บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่าเรือ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมและเป็น
หน่วยงานสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะผลักดัน ประเทศไทย
เป็นประตูเชื่อมโยงทางการค้า และการลงทุนภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการประเมิน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของท่าเรือ พบว่าทาเลที่ตั้งของประเทศไทยมีความได้เปรียบ สามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ จากฝั่งตะวันออกของประเทศไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และตะวันออก
กลาง ปัจจุบันระบบการค้าระหว่างประเทศได้มีความสาคัญกับการขนส่งสินค้าทางทะเลเพราะเป็น
การขนส่ งที่ส ามารถขนสิ น ค้า ได้ คราวละมาก ๆ และมีค่าขนส่ ง ที่ ถู ก กว่า รูป แบบอื่น ๆ จึงส่ งผลให้
การขนส่งทางทะเลเป็นทางเลือกหลักของผู้ประกอบการส่งออกและนาเข้าสินค้า การพัฒนาท่าเรือหรือ
ท่าเทียบเรือสินค้านับเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการขนส่งอื่น ๆ เพื่อรองรับ
ปริมาณการเข้าออกของสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ดังนั้น การดาเนินงานของท่าเรือ
หรือท่าเทียบเรือสินค้าในปัจจุบัน ผู้บริหารจะต้องพัฒนาสนับสนุนความเจริญ เติบโตของอุตสาหกรรม
ในบทนี้จะขอกล่าวถึงแนวคิด เกี่ยวกับท่าเรือ ความเป็นมาของท่าเรือ ความสาคัญของท่าเรือ ประเภท
ของท่าเรือ วัตถุประสงค์ของท่าเรือ และบทบาทหน้าที่ของท่าเรือ เพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการท่าเรือในบทเรียนต่อไป

แนวคิดเกี่ยวกับท่าเรือ
ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือได้มีผู้ให้ความหมาย และคานิยามไว้ดังนี้
ท่าเรือ หมายความว่า พื้นที่สาหรับให้เรือเข้าจอดที่ท่าโดยมีการทอดสมอเรือมี และมีการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระหว่างเรือกับชายฝั่ง ได้แก่ การขนถ่ายสินค้า
จากเรือขึ้นสู่ฝั่งหรือจากฝั่งลงเรือหรืออาจกล่าวอย่างสั้น ๆ ว่า ท่าเรือ จึงเป็นบริเวณพื้นที่ที่กาหนดให้มี
การติดต่อกันระหว่างเรือกับชายฝั่ง (กรมเจ้าท่า, 2561)
ท่าเรือ หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ขนถ่ายสินค้าจากฝั่งลงสู่เรือ และจากเรือขึ้นสู่ฝั่ งหรือใช้
บริ ก ารเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดหรื อ เป็ น สถานที่ ธ รรมชาติ ที่ มี ก ารก าบั ง คลื่ นลมหรือมี
ทางเข้าออกสู่ทะเลโดยเรือจะปลอดภัยจากคลื่นลมและสามารถเทียบท่าได้ และมีท่าที่ดีสาหรับขนถ่าย
สินค้าได้ (ไชยยศ ไชยมั่นคง และประพันธ์ โลหะวิริยะศิริ, 2532, หน้า 606)
ท่าเรือ เป็นที่สาหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า โดยเรือจะต้องได้รับความปลอดภัยจากการจอด
ท่าเรื อยั งเป็ น ที่ในการบรรทุก ขนถ่ายสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงรับส่ งผู้ โ ดยสารที่เดินทางโดยเรือส าหรับ
ท่องเที่ยว ท่าเรือยังเป็นจุดเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งหนึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งหนึ่งหรือจัดเป็นศูนย์รวม
การขนถ่ายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ เป็นต้น รวมถึง การดาเนินธุรกิจอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องต่อการปฏิบัติงานของท่าเรือและอานวยความสะดวกแก่ธุรกิจต่าง ๆ ท่าเรือยังเป็นสถานที่ใน
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การจัดเก็บสินค้าหรือเป็นคลังสาหรับเก็บสินค้าทั้งขาออกและขาเข้า เพื่อรอดาเนินการในการขั้นตอน
ของพิธีการศุลกากรจึงจะทาการขนส่งต่อไป (สรายุทธ ตี่ด้วง, 2554 หน้า 10)
ท่าเรือ หมายถึง บริเวณพื้นที่สาหรับให้เรือจอด มีการทอดสมอ มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ในการดาเนินกิจกรรมระหว่างเรือกับชายฝั่ง (ถวัลย์ อ่อนศิระ, 2554, หน้า 3)
ท่าเรือ หมายถึง สถานที่ที่ใช้ส าหรับการบรรทุกและการขนถ่ายสินค้าระหว่างเรือและฝั่ ง
(ท่าเรือแหลมฉบัง, 2545)
ท่าเรือ หมายถึง สถานีต้นทาง ปลายทาง สาหรับขนถ่ายสินค้ามีการนาเรือเข้าเทียบท่า และมี
โรงพักสินค้า/อุป กรณ์ เครื่องมือทุ่น แรง สาหรับการขนสินค้า อาณาเขตสาหรับให้เรือเข้าจอดหรื อ
เทียบท่า มีการใช้สมอเรือ มีอุปกรณ์และการอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมระหว่าง
เรือกับชายฝั่ง (สราวุธ พุฒนวล, 2561)
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงท่าเรือหรือท่าเทียบเรือ อาจสรุปได้ว่า ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือ
หมายถึง สถานที่สาหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุกหรือขนถ่ายของและรับส่งผู้โดยสาร
มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งเพื่อใช้จอดเรือโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่ออานวยความสะดวกในการนาสินค้าขึ้นเรือหรือ
ยกออกจากเรือ และมีบริเวณสาหรับจัดเก็บสินค้าเพื่อรอการขนถ่ายไปสู่การขนส่งรูปแบบอื่น ๆ

