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บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบโครงสร้างท่าเทียบเรือ
เพื่อการใช้ประกอบการปรับปรุงท่าเทียบเรือ ปัจจัยในการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1.การเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมรอบโครงการ ลักษณะภูมิประเทศ ความสูงต่ำรวมถึงความกว้างยาวของชายฝั ่ง การ
เปลี ่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาทางทะเล การขุดลอกร่องน้ำที ่ส่งผลให้ทิศทางและความเร็วของกระแสน้ำ
เปลี่ยนแปลง 2.การเปลี่ยนแปลงประเภท ขนาดและปริมาณเรือที่เข้าออกบริเวณท่าเทียบเรือที่ส่งผลต่อการ     
กัดเซาะชายฝั่งและคุณภาพน้ำทะเล การคมนาคมขนส่ง 3.ทัศนคติและการยอมรับของชุมชน ระดับการรบกวน
ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ 4.ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง 
คุณภาพน้ำทะเลและนิเวศวิทยา รวมถึงพ้ืนที่ของถังเก็บสารเคมีหรือเชื้อเพลิงและระบบควบคุมความปลอดภัย 
ส่วนการประเมินและการตรวจสอบโครงสร้างท่าเทียบเรือที ่มีอายุการใช้งานนานอาจมีผลกระทบด้าน           
การเสื่อมสภาพของวัสดุ อายุการใช้งาน เสถียรภาพ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างโดยใช้วิธีการ
ทดสอบแบบไม่ทำลายและกึ่งทำลาย ประกอบกับข้อมูลทางกายภาพของโครงสร้างทั้งด้านคุณสมบัติวัสดุ 
รายละเอียดทางวิศวกรรมและทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ข้อมูลเรือที่เทียบท่า ความลึกหน้าท่า ความเร็วลม 
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อุปกรณ์ประกอบเหล็กผูกเชือกเรือ ยางกันกระแทก นำมาวิเคราะห์ประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างท่าเทยีบ
เรือต่อไป จากการศึกษาพบว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างก่อนการปรับปรุงท่าเทียบเรือ
จะทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานและสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
คำสำคัญ: ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือ การทดสอบแบบไม่ทำลาย เสถียรภาพ ยั่งยืน 
 

Abstract 

This paper presents a guideline for the EIA and the inspection of berthing structures for 
port renovations. Environmental considerations include 1. Change of environment around the 
project Topography Low height plus the length of coastline, Changes in marine ecology, 
Dredging of a channel that changes the direction and speed of the water currents. 2. Change 
of type: The size and volume of ships entering and departing at the jetty that affect coastal 
erosion and seawater quality Transportation 3. Community attitude and acceptance: The level 
of interference affected by pollution. 4. Environmental quality measurement data such as air 
quality, noise level, seawater quality, and ecology includes the area of a chemical or fuel 
storage tank and a safety control system. The evaluation and verification of long-lived berth 
structures can have a material degradation effect. Thus, structural inspection is required using 
nondestructive and semi-destructive testing methods. Evaluation and inspection of long-lived 
berth structures can have a material degradation effect. Thus, structural inspection is required 
using nondestructive and semi-destructive testing methods. Together with the physical data of 
the structure, both in terms of material properties Details in engineering and geotechnical 
engineering, Ship data, Hydrographic data, wind speed data, bollard, fender data. The data 
were further analyzed to assess the stability of the port structure. The study found that 
Environmental and structural impact assessments prior to port renovations will ensure a safe 
and sustainable coexistence with the community. 

Keywords: Impact Assessment of Environmental, Port,  Non-destructive test,  Stability, 

Sustainable 
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1. ที่มาและความสำคัญ 

 การปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิมและเปลี่ยนประเภทการใช้ท่าเรือเข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่

ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ ่งแวดล้อม เรื ่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม             

จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง 

แก้ไขการดำเนินโครงการให้มีความถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

และคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือเป็นการศึกษาแนวทางการประเมินวิเคราะห์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 2.2 เพ่ือศึกษาขั้นตอนวิธีการตรวจสอบโครงสร้างท่าเทียบเรือในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การตรวจประเมินด้านสิ ่งแวดล้อมสามารถอ้างอิงตามคู่มือการตรวจประเมินด้านสิ ่งแวดล้อม 

ประเภทท่าเทียบเรือ ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [1] 

