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โลจิสติกส (Logistic) หมายถึง  ระบบการจัดการการสงสินคา ขอมูล 

และทรัพยากรอยางอื่น จากจุดตนทางไปยังจุดบริโภคตามความตองการของลูกคา 

(Dictionary)

การคมนาคมทางนํ้า คือ การคมนาคมที่ใชทางนํ้าเปนหลัก ไมวาจะเปนแมนํ้า 

หรือมหาสมุทร เปนการขนสงที่มีราคาถูกที่สุด สวนมากใชขนสงสินคาที่มีนํ้าหนักมาก

และไมตองการความรวดเร็วนัก (กรมการขนสงทางบก)

เมือง (City) หมายถึง สถานที่ซึ่งกลุมคนที่มีความกระตือรือรนมารวมกัน
เพื่อดําเนินกิจกรรมรวมกลุมในรูปแบบลักษณะตางๆ  (Spiro Kostof)

เมืองคมนาคมขนสงทางนํ้าและโลจิสติกส หมายถึง สถานที่ซึ่งกลุมคนที่

มีความกระตือรือรนที่จะมารวมกัน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การคมนาคมขนสงทางนํ้าและระบบการขนสงสินคา 

 

นิยาม
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1940 - 1950 1950 - 1970 1950 - ปจจุบัน

การคิดคน

นวัตกรรมใหมๆ

ทางดานการขนสง

สินคา

1750 เกิดการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม การสราง

เรือจักรกลไอนํ้า 

The Second Stage : 

The Long boom

การขนยายสินคาดวยระบบ

Palletisation มีการใช Shore

crane และ Lash bacet

The First Stage : 

Cargoes Package 

จํานวนสินคาไมเกิน 2 ลานตัน/ป

ประชากรในพื้นที่ตํ่ากวา 

50,000 คน

The Third Stage :

Industrial City Port

ขนยายสินคาดวยระบบ Ro-Ro 

ขนสงคอนเทนเนอร ใช Shore 

crane และ Lash bacet

Port Cargo area
Salum area

Transport
route

Port Cargo area
Factory Salum area

Transport
route

Port Cargo area
Factory

Salum area

Buffer

Transport
system

วิวัฒนาการ
เมือง



กรณี
ศึกษา
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ประเทศ
ไทย

ชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา
จังหวัดสงขลา

ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางด้านตะวันออกของ 
จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากตัวเมืองสงขลา 20 กิโลเมตร 
และห่างจากเมืองหาดใหญ่ประมาณ 40 กิโลเมตร 
เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกสงขลามีศักยภาพ 
เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Regional Port) 
ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการขนส่ง อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
ถือว่าเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 
ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าสงขลา บริเวณตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร 
ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยและแหล่งโบราณสถานที่สำคัญอยู่ทั่วไป 

การพัฒนาเมือง :
• พัฒนาโดยเน้นการรองรับกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับท่าเรือ 
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ สนับสนุนการเชื่อมต่อกับระบบราง
• มีทิศทางและแนวคิดในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเมือง 
และชุมชน โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อชุมชน 
• ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยคำนึงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
การจัดตำแหน่งย่านและผลกระทบของกิจกรรมต่อ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น 
• มุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาการ เสื่อมโทรม 
การบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
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ตาง
ประเทศ

เมืองฮัมบูร์ก
ประเทศเยอรมนี

การพัฒนาเมือง :
• ส่งเสริมความเป็นเมืองริมน้ำ (city on the river) มหานครสีเขียว 
(green metropolis) และ เมืองท่าเรือหลัก (major seaport city)  
มีการปรับระบบท่าเรือให้ทันสมัย มีขนาดเล็กลง
• การพัฒนาด้านโลจิสติกส์มาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนรวมของสินค้า 
การใช้พลังงานทางเลือก รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่จะช่วยให้การผลิตสินค้าและบริการมีประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งลดต้นทุนในระยะยาว
• คำนึงถึงการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ว่างในเมือง 
พื้นที่สีเขียว ตลอดจนคุณภาพของภูมิทัศน์เน้นการเชื่อมต่อพื้นที่ 
การเข้าถึง การใช้พื้นที่ร่วมกัน 
• การพัฒนาในด้านโครงสร้างและการจัดการในการแก้ปัญหา 
เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม ไฟไหม้และภัยพิบัติต่างๆ

เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเยอรมนี 
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีท่าเรือฮัมบูร์ก  
เป็นท่าเรือสำคัญ ด้วยสภาพที่ตั้งที่อยู่ทางทิศใต้ของคาบสมุทร 
จัตแลนด์ (Jutland) และอยู่ระหว่างสแกนดิเนเวียกับพื้นทวีป 
ยุโรป จึงทำให้ท่าเรือฮัมบูร์กมีความคึกคัก เป็นศูนย์กลางของ 
เรือขนถ่ายสินค้า เรือบรรทุกสินค้า พื้นที่ท่าเรือส่วนใหญ่ 
เป็นบริเวณปลอดภาษี หรือ Hamburg Freeport (ท่าเรือเสรี) 
ซึ่งนับเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ 
เมืองฮัมบูร์กยังเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ ศูนย์กลางด้าน 
การท่องเที่ยวและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
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สรุป
กรณีศึกษา

