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แนวคิดในการออกแบบท่าเรือสําราญ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Green Cruise Port Design

ปจจุบันทาเรือสําราญที่สําคัญของโลกในกลุมสหภาพยุโรป ไดมี
การพัฒนาและกํ าหนดนโยบาย ในการสรางทาเรือและดํ าเนิ นกิ จกรรม
การขนสงทางทะเลเพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยได
รวมมือกันจัดทําแผนงานภายใตชื่อ “Green Cruise Port Action Plan 2030”
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติซึ่งออกแบบ
มาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเรือสําราญ ควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติใหดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืน มีเปาหมาย ดังนี้

เพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจก หรือ
Greenhouse Gas
Emissions (GHG)
และการปลอยมลพิษ

เพื่อจัดการกับ
เสียงรบกวนที่เกิดจาก
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
และตัวเรือสําราญเอง

เพื่อดึงดูดนักลงทุน
และผูปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ
และเปนที่รูจักมากขึน้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการดําเนินการของ
ทาเรือสําราญ

กลาวคือ Green Cruise Port คือ ทาเรือสําราญที่คํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว และนักลงทุนไดดี โดยใชหลักการปฏิบัติ และเทคโนโลยีตาง0ๆ ไมวาจะเปน
การลดมลพิ ษทางอากาศจากเรื อและท าเรื อ0(Air0Emission)0การประหยั ดพลั งงาน0(Energy0Consumption)
การใชพลังงานสะอาด (Clean Energy) และการบริหารจัดการของเสียจากเรือ (Waste Management) เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

1

โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกของท่าเรือ
(Port Infrastructure and Facility)

สิ่งอํานวยความสะดวก และการออกแบบสถาปตยกรรมของทาเรือ เปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งในการดึงดูดนักทองเที่ยว และนักลงทุน นอกจากนี้ยังสงผลตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยทั่วไปทาเรือที่ออกแบบเปน Green Port จะมีสิ่งอํานวยความสะดวก และการ
ออกแบบเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษตาง0ๆ มากมาย เพื่อลดการใชพลังงาน และการปลอยกาซเรือน
กระจกออกสูสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้

1.1

การออกแบบด้านสถาปั ตยกรรม

การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก และอาคารตาง ๆ ตามแนวทางของ Green Port ตอง
คํานึงถึงการใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชพลังงานนอยที่สุด ไมวาจะเปนการเลือกใช
หลอดไฟใหเหมาะสมกับการใชงาน การเลือกใชหลอดไฟ LED หรือจํานวนหลอดไฟที่เพียงพอ แตไม
เกินความจําเปน นอกจากนี้การออกแบบอาคารของ Green Port ควรคํานึงถึงการใชพลังงานใหต่ํา
ที่สุด เชน การมีชองรับแสงภายในอาคาร เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีใหกับผูโดยสาร อีกทั้งเพิ่มแสง
สวางใหกับสถานีโดยสาร และลดปริมาณการใชหลอดไฟในชวงเวลาที่ยังมีแสงอาทิตย ทําใหสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟาที่ใชภายในตัวอาคารโดยสารดวย

รูปที่ 1
ตัวอยางการออกแบบ
ระบบแสงสวางภายใน
อาคารผูโดยสาร
แบบประหยัดพลังงาน

1.2

การใช้พลังงานทดแทน 1
(Renewable Energy)

ปจจุบันภาวะโลกรอน (Climate Change) และภาวะเรือนกระจก (Green House Effect)
ส ง ผลเสี ย ต อ สภาพความเป น อยู ข องทุ ก ชี วิ ต บนโลก และด ว ยเทคโนโลยี ที่ ก า วหน า ในป จ จุ บั น
พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน (Renewable0Energy)0ยิ่งทวีความสําคัญในการเปลี่ยน
วิถีการใชพลังงานของมนุษยจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมโดยการใชน้ํามัน มาเปน
การใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อชวยขับเคลื่อนโลกใบนี้ใหหมุนตอไปไดอยางยั่งยืน
ซึ่งพลังงานลม (Wind Power) และพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power) เปนแหลงพลังงานสะอาด
ที่สําคัญ และสามารถนํามาปรับใชภายในทาเรือได เชน เปนแหลงพลังงานสําหรับหลอดไฟทั้งที่อยู
ภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่ติดตั้งภายในทาเรือ

