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๑

บทนํา
อร. เปน หน ว ยเทคนิ คที่ รั บผิ ด ชอบในการซ อมบํ ารุ งเรื อ โดยในการดํ า เนิ น การนั้ น อร. ได ใ ช
ทรัพยากรทุกสวนในการปฏิบัติภารกิจดังกลาว จากสภาวะแวดลอมในปจจุบันที่เรือของ ทร. มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
และเรือที่มีอยู มีอายุการใชงานนาน ประกอบกับภารกิจที่ ทร. ไดรับมอบ ทําใหชั่วโมงใชงานของเรือเพิ่มขึ้น เปนผล
ใหความตองการในการไดรับ การซอมบํารุ งมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว ในขณะที่ อร. มีขอจํากัดในการเพิ่ม จํานวน
และขี ดความสามารถของกําลั งพล เครื่องมือ และสิ่ งอํา นวยความสะดวก เพื่อ รองรับ กับความต องการใน
การซอมบํารุ งดังกลาว จึงเกิด ความไม สมดุลกัน ระหวางทรั พยากร และความตองการในการซอมบํารุง แต
เนื่องจากอูเรือและโรงงานเอกชน มีขีดความสามารถในการซอมบํารุงเรือที่สูงขึ้น อร.จึงถือวาอูเรือและโรงงาน
เอกชนดังกลาว เปนสวนหนึ่งของสายงานการซอมบํารุงเรือของ อร.
ในการซอมบํารุงเรือนั้น อร.ไดพยายามตอบสนองตอนโยบายของ ทร. ในการที่จะตองสามารถใช
ยุทโธปกรณไดตามกําหนด และการดํารงความตอเนื่องของกําลังรบขั้นต่ํา ในระดับ พ.๓ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ
โดย อร. ไดกําหนดแนวคิดในการซอมบํารุงเรือ ไว ๒ ประการ คือ
๑. การซอมบํารุงเรือตามแผน โดย อร.จะทําการซอมบํารุงเรือ และสงมอบเรือที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เปนที่ยอมรับของหนวยผูใช ตรงตามกําหนดเวลา ดวยตนทุนที่ยอมรับได
๒. การสนั บสนุ นเรื อในกลุ มเรือพร อม โดย อร.จะสนับสนุ นการซ อมบํารุ ง และการสงกําลั งพัสดุ
สายชางใหกับเรือที่กําลังปฏิบัติงานอยู ใหคงสภาพความพรอม สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องไมเกิดการชํารุด
จนกวาจะเขารับการซอมบํารุงตามแผนในวงรอบตอไป
เพื่อใหต อบสนองตอแนวความคิดดังกลาว อร. ไดกําหนดแนวทางการบริห ารงานซอมบํารุ งเรือ
โดยยึดถือนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คําสั่งที่เกี่ยวของเปนกรอบในการดําเนินงาน ไดมีการแบงหนวยรับผิดชอบ
ในการซอมบํารุงเรือ มีการกําหนดแนวทางในการวางแผนการซอมบํารุง และการสนับสนุนเรือในกลุมเรือพรอม
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดไดกลาวไวในเอกสารนี้แลว

๒

การบริหารงานซอมบํารุงเรือ
๑. ภารกิจ และสายงานการซอมบํารุงเรือของ อร.
กรมอูท หารเรือ เปน หนว ยเทคนิค ที่มี หน าที่รั บผิ ดชอบในการซอ มบํ ารุ งเรือ ซึ่ งเป นยุ ทโธปกรณ
หลักของกองทัพเรือ ใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ในการรักษาผลประโยชนของชาติ ทางทะเล
๑.๑ ภารกิจของ อร. ตามที่กําหนดไวใน อฉก. ๓๑๐๐ “มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ
และดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการซ อม สร าง ดั ดแปลง ทดสอบ วิ จั ย และพั ฒนาเกี่ยวกับเรื อ และอุ ปกรณ การช าง
ที่เกี่ยวของ การส งกําลังพัสดุส ายช าง ตลอดจนใหการฝก และศึกษาวิ ชาที่เกี่ยวของและวิชาอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย มีเจากรมอูทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ”
จากภารกิจของ อร. ขางตน จะเห็นวามีพันธกิจสําคัญที่ อร. ตองปฏิบัติ ๔ ประการ ไดแก
๑. การซอม สราง และดัดแปลง เรือ
๒. การวิจัย และพัฒนา องคความรูเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ อร.
๓. ใหการฝกหัด ศึกษาแก กําลังพลสายชางในสาขาวิชาชีพการชางตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานซอมทําเรือ
๔. สนับสนุนการสงกําลังพัสดุสายชางใหกับหนวยตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานซอมบํารุงเรือ
๑.๒ การจัดหนวยของ อร. มีหนวยขึ้นตรงที่รับผิดชอบการดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให
บรรลุภารกิจของ อร. ประกอบดวย
๑.๒.๑ กองบังคับการ
๑.๒.๒ กรมแผนการชาง (กผช.อร.) มี่หนาที่ สํารวจ ตรวจสอบ วางแผนงาน อํานวยการ กํากับการ
ออกแบบ กํา หนดคุณลักษณะ กํา หนดราคามาตรฐาน กํา หนดรายการพัสดุและประมาณราคา จัดทําและ
ควบคุ มโครงการและงบประมาณที่ เกี่ย วกับ แผนหลักในการซอ ม สราง ดัด แปลง และปรับปรุงเรือ อุป กรณ
ประจําเรือ เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องไฟฟา
๑.๒.๓ กรมพัฒนาการชาง (กพช.อร.) มีหนาที่ ดําเนินการในดานการศึกษาอบรมและพัฒนาทหาร
พรรคกลิน ทหารพรรคพิเ ศษ เฉพาะเหล าทหารชา งยุทธโยธา นั กเรีย นชา งและลูกจา งที่ทํางานในโรงงานใน
สาขาวิช าชีพการช างตาง ๆ วิจั ย พัฒนา ทดสอบทดลอง และประเมินคาวัสดุกรรม วิธีปฏิบั ติงานและผลงาน
การซอม เพื่อสนับสนุ นการซอม สร าง ดั ดแปลง เรื อ ยานพาหนะ อุ ปกรณทางชา งทุก ประเภท ตลอดจนเปน
ศูนยควบคุมคุณภาพงานซอม และสราง
๑.๒.๔ อูทหารเรือธนบุรี (อธบ.อร.) มีหนาที่ ดําเนินการซอม สราง และดัดแปลงเรือ เครื่องจักรกล
เครื่องไฟฟา อุปกรณการชาง และเครื่องใชประจําเรือ
๑.๒.๕ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา (อจปร.อร.) มีหนาที่ ดําเนินการ ซอม สราง ดัดแปลงเรือ และอุปกรณการชาง
๑.๒.๖ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช (อรม.อร.) มีหนาที่ ดําเนินการ ซอม สราง ดัดแปลงเรือ และอุปกรณการชาง
๑.๒.๗ ศู น ยพั สดุ ชา ง (ศพด.อร.) มีห นาที่ร วบรวม และกํ าหนดความต องการ จั ด หา เก็บรั กษา
แจกจาย และจําหนายพัสดุสายการชาง ตลอดจนเสนอแนะในดานการบริหารพัสดุสายชาง

๓

ผังการจัดองคกรของ อร.
อร.