จากการศึกษาเมืองต้นแบบด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ พบว่า

เมืองประเภทดังกล่าวมีองค์ประกอบสองส่วนสอดประสานและซ้อนทับกันอยู่ 
ได้แก่เมืองที่มุ่งประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางน้ำโดยมีท่าเรือเป็นศูนย์กลาง 
ต่อเนื่องไปยังระบบขนส่งอื่น ๆ ทางตอนในของประเทศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรม 
บริเวณเกี่ยวเนื่องกับท่าเรือ ซ้อนทับกับเมืองที่มีประชากรและแรงงานของอุตสาหกรรม 
และการขนส่งอาศัยอยู่ ที่มีความต้องการเป็นชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ซึ่งความต้องการสองประการนี้มีความขัดแย้งกันเองในตัว จึงต้องมีการวางผังเมืองที่ลด 
ความขัดแย้งระหว่างกันและทำให้เกิดการสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ด้วยความต้องการดังกล่าวข้างต้น แนวคิดในการวางผังเมืองต้นแบบจึงได้ถ่ายทอด 
หลักการระบบเมืองแยกส่วนแบบซ้อนทับ (Grade Separated System) 
เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักของเมือง โดยแยกระบบการเดินทางของสององค์ประกอบ 
ออกจากกัน และในจุดที่ต้องตัดกันก็ใช้ทางข้ามทางลอดหรือระบบที่แยกจากกัน 
ทำให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกของการเดินทางท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ มีการขนส่งสินค้าที่ต้องการ 
ยานพาหนะขนาดใหญ่สำหรับขนส่งสินค้า ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว มั่นคง 
และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นยานพาหนะประเภทที่มีผลกระทบ 
ต่อชุมชนสูง ต้องการเส้นทางระดับสายประธาน และสายหลักรองรับ ต้องมีองค์ประกอบ 
สนับสนุนที่มีเทคโนโลยีสูง ในทางกลับกัน การเดินทางของประชากรในเมืองทั้งพลเมือง 
และแรงงานต้องการเพียงถนนสายรองและสายท้องถิ่นด้วยยานพาหนะขนาดเล็กและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญ กับระบบขนส่งมวลชนเบา 
การเดินเท้าและยานพาหนะแบบไม่มีเคร่ืองยนต์ต่าง ๆ จึงต้องแยกการขนส่งท้ังสองประเภท 
ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งานและให้บริการ 
นอกจากนี้ยังต้องการสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการที่แตกต่างกันอีกด้วย 
โดยที่ส่วนคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมเกี่ยว เนื่องต้องการสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ ท่ีมีความม่ันคงมีประสิทธิภาพและ ปริมาณมากเพียงพอต่อการผลิตขนาดใหญ่ 
และสามารถรอรองรับภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้เช่นกัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเมืองและชุมชนต้องการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานแบบมาตรฐาน และเป็นขนาดชุมชนเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 

นอกจากนี้ยังต้องมีพื้นที่กันชนที่สามารถแยกองค์ประกอบหลักทั้งสองประเภท
ออกจากกันได้โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันผลกระทบระหว่างกัน จากลักษณะดังกล่าว 
ส่งผลให้วิธีการวางผังเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์เป็นลักษณะ 
เมืองสองขนาด สองประเภทและสองความต้องการเชิงพื้นที่สอดประสานและซ้อนทับกัน 
จึงต้องใช้ระบบ Grade Separated System แยกและเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม
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•  เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ  
   ในระดับประเทศ เนื่องจากเป็นประตู  
   เชื่อมโยงกับนานาชาติ
•  มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่ก่อให้เกิดมูลค่า   
   ทางเศรษฐกิจสูง เช่น อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

จุดแข็ง Strenghts

•  มีความขัดแย้งเชิงพื้นที่ระหว่างกิจกรรมการผลิต 
   และการขนส่งกับกิจกรรมของประชากรเมือง
•  มักจะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
   เนื่องจากเป็นเมืองที่ต้องการแรงงานทักษะและ 
   ค่าจ้างต่ำเป็นจำนวนมาก

จุดอ่อน Weeknesses

•  การขนส่งทางน้ำเป็นการขนส่งที่มีต้นทุน 
   ต่อหน่วยต่ำที่สุด และได้รับความนิยมในการ 
   ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
•  มักจะเป็นแหล่งขนส่งและผลิตสินค้า 
   อุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่  
   อื่น ๆ ของประเทศในการผลิตสินค้ากลางน้ำ 
   และปลายน้ำต่อไป

โอกาส Opportunities

•  มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานขนาด 
   ใหญ่ระดับภาคหรือประเทศ
   เป็นจำนวนมาก

ภัยคุกคาม Threats



12



13

ปัญหา
ความท้าทาย
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ปัญหา
ของเมืองคมนาคมทางน้ำ
และโลจิสติกส์

