
วิธทีางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๑. เกริ่นน า
การติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ เริ่มด้วยการตรวจสอบข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุงเดิม และรายงานเสนอความต้องการ การติดตั้ง

เครื่องหมายทางเรือ (หน่วยงาน ทร.) หลังจากนั้นท าการวางแผนการปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือประจ าปี เมื่อถึงก านดจะขอ
อนุมัติและเดินทางไปปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมบ ารุงฯ ในพื้นที่ที่ก าหนด ซึ่งการปฏิบัติงานประกอบด้วย การซ่อมบ ารุงฯ โดย พาหนะ ร.ล.สุริยะ และ
ซ่อมบ ารุงฯ โดย พาหนะ เรือรับจ้างในท้องถิ่น และการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งและซ่อมบ ารุงฯ จะกระท าหลังจากซ่อมบ ารุงเสร็จทันที 
เมื่อมั่นใจว่าการซ่อมบ ารุงมีความถูกต้องตาม ท าเนียบไฟและทุ่น ปชร.ล่าสุด และค าแนะน าของ IALA แล้ว จึงท าบันทึกเสนอ กบด.ศสด.อศ. เพื่อออก 
ปชร. และแก้ไขแผนที่เดินเรือต่อไป
ลักษณะส าคัญของวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

กคม.ศสด.อศ. ได้ด าเนินการ การติดตั้ง และซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ ตามค าแนะน าของสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ (IALA) โดยได้
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายทางเรือ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักเดินเรือทั่วโลก

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อให้การติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือมีความถูกต้องเป็นไปตามค าแนะน าของ IALA และลดเวลาในการปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อม

บ ารุงฯ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. เพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือและ ลดการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล
๒. เครื่องหมายทางเรือมีความถูกต้องเป็นไปตามค าแนะน าของ IALA
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
จ านวนเครื่องหมายทางเรือในความรับผิดชอบของ อศ. ครอบคลุมพื้นที่เส้นทางเดินเรือและสามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชม. 

๒. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูม)ิ ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ
ขั้นที่ ๑ ขั้นการวางแผนการติดต้ังและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ
ตามแผนประจ าปี โดย กคม.ศสด.อศ. จะรวบรวมข้อมูลจาก แผนพัฒนาเครื่องหมายทางเรือ ของ กคม.ศสด.อศ. รายงานความเสียหายด้าน

เครื่องหมายทางเรือจาก ประภาคาร และสถานีอุทกศาสตร์ และความต้องการของหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อมาก าหนดเป็นแผนการซ่อมบ ารุงฯ 
ประจ าปี

ขั้นที่ ๒ ขั้นเตรียมการติดต้ังและซ่อมบ ารุงฯ 
หลังจากมีขอบเขตแผนงานติดตั้ง และซ่อมบ ารุงฯ ประจ าปีแล้ว ในการเตรียมงานติดตั้ง และซ่อมบ ารุงฯ ต้องค านึงถึงพื้นที่ในการออกปฏิบัติ

ราชการ ก าลังพล งบประมาณ ร่วมไปถึงอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  เวลาเริ่มและสิ้นสุดการติดตั้งและซ่อมบ ารุงฯ โดยมีสิ่งที่ต้องค านึงอื่น ๆ เช่น 
กรณีที่มีกิจกรรมใดๆ ที่ท าให้การด าเนินงานติดตั้งและซ่อมบ ารุงฯ ต้องติดขัด สภาพอากาศ ฤดูกาล กิจกรรมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ราชการฯ เช่น การเข้าออกเรือสินค้า ความแรงของกระแสน้ า และการส่งก าลังบ ารุง

ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ 
ประกอบด้วย การติดตั้งและซ่อมบ ารุงตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ การเก็บและทิ้งทุ่นด้วยเรือใหญ่ การเก็บและทิ้งทุ่นด้วยเรือเล็ก การติดตั้งและ

ซ่อมบ ารุงระบบ AIS มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เครื่องหมายทางเรือในความรับผิดชอบของ อศ. ครอบคลุมพื้นที่เส้นทางเดินเรือและสามารถใช้งานได้
ตลอด ๒๔ ชม. ประกอบไปด้วย

