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ปจจุบันทาเรือสําราญที่สําคัญของโลกในกลุมสหภาพยุโรป ไดมี

การพัฒนาและกําหนดนโยบาย ในการสรางทาเรือและดําเนินกิจกรรม

การขนสงทางทะเลเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยได

รวมมือกันจัดทําแผนงานภายใตช่ือ “Green Cruise Port Action Plan 2030” 

ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติซึ่งออกแบบ

มาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเรือสําราญ ควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติใหดีย่ิงขึ้นอยางย่ังยืน มีเปาหมาย ดังนี้

กลาวคือ Green Cruise Port คือ ทาเรือสําราญท่ีคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ

สามารถดึงดูดนักทองเท่ียว และนักลงทุนไดดี โดยใชหลักการปฏิบัติ และเทคโนโลยีตาง0ๆ ไมวาจะเปน

การลดมลพิษทางอากาศจากเรือและทาเรือ0(Air0Emission)0การประหยัดพลังงาน0(Energy0Consumption) 

การใชพลังงานสะอาด (Clean Energy) และการบริหารจัดการของเสียจากเรือ (Waste Management) เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

เพ่ือลดการปลอย

กาซเรือนกระจก หรือ 

Greenhouse Gas 

Emissions (GHG)

และการปลอยมลพิษ

เพ่ือจัดการกับ

เสียงรบกวนที่เกิดจาก

ปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

และตัวเรือสําราญเอง 

เพ่ือเพ่ิมความนาเช่ือถือ 

และเปนที่รูจักมากขึน้

เพ่ือดึงดูดนักลงทุน 

และผูปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และประสทิธิผล

ในการดําเนินการของ

ทาเรือสําราญ

แนวคิดในการออกแบบท่าเรือสําราญ
ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

Green Cruise Port Design 



การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก และอาคารตาง ๆ ตามแนวทางของ Green Port ตอง

คํานึงถึงการใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชพลังงานนอยที่สุด ไมวาจะเปนการเลือกใช

หลอดไฟใหเหมาะสมกับการใชงาน การเลือกใชหลอดไฟ LED หรือจํานวนหลอดไฟที่เพียงพอ แตไม

เกินความจําเปน นอกจากน้ีการออกแบบอาคารของ Green Port ควรคํานึงถึงการใชพลังงานใหตํ่า

ที่สุด เชน การมีชองรับแสงภายในอาคาร เพ่ือสรางบรรยากาศที่ดีใหกับผูโดยสาร อีกทั้งเพ่ิมแสง

สวางใหกับสถานีโดยสาร และลดปริมาณการใชหลอดไฟในชวงเวลาที่ยังมีแสงอาทิตย ทําใหสามารถ

ประหยัดพลังงานไฟฟาที่ใชภายในตัวอาคารโดยสารดวย

สิ่งอํานวยความสะดวก และการออกแบบสถาปตยกรรมของทาเรือ เปนสิ่งสําคัญประการ

หน่ึงในการดึงดูดนักทองเที่ยว และนักลงทุน นอกจากน้ียังสงผลตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและ

ทางออม โดยทั่วไปทาเรือที่ออกแบบเปน Green Port จะมีสิ่งอํานวยความสะดวก และการ

ออกแบบเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษตาง0ๆ มากมาย เพ่ือลดการใชพลังงาน และการปลอยกาซเรือน

กระจกออกสูสิ่งแวดลอม สรุปไดดังน้ี

1 โครงสร้างพื้นฐาน 
และส่ิงอํานวยความสะดวกของท่าเรือ

การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

(Port Infrastructure and Facility)

1.1

รูปที่ 1

ตัวอยางการออกแบบ

ระบบแสงสวางภายใน

อาคารผูโดยสาร

แบบประหยัดพลังงาน



ปจจุบันภาวะโลกรอน (Climate Change) และภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) 

สงผลเสียตอสภาพความเปนอยูของทุกชีวิตบนโลก และดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาในปจจุบัน 

พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน (Renewable0Energy)0ย่ิงทวีความสําคัญในการเปลี่ยน

วิถีการใชพลังงานของมนุษยจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิลแบบเดิมโดยการใชนํ้ามัน มาเปน

การใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือชวยขับเคลื่อนโลกใบน้ีใหหมุนตอไปไดอยางย่ังยืน 

ซึ่งพลังงานลม (Wind Power) และพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power) เปนแหลงพลังงานสะอาด

ที่สําคัญ และสามารถนํามาปรับใชภายในทาเรือได เชน เปนแหลงพลังงานสําหรับหลอดไฟทั้งที่อยู

ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่ติดต้ังภายในทาเรือ

การใช้พลังงานทดแทน 1

(Renewable Energy)1.2

รูปที่ 2

ตัวอยางการติดต้ังแผงโซลาเซลล

บริเวณหลังคาของอาคารผูโดยสาร

1 https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/grow-your-wealth/green-energy-friendly-to-earth-investment.html

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/grow-your-wealth/green-energy-friendly-to-earth-investment.html
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/grow-your-wealth/green-energy-friendly-to-earth-investment.html


ระบบน้ีเขามาแทนที่การใชคนจํานวนมากในการขึ้นเชือกเรือที่มีขนาดใหญและนํ้าหนักมาก 

มีโอกาสในการเกิดอันตรายจากแรงดึงของเชือกสูง มาเปนการใชคนคนเดียวควบคุมระบบใน

การยึดโยงเรือใหอยูกับทาเทียบเรือใชเวลาเพียง 150นาที ในการนําเรือเขาเทียบทาและปลอยเรือ

ออกจากทาดวยเวลาเพียง 70นาที นําไปสูระยะเวลาที่ใชในการจอดเรือเทียบทาและนําเรือออกให

สั้นลง ลดระยะเวลาเดินเครื่องของเรือ,0ระยะเวลาในการใชเรือลากจูงและการใช Bow0Thruster, 

Stern thruster ในขณะเทียบเรือ สงผลตอการลดมลพิษของเรือใหนอยลง ระบบน้ียึดโยงเรือใหอยู

กับทาไดดีกวาการยึดดวยเชือกแบบเดิม สงผลใหเรือขยับตัวนอยกวาเพ่ิมความปลอดภัยใหกับ

นักทองเที่ยวและเพ่ิมความรวดเร็วในการขนถายสินคาของเรือสินคาดวย

ระบบจอดเรืออัตโนมัติ

(Auto Mooring System)1.3

รูปที่ 3

ตัวอยางการติดต้ัง

ระบบจอดเรืออัตโนมัติ 

(Auto Mooring System)

https://youtu.be/nhuR2mhPPqw✦

https://youtu.be/nhuR2mhPPqw


บริการขนสงจากทาเรือถึงตัวเรือโดยใชโดรนอัตโนมัติในการขนสงน้ัน เปนบริการที่ใชเพ่ือนําสง

สิ่งของตาง0ๆ ขึ้นเรือ เชน ช้ินสวนอะไหล เอกสาร ชุดทดสอบนํ้า/0เช้ือเพลิง หรือพัสดุตาง0ๆ โดย

การขนสงดวยโดรนอัตโนมัติจะสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูช้ันบรรยากาศใน

บริเวณพ้ืนที่ทาเรือ นอกจากน้ียังมีขอดีอ่ืน0ๆ0ไดแก สามารถปฏิบัติการไดรวดเร็วกวาการขนสงดวย

วิธีปกติถึง 6 เทา ลดคาใชจายลงไดมากสุดถึงรอยละ 90 นอกจากน้ียังชวยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ

ของผูปฏิบัติการไดอีกดวย

บริการขนส่งจากท่าเรือถึงเรือด้วยโดรน 2

(Shore-To-Ship Drone Delivery Service)1.4

รูปที่ 4

ตัวอยางบริการขนสง

จากทาเรือถึงเรือ

ดวยโดรน

2 https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/maritime-drone-delivery/#:~:text=Ships%20agency 

,Pilot%20launch%20in%20Singapore%3A%20Autonomous%20drone%20delivery%20of%20parcels%20from,UAS)%20to%20

vessels%20at%20anchorage.

