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บทคัดยอ
ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือน้ําลึกหลักในการขนสงสินคาระหวางประเทศ และเปนทาเทียบเรือที่มี
อัตราเติบโตของการใหบริการขนถายสินคาสูงสุดแหงหนึ่งของโลก
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวทางและนโยบายปฏิบัติดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหเปนทาขนสงอิเลคทรอนิกส (e-Port) ซึ่งปจจัยที่จะทําใหการพัฒนา
ระบบทาขนสงอิเลคทรอนิกสประสบความสําเร็จ (Key Success Factors) ก็คือ การใชเทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสมมาช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน ดั ง นั้ น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology) ที่ทันสมัยจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทาเรือไปสูความเปนทาเรือสากลที่มีสมรรถภาพสูง
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการแลกเปลี่ยน รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห คนหา และเผยแพรระหวาง
หนวยงานตางๆ มากขึ้น ไมวาจะเปนระหวางทาเรือ หรือ Mode การขนสงอื่นๆ เชน รถไฟ รถยนต หรือ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของทาเรือแหลมฉบังซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหทาเรือประสบ
ความสําเร็จมีดวยกัน 4 ประการ (1) การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนและวางแผนการดําเนินงานของทาเรือ (3) โครงสรางของเทคโนโลยีสารสนเทศตองมีความยืดหยุน
และปรับเปลี่ยนไดไมยุงยาก (4) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะชวยปรับเปลี่ยนใหการดําเนินงานของ
ทาเรือมีความทันสมัยขึ้น สรางความไดเปรียบในการแขงขัน และสามารถพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหเปน
World Class Port ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูล สําหรับอํานวยความสะดวกและสรางความรวดเร็วแกผูใชบริการ
เพื่อลดระยะเวลาและคาใชจาย โดยมุงเนนระบบไรเอกสาร (Paperless) ยกระดับการใหบริการ การเพิ่มขีด
ความสามารถ (Capacity) ชวยลด Waiting Time ของเรือที่เทียบทาทําใหตนทุนสวนที่เปน Port Cost ของ
สายการเดินเรือต่ําลง การจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน
หนาทา เปนตน

คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ; ทาขนสงอิเลคทรอนิกส; ทาเรือแหลมฉบัง
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ที่มาและความสําคัญ
ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือน้ําลึกหลักในการขนสงสินคาระหวางประเทศ และเปนทาเรือที่มี
ความทันสมัยระดับโลก ตั้งอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ขนาด 6,340 ไร สามารถ
รองรับเรือสินคาที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก โดยทาเรือมีการพัฒนาแบงเปน 3
ขั้น คือ ขั้นที่ 1
ประกอบดวยทาซอมเรือ และมีทาเทียบเรือเอนกประสงคหลากหลายรูปแบบ เปดดําเนินการหมดทุก
ทาแลว ประกอบดวยทาเรือเอนกประสงค 3 ทา ทาเทียบเรือสินคาทั่วไป 1 ทา ทาเทียบเรือขนสง
รถยนต 2 ทา ทาเทียบเรือตูสินคา 5 ทา และอูตอเรือและซอมเรืออีก 1 อู สามารถรองรับตูสินคาได
4.5 ลาน TEU/ป สินคาทั่วไป 2.25 ลานตัน/ป และสินคารถยนต 950,000 คัน/ป ขั้นที่ 2 มีระดับความ
ลึกหนาทา 16 เมตร ปจจุบันเปดใหบริการแลวบางสวน ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนสงรถยนตและ
สินคาทั่วไป 1 ทา ทาเทียบเรือตูสินคา 6 ทา สามารถรองรับตูสินคาได 6.8 TEU/ป สินคาทั่วไป 0.38
ลานตน/ป และสินคารถยนต 1,000,000 คัน/ป และขั้นที่ 3 อยูระหวางเตรียมการศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดทางดานวิศวกรรม จะสามารถรองรับตูสินคาได 8 ลาน TEU/ป คาดวาจะพัฒนาแลวเสร็จ
ภายในป 2560
อยางไรก็ตามทาเรือของไทยมีจุดเสียเปรียบที่เปนทาเรือปลายทาง ไมไดอยูในเสนทางเดินเรือ
โลก ทําใหเสียเปรียบทาเรือญี่ปุน สิงคโปร และมาเลเซีย การที่เรือสินคาจะเขามา ตองออม
อาวไทย ทําใหเสียเวลาประมาณ 2-3 วัน แตหลักการที่สําคัญของการทาเรือฯ คือ การพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบังใหเปนทาเรือมาตรฐานระดับโลก พรอมที่จะใหบริการรับสงสินคา เปนทางผานเขาออกได
สะดวก ปลอดภัย ในราคาที่ยุติธรรม และเชื่อวาอีก 10 ป ทาเรือสิงคโปรจะถึงจุดอิ่มตัว สินคาจะมุงเขา
สูไทย ตามแผนพัฒนาถนนเศรษฐกิจ ไทย-จีน-พมา-ลาว และอินเดีย
ซึ่งจากนโยบายรัฐบาลที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย
มาใชในการบริหารจัดการองคกร และการใหบริการ รวมทั้งวิสัยทัศนของผูบริหารทาเรือแหลมฉบังที่ตองการ
ยกระดับการใหบริการของทาเรือแหลมฉบังใหกาวไปสูการใหบริการในลักษณะทาเรืออิเลคทรอนิกส (e-Port)
โดยเนนการปรับเปลี่ยนระบบงานใหบริการและการบริหารงานเขาสูรูปแบบที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ในการบริการ และมีประสิทธิภาพ พรอมมุงสูการเปนทาเรือมาตรฐานโลก (World Class Port) ดวยการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช
โครงการทาเรืออิเลคทรอนิกส หรือ e-Port จึงเปนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการบริการโดย
พัฒนาฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ทั้งระบบ ในระยะแรกของการพัฒนาจะเปนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเตรียมความพรอมดานฮารดแวร และระบบโครงขายเชื่อมโยง (Networking)
เพื่อพัฒนาไปสูระบบ e-Logistics ในภาคการขนสงโลจิสติกสระดับประเทศ หลังจากนี้จะเปน Application
Software ซึ่งเปนการพัฒนาระบบปฏิบัติการดานตางๆ ทั้งในดานระบบบริการสินคาและตูสินคา (Front
Office) อาทิเชน ระบบการบริหารทาเทียบเรือตูสินคา (Container Terminal Management System : CTMS)
ระบบการแจงขอมูลเรืออัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS) ระบบบัญชีการเงิน บัญชีบริการ
และระบบวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) รวมทั้งการนําระบบการรับ-สง
เอกสารผานระบบคอมพิวเตอรสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation : OA) ซึ่งถือเปนกาวสําคัญในการ
พัฒนา การบริหารจัดการและการบริการของการทาเรือฯ ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถทําธุรกรรมที่
เกี่ยวของกับการขนสงทางน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไปสู
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e-logistics ในอนาคต และกาวสูการเปนทาเรือระดับ World Class Port ที่ทันสมัย มีความคลองตัว ทั้งนี้ การ
พัฒนาดังกลาวจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเรือ สินคา และตูสินคาใหทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถ
ลดตนทุนคาใชจายของผูประกอบการได
นอกจากนี้ทาเรือแหลมฉบังไดดําเนินแผนงานประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกรใหสอดคลองกับ
โครงการทาเรืออิเลคทรอนิกส ดวยการเนนบทบาทของการเปนองคกรเชิงรุกที่ทันสมัย มีความคลองตัว
นาเชื่อถือ และโปรงใส ซึ่งภาพลักษณดังกลาวจะชวยสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการ และสนับสนุนภารกิจ
สําคัญในการเปดประตูเศรษฐกิจไทยสูเศรษฐกิจโลกไดเปนอยางดีภายใตคอนเซปท “e-Port มั่นใจ ทันสมัย
หัวใจของการบริการระดับโลก” เพื่อสนับสนุนภาพลักษณใหมที่เนนย้ําในเรื่องการบริการที่ทันสมัยรวดเร็ว
และโปรงใสดวยการใหเปนทาเรืออิเลคทรอนิกสที่สมบูรณแบบ

ซึ่งตามที่รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมุงหวังใหทุกภาคสวนเกิดความตื่นตัว และตระหนักถึง
ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งนี้ เพื่ อ ให เ กิ ด การดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด การทาเรือแหงประเทศไทย จึงไดกําหนดยุทธศาสตร “การพัฒนาทาเรือไทยให
เปน Gateway สูภูมิภาค” เพื่อสรางความไดเปรียบกับทาเรืออื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยมีสวนสําคัญ
สวนหนึ่ง คือ การยกระดับทาเรือแหลมฉบัง (LCB) ใหเปนทาขนสงอิเลคทรอนิกส (e-Port) เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูใชบริการของทาเรือ รวมถึงรองรับและดึงดูดปริมาณสินคาผานเขาออกอินโดจีนและ
จีนตอนใต
e-Port จึงเปนโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสในระดับประเทศ โดยมีเปาหมายให
การปฏิบัติงาน ณ ทาเรือเปนแบบอิเลคทรอนิกส ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกทาง
การคาและธุรกิจ รวมทั้งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการคาระหวางประเทศ
โครงการ e-Port เปนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย กรมศุลกากร การ
ทาเรือแหงประเทศไทย ศูนยเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และภาคเอกชน ประกอบดวย บริษัท ทีไอพีเอส
จํากัด ผูประกอบการทาเรือ บี 4 ทาเรือแหลมฉบัง บริษัท เคอรี่ สยามซีพอรต จํากัด ผูประกอบการโล
จิสติกส โดยรวมมือกันศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เพื่อผลิตและพัฒนาเครื่องมือตาม
ความต อ งการในรู ป แบบที่ เ หมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย โดยคํ า นึ ง ถึ ง
