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บทที่  2 
การบริหารจัดการสถานีขนสงทางน้ํา 

 
1.   แนวทางการรับโอนกิจการทาเทียบเรือ 
 เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะไดรับการถายโอนกิจการทาเทียบเรือจากกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ควรมีการศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตามภารกิจ และเตรียมความพรอม
ในการดําเนินงาน โดยอาจขอคําปรึกษาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
  1 .1  ขั้นเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการรับโอนกิจการทาเทียบเรือ  
   การเตรียมความพรอมในดานโครงสรางการบริหารจัดการ การเตรียมความพรอมดาน
บุคลากร เชน การรับสมัครบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานหรือการรับโอนบุคลากรจากหนวยงาน
อื่นๆในขั้นตอนของการเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการจะตองใหความ
ชวยเหลือ สนับสนุน แนะนํา และใหคําปรึกษาทางเทคนิควิชาการจนกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
มีความพรอม ซึ่งเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งทาเทียบเรือ ควรมีการศึกษา ขอคําปรึกษาในดานตางๆ 
ดังนี้  
   (1) ศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการจัดตั้งทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ 
   (2)  ขอคําปรึกษาทางเทคนิค คุณสมบัติของดิน ขนาดเรือ ระดับการขึ้นลงของน้ํา 
ขนาดของคลื่น โดยเฉพาะในสวนของการออกแบบจะตองมีการสํารวจสภาพดินกอน และตองมีการ
คํานึงถึงการเคลื่อนที่ การเอียง และความตานทานคลื่นของทาจอดเรือ 
   (3)  ขอคําปรึกษาทางวิชาการดานการตรวจสอบการกอสราง ความปลอดภัย และสภาพ
การใชงานของทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ  
   (4)  ขอคําปรึกษาทางเทคนิคดานการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของทาเทียบ
เรือและโปะเทียบเรือ เพื่อระงับการใชทาเทียบเรือหรือโปะเทียบเรือ 
 1.2  ขั้นการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนไดรับการถายโอนกิจการทาเทียบเรือ  
   (1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทา
เทียบเรือ ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งการดูแลและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  
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   (2)  ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ เพื่อเปน
แนวทางการบํารุง/ซอมแซมการใชทาเทียบเรือหรือโปะเทียบเรือ 
  (3)  สํารวจสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมของโปะเทียบเรือท่ีมีอยูเพื่อเตรียมวางแผน
ดําเนินงาน 
   (4)  กําหนดแนวทางใหผูทําการในเรือ เจาของเรือโดยสารเอาใจใสดูแลสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร  
   (5)  การกวดขันเรื่องการทิ้งของเสียหรือน้ํามัน และการรักษาสภาพแวดลอมของแหลง
น้ําสาธารณะ 
   (6)  การฝกชวยเหลือผูประสบภัย  

2.   การสํารวจความจําเปนและความเหมาะสมตามอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีทาเทียบเรือ 
 กอนที่จะเริ่มทําการสํารวจขอมูล องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดประชุมและซักซอมความ
เขาใจกันถึงวิธีการสํารวจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาจกําหนดแบบฟอรมสํารวจขึ้นมาเพื่อใหใช
เหมือนกัน เพื่อใหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจของแตละ Site ครบถวนเหมือนกันทําใหงายตอการนําไปใช
เปรียบเทียบในกระบวนการเลือกที่ตั้งใหเหมาะสม  
  ตัวอยางเชน ในการสํารวจขอมูลภาคสนามดานภูมิอากาศพบวา Site 1 ตั้งอยูในบริเวณที่มี
ความเร็วลมรุนแรงมาก เมื่อสรางทาเรืออาจไดรับผลกระทบ สวน Site 2 มีความเร็วลมปานกลาง ทาเรือท่ี
สรางในบริเวณนี้จะไดรับผลกระทบจากลมในระดับต่ํา สําหรับ Site 3 มีความเร็วลมต่ํา ผลกระทบที่จะ
เกิดตอกิจกรรมทาเรือ จึงไมมี เปนตน 
  แสดงวา Site นั้นหากไมมีผลกระทบจะมีความเหมาะสมมากที่สุด อนึ่งการเสนอวิธีการเลือกที่
กลาวมานี้ ยังไมรวมถึงการพิจารณาดานงบประมาณในการลงทุนและคาใชจายในการแกไขปญหาของ
แตละ Site ซึ่งผูดําเนินโครงการจะตองนําขอจํากัดดานงบประมาณมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน
ข้ันสุดทายดวย 
  กอนที่จะออกแบบในขั้นสุดทายจึงจําเปนตองมีการหาขอมูลเพิ่มเติม นอกจากจะเปนการ
ประหยัดแลวยังสามารถประมาณราคางานกอสรางไดถูกตอง 

การสํารวจประกอบดวย 
 (1)  การสํารวจทางสมุทรศาสตร เปนการหาคุณสมบัติของใตทองน้ํา และควรใหครอบคลุม
พื้นที่โดยรอบดวย กําหนดจุดน้ําข้ึนสูงสุดและต่ําสุด สิ่งกีดขวางตางๆ ตามแนวฝง บางครั้งตองมีการ
ประดาน้ําเพื่อสํารวจสภาพใตน้ํา เพื่อสํารวจหาสิ่งท่ีจมอยูบริเวณนั้น ซึ่งตองขนยายออกใหหมด 
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  (2)  การสํารวจหรือสังเกตการณกระแสน้ํา เมื่อทราบสถานที่ตองสรางทาเทียบเรือแลว 
จะตองทราบรายละเอียดของคลื่นในบริเวณนั้นดวย 
 สําหรับขั้นตอนของการวิเคราะหและออกแบบโปะเทียบเรือ แบงออกเปนขั้นตอนใหญๆ ดังนี้  

ขั้นตอนการวิเคราะหการจมและการลอยของโปะเทียบเรือ 
  (1)  วิเคราะหหาน้ําหนักบรรทุกทั้งหมดบนโปะเทียบเรือ ตัวอยางเชนน้ําหนักผูโดยสาร
จํานวนมากที่สุดท่ีสามารถยืนได น้ําหนักของโปะ น้ําหนักโครงสรางของหลังคา สะพานเทียบโปะ เปนตน 
  (2)  วิเคราะหหาแรงพยุง โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับแรงพยุง (Buoyancy Force) 
  (3)  ข้ันตอนการออกแบบ สรุปเปนตารางไดดังนี้ 
 

ลําดับ ขั้นตอน 
1 สํารวจขอมูลท่ัวไป 

 - ปริมาณผูคนที่คาดวาจะใชบริการ 
 - ปริมาณเรือท่ีเขาเทียบทา 
 - ระดับน้ําสูงสุด และต่ําสุด 
 - ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2 ศึกษาหลักเกณฑของกฎหมาย 
 - พระราชบัญญัติ 
 - กฎกระทรวง 
 - ระเบียบที่เกี่ยวของกับการกอสรางทาเทียบเรือ 

3 วิเคราะหและสรุปผลขอมูล 
 - เพื่อนําคาท่ีเหมาะสมมาใชในการออกแบบ และขอกําหนดตางๆ 
 - เพื่อทําการออกแบบโปะเทียบเรือ และทาเทียบเรือท่ีเหมาะสม 

4 ออกแบบโปะเทียบเรือ 
 - หาชนิดท่ีเหมาะสมของโปะเทียบเรือ 
 - หาขนาดของโครงสรางที่เหมาะสมของโปะเทียบเรือ 

5 ทําการเขียนแบบโครงสราง 
 - แบบที่ทําการกอสราง 
 - ประมาณราคาของแบบที่ทําการกอสราง 
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3.   การขอใชพื้นที่กอสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในสวนของการขอใชพื้นที่กอสรางทาเทียบเรือ ประชาชนสามารถยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานี
ขนสงทางน้ําเพื่อรองรับการเทียบทาของเรือท่ีมีระวางไมเกิน 20 ตันกรอสส สามารถเทียบทาได ซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตใหดําเนินการได โดยผูประสงคจะขออนุญาตปลูกสราง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ใหยื่นคําขอตามแบบที่กําหนด โดยระบุวัตถุประสงคในการใชอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาต พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้ 
  (1)  สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรแสดงฐานะอยาง
อื่นที่ออกโดยสวนราชการ 
  (2)  หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปนผูมี
อํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินท่ีติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย 
  (3)  แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ําลํา
แมน้ํา ตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมเปนผูรับรอง เวนแตอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ํานั้นจะมีขนาด
เล็ก และโครงสรางทําดวยไมหรือวัสดุอื่นที่ไมคงทนถาวร ไมจําเปนตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธารับรอง 
  (4)  แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกลเคียง 
  (5)  รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
  ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล ใหยื่นคําขอพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีระบุช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และหลักฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) 
  ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหยื่นคําขอพรอม
หลักฐานและเอกสารตาม (3) (4) (5)  
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 ลักษณะของทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงอนุญาตได มี
ดังตอไปนี้ 

สิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา เกณฑการอนุญาต 
(1) ทาเทียบเรือ 1)  ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง        

มีชองโปรงระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตรเปนพื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา    
ลําคลอง อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชน
รวมกัน 

2)  ตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอด ใหมีชองวาง
เพื่อใหแสงแดดสองผานถึงพืน้น้ําใตทาได และไมมีสิ่งกอสรางอื่นใดบน
พื้นทาเทียบเรือ นอกจากสิ่งกอสรางที่จําเปนอันเปนสวนประกอบของ         
ทาเทียบเรือนั้น 

3)  ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทา เมื่อน้ําลง
ต่ําสุดลึกกวาอตัรากินน้ําลึกเต็มท่ีของเรือท่ีเขาเทียบทาตามความจําเปน 
โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ แตท้ังนี้ตองไมเกิน 1 ใน 5 
ของความกวางของแมน้ํา 

4)  ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิ
ครอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝง 

5)  ทาเทียบเรือท่ีผานชายหาดตองไมปดกั้นการที่ประชาชนจะใชสอย 
หรือเดินผานชายหาด 

(2) สะพานปรับระดับ
และโปะเทยีบเรือ 

1)  สะพานปรับระดับตองมีขนาดที่เหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราว
ลูกกรงที่แข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 
1:2 เมื่อน้ําลงต่าํสุด 

2)  โปะเทียบเรือตองมโีครงสรางที่แข็งแรง ทนทาน และมีความ
ปลอดภัย มีอัตราการลอยตัวสงู โดยเมื่อรับน้ําหนักสูงสุดแลว 

3)  พื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา 40 
เซนติเมตร และมีราวลูกกรงทีแ่ข็งแรงทุกดาน ยกเวนดานที่เรือเทียบและ
สวนที่ตอกับสะพานปรับระดับ 
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4.   การขออนุญาตกอสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ 
 ผูขออนุญาตเขียนคํารองขออนุญาตการกอสรางทาเรือและโปะเทียบเรือ ตามแบบขออนุญาต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

เอกสาร หมายเหตุ 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ในกรณีผูขออนุญาต

เปนบุคคลธรรมดาหรือสําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
และหนังสือบรคิณหสนธิ (ถามี) ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล หาก
ประสงคใหผูอื่นขออนุญาตแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตาม
กฎหมาย 

 

