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การพัฒนาประยุกต์ใช้ Stowage Plan ในการด าเนินงาน 

บทคดัย่อ 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเล่มน้ีจดัท าข้ึนเพื่อการพฒันา ประยกุตใ์ช ้Stowage Plan ในการด าเนินงาน แผนก

ท่าเรือมีความตอ้งการที่จะมีการพฒันาต่อยอด ยกระดบั Block Stowage Plan เน่ืองจากทางแผนกท่าเรือนั้นจะไดรั้บ Stowage 

Plan จากเรือที่ก  าลงัจะเขา้เทียบท่า คือ ตน้ทาง (Origin) ซ่ึงจะส่งมาที่แผนกท่าเรือ คือ ปลายทาง (Destination) Stowage Plan คือ 

แผนผงัรายละเอียดต่างๆของสินคา้ (Coil) ภายในเรือที่ก  าลงัจะเทียบท่าที่ปลายทาง แต่ทางแผนกยงัไม่มีการน ามาประยกุตใ์ช้

เท่าที่ควรจึงมีแนวคิดในการที่จะน ามาพฒันาใหเ้กิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานได ้โดยมีแนวคิดใน

การพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบ Digital อีกทั้งยงัมีการสร้าง Application ข้ึนมา เพื่ออ  านวยความสะดวกในการติดตามสินคา้ ในแต่ละ

ขั้นตอนของในการด าเนินการขนยา้ยสินคา้ เคร่ืองมือใชใ้นการวิจยั คือ การสัมภาษณ์ โดยผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้างในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง เลือกลุ่มตวัอยา่งใชว้ีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง ผลสรุปของงานวิจยั สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการท างานในปัจจุบนัได ้พฒันาจากรูปแบบเดิมเขา้สู่รูปแบบ Digital 

ท าใหเ้ราสามารถทราบขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ภายในเรือได ้รวมทั้งน ้าหนกัของสินคา้ภายในเรือ ภายในแต่ละระวาง

นั้นมีสินคา้ประเภทใด น ้าหนกัเท่าไร รวมทั้งทราบขอ้มูลของ B/L และ Consignee ท าใหพ้นกังานสามารถทราบเจา้ของสินคา้ได้

ในแต่ละระวางได ้จึงท าใหเ้ราสามารถท าการวางแผนในการบริหารจดัการในการ Discharge Coil ได ้และมีการเตรียมพร้อมที่ดี

ในดา้นของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ แครน แรงงาน ในส่วนของ KSSP Application เป็นแอพพลิเคชัน่ ในการติดตามสถานะของสินคา้ 

เพื่อที่จะสามารถทราบ Status ของสินคา้ได ้อีกทั้งลูกคา้และพนกังานสามารถตรวจสอบสินคา้ไดด้ว้ยตนเองการ ตรวจสอบ

สถานะของสินคา้ ว่าด  าเนินการอยูใ่นขั้นตอนใด สามาถรับทราบและคาดการณ์วนัเวลาในการมาถึงของสินคา้ได ้เน่ืองจากมีการ

อพัเวลาในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนได ้

1. บทน า (Introduction) 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัน้ีมีเทคโนโลยสีมยัใหม่เกิดข้ึนมามากมายและเขา้มามีบทบาทส าคญัในวิถีชีวิตของมนุษยแ์ละเทคโนโลยยีงั

สามารถช่วยในการจดัการท างานได ้โดยมีการน าเทคโนโลยเีขา้มามาประยกุตใ์ชใ้ห้มีความเหมาะสมกบังานในดา้นต่างๆ ดงันั้น

องคก์รธุรกิจจะตอ้งมีการพฒันา สามารถปรับตวัและจดัการกบัเทคโนโลย ีเพื่อใหส้ามารถท าใหม้าปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและ

เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้น จึงท าใหแ้ผนกท่าเรือมีแนงคิดในการท่ีจะน าเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัการท างานในปัจจุบนั  

