รายงานองค์ความรู้ที่มีการจัดการ
เพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ท่าเรืออัจฉริยะ
จัดทาโดย
การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
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ท่าเรืออัจฉริยะ
การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๑. ความสาคัญและความเป็นมา
๑.๑ ความสาคัญองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน้าที่อานวยการควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับ
การเข้า - ออกท่าเรือ การบรรทุกขนถ่าย การเก็บรักษาอุปกรณ์และวัสดุทุกชนิด ดูแลรักษาท่าเรือ ให้บริการแก่เรือ
ที่เข้าและออกจากท่าเรือ และมีหน้าที่ในการขนถ่ายยุทโธปกรณ์ทางทหารอีกด้วย
ตามพัน ธกิจ ของ ทพส. - ทร. ได้แก่ การให้การสนับสนุนเรือรบของกองทัพเรือและเรือ รบ
ต่างชาติ ที่กองทัพเรือจะสั่งการ การให้บริการแก่เรือสินค้าของเอกชน ตลอดจนให้บริการพื้นที่ หลังท่า และ
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องดารงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ทางทหาร เป็นสาคัญ และข้อผูกพันที่
จะพึงมีกับผู้ประกอบการที่จะมีอายุสัญญาไม่เกิ นห้วงเวลาที่กองทัพเรืออนุญาตให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์เท่านั้น
และการสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จากหน้าที่และพันธกิจข้างต้นจะเห็นได้ว่า การท่าเรือสัตหีบ ให้ความสาคัญในการให้บริการเรือรบ
ก่อนเป็นลาดับแรก ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของการท่าเรือสัตหีบ ที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพเรือ ถือว่าเป็นกิจที่มี
ความส าคั ญยิ่ งต่อ กาลั ง รบหลั ก คื อ กาลั งทางเรื อ และภารกิ จอี กอย่ างหนึ่ งที่ มีความส าคัญ รองลงมาคือ การ
ให้บริการแก่เรือสินค้าของเอกชน ตลอดจนให้บริการพื้นที่หลังท่า ดังนั้นการท่าเรือสัตหีบ จึงได้มีการทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการการให้บริการของท่าเรือ
เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานะภาพของกาลังพล ยุทโธปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดารง
ความพร้ อ มของการปฏิ บั ติ อั น จะเป็ น การส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง ได้ แ ก่ ก าลั ง ทางเรื อ ไปถึ ง ยั ง
กองทัพเรือ และอีกด้านหนึ่งคือความพึงพอของบริษัทเอกชนในการเข้ามาใช้บริการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ รวมทั้งมี
การกาหนดความต้องการและแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองกับ แนวทางยุทธศาสตร์ ฐท.สส.
เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีการมุ่งเน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถของฐานทั พ ท่ า เรื อ โดยได้ มี ก ารก าหนดระบบการบริ ห ารจั ด การท่ า เรื อ รบที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ ที่เรียกว่า “ท่าเรืออัจฉริยะ” ซึ่งถือว่ามีความสาคัญยิ่งต่อกาลังรบหลัก ของ ทร. เนื่องจากเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพกาลังทางเรือ มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและการบริหารจัดการท่าเรือรบ เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามทางทะเล การพัฒนาศักยภาพของของกาลังพล
และยุ ทโธปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมรั บมือกับภัยคุกคามทางอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทุก
รูปแบบ และที่สาคัญ ยังได้มีการนาเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรื อ คือ ระบบบริ ห ารจั ดการท่าเรื ออิเลคทรอนิก (E-Port) และระบบควบคุมการจราจรทางน้า VTS
(Vessel Traffic System) มาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการท่าเรือรบ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการปฏิบัติงาน
ในการนาเรือรบเข้า – ออก ท่าเรือแหลมเทียนและท่าเรือทุ่งโปรงให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว หรือมีประสิทธิภาพ
เท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในการเชื่อมโยงภาพสถานการณ์ในทะเล การป้องกันและ
ควบคุมฐานทัพ (HDHC) การรักษาฝั่ง และการปฏิบัติการทุ่นระเบิดตามแผนการป้องกันประเทศ รวมถึงการรักษา
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ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสนั บสนุนการปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่สงคราม (MOOTW) ซึ่งถือว่ าเป็นการ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ ทร.ในการป้องกันภัยคุกคามทางอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไป
๑.๒ ความเป็นมาและแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
“ท่า เรื ออัจ ฉริ ยะ” เป็ นการบริห ารจัดการท่าเรือเพื่อ มุ่งเน้นการพัฒนาการท่าเรือรบ ในการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ ทร. ในด้านการป้องกันภัยคุกคามทางอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ
พัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพท่าเรือ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยมีแนวคิดจากการนาระบบอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ มาประยุกต์และปรับใช้กับ
ท่าเรือรบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ ของ ทร. โดยมีจุดเริ่มต้น ในวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๓๔ หลังจากที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบงานท่าเรือจุกเสม็ดให้แก่การท่าเรือสัตหีบ -ฐานทัพเรือสัต
หีบเป็นผู้รับผิดชอบงานต่อและได้คงเหลือจานวนเจ้าหน้าที่บางส่วนไว้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกาลังพลของ
การท่าเรือสัตหีบ-ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้คงความพร้อมในการปฏิบัติงานในการให้บริการเรือและผู้ประกอบการ
ที่มาใช้บริการท่าเรือได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการปฏิบัติงานในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยมาเป็นท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ ได้ดาเนินการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและรูปแบบของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -การท่าเรือแห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากการปฏิบั ติงานตามรูปแบบของการท่าเรือแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบหรือข้อปฏิบัติของระบบการบริหารจัดการของ
กองทัพเรือ เช่น การสั่งการ อัตราหน้าที่ของกาลังพล รวมทั้งการรับผิดชอบตามตาแหน่งของ การท่าเรือสัตหีบ
จึงส่งผลทาให้การให้บริการแก่ผู้รับบริการเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการไม่ได้รับการอานวย
ความสะดวกจากท่าเรือเท่าที่ควรจะเป็น ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ได้มีการจัดทา
คู่มือ “การปฏิบั ติงานเชิ งพาณิ ช ย์ ท่ าเรื อพาณิ ช ย์สั ตหี บ -กองทัพเรือ (คปพ.๓๙)” ขึ้น โดยมี เ ป้าหมายเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของการท่าเรือสัตหีบ ฯ และผู้ประกอบการที่มาใช้บริการของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ ได้ศึกษา
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
อ้างอิงและการสั่งการที่ชัดเจนของผู้บังคับบัญชา คู่มือนี้ถือว่าเป็นคู่มือเล่มแรกที่มีประโยชน์อย่างมากของท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ เนื่องจากทาให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจพาณิชย์นาวีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน การปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือนี้ ส่งผลให้การบริหารจัดการของท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานแต่ละส่วนและแต่ละตาแหน่งงานทีช่ ัดเจน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ จะมีเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานแล้วก็ตาม
แต่คู่มือนี้กย็ ังมีจุดอ่อนในหลายประเด็น เมื่อนามาใช้กับการให้บริการเรือรบราชนาวีไทย เริ่มตั้งแต่ ปัญหาเรื่องของ
การบริหารจัดการที่จอดเทียบเรือ การติดต่อประสานงานระหว่างเรือก่อนเรือเข้าจอด การขอรับบริการของเรือรบ
ไม่เป็นไปตามความต้องการ หรือการอานวยความสะดวกต่างๆที่เรือ รบต่าง ๆ ต้องการหรือร้องขอไม่เป็นไปตาม
ที่คาดหวังไว้ เช่น เรือรบออกราชการได้ไม่ตรงเวลาที่กาหนดไว้เนื่องจากประสบปัญหาการติดต่อสื่อสาร หรือการ
ประสานงาน ทาให้มีปัญหาการขอรับการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกจากท่าเรือไม่ได้หรือได้แต่ไม่ครบตามที่
ทางเรือต้องการ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวทาให้เรือรบไม่สามารถได้รับการสนับสนุนจาก ฐท.สส.และหน่วยอื่น ๆ
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ได้อย่างที่ต้องการไว้ ส่งผลทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น เรือรบไม่สามารถเข้าเทียบเรือได้ ท่าเรือไม่มี
ความพร้อมเนื่องจากปัญหาการติดต่อประสานงานกันระหว่างท่าเรือกับเรือรบ ปัญหาระบบไฟฟ้า ระบบประปา
มีไม่เพียงพอ หรือแม้แต่การให้บริการที่ไม่สะดวกและล่าช้า เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภารกิจของเรือ
รบอย่างมาก เนื่องจากเป็นสาเหตุทาให้กองเรือไม่สามารถออกปฏิบัติราชการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความไม่พร้อมในการรบของกาลังทางเรือของกองทัพเรือ ส่งผลทาให้การปฏิบัติภารกิจของเรือรบเป็นไป
อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพื่อแก้ปัญหานี้ ผู้บังคับบัญชาทั้งในส่วนของ ฐท.สส.และ กร.จึงได้มีการตกลง
ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมิติในที่ประชุมได้มอบหมายให้ ฐท.สส.มีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุน
กองเรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้กองเรือสามารถออกปฏิบัติราชการได้ตามแผน และได้จัดทาเอกสาร
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการการสนับสนุนกองเรือที่มาใช้ท่าเรือของ ฐท.สส.(กทส.ฯ) ซึ่งต่อมา พ.ศ.๒๕๔๕ ฐท.
