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การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทีส่ ําคัญในการจัดการท่าเรือแบบผสมสําหรับการท่องเทีย่ วเรือสําราญ
ซึ่งเป็ นการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุ ติย ภูมจิ ากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 34 บทความ เพื่อวิเคราะห์ห าตัวแปรที่เป็ น
องค์ประกอบการจัดการท่าเรือแบบผสม ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการจัดการท่าเรือแบบผสมมีจาํ นวนทัง้ สิ้น 33 องค์ประกอบ
โดยผูศ้ กึ ษาได้จดั กลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปั จจัยพื้นฐาน 2) ปั จจัยด้านการจัดการ 3) สินค้าทางการท่องเทีย่ ว และ 4) ภาพลักษณ์
ของท่าเรือ โดยมีตวั ชี้วดั การจัดการท่าเรือทัง้ สิ้น 3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ 1) ความสามารถในการเปรียบเทียบกับท่าเรืออื่น 2) ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และ 3) ความน่าดึงดูดใจ ภายใต้เป้ าหมายคือ ความมันคงทางสั
่
งคม ความมังคั
่ งทางเศรษฐกิ
่
จ และความยังยื
่ นของสิง่ แวดล้อม
คําสําคัญ: การจัดการท่าเรือ ท่าเรือแบบผสม การท่องเทีย่ วเรือสําราญ

Abstract

A study was aimed at examining the factors of Hybrid Port Management in particular, reviewing secondary data from
34 literatures relevant to port management in order to analyze factors of hybrid port management. The results revealed that 33
variables of hybrid port management were found and classified into 4 factors which are 1) fundamental factor, 2) management
factor, 3) tourism product and 4) port image. In addition, three indicators which are port comparativeness, port competitiveness
and port attractiveness were integrated as the assessments for hybrid port management. Ultimately, the goals of the hybrid port
management are social stability, economic prosperity and environmental sustainability.
Keyword: Port Management, Hybrid Port, Cruise Tourism
Paper type: Academic

1. บทนํา

การท่องเที่ยวเรือสําราญมีความเป็ นเอกลักษณ์ และ
โดดเด่น เนื่อ งจากเป็ นรูปแบบการท่ อ งเที่ย วที่ก ารผสมผสาน
ร ะ ห ว่ า งจุ ด ห ม าย ป ล า ย ท าง (Destination) ก า ร ข น ส่ ง
(Transportation) และโรงแรมที่พ ัก (Accommodation) ให้เป็ น
ห นึ่ ง เดี ย ว (UNWTO, 2012; Kizielewicz, 2012) โ ด ย ใ ห้
ความสําคัญเรื่องความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้า
เป็ น ลํ า ดั บ แ รก (Gibson, 2006; Dowling, 2006; European
Commission, 2009; Ogawa et al., 2009; Willis, 2012;

Kizielewicz, 2012; UNWTO, 2012; Monpanthong, 2014) มี
การผนวกหลายสิง่ องค์ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อเป็ นจุดขายและ
สร้างความพึงพอใจ ตลอดจนประสบการณ์ ท่ที รงคุณค่า ได้แก่
กิจกรรมและบริการต่างๆ ระหว่างล่องเรือและกิจกรรมต่างๆ ณ
ท่าเรือที่เรือสําราญเดิน ทางไปเทียบท่า (Lekakou et al, 2009;
Rodrigue & Notteboom, 2012; Pavlic, 2013) ทํ า ใ ห้ ก า ร
ท่ อ งเที่ ย วเรือ สํ า ราญเติ บ โตต่ อ เนื่ อ งอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ (Wu,
2005; Port-Net, 2007; Hoogkamer, 2013) ในทุ กภูมภิ าคของ
โลก (UNWTO, 2011; Wu, 2005; Hull & Losekoot, 2012) ดัง
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ภาพที่ 1 ในส่วนของภูมภิ าคเอเชีย Cruise Line International
Association หรือ CLIA (CLIA, 2014) กล่ าวว่า การท่ อ งเที่ย ว
เรือ สําราญกําลังเติบ โตอย่างต่ อ เนื่ อ งในภูม ิภ าคเอเชีย และมี

แนวโน้ มว่าสายการเดินเรือจะนํ าเรือสําราญเข้ามาให้บริการใน
ภูมภิ าคนี้อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 1 : จํานวนนักท่องเทีย่ วเรือสําราญทัวโลก
่
ที่มา: https://www.statista.com/statistics/272421/source-market-for-cruise-passengers-worldwide /retrieved on October 11, 2016
นอกจากเหตุ ผลที่กล่ าวมาข้างต้น การท่อ งเที่ยวเรือ
สําราญถือเป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้ นการบริการที่โดดเด่น
(Bhattacharyay et al., 2009) ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ค ว า ม
หลากหลายของกิจกรรม และมีความคุ้มค่าเงิน (Gibson, 2006)
และโดยเฉพาะท่ า เรือ ตลอดเส้ น ทางการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
(Lekakou et al, 2009; Pavlic, 2013) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความ
คาดหวังของกลุ่มเป้ าหมายหลัก ในการตัดสิน ใจล่ อ งเรือ ได้แ ก่
ความคุม้ ค่า ความสะดวกสบาย ความหลากหลาย ประสบการณ์
ซึ่งเป็ นแรงจูงใจหลักในการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวโดย
เรือสําราญ Gibson (2012)
ในสถานการณ์ ปัจจุบนั ท่ าเรือ เป็ น ปั จจัย สําคัญ มาก
ที่สุ ด ปั จ จัย หนึ่ งสํา หรับ การท่ อ งเที่ย วเรือ สําราญ (Tongzon &
Heng, 2005; Monpanthong, 2014) เนื่ อ ง จ า ก บ ริ บ ท ก า ร
ท่ อ งเที่ย วเรือ สํ า ราญเปลี่ย นแปลงไป เช่ น การเติ บ โตอย่ า ง
ต่ อ เนื่ องของการท่ อ งเที่ ย วเรื อ สํ า ราญทั ว่ โลก (Wu, 2005;
Ontario Ministry of Tourism, 2006; European Commission,
2009; Regmi, 2009; UNWTO, 2011; Hull & Losekoot, 2012;
Pavlic, 2013; CLIA, 2013) แนวโน้มเรือสําราญมีขนาดใหญ่มาก
ขึ้น อย่างต่ อ เนื่ อ งและราคาสําหรับการล่ อ งเรือ ถู ก ลง (ASEAN,
2002; Wood, 2002; ECLAC, 2005; TEC inc, 2007; Port-Net,
2007; European Commission, 2009; Bayley, 2009; WTO,
2010; UNWTO, 2011; Royal Caribbean Cruises Ltd, 2012;