กองบังคับการ

กผช.อร.

กพช.อร.

อจปร.อร.

อธบ.อร.

อรม.อร.

ศพด.อร.

๑.๓ สายงานการซอมบํารุงเรือของ อร.
จากการจัดหนวยของ อร. จะเห็นไดวา นขต.อร. ที่มีหนาที่โดยตรงในภารกิจการซอมบํารุงเรือนั้น
จะประกอบดวย กผช.อร. ซึ่งทําหนาที่ในดานการจัดทําแผนหลัก รวมทั้งการจัดทํางบประมาณในการซอมบํารุงเรือ
มี อธบ.อร. อจปร.อร. และ อรม.อร. ทําหนาที่ในการสนับสนุนการซอมบํารุงเรือในระดับโรงงานใหกับเรือตาง ๆ โดยมี
กพช.อร. ทําหนาที่ในการสนับสนุนองคความรูของกําลังพลสายชาง และ ศพด.อร. สนับสนุนการสงกําลังสายพัสดุ
เพื่อสนับสนุนการซอมบํารุงเรือ
นอกเหนือจาก อธบ.อร. อจปร.อร. และ อรม.อร. ซึ่งเปนหนวยซอมบํา รุงเรือ ของ อร. แลวนั้น
ยังมี กรง.ฐท.สส. กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ซึ่ งมีความพร อมทั้งในเรื่ องของ
ขีดความสามารถ กํา ลัง พลสายช าง เครื่อ งมื อ และสิ่ งอํ านวยความสะดวก และเป นหนว ยที่ อร. ต องให การ
สนั บสนุน ทางเทคนิ ค ดังนั้น จึงถือได วา ทั้ง ๓ หน วย เปน หน วยซอมบํารุ งเรือที่มีความสามารถในการซอมทํ า
ในระดับกลาง และระดับโรงงาน
จากสภาวะแวดลอมในปจจุบันที่เรือของกองทัพเรือมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เรือที่มีอยูมี อายุการใชงาน
นาน ประกอบกับภารกิจที่ ทร.ไดรั บมอบ ทําใหชั่วโมงใชงานของเรือเพิ่มขึ้น ดั งนั้น ความต องการในการไดรั บ
การซอมบํารุงจึงมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว ในขณะที่ อร.เอง มีขอจํากัดทั้งในเรื่องของการเพิ่มอัตรากําลังพลสาย
ชาง การเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องมือ และสิ่ง อํานวยความสะดวก รวมทั้งงบประมาณ เพื่อรองรั บกับ
ความตองการในการไดรับการซอมบํารุงของเรือที่สูงขึ้นดังกลาว จึงทําใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางความ
ต อ งการ และทรั พ ยากร ทางออกของป ญ หานี้ คื อ การใช อู เ รื อ และโรงงานของเอกชน ที่ ป จ จุ บั น มี
ขีดความสามารถที่สูงขึ้น เปนเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อร. โดยถือวา อูเรือ และโรงงานของเอกชน
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งในหนวยซอมบํารุงเรือของ อร.

๔

สายงานในการซอมบํารุงเรือของ อร.
อร.
กองบังคับการ

ฝายแผน

ฝายผลิต (หนวยซอม)

ฝายสนับสนุน

กผช.อร.

อธบ.อร.

กพช.อร.

อจปร.อร.

ศพด.อร.

อรม.อร.
กรง.ฐท.สส.
กงน.ฐท.สข.
กงน.ฐท.พง.
อูเรือ / โรงงานเอกชน

๕

๒..นโยบาย และคําสั่งที่เกี่ยวของ
ในการกําหนดแนวทางการซอมบํารุง เรือของ อร. นั้น ไดมี การนําทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับ
การซอมบํารุงเรือ และการบริหารจัดการมาใช โดยแนวทางการซอมบํารุงเรือดังกลาว จะตองตอบสนองตอความ
ตองการตามนโยบายและภารกิจของกองทัพเรือ และจะตองเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กองทัพเรือ
ไดกําหนดไว
๒.๑ ยุทธศาสตรกองทัพเรือ
จากแผนที่ยุทธศาสตรของกองทัพเรือ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว ไดแก ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ ๑ การพิทักษรักษาและเทิ ดทูนสถาบั นพระมหากษัตริย ประเด็ นยุทธศาสตรที่ ๒ การปองกันประเทศ และ
การรักษาความมั่นคงของรัฐ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การสนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาของชาติ และการพัฒนา
ประเทศ โดยมีเปาประสงคที่เกี่ยวของในดานการซอมบํารุงเรือไดแก ความสามารถใชยุทโธปกรณ และสิ่ง
อุปกรณไดตามกําหนด ซึ่ง อร. ไดจัดทําเปาประสงคเพื่อตอบสนองตอเปาประสงคของ ทร. ดังกลาว คือ การสงมอบเรือ
ที่มีคุณภาพ เปน ที่ย อมรับ ของหนว ยผู ใช ตรงตามกํ าหนดเวลาดว ยตนทุน ที่ย อมรับ ได (Quality Cost
Delivery)

๖

แผนที่ยุทธศาสตร ทร.

๗

การกําหนดระดับความพรอมกําลังรบทางเรือ

พ.๑
พ.๒
พ.๓
พ.๔

ปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศ
ปฏิบัติตามแผนปองกันชายแดน

ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร ทร.ในการคุมครอง
รักษาผลประโยชนของชาติในยามปกติ และ
เปนเครื่องมือของรัฐสนับสนุนดานการเจรจา
ระหวางประเทศ

๒.๒ นโยบาย ทร. ในการดํารงความตอเนื่องของกําลังรบ
กองทั พ เรื อ ได กํ า หนดนโยบายการดํ า รงความพร อ มขั้ น ต่ํ า ของกํ า ลั ง รบ เพื่ อ ให ทร. มี
ขีดความสามารถในการใชกําลังรบ ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ โดย
ปจจุ บั นได กําหนดให ดํา รงความพร อมของกําลั งรบขั้น ต่ํ า ในระดั บ พ.๓ เพื่อ ให มีขี ด ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ โดยจะตองมีเรือประเภทตาง ๆ อยูในสถานะพร อมใชงาน จํานวน ๘๕ ลํา ทั้งนี้
ยังไมรวมเรือความเร็วสูงปฏิบัติการในลําน้ําอีก ๙๙ ลํา
การปฏิ บัติ เพื่ อให บรรลุ ตามนโยบายดั งกล าว อร. จะต องสนั บสนุ นการซ อมบํ ารุ งเรื อในกลุ ม
ดังกลาวให คงสภาพความพรอมสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนการซอมบํารุง ทั้งใน
ลักษณะการซอมปองกัน การซอมแกไข รวมทั้งการสนับสนุนการสงกําลังพัสดุสายชาง ใหกับเรือและหนวย
ซอ มระดับกลาง โดยยึ ดหลั กการสงกําลังบํารุง ๗ ประการ ไดแก การตอบสนองความตองการ ความงาย
ความออนตัว ความประหยัด ความพอเพียง ความตอเนื่อง และความปลอดภัย