สส. (กทส.ฯ) ได้นามาเรียบเรียงจัดทาเป็นคู่มือชื่อว่า “คาแนะนาการท่าเรือ พ.ศ.๒๕๔๕ หรือ นทร.๔๕” ซึ่งนับว่า
เป็นเอกสารฉบับแรกที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติการใช้ท่าเรือของ ฐท.สส.รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของ กทส.ฐท.สส. และเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ใน ฐท.สส.ในการสนับสนุนกองเรือ เอกสารดังกล่าวนี้
ส่งผลทาให้การปฏิบัติงานทั้งในส่วนของ ฐท.สส.และ กองเรือ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่ติดขัดเหมือนในอดีตที่
ผ่านมา
ปัจจุบันนี้ แม้ว่าท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ จะดาเนินการด้านพาณิชย์แต่การดาเนินการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักคือการสนับสนับสนุนงานด้านความมั่นคงเป็นหลักการสาคัญ การดาเนินการที่ผ่านมา
ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ การทาความตกลงใดๆ จะต้องดารงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ทางทหารเป็นสาคัญ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ดังนั้น การดาเนินงานของท่าเรือพาณิชย์สัต
หีบ-กองทัพเรือที่ผ่านมา จึงมุ่งเน้นการสนับสนุนเรือรบของกองทัพเรือ โดยได้มีการจัดหาระบบเทคโนโลยีที่สาคัญ
ๆ คือ ระบบ E-Port และระบบ VTMS ที่ใช้ในการให้บริการเรือ พาณิชย์ นามาประยุกต์และปรับใช้กับเรือรบ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนเรือรบของกองทัพเรือ อันจะทาให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น ระบบ E-Port และระบบ VTMS ถือว่าเป็นระบบที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง จนพัฒนามาเป็น “ท่าเรืออัจฉริยะ” ในปัจจุบัน เนื่องจากระบบ E-Port ช่วยสนับสนุนให้เรือรบสามารถ
แจ้งกาหนดการใช้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัด ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย (กระดาษส่งข่าว) ท่าเรือ สามารถตอบรับ
การขอใช้บริการได้ทันที เนื่ องจากไม่ต้องเสียเวลารอการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ในขณะที่ระบบ VTMS เป็น
ระบบมาตรฐานสากลส าหรั บ ท่ าเที ย บเรื อหรื อศู น ย์ค วบคุ ม เรื อ เข้ า -ออก เพื่ อใช้ ในการติ ดต่ อ สื่ อ สาร เฝ้ า ฟั ง
(Monitor) อุบัติภัยทางทะเล และประสานงานควบคุมการเดินเรือในร่องน้า ตรวจจับเรือด้วยเครื่องเรดาร์ เครื่อง
วิทยุ AIS กล้ องโทรทัศน์ว งจรปิ ด และสื่อสารกับเรือผ่านระบบวิทยุ MF/HF หรือ VHF/DSC พร้อมด้วยระบบ
ฐานข้อมูลเรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจรทางน้า รวมทั้ง
การจัดทาฐานข้อมูลการขนส่งทางน้า ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านการขนส่งอย่างต่อเนื่อง และระบบ
Logistics อีกทั้งยังสนับสนุนภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอีกด้วย
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๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้
๒.๑ วัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๒.๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
รวมถึงการอานวยความสะดวกและลดเวลาในการรอคอยท่าเรือของเรือรบที่มาใช้บริการท่าเรือของ ฐท.สส.
๒.๑.๒ เพื่อบูรณาการระบบเทคโนโลยี (ระบบ E-Port และระบบ VTMS) ร่วมกับกระบวนการทางาน
ของท่าเรือรบให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒.๑.๓ เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวค่าใช้จ่ายที่เรือขอรับสนับสนุนจากท่าเรือ เช่น ค่าน้าประปา ค่าไฟ ค่าใช้เครื่อง
ทุ่นแรง เป็นต้น อันจะนาไปใช้ในการวางแผนสาหรับการลดต้นทุนหรือลดความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้น
๒.๒ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๒.๒.๑ ระบบการให้บริการท่าเทียบเรือ ให้การบริการครอบคลุมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒.๒ ความพึงพอใจในระบบการบริหารจัดการของผู้รับบริการเรือรบกองทัพเรือ ที่เข้ามาขอรับบริการ
ท่าเทียบเรือ
๒.๒.๓ ศูนย์ปฏิบัติงานในการให้บริการเรือได้มาตรฐานตามสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (IALA)
๒.๒.๔ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้รับ-ส่งข่าว
๓. กระบวนการผลิตผลงาน
๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวั ต กรรม ในการออกแบบระบบ “ท่ า เรือ อั จฉริ ย ะ”มี ขั้ นตอนดาเนิน งาน
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
๑.ขั้นตอนการวางแผนออกแบบระบบ
๑.๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๗ ผู้บังคับบัญชาทั้งในส่วนของ ฐท.สส.และ กร.ได้ มีการทบทวน
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการท่าเทียบเรือที่ผ่านมา และได้มีการประชุมและจัดทาเอกสารการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการการสนับสนุนกองเรือที่มาใช้ท่าเรือของ ฐท.สส.(กทส.ฯ) ซึ่งต่อมา พ.ศ.๒๕๓๗ ฐท.สส.