Hull & Losekoot, 2012; CLIA, 2012) โด ย สั ด ส่ ว น ข อ งเรื อ
สํ า ราญที่ ม ีข นาดตั ง้ แต่ 80,000 ตัน กรอส (Gross Registered
Tonnage: GRT) ขึ้น ไปมีส ัดส่ ว นเพิ่ม ขึ้น ถึงร้อ ยละ 57 ของเรือ
สําราญทัง้ หมดและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่ อเนื่อง (ISL, 2011)
นอกจากนี้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายหลัก ได้ เปลี่ย นแปลงจากอดีต โดย
เป ลี่ ย น ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย จาก ผู้ สู งอ ายุ ที่ มี ร าย ได้ สู ง เป็ น
กลุ่ มเป้ าหมายใหม่ ท่ีกว้างขึ้น (Tarlow, et al., 2012) ซึ่งพบว่า
กลุ่มเป้ าหมายสําคัญ ของตลาดการท่ อ งเที่ย วเรือ สําราญมีอ ายุ
เฉลี่ย ลดน้ อ ยลง เช่ น กลุ่ มวัย ทํางาน กลุ่มครอบครัว (ASEAN,
2002; Liu, 2006; WTO, 2010; Hull & Losekoot, 2012)
อย่ า งไรก็ ต ามกลุ่ ม เป้ าหมายเดิ ม ซึ่ ง เป็ นผู้ สู ง อายุ ย ัง คงเป็ น
กลุ่ ม เป้ า หมายของสายการเดิน เรือ ที่ใช้ เรือ ขนาดเล็ก แต่ เน้ น
คุณ ภาพบริก ารเป็ น จุดขาย (ASEAN, 2002; CLIA, 2014) โดย
สายการเรือ ระดับ โลกได้ป รับ กลยุ ท ธ์ ในการเจาะกลุ่ ม ตลาดที่
หลากหลายมากขึ้ น (ASEAN, 2002; Greenwood & Barron,
2005; Liu, 2006; Port-Net, 2007; European Commission,
2009; WTO, 2010) เมื่อบริบทเรือของการท่องเที่ยวเรือสําราญ
เปลีย่ นไปดังทีก่ ล่าวมา ส่งผลให้เส้นทางการเดินเรือมีระยะเวลาที่
สัน้ ลงเพื่ อ ตอบโจทย์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายใหม่ ท่ี เป็ นคนวัย ทํ า งาน
( European Commission, 2009; Hull & Losekoot, 2012;
Pavlic, 2013) โดยระยะเวลาในการล่ อ งเรือเฉลี่ย ประมาณ 2-5
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วั น (Ministry of Tourism, Government of India, 2005) ส าย
การเดินเรือจึงให้ความสําคัญต่อการออกแบบเส้นทางการล่องเรือ
เพื่อ เพิ่ม ความหลากหลายและสร้างความแตกต่ างเพื่อ ให้เกิด
ความได้ เปรีย บในการแข่ ง ขัน (Tourism Western Australia,
2012; Busby & O’Neill, 2013; CLIA, 2013) และเน้ น กลยุ ท ธ์
การควบคุมต้นทุน ในการดําเนิน การให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น ลด
ระดับ ความหรูห ราของเรือ ลดจํ านวนลู ก เรือ ในการให้บ ริก าร
คัดเลือ กท่าเรือ ที่ใช้เวลาเดิน ทางไม่น านเพื่อ ประหยัดค่ านํ้ ามัน
เชือ้ เพลิงและสามารถแวะท่าเรือได้หลากหลายมากขึน้ โดยใช้กล
ยุ ท ธ์ ด้ าน ราค าเป็ น ปั จจั ย ดึ ง (Port-Net, 2007; European
Commission, 2009) อีกทัง้ ให้ความสําคัญกับการต่อรองกับผูใ้ ห้
บริก ารตามท่ า เรือ ต่ า งๆ (WTO, 2010) เพื่อ ลดต้ น ทุ น ในการ
จัดการให้ต่ําทีส่ ุด
ในทศวรรษที่ผ่ านมา หลายภู ม ิภ าคได้ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในการพัฒนาร่วมกันเพื่อเป็ นจุดหมายปลายทางใหม่
( Wood, 2002; ASEAN, 2002; Ministry of Tourism,
Government of India, 2005; Port-Net, 2007; PATA, 2011;
Busby & O’Neill, 2013) เนื่องจากสายการเดินเรือหลักระดับโลก
ต้องการท่าเรือใหม่ท่นี ่ าสนใจ และมีเอกลักษณ์ ท่แี ตกต่ างพร้อม
มอบประสบการณ์ ให้ก ับ ลูก ค้า กลุ่ ม เป้ า หมาย (Regmi, 2009;
Wentworth, 2010; CLIA, 2013; Busby & O’Neill; 2013)
ดัง นั น้ หลายประเทศจึง กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ในการสร้างหรือ
พั ฒ น าท่ าเรื อ เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตข องอุ ต สาห กรรมนี้
(Wentworth, 2010; Hull & Losekoot, 2012; CLIA, 2013;
Ministry of Tourism Government of India, 2013; Busby &
O’Neill, 2013) เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ป่ ุน
หรื อ แม้ แ ต่ ประเทศสิ ง คโปร์ (ASEAN, 2002; Wood, 2002;
Chang, 2004, PATA, 2011) โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ทั ้ ง ใ น
หลากห ลายมิ ติ ท ั ้ง มิ ติ ก ารรองรั บ จํ า นวน เรื อ สํ า ราญ และ
นักท่องเทีย่ วเรือสําราญทีเ่ พิม่ ขึน้ และความสามารถในการรองรับ
เรือ สํ า ราญที่ ม ี ข นาดใหญ่ ขึ้น (Wood, 2002) สอดคล้ อ งกั บ
ASEAN (2002) Port-Net (2007) และ CLIA (2014) ที่ย ืน ยัน ว่า
เอเชียจะเป็ นภูมภิ าคที่การท่ องเที่ยวเรือสําราญจะเติบโตอย่ าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยสายการเดินเรือยังคงให้ความสนใจทัง้
กลุ่มเป้ าหมายเดิม ได้แก่ ตลาดอเมริกา และ ยุโรป ซึ่งต้องการ
ความแปลกใหม่ และการบริการทีย่ อดเยีย่ ม (Ontario Ministry of
Tourism, 2006; European Commission, 2009; Busby &
O’Neill, 2013; CLIA, 2014) แ ล ะ ต ล า ด เอ เชี ย โ ด ย เน้ น
กลุ่มเป้ าหมายจากประเทศจีน ใต้ห วัน สิงคโปร์ ญี่ป่ ุ น ฮ่อ งกง
และ อินเดียเป็ นหลัก (CLIA, 2014) โดยใช้ราคาเป็ นตังดึงดูดเพื่อ
สร้างการรับรูแ้ ละตัดสินใจล่องเรือ (ASEAN, 2002; CLIA, 2014)
อย่างไรก็ตามความพึงพอใจ ความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
ผูโ้ ดยสารยังเป็ นปั จจัยทีส่ ําคัญอย่างยิง่ สําหรับการท่องเที่ยวเรือ
สํ า ราญ (ASEAN, 2002; Trelawny, 2005; Gibson,2006; Liu,
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2006; UNEP, 2008; European Commission, 2009; WTO,
2010; Tarlow, et al., 2012; Baker, 2013)
การท่ อ งเที่ ย วเรือ สํ า ราญของภู ม ิภ าคเอเชี ย แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ภูมภิ าคย่อย ได้แก่ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ และ เอเชีย ใต้ โดยทุ ก พื้ น ที่ม ีอ ัต ราการเติบ โตอย่ า ง
ต่ อเนื่ อง หากวิเคราะห์สถานการณ์ การท่ องเที่ย วเรือสําราญใน
ภู มภิ าคเอเชีย พบว่ ามีแ นวโน้ มที่ส ดใส (Singh, 2000; PATA,
2011) โดยในระหว่างปี 2013-2016 มีอ ัต ราการเติบ โตเป็ น เลข
สองหลักหรือ ประมาณร้อ ยละ 22 โดยมีจํานวนเรือ สําราญแวะ
ท่ า เรือ ในเอเชีย ทัง้ สิ้น 5,570 ครัง้ ในปี 2016 (3,909 ครัง้ ในปี
2015) ในส่วนของลูกค้าเรือสําราญเพิม่ ขึน้ จาก 775,000 คน ในปี
2012 เป็ น 2.1 ล้านคนในปี 2015 นอกจากนี้ สายการเดินเรือได้
นํ าเรือ เข้ามาในภู ม ิภ าคสู งถึง 60 ลํา ในปี 2016 (CLIA, 2014)
เนื่ อ งจากหลายปั จจัย เช่ น เศรษฐกิจของเอเชีย ที่กําลังเติบโต
(Ogawa et al., 2009) ฤดู ก าลและสภาวะอากาศที่ ส ามารถ
ล่ อ งเรือ ได้ท ัง้ ปี (Gibson, 2012) ความหลากหลายของท่ าเรือ
(ASEAN, 2002; PATA, 2011) ค ว า ม คุ้ ม ค่ า เงิ น (Tourism
Queensland, 2006; Tan, 2009; Cruise Gateway North Sea,
2012; Brida et al., 2012; Busby & O’Neill, 2013) สิ น ค้ า
ท างก ารท่ อ งเที่ ย วที่ น่ าส น ใจ (Brida et al., 2012; Cruise
Gateway North Sea, 2012) ทีต่ งั ้ ระหว่างท่าเรือทีม่ รี ะยะทางไม่
ไ ก ล ม า ก ( ASEAN, 2002; PATA, 2011; UNWTO, 2011;
UNWTO, 2012) แต่ ห ากพิจารณาถึงความพร้อมของตัวท่ าเรือ
พบว่า ท่าเรือ ในพื้น ที่เอเชีย ตะวัน ออก ได้แก่ จีน ญี่ป่ ุน เกาหลี
ฮ่องกง มีการพัฒนาตัวท่าเรือและสาธารณู ปโภคพื้นฐานได้เป็ น
อย่างดี ในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ มีเพียง
ประเทศสิงคโปร์ท่มี คี วามพร้อมสําหรับการรองรับการขยายตัว
ของการท่องเทีย่ วเรือสําราญทัง้ ในเชิงจํานวนเรือสําราญทีเ่ พิม่ ขึน้
และการรองรับเรือ สําราญที่มขี นาดใหญ่ ข้นึ ในขณะที่ประเทศ
อื่น ๆ ยัง มีข ้อ จํ า กัด อยู่ ซึ่ งเป็ นอุ ป สรรคในการดึง ดู ด สายการ
เดินเรือและเรือสําราญขนาดใหญ่ให้เพิม่ มากขึน้
ท่าเรือสําหรับการท่องเทีย่ วเรือสําราญแบ่งออกเป็ น 3
ประเภท ได้แ ก่ 1) ท่ า เรือ หลัก (Homeport) 2) ท่ าเรือ แวะพัก
(Port of Call) และ 3) ท่าเรือแบบผสม (Hybrid Port) โดยท่าเรือ
หลักทําหน้ าที่เป็ นจุดเริม่ ต้น (Starting Point) หรือจุดสิ้นสุดของ
การล่ อ งเรือ (Ending Point) ซึ่งลูก ค้าจะเดิน ทางมาเพื่อ ลงเรือ
สําราญเพือ่ ไปล่องเรือตามเส้นทางล่องเรือหรือขึน้ ฝั ง่ เพื่อเดินทาง
กลั บ บ้ า น (McCalla, 1997; ECLAC, 2005; Demetriou, 2011;
Pavlic, 2013; Rodrigue & Notteboom, 2013) ในขณะที่ท่ าเรือ
แวะพักทําหน้าทีเ่ ป็ นจุดจอดเพือ่ ท่องเทีย่ วในระหว่างเส้นทางการ
ล่ อ ง เรื อ (McCalla, 1997; Lekakou et al., 2009; European
Commission, 2009; Wentworth, 2010; Demetriou, 2011;
Pavlic, 2013) หรือ ทํ า หน้ า ที่เป็ น จุ ด หมายของการล่ อ งเรือ แต่
ไม่ ใ ช่ เป็ นจุ ด เปลี่ย นถ่ า ยผู้ โ ดยสาร (ECLAC, 2005; TEC inc,
2007) ในขณะที่ท่าเรือแบบผสมทําหน้าที่เป็ นทัง้ ท่าเรือหลักและ
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ท่ า เ รื อ แ ว ะ พั ก ( McCalla, 1997; Lekakou et al., 2009;
Demetriou, 2011) โดย Wood (2002) กล่ า วว่ า ท่ า เรือ หลัก จะ
สร้า งรายได้ ม ากกว่ า ท่ า เรือ แวะพัก ถึ ง 10-14 เท่ า ในขณะที่
Lekakou (2009) อธิบายว่าท่าเรือหลักสร้างได้ประมาณ 5-6 เท่า
ของท่ าเรือ แวะพัก ซึ่งใกล้เคีย งกับ Hawke (2012) ที่ย ืน ยัน ว่ า
ท่ า เรื อ หลัก สร้ า งรายได้ ป ระมาณ 8 เท่ า ของท่ า เรือ แวะพั ก
นอกจากนี้ การเป็ นท่าเรือหลักสําหรับเรือสําราญจะสร้างรายได้
ให้กบั ท่าเรืออย่างมาก (Rodrigue & Notteboom, 2013) อย่างไร
ก็ตามการจะสร้างรายได้มากหรือน้อยในสัดส่วนเท่าไรขึ้นอยู่กบั
ความน่ าสนใจของตัวท่าเรือนัน้ ด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าท่าเรือที่
เป็ นทีน่ ิยมในภูมภิ าคหลัก เช่น อเมริกา หรือ ยุโรป โดยส่วนใหญ่
จะเป็ นท่าเรือแบบผสม เพราะฉะนัน้ หากท่าเรือใดสามารถพัฒนา
ศัก ยภาพเพื่อ เป็ นท่ าเรือ แบบผสมได้จ ะสามารถสร้า งรายได้
เพิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล
สําหรับประเทศทีม่ เี รือสําราญเข้าไปแวะพักมากทีส่ ุด
10 อั น ดั บ แรกของภู ม ิ ภ าคเอเชี ย ใน ปี 2015 ได้ แ ก่ ญี่ ปุ่ น
มาเลเซี ย เกาหลี ใ ต้ สิ ง คโปร์ ไทย เวี ย ดนาม จีน ฮ่ อ งกง
อินโดนีเซีย และใต้หวัน ตามลําดับ (CLIA, 2014) ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่หาก
พิ จ ารณาโดยดู จ ากการเป็ นท่ า เรือ หลัก (Homeport) พบว่ า
สิงคโปร์เป็ นท่าเรือหลักอันดับ 1 (308 ครัง้ ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
แม้ว่าท่าเรืออื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยงั มีขอ้ จํากัดในเรือ่ ง
โครงสร้า งพื้ น ฐานต่ า งๆ แต่ ย ัง มีค วามต้ อ งการที่เดิน ทางมา
ท่อ งเที่ย วในภูมภิ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้อ ย่างมีนัย สําคัญ
และหากท่าเรืออื่น ๆ ในภูมภิ าคนี้มกี ารพัฒนาในปั จจัยที่สําคัญ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็ นภูมภิ าคย่อยที่สามารถดึงดูดเรือ
สําราญเพิม่ มากขึน้
ท่ า เรือ เป็ นปั จ จัย ที่สํ าคัญ สํ าหรับ การท่ อ งเที่ย วเรือ
สําราญ เนื่ อ งจากเป็ น เหตุ ผ ลสําคัญ ที่ลูก ค้าใช้พ ิจารณาในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อแพคเกจการล่องเรือ (Tongzon & Heng, 2005)
โดยปั จจุบ ัน มีท่ าเรือ สําหรับ การท่ อ งเที่ย วเรือ สําราญมากกว่ า
2,000 ท่าเรือ (Busby & O’Neill, 2013) โดยส่วนใหญ่ เป็ นท่าเรือ
ภายใต้หน่ วยงานภาครัฐและให้เอกชนเข้ามาประมูลและบริหาร
จัด การ (The World Bank, 2007) ในการศึ ก ษาครัง้ นี้ คํ า ว่ า
ท่ า เรือ จึง ครอบคลุ ม ไม่ เพี ย งแต่ เฉพาะตั ว ท่ า เรือ แต่ ร วมถึ ง
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ งในการให้บริการสายการเดินเรือ
และลูกค้าเรือสําราญ ดังนัน้ การจัดการท่าเรือจึงมีความหมายไม่
ต่ า ง จ า ก ก า ร จั ด ก า ร จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง (Destination
Management) (WTO, 2007)
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการ
การท่อ งเที่ย วเรือ สําราญและการจัดการท่ าเรือ พบว่ างานวิจยั
ส่วนใหญ่จะมุ่งประเด็นหลากหลาย เช่น ประเด็นความปลอดภัย
(London, 2010; Bateman, 2010; Tarlow et al., 2012; Baker,
2013) การตลาด พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า (Hunt
& Arnett, 2004; Liu, 2006; Tourism Queensland, 2006;

