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ปัจจุบันมักใช้กับการเดินทางข้ามฟากและการท่องเท่ียวเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจหรือความเพลิดเพลินไปตามแหล่งท่องเท่ียว
ต่าง เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศกรีก เป็นต้น 

 



เกาะท่อนไม้ลอยไปตามน้้า 

พัฒนาการเปน็แพ 

น้าต้นไม้ทั้งต้นมาขุดเป็นล้าเรือ 

ประเทศอียิปต์ได้ใช้เรือกรรเชียง เมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล 

ชาวฟินเิซียได้ค้นคว้างและวางแนวทางเดนิเรือติดต่อค้าขายในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน เมื่อ 2,600 ปีที่แล้ว 



ปี พ.ศ. 2035 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสกับคณะได้แล่นเรือข้าม
มหาสมุทรแอตแลนติกจากฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาไปถึง
ฝั่งตะวันออของทวีปอเมริกา 

ปี พ.ศ. 2040 วาสโกดากามา ชาวโปรตุเกสได้น้าเรือออกจาก
ประเทศโปรตุเกส อ้อมทวีปแอฟริกา ผ่านมหาสมุทรอินเดียไป
ยังฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดีย 

 



ปี พ.ศ. 2315 ในประเทศอังกฤษ ท่านดุ๊คแห่งบริดจ์วอเตอร์  (Duke 
of Bridgewater) เป็นผู้ริเริ่มกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยเรือในล้าน้้า
ระหว่างเมืองแมนเชสเตอร์ กับสะพานลอนดอน 

ปี พ.ศ. 2358 มีเรือเครื่องจักรไอน้้า 

ปี 2376 มีการพิมพ์โปสเตอร์โฆษณาเกี่ยวกับการล่องเรือในล้าน้้าเทมส์ 
และได้รับความนิยมมาก 

ในขณะเดียวกันก่อได้มีการขุดคลอง สร้างท่าเรือ ปรับปรุงร่องน้้า 



 เรือไททานิค (Titanic)  
น้้าหนัก 46,329 ตัน บรรทุกผู้โดยสาร กว่า 3,500 คน เงินลงทุน 7.5 ล้านดอลลาร์ (ปี
ค.ศ. 1912)  

 เรือควีน แมรี่ 2 (Queen Mary 2)  
น้้าหนัก 151,400 ตัน บรรทุกผู้โดยสาร ประมาณ 3,000 คน เงินลงทุนราว 800,000 
ล้านดอลลาร์  

 เรือฟรีดอม ออฟ เดอะ ซีส์ (Freedom of the Seas)  
น้้าหนัก 158,000 ตัน บรรทุกผู้โดยสารได้กว่า 4,000 คน เงินลงทุนประมาณ 
800,000 ล้านดอลลาร์  



รอยัล แคลิเบี้ยน ก็ได้ลบสถิติโลกด้วยการเปิดตัวเรือส้าราญ หรูหราล้าล่าสุดที่ ประกาศ
ว่าเป็นเรือส้าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก"ฟรีดอม ออฟ เดอะ ซี “FREEDOM OF THE 
SEAS” อิสรภาพแห่งท้องทะเลหรือฉายา "ก็อดมาเธอร์“ 

 



ด้วยความสูง 237 ฟุตซึ่งหากน ามาตั้งบนบกก็จะสูงกว่าหอไอเฟลในกรุง
ปารีส ความยาวเรือ 1,112 ฟุต น้ าหนัก 158,000 ตัน โถงภายในเรือมี
ความสูงเท่ากับตึก 14 ชั้น และบนนั้นก็มีดาดฟ้าให้ผู้โดยสารขึ้นไปนั่งๆ
นอนๆกินลมชมวิวถึง 15 ดาดฟ้าด้วยกัน วินเซิร์ป แห่งแรกแห่งเดียวใน
โลกที่ถูกบรรจุไว้ในเรือส าราญ H20 ศูนย์รวมแห่งสวนน้ า สวนสนุก ลานส
เก็ต สนามมวย ถนนช้อปป้ิงยาวเฟ่ือย 400 กว่าฟุต  

