คำนำ

เป้า หมายสูง สุด ของการมีเรือรบไว้ใ ช้ใ นราชการคือ การที่เรือเหล่านั้นมีค วามพร้อ มใช้ร าชการ
แต่อย่างไรก็ตาม เรือรบก็ยังมีความจาเป็นที่จะต้องมีช่วงเวลาสาหรับการซ่อมบารุง ซึ่งต้องดาเนินการในอู่ซ่อมเรือ
การทางานในอู่ซ่อมเรือ โดยเฉพาะการนาเรือเข้าซ่ อมทาตัวเรือใต้แนวน้า ในอู่แห้ง (DRY DOCK)
อู่น้า (BASIN OR WET DOCK) บนชานยกเรือ (SYNCHROLIFT) หรือ คานเรือ (SLIPWAY) นับว่า
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ทั้งกับผู้ปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้
ดังนั้นเอกสาร “คู่มือการอู่” เล่มนี้จึงจัดทาขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาแนวทางการทางานเกี่ยวกับการอู่ที่ถูกต้อง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
ในเรื่องของการอู่ ประเภทอู่เรือ ศัพท์ทั่วไปที่ใช้เกี่ยวกับการอู่ การอ่านแบบเรือเข้าอู่ หมอนรับเรือ อุปกรณ์
เครื่องทุ่นแรง รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติของเรือขณะเข้าอู่ต่างๆ ของ ทร.
คณะทางานพิจารณาและจัดทา อทร.
ด้านการส่งกาลังบารุง
พ.ศ.๒๕๕๕

ก

สารบัญ

คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่
๑ กล่าวโดยทั่วไป
การอู่
ประเภทอู่เรือ
ศัพท์ทั่วไปที่ใช้เกี่ยวกับการอู่
การอ่านแบบเรือเข้าอู่
หมอนรับเรือ
อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง
๒ การนาเรือเข้า-ออก อู่ทหารเรือธนบุรี
กล่าวทั่วไป
การเตรียมการก่อนนาเรือเข้าอู่แห้ง
การปฏิบัติในการนาเรือเข้าอู่
การปฏิบัติระหว่างเรืออยู่ในอู่แห้ง
การเตรียมการก่อนการนาเรือออกจากอู่แห้ง
การปฏิบัติในการนาเรือออกจากอู่แห้ง
๓ การนาเรือเข้า-ออก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
กล่าวทั่วไป
การเตรียมการก่อนนาเรือเข้า อู่น้า อู่แห้ง และขึ้นชานยกเรือ
การปฏิบัติในการนาเรือเข้าอู่น้า อู่แห้ง และขึ้นชานยกเรือ
การปฏิบัติระหว่างเรืออยู่ในอ่างจอดเรือ ในอู่แห้ง และชานยกเรือ
การเตรียมกาในการนาเรือออกอู่น้า อู่แห้ง และลงจากลานซ่อมเรือ
การปฏิบัติในการนาเรือออกอู่น้า อู่แห้ง และลงจากลานซ่อมเรือ
ข้อควรระมัดระวังในการเลื่อนเรือเข้า-ออก อ่างจอดเรือ
เทคนิคการใช้เรือลากจูงในการเลื่อนเรือบริเวณ อจปร.อร.
๔ การนาเรือเข้า-ออก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กล่าวทั่วไป
การเตรียมการก่อนนาเรือเข้าอู่แห้ง
การเตรียมเรือเข้าอู่แห้งและการรักษาความปลอดภัย
การปฏิบัติในการนาเรือเข้าอู่แห้ง (DRY DOCK)
ข้อห้ามของเรือขณะอยู่ในอู่แห้ง
การเตรียมการนาเรือออกอู่แห้ง (DRY DOCK)
ข

(ก)
(ข)
(ง)
(จ)
หน้า
๑
๑
๑
๓
๑๔
๑๗
๒๔
๔๖
๔๖
๕๑
๕๓
๕๔
๕๖
๕๗
๕๘
๕๘
๖๐
๗๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๕
๙๖
๙๘
๙๘
๑๐๘
๑๑๔
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

การปฏิบัติของเรือก่อนออกจากอู่แห้ง
การปฏิบัติในการนาเรือออกจากอู่แห้ง
ข้อห้ามของเรือขณะอยู่ในพื้นที่ อรม.อร.
การรักษาความปลอดภัย
๕ การนาเรือ ขึ้น-ลง ชานยกเรือ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
กล่าวทั่วไป
การเตรียมการนาเรือขึ้นชานยกเรือ
การปฏิบัติของเรือขณะอยู่บนลานซ่อมเรือ กรง.ฐท.สส.
การเตรียมและการนาเรือลงชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน/ ๑๒๕ ตัน
การดาเนินการในการซ่อมทาระหว่างที่เรืออยู่ที่ ลานซ่อมเรือ กรง.ฐท.สส.
๖. การนาเรือขึ้น-ลง ชานยกเรือ กองโรงงานฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
กล่าวทั่วไป
การเตรียมการก่อนนาเรือขึ้นคานเรือ
การปฏิบัติของเรือในการขึ้นคานเรือและการรักษาความปลอดภัย
การดาเนินการในการซ่อมทาระหว่างที่เรืออยู่ที่ลานซ่อมเรือ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
การปฏิบัติระหว่างเรืออยู่บนคานเรือของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
การเตรียมและการนาเรือลงคานเรือ
การปฏิบัติของเรือเมื่อลงจากคานเรือ
สิ่งอานวยความสะดวกของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓

ค

๑๑๘
๑๑๙
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๖
๑๒๖
๑๓๑
๑๓๓
๑๓๕
๑๓๗
๑๓๙
๑๓๙
๑๔๓
๑๔๕
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

สารบัญตาราง

ตารางที่
๑. การเปรียบเทียบระหว่างเส้นรอบวงและเส้นผ่าศูนย์กลางของเชือก-เชือกลวด
๒. ขนาดมิติของอู่แห้งหมายเลข ๑
๓. ขนาดมิติต่าง ๆ ของอู่แห้งหมายเลข ๒
๔. ขอบเขตความรับผิดชอบซ่อมเรือของ อรม.อร.
๕. การแสดงเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนงานอู่ของ กอง สน.อรม.อร.
๖. ข้อมูลเรือ และมิติต่าง ๆ รวมทั้งระวางขับน้้าของเรือที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
รับผิดชอบซ่อมท้า

ง

หน้า
๒๗
๔๘
๔๙
๑๐๘
๑๒๒
๑๔๓

สารบัญภาพ

ภาพที่
๑. อู่แห้ง (DRY DOCK)
๒. อู่ลอย (FLOATING DOCK)
๓. อู่น้า (BASIN OR WET DOCK)
๔. คานเรือ (SLIPWAY)
๕. ส่วนแบ่งตัวเรือ (PARTS OF THE HULL)
๖. ส่วนแบ่งตัวเรือ
๗. ส่วนแบ่งตัวเรือ
๘. ส่วนต่าง ๆ ของพื้นผิวตัวเรือ (HULL SURFACES)
๙. ศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวเรือ (HULL TERMS)
๑๐. ดาดฟ้าของเรือรบสมัยเรือใบ (ARRANGEMENT OF DECKS IN A SAILING
MAN-OF-WAR)
๑๑. ดาดฟ้าของเรือรบสมัยใหม่
๑๒. ส่วนประกอบบนดาดฟ้าเปิดและโครงสร้างบนเรือ
๑๓. ต้าบลที่ในแนวท้ายเรือ (POSITION FORE AND AFT)
๑๔. ต้าบลที่ด้านขวางล้าเรือ (POSITION ATHWART SHIPS)
๑๕. วิธีการแสดงต้าแหน่งต่าง ๆ ให้ละเอียด
๑๖. เลขแนวน้้า (DRAUGHT MARKS)
๑๗. ขีดเครื่องหมายแนวบรรทุกเต็มที่ (PLIMSOLL MARK AND LOAD LINES)
๑๘. การปล่อยเรือลงน้้าจากคานเรือ
๑๙. เสาผูกเรือ (DOLPHINS)
๒๐. ไม้บรรทัดมาตราส่วน (SCALE)
๒๑. หมอนข้างหรือหมอนเสริมขนาดใหญ่
๒๒. หมอนกลางหรือหมอนหลักในอู่แห้ง
๒๓. หมอนเหล็กขนาด ๕๐ CM. (ประกอบหมอนไม้ด้านข้าง)
๒๔. หมอนเหล็กขนาด ๕๐ CM. (ประกอบหมอนไม้ตรงกลาง)
๒๕. หมอนเหล็กขนาด ๑๐๐ CM.
๒๖. ผูกหักคอชั้นเดียวและผูกหักคอสองชั้น
๒๗. ผูกเจ๊ก
๒๘. ผูกเจ๊กลากซุง
๒๙. ผูกตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวและผูกตะกรุดเบ็ดสองชั้น
๓๐. ผูกตะกรุดเบ็ดกลืนชั้นเดียวและผูกตะกรุดเบ็ดกลืนสองชั้น
๓๑. ผูกรัสโต
๓๒. ผูกกะชั้นเดียวและผูกกะสองชั้น
๓๓. ผูกกะบ่วงหรือห่วง
จ

หน้า
๑
๒
๒
๓
๔
๔
๔
๕
๖
๗
๘
๘
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๑
๑๓
๑๓
๑๖
๒๑
๒๒
๒๒
๒๓
๒๓
๒๘
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
๒๙
๓๐
๓๐

๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.

ผูกสอดสร้อย
ผูกเลขแปด
ผูกยายแก่
ผูกร่น
ผูกตราสังข์
ผูกสมาธิห่วงชั้นเดียวและผูกสมาธิห่วงสองชั้น
ผูกถังตั้ง
ผูกต่อกะ
ผูกต่อหักคอ
ผูกกระดานชุลี
ผูกบาระตูกับไม้
ผูกหักคอขอชั้นเดียว ผูกหักคอขอสองชั้น
ผูกขัดสมาธิขอ
ผูกกะสองห่วง
การร้อยรอกจาดเดี่ยว
การร้อยรอกวิ่งเดี่ยว
การร้อยรอกจาดตาเดียวสองตัว วิธีดึงลง
การร้อยรอกจาดตาเดียวสองตัว วิธีดึงขึ้น
การร้อยรอกจาดตาเดียวกับสองตา วิธีดึงลง
การร้อยรอกจาดตาเดียวกับสองตา วิธีดึงขึ้น
การร้อยรอกจาดสองตาสองตัว วิธีดึงลง
การร้อยรอกจาดสองตากับสามตา วิธีดึงลง
การร้อยรอกจาดสองตากับสามตา วิธีดึงขึ้น
การร้อยรอกจาดสามตาสองตัว วิธีดึงลง
การร้อยรอกจาดสามตาสองตัว วิธีดึงขึ้น
ลิ่ม
แสดงผังที่ตั้งอู่แห้งของ อธบ.อร.
แสดงรายละเอียดลักษณะอู่แห้งหมายเลข ๑
แสดงรายละเอียดลักษณะอู่แห้งหมายเลข ๒
การยกเรือเข้าอู่
อู่แห้ง
เรือลากจูง
พื้นที่รับผิดชอบภายในอ่างจอดเรือของ อจปร.อร.
อู่น้า (BASIN)
เตรียมน้าเรือเข้าอู่แห้งหมายเลข ๒
ตัวอย่างเอกสารการเตรียมน้าเรือเข้าอู่แห้ง
แบบรายงาน (รายงานสถานภาพของส่วนที่ต่้ากว่ากระดูกงู)
อู่แห้งหมายเลข ๑ และหมายเลข ๒
การวางหมอนของเรือแบบนั่งเบาะ
ฉ

๓๐
๓๑
๓๑
๓๑
๓๑
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๓
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
๓๘
๓๙
๓๙
๔๐
๔๑
๔๑
๔๒
๔๒
๔๖
๔๗
๔๘
๕๓
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๕
๖๖
๖๗

๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.

การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งเบาะ
๖๘
การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งหมอน
๖๘
หมอนกลาง
๖๙
ไม้ประกับหมอนเพื่อขึงเชือกเส้น BASE LINE
๗๐
การถ่ายระดับหมอนกลางไปหมอนข้างด้วยสายยางระดับน้้า
๗๐
การตีไม้ประกับไม้หมอนกับหมอนหลุด
๗๑
ท้าเครื่องหมายท้ายเรือสุดที่ข้างอู่ทั้งสองข้างและหมอนลิ่มใช้อัดเสริมตาม
CKING PLAN
๗๒
๘๐. รายการบันทึกการน้าเรือเข้าอู่และขึ้นอู่ ชานยกเรือ
๗๓
๘๑. ตารางปรับระดับหมอนรองรับเรือ
๗๔
๘๒. ชานยกเรือ
๗๖
๘๓. การวางหมอนรองรับเรือบนลานซ่อมเรือ
๗๖
๘๔. ไม้แสดงความลึกเมื่อหย่อนชานยกเรือ
๗๖
๘๕. แบบฟอร์มการตรวจสอบในการน้าเรือขึ้นชานยกเรือ
๗๗
๘๖. แบบฟอร์มการตรวจสอบในการน้าเรือเข้า-ออก อ่างจอดเรือ
๗๙
๘๗. ประตูอ่างจอดเรือ
๗๙
๘๘. เรือ อร. ๕๑ แล่นผ่านประตูอ่างจอดเรือ เพื่อน้าเรือเข้าอู่น้า
๘๐
๘๙. การพ่วงจูงเรือใหญ่เข้าอ่างจอดเรือ
๘๐
๙๐. เรือลากจูงเรือใหญ่เข้าอู่แห้ง
๘๑
๙๑. เครื่องวัดความเอียงเรือ
๘๑
๙๒. การติดตั้งตอหม้อท้ายเรือ
๘๓
๙๓. การติดตั้งไม้ค้ายันและการอัดไม้ค้ายันกับผนังอู่แห้ง
๘๓
๙๔. แบบฟอร์มการตรวจสอบในการน้าเรือเข้าอู่แห้ง
๘๔
๙๕. ขณะหย่อนชานยกเรือ
๘๖
๙๖. เรือลากจูงน้าเรือมาที่ชานยกเรือ
๘๗
๙๗. แต่งเรือให้อยู่ในต้าแหน่งเรือนั่งหมอนด้วยรอกแม่แรง
๘๗
๙๘. ประดาน้้าตรวจต้าแหน่งเรือนั่งหมอนและเจ้าหน้าที่โรงงานเชือกรอกตีอัดไม้หมอน ๘๘
๙๙. ลากเรือจากชานยกเรือไปที่ลานซ่อมเรือและเรืออยู่บนลานซ่อมเรือ
๘๘
๑๐๐. แบบฟอร์มการตรวจสอบในการน้าเรือขึ้นชานยกเรือ
๘๙
๑๐๑. แบบฟอร์มการตรวจสอบในการน้าเรือออกอู่แห้ง
๙๓
๑๐๒. การเลื่อนเรือจากลานซ่อมเรือมาที่ชานยกเรือ
๙๔
๑๐๓. การหย่อนชานยกเรือ
๙๔
๑๐๔. แบบฟอร์มการตรวจสอบในการน้าเรือลงชานยกเรือ
๙๕
๑๐๕. อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
๙๘
๑๐๖. อู่แห้ง ขนาด ๔๐ x ๒๓๖ x ๑๘ เมตร
๙๘
๑๐๗. เครนไฟฟ้า ขนาด ๗๕ ตัน ขณะก้าลังยกชิ้นส่วนของ SECTIONAL GATE
๙๙
๑๐๘. รถเครนเคลื่อนที่ TADANO ขนาด ๗๐ ตัน
๑๐๐
๑๐๙. ร.ล.จักรีนฤเบศร เทียบ
๑๐๐
๑๑๐. ท่าเทียบเรือ (REFIT BERTH) อยู่ทางทิศเหนืออู่
๑๐๐
ช

๑๑๑. เรือขุด WD.Fairway ระวางขับน้้า ๓๕,๐๐๐ ตัน เข้าซ่อมท้าในอู่แห้ง
๑๑๒. SECTIONAL GATE ประกอบเพื่อแบ่งอู่
๑๑๓. กราบพักก้าลังพลของเรือที่เข้ารับการซ่อมท้าในอู่
๑๑๔. หัวต่อไฟฟ้าบนท่า (SERVICE OUTLET) ๓๘๐/๕๐ Hz. และ ๔๔๐/๖๐ Hz.
๑๑๕. ตู้หัวต่อสายโทรศัพท์ บริการบริเวณท่าเทียบเรือและอู่แห้ง
๑๑๖. รถท้าน้้าเย็น
๑๑๗. เครื่องอัดลม Atlas copco No.1 และ No.2 ขนาด 7 bar
๑๑๘. โรงประกอบอาหาร
๑๑๙. ห้องน้้าและห้องสุขา
๑๒๐. ห้องปฐมพยาบาล
๑๒๑. สโมสรสัญญาบัตร
๑๒๒. สระว่ายน้้ามาตรฐาน ๕๐ ม.
๑๒๓. อาคารเอนกประสงค์
๑๒๔. ห้องภัณฑุปกรณ์และห้องตัดผม
๑๒๕. โรงยิมเนเซียม
๑๒๖. สนามฟุตบอล
๑๒๗. สนามเทนนิส
๑๒๘. ลูว่ ิ่งออกก้าลังกายรอบสระน้้า
๑๒๙. การน้า ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้าอู่เพื่อรับการซ่อมท้า
๑๓๐. ควบคุมยานพาหนะและบุคคลในการผ่านเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมประตู ๑
๑๓๑. ควบคุมยานพาหนะและบุคคลในการผ่านเข้า-ออกพื้นที่หวงห้ามประตู ๓
๑๓๒. ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซ่อมท้าแล้วเสร็จพร้อมออกจากอู่แห้ง
๑๓๓. รถเครน (MOBILE CRANE) TADANO ขนาด ๗๐ ตัน
๑๓๔. รถเครน (MOBILE CRANE) TADANO ขนาด ๒๕ ตัน
๑๓๕. รถยกงาคู่ (FORKLIFT) ขนาด ๕ ตัน
๑๓๖. รถยกงาคู่ (FORKLIFT) ขนาด ๑๓.๕ ตัน
๑๓๗. รถหัวลาก TOYOTA
๑๓๘. รถกระเช้า POWERLIFT
๑๓๙. รถกระเช้า LIFTING PLATFORM หรือ SKYJACK
๑๔๐. รถกระเช้าเคลื่อนที่ SNORKEL ATB 46
๑๔๑. รถกระเช้าเคลื่อนที่ SNORKEL PRO 66
๑๔๒. บก.กรง.ฐท.สส. และ บก.กงน.กรง.ฐท.สส.
๑๔๓. การซ่อมท้าตัวเรือ
๑๔๔. การซ่อมท้างานกลจักร
๑๔๕. การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
๑๔๖. ชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน
๑๔๗. ลานซ่อมเรือ ๙๕๐ ตัน
๑๔๘. เครื่องกว้านดึงเรือทางตรงและเครื่องกว้านดึงเรือทางข้าง
๑๔๙. ชานยกเรือ ๑๒๕ ตัน
ซ
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๑๒๓
๑๒๔
๑๒๔
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๙
๑๒๙

๑๕๐. ลานซ่อมเรือ ๑๒๕ ตัน
๑๕๑. เรือลากจูงขนาดต่าง ๆ
๑๕๒. แผนผังบริเวณ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
๑๕๓. เรือขณะขึ้นชานยกเรือ
๑๕๔. เรือขณะลงชานยกเรือ
๑๕๕. ต้าบลที่ของคานเรือ ( SLIPWAY ) ฐท.พง.ทรภ.๓
๑๕๖. แท่นรับเรือรูปลิ่ม ( WEDGE SHAPE PLATFORM )
๑๕๗. แคร่รับเรือ
๑๕๘. รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ ขนาดยกน้้าหนักได้สูงสุด ๒๐ ตัน
๑๕๙. รถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่นแบบพับได้ ขนาดยกน้้าหนักได้สูงสุด ๑๐ ตัน
๑๖๐. รถยกงาคู่ ขนาดยกน้้าหนักได้สูงสุด ๘ ตัน
๑๖๑. รถยกงาคู่ ขนาดยกน้้าหนักได้สูงสุด ๕ ตัน
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๑๓๐
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๓
๑๓๖
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๒

บทที่ ๑
กล่าวโดยทั่วไป

การอู่ หมายถึง การนาเรือเข้าอู่เพื่อทาการซ่อมทาสิ่งที่ชารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ทั้งในด้านตัวเรือ
และด้านกลจักร และยังมีความหมายรวมถึงการนาเรือออกจากอู่ หลังจากการซ่อมทาเรียบร้อยแล้วด้วย
๑. ประเภทอู่เรือ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๕ ประเภทคือ
๑.๑ อู่แห้ง (DRY DOCK) คือ อู่ที่ขุดลึกลงไปในดินลงรากฐานอย่างมั่นคงแข็งแรง พื้นอู่ทาด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้รับน้าหนักเรือได้เป็นพัน ๆ ตัน แล้วแต่ขนาดของอู่ที่จะสร้าง ด้านข้างอู่ทั้งสองด้านจะมี
บันไดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของอู่นั้ น ๆ ปากทางเข้า - ออก จะติดกับแม่น้าหรืออ่างเก็บน้าก็ได้ มีประตู
ปิด - เปิด ที่มั่นคงแข็งแรง สามารถกั้นน้ามิให้เข้าอู่ได้ บริเวณกึ่งกลางอู่มีหมอนเรียงตามแนวความยาวของอู่
หมอนนี้เรียกว่า หมอนกลางหรือหมอนหลัก มีหน้าที่รองรับกระดูกงูของเรือ อู่แห้งของกองทัพเรือ มีดังนี้
๑.๑.๑ อู่แห้งทีอ่ ู่ทหารเรือธนบุรี จานวน ๒ อู่
๑.๑.๒ อู่แห้งที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จานวน ๒ อู่
๑.๑.๓ อู่แห้งทีอ่ ู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช จานวน ๑ อู่

ภาพที่ ๑ อู่แห้ง (DRY DOCK)

๒
๑.๒ อู่ล อย (FLOATING DOCK) มีลักษณะคล้ายอู่แห้ งแต่ส ร้างด้ว ยเหล็กลอยน้าได้แบบเรือ
เมื่อต้องการจะนาเรือเข้าอู่จะต้องปล่อยน้าเข้าถังที่ใต้พื้นอู่ จนกระทั่งพื้นอู่จมน้าลึกพอที่จะนาเรือเข้าไปได้
เมื่อเรือเข้าอู่ลอยเรียบร้อยแล้วจึงสูบน้าออกจากถังจนพื้นอู่ลอยขึ้นเหนือน้า เรือจะอยู่บนหมอนเช่นเดียวกับอู่แห้ง
เนื่องจากอู่ลอยเป็นอู่ที่เคลื่อนไหวได้ จึงจาเป็นมากที่จะต้องมีไม้ค้ายันข้างเรืออย่างมั่นคงทั้ง ๒ ข้าง

ภาพที่ ๒ อู่ลอย (FLOATING DOCK)
๑.๓ อู่น้า (BASIN OR WET DOCK) มีลักษณะคล้ายอู่แห้งแต่มีน้าเต็ม ผนังรอบ ๆ ก่อด้วยหิน
เช่นเดียวกับอู่แห้ง พื้นอู่ขุดให้ลึกพอให้เรือจอดได้มีประตูปิด - เปิดระบายน้า ระดับน้าในอู่จะถูกรักษาให้อยู่ใน
ระดับที่ต้องการเสมอประตูอู่น้า โดยปกติแล้วจะเปิดน้าเข้าอู่ประตูน้าชั้นหนึ่งก่อน คือมิใช่เปิดลงสู่แม่น้าเลย
ประตูน้ามีลักษณะคล้ายกับอู่น้า มีประตูเปิดออกภายนอกด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งมีประตูติดกับอู่น้า การที่มี
ประตูน้านี้ทาให้สามารถนาเรือเข้า - ออกได้โดยไม่ทาให้ระดับน้าในอู่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ประตูน้าบางแห่ง
ก็เป็นอู่แห้งไปในตัวด้วย ซึ่งปัจจุบันมีอู่น้าที่ใช้ในราชการกองทัพเรือ ได้แก่ อู่น้าที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า

ภาพที่ ๓ อู่น้า (BASIN OR WET DOCK)

๓
๑.๔ ชานยกเรือ (SYNCHROLIFT) โครงสร้างโดยทั่วไปทาด้วยเหล็กมีความแข็งแรง สามารถรับ
น้าหนักได้ตามพิกัดและขีดความสามารถที่สร้างขึ้น ชานยกเรือที่มีใช้อยู่ในกองทัพเรือ ๒ แห่ง ดังนี้
๑.๔.๑ ชานยกเรือของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ขนาด ๕๕๐ ตัน
๑.๔.๒ ชานยกเรือของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มี ๒ ขนาดคือ
๑.๔.๒.๑ ขนาด ๙๕๐ ตัน
๑.๔.๒.๒ ขนาด ๑๒๕ ตัน
๑.๕ คานเรือ (SLIPWAY) มีโครงสร้างประกอบด้วยรางเหล็ก วางบนพื้นลาดเอียงที่ทาด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปลายลาดด้านหนึ่งจะวางคานทางลาดจมลงไปในแม่น้าระดับความลึกของรางที่จะวางลงไปในแม่น้า
จะวางตามขนาดความใหญ่หรือเล็กของคานเรือที่สร้างขึ้นเพื่อนาเรือซ่อมทาบนรางจะมีแคร่รถรับเรือติดล้อเลื่อน
เพื่อรับเรือ ปลายรางด้านบนฝั่งจะมีเครื่องกว้านสาหรับดึงแคร่รถกับเรือ เวลาจะนาเรือขึ้นคานจะต้องปรับหมอน
บนแคร่รถรับเรือให้เป็นไปตามแบบของเรือที่จะขึ้น แล้วเลื่อนแคร่รถรับเรือลงไปตามราง ให้จมลงไปใต้น้าแล้ว
นาเรือขึ้นมาบนแคร่รถรับเรือ แต่งเรือให้ตรงตามที่กาหนดไว้ แล้วดึงแคร่รถรับเรือนาเรือ ขึ้นมาซ่อมทาบนลาน
ซ่อมเรือต่อไป สาหรับคานเรือที่มีใช้ในกองทัพเรือ จานวน ๑ แห่งที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓

ภาพที่ ๔ คานเรือ (SLIPWAY)
๒. ศัพท์ทั่วไปที่ใช้เกี่ยวกับการอู่
ในทุกอาชีพก็มักจะมีศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานของตน แต่ก็ไม่มีอาชีพใดที่มีศัพท์เฉพาะที่ใช้มากเท่า
ทหารเรือ ศัพท์เฉพาะของทหารเรือหรือที่เรียกกันว่าภาษาชาวเรือนั้น บางที่ได้กลายมาเป็น ภาษาพูดประจาวัน
อยู่ทั่วไปก็มีมาก
สาหรับผู้ที่เริ่มเรียนการเรือ ก่อนอื่นก็จาเป็นจะต้องศึกษาศัพท์ชาวเรือหรือภาษาชาวเรือโดยทั่วไป
เสียก่อน ส่วนศัพท์เฉพาะอื่น ๆ ก็มีอธิบายอยู่แล้วในบทต่อ ๆ ไป
๒.๑ ตัวเรือ (HULL) คือส่วนของเรือที่นับจากดาดฟ้าใหญ่หรือดาดฟ้าบนสุดลงมา แบ่งเป็นส่วนใหญ่ ๆ
ได้ ๓ ส่วน ส่วนหัวเรือ (FORE PART) ส่วนกลางลา (MIDSHIP PART) และส่วนท้ายเรือ (AFTER PART)

๔

ภาพที่ ๕ ส่วนแบ่งตัวเรือ (PARTS OF THE HULL)
เส้นที่ลากผ่านกลางลาเรือจากหัวเรือมาท้ายเรือเรียกว่า “เส้นแนวกระดูกงู (FORE AND AFT
CENTRE LINE)” และเส้นที่ลากขนานกับเส้นนี้เรียกว่า “เส้นแนวลาเรือ (FORE AND AFT LINE)”

ภาพที่ ๖ ส่วนแบ่งตัวเรือ
พื้นที่ตั้งฉากที่ผ่านเส้นแนวกระดูกงูจะแบ่งตัวเรือออกเป็น ๒ ส่วนในทางยาว เมื่อเรายืนอยู่บน
เส้นแนวกระดูกงูนี้หันหน้าไปทางหัวเรือ ส่วนที่อยู่ทางขวาเรียกว่า “กราบขวา (STARBOARD SIDE)” และส่วน
ที่อยู่ทางซ้ายมือเรียกว่า “กราบซ้าย (PORT SIDE)

ภาพที่ ๗ ส่วนแบ่งตัวเรือ
เป็นประเพณีของทหารเรือที่จะใช้ “เลขคี่” และ “เลขคู่” สาหรับสิ่งของเครื่องมือที่อยู่ทาง
กราบขวาและกราบซ้าย
๒.๑.๑ ส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่ผิวตัวเรือ (HULL SURFACES) ส่วนข้างของตัวเรืออาจจะแบ่งเป็น
ส่วนใหญ่ ๆ ได้สองส่วนคือ ส่วนที่อยู่ทางกราบขวาและส่วนที่อยู่ทางกราบซ้าย โดยมีเส้นแบ่งที่กระดูกงูทางปลาย
ของส่วนหัว (FORE PART) เรียกว่า “หัวเรือ (BOW)” แบ่งได้เป็นหัวเรือกราบขวา และหัวเรือกราบซ้ายทางปลาย
ของส่วนท้าย (AFTER PART) เรียกว่า “ท้ายเรือ (QUARTER)” แบ่งได้เป็นท้ายเรือกราบขวาและท้ายเรือกราบ
ซ้ายส่วนกลางลาเรือทั้งหมดเรียกว่า กลางลาเรือ (AMIDSHIPS)

๕
เมื่อเรืออยู่ในน้า ส่วนข้างของตัวเรือก็จะถูกแบ่งโดย “เส้นแนวน้า (WATER LINE)
เป็นสองส่วนคือ ส่วนที่อยู่เหนือแนวน้าเรียกว่า “ข้างเรือ (SHIP’s SIDE)” ส่วนที่อยู่ใต้แนวน้าเรียกว่า
“ท้องเรือ (BOTTOM)” คาศัพท์สองคานี้ใช้ในความหมายทั่ว ๆ ไปไม่เจาะจง เช่นเมื่อกล่าวถึงการทาสีข้างเรือ
หรือการขูดท้องเรือเป็นต้น ถ้าหากต้องการจะกล่าวถึงพื้นส่วนใดโดยเจาะจงแล้ว ก็จาเป็นจะต้องบอกถึงกราบ
ส่วนของตัวเรือและระยะจากเส้นแนวน้าของพื้นที่นั้นด้วย เช่น “เรือทะลุที่หัวเรือกราบขวา ใต้แนวน้า ๔ ฟุต”
พื้น เรือ ที่ติด ต่อ กัน ตลอดล าเรีย กว่า “ดาดฟ้า ” ดาดฟ้า บนที ่โ ดนลมและฝน
ตลอดเวลาเรียกว่า “ดาดฟ้าเปิด” (WEATHER DECKS)

ภาพที่ ๘ ส่วนต่าง ๆ ของพื้นผิวตัวเรือ (HULL SURFACES)
๒.๑.๒ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวเรือ (TERMS APPLIED TO THE HULL)
๒.๑.๒.๑ สูงเหนือแนวน้า (FREEBOARD) คือส่วนสูงจากเส้นแนวน้าตรงที่ใดก็ได้ถึง
ดาดฟ้าบน (UPPER DECK)
๒.๑.๒.๒ กินน้าลึก (DRAUGHT) คือส่วนลึกของกระดูกงูจากเส้นแนวน้าตรงที่ใดของ
ตัวเรือก็ได้
๒.๑.๒.๓ ความกว้าง (BEAM) คือส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ
๒.๑.๒.๔ ความนูนของดาดฟ้า (CAMBER) คือความโค้งหรือความนูนของดาดฟ้า
เพื่อให้น้าไหลลงข้างเรือได้โดยง่าย
๒.๑.๒.๕ โค้งท้องเรือ (BILGE) คือส่วนท้องเรือที่มีลักษณะโค้งของตัวเรือทั้งด้านในและ
ด้านนอก BILGE มีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือหมายถึงน้าท้องเรือ
๒.๑.๒.๖ กระดูกงูปีก (BILGE KEEL) มีลักษณะเป็นครีบแบน สาหรับช่วยลดอาการ
โคลงของเรือตามปกติแล้วจะอยู่ใต้ท้องเรือตรงมุมโค้งของท้องเรือ
๒.๑.๒.๗ ข้างเรือโค้งเข้า (TUMBLEHOME) คือการที่ข้างเรือมีลักษณะโค้งเข้าในส่วน
ที่เหนือจากแนวน้า
๒.๑.๒.๘ ข้างเรือโค้งออก (FLARE) คือ การที่ข้างเรือมีลักษณะโค้งออกในส่วนที่เหนือ
จากแนวน้า
๒.๑.๒.๙ ดาดฟ้าบนแบบติดต่อ (FLUSH DECK) คือ ดาดฟ้าบนของเรือที่ติดต่อจาก
หัวจรดท้ายเรือ โดยตลอดไม่มีส่วนใดที่สูงขึ้นหรือต่าลง ยกเว้นโครงสร้างส่วนบนของเรือ (เรือรบอเมริกันส่วน
ใหญ่มีดาดฟ้า แบบนี้)

๖
๒.๑.๒.๑๐ กระดูกงู (KEEL) เป็นท่อนเหล็กหรือท่อนไม้ซึ่งอยู่ตอนล่างสุดของ ลาเรือ
ทอดไปตามยาวของเรือตลอดลาถึงที่ติดต่อกับท่อนเหล็กหรือท่อนไม้ที่อยู่ตอนหัวเรือและท้ายเรือ กระดูกงูนี้เป็น
ส่วนสาคัญที่สุดของเรือ เพราะส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นลาเรือขึ้นจะมีส่วนติดต่อกับกระดูกงูโดยมาก
๒.๑.๒.๑๑ กระดูกงูตั้ง (KEELSOM) เป็นแผ่นเหล็กหรือไม้ยาวซึ่งอยู่บนกระดูกงูตลอด
หัวเรือและท้ายเรือสาหรับยึดเหนี่ยวกระดูกงู
๒.๑.๒.๑๒ กงตัง้ (TRANSVERSE FRAME) เป็นแผ่นเหล็กหรือไม้หนาวางขวางเป็นมุม
ฉากกับกระดูกงูสาหรับยึดเหนี่ยวแผ่นเหล็กหรือไม้ที่ปูเรือและยึดเหนี่ยวกงตามยาว
๒.๑.๒.๑๓ กงตามยาว (LONGITUDINAL FRAME) เป็นกงวางขนานไปกับกระดูกงู
ตามยาวของเรือจาก หัวเรือจนถึงท้ายเรือและยึดเหนี่ยวกับกงตั้งแต่อยู่ภายนอกของกงตั้ง กงตามยาวเป็นส่วน
สาคัญในการยึดเรือให้มั่นคง

Camber

ภาพที่ ๙ ศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวเรือ (HULL TERMS)
๒.๒ ดาดฟ้าเรือ (DECKS)
ถึงแม้ว่าเรื อต่างชนิ ดกันจะมีดาดฟ้าอยู่ในลั กษณะต่าง ๆ กันก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับความ
เป็นมาดั้งเดิมของดาดฟ้าก็จะเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อย
ในราวปลายศตวรรษที่ ๑๖ (สมัยที่อังกฤษรบกับกองเรือ ARMADA ของสเปน) นั้น “ดาดฟ้า
บน (UPPER DECK)” ของเรือใบสร้างต่อกันเป็นชั้น ๆ แบบบันไดทั้งส่วนหัวและท้าย ซึ่งเรียกว่า “ดาดฟ้ายกหัวเรือ
(FORECASTLE)” และ “ดาดฟ้ายกท้ายเรือ (AFTER CASTLE)” เพื่อให้ทหาร (ซึ่งเป็นแบบทหารราบ)
เข้าประจาที่ ได้สะดวก ที่ว่างระหว่างดาดฟ้าทั้งสองนี้ (ภาพที่ ๑๐) เรียกว่า “ดาดฟ้าเปิดกลาง (WAIST)”
จากนั้นสงครามทางเรือก็วิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ ก่อนที่จะสิ้นศตวรรษที่ ๑๘ เรือใบก็มีรูปร่าง
เปลี่ยนแปลงไปดังภาพที่ ๑๐ คือดาดฟ้าบนถูกยกให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อจะได้ติดปืนเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงดาดฟ้าแบบบันได
เอาไว้และเปลี่ยนเรียกชื่อเสียใหม่ว่า “ดาดฟ้ายกบนหัวเรือ (TOPGALLANT FORECASTLE) และ “ดาดฟ้ายกบน
ท้ายเรือ (POOP)” ดาดฟ้ายกหัวเรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของดาดฟ้าบนอยู่หน้าของเสาหน้า ส่วน “ดาดฟ้าท้ายเรือ
(QUARTERDECK)” นั้น เป็นส่วนของดาดฟ้าบนอยู่ระหว่างเสาใหญ่ (MAINMAST) และดาดฟ้ายกบนท้ายเรือ
เมื่อถึงสมัยของเนลสัน (Admiral Horatio Nelson) เรือขนาดใหญ่จะมีดาดฟ้าเพิ่มขึ้นอีกดาดฟ้า
หนึ่งระหว่างดาดฟ้ายกบนหัวเรือ และดาดฟ้ายกบนท้ายเรื อ แล้วก็เลยกลายเป็นดาดฟ้าบน (UPPER DECK) ไป
ส่วนดาดฟ้ายกบนท้ายเรือนั้น ก็ถูกยกให้สูงขึ้นอีกเพื่อเป็นห้องพักสาหรับนายพลเรือ ดาดฟ้าที่อยู่ใต้ดาดฟ้าบนลง
มา มีชื่อเรียกดังนี้ คือ “ดาดฟ้าใหญ่ (MAIN DECK)” “ดาดฟ้ากลาง (MIDDLE DECK)” “ดาดฟ้าล่าง (LOWER
DECK)” และ “ดาดฟ้าล่างสุด (ORLOP DECK)” ที่ว่างระหว่างดาดฟ้าล่างสุดและท้องเรือเรียกว่า “ห้องท้อง
เรือ (HOLD) (ภาพที่ ๑๐) ที่ดาดฟ้าบนกลางลามีบูม (BOOMS) ซึ่งอยู่เหนือ “ฝากั้นน้าใหญ่ (MAIN HATCH)”

๗
ที่บูมนี้ใช้เป็นที่เก็บเพลาใบอะไหล่และเก็บเรือโบ๊ต (ภาพที่ ๑๐) ห้องนายพลเรือและห้องฝ่ายเสนาธิการอยู่บน
ดาดฟ้าใหญ่ท้ายเรือ ช่องว่างของดาดฟ้าใหญ่ระหว่างเสาใหญ่และห้องพักดังกล่าวเรียกว่า “ดาดฟ้าเปิดท้าย
(HALF DECK)” ช่องว่างระหว่างเสาใหญ่และเสาหน้าเรียกว่า “ดาดฟ้าเปิดกลาง (WAIST)” และช่องว่าง
ระหว่างเสาหน้าและหัวเรือใช้เป็นห้องครัว เรียกว่า “ดาดฟ้าเปิดหัว (GALLEY)” (ภาพที่ ๑๐)

ภาพที่ ๑๐ ดาดฟ้าของเรือรบสมัยเรือใบ
(ARRANGEMENT OF DECKS IN A SAILING MAN-OF-WAR)

๘
ชื่อที่ใช้เรียกดาดฟ้าเหล่านี้ยังคงใช้เรียกดาดฟ้าของเรือสมัยใหม่อยู่ แต่ก็มีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
ตามชนิดของเรือ นอกจากชื่อแล้วดาดฟ้าเรือรบสมัยใหม่ยังมีเลขกากับอีกด้วยโดยเรียงจากดาดฟ้าบนสุดมา
ดาดฟ้าล่างสุด คือดาดฟ้าหมายเลข ๑ ๒ ๓ ฯลฯ ตามลาดับ ภาพที่ ๑๑ แสดงให้เห็นการเรียกชื่อและการให้
เลขหมายกากับ สาหรับเรือรบสมัยใหม่ โครงสร้างบน (SUPER STRUCTURE) ของเรือใช้หมายเลขกากับ
ดาดฟ้าจาก ๐๑ ๐๒ ๐๓ ฯลฯ ขึ้นไปตามลาดับ

ภาพที่ ๑๑ ดาดฟ้าของเรือรบสมัยใหม่
ตามปกติดาดฟ้าต่อเนื่องที่สูงสุดของเรือเรียกว่า “ดาดฟ้าบน (UPPER DECK)” ยกเว้นเรือบรรทุก
เครื่องบินซึ่งเรียกว่า “ดาดฟ้าบิน (FLIGHT DECK)” ช่องว่างระหว่างดาดฟ้าล่างสุด (PLATFORM DECK) และ
ท้องเรือเรียกว่า “ห้องท้องเรือ (HOLD)” สาหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนั้น “ดาดฟ้าเก็บเครื่องบิน (HANGAR
DECK)” ก็คือ ดาดฟ้าบนนั่นเอง แต่การให้หมายเลขกากับให้จากดาดฟ้าบินลงมาตามลาดับ

ภาพที่ ๑๒ ส่วนประกอบบนดาดฟ้าเปิดและโครงสร้างบนเรือ
ส่วนของดาดฟ้า (PARTS OF DECKS) ส่ว นของดาดฟ้าต่าง ๆ อาจจะมีชื่อเรียกพิเศษ
ตามที่อยู่ของสถานที่เหล่านั้นย่อยลงไปอีก เช่น “ดาดฟ้าสัญญาณ (SIGNAL DECK OR FLAT)” “ดาดฟ้ายกปืน
ท้าย (X - GUN DECK) ฯลฯ เป็นต้น
๒.๓ ตาบลที่ต่าง ๆ ในเรือ (POSITION IN GENERAL)
จะเริ่มต้นตั้งแต่ทหารคนหนึ่งกลับจากบกมาลงเรือที่เขาประจาอยู่ หากทหารผู้นี้กลับมาโดย
เรือโบ๊ต เขาก็จะขึ้นเรือใหญ่ทางบันไดข้างเรือ (ACCOMMODATION LADDER) ซึ่งแขวนอยู่ข้างกราบเรือด้าน
“นอกเรือใหญ่ (OUTBOARD)” ถ้าหากเรือเทียบท่า (ALONG SIDE) อยู่ ทหารผู้นั้นก็จะขึ้นเรือใหญ่ทาง
“สะพานข้าง (BROW)” ในทั้งสองกรณีเมื่อทหารผู้นี้ก้าวข้ามกราบเรือ (SHIP'S SIDE) เข้ามาในเรือแล้วก็ถือว่า
เขาได้อยู่ “ในเรือใหญ่ (INBOARD)” แล้ว

๙
เมื่อรายงานตัวให้นายทหารยามทราบว่าเขาได้กลับถึงเรือแล้วตามระเบียบ เขาก็จะลงไปใต้
ดาดฟ้า (GO BELOW) เพื่อไปยังห้องกลาสี (MESS) ซึ่งจัดไว้เป็นที่อยู่อาศัยของเขาในเรือ โดยลงทาง “บันได
ช่องทางลง (LADDER)” ช่องทางนี้ เปิดปิดได้โ ดย “ฝากั้นน้า (HATCH)” ห้องกลาสีนี้มี “ผนังกั้นน้า
(BULKHEAD)” ทั้ง ๔ ด้าน ส่วน “เพดานห้อง (DECK HEAD)” ก็คือดาดฟ้าเรือชั้นเหนือขึ้นไป ส่วนพื้นห้อง
(DECK) ก็เป็นส่วนของดาดฟ้าเรือชั้นนั้นนั่นเอง

ภาพที่ ๑๓ ตาบลที่ในแนวหัวท้ายเรือ (POSITION FORE AND AFT)
๒.๓.๑ ตาบลที่ในแนวหัวท้ายเรือ (POSITION FORE AND AFT)
ดูภาพที่ ๑๓ เสาใหญ่อยู่ทางหัวเรือ (FORWARD) ปล่องอยู่ทางท้ายเรือ (AFT) เสาธงท้าย
ตั้งอยู่ “ทางท้ายเรือสุด (RIGHT AFT)” ส่วนเสาธงหัวตั้งอยู่ “ทางหัวเรือสุด (RIGHT FORWARD)” ฝาระวางอยู่
“กลางลา (AMIDSHIPS)”
คาว่า “กลางลา” นอกจากจะกล่าวถึงตาบลที่ตอนกลางลาเรือแล้วยังใช้เรียกตาบลที่
ของวัตถุ ในส่วนอื่น ๆ ของเรือโดยทั่วไปว่าวัตถุนั้นอยู่กลางลามิได้อยู่ทางกราบซ้ายหรือกราบขวา
หากจะเปรียบเทียบตาบลที่ของสองสิ่งในเรือ เราจะพูดว่าปล่องเรืออยู่ “หลัง (ABAFT)”
สะพานเดินเรือ หรือสะพานเดินเรืออยู่ “หน้า (BEFORE OF, FORWARD OF)” ปล่อง
๒.๓.๒ ตาบลที่ด้านขวางลาเรือ (POSITION ATHWARTSHIPS)
ด้านขวางลาเรือนั้น เราจะกล่าวกันกว้าง ๆ ว่า สิ่งของนั้นอยู่ทางกราบขวาหรือกราบซ้าย
ของเรือ โดยถือเส้นที่แบ่งเรือออกเป็นสองส่วนคือกราบขวาและกราบซ้าย ถ้าอยู่ด้านนอกของข้างเรือเรา
เรีย กว่า “นอกเรือใหญ่ (OUTBOARD)” ถ้าอยู่ด้านใดของข้างเรือเราเรียกว่า “ในเรื อใหญ่ (INBOARD)”
(ภาพที่ ๑๔)