รูปที่ 2
ตัวอยางการติดตั้งแผงโซลาเซลล
บริเวณหลังคาของอาคารผูโดยสาร

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

1.3

ระบบจอดเรืออัตโนมัติ
(Auto Mooring System)

ระบบนี้เขามาแทนที่การใชคนจํานวนมากในการขึ้นเชือกเรือที่มีขนาดใหญและน้ําหนักมาก
มีโอกาสในการเกิ ดอั นตรายจากแรงดึ งของเชือกสูง มาเปนการใชคนคนเดียวควบคุม ระบบใน
การยึดโยงเรือใหอยูกับทาเทียบเรือใชเวลาเพียง 150นาที ในการนําเรือเขาเทียบทาและปลอยเรือ
ออกจากทาดวยเวลาเพียง 70นาที นําไปสูระยะเวลาที่ใชในการจอดเรือเทียบทาและนําเรือออกให
สั้นลง ลดระยะเวลาเดินเครื่องของเรือ,0ระยะเวลาในการใชเรือลากจูงและการใช Bow0Thruster,
Stern thruster ในขณะเทียบเรือ สงผลตอการลดมลพิษของเรือใหนอยลง ระบบนี้ยึดโยงเรือใหอยู
กับทาไดดีกวาการยึดดวยเชือกแบบเดิม สงผลใหเรือขยับตัวนอยกวาเพิ่มความปลอดภัยใหกับ
นักทองเที่ยวและเพิ่มความรวดเร็วในการขนถายสินคาของเรือสินคาดวย

รูปที่ 3
ตัวอยางการติดตั้ง
ระบบจอดเรืออัตโนมัติ
(Auto Mooring System)

✦ https://youtu.be/nhuR2mhPPqw

1.4

บริการขนส่งจากท่าเรือถึงเรือด้วยโดรน 2
(Shore-To-Ship Drone Delivery Service)

บริการขนสงจากทาเรือถึงตัวเรือโดยใชโดรนอัตโนมัติในการขนสงนั้น เปนบริการที่ใชเพื่อนําสง
สิ่งของตาง0ๆ ขึ้นเรือ เชน ชิ้นสวนอะไหล เอกสาร ชุดทดสอบน้ํา/0เชื้อเพลิง หรือพัสดุตาง0ๆ โดย
การขนสงดวยโดรนอัตโนมัติจะสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศใน
บริเวณพื้นที่ทาเรือ นอกจากนี้ยังมีขอดีอื่น0ๆ0ไดแก สามารถปฏิบัติการไดรวดเร็วกวาการขนสงดวย
วิธีปกติถึง 6 เทา ลดคาใชจายลงไดมากสุดถึงรอยละ 90 นอกจากนี้ยังชวยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
ของผูปฏิบัติการไดอีกดวย

รูปที่ 4
ตัวอยางบริการขนสง
จากทาเรือถึงเรือ
ดวยโดรน

1.5

การรีไซเคิลนํ้าฝน และนํ้าทิ้ง
จากระบบปรับอากาศ

โดยทั่วไปทาเรือสําราญจําเปนตองใชน้ําในปริมาณมาก จึงมีการออกแบบระบบรวบรวม
น้ําฝนไวในบริเวณสถานที่ตาง ๆ เพื่อนํามาผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดยน้ําฝนที่ไดรับการ
บําบัดแลวจะเปนไปตามมาตรฐานและสามารถนํากลับมาใชงานได นอกจากนี้น้ําทิ้งจากระบบปรับ
อากาศก็ถูกนํามาปรับปรุงคุณภาพและนํากลับมาใชซ้ําเชนเดียวกัน
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.
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สภาพแวดล้อมของท่าเรือ
และการใช้พลังงานของเรือสําราญ
(Port Environment and Cruise Energy)

สภาพแวดลอมโดยรอบทาเรือ เปนสิ่งสําคัญอันดับตนๆ สําหรับแนวคิดในการออกแบบทาเรือ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปทาเรือที่ออกแบบเปน Green0Port จะมีระบบในการเฝาระวังและ
ติ ดตามตรวจสอบตั วบ งชี้ ต าง0ๆ ไม ว าจะเป นด านคุ ณภาพน้ํ า คุ ณภาพอากาศ หรื อระดั บเสี ยง
ในบริเวณโดยรอบทาเรือ เพื่อนํามาวิเคราะห และนําไปสูการแกปญหาไดอยางทันทวงที นอกจากนี้
พลังงานเชื้อเพลิงที่ใชในเรือสําราญเปนอีกปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศโดยรอบทาเรือ
และยั ง ส ง ผลกระทบต อ สภาวะเรื อ นกระจกซึ่ ง เป น ป ญ หาระดั บ โลกอี ก ด ว ย ตั ว อย า งแนวคิ ด
ในการออกแบบ Green0Port0เพื่ อปรั บปรุ งคุ ณภาพสิ่ งแวดล อมในบริ เวณท าเรื อ และลดการใช
พลังงานของเรือสําราญ มีดังนี้