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

ความสิ้นเปลืองจากระบบ

การขนสงสินคา

ผลกระทบจากมลพิษทาง 

ทาเรือตอประชาชน

มลพิษทางสิ่งแวดลอม 

จากกิจกรรมการขนสง

ระบบขนสงไมมีประสิทธิภาพ 

ไมสามารถแขงขันในตลาด 

ใหญได เสียโอกาสการคา

ความเหลื่อมลํ้าและคุณภาพ 

ชีวิตของคนรายไดนอย 

ที่ทํางานบริเวณทาเรือ

การโตอยางไรประสิทธิภาพ 

ของพื้นที่เมืองโดยขาด 

การวางแผน

การใชพลังงานสิ้นเปลือง 

จากการขาดประสิทธิภาพ 

ของระบบขนสง

ของเสียที่ปลอยสูธรรมชาติ 

ขาดการจัดการอยางมี 

ประสิทธิภาพ
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ความ
ท้าทาย
ในการพัฒนาแบบเมือง

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ 

การจัดลําดับพื้นที่ ใหเกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ทางการขนสง

สรางการเชื่อมตอระบบ 

ขนสงสินคา เพื่อกระจาย 

สินคาอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 

รวมกับการพัฒนาพื้นที่ 

ทาเรือ

พัฒนาพื้นที่ทาเรือโดยเนน

การคํานึงสิ่งแวดลอมเปน

หลัก

สรางความเทาเทียมในการ 

เขาถึงโครงสรางพื้นฐาน 

สําหรับประชาชน

พัฒนาพื้นที่เพื่อลดผล 

กระทบตอพื้นที่ชุมชน

พัฒนาระบบการจัดการ 

ของเสียตางๆ ให 

มีประสิทธิภาพ

ใชระบบการขนสงที่เปน 

มิตรกับสิ่งแวดลอม ใช 

เทคโนโลยีขั้นสูง

ลดการใชพลังงานและเพิ่ม 

การพัฒนาทางดานพลังงาน

สะอาด





แนวคิดการพัฒนา
เมืองคมนาคมทางน้ำ

และโลจิสติกส์



ประกอบดวย

1.เมืองสรางสรรค

2.เมืองยืดหยุน

3.เมืองสุขภาพแข็งแรง

4.เมืองสมดุลสิ่งแวดลอม

5.เมืองคุมคา

6.เมืองพอเพียง

เมืองที่ยั่งยืนประกอบไป

ดวยองคประกอบ 3 

ประการนี้ที่อยูอยางสมดุล
องค์ประกอบ

3 ด้าน
สังคม

เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม

ทฤษฏี
EQO City

แนวคิด
การพัฒนา

ประกอบดวย

1.จัดการคุณภาพอากาศ

2.จัดการพลังงานและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

3.จัดการเสียงรบกวน

4.จัดการของเสีย

5.จัดการสภาพนํ้า

Green
Port



เมืองคมนาคมทางน้ำ
และโลจิสติกส์

การพัฒนาเมืองคมนาคมทางนํ้าและโลจิสติกส  

เนนการสรางประสิทธิภาพดานการขนสงเชื่อมตอ

กับยานพาหนะประเภทอื่นได และมีกิจกรรมของการ 

รวบรวมและกระจายสินคา (Logistics) รองรับ 

อยางสมบูรณ  นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงมิติทางดาน 

สิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณที่มี 

ความออนไหว การพัฒนาจึงมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับ 

การพัฒนาพื้นที่ ทาเรือที่เนนถึงการใหความสําคัญกับ 

สิ่งแวดลอม (Green port) ควบคูกันไปกับแนวคิด 

เมืองชาญฉลาด (Smart growth city)
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เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง
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ตัวชี้วัด
เพื่อเป็นเครื่องมือสู่การ
พัฒนาผังเมืองในอนาคต

ตัวชี้วัดเมืองแต่ละประเภท เป็นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกายภาพ
เพื่อเป็น benchmarking สำหรับการวางผังเมืองรวมเมือง
ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เมืองคมนาคมขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์

เมืองท่าเรือระหว่างประเทศที่มีการขนส่ง
ทางน้ำจำนวนมาก ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
เกี่ยวเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

บทบาทหน้าที่

ลำดับศักย์ที่ 2 
ที่มีบทบาทด้านการขนส่งและการผลิต 
แบบอุตสาหกรรมหนัก

ลำดับศักย์ในภูมิภาค

ติดชายฝั่งทะเล มีท่าเรือน้ำลึกและพื้นที่ 
อุตสาหกรรมรองรับการพัฒนา

ตำแหน่งที่ตั้ง

มีสอง Layer ที่ซ้อนทับกัน คือ ระบบคมนาคม 
ขนส่งขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ 
ขนส่งสินค้าภายในภูมิภาคและระบบสัญจรเบา 
ที่ปลอดภัยและมีความมั่นคงสูง 
สำหรับประชากรเมือง

