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บทคัดย่อ  (ABSTRACT) 
                      การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาระบบปฏิบติัการในการน าเขา้เหลก็คอยลแ์ละการบริหารจดัการความ
เส่ียงการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ประเภทเหล็กคอยล์ส าหรับเรือบาร์จ   โดยผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในดา้นระบบปฏิบติัการน าเขา้เหล็กคอยลแ์ละความเส่ียงจากการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ส าหรับ
เรือบาร์จ  ณ  ท่าเทียบเรือ  6A  และ  6B ของบริษทั สหไทย  เทอร์มินอล จ ากดั(มหาชน)  โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร
งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในด้านระบบปฏิบติัการน าเขา้และการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ การสอบถามบุคคล                    
การสังเกตและการส ารวจ การบันทึกเสียงและการจดบันทึกลงในสมุดบนัทึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
รวมถึงการศึกษาน้ีมีการน าเคร่ืองมือและเทคนิคระบุความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ “แผนผงักา้งปลา”  (Fish Bone Diagram ) 
หรือ แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  มาช่วยในการวิเคราะห์บริหารจดัการความเส่ียงในการให้บริการ
ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ประเภทเหลก็คอยลส์ าหรับเรือบาร์จ     
 

1.  บทน า  (INTRODUCTION) 
                 ท่าเรือนบัวา่เป็นสถานท่ีท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินคา้ให้กบัเรือสินคา้ท่ีเขา้มาท าการจอดเทียบ
ท่าเพ่ือรอการขนถ่ายสินคา้จากเรือข้ึนสู่ฝ่ังและจากฝ่ังลงสู่เรือเพ่ือท าการน าสินคา้เขา้มาภายในประเทศและส่งออกสินคา้ไป
ยงัต่างประเทศ    ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการน าเขา้สินคา้ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเป็นสินคา้ประเภทเหล็กคอยลท่ี์ถูกน าเขา้มาทาง
เรือบาร์จ  (Barge)  ซ่ึงการน าเขา้เหลก็คอยลท์างเรือบาร์จจะตอ้งอาศยัการใหบ้ริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ของทางท่าเรือ  
โดยการใหบ้ริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้นั้นตอ้งมีการประสานงานจากแผนก  Customer Service (CS)  ท่ีตอ้งมีการติดต่อ
ประสานงานและให้บริการลูกคา้  แผนก Operations (OPS) จดัเตรียมวางแผนพ้ืนท่ีหนา้ท่าและแผนกสุดทา้ยคือ  Survey 
(SGS) คอยตรวจสอบสภาพสินคา้ทั้งก่อนและหลงั Discharge  ท่ีสินคา้ข้ึนจากเรือบาร์จ (Barge)  รวมถึงตรวจสอบเอกสาร
ใบก ากบัเรือและใบก ากบัสินคา้ เช่น Sealing  Plan , Packing list (PL) , Truck Ticket และขอ้มูล ETA  ถึงแมว้า่การท างาน
ประสานงานของแต่ละส่วนจะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัไปแต่ผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมานั้นมีลกัษณะเป็นการท างานแบบ
ภาพรวมจึงท าใหต้อ้งมีการบริหารจดัการการใหบ้ริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือลดเวลาและค่าใชจ่้าย
ในการถือครองจุดจอดเรือ  
                 จากท่ีกล่าวไปขา้งตน้ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นวา่ระบบปฏิบติัการในการน าเขา้เหล็กคอยลน์ั้นมีความน่าสนใจท่ีจะน ามา
ท าเป็นประเด็นในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งมาก   ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการศึกษากระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบปฏิบติัการ
การน าเขา้สินคา้และการให้บริการท่าเทียบเรือสินคา้ข้ึนมา   ซ่ึงจะเป็นการศึกษาระบบปฏิบติัการในการน าเขา้เหล็กคอยล์
และความเส่ียงของระบบปฏิบติัการการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ประเภทเหล็กคอยลส์ าหรับเรือบาร์จและศึกษา
แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงในการใหบ้ริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม  (LITERATURE  REVIEW) 
                      ศุทธินี  เหมือนมณี และ ศิริลกัษณ์  วทิศิริ (2562)   ไดท้ าการศึกษา  การน าเขา้วตัถุดิบเหล็กมว้นจากประเทศจีน
ของ บริษทั ทีเอม็ที สตีล จ ากดั (มหาชน)  ถึงกระบวนการขั้นตอนและวธีิการท่ีจะน าเขา้วตัถุดิบเหลก็มว้นจากประเทศจีน  