๘

๒.๓ คําสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔
ทร.ไดมีคําสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง การซอมยุทโธปกรณของกองทัพเรือ
ทั้งนี้เพื่อใหการซอมบํารุงยุทโธปกรณตาง ๆ มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และมีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการซอมบํารุง โดยมีเนื้อหาของคําสั่งที่สําคัญ ไดแก
๒.๓.๑ กําหนดใหมีหนวยเทคนิครับผิดชอบในการซอมบํารุงยุทโธปกรณตาง ๆ ของ ทร. จํานวน ๑๒
หนวย โดยใหกรมอูทหารเรือ เปนหนวยเทคนิคในการซอมบํารุงเรือที่เกี่ยวกับงานดานตัวเรือ กลจักร ไฟฟา และ
อุปกรณสายชาง และเครื่องทุนแรงที่เกี่ยวกับการซอมบํารุงเรือ
๒.๓.๒ กําหนดระดับการซอมบํารุงยุทโธปกรณ ออกเปน ๓ ระดับ ไดแก
การซอมบํารุงระดับหนวยผูใช (Organization Level : O Level)
การซอมบํารุงระดับกลาง (Intermediate Level : I Level)
การซอมบํารุงระดับโรงงาน (Depot Level : D Level)
๒.๓.๓ การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของหนวยเทคนิค โดย อร. จะตอง
๒.๓.๓.๑ อํานวยการและกํากับดูแลการซอมบํารุงเรือในทุกระดับการซอมทําทางเทคนิคให
เปนไปโดยเรียบรอย
๒.๓.๓.๒ จัดทําคําแนะนํา คูมือ กําหนดหลักเกณฑในการซอมบํารุงเรือ
๒.๓.๓.๓ กําหนดวิธีการในการรายงานสถานภาพ และการขอรับการสนับสนุนการซอมบํารุง
เพื่อใชในการวางแผนการซอมบํารุง
๒.๓.๓.๔ กําหนดอัตรา จัดหา สนับสนุน เครื่องมือ พัสดุ อะไหล เพื่อใชในการซอมบํารุงเรือ
๒.๓.๓.๕ แบงมอบความรับผิดชอบในการซอมบํารุงเรือใหกับหนวยซอมระดับโรงงาน และ
หนวยซอมระดับกลาง
๒.๓.๔ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยซอมระดับตาง ๆ
๒.๓.๕ กําหนดหลักเกณฑในการจางซอม โดยหนวยซอมบํารุงในทุกระดับสามารถดําเนินการจางซอมทํา
ยุทโธปกรณที่รับผิดชอบได หากไมสามารถดําเนินการซอมบํารุงไดเอง ไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม
๒.๓.๖ กําหนดใหการซอมบํารุงเรือ แบงเปน ๕ ขั้น จากขั้นที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๕ โดยเรียงลําดับจากการซอมบํารุง
ที่งายใชเครื่องมือนอย ไปหาการซอมบํารุงที่ยาก ซับซอน ตองใชเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่มากขึ้น
๒.๓.๗ กําหนดให การซอมบํารุงเรือระดับโรงงาน ดําเนินการโดย หนวยซอมบํารุงของ อร. กรง.ฐท.สส.
กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยแบงการซอมบํารุงเรือระดับโรงงานออกเปน ๓ ประเภท คือ การซอมจํากัด
การซอมตามระยะเวลา และการซอมคืนสภาพ
๓. การซอมบํารุงเรือ
การซอมบํารุง หมายถึง การปฏิบัติทั้งปวงที่กระทําเพื่อใหยุทโธปกรณคงอยูในสภาพ หรือกลับคืน
สูสภาพใชราชการได การปฏิบัติดังกลาวไดแก การตรวจ การทดสอบ การบริการ การซอมสราง การดัดแปลง
และการทําใหกลับใชราชการได โดยทั่วไปแลวสามารถแยกประเภทของการซอมบํารุงไดออกเปน

๙

๓.๑ การซอมบํารุงปองกัน (Preventive Maintenance) หมายถึง การดูแล และบริการ มีลักษณะการ
ดําเนินการที่สําคัญ คือ
๓.๑.๑ ดําเนินการกอนที่ยุทโธปกรณนั้นจะชํารุด
๓.๑.๒ สามารถดําเนินการ ทั้งในการซอมทําระดับ O I และ D
๓.๑.๓ การซอมบํารุงปองกัน (Preventive Maintenance) ดําเนินการได ๒ แบบ คือ
๓.๑.๓.๑ การซอมบํารุงตามแผน (Planned Maintenance) เปนการซอมบํารุงปองกัน
โดยใช ชั่ ว โมงการใช ง านหรื อ ระยะเวลาของการใช ง านยุ ท โธปกรณ เป น ตั ว กํ า หนดว า จะต อ งซ อ มบํ า รุ ง
ยุทโธปกรณนั้นเมื่อไร (Time Assessment) โดยมีลักษณะที่สําคัญ คือ
๓.๑.๓.๑.๑ สามารถวางแผนซอมบํารุงไดลวงหนา เปนผลใหสามารถเตรียม
งบประมาณและอะไหล เพื่อซอมทําลวงหนาได
๓.๑.๓.๑.๒ สามารถวางแผนการใชงานเรือลวงหนาได
๓.๑.๓.๑.๓ เรือจะมีคาความนาเชื่อถือ (Reliability) สูง
๓.๑.๓.๒ การซอมบํารุงตามสภาพการใชงาน (Condition Base Maintenance) เป น
การซอมบํารุงปองกันโดยทําการตรวจประเมินสถานะภาพของยุ ทโธปกรณ (Condition Assessment) แลว
ทําการซอมบํารุงตามความจําเปน ซึ่งการประเมินสถานะภาพนั้น สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน การสํารวจ
เรือ การติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคาการทํางานตาง ๆ ของยุทโธปกรณ (Trend Analysis) เปนตน และ
มีลักษณะที่สําคัญ คือ
๓.๑.๓.๒.๑ ตองมีกําลังพล เครื่องมือ วิธีการ เพื่อที่จะทําการประเมินและวิเคราะห
เพื่อทราบสถานะภาพของยุทโธปกรณ และที่สําคัญตองสามารถวิเคราะหสถานะภาพเพื่อกําหนดของขอบเขต
ของการซอมบํารุงได
๓.๑.๓.๒.๒ กําหนดระยะเวลาที่จะตองซอมบํารุงยุทโธปกรณไดยาก ทําให
เตรียมการดานงบประมาณและอะไหลยาก
๓.๑.๓.๒.๓ ประหยัดงบประมาณกวาเมื่อเทียบกับการซอมบํารุงตามแผน
๓.๒ การซอมบํารุงแกไข (Corrective Maintenance) มีลักษณะการดําเนินที่สําคัญ คือ
๓.๒.๑ ดําเนินการเมื่อยุทโธปกรณเกิดการชํารุดแลว
๓.๒.๒ ไมสามารถวางแผนการซอมบํารุงลวงหนาได ทําใหไมสามารถเตรียมงบประมาณและอะไหล
ลวงหนาได
๓.๒.๓ มีผลกระทบกับแผนการใชงานเรือ
๓.๒.๔ ระยะเวลาการซอมบํารุงสวนหนึ่งจะตองใชในการจัดหาอะไหล
๓.๒.๕ สามารถดําเนินการไดทั้งในระดับการซอมทํา O I D
๓.๓ การซอมบํารุงปรับปรุง
๓.๑ ดําเนินการเพื่อใหยุทโธปกรณมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน หรืออนาคต
๓.๒ ดําเนินการซอมบํารุงในระดับโรงงาน
๓.๓ มีการวางแผนลวงหนา ควรดําเนินการพรอมกับการซอมบํารุงตามวงรอบ

๑๐

การซอมบํารุง

corrective

เตรียม งป.ยาก / ซอมนาน /
กระทบแผนใชเรือ

preventive
ตองมีวิธีการ เครื่องมือ / ตอง
วิเคราะหได scope of work 
part budget /ทํานายลวงหนา
นานๆยาก / เตรียม งป.ยาก /
ประหยัด งป.กวา

เตรียม งป.งาย /วางแผนใชเรือได /
reliability สูง / ใช งป.มาก

Plan maintenance
Condition base maintenance
Time assessment
Condition assessment
-- Ship check
-- Trend analysis (vib. /oil etc.)