3.2 กลไกการทำลายของสภาวะแวดล้อมทะเลต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะแวดล้อมทะเล เกิดจากสาเหตุทาง
กายภาพเช่น แรงกระแทกจากคลื่น ทราย กรวด ส่งผลให้เกิดการสึกกร่อนบริเวณผิวหน้าคอนกรีต รวมไปถึง
ความแปรปรวนของระดับน้ำทะเล ความแรงและการพัดพาของคลื่น ความรุนแรงของการกัดกร่อนต่อคอนกรีต
ในแต่ละบริเวณอาจไม่เท่ากันตลอดทั้งโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในสภาวะเปียกสลับแห้ง (Splash Zone) จะมี
ความเสียหายสูง เนื่องจากมีการสะสมสารเคมีทั้งซัลเฟต คลอไรด์ และเกลือต่างๆ ในช่องว่างของคอนกรีต       
ทำให้มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติ จึงเกิดการกัดกร่อนที่รวดเร็ว [2, 3] 

คลอไรด์เป็นสาเหตุหลักท่ีทำให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม โดยอิออนของคลอไรด์ (Chloride Ions) 
แทรกซึมเข้าไปในคอนกรีตทำให้ค่าความเป็นด่างของคอนกรีตมีค่าลดลง และเมื่อมนี้ำและออกซิเจนเพียงพอจะ
ทำให้เหล็กเกิดสนิม และสนิมเหล็กจะขยายตัวดันคอนกรีตบริเวณรอบๆ เหล็กเสริมให้แตกร้าว [4] 

4. วิธีการดำเนินงาน 

การดำเนินงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างเพ่ือปรับปรุงท่าเทียบเรือ สรุปดังแผนภาพ
ในรูปที่ 1 

 
 
 
 



 

48 ภาคภูมิ มงคลสังข ์และคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 

รายงานการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ผ่านมาหลายแห่งได้แยกการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนคือ ทีมประเมิน

ด้านสิ ่งแวดล้อมของโครงการ และทีมตรวจสอบทางวิศวกรรมโครงสร้าง โดยทีมงานทั้ง 2 ส่วนสามารถ

ดำเนินงานในระยะต่างๆ ไปพร้อมกันได้ โดยในบทความนี้ได้นำโครงการที่ปรับปรุงท่าเทียบเรือในบริเวณโซน

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมานำเสนอ 
 

5. ผลการสำรวจและตรวจสอบ 
5.1 ปัจจัยในการพิจารณาตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทท่าเทียบเรือ  

5.1.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยรอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสมุทรศาสตร์ สัณฐานชายฝั่ง
ส่งผลกระทบต่อทิศทาง ความเร็วลม คลื่น และกระแสน้ำ ลักษณะภูมิประเทศ การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
โดยรอบ การเปลี่ยนแปลงลักษณะนิเวศวิทยาทางทะเล 

5.1.2 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขนาดเรือที่เข้าเทียบท่าใหญ่ขึ้น 
ต้องขุดลอกร่องน้ำทำให้ส่งผลต่อทิศทางและความเร็วของกระแสน้ำเปลี่ยนแปลง การกัดเซาะชายฝั่ง และ
คุณภาพของน้ำทะเล 

5.1.3 ทัศนคติ และการยอมรับจากชุมชน เน้นมาตรการด้านการสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ปัญหาและผลกระทบจากมลพิษตั้งแต่ระดับการรบกวนแบบเหตุรำคาญทั่วไป (Nuisance or Annoyance 
Level) ไปจนถึงระดับที่มีผลต่อสุขภาพ (Health Effect Level) 

5.1.4 ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำทะเล 
และนิเวศวิทยาทางทะเล ปริมาณการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ โดยสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติ
ของประชาชน 

 

 

ประเมินมาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้มโครงการ 

การดำเนินงานระยะที่ 1 งานสำรวจภาคสนาม เก็บข้อมูล 

การดำเนินงานระยะที่ 2 งานวิเคราะห์ประมวลผล 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือ 

ตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมโครงสร้าง 

การดำเนินงานระยะที่ 3 สรปุผล ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงาน 
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ตารางท่ี 1 การประเมินมาตรการวิธีการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือต่อผลกระทบด้านต่างๆ 
 

ประเด็นผลกระทบ มาตรการ 
สมุทรศาสตร์และสัณฐาน
ชายฝั่ง 

ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำให้ปลอดภัยต่อการเดินเรือตามแผน ป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งโดยป้องกันการกัดเซาะที่เหมาะสม เช่น การเติมทราย
ท้ายน้ำหรือเหนือน้ำทุกปี  

คุณภาพน้ำทะเล ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลปีละ 2 ครั้ง 
ตรวจวัดการกระจายตัวของตะกอนในช่วงบำรุงรักษาร่องน้ำ 

คุณภาพอากาศ 
ระดับเสียง 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท่าเทียบเรือ และชุมชนใกล้เคียงอย่างน้อย 3 จุด 
เป็นเวลา 5 – 7 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้งและจัดอุปกรณ์ป้องกันให้พนักงานขณะ
ปฏิบัติงาน 

