการท า เรื อ เที ยบ เท า
มาตรฐานสากล 

S3 ทลฉ. มีการเชื่อมโยงเครือขาย
เส นทางขนส ง สินค าทา ง เ รื อ        
ทั่วโลก (PLSCI) เพิ่มข้ึน 

S4 GTO/ ITO ร ว ม ส นั บ ส นุ น          
การดําเนินงาน 

S5 พื้นที่ขนาดใหญในผืนเดียวกัน 
สามารถตอยอดการเปนเมืองทา 
(Smart City) 

S6 ทําเลที่ตั้ งใกลแหลงธุรกิจและ
อุตสาหกรรม สงเสรมิการกระจาย
สนิคา 
 

จุดออน (Weaknesses) 
W1 ที่ตั้งไมอยูบนเสนทางการเดิน     

เรือหลักของโลก 
W2 ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญ/บุคลากร

สู ก า ร พั ฒน า ต า ม วิ สั ย ทั ศ น            
ที่เพียงพอ 

W3 บริหารสินทรัพยต่ํากวาท่ีควร 
W4 ยังไมสามารถบริหารจัดการ     

ด านการ เ งิ น  การลงทุ น ได มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอยางเพียงพอ 

W5 การพัฒนาระบบเทคโนโล ยี
ดิ จิ ทั ล ยั ง ไ ม ทั น ต อ ก า ร
เป ล่ียนแปลง และขาดการใช
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรม 

W6 ยังไมสามารถบริหารจัดการ
นวัตกรรม/ความคิดสรางสรรคได
ดีเทาที่ควร 

W7 ยังไมสามารถสราง Strategic 
Partnership ไดอยางเปนรูปธรรม 

โอกาส (Opportunities) 
O1 การพัฒนาโครงสรางการขนสง

ของรัฐ EEC/SEC 
O2 ปจจัยมหภาคมีแนวโนมฟนตวั 
O3 โอกาสใหมจากการร วมทุน     

กับทาเรือ/พันธมิตร 
O4 การปรับตัวการใหบริการผาน 

Digital Platform และการพัฒนา 
Smart Port 

O5 การพัฒนาอยางย่ังยืนตาม BCG 
Model 

O6 ไทยมีเปาหมายและแนวทาง    
ในการสงเสริมยานยนตไฟฟา 
(EV) ที่ชัดเจน 

O7 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า
เห็นชอบในหลักการการปรับแก 
พ.ร.บ. การทาเรือฯ มาตรา 6 
และ 9 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 
 การพัฒนาโครงสรางการขนสง
ภาครัฐกับทําเลที่ตั้งของการทาเรือฯ 
 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการจัดการ  
 การรวมมือกับทาเรือพันธมิตร/
ธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 
 ก า ว สู  Port 4. 0 & Smart Port 
ตามทาเรือชั้นนํา/ที่มีความรวมมือ 

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 
 บริหารจัดการสินทรัพย  และ
พัฒ น า คว าม ร ว ม มื อ  เพื่ อ เ พ่ิ ม
ศักยภาพในการดําเนนิงาน 
 บริหารจัดการทางการเงินใหเกิด
ผลต อบ แท น ท่ีสู ง ข้ึ น  แล ะ เ พ่ิ ม
ศักยภาพทางธุรกิจ 
 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม 
Digital Marketing ใหไดดีเทียบเทา
คูแขง และใชขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data)  ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ป ฏิบั ติ ง า น แล ะ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร         
ของ การทาเรือฯ 
 บริหารจัดการน วัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคสู Port 4.0 และ
ตอยอดโอกาสทางธุรกิจ 
 หาโอกาสจากทาเรือพันธมิตร/
ธุรกิจ เพ่ือเสริมสรางผูเชี่ยวชาญ/
บุคลากรสูการพัฒนาตามวิสัยทัศน 
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อุปสรรค (Threats) 
T1 ก ารพัฒนา โครงการ Land 
Bridge 
T2 น โยบา ย รั ฐ อ า จ ไ ม เ อ้ื อ ต อ          
ขีดความสามารถอยางเต็มที่ 
T3 กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ อาจไม
เอ้ือตอกิจการ 
T4 ประเทศเพื่อนบาน/เวียดนาม
อาจสงผลตอการเติบโต 
T5 ปญหาความขัดแยงระหวาง
ประเทศ อาทิ รัสเซียและยูเครน 
T6 การพัฒนาเสนทางการขนสง
สินคาทางรางจากจีนมายังลาว          
มีผลตอปริมาณตูสินคา 
T7 เ อ ก ช น พั ฒ น า  Platform/