ตั้งแต่วตัถุดิบถูกสัง่ซ้ือจากประเทศตน้ทางตลอดจนวตัถุดิบถูกน าส่งให้กบัลูกคา้ในประเทศปลายทาง  โดยสามารถอธิบาย
ถึงกระบวนการน าเขา้ไดว้า่ บริษทัท่ีเป็นลูกคา้จากประเทศปลายทางท าการติดต่อสั่งซ้ือวตัถุดิบเหล็กมว้นจากประเทศจีน 
(ประเทศตน้ทาง)   ทางดา้น Supplier จะท าการส่งเอกสาร Commercial invoice , Packing List และ Bill of Lading ให้กบั
ทางลูกคา้เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการน าเขา้วตัถุดิบเหล็กมว้นแลว้จึงจดัส่งสินคา้ให้ทางเรือ    จากนั้นเม่ือเรือบรรทุกเหล็ก
มว้นไดเ้ดินทางมาถึงท่าเรือคลองเตย จะตอ้งผ่านพิธีการศุลกากร  โดยจะตอ้งเตรียมเอกสารขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้เพ่ือ
ด าเนินพิธีการศุลกากร  ผูน้ าเขา้น าใบขนสินคา้ขาเขา้ไปติดต่อกบัหน่วยงานประเมินอากรท่ีน าเขา้สินคา้และช าระค่าภาษี
อากรให้เรียบร้อย   เม่ือช าระภาษีอากรแลว้จะไดใ้บเสร็จการช าระค่าภาษีอากรและ Delivery Order (D/O)  ไปด าเนินการ
ตรวจปล่อยสินคา้ในท่าเรือและเตรียมการขนถ่ายสินคา้น าเขา้มาท่ีโกดงัหรือโรงงาน โดยฝ่ายผูน้ าเขา้จะจดัหาเพื่อขนยา้ย
วตัถุดิบเหลก็มว้นจากท่าเรือคลองเตยมาส่งท่ี  บริษทั ทีเอม็ที สตีล จ ากดั (มหาชน)                  
                 กมลชนก  สุทธิวาทนฤพฒิุ (2552)   ไดก้ล่าววา่  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในท่าเรือสามารถวดัไดจ้ากลกัษณะ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในท่าเรือ  4  หัวขอ้ดงัต่อไปน้ี  1.ประสิทธิภาพของแรงงานในท่าเรือ   2.ประสิทธิภาพของ
ท่าเทียบเรือ  3.ประสิทธิภาพของโรงพกัสินคา้  และ 4.ประสิทธิภาพของการขนถ่ายหรือยกสินคา้   ซ่ึงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานในท่าเรือวดัจากความสามารถในการให้บริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ  โดยเนน้ดา้นคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกคา้
เป็นหลกั  เน่ืองจากปัจจุบนัลูกคา้เป็นตวัก าหนดถึงเป้าหมายความส าเร็จขององคก์ร 
                 วรรณวิภา  จนัทร์หอมกุล (2559)  อา้งถึง  เมธา  สุวรรณสาร (2552)  ไดใ้ห้ค  านิยามของความเส่ียงทางดา้น
ปฏิบติัการไวว้า่  ความเส่ียงทางดา้นปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร  หรือการขาดการควบคุมท่ีดี  โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังาน
ภายใน  คน  ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอกและส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนขององคก์ร 