(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เชน สําเนาโฉนดที่ดิน สําเนา
หนังสือ น.ส. 3 ส.ค. เปนผูมีสิทธิครอบครองหรือหนังสือยินยอม หรือเปนผู        
มีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชน ท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลในนานน้ําไทย หรอื          
บนชายหาดของทะเล  

 

(3) แผนผังสังเขปแสดงสิ่งท่ีขออนญุาตที่มีรายละเอียด เชน ความกวางของหนา
ท่ีดินดานติดกับแมน้ํา ขนาดของสิ่งท่ีอนุญาตโดยประมาณ ระยะหางจากขอบ
ฝง สถานที่สําคัญที่อยูใกลเคียงและระยะหางโดยประมาณพรอมสําเนา 

 

(4) แบบรูปและรายละเอียดของทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือท่ีขอปลูกสราง ซึ่งมี
วิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูรับรอง
จํานวน 3 ชุด เวนแตการปลูกสรางชั่วคราว และที่ไมคงทนถาวร ไมจําเปนตอง
มีวิศวกรรับรอง 

 

(5) สําเนาเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีนํามายื่นผูขออนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจ
ตองเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
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 ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่ 

ขั้นตอนในการพิจารณา ระยะเวลา 
(1) เมื่อเจาหนาท่ีไดรับคํารอง เอกสารและหลกัฐานตางๆ แลว ตองทําการตรวจสอบ

ความถูกตองของเอกสาร และบันทึกหลักฐานรับเรื่องไวดําเนินการภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงแนวทางการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

30 วัน 

(2) ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ตามอัตราที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ข้ึนอยูกับประเภท ลักษณะ และขนาดของทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ 
นั้นๆ โดยมีอัตราตั้งแต 50 บาท – 2,000 บาท โดยผูขออนุญาตจะตองนัดหมายและ
นําเจาพนักงานไปตรวจยังสถานที่ท่ีขออนุญาตดวย 

 

(3) พนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบสถานที่ท่ีจะขออนุญาตปลูกสรางทาเทียบเรือ             
โปะเทียบเรือ เพื่อทําขอมูลตางๆ แผนที่สังเขปที่มีรายละเอียดพอเพียงตอการ
พิจารณาอนุญาต จัดทํารายงานเสนอเจาทาภูมิภาคหรือเจาทาภูมิภาคสาขา 

 

(4) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาการขออนุญาตถูกตอง ครบถวน
ตามขั้นตอนและไมขัดตอหลักเกณฑในการอนุญาตจึงพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

(5) เมื่อนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบแลว ใหดําเนินการแจง            
ผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับตั้งแตลงนาม 
-  กรณีไมอาจอนุญาตไดใหแจงผูขออนุญาตภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันยื่นเรื่อง           
ขออนุญาต 

หลักเกณฑในการพิจารณาอนญุาตใหปลูกสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือท่ีสําคัญ            
ในสวนที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณา คือ 

 -  ตองมีลักษณะหรือสภาพไมเปนอันตรายตอการเดินเรอืหรือการสัญจรทางน้ํา 
 -  เมื่อปลูกสรางแลวจะไมทําใหทางน้ําเปลี่ยนแปลง 
 -  การใชประโยชนจะไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 -  ตองไมรบกวนสิทธิตางๆ ของผูท่ีอยูขางเคียงตลอดจนผลประโยชนของมหาชน
โดยสวนรวม 

3 วัน, 
 

60 วัน 
 

(6) เจาหนาท่ีจะแจงหรือติดตอใหผูขออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยตองชําระคา
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงในอัตราฉบับละ 100 บาท 
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ขั้นตอนในการพิจารณา ระยะเวลา 
(7) ในกรณีท่ีเห็นวาการยื่นหลกัฐานและเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตอง และเปน

กรณีท่ีอาจอนญุาตใหปลูกสรางได เจาหนาท่ีจะทําการแจงใหสงหลักฐานและ
เอกสารใหครบถวนหรือใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

30 วัน 

(8) เมื่อไดรับอนุญาตเรียบรอยแลวจะตองเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในสิบสองเดือน 
นับแตวันที่ไดรับอนุญาต ถาไมเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในเวลาดังกลาว 
ใบอนุญาตก็จะสิ้นผล 

 

(9) ในกรณีไมอาจเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในกําหนดเวลา อาจยื่นขอขยาย
ระยะเวลาเริ่มดาํเนินการได พรอมเหตุผลในการขอขยายระยะเวลาไดครั้งละ 6 เดือน 
แตไมเกินสองครั้ง 

6 เดือน 

(10) ถาประสงคจะโอนสิทธิในการปลูกสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ ใหแกผูใด           
ใหผูโอนหรือผูรับโอนแจงใหทราบโดยยื่นหลักฐานการโอนสิทธิ และหลักฐาน
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอ 4 (1) และ (2) ประกอบดวยเมื่อเจาหนาท่ี
ไดรับแจงและทําการตรวจสอบหลักฐานตางๆ โดยถูกตองแลว เจาหนาท่ีจะทําการ
ออกหนงัสือรับทราบการโอนสิทธิดังกลาวเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บ
คาตอบแทนการปลูกสรางทาเทียบเรือ โปะเทียบเรือ โดยถือวาผูรับโอนสิทธเิปนผู
ไดรับอนุญาต 
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ระยะเวลาในการขออนุญาตในสวนภูมิภาค  
  การขออนุญาตสรางสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํามีระยะเวลา 64 วัน 
อัตราคาธรรมเนียมสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา 
 (1)  การตรวจพิจารณาทาเทียบเรือ สําหรับเรือขนาดต่ํากวา 20 ตันกรอสส 
  1.1  การตรวจครั้งแรก ครั้งละ 200 บาท 
  1.2  ตรวจประจําป (เฉพาะทาเทียบเรือสําหรับการขนสงสาธารณะ) ครั้งละ 100 บาท 
  1.3 ตรวจการซอมแซม ตอเติม หรือรื้อถอน ครั้งละ 40 บาท 
 (2)  การตรวจพิจารณา ทุน เครื่องผูกเรือ หรือท่ีทอดสมอ 
  4.1  ตรวจครั้งแรก ครั้งละ 100 บาท 

ขั้นตอนการขออนุญาตการกอสรางทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ 

ไมครบ 

1. ผูขออนุญาตยื่นคํารอง พรอมเอกสารหลักฐาน 

แจงใหผูขออนุญาตแกไข
ใหถูกตองภายใน 30 วัน 

3. บันทึกหลักฐานรับเรื่องและใหผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจ 
และนัดวันเวลาตรวจสถานที่กับเจาหนาที่ อปท.  

4. ตรวจสถานที่กอสรางทาเทียบเรือ และทํารายงานการตรวจ 

แจงใหผูขออนุญาต
ทราบภายใน 60 วัน 

6. เสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบ 

  2. ตรวจสอบเอกสาร  
  วาครบถวนหรือไม 

5. อยูในกรณีที่อนุญาตได 
 

 เริ่มตน 

ครบ 

ไมสามารถอนุญาต 
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  4.2  ตรวจประจําป ครั้งละ 50 บาท 
 (3)  การตรวจสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา ครั้งละ 50 บาท 
 (4)  ใบอนุญาตใหวางทุนหรือเครื่องสําหรับผูกเรือ ฉบับละ 100 บาท 
 (5)  ใบอนุญาตใหทอดสมอเปนการประจําในนานน้ํา ลําแมน้ําหรือทําเลทอดสมอจอดเรือ
ตําบลใดๆ ฉบับละ 100 บาท 
 (6)  ใบอนุญาตใหสรางทาเทียบเรือ ฉบับละ 100 บาท 
 (7)  ใบอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา ของ
แมน้ํา ลําคลอง หรือทะเลภายในนานน้ําไทย ฉบับละ 100 บาท 
 (8)  ใบอนุญาตใหท้ิงหิน กรวด อับเฉา โคลนดิน หรือของใดๆ ในรองน้ํา ใกลเคียงรองน้ํา ท่ี
สันดอนปากแมน้ํา แมน้ํา เขตทาเรือ หรือทําเลทอดสมอจอดเรือ ฉบับละ 100 บาท 

5.   การเตรียมบุคลากร 
 ในการเตรียมบุคลากร เพื่อรับผิดชอบในสวนของเรือขามฟาก หรือการพิจารณาผูบริหาร
จัดการทาเทียบเรือ จะตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้  
 “มาตรา 16 (3) กําหนดใหการจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ เปน
อํานาจของหนาท่ีของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล” 
 “มาตรา 17 (13) กําหนดใหการจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา เปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด” 
 ในการพิจารณามอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเปนผูบริหารจัดการ จะเปนการ
พิจารณารวมกันระหวางกรมธนารักษ จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 นอกจากนี้ ในการเตรียมความพรอมดานบุคลากรโดยทั่วไป อาจกระทําโดยการรับสมัคร
บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน รวมท้ังการรับโอนบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ เขาสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สําหรับตําแหนงท่ีมีความจําเปนแกภารกิจการจัดการและดูแลสถานีขนสงทางน้ํา คือ นาย
ชางโยธา และเจาพนักงานตรวจทา 
ขั้นตอนการบริหารจัดการสถานี 
1.   เกณฑมาตรฐานและแนวทางการพัฒนา 
 ในการบริหารจัดการทาเทียบเรือ ในสวนของเกณฑมาตรฐานของทาเทียบเรือขามฟาก อาศัย
แนวทางในการตรวจสภาพทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือได ดังนี้  
 (1)  ตรวจสภาพโดยทั่วไปของทาเทียบเรือวาความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยตอการเขา
เทียบทาของเรือตามประเภท ท่ีกําหนดหรือไม  
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 (2)  ตองจัดใหมีเครื่องชวยชีวิต เชน หวงชูชีพ แพชูชีพ ใหมีจํานวนพอสมควรและแขวนหรือ
วางไวในบริเวณที่สามารถนํามาใชไดทุกขณะโอกาส  
 (3)  ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงประจําทา ใหครบตามจํานวน ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด  
 (4)  ตองมีพุก หรือหลักผูกเรือท่ีแข็งแรง และครบตามจํานวน หรือเพียงพอสําหรับใหเรือผูกเชือก  
 (5)  ดานหนาของทาเทียบเรือตองมีอุปกรณกันเรือกระทบทาเทียบเรือ ครบตามจํานวนที่
กําหนดและอยูในสภาพที่พรอมใชงาน  
 (6)  ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอในบริเวณทาเรือ  
 (7)  ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีหรือผูควบคุมรับผิดชอบ ท่ีมีความรูความสามารถในเรื่องของ การ
นําเรือเขาเทียบทา หรือสามารถประสานงาน กับผูนําเรือเขาเทียบทาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 (8) จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานประจําทาเทียบเรือ แตละประเภท  
มาตรฐานของทาเทียบเรือ 
 ในสวนของทาเทียบเรือขามฟาก องคประกอบที่จําเปนตองมีในการจัดทําทาเรือ ไดแก 
 1)  สวนทาเทียบเรือ เปนพื้นที่ในการจอดเรือและเทียบเรือโดยสาร มีองคประกอบดังนี้ 
  (1)  โปะเรือ เปนจุดพักผูโดยสารในสวนสุดทายกอนที่จะขึ้นเรือโดยสาร 
  (2)  สะพานปรับระดับ เปนตัวเชื่อมระหวางโปะเรือกับโถงพักผูโดยสาร ขาเขา และขาออก 
มีขนาดความกวางโดยท่ัวไปอยูท่ี 1 เมตร และสูงสุด 3 เมตร สวนความยาวเปนไปตามสภาพพื้นที่และ
ความเหมาะสม 