โดยแผนกท่าเรือมีความตอ้งการที่จะมีการพฒันาประยกุตใ์ช ้Stowage Plan เพื่อที่จะสามารถใชป้ระโยชน์จาก Stowage 
Plan ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากโดยปกตางแผนกท่าเรือนั้นจะไดรั้บ Stowage Plan จากเรือที่ก  าลงัจะเขา้เทียบท่าอยูเ่ป็นปกติ แต่
เป็ในรูปแบบของไฟล ์PDF ซ่ึงไม่ใช่เป็นรูปแบบ Digital Stowage Plan มาจากตน้ทาง (Origin) ส่งมาใหท้ี่ปลายทาง 
(Destination) เพื่อใหท่ี้ปลายทางไดท้ราบรายละเอียดต่างๆ สินคา้ท่ีอยูภ่ายในระวางเรือแต่ละระวางเรือ ซ่ึงส่งมาเอกสารน้ีมีให้
เป็นปกติ เพียงแต่ยงัไม่มีการท า Block Stowage Plan พฒันา ประยกุตใ์ช ้Stowage Plan ใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสามารถน าไปใชง้านได้
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เท่าที่ควร จึงมีแนวความคิดในการพฒันา Stowage Plan มาประยกุตใ์ชม้าพฒันาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน มีความตอ้งการท่ี
จะพฒันาใหเ้ป็นในรูปแบบ Digital  ในการท า Stowage Plan ท าใหท้ราบขอ้มูลเกี่ยวกบัน ้าหนกัของ Coil ได ้ท าใหส้ามารถทราบ 
Status ของ Coil มีการสร้าง Application ข้ึนมา จะท าใหท้ราบ Sequence และ ทราบ Status ซ่ึงสามารถติดตามสินคา้ไดใ้นทุก
ขั้นตอนของการด าเนินงาน ลูกคา้และพนกังานสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของสินคา้ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้ง
ประสานงานกนั จึงท าใหท้างผูจ้ดัท  างานวิจยัมองเห็นถึงความส าคญัและเกิดความสนใจในการที่จะประยกุต ์พฒันา Block 
Stowage Plan ท่ีทางตน้ทางส่งมายงัปลายทาง ใหเ้ป็นการเพิ่มมูลค่า (Vale) ของ Block Stowage Plan สามารถสร้างประโยชน์ได้
มากที่สุด                         
วตัถุประสงคข์องงานวิจยั (Objective)          
 1.Block Stowage Plan จะสามารถช่วยในการบริหารท างานของท่าเรือเกี่ยวกบัการ Discharge Coil ได ้ 
 2. เพื่อที่จะสามารถพฒันา Block Stowage Plan เขา้สู่รูปแบบ Digital ได ้    
 3. เพื่อรับทราบขอ้มูลรายละเอียดต่างๆของสินคา้ในระวางเรือก่อนเรือเทียบท่า    
 4. เพื่อใหลู้กคา้สามารถไดรั้บประโยชน์จากการท า Stowage Plan      
 5. Block Stowage Plan สามารถสร้างน าไปประยกุตใ์ชก้บัแผนกอื่น 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

 Stowage Plan  คือ แผนผงัภายในเรือ ท่ีจะสามารถแสดงภายในของเรือทั้งหมด เรือล  าน้ีมีระวางจ านวนเท่าไร โดยส่วน

ใหญ่เรือล  านึงจะมีระวางทั้งหมด 5 ระวาง มีเครจ านวนเท่าไร ภายในแต่ละระวางเรือนั้นมีสินคา้อะไรบา้ง มีการวางสินคา้

อยา่งไรภายในระวางจ านวนกี ่Row (แถว) เจา้ของสินคา้ภายในระวางมีใครบา้ง การ Discharge มีปลายทางที่ไหนบา้ง  

 Block Stowage Plan คือ แผนผงัของHold (ระวางเรือ) ในแต่ละระวาง ซ่ึงภายในแผนผงัของระวางเรือจะแสดง Row 
ทั้งหมดภายในแต่ละระวางมีRowจ านวนเท่าไรที่อยูภ่ายในระวางเรือ ซ่ึงภายในแต่ละ Row นั้น จะแสดงสินคา้ภายใน Row ว่ามี
จ านวนเท่าไร โดยการจดัวางสินคา้เป็นแบบชั้น หรือเรียกว่า Tier ภายในหน่ึง Row จะมีทั้งหมด 3 Tier หรือบาง Row จะมี 2 
Tier แต่มากสุดจะไม่เกิน 3 Tier 

