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1 TD 435 Tourist Transportation 



ปัจจุบนัมกัใชก้บัการเดนิทางขา้มฟากและการท่องเท่ียวเพือ่พกัผ่อน

หย่อนใจหรอืความเพลดิเพลนิไปตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง เช่น 

ประเทศองักฤษ ประเทศญีปุ่่น ประเทศกรกี เป็นตน้ 

 



เกาะท่อนไมล้อยไปตามน า้ 

พฒันาการเป็นแพ 

น าตน้ไมท้ ัง้ตน้มาขุดเป็นล าเรอื 

ประเทศอยีปิต์ไดใ้ชเ้รอืกรรเชยีง เม่ือ 4,000 ปีก่อนครสิตกาล 

ชาวฟินิเซยีไดค้น้ควา้งและวางแนวทางเดนิเรอืติดต่อคา้ขายในทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนียน เม่ือ 2,600 ปีท่ีแลว้ 



ปี พ.ศ. 2035 คริสโตเฟอร์ โคลมับสักบัคณะไดแ้ล่นเรือขา้ม

มหาสมุทรแอตแลนติกจากฝ่ังตะวนัตกของทวีปแอฟริกาไปถึงฝ่ัง

ตะวนัออของทวีปอเมรกิา 

ปี พ.ศ. 2040 วาสโกดากามา ชาวโปรตุเกสไดน้ าเรือออกจาก

ประเทศโปรตุเกส ออ้มทวีปแอฟริกา ผ่านมหาสมุทรอนิเดียไปยงัฝ่ัง

ตะวนัตกของประเทศอนิเดยี 

 



ปี  พ .ศ .  2315 ในปร ะ เทศอ ังกฤษ ท่ านดุ๊คแ ห่ งบริดจ์วอ เตอร ์ 

(Duke of Bridgewater) เป็นผูร้ิเริ่มกิจการขนส่ง

ผูโ้ดยสารดว้ยเรอืในล าน า้ระหว่างเมืองแมนเชสเตอร ์กบัสะพานลอนดอน 

ปี พ.ศ. 2358 มีเรอืเครือ่งจกัรไอน า้ 

ปี 2376 มีการพิมพ์โปสเตอร์โฆษณาเกี่ยวกบัการล่องเรือในล าน า้เทมส ์

และไดร้บัความนิยมมาก 

ในขณะเดยีวกนัก่อไดมี้การขุดคลอง สรา้งท่าเรอื ปรบัปรงุร่องน า้ 



 เรอืไททานคิ (Titanic)  

น า้หนกั 46,329 ตนั บรรทุกผูโ้ดยสาร กว่า 3,500 คน เงนิลงทุน 7.5 ลา้นดอลลาร ์(ปีค.ศ. 

1912)  

 เรอืควีน แมรี ่2 (Queen Mary 2)  

น า้หนกั 151,400 ตนั บรรทุกผูโ้ดยสาร ประมาณ 3,000 คน เงนิลงทุนราว 800,000 ลา้น

ดอลลาร ์ 

 เรอืฟรดีอม ออฟ เดอะ ซสี ์(Freedom of the Seas)  

น า้หนกั 158,000 ตนั บรรทุกผูโ้ดยสารไดก้ว่า 4,000 คน เงนิลงทุนประมาณ 800,000 ลา้น

ดอลลาร ์ 



รอยลั แคลเิบี้ยน กไ็ดล้บสถติิโลกดว้ยการเปิดตวัเรอืส าราญ หรหูราล าล่าสดุท่ี ประกาศว่าเป็น

เรอืส าราญท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก"ฟรดีอม ออฟ เดอะ ซ ี“FREEDOM OF 

THE SEAS” อสิรภาพแห่งทอ้งทะเลหรอืฉายา "กอ็ดมาเธอร“์ 

 