CLIA, 2007; TEC inc, 2007; Tan, 2009; WTO, 2010; PATA,
2011; CLIA, 2014) ในส่ ว นของการจัดการท่ าเรือ มีก ารศึก ษา
จํานวนมากกล่ าวถึงมิติท างเศรษฐกิจ เช่ น รายได้ข องท่ าเรือ
(Munro & Grill, 2006; G.P. Wild & BREA, 2009; Lekakou et
al., 2009; European Commission, 2009; Brada et al., 2010)
การสร้างความได้เปรีย บในการแข่งขันของท่ าเรือ (Tongzon &
Heng, 2005; Tourism Queensland, 2006; Magala &
Sammons, 2008; Busby & O’Neill, 2013; Pavlic, 2013)
ลัก ษณะและความสําคัญ ของท่ าเรือ (Wood, 2002; Economic
Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC),
2005; Lekakou et al., 2009; European Commission, 2009;
Wentworth, 2010; London, 2010; Demetriou, 2011; Hawke,
2012; Busby & O’Neill, 2013; Pavlic, 2013; Rodrigue &
Notteboom, 2013) และแม้ ว่ า การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
จัดการท่าเรือยังมีอยู่ไม่มากและโดยส่วนใหญ่จะมุ่งประเด็นไปยัง
ท่าเรือหลัก หรือ ท่าเรือแวะพักเท่ านัน้ แทบจะไม่มกี ารศึกษาใน
ประเด็ น การจัด การท่ า เรือ แบบผสมในขณะที่ ห ลายประเทศ
พยายามพั ฒ นาท่ า เรือ ให้ เป็ นท่ า เรือ แบบผสม นอกจากนั ้น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยหรือองค์ประกอบการจัดการท่าเรือ
ในภาพรวมยัง มีจํ านวนน้ อ ย โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นการศึก ษาใน
ประเด็นย่อย ดังนัน้ ผลของการศึกษาในครัง้ นี้ สามารถนําไปใช้ใน
การศึก ษาในประเด็น ต่ า งๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การจัด การท่ า เรือ
โดยเฉพาะท่ าเรือ แบบผสม และเป็ น การสร้างองค์ ค วามรู้ใหม่
เกีย่ วกับการจัดการท่าเรือแบบผสมทีย่ งั ไม่มกี ารศึกษา

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อ ศึกษาองค์ ป ระกอบที่สําคัญ ในการจัดการ
ท่ า เรื อ แบบผสม (Hybrid Port) สํ า หรับ การ
ท่องเทีย่ วเรือสําราญ

3. บทวิ เคราะห์
ดังที่ได้ก ล่าวมาข้างต้น ท่ าเรือถือเป็ น ปั จจัย ที่สําคัญ
มากทีส่ ุดปั จจัยหนึ่งสําหรับการท่องเที่ยวเรือสําราญ การจัดการ
ท่าเรือจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อสายการเดินเรือ ผูโ้ ดยสารเรือ
สําราญ และผูเ้ กีย่ วข้องในท่าเรือนัน้ ๆ หากพิจารณาเปรียบเทียบ
องค์ประกอบของการจัดการท่าเรือหลักกับท่าเรือแวะพักพบว่า
องค์ประกอบบางองค์ประกอบอาจมีความสําคัญแตกต่างกัน เช่น
ท่าเรือหลักให้ความสําคัญกับการเดินทางจากประเทศของลูกค้าสู่
ท่ า เรือ หลัก โรงแรมที่ พ ัก สนามบิ น กฎระเบี ย บต่ า งๆ และ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในขณะทีท่ ่าเรือแวะพัก ให้ความสําคัญใน
เรื่องของสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการมาเป็ นลําดับต้น แต่
หากพิจาณาถึงท่าเรือแบบผสม องค์ประกอบทุกองค์ประกอบมี
ความจําเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากท่าเรือแบบผสมทําหน้ าที่เสมือน
ท่าเรือหลักและท่าเรือแวะพัก
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าบทบาทการเป็ น
ท่ าเรือ หลัก (Home Port) สร้า งรายได้ม ากกว่ าท่ า เรือ แวะพัก
(Port of Call) ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ขึน้ อยู่กบั ความน่ าสนใจของท่าเรือแวะ
พัก ดังนัน้ หากท่าเรือนัน้ มีศกั ยภาพพร้อม การแสดงบทบาทการ
เป็ นท่ า เรือ แบบผสม (Hybrid Port) จะสร้ า งประโยชน์ ใ นมิ ติ
เศรษฐกิจได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการนํารายได้เข้าสู่ท่าเรือ
หรือ การกระจายรายได้ ไ ปสู่ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ นต้ น ดั ง นั ้น
การศึก ษาองค์ประกอบที่สําคัญ ในการจัด การท่ าเรือ แบบผสม
สําหรับการท่องเที่ยวเรือสําราญ พบว่า องค์ประกอบการจัดการ
ท่ า เรือ แบบผสมสํ า หรับ การท่ อ งเที่ ย วเรื อ สํ า ราญ มี ค วาม
หลากหลาย เนื่องจากบทบาทของการเป็ นท่าเรือผสมนัน้ เป็ นทัง้
จุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ ของการล่องเรือ อีกทัง้ เป็ นจุดแวะพักระหว่าง
ล่องเรือด้วย ผูศ้ กึ ษาได้ทาํ การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องจาก
ทัง้ การจัดการท่ าเรือ หลัก และท่ าเรือ แวะพัก จํานวนทัง้ สิ้น 34
บทความ สรุ ป องค์ ป ระกอบที่สํ า คัญ ของการเป็ นท่ าเรือ ผสม
จํานวน 33 องค์ประกอบ แยกเป็ น 4 ปั จจัย หลัก ดังตารางที่ 1
ได้แ ก่ 1) ปั จจัย พื้น ฐาน (Fundamental Factor) 2) การจัด การ
(Management Factor) 3) สิ น ค้ า ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว (Tourism
Products) และ 4) ภาพลักษณ์ ของท่าเรือ (Port Image) ดังภาพ
ที่ 2
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3.1 ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Factor)
องค์ป ระกอบที่เป็ น ปั จจัย พื้น ฐานในการเป็ น ท่ าเรือ
สํา หรับ เรือ สํ า ราญนั น้ ประกอบด้ว ย 8 องค์ ป ระกอบดัง้ นี้ 1)
สาธารณูปโภค 2) โครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวก
3) การเข้าถึง 4) การเชื่อมโยง 5) สภาพอากาศ/ทะเล 6) แผน
ฉุ ก เฉิน 7) ลัก ษณะท่ าเรือ และ 8) นโยบายการท่ อ งเที่ย วเรือ
สําราญ
3.1.1 สาธารณูปโภค (Amenity) สาธารณูปโภค
คือ องค์ป ระกอบพื้น ฐานในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเพื่อ อํ านวย
ความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ ว จากการศึกษาของ Lekakou et al
(2009) และ Cam (2011) พบว่า สาธารณูปโภคเป็ นปั จจัยทีม่ คี วาม
จํ า เป็ นสํ า หรับ การจัด การท่ า เรือ โดย WTO (2007); London
(2010); Singh (2012) อธิบ ายว่ า สาธารณู ป โภคคือ สิ่ง ที่จํ า เป็ น
พื้น ฐานที่หลากหลาย อาทิ ถนนหนทาง สิง่ บันเทิงต่ างๆ ห้องนํ้ า
สาธารณะ ที่จอดรถ ไปรษณีย์ สถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา ไวไฟ
อินเตอร์เน็ต การสือ่ สารคมนาคม ไฟฟ้ า นํ้าประปา เป็ นต้น ซึง่ เป็ น
หน้าทีห่ ลักของภาครัฐในการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
3.1.2 โครงสร้า งพื้น ฐานและสิ่ง อํ า นวยความ
สะดวก (Port Infrastructure & Facility) จากบริบทการท่ อ งเที่ย ว
เรือ สําราญที่เปลี่ย นแปลงไป เช่ น กลุ่ มเป้ าหมาย ขนาดของเรือ
ราคาในการล่องเรือ เป็ นต้น การทีข่ นาดของเรือสําราญมีขนาดใหญ่
มากขึ้น ส่ ง ผลต่ อ การจัด การท่ า เรือ ที่ต้ อ งการประสิท ธิภ าพที่
สามารถรองรับ เรือ สํ าราญที่ม ีข นาดใหญ่ จุ ผู้โ ดยสารได้ม ากขึ้น
ดังนัน้ โครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกของท่าเรือจึง
จํ า เป็ นและสํ า คัญ อย่ า งยิ่ ง ในปั จจุ บ ั น สอดคล้ อ งกับ หลายผล
การศึก ษา (Tourism Queensland, 2006; Lekakou et al., 2009;
Tan, 2009; Cam, 2011; Cruise Gateway North Sea, 2012;
Gibson, 2012; Busby & O’Neill, 2013) ที่ ย ื น ยั น ว่ า ตั ว ท่ า เรื อ
บริเวณท่ า เรือ ที่ พ ั ก ผู้ โ ดยสาร เครื่อ งกัน้ คลื่ น (Break Water)
สะพานเทียบเรือ เรือนําร่อง เป็ นโครงสร้างพื้นฐานทีม่ คี วามจําเป็ น
อย่างยิง่ ในส่วนของสิง่ อํานวยความสะดวก คลอบคลุมถึง ห้องนํ้ า
ร้ า นอาหาร ที่ จ อดรถบริเ วณท่ า เรือ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ จํ า เป็ น
(OECD, 2011) หากท่ า เรือ นั ้น เป็ นท่ า เรือ หลัก เครื่อ งลํ า เลี ย ง
กระเป๋ า เครือ่ งตรวจจับโลหะ มีความสําคัญอย่างมาก
3.1.3 การเข้ า ถึ ง (Accessibility) เนื่ อ งจาก
ผู้โดยสารเรือ สําราญมีเวลาจํากัดในการท่ องเที่ยวแต่ ล ะท่ าเรือ
การเข้ า ถึ ง ไม่ ว่ า จะเป็ นการเดิน ทางจากสนามบิ น สู่ โ รงแรม
สนามบินสู่ท่าเรือ ท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลัก หรือ ท่าเรือ
ไปยัง ตัว เมือ ง มีค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ่ง (Port-Net, 2007; Tan,
2009; Gibson, 2012; Tongzon & Heng, 2013) การเข้าถึงเป็ น
หนึ่งในปั จจัยหลักทีส่ ําคัญในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ในมิตขิ อง
การจัด การท่ าเรือ การเข้า ถึง รวมไปถึง ความสะดวก ความ
ปลอดภัย ระยะเวลา ประเภทยานพาหนะทีห่ ลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็ น การขนส่งสาธารณะ รถรับจ้างหรือเรือรับจ้างบริการต่ างๆ
(WTO, 2007; England, 2010) น อ ก จ าก นั ้ น ก าร จ ร าจ ร ที่