น้ำท้ิง ระบบระบายน้ำฝนมีตะแกรงดักขยะและบ่อพักน้ำฝนก่อนระบายออกนอกพื้นท่ี 
และตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงทางกายภาพและทางเคมีเป็นประจำทุกเดือน 

นิเวศวิทยาชายฝ่ัง ในทะเล ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ ชนิดและปริมาณของพืชและสัตว์ทุกปีๆ ละครั้ง 
การคมนาคมขนส่ง ติดต้ังทุ่นสัญญาณแสดงเส้นทางเข้า-ออกของเรือให้ชัดเจน 

ติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วและทิศทางจราจร และจัดระเบียบการจราจรภายใน
พื้นที่และบริเวณทางเข้าออก บันทึกสถิติรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ 

การจัดการขยะมูลฝอย จัดให้มีถังรวบรวมขยะมูลฝอยมาตรฐาน แบบแยกประเภทให้เพียงพอจุดละ 3 ใบ 
และตรวจสอบถังทุกเดือน พร้อมกับกำหนดช่วงเวลาจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ทุกวัน 

การจัดการของเสียจากเรือ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน 

ให้คนในท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นลำดับแรก 
เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ 

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

จัดหน่วยพยาบาลที ่ ได ้ร ับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการร ักษา
ผู้ประสบภัยจัดฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ตรวจ
สุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง 

   
 

5.2 ผลการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมโครงสร้าง  
5.2.1 สำรวจโครงสร้างทางกายภาพเบื้องต้นเพ่ือจัดทำแบบโครงสร้าง พร้อมตรวจสอบความเสียหาย

ด้วยสายตาโดยวิธี Visual Inspection เพ่ือประเมินและหาแนวทางการซ่อมแซมแก้ไข 
5.2.2 การตรวจสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต (fc’) โดยใช้วิธีเจาะเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตด้วย

วิธี coring และนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 เจาะเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตด้วยวิธี Coring ตามมาตรฐาน ASTM C 42/C [5] และ ASTM C 39/C 
5.2.3 การตรวจสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต (fc’) วิธี Rebound Hammer ดังรูปที่ 3 

   
รูปที่ 3 การตรวจสอบด้วย Rebound Hammer ตามมาตรฐาน ASTM C 805 [6] 

5.2.4 การตรวจสอบต่อเนื่องของคอนกรีตด้วย Ultrasonic Pulse Velocity, UPV ดังรูปที่ 4 

   
 

รูปที่ 4 การตรวจสอบด้วย Ultrasonic Pulse Velocity ตามมาตรฐาน ASTM C 597 [7] 
5.2.5 สุ่มตรวจสอบรายละเอียดเหล็กเสริม โดยวิธีการตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริม ดังรูปที่ 5 

   
รูปที่ 5 การตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริม โดยวิธี Rebar Scan ตามมาตรฐาน ASTM D6432 [8] 
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5.2.6 งานตรวจสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กเสริม FU ด้วย Hardness Test และความหนาเหล็ก 
(Steel Thickness) โดย Ultrasonic Thickness ดังรูปที่ 6 

   
รูปที่ 6 ตรวจสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเสริม FU ด้วย Hardness Test ตามมาตรฐาน ASTM A 956 [9] 

และทดสอบความหนาเหล็กโดย Ultrasonic Thickness 

5.2.7 งานทดสอบความเป็นไปได้การเกิดสนิมในเหล็กเสริมโครงสร้างด้วย Half Cell Potential 
อ้างอิงมาตรฐาน ASTM C 876 [6] ดังรูปที่ 7 

    
รูปที่ 7 ทดสอบความเป็นไปได้การเกิดสนิมในเหล็กเสริมโครงสร้างด้วย Half Cell Potential [10] 

5.2.8 งานทดสอบคุณสมบัติทางเคมีโดย pH Value Test, Chloride Content Test, Sulfate 
Content Test อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A 751 [11] 

  
 

 

รูปที่ 8 ทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ตามมาตรฐาน ASTM A 751 [11] 
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5.2.9 งานตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมฐานรากธรณีเทคนิคเพ่ือดูชั้นดิน ตรวจสอบงานระบบ
ฐานราก งานเจาะสำรวจทดสอบหาความยาวเสาเข็มเหล็กโดยวิธี Integrity Testing  

5.3 งานประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างท่าเทียบเรือ 
5.3.1 ข้อมูลประกอบทั่วไปในการวิเคราะห์ความสามารถในการรับน้ำหนัก ออกแบบปรับปรุง

โครงสร้างเพื่อให้มีความสามารถในการรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ได้แก่ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ความเร็วลมเฉลี่ย 
และความสูงคลื่นตลอดปี ข้อมูลเรือ ความลึกหน้าท่าเรือ ความสามารถในการรับแรงของยางกันกระแทก 
(Fender) และหลักผูกเรือ (Bollard) ดังรูปที่ 9 