 เคร่ืองมือและเทคนิคระบุความเส่ียงทางด้านปฏิบตักิาร 
                 ธีรภทัร สิโรดม (2562)  อา้งถึง วนัรัตน์  จนัทกิจ (2547)  ไดอ้ธิบายวา่   แผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram ) 
หรือ แผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa   Diagram) เป็นส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์หาสาเหตุและแกปั้ญหาเชิงระบบท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem)  กบัสาเหตุทั้ งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause)                    
โดยส านกังานมาตรฐาน  อุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่น (JIS) ไดมี้การนิยามความหมายของผงักา้งปลาวา่ “ ผงักา้งปลาเป็นแผนผงั
ท่ีใชแ้สดงความสมัพนัธ์อยา่งเป็นระบบระหวา่งสาเหตุหลายๆสาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาหน่ึงปัญหา” 
                 ชนญัชิดา  ตณัฑเกษม และคณะ (2558)  อธิบายวา่ ผงักา้งปลาหรือผงัแสดงเหตุและผล ประกอบดว้ยส่วนส าคญั  
2  ส่วนคือ ส่วนโครงกระดูกท่ีเป็นตวัปลาซ่ึงไดร้วบรวมปัจจยัอนัเป็นสาเหตุของปัญหาและส่วนหัวปลาท่ีเป็นขอ้สรุปของ
สาเหตุท่ีกลายเป็นตวัปัญหา โดยตามความนิยมจะเขียนหวัปลาอยูท่างขวามือและตวัปลา (หางปลา)  อยูท่างซา้ยมือเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี  1 โครงสร้างของแผนผงักา้งปลา  (Fish Bone Diagram) 

(ท่ีมา :  ชนญัชิดา  ตณัฑเกษม และคณะ. (2558).  การปรับปรุงคุณภาพระบบการบริการขนส่งพัสดุ 
กรณีศึกษา บริษัท ขอนแก่นชนะชัยขนส่ง จ ากัด(รายงานการวิจยั). ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น.) 



3.  วธีิการวจัิย  (RESEARCH  METHODOLOGY) 
                 ในการศึกษาเร่ือง  “การศึกษาระบบปฏิบติัการในการน าเขา้เหล็กคอยลแ์ละการบริหารจดัการความเส่ียงการ
ใหบ้ริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ประเภทเหล็กคอยลส์ าหรับเรือบาร์จ”  จะมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบปฏิบัติการน าเขา้สินคา้และการให้บริการท่าเทียบเรือ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการวางแผนและการ
ปฏิบติัการของแผนกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบปฏิบติัการน าเขา้เหล็กคอยล ์(CS,OPS,SGS)  มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยการลงพ้ืนท่ีหนา้ท่าเทียบเรือ 6A และ 6B  ใชก้ารสอบถาม  การสังเกต (Observation)  การส ารวจ (Survey) ดว้ยการจด
บนัทึกลงสมุดบนัทึกและบนัทึกภาพถ่ายจากกลอ้งโทรศพัท์ รวมถึงการบนัทึกเสียงโดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งละเอียด  น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการประมวลผล วเิคราะห์ และคดัแยกขอ้มูลให้ตรงตามประเด็นท่ีจะศึกษา  
จากนั้นน าขอ้มูลมาใชร่้วมกบัเคร่ืองมือระบุความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  โดยน ามาจดัท าเป็นแผนผงักา้งปลา (Fish Bone 
Diagram)  ท่ีแสดงถึงปัจจยั และสาเหตุของการเกิดปัญหาดา้นประสิทธิภาพในการใหบ้ริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ลดลง  
แลว้น าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบของ Flowchart ,  แผนผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) และการบรรยายประกอบ 
 