หนาแน่ นก็เป็ นประเด็นทีส่ ําคัญเช่นกัน เนื่องจากอาจเป็ นสาเหตุ
ที่ ทํ า ให้ เรื อ สํ า ราญออกเดิ น ทางจากท่ า เรือ ล่ า ช้ า ส่ ง ผลต่ อ
ค่าใช้จ่ายที่สายการเดินเรือต้องแบกรับเพิม่ มากขึน้ จากการเพิม่
ความเร็วในการแล่นเรือเพื่อให้ถึงท่าเรือต่ อไปตรงเวลา หรือค่า
ระวางเรือทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นต้น
3.1.4 ก า ร เชื่ อ ม โ ย ง (Connectivity) ก า ร
เชื่ อ มโยงสํ า หรับ ท่ า เรือ ผสม แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การ
เชื่อ มโยงจากจุดเริม่ ต้นของผู้โดยสารเรือ สําราญยังท่ าเรือหลัก
(ASEAN, 2002; Lekakou et al., 2009; Rodrique &
Notteboom, 2013) และการเชื่ อ มโยงระหว่ า งท่ า เรือ ด้ ว ยกั น
(TEC inc, 2007; Tan, 2009; European Commission, 2009;
Merk, 2010; Gibson, 2012; Cruise Gateway North Sea,
2012; Busby & O’Neill, 2013; Rodrique & Notteboom, 2013)
พบว่ า งานวิจ ัย ส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามสํ าคัญ การเชื่อ มโยงระหว่ า ง
ท่ าเรือ เป็ น จํานวนมาก เนื่ อ งจากพฤติกรรมของผู้โดยสารเรือ
สําราญในปั จจุบนั เน้ นการล่องเรือในระยะเวลาสัน้ เฉลี่ย 2-5 วัน
(Hull & Losekoot, 2012) โดยการเดิน ทางระหว่างท่ าเรือ มักจะ
เป็ นช่วงเวลากลางคืนเพือ่ จะให้ถงึ ท่าเรือในวันรุ่งขึน้ นอกจากนัน้
เมื่อ กลุ่มเป้ าหมายใหม่ ข องสายการเดิน เรือ ซึ่งเป็ น คนเอเชีย มี
ความคาดหวังในการท่องเทีย่ วยังท่าเรือแวะพักในทุกวัน และสาย
การเดิน เรือ ก็ต้อ งการประหยัด นํ้ ามัน ในการเดิน ทาง (Gibson,
2006) ดังนั น้ ระยะห่ างระหว่ างท่ า เรือ จึงควรสามารถเดิน ทาง
ภายในหนึ่งคืน
3.1.5 สภาพอากาศ/ทะเล (Weather and Sea
Condition) จากรายงาน ของ UNWTO (2012; 2013) พ บว่ า
สภาพอากาศและฤดูกาลเป็ นปั จจัย สําคัญ ในการตัดสิน ใจเลือ ก
ภูมภิ าคและท่าเรือสําหรับการล่องเรือ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Dowling (2006) เนื่องจากปั จจัยเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีน่ ักล่องเรือ
พิจารณาเป็ นลําดับต้นๆ เกณฑ์ในการพิจารณาในประเด็นนี้ คล
อบคลุ ม ถึ ง อากาศ อุ ณ หภู ม ิ สภาพทะเล ฤดู ก าล สภาพลม
ความชื้ น (International Harbour Master Association, 2014)
โดยปรกติ ม ัก จะใช้ ด ัช นี ว ัด สภาพอากาศเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
(Tourism Climate Index: TCI) เพื่อ ประเมิน สภาพอากาศและ
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต้องไม่กระทบกับความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย และได้ประสบการณ์ ในการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
จะเห็น ได้ว่าในบางภูมภิ าค เรือสําราญสามารถล่องเรือได้เพีย ง
บางฤดูกาล เช่น ภูมภิ าคยุโรปเหนื อ หรือ แม้แ ต่ แถบทะเลเมดิ
เตอร์เรเนี ยน แต่ ในภูมภิ าคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชีย ตะวันออก
เฉียงใต้เป็ นภูมภิ าคทีส่ ามารถรองรับเรือสําราญได้ตลอดปี
3.1.6 แผ น ฉุ กเฉิ น (Emergency Plan) แผ น
ฉุ กเฉินหมายถึงการเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงหรือวิกฤติ
ต่ า งๆที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ชี ว ิต และ
ทรัพย์สนิ ของผู้เกี่ยวข้อง (UNEP, 2008; London, 2010) ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่ อการจัดการท่าเรือสําหรับ
เรือ สํ า ราญมีห ลายประการ เช่ น สภาพอากาศ ภัย พิ บ ัติ ท าง
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.6 No.3 (Sep – Dec 2017)