รูปแบบการใหบริการใหม ๆ 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 
 การใชประโยชนจากจุดแข็งที่มี     
เ พ่ือรักษาสวนตลาดจากประเทศ
เพ่ือนบาน 
 การใชประโยชนจากจุดแข็งที่มี     
เพ่ือรักษาสวนตลาดภายในประเทศ 
 

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 
 การนํา  Digital Marketing และ
การใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
เพื่อรับมือการแขงขัน 
 การใชน วัตกรรมและความคิด
สรางสรรค เพื่อรบัมือการแขงขัน 
 สรางความไดเปรียบพื้นที่หนาทา 
และหลังทา (Hinterland) เพ่ือรับมือ
การแขงขัน 
 

 
สามารถวางได 2 ยุทธศาสตรโดยมี 5 กลยุทธ 10 แผนงาน ดังนี้.- 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของทาเรือ 

เปาประสงค พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อยกระดับ Logistics 
ของประเทศใหเปนศูนยกลางการขนสงสินคาของภูมิภาค และพัฒนาทาเรือสู World Class 
Gateway Port               

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาโครงสรางการขนสงภาครัฐกับทําเลท่ีต้ังของการทาเรือฯ 

แผนงานที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือยกขนตูสินคา 
แผนงานที่ 2  เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตูสินคา 

รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวของอ่ืน ๆ ภายในศนูยการขนสงตูสินคาทางรถไฟทาเรือแหลมฉบัง 

แผนงานที่ 3  จัดหาเครื่องมืออุปกรณสําหรับเครื่องมือทุนแรง
ภายในศูนยการขนสงตูสนิคาทางรถไฟทาเรือแหลมฉบัง 

กลยุทธท่ี 2 การรวมมือกับทาเรือพันธมิตร/ธุรกิจเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ 
แผนงานที่ 1  จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับพันธมิตร        

ในการศึกษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงตูสินคาในทาเรือแหลมฉบัง 
กลยุทธท่ี 3 สรางความไดเปรียบพื้นที่หนาทา และหลังทา (Hinterland)        

เพื่อรับมือการแขงขัน 
แผนงานที่ 1  การพัฒนาทาเรือบก (Dry Port) ของการทาเรือฯ 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาสมรรถนะองคกรดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
เปาประสงค พัฒนาสมรรถนะองคกรดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม     

เพื่อยกระดับการปฏิบัติการทาเรือสู World Class Port               
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กลยุทธที่ 1 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม Digital Marketing ใหไดดี
เทียบเทาคูแขง และใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ปรับปรงุกระบวนการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ของการทาเรือฯ 

แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการตลาด 
แผนงานที่ 2  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  CRM ( Customer 

Relationship Management) และ Contact Center ของการทาเรือฯ 
กลยุทธท่ี 2 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการ 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบ e-Payment    
แผนงานที่ 2  พัฒนาระบบ Mobile Application ของการทาเรือฯ  
แผนงานที่ 3  พัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ดวยระบบ  

Port Community System 

 
ตารางที่ 7 แผนปฏิบัติการป 2566 – 2570 

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
66 67 68 69 70 

พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของทาเรือ 

พั ฒ น า
ระบบการ
ดําเนินงาน
ท า เ รื อ สู  
World 
Class 
Gateway 
Port 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
เคร่ืองมือยกขนตู
สินคา 
*ปจจัยความเส่ียง
จาก T2 และ T3 

ปริมาณตู
สนิคา 
(ทีอียู) 

 

300,000 350,000 400,000 500,000 500,000 

  เพ่ิมประสิทธิภาพ
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด กา ร ตู สิ น ค า 
รวม ท้ังกิจกรรม     
ที่เก่ียวของอ่ืน ๆ 
ภ า ย ใ น ศู น ย        
การขนสงตูสินคา
ทางรถไฟทาเรือ    
แหลมฉบัง 
*ปจจัยความเส่ียง
จาก W2 และ T3 

ปริมาณตู
สนิคา      
(ทีอียู) 