 

 
 
 

 
 
 
 

สะพานปรับระดับ 
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  (3)  สะพานทาเรือ จัดอยูในสวนของที่เรือสวนตัวหรือเรือเล็ก เปนทางเดินหลักของ
ทาเรือ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ 
   -  Main Pier มีความกวางตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป มีความยาวตามจํานวนของเรือ
และขอจํากัดดานพื้นที่เปนทางเดินหลักของทาเรือ 
   - Finger Pier เปนสวนที่ยื่นออกมาจากตัว Main หลักอีกที มีความยาวตาม
จํานวนเรือท่ีจอด มีความกวางตั้งแต 1 เมตรขึ้นไป 
   -  Pier เปนสะพานเทียบเรือท่ีตอเชื่อมกับ Finger อีกที มีความยาวตามขนาดของ
เรือ และจํานวนเรือท่ีจอด  
   (4)  พื้นที่สําหรับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เปนสวนสังเกตการณของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย  
 2)  สวนผูโดยสาร เปนจุดรองรับผูโดยสารที่มากับเรือและที่จะโดยสารเรือ ซึ่งประกอบไปดวย 
  (1)  ชานชาลาเทียบรถ(Herb Platform) เปนสวนที่รองรับผูโดยสารทั้งขาเขาและขาออก 
  (2)  โถงพักคอยผูโดยสารขาออก เปนสวนที่ใชสําหรับมาสงผูโดยสารขาออก ควรเปน
พื้นที่เปดโลง เนื่องจากเปนสวนที่คนจะเขามามากที่สุด  
  (3)  โถงพักคอยผูโดยสารขาเขา เปนสวนที่ใชสําหรับมารับผูโดยสารขาเขา และใช
สําหรับเปนพื้นที่ของผูมารับ ควรเปนพื้นที่เปดโลง นอกจากนั้นควรเปนสวนที่ตองติดกับชานชาลาเทียบ
รถ หรือท่ีจอดรถและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อท่ีผูท่ีมารับจะสามารถใชบริการตางๆ ได  
ขอพิจารณาของลักษณะมาตรฐานทาเทียบเรือ และโปะเทียบเรือที่อนุญาตได มีดังตอไปนี้ 
  (1)  ทาเทียบเรือ 
  ก.  ตองมีโครงสรางแข็งแรง ความแข็งแรงของพื้นทาเทียบเรือสามารถรับน้ําหนักได
เทาใด ทาเทียบจะตองแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือท่ีเขาเทียบโดยปกติทาเทียบเรือตองมีพุก
ผูกเรือ และอุปกรณกันเรือกระทบทาท่ีเหมาะสม 
  ข.  ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง มีชองโปรง
ระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตรเปนพื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปน
ทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
  ค.  บริเวณที่จะกอสรางทาเทียบเรือเมื่อเรือเทียบทาแลวตองไมบดบังทัศนวิสัยในการ
เดินเรือ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกเรือท่ีแลนผานไปมา 
  ง.  พื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชนใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอดใหมีชองวางเพื่อให
แสงแดดสองผานถึงพื้นน้ําใตทาได และไมมีสิ่งกอสรางอื่นใดบนพื้นทาเทียบเรือ นอกจากสิ่งกอสรางที่
จําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเรือเทานั้น 
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  จ.  มีมาตรการและอุปกรณประจําทาดานการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกในการนําเรือเขา-ออกทาเทียบเรือ 
  ฉ.  ทาเทียบเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชนการพิจารณาจาก 
   -  ชนิดของสินคาท่ีขนถาย 
   -  วิธีการขนถาย 
   -  การปองกันมิใหสินคา รั่วไหล หกหลนลงสูแหลงน้ํา 
   -  มาตรการควบคุมปองกันแกไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหลนลงสูแหลงน้ํา 
   -  การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะขนถายสินคา 
   -  การทําความสะอาดหนาทาเทียบเรือ 
  ช. ใหกําหนดเงื่อนไขดานการปองกันมลพิษท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้นๆ 
  (2)  สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ 

 ขอพิจารณาดานการใชพ้ืนที่ลวงล้ําลําแมน้ํา 
 ก.  การออกแบบโปะเทียบเรือใหมีความยาวยื่นออกจากฝงนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนโดยจะตอง
พิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเปนไปได เพื่อมิใหโปะเทียบเรือยื่นออกมามาก 
 ข.  ปลายสุดของโปะเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึก เมื่อน้ําลงต่ําสุดลึกกวาอัตรากินน้ําลึก
เต็มท่ีของเรือท่ีเขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแตท้ังนี้ตองไม
เกิน 1 ใน 5 ของความกวางลําน้ํา โดยคํานึงถึงรองน้ําทางเดินเรือและพื้นที่จอดเรือและพื้นที่กลับลําเรือ 
 ค.  ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเปนแนวตรง
ยื่นจากฝง ขอบโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร และตองไมยื่น
ล้ํากวาแนวสิ่งลวงล้ําลําแมน้ําขางเคียงท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนแลวจนเปนเหตุใหเกิดความไมสะดวกแก
การนําเรือเขา – ออก ในบริเวณขางเคียงกันนั้น ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกล้ําหนาแนวเขตที่ดินหรือหนา
อาคารผูอื่น เรือท่ีเทียบทาตองไมล้ําไปกวาหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารหรือหนาทาของผูอื่น 
 ง.  ใหพิจารณาขนาดของโปะเทียบเรือใหเหมาะสม สําหรับใชประโยชนในการเทียบเรือ
ขนสงคนโดยสาร โดยไมใชพื้นที่โปะเทียบเรือสําหรับกองสินคา หรือทํากิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคของโปะเทียบเรือ เพื่อปองกันมิใหใชท่ีสาธารณะเกินความจําเปน 
 จ.  กรณีโปะเทียบเรืออยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางน้ํา ท่ีกําหนดแนวรองน้ําหรือมี
แผนการขุดลอกไวชัดเจน กําหนดใหปลายสุดของโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจากขอบรองน้ําลึกไมนอย
กวา 2 เทา ของความกวางเฉลี่ยของเรือท่ีเขาเทียบทา 
 ฉ.  กรณียังไมไดกําหนดแนวรองน้ํา ใหยึดขอบรองน้ําธรรมชาติเปนหลัก 
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ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา 
 ก.  สะพานปรับระดับตองมีความแข็งแรง ทนทานและปลอดภัย มีขนาดที่เหมาะสมกับโปะ
เทียบเรือ มีราวกันตกที่แข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 1 : 2 เมื่อน้ําลงต่ําสุด 
 ข.  โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางที่แข็งแรง ทนทานเพียงพอในการรับแรงกระแทกของเรือ
ท่ีเขาเทียบโดยปกติรวมถึงคลื่นที่เกิดจากเรือ และมีความปลอดภัย มีความสมดุลตั้งตรงและการทรงตัวท่ีดี 
มีกําลังลอยตัวเพียงพอเมื่อรับน้ําหนักสูงสุดแลว พื้นที่ของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา   
40 เซนติเมตร (เสนแนวน้ําบรรทุก) และมีราวกันตกที่แข็งแรงทุกดาน ยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับ
สะพานปรับระดับ พื้นโปะเทียบเรือตองจัดทําใหมีลักษณะปองกันการลื่นและตองไมมีสิ่งกีดขวางทางเดิน 
 ค. โปะเทียบเรือตองมีเสาปกประมาณ 3-4 ตนและอุปกรณยึดโปะกับเสาที่แข็งแรงเพื่อมิให
ตัวโปะเลื่อนไปมา โดยคํานึงถึงกระแสน้ําและน้ําหนักของเรือท่ีผูกจอด 
 ง.  ภายในโปะเทียบเรือตองแบงกั้นผนังผนึกกั้นน้ําเปนหองๆ อยางนอย 3 หองเฉลี่ยตอ
ความยาว และมีชองเปด (Man Hole) สําหรับตรวจสอบการรั่วซึม ทุกหอง พรอมท้ังตัวโปะตองแสดง
แนวการบรรทุก (Load Line) รอบตัวโปะ 
 จ.  ตัวโปะเทียบเรือตองมีขนาดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงาน โดยคํานวณจาก
จํานวนผูโดยสาร  1.20 คนตอพื้นที่โปะเทียบเรือไมนอยกวา 1 ตารางเมตร  และตองมีปายแสดง
ความสามารถรับน้ําหนักบรรทุก มีขอความวา “รับน้ําหนักสูงสุด ... คน” 
 ฉ.  ตัวโปะดานที่ใชเทียบเรือตองติดตั้งอุปกรณกันเรือกระทบกับโปะเทียบเรือ มีพุกผูกเรือท่ี
แข็งแรงสําหรับผูกเรือหัว – ทาย 
 ช. บนโปะเทียบเรือตองมีหวงชูชีพพรอมใชงานไดทันทีติดตั้งไวในแตละมุมของโปะเทียบเรือ 
 ซ.  กรณีเปนโปะเทียบเรือสาธารณะ ควรจัดใหมีทางขึ้นหรือลงโปะเทียบเรือแยกออกจาก
กัน และมีเครื่องกั้นสําหรับคนโดยสารเมื่อเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป 
 ฌ.  การพิจารณาโปะเทียบเรือ ตองคํานึงถึงสภาพการจราจรทางน้ํา สภาพแวดลอมท้ัง
ปจจุบัน และที่จะมีการพัฒนาในอนาคตดวย 
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รูปภาพแสดงโปะอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยตอการเขาเทียบทาของเรือ 
 

 แนวทางในการตรวจสภาพทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือใหสอดคลองกับเกณฑขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีขอกําหนดมาตรฐานของทาเทียบเรือ และโปะเทียบเรือ ไวดังนี้ 
 1. โปะตองอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยตอการเขาเทียบทาของเรือ 
 2. โปะท่ีเปนทุนเหล็กปดตองไมมีน้ําขัง เนื่องจากน้ําท่ีขังอยูภายในทุนเหล็กปดทําใหขีด
ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของโปะนั้นๆ ลดลง หากมีน้ําขังควรมีทอสําหรับดูดน้ําออกจากทุน 
 3. เหล็กที่ใชทําโปะตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กโครงสราง
รูปพรรณ (มอก.16) โดยกอนการนําเหล็กมาตอโปะเหล็กและหลักผูกโปะ ตองทาสีกันสนิมรองพื้นอยาง
นอย 1 ช้ัน สวนตัวโปะเหล็ก และหลักผูกโปะเหล็กภายนอก และราวกันตก ทาสีกันสนิมรองพื้น 2 ช้ัน 
และทาสีเทาหมอก 2 ช้ัน ใตแนวน้ําทาสีกันเพรียง 2 ช้ัน สวนโปะเหล็กภายในทาสีกันสนิมรองพื้น 2 ช้ัน 
และสีขาว 2 ช้ัน 
 4. วัสดุท่ีใชในการทําพื้นของทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ ควรเปนอลูมิเนียมปมลายนูน
เพื่อปองกันการลื่น 
 5. การเลือกใชรั้วบริเวณทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ ควรเลือกใชสเเตนเลส เพื่อความ
สวยงาม สะอาด และทนทานตอสภาวะแวดลอม 
 6. ควรใชทาเทียบเรือ (โปะ) แบบลอยตัว เพื่อใหมีการเปลี่ยนระดับตามระดับน้ํา 
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รูปภาพแสดงทาเทียบเรือแบบลอยตัว (โปะ) ที่นํามาใชเพ่ือใหมีการเปลี่ยนระดับตามระดับน้ํา 
 