การรีไซเคิลน้ําฝน และน้ําทิ้ง

จากระบบปรับอากาศ
1.5

โดยทั่วไปทาเรือสําราญจําเปนตองใชนํ้าในปริมาณมาก จึงมีการออกแบบระบบรวบรวม

นํ้าฝนไวในบริเวณสถานที่ตาง ๆ เพ่ือนํามาผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดยนํ้าฝนที่ไดรับการ

บําบัดแลวจะเปนไปตามมาตรฐานและสามารถนํากลับมาใชงานได นอกจากน้ีนํ้าทิ้งจากระบบปรับ

อากาศก็ถูกนํามาปรับปรุงคุณภาพและนํากลับมาใชซ้ําเชนเดียวกัน

https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/maritime-drone-delivery/#:%7E:text=Ships%20agency-,Pilot%20launch%20in%20Singapore%3A%20Autonomous%20drone%20delivery%20of%20parcels%20from,UAS)%20to%20vessels%20at%20anchorage.
https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/maritime-drone-delivery/#:%7E:text=Ships%20agency%20,Pilot%20launch%20in%20Singapore%3A%20Autonomous%20drone%20delivery%20of%20parcels%20from,UAS)%20to%20vessels%20at%20anchorage.


สภาพแวดลอมโดยรอบทาเรือ เปนสิ่งสําคัญอันดับตนๆ สําหรับแนวคิดในการออกแบบทาเรือ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปทาเรือที่ออกแบบเปน Green0Port จะมีระบบในการเฝาระวังและ

ติดตามตรวจสอบตัวบงช้ีตาง0ๆ ไมวาจะเปนดานคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ หรือระดับเสียง

ในบริเวณโดยรอบทาเรือ เพ่ือนํามาวิเคราะห และนําไปสูการแกปญหาไดอยางทันทวงที นอกจากน้ี

พลังงานเช้ือเพลิงที่ใชในเรือสําราญเปนอีกปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศโดยรอบทาเรือ 

และยังสงผลกระทบตอสภาวะเรือนกระจกซึ่งเปนปญหาระดับโลกอีกดวย ตัวอยางแนวคิด

ในการออกแบบ Green0Port0เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณทาเรือ และลดการใช

พลังงานของเรือสําราญ มีดังน้ี

2 สภาพแวดล้อมของท่าเรือ 
และการใช้พลังงานของเรือสําราญ 
(Port Environment and Cruise Energy)

GREEN 
P O R T

ENERGY

ENVIRONMENT



2.1

รูปที่ 5

ตัวอยางถังบรรจุกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหบริการบนทาเรือสาํราญ

3 https://gnews.apps.go.th/news?news=48998

การจัดให้มีแหล่งเติมก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

ให้กับเรือสําราญ 3

Liquefied Natural Gas (LNG) หรือ กาซธรรมชาติเหลว คือ กาซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพ

จากสถานะกาซใหกลายเปนของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส 

เพ่ือสะดวกในการขนสงไปยังที่ตาง0ๆ ที่มีระยะทางไกล0ๆ ซึ่งสวนใหญเปนการขนสงทางเรือ 

คุณลักษณะสําคัญของ LNG0จัดเปนเช้ือเพลิงที่สะอาด ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ และไมมีฤทธ์ิ

กัดกรอน เมื่อ LNG รั่วไหลสูสิ่งแวดลอม LNG จะระเหยกลายเปนไอแพรกระจายในอากาศไดอยางรวดเร็ว 

โดยไมมีการตกคางในนํ้าหรือดิน นอกจากน้ันการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติเหลวยังมีการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดลดลงถึง 5-30% เมื่อเปรียบเทียบกับการใชนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง 