115
Analytical Factors on Hybrid Port Management …
ธรรมชาติ โรคระบาด การก่อ การร้าย การจลาจล การประท้ว ง
อุบตั เิ หตุต่างๆ การจัดการและอุปกรณ์ ทไ่ี ม่ได้มาตรฐาน เป็ นต้น
มีการศึกษาในเรือ่ งของการจัดการเรือ่ งการป้ องกันความเสีย่ งและ
วิกฤติ และนํ าเสนอเป็ นแบบแผนมาตรฐานในการเตรีย มการ
จั ด การ (Pizam et al., 2004; Bateman, 2010; Tarlow et al.,
2012) ในการวางแผนฉุกเฉินแบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การ
ป้ อ งกัน (Prevention) การเตรีย มความพร้อ ม (Preparedness)
การตอบสนอง (Response) และ การฟื้ นฟู (Recovery) โดยมี
หลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การเตรียมการเรื่องการวางแผน
อย่ า งเป็ นระบบ แบ่ ง หน้ า ที่ ใ ห้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง การสื่อ สารให้ ม ี
ประสิท ธิภ าพ การจัด อบรมผู้ท่ีเกี่ย วข้อ ง อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ ที่
จําเป็ นในการแก้ปัญหาความเสีย่ งและวิกฤติต่างๆ การจัดเตรียม
การในเรื่องแผนฉุ กเฉินที่มปี ระสิทธิภาพ จะเป็ นการสร้างความ
เชื่อ มั ่นต่ อ สายการเดิน เรือ และนัก ท่ อ งเที่ย วเรือ สําราญในการ
ตัดสินใจนําเรือหรือเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วยังท่าเรือนัน้ ๆ
3.1.7 ลั ก ษ ณ ะ ท่ า เรื อ (Port Characteristic)
ลักษณะท่าเรือเป็ นปั จจัยทีส่ ําคัญในการเลือกท่าเรือเพื่อบรรจุใน
เส้นทางการเดินเรือของเรือสําราญ (ASEAN, 2002; Lekakou et
al., 2009; London, 2010; PATA, 2011; Busby & O’Neill,
2013) โดยพิจ ารณาประเด็ น ดัง นี้ เช่ น ที่ ต ัง้ ทางภู ม ิศ าสตร์ ท่ี
เห ม า ะ ส ม (TEC inc, 2007; Magala & Sammons, 2008;
PATA, 2011) ความลึกของร่องนํ้า ความกว้างของร่องนํ้าสําหรับ
ก ลั บ เรื อ ท่ าเที ย บเรื อ (ASEAN, 2002; Ontario Ministry of
Tourism, 2006; Gibson, 2012; Cruise Gateway North Sea,
2012; Tongzon & Heng, 2013) ความสามารถในการรองรับทัง้
จํ า นวนคนและขนาดเรือ สํ า ราญ (Tan, 2009; Bayley, 2009;
Busby & O’Neill, 2013) เป็ น ป ร ะ เด็ น ห ลั ก น อ ก จ าก นั ้ น
ความสามารถในการเชื่อมกับจุดที่น่ าสนใจได้ง่าย (Lekakou et
al., 2009) ความหนาแน่ น ของการจราจรของท่ าเรือ (London,
2010) และสามารถเดิ น ทางเข้ า มาได้ ต ลอดปี (Rodrique &
Notteboom, 2012) ก็มคี วามสําคัญเช่นกัน จะเห็นได้วา่ ประเด็น
ทีม่ กี ารกล่าวถึงอย่างมากในผลการศึกษา ได้แก่ ความสามารถ
ในการรองรับ ซึ่งสอดคล้อ งกับบริบทเรือสําราญที่มขี นาดใหญ่
มากขึ้ น (Tan, 2009; PATA, 2011) โดยเน้ น ประเด็ น ขนาด
ท่ า เรือ ความลึก ของร่ อ งนํ้ า ความพร้อ มของสาธารณู ป โภค
พื้นฐานต่างๆ อีกทัง้ การทีเ่ รือสําราญสามารถรองรับเรือสําราญ
ได้ท ัง้ ปี เป็ นปั จจัย ที่ม ีก ารพู ด ถึ ง กัน อย่ า งกว้า งขวางมากขึ้น
โดยเฉพาะกรณีการจัดการท่าเรือในภูมภิ าคเอเชีย เนื่องจากสาย
การเดินเรือหลักมองภูมภิ าคเอเชียเป็ นโอกาส สามารถล่องเรือได้
ตลอดปี ซ่งึ ต่างจากภูมภิ าคอื่นๆ จึงนํ าเรือสําราญมาในบริการใน
ภูมภิ าคเอเชีย และต้อ งการให้บริการตลอดปี โดยไม่ต้อ งนํ าเรือ
สํ า ราญไปยัง ภู ม ิภ าคอื่น นอกจากนั ้น ประเด็น ทํ า เลที่ ต ัง้ ก็ ม ี
ความสําคัญโดยเฉพาะการเป็ นท่าเรือหลัก เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมาย
สามารถเดิน ทางเข้ามาถึงได้สะดวก ดังนัน้ ประเด็น ที่ก ล่าวมา
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ข้างต้น จึงเป็ นภาพรวมของลักษณะของท่าเรือทีส่ ายการเดินเรือ
และผูโ้ ดยสารเรือสําราญให้ความสําคัญ
3.1.8 นโยบายการท่องเที่ยวเรือสําราญ (Cruise
Tourism Policy) ในสถานการณ์ ปั จจุ บ ั น ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเรือ
สําราญเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศทีม่ องเห็นโอกาส ได้ม ี
การกําหนดเป็ นนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการท่องเทีย่ วเรือสําราญ
อย่ า งมี ท ิ ศ ท าง โดย Simpson et al., (2008) เสน อแน ะว่ า
หน่ วยงานภาครัฐ จะต้ อ งเป็ นผู้ นํ าในการประสานงานกั บ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อวางแผน (Planning) กําหนดนโยบาย
(Formulation) นํ า นโยบายสู่ ก ารปฏิ บ ัติ จ ริง (Implementation)
และตรวจสอบ (Monitoring) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ ใ นมิ ติ ท าง
เศรษฐกิ จ และควบคุ ม ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้น กับ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม โดยท่าเรือที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่นิยมก็ต้องกําหนด
นโยบายทีไ่ ม่เน้นเพียงแค่รายได้ แต่ต้องพิจารณาถึงความสมดุล
ในทุกมิติ ในขณะทีท่ ่าเรือใหม่กค็ วรแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากท่าเรือ
ที่เป็ น ต้น แบบ (London, 2010) โดยนโยบายควรมีรายละเอีย ด
(Merk, 2010; Barbados, 2001: 4) คือ เน้ นการสร้างรายได้จาก
การเป็ นท่าเรือหลักและควบคุมจํานวนเรือและนักท่องเทีย่ วอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เรือสําราญให้เกิดความยังยื
่ นในทุกมิติ ประเมินความสามารถใน
การรองรับ เชิงพื้น ที่ และเสริม สร้างกลไกการจัด การเพื่อ ให้ ม ี
ความยัง่ ยืน ดู แ ลรัก ษา ปรับ ปรุ ง พัฒ นาสิน ค้า สิน ค้า ทางการ
ท่ อ งเที่ย ว โครงสร้างพื้น ฐาน และสาธารณู ป โภคต่ างๆ มีก าร
สร้ า งและรัก ษาความสัม พั น ธ์ ท่ี ดี ก ับ สายการเดิ น เรือ ต่ า งๆ
สามารถต่ อยอดนักท่องเที่ยวเรือสําราญให้กลับมาท่องเที่ยวยัง
ท่าเรือนัน้ ๆ ให้นานมากขึน้ ในอนาคต
3.2 ปั จจัยด้านการจัดการ (Management Factor)
ในการแสดงบทบาทการเป็ นท่าเรือสําหรับเรือสําราญ
การจัดการถือเป็ นองค์ประกอบหลักอีกอย่างหนึ่งทีม่ คี วามจําเป็ น
อย่างมาก จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปปั จจัยด้าน
การจัด การโดยแยกออกเป็ น องค์ป ระกอบดังนี้ 1) การจัด การ
ท่าเรือ 2) พิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง 3) การจัดรายการนํ าเที่ย ว
และ 4) การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ
3.2.1 การจัด การท่ าเรือ (Port Operation) เป็ น
กระบวนการการจัดการตัง้ แต่ ก่อนที่เรือจะเดินทาง ระหว่างเรือ
เทียบท่า จนกระทังเรื
่ อออกจากท่าเรือ ซึง่ จะมองในภาพรวม โดย
เน้ น การจัดการที่เน้ น ความสะดวกสบาย ความน่ าเชื่อถือ และ
ความปลอดภัย (Lekakou et al., 2009; Brida et al., 2012) โดย
หน่ วยงานหลักทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการท่าเรือนัน้ ได้แก่ กรมเจ้า
ท่ า ศุ ล กากร ตรวจคนเข้ า เมือ ง ตั ว ท่ า เรือ บริษั ท นํ า เที่ ย ว
โดยเฉพาะตัวแทนเรือสําราญ ซึ่งได้รบั การแต่ งตัง้ จากสายการ
เดินเรือให้ทําหน้ าทีเ่ สมือนตัวแทนของสายการเดินเรือนัน้ ๆ ใน
การประสานงานกับผูร้ บั ผิดหลักในท่าเรือนัน้ ๆ และประสานงาน
แลกเปลี่ย นข้อ มูล ในการจองท่ าเรือ ขออนุ ญ าตนํ าเรือ เข้ามา
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เทียบท่า จัดเตรียมสิง่ ต่ างๆ ตามทีเ่ รือสําราญต้องการ พร้อมทัง้
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่ างๆ ทัง้ ระบบการจัดการ การนํ าเรือเข้าออก
การเตรีย มบุค ลากร เช่ น เจ้าหน้ าที่รกั ษาความปลอดภัย การ
จัดการเรือ่ งความปลอดภัย การนําเรือเข้าเทียบท่า เป็ นต้น
3.2.2 พิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ ง (Immigration
Formality) ในการนํ าเรือ สําราญเข้ามายังท่ าเรือ แต่ ล ะท่ าเรือ มี
หน่วยงานทางด้านความมันคงที
่
เ่ กีย่ วข้องมากมาย เช่น กรมเจ้า
ท่า ศุลกากร ด่านกักกันโรค กองตรวจคนเข้าเมือง เป็ นต้น พิธี
ตรวจคนเข้าเมือ ง ถือ เป็ น พิธีก ารที่เกี่ยวข้อ งกับผู้โดยสารมาก
ที่สุด เพราะโดยปรกติผู้โดยสารที่เข้ามาท่าเรือหลัก หรือ ท่าเรือ
แวะพัก ล้ว นต้อ งเกี่ย วข้อ งกับ พิธีก ารตรวจคนเข้าเมือ งทัง้ สิ้น
เพราะฉะนั ้น จํ า เป็ นต้ อ งจัด การบริก ารให้ ร วดเร็ว (Tourism
Queensland, 2006; Ontario Ministry of Tourism, 2006) มี
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใส (Monpanthong & Choibamroong, 2015) มี
เจ้าหน้าทีเ่ พียงพอ (ASEAN, 2002) โดยเฉพาะสําหรับเรือขนาด
ใหญ่ทจ่ี ุผโู้ ดยสารจํานวนมาก
3.2.3 ก า ร จั ด ร า ย ก า ร นํ า เที่ ย ว (Shore
Excursion Management) โดยส่วนใหญ่ รายการนํ าเที่ยวจัดการ
โดยบริษัท ที่ทางสายการเดิน เรือ เป็ น ผู้แ ต่ งตัง้ ล่ วงหน้ า ซึ่งต้อ ง
เป็ นบริษัท ที่ม ีป ระสบการณ์ แ ละความเป็ น มือ อาชีพ (Tourism
Queensland, 2006) ตอบสนองความต้องการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
(TEC inc, 2007; Tan, 2009) สามารถสร้า งสรรค์ ร ายการนํ า
เที่ย วให้น่ าสนใจและมีคุณ ภาพ (London, 2010) ซึ่งในปั จจุบ ัน
นักท่องเทีย่ วเรือสําราญขนาดเล็กมักจะต้องการรายการนํ าเที่ยว
ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ สามารถปรับเปลีย่ นได้
(Port-Net, 2007) ในส่ ว นของนั ก ล่ อ งเรือ ขนาดใหญ่ ต้ อ งการ
รายการนํ า เที่ ย วที่ห ลากหลาย (Gibson, 2006; WTO, 2010)
รายการนํ าเที่ยวที่เรือสําราญนํ าไปเสนอให้ผู้โดยสารในเรือ ถือ
เป็ น แ ห ล่ ง ราย ได้ ข อ งส าย ก ารเดิ น เรื อ อี ก ป ระเภ ท ห นึ่ ง
เพราะฉะนัน้ การทีร่ ายการนําเทีย่ วมีความน่าสนใจ แสดงถึงความ
มีคุณภาพ และความเป็ นลักษณะพิเศษจะเป็ นการเพิม่ ยอดขาย
และรายได้ให้กบั สายการเดินเรืออีกทางหนึ่ง อีกทัง้ สามารถเติม
เต็ ม ความต้อ งการและสร้างประสบการณ์ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ย วเรือ
สําราญ
3.2.4 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ า คี ต่ า ง ๆ
(Collaboration of Stakeholders) Valldeperez (2013) กล่ า วว่ า
การพัฒนาการท่องเทีย่ วสู่ความยังยื
่ นควรให้ความสําคัญประเด็น
การมี ส่ ว นร่ ว มของภ าคี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน และ ชุมชน โดยแต่ละภาคีตอ้ งเข้าใจบทบาทและการ
มีส่วนร่วม ตัง้ แต่ กระบวนการในกําหนดแผนหรือเป้ าหมายให้
ชัดเจน และแนวทางในการขับเคลื่อนแผนให้สําเร็จอย่างยังยื
่ น
(Hoogkamer, 2013) สําหรับการจัดการท่าเรือ หน่ วยงานภาครัฐ
ต้องแสดงบทบาทการเป็ น ผู้นํา (Lead) ในการกําหนดนโยบาย
สนั บ สนุ นในการทํ า การตลาด ส่ ว นภาคเอกชนต้ อ งเป็ นผู้
ขับเคลื่อน (Drive) ในการจัดการให้เกิดคุณภาพบริการเพื่อสร้าง