ความเป็นมาของท่าเรือ
การท่าเรื อ แห่ งประเทศไทยได้ ก่ อ ตั้ง ขึ้ นตามพระราชบั ญ ญัติ ก ารท่า เรื อ แห่ งประเทศไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2494 มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ด าเนิ น การและน ามาซึ่ ง ความเจริ ญ ของกิ จ การท่ า เรื อ และ
ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ซึ่งปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทยรับผิดชอบบริหารท่าเรือที่
สาคัญ ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงคมนาคมได้จัดตั้งสานักงานท่าเรือกรุงเทพโดยให้หลวงประเสริฐวิถีรัถ
นายช่างจากกรมรถไฟมาดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานท่าเรือกรุงเทพขึ้นตรงต่อกระทรวงเศรษฐการ
และได้ดาเนินการก่อสร้างท่าเรือคลองเตยปี พ.ศ. 2481-2487 ในปี พ.ศ. 2490 ได้เปิดดาเนินกิจการ
ท่ า เรื อ โดยมี ห ลวงยุ ก ตเสวี วิ วั ฒ น์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ อ านวยการ และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ท าการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดวางนโยบายและควบคุมกิจการสานักงานท่าเรือกรุงเทพ และกาหนดให้รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในขณะนั้นท่าเรือกรุงเทพมีเพียงเขื่อนเทียบเรือยาว 1,500 เมตร
มีโรงพักสินค้า 4 หลัง คลังสินค้า 3 ชั้น 1 หลัง (คลังสินค้าทัณฑ์บนปัจจุบัน) อาคาร OB (ตึกอานวยการ
ปัจจุบัน) การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ ดาเนินกิจการด้านการขนส่งทางน้ามีการพัฒนาเรื่อยมาเป็น
ลาดับจนถึงปัจจุบันโดยในอดีตสินค้าที่ขนส่งทางทะเลเป็นเรือสินค้าทั่วไป และสินค้าเทกอง ท่าเทียบเรือ
ที่มีอยู่ในขณะนั้น ได้แก่ ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก จานวน 9 ท่า เป็นท่าสาหรับบรรทุกขนถ่ายสินค้า
ทั่วไป และสินค้าเทกอง จนกระทั่งการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ได้แพร่ขยายเข้ามาสู่ประเทศ
ไทย ปี 2518-2520 การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้ดาเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก
เพื่อใช้เป็นท่าอเนกประสงค์และจัดให้รับตู้สินค้าได้ในปี 2520 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการท่าเรือ แห่ง
ประเทศไทยได้พัฒ นาปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ าพงานบริก ารของท่าเรื อต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิ ด ชอบ
มีการนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานเป็น
แบบธุรกิจเอกชน เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินงานรองรับการขยายธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
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ตลอดจนนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ การท่าเรือ
แห่งประเทศไทยได้ก้าวมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศมีผลประกอบการที่ดีนาเงินรายได้เข้า สู่รัฐ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในและ
ต่างประเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีการปรับปรุง มุ่งเน้นการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในกิจการทุกด้านมุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนาที่ได้มาตรฐานระดับโลก (world class port) ในการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของการท่าเรือ แห่ง
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ สนับสนุน ท่าเรือที่เก่าแก่ ให้สามารถพัฒนากลายเป็นท่าเรือที่มี
ความทันสมัยมีศักยภาพ ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด ท่าเรือน้าลึกสงขลา
ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นท่าเรือของรัฐภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงคมนาคม
เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางน้าและเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทะเล (การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย, 2564)
สรุปได้ว่า ท่าเรือเป็นอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่าเรื อยังช่วยส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศเชื่อ มโยง
การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค การขนส่งสินค้าชายฝั่งยังเป็นการขนส่งที่นิยมอย่างมาก
สาหรับการค้าระหว่างประเทศ เพราะสามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า การขนส่งรูปแบบอื่น อีกทั้งยัง
มีความสะดวกรวดเร็ว และใช้ต้นทุนต่า ท่าเรือยังเป็นที่ ให้บริการที่ส มบูรณ์ ของระบบโลจิสติ กส์ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ความสาคัญของท่าเรือ
ทาเรือ ถือเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการขนส่งสินค้าทางทะเล ตองทาการบรรทุก และขนถ่ าย