ดว้ยความสูง 237 ฟุตซึง่หากน ามาตัง้บนบกก็จะสูงกวา่หอไอเฟลในกรุงปารีส 

ความยาวเรือ 1,112 ฟุต น า้หนกั 158,000 ตนั โถงภายในเรือมีความสูง

เท่ากบัตึก 14 ช ัน้ และบนนัน้ก็มีดาดฟ้าใหผู้โ้ดยสารข้ึนไปนัง่ๆนอนๆกินลม

ชมววิถึง 15 ดาดฟ้าดว้ยกนั วนิเซริป์ แหง่แรกแหง่เดยีวในโลกทีถู่กบรรจไุวใ้น

เรือส าราญ H20 ศูนยร์วมแหง่สวนน า้ สวนสนุก ลานสเก็ต สนามมวย 

ถนนชอ้ปป้ิงยาวเฟ่ือย 400 กวา่ฟุต  

รอยลั แคริบเบียนฯ ใชเ้งินลงทุนไปถึง 800 ลา้นดอลลาร ์หรือกวา่ 32,000 

ลา้นบาท  

การออกเดนิทางแตล่ะครัง้ซึง่จะบรรทุกผูโ้ดยสารไดค้ราวละ 4,000 กวา่คน  







กิจกรรมบนเรอื เชน่ ทะเลจ าลองทีต่ดิต ัง้อุปกรณท์ าคล่ืนเทยีมเพ่ือใหน้กัเลน่

กระดานโตค้ล่ืนไดล้งไปเลน่กนั ลานสเก็ตน า้แข็ง เวทมีวย และหนา้ผาเทยีม

ความสูงเทา่ตึก 13 ช ัน้ 

 

 











สนนราคาเริม่จาก 1,900 ดอลลาร ์(ประมาณ 76,000 บาท) เป็นต ัว๋แพค็เกจ 7 วนั

ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีมาเป็นคู่ ราคานี้เฉพาะในช่วงโลว์ซซี ัน่ แต่ถา้เป็นฤดกูาลท่องเท่ียว หอ้ง

ขนาดเดยีวกนั (มีระเบยีงส่วนตวั) จะขยบัราคาขึ้นไปไดเ้กอืบๆ 2,500 ดอลลาร ์

(100,000 บาท) หอ้งชดุสดุหรจูะมีราคาถงึ 22,000 ดอลลาร ์(880,000 บาท)  

แต่ละช ัน้ยงัไดจ้ดัแบ่งการใชส้อยไวอ้ย่างเป็นระบบ เริม่จากช ัน้ 2 บางส่วนจะเป็นหอ้งพกั , 

หอ้งประชมุ ,มีลานไอซส์เกต็จุคนได ้1,200 คน กลางคนืจะมีโชว์ระดบัโลก อาทิ ไอซด์อด

คอม และหอ้งอนิเตอรเ์นต  

ช ัน้ 3 มีอารต์แกลลอรี ่โฟโต ้มีการแสดงของตากลอ้งท่ีมีชือ่เสยีง และมีดสิโกเ้ทค  

หอ้งอาหาร มีการตกแต่งดว้ยภาพเขยีน มีภาพถ่ายของลโีอนารโ์ด ดาวินช ี 



 โดยในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบธุรกจิท่องเท่ียวไทยส าหรบันกัท่องเท่ียวเรอืส าราญ ไดแ้ก่ บรษิทั 

Sea Tour จ ากดั บรษิทั Destination Asia จ ากดั  บรษิทั 

Tourismo Asia จ ากดั บรษิทั Siam Cruise และ บรษิทั Star 

Cruise 

 โดยมีท่าเทียบเรอืส าคญั คอื แหลมฉบงั ท่าเรอืกรงุเทพฯ (คลองเตย) ภเูกต็ และท่าเรอืน า้

ลกึจงัหวดัสงขลา  

 



 Arcadia หนกั 82,505 ตนั จุ 1996 คน ล านี้ ล่องไปรอบโลก เป็นบรษิทัเรอืส าราญนอ้งใหม่มาแรง

ของวงการ ความพเิศษอยู่ท่ีบนเรอืมีบารท์ ัง้หมด 14 บารแ์ละรา้นอาหารของเชฟชือ่ดงั Gary และท่ีส าคญั

สดุๆ กค็อื โปรแกรม New Horizons Activities ท่ีใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเรยีนการ

ร า Tai Chi, ออกแบบภายใน, การสอนท าอาหาร และอกีหลายๆ โปรแกรม 



 Voyager of the Seas หนกั 137,250 ตนั จุ 3,114 คน ท่องเท่ียวแถบคารเิบยีน 

แคนาดา นวิองิแลนด ์เปิดตวัเม่ือปี 1999 ในฐานะเรอืส าราญท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มีลานสเกต็น า้แขง็ ก าแพงปีน

เขา สนามโรลเลอรเ์บลด และอกีหลายๆ อย่าง เหมาะส าหรบัการไปพกัผ่อนแบบครอบครวั 

 



 Superstar Virgo หนกั 75,338 ตนั จุ 1,974 ล านี้ ล่องอยู่แถบเอเชยีนี่เอง ความน่ารกัของ

มนัก็คือ เรือส าราญล านี้ตกแต่งประดบัประดาดว้ยสไตลเ์อเชีย รวมทัง้มีรา้นอาหารของประเทศในแถบเอเชีย

อย่างครบครนั 

 



จากขอ้มูลของ Florida-Caribbean Cruise 

Association (FCCA) ระบุว่าในปี 2550 มีจ านวน

นกัท่องเท่ียวทางเรอืประมาณ 12.6 ลา้นคน  

จ านวนนี้ราว 10.6 ลา้นคน เป็นนกัท่องเท่ียวจากทวีปอเมรกิาเหนอื 

มีจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวอนัดบัหนึ่ง คือ หมู่เกาะคาริเบียน โดยมี