  Tracking คือ เป็นอุปกรณ์ในการค านวณพิกดัและเพื่อก  าหนดต าแหน่งท่ีแม่นย  าของวตัถุ อุปกรณ์น้ีส่วนใหญ่ท างานบน

พื้นฐานของการรับสัญญาณ GPS  GPS ยยอ่มาจาก Global Positioning System และดงันั้นอุปกรณ์ท่ีเปิดใชง้าน GPS ส่วนใหญ่

จะถุกอา้งถึงเพื่อใชใ้นการตรวจจบัต าแหน่งของวตัถุใดๆ 

3. วิธีการวิจัย (Research Methodology)  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพมีเป้าหมายเพื่ในการพฒันา ประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้

ดงันั้นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจึงใชว้ิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งที่จะใชใ้นการ

วิจยั คือ พนกัางาน Discharge Coil ที่ปฏิบติัหนา้ที่อยูห่นา้ท่า พนกังานใน Warehouse  พนกังาน คดั Coil ของบริษทั เคอร์ร่ี 
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สยาม ซีพอร์ท โดยเลือกการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเฉพาะโดยท าการเลือกแผนกที่เกี่ยวขอ้งและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา 

ประยกุตใ์ช ้Stowage Plan  

3.2 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเล่มน้ี คือ การสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นการสัมภาษณ์จาก Manager ของท่าเรือฝ่ัง Port CV 

(Conventional) ที่จะท าการใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัการท าวิจยั โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลโดยที่ผูว้ิจยัจะมีแนวค าถามไวเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์บา้ง แต่ไม่ไดท้  าเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อที่จะ

ท าใหผู้ว้ิจยัเกิดความยดืหยุน่ในการตั้งค  าถาม                                                                                                                      

3.3   การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1. ก  าหนดหวัขอ้ที่ตอ้งการสัมภาษณ์ โดยหวัขอ้หลกัคือ เร่ืองของานวิจยัเล่มน้ี 

2. ร่างแบบสัมภาษณ์ ก  าหนดขอบเขตของการสัมภาษณ์ โดยการตั้งค  าถาม 

3.  ท  าการสัมภาษณ์ บุคคลท่ีผูจ้ดัท  าวิจยัตอ้งการสัมภาษณ์ จากแบบร่างสัมภาษณ์ท่ีเตรียมไว ้และในขณะสัมภาษณ์นั้น ทาง

ผูจ้ดัท  าวิจยัจะด าเนินการบนัทึกเสียงของผูถู้กสัมภาษณ์ 

4. ไดรั้บขอ้มูลบทสัมภาษณ์ของผูถู้กสัมภาษณ์ในรูปแบบเสียง จากการบนัทึกเสียงขณะสัมภาษณ์  

3.4   การวิเคราะห์ขอ้มูล 

        1. หลงัจากนั้นท าการแปลงขอ้มูล (บทสัมภาษณ์) ที่ไดรั้บจากบนัทึกเสียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูจ้ดัท  าวิจยัท  าการ

แกะสัมภษณ์ จากการบนัทึกเสียงของผูถู้กสัมภาษณ์และท าการพิมพข์อ้มูล (บทสัมภาณ์) ทั้งหมดท่ีสัมภาษณ์มาใหเ้ป็นรูปแบบ

ลายลกัษณ์อกัษรลงในคอมพิวเตอร์บนโปรแกรม Word  

2. วิเคราะห์ขอ้มูลจากเน้ือหาขอ้มูลท่ีพิมพบ์นโปรแกรม Word จดัระเบียบขอ้มูลให้ชดัเจน วิเคราะห์เน้ือหา โดยดูจากหวัขอ้

ของแต่ละบทของงานวิจยัท่ีก  าหนดเพื่อทราบวตัถุประสงค ์ประโยชน์ และน าเน้ือหา ขอ้มูลจ าแนกตามหวัขอ้ใหเ้หมาะสม 