ผานทาเรือ ทาเรือจึงทาหนาที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ท่าเรือยังเป็นจุดที่สินคาเปลี่ยนถายจากพาหนะหนึ่งไปสู่ อีกพาหนะหนึ่ง หากจะพิจารณาถึง
ความสาคัญของท่าเรือนับเป็นสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่สาคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ สามารถ
สรุปได้ (Perryman, 2017) ดังต่อไปนี้
1. ความส าคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ท่าเรือเป็นศู นย์ กลางการค้า มานาน และมีความส าคั ญ ต่ อ
เศรษฐกิจ ปัจจุบันสินค้ามูลค่าหลายแสนล้านเคลื่อนผ่านท่าเรือสร้างกิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญมากมาย
โดยผ่ านการดาเนิ น งานจากการขนส่ งทางน้าในหลากหลายอุตสาหกรรมได้รับแรงหนุนจากการค้า
ระหว่างประเทศ และมูลค่าการค้าต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกสินค้า และบริการ
รวมถึงการนาเข้าด้วย จึงก่อให้เกิดการขยายตัวในทางอุตสาหกรรม การพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่
กว้างไกลออกไปภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่มุ่งหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในอุตสาหกรรม
การผลิตหลากหลายประเภทที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ อุตสาหกรรมยานยนต์
2. ความสาคัญต่อสังคม ผู้บริโภค และประชาชนในประเทศจะได้รับประโยชน์จากการจัดส่ง
ผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ จากต่างประเทศทั่ว โลกส่ งผลให้ เข้าถึงสิ นค้าที่ห ลากหลาย คุณภาพชีวิตที่ดี และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตามแนวชายฝั่ งสร้างมูล ค่าเพิ่ม และการจ้างงานในระดับท้ องถิ่น
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ เกิดกิจกรรมมากมายในท่าเรือ นาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ประชาชน และ
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นาเงินตราเข้าสู่ประเทศก่อให้เกิดการกิจกรรมทางตรง ทางอ้อม ท่าเรือถูกสร้างที่ใดย่อมมีการพัฒนาใน
เรื่ องของที่พัก อาศั ย สาธารณูป โภค การคมนาคมขนส่ ง นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนศูนย์ราชการ
เพื่อการพัฒ นาให้ เป็ น ศูน ย์ กลางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
กรุงเทพ เป็นต้น
3. ความสาคัญต่ออุตสาหกรรม และธุรกิจ ท่าเรือเป็นโอกาสของการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มี
ความทันสมัย ส่งเสริมให้ธุรกิจเข้าถึงตลาดส่งออกและการนาเข้าวัตถุได้ง่ายหลากหลายทาให้มีโอกาสใน
การเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ดี มีราคาถูก จากการพัฒนาเทคโนโลยีทาให้อุตสาหกรรมมีความได้เปรียบ
ด้านต้นทุน และด้านเวลาเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
4. ความสาคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลต่อมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยที่
จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างประเทศที่มีการขนส่งทางเรือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มีทิศทางการขยายตัวไปในทางเดียวกัน อีกทั้งแนวโน้มของสัดส่วนนี้อาจเพิ่มสูงขึ้น หากมี
การบริหารจัดการหรือพัฒนาระบบการดาเนินงานของท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความเป็น
ไปได้ที่ปริมาณตู้สินค้าในอนาคตที่ผ่านเข้าออกท่าเรือจะเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 ความสามารถในการรับตู้สินค้าของท่าเทียบเรือต่าง ๆ ในโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1
และระยะที่ 2 รวมกันที่ประมาณ 11 ล้าน ที.อี.ยู./ปี (ท่าเรือแหลมฉบัง, 2564) เสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทส่งออกของประเทศไทยในตลาดโลก
อย่างไรก็ดี การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหาร
จัดการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ มีความทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค อานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศ
ในเขตโครงการความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคไปยั ง ประเทศคู่ ค้ า อื่ น ๆ ท่ า เรื อ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของท่าเรือ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมคือ ความสามารถของประเทศที่จะผลิตสินค้า
และบริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคมไปในทางที่ดีขึ้น
โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จาเป็น และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้
พัฒ นาท่าเรื อต่าง ๆ เป็ น การเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการขนส่ งสินค้า
ทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ในอนาคต นอกจากนั้น สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของท่าเรือไว้ (ท่าเรือแหลมฉบัง, 2564) ดังนี้