เทคโนโลยีที่มีอยูในประเทศไทยทั้งของภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับระบบสากล ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนในการพัฒนาเครือขายการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูล ฐานขอมูล
เพื่อใหไดผลลัพธที่เปนรูปธรรมในการใชงานระบบตางๆ ดังนี้
1. ระบบตรวจสอบการขนสงสินคาตามเสนทางอนุมัติ โดยใชเทคโนโลยีระบบตรวจสอบรหัส
โดยใชความถี่วิทยุ หรือ RFID (Radio Frequency Identification)
2. ระบบตรวจสอบการขนสงสินคา ทั้งสินคานําเขาและสงออก ณ สถานีตรวจสอบสินคา
ของทาเรือแหลมฉบัง ผูประกอบการทาเทียบเรือ บี 4 โดยประยุกตใชเทคโนโลยี RFID
3. ระบบรับชําระเงินคายานพาหนะผานทา ณ สถานีตรวจสอบสินคา ของทาเรือแหลมฉบัง
โดยใชเทคโนโลยี RFID

802

การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8

4. ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลบัญชีสินคาสําหรับเรือ (Manifest) และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของใน
รูปแบบดิจิทัลทั้งสินคานําเขาและสงออก
5. ระบบสั่ ง ปล อ ยสิ น ค า ผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ปยั ง บริ ษั ท ที ไ อพี เ อส จํ า กั ด
(ผูประกอบการทาเทียบเรือ บี 4 ) และ/หรือ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอรต จํากัด
6. ระบบสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดาน
การสินคา
7. ระบบวงจรสื่อสารขอมูลคุณภาพสูงและการประยุกตใชวงจรสื่อสารไรสายภายในทาเรือ
แหลมฉบัง
ปจจัยขอหนึ่งที่ทําใหยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสประสบความสําเร็จ (Key Success
Factors) คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสม การมีเครือขายเชื่อมโยงทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งเทคโนโลยีตางๆ
เหล า นี้ มี พื้ น ฐานมาจากการวิ จั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ทั้ ง สิ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให
หนวยงานรัฐและเอกชน ไดมีโอกาสใชเทคโนโลยีโดยคนไทย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ในราคาที่
แขงขันได เปนการลดการนําเขา และเสริมสรางความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมไทย
ผลลัพธจากโครงการนี้ จะเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศไทย โดยสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาคอินโดจีน
ซึ่ ง หมายรวมถึ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และคุ ณ ภาพของกิ จ กรรมด า นโลจิ ส ติ ก ส ทั้ ง ในส ว น
ผูประกอบการและผูใหบริการกิจกรรมดานโลจิสติกสในประเทศ และดึงดูดใหกิจการขนสงสินคาและ
บริการในภูมิภาคเขามาใชประเทศไทยเปนจุดเชื่อมโยงมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมตอ
ตางประเทศ มีการใชขอมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ มาชวยในการบริหาร ตลอดจนสงเสริมให
ผูใหบริการ (Service Providers) มีความเขมแข็ง อีกทั้งสนับสนุนผูใหบริการดานเทคโนโลยีของไทย
(Technology Providers) ดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
China e-Port
จากการศึกษาขอมูล พบวารัฐบาลจีน ลงทุนงบประมาณ โดยจัดตั้งหนวยงาน China e-Port Data
Center ภายใตสังกัด General Administration of Customs มีทีมงานวิจัยและพัฒนารวม 400 คน เพื่อพัฒนา
ระบบ China e-Port เพื่อเปนศูนยกลางเชื่อมโยงและเปลี่ยนขอมูลระหวาง 12 กระทรวง และดาน 245 แหง
ทั่วประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา และขยายความสามารถในการควบคุมดานศุลกากรและการ
ขนสงสินคาขามแดน โดยมีการใชประโยชนจากดาน Electronic Data Cross-Checking ในการเชื่อมโยงงาน
ดานการขนสง การรักษาความมั่นคง การเก็บภาษีศุลกากร การออกใบรับรองสินคา การชําระเงิน และการ
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ทําใหจีนสามารถควบคุมระบบศุลกากรและการสงสินคาขามแดนไดดีขึ้น
และรวดเร็วขึ้น
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ทําใหระยะเวลาในการทํางานสั้นลงเหลือเพียงแค 4 ชั่วโมง (ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานตองใชเวลาถึง 16-20
ชั่วโมง)
จุดเดนสําคัญของทาเรือสิงคโปร ไดแก
1. ศักยภาพในการรองรับตูสินคาและเรือสินคาจํานวนมาก
- รองรับตูสินคาไดมากกวา 17 ลาน TEUs (Twenty Foot Equivalent Units)
- รองรับเรือขนสงสินคาระหวางประเทศไดประมาณ 6.2 ลาน TEUs
2. ระบบการจัดการดานการขนสงสินคาที่ทันสมัย อาทิ
- การนําระบบ Flow Through Container Gate System มาใชในการขนสงสินคา ซึ่งชวยให
การขนสงสินคาสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- การนําระบบ Electronic Data Interchange (EDI) มาใชในการจัดทําเอกสารการขนสง
สินคา ซึ่งชวยประหยัดเวลาในการทําเอกสาร ทําใหบริการขนสงสินคามีความคลองตัว
3. มีเครือขายในการใหบริการกวางขวาง สามารถเชื่อมโยงการใหบริการกับทาเรือตางๆ กวา 600
แหง ใน 123 ประเทศทั่วโลก

ผลการวิเคราะห
งานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดทําการวิจัยเอกสารและบทความตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทาเรือแหลม
ฉบังสูการเปนทาเรืออิเลคทรอนิกส (e-Port) ซึ่งเอกสารหลักๆ ที่นํามาใชในการวิเคราะหเปนเอกสารการ
ประชุมโครงการนํารองยกระดับทาเรือแหลมฉบังใหเปนทาขนสงอิเลคทรอนิกส (e-Port) โดยเปนการรวบรวม
ขอมูลจากกรมศุลกากร การทาเรือแหงประเทศไทย และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ รวมมือกับภาคเอกชนบริษัท ทีไอพีเอส จํากัด (ผูประกอบการทาเทียบเรือ บี4) และ บริษัท เคอรี่
สยามซีพอรต จํากัด ทําการศึกษาและออกแบบระบบการดําเนินงานโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ชวยในการดําเนินงานและบริหารจัดการการทํางานของทาเรือแหลมฉบังใหเปนทาขนสงอิเลคทรอนิกส
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศของทาเรือแหลมฉบัง
จากนโยบายรัฐบาลที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยมา
ใชในการบริหารจัดการองคกร และการใหบริการ รวมทั้งวิสัยทัศนของผูบริหารทาเรือแหลมฉบังที่ตองการ
ยกระดับการใหบริการของทาเรือแหลมฉบังใหกาวไปสูการใหบริการในลักษณะทาเรืออิเลคทรอนิกส (e-Port)
เพื่ อสนั บสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติก สของประเทศประกอบกับแนวโนม ความกา วหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบัน และการขยายตัวของปริมาณขนถายตูสินคา ทําใหระบบสารสนเทศที่ออกแบบไวบน
รากฐานของระบบเดิมไมสามารถตอบสนองและรองรับความตองการของทาเรือและผูเกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดความทันสมัยของระบบ ดังนั้น ทาเรือแหลมฉบังจึงไดจัดใหมีการศึกษา ออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศของทาเรือแหลมฉบังใหทันสมัย สามารถรองรับการพัฒนาและ
การขยายตัวของปริมาณการขนสงอยางตอเนื่อง ตามทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเปนเครื่องมือใน
การกํ า กั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของผู ป ระกอบการท า เที ย บเรื อ (TLC) และกิ จ กรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับทาเรือตางๆ
จึงไดมีการจัดทําแผนแมบท (Master Plan) สําหรับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศของทาเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสามารถตอบสนองและรองรับภาระหนาที่ขององคกร
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ในปจจุบันและในอนาคต ทั้งในดานการแลกเปลี่ยน รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห คนหา และเผยแพรขอมูลที่
จําเป น ที่ เกี่ยวขอ งกั บกิจ การทา เรือ ระหวา งหน วยงานที่ เกี่ยวข องทั้ งภายในประเทศและองค ก รระหวา ง
ประเทศ และเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของผูประกอบการทาเทียบเรือ
(Terminal Leasing Companies: TLC) ใหเปนไปตามสัญญารวมทุนบริหารและประกอบการฯ เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
การออกแบบเบื้องตน (Conceptual Design) เพื่อการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบตรวจสอบ/ควบคุมสนับสนุนผูประกอบการทาเทียบเรือ (Terminal Leasing Company :
TLC)
ระบบควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูประกอบการทาเทียบเรือ (TLC) และผูประกอบการ
กิจการเกี่ยวเนื่องกับทาเรืออื่นๆ ของทาเรือแหลมฉบัง เชน คลังสินคาอันตราย การขนถายตูสินคาขึ้นลงรถไฟ
เปนตน แบบ Real Time โดยสามารถทราบสถานการณปฏิบัติงานของเรือสินคา ปนจั่นหนาทา ตลอดจน
สามารถตรวจนับปริมาณตูสินคาผานทา (Throughout) ที่ทําการขนถายขึ้น-ลงเรือสินคา ณ ทาเทียบเรือตางๆ
ในขณะปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง แมนยํา ระบบตรวจสอบ/ควบคุมจะมีระบบยอย (Sub-System) จํานวน 3
ระบบ ที่มีการทํางานอยางสอดคลองกัน โดยระบบยอยทั้ง 3 ระบบ ไดแก 1) TLC Crane Monitoring : TCM
2) Real Time System : RTS และ 3) Real Time Display : RTD โดยรายละเอียดสรุปไดดังนี้
- ระบบ TLC Crane Monitoring : TCM ระบบการตรวจสอบควบคุมผูประกอบการจะเปนระบบที่