Running hour
calendar

๔..แนวความคิดในการซอมบํารุงเรือของ อร.
จากภารกิจและหนาที่ในการเปนหนวยเทคนิคที่รับผิดชอบในการซอมบํารุงเรือของ ทร. ความตองการ
ทางยุทธศาสตรของ ทร. ในการใชยุทโธปกรณและสิ่งอุปกรณใหไดตามกําหนด และนโยบายของ ทร. ในการดํารง
ความตอเนื่องของกําลังรบขั้นต่ําในระดับ พ.๓ อร.ไดกําหนดแนวความคิดในการซอมบํารุงเรือไว ๒ ประการ
ดังนี้
๔.๑ การซอมบํารุงตามแผน
โดย อร. จะจัดทําแผนซอมบํารุงเรือ ตามความจําเปนในการซอมบํารุง ดําเนินการซอมบํารุงเรือให
มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ด ว ยการใช ง บประมาณอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส ง มอบเรื อ ให ผู ใ ช ต รงตาม
กําหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหหนวยผูใชเรือ มีจํานวนเรือที่เพียงพอ และเรือมีสถานะความพรอมสามารถที่จะปฏิบัติ
ตามภารกิจที่ไดรับมอบอยางมีประสิทธิภาพ

๑๑

Quality Cost Delivery
สงมอบเรือ ( มีคุณภาพ / ตรงเวลา )

ลูกคาภายนอก
กร.

แจงแผนซอมฯ

อร.(กผช.อร.)

แจงแผนซอมฯ
สนับสนุน งป./
พัสดุ/อะไหล

- จัดแผนซอม/สราง/ดัดแปลงเรือ
- จัดเตรียม งป.(อยางมีประสิทธิภาพ)
- จัดเตรียมพัสดุ/อะไหล