GREEN
PORT

ENVIRONMENT

ENERGY

2.1

การจัดให้มีแหล่งเติมก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ให้กับเรือสําราญ 3

Liquefied Natural Gas (LNG) หรือ กาซธรรมชาติเหลว คือ กาซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพ
จากสถานะกาซใหกลายเปนของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส
เพื่อสะดวกในการขนส งไปยั งที่ตาง0ๆ ที่ มี ร ะยะทางไกล0ๆ ซึ่งสวนใหญเปนการขนสงทางเรื อ
คุณ ลัก ษณะสํ า คั ญ ของ LNG0จั ดเป นเชื้ อเพลิ งที่ส ะอาด ไมมีสี ไมมีก ลิ่น ไม มีพิษ และไมมีฤทธิ์
กัดกรอน เมื่อ LNG รั่วไหลสูสิ่งแวดลอม LNG จะระเหยกลายเปนไอแพรกระจายในอากาศไดอยางรวดเร็ว
โดยไมมีการตกคางในน้ําหรือดิน นอกจากนั้นการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติเหลวยังมีการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดลดลงถึง 5-30% เมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง
ดังนั้น หากสามารถใหบริการเติมกาซธรรมชาติเหลว (LNG)0ใหกับเรือสําราญที่มาจอดเทียบทาได
ก็จะเปนการสงเสริมใหมีการใชพลังงานสะอาด และเปนการลดมลพิษทางอากาศที่จะปลดปลอย
ออกสูสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย

รูปที่ 5
ตัวอยางถังบรรจุกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหบริการบนทาเรือสําราญ

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

2.2

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าบนท่าเรือ 4
(Onshore Power Supply)

Liquefied Natural Gas (LNG) หรือ กาซธรรมชาติเหลว คือ กาซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพ
จากสถานะกาซใหกลายเปนของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงจนเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส
เพื่อสะดวกในการขนส งไปยั งที่ตาง0ๆ ที่ มี ร ะยะทางไกล0ๆ ซึ่งสวนใหญเปนการขนสงทางเรื อ
คุณ ลัก ษณะสํ า คั ญ ของ LNG0จั ดเป นเชื้ อเพลิ งที่ส ะอาด ไมมีสี ไมมีก ลิ่น ไม มีพิษ และไมมีฤทธิ์
กัดกรอน เมื่อ LNG รั่วไหลสูสิ่งแวดลอม LNG จะระเหยกลายเปนไอแพรกระจายในอากาศไดอยางรวดเร็ว
โดยไมมีการตกคางในน้ําหรือดิน นอกจากนั้นการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติเหลวยังมีการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดลดลงถึง 5-30% เมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง
ดังนั้น หากสามารถใหบริการเติมกาซธรรมชาติเหลว (LNG)0ใหกับเรือสําราญที่มาจอดเทียบทาได
ก็จะเปนการสงเสริมใหมีการใชพลังงานสะอาด และเปนการลดมลพิษทางอากาศที่จะปลดปลอย
ออกสูสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย

รูปที่ 6
ตัวอยางระบบจายพลังงานไฟฟาบนทาเรือ

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

2.3

การตรวจวัดระดับเสียง (Noise Monitoring)

เสี ย งรบกวนที่ เ กิ ด จากท า เรื อ สํ า ราญ
เป น อี ก หนึ่ ง สิ่ ง ที่ ค วรให ค วามสํ า คั ญ เพราะ
สงผลกระทบกับประชาชนที่อยูอาศัยโดยรอบ
ทาเรือ รวมถึงสิ่งมีชีวิตตาง0ๆ โดยรอบทาเรือ
ไม ว า จะเป น สั ต ว ท ะเล สั ต ว ป ก ซึ่ ง ส ง ผล
โดยตรงกับระบบนิเวศโดยรอบทาเรือ