ระบบคมนาคมขนส่ง

มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อการ
ผลิตขนาดใหญ่และสามารถบริการได้ 
ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างมั่นคง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปการแยกระหว่างส่วน 
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าที่ต้องการบริการ 
ขนาดใหญ่เฉพาะทาง กับสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
ตามปกติของชุมชนเมือง

สาธารณูปการ

อุตสาหกรรมและคลังสินค้าการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก
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ความต้องการตามปกติสำหรับพื้นที่เมืองพื้นที่โล่งว่างและนันทนาการ

เป็นพื้นที่กันชนระหว่างอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้ากับที่อยู่อาศัยของพลเมือง

พื้นที่เกษตรกรรม

ลักษณะทางกายภาพ

เศรษฐกิจ

อยูติดกับเสนทางคมนาคมทางน้ำสายหลัก 
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบคมนาคม 
ทางบกและทางอากาศไดอยางสะดวก

ขยายฐานเศรษฐกิจจากสาขาการขนสงออก
ไปสูสาขาการผลิต 

สังคม

สิ่งแวดลอม

เปนสังคมที่มีความสมดุลระหวางการทำงาน
กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

รักษาสภาพแวดลอมเพื่อสรางคุณภาพชีวิต 
และคุณคาใหกับเมือง
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เกณฑ์
มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง

จากการศึกษากรณศึีกษา เมอืงคมนาคมทางนํา้และโลจิสตกิสแสดงใหเหน็วา เมอืงประเภทดงักลาวมกีารขนสงทางนํา้ 

เปนกจิกรรมหลกัทางเศรษฐกจิ และมคีวามตอเนือ่งไปยงัอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ คลงัสนิคา และการขนสงตอเนือ่งหลายรูปแบบ 

(Logistics) เชือ่มโยงกบัการขนสงทางบกทีจ่ะสงถายสินคากบัพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ทีอ่ยูตอนในของประเทศ (Hinterland) และตองมี

ทีต่ัง้สาํนกังานดานการขนสงทีต่องตดิตอกบัลูกคารวมถงึทีต่ัง้ของทีอ่ยูอาศยัทัง้สาํหรับแรงงาน ในทาเรือ อตุสาหกรรม 

และกจิกรรมอืน่ ๆ ทีมี่ความตองการเชงิพืน้ทีแ่ละโครงสรางพืน้ฐานแตกตางจากกจิกรรมดานคมนาคมขนสงเปนอยางมาก

หลกัการของเมืองคมนาคมขนสงจะตองรบัประกนัประสิทธภิาพ ความสะดวก และความปลอดภยัดานคมนาคมขนสงใหไดใน 

ระดบัสงู ควบคูไปกับการสรางคณุภาพชวีติทีด่ใีหกบัทัง้แรงงานดานการขนสงและประชากรอืน่ ๆ ในเมอืง ซึง่สององคประกอบ 

มคีวามตองการเชงิพืน้ท่ีทีแ่ตกตางกนัและเปนอปุสรรคตอกนัเปนอยางมาก จงึตองมกีารวางผงั ในลกัษณะทีแ่ยกสองสวน 

ออกจากกนัอยางเด็ดขาด มพีืน้ทีก่นัชนเพือ่ลดผลกระทบระหวางกนั แตกต็องสามารถเชือ่มโยงกนัไดอยางสะดวก ปลอดภยั 

แยกออกจากการขนสงสนิคาออกจากการสัญจรของประชากรเมอืง
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านสภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ปาไมทะเลพื้นที่ชายหาดสาธารณะ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่เสียงภัยพิบัติ

การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผังที่มีศักยภาพในการใชประโยชนที่ดินแบบเมือง โดยแบงออกเปนสองสวน ดังนี้

1. ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีขอจํากัดหรือมีอุปสรรคตอการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว เชน พื้นที่ชุมนํ้า 

ชายหาดสาธารณะ พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม เขตเกษตรกรรมชั้นดี ปาไม แมนํา้  เปนตน 

2. ตองเปนพื้นที่ที่ทั้งความเหมาะสมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตโดยใชทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ 

เมืองเปนตัวกําหนดเกณฑดังกลาว และจัดลําดับการพัฒนาพื้นที่ตามจากความเหมาะสมมากไปหาความเหมาะสมนอย  

เชน การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน ตําแหนงที่ตั้ง ระดับการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เปนตน
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เมืองคมนาคมทางนํ้าและโลจิสติกส มีการใชประโยชนที่ดินที่มีความตองการเชิงพื้นที่แตกตางกันเปนอยางมาก 

จึงแบงเมืองออกเปน 2 สวน 

1. สวนสําหรับกิจกรรมคมนาคมขนสงทางนํ้า โลจิสติกสและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ตองการพื้นที่ขนาดใหญอยูติดกับทะเล 

เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนสง มีพื้นที่สําหรับกิจกรรมสนับสนุน เชน พื้นที่เทกอง Container Yard (CY) 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและคลังสินคา พื้นที่เหลานี้ควรอยูรวมกลุมกัน เพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงระหวางกัน 

