กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก
รูปแบบ ลักษณะและประเภทของทาเรือ

ภาคผนวก ก

63

มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา

รูปแบบ ลักษณะและประเภทของทาเรือ
ใน The Marine Encyclopedia Dictionary ไดใหความหมายของทาเรือไวดังนี้ “ทาเรือ คือ ทองน้ํา
ที่ปราศจากคลื่นลม ซึ่งเรือสามารถทอดสมอไดอยางปลอดภัย เพื่อทําการบรรทุกขนถายสินคา เติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ซอมแซมเรือ หรือเพื่อทํากิจกรรมพาณิชยอื่น ๆ”
ทาเรือจะประกอบดวยพื้นที่ที่มีลักษณะเปนที่กําบังเรือ (Harbour) ทั้งลักษณะที่เปนธรรมชาติ
หรือที่มนุษยสรางขึ้นและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับเรือกับชายฝง สิ่งกอสรางที่มีความสําคัญ
หรือเกี่ยวของกับทาเรือไดแก อูเรือ (Dock) เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) หมุดหรือหลักผูกเรือ (Dolphin)
และบริเวณที่ใหเรือเขาจอดเทียบทา (Berth) ซึ่งทาเรือแตละแหงควรมีจํานวนทาสําหรับเทียบเรือตาม
ความเหมาะสม ขึ้นกับขีดความสามารถในการรองรับการขนสงสินคาของแตละทาเรือ (Port Capacity)
และการควบคุมคาใชจายตางๆ (Costs) เพื่อใหกิจการทาเรือไดรับผลประโยชนสูงสุด

หนาที่ของทาเรือ
ทาเรือเปนอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่ง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่กําลังพัฒนา เปรียบเสมือนเปนจุดรวมเสนทางของการขนสงสินคา และเปนหนวยที่มีความ
ซับซอนมีองคประกอบที่ทําหนาที่แตกตางกันหลายสวน ในแตละสวนจะมีบทบาทเฉพาะของตัวเองเพื่อ
ทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาและขนถายสินคา ตลอดจนทําหนาที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
อยางสัมพันธกับเรือเพื่อใหเกิดความปลอดภัย เสนทางการขนสงสินคา (Transport Chain) เริ่มจากการยก
ขนสินคาลงเรือจากทาหนึ่งไปสูอีกทาหนึ่ง สวนหนาที่ของทาเรือตามที่กําหนดไวในเอกสาร Guidelines
for Port- Related Legislation ของ ESCAP (1991) แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ
1. หนาที่พื้นฐานที่สอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมาย (ฺBasic Function) ไดแก
1) อํ า นวยความสะดวกในการขนถ า ยสิ น ค า ผ า นท า เพื่ อ การค า และอํ า นวยความ
สะดวกแกผูโดยสารที่ผานทาดวย
2) อํานวยความพรอมกับเรือตาง ๆ ที่เขาผานทาเพื่อทําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) อํานวยความสะดวกในการขนสงทางบกโดยรถยนต รถไฟ การขนสงทางน้ํา การ
ขนสงทางทอ และการขนสงในรูปแบบอื่นๆ
4) ทําหนาที่เปนเสมือนที่พักสําหรับเรือตางๆ เพื่อจุดประสงคอื่นที่นอกเหนือไปจาก
การขนถ า ยสิ น ค า หรื อ ผู โ ดยสาร ได แ ก การซ อ มแซมเรื อ ใช ท า เป น อู ต อ เรื อ หรื อ ที่ กํ า บั ง เรื อ และ
จุดประสงคกรณีฉุกเฉินอื่นๆ
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2.

หนาที่โดยธรรมชาติ (Natural Function) ไดแก
1) ตองใหความปลอดภัยกับเรือตางๆ เมื่อเขามาใกล เขาเทียบทา หรือออกจากทา ทํา
ใหเกิดความปลอดภัยในการเคลื่อนยายเรือและยานพาหนะทางน้ําอื่นๆ ขณะที่อยูภายในทา โดยรวมถึง
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินภายในอาณาบริเวณทาเรือ
2) มีการปองกันรักษาสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. หนาที่ตามสภาพแวดลอมของทองถิ่น