ภาพที่ ๑๔ ตาบลที่ด้านขวางลาเรือ (POSITION ATHWARTSHIPS)

๑๐
ตามภาพที่ ๑๔ เรือ ใหญ่ที่เ รือ โบ๊ต อยู่ ๓ ล าด้ว ยกัน ล าหนึ่ง ถูก หมุน ออกไปไว้
“นอกเรือ ใหญ่ ” ทางกราบซ้าย ส่วนอีก ๒ ลาเก็บไว้ “ในเรือใหญ่” ทางกราบขวา เมื่อเราจะเปรียบเทียบ
ตาแหน่งของเรือโบ๊ตทั้ง ๒ ลาที่เก็บอยู่ในเรือใหญ่แล้ว เราอาจจะพูดว่า “เรือโบ๊ตสีดาด้านใน” หรือ “เรือโบ๊ตสีขาว
อยู่ด้านนอก” วิธีการแสดงตาแหน่งต่าง ๆ ให้ละเอียดลงไปอีกดูได้จากภาพที่ ๑๕

ภาพที่ ๑๕ วิธีการแสดงตาแหน่งต่าง ๆ ให้ละเอียด
๒.๔ การเคลื่อนย้ายวัตถุบนเรือ (MOVEMENTS OF OBJECTS ON BOARD)
ชาวเรือเมื่อจะพูดถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างล่าง บนดาดฟ้าหรือบนที่สูง
แล้วจะใช้คาพูดโดยเฉพาะที่เหมือน ๆ กัน เช่น ในการยกของไปทางท้ายเรือหรือหัวเรือหรือใช้ชิดกราบเรือ
ต่อไปนี้เป็นคาจากัดความ (ศัพท์) โดยเฉพาะที่ใช้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัตถุ
TO LAUNCH
การปล่อยเรือลงน้าหรือการเลื่อน (ดึง ลาก) ไปในทางยาวของเรือ
TO LIFT AND LAUNCH การยกวัตถุนั้นขึ้นแล้วเลื่อนไปในทางยาวของเรือ
TO FLEET
การยกวัตถุในระยะสั้น ๆ
TO SHIP
การวางวัตถุลงยังที่ ๆ กาหนด
TO UP SHIP
การเคลื่อนย้ายวัตถุจากที่ ๆ กาหนด
๒.๕ การเคลื่อนไหวของเรือ (TERMS DEFINING THE MOVEMENT OF A SHIP)
เดินหน้า (GOING AHEAD OR MAKING HEAD WAY) คือ เรือที่กาลังเคลื่อนไปข้างหน้า
ถอยหลัง (GOING ASTERN OR MAKING STERNWAY OR MAKING A STERN BOARD) คือ เรือ
ที่กาลังเคลื่อนที่ไปข้างหลังหรือทางท้าย
หางเสือกินน้า (STEERAGE WAY) คือ เรือที่มีความเร็วพอที่จะใช้หางเสือบังคับเรือได้ (หางเสือ
ไม่กินน้าเมื่อเรือช้าเกินไป)
หยุดนิ่ง (MAKING NO WAY OR STOP) คือ เรือที่กาลังแล่นแต่มิได้เดินหน้าหรือถอยหลัง
แต่อย่างไร (เรือลอยอยู่นิ่ง ๆ)
เมื่อเรือกาลังเดินหน้าแต่ขณะเดียวกันถู กลมพัดด้านข้างทาให้เรือตกตามลม เรียกว่าเรือมี
“ลีเวย์ (LEEWAY)” ข้างเรือด้านที่ลมพัดเรียกว่า “ด้านเหนือลม (WEATHER SIDE)” และด้านตรงกันข้าม
เรียกว่า “ด้านใต้ลม (COMPASS COURSE)”
เราถือท้ายเรือโดย “เข็มทิศถือท้าย” และ “เข็ม (COURSE)” ที่สั่งให้ถือท้ายตามนั้นเรียกว่า
“เข็มถือท้าย (COMPASS COURSE)”

๑๑
๒.๖ นิยามศัพท์เกี่ยวกับเรือสินค้าที่ท่าเรือและอู่เรือ (TERMS RELATING TO SHIPPING, HARBOURS
AND DOCKS)
๒.๖.๑ เลขแนวน้า (DRAUGHT MARKS)
ตัวเลขแนวน้ามีไว้เพื่อแสดงว่าเรือกินน้าลึกเท่าใด ตามปกติแล้วจะแสดงไว้ที่หัวเรือ
ท้ายเรือ และกลางลา (สาหรับเรือใหญ่เท่านั้น) ตัวเลขที่ใช้ตามปกติจะเป็นเลขโรมัน สูง ๖ นิ้ว และเว้นช่องห่าง
๖ นิ้ว ตัวเลขนี้มักจะทาลึกเข้าไปในเนื้อเหล็กข้างแล้วทาสี (ส่วนใหญ่สีดา) หรืออาจจะใช้ตัวเลขโรมันโลหะ
ขนาดเดียวกันเชื่อมติดเข้าข้างเรือแล้วทาสีก็ได้ (ภาพที่ ๑๖)

ภาพที่ ๑๖ เลขแนวน้า (Draught marks)
ตัวอย่างเช่นถ้าเรือกินน้าลึก ๒๒ ฟุต ทางหัวเรือ และ ๒๓ ฟุต ๓ นิ้ว ทางท้ายเรือ เมื่อ
เราดูที่เลขแนวน้าหัว แนวน้าจะอยู่ที่ขอบล่างของตัวเลข XXII พอดี และที่ท้ายเรือแนวน้าจะอยู่ที่กึ่งกลางของ
ตัวเลข XXII เป็นต้น
๒.๖.๒ ขีดเครื่องหมายแนวบรรทุกเต็มที่ (PLIMSOLL MARK AND LOAD LINES) (ภาพที่ ๑๗)
เรือสินค้าจะมี “ขีดเครื่องหมายแนวบรรทุกเต็มที”่ นี้ที่ข้างเรือทุกลา เพื่อแสดงบรรทุก
ที่ปลอดภัยสาหรับเรือลานั้นเมื่ออยู่ในน้าจืด หรือน้าเค็มในฤดูกาลต่าง ๆ ไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางน้า

ภาพที่ ๑๗ ขีดเครื่องหมายแนวบรรทุกเต็มที่ (PLIMSOLL MARK AND LOAD LINES)

๑๒
หมายเหตุ : PLIMSOLL เป็นชื่อของผู้แทนราษฎรชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้เสนอกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อ
รั ฐ สภาเป็ น คนแรก กฎหมายเกี่ ย วกั บ ขี ด เครื่ อ งหมายแนวบรรทุ ก นี้ มี อ ยู่ ใ นกฎหมายการเดิ น เรื อ สิ น ค้ า
(MERCHANT SHIPPING ACTS) ปี ค.ศ. ๑๘๗๖ และ ๑๘๙๐
๒.๖.๓ มาตราวัดน้าหนักบรรทุก (TONNAGE MEASUREMENTS)
น้าหนักบรรทุกของเรืออาจแสดงในรูปของน้าหนัก หรือปริมาตรก็ได้ สาหรับประเทศ
อังกฤษ ถ้าบรรทุกเป็นน้าหนักก็ใช้ “ตัน” (๒,๒๔๐ ปอนด์) ถ้าเป็นปริมาตรก็ใช้ “๑ ตันเท่ากับ ๑๐๐ ลูกบาศก์
ฟุต” น้าหนักบรรทุกของเรืออาจวัดได้หลายวิธี ดังนี้
ระวางขับน้า (DISPLACEMENT) คือ น้าหนักจริงของเรือ ที่แทนที่น้าเป็นจานวนกี่ตัน
เมื่อบรรทุกน้ามัน น้า เสบียง และคนประจาเรือ เรียบร้อยแล้ว สาหรับเรือสินค้าไม่นิยมใช้ เพราะระวางขับน้า
ของเรือสินค้า เมื่อบรรทุกเต็มที่ และเมื่อบรรทุกเพียงเล็กน้อยนั้นต่างกันมาก แต่วิธีนี้เหมาะกับเรือรบมาก
กรอสส์ตันเนจ (GROSS TONNAGE) คือ การวัดปริมาตรภายในทั้งหมดของเรือ โดย
วัดเป็น “ตัน” (๑ ตันเท่ากับ ๑๐๐ ลูกบาศก์ฟุต) วิธีนี้ใช้แสดงน้าหนักบรรทุกของเรือสินค้าโดยทั่วไป
เนตตันเนจ (NET REGISTER TONNAGE) คือ “การวัดปริมาตรภายในของเรือสินค้าที่
สามารถใช้ขนสินค้าหรือผู้โดยสารได้เท่านั้น” มีหน่วยวัดเป็น “ตันเนจ” (๑ ตัน เท่ากับ ๑๐๐ ลูกบาศก์ฟุต) นั่น
ก็คือ กรอสส์ตันเนจ (GROSS TONNAGE) ของเรือลานั้นลบด้วยปริมาตรของ ห้องเครื่อง ที่อยู่อาศัยของคน
ประจาเรือ สะพานเดินเรือและยุ้งโซ่สมอเป็นต้น การคานวณเงินค่าท่า และค่าผ่านคลองใช้คานวณ จากเนตตันเนจ
(NET REGISTER TONNAGE)
เดดเวตตันเนจ (DEAD WEIGHT TONNAGE) คือ “การวัดน้าหนักของสินค้า ผู้โดยสาร
คนประจาเรือ เสบียงน้า และน้ามัน ที่เรือลานั้นสามารถบรรทุกได้โดยปลอดภัย ” นั่นก็คือน้าหนักของวัสดุ
ทั้งหมดที่สามารถ ถ่ายจากเรือได้นั่นเอง
๒.๖.๔ การสร้างเรือและปล่อยเรือลงน้า (SHIPBUILDING AND LAUNCHING)
ตามปกติการสร้างเรือจะทาบนคานเรือ (SLIPWAY) ซึ่งสร้างอยู่ริมฝั่งหรือปาก
แม่น้ า รางต่อ เรือ นี ้จ ะลาดลงไปในแม่น้า เพื่อ สะดวกแก่ก ารปล่อ ยเรือ ลงน้า เรือ จะวางอยู่บ น “แคร่”
(CRADLE) มีล้อเลื่อนบนรางอีกทีหนึ่ง เมื่อพร้อมจะปล่อยเรือลงน้าก็จะปล่อยให้แคร่นี้เลื่อนตัวลงตามรางลงไป
ในน้า จนกระทั่งเรือลอยน้าหลุดจากแคร่ไป (ภาพที่ ๑๘) ตามปกติแล้วการปล่อยเรือลงน้าจะเอาทางท้ายเรือลง
ก่อน แต่ถ้าหากแม่น้าหรือคลองหน้าอู่เล็กและไม่มีที่พอจะให้ปล่อยแบบเอาท้ายลง ก็จะปล่อยแบบเอาข้างลง
ก่อนปล่อยเรือลงน้า จะสร้างตัวเรือส่วนใหญ่จนถึงดาดฟ้าบนให้เรียบร้อยเสียก่อน แต่บาง
กรณีอาจจะติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดใหญ่ ๆ สะพานเดินเรือบางส่วน และบางส่วนของ
โครงสร้างบน (SUPER STRUCTURE) ให้แล้วเสร็จเสียก่อนจึงจะปล่อยลงน้า
เมื่อปล่อยเรือลงน้าแล้วก็จะนาเรือไปจอดใน “อู่น้า” (BASIN) เพื่อติดตั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ในเรือ อาวุธ เรดาร์ ปล่องเสาและสร้างโครงสร้างบนให้เรียบร้อย จนใน
ที่สุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรือก็พร้อมที่จะทดสอบในทะเล (SEA TRAILS) เป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

๑๓

ภาพที่ ๑๘ การปล่อยเรือลงน้าจากคานเรือ
๒.๗ ท่าเทียบเรือ เขื่อนเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างสาหรับเทียบเรืออื่น ๆ
ท่าเทียบเรือ (JETTY) คือ เขื่อนที่สร้างยื่นลงไปในทะเล เพื่อให้ถึงระดับน้าลึกพอที่จะจอดเรือ
ได้ เช่น ท่าเทียบเรือ ฐท.สส.
เขื่อนเทียบเรือ (PIER) คือ สะพานที่ยื่นออกไปในน้าใช้เป็นท่าเรือ มีลักษณะคล้ายท่าเทียบเรือ
(JETTY) แต่แคบกว่าอาจจะก่อด้วยหิน หรือเป็นสะพาน มีเสารับ ตามปกติแล้วจะยื่นไปในทะเลตั้งฉากกับแนว
ฝั่ง ซึง่ อาจจะใช้เป็นเครื่องกั้นคลื่น (BREAK WATER) หรือเป็นที่เทียบเรือก็ได้
เสาผูกเรือ (DOLPHINS) ได้แก่ กลุ่มเสาผูกเรือในน้าหรือหลักผูกเรือบนท่า

ภาพที่ ๑๙ เสาผูกเรือ (DOLPHINS)

๑๔
๓. การอ่านแบบเรือเข้าอู่
การนาเรือเข้าอู่เพื่อรับการซ่อมทาไม่ว่าจะเข้าอู่แห้ง อู่ลอย ชานยกเรือ หรือ คานเรือ ต้องวาง
หมอนรับเรือตามแบบเรือเข้าอู่ (DOCKING PLAN) ของเรือแต่ละลา ช่างการอู่ต้องศึกษาแบบของเรือเข้าอู่แต่
ละลานั้น ก่อนที่จะดาเนินการปรับระดับหมอนกลางและหมอนข้างได้ถูกต้อง
๓.๑ ประเภทของแบบ แบ่งออกได้ ๒ ประเภท
๓.๑.๑ แบบโครงสร้าง โดยปกติการสร้างบ้าน การสร้างเรือ หรือสร้างเครื่องจักร ฯลฯ จะต้อง
มีแบบแปลนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติยึดถือเป็นแนวทางหรือเป็นแบบอย่างในการพิจารณารายละเอียด เพื่อการซ่อม
บารุงหรือแก้ไข ฉนั้นแบบโครงสร้างจึงถือว่าเป็นแบบที่มีความสาคัญ
๓.๑.๒ แบบเรียบเรียงทั่วไป (GENERAL ARRANGEMENT) คือ รูปแบบของแบบแปลนนั้น ๆ แต่
มิได้บอกถึงลักษณะภายใน บอกเพียงแต่กาหนดลักษณะภายนอกว่ามีขนาดเท่าไร และมีอะไรอยู่ตรงไหน การใช้
งานต้องประกอบกับแบบโครงสร้างและแบบของเรือ ซึ่งแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ ๒ ชนิด คือ
๓.๑.๒.๑ แบบสร้างเรือ
๓.๑.๒.๒ แบบการนาเรือเข้าอู่หรือเข้ารับการซ่อมบารุง
๓.๒ ส่วนต่าง ๆ ของแบบเรือเข้าอู่หรือขึ้น ชานยกเรือ เมื่อสร้างเรือเสร็จเรียบร้อยและได้นาไปใช้
ปฏิบัติภารกิจแล้ว ครั้งถึงเวลาต้องซ่อมบารุงตามระยะเวลา โดยการนาเรือเข้าอู่หรือขึ้นชานยกเรือ จึงต้องมีแบบ
แสดงการเข้าอู่หรือนั่งแคร่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การอู่ที่มีหน้าที่ปรับหมอนพิจารณาวางหมอน ได้อย่างถูกต้อง และ
แบบนี้กองออกแบบของแต่ละหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยนั้นเป็นผู้ลงนามรับรองใน
แบบ จึงจะถือว่าเป็นแบบที่สมบูรณ์ เช่น ที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เจ้าหน้าที่ แผนกออกแบบฝ่ายตัวเรือ
เป็ น ผู้ เ ขี ย น ผู้ อ านวยการกองออกแบบเป็ น ผู้ ต รวจ แล้ ว เสนอผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการฝ่ า ยแผน อู่ ท หารเรื อ
พระจุล จอมเกล้ าเป็ นผู้ ล งนามรั บผิ ดชอบ ซึ่งแบบการวางหมอนรองรับเรือ ที่ส มบูรณ์ประกอบด้ว ยหมอน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
๓.๒.๑ แบบรูปแสดงตาแหน่งหมอนกลาง คือ หมอนรองรับกระดูกงู
๓.๒.๒ แบบรูปแสดงตาแหน่งหมอนข้าง คือ หมอนรองรับตัวเรือเหนือกระดูกงู ออกไปทาง
ด้านข้าง ขวาและซ้าย
๓.๒.๓ แบบรูปแสดงตาแหน่งหมอนกลางและหมอนข้างเฉพาะที่ฝากั้น (BULK HEAD) หรือ
กงพิเศษ (WEB FRAME)
๓.๓ เครื่องหมายสัญลักษณ์ สิ่งจาเป็นที่ต้องทราบและคานึงถึงในแบบการวางหมอนรับเรือเข้าอู่
หรือขึ้นชานยกเรือ คือเส้นและเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้
๓.๓.๑ เส้ น ทึ บ หนาตลอด (
) หมายถึ ง เส้ น แสดงรอบภายนอกของภาพ
ที่มองเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนในแบบ
๓.๓.๒ เส้นประ (
; DOT LINE) หมายถึง เส้นแสดงของภายในของภาพที่มองไม่เห็น
๓.๓.๓ เส้ น ทึ บ บางสลั บ จุ ด (
) หมายถึ ง เส้ น แสดงกึ่ ง กลางล า หรื อ ศู น ย์ ก ลาง
(CENTERLINE) หรือเส้นแสดงส่วนข้างเคียงของภาพในแบบ
๓.๓.๔ เส้นทึบประกอบกับเส้นกากับที่หัวลูกศรทั้งสอง (   ) หมายถึง เส้นบอก
ขนาดหรือระยะของภายในแบบ
๓.๓.๕ เส้นฐาน (BASELINE)
หรือ BL
๓.๓.๖ เส้นตั้งฉากหัวเรือ (FORWARD PERPENDICULAR)
หรือ F.P.
๓.๓.๗ เส้นตั้งฉากท้ายเรือ (AFTER PERPENDICULAR)
หรือ A.P.
๓.๓.๘ เส้นกึ่งกลางลาตามขวาง (AMIDSHIPS)
หรือ A

๑๕
๓.๓.๙ ความยาวเรือทั้งหมด (LENGTH OVER ALL)
หรือL.O.A.
๓.๓.๑๐ ความยาวเส้นแนวน้าออกแบบ (LENGTH WATER LINE)
หรือ L.W.L.
๓.๓.๑๑ ความยาวระหว่างเส้นตั้งฉาก (LENGTH BETWEEN PERPENDICULAR) หรือ L.B.P.
๓.๓.๑๒ ความกว้างของเรือ (BREATH MOULD)
หรือ BMLD
๓.๓.๑๓ ระวางขับน้า (DISPLACEMENT)
หรือ 
๓.๔ มาตราส่วน (SCALE) ในการเขียนแบบต่าง ๆ ผู้เขียนต้องแสดงมาตราส่วนไว้ที่แบบทุกแบบ
เพื่อสะดวกในการคิดคานวณและซ่อมบารุง มาตราส่วนนี้ส่วนมากจะแสดงไว้ที่มุมขวาด้านล่างของแบบใต้รูปตัด
และรูปขยายนั้น ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดหรืออ่านมาตราส่วนนี้เรียกว่าไม้บรรทัดมาตราส่วน (SCALE) ส่วนมาก
เป็นรูปสามเหลี่ยม (รูปหน้าตัด) ปัจจุบันนี้ไม่ใช้ระบบอังกฤษที่ต้องอ่านเป็นนิ้วฟุต แต่นิยมใช้ระบบเมตริก ซึ่ง
อ่านระยะหรื อ ขนาดได้ เ ป็ น เมตร เซนติ เ มตร และมิ ล ลิ เ มตร ไม้ บ รรทั ด มาตราส่ ว นนี้ สามารถอ่ า นได้
๖ SCALE โดยไม่ซ้ากันคือ ๑๒๐ ๑๒๕ ๑๕๐ ๑๗๕ ๑๑๐๐ และ ๑๑๒๕
ตามปกติการอ่านแบบต่อเรือหรือแบบเรือเข้าอู่ ห้ ามนาขนาดหรือระยะที่วัดในแบบแล้ ว
คานวณได้ ตาม SCALE ไปใช้ปฏิบัติงานจะทาให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากคลาดเคลื่อน ในการวัดให้ใช้
ขนาดและระยะตามตัวเลขที่แสดงไว้ในแบบนาไปปฏิบัติ SCALE ที่ใช้ในแบบเรือเข้าอู่ส่วนมากใช้ ๑๒๐ และ ๑๕๐
(ไม้บรรทัดมาตราส่วนแสดงไว้ตามภาพที่ ๒๐)

ภาพที่ ๒๐ ไม้บรรทัดมาตราส่วน (SCALE)
๑๖

๑๗
๓.๕ โครงสร้างและรายละเอียดของเรือที่แสดงใน DOCKING PLAN เจ้าหน้าที่วางหมอนต้องศึกษา
สภาพของตัวเรือว่ามีลั กษณะอย่างไร ตาแหน่งที่กระดูกงูนั่งหมอน สิ่ งที่ยื่นล้ าลงต่ากว่ากระดูกงูและท้องเรือ
ตาแหน่งกงและฝากั้นห่างกันเท่าไร สามารถพิจารณาตามลาดับได้ดังนี้
๓.๕.๑ ขนาดและรูปลักษณะของกระดูกงูทุกส่วนรวมทั้งการลาดเทของกระดูกงูและส่วนที่
ขยายใน DOCKING PLAN
๓.๕.๒ ลักษณะของท้ายเรือและหางเสือรวมถึงเพลาและใบจักร ให้ตรวจดูด้วยว่าท้ายเรือย้อย
ลงหรือเหิน ขึ้น หางเสือและใบจั กรต่ากว่ากระดูกงูเท่าไร มีระยะห่ างกันเท่าไร บางครั้งเพลาใบจักรอาจมี
มากกว่า ๒ เพลา จะต้องพิจารณาให้ดี
๓.๕.๓ ส่วนที่ยื่นล้าต่ากว่ากระดูกงูและท้องเรือมีกี่อย่าง และอยู่ในตาแหน่งใดบ้าง เช่น โดม
โซนาร์ ตระแกรงกรองทางดูดน้าทะเล (SEA CHEST) ช่องทางน้าเข้า - ออก เครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟ้า ครีบกัน
โคลง (STABILIZER)
๓.๕.๔ ที่ตั้งของเครื่องจักรต่าง ๆ ที่มีน้าหนักมาก
๓.๕.๕ ความยาวของตัวเรือเหนือแนวน้า
๓.๕.๖ ความกว้างและความยาวสูงสุดของเรือเพื่อนาไปคานวณเรือเข้าอู่และนั่งหมอน
๓.๕.๗ การกินน้าลึก หัว - ท้าย เมื่อนาไป บวก - ลบ กับหมอนที่วางไว้จะทราบว่า หัวหรือ
ท้ายเรือจะนั่งหมอนก่อนกันและจะนั่งเมื่อระดับน้าเท่าไร
๓.๕.๘ โครงสร้างของตัวเรือ เช่น ฝากั้น โครงและกง ว่ามีระยะห่างกันเท่าไร
๓.๕.๙ การวางหมอนรับเรือ การปรับระดับหมอนรับเรือบางครั้ง ต้องมีการถอดหมอนหรือลดระดับ
หมอนเพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดกับอุปกรณ์ของเรือที่ยื่นล้าออกมาต่ากว่ากระดูกงูหรือโผล่ออกมานอกเรือ
ใต้แนวน้ า ตลอดจนอุป กรณ์ที่บ อบบางชารุดเสียหายง่าย ซึ่งปกติจะทราบได้จากแบบแปลนของเรือนั้น ๆ
ว่าอุปกรณ์ใดอยู่บริเวณไหน แบบที่ดีจะแสดงไว้อย่างละเอียด บางครั้งอาจจะลดระดับหมอนหรือถอดหมอน
ก็เพื่อประโยชน์ในการทาความสะอาดหรือซ่อมทาอุปกรณ์นั้น เช่น
๓.๕.๙.๑ โดมโซนาร์
๓.๕.๙.๒ เครื่องหยั่งน้า
๓.๕.๙.๓ เครื่องวัดความเร็ว
๓.๕.๙.๔ ทางน้าเข้าเครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟ้า
๓.๕.๙.๕ SEA CHEST
๓.๕.๙.๖ ครีบกันโคลง
๓.๕.๙.๗ ใบจักร หางเสือ
๓.๕.๙.๘ รูเดรนก้นถังน้าจืด น้ามันเชื้อเพลิง
๔. หมอนรับเรือ
ในการนาเรือขึ้นซ่อมทาที่กล่าวมาแล้วนั้นจะต้องนาเรือวางลงบนหมอนที่รองรับเรือ หมอนรองรับเรือ
มี ด้ ว ยกั น หลายอย่ า ง แล้ ว แต่ ก ารน าไปใช้ ง าน หมอนอย่ า งเดี ย วกั น ถ้ า น าไปใช้ ง านลั ก ษณะต่ า งกั น
การเรียกชื่ออาจไม่เหมือนกัน
๔.๑ ชนิดของหมอนรับเรือ
๔.๑.๑ หมอนกลางหรื อหมอนหลั ก (KEEL BLOCK) โดยหมอนกลางหรือหมอนหลั ก
ยังสามารถจาแนกได้อีกหลายแบบแต่ในที่นี้จะกล่าวถึง ๒ แบบ คือ

๑๘
๔.๑.๑.๑ หมอนกลางหรือหมอนหลักภายในอู่แห้ง คือหมอนที่ประกอบติดอยู่กับพื้นอู่
บริเวณกึ่งกลางของอู่แห้ง ส่วนที่ติดอยู่กับพื้นอู่หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนบนประกอบด้วยไม้ หมอนและ
ลิ่มหมอน มีไม้ประกับขนาด ๑" X ๒" X ๑ ม. และปลิงเหล็กยึด ไม้ที่ใช้ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งด้านข้างมีเหล็ก
ประกอบยึดอยู่ ๒ ด้าน หมอนไม้ยึดกับส่วนที่เป็นคอนกรีต หมอนนี้จะเคลื่อนที่ไม่ได้ หน้าที่ของหมอนกลาง คือ
รองรับกระดูกงูของเรือในขณะที่เรือเข้าอู่
๔.๑.๑.๒ หมอนกลางหรือหมอนหลักบนแคร่รถรับเรือ ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งประกอบ
อยู่บนแคร่รถรับเรือบริเวณกึ่งกลางของแคร่รถรับเรือยึดด้วยสลักเกลียวปล่อยยาวประมาณ ๔ - ๖ นิ้ว หรือ
บางแห่งใช้เหล็กแบบรัดหมอนไม้เอาไว้ หมอนไม้นี้เคลื่อนที่ไม่ได้
๔.๑.๒ หมอนข้างหรือหมอนเสริม มีด้วยกันหลายแบบแล้วแต่จะนาไปใช้งานหน้าที่ของหมอน
ข้างหรือหมอนเสริมคือ ใช้สาหรับรองรับน้าหนักของตัวเรือเหนือกระดูกงูขึ้นมา แต่อยู่ใต้ระดับแนวน้าและยังช่วย
ให้เรือนั่งหมอนอยู่ในระดับตั้งตรงมากที่สุด จุดที่ตั้งหมอนข้างรองรับคือ บริเวณฝากั้นห้อง (BULKHEAD) ของตัว
เรือ เพราะเป็นส่วนที่มีความแข็งแรงมากกว่ากงเรือ ลักษณะของหมอนข้างและหมอนเสริม มีทั้งหมอนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดใหญ่และเล็ก หมอนเหล็กและหมอนไม้ แบ่งได้ดังนี้
๔.๑.๒.๑ หมอนข้างที่ทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะของหมอนทาด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็กส่วนบนและส่ วนล่างประกอบด้วยไม้เนื้อแข็งยึดติดกับคอนกรีตด้วยสลักเหล็กเช่นเดียวกับหมอน
กลางหรือหมอนหลัก หมอนชนิดนี้จะเคลื่อนที่ได้
๔.๑.๒.๒ หมอนข้างหรือหมอนเสริมที่ทาด้วยเหล็ก ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วย
เหล็กแผ่นธรรมดานามาแล่นประสานให้ติดกันด้านข้างทั้ง ๔ ด้าน เจาะรูเพื่อลดน้าหนักและลดพื้นที่การปะทะ
ของน้าขณะเปิดน้าเข้าอู่ ตลอดจนเป็นที่สาหรับแขวนเชือกลวดในการเคลื่อนย้าย ด้านบนประกอบด้วยไม้เนื้อ
แข็ง ยึดด้วยสลักเหล็ก ๒ ตัว เมื่อมีการเสริมหมอนไม้ต้องใช้ไม้ประกับตียึดกับไม้เนื้อแข็ง
๔.๑.๒.๓ หมอนข้างหรือหมอนเสริมที่ทาด้วยไม้ หมอนข้างชนิดนี้โดยมากจะใช้บริเวณ
โรงซ่อมเรือเล็กเพราะเป็นหมอนที่ประกอบขึ้นเพื่อรองรับเรือโบ๊ตหรือเรือ LCVP และเรือยนต์ขนาดเล็กที่
สามารถยกขึ้นมาซ่อมทาได้ การประกอบหมอนจะทาให้สูงหรือต่าขึ้นอยู่กับประเภทของเรือนั้น ๆ
๔.๑.๓ ไม้หมอนและลิ่มไม้
เป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการประกอบหมอนขึ้นรองรับเรือ เพราะเรือลาหนึ่ง ๆ
ต้องใช้หมอนและลิ่มไม้เป็นจานวนมาก ฉะนั้นการเลือกใช้ ขนาดของไม้หมอนจึงมีความสาคัญมากเพราะจะ
สามารถทาให้งานสาเร็จตามกาหนดเวลา
๔.๑.๓.๑ ไม้หมอนมีหลายขนาดตั้งแต่หนา ๒" – ๑๒" ความกว้างส่วนมากขนาด ๑๒"
ความยาว ตั้งแต่ ๖๐ ซม. – ๑.๕๐ ม. แล้วแต่การประกอบนาไปใช้งาน
๔.๑.๓.๒ ลิ่มไม้มีด้วยกันหลายขนาดขึ้นอยู่กับการนาไปใช้งาน ลักษณะโดยทั่วไปของลิ่ม
เป็นรูปโคนใหญ่ ปลายเล็ก หรือโคนใหญ่ปลายบาง
๔.๑.๓.๓ ลิ่มไม้ที่นาไปใช้ประกอบกับหมอนกลางหรือหมอนข้างเรียกว่า ลิ่มหมอน มีขนาด
๔" X ๒" X ๑๒" X ๑๒๐ ซม. หรือ ๔" X ๒" X ๑๒" X ๑๕๐ ซม.
๔.๑.๓.๔ ลิ่มไม้ที่นาไปใช้กับหมอนข้างเรียกว่า ลิ่มใหญ่ ขนาด ๒" X๘" X๑๒" X ๖๐ ซม.
๔.๑.๓.๕ ลิ่มไม้ที่นาไปประกอบกับหัวเสาค้ายันเรือหรืออัดส่วนใดส่วนหนึ่งให้แนบกับ
ตัวเรือ เรียกว่าลิ่มเล็กปลายบาง ขนาด ๔" X ๑๒" หรือ ๓" X ๑๒"
๔.๑.๔ การจัดหมอนรับเรือ
โดยทั่วไป เรือจะต้องได้รับการซ่อมทาเป็นครั้งคราวในเวลาปกติ เพื่อตรวจตัวเรือใต้
แนวน้า การทาความสะอาดท้องเรือ ซ่อมทาตัวเรือ ซ่อมทาใบจักร เพลาใบจักร และส่วนประกอบตัวเรือต่าง ๆ

๑๙
ใต้แนวน้ า เพื่อให้เรือพร้ อมใช้ราชการได้ตลอดเวลา จึงจาเป็นที่จะต้องมีที่สาหรับซ่อมเรือ เช่น อู่ (DOCK)
คานเรือ (SLIPWAY) หรือชานยกเรือ (SYNCHROLIFT) เพื่อที่จะนาเรือเข้ารับการซ่อมทา
การจัดหมอนรับเรือ การวางหมอนผู้ปฏิบัติต้องยึดถือแบบแปลนการนาเรือเข้าอู่ ของ
กองออกแบบเป็นหลัก นอกเสียจากเรือล านั้นกองออกแบบยังมิได้เขียนแบบมาให้มีแต่แบบของการสร้างเรือ
เพราะหมอนกลางและหมอนข้าง จะวางไว้ไม่เหมือนกัน ทั้งความถี่และจานวนหมอนลักษณะ ของ ท้องเรือมี
หลายแบบ เช่น แบนราบ ป่องกลาง เหินหัว-ท้าย แล้วแต่ลักษณะของเรือนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดหมอนรองรับเรือ
จะต้องทราบเสียก่อนว่า จะนาเรือเข้ารับการซ่อมทาแบบใด
๔.๒ การปรับหมอนในอู่แห้งและอู่ลอย
๔.๒.๑ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับหมอน มีดังนี้คือ
๔.๒.๑.๑ ค้อนหงอน
๔.๒.๑.๒ เลื่อย
๔.๒.๑.๓ ชะแลง
๔.๒.๑.๔ ค้อนปอนด์
๔.๒.๑.๕ ฉาก
๔.๒.๑.๖ ดินสอดา
๔.๒.๑.๗ ฟุตรน
๔.๒.๑.๘ สายยางระดับน้า , ระดับน้า
๔.๒.๑.๙ เชือกหรือเอ็นหาระดับ
๔.๒.๑.๑๐ ตลับเมตร
๔.๒.๒ การปรับหมอนกลาง ควรดาเนินการดังนี้
๔.๒.๒.๑ ประกอบไม้ระดับในแนวตั้งด้านข้างของหมอนกลางด้านใดด้านหนึ่ง ให้ปลาย
ไม้ระดับสูงจากไม้ทับหน้าหมอนกลางพอสมควร ในการประกอบไม้ระดับไม่จาเป็นต้องประกอบทุกหมอน ให้
เว้นระยะห่างกัน ๔ - ๖ หมอน พยายามอย่าให้ห่างเกินไป อาจทาให้เกิดการผิดพลาดได้ เช่น จากเชือกหรือ
เอ็นตกท้องช้าง
๔.๒.๒.๒ หาระดับศูนย์เมตร ของระดับข้างอู่หรือระดั บธรณีประตู โดยใช้สายยาง
ระดับน้ามาถ่ายลงบนไม้ระดับที่ตั้งไว้ข้างหมอนทั้งขวา และซ้ายใช้ดินสอดาทาเครื่องหมายไว้
๔.๒.๒.๓ ถ่ายระดับน้าจากไม้ระดับคู่แรกไปจนครบทุกหมอนที่เตรียมไว้
๔.๒.๒.๔ ประกอบไม้ประกับขนาดตามแนวราบของหน้าหมอนให้ไม้อยู่เหนือหรือใต้
เส้นดินสอก็ได้แล้วแต่ความถนัด
๔.๒.๒.๕ ขึงเชือกหรือสายเอ็น ตรวจสอบระดับหน้าหมอนทั้งขวาและซ้าย ถ้าหมอน
ใดสูงเกินเส้นระดับก็ให้ลดลิ่มหมอน ในลักษณะเดียวกันถ้าหมอนใดต่ากว่าเส้นระดับก็ให้เพิ่มลิ่มหมอน ให้ได้
ระดับความต้องการ
๔.๒.๒.๖ ในการถอดหมอนหรือลดระดับหมอนขึ้ นอยู่กับแปลนเรือนั้น ๆ เพื่อมิให้
อุปกรณ์ของเรือดังกล่าว นั่งหมอนชารุดเสียหาย หรือเพื่อประโยชน์ในการถอดทาความสะอาดหรือซ่อมทา เช่น
๔.๒.๒.๖ (๑) โดมโซนาร์
๔.๒.๒.๖ (๒) เครื่องหยั่งน้า
๔.๒.๒.๖ (๓) เครื่องวัดความเร็วเรือ
๔.๒.๒.๖ (๔)ทางน้าเข้าเครื่องจักรใหญ่
๔.๒.๒.๖ (๕)ทางน้าเข้าเครื่องไฟฟ้า

๒๐
๔.๒.๒.๖ (๖) SEA CHEST
๔.๒.๒.๖ (๗) ครีบกันโคลง
๔.๒.๒.๖ (๘) ใบจักร
๔.๒.๒.๖ (๙) หางเสือ
๔.๒.๓ การปรับหมอนข้าง ควรดาเนินการดังนี้
๔.๒.๓.๑ วางตาแหน่งของหมอนข้างโดยใช้หมอนปูนหรือหมอนเหล็กที่เตรียมไว้เข้าที่
ตามแบบ DOCKING PLAN การวางหมอนควรเริ่มวัดจากตาแหน่งท้ายเรือก่อนเป็นคู่ ๆ ไป ส่วนมากแบบจะ
บอกระยะจากท้ายเรือไปหัวเรือ
๔.๒.๓.๒ เมื่อหมอนข้างเข้าที่เรียบร้อยประกอบไม้ระดับที่ข้างหมอนด้านใดด้ านหนึ่ง
๒ จุด คือ ด้านนอก ๑ จุด ด้านใน ๑ จุด ของทุก ๆ ข้างหมอน ทาคล้ายกับการปรับระดับหมอนกลาง
๔.๒.๓.๓ ศึ ก ษาจากแบบแปลนว่ า หมอนข้ า งแต่ ล ะคู่ สู ง ต่ า มากน้ อ ยเท่ า ใด
แล้วนามาเปรียบเทียบหาระดับจากแนวหมอนกลาง (BASE LINE) ทาเครื่องหมายไว้ที่ไม้ประกับข้างหมอนที่
เตรียมไว้ และทาการเสริมไม้หมอนให้ได้ตามแบบ
๔.๒.๓.๔ ในการถ่ายระดับจากหมอนกลางหรือหมอนหลักไปยังหมอนข้างทุกครั้งควร
ใช้สายยางระดับน้าหรือใช้กล้องระดับ
๔.๒.๓.๕ การปรับระดับหมอนข้างคู่ต่อ ๆ ไปปฏิบัติเหมือนหมอนข้างคู่แรกจนครบทุกหมอน
การหาระดับหมอนข้าง บางครั้งเมื่อหาระดับเรียบร้อยอาจถอดส่วนบนออกและทา
เครื่องหมายไว้ว่าเป็นของหมอนใด เมื่อเรือนั่งหมอนเรียบร้อยแล้ว ค่อยนาไปประกอบทีหลังก็ได้
๔.๓ การปรับหมอนบนชานยกเรือหรือคานเรือ
๔.๓.๑ การปรับหมอนกลางหรือหมอนหลัก
๔.๓.๑.๑ ศึกษาจากแบบแปลนของเรือนั้น ๆ ว่ามีขนาดยาวเท่าใด แล้วเตรียมแคร่รั บ
เรือให้พอกับความยาวของเรือนั้น ๆ
๔.๓.๑.๒ หาระดับหมอนกลางหรือหมอนหลัก โดยใช้กล้องระดับหรือระดับน้าจาก
สายยางประกอบไม้ระดับด้านใดด้านหนึ่งของหมอนกลาง ๒ อัน ด้าน ขวา - ซ้าย เหมือนการหาระดับหมอน
กลางภายในอู่แห้งทุกประการ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหมือนกันหมด จะผิดกันอยู่ที่ขั้นตอนแรก การหาระดับหมอน
กลางภายในอู่ ต้องหาระดับศูนย์เมตรจากข้างอู่เท่ากัน แต่บนแคร่รับเรือไม่ต้องหา
๔.๓.๑.๓ ระยะช่ อ งเหล็ ก ต่ อแคร่รั บ เรื อ แต่ ล ะแคร่ ตามแบบแปลนของเรื อ ปกติ
กาหนดให้มีระยะ ๑.๕๐ ม. แต่ในเรือบางลาอาจมีการถอดเปลี่ยนเหล็กต่อแคร่ให้สั้ นหรือยาวออกไป ซึ่งขึ้นอยู่
กับน้าหนักของตัวเรือว่าส่วนใดสมควรตั้งหมอนรับมากน้อยเท่าไร
๔.๓.๒ การปรับหมอนข้างหรือหมอนเสริม
๔.๓.๒.๑ เลื่อนตาแหน่งหมอนข้าง ซึ่งอยู่ส่วนกลางของแคร่รับเรือให้ได้ระยะตามแบบ
(DOCKING PLAN) และยึดให้แน่นมิให้เคลื่อนที่ได้
๔.๓.๒.๒ ในเรือบางลา หมอนข้างไม่ได้อยู่ในตาแหน่งที่เตรียมไว้ต้องทาการเพิ่มหมอน
ข้างขึ้นและผูกยึดให้แน่น
๔.๓.๒.๓ ประกอบไม้ระดั บข้างหมอน ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปรับระดับหมอนข้าง
ภายในอู่แห้ง ทุกประการ
๔.๓.๒.๔ สาหรับไม้ด้านบนของหมอนข้าง ไม่จาเป็นต้องประกอบไว้ เมื่อหาระดับได้แล้ว
ควรถอดออกก่อน และนามาประกอบเมื่อเวลาเรือขึ้นชานยกเรือหรือเมื่อเรือนั่งหมอน

๒๑
๔.๓.๒.๕ เลื่อนหมอนเสริมชุดสุ ดท้ายที่ใช้ในการรับเรือบริเวณท้ายเรือส่ วนมากจะไม่
ประกอบหมอนไม้เอาไว้ จะไปประกอบต่อเมื่อเรือนั่งหมอนเรียบร้อยแล้ว
๔.๔ การทาเครื่องหมายเพื่อให้เรือนั่งหมอน
เมื่อเราปรับหมอนรับเรือที่จะเข้ารับการซ่อมทาเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดน้าเข้าอู่แห้ง หรือจมชาน
ยกเรื อเราต้องทาเครื่ องหมายไว้บ ริ เ วณข้างอู่ห รือข้างชานซ่อมเรือ เพื่อเป็น ที่สั งเกตในการปฏิบั ติงานของ
เจ้าหน้าที่และประดาน้า ตาแหน่งที่ต้องทาเครื่องหมายมีดังนี้
๔.๔.๑ หัวเรือหรือท้ายเรือ
๔.๔.๒ กระดูกงูเสริม
๔.๔.๓ โดมโซนาร์
๔.๔.๔ ตระแกรงกรองช่องทางน้าเข้า เครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟ้า
๔.๔.๕ ใบจักรและหางเสือ
๔.๕ การวางหมอนรับเรือขนาดเล็ก
๔.๕.๑ เตรียมบริเวณซ่อมทาเรือนั้น ๆ
๔.๕.๒ จัดหาหมอนไม้ ลิ่มไม้ ให้เพียงพอสาหรับการใช้งาน
๔.๕.๓ ใช้รถปั้นจั่นหรือปั้นจั่น ยกเรือที่จะซ่อมทาไปบริเวณที่เตรียมไว้
๔.๕.๔ นาหมอนและลิ่มหมอนเข้ารองรับเรือนั้น ๆ โดยรับ ๒ - ๓ จุด คือ หัว กลาง และท้าย
แล้วแต่ขนาดของเรือ
๔.๕.๕ การจัดหมอนจะให้สูงหรือต่า ขึ้นอยู่กับการซ่อมทาเรือนั้น ๆ สิ่งสาคัญต้องจัดวางหมอน
ให้แข็งแรงและมั่นคง

ภาพที่ ๒๑ หมอนข้างหรือหมอนเสริมขนาดใหญ่
๑ : ๒๐

๒๒

ภาพที่ ๒๒ หมอนกลางหรือหมอนหลักในอู่แห้ง

ภาพที่ ๒๓ หมอนเหล็กขนาด ๕๐ CM. (ประกอบหมอนไม้ด้านข้าง)

๒๓

ภาพที่ ๒๔ หมอนเหล็กขนาด ๕๐ CM. (ประกอบหมอนไม้ตรงกลาง)

ภาพที่ ๒๕ หมอนเหล็กขนาด ๑๐๐ CM.