1. เพื่อพัฒนากิจการท่าเรือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานในการให้บริการที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลด้วยการติดตั้ง
ระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติรองรับการขนถ่าย
3. เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค (ศูนย์กระจายสินค้า
ศูนย์กลางการผลิต และศูนย์แวะพักตู้สินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค)
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4. เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างท่าเรือกับระบบการขนส่งอื่น ๆ เช่น ทางรถไฟ ทางเรือ
ชายฝั่งหรือทางรถยนต์เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง สะดวกรวดเร็ว และใช้ต้นทุนต่า
5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า
6. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ส่งผ่านทางท่าเรือ
7. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และภาคบริการบนฐานของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรม
8. เพื่อยกระดับท่าเรือให้เทียบเท่าท่าเรือระดับโลก (world class port)
9. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้ดีขึ้น
10. เพื่อให้ ความส าคัญกับ สิ่ งแวดล้ อม (green port) รวมถึงการใช้พลั งงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
สรุ ป ได้ว่า วัตถุป ระสงค์ ข องการพัฒ นาท่ าเรื อ เพื่ อรองรับ การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ และรองรั บ ความต้องการการขนส่ งสิ นค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะ
ดาเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ และยังมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
มากมาย รวมไปถึงการพัฒนาการขนส่งรูปแบบทางรถไฟคู่ ทาให้เข้าถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

ประเภทของท่าเรือ
การจัดตั้งท่าเรือมีวัตถุประสงค์ เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางน้าทาหน้าที่
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้า ทางทะเล รองรับปริมาณสินค้า และจานวนของเรือขนส่งสินค้า โดยท่าเรือมี
การกาหนดตาแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันไป ซึ่งอาศัยลักษณะของการจาแนกประเภทของท่าเรือจะมีการแบ่ง
ตามลักษณะ (Notteboom, Pallis & Rodrigue, 2021) ดังนี้
1. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ ท่าเรือเก็บสินค้า ท่าเรือขนส่งสินค้า ท่าเรือปลอดภาษี
ท่าเรือภายในประเทศ ท่าเรือเพื่อการทหาร ท่าเรือน้ามัน ท่าเรือขนส่งผู้โดยสาร และท่าขนส่งทางทะเล
ในเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น
2. แบ่งตามลักษณะภูมิศ าสตร์ ได้แก่ ท่าเรือแม่น้า ท่าเรือน้าลึ ก ท่าเรือทะเล ท่าเรือบก
ท่าเรือปากแม่น้า และท่าเรือชายฝั่งทะเล เป็นต้น
3. แบ่งตามความเชี่ยวชาญ หมายถึง สินค้าที่มีการจัดการ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าทั่วไป
สินค้าเทกอง สินค้าแห้งเทกอง ท่าเรือบางแห่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการการจราจรของผู้โดยสาร
ได้แก่ เรือสาราญและเรือข้ามฟาก ความเชี่ยวชาญพิเศษอีกประการหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มี
ท่าเรือเป็นศูนย์กลาง เช่น โรงเหล็ก โรงไฟฟ้า ยานยนต์หรืออุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น
4. แบ่งตามการกากับดูแล หมายถึง เงื่อนไขการถือครองที่ดิน และบทบาทของการจัดการ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ท่าเรือหลายแห่งเป็นของสาธารณะ แต่มีอาคารผู้โดยสารที่ดาเนินการโดย
องค์กรเอกชน เป็นต้น
5. แบ่งตามประเภทของสินค้า ได้แก่ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ท่าเรือสินค้าเทกอง ท่าเรือโดยสาร
ท่าเรือคอนเทนเนอร์ ท่าเรือโดยสาร และท่าเรือขนส่งยานพาหนะหรือสินค้าโดยนามาวางบนล้อเลื่อน
เพื่อขนขึ้นเรือ เป็นต้น
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6. แบ่งตามขนาดของท่าเรือ เป็นการดูจากกาลังการผลิตของท่าเรือแต่ละท่า เทียบตัวเลข
การใช้งาน เช่น น้าหนักของสินค้าในแต่ละปี จานวนเรือที่เข้าออกในแต่ละปี จานวนท่าเทียบเรือที่ใช้
ประโยชน์ ขนาดของเรื อที่ใหญ่ที่สุ ดที่ ส ามารถเข้าเทียบท่า และปฏิบัติงานบนท่าได้ อย่า งเหมาะสม
ตัวอย่างเช่น น้าหนักสินค้า (น้ามัน) จานวน 96 ล้านตัน ของท่าเรือ UK London ส่งผลให้ท่าเรือถูก
จัดเป็นท่าเรือขนาดใหญ่เนื่องจากปริมาณการขนส่งอยู่ในปริมาณมาก ซึ่งการวัดขนาดของเรือในแต่ละ
แบบมีความแตกต่างกัน (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2552) ได้แก่
6.1 light displacement เป็นการวัดขนาดของเรือเปล่าแบบไม่มีการบรรทุกเป็นรูปแบบ
ที่นิยมใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคานวณน้าหนักเรือที่มีการกาหนดราคาซาก (scrapping price) ซึ่ง
น้าหนักวัดหน่วย เป็นตัน
6.2 load displacement เป็นการวัดขนาดของเรือเมื่อมีการบรรทุกสินค้า เช่น น้ามัน