 

4. ผลการศึกษา (Research Finding) 

การท า Block Stowage Plan เน่ืองจากโดยปกติทางแผนกท่าเรือนั้นจะไดรั้บ Block Stowage Plan แต่อยูใ่นรูปแบบของ

ไฟล ์PDF ซ่ึงไม่ใช่เป็นรูปแบบ แบบ Digital ทางท่าเรือจะไดรั้บ Block Stowage Plan จากทางตน้ทาง (Origin) คือ เรือที่ก  าลงัจะ

เขา้เทียบท่าส่งมาใหท้ี่ปลายทาง (Destination) คือ ทางแผนกท่าเรือ เคอร่ี เพื่อใหท้ี่ปลายทางไดรั้บทราบรายละเอียดภายในระวาง

เรือแต่ละระวางเรือ ดงันั้นจงมีแนวความคิดในความตอ้งการท่ีจะมีการพฒันา ต่อยอด ยกระดบั ในเร่ืองของ Stowage Plan 

เพื่อที่จะสามารถใชป้ระโยชน์จาก Stowage Plan ใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยเร่ิมจากการน า Block Stowage Plan ที่แสดงถึงรายละเอียด

ของ Coil ภายในแต่ละระวางเรือ ระวางหน่ึง มี Coil กี่ลูก Coil ลูกน้ี น ้าหนกัเท่าไร อยูช่ั้นท่ีเท่าไร Row ที่เท่าไร Position  ที่

เท่าไรของในแต่ละระวางเรือ จากนนัจะท าการก  าหนดสีของแต่ละ Coil โดยจะใชน้ ้าหนกั ในการแบ่งเกณฑน์ ้าหนกัท่ีก  าหนดไว ้ 
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เกณฑใ์นการก าหนดน ้าหนกัมีทั้งหมด 4 สี  

น ้าเงิน                  น ้าหนกันอ้ยกวา่ 15  

สีเขียว                     น ้าหนกั 15.1 - 19.5  

สีเหลือง น ้าหนกั 19.6 – 27.5 

สีแดง  น ้าหนกัมากกว่า 27.6 

หลงัจากนั้นท าการน าขอ้มูลเขา้ Excel ลงใน Stowage Plan ของเรือ โดยภายในเรือล  าหน่ึงจะมีทั้งหมด 5 ระวาง จะแยกใส่

ในแต่ละระวางเรือ โดยในหน่ึงระวางเรือ จะมี Row อยูป่ระมาณ 18-20 Row และจะมีชั้นทั้งหมด 3 ชั้น การใส่สีในแต่ละ Row 

นั้น จะตอ้งเรียงจากสีท่ีน ้าหนกันอ้ยไปหาสีท่ีน ้าหนกัมากจากบนลงล่าง จากนั้นดา้นล่างของ Row ในแต่ละ Row จะมีการใส่ 

Consignee และ B/L จะตอ้งควบคู่กบั Stowage Plan ที่ทางตน้ทางใหม้า  

อีกหน่ึงแผนกที่ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันา Stowage Plan คือ แผนก Warehouse เน่ืองจาก Warehouse จะทราบในการจดั 

Coil ตาม Sequence ของ Coil เม่ือทราบการท างานของ Coil แลว้ภายใน Warehouse กจ็ะสามารถจดัเตรียม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ไดถู้กตอ้ง มีจ านวนที่ตอ้งใชใ้นการขนยกสินคา้เท่าไร หลงัจากที่มีการพฒันา ประยกุตใ์ช ้Stowage Plan นั้น Warehouse จะ

สามารถมองเห็นภาพออก ตอนน้ีมี Coil ประเภทใดเขา้มาท่ีคลงัสินคา้ ซ่ึงน ้าหนกัของ Coil จะแบ่งเป็น 4 ชนิด ที่จ  าแนกไดต้าม

เกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้น Stowage Plan เพราะเครนภายใน Warehouse นั้นมี Capacity ที่ไม่เท่ากนั จึงท าใหก้าร Store Coil นั้นไม่