หนวยซอม

ลูกคาภายใน

สงเรือเขาซอมทําตามแผน
๔.๒ การสนับสนุนเรือในกลุมเรือพรอม
อร. จะใหการสนับสนุนการซอมบํารุงในกับเรือที่อยูในสถานะเรือพรอม (เรือที่กําลังปฏิบัติงานอยู
กั บ หน ว ยผู ใ ช ) โดยการสนั บ สนุ น การซ อ มบํ า รุ ง ป อ งกั น ทั้ ง ด า นการซ อ มบํ า รุ ง ตามแผน (Planned
Maintenance) และการซอมบํารุงตามสภาพ (Condition Base Maintenance) การซอมบํารุงแกไข ทั้งใน
ระดับกลางและระดับโรงงาน รวมถึงการส งกําลั งพัสดุ สายชา ง เพื่อสนับ สนุ นการซอมบํารุง ปองกัน และการ
ซอมบํารุงแกไขในระดับหนวยผูใชใหกับหนวยเรือโดยตรง ทั้งนี้เพื่อใหเรือที่กําลังปฏิบัติงานอยูทุกลํามีสถานะ
ความพรอม สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ไมเกิดการชํารุดกอนที่จะครบกําหนดตองเขารับการซอมบํารุง
ตามแผน ในครั้งตอไป
๕..การแบงหนวยรับผิดชอบในการซอมบํารุงเรือ
๕.๑ วัตถุประสงค
ตามคํ าสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง การซอ มบํา รุงยุ ทโธปกรณ ของ ทร. กํา หนดให
หนวยซอมบํารุงของ อร. (อธบ.อร. อจปร.อร. อรม.อร.) กรง.ฐท.สส. กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
เปน หนวยซอมบํารุงเรือระดับโรงงาน และระดับกลาง ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานซอมบํารุงเรือเปนไปโดย
เรียบรอย อร.ไดพิจารณาแบงมอบเรือตาง ๆ ใหแก หนวยซอมบํารุงดังกลาว โดยจะตองรับผิดชอบ ทั้งการ
ซอมบํารุงตามแผน และการซอมบํารุงแกไข ในการซอมบํารุงระดับกลาง และระดับโรงงาน นอกจากนั้น
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การแบงมอบความรับผิดชอบฯ ดังกลาว จะทําใหเรือแตละลําทราบวาจะตองขอรับการสนับสนุนการซอม
บํารุงจากหนวยใด
๕.๒ ขอพิจารณาในการแบงมอบเรือ
ในการแบงมอบเรื อตาง ๆ ใหแกหน วยซ อมรับผิดชอบในการซอมบํารุงนั้น เนื่องจากหนวยซอมฯ
จะตองรับผิดชอบทั้งการซอมบํารุงตามแผนและการซอมบํารุงแกไข ทั้งในขณะที่เรือจอดอยู ณ ที่ตั้งปกติ และ
ขณะที่เรือออกปฏิบัติงาน ดังนั้น ในการแบงมอบฯ จึงมีขอพิจารณา ดังนี้
๕.๒.๑ ขีดความสามารถของหนวยซอมฯ ทั้งในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวก (อูแหง/ซินโครลิฟท/
ทาเทียบเรือ ฯลฯ) เครื่องมือตาง ๆ และขีดความสามารถของชาง
๕.๒.๒ ที่จอดเรือปกติ (ทาเรือแหลมเทียน ฐท.สส. / ทาเรือจุกเสม็ด ฐท.สส. / แมน้ําเจาพระยา
บริเวณ บางนา และ กลน.กร. / ฐท.สข.ทรภ.๒ / ฐท.พง.ทรภ.๓)
๕.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานของเรือ (ทรภ.๑ / ทรภ.๒ / ทรภ.๓)
๕.๓ ขีดความสามารถของหนวยซอมตาง ๆ
๕.๓.๑ อธบ.อร.
สิ่งอํานวยความสะดวก
อูแหงหมายเลข ๑ เปนอู ๒ ชั้น (ชั้นนอก และชั้นใน) อูชั้นนอกขนาด กวาง ๑๑.๒๐ เมตร
ยาว ๙๐.๐ เมตร ลึก ๔.๘๐ เมตร อูชั้นในขนาด กวาง ๑๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๔.๐ เมตร ลึก ๔.๐ เมตร มีขนาด
โดยรวม ยาว ๑๕๑ เมตร กวาง ๒๕ เมตร ลึกประมาณ ๖ เมตร มีเครนครอมอูขนาด ๔๐ ตัน จํานวน ๒ ชุด
อูแหงหมายเลข ๒ ขนาด ยาว ๑๓๐.๐ เมตร กวาง ๙.๘ เมตร ลึก ๔.๐ เมตร มีเครนประจํา
อูขนาด ๕ ตัน ๑ ชุด
ขีดความสามารถ
มีโรงงานดําเนินการซอมทํา ดัดแปลง ตัวเรือ เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ดังนี้
- เปนศูนยซอมเครื่องยนตติดทาย เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ และเครื่องยนตน้ํามันใสอื่นๆ
โรงงานเครื่องกล
ซอม ดัดแปลง แกไข ทดสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณของเรือใน
สาขากลจักร
โรงงานเรือเหล็ก
ซอม ดัดแปลง สวนประกอบและอุปกรณของเรือเหล็กและโลหะ
ตางๆ รวมทั้งทอทางและโลหะแผน
โรงงานไฟฟา
ซอม ดัดแปลง แกไข ติดตั้ง รื้อถอน เดินสาย ประกอบ ทดลอง
ระบบเครื่องพรอมอุปกรณไฟฟาและชุบโลหะ
โรงงานเบ็ดเตล็ด
ซอม ดัดแปลง แกไข ตัวเรือ สวนประกอบตัวเรือและอุปกรณที่ทํา
ดวยไม ใยแกว งานเกี่ยวกับการอู เชือกรอก ชางเย็บ ชางสี
๕.๓.๒ อจปร.อร.
สิ่งอํานวยความสะดวก
อูแหง ขนาดปากอูกวาง ๑๗.๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐ เมตร และลึก ๑๐.๘ เมตร สามารถ
รับเรือขนาดระวางขับน้ําไมเกิน ๕,๐๐๐ ตัน จํานวน ๒ อู
ลานซอมเรือ ขนาดกวาง ๘๐.๐ เมตร ยาว ๖๐.๐ เมตร สามารถรับเรือพรอมกันได ๗ ลํา
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ซินโครลิฟท ขนาด ๖๕๐ ตัน กวาง ๑๖.๐ เมตร ยาว ๕๗.๐ เมตร มีลานซอมเรือ
สามารถรับเรือได ๗ ลํา
อางจอดเรือ ขนาด ๓๒๐  ๑๗๒  ๙ เมตร
ทาเทียบเรือยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร
ปนจั่นไฟฟา สําหรับยกสิ่งของ (เคลื่อนที่ได) ขนาด ๓๕ ตัน ๑ ชุด และ ๑๐ ตัน ๓ ชุด
แทนทดสอบเครื่องยนต ขนาดไมเกิน ๕,๐๐๐ KW
ขีดความสามารถ
ตัวเรือ ซอมทําตัวเรือ เหล็ก ไม อะลูมิเนียม
การซอมทําดานกลจักร
- เปนศูนยซอมเครื่องยนต MTU 538 และ MTU 396 โดยดําเนินการไดถึงขั้น W 6
- ซอมทําเครื่องยนตดีเซลอื่นๆ ที่มีกําลังสูงสุด ๕,๐๐๐ แรงมา เชน DETROIT DIESEL FAIRBANK
MORSE , DEUTZ , MWM , MAN , PAXMAN ไดในระดับ Major Overhaul
- ซอมทําเกียรแบบตางๆ ของเรือใน ทร. ไดในระดับ Overhaul
- ซอมทําเครื่องจักรชวยประเภทตาง ๆ ไดในระดับ Overhaul
- มีแทนทดสอบเครื่องยนต (Testbench) จํานวน ๑ แทน สามารถทดสอบเครื่องยนต MTU Series
538 และเครื่องยนตอื่นๆ ที่มีกําลังไมเกินเครื่องยนต MTU 20V 538 ได
การซอมทําดานไฟฟา สามารถซอมทําอุปกรณไฟฟาประเภทตางๆ ดังนี้
- ปรับซอมมอเตอรและเจนเนอเรเตอร ที่มีกําลังสูงสุด 150 KW
- ซอมทําระบบไฟฟากําลังและระบบไฟฟาแสงสวาง
- อุปกรณไฟฟาตาง ๆ
๕.๓.๓ อรม.อร.
สิ่งอํานวยความสะดวก
อูแหง ขนาดกวาง ๔๐ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร ลึก ๑๘ เมตร มีทางรถวิ่ง (Ramp) ลงสูพื้นอู
กวาง ๓.๕ เมตร จํานวน ๑ อู
เครื่องจักรและอุปกรณประจําอูแหง
- Portal Crane ขนาด ๗๕ ตัน จํานวน ๒ ชุด.
- Sectional Gateจํานวน ๑ ชุด สามารถแบงอูแหงออกเปน ๒ สวน (๔๐ % และ ๕๐ %)
- Access Platform
จํานวน ๒ คัน
- Mobile Crane ขนาด ๒๕ ตัน จํานวน ๑ คัน