(กทส.ฯ) ได้นามาเรียบเรียงจัดทาเป็นคู่มือชื่อว่า “คาแนะนาการท่าเรือ พ.ศ.๒๕๓๗ หรือ นทร.๓๗” ซึ่งเอกสาร
ฉบับแรกที่จัดทาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการใช้ท่าเรือของ ฐท.สส.รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับ
เจ้าหน้าที่ของ กทส.ฐท.สส. และเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ใน ฐท.สส.ในการสนับสนุนกองเรือ (ต่อมาได้มีการปรับปรุง
แก้ไข “คาแนะนาการใช้ท่า พ.ศ.๒๕๔๕ ใช้มาถึงจนถึงปัจจุบัน)
๑.๒ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์หลักคือการสนับ
สนับสนุนงานด้านความมั่นคงและดารงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ทางทหารเป็นหลักการสาคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์สุดสุดในการให้บริการแก่เรือรบกองทัพเรือ ผู้บังคับบัญชา กทส.ฐท.สส. จึงได้มีนโยบายในการนาระบบ
E-Port และระบบ VTMS ที่ ใ ช้ ใ นท่ า เรื อ พาณิ ช ย์ อ ยู่ แ ล้ ว มาปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การ ให้ บ ริ ก ารแก่ เ รื อ รบ
โดยช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีการจัดส่งกาลัง พลการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จานวน ๑๕ นาย
ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ VTMS ที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด เพื่อที่จะได้นาองค์ความรู้มาถ่ายทอด
และปรับใช้การให้บริการท่าเรือที่จุกเสม็ด
๑.๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษจิ กายน ๒๕๕๘ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหี บ ได้มีการจัด อบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการนาระบบ E-Port และเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
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ระบบ VTMS และต่อมาได้นาระบบมาใช้ในการให้บริการเรือรบเกี่ยวกับในด้านความมั่นคง เชื่อมโยงเกี่ยวกับการ
นาระบบมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร การเชื่อมโยงภาพสถานการณ์ในทะเล การรักษาฝั่ง และ
การปฏิบัติการทุ่นระเบิดตามแผนการป้องกันประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมดจานวน ๒๐ นาย ประกอบไป
ด้วย ๓ หน่วย ได้แก่ ท่าเรือจุกเสม็ด สอ.รฝ. ทัพเรือภาค ๑ และศรชล ภาค ๑ สิ่งที่ได้จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
นอกจากกาลังพลจากหน่วยเรือรบต่าง ๆ จะได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบ E-Port และ ระบบ VTMS หรือเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติการให้บริการท่าเรือรบที่ได้มาตรฐานแล้ว สิ่งที่สาคัญที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ
การที่ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการบริการท่าเรือรบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผน
ในการนาระบบ“ท่าเรืออัจฉริยะ” มาใช้กับการบริการท่าเรือรบกองทัพเรือ มีระบบดังต่อไปนี้
๒.๑ ระบบ E-Port
เป็นขั้นตอนการขอใช้บริการของเรือรบ ในการให้บริการเรือเข้าเทียบท่า มีการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการให้ บ ริ การ โดยเรื อ สามารถแจ้ งขอใช้บ ริการทางระบบ ผ่ าน web browser โดยระบุ username และ
password ที่ได้จากระบบ (เรือต้องทาการลงทะเบียนกับท่าเรือก่อนเข้าใช้งาน) จากนั้นส่งข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่
ท่าเรือในการตรวจสอบวันเวลาเข้า - ออก และตรวจสอบการขอใช้สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา เรือลาก
จูง เป็นต้ น จากนั้น ข้อมูลจะส่งให้หัวหน้าท่าเรือแหลมเทียนในการอนุมัติและรับทราบ (ในขั้นตอนนี้ระบบจะ
คานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามภาระค่าใช้จ่ายเดียวกับที่ใช้กับเรือพาณิชย์ เก็บเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของเรือ
รบ) จากนั้นเมื่ออนุมัติให้เข้าเทียบท่า ระบบจะแจ้งไปยัง เรือเพื่อให้เรือทราบวันเวลาที่เข้าออก รวมเวลาในการ