4.  ผลการศึกษา (RESEARCH  FINDING) 
4.1  ผลจากการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                 4.1.1 ระบบปฏบิัตกิารน าเข้าเหลก็คอยล์ (Coil)  
                 1. ตวัแทนสายเรือจากประเทศตน้ทางติดตอ่ประสานงานกบัแผนก CS ของท่าเรือสหไทยท่ีเป็นประเทศปลายทาง
ในการขนถ่ายสินคา้  โดยตวัแทนสายเรือจากประเทศตน้ทางส่งเอกสารท่ีส าคญั  2  ฉบบัในการน าเขา้เหล็กคอยลใ์ห้ทาง
แผนก CS  คือ  Packing  List  และขอ้มูลเอกสาร  ETA 
                 2. ทางแผนก CS ท าการจดัส่งเอกสาร Packing  List และ ETA ใหก้บัทางแผนก OPS 
                 3. ทางแผนก OPS  รับแจง้ ETA ของเรือบาร์จจากแผนก CS แลว้จึงเร่ิมด าเนินการวางแผนจดัเตรียมพ้ืนท่ีหนา้ท่า
เทียบเรือ 6A และ 6B  เพ่ือใชใ้นการขนถ่ายสินคา้  ซ่ึงการจดัเตรียมพ้ืนท่ีหนา้ท่าเทียบเรือน้ีเป็นการวางแผนจุดจอดเรือ 
(Berth)  การวางแผนแรงงานท่าเรือ (Stevedore)  การวางแผนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนถ่ายสินคา้ (Equipment)  
JIB Cranes   นอกจากนั้นทางแผนก OPS  จะตอ้งท าการค านวณระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการขนถ่ายสินคา้ซ่ึงระยะเวลาในการ
วางแผนขนถ่ายเหลก็คอยลจ์ะถูกค านวณในหน่วย  ลูก / นาที  และระยะเวลาการรอรถบรรทุกในแต่ละรอบท่ีวนมารับเหล็ก
คอยล ์(คนั / นาที) เพื่อใหร้ะยะเวลาสอดคลอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                 4. เม่ือ ETA ของเรือบาร์จตรงตามก าหนดระยะเวลาประมาณการท่ีเรือจะเขา้ท่าเรือปลายทาง   
                 5. เรือบาร์จท าการเขา้เทียบท่าท่ีท่าเทียบเรือ 6A และ 6B   จากนั้นแรงงานท่าเรือ และ Survey ของท่าเรือจะข้ึนไป
บนเรือบาร์จเพื่อท าการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเหล็กคอยลแ์ละตรวจสอบเอกสาร Sealing Plan  แลว้จึงเร่ิมท า
การปฏิบติัการขนถ่ายสินคา้ดว้ย  JIB Crane ท่ีมีตวัยกสินคา้เป็นรูปตวั U   ลงบนหางลากของรถหวัลากหรือรถบรรทุก 
                 6. รถหวัลากหรือรถบรรทุกน าเหลก็คอยลม์าตรวจสอบท่ีจุด  Survey  หลกัท่ีอยูบ่นหนา้ท่าอีกคร้ังก่อนท่ีจะขนส่ง
เหล็กคอยล์ไปยงัโรงงานของผูน้ าเขา้  โดยหน้าท่ีส าคญัของแผนก SGS (Survey) ท่ีประจ าอยู่จุดหลกั คือ ตรวจสอบ
รายละเอียดของเหลก็คอยลจ์ากสญัลกัษณ์  ตรวจสอบป้ายท่ีติดมากบัตวัเหลก็คอยล ์  โดย Survey  จะตอ้งคอยจดรายละเอียด
เหล่าน้ีลง  Truck Ticket  แลว้น ามาเทียบกบัขอ้มูลใน Packing List  และตรวจสอบความเสียหายของสินคา้ โดยสามารถแบ่ง
เหลก็คอยลไ์ดเ้ป็น 2 กรณี คือ  
                       6.1 กรณีท่ีไม่มีความเสียหาย  ทางดา้น Survey จะปล่อยรถบรรทุกใหน้ าเหลก็คอยลส่์งไปชัง่น ้ าหนกัท่ีด่านชัง่
น ้ าหนกัของท่าเรือ  ถา้หากน ้ าหนกัจริงเท่ากบัท่ีระบุในเอกสารจะน าส่งไปให้กบัโรงงานหรือ Warehouse ของผูน้ าเขา้  แต่
ถา้หากน ้ าหนกัจริงของเหลก็คอยลก์บัน ้ าหนกัในเอกสารไม่ตรงกนัจะตอ้งท าการตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือท าการ Claim สินคา้ 



ภาพท่ี  2 แผนผงักา้งปลาความเส่ียงในการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ประเภทเหล็กคอยล ์(Coil) ส าหรับเรือบาร์จ (Barge) 
 