ความมันใจ
่ และชุมชนต้องเป็ นฐาน (Base) ที่ต้องมีส่วนร่วมใน
การจัด การท่ าเรือ ได้ร บั ผลประโยชน์ อ ย่ างเป็ น ธรรมจากการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว โดยทุ ก ภาคี ต้ อ งเข้ า มาช่ ว ยคิ ด ช่ ว ย
พิจารณา และขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ (Magala & Sammons,
2008; Tan, 2009; Bayley, 2009) ยกตัวอย่างกรณีของประเทศ
ไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต้องเป็ นผู้นําในการขับเคลื่อน
นโยบายให้เป็ น รูป ธรรมและร่ว มบู รณาการกับหน่ ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวข้อง การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้องเป็ นผู้นํา
ในการทําการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทยต้องพัฒนาท่าเรือ
ให้มปี ระสิท ธิภ าพสามารถรองรับเรือสําราญที่มแี นวโน้ มขนาด
ใหญ่ มากขึ้น บริษัท นํ าเที่ยวต้อ งให้บริการสายการเดิน เรือ และ
นักท่องเทีย่ วเรือสําราญอย่างเต็มที่ เป็ นต้น
3.3 สินค้าการท่องเทีย่ ว (Tourism Products)
องค์ประกอบทีส่ ําคัญในการดึงดูดสายการเดินเรือ ใน
การกําหนดเส้นทางการเดินเรือและคัดเลือกท่าเรือเพื่อบรรจุไว้ใน
เส้นทางการเดิน เรือนัน้ องค์ประกอบหลักที่จําเป็ น อย่างยิง่ คือ
สิ น ค้ า ท างการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง สามารถ แยกย่ อ ย ออกเป็ น
รายละเอีย ดดังต่ อไปนี้ 1) แหล่งท่อ งเที่ย ว 2) กิจกรรมทางการ
ท่องเทีย่ ว 3) สนามบิน และ 4) โรงแรมทีพ่ กั
3.3.1 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Attraction) แหล่ ง
ท่องเที่ยวเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการการท่ องเที่ยว
(WTO, 2010) และดึงดูดสายการเดิน เรือ ในการคัดเลือ กท่ าเรือ
เพื่ อ ออกแบบเส้ น ทางการเดิน เรือ อี ก ทัง้ เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที่
กลุ่มเป้ าหมายเรือสําราญตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมล่องเรือของ
สายการเดิน เรือ (Brida et al., 2012; Busby & O’Neill, 2013)
ในการพิจ ารณาแหล่ งท่ อ งเที่ย วของท่ าเรือ สิ่ง ที่สํ า คัญ คือ อัต
ลัก ษณ์ ที่ ไ ม่ เหมื อ นท่ า เรือ อื่ น (Ontario Ministry of Tourism,
2006; Tongzon & Heng, 2013) ความหลากหลาย (Port-Net,
2007; Gibson, 2012; Cruise Gateway North Sea, 2012)
ความสวยงาม ความมีช่ือ เสีย ง (Monpanthong, 2014) ความ
คุ้ ม ค่ า (Busby & O’Neill, 2013) และความเหมาะสมต่ อ กลุ่ ม
ลูกค้าเป้ าหมายของสายการเดิน เรือ นัน้ ๆ ดังนัน้ การคัด เลือ ก
ท่ าเรือ เพื่อ ออกแบบเส้น ทางการเดิน เรือ แหล่ งท่ อ งเที่ย วต้อ ง
น่ าสนใจ มีจุดเด่นแตกต่างจากท่าเรืออื่น มีความหลากหลาย จึง
เป็ นคุณลักษณะหลัก
3.3.2 กิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย ว (Activity)
กิจกรรมการท่องเทีย่ วเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบในการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เดิ น ทางเข้ า มา
ท่ อ ง เที่ ย ว (Lekakou et al., 2009; Cam, 2011; Busby &
O’Neill, 2013) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ม ีค วามหลากหลาย
สามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวได้กว้าง (Tourism Queensland,
2006; Tan, 2009) ทําให้ระยะเวลาการพํานักยาวขึน้ และเป็ นตัว
เพิม่ รายได้ให้แก่จุดหมายปลายทาง ในส่วนของการท่องเทีย่ วเรือ
สําราญ กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็ นสิง่ สําคัญทีท่ ําให้นักท่องเที่ยว
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เรือสําราญใช้จ่ายเงินระหว่างแวะพัก ยังท่าเรือ เนื่อ งจากบริบท
ของเรือสําราญเปลี่ยนไปโดยเจาะกลุ่มเป้ าหมายที่กว้างมากขึ้น
(Ontario Ministry of Tourism, 2006) ดัง นั น้ กิจ กรรมทางการ
ท่องเทีย่ วของท่าเรือต้องมีความหลากหลาย แตกต่าง และคุม้ ค่า
(Cruise Gateway North Sea, 2012) เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์
ให้กบั นักท่องเทีย่ ว ณ ท่าเรือนัน้ (WTO, 2010)
3.3.3 สนามบิน (Airport) เป็ นองค์ ป ระกอบที่
สําคัญ ลําดับต้น ๆ สําหรับการเป็ น ท่ าเรือ หลัก (ASEAN, 2002;
Port-Net, 2007) เนื่ องจากเป็ นท่ า เรื อ ที่ นั ก ล่ อ งเรื อ ต้ อ งเดิ น
ทางเข้า มาเพื่ อ ลงเรือ หรือ เดิ น ทางออกไปหลัง ล่ อ งเรือ ซึ่ ง
สนามบิ น ต้ อ งเป็ นสนามบิ น นานาชาติ (Gibson, 2012) ที่ ม ี
เที่ ย วบิน ในเส้ น ทางของกลุ่ ม ลู ก ค้ า หลัก ของเรือ สํ า ราญเพื่ อ
เดินทางเข้าถึงได้ง่าย สะดวก มีเทีย่ วบินหลากหลาย และต้องไม่
ไกลจากโรงแรมทีพ่ กั และท่าเรือ
3.3.4 โรงแรมที่พกั (Accommodation) โรงแรม
ที่พ ัก เป็ นองค์ ป ระกอบที่สํ า คัญ สํ า หรับ ท่ า เรือ หลัก (ASEAN,
2002) เช่นเดียวกัน เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วเรือสําราญ
มักต้องการท่องเทีย่ ว ณ ท่าเรือหลัก ก่อนลงเรือหรือหลังขึน้ จาก
เรือ ในขณะทีก่ ารเป็ นท่าเรือแวะพักนัน้ โรงแรมทีพ่ กั ไม่ได้มคี วาม
จําเป็ น เพราะทุกคนจะพักค้างคืนบนเรือสําราญแม้ว่าเรือสําราญ
ลํานัน้ จะแวะค้างคืนในท่าเรือนัน้ ดังนัน้ โรงแรมที่พกั ต้องไม่ไกล
จากสนามบิน และท่ าเรือ (Tan, 2009) มีค วามหลากหลาย ทัง้
โรงแรมระดับ หรูสําหรับนั ก ล่ องเรือ สําราญระดับ หรู (Port-Net,
2007) และโรงแรมราคาประหยัดเพือ่ ตอบสนองความต้องการนัก
ล่อ งเรือ สําราญขนาดใหญ่ ท่ีเป็ นคนวัย ทํ างาน (Monpanthong,
2014)
3.4 ภาพลักษณ์ของท่าเรือ (Destination Image)
อนึ่ง ความหมายของคําว่าท่าเรือในมิตขิ องเรือสําราญ
ไม่ได้มขี อบเขตเพียงแค่ตวั ท่าเรือ แต่หมายถึงจุดหมายปลายทาง
ทีใ่ ห้บริการเรือสําราญและนักล่องเรือสําราญ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ
จัดการจุดหมายปลายทาง (Destination Management) สําหรับ
ภาพลักษณ์ทจ่ี ําเป็ นในการแสดงบทบาทการเป็ นท่าเรือนัน้ ได้แก่
1) ความปลอดภัย 2) ความสะอาด 3) สุขอนามัย 4) ผูใ้ ห้บริการ
5) ความคุม้ ค่าเงิน 6) การยอมรับของชุมชน 7) สถานการณ์ทาง
การเมือง และ 8) ชือ่ เสียงของท่าเรือ
3.4.1 ความปลอดภัย (Safety) ความปลอดภัย
เป็ นปั จจัย สําคัญ ประการหนึ่งสําหรับการท่ อ งเที่ย วเรือ สําราญ
เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็ นการเดินทางทางทะเล ซึ่งเกีย่ วข้องกับ
สภาพอากาศ สภาพทะเล ฤดูก าล จากการศึก ษา (ASEAN,
2002; Gibson, 2006; Ontario Ministry of Tourism, 2006;
Tan, 2009; Gibson, 2012; Busby & O’Neill, 2013;
Monpanthong, 2014) พบว่าความปลอดภัยเป็ น ปั จจัย ต้น ๆ ใน
การตั ด สิ น ใจเลื อ กเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วโดยเรือ สํ า ราญ ของ
กลุ่ม เป้ าหมาย อีก ทัง้ ต้ อ งเป็ น ไปตามกฎขององค์ ก รทางทะเล