ดาเนินการไม่ควรมากกว่า ๖ ชม. ขั้นตอนกระบวนการทางานของ ดังแผนภาพด้านล่าง

ภาพที่ ๑ แสดงการทางานของระบบ E – PORT
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๒.๒ ระบบ VTMS
เป็นขั้นตอนการให้บริการเรือและควบคุมเรือเข้า -ออกจากท่า เรือแจ้งการใช้บริการท่าเรือ
และสิ่งอานวยความสะดวกในระบบ E-Port เมื่อทางเจ้าหน้าที่แผนกการท่ารับข้อมูลจากทางเรือถูกต้องแล้วก็จะส่ง
ข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมการสัญจรทางทะเล ทพส. - ทร.เมื่อศูนย์ได้รับทราบข้อมูลที่เรือขอใช้บริการแล้ว พอถึง
กาหนดเข้า/ออกจากท่าทางศูนย์ฯก็จะประสานการปฏิบัติรวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพท่าเรือ สิ่งอานวย
ความสะดวกให้ทางเรือทราบ จะติดต่อสื่อการระหว่างเรือกับท่าเรือเป็นระยะๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
และเมื่อเรือจะเข้าหรือออกจากร่องน้าท่าเรือต่างๆ ทางศูนย์จะประสานเกี่ยวกับสภาพจราจรของร่องน้าในท่าเรือ
ต่างๆให้ทางเรือทราบ ศูนย์ควบคุมฯประสานและแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเรือ เช่น แจ้งนายท่า ไฟฟ้า
ประปา เป็นต้น ระบบนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเรือได้ประมาณ ๕๐ ไมล์ สามารถติดตามหรือพิสูจน์
สัญชาติรวมทั้งตาแหน่งที่เรืออยู่ในขณะนั้นได้ในระยะ ๕๐ ไมล์ และเมื่อเรือผ่านร่องน้ามาถึงท่าเรือหรือออกจาก
ท่าเรือนั้น ๆ ทางศูนย์ฯจะให้เรือประสานกับนายท่าของท่าเรือนั้น ๆ โดยตรง ส่วนทางศูนย์ก็จะเฝ้าฟังพร้อมที่จะ
ให้บริการตลอดเวลา

ภาพที่ ๒ แสดงการทางานของระบบ VTMS
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ภาพที่ ๓ แสดงขั้นตอนการบริหารจัดการของระบบ VTMS
๓. ขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน
๓.๑ ก่อนหน้าที่จะมีการนาระบบ VTMS มาใช้กับเรือรบกองทัพเรือ ปัญหาที่พบได้บ่อย คือ การเข้าออกของเรือยังไม่มีระบบที่ชัดเจน ทาให้เรือรบมีโอกาสเกิดการชนหรือเกิดอุบัติได้ แต่หลังจากที่นาระบบ VTMS
มาปรับประยุกต์ใช้กับท่าเรือรบ ทาให้มีการตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติการเข้า- ออกของเรือรบได้ชัดเจน สะดวก
และคล่องตัวมากขึ้น ซึง่ ดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานตามสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (IALA)
๓.๒ นอกจากความสาคัญของระบบ E-Port และ VTMS แล้ว สมรรถนะของกาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับท่าเรือรบถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนระบบท่าเรืออัจริยะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการปฏิบัติงาน ท่าเรือจุกเสม็ดจึงมีนโยบาย
ในการพัฒ นาสมรรถนะของกาลั ง พล โดยการจั ดส่ งก าลั ง พล จ านวน ๓๐นาย เข้า รับ การอบรมการควบคุ ม
การจราจรทางน้า โดยเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย การใช้วิ ทยุสื่อสาร การใช้เรดาห์ การใช้ AIS การใช้ระบบ
กล้อง CCTV การหาพิกัดของเรือ การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือกับท่าเรือ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานของกรมเจ้าท่าและตามมาตรฐานตามสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (IALA)
๓.๓ จากการน าระบบ E-Port และ VTMS มาปรั บประยุก ต์ใช้ กับท่ าเรือรบ บางครั้งมี โ อกาสที่
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจะอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมต่อการใช้งานหรือเกิดการขัดข้องเกิดขึ้น เช่น ระบบวิทยุ
สื่อสาร หรือระบบเรดาห์ เป็นต้น มีการตรวจสอบแก้ไขปัญหานี้โดยการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ VTMS ในแต่
ละวัน โดยการทดลองติดต่อกับเรือ ก่อนที่จะใช้งานจริง
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๓.๔ ในด้านงบประมาณ ปัจจุบันงบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก ทพส.ทร. แต่ยังไม่เพียงพอนัก
โดยเฉพาะในส่วนของค่าตอบแทนนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ระบบ VTMS แก้ปัญหาโดยการวางแผนให้ ฐท.สส.