ดังน้ัน หากสามารถใหบรกิารเติมกาซธรรมชาติเหลว (LNG)0ใหกับเรือสําราญที่มาจอดเทียบทาได 

ก็จะเปนการสงเสริมใหมีการใชพลังงานสะอาด และเปนการลดมลพิษทางอากาศที่จะปลดปลอย

ออกสูสิ่งแวดลอมไดอีกทางหน่ึงดวย

https://gnews.apps.go.th/news?news=48998
https://gnews.apps.go.th/news?news=48998


2.2

รูปที่ 6

ตัวอยางระบบจายพลังงานไฟฟาบนทาเรือ

4 https://www.eafo.eu/shipping-transport/port-infrastructure/ops/technology

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าบนท่าเรือ 4

(Onshore Power Supply)

Liquefied Natural Gas (LNG) หรือ กาซธรรมชาติเหลว คือ กาซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพ

จากสถานะกาซใหกลายเปนของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส 

เพ่ือสะดวกในการขนสงไปยังที่ตาง0ๆ ที่มีระยะทางไกล0ๆ ซึ่งสวนใหญเปนการขนสงทางเรือ 

คุณลักษณะสําคัญของ LNG0จัดเปนเช้ือเพลิงที่สะอาด ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีพิษ และไมมีฤทธ์ิ

กัดกรอน เมื่อ LNG รั่วไหลสูสิ่งแวดลอม LNG จะระเหยกลายเปนไอแพรกระจายในอากาศไดอยางรวดเร็ว 

โดยไมมีการตกคางในนํ้าหรือดิน นอกจากน้ันการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติเหลวยังมีการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดลดลงถึง 5-30% เมื่อเปรียบเทียบกับการใชนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง 

ดังน้ัน หากสามารถใหบรกิารเติมกาซธรรมชาติเหลว (LNG)0ใหกับเรือสําราญที่มาจอดเทียบทาได 

ก็จะเปนการสงเสริมใหมีการใชพลังงานสะอาด และเปนการลดมลพิษทางอากาศที่จะปลดปลอย

ออกสูสิ่งแวดลอมไดอีกทางหน่ึงดวย

https://www.eafo.eu/shipping-transport/port-infrastructure/ops/technology
https://www.eafo.eu/shipping-transport/port-infrastructure/ops/technology


2.3

รูปที่ 7

ตัวอยางการติดต้ังเครื่องตรวจวัดระดับเสียง และกําแพงปองกันเสียง (Noise Barriers)

การตรวจวัดระดับเสียง (Noise Monitoring)

เสียงรบกวนที่เกิดจากทาเรือสําราญ

เปนอีกหน่ึงสิ่งที่ควรใหความสําคัญ เพราะ

สงผลกระทบกับประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบ

ทาเรือ รวมถึงสิ่งมีชีวิตตาง0ๆ โดยรอบทาเรือ 

ไมว าจะเปนสัตวทะเล สัตวปก ซึ่ งส งผล

โดยตรงกับระบบนิเวศโดยรอบทาเรือ

ดวยเหตุน้ี0ทาเรือสําราญจึงมักมีการออก

ขอกําหนดในการปลอยเสียงรบกวนใหไมเกิน

มาตรฐานที่กําหนด และมีการติดต้ังเครื่องตรวจวัด

ระดับเสียงไวบริเวณจุดตาง0ๆ0ของทาเรือ เพ่ือ

ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนตาง0ๆ ที่มีแหลงกําเนิด

จากตัวเรอืสําราญ และกิจกรรมตาง0ๆ บนทาเรือ 

นอกจากน้ี0ในบางกรณียังมีการสรางกําแพง

ปองกันเสียง0(Noise0Barriers)0เพ่ือลดเสียงรบกวน

จากทาเรือที่จะออกสูภายนอก หรือใชวิธีปลูก

ตนไมเปนแนวเพ่ือทําหนาที่เปนกําแพงปองกัน

เสียงตามธรรมชาติ  และชวยเพ่ิมความสวยงาม

ของทิวทัศนไดในเวลาเดียวกัน



รูปที่ 8

ตัวอยางการติดต้ังเครื่องตรวจ

คุณภาพอากาศบริเวณทาเรือ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

(Air Quality Monitoring)2.4

คุณภาพอากาศโดยรอบทาเรือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และระบบ