และตองอยูบนเสนทางสายหลักของการขนสงทางบก ทั้งระบบถนนและระบบราง 

2. สวนพื้นที่เมือง อีกสวนหนึ่งคือพื้นที่เมืองที่เปนที่ตั้งของสํานักงานดานการขนสง พาณิชยกรรมเมือง และ

พื้นที่พักอาศัยของประชากรเมือง โดยมีความเชื่อมโยงที่สะดวกระหวางยานสํานักงานและที่อยูอาศัยของแรงงาน 

อุตสาหกรรม กับสวนรองรับกิจกรรมการขนสงสวนพื้นที่อยูอาศัยของประชาชนทั่วไปจะอยูดานตรงขามกับ

ยานคมนาคมขนสงและอุตสาหกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตาง ๆ จากกิจกรรมเหลานั้น

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง (รองรับ

แรงงานบริเวณทาเรือ)

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

ทาเรือและโกดังสินคา

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนสูง

ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ที่ดินประเภทที่โลง

เพื่อการนันทนาการ

ที่ดินประเภทที่โลง

เพื่อผลิตพลังงาน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนตํ่า
ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค 

(รองรับทาเรือ)

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านระบบขนส่งสาธารณะ

เมืองคมนาคมขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ ต้องการระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก ประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

จึงต้องแยกระบบคมนาคมขนส่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. การขนส่งสินค้าระหว่างเมือง การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองต้องใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่บนถนนสายหลักหรือ

ระบบรางคู่บนเส้นทางรถไฟสายหลัก มีการขนส่งตลอดเวลาและต้องการความรวดเร็วเป็นอย่างมาก จึงต้องจัดให้ 

แยกออกจากการสัญจรของประชากรโดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างกันทั้งด้านความสะดวกและ 

ความปลอดภัย  และมีเส้นทางสำหรับแรงงานในส่วนอุตสาหกรรมและการขนส่งที่แยกออกจาก 

เส้นทางการขนส่งสินค้าอีกด้วย

2. การสัญจรของประชากรเมือง 

ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสายยอย เสนทางระบบ

ขนสงสาธารณะ

ระบบขนสงสินคา

ภายในพื้นที่

ระบบขนสงสินคา

ระหวางเมือง
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านที่โล่งวางสาธารณะ

พื้นที่ผลิต

พลังงานสะอาด

สวนสาธารณะ

ระดับเมือง

สวนสาธารณะ

ระดับชุมชน

บทบาทของพื้นที่โลงวางในเมืองคมนาคมขนสงทางนํ้าและโลจิสติกสจะมีลักษณะเฉพาะ คือ ทําหนาที่เพิ่มเติมในสวน 

การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติอันเกิดจากกิจกรรมคมนาคมขนสงทางนํ้าและโลจิสติกส รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

โดยเตรียมพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อปองกันผลกระทบจากกิจกรรมเหลานั้นที่จะมีผลตอคุณภาพชีวิตของ 

ประชากรเมือง รวมถึงเนนการเพิ่มพื้นที่โลงที่เกี่ยวของกับการผลิตพลังงานสะอาดและพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยน 

ของเสียในเมืองกลับมาใชในการผลิตพลังงานรูปแบบใหม



เกณฑ์พัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

29

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการทั่วไป

สาธารณูปโภค

รองรับพื้นที่ทาเรือ

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สําหรับเมืองคมนาคมทางนํ้าและโลจิสติกส แบงเปน 2 สวน 

เพื่อไมใหเกิดการแยงกันใชงานกับพื้นที่เมือง ไดแก

1. สวนของพื้นที่สําหรับกิจกรรมคมนาคมขนสงทางนํ้าและโลจิสติกสรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง สาธารณูปโภคตองมี

ความมั่นคงสูงและใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง สวนระบบสาธารณูปการจะมาใชรวมกับพลเมือง 

ยกเวนเรื่องความปลอดภัยเฉพาะ พื้นที่คมนาคมขนสงทางนํ้าและโลจิสติกส จะมีสาธารณูปการเฉพาะแยกไว 

เชน สถานีดับเพลิง เปนตน 

2. สวนของเมือง เปนสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วไปสําหรับเมือง รูปแบบของเมืองจึงเปนลักษณะเปนสองสวน

แยกกันอยู แตมีการเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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แนวทาง
การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
เมืองคมนาคมทางน้ำ
และโลจิสติกส์

บ้านเดี่ยวสำหรับผู้บริหารกิจการ 
การขนส่งและบุคลากรระดับสูง 
ในกิจการอุตสาหกรรม

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

บ้านแฝดสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
วิศวกรด้านต่าง ๆที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

หอพักสำหรับแรงงาน

ท่าเรือและพ้ืนท่ีคลังสินค้าศูนย์คมนาคม 
ขนส่งและโลจิสติกส์ที่สามารถเชื่อมโยง
กับย่านอุตสาหกรรมและระบบคมนาคม
ขนส่งระดับภูมิภาคได้อย่างสะดวก

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ 

-

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก

พื้นที่กันชนระหว่างท่าเรือ คลังสินค้า 
และอุตสาหกรรมกับพื้นที่เมือง

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง 
อุตสาหกรรมและการขนส่ง 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักของเมือง

ที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษา

แยกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน เน่ืองจาก พ้ืนท่ีท่าเรือ 

คลังสินค้าและอุตสาหกรรม ต้องมีบริการสาธารณะ 

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีความม่ันคงตลอด 24 ชม. 

ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเมืองต้องการบริการแบบพ้ืนฐาน

สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(รวมคลังสินค้า)

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ชนบทและเกษตรกรรม

40-60

17-40

20-30

1-16

12

1-5

(คนต่อไร่)
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ต้นแบบ
เมืองคมนาคมทางน้ำ

และโลจิสติกส์
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1

2
เมืองที่มีการพัฒนาในลักษณะรวมพื้นที่ทาเรือ-อุตสาหกรรม-

ชุมชน ไวดวยกันเพื่อสะดวกสบายแกการสัญจรและขนสง

ของแรงงานที่เขามาทํางาน แตสูญเสียสุขภาวะของประชากร

ในชุมชนและบริเวณโดยรอบจากมลพิษดานตางๆจาก

อุตสาหกรรมทาเรือ

เมืองที่มีการพัฒนาในลักษณะแยกพื้นที่ ทาเรือ อุตสาหกรรม 

- ชุมชน เพื่อการจัดการกับการขนสงใหมีประสิทธิภาพ 

โดยแยกเสนทางสัญจรของคน และการขนสง

ควบคุมมลพิษเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ

ประชากรในชุมชน มีพื้นที่แนวกั้นที่จะเปนแหลงเรียนรูทาง

ธรรมชาติและแหลงบําบัดของเสีย

เมืองคมนาคมทางน้ำและโลจิสติกส์แบบรวมกับเมือง

เมืองคมนาคมทางน้ำและโลจิสติกส์แบบแยกกับเมือง

ประเภท
เมือง
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GENERATE
ต่อยอด
ภายใต้แนวคิด

เมืองคมนาคมทางน้ำและโลจิสติกส์แบบแยกกับเมือง

การพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมทาเรือ โดยแยกสวนของชุมชนออกจากกัน 

โดยพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพใหตอบรับกับกิจกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 

นอกจากนั้น ยังรวมถึงการพัฒนาเสนทางสัญจรเชื่อมตอพื้นที่ที่มีการ 

ประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมโดยแยกเสนทางสัญจรการขนสงกับการสัญจรของ

ประชากรซึ่งมีขนาดของยานพาหนะที่แตกตางกัน ทั้งนี้ เพิ่มสวนของแนวกัั้น 

ทางธรรมชาติ (Buffer zone) ขึ้นเพื่อปองกันมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรม 

และทาเรือโดยแนวกั้นทางธรรมชาตินี้พัฒนาในเชิงการบําบัดสารพิษ 

สรางพลังงาน พื้นที่เรียนรู พื้นที่นันทนาการและการสรางประสบการณ 

การเรียนรู การทําอุตสาหกรรมครัวเรือนอยางครบวงจร

แนวคิดใหม่
การประยุกต์แนวคิดใหม่
กับลักษณะเมือง
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ขอดี พัฒนาพื้นที่ทาเรือโดย

เนนการผสานไปกับ

ธรรมชาติ

คํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

คน และ เมืองเปนหลัก เนนการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย

เมืองคมนาคม
ทางน้ำและ
โลจิสติกส์
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ภูมิประเทศ

ย่าน

สํานักงานและคาขาย

ยานที่อยูอาศัย

ยานทาเรือ

ยานกิจกรรมนันทนาการ

พื้นที่ลาดเชิงเขา

พื้นที่ลาดตํ่า

พื้นที่ราบ

ทะเล

รองนํ้าลึก

ความหนาแน่นกิจกรรม

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ทางสัญจร

ถนนหลัก

ถนนรอง

ถนนยอย

เสนทางเดินเรือสมุทร

พื้นที่เปิดโล่ง

พื้นที่ปา

พื้นที่สวนสาธารณะ

พื้นที่ทะเล

ขอเสีย

ท่าเรือโวซาร์รี ประเทศฟินแลนด์
กรณีศึกษา

(Port of Vuosaari. Vuosaari  Finland)

การพัฒนาพื้นที่เมืองโวซารรี ประเทศฟนแลนด มีจุดเดนที่  

ทาเรือโวซารรี ซึ่งเปนศูนยกลางการขนสงทางทะเล ผสานกับ 

การใชนวัตกรรมใหมในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 

โดยเนนการพัฒนา สิ่งแวดลอม ทาเรือ คน และโครงสราง 

เมือง ใหผสานไปในแนวเดียวกัน 

โครงการกําลังกอสราง

ยังไมมีการประเมิน

ผลกระทบเมื่อเปดใชงาน
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ขาดพื้นที่ใหความรูทาง