จัดสรรงบประมาณให้
๓.๕ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ทัพเรือภาค ๑ ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ VTMS ของระบบท่าเรือ
อัจฉริยะได้ เนื่องจากยังขาดความพร้อมของอุปกรณ์ที่สามารถรองรับกับระบบได้ ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์
สูงสุดจากระบบได้อย่างเต็มที่
๔. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข
หน่วยได้มีการสรุปผลดาเนินการจากการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการ
บริการท่าเรืออัจฉริยะในหน่วยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ท่าเรือจุกเสม็ด สอ.รฝ.ทัพเรือภาค ๑ และศรชล ภาค ๑
เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาระบบการบริการท่าเรือรบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๓.๒ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑. ระบบการให้บริการท่าเทียบเรือ ให้ครอบคลุมกับทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่เข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือ
๓. ศูนย์ปฏิบัติงานในการให้บริการเรือได้มาตรฐานตามสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (IALA)
๔. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้รับ-ส่งข่าว
๕. ทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้บริการเรือแต่ละครั้ง
๖. เวลาในการขอใช้บริการในแต่ละครั้งไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๓.๓ ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
๑. ระบบ E-Port มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยในเริ่มจากท่าเรือพาณิชย์ - สัตหีบ
หลังจากนั้นจึงนามาใช้กับท่าเรือแหลมเทียนเพื่อใช้กับเรือหลวง ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเดิมการให้บริการท่าเรือใช้การติด
สื่อสารโดยใช้ส่งข่าวทางระบบโทรเลขต้องใช้เวลาล่วงหน้า ๒๔ ชม. ในการดาเนินการช่วงแรกยังคงมีการใช้งาน
ร่วมกับเอกสาร ต่อมามีการพัฒนาระบบ และเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ ทาให้ ได้รับการตอบสนองจาก
กองเรืออย่างเห็นได้ชัด และลดเวลาในการปฏิบัติงานต่อครั้งไม่เกิน ๖ ชั่วโมง และสามารถลดต้นทุนด้านเอกสารลง
เป็นศูนย์ เรือได้รับความสะดวกมากขึ้น ได้รับการบริการจากท่าเรือได้อย่างครบถ้วน มีความปลอดภัย เรือสามารถ
ปฏิบัติราชการได้ตามแผน วัดผลโดยแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ ทพส.-ทร.
๒. ระบบการควบคุมการสัญจรทางทะเล (VTMS) ในอดีตท่าเรือใช้วิทยุในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประสบ
ปั ญ หาในการระบุ ต าแหน่ งที่ ตั้ง และปั ญหาของระบบสื่ อสาร เมื่อ น าระบบ VTMS มาใช้ง านท าให้ เ กิด ความ
ปลอดภัยของระบบควบคุมการจราจรในร่องน้า และสามารถพิสูจน์ตัวตนของเรือที่เข้ า-ออกร่องน้าได้ สามารถ
ควบคุมการจราจรทางน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ CCTV คอยตรวจสอบเรือที่เข้า จอดหรือออกเรือสามารถ
ส่องดูเรือได้ภายในระยะ ๓ ไมล์ ไม่มีอุบัติเหตุทั้งของเรือและของท่าเรือส่งผลให้ลดต้นทุนการซ่อมทาเรือและท่า
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๓.๔ การใช้ทรัพยากร
๑. ทพส. - ทร. ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านงบประมาณจากการจัดหาอุปกรณ์ ได้แก่จัดหาระบบ E-Pot
ระบบ VTMS รวมทั้งเรือลากจูงและเครื่องทุ่นแรง และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนกองเรือ
อย่างเต็มความสามารถ
๒. ใช้พื้น ที่ ของ พทส. - ทร. ในการจัดตั้ง ศู นย์ควบคุมการสั ญจรทางทะเลที่ท่าเรือจุกเสม็ด (อาคาร
ท่าเรือเฟอรรี่) ปฏิบัติหน้าที่ ๒๔ ชม. โดยใช้งบประมาณจาก ทพส.-ทร. ทั้งการก่อสร้างและการบารุงรักษา รวมไป
ถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
๓. ทพส. - ทร. สนับสนุนข้อมูลจากระบบ ISO เพื่อนามาในการปฏิบัติการของเรือรบ เพื่อให้ท่าเรือแหลม
เทียนและท่าเรือทุ่งโปรง สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบ ISO ๙๐๐๑ และ ๑๔๐๐๑ ได้
๔. ผลการดาเนินการ
๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
๔.๑.๑ มีระบบในการบริหารจัดการและเว็ปไซต์ในการให้บริการในการนาเรือเข้า - ออกจากท่าเรือ
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ไม่จากัดสถานที่ปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ลดค่าใช้จ่ายทรัพยากร
สิ้นเปลือง และสามารถคานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายของเรือแต่ละลาได้
๔.๑.๒ ศูนย์ควบคุมการสัญจรทางทะเล จานวน ๑ แห่ง ที่ท่าเรือจุกเสม็ด (อาคารท่าเรือเฟอร์ รี่)