๒๔
๕. อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงที่ใช้กับอู่เรือ
๕.๑ เชือก ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเชือกที่ใช้กันอยู่ในกองทัพเรือเท่านั้น ไม่ใช่เชือกที่ใช้กันโดยทั่วไป
เชือกที่ใช้ในกองทัพเรือ
๕.๑.๑ หากแบ่งตามชนิดของเชือกมี ๑๒ ชนิด คือ
๕.๑.๑.๑ เชือกป่าน (HEMP ROPE)
๕.๑.๑.๒ เชือกมะนิลา (MANILA ROPE)
๕.๑.๑.๓ เชือกกาบมะพร้าว (COIR ROPE OR GRASS ROPE)
๕.๑.๑.๔ เชือกมะเล็น (MARLENE ROPE)
๕.๑.๑.๕ เชือกน้ามัน (TARRED ROPE)
๕.๑.๑.๖ เชือกกัญชา (WHITE ROPE)
๕.๑.๑.๗ เชือกปอ (JUTE ROPE)
๕.๑.๑.๘ เชือกสปันยาร์น (SPUN - YARN ROPE)
๕.๑.๑.๙ เชือกด้าย (COTTON ROPE)
๕.๑.๑.๑๐ เชือกสายล็อก (LOG LINE ROPE)
๕.๑.๑.๑๑ เชือกลวด (STEEL WIRE ROPE)
๕.๑.๑.๑๒ เชือกใยสังเคราะห์ (MAN – MADE FIBRE CORDAGE)
๕.๑.๒ เชือกดังกล่าวทั้ง ๑๒ ชนิดนี้ ถ้าจะแบ่ งตามคุณลักษณะของเชือกแบ่งออกได้เป็น ๓
ประเภทใหญ่ ๆ คือ
๕.๑.๒.๑ ประเภทที่ ๑ เป็นเชือกที่ทามาจากพืช ( CORDAGE MADE OF PLANT FIBRES )
๕.๑.๒.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นเชือกที่ทามาจากใยสังเคราะห์ (CORDAGE MADE OF
MAN MADE FIBRES)
๕.๑.๒.๓ ประเภทที่ ๓ เป็นเชือกที่ทามาจากโลหะ (STEEL WIRE ROPE)
๕.๑.๓ วัสดุที่ใช้ทาเชือกและคุณสมบัติ
๕.๑.๓.๑ เชือกป่าน คือ เชือกที่ทามาจากต้นเฮมพ์ สีเหลืองอ่อน มีความเหนียวแข็งแรงแต่
ทนทานน้อย ผุขาดเร็ว ฉะนั้นจึงนิยมนาเชือกป่านไปชุบน้ามัน เพื่อให้เชือกคงทนใช้ได้นาน ซึ่งจะไม่ทาให้กาลัง
ของเชือกอ่อนลง เชือกป่านที่ชุบน้ามันแล้ว เรียกว่า เชือกน้ามัน
๕.๑.๓.๒ เชือกมะนิล า คือ เชือกที่ทามาจากต้นอบาคา มีมากที่เกาะฟิลิ ปปินส์ สี
น้าตาลแก่ มีความเหนียว แข็งแรง คงทนและทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ทั้งน้าจืด น้าเค็ม เป็นที่นิยมใช้กันมากใน
เรือ เช่น ใช้เป็นเชือกผูกเทียบเรือ เชือกสลิง เชือกลากจูง
๕.๑.๓.๓ เชือกกาบมะพร้าว คือ เชือกที่ทามาจากกาบมะพร้าวสีน้าตาล เมื่อเปรียบเทียบ
กับเชือกมะนิลาที่มีขนาดเท่ากัน เชือกกาบมะพร้าวจะมีน้าหนักเบากว่าครึ่งหนึ่ง มีความเหนียว แข็งแรงทนทาน
เป็น ๑/๕ เท่าของเชือกมะนิลา เชือกกาบมะพร้าวมีคุณสมบัติพิเศษ คือเป็นเชือกที่มีน้าหนักเบาลอยน้าได้ดี
ไม่ดูดน้าเหมือนเชือกชนิดอื่น แต่ผุขาดเร็วไม่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
๕.๑.๓.๔ เชือกมะเล็น คือ เชือกป่านขนาดเล็ก นามาชุบน้ามันชนิดหนึ่ง เพื่อให้ใช้ได้
ทนทาน ทาเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดสาหรับผูกของเล็ก ๆ เช่นใช้เป็นเชือกผูกหนีบปากขอของรอก หรือผูกหนีบหางเชือก
๕.๑.๓.๕ เชือกน้ามัน คือ เชือกป่านขนาดย่อม ๆ โตกว่าเชือกมะเล็น นามาชุบน้ามัน
ชนิดหนึ่งเพื่อให้ใช้ได้ทนทาน
๕.๑.๓.๖ เชือ กกัญชา คือ เชือกป่านที่มีขนาดต่ากว่า ๑" ส่ว นมากใช้เป็นเชือ ก
ประกอบเสาใบเรือโบ๊ต

๒๕
๕.๑.๓.๗ เชือกปอ คือ เชือกที่ทาจากต้อปอหรือต้นเฮมพ์ เมื่อเปรียบเทียบ ความ
เหนียวแข็งแรงทนทานจะเป็นครึ่งหนึ่งของเชือกมะนิลาที่มีขนาดเท่ากัน
๕.๑.๓.๘ เชือกสปันยาร์น คือ เชือกที่ทามาจากพืชควั่นเป็นเกลียวหยาบ ๆ มีขนาด
เล็กตั้งแต่ ๒ – ๑๑ เกลียว เป็นเชือกที่ใช้ประเภทงานเบา ๆ มีความเหนียว แต่ความคงทนน้อย
๕.๑.๓.๙ เชือกด้าย คือ เชือกที่ทามาจากด้ายดิบ สีขาวสะอาด ขดม้วนง่ายใช้ทาอวน
หรือผูกของเล็ก ๆ น้อย ๆ
๕.๑.๓.๑๐ เชือกสายล็อก คือ เชือกที่ทาด้วยเชือกป่านอย่างดี ถักเป็นเส้นเชือกเพื่อ
ป้องกันการคลายเกลียวเมื่อเชือกหมุน เชือกนี้ใช้ทาสายล็ อกหรือสายดิ่งน้าตื้น
๕.๑.๓.๑๑ เชือกลวด แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ
๕.๑.๓.๑๑ (๑) เชือกลวดชนิดที่เกลียวมีไส้ ทาด้วยเชือกชุบน้ามัน เชือก
ลวดดังกล่าวนี้เรียกว่า เชือกลวดอ่อน มีคุณสมบัติสามารถงอพับ และขดได้ง่า ยใช้ผูกแทนเชือกได้
๕.๑.๓.๑๑ (๒) เชือกลวดชนิดที่เกลียวมีไส้เป็นลวด เชือกลวดดังกล่าวนี้
เรียกว่า เชือกลวดแข็ง มีคุณสมบัติงอพับได้ยาก แต่มีกาลังดึงมาก เหมาะแก่การใช้งานหนักหรือใช้ในลักษณะ
งานประจาที่
การใช้เชือกลวดดังกล่าวนี้ ต้องระวังรักษามากเพราะอาจเกิดสนิมได้ง่าย ทั้งมีราคาแพง
ฉะนั้นเมื่อเสร็จจากการใช้งานแต่ละครั้งต้องล้างด้วยน้าจืดแล้วเอาน้ามันชโลมหรือทาจารบี ให้ทั่ว
๕.๑.๓.๑๒ เชือกใยสังเคราะห์ คือ เชือกที่ทามาจากสารสังเคราะห์ทางเคมี แบ่งเป็น
เชือกชนิดต่าง ๆ ได้ ๔ ชนิดคือ
๕.๑.๓.๑๒ (๑) เชือกไนลอน (NYLON)
๕.๑.๓.๑๒ (๒) เชือกเทอรีลีน (TERY LENE)
๕.๑.๓.๑๒ (๓) เชือกโพลีโปรไพลีน (POLYPROPY LENE)
๕.๑.๓.๑๒ (๔) เชือกโพลีเอททีลีน (POLYETHY LENE)
เชือกใยสังเคราะห์ทั้ง ๔ ชนิดนี้ ประเทศอังกฤษเป็นผู้ผลิตออกจาหน่ายเป็นประเทศแรก
ในปี พ.ศ.๒๔๙๑ (ค.ศ.๑๙๔๘) ลักษณะของเชือกทาจากใยสังเคราะห์ทางเคมีเส้นเล็กขนาดเท่า ๆ กันมีความยาว
ตลอดเท่ากับความยาวเส้นเชือกและควั่น เป็นเกลียวเหมือนเชือกธรรมดาทั่ว ๆ ไป เชือกอาจมี ๓ - ๔ เกลียว
หรือเป็นแบบถักเหมือนเชือกสายล็อกก็ได้ แล้วแต่จะต้องการ
๕.๑.๔ คุณสมบัติของเชือกใยสังเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบกับเชือกป่านธรรมดาที่มีขนาดของ
เชือก เท่ากันดังนี้
๕.๑.๔.๑ กาลังและการยืดตัวของเชือก (BREAKING STRENGTH AND STRETCH)
เชือกไนลอน มีกาลังการยืดตัวมากเป็น ๓ เท่า ของเชือกป่านธรรมดา เชือกเทอรีลีนมีกาลังและการยืดตัวมาก
เป็น ๒ เท่าของเชือกป่านธรรมดา เชือกไนลอนสามารถยืด ได้ประมาณ ๔๕ % ของความยาวเดิมก่อนเชือกขาด
เชือกเทอรีลีนยืดได้ประมาณ ๓๘ % ของความยาวเดิมก่อนขาด ส่วนเชือกป่านธรรมดายืดได้ประมาณ ๑๒ –
๑๕ % ของความยาวเดิมก่อนขาด
๕.๑.๔.๒ กาลังงานปลอดภัย (SAFE WORKING LOAD STRETCH) เชือกไนลอนมี
กาลังงานปลอดภัยประมาณ ๓๐ % ของความยาวเดิมของเชือก สามารถคืนตัวกลับได้โดยเร็ว เชือกเทอรีลีนมี
กาลังใช้งานปลอดภัย สามารถยืดได้เท่ากับเชือกมะนิลา คือประมาณ ๑๕ % ของความยาวเดิมของเชือก และ
สามารถคืนตัวกลับได้โดยเร็ว ดังนั้น เชือกใยสังเคราะห์จึงสามารถรับแรงกระตุก กระชาก (SHOCK) ได้อย่างดี
โดยเชือกไม่ขาดง่าย ถ้าเชือกไนลอนชุ่มน้าเชือกจะมีกาลังยืดลดลงเหลือประมาณ ๙๐ – ๙๕ % สาหรับเชือก
เทอรีลีน นั้น กาลังเชือกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

๒๖
๕.๑.๔.๓ เชือกใยสังเคราะห์มีน้าหนักมากกว่าเชือกป่านธรรมดาทั่วไป ยกเว้นเชื อก
กาบมะพร้าว ซึ่งเชือกใยสังเคราะห์มีค่าความถ่วงจาเพาะ (SPECIFIC GRAVITIES) ดังนี้ คือ
๕.๑.๔.๓ (๑) เชือกไนลอน ๑.๑๔
๕.๑.๔.๓ (๒) เชือกเทอรีลีน ๑.๓๘
๕.๑.๔.๓ (๓) เชือกโพลีโปรไพลีน ๐.๙๑
๕.๑.๔.๓ (๔) เชือกโพลีเอททีลีน ๐.๙๕
๕.๑.๔.๓ (๕) เชือกมะนิลาและอื่น ๆ ๑.๕ (เว้นเชือกกาบมะพร้าว)
๕.๑.๔.๔ เชือ กใยสัง เคราะห์มีค วามทนทานต่อ ความร้อ นได้ด ี คือ เชือ กไนลอน
ละลายที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส เชือกเทอรีลีนละลายที่อุณหภูมิ ๒๖๐ องศาเซลเซียส อย่างไร ก็ตาม
ควรระวังอย่าให้ เชือกนี้ได้รับการเสียดสีมากเกิ นไป เชือกดังกล่าวนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากได้รับอุณหภูมิ
ไม่เกิน ๘๐ องศาเซลเซียส มีความทนทานต่อสารเคมีจาพวก น้ามันดิบ น้ามันดีเซล น้ามันเรือชนิดต่าง ๆ น้ามันกลั่น
ชนิดต่าง ๆ และด่างทุกชนิด แต่จะเสียหายถ้าโดนกับสารเคมีจาพวกกรดจึงต้องระวังอย่าให้ถูกสารเคมีที่เป็นกรด
ทั้งยังมีความทนทานต่อความชื้นได้ดี สามารถเก็บไว้ได้นานแม้เชือกเปียกแล้วเก็บเข้ารนเชือ กก็ไม่ต้องกลัว
เสียหาย
๕.๑.๔.๕ เชือกใยสังเคราะห์มีความทนทานต่อการใช้งานหนัก ๆ ได้ดี เช่น
เชือกเทอรีลีน ใช้เป็นเชือกรอก เชือกชักเรือโบ๊ตสาหรับเรือบางชนิดได้ดี เช่น
เรือสารวจ เรือฟริเกต เรือพิฆาต เป็น ต้น ถ้าเป็นเชือกเทอรีลีนแบบถักใช้เป็นเชือกสัญญาณธงและเชือก
สายล็อกได้ดี สาหรับเชือกเทอรีลีน ขนาด ๕ นิ้ว ใช้สาหรับเรือพ่วงจูงธรรมดา ที่อยู่ตามท่าเรือ เพราะคุณสมบัติ
ของเชือกสามารถรับแรงกระตุก หรือการกระชากได้ดีกว่าเชือกไนลอน และไม่ยืดมากเหมือนเชือกไนลอน
เชือกไนลอนขนาดต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ดีสาหรับเป็นเชือกผูกเรือ เชือกพ่วง
จูง เชือกรัดเรือโบ๊ต เชือกร้อยเพดาน ทาตาข่ายสาหรับผูกของหนัก ฯลฯ ส่วนเชือกไนลอน ขนาด ๑๑ นิ้ว
ใช้เป็นเชือกพ่วงจูงเรือใหญ่ในทะเล คุณสมบัติของเชือก สามารถรับแรงกระตุก กระชากและยืดหยุ่นได้ดี
๕.๑.๔.๖ เชือกใยสังเคราะห์มีขีดจากัดที่ควรต้องระมัดระวังอย่างมาก คือ เชือกใย
สังเคราะห์จะเสียกาลังได้ถ้าถูกแสงแดดจัดเป็นเวลานาน ๆ ทางที่ดีควรเก็บเชือกให้เรียบร้อยในที่ร่ม หรือใช้
ผ้าคลุมอยู่เสมอ เชือกใยสังเคราะห์เมื่อครูดกับผิวกว้าน พุก ลูกตน สันหรือคมต่าง ๆ ภายใต้แรงดัน เช่น เวลาหะเบส
หะเรีย ขณะเทียบเรือ แรงเสียดสีและความร้อนของเชือกอาจทาให้เชือกเป็นรอยครูดและช้า เกิดการชารุดได้ง่าย
และจะทาให้เชือกเสียกาลังยืด เมื่อจะใช้งานครั้งต่อไปต้องตรวจดูเชื อกให้ถี่ถ้วนก่อน ถ้าพบรอยครูดหรือชารุด
ต้องตัดส่วนชารุดทิ้ง แล้วต่อเชือกส่วนที่ดีเข้ากันใหม่เพื่อใช้งานต่อไป
๕.๑.๕ การวัดขนาดของเชือกและเชือกลวด
๕.๑.๕.๑ การวัดขนาดของเชือกชนิดต่าง ๆ นั้น ใช้วัดความยาวเส้นรอบวงของเส้นเชือก
หน่วยที่ใช้วัด เป็นนิ้ว เช่นเชือกขนาด ๕ นิ้ว หมายความว่าเส้นรอบวงของเชือกเส้นนั้นยาว ๕ นิ้ว เขียนโดยย่อว่า
“เชือกขนาด ๕”
๕.๑.๕.๒ การวัดขนาดของเชือกลวดชนิดต่าง ๆ ใช้วัดความยาวของเส้นรอบวงของเส้น
เชือกลวด หน่วยที่ใช้วัดเป็นนิ้ว เช่น เชือกลวดขนาด ๒ นิ้ว หมายความว่าเส้นรอบวงของเชื อกลวดเส้นนั้นยาว
๒ นิ้ว เขียนโดยย่อว่า “เชือกลวดขนาด ๒”
๕.๑.๕.๓ เครื่องมือที่ใช้สาหรับวัดขนาดของเชือก และเชือกลวด คือ
๕.๑.๕.๓ (๑) ใช้เชือกเส้นเล็ก ๆ หรือเส้นด้าย โดยรอบเชือกหรือเชือกลวด
เมื่อได้ความยาวเท่าใดเอาไปทาบลงบนไม้ฟุต หรือฟุตรน จะได้ความยาวของเส้นรอบวงของเชือก ถ้าต้องการ
หาความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก็นาไปคิดคานวณได้จากสูตร

๒๗
๕.๑.๕.๓ (๒) ใช้วัดด้วยไม้บรรทัดสาหรับวัดเชือกและเชือกลวดโดยเฉพาะ
ไม้บรรทัดนี้ มีช่องแบ่งเป็นสเกลเลื่อนเข้าออกได้ ถ้าต้องการวัดเชือกหรือเชือกลวดก็สามารถเลื่อนเข้าออก และ
อ่านสเกลได้
ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบระหว่างเส้นรอบวงและเส้นผ่าศูนย์กลางของเชือก – เชือกลวด
เส้นรอบวง
นิ้ว
๑
๑ ๑/๒
๒
๒ ๑/๒
๓
๓ ๑/๒
๔
๔ ๑/๒
๕
๕ ๑/๒
๖
๖ ๑/๒

เส้นผ่าศูนย์กลาง
มม.
๒๕
๓๘
๕๑
๖๓
๗๖
๘๙
๑๐๒
๑๑๔
๑๒๗
๑๔๐
๑๕๒
๑๕๖

นิ้ว
๕/๑๖
๑๕/๗๒
๕/๘
๑๓/๑๖
๑๕/๑๖
๑ ๑/๘
๑ ๕/๑๖
๑ ๗/๑๖
๑ ๑๕/๑๖
๑ ๓/๔
๑ ๗/๘
๒ ๑/๑๖

มม.
๘
๑๒
๑๖
๒๐
๒๔
๒๘
๓๒
๓๖
๔๐
๔๔
๔๘
๕๒

๕.๑.๖ การเก็บรักษาเชือก
๕.๑.๖.๑ เชือกที่ไม่ได้ใช้งาน เมื่อเก็บไว้ในห้องเชือกนาน ๆ อากาศอาจจะทาให้เชือกผุ
เสื่อมคุณสมบัติ หรือแมลงกัดทาลาย จึงควรตรวจทาความสะอาดเสียบ้าง
๕.๑.๖.๒ เชือกใช้งานควรจะต้องระวังรักษาเพื่อให้คงทน
๕.๑.๖.๓ ระวังอย่าใช้เชือกในที่ซึ่งมีน้าเปียกแฉะ
๕.๑.๖.๔ ถ้าใช้เชือกแช่น้าไว้นาน ๆ หรือถูกน้าเค็มอยู่เสมอ เมือเลิกใช้แล้วต้องล้างน้า
จืดให้สะอาด และพึ่งแดดให้แห้ง
๕.๑.๖.๕ ระวังอย่าให้ครูดหรือเสียดสีกับวัตถุแข็ง ๆ เกลียวเชือกจะสึกอาจขาดได้ง่าย
๕.๑.๖.๖ เชือกบางชนิด เช่น เชือกปอ ถ้าให้เปียกน้าบ้างจะมีกาลังดีก่อน ใช้งาน ถ้าไม่
ชุบหรือแช่น้าไว้ก่อนอาจขาดได้ง่าย
๕.๑.๖.๗ เชือกที่ขมวดเป็นปม ไม่ควรใช้ยกของหนักหรือใช้เหนี่ยวรั้ง
๕.๑.๖.๘ หางเชือกต้องผูกมัดหรือถักแทงอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกลียวเชือกคลาย
๕.๑.๖.๙ อย่าใช้เชือกในกรณีที่จะต้องทาให้เชือกคลายเกลียว
๕.๑.๖.๑๐ อย่าใช้เชือก เหนี่ยว รั้ง ยกของหนักมากจนเกินกาลังของเชือก
๕.๑.๖.๑๑ ถ้าจะใช้งานเกี่ยวกับการดึง กระตุก ควรใช้เชือกเส้นใหญ่

๒๘
๕.๑.๖.๑๒ เชือกลวดเคลือบสังกะสีเมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรล้างด้วยน้าจืดเช็ดให้แห้งแล้ว
ทาจาระบีให้ทั่ว
๕.๑.๖.๑๓ เชือกลวดเก่าที่เป็นสนิมต้องทาความสะอาดด้วยแปรงลวดแล้วชโลมด้วย
น้ามันกันสนิม
๕.๑.๖.๑๔ เชือกป่านทุกชนิดเมื่อถูกน้าจะหดตัว เมื่ออุณหภูมิอากาศไม่คงที่ เช่ น มี
ความชื้น อากาศเย็น ฝนตกหรือในเวลากลางคืน ต้องคอยหย่อนเชือกอยู่เสมอมิฉะนั้นเชือกจะหดตัวและทาให้
เชือกขาด เช่น เชือกที่ใช้กับธง เชือกรั้งเพดาน เป็นต้น
๕.๑.๗ การผูกเงื่อน การผูกเงื่อนต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์ แบ่งออกได้เป็น ๒๑ เงื่อน คือ
๕.๑.๗.๑ ผูกหักคอชั้นเดียวและสองชั้น ใช้ผูกกับ “เสา” ขอห่วง เพื่อต๋งไว้ชั่วคราว แก้
ง่าย และ มักนาไปผูกประกอบเงื่อนอื่น ๆ (ต๋ง หมายถึง การใช้เชือกผูกมัดกับเสาหรือขอห่วงเป็นการชั่วคราว
โดยเงื่อนที่ผูกนั้นจะไม่แน่นถาวร)

ผูกหักคอชั้นเดียว
ผูกหักคอสองชั้น
ภาพที่ ๒๖ ผูกหักคอชั้นเดียวและผูกหักคอสองชั้น
๕.๑.๗.๒ ผูกเจ๊ก ให้ผูกปลายเชือกเข้ากับเสาเหล็ก ท่อนไม้หรือต้นไม้ให้แน่นแก้ง่าย รูด
ออกได้ง่าย ผูกของบรรจุกระสอบ เช่น ข้าวสาร

ภาพที่ ๒๗ ผูกเจ๊ก
๕.๑.๗.๓ ผูกเจ๊กลากซุง สาหรับผูกดึงและลากของหนักตามแนวราบ เช่น เสาซุง วิธีนี้
เชือกรูดออกไม่ได้ ยิ่งดึงยิ่งแน่น

ภาพที่ ๒๘ ผูกเจ๊กลากซุง

๒๙
๕.๑.๗.๔ ผูกตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวและสองชั้น ใช้ในการผูกเชือกเล็กกับเชือกใหญ่ปล่อย
หาง ไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นใช้ผูกกับเสากลมหรือเสาเหลี่ยมไม่ให้รูดออกได้ง่าย แน่นและมั่นคง ใช้ผูกของชักขึ้น
ลง ในเวลารีบด่วน

ผูกตะกรุดเบ็ดชั้นเดียว

ผูกตระกรุดเบ็ดสองชั้น

ภาพที่ ๒๙ ผูกตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวและผูกตระกรุดเบ็ดสองชั้น
๕.๑.๗.๕ ผูกตะกรุดเบ็ดกลืน
๕.๑.๗.๕ (๑) ชั้นเดียว ใช้ผูกกับของที่เป็นห่วง เช่น สมอโยธะกาสาหรับเรือเล็ก
๕.๑.๗.๕ (๒) สองชั้น ใช้เหมือนกับชั้นเดียวแต่ใช้สาหรับเรือใหญ่ เพราะแน่น
และมั่นคงกว่า

ผูกตระกรุดเบ็ดกลืนชั้นเดียว

ผูกตระกรุดเบ็ดกลืนสองชั้น

ภาพที่ ๓๐ ผูกตะกรุดเบ็ดกลืนชั้นเดียวและผูกตะกรุดเบ็ดกลืนสองชั้น
๕.๑.๗.๖ ผูกรัสโต ใช้ผูกของกลมหรือแบน เช่นเสา กระดานเพื่อยกขึ้นลง หรือผูกเชือก
สาหรับชักใบ

ภาพที่ ๓๑ ผูกรัสโต

๓๐
๕.๑.๗.๗ ผูกกะ
๕.๑.๗.๗ (๑) ชั้นเดียว ใช้ผูกของที่รูดไปมาได้ หรือกับของที่จะไม่รูดออก
ง่าย แบบนี้ใช้งานได้มาก เช่น ผูกเรือกับห่วง เสา หรือ เหล็ก ต่อเชือกสองเส้นเข้าด้วยกันผูกให้คนนั่งลงไป
ทางานข้างเรือ
๕.๑.๗.๗ (๒) สองชั้น เป็นการผูกเชือกเปล่า ๆ ให้คนนั่ งหรือโหนตัวลงไป
ทางาน เช่น ดูแนวน้า ทางานข้างเรือ เป็นต้น

ผูกกะชั้นเดียว

ผูกกะสองชั้น

ภาพที่ ๓๒ ผูกกะชั้นเดียวและผูกกะสองชั้น
๕.๑.๗.๗ (๓) กะบ่วงหรือห่วง ใช้ผูกเป็นเงื่อนรูดเข้าไปกับสิ่งที่ผูกได้ด้วยบ่วง

ภาพที่ ๓๓ ผูกกะบ่วงหรือห่วง
๕.๑.๗.๘ ผูกสอดสร้อย ใช้ในการต่อเชือกชั่วคราว หรือถักตาข่าย

ภาพที่ ๓๔ ผูกสอดสร้อย

๓๑
๕.๑.๗.๙ ผูกเลขแปด ใช้ผูกหางเชือกให้เป็นปม เช่น ผูกร้อยรอด เพื่อมิให้เชือกหลุด
จากรูร้อย

ภาพที่ ๓๕ ผูกเลขแปด
๕.๑.๗.๑๐ ผูกยายแก่ ใช้ในงานต่อเรือซึ่งต้องการกาลังดึงมาก

ภาพที่ ๓๖ ผูกยายแก่
๕.๑.๗.๑๑ ผูกร่น สาหรับร่นเชือกที่ยาวให้สั้นเข้า

ภาพที่ ๓๗ ผูกร่น
๕.๑.๗.๑๒ ผูกตราสังข์ ผูกของที่เป็นห่อหรือม้วน เช่นม้วนผ้าใบ

ภาพที่ ๓๘ ผูกตราสังข์

๓๒
๕.๑.๗.๑๓ ผูกสมาธิห่วง
๕.๑.๗.๑๓ (๑) ชั้นเดียว ผูกของที่เป็นห่วง เช่น ห่วงธง
๕.๑.๗.๑๓ (๒) สองชั้น ผูกเช่นเดียวกับชั้นเดียวแต่แน่นกว่า

ผูกสมาธิห่วงชั้นเดียว

ผูกสมาธิห่วงสองชั้น

ภาพที่ ๓๙ ผูกสมาธิห่วงชั้นเดียวและผูกสมาธิห่วงสองชั้น
๕.๑.๗.๑๔ ผูกถังตั้ง ใช้ผูกของที่คล้ายถังเพื่อยกหรือหย่อน

ภาพที่ ๔๐ ผูกถังตั้ง
๕.๑.๗.๑๕ ผูกต่อกะ สาหรับต่อเชือกให้แน่นและแก้ง่าย

ภาพที่ ๔๑ ผูกต่อกะ
๕.๑.๗.๑๖ ผูกต่อหักคอ ใช้ต่อเชือกใหญ่แล้วเอาหางเชือกผูกหนีบเสีย แต่ต้องให้แก้ง่าย

ภาพที่ ๔๒ ผูกต่อหักคอ

๓๓
๕.๑.๗.๑๗ ผูกกระดานชุลี ใช้ผู กกระดานห้อยส าหรับหย่อนข้างเรือเพื่อนั่งทาสี
เคาะสนิมและอื่น ๆ

ภาพที่ ๔๓ ผูกกระดานชุลี
๕.๑.๗.๑๘ ผูกบาระตูกับไม้ ใช้ผูกไม้สองอันประกบไขว้กันให้แน่นในทางมุมฉาก

ภาพที่ ๔๔ ผูกบาระตูกับไม้
๕.๑.๗.๑๙ ผูกหักคอขอ ใช้ผูกเชือกกับขอทั้งชั้นเดียวและสองชั้น

ภาพที่ ๔๕ ผูกหักคอขอชั้นเดียว ผูกหักคอขอสองชั้น
๕.๑.๗.๒๐ ผูกขัดสมาธิขอ ใช้ผูกเชือกกับขอ

ภาพที่ ๔๖ ผูกขัดสมาธิขอ

๓๔
๕.๑.๗.๒๑ ผูกกะสองห่วง ใช้ผูกด้วยปลายเชือกข้างเดียว วิธีผูกเช่นเดียวกับผูกกะธรรมดา
แต่ร้อยปลายเชือกออกมาทาเป็นห่วงอีก ๑ อัน แล้วจึงร้อยกลั บเข้าไปแบบผูกกะ เมื่อผูกเสร็จแล้วจะเป็นห่วง
สองห่วง การผูกที่ถูกต้อง เชือกเส้นบนเมื่อลองดึงจะรูดไม่ได้ ยิ่งดึงยิ่งแน่น ประโยชน์ให้คนเข้าไปนั้นโดยให้ห่วง
ล่างอยู่ใต้ก้นห่วงบนรัดอยู่ใต้รักแร้ (แต่งห่วงทั้งสองให้พอเหมาะกับรูปร่าง) ให้ปมเงื่อนอยู่ตรงหน้าอกพอดี
สาหรับให้คนนั่งออกไปทางานนอกเรือ เช่น เคาะสนิมทาสี แก้เชือกทุ่นสมอที่พันหัวสมอ โดยที่ปลายเชือกอีกข้าง
หนึ่ง ต๋งไว้กับที่มั่นคงข้างบน

ภาพที่ ๔๗ ผูกกะสองห่วง
๕.๑.๘ ความปลอดภัยในการใช้งาน ก่อนที่จะทางานเกี่ยวกับเชือกหรือลวดจะต้องเรียนรู้กฎแห่ง
ความปลอดภัยดังนี้
๕.๑.๘.๑ ให้มองดูเส้นเชือกหรือลวด และพิจารณาว่าส่วนไหนเป็นปลายเชือกตั้งเมื่อขอ
อยู่ในรน ส่วนไหนเป็นส่วนดึง ส่วนไหนเป็นส่วนโค้งหรือขด
๕.๑.๘.๒ ต้องไม่ยืนใกล้วงเชือก – ลวด หรือ ขดเชือก – ขดลวด
๕.๑.๘.๓ อย่าอยู่ใกล้เชือก – ลวด ที่ร้อยผ่านรอกเข้ากว้าน เพราะถ้ารอกขาด เชือก –
ลวดจะดีดได้
๕.๑.๘.๔ อย่ายืนอยู่ด้านล่าง ขณะที่เชือกหรือลวดอยู่ข้างบน ถ้าดึงเชือกหรือลวดมา
จากข้างบนควรออกเสียงให้ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นหลีกไป
๕.๑.๘.๕ อย่าอยู่ใกล้ของที่กาลังยกอยู่ เชือกอาจจะขาดของจะทับเราเป็นอันตรายได้
๕.๑.๘.๖ ให้ระวังบริเวณที่เชือกหรือลวดรูด หรือขัดสีกับเหล็กอาจจะขาดแล้วดีดหรือ
ฟาดมาเป็นอันตรายได้
๕.๑.๘.๗ เชือกที่ผูกต๋งเมื่อถูกน้าฝน น้า หรือน้าค้าง อาจจะตึงเครียดจนขาดได้ ต้อง
ระมัดระวังคอยผ่อนคลายอยู่เสมอ
๕.๒ รอก เป็นอุปกรณ์สาคัญชนิดหนึ่งในเรือ เป็นเครื่องมือทุ่นแรงและช่วยผ่อนแรงในการ ยกหรือ
ลากของหนัก เช่น ใช้ในการชักเรือโบ๊ตและยกเครื่องจักร ฯลฯ ขึ้นลงเป็นต้น
๕.๒.๑ ชนิดของรอก รอกที่ใช้ในเรือตามปกตินั้น มีชนิดต่าง ๆ ดังนี้
๕.๒.๑.๑ รอกธรรมดา (COMMON BLOCK)
๕.๒.๑.๒ รอกตีน (SNATCH BLOCK)
๕.๒.๑.๓ รอกกล (MECHANICAL BLOCK)
๕.๒.๑.๔ รอกปุลเลห์ (PULLEY OF GIN BLOCK)
๕.๒.๑.๕ รอกแม่แรง (WESTONS PURCHASE)

๓๕
๕.๒.๒ วัสดุที่ใช้ทารอกและการใช้งาน
๕.๒.๒.๑ รอกธรรมดา เป็นรอกที่ทาด้วยไม้หรือแร่ มีตลกรอกทาด้วยเชือกลวดหรือแร่
แล้วแต่ชนิดของรอก ที่คอรอกบางทีก็ติดตารีหรือห่วงเพื่อทาเป็นรูเรียกว่า ห่วงรอก ใช้เป็นรอกสาหรับชักเรือโบ๊ต
เรือยนต์ ถ้าเป็นรอกขนาดเล็กใช้สาหรับชักธงและเป็นรอกสาหรับเชือก เสา เพลา ใบเรือโบ๊ต เป็นต้น
๕.๒.๒.๒ รอกตีน ทาด้วยไม้หรือแร่มีตาเดียว ตลกรอกทาด้วยเหล็ก ด้านหนึ่งของตลก
รอกตรงช่องร้อยเชือกตัดเป็นช่องมีบานพับเปิดปิดได้ หรือเป็นบานพับหันไปมาได้ ที่ทาเช่นนี้เพื่อประสงค์ให้
ร้อยเชือกหรือเอาเชือกออกได้สะดวก รวดเร็ว รอกชนิดนี้โดยมากติดกับพื้นเป็นเครื่องช่วยผ่อนแรงหรือช่วย
กาลังดึง เช่น ชักเรือโบ๊ต หรือไกต่าง ๆ เป็นต้น
๕.๒.๒.๓ รอกกล ทาด้วยแร่หรือไม้ ตลกรอกทาด้วยเหล็ก คอรอกติดขอหรือห่วงทาเป็น
กุญแจกล เพื่อให้รอกหมุนไปมาได้รอบตัว รอกชนิดนี้ส่วนมากใช้กับปั้นจั่น
๕.๒.๒.๔ รอกปุลเล่ห์ ทาด้วยแร่ ลูกรอกทาเป็นปุลเลห์คล้ายล้อรถ รอกชนิดนี้ใช้ยกของ
หนัก ๆ ในเรือส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีที่ใช้นัก
๕.๒.๒.๕ รอกแม่แรง เป็นรอกกลไกทาด้วยแร่ทั้งสิ้น โดยมากใช้โซ่ร้อยแทนเชือก รอกชนิด
นี้ใช้กาลังดึงเพียงเล็กน้อยสามารถยกของหนัก ๆ ได้ แต่การยกจะทาได้รวดเร็วอย่างรอกชนิดอื่นไม่ได้ มักใช้ใน
เรือภายในห้องเครื่อง เพื่อยกเครื่องจักรและส่วนประกอบที่มีน้าหนักมาก ๆ
๕.๒.๓ วิธีวัดขนาดของรอกและประโยชน์การวัดขนาดของรอก การวัดขนาดของรอกทางใช้
การมีวิธีวัดได้ ๒ วิธี คือ
๕.๒.๓.๑ รอกที่ยังไม่ได้ติดตลกรอกหรือรอกตลกใน เอาหางเชือกวัดโอบจากคอรอกไปตาม
ส่วนโค้งของเปลือกรอก ผ่านตรงกึ่งกลางรอกไปบรรจบหางเชือกที่คอรอก แล้ว เอาเชือกนั้นมาทบให้เสมอกัน
ทาบกับ ไม้บรรทัด (นิ้วฟุต) จะได้ขนาดของรอกเป็นนิ้ว
๕.๒.๓.๒ รอกที่ติดตลกรอกแล้ว วิธีวัดเช่นเดียวกับ ๕.๒.๓.๑ แต่เวลาวัดต้องทาบเชือก
ให้ชิดกับตลกรอก ห้ามทาบขึ้นไปบนตลกรอก เพราะจะได้ขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริง แต่การวัดโดยวิธีนี้ จะ
ได้ขนาดของรอกเล็กกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย เนื่องจากการวัดไม่ได้วัดได้ ๑๕ นิ้วครึ่ง ปัดเศษเป็นจานวนเต็ม
เป็น ๑๖ " จะได้ใกล้เคียงกับขนาดจริงมาก
การวัดขนาดของรอกตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว ถ้ารอกที่ต้องการวัด มีหลายตา เช่น ๓ - ๔ ตา
เมื่อวัดตามวิธีดังกล่าวแล้ว เชือกที่ได้มาจะมีขนาดใหญ่กว่าช่องร้อยรอก เพราะหัวรอกและก้นรอกกว้างมาก ต้อง
ใช้วัด จากขอบด้านกว้างของเปลือกรอกลงไปตามตลกรอกเช่นเดียวกัน แต่ไม่โอบรอบจนบรรจบกัน ให้วัดแต่
เพียงจดขอบล่าง วิธีวัดที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นการหาเชือกร้อยรอกได้พอดี
๕.๒.๔ ประโยชน์ของการวัดขนาดของรอก การวัดขนาดของรอกก็เพื่อประโยชน์ ๒ ประการ คือ
๕.๒.๔.๑ เพื่อประโยชน์ในการเบิก - ยืม จะได้บอกขนาดถูก ว่าประสงค์จะใช้รอก
ขนาดใหญ่เล็กเท่าใด เช่น รอกไม้ ๓ ตา ขนาด ๑๕ หรือ ๑๖ นิ้ว เป็นต้น
๕.๒.๔.๒ เพื่อจะหาขนาดของเชือกที่จะนามาร้อยรอกได้พอดี ไม่คับหรือหลวมเกินไป
เพราะการที่จะใช้เชือกขนาดใดสาหรับร้อยรอกนั้น จาเป็นต้องรู้ขนาดของรอกเสียก่อน ถ้าไม่รู้ขนาดของรอก
ก่อนแล้ว จะหาเชือกมาร้อยพอดีได้ยากแม้จะหาเชือกมาร้อยรอกได้ ก็เสียเวลาทดลองร้อยนาน เพราะตามกฎมี
อยู่ว่า เชือกที่จะร้อยรอกนั้นจะต้องมีขนาด ๑ ใน ๓ ของรอก เช่น รอกขนาด ๑๕ นิ้ว เชือกที่จะใช้ร้อยต้องมี
ขนาด ๕ นิ้ว หรือรอกขนาด ๙ นิ้ว จะต้องใช้ เชือกขนาด ๓ นิ้ว เป็นต้น
๕.๒.๕ วิธีการร้อยรอกและประโยชน์ การร้อยรอกมีห ลายวิธีด้วยกัน ประโยชน์ของการ
ร้อยรอก ก็เพื่อให้ได้เปรียบในแรงงานเป็นเครื่องช่วยผ่อนแรงและให้ยกน้าหนักได้มาก

๓๖
๕.๒.๕.๑ ก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีร้อยรอก ควรเข้าใจความหมายของคาต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ร้อยรอก ดังนี้
๕.๒.๕.๑ (๑) รอกตาย คือ รอกที่ผูกติดอยู่กับที่ เมื่อร้อยเชือกแล้วเคลื่อนที่
ไม่ได้
๕.๒.๕.๑ (๒) รอกเป็ น คื อ รอกที่ ไ ม่ ไ ด้ ผู ก ประจ าที่ เมื่ อ ร้ อ ยเชื อ กแล้ ว
เคลื่อนที่ได้
๕.๒.๕.๑ (๓) หางเชือกตาย คือ หางเชือกที่ผูกติดกับที่
๕.๒.๕.๑ (๔) หางเชือกเป็น คือ หางเชือกที่ใช้จับดึงหรือหย่อนได้
๕.๒.๕.๑ (๕) รอกจาด คือ รอกที่ร้อยเชือกแล้วใช้สาหรับใช้งาน
๕.๒.๕.๒ การร้อยเชือกทุกกรณีให้ใช้หางเชือกตายเป็นเส้นที่ร้อยก่อนเสมอ การร้อยมี ๖
วิธี คือ
๕.๒.๕.๒ (๑) ร้อยรอกจาดเดี่ยว

ภาพที่ ๔๘ การร้อยรอกจาดเดี่ยว
๕.๒.๕.๒ (๑.๑) ร้อยรอกตาย (รอกตาเดียว ๑ ตัว) ใช้เชือกร้อย
รอกที่ติดประจาที่ โดยใช้รอกตาเดียวผูกติดประจาไว้ในที่สูง
วิธีร้อย ใช้หางเชือกร้อยเข้าไปในช่องร้อยเชือกแล้ว ดึงหาง
เชือก ลงมาสาหรับผูกสิ่งของที่จะใช้ยกขึ้นลง ซึ่งผู้ดึง ๆ ทางต้นเชือก
ประโยชน์ ใช้ยกสิ่งของหนักเบา ขึ้นลงหรือย้ายเคลื่อนที่จากที่
ต่าไปที่สูงหรือจากที่สูงมาที่ต่า เช่น ใช้ยกกระป๋องสีขึ้นไปทาบนยอดเสาและปล่องเป็นต้น การใช้รอกโดยวิธีนี้ไม่
มีการได้เปรียบ ในการผ่อนแรงดึงเลย แต่ถึงกระนั้นก็มีประโยชน์อยู่บ้างในการที่เราออกแรงดึงได้คล่องและ
สะดวก เพราะมีความฝืดน้อยกว่าที่จะใช้เชือกทาบบนสิ่งอื่น ๆ และเป็นการพักแรงด้วย
๕.๒.๕.๒ (๑.๒) ร้อยรอกเป็น (รอกตาเดียว ๑ ตัว)
วิธีร้อย ใช้หางเชือกร้อยเข้าไปในช่องร้อยเชือกของรอกตาเดียว
๑ ตัว แล้วเอา หางเชือกไปผูกประจาที่ไว้ การร้อยวิธีนี้เรียกว่า ร้อยรอกวิ่งเดี่ยว คือ ตัวรอกไม่ได้ติดอยู่ประจาที่ตัว
รอกวิ่งขึ้นลงได้
ประโยชน์ การร้อยรอกวิธี นี้ คนที่ดึงจะอยู่ในที่สูง ใช้ สาหรับ
ยกของจากที่ต่าขึ้นไปบนที่สูงโดยใช้ขอของรอกเกี่ยวเข้ากับสิ่งของที่จะยก เช่น ยกของจากเรือโบ๊ตเรือใหญ่ โดย
ผู้ทาการยก อยู่ในที่สูง คือบนเรือใหญ่ รอกชนิดนี้มักใช้รวมกันกับรอกชนิดอื่น การร้อยรอกโดยวิธีนี้ได้เปรียบ
คือผ่อนแรงดึงได้ครึ่งหนึ่ง หรือสามารถยกน้าหนักได้เป็นสองเท่าของแรงดึง

๓๗

ภาพที่ ๔๙ การร้อยรอกวิ่งเดี่ยว
๕.๒.๕.๒ (๒) ร้อยรอกจาดตาเดียวสองตัว
๕.๒.๕.๒ (๒.๑) ร้อยวิธีดึงลง การร้อยวิธีนี้ใช้รอกตาเดียว ๒
ตัว ตัวบนเป็นรอกตาย ตัวล่างเป็นรอกเป็น ให้หางเชือกเป็นอยู่ทางรอกตาย
วิธีร้อย ใช้หางเชือกตายร้อยผ่านรอกตายก่อน แล้วเอาไปร้อย
ผ่านรอกเป็น (ตัวล่าง) เสร็จแล้วเอาหางเชือกตายไปผูกติดกับรอกตาย (ตัวบน)
ประโยชน์ การร้อยรอกวิธีนี้สามารถดึงของขึ้นได้สะดวก เพราะผู้
ดึงอยู่ข้างล่าง คือดึงลงนั่นเอง จะได้เปรียบในการผ่อนแรงประมาณครึ่งหนึ่งของน้าหนักที่ยก คือสามารถยกน้าหนักได้ ๒
เท่าของแรงดึง
วิธีร้อยรอกตาเดียวสองตัวนี้ มีวิธีร้อยอีกแบบหนึ่ง คือแทนที่จะ
เอาหางเชือกตายไปผูกติดกับรอกตายนั้น ให้เอาหางเชือกตายไปผูกติดประจาที่ที่ใกล้กับที่ผูกรอกตาย

ภาพที่ ๕๐ การร้อยรอกจาดตาเดียวสองตัว วิธีดึงลง
๕.๒.๕.๒ (๒.๒) ร้อยวิธีดึงขึ้น การร้อยวิธีนี้ก็คือให้รอกตัวหนึ่ง
เป็นรอกตายอีกตัวหนึ่ง เป็นรอกเป็น โดยให้หางเชือกเป็นอยู่ทางรอกเป็นหรือร้อยในทางดึงขึ้น
วิธีร้อย ใช้หางเชือกตายร้อยผ่านรอกเป็นแล้วไปร้อยผ่านรอก
ตาย โดยเอาหางเชือกตายกลับมาผูกติดกับรอกเป็นหรือรอกตัวล่าง
ประโยชน์ คล้ ายกันกับรอกเดี่ยว แต่ทุ่นแรงดึงลงอีกโดยที่
รอกเดี่ยว ไม่มีกาลังพอจะได้เปรียบในแรงงานประมาณ ๑ ใน ๓ ของน้าหนักที่ยก คือ ของหนัก ๓ ออกกาลังดึง
เพียง ๑ การร้อยรอกวิธีนี้มีข้อเสียคือดึงไม่สะดวก