เชื่อมโยงระบบปนจั่นหนาทาผานระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศเพื่อสงขอมูลมายังศูนยขอมูลกลาง
ทาเรือแหลมฉบัง โดยการรับสงขอมูลจากปนจั่นหนาทาเขาระบบเครือขายทองถิ่น (LAN : Local Area
Network) ที่ใชระบบเครือขายไรสายเชื่อมสัญญาณมาจากปนจั่นหนาทา เพื่อทําการตรวจสอบจํานวนการยกตู
สินคา และจะแสดงผลมายังผูมีหนาที่รับผิดชอบตอไป โดยจะนําเอาขอมูลจากระบบ EDI มาใชเปนขอมูล
สําหรับการตรวจสอบรวมกับระบบ TCM เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถเชื่อมโยงขอมูลมาเก็บไวที่
Server แบบ Real Time

รูปที่ 4: TCM Conceptual Design
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- ระบบ Real Time System : RTS เปนระบบที่ชวยใหขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจจับ
ของระบบ TCM สามารถสงผานมายังศูนยขอมูลกลางไดในทันที และระบบ RTS จะเชื่อมโยงกับระบบ Real
Time Display : RTD เพื่อแสดงผลใหแกผูรับผิดชอบ

รูปที่ 5: แบบเบื้องตนระบบ RTS
- ระบบ Real Time Display : RTD เปนระบบที่จะรับขอมูลจากระบบ RTS เพื่อแสดงใน
รูปแบบที่ผูใชงานตองการ

รูปที่ 6: แบบเบื้องตนระบบ RTD
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ระบบเชื่อมโยงเครือขาย
ระบบเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรระหวางทาเรือแหลมฉบัง ผูประกอบการทาเทียบเรือ และ/หรือ
ผูประกอบการกิจเกี่ยวเนื่องกับทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย และสวนราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปน เชน Electronic Data Interchange (EDI) ขอมูลเรือสินคา ขอมูล
เกี่ยวกับระบบการจัดการจราจรทางน้ําและความปลอดภัย รวมถึงกฎ ระเบียบ และประกาศของทางราชการ
เปนตน ระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใช
เทคโนโลยีสายใยแกวนําแสงเปนโครงขายเชื่อมโยงหลักของทาเรือแหลมฉบัง เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณ
ขอมูลที่จะเพิ่มขึ้นและทําใหระบบเครือขายมีเสถียรภาพสูง โดยมีการเชื่อมโยงภายในและภายนอกใน 3 สวน
ดังนี้
- การเชื่อมโยงเครือขายระหวางทาเรือแหลมฉบังกับผูประกอบการทาเทียบเรือ (TLC) ระบบการ
ตรวจสอบ/ควบคุม และสนับสนุน ผูป ระกอบการนั้น จะมรการติ ดตั้งอุป กรณบนปน จั่ น หนา ทา ซึ่งมีค วาม
เคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงไดออกแบบใหใชเครือขายไรสายและเชื่อมตอไปยังจุดกระจายสัญญาณ (Node)
บริเวณหนาทา เพื่อสงขอมูลผานสายใยแกวนําแสงไปยังศูนยขอมูลกลางทาเรือแหลมฉบัง (DC-LPS) เพื่อ
จัดเก็บและนําไปใชตอไป ในสวนของผูประกอบการขนสงรถยนตก็ไดออกแบบใหมีการเชื่อมตอกับระบบเดิม
ของผูประกอบการแลวสงมารายงานผลในวิธีเดียวกันกับผูประกอบการขนสงตูสินคา
- การเชื่อมโยงเครือขายระหวางทาเรือแหลมฉบังกับหนวยงานราชการ จะมีการเชื่อมโยงขอมูล 2
รูปแบบ โดยหนวยงานที่อยูในพื้นที่ของทาเรือแหลมฉบัง เชน กรมศุลกากร จะใชสายใยแกวนําแสงในการ
เชื่อมโยงเครือขายกับทาเรือแหลมฉบัง สวนหนวยงานที่ไมไดอยูในพื้นที่ของทาเรือแหลมฉบัง จะเชื่อมโยง
ผานระบบอินเตอรเน็ตเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดวยรูปแบบของ XML (Extensive Markup Language)
- การเชื่อมโยงเครือขายระหวางทาเรือแหลมฉบังกับหนวยงานเอกชน เชน บริษัทตัวแทนเรือ
สามารถเชื่อมตอโดยผานทางอินเตอรเน็ต สวนผูประกอบการทาเทียบเรือสามารถเชื่อตอไดโดยผานระบบ
เครือขายไรสายและสายใยแกวนําแสง

รูปที่ 7: ระบบโครงขายเชื่อมโยง
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ระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructures Information
Technology)
ระบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructures) เพื่อรองรับระบบ LAN (Local Area Network) ระบบ
WAN (Wide Area Network) และระบบ Office Automation ตางๆ เปนระบบที่สามารถสนับสนุนวิสัยทัศน
การพัฒนาและตอบสนองความตองการใชงานของทาเรือแหลมฉบัง และการเชื่อมโยงกับผูประกอบการ
ทาเทียบเรือ ผูประกอบการกิจการตอเนื่อง และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ทั้งในปจจุบันและในอนาคตได
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนจะตอ งมี ค วามเหมาะสมในด า นเทคโนโลยี โ ดยคํ า นึ งถึ ง ระบบเปด (Open
System) มีความยืดหยุน (Flexibility) มีความมั่นคงเชื่อถือได (‘Reliability) มีประสิทธิภาพสูง (Efficiency) มี
ความปลอดภัย (Security) สามารถตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย รวมทั้งสามารถควบคุมและใชงานระบบ