 7. ทาเทียบเรือควรจัดใหมีหลังคา เพื่อปองกันแดด ท่ีทําดวยพลาสติกลูกฟูก เปนโครงสราง
เหล็ก มีเสา โดยเลือกใชเสาทําดวย สแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว 
 8. หากโปะท่ีใชเปนโปะพลาสติก ควรใช HDPE Process VACCUMM เปนตัวทุน โดยมี
โครงสรางทุนเปนโครงสรางเหล็ก มีการทาสีปองกันสนิมในสวนโครงสราง 
 9. โปะควรมีขีดบอกรับความปลอดภัย และมีการติดตั้งอุปกรณเตือนภัยใหผูโดยสารทราบ
วา โปะรับน้ําหนักเกินขีดความสามารถที่จะรับน้ําหนักไดแลว โดยมีสัญญาณเตือนภัยตั้งอยูในจุดท่ี
ผูโดยสารจะสามารถรับทราบไดอยางชัดเจน 
 10. ความสามารถรับน้ําหนักบรรทุกของทาเทียบเรือไมนอยกวา 500 กก./ตารางเมตร 
 11. พื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา 40 เซนติเมตร และมีราวลูกกรง
ท่ีแข็งแรงทุกดาน ยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับสะพานปรับระดับ 
 12. วัสดุท่ีใชในการกอสรางโปะเทียบเรือ ตองเปนวัสดุท่ีไดมาตรฐานและถูกตองเหมาะสม
ตามกําหนดรายการมาตรฐานงานกอสรางโปะข้ึน-ลงเรือ ตามแบบ วศ. 14/2537 
 13. บริเวณที่ผูโดยสารขึ้น – ลงเรือทุกแหง ตองเขียนปายหรือแสดงจํานวนคนโดยสารที่โปะ
สามารถรับน้ําหนักไดไวท่ีท่ีเห็นไดชัดเจน 
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รูปภาพแสดงบริเวณที่ผูโดยสารขึ้น – ลงเรือ 

ทุกแหง ตองมีปายแสดงจํานวนคนโดยสารทีโ่ปะสามารถรับน้ําหนักไดไวทีท่ี่เห็นไดชัดเจน 
 14. ตองจัดใหมีเครื่องชวยชีวิต เชน หวงชูชีพ แพชูชีพ ใหมีจํานวนพอสมควรและแขวนหรือ
วางไวในบริเวณที่สามารถนํามาใชไดทุกขณะโอกาสโดยหวงชูชีพท่ีไดมาตรฐานตองมีลักษณะไมบุบ
สลายหรือเกิดรอยแตกไดงาย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงหวงชูชีพ แพชูชีพ 
ใหมีจํานวนพอสมควรและแขวนหรือวางไวในบริเวณที่สามารถนํามาใชไดทุกขณะโอกาส 
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 15. ตองมีพุกผูกเรือท่ีแข็งแรงสําหรับผูกเรือหัวทาย  
 16. โปะเทียบเรือตองมีเสาและอุปกรณยึดโปะกับเสาเพื่อมิใหตัวโปะเทียบเรือเลื่อนไปมา  
 17. หนาโปะเทียบเรือตองมีอุปกรณกันเรือกระทบโปะเทียบเรือ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงดานหนาโปะเทยีบเรือตองมีอุปกรณกันเรือกระทบโปะเทียบเรือ 
 18. บนโปะตองมีราวจับสําหรับใหผูโดยสารจับยึดทรงตัวในระหวางอยูบนโปะหรอืข้ึน-ลงเรอื  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

รูปภาพแสดงราวจับสําหรับใหผูโดยสารจับยึดทรงตัวในระหวางอยูบนโปะหรือขึ้น-ลงเรือ 
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รูปภาพแสดงพื้นโปะตองเปนพื้นที่เรียบ ไมลืน่ และตองไมมสีิ่งกีดขวางใดๆ 

 19. พื้นโปะตองเปนพื้นที่เรียบ ไมลื่น และตองไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงทางขึ้นหรือลงโปะแยกออกจากกนั และใหมีเคร่ืองกั้นสําหรับคนโดยสาร 
เมื่อเห็นวาจะมจีํานวนมากเกินไป 
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 20. ตองจัดใหมีทางขึ้นหรือลงโปะแยกออกจากกัน และใหมีเครื่องกั้นสําหรับคนโดยสาร 
เมื่อเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป  
 21. ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอในบริเวณทางขึ้นลง และบนโปะ  
 22. ตองจัดทําเครื่องหมายแสดง แนวการบรรทุก (Load Line) ของโปะ  

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพแสดงเจาหนาที่หรือผูควบคุมรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับจํานวนคนโดยสารที่จะลงโปะโดยปลอดภัย เมือ่เห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป 

 
 23. ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีหรือผูควบคุมรับผิดชอบ เกี่ยวกับจํานวนคนโดยสารที่จะลงโปะ
โดยปลอดภัย เมื่อเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป  
 24. จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เชน ผูจําหนายตั๋ว ผูควบคุมทา          
ผูควบคุมเรือหรือเครื่องจักร ใหรูถึงหนาท่ีความรับผิดชอบที่มีตอผูโดยสาร  
 25. ออกประกาศขอความรวมมือจากผูโดยสารหรือประชาชนทั่วไป แจงหรือสงขาวเกี่ยวกับ
สภาพโปะท่ีไมปลอดภัย โดยแจงใหเจาหนาท่ีทราบ  
2.   ดานการบริหารการใหบริการทาเทียบเรือ 
 ทาเรือท่ีใหบริการเปนทาเรือสาธารณะ หมายถึง ทาเทียบเรือท่ีใหบริการโดยไมเรียกเก็บคาใช
บริการผานทา แตไมรวมการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติของทองถิ่น อันไดแก คาสาธารณูปโภคตางๆ 
คาน้ํา คาไฟ คารักษาความสะอาด คารักษาความปลอดภัยท่ีทองถิ่นสามารถจัดเก็บไดตามอํานาจที่มีอยู 
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ทาเรือท่ีจัดเปนทาเรือสาธารณะ เชน ทาเรือโดยสารในแมน้ําเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หรือทาเรือสาธารณะที่ไดกอสรางในตางจังหวัด เชน ทาเรือเกาะลอย และเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี ทาเรือเจาไหมจังหวัดตรัง ทาเรือเกาะปู จังหวัดกระบี่ ทาเรือศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เปนตน  
 สวนทาเรือท่ีใหบริการเปนทาเรือเชิงพาณิชย หมายถึงทาเทียบเรือท่ีใหบริการโดยมีการเรียก
เก็บอัตราภาระ และคาตอบแทนการใชประโยชนทาเรือได เชน ทาเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ทาเรือโดยสารแหลมงอบ จังหวัดตราด ทาเรือนครพนม จังหวัดนครพนม ทาเรือโดยสารปากคลองจิหลาด 
จังหวัดกระบี่ ทาเรือตํามะลึง จังหวัดสตูล เปนตน 

เงื่อนไขในการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการกอสรางโดยที่ทาเรือ
นอกจากเปนโครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงจัดใหกับประชาชนแลว การใชทาเรือตอง
ไมเปนการผูกขาดสําหรับผูหนึ่งผูใด โดยมีเงื่อนไขสรุปไดวา 
ทาเรือสาธารณะ 

- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดูแลการใชประโยชน 
- ตองไมมีการเรียกเก็บคาบริการการใชทาเรือ 
- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการ เพื่อประโยชนในการดูแลรักษา

ความสะอาดและความเรียบรอยตามอํานาจหนาท่ี 
- การใชทาเทียบเรือตองไมเปนการอนุญาตใหเอกชนรายใดรายหนึ่งเขาใช เปนการผูกขาด  
- พื้นท่ีบริเวณนอกจากทาเรือท่ีใชเปนประโยชนตอเนื่องกับทาเรือ เชน ลานจอดรถอาคาร

ประกอบ การจัดใหเชาตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- เรือของทางราชการสามารถเขาจอดเทียบทาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย 

 เงื่อนไขการอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลการใชประโยชนทาเรือสาธารณะ 
 1.  ตองไมเรียกเก็บคาจอดเรือและหรือคาผูโดยสารผานทาเรือจากผูใชบริการทาเรือและตอง
ไมดําเนินการจัดหาประโยชนในเชิงพาณิชยในพื้นที่ทาเรือ 
  2.  ตองรับภาระคาใชจาย คาสาธารณูปโภคที่เกิดข้ึนจากการดูแลบริหารทาเรือท้ังหมด 
 3. ตองดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมทาเรือ รวมท้ังสวนประกอบของทาเรือใหอยูในสภาพ
เรียบรอยสมบูรณมั่นคงแข็งแรงโดยสม่ําเสมอเพื่อใหทาเรือสามารถใชงานไดเปนปกติและมีความ
ปลอดภัยตอผูใชบริการ และตองรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยปราศจากสิ่งสกปรก
รกรุงรังในบริเวณทาเรือ 
 4.  ในกรณีท่ีทาเรือและสวนควบของทาเรือชํารุดเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุ
การใชงานใหผูดูแลทาเรือแจงนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําการบูรณะซอมแซม 
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3.   ดานความปลอดภัย 
ขอกําหนดในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือ 
 ในการรักษาความปลอดภัยของทาเรือตองปฏิบัติตามขอกําหนด ดังนี้ 
 1.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ อาจมีหนาท่ีรับผิดชอบทาเรือแหงเดียวหรือ
หลายแหงก็ไดตามความเหมาะสม และมอบหมายใหผูชวยปฏิบัติหนาท่ีแทนภายใตการรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําทาเรือ 
 2.  จัดทํารายงานประเมินสถานการณความปลอดภัยของทาเรือ (Port Facility Security 
Assessment) โดยคํานึงถึงภัยคุกคามและจุดเปราะบางตางๆ เพื่อใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เห็นชอบ 
 3. จัดทําแผนรักษาความปลอดภัยของทาเรือ (Port Facility Security Plan) โดยคํานึงถึงผล
การประเมินตามขอ 2 และมาตรการที่มีอยู 
 4.  จัดการฝกปฏิบัติ (Drill) และฝกซอม (Exercise) และตองบันทึกผลการฝกทุกครั้งดวย 
  การรักษาความปลอดภัย อาจแบงออกเปนระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับตางๆ 
ดังนี้  

(1) การดําเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติหนาท่ีดานการรักษาความปลอดภัยภายในทาเรือ 
ท้ังหมด 

(2)  การควบคุมทางเขาออกทาเรือ 
(3)  การเฝาระวังดูแลทาเรือ รวมท้ังท่ีทอดสมอและบริเวณทาเทียบเรือ 
(4)  การอํานวยการในการขนถายสินคา 