                       6.2 กรณีท่ีมีความเสียหาย  ทางดา้น Survey จะท าการตรวจสอบเหลก็คอยลโ์ดยใชส้ารทางเคมีท่ีช่ือวา่  Sliver  
Nitrate  แลว้สงัเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนแต่ถา้หากเกิดความเสียหายใหท้ าการแจง้เร่ืองถึงผูน้ าเขา้และบนัทึกรายละเอียดความเสียหาย
ลงในเอกสารเพื่อรอการประเมินความเสียหายไวเ้ป็นหลกัฐาน 
               7. ทางดา้น Survey  เม่ือท าการตรวจสอบเหลก็คอยลเ์รียบร้อยแลว้เหลก็คอยลจ์ะถูกส่งต่อไปใหก้บัผูน้ าเขา้                   
                 8. ทางดา้นแผนก OPS  เม่ือท าการขนถ่ายสินคา้เรียบร้อยจะมีการจดัท ารายงาน (Report)  การปฏิบติัการขนถ่าย
สินคา้  และจดัท า  Statement of fact เพ่ือสรุปค่าใชจ่้ายจากการปฏิบติังานจดัส่งใหแ้ผนก CS  และแผนก  Accounting      
                 4.1.2 ความเส่ียงจากการให้บริการท่าเทยีบเรือขนถ่ายสินค้าประเภทเหลก็คอยล์ (Coil) ส าหรับเรือบาร์จ (Barge) 
                 ความเส่ียงในการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้มีความเช่ือมโยงกบัปัญหาของการให้บริการท่าเทียบเรือ    
ขนถ่ายสินคา้  เน่ืองมาจากความเส่ียงเป็นตวัก าหนดถึงส่ิงท่ีตอ้งคอยควบคุม  พร้อมดูแลและตรวจสอบการกระท าท่ีอยูใ่น
ระบบปฏิบัติการของการให้บริการท่าเรือ  โดยผูว้ิจัยท าการรวบรวมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากระบบปฏิบัติการในการให ้
บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ออกมาเป็นดา้นต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี  1. ความเส่ียงดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้
ช ารุดเสียหาย (Equipmet)   ท่ีเกิดจากตวัของเคร่ืองจกัรและการกระท าของมนุษย ์ 2. ความเส่ียงดา้นความอนัตรายจากการ
ปฏิบติังานของแรงงานท่าเรือ (Stevedore) ท่ีเกิดจากความประมาทในขณะท าการปฏิบติังานและการขาดการฝึกอบรมอยา่ง
ต่อเน่ือง   3. ความเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน (Environment) ท่ีเกิดจากความแออดัของการ 
จดัพ้ืนท่ีสัดส่วนในท่าเรือ (Layout)   ความสว่างในการปฏิบติังานตอนกลางคืนและฤดูกาลของน ้ าข้ึน – น ้ าลง ท่ีจะส่งผล
กระทบต่อการเดินเรือสินคา้และ  4. ความเส่ียงดา้นระบบปฏิบติัการขนถ่ายสินคา้ท่ีผิดพลาด (Process)  เกิดจากการส่ือสาร 
ท่ีผิดพลาดระหวา่งผูค้วบคุมเครนกบัแรงงานท่าเรือท่ีประจ าต าแหน่งอยูบ่นระวางเรือและการขาดการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมของตวั U  ตวัยกสินคา้ก่อนท าการขนถ่ายสินคา้ลงจากระวางเรือ 
4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
                 4.2.1 การบริหารจดัการความเส่ียงในการให้บริการท่าเทยีบเรือขนถ่ายสินค้าด้วยเทคนิคและเคร่ืองมือแผนผงั
ก้างปลา (Fish Bone Diagram)  

 