300,000 350,000 400,000 500,000 500,000 
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  จัดหา เค ร่ืองมื อ
อุปกรณสํ าห รับ
เครื่องมือทุนแรง
ภ า ย ใ น ศู น ย        
การขนสงตูสินคา
ทางรถไฟทาเรือ
แหลมฉบัง 
*ปจจัยความเส่ียง
จาก W2 และ T3 

จํานวน 
 

3 6 8 12 12 

 การรวมมือ
กับทา เ รือ
พันธมิตร/
ธุรกิจเพื่ อ
สรางโอกาส
ทางธุรกิจ 
 

จั ด ทํ า บั น ทึ ก
ข อ ต กล ง ค ว า ม     
ร ว ม มื อ กั บ
พั น ธ มิ ต ร ใ น
ก า ร ศึ ก ษ า
โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการ
ขนสงตู สินคา ใน
ทาเรือแหลมฉบัง 
*ปจจัยความเส่ียง
จาก W7 T2 และ 
T3 

จํานวน 
โครงการ 

1 2 3 4 5 

  การพัฒนาทาเรือ
บก (Dry Port ) 
ของการทาเรือฯ 
*ปจจัยความเส่ียง
จาก W2 T2 และ 
T3 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 
โครงการ 

1 1 1 1 2 
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พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ
องคกรดวย
เทคโน โล ยี
ดิ จิ ทั ล และ
นวัตกรรม 

ก า ร นํ า
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือ
เพ่ิม Digital 
Marketing 
ใ ห ไ ด ดี
เที ยบเท า
คูแขง และ
ใ ช ข อ มู ล
ขนาดใหญ 
(Big Data) 
ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
แ ล ะ ก า ร
ใหบริการ
ข อ ง ก า ร
ทาเรือฯ 

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สําหรับการตลาด 
*ปจจัยความเส่ียง
จาก W2 W5 W6 
และ T7 

รอยละ 100 
นําระบบ
ใชงาน 

100 
ปรับปรงุ

ฐาน 
ขอมูล
ลูกคา 

 

100 
ปรับปรงุ

ฐาน 
ขอมูล
ลูกคา 

 

100 
ปรับปรุง

ฐาน 
ขอมูล
ลูกคา 

 

100 
ปรับปรงุ

ฐาน 
ขอมูล
ลูกคา 

 

  โครงการพัฒนา
ระบบ CRM 
(Customer 

Relationship 
Management) 
และ Contact 

Center ของการ
ทาเรือฯ 

*ปจจัยความเสี่ยง
จาก W2 W5 W6 

รอยละ 50 100 
นําระบบ
ใชงาน 

100 
ปรับปรงุ

ฐาน 
ขอมูล
ลูกคา 

 

100 
ปรับปรุง

ฐาน 
ขอมูล
ลูกคา 

 

100 
ปรับปรงุ

ฐาน 
ขอมูล
ลูกคา 

 

 การนํา
เทคโนโลยี

ดิจิทัล    
เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
และการ
จัดการ 

พัฒนาระบบ      
e-Payment 

*ปจจัยความเสี่ยง
จาก W2 W5 W6 

และ T7 
 

รอยละ 50 100 
นําระบบ
ใชงาน 

100 
ออกแบบ

ระบบ
เพ่ิมเติม 

100 
ออกแบบ
ระบบ

เพ่ิมเติม 

100 
ออกแบบ
ระบบ

เพ่ิมเติม 
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  พัฒนาระบบ 
Mobile 

Application 
ของการทาเรือฯ 
*ปจจัยความเสี่ยง
จาก W2 W5 W6 

และ T7 

รอยละ 50 100 
นําระบบ
ใชงาน 

100 
ออกแบบ

ระบบ
เพ่ิมเติม 

100 
ออกแบบ
ระบบ

เพ่ิมเติม 

100 
ออกแบบ
ระบบ

เพ่ิมเติม 

  พัฒนาการ
เช่ือมโยง Data 
Logistic Chain 

ดวยระบบ  
Port 

Community 
System 

*ปจจัยความเสี่ยง
จาก W2 W5 W6 

และ T7 

รอยละ 50 100 
นําระบบ
ใชงาน 

100 
ออกแบบ

ระบบ
ระยะที่ 

2 

100 
ออกแบบ
ระบบ
ระยะที่ 

2 

100 
นําระบบ
ใชงาน 
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แผนภาพที่ 15 กรอบความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการการใหบริการขนสงตูสินคาทางรถไฟของทาเรือแหลมฉบังดวยระบบเทคโนโลยี (ป 2566 – 2570) 
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) ที่เช่ือมโยงวิสัยทัศน ประเด็นยทุธศาสตร และเปาประสงค กับหลักของ Balanced Scorecard 4 มิต ิ(มิติประสิทธิผล  
มิติคุณภาพ มิติประสิทธภิาพ และมิติการพัฒนาองคกร) สรปุได ดังนี ้ 