๓๘

ภาพที่ ๕๑ การร้อยรอกจาดตาเดียวสองตัว วิธีดึงขึ้น
๕.๒.๕.๒ (๓) ร้อยรอกจาดตาเดียวกับสองตา การร้อยใช้รอกสองตา ๑ ตัว กับ
รอกตาเดียว ๑ ตัว โดยใช้รอกสองตาเป็นรอกเป็นกับเป็นรอกตาย คือถ้ารอกสองตา เป็นรอกตาย รอกตาเดียวก็
เป็นรอกเป็น และถ้ารอกสองตาเป็นรอกเป็น รอกตาเดียวก็เป็นรอกตาย
๕.๒.๕.๒ (๓.๑) ร้อยวิธีดึงลง ให้รอกสองตาเป็นรอกตาย รอก
ตาเดียวเป็นรอกเป็น
วิธีร้อย ใช้หางเชือกตามร้อยผ่านลูกรอกลูกใดลูกหนึ่งของ
รอกตายก่อน (รอกสองตา) ต่อไปก็ร้อยผ่านลูกรอกเป็น (รอกตาเดียว) แล้วนาหางเชือกตายกลับไปร้อยผ่าน
ลูกรอกอีกลูกหนึ่งของรอกตาย (รอกสองตา) แล้วนาหางเชือกตายมาผูกติดกับรอกเป็น (รอกตาเดียว)
ประโยชน์ การร้อยรอกวิธีดึงลงนี้ได้เปรียบแรงงานประมาณ ๑
ใน ๓ ของน้าหนักที่ยก คือ ของหนัก ๓ ออกแรงดึงเพียง ๑ และดึงได้สะดวกด้วย

ภาพที่ ๕๒ การร้อยรอกจาดตาเดียวกับสองตา วิธีดึงลง
๕.๒.๕.๒ (๓.๒) ร้อยวิธีดึงขึ้น โดยให้รอกตาเดียวเป็นรอกตาย
รอกสองตาเป็นรอกเป็น
วิธีร้อย คือร้อยกลับนั่นเองโดยเอาหางเชือกตายร้อยผ่านลูกรอก
ใดลูกรอกหนึ่งของรอกเป็นก่อน (รอกสองตา) ต่อไปเอาหางเชือกตายร้อยผ่านลูกรอกของรอกตาย (รอกตาเดียว)
แล้วนากลับมา ร้อยผ่านลูกรอกอีกลูกหนึ่งของรอกเป็น (รอกสองตา) และนาหางเชือกตายไปผูกติดกับรอก
ตาย (รอกตาเดียว)
ประโยชน์ การร้อยวิธีดึงขึ้นหรือร้อยกลับนี้จะได้เปรียบแรงงาน
ประมาณ ๑ ใน ๔ ของน้ าหนั กที่ยก คือยกน้าหนักได้ ๔ เท่าของแรงงาน หรือผ่ อนแรงลงได้ ๓ ใน ๔ ของ
น้าหนักที่ยก แต่การร้อยวิธีนี้มีข้อเสียประโยชน์คือดึงไม่สะดวกเพราะต้องดึงขึ้น

๓๙

ภาพที่ ๕๓ การร้อยรอกจาดตาเดียวกับสองตา วิธีดึงขึ้น
๕.๒.๕.๒ (๔) ร้อยรอกจาดสองตาสองตัว ใช้รอกสองตาสองตัว ตัวหนึ่งเป็น
รอกตายอีกตัวหนึ่งเป็นรอกเป็น ให้หางเชือกเป็นอยู่ด้านบนของรอกตัวบน (ดึงลง) หรืออยู่ด้านล่างของรอกตัว
ล่าง (ดึงขึ้น) ก็ได้
๕.๒.๕.๒ (๔.๑) ร้อยวิธีดึงลง คือ ให้หางเชือกเป็นอยู่ทางรอกตาย
วิธีร้อย ใช้หางเชือกตายร้อยผ่านลูกรอกที่หนึ่งของรอกตาย
(ตัวบน) ก่อนแล้วร้อยผ่านลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกเป็น (ตัวล่าง) ร้อยผ่านลูกรอกลูกที่สองของรอกตาย (ตัวบน)
แล้วกลับลงมา ร้อยผ่านลูกรอกลูกที่สองของรอกเป็น (ตัวล่าง) เสร็จแล้วนาหางเชือกตายไปผูกติดกับรอกตาย
(ตัวบน)
ประโยชน์ การร้อยวิธีนี้สามารถผ่อนแรงดึงลง ๓ ใน ๔ ของ
น้าหนักที่ยกคือสามารถยกน้าหนักได้เป็น ๔ เท่าของแรงดึง ดึงได้สะดวกและยกน้าหนัก ได้กาลังดีกว่าการร้อย
วิธี ตามข้อ ๕.๒.๕.๒ (๓) ใช้ยกปืน เรือโบ๊ตที่มีขนาดใหญ่และเรือยนต์

ภาพที่ ๕๔ การร้อยรอกจาดสองตาสองตัว วิธีดึงลง
๕.๒.๕.๒ (๔.๒) ร้อยวิธีดึงขึ้น คือ ให้หางเชือกเป็นอยู่ทางรอก
เป็นหรืออยู่ทางล่างนั่นเอง
วิธีร้อย ใช้ร้อยกลับหรือเปลี่ยนรอกตัวบน (รอกตายมาเป็น
รอกเป็นและเปลี่ยนรอกตัวล่าง (รอกเป็น) ไปเป็นรอกตาย) การร้อยรอก ใช้หางเชือกเป็นร้อยผ่านลูกรอกลูกที่
หนึ่งของรอกเป็น (ตัวล่าง) ก่อน ร้อยผ่านลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย (ตัวบน) ต่อไปร้อยผ่านลูกรอกลูกที่สอง

๔๐
ของรอกเป็น (ตัวล่าง) ร้อยผ่านลูกรอกลูกที่สองของรอกตาย (ตัวบน) แล้วจึงเอาหางเชือกตายมาผูกติดกับรอก
เป็น (ตัวล่าง)
ประโยชน์ การร้อยวิธีดึงขึ้นนี้ได้แรงงานดีกว่าการร้อยตามข้อ
๒.๖.๔.๑ เพราะสามารถผ่อนแรงดึงได้ ๔ ใน ๕ ของน้าหนักที่ยก คือยกน้าหนักได้เป็น ๕ เท่าของแรงดึง แต่วิธี
ดึงนี้ไม่สะดวกเพราะผู้ดึงต้องอยู่ข้างบน
๕.๒.๕.๒ (๕) ร้อยรอกจาดสองตากับสามตา ใช้รอกสองตากับสามตาอย่าง
ละตัว และใช้รอกทั้งสองชนิดเป็นรอกเป็นและรอกตาย ถ้าใช้รอกสามตาเป็นรอกตาย ก็ใช้รอกสองตาเป็นรอก
เป็น และถ้าใช้รอกสองตาเป็นรอกตาย ก็ต้องใช้รอกสามตาเป็นรอกเป็น
๕.๒.๕.๒ (๕.๑) ร้อยวิธีดึงลง ให้รอกสามตาเป็นรอกตาย รอก
สองตาเป็นรอกเป็นหางเชือกเป็น ผ่านทางรอกตาย หรือผ่านรอกตัวบน ให้หางเชือกเป็นอยู่ทางล่าง คือดึงทาง
ด้านล่าง
วิธีร้อย ใช้หางเชือกร้อยผ่านลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย
(รอกสามตาข้างบน) ก่อนร้อยผ่านลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกเป็น (รอกสองตาตัวล่าง) ร้อยผ่านลูกที่สองของรอก
ตายตัวบน ร้อยผ่านลูกรอกลูกที่สองของรอกเป็นตัวล่าง และไปร้อยผ่านลูกรอกลูกที่สามของรอกตายตัวบน
เสร็จแล้วเอาหางเชือกตายมาผูกติดกับรอกเป็น (รอกสองตาตัวล่าง)
ประโยชน์ การร้อยวิธีนี้ผ่อนแรงดึงได้ ๔ ใน ๕ ของน้าหนักที่ยก
คือ สามารถยกน้าหนักได้ ๕ เท่าของแรงดึง หมายความว่าออกแรงเพียง ๑ เท่านั้น จะยกน้าหนักได้ถึง ๕ เท่า

ภาพที่ ๕๕ การร้อยรอกจาดสองตากับสามตา วิธีดึงลง
๕.๒.๕.๒ (๕.๒) ร้อยวิธีดึงขึ้น ให้รอกสามตาเป็นรอกเป็น รอก
สองตาเป็นรอกตายหรือ ร้อยกลับกันกับวิธีดึงลง (ข้อ ๕.๒.๕.๒ (๕.๑)) นั่นเอง โดยใช้หางเชือกเป็นร้อยผ่าน
ลูกรอกตัวล่าง (รอกเป็น) และใช้ดึงขึ้น หรือเรียกว่าหางเชือกเป็นอยู่ด้านบนนั่นเอง
วิธีร้อย ร้อยวิธีเดียวกับวิธีดึงลง (ข้อ ๕.๒.๕.๒ (๕.๑)) แต่ร้อย
รอกตัวล่างคือรอกเป็น (รอกสามตา) ก่อนโดยเอาหางเชือกตายร้อยผ่านลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกเป็น ร้อยผ่าน
ลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย แล้วกลับมาร้อยผ่านลูกรอกลูกที่สามของรอกเป็น เสร็จแล้วเอาหางเชือกตายไปผูก
กับรอกตาย (รอกสองตาตัวบน)
ประโยชน์ การร้อยวิธีนี้ผ่อนแรงดึงได้ ๕ ใน ๖ ของน้าหนักที่
ยก คือสามารถที่จะยกน้าหนักได้ถึง ๖ เท่า แต่ออกแรงดึงเพียง ๑ เท่า แต่มีข้อเสียประโยชน์ คือดึงได้ไม่สะดวก
เพราะผู้ดึงต้องอยู่ข้างบน

๔๑

ภาพที่ ๕๖ การร้อยรอกจาดสองตากับสามตา วิธีดึงขึ้น
๕.๒.๕.๒ (๖) ร้อยรอกจาดสามตาสองตัว ใช้รอกสามตาสองตัว เป็นรอกเป็น
ตัวหนึ่งและเป็นรอกตาย ตัวหนึ่ง ร้อยได้สองวิธี คือให้หางเชือกเป็นอยู่ทางรอกตายกับทางรอกเป็น คือ ใช้ดึงลง
และดึงขึ้นแต่ส่วนมากที่ใช้กันนั้น ใช้วิธีร้อยให้หางเชือกเป็นอยู่ทางรอกตายหรือวิธีดึงลง การร้อยรอกสามตาสอง
ตัวนี้จะร้อยให้เส้นเชือกเรียงกันตามลาดับ เช่นเดียวกับรอกสองตากับตาเดียว หรือสองตาสองตัว หรือสามตา
กับสองตาไม่ได้ เพราะกาลังที่กระทาจะไม่อยู่ตรงกลางของรอก ฉะนั้นการร้อยจะต้องให้หางเชือกทั้งสอง (หาง
เชือกเป็นและหางเชือกตาย) ออกทางลูกรอกลูกกลางของรอกเป็นและรอกตาย (ลูกรอกลูกที่สอง) หรือลูกกลาง
ทั้งสองวิธี
๕.๒.๕.๒ (๖.๑) ร้อยวิธีดึงลง ร้อยให้หางเชือกเป็นอยู่ทางรอกตาย
(ตัวบน) หรือร้อย ให้หางเชือกดึงอยู่ด้านล่าง
วิธีร้อย เอาหางเชือกร้อยผ่านลูกรอกลูกกลาง (ลูกที่สองของ
รอกตายตัวบน) ร้อยผ่านลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกเป็น และร้อยผ่านลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย (ตัวบน) แล้ว
ย้อนมาร้อยลูกรอกลูกที่สามของรอกเป็น แล้วจึงเอาหางเชือกตายไปผูกกับรอกตาย
ประโยชน์ การร้อยวิธีนี้จะผ่อนแรงดึงลง ๕ ใน ๖ เท่าของ
น้าหนักที่ยก คือสามารถยกน้าหนักได้ถึง ๖ เท่า โดยใช้แรงดึงเพียง ๑ เท่า และสามารถดึงได้สะดวก

ภาพที่ ๕๗ การร้อยรอกจาดสามตาสองตัว วิธีดึงลง

๔๒
๕.๒.๕.๒ (๖.๒) ร้อยวิธีดึงขึ้น การร้อยคงใช้วิธีเดียวกันกับข้อ
๒.๖.๖.๑ เป็นแต่ร้อยหางเชือกตายผ่านลูกรอกลูกกลาง (ลูกที่สอง) ของรอกเป็น (ตัวล่าง) ก่อนเท่านั้น
วิธีร้อย เอาหางเชือกตายร้อยผ่านลูกรอกลูกกลางของรอก
เป็น (ตัวล่าง) ก่อน แล้วร้อยผ่านลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย (ตัวบน) แล้วย้อนกลับลงมาร้อยผ่านลูกรอกลูกที่
หนึ่งของรอกเป็น ร้อยผ่านลูกรอกลูกที่สามของรอกตาย และกลับลงมาร้ อยผ่านลูกรอกลูกที่สามของรอกเป็น
และกลับขึ้นไปร้อยผ่านลูกรอกลูกกลาง (ลูกที่สอง) ของรอกตายเสร็จแล้วจึงเอาหางเชือกตายกลับมาผูกเป็น
รอกเป็น
ประโยชน์ การร้อยวิธีนี้ได้แรงดีกว่าการร้อยวิธีอื่นๆ สามารถ
ผ่อนแรงดึง
ได้ ๖ ใน ๗ เท่า ของน้าหนัก คือ สามารถยกน้าหนักได้ ๗ เท่า โดยออกแรงดึงเพียง ๑ เท่า
เท่านั้น

ภาพที่ ๕๘ การร้อยรอกจาดสามตาสองตัว วิธีดึงขึ้น
๕.๓ ลิ่ม
จัดอยู่ในประเภทเครื่องมือทุ่นแรง ทาด้วยไม้เนื้อแข็งขนาดต่าง ๆ มีรูปร่างหลายลักษณะ ซึ่ง
ขึ้น อยู่ กั บ การใช้ งาน เช่ น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า สี่ เ หลี่ ยมคางหมู สี่ เ หลี่ ยมด้ านไม่ เท่ า สามเหลี่ ย มมุม ฉาก หรื อ
สามเหลี่ยมมุมแหลมและอื่น ๆ ซึ่งลิ่มแต่ละชนิดจะมีส่วนปลายบางและส่วนบนหนาคือโคนใหญ่ปลายบาง
การคานวณเกี่ยวกับลิ่ม จะมีหน่วยเป็นระบบอังกฤษหรือระบบเมตริกก็ได้ แต่ต้องไม่ปะปนกันโดยใช้สูตรดังนี้
EXH = WXL
E = แรงพยายามที่กระทา
W = แรงความต้านทาน (น้าหนักที่กดลงบนลิ่ม)
L = ความกว้างของลิ่ม (ระยะที่วัตถุยกตัวขึ้น)
H = ความยาวของลิ่ม

ภาพที่ ๕๙ ลิ่ม

๔๓
การใช้ลิ่ม
๕.๓.๑ ใช้ตอกเพื่อให้วัตถุขึ้นเพียงเล็กน้อยและชั่วคราว
๕.๓.๒ ใช้ตอกกับน้าหนักที่มีความแข็งแรง ไม่ชารุดง่าย
๕.๓.๓ การใช้ลิ่มตอกต้องใช้ความระมัดระวังและต้องปรับแต่งให้เท่ากัน
๕.๓.๔ เมื่อใช้ลิ่มยกแล้วไม่ควรใช้ลิ่มรองรับน้าหนักเป็นเวลานาน ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงรองรับแทน
๕.๔ ลูกกลิ้ง
ลูกกลิ้งทาด้วยเหล็กหรือไม้เนื้อแข็ง กลึงให้กลมคล้ายไม้พลองลูกเสือ ขนาดและความยาว
ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น เมื่อต้องการเลื่อนเรือลาหนึ่งที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นทางเรียบ
โดยที่รถเข้าไปไม่ถึง เราก็ยกเรือวางบนลูกกลิ้งประมาณ ๓ - ๔ ท่อน แล้วใช้แรงคนหลาย ๆ คน หรือยานพาหนะอื่น
ผลักเรือไปข้างหน้าและคอยพยุงไว้ด้วย การเคลื่อนย้ายด้วยลูกกลิ้งบนพื้นลาดเอียงต้องมีที่ผูกต๋งอย่างมั่นคง
และแข็งแรงด้วย
๕.๕ รถยกงาคู่ (FORKLIFT)
รถยกงาคู่เป็นเครื่องมือที่มีความจาเป็นอย่างมากในการใช้ยก เลื่อน เคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ที่มี
น้าหนักมาก จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รถชนิดนี้จะมีงายื่นออกไปข้างหน้ารถจานวน ๒ งา ซึ่งสามารถปรับแต่งงา
ให้สูงต่าได้ มีใช้อยู่ ในโรงงานเชือกรอกและการอู่ และตามแผนกต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นต้องใช้ หลักเกณฑ์
การใช้รถต้องปฏิบัติดังนี้
๕.๕.๑ ปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถอย่างเคร่งครัด
๕.๕.๒ ก่อนใช้งานต้องตรวจดูความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ตัวรถ เครื่องยนต์ น้าหล่อ และ
น้ามันหล่อให้อยู่ในระดับใช้การได้
๕.๕.๓ ผู้ไม่มีหน้าที่ห้ามใช้รถอย่างเด็ดขาด
๕.๕.๔ ขณะเดินเครื่องต้องมีเจ้าหน้าที่ใช้รถประจาอยู่เสมอ
๕.๕.๕ อย่าใช้รถยกของที่มีน้าหนักเกินกาลังที่กาหนดไว้
๕.๕.๖ หลีกเลี่ยงการใช้รถในสถานที่อาจเกิดอันตรายได้ เช่น ริมเขื่อน และพื้นที่ ๆ ไม่แข็งแรง
๕.๕.๗ ในการยกของต้องให้จุดศูนย์ถ่วงของน้าหนักอยู่กึ่งกลางงาทั้งสองข้าง และต้องใช้เชือก
ผูกต๋งกับงานเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเคลื่อนย้าย
๕.๕.๘ อย่าใช้งายกของที่เห็นว่าอาจเกิดชารุดเสียหายกับงาขึ้นได้ ถ้าจาเป็นต้องใช้ ควรใช้ยาง
สวมงาป้องกันไว้
๕.๕.๙ อย่าต่องายกของให้ยาวเกินกว่าที่กาหนดไว้
๕.๕.๑๐ อย่าใช้งาของรถดันสิ่งของ
๕.๕.๑๑ การยกของในลักษณะดึงขึ้นหรือหย่อนลง ต้องกระทาอย่างระมัดระวังและนิ่มนวล
ไม่กระตุกกระชาก
๕.๕.๑๒ เมื่อเคลื่อนรถออกจากที่เพื่อนาไปใช้งาน ต้องแน่ใจว่าไม่มีสิ่ งกีด ขวาง หรือเป็น
อันตรายแก่บุคคลและสิ่งของ
๕.๕.๑๓ ในการเคลื่อนย้ายของที่มีน้าหนักมากให้ลดงาลงต่าที่สุด
๕.๕.๑๔ การเคลื่อนย้ายของหนักในพื้นที่ลาดเอียงให้เดินหน้าขึ้น และขณะลงให้ถอยหลังลงเสมอ
๕.๕.๑๕ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
๕.๕.๑๖ ใช้ความเร็วของรถขณะยกของหนักประมาณ ๕ กม./ชม.
๕.๕.๑๗ ใช้ความเร็วรถขณะตัวเปล่าประมาณ ๑๕ กม./ชม.
๕.๕.๑๘ อย่าใช้งานผิดประเภท

๔๔
๕.๕.๑๙ เมื่อเลิกใช้รถแล้วให้ลดงาลงกับพื้นและดึงห้ามล้อทุกครั้ง
๕.๖ ปั้นจั่น ปั้นจั่นใช้สาหรับยกหรือหย่อนของที่มีน้าหนักมาก ๆ เท่าที่พบเห็นจะเป็นปั้นจั่นประจา
อู่ โดยวิ่งอยู่บนราง ดังนี้
๕.๖.๑ ผู้ที่จะใช้ปั้นจั่นต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นเจ้าหน้าที่ปั้นจั่นเท่านั้น
๕.๖.๒ ก่อนใช้ปั้นจั่นทุกครั้งต้องตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสมอ
๕.๖.๓ เจ้าหน้าที่จะต้องอยู่ในห้องควบคุมพร้อมปฏิบัติงาน
๕.๖.๔ ตรวจสอบอุปกรณ์ดังเพลิงในห้องควบคุมให้อยู่ในสภาพพร้อมเสมอ
๕.๖.๕ ก่อนจะเคลื่อนปั้นจั่นต้องแน่ใจว่าได้ยกขอเกี่ยวพ้นสิ่งกีดขวางแล้ว
๕.๖.๖ ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่ขึ้นไปอยู่บนปั้นจั่นและควรติดป้ายเตือนไว้
๕.๖.๗ ห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นไปอยู่บนของที่จะยกหรือขอเกี่ยว
๕.๖.๘ เมื่อไฟฟ้าดับให้เลื่อนปุ่มควบคุมไว้ที่ตาแหน่งหยุดเครื่องทุกครั้ง
๕.๖.๙ อย่าให้ขอไปเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งลากไปกับพื้นขณะเคลื่อนปั้นจั่น
๕.๖.๑๐ เมื่อจอดปั้นจั่นต้องดึงห้ามล้อและปลดเมนสวิทซ์ทุกครั้ง
๕.๖.๑๑ ผู้ใช้ปั้นจั่นและผู้ให้สัญญาณจะต้องเข้าใจสัญญาณที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ให้สัญญาณ
ต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้น
๕.๖.๑๒ เชือก ลวด และโซ่ ขณะยกของต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
๕.๖.๑๓ ต้องผูกวัสดุสิ่งของให้แน่นขณะยกต้องให้วัสดุมีน้าหนักสมดุลกัน
๕.๖.๑๔ ขณะหะเบส และหะเรีย ต้องกระทาด้วยความนิ่มนวล
๕.๖.๑๕ ต้องมีเชือกไว้ประคองสิ่งของที่ยกเสมอ
๕.๖.๑๖ ก่อนหะเบส และหะเรีย ต้องตรวจความเรียบร้อยไม่มีสิ่งใดขัดตัว หรือเกี่ยวติดกับสิ่งอื่น
๕.๖.๑๗ ต้องไม่ใช้ปั้นจั่นออกแรงดึงไปทางด้านข้าง เว้นเสี ยแต่จะได้รับสั่งการเป็นพิเศษจาก
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องแน่ใจว่าจะไม่เสียการทรงตัวของปั้นจั่นและส่วนต่าง ๆ จนเกิดความเสียหายขึ้นได้
๕.๖.๑๘ อย่าใช้ปั้นจั่นยกของข้ามศีรษะคนโดยเด็ดขาด
๕.๖.๑๙ ต้องให้สัญญาณทุกครั้งเมื่อปั้นจั่นเคลื่อนที่ไปตามรางเลื่อน และตรวจสอบสิ่งกีดขวางที่
อาจวางอยู่บนรางเลื่อนของปั้นจั่น
๕.๖.๒๐ ต้องตรวจสอบระบบเบรกของกว้านทุกครั้งที่ยกของหนัก
๕.๖.๒๑ ทุกครั้งที่หย่อนของลง ต้องให้เหลือเชือกพันอยู่รอบแกนของรอก ไม่น้อยกว่า ๒ รอบ
๕.๖.๒๒ เมื่อใช้ปั้นจั่น ๒ ตัวหรือมากกว่ายกของชิ้นเดียวกัน ต้องมอบหมายให้คนเพียงคน
เดียวที่มีความสามารถและรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานนี้
๕.๖.๒๓ ผู้ใช้ปั้นจั่นจะต้องอยู่ประจาห้องควบคุมเครื่องตลอดเวลาขณะที่มีวัสดุแขวนอยู่บน
ปั้นจั่น
๕.๖.๒๔ เมื่อเปลี่ยนคนควบคุมเครื่อง ต้องทดสอบสวิทซ์สาหรับกาหนดพิกัดสูงสุดที่ปั้นจั่ น
สามารถยกได้โดยทาการทดสอบขณะที่ยังไม่ได้ยกของ ถ้าขัดข้องให้รีบดาเนินการแก้ไขทันที
๕.๗ รถปั้นจั่นหรือที่เรียกว่า “รถเครน” รถประเภทนี้ส่วนมากใช้ระบบไฮดรอลิกส์ทั้งสิ้น โดยได้
กล่าวย่อ ๆ ไว้แล้วในหัวข้อการใช้ปั้นจั่น การที่จะใช้รถปั้นจั่นให้ถูกวิธีและปลอดภัย ต้องปฏิบัติดังนี้ คือ
๕.๗.๑ ปฏิบัติตามคู่มือและคาแนะนาในการใช้
๕.๗.๒ ก่อนใช้งานต้องตรวจความเรียบร้อย อุปกรณ์ตัวรถ เครื่องยนต์ น้าหล่อน้ามันหล่อลื่น
ตลอดจนระบบของการยก เช่น รอก ลวด และส่วนเคลื่อนไหวของระบบไฮดรอลิกส์
๕.๗.๓ ผู้ใช้รถต้องเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถประจาอยู่เสมอ

๔๕
๕.๗.๔ ขณะเดินเครื่องต้องมีเจ้าหน้าที่ขับรถประจาอยู่เสมอ
๕.๗.๕ ห้ามใช้รถยกของเกินกาลังที่กาหนดไว้
๕.๗.๖ ให้ปรับมุมกระดกและความยาวของคันเบ็ด (แขนปั้นจั่น) ในการยกของให้เป็นตาม
คู่มือที่กาหนดไว้ของรถแต่ละคัน ตามพิกัดความสูงที่กาหนดไว้
๕.๗.๗ ในกรณีที่ยกปั้นจั่นที่มีฐานสาหรับรองรับ ต้องกางฐานรองรับเสมอ แม้ยกน้าหนักเพียง
เล็กน้อย
๕.๗.๘ การยกของดึงขึ้นหรือหย่อนลงต้องกระทาอย่างระมัดระวังไม่ใช่กระตุกกระชาก
๕.๗.๙ ขณะที่ยกของหนักแขวนอยู่ ห้ามเคลื่อนรถปั้นจั่นเป็นอันขาด
๕.๗.๑๐ การยกของด้วยรถปั้นจั่น ต้องใช้สัญญาณเสมอ
๕.๗.๑๑ ต้องใช้เชือกผูกมัดของให้แน่น และคอยประคองน้าหนักที่ยกทุกครั้ง
๕.๗.๑๒ เมื่อจอดรถปั้นจั่นต้องดึงห้ามล้อทุกครั้ง
๕.๗.๑๓ ห้ามใช้รถปั้นจั่นยกของข้ามศีรษะผู้อื่นเด็ดขาด
๕.๗.๑๔ เมื่อเลิกใช้รถแล้วต้องเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย

บทที่ ๒
การนาเรือเข้า-ออก อูท่ หารเรือธนบุรี

๑. กล่าวทั่วไป
๑.๑ ตาบลที่ และคุณลักษณะของอู่แห้ง อธบ.อร.
อู่ทหารเรือธนบุรี (อธบ.อร.) เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมอู่ทหารเรือ (อร.) ซึ่งมีหน้าที่ดาเนินการ
ซ่อมทาเรือ ตามภารกิจที่ อร.แบ่งมอบมาให้ โดยที่ตาบลที่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ แขวงศิริราช เขตุบางกอกน้อย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ ซึ่งในปัจจุบัน อธบ.อร. มีอู่แห้งที่ใช้สาหรับซ่อมและสร้างเรือจานวน ๒ อู่
มีรายละเอียดที่ตั้งและรูปทรงตามผังใน ภาพที่ ๖๐

อู่แห้งหมายเลข๑
ชั้นใน

อู่แห้งหมายเลข๒

อู่แห้งหมายเลข๑
ชั้นนอก

ภาพที่ ๖๐ แสดงผังที่ตั้งอู่แห้งของ อธบ.อร.

๔๗
๑.๑.๑ อู่แห้งหมายเลข ๑ ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ คือด้านที่ติดกับ รร.สตรีวัดระฆังฯ มีลักษณะ
เป็นอู่แห้งที่แบ่งเป็นสองส่วน คืออู่แห้งชั้นใน และอู่แห้งชั้นนอก โดยมีประตูแบบสองบานปิดเข้าหากันเป็นตัว
แบ่ง ดูรายละเอียดในภาพที่ ๖๑ สาหรับขนาดมิติต่างๆเป็นไปตามตารางที่ ๒
๑๗.๓๐ ม.

๑๗.๓๐ ม.
๕.๖๐ ม.
๑๑.๐๐ ม.

๒๕.๓๐ ม.

๒๕.๓๐ ม.

๙๐.๔๕ ม.
๖.๖๐ ม.
๑๒.๑๐ ม.

๑๔.๐๐ ม.

๑๔.๐๐ ม.
๕.๖๐ ม.
๑๔.๐๐ ม.
๒๓.๘๐ ม.

๔๘.๐๐ ม.
๕.๖๐ ม.
๑๒.๒๐ ม.

ภาพที่ ๖๑ แสดงรายละเอียดลักษณะอู่แห้งหมายเลข ๑

๕๔.๕๐ ม.

๔๘
ตารางที่ ๒ ขนาดมิติของอู่แห้งหมายเลข ๑
ส่วนของอู่แห้ง
ชั้นใน
ชั้นนอก

ประตูอู่(เมตร)
กว้างบน กว้างล่าง ลึก
๑๔.๐
๑๔.๐
๕.๖
๑๗.๓
๑๑.๐
๕.๖

กว้าง(เมตร)
บน
ล่าง
๒๓.๘ ๑๒.๒
๒๕.๓ ๑๒.๑

ยาว(เมตร)
๔๕.๐
๙๐.๔๕

ลึก(เมตร) หมายเหตุ
๕.๖
๖.๖

๑.๑.๒ อู่แห้งหมายเลข ๒ ตั้งอยู่ทางด้านใต้ ด้านที่ติดกับ กลน.กร. มีลักษณะดังรายละเอียด
ตามภาพที่ ๖๒ และมีรายละเอียดของขนาดมิติ ตามตารางที่ ๓
๑๓๔.๑๐ ม.
๑๒๔.๗๐ ม.

๑๗.๑๐ ม.
๑๐.๐๐ ม.

๕.๐๐ ม.

๑๐.๐๐ ม.
๑๐.๘๐ ม.
ภาพที่ ๖๒ แสดงรายละเอียดลักษณะอู่แห้งหมายเลข ๒

๔๙
ตารางที่ ๓ ขนาดมิติต่าง ๆ ของอู่แห้งหมายเลข ๒
ขนาดประตูอู่แห้ง(เมตร)
กว้าง
ลึก
๑๐.๐
๔.๕

ความกว้าง(เมตร)
ที่ปากอู่
ที่ก้นอู่
๑๗.๑
๑๐.๕

ความยาว
(เมตร)
๑๓๔.๓

ความลึก
(เมตร)
๕.๐

หมายเหตุ

๑.๒ ขีดความสามารถ และข้อจากัด
๑.๒.๑ อู่แห้งหมายเลข ๑
๑.๒.๑.๑ ขีดความสามารถ
อู่แห้งหมายเลข ๑ มีขีดความสามารถนาเรือเข้ารับการซ่อมทาพร้อมๆกัน
ทั้งสองส่วน เรือที่รับการซ่อมทาในอู่ชั้นนอกออกเมื่อซ่อมทาแล้วเสร็จสามารถนาเรือออกจากอู่ได้ และนาเรือลา
ใหม่เข้ารับการซ่อมทาโดยทีอ่ ู่ชั้นในยังคงสามารถดาเนินการซ่อมทาหรือดาเนินการสร้างเรือต่อไปได้
๑.๒.๑.๒ ข้อจากัด การนาเรือเข้า – ออกอู่แห้งหมายเลข ๑ จะถูกจากัดด้วยขนาด
และรูปทรงของประตูอู่ชั้นนอก ซึ่งประตูมีลักษณะเป็นแบบเรือคัชชุน การเปิดประตูอู่จะต้องเคลื่อนย้ายประตูอู่
ออกจากตาแหน่งเดิม เพื่อให้เรือที่เข้ารับการซ่อมทาหรือเรือที่สร้างแล้วเสร็จนั้นใช้ในการผ่านเข้า – ออก
๑.๒.๑.๒ (๑) อู่แห้งชั้นนอก ความกว้างของตัวเรือ ต้องไม่เกิน ๑๑.๐ เมตร
ความยาวของตัวเรือ ต้องไม่เกิน ๙๐ เมตร
๑.๒.๑.๒ (๒) อู่แห้งชั้นใน ความกว้างของตัวเรือ ต้องไม่เกิน ๑๑.๐ เมตร
ความยาวของตัวเรือ ต้องไม่เกิน ๔๘ เมตร
๑.๒.๒ อู่แห้งหมายเลข ๒
๑.๒.๒.๑ ขีดความสามารถ
มีความสามารถนาเรือเข้าซ่อมทาในอู่ได้ ครั้งละหลายลา ขึ้นอยู่กับขนาด
ความกว้าง ความยาวของเรือ
๑.๒.๒.๒ ข้อจากัด
ความกว้างของตัวเรือที่เข้ารับการซ่อมทาในอู่ต้องไม่เกิน ๑๐ เมตร ความ
ยาวของตัวเรือไม่เกิน ๑๐๐ เมตร และมีระวางขับน้าไม่เกิน ๑,๒๐๐ ตัน
๑.๓ สิ่งอานวยความสะดวก
๑.๓.๑ เครนประจ าอู่ แ ห้ ง หมายเลข ๑ มี ลั ก ษณะเป็ น เครนคร่ อ มอู่ แ ห้ ง มี อ ยู่ ส องตั ว
ประกอบด้วย
๑.๓.๑.๑ เครนคร่อมอู่หมายเลข ๑ (ด้านลานซ่อมเรือ)
๑.๓.๑.๑ (๑) เป็นเครนไฟฟ้า ตราอักษร HUHNEZUG ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐/
๒๒๐ VAC ๓ เฟส ๔ สาย ๕๐ เฮิร์ท เป็นแบบ DOUBLE GIRDER
๑.๓.๑.๑ (๒) สามารถยกน้ าหนั ก รวมได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๔๐ ตั น โดยที่
GIRDER แต่ละข้างสามารถรับน้าหนักได้ ๒๐ ตัน ความสูงในการยกไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร (เหนือระดับราง ๑๒
เมตร ต่ากว่าระดับรางลงมาไม่น้อยกว่า ๖ เมตร) และมีความกว้างของคานระหว่างช่วงขา ๓๒ เมตร
๑.๓.๑.๒ เครนคร่อมอู่หมายเลข ๒ (ด้านติดแม่น้าเจ้าพระยา)
๑.๓.๑.๒ (๑) เป็นเครนไฟฟ้า ตราอักษร MUNCK ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐/๒๒๐
VAC ๓ เฟส ๔ สาย ๕๐ เฮิร์ท เป็นแบบ DOUBLE GIRDER

๕๐
๑.๓.๑.๒ (๒) สามารถยกน้ าหนั ก รวมได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๔๐ ตั น โดยที่
GIRDER แต่ละข้างสามารถรับน้าหนักได้ ๒๐ ตัน ความสูงในการยกไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร (เหนือระดับราง ๑๒
เมตร ต่ากว่าระดับรางลงมาไม่น้อยกว่า ๖ เมตร) และมีความกว้างของคานระหว่างช่วงขา ๓๒ เมตร และมีคาน
ยื่นออกด้านนอกข้างละ ๕.๕๐ เมตร
๑.๓.๒ เครื่องสูบน้าประจาอู่แห้งหมายเลข ๑ ใช้สาหรับสูบน้าออกจากอู่แห้งหมายเลข ๑
ประกอบด้วยเครื่องสูบน้าขนาดต่างๆจานวน ๕ ตัว ดังนี้
๑.๓.๒.๑ เครื่องสูบน้าหมายเลข ๒๐ และ ๒๑ (อยู่ใต้อาคาร รง.ช่างไม้ครุภัณฑ์เรือ)
ตราอักษร GWYNNES LONDON ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ๒๒๐ VAC ๑๒๔ Amp. ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ท ๔๕ แรงม้า
เครื่องสูบเป็นแบบ CENTRIFUGAL PUMP สามารถสูบน้าได้ ๓,๕๐๐ แกลลอน/นาที สูบน้าได้สูง ๓๓ ฟุต(ท่อ
ทางดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว ท่อทางส่งขนาด ๑๒ นิ้ว)
๑.๓.๒.๒ เครื่องสูบน้าหมายเลข ๖๐ (อยู่ในบ่อสูบน้าปากอู่แห้งหมายเลข ๑ ด้านทิศ
ใต้) ตราอักษร HOLLOSHAFT ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ๔๔๐ VAC ๓๘.๕ Amp. ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ท ๓๐ แรงม้า
เครื่องสูบเป็นแบบ VERTICAL PUMP สามารถสูบน้าได้ ๒,๐๐๐ แกลลอน/นาที (ท่อทางดูด-ทางส่งขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว)
๑.๓.๒.๓ เครื่องสูบน้าหมายเลข ๖๑ และ ๖๒ (อยู่ในบ่อสูบน้าปากอู่แห้งหมายเลข ๑
ด้านทิศใต้) ตราอักษร VERTICAL MOTER PUMP ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ๔๔๐ VAC ๙๔ Amp. ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ท
๗๕ แรงม้า เครื่องสูบเป็นแบบ VERTICAL PUMP สามารถสูบน้าได้ ๕,๐๐๐ แกลลอน/นาที (ท่อทางดูด-ทางส่ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว)
๑.๓.๓ เครนประจาอู่แห้งหมายเลข ๒ เป็นเครนไฟฟ้า ตราอักษร SKODA ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ VAC
๗๖ Amp. ๒๙.๔๘ แรงม้า สามารถยกน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน
๑.๓.๔ เครื่องสูบน้าประจาอู่แห้งหมายเลข ๒ ใช้สาหรับสูบน้าออกจากอู่แห้งหมายเลข ๒
ติดตั้งอยู่ในบ่อสูบน้าปากอู่แห้งหมายเลข ๒ ด้านทิศใต้
๑.๓.๔.๑ เครื่องสูบน้าหมายเลข ๒๕ และ ๒๖ (อยู่ในบ่อสูบน้าปากอู่แห้งหมายเลข ๒
ด้านทิศใต้) ตราอักษร KLEIN,SCHANZIN U.BECKER ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ๒๒๐ VAC ๑๕๐ Amp. ๓ เฟส
๕๐ เฮิร์ ท ๗๕ แรงม้า เครื่องสูบ เป็ นแบบ CENTRIFUGAL PUMP สามารถสู บน้าได้ ๓,๕๐๐-๔,๐๐๐
แกลลอน/นาที (ท่อทางดูด-ทางส่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว)
๑.๓.๔.๒ เครื่องสูบน้าหมายเลข ๒๗ (อยู่ในบ่อสูบน้าปากอู่แห้งหมายเลข ๒ ด้านทิศ
ใต้) ตราอักษร KLEIN,SCHANZIN U.BECKER ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ๒๒๐ VAC ๓๐.๕ Amp. ๓ เฟส ๕๐
เฮิร์ท ๑๑.๙ แรงม้า เครื่องสูบเป็นแบบ CENTRIFUGAL PUMP สามารถสูบน้าได้ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ แกลลอน/
นาที (ท่อทางดูด-ทางส่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว)
๑.๓.๕ เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ เป็นเครื่องสูบน้าที่ใช้สูบน้าช่วยในกรณีที่เครื่องสูบน้าประจาที่มี
ปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ มีจานวน ๕ เครื่อง ดังนี้
๑.๓.๕.๑ เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิ น ตราอักษร ZIEGLER TS
88-1 ROTARY ขนาด ๒๘ แรงม้า ๔,๕๐๐ รอบต่อนาที ท่อทางดูดขนาด ๔ นิ้ว ทางส่งขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
จานวน ๑ เครื่อง
๑.๓.๕.๒ เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ขับด้วยเครื่องยนต์ ดีเซล ตราอักษร GOLDEN BOW
รุ่น GB๑๑๐ ขนาด ๑๑ แรงม้า ท่อทางดูดขนาด ๔นิ้ว ท่อทางส่งขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง

๕๑
๑.๓.๕.๓ เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ CENTRFUGAL PUMP
ตราอักษร ENCLOSEN MOTER ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ๒๒๐ VAC ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ท ๗.๕ แรงม้า ท่อทางดูด
ขนาด ๓ นิ้ว ท่อทางส่ง ๒ ๑/๒ นิ้ว จานวน ๑ เครื่อง
๑.๓.๕.๔ เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่แบบใต้น้า (SUBMERSIBLE PUMP) ตราอักษร
TSURUMI PUMP ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐/๔๐๐/๔๑๕ VAC ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ท ขนาด ๑๕ KW ความสูงในการสูบ ๑๕
เมตร อัตราการสูบ ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ท่อทางส่งขนาด ๘ นิ้ว จานวน ๒ เครื่อง
๑.๓.๖ รถปั้นจั่น ตราอักษร TADANO ทะเบียน สมอ ๔๐๕๕๘ ขนาด ๒๕ ตัน จานวน ๑คัน
๑.๓.๗ รถปั้นจั่น ตราอักษร KATO ทะเบียน สมอ ๔๔๑๖๗ ขนาด ๒๕ ตัน จานวน ๑ คัน
๑.๓.๘ รถยกด้านหน้า (FOLKLIFT) ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียน สมอ ๔๐๕๓๔
ขนาด ๕ ตัน จานวน ๑ คัน
๑.๓.๙ รถยกด้ า นหน้ า (FOLKLIFT) ตราอั ก ษร HYSTER
ทะเบี ย น สมอ ๔๒๘๐๔
ขนาด ๓ ตัน จานวน ๑ คัน
๒. การเตรียมการก่อนการนาเรือเข้าอู่แห้ง
๒.๑ การเตรียมการของอู่ทหารเรือธนบุรี
๒.๑.๑ วิธีการยกเรือ
๒.๑.๑.๑ กาหนด วัน-เวลาในการนาเรือเข้าอู่
๒.๑.๑.๒ ประสาน หน่วยเจ้าของเรือและ รง.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑.๓ จัดเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
๒.๑.๑.๓ (๑) เจ้าหน้าที่ประจาเครน (รง.เชือกรอกฯ) จานวน ๒ นาย
คนที่ ๑ ทาหน้าที่ บังคับเครน
คนที่ ๒ ทาหน้าที่ ตรวจสอบเส้นทางเดินของเครนไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
๒.๑.๑.๓ (๒) เจ้าหน้าที่ปรับระดับหมอนและเจ้าหน้าที่ยกเรือ(รง.เชือกรอกฯ)
จานวน ๖-๘ นาย
นายทหาร ๑ นาย ทาหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบวางหมอนให้ตรงตามแบบ DOCKING PLAN ของเรือแต่ละลา
- ตรวจสอบขนาดของเรือและอุปกรณ์การยกต้องสัมพันธ์กัน
หั วหน้างาน ๑ นาย ทาหน้าที่ แนะนาขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๔-๖ นาย ทาหน้าที่ ปฏิบัติตามคาแนะนาของหัวหน้า
งาน
๒.๑.๑.๔ แจ้ง หน่วยเจ้าของเรือ ให้นาเรือมาตามตาแหน่งที่จ ะทาการยก (ปากอู่
หมายเลข ๑,๒ ) ตามวันเวลา ที่กาหนดไว้
๒.๑.๒ วิธีเปิดน้าเข้าอู่
วิธีการนี้ดาเนินการได้ ต้องอาศัยมาตราน้าเป็นหลัก เนื่องจากอู่ของทหารเรือธนบุรี
ไม่มีอู่เก็บน้าหรือเรียกว่า อู่น้า (BASIN) จาเป็นต้องอาศัยระดับน้า ขึ้น – ลง ตามธรรมชาติ ซึ่งปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑.๒.๑ กาหนด วัน – เวลา ในการนาเรือเข้าอู่
๒.๑.๒.๒ ประสานหน่วยที่เกี่ยงข้อง เพื่อดาเนินการตามวัน เวลา ที่กาหนด
๒.๑.๒.๓ จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่กาหนดไว้