ภาพท่ี  3  แผนผงักา้งปลาสรุปปัจจยัความเส่ียงในการให้บริการท่าเทียบเรือ 
 

                 4.2.2 แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขความเส่ียงจากการให้บริการท่าเทยีบเรือขนถ่ายสินค้าประเภทเหลก็คอยล์ 
(Coil)  ส าหรับเรือบาร์จ (Barge) 
                 จากการท าการศึกษา พบว่า การลดปัญหาเร่ืองการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพลดลง
จ าเป็นจะตอ้งมีแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขความเส่ียงเพ่ือให้มีการวางแผนการบริหารจดัการขนถ่ายสินคา้ไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยทางด้านความช ารุดเสียหายของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ประเภทเหล็กคอยล์ (Equipment)                  
JIB Crane จะตอ้งมีตรวจสอบและการวางแผนระยะเวลาการท างานเพ่ือป้องกนัการ Error  ทางเทคนิคของระบบเคร่ืองจักร
ในส่วนของทางดา้นการปฏิบติังานของแรงงานท่าเรือ (Stevedore) จะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังานเป็น 
หลกัดว้ยการปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด   ถดัมาในส่วนของทางดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อระบบการ
ปฏิบติังาน (Environment) สภาพแวดลอ้มบริเวณโดยรอบจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ไปทางท่ีดีกบัผูท่ี้ปฏิบติังานเพ่ือป้องกนั
อุบติัเหตุในขณะปฏิบติังาน ทา้ยสุดในส่วนของระบบปฏิบติัการขนถ่ายสินคา้ท่ีผิดพลาด (Process) จะตอ้งคอยดูแลระบบ
การขนถ่ายสินคา้ประเภทเหล็กคอยลโ์ดยการหมัน่ตรวจสอบประสิทธิภาพของตวั U ท่ีใชใ้นการยกสินคา้และไม่เพิกเฉย   
ต่อความเสียหายของอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้เพ่ือสร้างขั้นตอนการปฏิบติัการขนถ่ายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพและกลยทุธ์สร้าง             
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นการใหบ้ริการท่าเทียบเรือพาณิชยใ์หก้บัทางท่าเรือสหไทยในอนาคต 
 

5.  อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
                   
 
 
 
 
 
 
                  
             
                 ผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ระบบปฏิบติัการน าเขา้เหล็กคอยลท์างเรือบาร์จ                
มีแผนกท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยกนั  3 แผนก คือ แผนก  CS  แผนก OPS และแผนก SGS   มีเอกสารท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งทั้งหมด    
4  ฉบบัดว้ยกนั คือ  Packing list / PL ,  ETA , Sealing Plan  และ Truck Ticket  ซ่ึงหนา้ท่ีของแผนก CS  จะท าการติดต่อ
ประสานงานกบัทางตวัแทนสายเรือจากประเทศตน้ทาง  ทางแผนก OPS จดัเตรียมพ้ืนท่ีบริเวณหนา้ท่าเทียบเรือเพ่ือรองรับ
การเขา้เทียบท่าของเรือบาร์จในส่วนของจุดจอดเรือ  (Berth)  แรงงานท่าเรือ (Stevedore) และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ขนถ่ายสินคา้  JIB Cranes และแผนก SGS ท าการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และใบก ากบัสินคา้ทั้งก่อนและหลงัขนถ่าย
ลงจากเรือ   นอกจากนั้นระบบปฏิบติัการการน าเขา้เหลก็คอยลย์งัสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัและสาเหตุท่ีท าให้เกิดความ
เส่ียงขณะปฏิบติัการขนถ่ายเหลก็คอยลอี์กดว้ย  ซ่ึงปัจจยัและสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงขณะปฏิบติัการขนถ่ายเหล็กคอยล์
ประกอบดว้ย  4  ปัจจยัตามล าดบัดงัน้ี  ประการแรก คือ ปัจจยัดา้นอุปกรณ์ (Equipment) ท่ีใช ้ JIB Crane ในการขนถ่าย
เหล็กคอยลซ่ึ์งสาเหตุมาจากความผิดพลาดทางระบบของเคร่ืองจกัรเองท่ีอาจจะมีภาระการใชง้านท่ีเกินประสิทธิภาพมาก
จนเกินไปหรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยท่ี์ไม่ไดมี้การซ่อมแซมเคร่ืองจกัรอยา่งถูกตอ้งซ่ึงแนวทางการ
แกไ้ขจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และจดัการวางแผนขนถ่ายสินคา้ให้มีความยืดหยุน่ทางดา้นเวลาการ
ท างานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้  JIB Crane ต่อการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ ก าหนดให้มีการ
ด าเนินตรวจสอบเคร่ืองจกัรก่อนการใชง้านและมีการส ารองความยืดหยุ่นทางดา้นเวลาพบว่าช่วยท าให้ระบบปฏิบติัการ
ยืดหยุน่และไม่เกิดการรีบเร่งจนส่งผลท าให้ระบบการขนถ่ายสินคา้ผิดพลาด ประการสอง  คือ  ปัจจยัดา้นแรงงานท่าเรือ 