Paithoon Monpanthong
ระหว่ า งประเทศ (International Maritime Organization: IMO)
ในการตรวจสอบความปลอดภัย ของท่ าเรือ เพื่อ ให้ผ่ านเกณฑ์
ระดับนานาชาติ (International Ship and Port Facility Security
Code: ISPS Code) (ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, 2558) จะเห็นได้ว่า
หากท่าเรือไม่มคี วามปลอดภัย สายการเดินเรือจะไม่ยอมเสีย่ งนํา
เดิ น ท างม ายั ง ท่ าเรื อ นั ้ น เนื่ องจากค วามป ลอ ดภั ย ข อ ง
นักท่ อ งเที่ย วมีค วามสําคัญ มากที่สุ ด เพราะฉะนั น้ การจัดการ
ท่าเรือจึงจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็ นอันดับ
แรกเสมอ โดยการจัดการความปลอดภัยคลอบคลุมทัง้ ตัวท่าเรือ
และสถานที่ต่ างๆ ที่นักท่ องเที่ยวเดินทางไปท่อ งเที่ย ว สําหรับ
ความปลอดภัย จะมีป ระเด็น ที่เกี่ย วข้อ งทัง้ เรื่อ งของเจ้าหน้ าที่
รัก ษาความปลอดภัย อุ ปกรณ์ ต่ างๆ ที่เกี่ย วข้อ ง และแผนการ
จัด การความปลอดภั ย ที่ ท างท่ า เรือ และทางเรือ สํ า ราญต้ อ ง
ประสานงานร่วมกัน ดังนัน้ การจัดการท่าเรือหลัก จึงเน้นอุปกรณ์
ต่ า งๆ สํ า หรับ ความปลอดภัย โดยเฉพาะที่ ท่ า เรือ (Port-Net,
2007) เช่ น เครื่ อ งต รวจจั บ โลห ะ (Metal Detector) เค รื่ อ ง
ตรวจสอบสัม ภาระ (X-Ray Machine) เจ้ า หน้ า ที่ ร ัก ษาความ
ปลอดภัย (Security Officer) ในขณะทีท่ ่าเรือแวะพักจะเน้นความ
ปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว กิจกรรมการท่องเทีย่ ว และการ
เดิ น ทาง (Ontario Ministry of Tourism, 2006) ดัง นั ้น หากจะ
พัฒ นาให้เป็ นท่ าเรือ ผสม การจัดการความปลอดภัย ทัง้ บริเวณ
ท่ าเรือ ระหว่ างการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วในแหล่ งท่ อ งเที่ย ว โดย
การบู ร ณาการทัง้ ในเชิงนโยบาย แผนจัด การความปลอดภัย
ตลอดจนถึ ง การปฏิ บ ั ติ ง านจริ ง และให้ ทุ ก คนเป็ นผู้ ม ี ส่ ว น
เกี่ย วข้อ งในกระบวนการ จึงมีค วามสําคัญ อย่ างยิ่งสําหรับการ
จัดการท่าเรือ เพือ่ ให้นักท่องเทีย่ วเรือสําราญและสายการเดินเรือ
มันใจในการจั
่
ดการความปลอดภัยสูงสุด
3.4.2 ค ว า ม ส ะ อ าด (Cleanliness) ม อ งใน
ประเด็น เชิงพื้นที่ ได้แก่ ตัวแหล่งท่ องเที่ยว บริเวณท่าเรือ และ
พืน้ ทีโ่ ดยรอบ มีการศึกษาความสําคัญของความสะอาดในมุมมอง
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรือ สํ า ราญ พบว่ า ความสะอาดของแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามสํ า คั ญ โดยเฉพาะ พื้ น ที่ สภาพ อากาศ
ธรรมชาติ ส ิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นต้ น (Dowling, 2006; Tan, 2009)
ดังนัน้ การจัดการเรือ่ งความสะอาดจึงเป็ นข้อควรพิจารณาในการ
จัดการท่าเรือ
3.4.3 สุ ข อนามัย (Sanitation) สุ ข อนามัย เป็ น
ประเด็น สําคัญมากที่สุดสําหรับการท่ องเที่ยวเรือสําราญ (Tan,
2009) เนื่องจากเป็ นการเดินทางทีม่ กี ลุ่มคนจํานวนมากในพื้นที่
จํากัด ขณะทีเ่ รือสําราญมีเพียงแค่คลินิกทางการแพทย์ (Medical
Center) เล็กๆ ซึ่งมีเครือ่ งมือทางแพทย์ทจ่ี าํ กัด สุขอนามัยทัง้ บน
เรือและบนฝั ง่ จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
อาหาร นํ้ า ดื่ม นํ้ า ใช้ท่ี ต้ อ งถู ก สุ ข อนามัย ตามมาตรฐานของ
Vessel Sanitation Program: VSP ซึ่งกํ าหนดและควบคุ ม โดย
Center of Disease Control (CDC) (Gibson, 2006) เ พื่ อ
ป้ อ งกัน นัก ท่ อ งเที่ย วเรือ สํ าราญจากการติด เชื้อ ไวรัส ทางเดิน
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อาหาร (Norovirus) ซึ่งหากสายการเดินเรือใดมีผโู้ ดยสารติดเชื้อ
เกินร้อยละ .5 ของผูโ้ ดยสารทัง้ หมด ทางหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
จะทําการตรวจสอบในประเด็น เรื่อ งสุข อนามัย (Gibson, 2012)
เพ ราะฉะนั ้น หน่ วยงานภาครัฐ ที่ ร ับ ผิ ด ชอบต้ อ งกระตุ้ น
ผูเ้ กีย่ วข้องจัดการเรือ่ งสุขอนามัยโดยเฉพาะอาหาร และนํ้าดืม่
3.4.4 ผู้ ให้ บ ริ ก าร (Service Provider) ก า ร
ท่ อ งเที่ย วเป็ นธุร กิจ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การบริก าร ผู้ให้ บ ริก ารคือ
ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ส ิ่ ง ต่ า งๆ เพื่ อ ตอบสน องความต้ อ งการของ
นั ก ท่ องเที่ ย ว ดั ง นั ้ น ค น คื อ ผู้ ส่ ง มอ บ คุ ณ ภ าพ บริ ก ารสู่
นั ก ท่ อ งเที่ย วเพื่อ สร้า งประสบการณ์ ท่ีดีแ ละความประทับ ใจ
(Tongzong & Heng, 2005; Magala & Sammons, 2008) การ
จะสร้างความประทับใจนัน้ มาจากทัศ นคติท่ดี ี ความเป็ นมิต ร
(Tourism Queensland, 2006; Gibson, 2012; Cruise Gateway
North Sea, 2012) ป ระสบการณ์ และสมรรถ น ะ (Port-Net,
2007) โดยผูใ้ ห้บริการส่วนใหญ่ ได้แก่ มัคคุเทศก์ บริษทั นํ าเทีย่ ว
ตัวแทนเรือสําราญ พนักงานขับรถ/เรือ เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ บริกร
ตามแหล่งท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
3.4.5 ค ว า ม คุ้ ม ค่ า เงิ น (Value for Money)
ความคุ้มค่าเงินพิจารณาจากสิง่ ทีไ่ ด้รบั (Perceived Value) ทีส่ ูง
กว่าความคาดหวัง (Expectation) ไม่ใช่พจิ ารณาเพียงแค่ราคาที่
ตํ่า ดังนัน้ การนํ าเสนอสิน ค้าและบริก ารนัน้ จะต้อ งตอบสนอง
ความคาดหวัง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เพราะนัน่ คือความคุ้ม
ค่าเงิน มีการศึกษาในประเด็นปั จจัยทีส่ ําคัญต่อการจัดการท่าเรือ
พบว่า ความคุ้ม ค่ าเงิน เป็ นปั จจัย ที่นั ก ท่ อ งเที่ย วเรือ สํ าราญให้
ความสําคัญ (Busby & O’Neill, 2013) การส่ งมอบคุ ณ ค่ าผ่ า น
ทางสิน ค้าและบริก ารทางการท่ อ งเที่ย วเพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวให้รบั รูไ้ ด้ว่าเงินทีจ่ ่ายไปคุ้มค่ากับสิง่ ที่
ได้รบั เป็ น สิ่งสําคัญ ดังนัน้ การออกแบบกระบวนการในการส่ ง
มอบคุ ณ ค่ า (Value Creation) เพื่อ สร้า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่
นักท่องเทีย่ วจึงเป็ นสิง่ สําคัญ
3.4.6 ก า ร ย อ ม รั บ ข อ ง ชุ ม ช น ( Social
Acceptance) ASEAN (2002) กล่ าวว่ า การยอมรับ ของชุ ม ชน
เป็ นประเด็นทีส่ าํ คัญมากในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว เนื่องจาก
ชุมชนเป็ นภาคีท่ีได้ร บั ผลกระทบมากที่สุ ดจากการพัฒ นาการ
ท่องเทีย่ ว ดังนัน้ เจ้าของพื้นทีห่ รือชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทใน
การตัด สิน ใจ แบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ อ ย่ า งเป็ นธรรม และดู แ ล
ทรัพ ยากรของตนเองเพื่อ ให้เกิดความยังยื
่ น (Pavlic, 2013) ที่
ผ่านมา ท่าเรือบางแห่งเจอปั ญหาจากการไม่ยอมรับของชุมชน
เช่น การประท้วง การปิ ดท่าเรือ การไม่อนุ ญาตให้เรือสําราญเข้า
เทีย บท่ า เป็ นต้น สาเหตุ ม าจากการขัดแย้งระหว่ างชุ ม ชนกับ
ภาคเอกชน ส่งผลเสียหายต่อสายการเดินเรือและภาพลักษณ์ของ
ท่าเรือนัน้ ๆ
3.4.7 สถ าน ก ารณ์ ท างก ารเมื อ ง (Political
Situation) ประเด็นความปลอดภัยมีความสําคัญอย่างมากต่อการ
ท่องเที่ยวเรือ สําราญ หากสถานการณ์ ก ารเมือ งไม่สงบถือ ว่ามี