๓.๑ การติดตั้งและซ่อมบ ารุงตะเกียงพลงังานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๆ อยู่  ๗  ส่วน คือ
๑. การซ่อมบ ารุงตัวเรือนตะเกียง (Marine Lanterns) 
๒. การซ่อมบ ารุงเครื่องควบคุมจังหวะไฟ  (Flasher)
๓. การซ่อมบ ารุงเครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ (Lampchanger )                                            
๔. การซ่อมบ ารุงหลอดไฟ (Lamps)
๕. การซ่อมบ ารุงสวิตช์แสงแดด (Sun Switch or Photocell)
๖. การซ่อมบ ารุงแบตเตอรี่ (battery) 
๗. การซ่อมบ ารุงแผงเซลล์แสงอาทิตย์  (Solar Module)

๓.๒ การเก็บและทิ้งทุ่นด้วยเรือใหญ่ หมายถึง การน าเรือ ร.ล.สุริยะ เข้าเก็บ–ทิ้งทุ่น โดยขั้นตอนการน าเรือนั้นจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่บนสะพานเดินเรือเป็นส าคัญ เช่น ผบ.เรือ,ต้นเรือ,ต้นหน,นายทหารสื่อสาร,เรดาร์,เครื่องหยั่งน้ า,ช่างเครื่อง และถือท้าย ในขั้นตอนภาค
หัวเรือจะเป็นในส่วนของการเตรียมสมอหัว,การใช้เครน และหน้าระวางจะเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ

๓.๓ การเก็บและทิ้งทุ่นด้วยเรือเล็ก หมายถึง การน าเรือเล็ก,เรือรับจ้างในท้องถิ่น,เรือยนต์,เรือโถง ท าการวางทุ่นด้วยเรือเล็ก โดยมีเจ้าหน้าที่
ช่างเครื่องหมายทางเรือด าเนินการสั่งการ ควบคุมการปฏิบัติ ด าเนินการวางทุ่น และใช้นักประดาน้ าด าเนินการถอดประกอบอุปกรณ์ของทุ่นส่ว น
ต่างๆ และ/หรือ ยกเลื่อนทุ่น,ตุ้มปูน โดยอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องหมายทางเรือ จะใช้วิธีการเก็บและทิ้งทุ่นด้วยเรือเล็กในกรณีที่ 
ต าบลที่ทุ่นอยู่ในที่ตื้น และมีอันตราย หากน าเรือใหญ่เข้าเก็บทิ้งทุ่น  

๓.๔ การติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบ AIS AtoN ระบบ AIS เป็นระบบรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุย่าน VHF  Maritime   Band   เพื่อใช้รับส่งข้อมูล 
จากเรือล าหนึ่งไปให้กับเรือหรือจากเรืออื่นๆ หรือสถานีชายฝั่ง ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ และ ระบบ AIS AtoN ส าหรับติดตั้งกับเครื่องหมาย
ทางเรือ จะส่งข้อมูลต่างๆ ไปแสดงบนเรือ และหน่วยงานที่ท าการควบคุมเครื่องหมายทางเรือ (สถานีควบคุม) โดยข้อมูลของเครื่องหมายทางเรือที่
ส่งไปยังเรือต่างๆ มีชื่อของเครื่องหมายทางเรือนั้นๆ ทิศทางและระยะทางจากเรือถึงเครื่องหมายทางเรือ รวมถึงต าบลที่ของเครื่องหมายทา งเรือ 
ส าหรับข้อมูลของเครื่องหมายทางเรือที่ส่งจากสถานีลูกข่ายไปยังสถานีควบคุมหลักมี ชื่อ ต าบลที่ ระยะทาง และทิศทาง ตลอดจนสถานการณ์ท างาน
ต่างๆ ของเครื่องหมายทางเรือนั้น ๆ เช่น สถานะของแบตเตอรี่ จ านวนหลอดไฟที่ใช้การได้ ลักษณะไฟ และสถานะของไฟติดและไฟดับ เป็นต้น ซึ่ ง
การซ่อมบ ารุงประกอบด้วย การตรวจสอบการต่อพ่วงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบ AIS AtoN และการตรวจสอบการแสดงผล  