รอยัล แคริบเบียนฯ ใช้เงินลงทุนไปถึง 800 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 
32,000 ล้านบาท  

การออกเดินทางแต่ละครั้งซึ่งจะบรรทุกผู้โดยสารได้คราวละ 4,000 กว่า
คน  







กิจกรรมบนเรือ เช่น ทะเลจ าลองที่ติดตั้งอุปกรณ์ท าคลื่นเทียมเพื่อให้
นักเล่นกระดานโต้คลื่นได้ลงไปเล่นกัน ลานสเก็ตน้ าแข็ง เวทีมวย และหน้า
ผาเทียมความสูงเท่าตึก 13 ชั้น 
 
 











สนนราคาเริ่มจาก 1,900 ดอลลาร์ (ประมาณ 76,000 บาท) เป็นต๋ัวแพ็คเกจ 7 
วันส้าหรับผู้โดยสารที่มาเป็นคู่ ราคานี้เฉพาะในช่วงโลว์ซีซั่น แต่ถ้าเป็นฤดูกาล
ท่องเที่ยว ห้องขนาดเดียวกัน (มีระเบียงส่วนตัว) จะขยับราคาขึ้นไปได้เกือบๆ 
2,500 ดอลลาร์ (100,000 บาท) ห้องชุดสุดหรูจะมีราคาถึง 22,000 ดอลลาร์ 
(880,000 บาท)  

แต่ละชั้นยังได้จัดแบ่งการใช้สอยไว้อย่างเป็นระบบ เริ่มจากชั้น 2 บางส่วนจะเป็น
ห้องพัก , ห้องประชุม ,มีลานไอซ์สเก็ตจุคนได้ 1,200 คน กลางคืนจะมีโชว์ระดับ
โลก อาทิ ไอซ์ดอดคอม และห้องอินเตอร์เนต  
ชั้น 3 มีอาร์ตแกลลอรี่ โฟโต้ มีการแสดงของตากล้องที่มีชื่อเสียง และมีดิสโก้เทค  
ห้องอาหาร มีการตกแต่งด้วยภาพเขียน มีภาพถ่ายของลีโอนาร์โด ดาวินชี  



 โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไทยส้าหรับนักท่องเที่ยวเรือส้าราญ ได้แก่ 
บริษัท Sea Tour จ้ากัด บริษัท Destination Asia จ้ากัด  บริษัท Tourismo Asia 
จ้ากัด บริษัท Siam Cruise และ บริษัท Star Cruise 

 โดยมีท่าเทียบเรือส้าคัญ คือ แหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ภูเก็ต และท่าเรือ
น้้าลึกจังหวัดสงขลา  

 



 Arcadia หนัก 82,505 ตัน จุ 1996 คน ล้านี้ล่องไปรอบโลก เป็นบริษัทเรือส้าราญน้องใหม่มาแรง
ของวงการ ความพิเศษอยู่ที่บนเรือมีบาร์ทั้งหมด 14 บาร์และร้านอาหารของเชฟช่ือดัง Gary และที่
ส้าคัญสุดๆ ก็คือ โปรแกรม New Horizons Activities ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนการร้า Tai 
Chi, ออกแบบภายใน, การสอนท้าอาหาร และอีกหลายๆ โปรแกรม 



 Voyager of the Seas หนัก 137,250 ตัน จุ 3,114 คน ท่องเที่ยวแถบคาริเบียน แคนาดา นิวอิง
แลนด์ เปิดตัวเมื่อปี 1999 ในฐานะเรือส้าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีลานสเก็ตน้้าแข็ง ก้าแพงปีนเขา 
สนามโรลเลอร์เบลด และอีกหลายๆ อย่าง เหมาะส้าหรับการไปพักผ่อนแบบครอบครวั 

 



 Superstar Virgo หนัก 75,338 ตัน จุ 1,974 ล้านี้ล่องอยู่แถบเอเชียนี่เอง ความน่ารักของมันก็คือ 
เรือส้าราญล้านี้ตกแต่งประดับประดาด้วยสไตล์เอเชีย รวมทั้งมีร้านอาหารของประเทศในแถบเอเชีย
อย่างครบครัน 