๕๒
๒.๑.๒.๓ (๑) หน.ชุด ควบคุมและแนะนาการปฏิบัติงาน
๒.๑.๒.๓ (๒) เจ้าหน้าที่ เปิด – ปิด ประตูอู่
๒.๑.๒.๓ (๓) เจ้าหน้าที่ สูบน้า เข้า – ออก อู่ และเดินเครื่องอัดลม
๒.๑.๒.๓ (๔) เจ้าหน้าที่ เครื่องทุ่นแรง (รถเครน,รถโฟร์คลิฟท์)
๒.๑.๒.๓ (๕) เจ้าหน้าที่ ปรับหมอนรองรับเรือ
๒.๑.๒.๓ (๖) เจ้าหน้าที่ นาเรือ(ลากจูง) เข้าอู่
๒.๑.๒.๓ (๗) เจ้าหน้าที่ ประดาน้า
๒.๑.๒.๔ เจ้าหน้าที่ ปรับหมอนรองรับเรือ มีหน้าที่ ปรับหมอนรองรับเรือตามแบบ
เรือเข้าอู่ (DOCKING PLAN) ตีไม้ประกับยึดหมอน ทาเครื่องหมายเรือนั่งหมอนหัวเรือ -ท้ายเรือ และติดตั้งทุ่น
หมายตาแหน่ง
๒.๑.๒.๕ เมื่อปรับหมอนแล้วเสร็จถึงกาหนดเวลานาเรือเข้าอู่ เจ้าหน้าที่ เปิด –ปิด
ประตูอู่ มีหน้าที่ เปิดลิ้นน้าเข้าอู่ ให้น้าภายในอู่มีระดับเสมอกับน้าภายนอกอู่(แม่น้า) ก่อนเวลานาเรือเข้าอู่ (ใช้
เวลาประมาณ ๒-๓ ชม.)
๒.๑.๒.๖ เมื่อระดับน้าเสมอกันแล้ว นายทหารการอู่ สั่ ง เปิดประตูอู่ เจ้าหน้าที่
เปิด–ปิด ประตูอู่ ทาการปลดเกลียวผ่อนแรง ปลดเบรก ค่อยๆ หะเรีย(หย่อน)ประตูอู่ลงจนได้ระดับที่ต้องการ
๒.๑.๒.๗ เจ้าหน้าที่ เดินเครื่องอัดลม เพื่อผลักดันขยะไม่ให้เข้าภายในอู่
๒.๒ การเตรียมการของเรือ
๒.๒.๑ ตรวจสอบรายการงานที่ได้รายงานขอซ่อมทาไว้แล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดของแต่ละงาน
๒.๒.๒ ตรวจสอบรายการงานที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติมจากที่ได้รายงานขอซ่อมทาแล้ว
๒.๒.๓ ขนถ่ายน้ าหนั กออกจากเรือให้ เรื อเบาที่สุ ด เช่น น้า น้ามันเชื้อเพลิ ง และเครื่อ ง
สรรพาวุธ (ขทร.ที่ ๓๕ มาตรา ๓ ข้อ ๒ ก.)
๒.๒.๔ บรรดาวัตถุร ะเบิดต่างๆ ให้นาขึ้นจากเรือให้ หมดก่อนเรือเข้าอู่แห้ ง เว้นไว้แต่เพื่อ
รักษาการณ์
๒.๒.๕ แต่งเรือให้ตั้งตรงไม่เอียง ขวา-ซ้าย และด้อย หัว-ท้าย การด้อย หัว-ท้าย ยอมให้ได้
ไม่เกิน ๑% ของความยาวของเรือ นอกจากได้รับอนุญาตจาก แผนกกากับการซ่อมสร้าง ฯ เท่านั้น
๒.๒.๖ หมุนเครื่องจักรใหญ่ หรือเพลาใบจักรให้ปลายปีกใบจักรของเรืออยู่ตาแหน่งที่สูงกว่า
แนวกระดูกงูมากที่สุด (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ ๒๕๒๓)
๒.๒.๗ สาหรับเรือที่ต่อด้วยไม้ ให้ถอดหน้าแปลนต่อเพลาใบจักรออกจากเครื่องแล้วยึ ดเพลา
ใบจักรให้แน่น (ระเบียบ กร.ว่าเรือ เข้าอู่ ๒๕๒๓)
๒.๒.๘ หมายตาแหน่ง กง ฝากั้นน้า ทางน้าเข้าออกใต้แนวน้า ด้วยสีที่เห็นชัดเจน การเขียน
เลขกากับเขียนเฉพาะ กงที่ ๕, ๑๐, ๑๕ ฯลฯ นอกนั้นให้ขีดเส้นทุกๆ กง ที่ใดตรงกับ ฝาห้อง(BULKHEAD) ให้
ทาเครื่องหมายดอกจันทร์เหนือขีด การหมายตาแหน่งกงต้องเขียน ให้ตรงกับกงเรือ มิใช่วัดเป็นเมตรหรือฟุต
๒.๒.๙ จัดทหารช่วยในการรับเชือก ปลดเชือกไกต่างๆ และช่วยในการผลักดันเรือ
๒.๒.๑๐ นายทหารและทหารประจาเรือ ต้องพร้อมที่เรือ ก่อนกาหนดนัดหมาย ๑ ชม.ทั้งนี้
อาจมีการนาเรือเข้าอู่หรือชานยกเรือก่อนเวลาได้เนื่องจากเหตุผลจาเป็นบางประการ (เช่น ระดับน้าขึ้น-ลง)

๕๓
๓. การปฏิบัติในการนาเรือเข้าอู่
อู่ทหารเรือธนบุรี มีอู่เรือที่สามารถนาเรือเข้า เพื่อเข้ารับการซ่อมทาและนาออกจากอู่ เมื่อทาการ
ซ่อมทาแล้วเสร็จ จานวน ๒ อู่ ประกอบด้วย อู่แห้งหมายเลข ๑ (ชั้นนอกและชั้นใน)และอู่แห้งหมายเลข ๒
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรือขนาดเล็ก มีระวางขับน้าไม่เกิน ๕๐ ตัน ซึ่งจะสามารถดาเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธียกเรือเข้าอู่ โดยใช้เครนประจาอู่ (ทาได้เฉพาะอู่ หมายเลข ๑)
วิธีเปิดน้าเข้าอู่
๓.๑ การนาเรือเข้าอู่ โดยวิธียกเรือเข้าอู่ มีวิธีดาเนินการดังนี้
๓.๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประกอบอุปกรณ์ยกเรือเข้ากับเครนยกเรือ ประกอบด้วย คาน
ยกเรือ สเกล สลิงลวด สลิงที่ถักเป็นแผง หรือ ซอฟท์สลิง แล้วแต่ขนาดและชนิดของเรือ เมื่อประกอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว (ตามภาพที่ ๖๓) เจ้าหน้าที่เครน เลื่อนเครนไปยังเรือที่จะทาการยก

ภาพที่ ๖๓ การยกเรือเข้าอู่
๓.๑.๒ ใช้ ซอฟท์สลิงหรือสลิงลวดที่ถักเป็นแผง ร้อยผ่านตัวเรือทางด้านหัวเรือไปยังท้ายเรือ
ให้ได้ตาแหน่งที่สมดุลกัน (ตามภาพที่ ๖๓)
๓.๑.๓ เจ้าหน้าที่เครน หะเบสคานยกเรือ เพื่อให้ซอฟท์สลิงหรือสลิงลวดที่ถักเป็นแผงตึงให้ได้
ระดับไม่เอียงซ้ายหรือขวาแต่เรือยังไม่ลอยตัวขึ้น หัวหน้างาน สั่งโฮ(หยุด)
๓.๑.๔ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใช้เชือกล็อกซอฟท์สลิงหรือสลิงลวดที่ถักเป็นแผง ให้ติดกับตัวเรือ
เพื่อไม่ให้ซอฟท์สลิง เลื่อน-หลุดจากตาแหน่งที่กาหนดไว้
๓.๑.๕ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประกอบเชือกนาหรือเชือกไก เพื่อทาให้เรืออยู่นิ่งในระหว่างการ
ยกและเคลื่อนย้ายไม่ให้แกว่งไปมา
๓.๑.๖ เจ้ าหน้าที่เครน ทาการหะเบสเรือ (ยกเรือ) ให้ล อยขึ้นจนได้ระดับที่ต้องการ แล้ ว
เคลื่อนเครนไปยังตาแหน่งหมอนที่ปรับระดับไว้แล้วหะเรีย (หย่อน) คานยกเรือลง จนกระดูกงูเรือนั่งลงบน
หมอนกลางหรือหมอนหลัก
๓.๑.๗ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทาการประกอบหมอนข้างเข้าที่ เพื่อรองรับตัวเรือไม่ให้เรือเอียง
ซ้าย-ขวา และติดตั้งเสาค้ายันท้ายเรือ เพื่อไม่ให้เรือตกจากระดับที่กาหนดไว้ เมื่อเรือต้องนั่งหมอนเป็นเวลานาน
๓.๑.๘ เจ้ า หน้ า ที่ เ ครน หะเรี ย คานยกเรื อ ลงเล็ ก น้ อ ย เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ปลดอุปกรณ์ออกจากคานยกเรือ เก็บเครื่องมือต่างๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย
๓.๑.๙ ติดต่อระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ให้กับทางเรือ

๕๔
๓.๒ การนาเรือเข้าอู่ โดยวิธีเปิดน้าเข้าอู่ (อู่แห้งหมายเลข ๑,๒)
๓.๒.๑ นายทหารการอู่ สั่ง นาเรือเข้าอู่ เจ้าหน้าที่ นาเรือเข้าอู่ รับเชือกจากทางเรือ เพื่อ ทา
การลากจูงเรือเข้าอู่ แล้วสั่ง เจ้าหน้าที่ทางเรือดับเครื่องจักรใหญ่
๓.๒.๒ เมื่อนาเรือเข้าอู่ อยู่ในตาแหน่งที่กาหนดไว้แล้ว ดาเนินการดังนี้
๓.๒.๒.๑ ถ้าเรือที่เข้าอู่ มีระวางขับน้าไม่เกิน ๒๐ ตัน ให้ใช้เชือกยึดตรึงเรือ สาหรับ
ปรับแต่งเรือให้ตรงตาแหน่ง
๓.๒.๒.๒ ถ้าเรือที่เข้าอู่ มีระวางขับน้าเกิน ๒๐ ตัน ให้ใช้แม่แรงทางระนาบ (รอก
แจ็ก) เปลี่ยนกับเชือกที่ใช้นาเรือเข้าอู่ สาหรับปรับแต่งเรือให้ตรงตาแหน่ง
๓.๒.๓ นายทหารการอู่ สั่ง ปิดประตูอู่ เจ้าหน้าที่ เปิด-ปิด ประตูอู่ ทาการ ปิดประตูอู่ และปิด
ลิ้นน้าเข้าอู่
๓.๒.๔ เจ้าหน้าที่ สูบน้า เข้า-ออก อู่ ทาการ สูบน้าออกจากอู่
๓.๒.๕ เจ้าหน้าที่ นาเรือเข้าอู่ ทาความสะอาดขั้นอู่ ตามระดับน้าที่ลดลง (สาหรับเรือที่มี
ระวางขันน้าเกิน ๒๐ ตัน และใช้รอกแม่แรงทางระนาบ เจ้าหน้าที่ นาเรือเข้าอู่ จะต้องคอยหะเรีย รอกตามที่เรือ
ลดระดับลง)
๓.๒.๖ หัวหน้าชุด ควบคุม ตรวจสอบระดับน้า ตามสูตรคานวณ ดังนี้
ระดับน้าในอู่ - ( การกินน้าลึกเรือ + ความสูงหมอน ) = ระยะห่างท้องเรือถึงหมอนมีระยะเท่าไร
๓.๒.๗ เมื่อระดับน้าจากกระดูกงูห่างจากหมอนกลางประมาณ ๑๐ ซม. ให้เจ้าหน้าที่ประดา
น้า ลงตรวจสอบตาแหน่งของเรือกับตาแหน่งของหมอนรองรับเรือ ที่ปรับระดับไว้ให้ตรงตามตาแหน่งที่กาหนด
๓.๒.๘ เมื่อเรือลดระดับลงจนนั่งหมอนกลาง(หมอนหลัก)แล้วประมาณ ๓-๔ หมอน ทาการ
ตรวจสอบหมอนข้างและจัดแต่งหมอนข้างให้เข้ารองรับตัวเรือใต้แนวน้าในตาแหน่งที่ถูกต้องและแข็งแรงที่สุด
จนครบทุกหมอน
๓.๒.๙ เมื่อน้าแห้งอู่ จัดวางบันไดสาหรับขึ้น-ลงเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจเรือและ
ซ่อมทา
๓.๒.๑๐ ทาความสะอาดอู่ จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย
๓.๒.๑๑ ติดต่อระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้าให้กับเรือ
หมายเหตุ ถ้ากระดูกงูเรือนั่งหมอนกลางจากท้ายเรือไปทางหัวเรือ ก็ให้ทาการปรับหมอนรองรับเรือทางข้าง
จากท้ายเรือไปทางหัวเรือ แต่ถ้าหากเรือลาใด กระดูกงูเรือนั่งหมอนกลางจากหัวเรือก่อนแล้วไล่ไปทางท้าย
เรือก็ให้ทาการปรับหมอนรองรับเรือทางข้าง จากหัวเรือไปยังท้ายเรือที่ละคู่(ขวา-ซ้าย)จนครบทุกหมอน
๔. การปฏิบัติระหว่างเรืออยู่ในอู่แห้ง
๔.๑ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ อธบ.อร. ระหว่างเรืออยู่ในอู่แห้ง
๔.๑.๑ อธบ.อร.จะแต่งตั้งเจ้าที่กากับการซ่อมสร้าง จานวน ๑ นาย เพื่อกากับเรือแต่ละลา
๔.๑.๒ เจ้ า หน้ า ที่ ก ากับ การซ่ อ มสร้ า งจะต้ องตรวจสอบรายการซ่อ มท าที่ กองแผนและ
ประมาณการช่าง อธบ.อร. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมงานการซ่อม
๔.๑.๓ เจ้าหน้าที่กากับการซ่อมสร้าง จะต้องไปติดต่อกับทางเรือ ที่เข้ารับการซ่อมทาที่ อธบ.
อร. เมื่อเรือนั่งหมอนรองรับเรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นให้และเป็นการเริ่มต้นการติดต่อกับ
นายทหารประจาเรือ

๕๕
๔.๑.๔ เจ้าหน้าที่กากับการซ่อมสร้าง จะต้องร่วมพิจารณางานที่จะต้องทาให้ แล้วเสร็จอย่าง
ละเอียด ทั้งงานที่ อธบ.อร. จะต้องทาและงานที่ทางเรือต้องทาเอง กับนายทหารแผนงาน กผป.ฯ และหัวหน้า
ช่างของ โรงงานต่าง ๆ และพร้อมที่จะพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับทางเรือ กับต้องอานวยความสะดวกต่าง ๆ
รวมทั้งการเก็บสิ่งของที่จะนาขึ้นจากเรือ
๔.๑.๕ ต้องพิจารณางานทุกงาน และจัดทาสถานะภาพของงานตลอดทุกระยะของงานไว้ในที่
ทางานของเจ้าหน้าที่กากับการซ่อมเรือเอง จะต้องแน่ใจว่าบรรดาโรงงานต่าง ๆ เสนอรายงานสถานะภาพของ
งานให้ กองแผนและประมาณการช่าง อธบ.อร. ซึ่งกาหนดไว้ในการตรวจสอบ และรายงานในใบสั่งงาน
๔.๑.๖ ต้องตรวจงานที่ได้กระทาที่เรือซึ่งรับมอบหมาย และติดตามความก้าวหน้าของงาน
ภายในโรงงานต่าง ๆ เพื่อให้วันทางานแล้วเสร็จของแต่ละงาน และการซ่อมทาทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่กาหนด
๔.๑.๗ ระหว่างการซ่อมเรือ มีรายการใดที่ต้องทาเพิ่มเติมต่อเนื่องจากงานเดิมอีก ให้บันทึก
และติดต่อกลับหน่วยปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้ทราบในโอกาสแรก และงานใดที่ต้องสั่งงานบันทึกให้ปฏิบัติได้แล้ว
ติดต่อกับแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายหลัง
๔.๑.๘ จะต้องเสนอแนะให้กาหนดแผนงานใหม่ ในโอกาสที่เกิดความจาเป็น เนื่องจากคนไม่
พอทางาน ขาดวัสดุ ดินฟ้าอากาศ และสาเหตุอื่น ๆ
๔.๑.๙ จะต้องน าใบสั่ งงานไปให้ เจ้าหน้าที่ทางเรือเซ็นรับงาน เมื่องานนั้นแล้ว เสร็จ หรือ
รับทราบรายละเอียด เมื่องานนั้นแล้วเสร็จ แต่เป็นที่ไม่พอใจของเจ้าหน้าที่ทางเรือ จาเป็นจะต้องปิดใบสั่งงาน
นั้นโดยเร็ว ฉะนั้นจาเป็นต้องหารายละเอียดมาชี้แจงกับทางเรือในโอกาสแรก
๔.๑.๑๐ เมื่อเรือเข้าอู่ หรือเรือออกอู่ นายทหารกากับการซ่อมเรือจะต้องแน่ใจว่าบรรดาท่อ
ทางต่าง ๆ และสายไฟได้ต่อถูกต้อง หรือเอาออกเรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อกับ โรงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นผู้ดาเนินการให้
๔.๑.๑๑ นัดหมายการประชุมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน อธบ.อร. และเจ้าหน้าที่เรือ เพื่อ
ชี้แจงเกี่ยวกับสถานะภาพการซ่อมเรือ และหาทางแก้ไขข้อขัดข้อง
๔.๒ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทางเรือระหว่างเรืออยู่ในอู่แห้ง
๔.๒.๑ ห้ามคนประจาเรือเดินขึ้นลงบนไม้ค้ายันเรือเป็นอันขาด (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๔)
และนายทหารการอู่ทอดบันใดขึ้น – ลง เรือ
๔.๒.๒ ห้ ามเคลื่อนย้ ายสิ่ งของที่มีน้าหนักมาก ๆ หลั งจากเรือนั่งหมอนเรียบร้อยแล้ว จะ
เคลื่อนย้ายได้ในต่อเมื่อจาเป็น ต้องยกไปซ่อมและทา และเมื่อซ่อมทาแล้วเสร็จให้ยกไปวางไว้ที่เดิม การยกของ
หนัก ๆ จากเรือขึ้นไปซ่อมทาบนโรงงาน หรือเมื่อซ่อมทาแล้วเสร็จยกลงเรือ ให้ทางเรือจัดทหารประจาเรือช่วย
ตามความจาเป็น การห้ามย้ายของหนักนี้ รวมถึงการเพิ่มหรือลด และการเปลี่ยนแปลงน้ามันเชื้อเพลิงและหรือ
ของเหลวอื่น ๆ ที่บรรจุ อยู่ ในถังด้วย ถ้าจาเป็นให้ขออนุญาต กองแผนและประมาณการช่าง อธบ.อร. ได้
พิจารณาสั่งการแล้ว (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๙) และให้ทางเรือแจ้งให้นายทหารการอู่ ฯ ทราบด้วย
๔.๒.๓ ห้ามทาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทาให้เรือสั่นสะเทือน เช่น การวิ่ง การกระโดด และเดิน
เครื่องยนต์เครื่องจักรใด ๆ
๔.๒.๔ เมื่อจะหมุนเครื่องจักรใหญ่ทุกครั้งต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือสิ่งกีดขวางการ
หมุนใบจักร (ระเบียบกองเรือยุทธการ ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๔.๒.๕ สิ่งของที่มีน้าหนักมาก ๆ ถ้าจาเป็นต้องวางบนพื้นอู่, บนลานซ่อมเรือต้องแจ้งให้
โรงงานเชือกรอกและการอู่ แผนกโรงงานเบ็ดเตล็ ด กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี ทราบก่อน เพื่อจะได้
ช่วยเหลือในการยก

๕๖
๔.๒.๖ เมื่อเจ้าหน้าที่อู่มาทางานที่เรือ ทางเรือสอบถามรายละเอียดว่ามาซ่อมทาอะไร และจัด
ให้ หน.แผนกที่รับผิดชอบงาน ควบคุมช่วยเหลืออานวยความสะดวก ตลอดเวลาที่ช่างทางานตามสมควรและ
เหมาะสม รวมถึงบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ซ่อมทา
๔.๒.๗ ทางเรื อต้องทาความสะอาดตัวเรือเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการหาสิ่งช ารุดเพื่อ
ดาเนินการซ่อมทา
๔.๒.๘ ห้ามมิให้เปิดน้าข้างอู่หรือลานซ่อมเรือ เพื่ออาบน้าหรือล้างภาชนะเด็ดขาด (ขทร. ที่
๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๕)
๔.๒.๙ ห้ามหุงต้มอาหารบนเรือ (ระเบียบกองเรือยุทธการ ว่าด้วยการเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๔.๒.๑๐ ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เวร, ยามพักบนเรือภายหลังเลิกงานหรือวันหยุดราชการ
๔.๒.๑๑ ห้ามต่อไฟจากข้างอู่แห้งไปใช้จนกว่าน้าจะแห้งอู่ และเจ้าหน้าที่ของอู่เลิกปฏิบัติงาน
แล้วทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่ว
๔.๑.๑๒ ห้ามทุกคนอยู่บนเรือที่อยู่ในอู่แห้งในขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง
๕. การเตรียมการก่อนการนาเรือออกจากอู่แห้ง
๕.๑ ส่วนของอู่ฯ
๕.๑.๑ เจ้าหน้าที่ เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ และสิ่งกรีดขวางต่างๆในการนาเรือออกจากอู่ขึ้น
จากอู่แห้งให้เรียบร้อย
๕.๑.๒ ตีไม้ประกับหมอนรับเรือ เพื่อป้องกันหมอนหลุดลอย
๕.๑.๓ ถอดเสาค้ายันทางตั้งออกให้หมด
๕.๑.๔ ให้เจ้าหน้าที่ทางเรือนาเชือกขึ้นคล้องพุกไว้จานวน ๔ เส้น คือ หัวเรือ-ท้ายเรือ กราบ
ขวา-กราบซ้าย จุดละ ๑ เส้น
๕.๒ ส่วนของเรือ
๕.๒.๑ ตรวจสอบและซ่อมทาเรือว่าครบตามรายงานซ่อมทาหรือไม่
๕.๒.๒ แจ้งหน่วยเจ้าของเรือผู้ควบคุมเรือประมาณวันเวลาเรือออกอู่
๕.๒.๓ ตรวจสอบรายงานตัวเรือและงานซ่อมใต้น้า เช่น ร้อยประสาน ลิ้นน้า เพลาใบจักร
ฯลฯ ที่เป็นอุปกรณ์ในการนาเรือออกอู่ ปิดลิ้นช่องทางน้าเข้าออกทุกแห่ง
๕.๒.๔ จัดหางเสือให้อยู่ในตาแหน่งตรง ส่วนยื่นเกินของเรือ เช่น โซนาร์,ใบจักร ฯลฯ ต้องอยู่
ในตาแหน่งที่จัดไว้สาหรับเรือออกอู่
๕.๒.๕ เตรียมเชือกสาหรับให้เจ้าหน้าที่อู่อย่างน้อย ๔ เส้น (หัวเรือ ๒ เส้น,ท้ายเรือ ๒ เส้น)
เช่นเดียวกับการนาเรือเข้าอู่ เจ้าหน้าที่อู่จะขึ้นไปผูกเชือกที่เรือ ขอให้ตรวจสอบให้มั่นคง
๕.๒.๖ จั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ สิ่ ง กี ด ขว้ า งต่ า งๆ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการน าเรื อ ออกอู่ ใ นอู่ แ ห้ ง ให้
เรียบร้อย
๕.๒.๗ เตรียมแมกกะโฟนหรือเครื่องสื่อสารสาหรับสั่งการในการนาเรือออกอู่
๕.๒.๘ เตรียบลูกตะเพลาไว้ทั้งสองกราบ เพื่อป้องกันความเสียหายของเรือ
๕.๒.๙ ก่อนเวลาเปิดน้าครึ่งชั่วโมง จะต้องปลดสายไฟ, สายน้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อบนบก
ออกก่อน แต่ถ้ากาหนดเปิดน้าเป็นเวลาราชการ ทางเรือจะต้องดาเนินการปลดสายไฟ สายน้าและอุปกรณ์
ต่างๆ ไว้บนเรือและนาส่งคืนในโอกาสแรกที่ทาการ
๕.๒.๑๐ ควบคุมเรื อและนายทหารประจาเรือจะต้องมาพร้อมก่อนเวลาเปิดน้าเข้าอู่และ
เตรียมเครื่องสูบน้า, น้ามันเพื่อปฏิบัติงาน เมื่อมีความจาเป็นต้องแต่งเรือให้อยู่สภาพปลอดภัย

๕๗
๖. การปฏิบัติในการนาเรืออกจากอู่แห้ง
๖.๑ เจ้าหน้าที่อู่
๖.๑.๑ นายทหารอู่สั่งให้ เจ้าหน้าที่เปิด – ปิดประตูอู่ ทาการเปิดน้าเข้าอู่ ทางลิ้นเปิด – ปิด
ของบานประตู เมือ่ ระดับน้าอยู่ต่ากว่าระดับเรือนั่งหมอน ๑๐ ซม. สั่งปิดลิ้นน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจรั่วตัวเรือ
ใต้แนวน้าตลอดลา
๖.๑.๒ เจ้าหน้าที่อู่ต้องทาการเปิดน้าเข้าอู่ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตัวเรื อ ลิ้นน้าและส่วนต่างๆใต้
แนวน้า เตรียมไฟฉายพร้อมเครื่องมือสาหรับแก้ไข ถ้ามีรอยรั่วซึม ต้องรีบแจ้งนายทหารที่ควบคุมการปิด – เปิด
น้าเข้าอู่หรือนายทหารการอู่
๖.๑.๓ เมื่อระดับน้าภายในอู่และนอกอู่อยู่ในระดับเดียวกัน นายทหารการอู่จะสั่งเจ้าหน้าที่
เปิดประตูอู่
๖.๑.๔ เจ้าหน้าที่ประจาเชือกนาเรือออกอู่ เข้าประจาเชือกทั้ง ๔ เส้น (หัว ๒ เส้น, ท้าย ๒ เส้น)
๖.๑.๕ เจ้าหน้าที่ประจาลูกตะเพลา เตรียมลูกตะเพลากันเรือกระแทกบริเวณประตูทั้ง ๒ ด้าน
๖.๑.๖ เจ้าหน้าที่ประดาน้าลงตรวจเรือทุกลาก่อนออกจากอู่ ว่ามีอุปกรณ์สิ่งกรี ดขวาง ติด
ท้องเรือ ใบจักร เพลาใบจักรหรือมีสิ่งกรีดขวางท่อทางดูดน้าต่างๆใต้ท้องเรือหรือไม่
๖.๑.๗ เมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมนายทหารการอู่จะสั่งดึงเรือออกจากอู่
๖.๑.๘ เมื่อเรือลาที่ ๑ ออกอู่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะดาเนินการลากจูงเรือลาที่ ๒ ต่อไป ทา
เช่นนี้จบครบทุกลา
๖.๑.๙ เมื่อเรือออกอู่จนครบทุกลาแล้วนายทหารการอู่จะปิดประตูอู่ปิดลิ้นน้าเข้าอู่ และสูบน้า
ออกจากอู่
๖.๑.๑๐ เมื่อน้าในอู่แห้งแล้ว ทาความสะอาดอู่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ให้เรียบร้อย
๖.๒ เจ้าหน้าที่เรือ
๖.๒.๑ การเดินเครื่องไฟฟ้าจะกระทาได้เ มื่อทางอู่ได้ดาเนินการเปิดปากอู่เรียบร้อยแล้วถ้าจะ
ทดลองเดินเครื่องเมื่อเรือลอยลาส่วนเปิดประตูอู่ จะต้องไดรับอนุญาตจากนายทหารการอู่
๖.๒.๒ เจ้าหน้าที่ทางเรือทาการตรวจตัวเรือใต้แนวน้า, ลิ้นน้าใต้แนวน้าและเพลาใบจักรแล้ว
รายงานผลให้ นายทหารการอู่ทราบ ถ้าตรวจพบว่ามีการรั่วไหล นายทหารการอู่จะแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาทาการแก้ไข หากทาการแก้ไขไม่ได้ นายทหารการอู่จะเป็นผู้แจ้งให้กองแผนและประมาณการช่างทราบ และ
ขอยกเลิกการนาเรือออกอู่แห้ง เพื่อทาการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยวาจา
๖.๒.๓ ถ้ าไม่มีการรั่ว ไหลให้ ดาเนินการเปิดน้าเข้าอู่ต่อไป จนกระทั่งระดับน้าภายในและ
ภายนอกอู่แห้งเท่ากัน จึงเปิดประตูอู่แห้ง
๖.๒.๔ นาเรืออกจากอู่ไปเทียบตามท่าที่กาหนด
๖.๒.๕ เมื่อเรือออกพ้นประตูอู่กรณีที่ทางเรือไม่สามารถเดินเครื่องจักรใหญ่ได้และหน่ว ย
เจ้าของเรืออยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น ขส.ทร., กลน.กร. และหน่วยเจ้าของเรือจะจัดเรือพี่เลี้ยงมาลากจูงไปจอดไว้
ที่หน่วยก่อนแต่ถ้าหน่วยที่อยู่ไกล เช่น กทบ.กร. นายทหารการอู่จะสั่งเรือลากจูง (ซึ่งขอสนับสนุนจาก ขส.ทร.)
ทาการลากจูงไปจอดไว้ยังท่าเทียบเรือหรือท่าจอดเรือตามความเหมาะสม ตามที่นายทหารการอู่กาหนดไว้
หมายเหตุ ก่อนเปิดประตูอู่ ต้องให้ระดับน้าภายนอกและภายในอู่มีระดับเท่ากันก่อน เพื่อป้องกันแรงดันของน้า

บทที่ ๓
การนาเรือ เข้า-ออก อูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า

๑. กล่าวทั่วไป
๑.๑ ตาบลที่
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ประมาณ ๔๐๐ ไร่ บริเวณปาก
แม่น้าเจ้าพระยา เลขที่ ๑๒๑ ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวั ดสมุทรปราการ
๑๐๒๙๐ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และสามารถเปิดทาการซ่อมเรือรบ ได้ในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔
ใช้ ง บประมาณ ๕,๐๐๐ ล้ า นบาท ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น อู่ เ รื อ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละทั น สมั ย ที่ สุ ด ในขณะนั้ น มี ห น้ า ที่
ดาเนินการซ่อม สร้าง ดัดแปลงเรือและอุปกรณ์ทางช่างของกองทัพเรือ มีกาลังพลประกอบกันเป็นกองต่าง ๆ
ในส่วนบัญชาการ ฝ่ายแผน ฝ่ายผลิต และมีหน่วยสมทบคือ ร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๗ จานวน ๑,๘๐๐ นาย
โดยมีผู้อานวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๒ ขีดความสามารถ
๑.๒.๑ อู่แห้ง จานวน ๒ อู่ ขนาดเท่ากันทั้ง ๒ อู่ กว้างปากอู่ ๑๗ เมตร กลางอู่ ๒๐ เมตร ยาว
๑๓๐ เมตร ความยาวในตาแหน่งหมอนกลาง ๑๑๓.๙ เมตร ลึก ๑๐.๘ เมตร สามารถรับเรือระวางขับน้าไม่เกิน
๕,๐๐๐ ตัน

ภาพที่ ๖๔ อู่แห้ง
๑.๒.๒ ชานยกเรือ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๗ เมตร การทางานใช้มอเตอร์ ๘ ตัว แต่ละ
ตัวรับน้าหนัก ๑๘๐ ตัน สามารถขึ้น-ลง ได้นาทีละ ๓๐ ซม. สาหรับยกเรือที่มีขับน้าไม่เกิน ๖๕๐ ตัน
๑.๒.๓ ลานซ่อมเรือ จานวน ๗ ลาน ขนาดกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร สาหรับใช้ซ่อมทา
เรือที่มีระวางขับน้าไม่เกิน ๖๕๐ ตันได้พร้อมกัน ๗ ลา

๕๙
๑.๒.๔ อู่ น้ า ขนาดกว้ า ง ๑๗๒ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร ลึ ก ๙ เมตร จ านวน ๗ ท่ า
(ท่าหมายเลข ๙-๑๕) ประตูอ่างกักเก็บน้าได้ลึก ๗.๒ เมตรใช้จอดเรือเพื่อการซ่อมทาหรือรอการเข้าซ่อมในอู่
แห้งและขึ้นลานซ่อมเรือ
๑.๒.๕ ท่าเทียบเรือ ความยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร จานวน ๘ ท่า (ท่าหมายเลข ๑-๘) อยู่ติด
แม่น้าเจ้าพระยา ใช้จอดเรือเพื่อรอเข้าอ่างจอดเรือเรือหรือสาหรับเรือฝากจอด
๑.๓ สิ่งอานวยความสะดวก
๑.๓.๑ ปั้นจั่นไฟฟ้า ประจาอู่แห้ง หมายเลข ๑ และ ๒ อู่ละ ๑ ตัว ขนาด ๑๐ ตัน
๑.๓.๑.๑ ประจาอ่างจอดเรือ ( ท่าหมายเลข ๑๑-๑๒ ) จานวน ๑ ตัว ขนาด ๑๐ ตัน
๑.๓.๑.๒ ประจาอ่างจอดเรือ ( ท่าหมายเลข ๑๒-๑๓ ) จานวน ๑ ตัว ขนาด ๓๕ ตัน
๑.๓.๒ ปั้นจั่น ขนาด ๒๘/๒๕ ตัน จานวน ๑ คันและขนาด ๒๕ ตัน จานวน ๑ คัน
๑.๓.๓ รถลากจูง ใช้ลากเรือบนลานซ่อมเรือ จานวน ๒ คัน
๑.๓.๔ รถยกหน้ามีงาคู่ ยกน้าหนักได้ไม่เกิน ๓.๕ ตัน จานวน ๔ คันและยกน้าหนักได้ไม่เกิน
๕ ตัน จานวน ๒ คัน
๑.๓.๕ เรือลากจูง
๑.๓.๕.๑ เรือ อร.๕๑ เป็นเรือลากจูง (PUSHER BOAT) ระวางขับน้า ๑๕๔ ตัน กว้าง
๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร กินน้าลึก ๒.๔ เมตร กาลังรวม ๑,๐๐๐ แรงม้า ใบจักรแบบ KORT NOZZLE (ใช้รีดน้า
ในโกร่งใบจักร) สามารถปั่นเรือให้เคลื่อนออกทางข้างตรงๆได้
๑.๓.๕.๒ เรื อ ขส.ทร. ๒๑๐๔ เป็นเรือลากจูงขนาดเล็ก สังกัด ขส.ทร. ส่งมาช่ว ย
ราชการ ระวางขับน้า ๑๗,๕ ตัน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๔.๘ เมตร กาลังรวม ๑๘๓ แรงม้า ใบจักรเดี่ยว
๑.๓.๕.๓ ร.ล. กลึงบาดาล และ ร.ล. มารวิชัย สังกัด กร. ส่งมาช่วยราชการ ใช้เลื่อน
เรือที่เทียบเรือด้านนอกอ่างจอดเรือ ท่าหมายเลข ๑-๘

เรือ อร. ๕๑ และ ขส.ทร. ๒๑๐๔

ร.ล. กลึงบาดาล และ ร.ล. มารวิชัย
ภาพที่ ๖๕ เรือลากจูง

๑.๓.๖ ระบบไฟฟ้า น้าจืด น้าดับเพลิง ลม ประจาท่าเทียบเรือ
๑.๓.๖.๑ ระบบไฟฟ้า ๔๔๐ VOLT ๓ PHASE ๕๐Hz. ท่าเทียบเรือหมายเลข ๕, ๖,
๗, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕ อู่แห้งหมายเลข ๑,๒ และลานซ่อมเรือ ๑- ๗

๖๐
๑.๓.๖.๒ ระบบไฟฟ้า ๓๘๐ VOLT ๑ PHASE และ ๓ PHASE ๕๐ Hz. มีประจาทุก
ท่าเทียบเรือ
๑.๓.๖.๓ ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ VOLT ๓ PHASE ๖๐Hz. ท่าเทียบเรือหมายเลข ๑๑,
๑๒, ๑๓, และอู่แห้งหมายเลข ๑,๒
๑.๓.๖.๔ ระบบน้าจืดและระบบน้าดับเพลิงมีประจาทุกท่าเทียบเรือ
๑.๓.๖.๕ ระบบลม ท่าเทียบเรือหมายเลข ๑๑, ๑๒, ๑๓ ลานซ่อมเรือ ๑-๗ และอู่
แห้งหมายเลข ๑,๒
๑.๓.๗ ระบบปรับอากาศ
๑.๓.๗.๑ รถน้าเย็น ( AIR CHILLER ) จานวน ๔ คัน ใช้สนับสนุนเรือที่ถอดถอน
เครื่องปรับอากาศขึ้นซ่อมทาบนโรงงาน
๑.๓.๗.๒ ตู้ล มเย็น ( AIR PACK )จานวน ๘ ตู้ ใช้ส นับสนุนเรือที่ถอดถอน
เครื่องปรับอากาศขึ้นซ่อมทาบนโรงงาน
๒. การเตรียมการก่อนนาเรือ เข้าอู่น้า อู่แห้งและขึ้นชานยกเรือ

ภาพที่ ๖๖ พืน้ ที่รับผิดชอบภายในอ่างจอดเรือของ อจปร.อร.

๖๑
๒.๑ การเตรียมการก่อนนาเรือเข้าอู่น้า (BASIN) เมื่อได้รับใบสั่งงานจาก กผป.ให้ปฏิบัติงานในการ
เลื่อนเรือให้ นายทหารการอู่ (นกอ.) ศึกษาและทาความเข้าใจคาสั่งในการปฏิบัติในใบสั่งงานแล้วปฏิบัติดังนี้
๒.๑.๑ แจ้งให้เรือที่จะเลื่อนทราบพร้อมทั้งนัดหมาย วัน เวลาและหมายเลขท่าเรือที่จะเทียบ
เรือ เพื่อให้ทางเรือเตรียมการ ทั้งกาลังพลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลื่อนเรือ เช่นเชือกพ่วงจูงและอุปกรณ์กัน
กระทบให้พร้อมก่อนปฏิบัติ ๑ ชม.
๒.๑.๒ สารวจท่าเทียบเรือ ที่เรือจะไปเทียบว่าพร้อมหรือไม่ มีความยาวพอที่จะให้เรือเข้า
เทียบได้หรือไม่ มีสิ่งกีดขวางบริเวณท่าเทียบเรือหรือไม่ให้เรียบร้อย
๒.๑.๓. เตรียมเรือลากจูงให้เพียงพอกับภารกิจและตรงกับเทคนิคการใช้เรือลากจูงในการ
เลื่อนเรือโดยแจ้งให้เรือลากจูงทราบก่อน ๑ วัน และถ้าต้องขอเรือลากจูงชุด ร.ล.กลึงบาดาล มาช่วยในการ
เลื่อนเรือก็ให้ขอสนับสนุน กับ กทบ.กร.อจปร.ล่วงหน้า ๑วัน
๒.๑.๔ เตรียมและตรวจสอบวิทยุสื่อสารแบบมือถือและ MEGAPHONEให้พร้อมใช้งาน
๒.๑.๕ ประสานกับ โรงงานเชือกรอก กบต.อจปร.อร. จัด จนท.ในการรับและปลดเชือก ท่า
ที่เรือจะเข้าเทียบ และออกจากเทียบให้พร้อม ก่อนเวลาที่จะปฏิบัติงานการเลื่อนเรือ ประมาณ ๓๐ นาที ตาม
จานวนคนที่กาหนดไว้ในใบสั่งงาน
๒.๑.๖ ประสานให้ จนท.กอง สน.อจปร.อร. มาทาการปลดน้า ปลดไฟ ก่อนเรือออก ๓๐นาที

ภาพที่ ๖๗ อู่น้า ( BASIN )

๖๒
๒.๒ การเตรียมการก่อนนาเรือเข้าอู่แห้ง (DRY DOCK)
๒.๒.๑ เมื่อได้รับใบสั่งงาน จาก กผป.อจปร.อร. นกอ.ต้องตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งงาน
เช่น ชื่อเรืออะไร นาเข้าอู่แห้ง หมายเลข ๑ หรือ หมายเลข ๒ การวางหมอนรองรับเรือวางในอู่แห้ง หมายเลข
๑หรือ หมายเลข ๒ รวมทั้ง วัน-เวลาที่กาหนดไว้ในใบสั่งงาน
๒.๒.๒ แผนกกากับการซ่อมสร้าง ทาบันทึกข้อความ เรื่อง “การนา ร.ล. ..(ชื่อเรือ).......เข้าอู่
แห้งหมายเลข ๒” เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นถึง ผช.ผอ.ฝ่ายผลิต อจปร.อร. พร้อมทั้งสาเนาแจ้งให้
หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมการในการนาเรือเข้าอู่แห้งต่อไป และเมื่อหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบแล้ ว จะ
ดาเนินการเตรียมการในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองให้แล้วเสร็จก่อนนาเรือเข้าอู่ ๒๔ ชม. ซึ่งสามารถกาหนด
เป็นขั้นตอนปฏิบัติได้ ๒ ขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ ๖๘ เตรียมนาเรือเข้าอู่แห้ง หมายเลข ๒

๖๓

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ แผนกกากับการซ่อมสร้าง กซส.อจปร.อร. (โทร.๕๖๙๑๖, ๕๖๙๑๙)
ที่ กห ๐๕๒๑.๕.๖.๒/
วันที่
ก.ค. ๕๕
เรื่อง การนา ร.ล.ปัตตานี เข้าอู่แห้ง # ๒
เสนอ กซส.อจปร.อร.
อ้างถึง ๑. ขทร.ที่ ๓๕ ว่าด้วยเรือเข้าอู่และขึ้นคาน
๒. ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓
๓. คู่มือเรือเข้าอู่ของ อจปร.อร. พ.ศ.๒๕๒๖
๔. ใบสั่งงานการนาเรือเข้า-ออกอู่ ของ กผป.อจปร.อร. ที่ ๒.๒๐๖๐๑.๙๙๗.๐๒.๓
ตามอ้างถึงแผนกกากับการซ่อมสร้าง กซส.อจปร.อร. จะดาเนินการนาเรือเข้าอู่แห้ง ดังนี้.๑. วันศุกร์ ๑๐ ก.ค. ๕๕ ๓๕ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นา ร.ล.ปัตตานี เข้าอู่แห้ง # ๒
๒. นายทหารการอู่ น.ท.สงวน ดวงชอุ่ม, น.ต.วิรัตน์ ชานาญกิจ
๓. เรือที่จะเข้าอู่แห้ง # ๒ เทียบท่า ดังนี้.๓.๑ ร.ล.ปัตตานี เทียบท่า # ๑๓
๔. การเตรียมการของเรือที่จะเข้าอู่แห้งให้พร้อมก่อนวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค. ๕๕
จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ
น.อ.
หน.กากับการซ่อมสร้าง
เสนอ ผช.ผอ.ฝ่ายผลิต อจปร.อร.
เพื่อโปรดทราบกาหนดการนาเรือเข้าอู่แห้ง # ๒ ของ ร.ล. ปัตตานี
น.อ.
ผอ.กซส.อจปร.อร.
- ทราบ
ก.ค. ๕๕
คืนเรื่องให้ กซส.ฯ เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน
สาเนาแจกจ่าย
- แผนกนิรภัยการช่าง ฯ
อจปร.อร.
- รง.เชือกรอก ฯ
ก.ค. ๕๕
- กอง สน. ฯ
- ร.ล ปัตตานี
ภาพที่ ๖๙ ตัวอย่างเอกสารการเตรียมนาเรือเข้าอู่แห้ง
หมายเลข ๒

พล.ร.ต.
ผช.ผอ.ฝ่ายผลิต

๖๔
๒.๒.๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมเรือ ผู้ปฏิบัติ คือ จนท.ทางเรืออยู่ในความรับผิดชอบของ
ผบ.เรือ และผู้ตรวจสอบการเตรียมเรือ คือ นายทหารการอู่ (นกอ.) ในการเตรียมเรือให้ปฏิบัติตาม คู่มือเรือ
เข้าอู่ของ อจปร.อร. (ขทร.ที่ ๓๕) ว่าด้วยเรือเข้าอู่และคานเรือและระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่ง
มีรายละเอียดในการปฏิบัติ การเตรียมการก่อนเรือเข้าอู่แห้ ง เมื่อได้รับใบสั่ งงาน ให้นาเรือเข้าอู่แห้ง นกอ.
จะแจ้ง ให้เรือต้องปฏิบัติ ดังนี้
๒.๒.๒.๑ (๑) ขนถ่ายน้าหนักออกจากเรือให้เรือเบาที่สุด เช่น น้า น้ามัน
เชื้อเพลิง และเครื่องสรรพาวุธ (ขทร.ที่ ๓๕ มาตรา ๓ ข้อ ๒ ก.)
๒.๒.๒.๑ (๒) บรรดาวัตถุระเบิดต่างๆ ให้นาขึ้นจากเรือให้หมดก่อนเรือเข้าอู่
แห้ง เว้นไว้แต่เพื่อรักษาการณ์
๒.๒.๒.๑ (๓) แต่งเรือให้ตั้งตรงไม่เอียง ขวา-ซ้าย และด้อย หัว-ท้าย การ
ด้อย หัว -ท้าย ยอมให้ได้ไม่เกิน ๑% ของความยาวของเรือ นอกจากได้รับอนุญาตจาก แผนกกากับการซ่อม
สร้าง ฯ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เท่านั้น
๒.๒.๒.๑ (๔) หมุนเครื่องจักรใหญ่ หรือเพลาใบจักรให้ปลายปีกใบจักรของ
เรืออยู่ตาแหน่งที่สูงกว่าแนวกระดูกงูมากที่สุด (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ ๒๕๒๓)
๒.๒.๒.๑ (๕) สาหรับเรือที่ต่อด้วยไม้ ให้ถอดหน้าแปลนต่อเพลาใบจักรออก
จากเครื่องแล้วยึดเพลาใบจักรให้แน่น (ระเบียบ กร.ว่าเรือ เข้าอู่๒๕๒๓)
๒.๒.๒.๑ (๖) ก่อนกาหนดเรือเข้าอู่แห้ง ให้เตรียมเชือก จานวน ๕ เส้นคือ
เชือกไกหัวขวา-ซ้าย เชือกไกท้ายขวา-ซ้าย และเชือกไกช่วยเป็นเส้นที่ ๕ (ใช้ในกรณีที่มีกระแสลมแรง) ยาว
เส้นละ ๕๐ เมตร (๓๐ เมตรสาหรับขึ้นชานยกเรือ) ปลายข้างหนึ่งผูกไว้ กับเรืออีกข้างหนึ่งส่งขึ้นไปบนบก เพื่อ
ดึงเรือเข้าอู่และแต่งเรือในขณะเรืออยู่ในอู่ การเตรียมเชือกนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคาร้องขอ ของนายทหาร
การอู่และท่าเทียบเรือ
๒.๒.๒.๑ (๗) เพื่อให้การเตรียมการและการปฏิบัติ เป็นไปโดยเรียบร้อยและ
เหมาะสมให้ผู้รับผิดชอบของทางเรือไปพบกับนายทหารการอู่และท่าเทียบเรือ เพื่อนัดหมายและฟังคาชี้แจง
ก่อนวันกาหนดเข้าอู่หรือขึ้นชานยกเรือ
๒.๒.๒.๑ (๘) นารายการเกี่ยวกับเรือเข้าอู่ หรือขึ้นชานยกเรือครั้งสุ ดท้าย
ตามแบบรายงานหมายเลข ๑ ส่งให้กองแผนและประมาณการช่าง ล่วงหน้าก่อนเรือเข้าอู่ หรือขึ้นชานยกเรือ ๑ วัน
๒.๒.๒.๑ (๙) ตรวจสอบสภาพความเป็นจริง ของส่วนที่ยื่นเกินท้องเรือ เช่น
โซนาร์ เครื่องหยั่งน้า ฯลฯ โดยเฉพาะใบจักรและหางเสือ ซึ่งอยู่ต่ากว่ากระดูกงู ตามแบบรายงาน หมายเลข ๒
แล้วส่งให้แผนกกากับการซ่อมสร้าง กองบริหารงานซ่อมสร้าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ล่วงหน้าก่อนเรือเข้า
อู่หรือขึ้นชานยกเรือไม่น้อยกว่า ๑ วัน
๒.๒.๒.๑ (๑๐) วัดและจดปริมาณน้า น้ามัน ตามถังต่างๆ ที่มีอยู่ในเรือ
ก่อนเรือเข้าอู่แห้งหรือขึ้นชานยกเรือและแบบรายงาน สถานภาพของส่วนที่ต่ากว่ากระดูกงูเรือ ส่งให้ แผนก
กากับการซ่อมสร้าง กองบริหารงานซ่อมสร้าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ล่วงหน้า ก่อนเรือเข้าอู่หรือขึ้นชาน
ยกเรือไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๖๕
แบบรายงาน (รายงานสถานภาพของส่วนที่ต่ากว่ากระดูกงู)
แผนกกากับการซ่อมสร้าง ฯ โทร. ๕๖๙๑๖, ๕๖๙๑๙
ร.ล...............................
วันที่...............เดือน........................พ.ศ...........
เสนอ แผนกกากับการซ่อมสร้าง ฯ
๑. หัวเรือกินน้าลึก............................... ดม.
๒. ท้ายเรือกินน้าลึก............................. ดม.
โดมโซนาร์กินน้าลึก....................... ดม.
ใบจักรอยู่ต่ากว่ากระดูกงูเรือ..............ดม.
๓. รายการตาแหน่งที่ของส่วนสาคัญที่อยู่ใต้แนวน้า
รายการ
๑. ทางน้าเข้า - ออก
คฟฟ.
ไฟร์เมน
คจญ.
คปอ.
๒. โดมโซนาร์
๓. เครื่องหยั่งน้า
๔. อื่น ๆ

อยู่ใต้แนวน้า (ดม.)