(Stevedore) ในเร่ืองของความอนัตรายระหวา่งการปฏิบติังานท่ีเกิดจากความประมาทและการขาดการฝึกอบรม ควรมีการ
จดัการฝึกอบรมทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดว้ยการสร้างสถานการณ์จ าลองข้ึนมาเพื่อตอ้งการสร้างความตระหนกัต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของแรงงานท่าเรือ พบว่า การเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจะส่งผลให้แรงงานท่าเรือทราบถึงแนว
ทางการปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีการใชร้ะบบ  Safety  เขา้มาช่วยเพ่ือท าให้อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการท างานมี
โอกาสเกิดข้ึนลดนอ้ยลง    ประการท่ีสาม คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  (Environment)  สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบติัการขนถ่ายสินคา้มีมากมายหลายสาเหตุซ่ึงพบวา่ การจดัพ้ืนท่ีภายในท่าเทียบเรือให้เป็นสัดส่วนและการเพ่ิมแสง
สวา่งในการปฏิบติังานตอนกลางคืน  สามารถช่วยท าให้ลดการเกิดอุบติัเหตุไดเ้น่ืองจากการจดัพ้ืนท่ีภายในท่าเทียบเรือให้
เป็นสดัส่วนจะไปช่วยลดส่ิงกีดขวางและจุดอบัสายตาท่ีไม่สามารถจะสังเกตเห็นได ้นอกจากนั้นความลึกของระดบัน ้ าและ
การขดุลอดตะกอนใตน้ ้ าเป็นประจ าจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการเขา้เทียบท่าของเรือสินคา้มีมากข้ึนท าใหเ้รือสินคา้สามารถ
เดินเรือไดอ้ยา่งสะดวกและประการสุดทา้ย คือ  ปัจจยัดา้นกระบวนการ  (Process)  กระบวนการขนถ่ายสินคา้ท่ีผิดพลาด
เน่ืองจากการช ารุดของตวั  U  ท่ีใช ้ในการยกสินคา้ขาดการซ่อมแซม พบวา่ การซ่อมแซมความช ารุดเสียหายของอุปกรณ์
ช่วยป้องกนัในเร่ืองของอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังานได ้ รวมถึงการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเร่ืองการส่ือสารในการ
ปฏิบติัการขนถ่ายสินคา้จะส่งผลท าใหมี้การส่ือสารท่ีไม่มีขอ้ผิดพลาดและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  

6.  กติติกรรมประกาศ  
             งานวิจยัเร่ืองการศึกษาระบบปฏิบติัการในการน าเขา้เหล็กคอยล์และการบริหารจดัการความเส่ียงการให้บริการ 
ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ประเภทเหล็กคอยล์ส าหรับเรือบาร์จ กรณีศึกษาบริษทั  สหไทย เทอร์มินอล จ ากัด(มหาชน)                 
ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความความเอาใจใส่จาก อาจารยสุ์พรรณี  สวนอินทร์  อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั           
ผูว้จิยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยอ์ยา่งแทจ้ริงและขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
                 ขอขอบคุณทุกแผนกของทางบริษทั  สหไทย  เทอร์มินอล  จ ากัด(มหาชน)  ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการ
สอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าวิจัยการศึกษาระบบปฏิบัติการในการน าเข้าเหล็กคอยล์และความเส่ียงในการ
ใหบ้ริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้  
                 ทา้ยท่ีสุดผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิจยัเร่ืองการศึกษาระบบปฏิบติัการในการน าเขา้เหล็กคอยล์และการบริหาร
จดัการความเส่ียงการให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายสินคา้ประเภทเหล็กคอยลส์ าหรับเรือบาร์จ   ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์      
ต่อการศึกษาคน้ควา้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจเร่ืองของระบบปฏิบติัการน าเขา้สินคา้และการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ  
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