แนวโนม้ท่ีจะเดินทางมายงัภูมิภาคเอเชียมากขึ้ น ส่งผลใหเ้อเชียก าลงัจะ

กลายเป็นตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูงดา้นการท่องเท่ียวทางเรือ โดยมี

สาธารณรฐัประชาชนจีนและประเทศอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางหลกั 

รองลงมา คือ ญีปุ่่น ฮ่องกง และสงิคโปร ์และสามารถเดินทางเชื่อมโยงมายงั 

มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ไทย และเวียดนาม 



Mass Market Cruises 

Upscale Cruises 

Luxury Cruises 



ข า ย ใ ห ้แ ก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค ้า ท่ี มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ ดี ย ว ก ัน  (Performed 

Groups) เช่น พวกท่ีชอบทะเล 

ขายใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มสมาคมเดียวกนั (Speculative or 

Promotion Groups) เช่น กลุ่มชมรมอนุรกัษท์างทะเล 

ขายใหแ้ก่กลุ่มตวัแทนเพื่อกระตุน้ยอดขาย โดยใชก้ารท่องเท่ียวดว้ยเรือส าราญ

เป็นสิง่ตอบแทน (Incentive Groups) เช่น กลุ่มประกนัภยั 

กลุ่มบริษทัขายยา 

 



ขอ้ไดเ้ปรยีบ 

ตน้ทุนการด าเนินงานต ่า เนื่องจากรฐับาลเป็นผูจ้่ายค่าบ ารุงรกัษาละปรบัปรุง

เสน้ทางให ้

ประหยดัน า้มนัและเชื้อเพลงิ เนือ่งจากกระแสน า้ช่วย 

อตัราค่าโดยสารถูกกว่าค่าขนส่งประเภทอืน่ๆ 

สามารถขนส่งไดค้ร ัง้ละเป็นปรมิาณมากๆ 



ขอ้เสยีเปรยีบ 

การขนส่งผูโ้ดยสารมีความล่าชา้มากในการเดนิทาง 

การบรกิารมีลกัษณะเป็นฤดกูาล 

การบรกิารถูกกดีขวางดว้ยธรรมชาติ เช่น น า้ท่วมหรอืน า้แหง้ แม่น า้เป็นน า้แขง็ 

 ไม่สามารถ door to door ไดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต์ 

ความลา้สมยัและไม่สมเหตุสมผลของท่าเรอืท่ีใหบ้รกิาร 

 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานสงู 

ความลา้สมยัของกฎหมาย 

 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความโรแมนติกแต่น่าเบือ่หน่าย 



ผูป้ระกอบการ – เรอืเดนิทะเล เรอืส าราญ เรอืบรรทุกสนิคา้ เรอืเฟอรร์ี ่

เรอืยอชท์ เรอืแท็กซี ่

เรอืโดยสาร – เรอืกลไฟ เรอืส าราญ เรอืเฟอรร์ี ่เรอืความเรว็สงู 

เสน้ทางเดนิเรือ – ภายในประเทศ ทะเลชายฝ่ัง ระหว่างประเทศ 

ท่าเรอื 



ผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบัการขนสง่สนิคา้ทางทะเล 

ผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบัการขนสง่สนิคา้ทางทะเล ไดแ้ก ่

• เจา้ของเรอื (SHIP OWNER) 

• ผูเ้ชา่เรอื (SHIP CHARTERER) 

• ตวัแทนสายเดนิเรอื และตวัแทนผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ 

(SHIPPING AGENT & FREIGHTFORWARDER) 

• ผูส้ง่สนิคา้ (SHIPPER or EXPORTER) 

• ผูร้บัตราสง่ (CONSIGNEE) 

• ผูร้บัสินคา้ (NOTIFY PARTY) 



 LINER TERM คือการว่าจา้งขนส่งสนิคา้โดยเรือท่ีมีตารางเดินเรือท่ีว่ิงประจ าเสน้ทาง ซึง่

ประกอบดว้ยเรอื 3 แบบดว้ยกนัคอื 

Conventional Vessel คือเรือสนิคา้อเนกประสงคแ์บบด ัง้เดมิ ท าการขนส่งสนิคา้

โดยการบรรทุกสินคา้ลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใชใ้นการขนสินคา้แบบเทกอง (Bulk 

Cargo) มกัมีเสน้ทางเดินเรือแบบจากเมืองท่าตน้ทางถึงเมืองท่าปลายทาง (End to 

end) 