กราบ

กงที่

...............................................
ผบ.เรือ
ภาพที่ ๗๐ แบบรายงาน (รายงานสถานภาพของส่วนที่ต่ากว่ากระดูกงู)
หมายเลข ๒
๒.๒.๒.๑ (๑๑) หมายตาแหน่ง กง ฝากั้น ทางน้าเข้าออกใต้แนวน้า ด้วยสี
ที่เห็นชัดเจน การเขียนเลขกากับเขียนเฉพาะ กงที่ ๕, ๑๐, ๑๕ ฯลฯ นอกนั้นให้ขีดเส้นทุกๆ กง ที่ใดตรงกับ
ฝาห้อง(BULKHEAD) ให้ทาเครื่องหมายดอกจันทร์เหนือขีด การหมายตาแหน่งกงต้องเขียน ให้ตรงกับกงเรือ
มิใช่วัดเป็นเมตรหรือฟุต
๒.๒.๒.๑ (๑๒) จัดทหารช่วยในการรับเชือก ปลดเชือกไกต่างๆ และช่วยใน
การผลักดันเรือ

๖๖
๒.๒.๒.๑ (๑๓) นายทหารและทหารประจ าเรื อ ต้ อ งพร้ อ มที่ เ รื อ ก่ อ น
กาหนดนัดหมาย ๑ ชม.ทั้งนี้อาจมีการนาเรือเข้าอู่หรือชานยกเรือก่อนเวลาได้เนื่องจากเหตุผลจาเป็นบาง
ประการ (เช่น ระดับน้าขึ้น-ลง)
๒.๒.๒.๑ (๑๔) เมื่อได้รับแจ้งจากทางเรือว่าดาเนินการเตรียมเรือแล้วเสร็จ
นกอ.จะดาเนินการลงไปตรวจสอบการเตรียมเรือและบันทึกลงในแบบฟอร์ม การตรวจสอบในการนาเรือเข้าอู่
แห้ง พร้ อมทั้งเก็บ แบบฟอร์มใบรายงาน หมายเลข ๑, ๒, ๓ ที่นาไปมอบไว้ให้เจ้าหน้าที่ทางเรือบันทึกลง
รายละเอียดเรียบร้อย จานวน ๓ชุด และ นาส่ง กผป.ฯ และ รง.เชือกรอกและการอู่หน่วยละ ๑ ชุดส่วนที่เหลือ
อีก ๑ ชุด ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่แผนกกากับการซ่อมสร้าง หลังจากนั้น ให้นัดหมายกับทางเรือ ให้จัดเตรียม
กาลังพลพร้อมอุปกรณ์ในการเลื่อนเรือไว้ให้พร้อม

ภาพที่ ๗๑ อู่แห้งหมายเลข ๑ และหมายเลข ๒
๒.๒.๒.๒ ขั้นตอนการปรับระดับหมอนรองรับเรือและการเตรียมอู่แห้ง
๒.๒.๒.๒ (๑) การปรับระดับหมอนรองรับเรือในอู่แห้ง การนาเรือเข้าอู่แห้ง
ในแต่ละครั้งนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ การปรับระดับหมอนในการรองรับเรือเพื่อให้เรือสามารถตั้งตรงอยู่ภายในอู่
แห้งโดยไม่ได้รับอันตรายในขณะซ่อมทา สาหรับการนาเรือเข้าอู่นั้นมีหลายขั้นตอนและการปฏิบัติการปรับ
ระดับหมอนอยู่ในขั้นตอนการเตรียมอู่แห้ง

๖๗
๒.๒.๒.๒ (๒) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับระดับหมอนได้แก่ หมอนกลางหรือ
หมอนหลัก หมอนข้างหรือหมอนเสริม ไม้หมอนไม้หมอนลิ่ม ไม้ค้ายัน ไม้ประกับหมอน
๒.๒.๒.๒ (๓) เครื่องมือที่ใช้ในการปรับระดับหมอนได้แก่ ค้อนช่างไม้และ
ตะปู พะเนิน ชะแลง เชือกไนล่อนหรือเอ็น ตลับเมตร สายยางระดับน้า ดิ่งและลิ่ม เป็นต้น
๒.๒.๒.๒ (๔) DOCKING PLAN คือแบบสาหรับการปรับระดับหมอน
รองรับเรือเมื่อเรือเข้ารับการซ่อมทาในอู่ แห้งหรือบนลานซ่อมเรือ แบ่งได้ ๒ ตาแหน่ง คือตาแหน่งที่ ๑ และ
ตาแหน่งที่ ๒ เพื่อให้สามารถซ่อมทาตัวเรือให้ทั่วถึงตลอดลา เพราะในขณะเรือนั่งหมอน ตัวเรือจุดที่นั่งหมอน
อยู่ จะมิได้รับการซ่อมทา ดังนั้นการเข้าอู่แห้งครั้งต่อไป จึงต้องไม่ให้เรือนั่งหมอนในตาแหน่งเดิม โดยกองแผน
และประมาณการช่าง จะกาหนดไว้ในใบสั่งงานว่าจะให้วางหมอนในตาแหน่งไหน ส่วน DOCKING PLAN นั้น
ขอรับได้จากกองออกแบบฝ่ายตัวเรือ ในการปรับระดับหมอนรองรับเรือในอู่แห้ง DOCKING PLAN นับว่าเป็น
หัวใจในการปฏิบัติ ฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัติงาน หน.ช่าง รง.เชือกรอกและการอู่ ซึ่งมีหน้าที่ ควบคุมช่างและ
รับผิดชอบปรับระดับหมอนต้องศึกษาแบบ DOCKING PLAN ให้ละเอียดเพื่อให้การปรับระดับหมอนเป็นไป
อย่างถูกต้อง
๒.๒.๒.๒ (๕) ลั ก ษณะของท้ อ งเรื อ แต่ ล ะล าจะไม่ เ หมื อ นกั น ขึ้ น อยู่ กั บ
ประเภทของเรือ เช่น เรือ LST (ท้องแบนเรียบ) เรือฟริเกตุ (ท้องแหลมลึก) จึงแบ่งการนั่งหมอนของเรือออกได้
เป็น ๓ ลักษณะดังนี้
๒.๒.๒.๒ (๕.๑) การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งเบาะ เป็นการ
นั่งหมอนของเรือท้องแบน ความสูงของหมอนทุกตัวจะเท่ากันเกือบจะทั้งหมดและจะปรับทีเดียวเลยไม่มีการ
มาเสริมหมอนภายหลัง การนาเรือนั่งหมอนจะง่ายเพียงแต่แต่งเรือให้อยู่ตรงตาแหน่งนั่งหมอนที่ถูกต้อง แล้วนา
เรือนั่งหมอนเลยแบบนอนบนฟูก ข้อควรระวัง คือ ความสูงของหมอนทุกตัวจะต้องถูกต้อง ไม่มีหมอนตัวไหน
สูงกว่าตัวอื่น เพราะจะทาให้หมอนตัวนั้นรับน้าหนักมากกว่าตัวอื่นซึ่งอาจจะทาให้ ท้องเรือทะลุได้ น้าหนัก
ทั้งหมดของเรือจะตกเฉลี่ยบนหมอนทุกตัว การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งเบาะส่วนมากเป็นเรือท้องแบนเช่นเรือ
ชุด LST LCU เป็นต้น

ภาพที่ ๗๒ การวางหมอนของเรือแบบนั่งเบาะ

๖๘

ภาพที่ ๗๓ การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งเบาะ
๒.๒.๒.๒ (๕.๒) การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งหมอน การวาง
หมอนจะวางหมอนกลาง เป็นหมอนหลักตลอดความยาวของเรือ และ วางหมอนข้างตามจานวนและตาแหน่ง
ตาม DOCKING PLAN น้าหนักของเรือทั้งหมดจะตกอยู่ที่หมอนกลางตลอดแนวกระดูกงู ตลอดแนวที่เรือนั่ง
หมอน ส่วนหมอนข้างจะทาหน้าที่ประคองให้เรือตั้งตรงและรับน้าหนักของเรือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ได้แก่เรือ
ที่ต่อโดยวางกระดูกงูเป็นหลักเช่น เรือ ชุด ร.ล.เจ้าพระยา ร.ล.ปิ่นเกล้า ร.ล.ตาปี เป็นต้น

ภาพที่ ๗๔ การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งหมอน

๖๙
๒.๒.๒.๒ (๕.๓) การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งเบาะและนั่ง
หมอนผสมกัน ส่วนมากจะเป็นเรือที่ต่อแบบ BLOCK- CONSTRUCTION แล้วนามาประกอบกันภายหลัง ช่วง
ท้ายเรือจนถึงกลางลาจะนั่งหมอนแบบเรือนั่งเบาะ ส่วนหัวเรือ จะนั่งหมอนแบบเรือนั่งหมอน เช่น เรือชุด ร.ล.
ชลบุรี ร.ล.ปราบปรปักษ์ ร.ล.ราช ฤทธิ์ เป็นต้น
๒.๒.๒.๒ (๖) ในการปรับระดับหมอนนี้จะกล่ าวเฉพาะปรับระดับหมอน
รองรับเรือ แบบเรือนั่งหมอนเท่านั้นเนื่องจากมีข้อยุ่งยากและมีเทคนิคในการปรับระดับหมอนมาก ส่วนการ
ปรับระดับหมอนแบบเรือนั่งเบาะนั้นไม่มีเทคนิคมากเพียงแต่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม DOCKING PLAN เท่านั้น
ฉะนั้นถ้าสามารถปรับระดับหมอนแบบเรือนั่งหมอนได้ก็สามารถปรับระดับหมอนแบบเรือนั่งเบาะได้เช่นกัน
๒.๒.๒.๒ (๗) การปรับระดับหมอนกลาง

ภาพที่ ๗๕ หมอนกลาง
๒.๒.๒.๒ (๗.๑) หมอนกลางคือหมอนหลั กที่วางขวางเป็น
แนวยาวอยู่กึ่งกลางอู่แห้งระยะห่างระหว่างหมอน ๑.๕๐ เมตร เท่าๆกัน
๒.๒.๒.๒ (๗.๒) ในการปรับระดับหมอนกลางจะปรับจากท้าย
เรือไปหัวเรือ โดยเริ่มจาก หมอนตัวแรกของหมอนกลางที่เรือจะนั่งหมอนตาม DOCKING PLAN ก่อนแล้วตีไม้
ประกับหมอนตั้งฉากกับหมอนกลางที่หมอนกลางตัวแรก ปลายด้านขวา-ซ้าย จานวน ๒ แห่ง เพื่อใช้ขึงเชือกเอ็น
และปฏิบัติเช่นนี้ไปทุกๆระยะ ๕ หมอน จนกระทั่งถึงหมอนตัวสุดท้ายที่หัวเรือ เพื่อมิให้เชือกที่ขึงตกท้องช้าง
๒.๒.๒.๒ (๗.๓) ปรับระดับความสูงของหมอนกลางทุกตัวให้
สูงเท่าธรณีประตูซึ่งจะมีความสู งเท่ากับ ๑.๕๐ เมตร จากพื้นอู่แห้ งและถือว่าความสู งในระดับนี้เป็น ศูนย์
โดยการถ่ายระดับจากธรณีประตูไปที่หมอนกลางตัวแรกที่ไม้ประกับทั้ง ขวา-ซ้าย ที่ตีไว้ด้วยสายยางระดับน้า
แล้วถ่ายระดับไว้ที่ไม้ประกับทุกตัวที่ตีไว้ที่หมอนกลางทั้งหมดและทาเครื่ องหมายไว้แล้วขึงเชือกเอ็นทั้ง ด้าน
ขวา-ซ้าย ตลอดแนว กาหนดเป็นเส้น BASE LINE ปรับระดับความสูงของหมอนกลางทุกตัวเท่ากับความสูง
ของเชือกเอ็นที่ขึงไว้
๒.๒.๒.๒ (๗.๔) ตีไม้ประกับปลายแหลมที่กึ่งกลางหมอนตัว
แรกทางด้านท้ายเรือ เพื่อเป็นเครื่องหมายให้ประดาน้า ตรวจสอบในขั้นตอนนาเรือนั่งหมอน

๗๐
๒.๒.๒.๒ (๗.๕) จากกึ่งกลางหมอนตัวแรกวัดระยะไปทาง
ท้ายเรือตามความยาวที่กาหนดไว้ใน DOCKING PLAN เพื่อกาหนดท้ายเรือสุดแล้วทาเครื่องหมายไว้ และติดตั้ง
ทุ่นแสดงท้ายเรือไว้ที่หมอนถัดไป
๒.๒.๒.๒ (๗.๖) จากกึ่งกลางหมอนกลางตัวแรกวัดระยะไปทาง
หัวเรือตามความยาวที่กาหนดใน DOCKING PLAN เพื่อกาหนดหัวเรือสุดแล้วติดตั้งทุ่นหัวเรือไว้ที่หมอนถัดไป
๒.๒.๒.๒ (๗.๗) ในการถอดหมอนกลางหรือ เพิ่ม -ลด ระดับ
ความสูงของหมอนขึ้นอยู่กับ DOCKING PLAN เพื่อประโยชน์ในการซ่อมทา หรือหลบอุปกรณ์ใต้แนวน้าของ
เรือไม่ให้เสียหาย เนื่องจากเรือนั่งหมอน

ภาพที่ ๗๖ ไม้ประกับหมอนเพื่อขึงเชือกเส้น BASE LINE

ภาพที่ ๗๗ การถ่ายระดับหมอนกลางไปหมอนข้างด้วยสายยางระดับน้า

๗๑
๒.๒.๒.๒ (๘) การปรับระดับหมอนข้างหรือหมอนเสริม
๒.๒.๒.๒ (๘.๑) วางหมอนปูนหรือหมอนเหล็กตามตาแหน่ง
ที่กาหนดใน DOCKING PLAN โดยเริ่มวางทางท้ายเรือก่อนเป็นคู่ๆไป แล้วเขียนระยะห่างระหว่างหมอนกลาง
กับ หมอนข้าง ระยะห่างของหมอนข้างกับหมอนข้างทั้งทางด้านขวา-ซ้ายทุกตัวไว้ที่พื้นอู่ด้วยชอล์ก เพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบ
๒.๒.๒.๒ (๘.๒) ตีไม้ประกับที่ด้านข้าง ทางด้านในและด้าน
นอก ของหมอนข้างให้ตั้งฉาก กับหมอนจานวน ๒ แห่ง จนครบทุกตัวทั้ง ทางด้านกราบขวาและกราบซ้าย
๒.๒.๒.๒ (๘.๓) ถ่ายระดับ BASE LINE จากหมอนกลางมาที่
หมอนข้างตรงไม้ประกับที่ตีไว้ทั้งสองข้างของหมอนทุกตัว ด้วยสายยางระดับน้าแล้ว ขึงเชือกเป็นแนวจาก
หมอนข้างตัวแรกจนถึงหมอนข้างตัวสุดท้ายทั้ง ๒ กราบ กาหนดเป็น BASE LINE ของหมอนข้างปรับระดับ
หมอนให้สูงเท่ากับเส้น BASE LINE ทุกตัว กาหนดความสูงนี้เท่ากับศูนย์
๒.๒.๒.๒ (๘.๔) ปรับระดับความสูงของหมอนข้างทุกคู่ตามที่
กาหนดใน DOCKING PLAN จนหมด แล้วเขียนความสูงของหมอนแต่ละตัว ด้วยชอล์กไว้ที่ข้างหมอนเพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบ เสร็จแล้วถอดหมอนลิ่มตัวบนสุดของหมอนข้างทุกตัวและทาเครื่องหมายไว้ นาขึ้นไป
วางไว้บนข้างอู่ ในตาแหน่งที่ตรงกับหมอนข้างภายในอู่นั้น เพื่อเก็บไว้มาประกอบในขั้นตอนเสริมความแข็งแรง
สาเหตุที่ทาเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากปรับความสูงของหมอนข้างผิดทาให้
หมอนข้างสู งไม่ เท่ากัน หมอนตัวที่สู งกว่าจะรับน้าหนักของเรือมากกว่าตัว อื่น จะทาให้ เรือทะลุ เกิดความ
เสียหายขึ้นจะทาให้เรือทะลุ เกิดความเสียหายขึ้น
๒.๒.๒.๒ (๘.๕) ตีไม้ประกับยึดหมอนกลางและหมอนข้างกับ
ไม้หมอนที่ปรับระดับแล้วเสร็จทุกตัว เพื่อป้องกันหมอนหลุดลอยน้า เมื่อเปิดน้าเข้าอู่แล้วถอดไม้ประกับที่ตี ไว้
สาหรับขึงเส้น BASE LINE ออกทั้งหมด

ภาพที่ ๗๘ การตีไม้ประกับไม้หมอนกันหมอนหลุด

๗๒
๒.๒.๒.๒ (๘.๖) ทาเครื่องหมายท้ายเรือสุด ตาแหน่งหมอน
ตัวแรกจากท้ายเรือที่เรือนั่งหมอนและตาแหน่งของอุปกรณ์ใต้แนวน้าที่จะได้รับอันตรายต่อการนั่งหมอน ของ
เรือไว้ที่ขอบด้านบนอู่แห้งทั้ง ๒ ข้างด้วยเครื่องหมายที่เห็นเด่นชัด นาไม้หมอนลิ่มของหมอนข้างที่ถอดไว้ตอน
ปรับระดับหมอนมาวางไว้บนข้างอู่ตรงกับตาแหน่งในอู่แห้งทั้ง ๒ กราบ
๒.๒.๒.๒ (๘.๗) หน.ช่าง รง.เชือกรอกและการอู่ จัดทาบันทึก
การนาเรือเข้าอู่และขึ้น ชานยกเรือตามแบบฟอร์มส่งให้ นายทหารการอู่และท่าเทียบเรือ และแจ้งให้ มาทาการ
ตรวจสอบภายในอู่แห้ง

ทาเครื่องหมายท้ายเรือสุดที่ข้างอู่ทั้งสองข้าง

หมอนลิ่มใช้อัดเสริมตาม CKING PLAN

ภาพที่ ๗๙ ทาเครื่องหมายท้ายเรือสุดที่ข้างอู่ทั้งสองข้างและหมอนลิ่มใช้อัดเสริมตาม CKING PLAN
๒.๒.๒.๒ (๙) การตรวจสอบความถูกต้องในการปรับระดับหมอนของ นกอ.
๒.๒.๒.๒ (๙.๑) เมื่อได้รับแบบตรวจสอบบันทึกการนาเรือ
เข้าอู่แห้งและขึ้นชานยกเรือแล้ว ให้นาไปตรวจสอบความถูกต้องกับ DOCKING PLAN ก่อน ว่าถูกต้องตรงกัน
หรื อ ไม่ถ้ าเห็ น ว่ าไม่ตรงกั น ให้ ส อบถาม หน.ช่าง รง.เชือ กรอกและการอู่ แล้ ว สรุป ข้อยุ ติใ ห้ กองแผนและ
ประมาณการช่าง ฯ ผู้ออกใบสั่งงานตัดสินใจ
๒.๒.๒.๒ (๙.๒) นาบันทึกการนาเรือเข้าอู่แห้งและขึ้นชานยก
เรือลงไปตรวจสอบการปรับระดับหมอนในอู่แห้ง ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ จนท. รง.เชือกรอกและการอู่ แก้ไข
๒.๒.๒.๒ (๙.๓) ตรวจสอบการทาเครื่องหมายไว้ที่ข้างอู่แห้ง
เช่น เครื่องหมายท้ายเรือสุด,เครื่องหมายแสดงอุปกรณ์ใต้แนวน้าของเรือทาไว้ทั้งสองข้างของขอบอู่หรือไม่
๒.๒.๒.๒ (๙.๔) บันทึกรายการที่ตรวจสอบแล้วลงในบันทึก
การนาเรือเข้าอู่แห้งและชานยกเรือ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและนามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรือนั่ง
หมอนแล้วเสร็จ

๗๓
รายการบันทึกการนาเรือเข้าอู่ และขึ้นชานยกเรือ ร.ล. .......................................................
เข้าอู่แห้ง/ชานยกเรือ (ซินโครลิฟท์) ....................................................
ตัวเรือ ยาวสุด ........................... ม. กว้างสุด ................................ ม. ระวางขับน้า...................ตัน
กินน้าลึก หัว ............... ดม. ท้าย ............... ดม. ทริม ..............% ของความยาว เอียงขวา/ซ้าย ........ องศา
รายการบันทึกการตรวจสอบ
รายการบันทึกและตรวจสอบ
ระยะจาก
รายการ
ผลการ
ส่วนที่ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ
ตาแหน่งของเรือ
ท้ายเรือ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
๑. แกนหางเสือ
................ซม.
๑. ในอู่-ก่อนสูบน้า/
แนวยาว
ก่อนยกชานยกเรือ
๒. กึ่งกลางแกนใบจักร
................ซม.
หัว - ท้าย
๓. ปลายกระดูกงูเสริม
................ซม.
๒. ระดับในอู่/ระดับน้า ................ซม.
หัวชานยกเรือ
๔. หมอนชุดแรกที่หัวเรือ ................ซม.
๓. ห่างจากหมอน
................ซม.
๕๐ ซม.
๕. หัวเรือ(แนวน้า)
................ซม.
๔. ก่อนนั่งหมอน
................ซม.
๑๐ ซม.
๖. ทุ่นหัวเรือ
................ซม.
๕. นั่งหมอนแล้ว
................ซม.
๑๐ ซม.
๗. ทุ่นท้ายเรือ
................ซม.
๖. ติดตั้งไม้ค้ายัน/ลวด ................จุด
ยึดเรือ
๘. ส่วนที่ต่ากว่ากระดูกงู
................ซม.
๗. อัดหมอนข้าง
................จุด
.................................
................ซม.
๘. อัดตอหม้อ
................จุด
.................................
................ซม.
เรียบร้อย
X
ไม่เรียบร้อย
.................................
................ซม.
บันทึก / หมายเหตุ
....................................................................................................................... ..............................
............................................................................................................................. ........................
ลงชื่อ .................................................
ลชื่อ...........................................
นายช่าง รง.เชือกรอก ฯ
นายทหารการอู่
......./............./...........
...../........./.......
ภาพที่ ๘๐ รายการบันทึกการนาเรือเข้าอู่ และขึ้นชานยกเรือ

๗๔

ภาพที่ ๘๑ ตารางปรับระดับหมอนรองรับเรือ

๗๕
๒.๓ การเตรี ย มการน าเรื อ ขึ้ น ชานยกเรื อ (SYNCHROLIFT) ในการน าเรื อ ขึ้ น ชานยกเรื อ ก็ มี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการนาเรือเข้าอู่แห้ง คือ เพื่อซ่อมทาหรือดัดแปลงตัวเรือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ
ส่วนมากเรือที่ขึ้นซ่อมทาบนชานยกเรือจะเป็นเรือขนาดเล็กมีระวางขั บน้าไม่มากนัก เช่น ชานยกเรือของอู่
ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า สามารถยกเรือที่มีระวางขับน้าไม่เกิน ๖๕๐ ตันเท่านั้น ในการปฏิบัติเมื่อได้รับใบสั่ง
งานให้นาเรือขึ้นชานยกเรือ จาก กผป.ฯ แล้ว ให้ทาบันทึกข้อความเรื่องกาหนดเรือขึ้นชานยกเรือเสนอ ผช.
ผอ.ฝ่ายผลิต ฯ และสาเนาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เช่นเดี ยวกับการนาเรือเข้าอู่แห้ง และมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการนาเรือเข้าอู่แห้ง มีข้อแตกต่างกันกับการนาเรือเข้าอู่แห้งดังนี้
- ในขั้นตอนในการปรับระดับหมอน การนาเรือเข้าอู่แห้งจะปรับระดับหมอนในอู่แห้งส่วน
การนาเรือขึ้นชานยกเรือจะปรับระดับหมอนบนรถแคร่ที่ลานซ่อมเรือเมื่อปรับระดับหมอนแล้วเสร็จ จึงลากรถ
แคร่มาที่ชานยกเรือ
- การปรับระดับน้าภายในอู่แห้งจะใช้วิธีสูบน้า เข้า -ออก อู่แห้ง ส่วนชานยกเรือ จะใช้วิธียก
หรือหย่อนชาน ขึ้น- ลง แทน
- เมื่อนาเรือนั่งหมอนบนชานยกเรือแล้วเสร็จและยกชานเรือขึ้นแล้วจะนาเรือไปไว้ที่ลานซ่อม
เรือเพื่อทาการซ่อมทาจะไม่ทาการซ่อมทาบนชานยกเรือ
ขั้นตอนปฏิบัติในการเตรียมเรือขึ้นชานยกเรือมีดังนี้
๒.๓.๑ ขั้นตอนการปรับระดับหมอน การปรับระดับหมอนให้ปรับระดับตามแบบ DOCKING
PLAN ของเรือนั้นและให้ปรับระดับหมอนที่ลานซ่อมเรือ บนรถแคร่ส่วนจะใช้รถแคร่จานวนเท่าไรนั้นขึ้ นอยู่
กับความยาวของเรือนั้นๆ รถแคร่หนึ่งคัน ยาว ๓ เมตร ระยะความห่างของรถแคร่แต่ละคันเท่ากับ ๑.๕๐
เมตร การปรั บ ระดับ หมอนให้ ป รั บ ระดับหมอนกลางเช่นเดียวกับการปรับระดับหมอน ในอู่แห้ ง โดยจะ
กาหนดให้ความสูงของหมอนกลางเมื่อปรับ ระดับหมอนแล้วเสร็จ เท่ากับ ๑.๕๐ เมตร และให้ถือว่าระดับ
ความสูงในระดับนี้ มีค่าเท่ากับ ศูน ย์ ส่ว นการถ่ายระดับความสู งของหมอนและการปรับระดับหมอนนั้น
ปฏิบัติเช่นเดียวการปรับระดับหมอนในอู่แห้งทุกประการ ส่วนการปรับระดับหมอนข้างก็ปฏิบัติเช่นเดีย วกัน
กับการปรับระดับหมอนในอู่แห้ง ส่วนหมอนข้างตัวบนสุดซึ่งเป็นไม้หมอนลิ่ม ให้ถอดไม้ห มอนลิ่มนั้นไปวางไว้
ในตาแหน่งที่ข้างชานยกเรือทั้งสองกราบในขั้นตอนเตรียมชานยกเรือ
๒.๓.๒ การเตรียมเรือขึ้นชานยกเรือเป็นหน้าที่ของ จนท.ประจาเรือเป็นผู้ปฏิบัติ โดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ ผบ.เรือ และ นกอ.เป็นผู้ตรวจสอบเช่นเดียวกันกับการเตรียมเรือเข้าอู่แห้งทุกประการ
๒.๓.๓ การเตรียมชานยกเรือ หลังจากปรับระดับหมอนแล้วเสร็จ ให้ลากรถแคร่ไปที่ ชานยก
เรือด้วยกว้านหรือรถโฟคลิฟท์ ไปที่ชานยกเรือ แล้วอัดล้อ หัว-ท้าย ของรถแคร่ด้วยลิ่มให้แน่น กันรถแคร่เลื่อน
แล้วหมายตาแหนงท้ายเรือของเรือไว้ที่ขอบชานยกเรือทั้งสองข้าง หมายตาแหน่งของหมอนข้างทุกตัวที่ถอด
ไว้ตอนปรับระดับหมอนข้างไว้ที่ขอบชานยกเรือ แล้วนาไม้หมอนลิ่มนั้นมาวางไว้ที่ขอบชาน เพื่อเตรียมไว้
สาหรับตอกอัดในขั้นตอนเสริม ความแข็งแรง หมายตาแหน่งหมอนตัวแรกทางท้ายเรือและตาแหน่งอุปกรณ์
ใต้แนวน้าไว้บนขอบชานยกเรือ ติดตั้งทุ่นหัว -ท้าย ที่แนวกึ่งชานยกเรือ ห่างจากหัวเรือสุดและท้ายเรือสุด
อย่างละ ๑ เมตร ทดลองหย่อนชานและยกชาน เพื่อตรวจสอบการทางานของชานยกเรือ ว่าถูกต้องหรือไม่
เมื่อถึงวันเวลานัดหมายในการนาเรือขึ้นชานยกเรือให้ทาการหย่อนชานยกเรือตามความลึกที่ต้องการ

๗๖

ภาพที่ ๘๒ ชานยกเรือ

ภาพที่ ๘๓ การวางหมอนรองรับเรือบนลานซ่อมเรือ

ภาพที่ ๘๔ ไม้แสดงความลึกเมื่อหย่อนชานยกเรือ

๗๗

ที่
๑
๒
๓
๔

๕
๖

๗
๘

แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือขึ้นชานยกเรือ
วันที่......... เดือน ......................พ.ศ..............
ร.ล. ......................... กินน้าลึกหัว ......... ดม. กินน้าลึกท้าย .......ดม. ระวางขับน้า ........ตัน
ความยาวของเรือ ..................... เมตร ทริม ......................% = ผลต่างกินน้าลึกหัว-ท้าย (ม.) X ๑๐๐
ความยาวของเรือ (ม.)
รายการ
เกณฑ์ยอมรับ
ผลตรวจสอบ
หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผ่าน
ตรวจสภาพการเรียงหมอน
ขั้นการเตรียมการ
เรียบร้อย ถูกต้อง
ในขณะที่อยู่บนชานยกเรือ
เรียบร้อย ถูกต้อง
มีผลการรายงาน ๓ ฉบับ
แบบฟอร์มหมายเลข ๑ - ๓
ครบถ้วน
ตรวจความพร้อมของเรือและ จนท.
พร้อม
ตรวจความพร้อมของซินโครลิฟท์
กว้านยกเรือ จานวน ๘ ตัว
พร้อม
สภาพของชานยกเรือ
เรียบร้อย
จนท.ชานยกเรือและประดาน้า
พร้อม
อุปกรณ์ รอก กว้าน ฯ รถลาก รถยก
พร้อม
ตรวจความพร้อมของเรือลากจูงและ จนท.
พร้อม
การตรวจสอบในขณะยกเรือ
เรือเอียง ขวา,ซ้าย................องศา
ไม่เอียง
เรือด้อย หัว, ท้าย.................ดม.
ไม่เกิน ๑%
หยุดชานยกเรือก่อนเรือเริ่มนั่งหมอน ๕๐ ซ.ม.
ตรงตาแหน่ง
ตรวจอุปกรณ์ใต้แนว
หยุดชานยกเรือก่อนเรือเริ่มนั่งหมอน ๑๐ ซ.ม.
ตรงตาแหน่ง
น้า
หยุดชานยกเรือหลังเรือนั่งหมอนแล้ว ๑๐ ซ.ม.
ครบทุกจุด
ตรวจตาแหน่งนั่ง
หมอน
จุดเสริมความ
แข็งแรง
การตรวจสอบเมื่อเรือพ้นน้า
การตรวจสอบเมื่อเรือนั่งหมอนทั้งหมด
เรียบร้อย
อื่น ๆ ................................................
(ลงชื่อ) ........................................
นายทหารการอู่ ฯ
............/................/..........
ภาพที่ ๘๕ แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือขึ้นชานยกเรือ

๗๘
๓. การปฏิบัติในการนาเรือเข้าอูน่ ้า อู่แห้ง และขึ้นชานยกเรือ
๓.๑ การปฏิบัติในการนาเรือเข้าอู่น้า ( อ่างจอดเรือ BASIN) หลังจากได้รับใบสั่งงาน จาก กผป. ให้
นาเรือเข้าอ่างจอดเรือ และถึงเวลานัดหมายเรือให้ทางเรือนาเรือมาเทียบที่ท่า หมายเลข ๘ (ปากอ่างจอดเรือ) ให้
นกอ. ตรวจสอบความพร้อมของเรือ เพื่อบันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือเข้า-ออกอ่างจอดเรือ
เมื่อตรวจความพร้อมเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๑.๑ ให้ นกอ. แจ้งแผนการปฏิบัติให้เรือลากจูงและเรือใหญ่ทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
๓.๑.๒ ให้ นกอ. ขึ้นไปประจาตาแหน่งบนดาดฟ้าเรือที่จะทาการเลื่อนเข้าอ่างจอดเรือ เลือก
จุดที่สามารถมองเห็นทัศนะวิสัยได้ตลอดลาเรือ เพื่อความปลอดภัยในการสั่งการ โดยอานาจการสั่งการบนเรือ
ใหญ่ขึ้นกับ นกอ. แต่เพียงผู้เดียว
๓.๑.๓ ให้ นกอ. ตรวจความพร้อมของเรือเมื่อเห็นว่าพร้อมแล้ว ให้ เรือ ขส.ทร. เรือ ชุด ร.ล.
กลึงบาดาล เป็นเรือลากจูง เรือ อร.๕๑ เทียบข้าง ถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่(ระวางขับน้า ๓,๐๐๐ ตัน ขึ้นไป) ให้
เรือ อร. ๕๑ ดันท้ายเรือ เนื่องจากปากประตูอ่างกว้าง ๒๔ เมตร ความกว้างเรือใหญ่รวมกับเรือ อร.๕๑ จะไม่
ปลอดภัยในการผ่านประอ่างจอดเรือ
๓.๑.๔ ปลดเชือกของเรือที่จะเลื่อนทุกเส้น และเริ่มทาการพ่วงจูงเข้าอ่างจอดเรือ
๓.๑.๕ เมื่อหัวเรือเคลื่อนเข้าใกล้จะถึงประตูอ่างให้นาเชือกไกหัวกราบซ้ายขึ้นไปคล้องไว้ที่พุก
แล้วสั่งให้หะเรียฝืด เพื่อป้องกันไม่ให้หัวเรือพุงชนกับประตูอ่าง เนื่องจากช่องทางเข้าอ่างตรงบริเวณประตูอ่าง
เป็นทางหักมุมเข้าหาประตูอ่างที่เปิดอยู่ และปลดไกหัวเมื่อเรือเคลื่อนผ่านจุดนี้ไปแล้ว
๓.๑.๖ เมื่อเรือเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาภายในอ่างจอดเรื อแล้ว ให้นาเรือไปเทียบที่ท่าเทียบเรือ
ภายในอ่างตามที่กาหนดไว้ในใบสั่งงาน
๓.๑.๗ นกอ. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเทียบเรือ นาเรือลากจูงเข้าจอดที่เดิม

๗๙
แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือเข้า/ออกอ่างจอดเรือ
วันที่………เดือน…………….พ.ศ………….
ร.ล………………….กินน้าลึกหัว………..ดม. กินน้าลึกท้าย…………...ดม. ระวางขับน้า………….ตัน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

เกณฑ์ยอมรับ

ตรวจความพร้อมของเรือและเจ้าหน้าที่
ตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือที่จะนาเรือไปจอด
ตรวจสภาพความพร้อมของโรงงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจความพร้อมของเรือลากจูงและ จนท.
อื่น ๆ ………………………………………………
…………………………………………………….

ผลตรวจสอบ
ผ่าน ไม่ผ่าน

พร้อม
พร้อม
พร้อม
พร้อม

ลงชื่อ………………………………
นายทหารการอู่
ภาพที่ ๘๖ แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือเข้า/ออกอ่างจอดเรือ

ภาพที่ ๘๗ ประตูอ่างจอดเรือ

หมายเหตุ

๘๐

ภาพที่ ๘๘ เรือ อร. ๕๑ แล่นผ่านประตูอ่างจอดเรือ เพื่อนาเรือเข้าอู่น้า

ภาพที่ ๘๙ การพ่วงจูงเรือใหญ่เข้าอ่างจอดเรือ
๓.๒ การปฏิบัติในการนาเรือเข้าอู่แห้ง ( DRY DOCK) หลังจากได้รับใบสั่งงาน จาก กผป. ให้นา
เรือเข้าอู่แห้ง ก่อนเวลานัดหมายประมาณ ๒ ชม.นกอ.จะสั่งให้ จนท.ประจาอู่แห้งเปิดน้าเข้าอู่แห้งจนเต็ม
เสร็จแล้วสั่งให้เปิดประตูอู่แห้ง ให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๒.๑ นกอ. แจ้งแผนการปฏิ บัติให้เรือลากจูงและเรือใหญ่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
๓.๒.๒ นกอ. ขึ้นไปประจาตาแหน่งบนดาดฟ้าเรือที่จะทาการเลื่อนเข้าอ่างจอดเรือ เลือกจุดที่
สามารถมองเห็นทัศนะวิสัยได้ตลอดลาเรือ เพื่อความปลอดภัยในการสั่งการ โดยอานาจการสั่งการบนเรือใหญ่
ขึ้นกับ นกอ. แต่เพียงผู้เดียว
๓.๒.๓ นกอ. ตรวจความพร้อมของเรือเมื่อเห็นว่าพร้อมแล้ว จึงทาการเลื่อนเรือจากท่าที่เรือ
เทียบอยู่มาที่อู่แห้งโดยวิธีการเลื่อนเรือภายในอ่างจอดเรือ ให้ เรือ ขส.ทร.เป็นเรือลากจูง และ เรือ อร. ๕๑
เป็นเรือเทียบข้าง เมื่อเรือมาถึงประตูอู่แห้งแล้ว เรือ ขส.ทร.จะส่งเชือกพ่วงจูงขึ้นที่ปากประตูอู่ทางด้านเหนือ
ลมเสร็จแล้วไปต่อท้ายดันเรือที่จะเข้าอู่แห้งให้เคลื่อนตัวไปในอู่แห้ง เรือ อร.๕๑ จะถอนตัวออก

๘๑

ภาพที่ ๙๐ เรือลากจูงเรือใหญ่เข้าอู่แห้ง
๓.๒.๔ จนท. เรือจะส่งเชือกทั้ง ๔ เส้นที่เตรียมไว้ส่งขึ้นไปบนฝั่งทั้งสองกราบของอู่แห้ง กราบ
ละ ๒ เส้น เรือจะเคลื่อนที่ไปตามแรงดัน ของ เรือ ขส.ทร.ที่ดันจนกระทั่งท้ายเรือพ้นเข้าไปในปากประตูอู่แห้ง
แล้ว เรือ ขส.ทร.จะถอนตัวออก เรือ ใหญ่จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วย MOMENTUM การแต่งเรือให้เคลื่อนไปตาม
ทิศทางที่ต้องการในอู่แห้งนั้นสามารถแต่งได้จากการแต่งเชือกโดย การต๋งและการหะเรียฝืด เชือกทั้ง ๔ เส้นที่
ส่งขึ้นมาตอนแรก เมื่อเรือเคลื่อนที่จนถึงท้ายเรือ อยู่ตรงกับตาแหน่งท้ายเรือสุดที่ทาเครื่องหมายไว้ที่ข้างอู่ทั้ง
สองข้างให้ต๋งเชือกทั้ง๔เส้นให้เรืออยู่กับที่ แล้วแต่งให้แนวหัวท้ายของเรืออยู่ในแนวกลางอู่แห้ง ปลดเชือกทั้ง
๔ เส้นออก ติดตั้งรอกแม่แรงแนวนอนแทนที่ ให้ จนท.ทางเรือเลิกเครื่องไฟฟ้าตลอดลา
๓.๒.๕ ปิดประตูอู่แห้ง ตรวจดูความเอียงของเรือครั้งสุดท้ายที่เครื่องวัดความเอียงของเรือ
บนสะพานเดินเรือ ถ้าเห็นว่าเรือเอียงใช้น้าหนักถ่วงเรื อ ถ่วงเรือทางด้านกราบเรือที่สูงกว่า แต่งจนกระทั่งเรือ
ตั้งตรง

ภาพที่ ๙๑ เครื่องวัดความเอียงเรือ

๘๒
๓.๒.๖ สูบน้าภายในอู่แห้งออกจนกระทั่งระดับน้าเหลือ ๕๐ ซม. เรือจะเริ่มนั่งหมอนสั่งหยุด
สูบน้าออก แต่งเรือให้ท้ายเรืออยู่ตรงตาแหน่งที่หมายไว้ที่ข้างอู่และให้แนวหัว-ท้ายของเรืออยู่ในแนวกึ่งกลางอู่
แห้งด้วยการเล็งด้วยสายตาโดยใช้ทุ่น หัว -ท้าย เป็นหลัก ด้วยรอกแม่แรงแนวนอน เสร็จแล้วให้ จนท.ประดา
น้าลงไปตรวจสอบตาแหน่งนั่งหมอน ของเรือว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ปรับแต่งให้ตรงด้วยรอกแม่แรง
แนวนอนทั้ง ๔ ตัว นอกจากนั้น ให้ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใต้แนวน้าของเรือว่าอยู่ตรงกับหมอนหรือไม่ ถ้า
อุปกรณ์ใต้แนวน้าของเรืออยู่ตรงกับตาแหน่งหมอน ให้ตรวจสอบตาแหน่งการนั่งหมอนของเรือที่แต่งไว้ว่า
ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้วให้ถอดหมอนที่อยู่ตรงกับอุปกรณ์ใต้แนวน้าออก
๓.๒.๗ สูบน้าภายในอู่แห้งออกจนกระทั่งระดับน้าภายในอู่แห้งเหลืออีก ๑๐ ซม.เรือจะนั่ง
หมอนหยุดสูบน้าออก ให้เจ้าหน้าที่ประดาน้าลงไปตรวจสอบตาแหน่งเรือนั่งหมอนครั้งสุดท้ าย ถ้าไม่ตรง
ตาแหน่งให้ปรับแต่งด้วยรอกแม่แรงแนวนอนทั้ง ๔ ตัว ให้ตรง
๓.๒.๘ สู บน้าภายในอู่แห้งออกจนกระทั่งระดับน้าภายในอู่แห้งอยู่ต่ากว่าระดับ เรือนั่ง
หมอนแล้ว ๑๐ ซม. สั่งหยุดสูบน้าออก เพื่อเสริมความแข็งแรง ในขณะสูบน้าออก ต้องมี จนท.ประจาที่รอก
แม่แรง แนวนอนทั้ง ๔ ตัว คอยหะเรียรอก เนื่องจากระดับความสูงของเรือจะลดต่าลงเรื่อยๆ ตามระดับน้า
๓.๒.๙ การที่จะทราบว่าระดับน้าเมื่อเรือนั่งหมอนสูงเท่าใด ทราบได้จากระดับน้าภายในอู่
แห้ง(ดูที่เลขบอกระดับน้าที่ประตูอู่) ลบ ด้วยกินน้าลึกสูงสุดของเรือในขณะนั้น (ดูที่เลขบอกระดับน้าข้างเรือ)
มีค่าเป็น ศูนย์
๓.๒.๑๐ การเสริมความแข็งแรง เมื่อเรือนั่งหมอนแล้ว ระดับน้าอยู่ต่ากว่าระดับนั่งหมอน
ของเรือ ๑๐ ซม. ให้หยุด สูบน้าออก เพื่อติดตั้งเสาค้ายัน โดยจะติดตั้งพร้อมกันเป็นคู่ๆ ทั้งสองกราบด้วยการ
ตอกอัด ด้วยลิ่มที่ด้านผนังอู่พร้อมกันทั้ง ๒ กราบ ส่วนจะเลือกติดตั้งคู่ไหนก่อนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ หน.
ช่าง รง.เชือกรอกและการอู่ ตาแหน่งที่ติดตั้งเสาค้ายันจะอยู่ระหว่างผนังอู่แห้งกับตัวเรือ ในตาแหน่งที่เป็นฝา
กั้น ซึ่งได้กาหนดไว้ใน DOCKING PLAN
๓.๒.๑๑ สูบน้าออกจากอู่แห้งต่อจนกระทั่งสามารถให้ จนท.ลงไปทาการอัดหมอนลิ่มของ
หมอนข้างได้แล้ว จึงให้ จนท.นาหมอนลิ่มที่ชักไว้ ซึ่งวางไว้ที่ข้างบนขอบอู่ตอนที่ทาการปรับหมอนข้าง ลงไป
ทาการอัดหมอนลิ่มเข้าที่ ด้วยการตอกอัดด้วยพะเนินจนครบทุกตัว
๓.๒.๑๒ เมื่อสูบน้าแห้งแล้วให้ทาการติดตั้งตอหม้อให้ครบทุกตัวตามจานวนที่กาหนดไว้ใน
DOCKING PLAN เสร็จแล้วล้างพื้นอู่แห้งให้เรียบร้อย เก็บสิ่งของกลับโรงงาน
๓.๒.๑๓ การตรวจสอบ เนื่องจากการปฏิบัติงานการนาเรือเข้าอู่แห้งเป็นงานที่ต้องการความ
ถูกต้องในขณะปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนซึ่งถ้าผิดพลาดจะทาให้เกิดอุบัติเหตุ ทาให้เกิดความเสียหายต่อเรือ
ตามมาจึงต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนในขณะปฏิบัติงานซึ่งมีแบบฟอร์มในการตรวจสอบ ดังนี้
๓.๒.๑๓.๑ แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือเข้าอู่แห้ง
๓.๒.๑๓.๒ รายการบันทึกการนาเรือเข้าอู่และขึ้นชานยกเรือในการปฏิบัติให้ทาการ
ตรวจสอบและบั น ทึ ก ลงแบบฟอร์ มดัง กล่ าวตามขั้ นตอนที่ กาลั ง ปฏิ บัติอ ยู่แ ล้ ว เก็ บไว้เ ป็น หลั กฐานเป็ น
ระยะเวลา ๑ ปี
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ภาพที่ ๙๒ การติดตั้งตอหม้อท้ายเรือ

ติดตั้งไม้ค้ายัน

การอัดไม้ค้ายันกับผนังอู่แห้ง
ภาพที่ ๙๓ ติดตั้งไม้ค้ายันและการอัดไม้ค้ายันกับผนังอู่แห้ง
เรือ
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อื่น ๆ๘....

แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือนาเรือเข้าอู่แห้ง
วันที่......... เดือน ......................พ.ศ.............
ร.ล. ......................... กินน้าลึกหัว ......... ดม. กินน้าลึกท้าย .......ดม. ระวางขับน้า ........ตัน
ความยาวของเรือ ........................เมตร ทริม ..................% = ผลต่างกินน้าลึกหัว-ท้าย (ม.) X๑๐๐
ความยาวของเรือ (ม.)
ผลตรวจสอบ
รายการ
เกณฑ์ยอมรับ
หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผ่าน
ตรวจสภาพการเรียงหมอน
ขั้นการเตรียมการ
เรียบร้อย ถูกต้อง
ในขณะที่อยู่ในอู่แห้ง
เรียบร้อย ถูกต้อง
มีผลการรายงาน ๓ ฉบับ
แบบฟอร์มหมายเลข ๑ - ๓
ครบถ้วน
ตรวจความพร้อมของเรือและ จนท.
พร้อม
ตรวจความพร้อมของระบบมอเตอร์สูบน้า ๖
ตัว
พร้อม
ระบบควบคุมประตู
เรียบร้อย
จนท.ควบคุมและประดาน้า
พร้อม
อุปกรณ์ รอก กว้าน ฯ รถลาก รถยก
พร้อม
ตรวจความพร้อมของเรือลากจูงและ จนท.
พร้อม
การตรวจสอบในขณะเรืออยู่ในอู่แห้ง
เรือเอียง ขวา,ซ้าย................องศา
ไม่เอียง
เรือด้อย หัว, ท้าย.................ดม.
ไม่เกิน ๑ %
หยุดน้าก่อนเรือเริ่มนั่งหมอน ๕๐ ซ.ม.
ตรงตาแหน่ง
ตรวจอุปกรณ์ใต้แนวน้า
ต่ากว่ากระดูกงู
หยุดน้าก่อนเรือเริ่มนั่งหมอน ๑๐ ซ.ม.
ตรงตาแหน่ง
ตรวจตาแหน่งนั่งหมอน
หยุดน้าหลังเรือนั่งหมอนแล้ว ๑๐ ซ.ม.
ครบทุกจุด
จุดเสริมความแข็งแรง
การตรวจสอบเมื่อเรือพ้นน้า
การตรวจสอบเมื่อเรือนั่งหมอนทั้งหมด
เรียบร้อย
อื่น ๆ .............................................
ลงชื่อ

................................................
นายทหารการอู่ ฯ
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ภาพที่ ๙๔ แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือนาเรือเข้าอู่แห้ง
เรือ
๓.๓ การปฏิบัติในการนาเรือขึ้นชานยกเรือ (SYNCHROLIFT) หลังจากได้รับใบสั่งงาน จาก กผป.
ให้นาเรือขึ้นชานยกเรือ ให้แผนกกากับการซ่อมสร้าง ทาบันทึกข้อความนาเรือขึ้นชานยกเรือ เสนอ ผช.ผอ.
ฝ่ายผลิต ฯ และสาเนาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ ให้ปฏิบัติดังนี้

๘๕
๓.๓.๑ ให้ นกอ. แจ้งแผนการปฏิบัติให้เรือลากจูงและเรือใหญ่ทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
๓.๓.๒ ให้ นกอ. ขึ้นไปประจาตาแหน่งบนดาดฟ้าเรือที่จะทาการเลื่อนเข้าอ่างจอดเรือ เลือก
จุดที่สามารถมองเห็นทัศนะวิสัยได้ตลอดลาเรือ เพื่อความปลอดภัยในการสั่งการ โดยอานาจการสั่งการบนเรือ
ใหญ่ขึ้นกับ นกอ. แต่เพียงผู้เดียว
๓.๓.๓ ให้ นกอ. ตรวจความพร้อมของเรือเมื่อเห็นว่าพร้อมแล้ว จึงทาการเลื่อนเรือจากท่าที่
เรือเทียบไปที่ชานยกเรือโดยวิธีการเลื่อนเรือภายในอ่างจอดเรือ ให้ เรือ ขส.ทร.เป็นเรือลากจูง และ เรือ อร.
๕๑ เป็นเรือเทียบข้าง
๓.๓.๔ เมื่อนาเรือนั่งหมอนบนชานยกเรือแล้วเสร็จ และยกชานยกเรือขึ้นแล้ว จะใช้รถลาก
เรือไปไว้ที่ลานซ่อมเรือเพื่อทาการซ่อมทา การปรับระดับหมอนให้ปรับระดับตามแบบ DOCKING PLAN ของ
เรือนั้นและให้ปรับระดับหมอนที่ลานซ่อมเรือ บนรถแคร่ส่วนจะใช้รถแคร่จานวนเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับความยาว
ของเรือนั้นๆ รถแคร่หนึ่งคัน ยาว ๓ เมตร ระยะความห่างของรถแคร่แต่ละคันเท่ากับ ๑.๕๐ เมตร การปรับ
ระดับหมอนให้ปรับระดับหมอนกลางเช่นเดียวกับการปรับระดับหมอน ในอู่แห้ง โดยจะกาหนดให้ความสูงของ
หมอนกลางเมื่อปรับ ระดับหมอนแล้วเสร็จ เท่ากับ ๑.๕๐ เมตร และให้ถือว่าระดับความสูงในระดับนี้มีค่า
เท่ากับ ศูนย์ ส่วนการถ่ายระดับความสูงของหมอนและการปรับระดับหมอนนั้น ปฏิบัติเช่นเดียวการ ปรับ
ระดับหมอนในอู่แห้งทุกประการ ส่วนการปรับระดับหมอนข้างก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการปรั บระดับหมอน
ในอู่แห้ง ส่วนหมอนข้างตัวบนสุดซึ่งเป็นไม้หมอนลิ่ม ให้ถอดไม้หมอนลิ่มนั้นไปวางไว้ ในตาแหน่งที่ข้างชานยก
เรือทั้งสองกราบในขั้นตอนเตรียมชานยกเรือ
๓.๓.๕ การเตรียมเรือขึ้นชานยกเรือเป็ นหน้าที่ของ จนท.ประจาเรือเป็นผู้ปฏิบัติ โดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ ผบ.เรือ และ นกอ.เป็นผู้ตรวจสอบเช่นเดียวกันกับการเตรียมเรือเข้าอู่แห้งทุกประการ
๓.๓.๖ การเตรี ย มชานยกเรื อ หลั ง จากปรั บ ระดั บ หมอนแล้ ว เสร็ จ ให้ ล ากรถแคร่ ไ ปที่
ชาน ยกเรือด้วยกว้านหรือรถโฟคลิฟ ท์ ไปที่ชานยกเรือ แล้วอัดล้อ หัว -ท้าย ของรถแคร่ด้วยลิ่มให้แน่น กันรถ
แคร่เลื่อน แล้วหมายตาแหนงท้ายเรือสุดของเรือไว้ที่ขอบชานยกเรือทั้งสองข้าง หมายตาแหน่งของหมอนข้าง
ทุกตัวที่ถอดไว้ตอนปรับระดับหมอนข้างไว้ที่ขอบชานยกเรื อแล้วนาไม้หมอนลิ่มนั้นมาวางไว้ที่ขอบชาน เพื่อ
เตรียมไว้สาหรับตอกอัดในขั้นตอนเสริมความแข็งแรง หมายตาแหน่งหมอนตัวแรกทางท้ายเรือและตาแหน่ง
อุปกรณ์ใต้แนวน้าไว้บนขอบชานยกเรือ ติดตั้งทุ่นหัว-ท้าย ที่แนวกึ่งชานยกเรือ ห่างจากหัวเรือสุดและท้ายเรือ
สุด อย่างละ ๑ เมตร ทดลองหย่อนชานและยกชาน เพื่อตรวจสอบการทางานของชานยกเรือว่าถูกต้องหรือไม่
เมื่อถึงวันเวลานัดหมายในการนาเรือขึ้นชานยกเรือให้ทาการหย่อนชานยกเรือตามความลึกที่ต้องการ
๓.๓.๗ การนาเรือมาที่ชานยกเรือและการนาเรือนั่งหมอน นายทหารการอู่และท่าเทียบเรือฯ
จะไปที่เรือเสร็จแล้วจะตรวจสอบความพร้อมของเรือและบันทึกความพร้อมลงในแบบฟอร์ม การตรวจสอบใน
การนาเรือขึ้นชานยกเรือหลังจากนั้นเมื่อได้รับแจ้งว่าได้หย่อนชานจนถึงความลึกที่กาหนดแล้ว ให้ทาการ
เลื่อนเรือมาที่ชานยกเรือด้วยวิธีพ่วงจูง เมื่อเรือมาถึงชานยกเรือแล้วให้ส่งเชือกไกหัวกราบขวา-ซ้าย ขึ้นที่ขอบ
ชานยกเรือ แล้วดึงเรือเข้าไปในชานยกเรือด้วยกาลังคน ด้วยเชือกไกเข้าไปที่ชานยกเรือ จนกระทั่งสามารถส่ง
ไกท้ายกราบขวา-ซ้ายได้ แต่งให้ท้ายเรืออยู่ตรงกับตาแหน่งท้ายสุดที่ทาเครื่องหมายไว้ บนขอบชานยกเรือ ต๋ง
เชือกทั้ง ๔ เส้น ให้เรือหยุดอยู่กับที่แล้วติดตั้งรอกแม่แรงแนวนอนทั้ง ๔ ตัว เข้าที่ เก็บเชือกทั้ง ๔ เส้น ขึ้นเรือ
ปล่อยทุ่นลอยที่ติดตั้งไว้ให้ลอยเพื่อเป็นจุดสังเกตุหาแนวกึ่งกลางของเรือบนชานยกเรือ แต่งเรือให้ตาแหน่ง
หัว-ท้าย ของเรืออยู่ในตาแหน่งกี่งกลางชานยกเรือตรวจสอบว่าเรือเอียงขวา-ซ้าย หรือไม่ ถ้าเอียงให้ปรับให้
ตรงด้วย น้าหนักถ่วง โดยใช้รถปั่นจั่นยก เสร็จแล้วยกชานยกเรือขึ้นจนถึงระดับ ๕๐ ช.ม.ก่อนเรือนั่งหมอน
แล้วหยุดชานยกเรือให้ จนท.ประดาน้าลงไปตรวจสอบตาแหน่งเรือนั่งหมอน, อุปกรณ์ใต้แนวน้าของเรือ ว่า

๘๖
ถูกต้องหรือไม่ แต่งเรือด้วย รอกแม่แรงแนวนอนให้ตรงตาแหน่งแล้วยกชานยกเรือ ขึ้นจนกระทั่ง อีก ๑๐ ชม.
จะถึงตาแหน่งเรือนั่งหมอนแล้วหยุดชานยกเรือให้จนท.ประดาน้าลงไปตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้ายแล้ว
ปรับแต่งเรือให้ตรงตาแหน่งเรือนั่งหมอน แล้วยกชานต่อจนกระทั่งระดับชานยกเรืออยู่สูงกว่าระดับเรือนั่ง
หมอน ๑๐ ช.ม.จึงหยุดชานยกเรือ ( เราจะทราบตาแหน่งเรือนั่ง หมอนได้จากระดับความลึกของชานยกเรือที่
หัวชานยกเรือ ลบ ด้วยกินน้าลึกสูงสุดของเรือในขณะนั้น บวกด้วย ๑.๕๐ เมตร)
หมายเหตุ เชือกเส้นที่ ๕ เชือกไกช่วย จะส่งขึ้นในกรณีที่กระแสลมแรงและจะนาขึ้นทางกราบเหนือลม
ในขณะเลื่อนเรือเข้าที่ในชานยกเรือ
๓.๓.๘ การเสริมความแข็งแรง เมื่อเรือนั่งหมอนแล้ว ๑๐ ชม. ให้ทาการหยุดชานยกเรือ เพื่อ
เสริมความแข็งแรงนาไม้หมอนลิ่มที่ถอดไว้มาประกอบเข้าที่ด้วยการตอกอัดจนครบทุกตัว เสร็จแล้วยกชานยก
เรือจนกระทั่งสูงเสมอเท่าพื้นคอนกรีต แล้วถอดรอกแม่แรงแนวนอนออก นาลวดสลิงมาติดตั้งแทนระหว่างพุก
ของเรือกับรถแคร่โดยยึดไว้ที่คานของรถแคร่แต่งให้แน่นด้วยเกลียวผ่อนแรง เพื่อป้องกันเรือโยกในขณะเลื่อน
รถแคร่ไปลานซ่อมเรือ เสริมหมอนเสริมทุกตัวให้ครบตามแบบ DOCKING PLAN และตอกอัดหมอนทุกตัวให้
แน่น เพื่อเตรียมการเลื่อนเรือจากชานยกเรือไปลานซ่อมเรือ
๓.๓.๙ การเลื่อนเรือจากชานยกเรือลานซ่อมเรือ การเลื่อนเรือเข้าลานซ่อมเรือ ต่อลวดสลิง
สาหรับลากเรือที่หัวรถแคร่ ยึดด้วยสายยูแล้วลากรถแคร่ที่เรือนั่งหมอนไปที่ลานซ่อมเรือที่กาหนด ด้วย กว้าน
ประจาชานยกเรือ ถ้าไม่มีกว้าน ใช้รถโฟคลิฟท์หรือรถปั่นจั่นแทน ในขณะที่เรือเคลื่อนที่ไปให้ จนท.คอยใช้
พะเนินตอกอัดหมอนตัวที่มีระยะโยกคลอนทุกตัวขณะเรือเคลื่อนที่ ให้แน่นตลอดเวลา เมื่อนาเรือไปถึงลาน
ซ่อมเรือตามตาแหน่งที่ต้องการแล้วให้ใช้ลิ่มตอกอัดที่ใต้ล้อรถแคร่เฉพาะคันหัว -ท้าย จานวน ๔ แห่งให้แน่น
เพื่อป้องกันรถเคลื่อนที่ และเมื่อรถแคร่ถึงลานซ่อมเรือแล้วให้นาลวดสลิง ที่ยึดไว้ที่ รถแคร่ไปติดตั้งที่พื้นลาน
ซ่อมเรือแล้วแต่งให้ตึงด้วยเกลียวผ่อนแรงทั้ง ๔ เส้นติดตั้งเตาหม้อตามที่กาหนดใน DOCKING PLAN เก็บ
เครื่องมือเครื่องใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย
๓.๓.๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติ ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือ
ขึ้นชานยกเรือ และรายการบันทึกการนาเรือ เข้าอู่และขึ้นชานยกเรือ ตามขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการนาเรือ
เข้าอู่แห้งทุกประการแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ปี

ภาพที่ ๙๕ ขณะหย่อนชานยกเรือ

๘๗

ภาพที่ ๙๖ เรือลากจูง นาเรือมาที่ชานยกเรือ

ภาพที่ ๙๗ แต่งเรือให้อยู่ในตาแหน่งเรือนั่งหมอนด้วยรอกแม่แรง

๘๘

ประดาน้าตรวจตาแหน่งเรือนั่งหมอน

จนท.รง.เชือกรอกตีอัดไม้หมอน

ภาพที่ ๙๘ ประดาน้าตรวจตาแหน่งเรือนั่งหมอนและจนท.รง.เชือกรอกตีอัดไม้หมอน
แห้ง
เรือ

ลากเรือจากชานยกเรือไปที่ลานซ่อมเรือ

เรืออยู่บนลานซ่อมเรือ

ภาพที่ ๙๙ ลากเรือจากชานยกเรือไปที่ลานซ่อมเรือและเรืออยู่บนลานซ่อมเรือ
เรือ

๘๙

ที่
๑
๒
๓
๔

๕
๖

๗
๘

แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือขึ้นชานยกเรือ
วันที่......... เดือน ......................พ.ศ..............
ร.ล. ......................... กินน้าลึกหัว ......... ดม. กินน้าลึกท้าย .......ดม. ระวางขับน้า ........ตัน
ความยาวของเรือ ..................... เมตร ทริม ......................% = ผลต่างกินน้าลึกหัว-ท้าย (ม.) X ๑๐๐
ความยาวของเรือ (ม.)
รายการ
เกณฑ์ยอมรับ
ผลตรวจสอบ
หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผ่าน
ตรวจสภาพการเรียงหมอน
ขั้นการเตรียมการ
เรียบร้อย ถูกต้อง
ในขณะที่อยู่บนชานยกเรือ
เรียบร้อย ถูกต้อง
มีผลการรายงาน ๓ ฉบับ
แบบฟอร์มหมายเลข ๑ - ๓
ครบถ้วน
ตรวจความพร้อมของเรือและ จนท.
พร้อม
ตรวจความพร้อมของซินโครลิฟท์
กว้านยกเรือ จานวน ๘ ตัว
พร้อม
สภาพของชานยกเรือ
เรียบร้อย
จนท.ชานยกเรือและประดาน้า
พร้อม
อุปกรณ์ รอก กว้าน ฯ รถลาก รถยก
พร้อม
ตรวจความพร้อมของเรือลากจูงและ จนท.
พร้อม
การตรวจสอบในขณะยกเรือ
เรือเอียง ขวา,ซ้าย................องศา
ไม่เอียง
เรือด้อย หัว, ท้าย.................ดม.
ไม่เกิน ๑%
หยุดชานยกเรือก่อนเรือเริ่มนั่งหมอน ๕๐ ซ.ม.
ตรงตาแหน่ง
ตรวจอุปกรณ์ใต้แนวน้า
หยุดชานยกเรือก่อนเรือเริ่มนั่งหมอน ๑๐ ซ.ม.
ตรงตาแหน่ง
ตรวจตาแหน่งนั่งหมอน
หยุดชานยกเรือหลังเรือนั่งหมอนแล้ว ๑๐ ซ.ม.
ครบทุกจุด
จุดเสริมความแข็งแรง
การตรวจสอบเมื่อเรือพ้นน้า
การตรวจสอบเมื่อเรือนั่งหมอนทั้งหมด
เรียบร้อย
อื่น ๆ ................................................
(ลงชื่อ) ........................................
นายทหารการอู่ ฯ
............/................/..........
ภาพที่ ๑๐๐ แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือขึ้นชานยกเรือ
เรือ
๔. การปฏิบัติระหว่างเรืออยู่ในอ่างจอดเรือ ในอู่แห้งและบนลานซ่อมเรือ
เป็นข้อห้ามของเรือขณะที่เรืออยู่ในอู่แห้งและลานซ่อมเรือ
๔.๑ ห้ามคนประจาเรือเดินขึ้น-ลงบนไม้ค้ายันเรือเป็นอันขาด (ขทร.ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๔) และ
นายทหารการอู่และท่าเทียบเรือจะสั่งให้ทอดสะพานขึ้น-ลงเรือ เมื่อเรือนั่งหมอนและติดตั้งไม้ค้ายันเรียบร้อยแล้ว

๙๐
๔.๒ ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้าหนักมากๆ หลังจากเรือนั่งหมอนเรียบร้อยแล้ว จะเคลื่อนย้ายได้
ในต่อเมื่อจาเป็นต้องยกไปซ่อมทา และเมื่อซ่อมทาแล้วเสร็จให้ยกลงไปวางไว้ที่เดิม การยกของหนักๆจากเรือ
ขึ้นไปซ่อมทาบนโรงงาน หรือเมื่อซ่อมทาแล้วเสร็จยกลงเรือ ให้ทางเรือจัดทหารประจาเรือช่วยตามความ
จาเป็ น การห้ ามย้ ายของหนั กนี้ รวมถึงการเพิ่ม หรือลด และการเปลี่ ยนแปลง น้ามันเชื้อเพลิ งและหรือ
ของเหลวอื่นๆ ที่บรรจุอยู่ในถังด้วยถ้าจาเป็นให้ขออนุญาต กองแผนและประมาณการช่างได้พิจาณาสั่งการ
แล้ว ( ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๙) และให้ทางเรือแจ้งให้นายทหารการอู่ฯ ทราบด้วย
๔.๓ ห้ า มท าอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ ท าให้ เ รื อ สั่ น สะเทื อ น เช่ น การวิ่ ง การกระโดด และเดิ น
เครื่องยนต์เครื่องจักรใดๆ (ระเบียบกร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๔.๔ เมื่อจะหมุนเครื่องจักรใหญ่ทุกครั้ง ต้องตรวจดูให้แ น่ใจว่าไม่มีคนหรือสิ่งกีดขวางการหมุนใบ
จักร (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๔.๕ สิ่งของที่มีน้าหนักมากๆ ถ้าจาเป็นต้องวางบนพื้นอู่ บนลานซ่อมเรือ ต้องแจ้งให้โรงงานเชือก
รอกและการอู่ กองโรงงานเบ็ดเตล็ดทราบก่อน เพื่อจะได้ช่วยเหลือในการยก
๔.๖ ห้ามเปิดน้าข้างอู่หรือบนลานซ่อมเรือ เพื่ออาบน้าหรือล้างภาชนะเด็ดขาด (ขทร.ที่ ๓๕ มาตรา๔
ข้อ ๕)
๔.๗ ห้ามหุงต้มอาหารบนเรือ (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๔.๘ ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เวรยาม พักบนเรือภายหลังเลิกงานหรือวันหยุดราชการ
๔.๙ ห้ามต่อไฟจากข้างอู่ แห้งหรือชานยกเรือไปใช้ จนกว่าน้าจะแห้งอู่หรือชานยกเรือยกพ้นน้า
แล้ว และเจ้าหน้าที่ของอู่เลิกปฏิบัติงานแล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่ว
๔.๑๐ ห้ามสูบถ่ายนามันเสียหรือน้าท้องเรือลงอ่างจอดเรือหรือในอู่แห้งและบนลานซ่อมเรือ
๕. การเตรียมการในการนาเรือออกอู่น้า อู่แห้งและลงจากลานซ่อมเรือ
๕.๑ การเตรียมการนาเรืออกอู่น้า (อ่างจอดเรือ BASIN) เมื่อได้รับใบสั่งงานจาก กผป.ฯให้ทาการ
เลื่อนเรือ ให้เตรียมการดังนี้
๕.๑.๑ นกอ. ตรวจสอบใบสั่งงานและทาความเข้าใจในรายละเอียด
๕.๑.๒ หากเรือที่จะถู กเลื่อนมีขนาดระวางขับน้าเกิน ๑,๐๐๐ ตัน ให้ ประสานกับ กทบ.กร.
อจปร.อร. ขอเรือลากจูงชุด ร.ล.กลึงบาดาล ช่วยสนับสนุน โดยประสานการขอเรือก่อนกาหนด ๑ วัน พร้อม
กาหนดให้เรือที่จะสนับสนุนพร้อมก่อนเวลา ๑ ชม.
๕.๑.๓ แจ้งให้เรือที่จะถูกเลื่อนทราบล่วงหน้าและแผนการปฏิบั ติก่อน ๑ วัน เพื่อให้ทางเรือ
เตรียมการ เตรียมคนและอุปกรณ์ในการเลื่อนเรือให้พร้อมก่อนเวลา ๑ ชม.
๕.๑.๔ แจ้งและนัดหมาย จนท.รง.เชือกรอกและการอู่ ให้มาทาการรับเชือกและปลดเชือก
ตามท่าที่กาหนด โดยพร้อมก่อนเวลาครึ่งชม.
๕.๑.๕ แจ้งให้ จนท.ไฟฟ้า กอง สน.อจปร.อร. มาดาเนินการปลดไฟ SHORE ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเวลา ๑ ชม.
๕.๑.๖ หากเป็นการนาเรือเข้า – ออกอ่างจอดเรือ แจ้งให้ กผป. ฯ ออกใบสั่งงานให้เปิด
ประตูอ่าง ก่อนกาหนด ๑๒ ชม. ก่อนนาเรือเข้า – ออกอ่างจอดเรือ
๕.๑.๗ เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งาน
๕.๑.๘ แจ้งให้ เรือ อร. ๕๑ และเรือ ขส.ทร. ให้เตรียมการให้พร้อมก่อนเวลา ๑ ชม.

๙๑
๕.๑.๙ ตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือที่จะนาเรือไปเทียบตามใบสั่งงาน โดยความ
ยาวของท่าเทียบเรือ ต้องมีพื้นที่ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ของความยาวของเรือ หากความยาวไม่เพี ยงพอ ให้
แจ้งให้ กผป. ฯ ทราบก่อนกาหนด ๑ วัน
๕.๒ การเตรียมการนาเรือออกอู่แห้ง ( DRY DOCK ) เมื่อได้รับใบสั่งงานจาก กผป.ฯ ให้ปฏิบัติ
ดังนี้
๕.๒.๑ ตรวจสอบใบสั่งงานและทาความเข้าใจในรายละเอียด
๕.๒.๔ ทาบันทึกข้อความ จากแผนกกากับการซ่อมสร้าง ฯ เสนอตามลาดับ ชั้นผ่าน กซส. ฯ
ถึง ผช.ฝ่ ายผลิ ต แล้ วเสร็ จ สาเนาบั นทึกข้อความแจ้งให้ หน่วยงานที่ร่ว มปฏิบัติทราบถึงกาหนดการ เพื่อ
เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนเวลา ๓ วัน ( เช่นเดียวกับการเตรียมการนาเรือเข้าอู่แห้ง )
๕.๒.๓ ตรวจความพร้อมของอู่แห้ง พร้อมทั้งนัดหมายเวลาในการเปิดน้าเข้าอู่แห้ง โดยอู่แห้ง
ต้องพร้อมก่อนเวลาเปิดน้าเข้าอู่ ๑ ชม.
๕.๒.๔ แจ้งและนัดหมายทางเรือให้เตรียมคนและอุปกรณ์ในการเลื่อนเรือให้พร้อมก่อนเวลา
๑ ชม.
๕.๒.๕ เตรียมและตรวจสอบเครื่องมือติดต่อสื่อสารให้พร้อมใช้งาน
๕.๒.๖ แจ้งให้ เรือ อร. ๕๑ และเรือ ขส.ทร. ให้เตรียมเรือให้พร้อมก่อนเวลา ๑ ชม. หากเรือ
ที่ออกอู่มีขนาดใหญ่กว่า ๑,๐๐๐ ตัน ให้ขอเรือลากจูงชุด ร.ล.กลึงบาดาล มาช่วยสนับสนุนในการนาเรือออกอู่
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเตรียมการเลื่อนเรือ
๕.๒.๗ ตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเตรียมการเลื่อน
เรือ และนัดหมาย จนท.รง.เชือกรอกและการอู่ ฯ ให้ไปพร้อมที่ท่าเทียบเรือตามกาหนดในใบสั่งงาน
๕.๓ การเตรียมการนาเรือลงชานยกเรือ เมื่อได้รับใบสั่งงานจาก กผป. ฯ ให้ปฏิบัติดังนี้
๕.๓.๑ ตรวจสอบใบสั่งงานและทาความเข้าใจในรายละเอียด
๕.๓.๒ ทาบันทึกข้อความ จากแผนกกากับการซ่อมสร้าง ฯ เสนอตามลาดับชั้นผ่าน กซส. ฯ
ถึง ผช.ฝ่ ายผลิ ต แล้ วเสร็ จ สาเนาบั นทึกข้อความแจ้งให้ หน่วยงานที่ร่ว มปฏิบัติทราบถึงกาหนดการ เพื่อ
เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนเวลา ๓ วัน ( เช่นเดียวกับการเตรียมการนาเรือขึ้นชานยกเรือ )
๕.๓.๓ ตรวจความพร้อมของชานยกเรือ ลานซ่อมเรือให้พร้อมก่อนเรือลงชานยกเรือ ก่อน ๑ วัน
๕.๓.๔ แจ้งและนัดหมายทางเรือให้เตรียมคนและอุปกรณ์ในการเลื่อนเรือให้พร้อมก่อนเวลา ๑ ชม.
๕.๓.๕ เตรียมและตรวจสอบเครื่องมือติดต่อสื่อสารให้พร้อมใช้งาน
๕.๓.๖ แจ้งให้ เรือ อร. ๕๑ และเรือ ขส.ทร. ให้เตรียมเรือให้พร้อมก่อนเวลา ๑ ชม.
๕.๓.๗ แจ้งให้ จนท.ไฟฟ้า กอง สน. ฯ ปลดไฟชอร์ก่อนเลื่อนเรือจากลานซ่อมเรือไปชานยก
เรือก่อน ๑ ชม.
๕.๓.๘ ตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือเช่นเดียวกับการเตรียมการเลื่อนเรือและนัด
หมาย จนท.รง.เชือกรอกและการอู่ ฯ ไปรับเชือกตามท่าที่กาหนดในใบสั่งงาน
๖. การปฏิบัติในการนาเรือออกอู่น้า อู่แห้งและลงจากลานซ่อมเรือ
๖.๑ การปฏิบัติในการนาเรือออกอู่น้า ( อ่างจอดเรือ BASIN) หลังจากได้รับใบสั่งงานจาก กผป.ให้
นาเรือออกอ่างจอดเรือ ให้ นกอ.เมื่อถึงเวลานัดหมายแล้ว ให้ตรวจสอบความพร้อมของเรือ เพื่อบันทึกลงใน
แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือเข้า-ออกอ่างจอดเรือ เมื่อตรวจความพร้อมเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๑.๑ นกอ. แจ้ งแผนการปฏิบัติให้เรือลากจูงและเรือใหญ่ทราบ เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๙๒
๖.๑.๒ นกอ.ขึน้ ไปประจาตามตาแหน่งบนเรือที่จะออกอ่างจอดเรือ
๖.๑.๓ ให้เรือ ขส.ทร. หรือเรือชุด ร.ล.กลึงบาดาล เป็นเรือพ่วงจูง และใช้เรือ อร.๕๑ เทียบข้าง
๖.๑.๔ ปลดเชือกของเรือที่จะออกอ่างจอดเรือทุกเส้นนาเรือออกจากอ่างจอดเรือไปเทียบท่า
หมายเลข ๘ เมื่อถึงช่องทางเข้า-ออกอ่าง ถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่ เมื่อหัวเรือเคลื่อนตัวเลยเข้ามาประมาณ ๑๐๒๐ เมตร ให้ส่งเชือกไกหัวทางด้านกราบขวาขึ้นไปคล้องไว้บนพุกแล้วหะเรียฝืด สั่งเรือลากจูงหยุดเครื่อง แต่ง
ให้เรือใหญ่หยุดนิ่ง ต๋งไกหัว สั่งให้เรือ ขส.ทร.ให้มาเตรียมพร้อม บริเวณหัวเรือกราบใต้ลม ปลดเรือ อร.๕๑
จากเทียบข้างมาต่อท้าย เอาเชือกหัวขึ้นท้ายเรือใหญ่ให้เรียบร้อย เมื่อเรือ อร.๕๑ ต่อท้ายแล้วเสร็จ ให้สั่งปลด
ไกหัวถือตามเรือไปที่ท่าหมายเลข ๘ สั่งให้เรือลากจูงเดินหน้าทาการพ่วงจูงนาเรือไปเทียบที่ท่าหมายเลข ๘
๖.๑.๕ ในกรณีที่เรือใหญ่ร้องขอไม่จอดเรือที่ท่า หมายเลข ๘ และให้นาเรือไปเทียบที่ท่าด้าน
นอก ให้ นกอ.ตกลงกับ ผบ.เรือ ในเรื่องการสั่งการและความรับผิดชอบในการเลื่อนเรือจากท่าหมายเลข ๘ ไป
เทียบท่าบริเวณด้านนอก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ผบ.เรือ
๖.๒ การปฏิบัติในการนาเรือออกอู่แห้ง ( DRY DOCK ) เมื่อได้รับใบ สั่งงานจาก กผป.ฯ แล้วให้
ทาบันทึกข้อความ เรื่องกาหนดการนาเรือออกอู่แห้ง ถึง ผช.ผอ. ฝ่ายผลิต อจปร.อร. พร้อมสาเนาให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องทราบซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
๖.๒.๑ ให้ จนท. รง. เชือกรอกและการอู่ เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ถอดตอหม้อที่
ติดตั้งไว้ ขึ้นจากอู่แห้งให้หมด
๖.๒.๒ ให้ จนท.ทางเรือนาเชือกขึ้นคล้องพุกไว้จานวน ๔ เส้น ถ้ามีกระแสลมแรงให้นาเชือก
ขึ้นทางด้านหัวเรือเหนือลม เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นรวมเป็น ๕ เส้น
๖.๒.๓ เปิดน้าเข้าอู่แห้งจนกระทั่งระดับน้าอยู่ต่ากว่าระดับเรือนั่งหมอน ๑๐ ซม.สั่งหยุดน้า
เพื่อให้ จนท. ตรวจรั่ว ตัวเรือใต้แนวน้าตลอดลา
๖.๒.๔ จนท.ทางเรือทาการตรวจรั่วตัวเรือใต้แนวน้า ลิ้นน้าใต้แนวน้าและเพลาใบจักรแล้ว
รายงานผลให้ นกอ.ทราบ ถ้าตรวจพบว่ามีการรั่วไหล นกอ.จะแจ้งให้ จนท.มาทาการแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ นกอ.
จะเป็นผู้แจ้ง ให้ กองแผนและประมาณการช่างทราบ และขอยกเลิกการนาเรือออกอู่แห้งเพื่อทาการแก้ไข
๖.๒.๕ ถ้าไม่มีการรั่ วไหลแจ้งให้ จนท.ทางเรือปลดเชือกหัวเสาไม้ค้ายันทุกต้นโยนลงน้า
พร้อมกันนั้นก็ดาเนินการให้ จนท.ปลดไฟ SHORE และดาเนินการเปิดน้าเข้าอู่แห้งต่อ ไป เรือจะเริ่มลอยน้า
เสาค้ายันจะตกลงไปอยู่ในน้า ให้ จนท.เก็บเสาขึ้นไปไว้ข้างบนและเก็บบันไดขึ้น-ลงเรือ ด้วยปั่นจั่นข้างอู่
๖.๒.๖ เมื่อเรือลอยเต็มที่แล้วให้ จนท.ประดาน้าลงไปตรวจใต้ท้องเรือตลอดลา ว่ามีไม้หมอน
ติดอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้นาออกไปและเก็บขึ้นให้เรียบร้อย
๖.๒.๗ เมื่อระดับน้าภายในและภายนอกอู่แห้งเท่ากัน ให้นาเชือกคู่ท้ายที่คล้องที่พุกไปคล้อง
ที่กว้านปากประตูอู่แห้งแล้วเปิดประตูอู่แห้งกว้านเรือออกนอกอู่แห้ง
๖.๒.๘ นาเรือจากอู่แห้งไปเทียบตามท่าที่กาหนดด้วยวิธีพ่วงจูงเช่นเดียวกับตอนการนาเรือ
เข้าอู่แห้ง
๖.๒.๙ บันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือออกอู่แห้งเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๑ ปี

๙๓
แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือออกอู่แห้ง
วันที่......... เดือน .....................พ.ศ..............
ร.ล. ......................... กินน้าลึกหัว ......... ดม.
กินน้าลึกท้าย .......ดม.
ระวางขับน้า ........ตัน
ที่

รายการ

๑ ตรวจสภาพหมอน
๒ ตรวจความพร้อมของเรือและ จนท.
๓ ตรวจความพร้อมของ
ระบบมอเตอร์สูบน้า ๖ ตัว
ระบบควบคุมประตู
จนท.ควบคุมและประดาน้า
อุปกรณ์ รอก กว้าน ฯ รถลาก รถยก
๔ ตรวจความพร้อมของเรือลากจูงและ จนท.
๕ การตรวจสอบในขณะเรืออยู่ในอู่แห้ง
หยุดน้าก่อนเรือลอยพ้นหมอนประมาณ ๑๐
ซ.ม.
เพื่อตรวจรั่วซึม
ตรวจสิ่งกีดขวางที่ติดกับตัวเรือใต้แนวน้า
๖ อื่น ๆ .............................................

เกณฑ์ยอมรับ

ผลตรวจสอบ
ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

เรียบร้อย
พร้อม
พร้อม
เรียบร้อย
พร้อม
พร้อม
พร้อม
ไม่มีการรั่วซึม
ไม่มี

ลงชื่อ........................................................
นายทหารการอู่ ฯ
......./................../.......
ภาพที่ ๑๐๑ แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือออกอู่แห้ง
เรือ
๖.๓ การปฏิบัติในการนาเรือลงชานยกเรือ ( SYNCHROLIFT ) เมื่อได้รับใบสั่งงานจาก กผป.ฯ ให้
นาเรือลงชานยกเรือ ให้ทาบันทึกข้อความ กาหนดการลงชานยกเรือ เสนอ ผช.ผอ.ฝ่ายผลิต ฯ พร้อมสาเนา
แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมการ และมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
๖.๓.๑ ปลดไฟ SHORE ถอดตอหม้อออกให้หมด เปลี่ยนตาแหน่งลวดสลิงยึดเรือจากที่พื้น
ลานซ่อมเรือมาติดตั้งที่รถแคร่ แล้วแต่งให้ตึง ตรวจสอบสิ่งกีดขวางบนรางตามเส้นทางเคลื่อนที่ของรถแคร่และ
เก็บ ออกให้พ้น เส้ น ทาง ติดตั้งลวดสลิ งสาหรั บลากรถแคร่แล้ วรากรถแคร่มาที่ ช านยกเรือด้วยกว้านหรือ

๙๔
รถโฟคลิ ฟท์ เมื่อเลื่อนรถแคร่ มาอยู่ ตามตาแหน่งที่กาหนดบนชานยกเรือแล้ว ให้ ใช้ลิ่ มตอกอัดล้ อรถแคร่
ทางด้านหัว-ท้ายจานวน ๔ จุด เพื่อกันรถแคร่เลื่อนเก็บลวดสลิงที่ยึดเรือไว้กับรถแคร่ออกพร้อมกั บ ให้ จนท.
ทางเรือส่งเชือกหัว - ท้ายกราบละ๒เส้นรวม ๔ เส้น ขึ้นมาคล้องไว้บนพุก
๖.๓.๒ หย่อนชานยกเรือลงจนกระทั่งเหลืออีก ๑๐ ซม. จะถึงตาแหน่งเรือนั่งหมอน สั่งหยุด
ชานยกเรือ เพื่อให้ จนท.ทางเรือตรวจรั่วตัวเรือใต้แนวน้าตลอดลา ถ้ารั่วไหลให้แจ้งให้ จนท. ที่เกี่ยวข้องมาทา
การแก้ไข ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ ให้รายงาน ให้ กผป.ฯ ทราบและขอยกเลิกการนาเรือลงชานยกเรือ นาเรือ
กลับไปที่ลานซ่อมเรือ
๖.๓.๓ ถ้าการตรวจรั่วไม่มีการรั่วไหลให้หย่อนชานยกเรือจนกระทั่งเรือลอยและความลึกของ
ชานยกเรือได้ตามต้องการแล้ว เลื่อนเรือออกจากชานยกเรือและนาไปเทียบไว้ตามท่าที่กาหนดด้วยวิธีการพ่วงจูง
๖.๓.๔ บันทึกการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือลงชานยกเรือ แล้ว
เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ปี

ภาพที่ ๑๐๒ การเลื่อนเรือจากลานซ่อมเรือมาที่ชานยกเรือ

ภาพที่ ๑๐๓ การหย่อนชานยกเรือ

๙๕
แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือลงชานยกเรือ
วันที่......... เดือน ......................พ.ศ..............
ร.ล. ......................... กินน้าลึกหัว ......... ดม. กินน้าลึกท้าย .......ดม. ระวางขับน้า ........ตัน
ที่

รายการ

๑ ตรวจสภาพหมอน
๒ ตรวจความพร้อมของเรือและ จนท.
๓ ตรวจความพร้อมของ
ระบบกว้านยกเรือ จานวน ๘ ตัว
สภาพชานยกเรือ
จนท.ควบคุมและประดาน้า
อุปกรณ์ รอก กว้าน ฯ รถลาก รถยก
๔ ตรวจความพร้อมของเรือลากจูงและ จนท.
๕ การตรวจสอบในขณะเรืออยู่บนชานยกเรือ
หยุดชานยกเรือก่อนเรือลอยพ้นหมอนประมาณ
๑๐ ซม.
ตรวจสิ่งกีดขวางที่ติดกับตัวเรือใต้แนวน้า
๖ อื่น ๆ .............................................