เหมือนกนัอีกดว้ย Warehouse ในการเกบ็ coil จะมีโกดงั คือ Warehouse 16 กบั Warehouse 23 ในการเกบ็ Coil Warehouse 23 

จะรับ Col 100% ทั้ง Coil หนกั และ Coil เบา เพราะเคร่ืองมือ ในการยก Coil  เพราะเฉพาะนั้นแลว้การจ าแนกน ้าหนกัออกมา

จากใน Stowage Plan เพื่อท่ีจะใหท้รบน ้าหนกัของ Coil ในแต่ละลูกจะตอ้งไปที่โกดงัไหนใน 2 โกดงัน้ี เม่ือมีการพฒันา Block 

Stowage Plan จะสามารถรับทราบไดท้ั้งหมด เพราะจะมีการใส่ Status ของ Coil เพื่อท่ีจะทราบขั้นตอนในการด าเนินการอยูใ่น

ขั้นตอนใด จะมีการ Update ตลอดเวลาในการท างาน ระหว่างการ Discharge Coil เท่าไร ท าใหส้ามารถบริหารจดัการหนา้ทา่

และรถบรรทุกในการรอรับสินคา้ได ้นอกจากน้ีภายในระวาง จะสามารถทราบไดว้่ามีลูกคา้ทั้งหมดกี่ราย และเป็นประเภทใด ใน

เรือส่งสินคา้ล  าหน่ึง จะมีโหมดหลกัทั้งหมด 3 โหมด 1. Land คือ สินคา้จะตอ้งลงลานก่อน ยงัไม่ผ่านศุลกากร 2. Overside 2.1 

Warehouse คือ ผ่านพิธีการศุลกากร ฝากเกบ็เขา้โกดงัของ Kerry Kerry จะด าเนินการใหลู้กคา้ทั้งหมด 2.2 Direct คือ ผ่านพิธีการ

ศุลกากร แต่ไปจดัเกบ็ท่ีโกดงัของลูกคา้ shipping เป็นของลูกคา้เอง KSSP Application คือ Application ในการอพั Status ของ 

Coil ในระหว่างการปฏิบติังานถ่ายสินคา้ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ถึงปลายทาง เพื่อท าใหส้ามารถตรวจสอบและรับทราบไดว้่า

สินคา้อยูใ่นขั้นตอนใด องคป์ระกอบหลกัของการสร้าง KSSP Application 1. Mobile Scanner 2. Import 3. KWMS Application 

น้ี เป็นApplication Tracking Coil คือ สามารถตรวจสอบ Status ของ Coil ไดจ้ากตน้ทางจนถึงปลายทาง และแสดงวนัเวลาใน

การด าเนินการในแต่ละขั้นตอน นอกจากน้ีลูกคา้สามารถตรวจสอบ ไดด้ว้ยตนเองโดยการ Download Application KSSP Coil 

สามารถเสิร์ชหาได ้3 level 1. Inspection Number 2. B/L Number 3. Invoice Number 
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5. สรุปผล (Conclusion) 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา Block Stowage Plan ประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์กบัการท างาน สามารถช่วยใน

การบริหารการท างานของแผนกท่าเรือเกี่ยวกบัการ Discharge Coil ไดใ้นปัจจุบนั ผูจ้ดัท  าวจิยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์ในการรวบรวม

ขอ้มูล โดยใชแ้บบกึ่งโครงสร้าง วิธีการด าเนินการน า Block Stowage Plan ที่ไดม้าจากทางตน้ทางส่งมาใหท้ี่ปลายทาง ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลเกี่ยวกบัสินคา้ Coil ภายในระวางเรือ จากนั้นทางแผนกท่าเรือท าการแยกน ้าหนกัของ Coil แต่ละลูก ตามเกณฑน์ ้าหนกัท่ี

ก  าหนดไวใ้นแต่ละสี หลงัจากนั้นน าน ้าหนกัท่ีจ าแนกออกตามสีใส่ลงใน Stowage Plan ของเรือในโปรแกรม Excel ท  าให้