ไดจากทั้งภายในและภายนอก สามารถทํางานทดแทนกันไดแบบตอเนื่อง ตลอดจนสามารถฟนฟูระบบไดเร็ว
และยกระดับ (Upgrade) เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหมได และมีการ Integrate ระบบ ทั้งในดาน Network
System และ Software Application รวมทั้งบุคลากรเพื่อใหเกิด Optimal Solution
นอกจากนี้ ต อ งมี ค วามเหมาะสมด า นการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ขนาดการลงทุ น ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด
Opportunity Loss หรือ Over Investment มีความคุมคาในการลงทุน (Cost Effectiveness) มีการใช
ประโยชนสูงสุด (Utilization) และการลงทุนในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม (Timing)
ทั้ งนี้ สิ่ งที่ตอ งให
ความสําคัญเปนลําดับแรกสําหรับการพัฒนาโครงขายระบบสารสนเทศของทาเรือแหลมฉบัง ไดแก ความ
มั่นคงของระบบสารสนเทศ (System Security) และความเชื่อถือไดของระบบ (System Reliability) โดยระบบ
สารสนเทศจะตองสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงสูง หากสวนใดของระบบเกิดความ
เสียหาย (System Failure) สวนอื่นๆ ของระบบจะตองสามารถทํางานทดแทนไดในทันที (Redundant
System)

รูปที่ 9: ภาพรวมของเครือขายระบบสารสนเทศของทาเรือแหลมบัง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของทาเรือแหลมฉบัง ประกอบดวย
• การใช ICT เพื่อยกระดับทาเรือแหลมฉบังใหเปนทาเรือในระดับมาตรฐานสากล (World Class
Port) และรองรับการพัฒนาระบบ e-logistics ของประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
ประกอบดวย
- การจัดตั้งศูนยขอมูลกลางทาเรือแหลมฉบัง (Data Center of Laemchabang Port System)
DC-LPS 2 ศูนย ไดแก DC-LPS A และ DC-LPS B เพื่อใชเปนสถานที่ในการเก็บขอมูลของ
ระบบคอมพิวเตอร และบริหารงานในระบบตางๆ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับผูประกอบการและ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
- พัฒนาระบบ LAN ซึ่งประกอบดวยระบบสายใยแกวนําแสง อุปกรณกระจายสัญญาณ และระบบ
สนับสนุน รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย
- พัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office
Automation) เพื่อเปนระบบกลางในการติดตอ
ประสานงาน และเชื่อมโยงระบบตางๆ เขาดวยกัน
• การนํา ICL มาใชประโยชนในการกํากับ/ตรวจสอบ และสนับสนุนผูประกอบการ ตลอดจน
เชื่อมโยงขอมูลระหวางทาเรือแหลมฉบัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงผูประกอบการ
ทาเทียบเรือ เพื่อนําไปใชในการตรวจสอบ ควบคุมและสนับสนุนผูประกอบการและจัดทําระบบ WAN เพื่อใช
ในการเชื่อมโยงระบบ Internet และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
• พัฒนาศักยภาพในการใชประโยชนและบริหารจัดการดาน ICT ของบุคลากรในทุกระดับ การ
จัดตั้งศูนยการพัฒนาบุคลากร DC-LPS Training Center และพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตอความตองการใชงาน
ของบุคลากรภายในทาเรือแหลมฉบัง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในทาเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหมๆ

ปจจัยหลักที่ทําใหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสําเร็จ
ปจจัยที่ทําใหการพัฒนาระบบทาขนสงอิเลคทรอนิกสของทาเรือแหลมฉบังประสบความสําเร็จ (Key
Success
Factors) คือ การใชเ ทคโนโลยีที่มี ค วามเหมาะสมมาชวยเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการทํ า งาน
ประกอบดวย 4 ประการ
(1) การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนและวางแผนการดําเนินงานของทาเรือ
(3) โครงสรางของเทคโนโลยีสารสนเทศตองมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดไมยุงยาก
(4) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทาเรือ คือ การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการ
ดานโลจิสติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงสินคา พรอมเพิ่มขีดความสามารถดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเชื่อมโยงเครือขายขอมูลในการปฏิบัติงาน โดยมุงหวังใหแขงขันกับนานาประเทศได โดยมุงเนน
การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อใหสนองตอความตองการที่เพิ่มขึ้น ใหทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือหลักเพื่อรองรับ
การขนสงสินคาระหวางประเทศและการขนสงสินคาจากประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลมาใชในการพัฒนาธุรกิจ ทั้งมีการวางแผนและพัฒนาทาเรือให