เครื่องจักร และสินค้าทั่วไปในระดับสูงจึงนิยมใช้กับเรือรบ ซึ่งน้าหนักวัดหน่วย เป็นตัน
6.3 deadweight วัดน้าหนักของเรือโดยการนาน้าหนัก ของเรือเปล่าแบบไม่มีการบรรทุก
สิ่งของลบด้วยน้าหนักของเรือเมื่อมีการบรรทุกสินค้าหรือเป็นน้าหนักของสินค้าที่เรือกาลังลอยอยู่ใน
ทะเลเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กับเรือสินค้าซึ่งน้าหนักวัดหน่วย เป็นตัน
6.4 grain space เป็นการวัดพื้นที่บรรทุกสินค้าจากผิวเรือหรือที่เรียกว่าการวัดค่าระวาง
เรือ โดยหน่วยที่ใช้วัดเป็นปริมาตร (หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุตหรือลูกบาศก์เมตร)
6.5 bale space เป็นปริมาตร (หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุตหรือลูกบาศก์เมตร) ของระวาง
(holds) และพื้ น ที่ บ รรทุ ก สิ น ค้ า (cargo spaces) ของเรื อ วั ด เป็ น ปริ ม าตรภายในคื อ วั ด ถึ ง กรอบ
(frames) เพดาน (ceiling)
6.6 gross tonnage จานวนตันรวมของเรือที่คิดตามอนุสั ญญาระหว่างประเทศว่า ด้ว ย
การวัดขนาดของเรือ น้าหนักเป็นเมตริกตันหรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจานวน
มากกว่าใช้เป็นหน่วยในการคิดคานวณค่าธรรมเนียม
6.7 net tonnage เป็นดัชนีการวัดปริมาตรเฉพาะส่วนที่ใช้บรรทุกสินค้า ความกว้างสูงสุด
ของเรือ (หน่วยเป็นเมตร) น้าหนัก (หน่วยเป็นตัน) ของสินค้า ผู้โดยสาร คนประจาเรือ เสบียง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ขนาดของท่าเรือมีความสาคัญ ต่อการคานวณภาระค่าท่าเรือ ค่าภาระการผ่าน
ร่องน้าและความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากขนาดของท่าเรือที่สามารถรองรับปริมาณเรือที่จะเข้า
เทียบท่า ส่งผลต่อการวางแผน การออกแบบท่าเรือให้เหมาะสม และสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการใช้
ท่าเรือ แต่สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่จาเป็นต่อขนาดของเรือคือ ระดับความลึกของร่องน้าที่จะช่วย
อานวยความสะดวกให้กับเรือขนาดต่าง ๆ สามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย

บทบาทหน้าที่ของท่าเรือ
ท่าเรือมีบทบาทและหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นจุดรวมเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล และ
เป็นหน่วยที่มีความซับซ้อน มีองค์ประกอบที่ทาหน้าที่แตกต่างกันหลายส่วน ในแต่ละส่วนจะมีบทบาท
เฉพาะของตัวเองเพื่อทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาและขนถ่ายสินค้า ตลอดจนทาหน้าที่
เกี่ยวกับการเดินเรืออย่างสัมพันธ์กับเรือ หน้าที่ของท่าเรือตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร Guidelines for
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Port- Related Legislation ของ ESCAP ได้ทาการแบ่งบทบาทหน้าที่ของท่าเรือออกเป็น 3 ลักษณะ
(คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ, 2535) ได้แก่
1. หน้าที่พื้นฐาน (basic function) เป็นหน้าที่ที่สอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมาย โดย
มีบทบาทในการอานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือ ทั้งในและต่างประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้ านที่ไม่มีท่าเรื อและสิ่ ง อานวยความสะดวกเป็นของตนเอง ท่าเรือควรอานวยความสะดวก
แก่ผู้โดยสารที่ผ่านท่า เตรียมความพร้อมของเรือเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งและสามารถ
เชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่น ทาหน้าที่เป็นที่พักสาหรับเรือ จุดซ่อมแซมเรือ อู่ต่อเรือ เป็นต้น
2. หน้าที่โดยธรรมชาติ (natural function) ต้องให้ความปลอดภัยกับเรือต่าง ๆ เมื่อเข้ามา
ใกล้ชายฝั่ง เมื่อเทียบท่าหรือออกจากท่า ความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้ายเรือและยานพาหนะทางน้า
แบบอื่นขณะที่อยู่ภายในท่า เรือ รวมถึงความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขณะปฏิบัติงานภายใน
บริเวณท่าเรือ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของท่าเรือ
3. หน้าที่ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและการเมือง (local/political circumstances
function) เปรียบเสมือนการทาหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐในการบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจดทะเบี ย นเรือต่าง ๆ รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านอุทกศาสตร์และแผนที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการค้า และเศรษฐศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่
หลัก การให้บริการที่ปรึกษา การพัฒนา และการอานวยความสะดวกต่าง ๆ และการทาหน้าที่กาหนด
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของเรือ ลูกเรือ รวมถึงการควบคุมมลพิษในท่าเรือ และสร้างความพึงพอใจ
แก่บุคลากรในท่าเรือรวมถึงประชาชนโดยรอบ