ขั้นที่ ๔ การตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของต าบลที่ ลักษณะไฟ โดยอ้างอิงกับ ท าเนียบไฟและทุ่น ของ ปชร.ล่าสุด และค าแนะน าของ IALA
ขั้นที่ ๕ การส่งข้อมูลเพื่อออก ปชร. และผลิตแผนที่เดินเรือ
การท าบันทึกเสนอ กบด.ศสดอศ. เพื่อออก ปชร. และแก้ไขแผนที่เดินเรือต่อไป
ขั้นที่ ๖ ท ารายงานสรุปและบันทึกประวัติการซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ
การจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ เสนอ อศ. สรุปผลการซ่อมบ ารุงเสนอ กคม.ศสด.อศ. เพื่อบันทึกเป็นประวัติการซ่อมบ ารุง

เครื่องหมายทางเรือ ต่อไป

ผลการด าเนินการ
เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือแล้ว ส่งผลให้ การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามแผนงานที่วางไว้ และ งาน

ซ่อมบ ารุงฯ เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ หน่วยงาน อย่างไร

เครื่องหมายทางเรือมีมาตรฐาน ถูกต้อง ตามค าแนะน าของ IALA โดยใช้เวลาตามที่ก าหนด และสามารถติดตามสถานะเครื่องหมายทางเรือได้ตลอดเวลา ด้วย
ระบบ AIS AtoN ร่วมถึงสามารถพัฒนาองค์บุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจในงานเครื่องหมายทางเรือ
เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อ ทร. อย่างไร

เครื่องหมายทางเรือในความรับผิดชอบของ อศ. ครอบคลุมพื้นที่เส้นทางเดินเรือในน่านน้ าไทย และสามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชม. ท าให้เพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินเรือและ ลดการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล กับเรือใน ทร
บทเรียนที่ได้รับ 

จากอดีตถึงปัจจุบันงานด้านเครื่องหมายทางเรือ มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งอุปกรณ์และทฤษฏี จะว่าเห็นได้ว่าการพัฒนาความรู้ของบุคลากร เป็นสิ่ งจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง ในปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ 
ปัจจัยความส าเร็จ

ปัจจัยความส าเร็จคือความรู้และความเข้าใจของบุคลากร ในการฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นั้น การถ่ายทอดความรู้จะท าตั้งแต่เริ่มเตรียมการ จนไปถึง
การได้รับประสบการณ์จริงของการท างานในสนาม 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

กระบวนการติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ
ค าส าคัญ 

กองเครื่องหมายทางเรือ เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน จัดหา ติดตั้ง  และซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ าไทย ให้เป็นไปตามค าแนะน าของสมาคมประภาคารระหว่างประเทศ

ล าดับ ขั้นตอน
มาตรฐานเวลา

(ชม.)
ข้อก าหนดของกระบวนการ ผู้

รับผิดชอบ

1
๗  วัน

- แผนซ่อมบ ารุงประจ าปี
- แผนพัฒนาเครื่องหมายทางเรือ ของ 
กคม.ศสด.อศ.
- รายงานความเสียหายจาก ประภาคาร 
และสถานีอุทกศาสตร์
- ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ประโยชน์

หน.ควบคุมเครื่องหมายทางเรือ

2 ๑๕  วัน
- การเตรียม ก าลังพล งบประมาณ รวม
ไปถึงอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง

ผอ.ตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องหมาย
ทางเรือ
/หน.ชุดฯ

3
๓๐  วัน

- การซ่อมบ ารุงตะเกียงพลังงาน
แสงอาทิตย์
- การเก็บและทิ้งทุ่นด้วยเรือใหญ่
- การเก็บและทิ้งทุ่นด้วยเรือเล็ก
- การซ่อมบ ารุงระบบ AIS

ผอ.ตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องหมาย
ทางเรือ
/หน.ชุดฯ

4
๑ ชม.