ดวยเหตุนี้0ทาเรือสําราญจึงมักมีการออก
ข อ กํ า หนดในการปล อ ยเสี ย งรบกวนให ไ ม เ กิ น
มาตรฐานที่กําหนด และมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัด
ระดับเสียงไวบริเวณจุดตาง0ๆ0ของทาเรือ เพื่อ
ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนตาง0ๆ ที่มีแหลงกําเนิด
จากตัวเรือสําราญ และกิจกรรมตาง0ๆ บนทาเรือ
นอกจากนี้0ในบางกรณียังมีการสรางกําแพง
ปองกันเสียง0(Noise0Barriers)0เพื่อลดเสียงรบกวน
จากท า เรื อ ที่ จ ะออกสู ภ ายนอก หรื อ ใช วิ ธี ป ลู ก
ต นไม เป น แนวเพื่ อ ทํ าหนาที่ เป นกําแพงปองกั น
เสียงตามธรรมชาติ และชวยเพิ่มความสวยงาม
ของทิวทัศนไดในเวลาเดียวกัน

รูปที่ 7
ตัวอยางการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง และกําแพงปองกันเสียง (Noise Barriers)

2.4

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
(Air Quality Monitoring)

คุณภาพอากาศโดยรอบทาเรือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และระบบ
นิเวศโดยรอบทาเรือ อีกทั้งยังสงผลตอภาวะโลกรอนซึ่งเปนปญหาในระดับสากล
ดั ง นั้ น 0การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศ
จึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น สํ า หรั บ การก า วสู ก ารเป น
Green0Port ซึ่ ง โดยทั่ วไปท าเรื อสํ าราญจะมี
การกํ า หนดมาตรการต า ง0ๆ เพื่ อ ควบคุ ม
การปลดปล อยก าซเรื อนกระจกไม ให มี ค าสู ง
เกินมาตรฐานที่กําหนด

นอกจากนี้ อ าจกํ า หนดมาตรการสนั บ สนุ น
คาใชจายในดานอื่น0ๆ ทดแทน เชน
ถาเรือสําราญมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
นอยจะไดรับสวนลดในสวนของคาบริการตาง ๆ
บนทาเรือมากขึ้น เปนตน

รูปที่ 8
ตัวอยางการติดตั้งเครื่องตรวจ
คุณภาพอากาศบริเวณทาเรือ

3

การจัดการของเสียที่เกิดจากเรือสําราญ
(Port Waste Management)

ในระหวางเสนทางเดินเรือของเรือสําราญนั้น จะมีของเสียเกิดขึ้นหลายประเภท แมวาเรือ
สําราญจะมีระบบบริหารจัดการกับของเสียเหลานี้ แตยังมีความจําเปนที่จะนําของเสียสวนเกินจาก
ความสามารถในการบริหารจัดการของเรือ ขึ้นบนฝงเพื่อดําเนินการบําบัดตอไป
ดังนั้นเมื่อเรือสําราญเขาเทียบทาในแตละครั้ง จึงจําเปนตองมีการถายเทของเสียออกเพื่อชวยให
พื้นที่การบริหารจัดการของเสียบนเรือวางลงและสามารถรองรับการบริการในเที่ยวเรือถัดไปไดเต็ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้นความสามารถในการรองรับของเสียจากเรือเปนหนาที่สําคัญของทาเรือตนทาง ใน
การเตรียมความพรอมของเรือกอนออกเดินทางในเที่ยวเรือใหม ยอมเปนการชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม
จากการระบายของเสียลงสูทะเลและลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเขาสูชั้นบรรยากาศได
อีกทางหนึ่งดวย
ตัวอยางประเภทของเสียทีม่ าจากเรือซึง่ มีผลตอสิง่ แวดลอมทางทะเล มีดังนี้ 5

น้ําดํา
Black Water

น้ําสีเทา
Grey Water

ขยะมูลฝอย
Solid Waste

ของเสียอันตราย
Hazardous Waste

น้ําในอับเฉาเรือ
Bilge Water

5 พิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาวาดวยการปองกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใชและวัสดุอยางอื่น ค.ศ. 1972

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

ตัวอยางประเภทของเสียทีม่ าจากเรือซึ่งมีผลตอสิง่ แวดลอมทางทะเล 5
น้ําดํา (Black Water) เปนสิ่งปฏิกูลจากหองน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย

ซึ่ ง มี เ ชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ เ ป น อั น ตรายต อ ลํ า ไส การปล อ ยน้ํ า เสี ย ที่ ไ ม ผ า นการบํ า บั ด หรื อ ได รั บ
การบํา บัด ไมเ พีย งพอ อาจทํา ใหเ กิด การปนเป อนของแบคที เรีย และไวรัส สามารถนํา ไปสู
การทําลายสิ่งมีชีวิตในน้ําได

น้ําสีเทา (Grey Water) คือ น้ําเสียจากอางลางมือ หองอาบน้ํา หองซักรีด และน้ําที่มาจาก
การทํา ความสะอาดเรือ ซึ่ง น้ํา เหลา นี้มีส ารพิษรวมทั้ง แบคทีเรียโคลิฟอร ม สิ่ ง เหลา นี้ส ง ผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมที่ไมพึงประสงคเนื่องจากความเขมขนของเคมีที่ถูกปลอยลงสูทะเล

ขยะมูลฝอย (Solid Waste) ไดแก แกว กระดาษ กระดาษแข็ง อลูมิเนียม กระปองเหล็ก
และพลาสติก ซึ่งขยะเหลานี้มีอันตรายและไมมีอันตรายตอธรรมชาติ โดยขยะมูลฝอยเหลานี้อาจ
เปนภัยคุกคามตอสิ่งมีชีวิตทางทะเล ชุมชนชายฝงทะเล และอุตสาหกรรมที่ใชนานน้ําทะเล

ของเสียอันตราย (Hazardous0Waste) เกิดจากการทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ

บนเรือ รวมถึงการทิ้งสารเคมี แบตเตอรี่ทางการแพทย หลอดฟลูออเรสเซนต สีที่ใชแลว และ
ทินเนอร เปนตน

น้ําในอับเฉาเรือ (Bilge Water) หรือน้ําที่ติดมากับเรือในระหวางเดินทาง อาจเปนที่

สะสมของสิ่งมีชีวิตในน้ํานับลานลานชีวิต เมื่อน้ําถูกเปลี่ยนถายลงสูทะเลหรือทาเรือที่มีสภาวะ
แวดลอมตางกัน จะเกิดปญหาเชื้อโรคตามมา ทําใหสิ่งมีชีวิตจากที่หนึ่งปนเปอนสูอีกที่หนึ่ง และ
ผลเสียที่เกิดขึ้นคือสิ่งมีชีวิตทั้ง พืชและสัตวจะปะปนเขาสูสิ่งแวดลอมใหม และจะกลายเป น
สิ่งมีชีวิตที่ใหโทษแกสิ่งมีชีวิตประจําถิ่น หรืออาจจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศนได

ทั้งนี้ ของเสียแตละชนิดจําเปนตองไดรับการ
จัดการที่แตกตางกัน โดยทั่วไปบนเรือสําราญจะมี
การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดของ
เสี ยแตละประเภทเพื่ อปรั บปรุ งคุ ณ ภาพให อยู ใ น
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดกอนระบายลงสูบริเวณที่
เปนพื้นที่ทะเลเปด หรือนํากลับมาหมุนเวียนกลับ
ใชใหมภายในเรือ

อยางไรก็ตาม ยังคงมีกากตะกอนที่เหลือจาก
การบํ า บั ด รวมทั้ ง ของเสี ย ที่ ถู ก คั ด แยกออกมา
เพื่ อนํ าไปรี ไซเคิ ล เช น กระดาษแข็ ง และกระป อง
อลู มิ เ นี ย ม ซึ่ ง กากของเสี ย เหล า นี้ จํ า เป น ต อ งมี
การถายเทออกจากเรือโดยสงขึ้นไปจัดการตอบนฝง
เมื่อเรือจอดเทียบทา เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการ
บนเรื อทํ า ให พื้ น ที่ จั ด เก็ บของเสี ย ว า งลง ดั งนั้ น 0
ในการออกแบบทาเรือจึงควรมีระบบสนับสนุนหลังทา
(Port Reception Facility) เพื่อรองรับของเสียเหลานี้
ไปกําจัดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป

5 พิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาวาดวยการปองกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใชและวัสดุอยางอื่น ค.ศ. 1972

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

รูปที่ 9 ประเภทของเสียทีเ่ กิดจากเรือสําราญ

รูปที่ 10
การจัดการขยะประเภทกระปองอลูมเิ นียมและขวดแกวบนเรือสําราญ