นิเวศโดยรอบทาเรือ อีกทั้งยังสงผลตอภาวะโลกรอนซึ่งเปนปญหาในระดับสากล 

นอกจากน้ีอาจกําหนดมาตรการสนับสนุน

คาใชจายในดานอ่ืน0ๆ ทดแทน เชน 

ถาเรือสําราญมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

นอยจะไดรับสวนลดในสวนของคาบริการตาง ๆ 

บนทาเรือมากขึ้น เปนตน

ดังน้ัน0การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จึงเปนสิ่ งจําเปนสําหรับการกาวสูการเปน 

Green0Port ซึ่งโดยทั่วไปทาเรือสําราญจะมี

การกําหนดมาตรการตาง0ๆ เพ่ือควบคุม

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกไมใหมีคาสูง

เกินมาตรฐานที่กําหนด



ในระหวางเสนทางเดินเรือของเรือสําราญน้ัน จะมีของเสียเกิดขึ้นหลายประเภท แมวาเรือ

สําราญจะมีระบบบริหารจัดการกับของเสียเหลาน้ี แตยังมีความจําเปนที่จะนําของเสียสวนเกินจาก

ความสามารถในการบริหารจัดการของเรือ ขึ้นบนฝงเพ่ือดําเนินการบําบัดตอไป 

ดังน้ันเมื่อเรือสําราญเขาเทียบทาในแตละครั้ง จึงจําเปนตองมีการถายเทของเสียออกเพ่ือชวยให

พ้ืนที่การบริหารจัดการของเสียบนเรือวางลงและสามารถรองรับการบริการในเที่ยวเรือถัดไปไดเต็ม

ประสิทธิภาพ ดังน้ันความสามารถในการรองรับของเสียจากเรือเปนหนาที่สําคัญของทาเรือตนทาง ใน

การเตรียมความพรอมของเรือกอนออกเดินทางในเที่ยวเรือใหม ยอมเปนการชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม

จากการระบายของเสียลงสูทะเลและลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเขาสูช้ันบรรยากาศได

อีกทางหน่ึงดวย 

3 การจัดการของเสียท่ีเกิดจากเรือสําราญ 

(Port Waste Management)

5 พิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาวาดวยการปองกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใชและวัสดุอยางอ่ืน ค.ศ. 1972

(พิธีสารลอนดอน ค.ศ. 1996), กรมเจาทา, มิถุนายน 2563

ตัวอยางประเภทของเสยีทีม่าจากเรือซึง่มีผลตอสิง่แวดลอมทางทะเล มีดังนี้ 5

น้ําดํา 

Black Water

น้ําสีเทา 

Grey Water

ขยะมูลฝอย 

Solid Waste ของเสียอันตราย 

Hazardous Waste

น้ําในอับเฉาเรอื 

Bilge Water



5 พิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาวาดวยการปองกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใชและวัสดุอยางอ่ืน ค.ศ. 1972

(พิธีสารลอนดอน ค.ศ. 1996), กรมเจาทา, มิถุนายน 2563

ของเสียอันตราย (Hazardous0Waste) เกิดจากการทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ 

บนเรือ รวมถึงการท้ิงสารเคมี แบตเตอร่ีทางการแพทย หลอดฟลูออเรสเซนต สีท่ีใชแลว และ

ทินเนอร เปนตน

น้ําในอับเฉาเรือ (Bilge Water) หรือน้ําท่ีติดมากับเรือในระหวางเดินทาง อาจเปนท่ี

สะสมของสิ่งมีชีวิตในน้ํานับลานลานชีวิต เม่ือน้ําถูกเปลี่ยนถายลงสูทะเลหรือทาเรือท่ีมีสภาวะ