 



จากข้อมูลของ Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) 
ระบุว่าในปี 2550 มีจ้านวนนักท่องเที่ยวทางเรือประมาณ 12.6 ล้านคน  

จ้านวนนี้ราว 10.6 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกาเหนือ 

มีจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง คือ หมู่เกาะคาริเบียน 
โดยมีแนวโน้มที่จะเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ส่งผลให้เอเชีย
ก้าลังจะกลายเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวทางเรือ 
โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียเป็นจุดหมาย
ปลายทางหลัก รองลงมา คือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ และสามารถ
เดินทางเชื่อมโยงมายัง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม 



Mass Market Cruises 

Upscale Cruises 

Luxury Cruises 



ขายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีจุดประสงค์เดียวกัน (Performed Groups) เช่น 
พวกที่ชอบทะเล 

ขายให้แก่ลูกค้ากลุ่มสมาคมเดียวกัน (Speculative or Promotion 
Groups) เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทางทะเล 

ขายให้แก่กลุ่มตัวแทนเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยใช้การท่องเที่ยวด้วยเรือ
ส้าราญเป็นสิ่งตอบแทน (Incentive Groups) เช่น กลุ่มประกันภัย กลุ่ม
บริษัทขายยา 

 



ข้อได้เปรียบ 

ต้นทุนการด้าเนินงานต่้า เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าบ้ารุงรักษาละ
ปรับปรุงเส้นทางให้ 

ประหยัดน้้ามันและเชื้อเพลิง เนื่องจากกระแสน้้าช่วย 

อัตราค่าโดยสารถูกกว่าค่าขนส่งประเภทอื่นๆ 

สามารถขนส่งได้ครั้งละเป็นปริมาณมากๆ 



ข้อเสียเปรียบ 

การขนส่งผู้โดยสารมีความล่าช้ามากในการเดินทาง 

การบริการมีลักษณะเป็นฤดูกาล 

การบริการถูกกีดขวางด้วยธรรมชาติ เช่น น้้าท่วมหรือน้้าแห้ง แม่น้้าเป็นน้้าแข็ง 

 ไม่สามารถ door to door ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ความล้าสมัยและไม่สมเหตุสมผลของท่าเรือที่ให้บริการ 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานสูง 

ความล้าสมัยของกฎหมาย 

 เป็นการท่องเที่ยวที่มีความโรแมนติกแต่น่าเบื่อหน่าย 



ผู้ประกอบการ – เรือเดินทะเล เรือส้าราญ เรือบรรทุกสินค้า เรือ
เฟอร์รี่ เรือยอช์ท เรือแท็กซี่ 

เรือโดยสาร – เรือกลไฟ เรือส้าราญ เรือเฟอร์รี่ เรือความเร็วสูง 

เส้นทางเดินเรือ – ภายในประเทศ ทะเลชายฝั่ง ระหว่างประเทศ 

ท่าเรือ 



ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้แก่ 
• เจ้าของเรือ (SHIP OWNER) 

 • ผู้เช่าเรือ (SHIP CHARTERER) 
• ตัวแทนสายเดินเรือ และตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (SHIPPING 
AGENT & FREIGHTFORWARDER) 
• ผู้ส่งสินค้า (SHIPPER or EXPORTER) 
• ผู้รับตราส่ง (CONSIGNEE) 
• ผู้รับสินค้า (NOTIFY PARTY) 



 LINER TERM คือการว่าจ้างขนส่งสินค้าโดยเรือที่มีตารางเดินเรือที่วิ่งประจ้าเส้นทาง ซึ่งประกอบด้วย
เรือ 3 แบบด้วยกันคือ 

Conventional Vessel คือเรือสินค้าอเนกประสงค์แบบดั้งเดิม ท้าการขนส่งสินค้าโดยการ
บรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ในการขนสินค้าแบบเทกอง (Bulk Cargo) มักมี
เส้นทางเดินเรือแบบจากเมืองท่าต้นทางถึงเมืองท่าปลายทาง (End to end) 