มาตรการการรักษาความปลอดภัยของทาเทียบเรือและโปะเทียบเรือ 
 1.  ปายบอกจํานวนผูโดยสาร โปะเทียบเรือควรมีปายบอกจํานวนรับผูโดยสารสูงสุด 
ในบริเวณที่เห็นไดชัดเจน และปายบอกชื่อโปะควรติดตั้งไวเพื่อเพิ่มความเขาใจและความสะดวกแก
ผูใชบริการ 
 2.  การเพิ่มพื้นที่ในการรอโดยสารเรือ ควรมีการสรางหรือขยายทาเรือหรือท่ีพักผูโดยสาร
กอนลงไปยังโปะเทียบเรือเพื่อใหผูโดยสารที่รอลงเรือสามารถพักรออยูดานบนได โดยไมจําเปนตองไป
ยืนอยูบนโปะเทียบเรือ ซึ่งอาจจะทําใหโปะเทียบเรือรับน้ําหนักมากจนเกินไป 
 3.  การจัดระเบียบการขึ้น – ลงเรือ ทางเดินเขาทาเทียบเรือควรมีอุปกรณนับจํานวนคนและ
ปดกั้นทางเขาไดเมื่อตองการ สําหรับทางออกควรเปดโลง เมื่อเรือเทียบโปะใหผูโดยสารขึ้นจากเรือให
หมดเสียกอน แลวคอยปลอยผูโดยสารลงเรือ เพื่อไมใหเกิดความแออัดในบริเวณโปะมากเกินไป และยัง
สามารถสรางความเปนระเบียบกอนการขึ้นลงเรืออีกดวย 
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 4.  โปะเทียบเรือทุกโปะควรติดตั้งระบบไฟฟา เพื่อใหใหความสะดวกแกผูใชบริการในตอน
กลางคืน สําหรับระบบไฟฟาท่ีใชบนโปะเทียบเรือ ควรเปนไฟฟา Low voltage เชน ไฟฟา 12 โวลต จะมี
ความปลอดภัยมาก 
 5.  การเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบ ควรกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ เชน 
ทุกๆ 6 เดือน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางน้ําและการกอสรางทาเรือ ควรจะตองมีการตรวจสอบ
โปะเทียบเรือใหไดมาตรฐานอยูเสมอ และตองเขมงวดกับทาเรือท่ีมีโปะไมไดมาตรฐานซึ่งตองมี
บทลงโทษกับผูประกอบการหรือเจาของทาเรือนั้นๆ 
 6.  โปะเทียบเรือควรมีหวงชูชีพจํานวนพอเหมาะติดอยูในลักษณะที่เห็นชัดเจน และ
สามารถหยิบฉวยมาใชงานไดทันที 
 7.  โปะเทียบเรือควรมีลอยางกันกระแทกที่มีสภาพใชงานที่ดี มีจํานวนพอเหมาะเพื่อรับแรง
กระแทกขณะเรือเขาจอดเทียบตัวโปะเทียบเรือ 
 8.  มีเจาหนาท่ีประจําอยูบนโปะเทียบเรือ การมีเจาหนาท่ีประจําอยูบนโปะเทียบเรือเพื่อคอย
ดูแลในการจัดการและคอยดูแลใหมีความเปนระเบียบในโปะเทียบเรือ ไมใหเปนที่วางสิ่งของเปนการกีด
ขวางทางขึ้นลงของผูใชโปะเทียบเรือ 

การปฏิบัติของนายเรือผูควบคุมเรือเมื่อผูโดยสารตกน้ําหรือเรือเกิดอุบัติเหตุ 
  1.  นายเรือผูควบคุมเรือเมื่อรูหรือไดรับแจงวามีคนตกน้ําใหหยุดเครื่องทันที 
 2.  เมื่อรูแนวาคนตกน้ํากราบไหน ใหหันเรือไปทางกราบนั้น เพื่อใหทายเรือเหหางจากคน
ตกน้ํา เพื่อปองกันใบจักรทําอันตรายคนตกน้ํา 
  3.  เมื่อเห็นคนตกน้ําผานพนทายเรือไปแลว จึงเดินเครื่องนําเรือกลับมาในเสนทางเรือเดินเดิม 
  4.  หามใชเครื่องจักรถอยหลังในขณะที่มองไมเห็นตัวหรือไมแนใจในตําแหนงท่ีของคนตก
น้ําเปนอันขาด 
  5.  เมื่อนําเรือเขาใกลคนตกน้ําแลว ใหโยนเชือกใหคนตกน้ํายึดเหนี่ยวแลวดึงข้ึนมาบนเรือ
หรือโยนหวงชูชีพให 
  6.  หากคนตกน้ําออนแรงลง ใหผูท่ีวายน้ําเปนและแข็งแรงโดดน้ําลงไปชวยเมื่อเรือเขาใกล
คนตกน้ํา  
  7.  การชวยเหลือคนตกน้ําตองใหคนตกน้ําอยูในลักษณะหงายหนาข้ึนแลวดึงคอเสื้อพยุงคน
ตกน้ําเขาหาเรือ หากไมมีท่ีดึงใหกอดหนาอกคนตกน้ําแลวพยุงคนตกน้ําใหเขาหาเรือ หามชวยเหลือคน
ตกน้ําโดยวิธีใหคนตกน้ํากอดคอเกาะหลังผูชวยเหลือเพราะเมื่อคนตกน้ํากอดรัดจะทําใหท้ัง 2 คนจมน้ําได 
  8.  เมื่อชวยคนตกน้ําข้ึนมาไดแลว ใหทําการปฐมพยาบาลคนตกน้ําเทาท่ีสามารถจะกระทํา
ไดและถาคนตกน้ํามีอาการหนัก รีบนําสงแพทยท่ีใกลท่ีสุดทันที 
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การปฏิบัติของนายเรือ ผูควบคุมเรือเมื่อเรือเกิดอุบัติเหตุ 
 1.  แจงใหผูโดยสารทราบการเกิดอุบัติเหตุ 
 2.  แจงวิธีการชวยตนเองใหกับผูโดยสาร 
 3.  พยายามชวยเหลือผูโดยสารใหปลอดภัยกอน 
 4. พยายามคนหาเครื่องชวยชีวิตใหกับผูโดยสารใหมากที่สุด 
 5.  หากเรือเกิดจมหรือพลิกคว่ําใหคนหาชวยผูโดยสารที่วายน้ําไมเปนกอนคนอื่น 
 6.  สงสัญญาณขอความชวยเหลือ ไปยังสถานีบนบกและเรือท่ีอยูใกลเคียง 

แนวทางการปฏิบัติสําหรับผูโดยสารในการเดินทางลงเรือ  
 1. ถาเปนการเดินทางทางทะเล ควรรับฟงคําพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่ง
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงทุกวันเปนประจํา หากมีคําเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดการ
เดินทาง 
 2. ถาวายน้ําไมเปนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ําตามลําพัง ใหมีเพื่อนรวมทางไปดวย 
เพราะในขณะเกิดอุบัติเหตุทุกคนตางก็ชวยตัวเองใหปลอดภัยกอนจึงจะชวยผูอื่น ถาจําเปนตองเดินทาง
คนเดียว เมื่อลงเรือโดยสารในเรือแลวควรบอกใหผูควบคุมเรือและผูโดยสารที่อยูขางเคียงทราบ ไมควร
ถือเปนเรื่องนาอายแตอยางใด 
 3. ควรเลือกชุดเสื้อผาท่ีสามารถถอดออกไดงาย รองเทาท่ีสวมก็เชนกัน ควรถอดงาย ถาเปน
รองเทาหุมสนไมควรใชชนิดผูกเชือก และถาจําเปนเมื่อลงเรือควรแกเชือกรองเทาใหหลวมหรือถอด
รองเทาออกกอน รองเทาหุมขอ ไมเหมาะสมตอการสวมใสในการเดินทางเปนอยางยิ่ง 
 4. การรอลงเรือใหยืนคอยบนฝงหรือทา อยายืนคอยบนโปะ เพราะโปะก็มีการทรงตัว
เชนเดียวกับเรือและรับน้ําหนักไดจํานวนจํากัด หากลงไปยืนคอยบนโปะมากๆ โซหรือเชือกที่ยึดเหนี่ยว
โปะไวกับหลักอาจจะขาด ทําใหโปะพลิกคว่ําทางดานที่รับน้ําหนักมากกวาได 
 5. ถาเห็นวาเรือบรรทุกตามที่กําหนดแลว (จํานวนการบรรทุก เชน น้ําหนักบรรทุก หรือ
จํานวนคนบรรทุก) ใหรอลงเรือลําตอไป 
 6. การข้ึนหรือลงเรือตองคอยใหเรือจอดเทียบทาเรียบรอยกอน อยาแยงกันลงเรือ หากเห็น
วามีผูโดยสารในเรือเต็มแลว หรือสังเกตวาเรือบรรทุกเพียบมากใหคอยไปเรือลําหลัง 
 7. ในขณะเดินทางทางเรือจะตองไมกลัวเปยก ไมกลัวแดด เพราะในการขยับตัวเพื่อหลบ
ฝอยน้ําหรือเปลี่ยนที่นั่งเพื่อหลบแดด จะทําใหเรือเสียการทรงตัว 
 8. เมื่อลงเรือแลวใหเดินเขาไปในตัวเรือ อยายืนทายเรือ อยานั่งบนกราบเรือหรือบนหลังคา
เรือ การเลือกที่นั่งภายในตัวเรือใหคํานึงถึงการทรงตัวของเรือเปนสําคัญ อยาเห็นแกความสะดวกสบาย
เปนใหญ ถาไปดวยกันหลายคนใหกระจายกันนั่งเพื่อใหเรืออยูในลักษณะสมดุล  
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 9. อยาตื่นตกใจเมื่อเรือเอียงหรือโคลงเพราะคลื่นหรือพริ้วน้ําจากเรืออื่น พยายามยึดจบัพนกั
ท่ีนั่งใหมั่น อยาใหลื่นลมไปรวมทางกราบเรือท่ีเอียงไปได สวนผูท่ีอยูทางกราบเรือท่ีเอียงใหนั่งนิ่งๆ อยา
กลัวเปยกน้ําและอยาพยายามขืนอาการเอียงของเรือ 
 10. ไมควรดื่มสุรามึนเมาขณะเดินทางทางเรือ 
 11. การข้ึนจากเรือเมื่อเรือเขาเทียบทาแลวใหทยอยกันขึ้นอยาลุกขึ้นพรอมๆ กัน เรืออาจพลิก
คว่ําได และเมื่อเรือเดินทางตอไป ผูโดยสารที่เหลืออยูตองขยับขยายท่ีนั่งใหม เพื่อใหเรือทรงตัวอยูใน
ลักษณะที่สมดุลท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