จะเห็นได้ว่า หน้าที่ของท่าเรือต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย หน้าที่ของท่าเรือที่สาคัญอีกประการคือต้องตระหนัก
ถึงความปลอดภัย ของเรื อ บุ คลากร และทรัพย์สิ น เมื่ อ อยู่ ภ ายในบริ เวณท่ า เรื อ ให้ ความส าคั ญ กั บ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและการเมือง การควบคุมด้านมลพิษ และภายในท่าเรือยังเป็นพื้นที่ทาง
อุตสาหกรรมที่รวบรวมสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ ทั้งยัง
ช่วยดึงดูดความสนใจของนักลงทุนซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ท่าเรือได้รับความสะดวก

องค์ประกอบของท่าเรือ
ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือเป็นหน่วยงานแบบมัลติฟังก์ชัน (multifunctional entities) ลักษณะ
เป็นการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของท่าเรือ มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเขตท่าเรือจานวนมากที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้า ระบบขนส่ง อุปกรณ์ และเรือ ดังนั้น ท่าเรือจึงเป็น สถานที่รวบรวมของสิ่งอานวยความสะดวก
ซึ่งองค์ประกอบของท่าเรือมี (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2552, หน้า 31) ดังนี้
1. ท่าเทียบเรือ (wharf) สาหรับใช้เทียบเรือสินค้าบรรจุตู้ ขนาดความยาวของท่าเทียบเรือจะ
แตกต่างกันไปตามขนาดของเรือซึ่งเข้าเทียบท่าเป็นประจา
2. หน้าท่า (apron) เป็นพื้นที่ตอนหน้าของท่าเทียบเรือ ซึ่งหันหน้าออกสู่ท้องน้ามี ขนาด
ความกว้างของหน้าท่าโดยประมาณ 20-30 เมตร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของปั้นจั่นหน้าท่า และอุปกรณ์
ยกขนอื่น ๆ ที่ใช้บนท่าเทียบเรือ
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3. ลานตู้สินค้า (container yard/CY) เป็นบริเวณที่ใช้รับ และส่งมอบตู้สินค้า การบรรจุ
สินค้าเข้าตู้บางครั้ง อาจรวมถึงการใช้เก็บตู้สินค้าเปล่า รถพ่วง (chassis/trailer) ลานวางเรียงตู้สินค้า
และพื้นที่หน้าท่า ขนาดของลานตู้สินค้าขึ้นอยู่กับปริมาณตู้สินค้าเข้าออก ขนาดของเรือสินค้าที่เข้าเทียบ
ท่าและความถี่ในการแวะเทียบท่า
4. ลานวางเรี ย งตู้ สิ น ค้ า (marshalling yard) บริ เ วณที่ ตู้ สิ น ค้ า ถู ก น ามาวางเรี ย งกั น
เพื่อบรรทุกหรือขนถ่ายโดยตรงจากเรือสินค้า บริเวณนี้อยู่ติดกับพื้นที่หน้าท่าก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่า
ตู้สินค้าจะถูกนามาเรียงไว้ในบริเวณนี้ เพื่อรอการบรรทุกลงเรือและจะต้องจัดเตรียมพื้นที่สาหรับตู้สินค้า
ที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ ลานวางเรียงตู้สินค้าเป็นส่วนที่สาคัญส่วนหนึ่งในลานตู้สินค้า
5. สถานีตู้สินค้า (container freight station/CFS) เป็นสถานีรับและเก็บรักษาตู้สินค้า
ขนส่งแบบ LCL ตลอดจนนาสินค้าออกจากตู้และบรรจุสินค้าเข้าตู้ ระบบการขนส่งสินค้าบรรจุตู้เป็น
แบบระบบ “door to door” คือ การขนส่งจากโรงงานหรือแหล่งผลิตที่เมืองท่าต้นทางตรงไปยังผู้ซื้อ
ที่เมืองท่าปลายทาง ดังนั้น สินค้าที่มีปริมาณน้อยจะถูกนามารวมกันไว้ที่สถานีตู้สินค้าและจาแนกเข้าตู้
สินค้าตามจุดหมายปลายทางหรือนาสินค้าออกจากตู้สินค้า และจาแนกเข้าตู้อีกครั้งก่อนนาส่งผู้รับสินค้า
ตามขั้นตอนต่อไป
6. ศูนย์ควบคุม (control center) เป็นจุดทาการควบคุมและอานวยการปฏิบัติงานของลาน
ตู้สินค้า ทั้งลานบรรทุกขนถ่ายสินค้าในเรือและวางแผนจัดเก็บตู้สินค้า การติดต่อสั่งการโดยใช้วิทยุติดต่อ
กับผู้ปฏิบัติงานบนปั้นจั่นหน้าท่าและผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในลานตู้สินค้าโดยการส่งสั ญญาณจากลานตู้
สินค้าในท่าเทียบเรือใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา
7. ประตู (gate) เป็นจุดที่รับมอบหรือส่งมอบตู้สินค้า เป็นจุดที่ทาการบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้า
และผู้ขนส่งส่งมอบความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับใบตราส่ง (consignee) หรือผู้ทาการขนส่งทางบก ดังนั้น
เจ้าหน้าที่จะทาการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตู้สินค้าไว้อย่างละเอียด เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ตู้สินค้า การประทับตราศุลกากร น้าหนักของตู้สินค้า เป็นต้น
8. โรงซ่อมตู้สินค้า (maintenance shop) เป็นสถานที่ใช้ตรวจสภาพตู้สินค้า ซ่อมแซม
และทาความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้ตู้ ใช้ทาการซ่อมบารุงอุปกรณ์ยกขนที่ใช้ในท่าเทียบเรือด้วย
9. ลานตู้สินค้าประเภทตู้เย็น (electric power refer containers) เพื่อให้ตู้สินค้าประเภท
ตู้เย็นทางานได้ตลอดเวลา ก่อนที่จะทาการบรรทุกตู้ลงเรือหรือหลังการขนถ่ายขึ้นจากเรือจนกระทั่งทา
การส่งมอบสินค้าในบริเวณนี้จะต้องมีปลั๊กและแหล่งกาเนิดไฟฟ้าที่พอเพียง
10. เขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง ท่าเรือจะอยู่ด้านหลังเขื่อนกันคลื่นเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือ
สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มเติม โดยเฉพาะสาหรับท่าเรือที่ต้องเผชิญกับลม คลื่น หรือกระแสน้าในทะเล