จุดเด่น คือมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชม. ในการนาเรือเข้า - ออกจากท่าเรือ มีระบบ CCTV และกล้อง
จานวน ๖ จุด บริเวณหน้าท่าในการตรวจสอบเรือบริเวณท่าเรือ
๔.๒ การบ่งชี้ สร้าง แสวงหาข้อมูล/ความรู้ (ผลสัมฤทธิ์)
๔.๒.๑ ระบบการให้บริการท่าเทียบเรือ ให้ครอบคลุมกับทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ ทั้งในส่วนผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ
๔.๒.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่เข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือ ในปี ๒๕๖๓ ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการใช้การใช้บริการท่าเรือในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑
๔.๒.๓ ศูนย์ปฏิบัติงานในการให้บริการเรือ มีมาตรฐานตามองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
และสมาคมประภาคารระหว่ า งประเทศ (IALA) และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านมี ม าตรฐานได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
จากสถานศึกษาที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง
๔.๒.๔ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้รับ -ส่งข่าว ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ปริมาณ
การใช้กระดาษในการลดลงเป็นศูนย์
๔.๒.๕ ทาให้ได้ทราบภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการเรือแต่ละครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เรือหลวงจักรี
เข้าเทียบท่า ๒๔ ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท ต่อครั้งซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลของกองทัพเรือในการ
คานวณต้นทุนได้
๔.๒.๖ ค่าเฉลี่ยเวลาในการขอใช้บริการของเรือหลวงในแต่ละครั้งไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
๔.๓.๑ การปฏิบัติงานในการนาเรือเข้า – ออก ของท่าเรือ และทุกส่วนงาน ทาได้ทราบถึง ปัญหา
และอุปสรรค รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการนาเรือเข้าออก ทีมงานจึงได้มีการคิดค้น และนา
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เทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒ นาระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทาให้การให้ บริการเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ครบถ้วน และปลอดภัย
๔.๓.๒ การดาเนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง ท่ า เรือ (ฐท.สส.) และ กองเรื อ ต่ างๆ รวมไปถึง หน่ ว ย
ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และระบบได้พัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอ
๔.๓.๓ ระบบสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กาลังพลให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความชานาญ
มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดข้อผิดพลาดและความเสียหายแก่ทางราชการ
๔.๓.๔ เรือรบทุกลาที่ขอใช้บริการเข้าเทียบและออกจากท่าหรือขอรับการสนับสนุนสิ่งอานวยความ
สะดวก ได้รับบริการครบถ้วน และไม่มีการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบั ติงานของกาลังพลท่าเรือในสังกัดของ
กทส.ฐท.สส. ได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจจากผู้ที่มาขอใช้บริการท่าเรือ ทั้งในส่วนของหน่วยเรือ/เรือ ของ ทร.ไทย
และในระดับชาติจากมิตรประเทศที่นาเรือเข้ามาเทียบท่า
๔.๓.๕ การน ากระบวนการการจั ด การความรู้ (KM) มาใช้ ใ นการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ให้ กั บ
ท่าเรือแหลมเทียน และท่าเรือทุ่งโปรง จะทาให้ กทส.ฐท.สส. สามารถขยายการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการ
ให้บริการท่าเรือเข้าสู่มาตรฐานสากลได้ โดยประหยัดงบประมาณ ทร. ในการจ้างบริษัทภายนอก มาดาเนินการจัด
ฝึกอบรม
๕. ปัจจัยความสาเร็จ
๕.๑ สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสาเร็จ
ปัจจัยภายนอก
๑.นโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการ การ
ขนส่ งทางน้ า มุ่ง สู่ ก ารเป็ น Smart Port ในอนาคต พัฒ นาระบบ E-Payment ช าระค่า ธรรมเนี ยมด้ว ยระบบ
ออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการทางการเงินให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ซึ่งเป็นการผลักดันให้ ทพส.-ทร.
นาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับเรือพาณิชย์ที่ใช้บริการ กับ ทพส.-ทร. จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาร่วมกับ กทส.ฐท.สส.