แนวทางการปฏิบัติสําหรับกรณีคนตกน้ํา 
  ในขณะกําลังเดินทางอยูนั้นอาจมีอุบัติเหตุผูโดยสารตกน้ําได จะเปนเพราะความประมาท 
ความพลาดพลั้งหรือจากการที่เรือเสียการทรงตัวกะทันหันได เมื่อมีเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึน ควรปฏิบัติ
ดังนี้ 
 1.  ผูโดยสารที่เห็นเหตุการณรีบตะโกนใหนายทายเรือทราบทันที ใหบอกใหชัดเจนวาคน
ตกน้ํากราบซายหรือกราบขวาเพื่อที่นายทายเรือจะไดหันเหเรือหลบไมใหใบจักรเรือทําอันตรายตอคน
ตกน้ํา 
 2.  โยนเครื่องชวยชีวิต เชน หวงชูชีพ หรือเสื้อชูชีพ ไปใหคนตกน้ํา หากหาเครื่องชวยชีวิต
ไมไดใหตรวจดูสิ่งท่ีลอยน้ําไดพอท่ีคนตกน้ําจะใชเกาะพยุงตัว เชน ไมกระดานทองเรือ เบาะ หรือพนัก
รองนั่ง ถังน้ํามัน เทาท่ีจะหยิบฉวยไดในบริเวณนั้นโยนตามไปหลายๆ อัน เพื่อวาคนตกน้ําพลาดจาก
อันหนึ่งจะไดควาอีกอันหนึ่ง 
 3.  สําหรับผูท่ีตกน้ํา ตองควบคุมสติใหมั่นคง เมื่อตกน้ําใหวายน้ําและผละออกจากเรือ
โดยเร็ว อยาพยายามวายกลับเพื่อควาจับกราบเรือขณะที่เรือกําลังแลนเปนอันขาด เพราะจะถูกน้ําดูดเขา
ไปใตทองเรือ จะไดรับอันตรายจากใบจักรเรือ 
 4. เมื่อเห็นวาพนระยะอันตรายจากใบจักรเรือแลวใหหยุดวาย พยุงตัวลอยตามน้ําไวอยา
พยายามวายตามหรือวายเขาฝงเพราะอาจหมดแรงจมน้ําเสียกอน 
 5.  ถอดรองเทา เข็มขัด หรือสิ่งของติดตัวท่ีจะเปนเครื่องถวงท้ิงใหหมด 
 6.  คอยควาจับสิ่งลอยน้ําท่ีมีผูโยนใหจากเรือ เพื่อใชเปนเครื่องพยุงตัวหากควาจับไมได
หรือไมมีผูโยนสิ่งใดมาให ใหถอดเสื้อหรือกางเกงออกทําโปงลอยน้ําพยุงตัวไวช่ัวคราว 
 7.  ปลอยตัวลอยตามน้ํารอจนกวาเรือจะวกกลับมาชวยเหลือหรือจนกวากระแสน้ําพัดเขา
ใกลฝงท่ีตื้นหรือท่ีมั่นคงซึ่งพออาศัยยึดเหนี่ยวได จึงคอยวายน้ําไปยังท่ีหมายนั้นรอการชวยเหลือตอไป 
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4.     ดานแสงสวาง 
 ทาเทียบเรือ และโปะเทียบเรือ ตองมีการติดตั้งระบบไฟฟา เพื่อใหความสะดวกแกผูใชบริการ
ในตอนกลางคืน สําหรับระบบไฟฟาท่ีใชบนโปะเทียบเรือ ควรเปนไฟฟา Low voltage เชน ไฟฟา 12 โวลต 
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย สวนทาเทียบเรือ นั้น การกําหนดแสงสวางในทาเทียบเรือมีความสําคัญมาก
ในดานประโยชนใชสอยและทางดานจิตวิทยา รวมท้ังความปลอดภัยของประชาชนผูใชบริการ สําหรับ
แสงสวางที่ใชกับอาคารในสวนของทาเทียบเรือ นั้นมี 2 ระบบ คือ 
 1. แสงธรรมชาติ (Nature Light) เปนแสงที่ถือเปนทรัพยากรที่สามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนไดมากมายและไมมีความสิ้นเปลือง แตเปนแสงที่มีผลกระทบตอการสงความรอนใหกับอาคาร 
  1.1  เทคนิคการประยุกตใชแสงธรรมชาติ ปจจัยท่ีมีผลตอการนําแสงธรรมชาติมาใช
ภายในอาคารนั้น คือความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งควบคุมไดยากมาก ในการประยุกตใชนั้นจึงมี
การนําแสงสะทอนจากทองฟา (Diffuse Light) มาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเทคนิคการใชใหเกิด
ความเหมาะสมกับกิจกรรมเปนหลัก 
  1.2 การเลือกชนิดของกิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่ใชสอย ในการพิจารณานําแสง
สวางเขามาใชกับอาคารควรมีการคํานึงถึงกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆ เปนหลักในการเลือกใช 
  1.3  เทคนิคการเลือกใชชองแสงตามความเหมาะสม การใชแสงสวางจากธรรมชาติเปน
วิธีท่ีตองใชกับอาคารมากที่สุดเพราะเปนการประหยัดพลังงานและเปนการปฏิสัมพันธกับธรรมชาติอีก
ทางหนึ่งแตการนําแสงสวางมาใชตองถูกตองเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุด ชองเปดท่ีดีของอาคารควรมี
ลักษณะแสงควรเขาไปไดลึกในสวนที่ตองการเพื่อกระจายแสงใหมีความสวางเพียงพอในการทํากิจกรรม  
  1.4  การคํานึงถึงแสงสะทอนที่เกิดจากสภาพแวดลอม การเปดชองแสงตองมีการ
คํานึงถึงสภาพแวดลอมท่ีอยูใกลชองเปด เพราะอาจจะทําใหชองเปด มีผลขางเคียงคืออาจมีแสงมากเกิน
ความจําเปนเกิดมลภาวะทางการสะทอนแสงจากระนาบอื่นขางเคียงดังนั้นตองมีการคํานึงถึงตลอดเชน
แสงสะทอนที่เกิดจากอาคารใกลเคียง แสงสะทอนจาดวัตถุผิวมัน หรืออื่นๆ ท่ีมีผล 
 2.  แสงประดิษฐ (Artificial Light) แสงประดิษฐมีประโยชนกับงานพิพิธภัณฑมากเพราะจะ
ใชในการจัดวัตถุท่ีแสดงเพราะจะไมเกิดแสงเงาที่วัตถุมากนัก การใชแสงประดิษฐนั้นสามารถแบงได
หลายชนิด แตละชนิดมีความเหมาะสมตางกัน 
  2.1 Fluorescent เปนหลอดไฟที่ใชโดยทั่วไปตามบานพักอาศัยแตแสงที่ไดมีความสั่น
และสีมีสีขาวนวลผิดเพี้ยนจากธรรมชาติ เหมาะในสวนทั่วไป เชน ทางเดิน หองโถง สํานักงาน หองน้ํา 
  2.2  Incandescent เปนหลอดไฟที่เรียกวาหลอดไส ให Tone สีออกมานุมนวลและ
ชัดเจน เงาที่เกิดจะแข็งมากใชไดในสวนแสดงงานที่ตองการเนนเชนตัวหนังสือ เรื่องราว แตไมควรใช
สองตัวงานเพราะมีสีเหลืองนวลทําใหเกิดสีท่ีผิดเพี้ยนได 
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5.   ดานการรักษาความสะอาด 
 ผูใชบริการทาเรือโดยสาร จะตองมีสวนที่ตองท้ิง โดยปกติคนละ 1 ช้ินเสมอ สวนนั้นคือตั๋ว
โดยสาร และขยะที่ท้ิงบนทา ถาไมมีสวนรองรับ ขยะสวนนี้ก็จะกระจัดกระจายสรางความสกปรกให
สภาพพื้นที่ และสิ่งแวดลอมโดยรอบ การเก็บรักษาควรกระทําในชวงเวลาเชาทุกวัน ตําแหนงท่ีติดตั้งถัง
ขยะควรอยูในตําแหนงท่ีใชงานไดสะดวก ใหผูใชบริการท่ีข้ึนและลงเรือ โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองดําเนินการมิใหผูโดยสารทําการเท ท้ิง หรือทําดวยประการใดๆ ใหหินกรวด ทราย ดิน 
โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ ตามมาตรา 
119 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) 
พุทธศักราช 2540 ดังนี้  
 มาตรา 119 หามมิใหผูใดเท ท้ิง หรือทําดวยประการใดๆ ใหหินกรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา 
สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ยกเวนน้ํามันและเคมีภัณฑลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ 
อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทย อันจะ
เปนเหตุใหเกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และตองชดใชเงินคาใชจายท่ี
ตองเสียในการขจัดสิ่งเหลานั้นดวย 
 มาตรา 119 ทวิ หามมิใหผูใดเท ท้ิง หรือทําดวยประการใดๆ ใหน้ํามันและเคมีภัณฑหรือสิ่ง
ใดๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยอันอาจจะเปนเหตุใหเกิดเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตหรือตอ
สิ่งแวดลอมหรือเปนอันตรายตอการเดินเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบดังกลาว ผูใด
ฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และตองชดใช
เงินคาใชจายท่ีตองเสียไปในการแกไขสิ่งเปนพิษหรือชดใชคาเสียหายเหลานั้นดวย 
 ตามคูมือสุขาภิบาลเรือ ขององคการอนามัยโลก มีขอกําหนดในการเก็บและกําจัดขยะที่ถูก
หลักสุขาภิบาล ดังนี้ 
 1. ถังเก็บขยะจะตองสรางจากวัสดุไมซึมน้ํา ทําความสะอาดงายและมีฝาปดมิด กันหนู และ
แมลงสาบ ถังใสขยะที่มีขยะอยูจะตองปดฝาใหสนิทตลอดเวลา ยกเวนขณะกําลังใชอยูในบริเวณ
ตระเตรียมอาหาร  
 2. ถาใชถังใสขยะ จะตองหาสถานที่แยกจากบริเวณอาหาร เพื่อจะไดเอาไวเปนที่ทําความ
สะอาดถัง บริเวณนี้จะมี แปรงขัด ผงซักลางตางๆ ไอน้ําหรือน้ํารอน แรงดัน และสายยางมีหัวพนปรับได 
 แหลงท่ีมีปญหาดานขยะทุกบริเวณในพื้นที่ทาเรือ สวนใหญเกิดจากกิจกรรมของคนงานและ
พนักงาน ดังนั้น ควรมีการแกไขปญหา โดย 
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 1.  จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ หรือถังขยะอยางเพียงพอ โดยตั้งตามบริเวณที่มีกิจกรรม
ของคนงานและพนักงาน อาคารสํานักงาน ทาเรือ พื้นที่ ท่ีมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยขนาดและจํานวน
ของถังขยะที่ตั้งตามจุดตางๆ นั้นจะตองกําหนดไวใหมีเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดจากพนักงานและ
คนงาน 
 2.  กําหนดใหคนงานดูแลรักษาความสะอาด และเก็บกวาดขยะมูลฝอยตามพื้นที่สวนตางๆ 
ของทาเรือและพื้นที่หลังทาเรือทุกวัน 
  3.  กําหนดพื้นที่สําหรับการวางกองขยะ เพื่อใหรถขนขยะสามารถเขาจอดถายขยะได
สะดวก โดยพื้นที่ดังกลาวไมควรใกลกับบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย หรือในที่ตั้งเหนือทิศทางลมของ
แหลงชุมชน หรือติดกับแหลงน้ําใชของชุมชน 
  4.  หากตองการกําจัดขยะแบบฝงกลบ ภายในพื้นที่ทาเรือควรเลือกพื้นที่ตั้งสําหรับฝงกลบ
ขยะ รวมท้ังขนาดของบอฝงขยะ ไมใหมีผลกระทบดานคุณภาพอากาศ ดานการใชน้ําผิวดินและน้ําใตดิน 
การสาธารณสุขของชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง  
  5.  หากตองการกําจัดขยะดวยวิธีการเผา ภายในพื้นที่ทาเรือควรเลือกพื้นที่ตั้งเตาเผาไมใหมี
ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ การสาธารณสุขของชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง และขนาดของเตาเผาขยะ 
ควรยึดถือตามขอกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
 6.  กรณีท่ีเปนขยะพิษ เชน หลอดไฟ กระปองสี เปนตน ควรแยกขยะเพื่อนําไปทําลายตอไป 