11. ประตูน้าขึ้นน้าลง สร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าระดับน้าเพียงพอในท่าเรือสาหรับ เรือที่จะเข้า
เทียบท่า ท่าเรือที่ใช้ประตูน้าขึ้นน้าลงมักจะตั้งอยู่ใกล้กับมหาสมุทรหรือปากแม่น้า
แม้ว่าสถานีต่าง ๆ ภายในท่าเรืออาจมีขนาดแตกต่างกัน แต่ทุกสถานีเกี่ยวข้องกันเหมือนเป็น
ห่วงโซ่อุปทานที่ให้บริการ และอานวยความสะดวก ท่าเรือต้องประกอบด้วยสิ่งอานวยความสะดวกที่
ช่วยให้การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสินค้าปริมาณมากเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยแล้วมีประสิทธิภาพ
การออกแบบท่าเรือถือเป็นสิ่งสาคัญต่อระบบขนส่งที่มีจานวนมากและได้มาตรฐาน จึง ต้องการพื้นที่
ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการจัดเก็บตู้สินค้าและการจราจรภายในท่าเรือ
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ประโยชน์ที่ได้รับจากท่าเรือ
ท่าเรือเกิดขึ้นที่ใดย่อมส่งผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย หากวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาท่ า เรื อ จะพบว่ า ท่ า เรื อ แต่ ล ะท่ า จะให้ ค วามคุ้ ม ค่ า แตกต่ า งกั น ใน
เชิงปริมาณแต่ในเชิงความคุ้มค่า แต่ละองค์ประกอบได้รับผลประโยชน์ครบมากน้อยขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของแต่ละท่าเรือ องค์ประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ ความคุ้มค่ามีทั้งหมด 5 ส่วน (รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์ ,
2557) ดังนี้
1. ประโยชน์จากค่าภาระสินค้าที่เทียบท่าเรือ หมายถึง ค่าภาระและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่
ท่าเทียบเรือได้รับหรือค่าเสียโอกาสที่ประเทศไทยได้รับในส่วนที่คาดการณ์ว่าผู้ค้าระหว่างประเทศจะมา
ใช้บริการท่าเทียบเรือที่สร้างใหม่แทนที่จะใช้บริการท่าเทียบเรือในต่างประเทศ
2. ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าที่ดิน คือ มูลค่าที่ดินซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะทาให้เกิดธุรกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
3. ประโยชน์จากการประหยัดค่าขนส่งสินค้า คือ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ในการขนส่งสินค้า
เปรียบเทียบระหว่างการขนส่งรูปแบบอื่น ความได้เปรียบในเรื่องของปริมาณในการขนส่งที่สูงกว่าช่วย
ลดต้นทุนในรูปแบบการใช้บริการอื่น ๆ ของท่าเรือ
4. ประโยชน์จากการประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า การสร้างท่าเรือนั้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อความสะดวกรวดเร็วจากการใช้เส้นทางตรงในการขนส่ง และเลิกใช้ท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้าน
ลดเวลาในแวะคอย
5. ประโยชน์จากการจ้างแรงงานในพื้นที่ การเพิ่มขึ้นของสวัสดิการสังคมในรูปการจ้างงานที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในรูปของรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
และ นอตต์ บู ม , พั ล ลิ ส และ โรดริ ก (Notteboom, Pallis & Rodrigue, 2021) ได้ ก ล่ า ว
ยืนยันว่าท่าเรือยังคงสร้างประโยชน์ จากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะมูลค่าเพิ่มจาก
การจ้ า งงานโดยตรงและโดยอ้ อ มผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของกิ จกรรมท่า เรือ ไม่ ไ ด้ จ ากั ดอยู่ เ พียง
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นอีกต่อไป แต่แผ่ขยายไปทั่วพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในระดับนานาชาติ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในท่าเรือและบริเวณโดยรอบสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก
ดังนั้ น ประโยชน์ ของท่าเรื อ จึงส่ งผลต่อเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภ าค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาตินั้นสูงกว่าที่แสดงโดยการวัดมูลค่าเพิ่ม จากสินค้าและการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
แต่สิ่งที่ได้รับจากการมีท่าเรือที่มีศักยภาพจะทาให้ ภาครัฐ และเอกชนเข้ามาสนใจลงทุน ในกลุ่มธุรกิจ
การผลิ ต และบริ การ อาจมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ซึ่งต้องใช้เงิน ลงทุนสู งบ่งชี้ว่า
กิจกรรมเหล่านี้ของท่าเรือจะส่งผลต่อรายได้ ที่มาจากการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ค่าใช้จ่ายสาธารณะที่สนับสนุนกิจกรรมท่าเรือโดยเฉพาะกิจกรรมจากโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
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สรุป
ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือ หมายถึง สถานที่สาหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุกหรือ
ขนถ่ า ยของและรั บ ส่ ง ผู้ โ ดยสารมี พื้ น ที่ ติ ด กั บชายฝั่ งเพื่ อ ใช้ จอดเรื อ โดยใช้อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเพื่ อ อ านวย