สอดคลองกับความตองการของตลาด มีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเชื่อมโยงเครือขาย
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คมนาคมขนสงมาสูทาเรือ เพื่อเพิ่มความสะดวก ประหยัด และเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา
ของประเทศ นอกจากนี้ยังไดพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย โดยเนนปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการให
ไดมาตรฐาน ซึ่งระบบใหมจัดใหมีบริการตั้งแตประตูที่รถเขามาในเขตการทาเรือ รวมถึงคนขับรถจะตองมีบัตร
ผานเขาและออกทาเรือ
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ ICT โดยปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
สําหรับระบบงาน รวมถึงการติดตั้งระบบควบคุมการผานเขา-ออก ประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) และ
ระบบการจัดเก็บคายานพาหนะผานทา (e-Toll) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการบรรทุก ขนถายตูสินคาใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ลดเวลาในการใชทาเทียบเรือตูสินคา ลด
คาใชจายในการซอมบํารุงและพัฒนาการใหบริการสูมาตรฐานสากล และไดนําโปรแกรมระบบบริหารจัดการตู
สินคามาใช (Container Terminal Management System : CTMS) ชวยใหผูประกอบการสามารถตรวจสอบ
สถานะของสินคาได โดยใชเงินลงทุนกวา 100 ลาน พรอมเตรียมเชื่อมโยงการทํางานกับระบบของกรม
ศุลกากรใหเปน Single Window Entry สงผลใหการบริการทันสมัยรวดเร็วและลดขั้นตอน พรอมลงทุนจัดซื้อ
อุปกรณ เครื่องมืออํานวยความสะดวก รวมถึงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งรวมทุกโครงการคาดวา
ใชเงินลงทุนรวมกวา 1,000 ลานบาท
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนและวางแผนการดําเนินงานของทาเรือ
ความสําคัญของโลจิสติกส คือ กระบวนการวางแผน การดําเนินงาน การควบคุม การเคลื่อนยายทั้ง
ไปและกลับ การเก็บรักษาสินคา/บริการ และขอมูลที่เกี่ยวของ อยางมีประสิทธิผล ตั้งแตจุดเริ่มตนของการ
ผลิตไปสูจุดสุดทายของการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
หัวใจหลักของการจัดการโลจิสติกสอยูที่การสรางความสัมพันธ (Relationship) ที่ดี เพื่อใหเกิดการ
สื่อสาร (Communication) และการดําเนินงานที่ประสานกัน (Coordination) ระหวางหนวยงาน
ปจจัยดานหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การมีสวนชวยในการสนับสนุน การกําหนดรูปแบบ
และวางแผนการดําเนินงานของทาเรือ ทั้งในดานของการพัฒนาและการบริหารแผนงาน ใหตรงตามความ
ตองการของผูใชงาน ทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงคการบริหารงานทาเรือ ชวยให
สามารถสรุปแผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณตลอดปงบประมาณการดําเนินงานจนสําเร็จและเริ่มตนใน
การพัฒนาและวางแผนใหม เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินงานของทาเรือแหลมฉบัง
ดังนั้น การดําเนินการเพื่อการพัฒนาทาเรือสูการเปนทาเรืออิเลคทรอนิกสจึงไดพัฒนาระบบควบคุม
และตรวจสอบการดําเนินงานแบบ Real Time เพื่อใหรูถึงสถานการณปฏิบัติงานของเรือสินคา ปนจั่นหนาทา
ตลอดจนสามารถตรวจนับปริมาณตูสิน คา ผานทา ที่ทําการขนถายขึ้น-ลงเรือสินคา ณ ท าเทียบเรือตางๆ
ในขณะปฏิบัติงานไดอยางถูกตองแมนยํา
โครงสรางของเทคโนโลยีสารสนเทศตองมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดไมยุงยาก
การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินงานได
อยา งไมยุงยาก ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาระบบงาน เพื่อใหสามารถรองรับและตอบสนองความ
ตองการใชงานของลูกคา และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ซึ่งระบบโครงสรา งพื้นฐานสํ า หรับโครงขายระบบสารสนเทศของทาเรือ แหลมฉบัง จะเปนระบบที่
สามารถสนั บสนุนวิสัยทัศนการพัฒนาและตอบสนองความตองการใชงานของทาเรือแหลมฉบัง และการ
เชื่อมโยงขอมูลกับผูประกอบการทาเทียบเรือ ผูประกอบการกิจการตอเนื่อง และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ทั้งในปจจุบันและในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตองมีความเหมาะสมในดานเทคโนโลยี โดย
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คํานึงถึงระบบเปดใหมีความยืดหยุน มีความมั่นคงเชื่อถือได มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัยสามารถ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย สามารถควบคุมและใชงานระบบไดจากทั้งภายในและภายนอก สามารถ
ทํางานทดแทนกันไดแบบตอเนื่อง สามารถฟนฟูระบบไดเร็ว และยกระดับเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหมได
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของทาเรือแหลมฉบัง เพื่อใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถตอบสนองและรองรับภาระหนาที่ขององคกร ทั้งในดานการ
แลกเปลี่ยน รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห คนหา และเผยแพรขอมูล ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือองคกร
ต า งๆ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ระบบควบคุ ม และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการท า เที ย บเรื อ และ
ผูประกอบการกิจการเกี่ยวเนื่องกับทาเรือแหลมฉบัง ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล (EDI) ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ
ทั้งนี้ผลของการพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูใชงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ณ ขั้นตอนตางๆ รวมทั้งใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปน
Real Time ถูกตองและแมนยํา เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

บทสรุป
จากนโยบายรัฐบาลที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยมา
ใชใ นการบริ ห ารจั ด การองคก ร และการใหบริก าร เพื่ อสนับ สนุน การพั ฒ นาระบบโลจิ สติก ส ข องประเทศ
ประกอบกับแนวโนมความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทําใหระบบ
สารสนเทศที่ออกแบบไวบนรากฐานของระบบเดิมไมสามารถตอบสนองและรองรับความตองการของทาเรือ
และผูเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดความทันสมัยของระบบ ดังนั้น การทาเรือแหงประเทศ
ไทย กรมศุ ล กากร และ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ จึ ง ได อ อกแบบระบบ
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศของทาเรือแหลมฉบังใหทันสมัย สามารถรองรับการพัฒนาและการ
ขยายตัวของปริมาณการขนสงอยางตอเนื่อง ตามทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบาย
ของรัฐบาล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีสวนชวยในการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหมุงสูการเปน
ทาเรืออิเลคทรอนิกสใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูใชบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวก ประหยัด
เสริมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของประเทศ โดยคํานึงถึงนโยบายเชิงรุกของทาเรือแหลมฉบัง
ที่ใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่ม เพิ่มรายได ลดคาใชจาย พรอมปรับปรุงโครงสรางภายใน โดยเนน
เรื่องการบริหารจัดการ ปรับปรุงเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร และมุงเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกรบางอยางใหดีขึ้น
ในสวนของการสรางมูลคาเพิ่ม ไดมุงใหความสําคัญเรื่องการทําใหพื้นที่ของทาเรือแหลมฉบังเกิด
ประโยชน โดยเปดโอกาสใหผูที่เสนอประโยชนสูงสุดกับทาเรือแหลมฉบังเปนผูเชาใชพื้นที่ รวมถึงการมุงเนน
ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสินคาที่เปนงานหลักของทาเรือ
เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส ป ระสบความสํ า เร็ จ (Key
Success Factors) คือ การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การมีเครือขายเชื่อมโยงทั้งในและระหวางประเทศ การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทาเรือไปสูความ
เปนทาเรือสากลที่มีสมรรถภาพสูง โดยการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของทาเรือ
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แหลมฉบังจะชวยปรับเปลี่ยนใหการดําเนินงานของทาเรือมีความทันสมัยมากขึ้น สรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน และสามารถพัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหเปน World Class Port ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่ออํานวย
ความสะดวกและสรางความเร็วใหแกผูใชบริการ ลดระยะเวลาและคาใชจาย โดยมุงเนนระบบไรเอกสาร
(Paperless) ยกระดับการใหบริการ การเพิ่มขีดความสามารถ ชวยลด Waiting Time ของเรือที่เทียบทาทําให
ตนทุนสวนที่เปน Port Cost ของสายการเดินเรือต่ําลง การจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวของ การ
เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานหนาทา เปนตน
******************************************************************************************
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