แวดลอมตางกัน จะเกิดปญหาเชื้อโรคตามมา ทําใหสิ่งมีชีวิตจากท่ีหนึ่งปนเปอนสูอีกท่ีหนึ่ง และ

ผลเสียท่ีเกิดข้ึนคือสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตวจะปะปนเขาสูสิ่งแวดลอมใหม และจะกลายเปน

สิ่งมีชีวิตท่ีใหโทษแกสิ่งมีชีวิตประจําถิ่น หรืออาจจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศนได

ตัวอยางประเภทของเสียทีม่าจากเรือซึ่งมีผลตอสิง่แวดลอมทางทะเล 5

น้ําดํา (Black Water) เปนสิ่งปฏิกูลจากหองน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย 

ซ่ึงมีเชื้อแบคทีเรียท่ีเปนอันตรายตอลําไส การปลอยน้ําเสียท่ีไมผานการบําบัดหรือไดรับ

การบําบัดไมเพียงพอ อาจทําใหเกิดการปนเปอนของแบคทีเรียและไวรัส สามารถนําไปสู

การทําลายสิ่งมีชีวิตในน้ําได

น้ําสีเทา (Grey Water) คือ น้ําเสียจากอางลางมือ หองอาบน้ํา หองซักรีด และน้ําท่ีมาจาก

การทําความสะอาดเรือ ซ่ึงน้ําเหลานี้มีสารพิษรวมท้ังแบคทีเรียโคลิฟอรม สิ่งเหลานี้สงผล

กระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีไมพึงประสงคเนื่องจากความเขมขนของเคมีท่ีถูกปลอยลงสูทะเล

ทั้งน้ี ของเสียแตละชนิดจําเปนตองไดรับการ

จัดการที่แตกตางกัน โดยทั่วไปบนเรือสําราญจะมี

การติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดของ

เสียแตละประเภทเพ่ือปรับปรุงคุณภาพใหอยูใน

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดกอนระบายลงสูบริเวณที่

เปนพ้ืนที่ทะเลเปด หรือนํากลับมาหมุนเวียนกลับ

ใชใหมภายในเรือ

อยางไรก็ตาม ยังคงมีกากตะกอนที่เหลือจาก

การบําบัด รวมทั้ งของเสียที่ถูกคัดแยกออกมา

เพ่ือนําไปรีไซเคิล เชน กระดาษแข็ง และกระปอง

อลูมิ เนียม ซึ่ งกากของเสียเหลาน้ีจําเปนตองมี

การถายเทออกจากเรือโดยสงขึ้นไปจัดการตอบนฝง

เมื่อเรือจอดเทียบทา เพ่ือเปนการเพ่ิมพ้ืนที่ปฏิบัติการ

บนเรือทําให พ้ืนที่จัดเก็บของเสียวางลง ดังน้ัน0

ในการออกแบบทาเรือจึงควรมีระบบสนับสนุนหลังทา 

(Port Reception Facility) เพ่ือรองรับของเสียเหลาน้ี

ไปกําจัดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป 

ขยะมูลฝอย (Solid Waste) ไดแก แกว กระดาษ กระดาษแข็ง อลูมิเนียม กระปองเหล็ก 

และพลาสติก ซ่ึงขยะเหลานี้มีอันตรายและไมมีอันตรายตอธรรมชาติ โดยขยะมูลฝอยเหลานี้อาจ

เปนภัยคุกคามตอสิ่งมีชีวิตทางทะเล ชุมชนชายฝงทะเล และอุตสาหกรรมท่ีใชนานน้ําทะเล



รูปที่ 9 ประเภทของเสียทีเ่กิดจากเรือสาํราญ

รูปที่ 10 

การจัดการขยะประเภทกระปองอลมิูเนยีมและขวดแกวบนเรือสําราญ
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