 6.   ดานสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสําคัญและควรนํามาประกอบการพิจารณาดวย 
โดยขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้งทาเรือท่ีเนนถึงความสําคัญดาน
การจัดกิจกรรมตางๆ ของทาเรือในอันที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริเวณใกลเคียง ไดมากนอยเพียงไร จําเปนตองใชงบประมาณและคาใชจายสําหรับจัดเตรียมมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งในชวงกอสรางและชวงดําเนินการเทาไร สิ่งเหลานี้จะ
สะทอนถึงความเปนไปไดในการสรางและดําเนินกิจกรรมของทาเรือ 
 ดังนั้นการทราบถึงสถานภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
แตละบริเวณ จะมีสวนชวยใหการตัดสินใจเลือกที่ตั้งท่ีเหมาะสมของโครงการเปนไปอยางถูกตองมาก
ยิ่งข้ึน สวนขอบเขตพื้นที่ศึกษาขึ้นอยูกับความตองการของผูทําการศึกษาที่จะพิจารณาวาประเภทและ
ขนาดของทาเรือท่ีจะสราง มีอิทธิพลหรือผลกระทบตอพื้นที่ใกลเคียงมากนอยเพียงใด ซึ่งอาจครอบคลุม
รัศมี 1 หรือ 5 หรือ 10 กิโลเมตร โดยรอบทาเรือก็ได  
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การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของทาเรือ 
 ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมของทาเรือ หากไดรับการแกไขอยางไมถูกตอง
หรือดําเนินการไปอยางไมเปนระบบที่สอดคลองและผสมผสานกันยอมอาจสงผลในทางที่เลวรายยิ่งข้ึน
กวาเดิม การแกไขปญหาตางๆ รวมท้ังการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของทาเรือใหอยูในสภาพที่ดี 
จําเปนตองอาศัยความพรอมหลายดานดวยกัน ในการนํามาพิจารณาประกอบการวางแผนและแกไข
ปญหาใหสําเร็จลุลวงดวยดี หากขาดปจจัยดานใดดานหนึ่งแลว การแกปญหาอาจไมประสบความสําเร็จ
ไดตามที่วางเปาหมายเอาไว สําหรับความพรอมดังกลาวประกอบดวย 
 1.  ดานงบประมาณ ท่ีจะตองมีเพียงพอสําหรับการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือตางๆ เพื่อใช
ในการควบคุมมลพิษ ท่ีเกิดจากกิจกรรมของทาเรือรวมทั้งการจางบุคลากรที่มีความรูความสามารถมา
ปฏิบัติงานในดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของทาเรือ โดยเฉพาะเปนที่ทราบกันดีวา คาใชจายใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เปนการลงทุนที่ไมสามารถใหผลทดแทนในรูปของตัวเลขไดในดาน
เศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตาม ผลตอบแทนที่สามารถชี้ใหเห็นไดคือผลตอบแทนดานจิตใจ สุขภาพและ
ความปลอดภัยของเจาหนาท่ีและคนงานของทาเรือ 
 2.  ดานการปฏิบัติ ท่ีพิจารณาตั้งแตผูบริหารโครงการทาเรือ ผูปฏิบัติงานและพนักงานสวน
ตางๆ วาจะตองมีความเขาใจถึงปญหาและผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในบริเวณทาเรือเปนอยางดี 
รวมท้ังมีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจัง โดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีตอสังคม
โดยรวมเปนหลัก การแกไขปญหาจะตองอาศัย ความรวมมือและการประสานงานของเจาหนาท่ีทุกระดับ 
ซึ่งหมายถึงตั้งแตผูบริหาร พนักงานและคนงาน 
 3. ดานเทคนิค ไดแก การดําเนินวิธีการปองกันและแกไขปญหาในแตละดานอยางถูกวิธี
และผสมผสานกัน การใหความรูความเขาใจถึงผลกระทบตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และใหความสําคัญของการ
แกไขปญหาแกเจาหนาท่ี พนักงานและคนงานในทาเรือ สําหรับการเลือกเทคนิคการแกไขปญหาแตละ
ดาน ควรคํานึงถึงเทคนิควิธีการเสียคาใชจายนอยท่ีสุด งายและสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ ไมยุงยาก
ซับซอนและใชวัสดุท่ีผลิตไดในทองถิ่น 

การขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน 
 ในแผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํ า เนื่องจากน้ํ ามันแหงชาติ  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2538 , พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 
2522, พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ไดเสนอแนวทาง
ในการขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน ดังนี้ 
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 1.  ทางเลือกในการขจัดคราบน้ํามัน อาจเลือกใชวิธีหนึ่งวิธีใด หรืออาจใชรวมกันหลายวิธี       
ก็ได ซึ่งไดแก  
  1.1  หยุดและระงับการรั่วไหลโดยเร็วท่ีสุด เพื่อลดความรุนแรงของปญหา 
  1.2  กักดวยทุนกักคราบน้ํามันและดูดเก็บคราบน้ํามันจากผิวน้ํา โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะ
สามารถกระทําได ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อลดการแพรกระจายของคราบน้ํามันออกเปนบริเวณกวาง ซึ่งทําให
ยากตอการกักและเก็บขึ้นจากผิวน้ํา 
  1.3  ใชสารเคมีขจัดคราบน้ํามัน เพื่อใหคราบน้ํามันแตกเปนหยดเล็กๆ ซึ่งจะชวยให
คราบน้ํามันถูกยอยสลายไปโดยเร็วดวยกระบวนการทางธรรมชาติ การใชสารเคมีนี้ ควรกระทําในกรณีท่ี
ปฏิบัติการใชทุนกักคราบน้ํามันไมไดผล หรือไมทันการ หรือจะเปนผลดีตอสิ่งแวดลอมโดยรวม 
  1.4  ทําความสะอาดชายฝง โดยใชกําลังคนหรือเครื่องกลหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
เมื่อคราบน้ํามันเขาไปทําความเปรอะเปอนตามบริเวณชายฝง 
  1.5  ติดตามการเคลื่อนตัวของคราบน้ํามัน หากทิศทางการเคลื่อนที่ของคราบน้ํามันมี
แนวโนมวาจะไมเคลื่อนตัวเขาสูฝงหรือบริเวณที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ เพื่อให
แนใจวาคราบน้ํามันจะถูกขบวนการทางธรรมชาติยอยสลายไปในกลางทะเล 
  ในการตัดสินใจวาจะใชวิธีการใดในการขจัดคราบน้ํามัน จะตองมีการรวบรวมและ
พิจารณาขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังหมด เชน ชนิดของน้ํามัน ปริมาณการรั่วไหล ทิศทาง และความเร็วของ
กระแสน้ํา กระแสลม สภาพอากาศ พื้นที่ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะได
เลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากคราบน้ํามัน สําหรับผูท่ีจะเปนผู
พิจารณาขอมูลดังกลาวและตัดสินใจเลือกวิธีการขจัดคราบน้ํามันไดนั้น ตองเปนผูท่ีมีพื้นฐานความรูดาน
มลพิษจากน้ํามันและไดรับการฝกอบรมทางดานนี้มาโดยเฉพาะ 