ความเสี่ย งอย่ า งยิ่ง ในมุ ม มองของสายการเดิน เรือ (Pizam &
Fleischer, 2002; Neumayer, 2004; Lekakou et al., 2009;
Nassar, 2012) อีกทัง้ ส่งผลต่ อความไม่มนใจในการเดิ
ั่
นทางเข้า
มายังท่าเรือทีส่ ถานการณ์ ทางการเมืองทีไ่ ม่สงบ (Upadhavaya,
et al., 2011) หลายประเทศเคยได้ ร บั ผลกระทบจากความไม่
มันคงจากสถานการณ์
่
ทางการเมือง เช่น อิยปิ ต์ เปรู หรือแม้แต่
ประเทศไทย สําหรับกรณีประเทศไทย สายการเดินเรือ Princess
ที่เคยใช้แ หลมฉบังเป็ น ท่ าเรือ หลัก ได้ย้ายไปประเทศสิงคโปร์
แทน และมีหลายสายการเดินเรือได้ยกเลิกการนํ าเรือเข้ามาแวะ
พักยังท่าเรือประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากประเทศ
ใดทีม่ ภี าวะความไม่ปรกติจากการประท้วงหรือเหตุการณ์ขดั แย้ง
ท่ าเรื อ เห ล่ านั ้ น จะถู ก เป ลี่ ย น ส ถ าน ะจาก ระดั บ ที่ 1 คื อ
สถานการณ์ ปรกติ เป็ นระดับ 2 คือต้องพึงระวัง หรือระดับ 3 คือ
ไม่ปลอดภัย และโดยส่ วนใหญ่ สายการเดินเรือจะยกเลิกการใช้
บริก ารท่ า เรือ เหล่ า นั ้น ทั น ที ความมัน่ คงทางการเมื อ งจึ ง มี
ความสํ า คัญ อย่ า งยิ่ง ต่ อ การจัด การท่ า เรือ (Cruise Gateway
North Sea, 2012)
3.4.8 ชื่อเสียงของท่าเรือ (Reputation of Port)
ชื่อ เสีย งของท่ าเรือ สามารถดึงดูด สายการเดิน เรือ ในการเลือ ก
ท่ า เรื อ บ ร ร จุ ใน เส้ น ท า ง ก า ร เดิ น เรื อ (TEC inc, 2007)
ตัวอย่างเช่น ท่าเรือภูเก็ตเป็ นท่าเรือทีส่ ายการเดินเรือนิยมใส่ไป
ในเส้นทางการเดินเรือในแถบฝั ง่ ทะเลอันดามัน ในขณะทีท่ ่าเรือ
แหลมฉบัง เวีย ดนาม เป็ น ท่ าเรือ ที่โดดเด่ น บริเวณฝั ง่ อ่ าวไทย
เนื่ อ งจากท่ าเรือ เหล่ า นี้ เป็ นที่ รู้จ ัก ของนั ก ล่ อ งเรือ เป็ นอย่ า งดี
ชื่อ เสีย งของท่ าเรือ มักจะเกิดจากตัวแหล่ งท่ อ งเที่ย วที่น่ าสนใจ
กิจกรรมการท่ องเที่ยวที่ห ลากหลาย มีความปลอดภัย มีค วาม
เป็ นมิตร เป็ นต้น
จากองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการท่าเรือ
แบบผสมนัน้ จําเป็ นต้องนํ าตัวชี้วดั มาใช้เป็ นเกณฑ์พจิ ารณาเพื่อ
ประเมินศักยภาพของการจัดการท่าเรือ (ภาพที่ 2) ซึง่ ได้แก่
1) ความสามารถในการเปรียบเที ยบกับท่าเรืออื่น
(Port Comparativeness) เนื่องจากสายการเดินเรือจําเป็ นต้อง
เลือกท่าเรือทีเ่ หมาะสม น่ าสนใจ คุม้ ค่ามากทีส่ ุด เพราะฉะนัน้ ตัว
ท่าเรือจึงต้องมีศกั ยภาพสามารถเปรียบเทียบกับท่าเรืออื่นๆ เพื่อ
สร้า งโอกาสในการแข่ ง ขัน ให้ ไ ด้ โดยตัว ชี้ว ัด นี้ พ ิ จ ารณาจาก
คุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว คุณภาพบริการ ศักยภาพของ
ตัวท่าเรือ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็ นการประเมินก่อนที่ทางสายการ
เดินเรือจะตัดสินใจ
2) ค ว า ม ไ ด้ เป รี ย บ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น (Port
Competitiveness) โดยวัดจากความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
กําไรระยะยาว รายได้โดยรวมของท่าเรือ การเป็ นอยู่ของท้องถิน่
ประเด็นเหล่ านี้ พ ิจารณาหลังจากเรือสําราญได้เข้ามาใช้บริก าร
แล้ว โดยเป็ นการวัดทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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3) ความสามารถในการดึ งดู ด ของท่ าเรื อ (Port
Attractiveness) ได้ แ ก่ จํ า นวนเรือ สํ า ราญ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรือ
สําราญ อัตราการเติบโต ประเด็นนี้จะเป็ นการประเมินจากผลของ
ตัว ชี้ว ดั ทัง้ สองตัว ก่ อ นหน้ านี้เพื่อ วัด การเติบ โตที่ต่ อ เนื่ อ งและ
ยังยื
่ น
นอกจากตัว ชี้ว ดั ที่เป็ นเกณฑ์ ในการวัด ความสําเร็จ
ของการจัดการท่าเรือแบบผสมแล้วนัน้ เป้ าหมายในการจัดการ
ท่าเรือแบบผสม มีทงั ้ สิน้ 3 ประการ ได้แก่ ความมันคงทางสั
่
งคม
(Social Stability) ค ว า ม มั ง่ คั ่ง ท า งเศ ร ษ ฐ กิ จ (Economic
Prosperity) ค ว าม ยั ง่ ยื น ข อ งสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (Environmental
Sustainability) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย หลากหลายงานที่ให้
ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (Hritz & Cecil, 2008;
Brida et al., 2009; Klein, 2011; WTO, 2010; Valldepérez,
2013) โดยหลัก การจัด การการท่ อ งเที่ ย วสู่ ค วามยัง่ ยื น ผ่ า น
กระบวนการการมีส่ วนร่ วมของทุ ก ภาคีท่ีเกี่ย วข้อง เน้ น สมดุ ล
ระหว่างการพัฒ นากับการรัก ษาเพื่อ ให้ม ีผ ลกระทบในระดับ ที่
ยอมรับได้ โดยไม่เน้ น ผลประโยชน์ ด้านใดด้านหนึ่ งเพีย งด้าน
เดีย ว เช่น ไม่เน้น เพียงแค่ จํานวนรายได้จากการท่ องเที่ย วเรือ
สําราญ แต่ ค วรเน้ น การกระจายรายได้ไ ปสู่ทุ ก คนที่เกี่ย วข้อ ง
อย่างเป็ นธรรม ไม่เน้ นเพียงแค่การขยายโครงสร้างพื้นฐานโดย
ไม่ได้ประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและสังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับ นโยบายของรัฐ บาลชุ ด ปั จ จุ บ ั น เพราะฉะนั ้น ในการวัด
ความสําเร็จของการจัดการท่าเรือจึงต้องนํ าเป้ าหมายเข้ามาเป็ น
กรอบในการพิจารณา

Paithoon Monpanthong
ท่ าเรือ ต่ างๆ ในประเทศไทยในการขับ เคลื่อ นให้เป็ น ท่ าเรือ ที่
รองรับการขยายตัวของการท่องเทีย่ วเรือสําราญ ไม่เพียงแต่เป็ น
ท่าเรือแวะพัก แต่สามารถเป็ นท่าเรือหลักทีส่ ายการเดินเลือกให้
เป็ นจุดเริม่ ต้นหรือจุดสิน้ สุดของการล่องเรือ อันจะสร้างประโยชน์
ในมิติเศรษฐกิจได้มากขึน้ เนื่องจากนักท่องเทีย่ วเรือสําราญเป็ น
กลุ่มนักท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพสูง

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาองค์ประกอบการจัดการท่าเรือแบบผสม
ในครัง้ นี้ นอกจากเป็ นการสร้างองค์ ค วามรู้ใหม่ เกี่ย วกับ การ
จัดการท่าเรือแบบผสมให้กบั วงการการศึกษาแล้ว ยังสามารถนํ า
ผลการศึกษาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษาในอนาคต
เนื่ อ งจากองค์ ค วามรู้ ใ นเรื่อ งการจัด การท่ า เรือ สํ า หรับ การ
ท่ อ งเที่ ย วเรื อ สํ า ราญ ยั ง เป็ นสิ่ ง ให ม่ สํ า ห รับ ประเทศไท ย
โดยเฉพาะการจัดการท่าเรือแบบผสมยังไม่มผี ทู้ ําการศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจงมาก่อน ในขณะทีใ่ นภาคอุตสาหกรรม ท่าเรือหลาย
แห่งพยายามพัฒนาท่าเรือให้เป็ น แบบผสม อีกทัง้ นโยบายของ
ภาครัฐได้กําหนดนโยบายในการพัฒ นาท่ าเรือ เพื่อ รองรับการ
เติบ โตของอุ ต สาหกรรมเรือ สําราญ ดังนั น้ องค์ ป ระกอบการ
จัดการท่าเรือแบบผสมนี้ สามารถนํ าไปเป็ นกรอบในการประเมิน
ศักยภาพของท่าเรือต่างๆ ในแต่ละท่าเรือโดยเฉพาะประเทศไทย
ได้ เนื่องจากทีผ่ ่านมา ท่าเรือต่างๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ น
ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือเกาะสมุย ท่าเรือกระบี่ ท่าเรือคลองเตย หรือ
แม้แต่ ท่าเรือแหลมฉบัง ส่ วนใหญ่ แสดงบทบาทการเป็ น ท่ าเรือ
แวะพั ก นอกจากนี้ การทํ า วิ จ ั ย ในอนาคตสามารถมุ่ ง เน้ น
การศึกษาศักยภาพ โดยใช้องค์ประกอบการเป็ นท่าเรือผสมเป็ น
เกณฑ์ เบื้อ งต้ น ในการเตรีย มความพร้อ มเพื่อ สร้างโอกาสให้
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ความมันคงทางสั
่
งคม - ความมังคั
่ งทางเศรษฐกิ
่
จ - ความยังยื
่ นของสิ่ งแวดล้อม
ความน่ าดึงดูดใจของท่าเรือ
 จํานวนเรือสําราญ
 จํานวนนักท่องเทีย่ วเรือสําราญ
 อัตราการเติบโต

การยอมรับของชุมชน

สถานการณ์การเมือง

ชื่อเสียงของท่าเรือ

ความปลอดภัย

ความสะอาด

สุขอนามัย

ผูใ้ ห้บริการ

สิ นค้าการท่องเที่ยว

แหล่งท่องเทีย่ ว

กิจกรรมการท่องเทีย่ ว

สนามบิน

โรงแรมทีพ่ กั

การจัดการ

การจัดการท่าเรือ

พิธกี ารตรวจคนเข้า

การจัดรายการนําเทีย่ ว

การมีสว่ นร่วมของภาคีต่างๆ

สภาพอากาศ/

แผนฉุกเฉิน

ลักษณะของทาเรือ

นโยบายท่องเทีย่ วเรือสําราญ

สาธารณูปโภค

สิง่ อํานวยความสะดวก

การเข้าถึง

การเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือ

ภาพลักษณ์ของท่าเรือ

ปัจจัยพืน้ ฐาน

ภาพที่ 2 ความเชือ่ มโยงขององค์ประกอบการจัดการท่าเรือแบบผสม

ภาครัฐ

ความคุม้ ค่าเงิน

ระดับการมีส่วนร่วม

ความได้เปรียบในการแข่งขัน
 ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
 กําไรระยะยาว/รายได้ของท่าเรือ
้ ที่
 คุณภาพชีวติ ของคนในพืน

ชุมชน

การเปรียบเทียบกับท่าเรืออื่น
 สินค้าทางการท่องเทีย่ ว
 คุณภาพบริการ/คน
 ศักยภาพของตัวท่าเรือ

ภาคเอกชน

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั
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