สามารถทราบขอ้มูลรายละเอียดของ Coil ภายในเรือ ก่อนที่เรือจะเขา้มาเทียบท่าได ้

แผนกท่าเรือไดมี้แนวคิดในการพฒันา Block Stowage Plan จากรูปแบบเดิมเขา้สู่รูปแบบ Digital โดยสร้าง Stowage Plan ของ

เรือลงในโปรแกรม Excel แลว้ท าการ Input ขอ้มูลใส่ลงไป โดยดูจาก Block Stowage Plan ที่ทางตน้ทางส่งมา จึงท าให ้สามารถ

ทราบขอ้มูลรายละเอียดต่างๆของสินคา้ภายในเรือได ้รวมทั้ง ทราบถึงน ้าหนกัของสินคา้ภายในเรือ จึงท าใหเราสามารถท าการ

วางแผนในการ  Discharge Coil ไดแ้ละมีการเตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครน แรงงาน และเวลาได ้ช่วยลดการ

ท างานผิดพลาดของพนกังานในการตรวจสอบสินคา้ก่อนการ Discharge ได ้และสามารถสร้างประดยชน์ใหก้บัแผนก 

Warehouse ได ้เพราะท าใหท้ราบขอ้มูลของสินคา้ว่ามีประเภทใดบา้ง น ้าหนกัเท่าไรและทราบว่าสินคา้เป็นของเจา้ใด โหมด

อะไร ถา้หากเป็นโหมดของ Warehouse ทาง Warehouse จะสามารถเตรียมความพร้อมในการขนยกสินคา้ได ้KSSP Application 

เป็นแอพพลิเคชัน่ในการติดตามสถานะของสินคา้ เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้ และพนกังานสามารถตรวจสอบสินคา้ไดด้ว้ยตนเองเพียงแค่

ใช ้Smartphone ภายใน KSSP Application จะมีการ Input ขอ้มูลจาก Stowage Plan เขา้ไปใส่ของ KSSP Application ในการ

ตรวจสอบสถานะของสินคา้ว่าด  าเนินการอยูใ่นขั้นตอนใด สามารถทราบและคาดการณ์วนัเวลาในการมาถึงของสินคา้ได ้เพราะ

มีการอพัเวลาในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน   

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

รายงานปฏิบติังานสหศึกษาเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา อนุเคราะห์ ช่วยเหลือ แนะน า ใหค้  าปรึกษษ จาก คุณ 

ภูริพงษ ์(ผูจ้ดัการหนา้ท่าเรือ Port Conventional) ท่ีใหข้อ้มูลเป็นประโยชน์ต่อรายงานเล่มน้ีและสนบัสนุนในการด าเนินงาน

จดัท ารายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเล่มน้ีเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ตนรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ผูจ้ดัท  ารายงานเล่มน้ีจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

นอกจากน้ี ทางผูจ้ดัท  าขอกราบขอบพระคุณ ดร. พีรพล อาจารยท์ี่ปรึกษษในการจดัท ารายงานการปฏิบติัวานสหกิจ

ศึกษษเล่มน้ี ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ช่วยเหลือในการแนะแนว ทางการจดัท างาน และตรวจสอบ แกไ้ข เน้ือหา

ต่างๆภายในรายงานเล่มน้ีท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนรายงานเล่มน้ีลุลล่วงเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ บุคลากรของบริษทัเคอร์ร่ี สยาม ซีพอร์ท แผนก Port Conventional ที่ไดช่้วยเหลือในการน าทาง

ผูจ้ดัท  ารายงานลงไปยงัสถานที่ปฏิบติังานจริงเพื่อใหผู้จ้ดัท  าไดร้วบรวมเกบ็รูปภาพ บรรยายกาศในการท างาน และไดใ้หข้อ้มูล

ส่วนหน่ึงที่เป็นประโยชน์ต่อการจดัท ารายงานเล่มน้ี  
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สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมคณะท่ีไดใ้หค้  าปรึษา ค  าเตือน แนะน า แนะแนวทางการท ารายงาน

ตลอดจนรายงานเล่มน้ีส าเร็จสมูบรณ์  
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