ลักษณะของทาเรือ
รูปแบบทาเรือโดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะคือ เปนทาเรือที่พัฒนาจากรูปแบบทาที่เปนธรรมชาติ
(Natural Harbor Configuration) หรือทาเรือที่ออกแบบกอสรางใหมีรูปแบบแตกตางไปจากสภาพทาที่มี
อยูในธรรมชาติ (Artificial Harbor Configuration) โครงสรางทาเรือที่จะกอสรางขึ้นอยูกับการออกแบบ
เพื่อความเหมาะสมในการใชงาน และชนิดหรือขนาดเรือที่จะเขาเทียบทา โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ คือ
 Wharf หรือ Quay เปนโครงสรางทาเรือที่สรางขนานกับแนวฝงสําหรับใหเรือจอดเทียบ
กับฝงได มีโครงสรางแข็งแรงสามารถรองรับยานพาหนะหรืออุปกรณขนาดใหญที่มีน้ําหนักมาก อาทิ
รถบรรทุกสินคา เครนยกสินคา เปนตน
 Pier หรือ Jetty เปนโครงสรางทาเรือที่สรางออกไปจากฝงทะเลหรือตลิ่งของแมน้ํา
สําหรับใหเรือเขาเทียบทา ทําดวยไมหรือเหล็กกลา และที่สําคัญคือโครงสรางตองมีลักษณะโปรง ไมกีด
ขวางทางเดินของกระแสน้ํา มีระดับความลึกของน้ําหนาทาเพียงพอใหเรือเขาจอดไดอยางเหมาะสม
ทาเรือลักษณะนี้มักจะเปนรูปตัวที (T) หรือรูปตัวแอล (L) โดยจะทําหนาที่ผสมผสานระหวางเขื่อนกัน
คลื่นและเปนทาเทียบเรือในตัวเอง ทาเรือลักษณะนี้สามารถออกแบบใหเรือที่มีขนาดแตกตางกันใชเทียบ
ทาพรอมกันหลายลําได

ประเภทของทาเรือ
ทาเรือมีวัตถุประสงคในการใชงานและตําแหนงที่ตั้งแตกตางกันไป ดังนั้นการจําแนกประเภท
ของทาเรือมีหลายวิธีการ ดังนี้
1. แบงแยกตามหนาที่หรือลักษณะการใชงาน ตัวอยางเชน ทาเรือเก็บสินคาหรือทาเรือ
ขนสงสินคา ทาเรือปลอดภาษี ทาเรือภายในประเทศ ทาเรือเพื่อการทหาร ทาขนสงทางทะเลในเขต
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ทาเรือน้ํามัน ทาเรือขนสงผูโดยสาร เปนตน
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2. แบงแยกตามลักษณะพื้นที่หรือสภาพภูมิศาสตรที่ทาเรือนั้นตั้งอยู ตัวอยางเชน ทาเรือ
ชายฝงทะเล ทาเรือน้ําลึก ทาเรือปากแมน้ํา ทาเรือแมน้ํา เปนตน
3. แบงแยกตามขนาดของทาเรื อ เป นการแยกขนาดท าเรือ (Port size) เพื่อเปรียบเทีย บ
วัตถุประสงคหรือกําลังการผลิตของทาเรือแตละแหง เทาที่มีอยูในปจจุบันนิยมเปรียบเทียบขนาดทาเรือ
จากตัวเลขที่สําคัญ คือ
 น้ําหนักสินคาทั้งหมดที่ทาเรือควบคุมในแตละป กลาวคือ ทาเรือที่มีน้ําหนักสินคา
ทั้งหมดที่ควบคุมในแตละปมากที่สุด จะพิจารณาวาทาเรือนั้นมีขนาดใหญที่สุด
 มูลคาสินคาที่ทาเรือควบคุมทั้งหมด กลาวคือ ถามีมูลคาสินคาที่ควบคุมในปริมาณ
สูง ถือวาเปนทาเรือขนาดใหญ
 จํานวนเรือทั้งหมดที่เขาออกผานทาในแตละป กลาวคือ ถามีเรือเขาออกผานทาแต
ละปเปนจํานวนมากอยางสม่ําเสมอ ถือวาเปนทาเรือขนาดใหญ
 จํานวนทาเทียบเรือ (Berth) ที่ใชประโยชน กลาวคือ ถามีทาเทียบเรือสําหรับใหเรือ
เขาจอดขนสงสินคาหลายจุด อันจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขนสงสินคาหรือทําใหการ
ขนสงสินคามีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น จะพิจารณาวาทาเรือนั้นมีขนาดใหญ
 ขนาดของเรือที่ใหญที่สุดซึ่งสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกบนทาเรือนั้นได
หมายถึงการพิจารณาวาเปนทาเรือขนาดใหญ จะพิจารณาจากการที่มีเรือขนาดใหญสามารถเขาเทียบทา
ดําเนินกิจการบนทาไดอยางเหมาะสม
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