แผนภาพที่ 16 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 4 

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 
 

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนํายุทธศาสตรไปใช 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาแผนปฏิบัติการการใหบริการขนสงตูสินคาทางรถไฟ

ของทาเรือแหลมฉบังดวยระบบเทคโนโลยี (ป 2566 – 2570) มีดังนี้.- 

 1. การทาเรือฯ มีความตองการที่จะใหศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟของทาเรือ      

แหลมฉบังเปนทาเรือท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเปนหลักในลักษณะของ e-Port        

นั่นหมายถึง การบริหารจัดการงานทุกสวนภายในทาเรือจะเปนระบบอัตโนมัติในรูปแบบการสงขอมูล

จากหนวยงานตาง ๆ เขาสูศูนยกลาง เชน การเคล่ือนยายตูสินคา หรือจุดเปลี่ยนถายสินคา เปนตน 

อีกทั้ งการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการตลาด ระบบ CRM (Customer Relationship 

Management)  ร ะบบ  e-Payment  ร ะบ บ  Mobile Application ระบบ  Port Community 

System หรือแมกระท่ังการนําเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใชกับเครื่องมือที่ ใช            

ในทาเรือ การควบคุมประตูเขาออกดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเครื่องชั่งน้ําหนัก (Weigh Bridge 

and e-Gate Control) เปนตน จึงตองมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต      

ใชในเครื่องมือหรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหการทาเรือฯ สามารถบรรลุตามยุทธศาสตรพัฒนาสมรรถนะ

องคกรดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

 2. เพ่ือเปนการรองรับการเพ่ิมขึ้นของการขนสงสินคาทางรถไฟของทาเรือ      
แหลมฉบัง อันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายเสนทาง รวมทั้งนโยบายสนับสนุน       
การเปล่ียนรูปแบบการขนสงสินคา (Modal Shift) จากทางถนนเปนระบบราง ซ่ึงการทาเรือฯ           
มีเปาหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการขนสงตูสินคาจากทาเรือแหลมฉบังใหมีสัดสวนรอยละ 
30 ของตูสินคาทั้งหมด หรือประมาณ 6 ลานทีอียูตอป จึงจําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
รถไฟ ทั้งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือยกขนตูสินคา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ     
ตูสินคา รวมท้ังกิจกรรมที่เก่ียวของอ่ืน ๆ ภายในศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟทาเรือแหลมฉบัง 
จัดหาเครื่องมืออุปกรณสําหรับเครื่องมือทุนแรงภายในศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟทาเรือ       
แหลมฉบัง
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3.  พัฒนาทาเรือบกเพิ่มโดยใหกระจายไปในพื้นที่ ตา ง ๆ เ พ่ือทําหน าที่                 

เปนศูนยกลางโลจิสติกสในการสงสินคาภายในประเทศไทยหรือแมกระทั่งในพ้ืนท่ีที่ไมมีทางออก          

สูทะเล เชน ประเทศลาว และประเทศจีนตะวันตก เนื่องจากประเทศไทยมีทาเรือบกที่ดําเนินการ 

ไดแก ศนูยรวมตูคอนเทนเนอรเนอรที่ลาดกระบัง (ICD ลาดกระบัง) มีพื้นที่ 647 ไร (1.04 ลานตาราง

เมตร) ประกอบไปดวยคลังสินคา 380 ไร (0.61 ลานตารางเมตร) และส่ิงอํานวยความสะดวกอีก 268 

ไร (0.429 ลานตารางเมตร) มีความสามารถในการรองรับตูสินคา 1.48 ลานทีอียูตอป ทาเรือบกนี้        

ทําหนาท่ีสนับสนุนกิจกรรมการขนถายสนิคาตูของทาเรือแหลมฉบังและทาเรือกรงุเทพ 
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