Container Vessel คอืเรอืสนิคา้ท่ีท าการขนส่งโดยระบบตูค้อนเทนเนอร ์มกัมีเสน้ทาง

เดินเรือแบบเครือข่าย (Network service) หรือเสน้ทางเดินเรือแบบรอบโลก 

(Round the worldservice) โดยใชเ้รือแม่ขนาดใหญ่ (Mother 

Vessel) ว่ิงใหบ้รกิารเฉพาะเมืองท่าหลกัท่ีเป็นฐานการใหบ้รกิา 

Semi container Vessel คอืเรอืสนิคา้ท่ีมีรปูแบบการขนส่งผสมผสานระหว่างเรอื 

Conventional กบัเรอืContainer  



 CHARTER TERM คอืการว่าจา้งขนส่งสนิคา้โดยเรอืท่ีเช่ามาขนส่งสนิคา้เป็นเท่ียวๆ เป็นเรอื

ท่ีไม่มีตารางเดนิเรอืและเสน้ทางเป็นการตายตวั เรยีกว่าการเช่าเรอื ซึง่แบ่งการเช่าออกเป็น 4 ลกัษณะคอื 

Voyage Charter เป็นการเช่าเหมาเรอืแบบเท่ียวเดยีว เพือ่ขนส่งสนิคา้ท่ีก าหนด ส่วน

ใหญ่เป็นการเช่าเหมาเรอืท ัง้ล า เพือ่ขนส่งสนิคา้จากท่าเรอืแห่งหนึง่ไปยงัท่าเรอือกีแห่งหนึง่  

Time Charter เป็นการเช่าเหมาเรือแบบระยะเวลา ผูเ้ช่าเหมาเรือจะไดส้ทิธิในการใชเ้รือ

ในช่วงระยะเวลาหนึง่ เจา้ของเรอืมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท าใหเ้รอือยู่ในสภาพท่ีจะใชง้านไดเ้ท่าน ัน้ 

Bareboat Charter เป็นการเช่าเหมาเรือเฉพาะตวัเรือเปล่าๆ ไม่รวมลูกเรือ มกัเป็น

การเช่าเหมาเรอืในระยะเวลาท่ียาวนาน เจา้ของเรอืจะรบัภาระเฉพาะการหาเรอืมาใหแ้ก่ผูเ้ช่าเรอื 

Hybrid Charter เป็นการเช่าเหมาเรอืแบบผสมผสานกนั เช่น การเช่าเหมาเรือเท่ียว

เดยีวอย่างต่อเนือ่งและการเช่าเหมาเรอืท่ีผสมระหว่างการเช่าแบบเท่ียวเดยีวและการเช่าแบบระยะเวลา 

 



ตารางเดินเรือมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการน าเขา้และส่งออก เพราะมีผล

โดยตรงต่อการส่งมอบสินคา้ ดงั นัน้ผูน้ าเขา้และผูส้่งออกจึงจ าเป็นจะตอ้งทราบ

ตารางเดินเรือเพ่ือที่จะ ก าหนดระยะเวลาในการสัง่ซื้อสินคา้ใหท้นัตอ่ความตอ้งการ

ของลูกคา้หรือใหท้นั ต่อความตอ้งการของสายการผลิตในกรณีที่เป็นการน าเขา้ 

หรือก าหนดระยะเวลาในการผลิตหรือรวบรวมสินคา้เพ่ือใหท้นัต่อเที่ยวเรือที่จะ 

สง่ออกกอ่นที ่L/C หรอืค าส ัง่ซื้อจะหมดอายุ เป็นตน้ 



คา่ระวาง คือ คา่ใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจากการใชพ้ื้นที่บนเรือ ผูส้่งหรือผูร้บัสินคา้จะตอ้ง

ช าระกอ่นทีจ่ะสง่สนิคา้ คา่ใชจ้า่ยก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะ ปริมาณ น า้หนกัของสนิคา้ และ

หบีหอ่บรรจ ุ 

เน่ืองจากคา่ระวางเรือและคา่ใชจ้า่ยมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ นอกจากน้ีคา่ระวาง

ในเสน้ทางเดนิเรอืเดยีวกนัของสายเดนิเรือตา่งๆ ก็อาจไมเ่ทา่กนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในเสน้ทางที่มีเรือนอกชมรมเดินเรือวิ่งอยู่ในเสน้ทางดว้ย ดงันัน้ผูน้ าเขา้และผู ้

ส่งออกที่ตอ้งจ่ายค่าระวางดว้ยตนเองจึงควรจะสอบถามค่าระวางจากตวัแทนเรือ

หลายๆ แหง่ และควรทีจ่ะใหต้วัแทนเรือออกหนงัสือเสนอราคาคา่ระวางเรือรวมทัง้

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีจ่ะตอ้งจา่ยเพ่ิมเตมิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 



 