ทาเทียบเรือ (Arrival Berth) ขนาด ยาว ๓๕๐ เมตร ความลึกหนาทา ๑๓.๕ เมตร (จาก MSL)
ทาซอมเรือ (Refit Berth) ขนาด ยาว ๓๔๐ เมตร ความลึกหนาทา ๑๓.๕ เมตร (จาก MSL)
แทนทดสอบเครื่องยนตขนาดไมเกิน ๗,๐๐๐ KW
ขีดความสามารถ
ตัวเรือ ซอมทําเรือเหล็ก อะลูมิเนียม ไม
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กลจักร ซอมทําเครื่องยนตประเภทตางๆ ในระดับโรงงาน ดังนี้
- เปนศูนยซอมเครื่องยนต MTU Series 1163 และ 396 ไดในระดับ W6 (ยกเวนการปรับแตงและ
ทดสอบ Governor) โดยมีแทนทดสอบเครื่องยนต สามารถทดสอบเครื่องยนต MTU 1163 ไดทุกแบบ
- เครื่องยนต PIELSTICK , DETROIT DIESEL , PAXMAN , MWM และ RUSTON ไดในระดับ Major
Overhaul
- เครื่องยนตกังหันกาซ เครื่องจักรไอน้ํา เครื่องจักรชวยตาง ๆ
- ซอมทําเกียร RENK และ REINJES ไดในระดับ Overhaul
- ซอมทํา/เปลี่ยนอุปกรณระบบเพลาใบจักรของเรือตางๆ
- ซอมทําลิ้นน้ําทุกขนาดและทุกชนิดที่มีใชใน ทร. ซอมทําพัดน้ํา/เครื่องอัดลม/เครื่องแยกน้ํามัน/เครื่อง
หางเสือ/เครื่องลดอาการโคลง ทุกตราอักษรที่ ทร. มีใช ในระดับปรับซอมใหญ
ไฟฟา สามารถซอมทําอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ไดดังนี้
- ซอมทํา Generator ไดถึงขนาด ๖๕๐ KW
- ซอมทํา Motor ของเรือไดทุกแบบและทุกขนาด
- ซอมทําอุปกรณไฟฟา และระบบควบคุม Analog ไดทุกชนิด
งานควบคุมคุณภาพ
- ตรวจวิเคราะหคาการสั่นสะเทือน
- ตรวจสอบศูนยเพลาใบจักร และศูนยการตอเชื่อมและการติดตั้งอุปกรณตางๆ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อน
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และเครื่องสูบทุกชนิด
๕.๓.๔ กรง.ฐท.สส.
สิ่งอํานวยความสะดวก
ซินโครลิฟท ขนาด ๙๕๐ ตัน และ ๑๒๕ ตัน
ขีดความสามารถ
ตัวเรือ
ซอมทําเรือเหล็ก ไม อะลูมิเนียม
กลจักร
ซอมทําเครื่องยนต ดีเซล เครื่องจักรชวยตาง ๆ
ซอมทําเครื่องยนต MTU 538 ไดถึงขั้น W 5
ซอมทําเครื่องยนต MTU 396 ไดถึงขั้น W 6
ไฟฟา
ซอมทําเครื่องกําเนิดฯ มอเตอร อุปกรณไฟฟาตาง ๆ
๕.๓.๕ กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒
ขีดความสามารถ
ซอมทําเครื่องยนต MTU 538 และ MTU 396 ไดถึงขั้น W 4
ซอมจํากัด เครื่องจักรตาง ๆ
ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการซอมทําตัวเรือใตแนวน้ํา
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๕.๓.๖ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
สิ่งอํานวยความสะดวก
Marine Railway ขนาด ยาว ๕๖ เมตร กวาง ๑๐.๓ เมตรจํานวน ๑ ชุด มีขีดความสามารถ
ในการรับเรือขนาดไมเกิน ๗๐๐ ตัน ความยาวเรือไมเกิน ๖๐ เมตร ไดครั้งละ ๑ ลํา (เฉพาะเฟสที่ ๑)
ขีดความสามารถ
ซอมทําเครื่องยนต MTU 538 และ MTU 396 ไดถึงขั้น W 4
ซอมจํากัดเครื่องจักรตาง ๆ
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๖..การซอมบํารุงเรือตามแผน
เปน ธรรมดาที่ยุทโธปกรณทุก ชนิ ด รวมทั้งเรื อ จํ าเป น ต อ งได รั บ การซอมบํ า รุ งตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม แผนซอมบํารุ งเรือจึงเปนเครื่องมือชนิ ดหนึ่งที่ใชใ นการกําหนดวา เรือแตล ะลําควรจะตองเขารับ
การซอมบํารุงในระดับโรงงานเมื่อไร
ในการซอมบํารุงเรือของ อร. นั้น ไดใชแนวคิดในการดําเนินการโดยวิธีการซอมบํารุงปองกัน โดย
ในการจัดทําแผนซอมบํารุงเรือนั้น จะใชชั่วโมงการใชงานของอุปกรณหลักในเรือไดแก เครื่องจักรใหญ เปนตัวกําหนด
ในการจัดเรือเขารับการซอมคืนสภาพ (คส.) และการซอมตามระยะเวลา (ตว.) และใชอายุการใชงานของสีตัวเรือใตแนวน้ํา
เป น ตั ว กํ า หนดในการซ อ มจํ า กั ด ประจํ า ป (จก.ป.) ให กั บ เรื อ หรื อ กล า วได ว า การจั ด ทํ า แผนซ อ มเรื อ นั้ น
ดําเนินการโดยวิธี Time Assessment (TA)
เพื่อใหอุปกรณตาง ๆ ในเรือโดยเฉพาะเครื่องจักรชวยไดรับการซอมบํารุงไปในขณะเดียวกับที่เรือเขารับ
การซอมทํา คส. ตว. หรือ จก.ป. อร.ได ใชแ นวคิ ดในการซ อมบํารุ งปองกัน แบบการซอมบํา รุงตามสภาพ
(Condition Base Maintenance) ในลักษณะของการผสมผสาน ทั้งนี้ เพื่อใหแนใจวา เมื่อการซอมทําเรือแลวเสร็จ
ตามแผน อุปกรณทุกชนิดในเรือจะไดรับการซอมบํารุงตามระยะเวลา และสภาพการใชงานที่เหมาะสม และจะ
สามารถปฏิบัติงานไดโดยไมมีการชํารุด จนกวาจะครบวงรอบการซอมบํารุงระดับโรงงานในครั้งตอไป
๖.๑ แนวคิดในการจัดทําแผนซอมเรือ
เพื่อใหเรือทุกลําไดผลัดเปลี่ยนกันเขารับการซอมบํารุงในระดับโรงงานตามชวงเวลาที่เหมาะสม
อร.ไดจัดทําแผนซอมบํารุงเรือ โดยมีแนวคิดในการจัดทําแผนฯ ดังนี้
๖.๑.๑ จัดเรือเขาแผนฯ ตามความจําเปนในการซอมบํารุง โดยใชชั่วโมงการใชงานของเครื่องจักรใหญ
เปนเกณฑสําหรับการซอม คส. และ ตว. และใชอายุสีตัวเรือใตแนวน้ํา เปนเกณฑสําหรับการซอม จก.ป.
๖.๑.๒ จํานวนเรือแตละประเภทที่ไมไดเขารับการซอมบํารุงตามแผนฯ จะตองเหลือเพียงพอตอความตองการ
ในระดับ พ. ๓ โดย อร. จะเสนอแนะชื่อเรือที่มีความพรอมเพื่อให กร. ใชเปนขอมูลในการเลือกใชงาน โดยพิจารณา
ถึงเรือ ซึ่งเพิ่งไดรับการซอมบํารุงตามแผนแลวเสร็จ หรือมีชั่วโมงใชงานภายหลังการซอมบํารุงต่ํา
๖.๑.๓ ทําการตรวจสอบความพรอมทรัพยากรของหนวยซอมบํารุง (แรงงาน เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก
งบประมาณ รวมทั้ง อะไหล) กอนจัดเรื อเข าแผนฯ ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาจะสามารถดํา เนินการซอมบํารุงเรือให
แลวเสร็จตามแผนฯ ได หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผนฯ ไมวาจะเหตุใดก็ตาม จะพิจารณาวาจาง
ซอมทํา
๖.๒ ประเภทของการซอมบํารุงเรือตามแผน
การซอมบํารุงเรือตามแผน เปนการซอมบํารุงเรือระดับโรงงาน แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๖.๒.๑ การซอมคืนสภาพ (คส.)
- ดําเนินการเมื่อเครื่องจักรใหญของเรือ มีชั่วโมงใชงานครบกําหนดตองไดรับการซอมบํารุงใน
ขั้น Major Overhaul
- ขอบเขตของการดําเนินการ จะทําการปรับซอมเครื่องจักรใหญขั้น Major Overhaul ปรับ
ซอมเครื่องจักรชวย อุปกรณตาง ๆ และตัวเรือใหมีสภาพหรือสมรรถนะใกลเคียงกับของใหม