Container Vessel คือเรือสินค้าที่ท้าการขนส่งโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์ มักมีเส้นทางเดินเรือ
แบบเครือข่าย (Network service) หรือเส้นทางเดินเรือแบบรอบโลก (Round the 
worldservice) โดยใช้เรือแม่ขนาดใหญ่ (Mother Vessel) วิ่งให้บริการเฉพาะเมืองท่าหลักที่
เป็นฐานการให้บริกา 

Semi container Vessel คือเรือสินค้าที่มีรูปแบบการขนส่งผสมผสานระหว่างเรือ 
Conventional กับเรือContainer  



 CHARTER TERM คือการว่าจ้างขนส่งสินค้าโดยเรือที่เช่ามาขนส่งสินค้าเป็นเที่ยวๆ เป็นเรือที่ไม่มี
ตารางเดินเรือและเส้นทางเป็นการตายตัว เรียกว่าการเช่าเรือ ซึ่งแบ่งการเช่าออกเป็น 4 ลักษณะคือ 

Voyage Charter เป็นการเช่าเหมาเรือแบบเที่ยวเดียว เพื่อขนส่งสินค้าที่ก้าหนด ส่วนใหญ่เป็น
การเช่าเหมาเรือทั้งล้า เพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือแห่งหนึ่งไปยังท่าเรืออีกแห่งหนึ่ง  

Time Charter เป็นการเช่าเหมาเรือแบบระยะเวลา ผู้เช่าเหมาเรือจะได้สิทธิในการใช้เรือ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เจ้าของเรือมีหน้าที่ที่จะต้องท้าให้เรืออยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้เท่านั้น 

Bareboat Charter เป็นการเช่าเหมาเรือเฉพาะตัวเรือเปล่าๆ ไม่รวมลูกเรือ มักเป็นการเช่า
เหมาเรือในระยะเวลาที่ยาวนาน เจ้าของเรือจะรับภาระเฉพาะการหาเรือมาให้แก่ผู้เช่าเรือ 

Hybrid Charter เป็นการเช่าเหมาเรือแบบผสมผสานกัน เช่น การเช่าเหมาเรือเที่ยวเดียวอย่าง
ต่อเนื่องและการเช่าเหมาเรือที่ผสมระหว่างการเช่าแบบเที่ยวเดียวและการเช่าแบบระยะเวลา 

 



ตารางเดินเรือมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการน าเข้าและส่งออก เพราะมีผล
โดยตรงต่อการส่งมอบสินค้า ดัง นั้นผู้น าเข้าและผู้ส่งออกจึงจ าเป็นจะต้อง
ทราบตารางเดินเรือเพื่อที่จะ ก าหนดระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้าให้ทันต่อ
ความต้องการของลูกค้าหรือให้ทัน ต่อความต้องการของสายการผลิตในกรณีที่
เป็นการน าเข้า หรือก าหนดระยะเวลาในการผลิตหรือรวบรวมสินค้าเพื่อให้ทัน
ต่อเที่ยวเรือที่จะ ส่งออกก่อนที่ L/C หรือค าสั่งซื้อจะหมดอายุ เป็นต้น 



ค่าระวาง คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่บนเรือ ผู้ส่งหรือผู้รับสินค้าจะต้อง
ช าระก่อนที่จะส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ ปริมาณ น้ าหนักของสินค้า 
และหีบห่อบรรจุ  

เนื่องจากค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ค่าระวาง
ในเส้นทางเดินเรือเดียวกันของสายเดินเรือต่างๆ ก็อาจไม่เท่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเส้นทางที่มีเรือนอกชมรมเดินเรือวิ่งอยู่ในเส้นทางด้วย ดังนั้นผู้น าเข้าและผู้ส่งออก
ที่ต้องจ่ายค่าระวางด้วยตนเองจึงควรจะสอบถามค่าระวางจากตัวแทนเรือหลายๆ 
แห่ง และควรที่จะให้ตัวแทนเรือออกหนังสือเสนอราคาค่าระวางเรือรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 