เพื่อใช้กับเรือหลวงด้วย
๒.ยุทธศาสตร์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาการให้บริการและกระบวนการทางานสู่การ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Best in Class of Services and Operations) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ท่าเรือพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุ คคลให้สอดรับ
กับภารกิจและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับการดาเนินงาน การให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
๓.การมีส่วนร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งเสริมให้การนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์มีการพัฒนา
อย่างไม่สิ้นสุด ตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ปัจจัยภายใน
๑.นโยบายของผู้บริหารท่าเรือให้ความสาคัญกับการทางานมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการบริหารท่าเรือ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และการพัฒนากาลังพลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยองค์ความรู้และมีความชานาญ จึงมีส่วนอย่างยิ่งในการสนับสนุ นการจัดหาทรัพยากร และการ
ฝึกอบรมของกาลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการใช้งานอย่างครบถ้วน
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๒.ทพส.-ทร. ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ กทส.ฐท.สส. ทั้งข้อมูลด้านงบประมาณงบประมาณและข้อมูล
ทรัพยากรที่จาเป็น ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓.กาลังพลมีทักษะ ความรู้ ความชานาญ ในแต่ละตาแหน่งหน้าที่ สามารถปรั บเปลี่ยนวิธีการทางานที่
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง จึงทาให้การทางานมีความราบรื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. บทเรียนที่ได้รับ
๖.๑ การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิต และการนาผลงานไปใช้
ข้อสรุป การนาเทคโนโลยี E-Port และ VTMS มาใช้ในการบริหารจัดการท่าเรือ มีดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ มีการกาหนดทิศทางและเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน
(การนา KM และ คู่มือการปฏิบัติงานเชิงพาณิชย์ มาใช้เป็นเครื่องมือ) ทาให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ การจัดการความรู้จะสาเร็จได้ต้องได้รับการชี้นาและ
สนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหาร มีระบบการติดตามประเมินผล การรับฟังความคิดเห็นและการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องจากเจ้าหน้าที่ เป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนการปฏิบัติงานและ
สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางานให้ดียิ่งขึ้น
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
๑. ในช่วงเริ่มต้นของการนาเทคโนโลยีมาใช้ (การเปลี่ยนระบบจากกระดาษมาใช้เป็นระบบออนไลน์) ต้อง
มีการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่ว น ทั้งส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และส่วนของผู้รับบริการ ซึ่งต้องมีการเตรียม
ทรัพยากร และเจ้าหน้าที่ของท่าเรือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนา
คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการทางานลงในระบบ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกาลังพลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน
๒.ฐท.สส. ต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการซ่อมทา และการบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
และสนับสนุนกาลังพลเพื่อรักษาองค์ความรู้เพื่อให้ปฏิบัติงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๓.การปฏิบัติงานของกาลังกาลังพล กทส.ฐท.สส. เป็นงานที่เพิ่มเติม จากงานปกติ และเป็น
ภาระ
รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ฐท.สส. ควรมีการจัดเตรียมงบประมาณสาหรับเป็นค่าตอบแทน
ให้กับกาลังพล เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจที่จะดาเนินการต่อไป
๔.การคานวณค่าใช้จ่ายของเรือหลวง อ้างอิงจากภาระการใช้ท่าเรือ (tariff) ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ซึ่งอาจไม่ใช้ต้นทุนที่แท้จริง หากมีการพัฒนาต่อไป ทร.ควรกาหนดอัตราของค่าบริการต่างๆ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการคานวณต้นทุนของ ทร ที่แท้จริง
๕.หากมีการนามาใช้กับท่าเรือแหลมเทียนและท่าเรือทุ่งโปรง ควรใช้เป็นระบบอินเตอร์เน็ตภายใน ทร.
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับไปสู่ภายนอก
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๗. การเผยแพร่ผลงาน
๗.๑ การเผยแพร่
- มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ท่าเรือ ตัวแทนเรือ และผู้มา
ใช้บริการท่าเรือ
- มีการจัดทาเอกสารคู่มือ และเผยแพร่ไปยังผู้ปฏิบัติในท่าเรือทั้ง ๓ ท่าและเรือที่ใช้บริการท่าเรือของ กทส.
- มีการเผยแพร่ลงใน website ของ กทส.ฐท.สส.
๗.๒ การยอมรับ
๑. เรือรบกองทัพเรือให้การยอมรับในการขอใช้บริการเทียบท่าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมี
ความพึงพอใจในขั้นตอนการใช้งาน เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่าย
๒. ศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้าจากท่าเรือมาบตาพุด มาดูงานที่ศูนย์สัญจรทางทะเล ทพส.-ทร. เมื่อ
๒๔ พ.ย.๖๓
๓. ได้รับใบรับรองการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากลในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015
และ ISO 14001:2015) จากบริษัท United Registrar of Systems (Thailand) Limited.

ภาพที่ ๔ แสดงการบรรยายเรื่อง ระบบ E-port และระบบ VTMS ให้กับผู้ช่วยผู้อานายการสานักงานท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและคณะและเจ้าหน้าที่จากบริษัท มารินไทยกรุ๊ป จากัด เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๓
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ภาพที่ ๕ เอกสารการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและด้านสิ่งแวดล้อม
(ISO9001:2015 และISO14001:2015)

หน้า ๑๔

ภาพที่ ๖-๗ แสดงกิจกรรมการอบรมการบริหารจัดการระบบ VTMS เมื่อวันที่ ๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
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ภาพที่ ๘ ภาพการปฏิบัติงานในศูนย์ VTMS

ภาพที่ ๙ ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จหลักสูตรวิชาพนักงานควบคุมการจราจรทางน้า