๒๒

๖.๒.๒ การซอมตามระยะเวลา (ตว.)
- ดําเนินการเมื่อเครื่องจักรใหญของเรือ มีอายุการใชงานครบกําหนดตองไดรับการซอมบํารุง
ในขั้น Top Overhaul
- ขอบเขตของการซอมบํารุง จะทําการปรับซอมเครื่องจักรใหญขั้น Top Overhaul ปรับซอม
เครื่องจักรชวย อุปกรณตาง ๆ และตัวเรือ ตามสภาพการใชงาน (Condition Base Maintenance)
๖.๒.๓ การซอมจํากัดประจําป (จก.ป.)
- ดําเนินการเมื่ออายุสีตัวเรือใตแนวน้ําครบ ๒ ป
- ขอบเขตของการดําเนินการ จะซอมทําระบบตัวเรือใตแนวน้ํา เครื่องจักรชวย และอุปกรณ
อื่น ตามสภาพการใชงาน (Condition Base Maintenance)
๖.๓ วงรอบอายุเรือ
หมายถึง การกําหนดวงรอบอายุการซอมบํารุงเรือ โดยเริ่มนับตั้งแตเรือเริ่มใชงานจนถึง
กําหนดเวลาที่เรือลํานั้นเขารับการซอมใหญ (Overhaul) หรือซอมคืนสภาพ
๖.๓.๑ การจัดทําวงรอบอายุเรือ
ขอมูลสําคัญที่ใชในการจัดทําวงรอบอายุเรือ ประกอบดวย
๖.๓.๑.๑ วงรอบความตองการในการซอมบํารุงอุปกรณหลักของเรือ คือ เครื่องจักรใหญ ซึ่ง
ถูกกําหนดจากบริษัทผูผลิต
๖.๓.๑.๒ ประมาณการ ชั่วโมงการใชงานของเรือในแตละป
๖.๓.๑.๓ ระยะเวลาที่ใชในการซอมบํารุงเรือระดับโรงงานในแตละครั้ง (คส. / ตว. / จก.ป.)
๖.๓.๒ ตัวอยางการคิดวงรอบอายุเรือ

ตัวอยางวงรอบอายุเรือ
- ร.ล.สีชังใชงาน คจญ. ปละประมาณ ๑๐๐๐ ช.ม.
- ซอมทํา คจญ. ในขั้น w5 หรือ top o/h ทุก 5000 ชม. โดยใช
เวลาในการซอมทํา ประมาณ ๖ เดือน
- ซอมทํา คจญ. ในขั้น w6 หรือ o/h ทุก 10000 ชม. โดยใชเวลา
ในการซอมทํา ประมาณ ๑ ป ๖ เดือน
ปที่ ๑

ปที่ ๒

ปที่ ๓

ปที่ ๔

ใชงาน ๕ ป ( ๕๐๐๐ ช.ม.)
จก.ป ๒ เดือน

ปที่ ๕

ปที่ ๖

ปที่ ๗

ปที่ ๘

ปที่ ๙

ปที่ ๑๐ ปที่ ๑๑ ปท๑ี่ ๒

ใชงาน ๕ ป ( ๕๐๐๐ ช.ม.)
ซอมตามระยะเวลา ๖ เดือน
ซอมคืนสภาพ ๑ ป ๖ เดือน
จก.ป ๒ เดือน

๒๓

วงรอบอายุเรือเปนขอมูลสําคัญที่จะใชในการจัดทําแผนซอมบํารุงเรือของ อร. เนื่องจากจะเปน
ตัวกําหนดวาเรือแตละลํา จะตองเขารับการซอมทํา คส. หรือ ตว. เมื่อไร
๖.๔ แผนซอมเรือระยะยาว
เปนการนําเอาวงรอบอายุเรือของเรือแตละลํามาจัดทําเปนแผนซอมบํารุงตามวงรอบอายุของเรือ
(แผนระยะยาว) โดยมีการแบงเรือใหหนวยซอมฯ ของ อร. รับเรือเขาซอมบํารุง ตามขีดความสามารถของแตละหนวย
ซึ่งจากแผนระยะยาวนี้ จะทําใหทราบวา เรือลําใดจะเขารับการซอม คส. / ตว. เมื่อไร และที่หนวยซอมใด
๖.๕ แผนซอมเรือระยะปานกลาง หรือแผน ๕ ป
เปนแผนซอมบํารุงเรือที่ อร. ไดจัดทําขึ้นเพื่อรองรับแผนซอมเรือระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคใน
การจัดทํา คือ
๖.๕.๑ เพื่อปรับแตงแผนการซอมบํารุงเรือ (กําหนดเวลาที่เรือตองเขารับการซอม คส. / ตว.) ให
ใกลเคียงกับความเปนจริง อันเนื่องมาจากชั่วโมงการใชงานเรือที่ใชตามความเปนจริง อาจไมตรงกับประมาณการฯ
ที่ไดใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนระยะยาว
๖.๕.๒ เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณ
๖.๕.๓ เพื่อใชเปนขอมูลใหหนวยผูใชเรือ และหนวยเทคนิคอื่น ๆ วางแผนการใชงานเรือ แผนการซอมบํารุง
แผนการปรับปรุงยุทโธปกรณ ในความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับแผนการซอมบํารุงเรือของ อร.
๖.๕.๔ อร. (กผช.อร.) จะจัดทําแผนซอมบํารุงเรือระยะปานกลาง (แผน ๕ ป) เปนประจําทุกป โดยเสนอ ทร.
เพื่อทราบ และแจกจายใหหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และจะใชขอมูลจากแผน ๕ ป ทําการปรับแผนซอม
ระยะยาว ใหเปนปจจุบัน (Update)
๖.๖ แผนซอมบํารุงเรือประจําป
เปนแผนซอมบํารุงเรือที่ จัดทําขึ้ นเพื่อรองรั บแผนซอมบํา รุงเรือระยะปานกลาง (แผน ๕ ป) ทั้งนี้
เพื่อกําหนดช ว งเวลาในซอมบํารุ งเรื อแต ละลํ าในป งบประมาณนั้น ๆ เพื่อให ห น ว ยผู ใช เ รื อทราบว า มีเ รื อ
อะไรบางที่ตองเขารั บการซอมบํารุ งระดั บ โรงงาน เขา รับ การซอมบํารุงที่ไหน และเมื่อไร เพื่อ จะนํ าขอมู ล
ดังกลาวไปใชในการจัดทําแผนการใชงานเรือ
๖.๖.๑ การจัดทําแผนซอมบํารุงเรือประจําป
๖.๖.๑.๑ หนวยซอมบํารุงระดับโรงงานทั้ง ๖ หนวย (อธบ.อร. อจปร.อร. อรม.อร. กรง.ฐท.สส.
กงน.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓) จะจัดทํารางแผนซอมบํารุงเรือประจําปลวงหนา ๑ ป เสนอ
กผช.อร.
๖.๖.๑.๒ รายชื่อเรือที่หนวยซอมจัดเขารับการซอมบํารุงตามแผนฯ ประจําป สําหรับการซอม คส. /
ตว. จะใช ข อมู ลจากแผน ๕ ป เป นหลั ก ในส วนของเรื อซ อม จก.ป. หน วยซ อมจะพิ จารณาจั ดเรื อที่ อยู ใน
ความรับผิดชอบ และมีอายุการใชงานสีตัวเรือใตแนวน้ําเกิน ๒ ป เขารับการซอมบํารุง
๖.๖.๑.๓ กผช.อร. จะรวบรวมรางแผนซอมบํ ารุงเรือประจําป ของทุกหนวยซอม จัดทําเปน
แผนซอมบํารุงเรือประจําปของ อร. และเชิญหนวยผูเกี่ยวของทั้งผูใชเรือ (กร. อศ.) และหนวยเทคนิคตาง ๆ
ประชุมเพื่อตรวจสอบรางแผน