การจัดการของเสียอันตรายจากเรือ  
 ของเสียอันตรายจากเรือ หมายถึง ของเสียท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ ไดแก 
กากน้ํามันจากเครื่องจักร น้ํามันเครื่องและน้ํามันไฮดรอลิกใชแลว น้ําลางถังระวางบรรทุกของเรือบรรทุก
น้ํามันหรือเรือบรรทุกสารเคมีเหลว 
 การดําเนินการจัดเตรียมการบริการเพื่อรองรับของเสียจากเรือ และนําของเสียไปบําบัดอยาง
ถูกตองโดยใชผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนผูบําบัดของเสียอันตราย 
หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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ขั้นตอนการบํารุงรักษาและพัฒนา 
1.   การบํารุงรักษาและซอมแซม 
 ทาเรือหรือโปะโดยสารเรือมีความปลอดภัยไมเพียงพอ โดยอุบัติเหตุสวนใหญมักเกิดจากการ
กระแทกของเรือขณะเขาเทียบทา ดังนั้นควรทําการปรับปรุงในสวนตางๆ เพื่อใหผูใชบริการมั่นใจถึง
ความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกในการใชบริการการจราจรทางน้ํา ท้ังยังสามารถเปนทางเลือกใน
การจราจรอีกทางหนึ่งนอกจากทางบก ซึ่งจะเปนการชวยลดการแออัดในการจราจรทางบกได โดยสวนที่
ควรปรับปรุงมีดังตอไปนี้ 
 (1)  โปะโดยสารเรือควรมีหลังคา เพื่อใชปองกันแสงแดดขณะรอเรือและชวยปองกันฝนท่ี
อาจทําใหพื้นเปยกลื่นได โดยสรางเปนหลังคาเพิงหมาแหงนเพื่อปองกันในอุบัติเหตุลมท่ีทําใหกัก
ผูโดยสารใหไมสามารถออกมาได และใชวัสดุท่ีสามารถทําลายไดโดยงาย 
 (2)  ควรจัดใหมีสถานที่พักรอกอนที่จะลงใชบริการเรือ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิด
โศกนาฏกรรมเกี่ยวกับโปะโดยสารเรือลม เนื่องจากน้ําหนักที่มากเกินกวาท่ีจะรับได 
 (3)  ราวกันตกควรสรางใหมีระยะหางไมมากเกินไปโดยปจจุบันใชระยะหาง 1.20 เมตร ซึ่งอาจ
ทําใหเด็กเล็กพลัดตกงาย หรือใชตาขายหรือเหล็กทแยงคั่นระหวางชองลดระยะหางใหนอยลง 
 (4)  ควรจัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตประมาณ 10 หวงตอ 1 โปะ และตองอยูในจุดท่ีมองเห็น
สามารถที่จะหยิบใชไดสะดวก 
 (5)  ทางเดินขึ้น – ลงโปะโดยสารเรือ ควรมีการเปดโลงใหมากที่สุด หรือแยกทางเดินขึ้น – 
ลงออกจากกัน 
 (6)  การสรางโปะโดยสารเรือควรมีมาตรฐานตนแบบ เพื่อใหมีลักษณะของแตละโปะ
เหมือนกัน งายตอการบํารุงรักษา 
 (7)  ควรมีการจัดเรียงอุปกรณกันกระแทกของโปะโดยสารเรือใหเพียงพอตอระยะที่เรือจะ
เทียบทา และควรเปลี่ยนอุปกรณใหมหากชํารุด หรือไมมีคุณภาพดีพอ 
 (8)  ควรมีการซอมแซมพื้นโปะ เนื่องจากใชงานเปน เวลานาน อาจเกิดการผุกรอน โดยอาจ
ใชแอสฟลสลาดทับผิวหนาซึ่งเปนผิวท่ีมีความฝด และยึดเกาะไดดี 
 (9)  ควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขในสวนที่ชํารุดเสียหายทุกๆ 3 เดือน 
 (10)  ควรจัดใหมีปายบอกทางที่จะมาใชบริการโปะโดยสารเรือ เพื่อเปนทางเลือกแก
ประชาชนในการเดินทาง และชวยสงเสริมการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง 
 (11) จัดใหมีพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําท่ีโปะโดยสารเรือท่ีมีการใช
บริการมากเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการ และปองกันมิจฉาชีพ 
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 2.   การพัฒนาสถานีขนสงทางน้ํา  
 ในสวนของการพัฒนาสถานีขนสงทางน้ํา ท่ีเกี่ยวกับทาเทียบเรือ ตามขอกําหนดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีการดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก การขุดลอกตะกอนที่ตกสะสมอยูในทางน้ํา 
การขุดลอกจึงมีความจําเปนเพื่อการดํารงสภาพของทางน้ํา ซึ่งเปนแหลงน้ําตนทุนของหมูบานหรือ ตําบล 
ในการใชเปนทางระบบน้ําและเก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บริโภคและการเกษตรในหนาแลง นอกจากนี้ การ
ขุดลอกทางน้ํายังเปนการกระทําเพื่อการเดินเรือ เพื่อการบํารุงรักษา การขุดลอกมีหลักเกณฑดาน
วิศวกรรม และหลักเกณฑดานระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. 2523 
หมวด 4 ขอ 10 ซึ่งตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้  
 (1)  พยายามใหขุดลอกรองน้ําตรงบริเวณกลางทางน้ําใหมากที่สุด เพื่อใหมีผลกระทบตอตลิ่ง
นอยท่ีสุด 
 (2)  ถาบริเวณที่ขุดลอกมีอาคารกีดขวาง เชน สะพาน, ฝาย ฯลฯ จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบของหนวยงานเจาของอาคารนั้นๆ ดวย รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 (3)  ความลึกของรองน้ําท่ีจะขุดลอกขึ้นอยูกับชนิดของดินขางตลิ่งบนฝง โดยคิดอัตราสวน
ความลึกของทางน้ํา ตอระยะหางจากขอบรองน้ําถึงตลิ่งบนฝง ดังนี้  
  -  กรวด ทราย ตองไมมากกวา 1:10 
  -  ดินทราย ตองไมมากกวา 1:8 
  -  ดินปนทราย ตองไมมากกวา 1:4 
  -  ดินเหนียว ตองไมมากกวา 1:2 
 (4)  ในพื้นที่ใกลเคียงในรัศมี 100 เมตร ถามีการพังทลายของตลิ่งอยูแลว ตองตรวจสอบวาการ
ขุดลอกรองน้ําจะกอใหเกิดการพังทลายของตลิ่งเพิ่มข้ึนหรือไม 
 (5)  บริเวณที่ท้ิงวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกจะตองอยูหางจากทางน้ําเปนระยะทางที่ไกลพอ 
จนกระทั่งวัสดุเหลานั้นไมไหลกลับมาลงรองน้ําไดอีก 
 (6)  ถาทางน้ําท่ีจะทําการขุดลอก มีความเกี่ยวพันกับทางน้ําอื่น เชน เปนทางระบายน้ํา, เปน
ทางเชื่อมการเดินเรือ, เปนที่เก็บกักน้ําสํารอง ฯลฯ จะตองพิจารณาถึงผลกระทบในสวนนี้ดวย 
 (7)  ควบคุมการฟุงกระจายของตะกอนที่เกิดข้ึนในขณะขุดลอก โดยการเลือกใชเครื่องมือให
เหมาะสม และเริ่มตนขุดลอกดานเหนือน้ํากอน  
 (8)  คํานึงดานวิชาการ เชน ความเสียหายแกสภาพตลิ่ง สภาพธรรมชาติของทางน้ํา เปนตน 
 (9)  คํานึงถึงดานการปกครอง เชน ความเดือดรอนของราษฎร ความเสียหายของเศรษฐกิจตอ
สวนรวม เปนตน  
 ในการปฏิบัติงานขุดลอก เครื่องมือท่ีเหมาะสมที่สุดคือ รถขุด Back Hoe แขนยาวเพราะทางน้ํา
ขนาดเล็กจะมีระดับน้ําไมสูงหรืออาจไมมีน้ําในหนาแลง โดยมีข้ันตอนของการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
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 (1)  ตรวจสอบแบบรองน้ํา จากผลของการสํารวจในขอ 2 (3) เพื่อทราบขอมูลปริมาณดินที่
จะตองทําการขุดลอกทั้งหมด สําหรับวางแผนงานและกําหนดเครื่องมือขุดลอก 
 (2)  ตรวจสอบสภาพของทางน้ําท่ีจะทําการขุดลอก เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับชนิดของดินรองน้ํา
และดินริมตลิ่ง รวมท้ังตรวจสภาพพื้นท่ีวาสามารถรับน้ําหนักรถขุดพอหรือไม ตลอดจนเพื่อกําหนดจุด
ท้ิงวัสดุท่ีไดจากการขุดลอก 
 (3)  ตรวจสอบรถขุดท่ีใชขุดลอก ใหมีสภาพสมบูรณ พรอมท่ีจะใชงาน รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีจะ
ปฏิบัติงานขุดลอก และเจาหนาท่ีซอมบํารุงเครื่องจักรกล 
 (4)  กําหนดระยะเวลาของการขุดลอกใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ เชน ควร
ดําเนินการขุดลอกในหนาแลง และใหแลวเสร็จกอนหนาฝน 
 (5)  ตลอดระยะเวลาของการขุดลอกตองตรวจสอบขนาดของรองน้ําท่ีขุดลอกแลวตลอดเวลา
วาไดขนาดตามที่ออกแบบไวหรือไม โดยปกติการขุดลอกรองน้ํา เวลาปฏิบัติงานจริงจะขุดใหมีขนาด
ใหญกวารองน้ําตามแบบ 10 – 20% (แลวแตชนิดของดินรองน้ํา เชน ดินเหนียว ประมาณ 10%, ดินทราย
ประมาณ 20%) เพื่อเผื่อการตกตะกอนในระหวางขุดลอก 
 (6)  การปฏิบัติงานขุดลอก ตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนลําดับแรก ดังนั้นจะตองหาวิธี
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติ เชน กันไมใหคนเขาในเขตรัศมีของแขน (Boom) รถขุด, ความลึก
ของรองน้ําท่ีขุดตองเปนไปตามหลักเกณฑ (ขุดลึกมากดินอาจพังทลายได) 
 (7)  กอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ตองกําหนดแผนงานใหชัดเจนและถูกตองตามสภาพภูมิ
ประเทศและสภาพแวดลอมตางๆ 
 (8)  จัดเตรียมทีมงานและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถดําเนินการตามแผนงาน
ไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 (9)  การขุดลอกรองน้ําทางน้ํา ซึ่งเปนที่สาธารณะจะตองไดรับความเห็นชอบจากประชาคมที่
ใชประโยชนรวมกันเสียกอน เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาขัดแยงในชุมชนภายหลัง 
 การปรับปรุงเกี่ยวกับทาเทียบเรือ ยังเกี่ยวของกับการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังในทางน้ํา
ขนาดเล็ก เนื่องจากทางน้ําขนาดเล็กโดยทั่วไป ประสบกับปญหาของตลิ่งพังดวยสาเหตุหลักก็คือ สภาพ
ของดินริมตลิ่งเปนดินทราย หรือดินรวนปนทราย ในฤดูฝนซึ่งเปนหนาน้ําหลากจึงถูกกัดเซาะเสียหาย
จากกระแสน้ําในทางน้ํานั้นๆ เอง และจากน้ําฝนทําใหสาธารณะสมบัติของทางราชการ เชน ถนน, 
โรงเรียน, วัด ฯลฯ ตลอดจนอาคารบานเรือนและพื้นที่ทํากินของราษฎรพังทลาย การกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งพัง จึงมีความจําเปน นอกจากนี้เขื่อนปองกันตลิ่งพังยังสามารถชวยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ของทางน้ํา เมื่อสรางเสร็จแลว ใชเปนที่พักผอนหยอนใจไดอีกดวย 



มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 

 บทที่ 2  การบริหารจัดการสถานีขนสงทางน้ํา  40

หลักเกณฑการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังในทางน้ําขนาดเล็ก 
 (1)  ชนิดของเขื่อนปองกันตลิ่งพังท่ีจะทําการกอสราง ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศของทางน้ํา
นั้นๆ เชน ถาตลิ่งมีความลาดชันมาก (1:2 ข้ึนไป) ใชแบบเรียงหินหรือเรียงหินยาแนวหรือหินเรียงใน
กลองลวดตาขาย แตถาตลิ่งท่ีพังมีความชันมาก (ความลาดชันนอยกวา 1:2) ใชแบบกําแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือแบบดินเสริมแรงดึง (Reinforced Soil) 
 (2)  เขื่อนปองกันตลิ่งพัง จะตองไมล้ําเขาไปในรองน้ําของทางน้ําจนทําใหกีดขวางทาง
เดินเรือหรือขวางทางการไหลของน้ํา 
 (3)  ดินเดิมท่ีเปนดินออน ไมสามารถรับน้ําหนักได ตองรื้อออกแลวบดอัดใหมดวยดินที่มี
คุณสมบัติบดอัดแนนได เชน ทราย เปนตน หรือโดยการทิ้งหินใหญ การตรวจสอบดินเดิมตองทําการ
เจาะสํารวจชั้นดินบริเวณที่จะทําการกอสราง 
 (4)  การออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งพัง ตองคํานึงถึงปญหาที่เกิดจากน้ําใตดินที่จะกอสราง
ดวย เพราะอาจเกิดแรงดันทําใหเขื่อนยุบพังได วิธีการแกไขตองฝงทอระบายน้ําใตดินเหลานี้ออกมาทาง
ดานหนาของเขื่อนฯ 
 (5)  วัสดุท่ีนํามาใชในการกอสราง ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไวในแบบโดยวิศวกร
ผูออกแบบ ท้ังนี้แบบเขื่อนปองกันตลิ่งจะตองมีวิศวกรโยธาที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมประเภทภาคีวิศวกรเปนอยางนอยเปนผูรับรอง 
 (6)  การสํารวจออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งพัง จะตองเก็บรายละเอียดในพื้นที่บริเวณที่จะ
กอสรางใหมากท่ีสุด รวมขอมูลดินและขอมูลระดับน้ํา และจะตองดําเนินการโดยวิศวกรโยธาที่มี
ประสบการณการควบคุมงานกอสราง 
 (7)  ผูควบคุมงานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง จะตองมีวุฒิไมต่ํากวา ปวช. และมีประสบการณ
ในการควบคุมงานกอสรางมาแลว 
 (8)  ผูควบคุมงานจะตองอยูควบคุมงานเปนประจํา และอยูหนางานตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน 
 (9)  ผูควบคุมงานจะตองเก็บตัวอยางวัสดุท่ีใชในการกอสราง เพื่อทดสอบตามขอกําหนดใน
รายการประกอบแบบอยางเครงครัด และถาผลการทดสอบไมเปนไปตามขอกําหนดใหยกเลิกการใชวัสดุ
นั้นๆ ทันทีและหากจําเปนตองใชวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเทา จะตองไดรับการยินยอมจากวิศวกร
ผูออกแบบเสียกอน 
 (10) ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบผลการสํารวจของผูรับจางกอนทําการกอสรางเขื่อนและ
แนวของเขื่อนฯ ท่ีจะกอสรางถูกตองตามแบบหรือไม ถาไมถูกตองใหรีบแกไขโดยทันที 
 (11)  ผูควบคุมงานจะตองจัดทํารายงานผลการกอสรางประจําวัน (Daily Report) เสนอ
คณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อเปนขอมูลและตรวจสอบติดตามความกาวหนาของงาน (รวบรวมเสนอ
ทุก 7 วัน) 