 

 

 

รูปที่ 9 คุณสมบัติของยางกันกระแทก (Fender) และหลักผูกเรือ (Bollard) 

5.3.2 แรงที ่กระทำโครงสร้าง อาทิเช่น แรงกระทำจากน้ำหนักแนวดิ ่ง (Gravity Load) ได้แก่ 
น ้ำหน ักบรรท ุกคงท ี ่ของโครงสร ้าง น ้ำหน ักบรรท ุกจรบนโครงสร ้าง  แรงกระทำจากส ิ ่ งแวดล้อม 
(Environmental Load) ได้แก่ แรงจากคลื่น กระแสน้ำ ลม กระทำกับโครงสร้าง และแรงกระทำอื่น ได้แก่ 
แรงดึงเชือกเรือเนื่องจากแรงลมกระทำ แรงกระแทก Berthing Dolphin เนื่องจากเรือ  

5.4 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
นำข้อมูลผลที่ได้จากงานทดสอบทางวิศวกรรม ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ ข้อมูลแรงที ่กระทำต่อ

โครงสร้างทั้งหมดไปวิเคราะห์และประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Finite Element 
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3D เพื่อวิเคราะห์หาหน่วยแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับโครงสร้าง ณ ปัจจุบัน หากสภาพโครงสร้าง ณ ปัจจุบันมีกำลัง
รับน้ำหนักมากกว่าแรงภายในที่เกิดขึ้น จึงถือว่าโครงสร้างมีความปลอดภัย ดังรูปที่ 10, 11 

 

ตารางท่ี 2 ค่าของแรงกระทำจากเรือกระทำต่อยางกันกระแทก (Fender) ท่าเทียบเรือ 

 
 

 
 
 

รูปที่ 10 ผลกำลังรับน้ำหนักของหลักผูกเชือกเรือ (Bollard) 

 
 
 

รูปที่ 11 ผลกำลังรับน้ำหนักของพ้ืนโครงสร้างท่าเทียบเรือ 
 

6. บทสรุป 

6.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างก่อนการปรับปรุงท่าเทียบเรือจะทำให้ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

6.2 ผลการทดสอบ Coring Test ณ ปัจจุบันหากได้ค่ากำลังอัดต่ำต้องพิจารณาถึงสาเหตุของปัจจัยต่างๆ
รวมถึงผลการทดสอบด้านอื่นประกอบด้วย โดยปกติกำลังอัดท่ีใช้ในการออกแบบจะมีค่า 320-380 ksc. 

6.3 ผลการทดสอบแนวโน้มการเกิดสนิมเหล็กโดย Half Cell Potential สามารถบอกแนวโน้มของการ
เกิดสนิมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้ รวมถึงกำหนดขอบเขตพ้ืนที่การซ่อมแซมคอนกรีตได้อีกด้วย 
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6.4 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีโดยส่วนใหญ่ท่าเทียบเรือที่ทำการตรวจสอบอายุการใช้งานเกิน 20 
ปีในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่า Chloride Content Test จะมีค่าต่ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และการแทรกซึม
จะถึงชั้นผิวเหล็กซึ่งจะส่งผลให้ชั้นฟิล์มที่เคลือบผิวเหล็กถูกทำลายจนทำให้เหล็กเกิดสนิม เมื่อสนิมขยายตัว      
จึงส่งผลให้คอนกรีตแตกร้าวซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ  Half Cell Potential และการทดสอบ Coring        
จะพบว่าบางครั้งไม่สามารถเก็บก้อนตัวอย่างได้เต็มก้อน ค่า Sulfate Content Test โดยส่วนใหญ่จะมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได ้

6.5 การทดสอบแบบ Non-destructive Testing สามารถช่วยให้ตรวจสอบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว       
ไม่ทำลายโครงสร้างและยังสามารถประเมินกำลังของโครงสร้าง ณ ปัจจุบันได ้

6.6 การจำลองรูปแบบของโครงสร้างจะทำให้สามารถหาค่าแรงภายในที่เกิดขึ้น (Moment, Shear, 
Torsion, Axial force, Stress) และนำไปประเมินเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น หากสภาพ
โครงสร้าง ณ ปัจจุบันมีกำลังรับน้ำหนัก (Strength) มากกว่าแรงภายในที่เกิดขึ้นจึงจะถือว่าโครงสร้างมีความ
ปลอดภัยทางด้านกำลังรับน้ำหนัก 

6.7 ควรมีการตรวจสอบ การซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของท่าเทียบเรืออยู่สม่ำเสมอ พร้อมจัดทำ
แผนการซ่อมแซมและเสริมกำลังของโครงสร้าง (Strengthening) ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืดอายุ   
การใช้งานหรือเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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