การศึกษากับชุมชน

มลพิษเขาสูชุมชนโดยตรง 

ปราศจากการปองกัน

สภาพสิ่งแวดลอมที่หดหาย

ไปเนื่องจากอุตสาหกรรม

มีการสัญจรที่ซอนทับกัน

ของการขนสงและสัญจร 

ของชุมชน

ปัญหา
เมืองคมนาคมทางน้ำและโลจิสติกส์
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ต้นแบบ
เมืองคมนาคมทางน้ำและโลจิสติกส์

เพิ่มพื้นที่นันทนาการ 

และแหลงการเรียนรูอื่นๆ

เพิ่มแนวกันชนธรรมชาติเพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่

มีการสัญจร 

ที่ซอนทับกันของการขนสง

และสัญจรของชุมชน

สรางพื้นที่กันชนกันการขยายอุตสาหกรรม

เขามาในพื้นที่พรอมๆ กันกับใชงานเปนพื้นที่

สาธารณะ ผลิตพลังงาน บําบัด และ เรียนรู
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1

แยกศูนยกลางขนสงมวลชนระหวาง

การขนสงเพื่ออุตสาหกรรม 

กับการขนสงเพื่อการโดยสารของ

ประชากร และแยกเสนทางสัญจร 

หลักของการขนสงทางอุตสาหกรรม 

กับการสัญจรของประชากร

เสนทางขนสงมวลชน

เสนทางขนสงสินคา
เสนทางสัญจรประชากร

เพิ่มพื้นที่นันทนาการและแหลงเรียนรู

ทางธรรมชาติทั้งในสวนของ

พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เปนการแทรกพื้นที่สีเขียว 

ไปในตัวดวย

การสรางเนินดินเพื่อเปนแนวปองกัน

มลพิษตางๆที่เกิดจากอุตสาหกรรม

โดยเนินดินพวกนี้เปนพื้นที่กักเก็บขยะ

เพื่อนำมาสรางพลังงานตอไป

พัฒนาทางด้านสังคมและประชากร

แนวทาง
การออกแบบ 
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2

3

พัฒนาแนวปองกันระหวางเมืองกับ

สวนของอุตสาหกรรม แยกออกจากกัน

โดยแนวปองกันนี้เกิดจากพื้นที่ที่ทาง

ธรรมชาติที่มีแหลงเรียนรู บำบัด 

และ สรางพลังงาน

นอกจากนั้นไอเค็มที่พัดพามาจากทะเล

จะโดนแนวปองกันกั้นไวเพื่อไมให 

สงผลกระทบกับแหลง

เกษตรกรรมที่อยูภายใน

พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่า

การแยกสวนของชุมชนใหออกจากพื้น

ที่อุตสาหกรรมเพื่อที่จะไดจัดการ

สัดสวนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และคุมคากับสิ่งที่จะพัฒนา

การสรางพลังงาน โดยอาศัยลมทะเล

ในการชวยผลิตพลังงานที่จะมาใชให

กับอุตสาหกรรม ชุมชน และการขนสง

ทั้งนี้ยังมีพลังงานที่เกิดจากการบำบัด

และพลังงานแสงอาทิตย



รูปตัด
เมืองต้นแบบ
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O2

พื้นที่แนวกัน

พื้นที่ลําเลียงนํา้

ผลิตไฟฟาเพื่อใชในชุมชน

นำขยะมาใชประโยชน

ผลิตไฟฟาเพื่อใชในอุตสาหกรรม

พื้นที่เมือง พื้นที่แนวกัน สร้างพลังงาน บําบัดนํ้า

พื้นที่แนวกัน

พื้นที่ลําเลียงนํา้

ผลิตไฟฟาเพื่อใชในชุมชน

นำขยะมาใชประโยชน

พื้นที่เมือง พื้นที่แนวกัน สร้างพลังงาน บําบัดนํ้า

ระบบบอปรับเสถียร ระบบบึงประดิษฐแบบ 

บ่อบําบัดนํ้าเนินดิน(ขยะ)

ระบบบอปรับเสถียร ระบบบึงประดิษฐแบบ 

บ่อบําบัดนํ้าเนินดิน(ขยะ)
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พื้นที่รับนํา้

นำขยะมาใชประโยชน

นำน้ำมาใชประโยชน

นำขยะมาใชถมทาเรือ

ผลิตไฟฟาเพื่อใชในอุตสาหกรรม

บำบัดน้ำเสีย

พื้นที่สํานักงาน อุตสาหกรรม ท่าเรือ

พื้นที่รับนํา้

นำขยะมาใชประโยชน

นำน้ำมาใชประโยชน

นำขยะมาใชถมทาเรือ

ผลิตไฟฟาเพื่อใชในอุตสาหกรรม

บำบัดน้ำเสีย

พื้นที่สํานักงาน อุตสาหกรรม ท่าเรือ

สํานักงาน พื้นที่ทางเท้า บ่อบําบัดนํ้าสํานักงาน พื้นที่ทางเท้า บ่อบําบัดนํ้า
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หลักการ
บริหาร

จัดการเมือง
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หลักการบริหารจัดการเมืองแตละประเภท คือการจัดลําดับความสําคัญของภาคีแตละกลุมอยางเหมาะสม 

สรางความสมดุล และความเทาเทียมกันในการแบกรับตนทุนและผลประโยชนจากการพัฒนา รวมถึงการเขาถึง 

ทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจอีกดวย เมืองแตละประเภทมีแนวทางในการบริหารจัดการแตกตางกัน 

เมืองคมนาคมขนสงทางนํ้าและ โลจิสติกสมีหลักการบริหารจัดการเมืองดังตาราง

เมืองคมนาคมขนสงทางนํ้าและโลจิสติกส 

เอกชนผูประกอบการดานการขนสงจะเปนภาคีหลักในการพัฒนาเมืองประเภทนี้ เนื่องจากเปนกิจการที่ใชโครงสราง 

พื้นฐานเปนจํานวนมากและกอใหเกิดการจางงานตอเนื่องเปนการจางงานหลักในเมือง ภาคเอกชนจึงตองรับผิดชอบ 

การพัฒนาทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั้งหมดทั้งในสวนพื้นที่การขนสง และสวนพื้นที่เมือง 

ประเภทเมือง

คมนาคมขนสง

ทางน้ำและ

โลจิสติกส

ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคปจเจกบุคคล

รูปแบบการ

บริหารจัดที่

เหมาะสม

ภาคีหลัก

(ผูประกอบการ

ขนสง)

ภาคีรอง ภาคีสนับสนุน ภาคีสนับสนุน โดยความรวมมือ 

ภาครัฐและเอกชน

หลักการ
บริหาร
จัดการเมือง
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ตัวอย่างรูปแบบและแนวทางบริหาร
จัดการเมืองเมืองคมนาคมทางน้ำและโลจิสติกส์

เมืองรอตเทอรดาม (Rotterdam) ประเทศเนเธอรแลนด

เมืองรอตเทอรดาม (Rotterdam) ตั้งเปาขยายตัวจากระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ไปสูการตอยอดทางความรูและการบริการ เชน ริเริ่มโครงการ knowledge port และ smart port 

ซึ่งเทศบาลและการทาเรือรวมมือกับสถาบันการศึกษาในเมือง จัดใหมีงานวิจัย รับปรึกษา ฝกอบรม 

สนับสนุนองคความรูที่เกี่ยวของกับกิจการทาเรือ เปนตน รวมทั้งขยายตัวดานกิจการนันทนาการ 

บันเทิง การทองเที่ยว

เมืองรอตเทอรดาม (Rotterdam) และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมมือกับบริษัทตางๆ 

ตั้งเปาในการลดการปลดปลอย กาซคารบอนไดออกไซคลงใหได รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) 

จากอัตราการปลดปลอยในป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ภายใตโครงการ Rotterdam Climate Initiative 

รวมทั้งมาตรการอื่นๆ เพื่อรักษาสภาพแวดลอม เชน ปรับปรุงคุณภาพอากาศ 

การสนับสนุนบริษัทที่คํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน การใชพลังงานหมุนเวียน 

พลังงานชีวภาพ เปนตน

เมืองฮัมบูรก (Hamburg) ประเทศเยอรมนี

เมืองฮัมบูรก (Hamburg) นอกจากจะเปนเมืองทาเรือที่สําคัญ ยังเปนเมืองการคาอีกดวย 

โดยเฉพาะดานการนําเขาและสงออกของสินคาตาง ๆ โดยเฉพาะอาหาร ตลอดจนการพัฒนาดานโลจิสติกส 

มาปรับใชเพื่อลดตนทุนรวมของสินคา การใชพลังงานทางเลือก รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ 

ที่จะชวยใหการผลิตสินคาและบริการมีประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งลดตนทุนในระยะยาว

เมืองหลินกั่ง ประเทศจีน

รัฐบาลจีนมีแนวคิดในการกอสรางเมืองหลินกั่งใหเปนเมืองรองรับการขยายตัวดานการคาระหวางประเทศ

และการขนสงทางนํ้า โดยใหสิทธิประโยชนจากการเปน Free Trade Zone ธุรกิจที่จัดตั้งในเขตเมืองใหม

หลินกั่งสามารถใชประโยชน จากการเปนเขตทาเรือคลังสินคาทัณฑบนของทาเรือนํ้าลึกหยางซาน

ในการประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ กลาวคือ สามารถใชประโยชนจากการเปนทาเรือการคาเสรี 

(Free Trade Port) ที่ไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี โดยสินคาที่นําเขาจะไดรับการยกเวนภาษีนําเขา 

และสินคาที่สงออกสามารถขอคืนภาษีสงออกได นอกจากนี้ ยังมีบริการดานอื่นที่ครอบคลุมและเอื้อประโยชน

ตอธุรกิจการคาระหวางประเทศผานทาเรือ ไดแก คลังจัดเก็บสินคา ศูนยโลจิสติกส ระบบการกระจายสินคาตอ

ไปยังตลาดในประเทศ หรือเปลี่ยนถายเรือเพื่อสงออกตอไปยังตางประเทศ ศูนยรวมธุรกิจจัดซื้อที่เปนสินคา

ทั้งจากตลาดในและตางประเทศและธุรกิจแปรรูปเพื่อการสงออก เปนตน