- ตรวจสอบความถูกต้องของต าบลที่ 
ลักษณะไฟ โดยอ้างอิงกับ ท าเนียบไฟ
และทุ่น ปชร.ล่าสุด และค าแนะน าของ 
IALA

ผอ.ตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องหมาย
ทางเรือ
/หน.ชุดฯ

5 ๑ – ๓  วัน 
- ท าบันทึกเสนอ กบด.ศสดอศ. เพื่อ
ออก ปชร. และแก้ไขแผนที่ต่อไป

ประจ าแผนกควบคุมฯ

๗  วัน

- จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการ เสนอ อศ.
- สรุปผลการซ่อมบ ารุงเสนอ กคม.
ศสด.อศ. เพื่อบันทึกเป็นประวัติการ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองหมายทางเรือ

ผอ.ตรวจซ่อมบ ารุงเครื่องหมาย
ทางเรือ
/หน.ชุดฯ

6

รวม
ประมาณ ๖๒ วัน

๑ ชม.

วางแผนการซ่อมบ ารุง/แผนซ่อมบ ารุง          

ประจ าปี

เตรียมการซ่อมบ ารุงฯ

การปฏิบัติงานติดตั้ง
และซ่อมบ ารุงฯ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ท ารายงานสรุปและ
บันทึกประวัติการซ่อมบ ารุง

เครื่องหมายทางเรือ

การส่งข้อมูลเพื่อออก ปชร. 
และผลิตแผนที่เดินเรือ

ถูกต้อง



การวางแผนการซอ่มบ ารุง/แผนซอ่มบ ารุงประจ าปี  
ต้องด าเนินการอย่างไรบ้างคะ

การเตรียมการติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือท าอย่างไรคะ

เป็นการเตรียม ก าลงัพล งบประมาณ รวมไปถงึอปุกรณ์
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ให้พร้อมก่อนไปปฏิบตัิงานซอ่มบ ารุงฯ

กระบวนการติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ

การวางแผนซ่อมบ ารุงฯ ประจ าปี กคม.ศสด.อศ. จะรวบรวมข้อมูลจาก 
แผนพัฒนาเคร่ืองหมายทางเรือ ของ กคม.ศสด.อศ. รายงานความเสียหายด้าน
เคร่ืองหมายทางเรือจาก ประภาคาร และสถานีอุทกศาสตร์ ความต้องการของ
หน่วยผู้ใช้ประโยชน์ เพ่ือมาก าหนดเป็นแผนการซอ่มบ ารุงฯ ประจ าปี



การตรวจสอบความถูกต้อง ของการปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมบ ารุงฯ  
จะต้องท าอย่างไรคะ

เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของต าบลที่ของทุ่น 
ลักษณะไฟ โดยอ้างอิงกับ ท าเนียบไฟและทุ่น 
ปชร.(ประกาศชาวเรือ) ล่าสุด โดยให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของ IALA ครับ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ เครื่องหมายทางเรือใน
ความรับผิดชอบของ อศ. ครอบคลุมพื้นที่
เส้นทางเดินเรือ และสามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ 
ชม. ประกอบไปด้วย 
- การซ่อมบ ารุงตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์
- การเก็บและทิ้งทุ่นด้วยเรือใหญ่
- การเก็บและทิ้งทุ่นด้วยเรือเล็ก
- การซ่อมบ ารุงระบบ AIS
การติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือมี

การปฏิบตัิงานติดตัง้และซอ่มบ ารุงฯ
มีวิธีด าเนินการอย่างไรบ้างคะ

กระบวนการติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ



ข้อมูลของการตรวจสอบความถูกต้อง
จะน าไปท าอะไรต่อหรือคะ

กคม.ศสด.อศ. จะท าบันทึกเสนอ กบด.ศสด.อศ.
เพื่อออก ปชร. และแก้ไขแผนที่เดินเรือต่อไป ครับ

การท ารายงานสรุป และบันทึกประวัติการซ่อมบ ารุง
เครื่องหมายทางเรือ มีหลักการท างานอย่างไรบ้างคะ

- จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำร เสนอ อศ.
- สรุปผลกำรซ่อมบ ำรุงเสนอ กคม.ศสด.อศ. เพื่อบันทึกเป็น         
ประวัติกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องหมำยทำงเรือ ครับ

กระบวนการติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ

IALA (International Association of Marine Aids 

to Navigation and Lighthouse Authorities) คือ 
สมาคมประภาคารระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่
ก่อตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้การใช้
เครื่องหมายทางเรือมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก                                            
. ครับ            

IALA คือ อะไรคะ