ความสะดวกในการน าสิ น ค้า ขึ้น เรื อ หรื อยกออกจากเรื อ และมีบริเวณส าหรับจัดเก็บสิ น ค้าเพื่ อ รอ
การขนถ่ายไปสู่ ก ารขนส่ ง รู ป แบบอื่น ๆ การท่าเรือแห่ ง ประเทศไทยก่ อ ตั้ง ขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดดาเนินการ และนามาซึ่งความ
เจริ ญ ของกิ จ การท่ า เรื อ เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง รั ฐ และประชาชน ปั จ จุ บั น การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย
รั บ ผิ ดชอบบริ ห ารท่าเรื อที่ส าคัญ ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือ
เชียงของ และท่าเรือระนอง ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ได้ก้าวมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
มีผลประกอบการที่ดีนาเงินรายได้เข้าสู่รัฐเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ การท่าเรือ
แห่ งประเทศไทย มีการปรั บ ปรุ ง มุ่งเน้ น การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจการทุกด้าน
มุ่งไปสู่การเป็นท่าเรือชั้นนาที่ได้มาตรฐานระดับโลก (world class port) ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์
ที่เป็นเลิศ
หากจะพิจารณาถึงความสาคัญของท่าเรือนับเป็นสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานที่สาคัญต่อ
การค้าระหว่างประเทศสามารถสรุ ป ได้ดัง นี้ 1) ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 2) ความส าคัญต่อสั ง คม
3) ความส าคั ญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ 4) ความส าคั ญ ต่ อ การค้ า ระหว่ า งประเทศ ท่ า เรื อ เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของท่าเรือมีความสาคัญ ต่อการคานวณภาระค่าท่าเรือ ค่าภาระ
การผ่านร่องน้า วัตถุประสงค์ของท่าเรือเพื่อพัฒนากิจการท่าเรือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการให้บริการที่ทันสมัยและเป็น
มาตรฐานสากลด้วยการติดตั้งระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติรองรับการขนถ่ายเพื่อเชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้ดีขึ้น
การจาแนกประเภทของท่าเรือจะมีการแบ่งตามลักษณะดังนี้ 1) แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 2) แบ่งตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์ 3) แบ่งคามความเชี่ยวชาญ 4) แบ่งตามการกากับดูแล 5) แบ่งตามประเภทของ
สิ น ค้า 6) แบ่ งตามขนาดของท่า เรื อ บทบาทหน้าที่ของท่า เรื อ สามารถแบ่ ง ออกเป็น 3 ลั กษณะคื อ
1) หน้าที่พื้นฐาน 2) หน้าที่โดยธรรมชาติ 3) หน้าที่ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและการเมือง ท่าเรือ
จึงเป็นการรวมกันของสิ่งอานวยความสะดวกซึ่ง มีองค์ประกอบต่าง ๆ ของท่าเรือมีดังนี้ 1) ท่าเทียบเรือ
2) หน้ า ท่ า 3) ลานตู้ สิ น ค้ า 4) ลานวางเรี ย งตู้ สิ น ค้ า 5) สถานี ตู้ สิ น ค้ า 6) ศู น ย์ ค วบคุ ม 7) ประตู
8) โรงซ่อมตู้สินค้า 9) ลานตู้สินค้าประเภทตู้เย็น 10) เขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง 11) ประตูน้าขึ้นน้าลง ภายใน
ท่าเรือมีขนาดแตกต่างกันแต่ทุกสถานีเกี่ยวข้องกันเหมือนเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ให้บริการและอานวย
ความสะดวก
ท่าเรือเกิดขึ้นที่ใดย่อมส่งผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย ดังนี้ 1) ประโยชน์จากค่าภาระ
สินค้าที่เทียบท่าเรือ 2) ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าที่ดิน 3) ประโยชน์จากการประหยัดค่าขนส่งสินค้า
4) ประโยชน์ จ ากการประหยั ด เวลาในการขนส่ ง สิ น ค้ า 5) ประโยชน์ จ ากการจ้ า งแรงงานในพื้ น ที่
ประโยชน์ของท่าเรือจึงส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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คาถามท้ายบท
1. จงอธิบายลักษณะสาคัญของท่าเรือในด้านเศรษฐกิจ
2. จงอธิบายลักษณะสาคัญของท่าเรือในด้านสังคม
3. การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีบทบาทต่อการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์อย่างไร จงอธิบาย
4. จงบอกวิธีการจาแนกประเภทของท่าเรือมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
5. จงอธิบายบทบาทหน้าที่พื้นฐานของท่าเรือ พอสังเขป
6. ท่าเรือสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้ดีขึ้นอย่างไร อธิบาย
7. ท่าเรือถูกสร้างที่ใดย่อมก่อให้เกิด ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าที่ดิน หมายความว่าอย่างไร
อธิบาย พอสังเขป
8. ศูนย์ควบคุมภายในท่าเรือ มีลักษณะการทางานอย่างไร อธิบาย พอสังเขป
9. เขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง นามาใช้ประโยชน์อย่างไรต่องานท่าเรือ อธิบาย พอสังเขป
10. การติดตั้งระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติมีวัตถุสงค์เพื่ออะไร อธิบาย พอสังเขป
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