๒๔

๖.๖.๑.๔ กผช.อร. จะเสนอรางแผนซอมบํารุงเรือป ให อร. อนุมัติและแจกจายเพื่อใชในการ
ดําเนินการตอไป
๖.๗ การสํารวจเรือ การเรียกเรือเขารับการซอมทํา และการสงมอบเรือ
๖.๗.๑ การสํารวจเรือ เปนการดําเนินการเพื่อใหทราบถึงสถานะภาพของเครื่องจักร / อุปกรณประจํา
เรือตาง ๆ รวมถึงสภาพของตัวเรือ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดขอบเขตของงาน
ซอมทํา (Scope Of Work) ซึ่งเมื่อทราบขอบเขตของงานซอมทําดังกลาวแลว
๖.๗.๒ หนวยซอมบํารุงเรือ มีหนาที่ในการสํารวจเรือทุกลําที่จะเขารับการซอมบํารุงตามแผนซอมประจําป
เพื่อจัดทํารายการซอมบํารุงทําการกําหนดขอบเขตของงาน จัดทําใบสั่งงาน จัดทําแผนซอมทําระดับหนวยซอม
เตรียมการเรื่องพัสดุ และอะไหล
๖.๗.๓ การสํารวจเรือนั้น หนวยซอมจะประเมินขอบเขตของงานโดยใชวิธีประเมินจากชั่วโมงใชการ
เครื่องจักร (Time Assessment) และประเมินตามสถานะภาพการใชงาน (Condition Assessment) ใน
ลักษณะของการผสมผสาน
๖.๗.๔ ในการสํารวจเรือ เรียกเรือเขารับการซอมทําและการสงมอบเรือนั้น หนวยซอมฯ จะปฏิบัติตาม
คูมือการบริหารงานซอมใหญเรือ พ.ศ.๒๕๒๖

๒๕

ผังกระบวนการซอมทําเรือของ อจปร.อร.

A - 720

A - 360

กผงร.ฯ จัดเตรียม
อะไหลลวงหนา

กผช.อร.จัดทําแผน
ซอมเรือวงรอบ 5 ป
(ปรับปรุงทุกป)

หนวยซอมวางแผน
และเตรียมการซอมทํา

อร.จัดทําแผนซอมเรือ
ประจําป และแจกจาย

ผูใชเรือวางแผน
การใชเรือ

A - 320
หนวยซอมแจงใหทางเรือ
สงรายงานขอซอมทํา

เรือสํารวจรายการ
ซอมทําสงหนวยซอม

A - 285

สํารวจเรือขั้นตน

A - 280

จัดทําใบสั่งงาน
ขั้นตน/ใบเบิก
พัสดุ

A - 240
ปรับแตงแกไข
แผนเรียกเรือเขาซอม
A - 210

ถามี

จัดทําแผนงาน
หลัก
เพิ่มเติมใบสั่ง งาน/
ใบเบิกพัส ดุ
ปรับแตงแผนงาน
หลัก

A - 60
เรียกเรือเขาซอม

ทบทวนแผน
ซอมทํา

งานเพิ่มเติม

ซอมทํา

A - 30
A-0

สงมอบเรือ

เตรียมพัสดุ
ขั้นตน

เตรียมพัสดุ
เพิ่มเติม

จัดทําแบบ

๒๖

๒๗

๒๘

๗. การสนับสนุนเรือในกลุมเรือพรอม
ภายหลังจากที่ อร.ไดซอมบํารุงเรือตาง ๆ ที่เขารับการซอมบํารุงตามแผนประจําปแลวเสร็จ และสง
มอบเรือ ใหกับหนวยผูใชเรือแลว เรือเหลานั้นจะถือวาอยูในสถานะเรือพรอม ซึ่งจากนโยบายของ ทร. เรือเหลานี้
จะตองคงความพรอม เพื่อใหสามารถดํารงความตอเนื่องของกําลั งรบขั้นต่ําในระดับ พ.๓ และถึงแมเรื อทุกลําจะ
ไดรับการซอมบํารุงมาเปนอยางดีในขณะที่เขารั บการซอมบํารุง ตามแผน แตในชวงระยะเวลาอยางนอย ๒ ป
กอนที่จะครบวงรอบในการเขารับการซอมบํารุงตามแผนในวงรอบตอไป ก็อาจเกิดการชํารุดของเครื่องจักรอุปกรณ
ขึ้นได รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ จะตองไดรับการซอมบํารุงปองกันตามระยะเวลาที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง
ดังนั้น อร. จึงตองใหการสนับสนุนเรือในกลุมเรือพรอม ทั้งโดยการสนับสนุนการซอมบํารุง และการสงกําลังพัสดุ
สายชาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ ทร.
๗.๑ แนวความคิดในการดําเนินการ
ภายหลังจากเรือไดรับการซอมบํารุงตามแผนแลวเสร็จ และไดสงมอบเรือใหกับหนวยผูใชแลว
หนวยซอมฯ ต าง ๆ จะมีการติดตามผลการซอมบํา รุง และสนับสนุ นการซอมบํารุ งทั้งในลั กษณะของการซ อม
ปองกัน และการซอมแกไข (Preventive and corrective maintenance) จนกวาเรือจะเขารับการซอมบํารุง
ตามแผนในครั้งตอไป โดย
๗.๑.๑ ตรวจสอบสภาพเรือ โดยทําการประเมินสถานะภาพของเครื่องจักร อุปกรณ (Condition Assessment : CA)
หากพบสิ่งบอกเหตุขอขัดของ จะทําการซอมบํารุงทันที ทั้งนี้ เพื่อใหเรือสามารถใชงานไดตอไป
๗.๑.๒ สนับสนุนการซอมบํารุงแกไช (Corrective maintenance) ตามที่เรือรองขอ
๗.๑.๓ สนับสนุนการซอมบํารุงตามแผน (PMS) ระดับกลาง และระดับโรงงาน
๗.๑.๔ จากการติดตามผลการซอมบํารุงดังกลาว หนวยซอมฯ ยังจะสามารถรวบรวมขอมูล
สถานะภาพ เครื่องจักร อุปกรณในเรือ ทั้งจากการประเมินตามชั่วโมงการใชงาน (Time Assessment) และ
การประเมินตามสภาพการใชงาน (Condition Assessment) เพื่อกําหนดขอบเขตของการซอมบํารุง ทําการ
เตรียมงบประมาณและอะไหล เมื่อเรือเขารับการซอมบํารุงตามแผนในวงรอบตอไป
๗.๒ การดําเนินการติดตามผลการซอมบํารุงหนวยซอมฯ ทุกหนวยจะมีแผนการสนับสนุนใหกับเรือทุกลําใน
ความรับผิดชอบ
๘. การดําเนินการดานงบประมาณ
กผช.อร. จะจัดทําแผนการใชงบประมาณใหสอดคลองกับแนวความคิดในการซอมบํารุงเรือของ
อร. ทั้งการซอมบํารุงเรือตามแผน และการสนับสนุนการซอมบํารุงเรือในกลุมเรือพรอม
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