เกณฑ์ยอมรับ

ผลตรวจสอบ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

เรียบร้อย
พร้อม
พร้อม
เรียบร้อย
พร้อม
พร้อม
พร้อม
ไม่มีการรั่วซึม
ไม่มี

ลงชื่อ .................................................
นายทหารการอู่ ฯ
........... / ......... / ...........
ภาพที่ ๑๐๔ แบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือลงชานยกเรือ
เรือ
๗. ข้อควรระมัดระวังในการเลื่อนเรือ เข้า-ออก อ่างจอดเรือ
๗.๑ ในการเทียบเรือด้านนอก อย่าเทียบเรือตามกระแสน้า ให้เทียบเรือทวนกระแสน้า
๗.๒ อย่าใช้เรือ ขส.ทร.๒๑๐๔ สนับสนุนในการเลื่อนเรือบริเวณท่าด้านนอกในขณะที่มีกระแสน้า
ขึ้น-ลงแรง เนื่องจาก เรือ ขส.ทร.๒๑๐๔ เป็นเรือขนาดเล็กและมีกาลังน้อยเรืออาจจะขวางตัวกับกระแสน้า
ในขณะพ่วงจูงจะทาให้เรือพลิกคว่าและจมในที่สุด
๗.๓ ในการนาเรือขนาดใหญ่เข้าอ่างจอดเรือต้องส่งเชือกไกหัวกราบซ้ายขึ้นที่ท่าหมายเลข ๘ ทุก
ครั้งเพื่อเป็นเครื่องช่วยบังคับไม่ให้หัวเรือพุ่งชนประตูอ่าง

๙๖
๗.๔ ในการนาเรือขนาดใหญ่ออกอ่างจอดเรือต้องส่งเชือกไกหัวกราบขวาขึ้นที่ท่าหมายเลข ๘ ทุก
ครั้งเพื่อเป็นเครื่องช่วยบังคับไม่ให้หัวเรือพุ่งชนประตูอ่าง
๗.๕ ทุกครั้งที่นาเรือขนาดใหญ่ความกว้างเกิน ๑๒ เมตร เข้า-ออกอ่างจอดเรือ ในการพ่วงจูงเรือ
ขณะที่เรืออยู่บริเวณช่องทางเข้า -ออกอ่างจอดเรือ อย่าใช้เรือ อร.๕๑ เป็นเรือเทียบข้าง ให้ใช้วิธีต่อท้ายแทน
เพราะถ้าใช้เป็นเรือเทียบข้างเรือ อร.๕๑ อาจจะถูกเบียดระหว่างเรือใหญ่กับเขื่อนบริเวณช่องทางเข้า-ออกอ่าง
ทาให้เรือ อร.๕๑ เสียหายได้
๗.๖ ในการเทียบเรือด้านนอก อย่าเทียบเรือตามกระแสน้า ให้เทียบเรือทวนกระแสน้า
๗.๗ อย่าใช้เรือ ขส.ทร.๒๑๐๔ สนับสนุนในการเลื่อนเรือบริเวณท่าด้านนอกในขณะที่มีกระแสน้า
ขึ้น-ลงกาลังแรง เนื่องจาก เรือ ขส.ทร.๒๑๐๔ เป็นเรือขนาดเล็กและมีกาลังน้อ ย เรืออาจจะขวางตัวกับ
กระแสน้าในขณะพ่วงจูงจะทาให้เรือพลิกคว่าและจมในที่สุด
๘. เทคนิคการใช้เรือลากจูงในการเลื่อนเรือบริเวณ อจปร.อร.
เนื่องจากเรือใหญ่ที่จะต้องเลื่อนเรือเพื่อ การซ่อมทา ระบบขับเคลื่อนและระบบเดินเรือของเรือไม่
สามารถใช้ ร าชการได้ ประกอบกั บ อจปร.อร. มีท าเลอยู่ติ ดกั บปากแม่ น้าเจ้า พระยา ซึ่ง ใกล้ ทะเล จึง มี
กระแสน้าและกระแสลมค่อนข้างแรง และพื้นที่ในการปฏิบัติงานน้อย เนื่องจากภายในอ่างจอดเรือมีท่าเทียบ
เรือน้อยกว่าจานวนเรือที่เข้ารับการซ่อมทา ต้องเทียบเรือซ้อนกันหลายลาเป็นเหตุให้อ่างจอดเรือคับแคบ ทา
ให้การปฏิบัติงานการเลื่อนเรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ในการเลื่อนเรือจึงจาเป็นต้องให้เรือลากจูงอยู่ใน
ความควบคุมในขณะทาการเลื่อนเรือ โดยใช้เรือลากจูงหนึ่งลาลากจูงทางด้านหัว และใช้เรือลากจูงอีก หนึ่งลา
เป็นเรือเทียบข้างหรือดันท้ายเรือ เพื่อบังคับทิศทางของเรือด้านท้ายเรือ ฉะนั้นการปฏิบัติงานในการเลื่อนเรือ
จึงต้องมีเทคนิคพิเศษ ดังนี้
๘.๑ การพ่วงจูงเรือขนาดเล็ก มีระวางขบน้าน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน ต้องใช้เรือลากจูงพร้อมกันถึง ๒
ลา จึงจะปลอดภัยโดยทางปฏิบัติจะใช้เรือ ขส.ทร. เป็นเรือลากจูง และ เรือ อร.๕๑ เป็นเรือเทียบข้าง เพื่อใช้
เป็นระบบขับเคลื่อนและหางเสือของเรือใหญ่ และยังสามารถใช้เป็นเบรกเรือใหญ่ให้หยุด หรือสามารถสั่งถอย
หลังเพื่อป้องกันการชนได้อีกด้วย
๘.๒ การพ่วงจูงเรือขนาดใหญ่ มีระวางขับน้ามากกว่า ๑,๐๐๐ ตัน ต้องใช้เรือลากจูงพร้อมกัน ๓
ลาโดยทางปฏิบัติจะใช้เรือชุด ร.ล.กลึงบาดาล เป็นเรือลากจูงแทนเรือ ขส.ทร. (เนื่องจากเรือ ขส.ทร.กาลังไม่
พอ) และให้เรือ ขส.ทร.เป็นเรือส่งเชือกและคอยช่วยดึงและดันตามคาสั่งของ นกอ. เนื่องจากระบบขับเคลื่อน
ร.ล.กลึงบาดาล มีการตอบสนองการสั่งการได้ช้า ซึ่งอาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ และใช้เรือ อร.๕๑ เป็นเรือ
เทียบข้าง
๘.๓ ในกรณีเลื่อนเรือที่มีความกว้างมากกว่า ๑๒ เมตร เข้า-ออก อ่างจอดเรือ ในขณะเรือผ่านช่อง
ทางเข้า-ออกอ่างจอดเรือ เรือ อร.๕๑ ไม่สามารถเทียบข้างได้ เนื่องจากความกว้างของช่องทางเข้า -ออก
กว้างไม่พอ ต้องให้เรือ อร.๕๑ ปลดจากเทียบข้างมาต่อท้ายเรือใหญ่แทน โดยเอาเชือกหัวของเรือ อร.๕๑ ขึ้น
ไปต๋งไว้บนท้ายเรือใหญ่ด้วย และในระหว่างเรือ อร.๕๑ ปลดจากเทียบข้างไปต่อท้ ายเรือใหญ่ให้สั่งให้ เรือ
ขส.ทร.ไปคอยดันทางด้านหัวเรือกราบใต้ลม เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสลมตีข้างเรือไปเบียดกับช่องทาง เข้า-ออก
อ่างจอดเรือ และก่อนที่จะปลดเรือ อร.๕๑ จากเทียบข้างไปต่อท้ายเรือ นกอ. จะต้องแต่งเรือให้หัวเรือใหญ่
เลยเข้าไปในช่องทาง เข้า-ออก อ่างจอดเรือ ๑๐-๒๐ เมตร ให้ส่งเชือกไกหัวขึ้นไปต๋งที่ท่าหมายเลข ๘ ทางด้าน
ทิศใต้ เพื่อให้เรือใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่เสียก่อนจึงจะสั่งการให้เรือ อร.๕๑ เปลี่ยนตาแหน่งได้
๘.๔ ในกรณีนาเรือที่มีความกว้างมากกว่า ๑๒ เมตร เข้าอ่างจอดเรือ เรือใหญ่ต้องมาจอดเทียบที่
ท่าหมายเลข ๘ ก่อน แล้วสั่ งการให้เรือ อร.๕๑ ต่อท้าย เรือชุด ร.ล.กลึ งบาดาล เป็นเรือลากจูง ส่ วนเรือ

๙๗
ขส.ทร.ให้ไปเตรียมพร้อมรอในอ่างจอดเรือคอยดันบริเวณหัวเรือกราบตรงกันข้ามกับกราบที่จะเทียบ เพื่อ
เตรียมการหลังจาก เรือลากจูงชุด ร.ล.กลึงบาดาล ส่งเชือกพ่วงจูงขึ้นคล้องพุกบนท่าเทียบเรือแล้วเสร็จ จะได้
ไปดันเรือใหญ่ทางด้านกลางลาเพื่อให้เรือเทียบได้ทันที
๘.๕ กรณีที่ เรือ อร.๕๑ เสีย และจาเป็นที่จะต้องเลื่อนเรือตามใบสั่งงานของ กผป.ฯ และเรือที่จะ
เลื่อนมีขนาดไม่เกินกาลังของเรือ ขส.ทร.๒๑๐๔ ให้ใช้เรือ ขส.ทร. เป็นเรือพ่วงจูงและใช้ เรือชุด ร.ล.กลึง
บาดาล เป็นเรือพ่วงท้ายโดยให้เอาเชือกหัวของ ร.ล.กลึงบาดาล ขึ้นไปต๋งไว้ที่ท้ายเรือใหญ่ เพื่อใช้เป็นจุดหมุน
ในการเปลี่ยนทิศทางในการดันเพื่อบังคับทิศทางในการเคลื่อนที่ของเรือใหญ่ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเบรกเรือ
ใหญ่ให้หยุดหรือถอยหลังได้อีกด้วย

บทที่ ๔
การนาเรือเข้า – ออก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

๑. กล่าวทั่วไป
๑.๑ ตาบลที่ และคุณลักษณะของ อรม.อร.

ภาพที่ ๑๐๕ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.) เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมอู่ทหารเรือ
(อร.) มีหน้าที่ดาเนินการซ่อมทาเรือ ตามภารกิจที่ อร.แบ่งมอบมาให้ เป็นอู่ซ่อมเรือที่มีอู่แห้งขนาดใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับพระราชทานชื่อ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๖ บนเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐๐ ไร่ มีตาบลที่ตั้งอยู่ที่ ๒๓๖๙ ม.๒ ท่าเรือจุกเสม็ด
ตาบลสัตหีบ อาเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ ซึ่งในปัจจุบัน อรม.อร. มีขีดความสามารถในการซ่อมทาเรือ
ขนาดตั้งแต่ ๑๑,๐๐๐ ตันลงมา โดยมีขีดความสามารถของอู่แห้ง จานวน ๑ อู่ (DRY DOCK) รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ ๑๐๖ อู่แห้ง ขนาด ๔๐ x ๒๓๖ x ๑๘ เมตร

๙๙
- กว้าง ๔๐ เมตร
- ยาว ๒๓๖ เมตร
- ลึก ๑๘ เมตร
- ระดับที่ขอบอู่สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง ๓.๕ เมตร
- ระดับที่พื้นอูต่ ากว่
่ าระดับน้าทะเลปานกลาง ๑๔.๕ เมตร
- ประตูอู่แห้ง (Flap Gate) ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) ๔๐ x ๒๑ x ๒.๓ เมตร
- ประตูอู่แห้ง (Flap Gate) หนัก ๖๐๐ ตัน
- ปิด - เปิดประตูด้วยระบบลมแรงดันสูง
- ทางรถวิ่ง (Ramp) ลงสู่พื้นอู่ ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร
- ทางรถวิ่ง (Ramp) รองรับน้าหนักได้สูงสุด ๓๕ ตัน
๑.๒ ขีดความสามารถของ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุนดังนี้
๑.๒.๑ เครื่องจักร/อุปกรณ์ ประจาอู่แห้ง
๑.๒.๑.๑ เครนไฟฟ้าประจาอู่ (DOCK CRANE) จานวน ๒ ตัว ขีดความสามารถ ดังนี้

ภาพที่ ๑๐๗ เครนไฟฟ้า ขนาด ๗๕ ตัน ขณะกาลังยกชิ้นส่วนของ SECTIONAL GATE
- ยกน้าหนักได้สูงสุด ๗๕ ตัน ที่ระยะแขนของปั้นจั่น ๑๑ เมตร
- มุมยก ๘๐ องศา และที่ระยะแขนของปั้นจั่น ๓๒ เมตร มุมยก ๔๕ องศา
- ยกน้าหนักได้สูงสุด ๕๐ ตัน ที่ระยะแขนของปั้นจั่น ๓๙ เมตร มุมยก ๑๘ องศา
- ยกน้าหนักได้สูงสุด ๑๐ ตัน ที่ระยะแขนของปั้นจั่น ๔๔ เมตร มุมยก ๑๘ องศา
๑.๒.๑.๒ ACCESS PLATFORM จานวน ๒ คัน
๑.๒.๑.๓ ปั๊มน้าชนิดต่าง ๆ รวมจานวน ๙ ตัว มีขีดความสามารถสูบน้าในอู่ จานวน
๑๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. ให้แห้งภายใน ๕ ชม. ดังนี้
- MAIN PUMP ความสามารถสูบน้านาทีละ ๑๖๐ ลบ.ม. (จานวน ๔ ตัว)
- DRAINAGE PUMP ความสามารถในการสูบน้านาทีละ ๕ ลบ.ม. (จานวน ๒ ตัว)
- SONAR PIT PUMP (จานวน ๒ ตัว)

๑๐๐
๑.๒.๑.๔ รถเครนเคลื่อนที่ (MOBILE CRANE) รวมจานวน ๒ คัน ขีดความสามารถ ดังนี้

ภาพที่ ๑๐๘ รถเครนเคลื่อนที่ TADANO ขนาด ๗๐ ตัน
และ ขนาด ๒๕ ตัน
- ขนาดยกน้าหนักได้สูงสุด ๒๕ ตัน (จานวน ๑ คัน)
- ขนาดยกน้าหนักได้สูงสุด ๗๐ ตัน (จานวน ๑ คัน)
๑.๒.๑.๕ ท่าเทียบเรือ (ARRIVAL BERTH) ตั้งแต่พุกหมายเลข ๓๓–๗๑ มีรายละเอียด
ดังนี้

ภาพที่ ๑๐๙ ร.ล.จักรีนฤเบศร เทียบ
ท่า Arrival berth
- ความยาวหน้าท่า ๓๕๐ เมตร
- ความลึกหน้าท่า ๑๓.๕ เมตร (จาก MSL)
- ระดับที่ขอบหน้าท่า ๓.๕ เมตร (สูงกว่า MSL)
๑.๒.๑.๖ ท่าเทียบเรือ (REFIT BERTH) ตั้งแต่ พุกหมายเลข ๓๔ – ๗๒ มีรายละเอียด
ดังนี้

ภาพที่ ๑๑๐ ท่าเทียบเรือ (REFIT BERTH) อยู่ทางทิศเหนืออู่
- ความยาวหน้าท่า ๓๔๐ เมตร
- ความลึกหน้าท่า ๑๓.๕ เมตร (จาก MSL)
- ระดับที่ขอบหน้าท่า ๓.๕ เมตร (สูงกว่า MSL)

๑๐๑

ภาพที่ ๑๑๑ เรือขุด WD.Fairway ระวางขับน้า ๓๕,๐๐๐ ตัน เข้าซ่อมทาในอู่แห้ง
๑.๒.๑.๗ SECTIONAL GATE

ภาพที่ ๑๑๒ SECTIONAL GATE ประกอบเพื่อแบ่งอู่
อรม.อร. มี SECTIONAL GATE จานวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการกั้นพื้นที่อู่แห้งให้
สามารถรองรับการซ่อมทาเรือมากกว่าครั้งละ ๑ ลา โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคและวิธีการติดตั้งที่
สาคัญ ๆ ดังนี้
- SECTIONAL GATE ประกอบไปด้วยชิ้นส่วน (MODULES) ทั้งสิ้น ๑๒ ชิ้น
และช่องทางเดิน (PEDESTRAIN WALKWAY) อีก ๑ ชิ้น
- MODULES แต่ละชิ้นมีขนาดยาว ๔๒.๔ เมตร และกว้าง ๕.๐๒ เมตร
- ประกอบติดตั้งเพื่อใช้งาน โดยใช้ปั้นจั่นประจาอู่ยกลงติดตั้งในตาแหน่งที่
กาหนดทีละชิ้นตามลาดับที่กาหนด
- การติดตั้งให้เริ่มจาก MODULES ที่ ๑๒ ที่ตาแหน่งด้านล่ างสุ ด ก่อน
จากนั้นให้ติดตั้ง MODULES ที่ ๑๑, ๑๐.... ตามลาดับ โดยไม่มีการสลับที่ ทั้งนี้หมายเลข MODULES ได้ถูกระบุ
ไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังของ Module แต่ละชิ้นแล้ว
- ช่องทางเดิน (PEDESTRAIN WALKWAY) จะถูกติดตั้งหลังสุดที่ด้านบน
MODULE ที่ ๑๒
- ตาแหน่งติดตั้ง Sectional Gate สามารถติดตั้งได้ที่ตาแหน่ง ร้อยละ ๔๐,
๕๐, ๗๐ และ ๑๐๘ ของความยาวของอู่แห้ง วัดระยะจากหัวอู่ (DOCK HEAD) ทั้งนี้การติดตั้ง SECTIONAL
GATE ที่ตาแหน่ง ร้อยละ ๑๐๘ ของความยาวอู่ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมทาประตูอู่แห้ง
- รายละเอียดน้าหนักของ Module ต่างๆ รวมทั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
- รายละเอียดของ อุปกรณ์ประกอบ การใช้งาน การบารุงรักษา และแบบ
(DRAWING) ของแต่ละ MODULE เป็นไปตามคู่มือ Intermediate Gate Operating And Maintenance
Manual

๑๐๒
๑.๓ สิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อให้การนาเรือเข้าอู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อรม.อร. ได้จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ให้กับเรือ พร้ อมทั้งกาลังพลประจาเรือที่มาเข้ารับการซ่อมทา ณ อรม.อร. เพื่อให้เกิดความสะดวก
สบายมากที่สุด ซึ่งในบทนี้ได้สรุปและแยกประเภทไว้เรียบร้อยแล้ว โดยประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ พร้อม
ทั้งคาแนะนา เพื่อให้กาลังพลประจาเรือทุกลา เกิดความสะดวก และปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน

ภาพที่ ๑๑๓ กราบพักกาลังพลของเรือที่เข้ารับการซ่อมทาในอู่
๑.๓.๑ ไฟฟ้าแสงสว่างและกาลัง
- เรื อ ที่มี ค วามต้ อ งการขอรับ บริ การไฟฟ้า ให้ ท าการกรอกข้ อ มู ล ตามแบบฟอร์ ม
หมายเลข ๑ ทีน่ ายทหารกากับการซ่อมสร้างมอบให้ แล้วเสนอ กผป.อรม.อร. เพื่อสั่งการให้ แผนกบริการ กอง
สนับสนุน อรม.อร. ดาเนินการ
- ก่อนหมดความจาเป็นในการใช้บริการดังกล่าว ให้ทางเรือแจ้ง กผป.อรม.อร. เพื่อสั่ง
การให้ แผนกบริการ กองสนับสนุน อรม.อร. ดาเนินการถอดถอนและปลดไฟที่จ่ายให้กับเรือออกจากหัวต่อไฟฟ้า
บนท่า (SERVICE OUTLET)
- ให้ทางเรือปฏิบัติตามคาแนะนาชี้แจงของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
- ไฟฟ้าแสงสว่าง และกาลังมีให้บริการ ดังนี้
ไฟขนาด ๓๘๐/๒๒๐ V. ๕๐ Hz. ๓ ph ๔๐๐ A จานวน ๓๓ จุด
ไฟขนาด ๔๔๐ V. ๖๐ Hz. ๓ ph ๔๐๐ A จานวน ๒๑ จุด

ภาพที่ ๑๑๔ หัวต่อไฟฟ้าบนท่า (SERVICE OUTLET) ๓๘๐/๕๐ Hz. และ ๔๔๐/๖๐ Hz.

๑๐๓
๑.๓.๒ โทรศัพท์
- เรือที่มีความต้องการขอรับบริการเลขหมายโทรศัพท์ และขอเลิกใช้บริการ สามารถ
ดาเนินการได้เช่นเดียวกับการขอรับบริการไฟฟ้า โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มหมายเลข ๑ ที่นายทหาร
กากับการซ่อมสร้าง มอบให้ (สามารถดาเนินการพร้อมกับการขอรับบริการไฟฟ้า)
- บริเวณท่าเทียบเรือ ท่าซ่อมเรือ และอู่แห้ง จัดให้มีหัวต่อโทรศัพท์เลขหมายของ ทร.
และขององค์การโทรศัพท์ ทั้งนี้ ทางเรือสามารถขอใช้โทรศัพท์เลขหมายของ ทร. ได้ลาละ ๓ หมายเลข
- ให้ทางเรือปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
- โทรศัพท์สาธารณะใน อรม.อร. มีให้บริการ ณ จุดต่าง ๆ ดังนี้
บริเวณท่าเทียบเรือ ท่าซ่อมเรือ และอู่แห้ง

ภาพที่ ๑๑๕ ตู้หัวต่อสายโทรศัพท์ บริการบริเวณท่าเทียบเรือและอู่แห้ง
บริเวณโรงงานต่าง ๆ
สโมสรสัญญาบัตร สโมสรประทวน และ อาคารเอนกประสงค์
อาคารกองบังคับการ
- เมื่อตรวจพบการชารุด หรือขัดข้อง กรุณาแจ้ง กองสนับสนุน อรม.อร.
๑.๓.๓ น้าดื่ม น้าใช้ และน้าดับเพลิง
- เรือที่มีความต้องการขอรับบริการและขอเลิกใช้บริการน้าดื่มน้าใช้ และน้าดับเพลิง
สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับการขอรับบริการไฟฟ้า โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มหมายเลข ๑ ที่
นายทหารกากับการซ่อมสร้าง มอบให้ (สามารถดาเนินการพร้อมกับการขอรับบริการไฟฟ้า) ทั้งนี้น้าจืด มี
ให้บริการที่ท่าเทียบเรือ
- รถทาน้าเย็นเคลื่อนที่ ขนาด ๑๐๗ ตัน จานวน ๓ คัน
- ในการขอใช้ประสานกับ จนท.แผนกการท่า กอง สน.อรม.อร. (โทร. ๗๘๐๖๑)

ภาพที่ ๑๑๖ รถทาน้าเย็น
(Water Chiller)

๑๐๔
๑.๓.๔ ลม
เรือที่มีความต้องการขอรับบริการและขอเลิกใช้บริการ ลม สามารถดาเนินการได้
เช่นเดียวกับการขอรับบริการไฟฟ้า โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มหมายเลข ๑ ที่ นายทหารกากับการซ่อม
สร้าง มอบให้ (สามารถดาเนินการพร้อมกับการขอรับบริการไฟฟ้า)

ภาพที่ ๑๑๗ เครื่องอัดลม Atlas copco No.1 และ No.2 ขนาด 7 bar
๑.๓.๕ โรงประกอบอาหาร และที่พักอาศัย
อรม.อร. จัดพื้นที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ให้สาหรับการประกอบอาหารสาหรับเรือ
เข้าซ่อมทาในอู่แห้ง การขอใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายทหารกากับการซ่อมสร้าง เพื่อขออนุญาต
ใช้สถานที่จากผู้จัดการอาคารเอนกประสงค์ สาหรับการพักอาศัยให้ใช้อาคารควบคุมอู่ การขอใช้บริการติดต่อ
สอบถามได้ที่แผนกการท่า กองสนับสนุน อรม.อร.

ภาพที่ ๑๑๘ โรงประกอบอาหาร
๑.๓.๖ การใช้สุขา อรม.อร.ได้จัดห้องสุขา ไว้บริการที่ ท่าเทียบเรือ จานวน ๑ แห่ง ท่าซ่อม
เรือ จานวน ๑ แห่ง และอู่แห้ง จานวน ๒ แห่ง

ภาพที่ ๑๑๙ ห้องน้าและห้องสุขา

๑๐๕
๑.๓.๗ การรักษาพยาบาล อรม.อร.มีห้องปฐมพยาบาลขนาดเล็กสาหรับไว้บริการ ข้าราชการ
ลูกจ้าง ตลอดจนกาลังพลเรือที่เข้ารับการซ่อมทาใน อรม.อร. ในเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘๓๐ – ๑๕๓๐ ซึ่ง
สามารถให้บริการ โดยการจ่ายยากรณีเจ็บป่วย และปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจะนาผู้ป่วยส่งต่อไปยัง รพ.
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ภาพที่ ๑๒๐ ห้องปฐมพยาบาล
๑.๓.๘ สโมสรและสิ่งอานวยความสะดวก อรม.อร. มีสโมสรไว้บริการข้าราชการชั้นสัญญา
บัตรและชั้นประทวน ดังนี้
- สโมสรอู่ราชนาวี

ภาพที่ ๑๒๑ สโมสรสัญญาบัตร
- สโมสรสระว่ายน้า

ภาพที่ ๑๒๒ สระว่ายน้ามาตรฐาน ๕๐ ม.
- อาคารเอนกประสงค์

ภาพที่ ๑๒๓ อาคารเอนกประสงค์

๑๐๖
- ร้านค้าภัณฑุปกรณ์และห้องตัดผม

ภาพที่ ๑๒๔ ห้องภัณฑุปกรณ์และห้องตัดผม
- โรงยิมเนเซียม (สนามบาสเก็ตบอล, ห้องออกกาลังกาย, สนามแบดมินตัน, เทเบิล
เทนนิส)

ภาพที่ ๑๒๕ โรงยิมเนเซียม
- สนามฟุตบอล

ภาพที่ ๑๒๖ สนามฟุตบอล

๑๐๗
- สนามเทนนิส

ภาพที่ ๑๒๗ สนามเทนนิส
- ลู่วิ่งออกกาลังกายรอบสระน้า

ภาพที่ ๑๒๘ ลู่วิ่งออกกาลังกายรอบสระน้า
๑.๓.๙ การทิ้งขยะและการถ่ายเทน้ามันเสีย
- ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในถังซึ่งทางกองสนับสนุนจะจัดวางไว้ ตามท่าเทียบเรือ อู่แห้ง และ
ลานซ่อมเรือ
- ก่อนการทิ้งขยะ ให้ดาเนินการคัดแยกขยะให้ถูกตามประเภทด้วย
- ห้ามถ่ายน้ามันเสียลงในทะเล หรือในท่อระบายน้า เป็นอันขาด
๑.๓.๑๐ เบอร์โทรศัพท์ที่สาคัญ
- แผนกนิรภัยการช่างฯ กจก.อรม.อร. โทร.๗๗๐๓๗
- แผนกแผนและสารวจ กผป.อรม.อร. โทร.๗๗๔๐๔
- แผนกกากับการซ่อมสร้าง กผป.อรม.อร. โทร. ๗๗๔๑๒
- นายทหารเวรประจาวัน อรม.อร. โทร.๗๗๐๑๙
- แผนกบริการ กอง สน.อรม.อร. โทร.๗๘๐๑๗
- มว.ไฟฟ้า แผนกบริการ กอง สน.อรม.อร. โทร.๗๘๐๓๑
- มว.โทรศัพท์ แผนกบริการ กอง สน.อรม.อร. โทร.๗๘๗๙๙
- มว.ปรับอากาศ แผนกบริการ กอง สน.อรม.อร. โทร.๗๘๐๒๐
- แผนกการท่า กอง สน.อรม.อร. โทร. ๗๘๐๖๑

๑๐๘
๒. การเตรียมการก่อนนาเรือเข้าอู่แห้ง
กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (กผป.อรม.อร.) จะจัด
เรือเข้ารับการซ่อมทาคืนสภาพ ตามระยะเวลาและจากัดประจาปี ล่วงหน้า ๑ ปี เสนอให้ กองแผนงานฝ่ายเรือ
กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ (กผงร.กผช.อร.) เพื่อบรรจุในแผนการซ่อมทา ประจาปี โดย อร. จะเป็นผู้
แจ้งให้ กร. ทราบ ขอบเขตความรับผิดชอบซ่อมเรือของ อรม.อร. รับผิดชอบซ่อมทาเรือ ทั้งสิ้นจานวน ๑๘ ลา
ดังนี้
ตารางที่ ๔ ขอบเขตความรับผิดชอบซ่อมเรือของ อรม.อร.
ประเภทของเรือ/ ชุดเรือ
บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ (บฮ.)
ส่งกาลังบารุงขนาดใหญ่ (สกญ.)
เรือฟริเกต (ฟก.)

จานวนเรือ
๑
๑
๙

เรือควอเวต (คว.)
เรือตรวจการณ์เรือดาน้า (ตกด.)

๒
๓

เรือยกพลขนาดใหญ่ (ยพญ.)

๒

รวม

๑๘

ชื่อเรือ
ร.ล.จักรีนฤเบศร
ร.ล.สิมิลัน
ร.ล.มกุฎราชกุมาร,
ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย
ร.ล.นเรศวร
ร.ล.ตากสิน
ร.ล.เจ้าพระยา
ร.ล.บางปะกง
ร.ล.สายบุรี
ร.ล.กระบุรี
ร.ล.รัตนโกสินทร์, ร.ล.สุโขทัย
ร.ล.คารณสินธุ์
ร.ล.ล่องลม
ร.ล.ทยานชล
ร.ล.สีชัง, ร.ล.สุรินทร์
ลา

ข้อมูลเรือที่ อรม.อร. รับผิดชอบ ข้อมูลเรือ และมิติต่าง ๆ รวมทั้งระวางขับน้าของเรือที่ อรม.อร.
รับผิดชอบซ่อมทา เป็นไปตามตารางที่ ๔
๒.๑ การจัดเรือเข้ารับการซ่อมทา
๒.๑.๑ การจัดเรือเข้าซ่อมทาตามแผน กผป.อรม.อร. จะทาแผนการนาเรือเข้าซ่อมทา โดย
อ้างอิงจากแผนซ่อมบารุงเรือระยะปานกลาง (แผน ๕ ปี) ของ อร. สาหรับระยะเวลาในการซ่อมทาเรือแต่ละลา
นั้นจะพิจารณาจากประเภท (ระดับ) ของการซ่อมทา รวมทั้งสภาพของตัวเรือใต้แนวน้า และสีท้องเรือเป็นหลัก
๒.๑.๒ การจัดเรือเข้าซ่อมฉุกเฉิน การจัดเรือเข้ารับการซ่อมฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมทา
ตัวเรือเหนือแนวน้า ตัวเรือใต้แนวน้า หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เกิดความชารุดเสียหาย ซึ่งการชารุดเสียหาย

๑๐๙
ดังกล่าวนั้นหากไม่ได้รับการแก้ไข หรือซ่อมทา แล้วจะส่งผลกระทบต่อภารกิจของเรือ หรือทาให้เรือเกิดการ
ชารุดเสียหาย เพิ่มมากขึ้นโดยการซ่อมทาฉุกเฉินนั้นไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
๒.๒ การแจ้งเรือให้เข้ารับการซ่อมทา
๒.๒.๑ การปฏิบัติของ อรม.อร. แบ่งลักษณะการแจ้งเรือให้เข้ารับการซ่อมทาดังนี้
๒.๒.๑.๑ เรือที่เข้ารับการซ่อมทาตามแผนปกติ กผป.อรม.อร. จะเป็นผู้ออกข่าวราช
นาวี ถึง กร. โดยแจ้งกองเรือต้นสังกัด และเรือที่จะเข้ารับการซ่อมทา โดยจะกาหนดวัน เวลา พร้อมทั้งท่าเทียบ
เรือ เพื่อให้เรือมาเข้ารับการซ่อมทาที่ อรม.อร.
๒.๒.๑.๒ เรือที่เข้ารับการซ่อมทาฉุกเฉิน กองเรือต้นสังกัดจะต้องออกข่าวราชนาวี ถึง
อรม.อร. เพื่อขอรับการสนับสนุนการซ่อมทาอุปกรณ์ที่ชารุด เสียหาย ต่าง ๆ เมื่อ อรม.อร. รับทราบ กผป.อร
ม.อร. ในนามของ อรม.อร. จะออกข่าวราชนาวี เรียกเรือภายหลังเมื่อพิจารณาถึงระดับการซ่อมทาและเตรียม
เครื่องมือ อะไหล่เป็นที่เรียบร้อย โดยจะกาหนดวัน เวลา พร้อมทั้งท่าเทียบเรือ เพื่อให้เรือมาเข้ ารับการซ่อมทา
ที่ อรม.อร. เมื่อได้รับแจ้งแล้ว กร. จะออกข่าวราชนาวี สั่งการให้เรือยาตราเข้าออกตามจุดที่ อรม.อร. กาหนด
พร้อมทั้งแจ้งให้ อรม.อร. ทราบ
๒.๒.๒ การปฏิบัติของหน่วยเรือ เมื่อเรือและหน่วยเกี่ยวข้องทราบแล้ว ให้เรือดาเนินการถ่าย
น้าและน้ามันเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จก่อน หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้ประสาน กผป.อรม.อร. โดยตรงพร้อม
กันนี้ให้แจ้ง อรม.อร. ทราบการขอรับการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าเทียบด้วย เช่น คนรับเชือก
เรือลากจูง และข่ายการสื่อสาร ฯลฯ
๒.๒.๓ การปฏิบัติเมื่อเรือที่เข้ารับการซ่อมทาเดินทางมาถึง อรม.อร. เมื่อเรือที่เข้ารับการซ่อม
ทาเดินทางมาถึง อรม.อร. แล้ว นายทหารกากับการซ่อมสร้าง (นกซ.) แผนกกากับการซ่อมสร้าง กผป.อรม.อร.
จะลงไปแนะนาตนเองต่อเจ้าหน้าที่ทางเรือในโอกาสแรก เพื่อให้การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และจัดการบริการด้านต่าง ๆ ที่ จาเป็นให้กับเรือที่มาเข้ารับการซ่อมทา พร้อมกับนาเอกสารคาแนะนาและข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ไปให้กับเรือ เพื่อที่จะให้เรือได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ อรม.อร.
๒.๒.๔ การปฏิบัติของเรือฝากจอด สาหรับกองเรือต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะขอฝากเรือจอด
ชั่วคราวที่ อรม.อร. ให้กองเรือนั้น ๆ ประสานรายละเอียดของท่าจอดเรือกับ กผป.อรม.อร. ว่าสามารถให้การ
สนับสนุนได้หรือไม่ ภายหลังเมื่อกองเรือนั้น ๆ ได้รับการยืนยันว่าสามารถฝากจอดเรือชั่วคราวได้ ให้กองเรือ
นั้น ๆ ออกข่าวราชนาวีถึง อรม.อร. เพื่อทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน โดยรายละเอียดในข่าว ฯ นั้นให้แจ้ง
กาหนดวัน เวลา ในการนาเรือเข้ามาฝากจอดและรายละเอียดในการขอรับการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับการนาเรือเข้าเทียบด้วย เช่น คนรับเชือก เรือลากจูง และข่ายการสื่อสาร ฯลฯ
๒.๓ การเลื่อนเรือที่ท่าเทียบเรือ และท่าซ่อมเรือ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
๒.๓.๑ แผนกกากับการซ่อมสร้าง กผป.อรม.อร. เป็นผู้กาหนดจุดจอดเรือ และ อรม.อร. จะ
ออกข่าวราชนาวี ถึง กร. กองเรือต้นสังกัด และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัน เวลา และ จุดจอดเรือที่แน่นอนที่
จะเลื่อนเรือไปจอด
๒.๓.๒ แผนกกากับการซ่อมสร้าง กผป.อรม.อร. จะออกข่าวราชนาวี ขอรับการสนับสนุนเรือ
ลากจูงจาก การท่าเรือสัตหีบ ฐท.สส. ในกรณีเรือที่ต้องการเลื่อนมีขนาดใหญ่ จะขอรับการสนับสนุนเรือลากจูง
เพิ่มเติมได้จาก ทรภ.๑ และ กยพ.กร. ตามความจาเป็น
๒.๓.๓ กร. ออกข่าวราชนาวี สั่งการให้เรือต่างๆ ปฏิบัติตามข่าวราชนาวี ของ อรม.อร. อีกครั้ง
๒.๓.๔ แผนกการท่า กองสนับสนุน อรม.อร. มีหน้าที่สั่งการและดาเนินการเลื่อนเรือ ตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๒.๓.๒

๑๑๐
๒.๔ การเตรียมการก่อนนาเรือเข้าอู่แห้ง (DRY DOCK)
๒.๔.๑ เมื่อ กผป.อรม.อร. จัดทาใบสั่งงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นถึง ผช.ผอ.ฝ่า ย
ผลิต อจปร.อร. พร้อมทั้งสาเนาแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมการในการนาเรือเข้าอู่แห้งต่อไป
และเมื่อหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว จะดาเนินการเตรียมการในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองให้แล้วเสร็จก่อนนา
เรือเข้าอู่ ๒๔ ชม. ซึ่งสามารถกาหนดเป็นขั้นตอนปฏิบัติได้ ๒ ขั้นตอนดังนี้
๒.๔.๑.๑ ขั้นตอนการเตรียมเรือ ผู้ปฏิบัติ คือ จนท.ทางเรืออยู่ในความรับผิดชอบของ
ผบ.เรือ และผู้ตรวจสอบการเตรียมเรือ คือ นายทหารการอู่ (นกอ.) ในการเตรียมเรือให้ปฏิบัติตาม คาแนะนา
การนาเรือเข้าอู่ของ อรม.อร. และระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติ การ
เตรียมการก่อนเรือเข้าอู่แห้ง เมื่อได้รับใบสั่งงาน ให้นาเรือเข้าอู่แห้ง นกอ.จะแจ้ง ให้เรือต้องปฏิบัติ ดังนี้
๒.๔.๑.๑ (๑) ขนถ่ายน้าหนักออกจากเรือให้เรือเบาที่สุ ด เช่น น้า น้ามัน
เชื้อเพลิง และเครื่องสรรพาวุธ (ขทร.ที่ ๓๕ มาตรา ๓ ข้อ ๒ ก.)
๒.๔.๑.๑ (๒) บรรดาวัตถุระเบิดต่างๆ ให้นาขึ้นจากเรือให้หมดก่อนเรือเข้าอู่
แห้ง เว้นไว้แต่เพื่อรักษาการณ์
๒.๔.๑.๑ (๓) แต่งเรือให้ตั้งตรงไม่เอียง ขวา-ซ้าย และด้อย หัว -ท้าย การ
ด้อย หัว-ท้าย ยอมให้ได้ไม่เกิน ๑% ของความยาวของเรือ
๒.๔.๑.๑ (๔) หมุนเครื่องจักรใหญ่ หรือเพลาใบจักรให้ปลายปีกใบจักรของเรือ
อยู่ตาแหน่งที่สูงกว่าแนวกระดูกงูมากที่สุด (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ ๒๕๒๓)
๒.๔.๑.๑ (๕) สาหรับเรือที่ต่อด้วยไม้ ให้ถอดหน้าแปลนต่อเพลาใบจักรออก
จากเครื่องแล้วยึดเพลาใบจักรให้แน่น (ระเบียบ กร.ว่าเรือ เข้าอู่๒๕๒๓)
๒.๔.๑.๑ (๖) ก่อนกาหนดเรือเข้าอู่แห้ง ให้เตรียมเชือก จานวน ๕ เส้นคือ
เชือกไกหัวขวา-ซ้าย เชือกไกท้ายขวา-ซ้าย และเชือกไกช่วยเป็นเส้นที่ ๕ (ใช้ในกรณีที่มีกระแสลมแรง) ยาว
เส้นละ ๕๐ เมตร ปลายข้างหนึ่งผูกไว้กับเรืออีกข้างหนึ่งส่งขึ้นไปบนบก เพื่อดึงเรือเข้าอู่และแต่งเรือในขณะเรือ
อยู่ในอู่ การเตรียมเชือกนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคาร้องขอ ของนายทหารการอู่และท่าเทียบเรือ
๒.๔.๑.๑ (๗) เพื่อให้การเตรียมการและการปฏิบัติ เป็นไปโดยเรียบร้อยและ
เหมาะสมให้ผู้รับผิดชอบของทางเรือไปพบกับนายทหารการอู่และท่าเทียบเรือ เพื่อนัดหมายและฟังคาชี้แจง
ก่อนวันกาหนดเข้าอู่
๒.๔.๑.๑ (๘) นารายการเกี่ยวกับเรือเข้าอู่ หรือขึ้นชานยกเรือครั้งสุดท้าย ตาม
แบบรายงานหมายเลข ๑ ส่งให้กองแผนและประมาณการช่าง ล่วงหน้าก่อนเรือเข้าอู่ ๑ วัน
๒.๔.๑.๑ (๙) ตรวจสอบสภาพความเป็นจริง ของส่วนที่ยื่นเกินท้องเรือ เช่น โซนาร์
เครื่องหยั่งน้า ฯลฯ โดยเฉพาะใบจักรและหางเสือ ซึ่งอยู่ต่ากว่ากระดูกงู แล้วแจ้งให้ นกอ. ทราบ ล่วงหน้าก่อน
เรือเข้าอู่หรือขึ้นชานยกเรือไม่น้อยกว่า ๑ วัน
๒.๔.๑.๑ (๑๐) วัดและจดปริมาณน้า น้ามัน ตามถังต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเรือก่อน
เรือเข้าอู่แห้งหรือขึ้นชานยกเรือและแบบรายงาน สถานภาพของส่วนที่ต่ากว่ากระดูกงูเรือ ส่งให้ นกอ. ล่วงหน้า
ก่อนเรือเข้าอู่หรือขึ้นชานยกเรือไม่น้อยกว่า ๑ วัน
๒.๔.๑.๑ (๑๑) หมายตาแหน่ง กง ฝากั้น ทางน้าเข้าออกใต้แนวน้า ด้วยสีที่
เห็นชัดเจน การเขียนเลขกากับเขียนเฉพาะ กงที่ ๕, ๑๐, ๑๕ ฯลฯ นอกนั้นให้ขีดเส้นทุกๆ กง ที่ใดตรงกับ ฝา
ห้อง(BULKHEAD) ให้ทาเครื่องหมายดอกจันทร์เหนือขีด การหมายตาแหน่งกงต้องเขียน ให้ตรงกับกงเรือ
มิใช่วัดเป็นเมตรหรือฟุต

๑๑๑
๒.๔.๑.๑ (๑๒) จัดทหารช่วยในการรับเชือก ปลดเชือกไกต่างๆ และช่วยใน
การผลักดันเรือ
๒.๔.๑.๑ (๑๓) นายทหารและทหารประจาเรือ ต้องพร้อมที่เรือ ก่อนกาหนดนัด
หมาย ๑ ชม.ทั้งนี้อาจมีการนาเรือเข้าอู่ ก่อนเวลาได้เนื่องจากเหตุผลจาเป็นบางประการ (เช่น ระดับน้าขึ้น-ลง)
๒.๔.๑.๑ (๑๔) เมื่อได้รับแจ้งจากทางเรือว่ าดาเนินการเตรียมเรือแล้วเสร็จ
นกอ.จะดาเนินการลงไปตรวจสอบการเตรียมเรือและบันทึกลงในแบบฟอร์ม การตรวจสอบในการนาเรือเข้าอู่แห้ง
พร้อมทั้งเก็บแบบฟอร์มใบรายงาน ที่นาไปมอบไว้ให้เจ้าหน้าที่ทางเรือบันทึกลงรายละเอียดเรียบร้อย จานวน ๓
ชุด และ นาส่ง หน่วยที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด ส่วนที่เหลืออีก ๑ ชุด ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่ กองสนับสนุน อรม.อร.
(กสน.อรม.อร.) หลังจากนั้น ให้นัดหมายกับทางเรือ ให้จัดเตรียม กาลังพลพร้อมอุปกรณ์ในการเลื่อนเรือไว้ให้พร้อม
๒.๔.๑.๒ ขั้นตอนการปรับระดับหมอนรองรับเรือและการเตรียมอู่แห้ง
๒.๔.๑.๒ (๑) การปรับระดับหมอนรองรับเรือในอู่แห้ง การนาเรือเข้าอู่แห้งใน
แต่ละครั้งนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ การปรับระดับหมอนในการรองรับเรือเพื่อให้เรือสามารถตั้งตรงอยู่ภายในอู่
แห้งโดยไม่ได้รับอันตรายในขณะซ่อมทา สาหรับการนาเรือเข้าอู่นั้นมีหลายขั้นตอนและการปฏิบัติก ารปรับ
ระดับหมอนอยู่ในขั้นตอนการเตรียมอู่แห้ง
๒.๔.๑.๒ (๒) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับระดับหมอนได้แก่ หมอนกลางหรือ
หมอนหลัก หมอนข้างหรือหมอนเสริม ไม้หมอนไม้หมอนลิ่ม ไม้ค้ายัน ไม้ประกับหมอน
๒.๔.๑.๒ (๓) เครื่องมือที่ใช้ในการปรับระดับหมอนได้แก่ ค้อนช่างไม้และตะปู
พะเนิน ชะแลง เชือกไนล่อนหรือเอ็น ตลับเมตร สายยางระดับน้า ดิ่งและลิ่ม เป็นต้น
๒.๔.๑.๒ (๔) DOCKING PLAN คือแบบสาหรับการปรับระดับหมอนรองรับ
เรือเมื่อเรือเข้ารับการซ่อมทาในอู่แห้ง แบ่งได้ ๒ ตาแหน่ง คือตาแหน่งที่ ๑ และตาแหน่งที่ ๒ เพื่อให้สามารถ
ซ่อมทาตัวเรือให้ทั่วถึงตลอดลา เพราะในขณะเรือนั่งหมอน ตัวเรือจุดที่นั่งหมอนอยู่ จะมิได้รับการซ่อมทา
ดังนั้นการเข้าอู่แห้งครั้งต่อไป จึงต้องไม่ให้เรือนั่งหมอนในตาแหน่งเดิม โดยกองแผนและประมาณการช่าง จะ
กาหนดไว้ในใบสั่งงานว่าจะให้วางหมอนในตาแหน่งไหน ส่วน DOCKING PLAN นั้นขอรับได้จากกอง
ออกแบบฝ่ายตัวเรือ ในการปรับระดับหมอนรองรับเรือในอู่แห้ง DOCKING PLAN นับว่าเป็นหัวใจในการ
ปฏิบัติ ฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัติงาน กสน.อรม.อร. ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมช่างและรับผิดชอบปรับระดับหมอนต้อง
ศึกษาแบบ DOCKING PLAN ให้ละเอียดเพื่อให้การปรับระดับหมอนเป็นไปอย่างถูกต้อง
๒.๔.๑.๒ (๕) ลักษณะของท้องเรือแต่ละลาจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ ประเภท
ของเรือ เช่น เรือ LST (ท้องแบนเรียบ) เรือฟริเกตุ (ท้องแหลมลึก) จึงแบ่งการนั่งหมอนของเรือออกได้เป็น ๓
ลักษณะดังนี้
๒.๔.๑.๒ (๕.๑) การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งเบาะ เป็นการนั่ง
หมอนของเรือท้องแบน ความสูงของหมอนทุกตัวจะเท่ากันเกือบจะทั้งหมดและจะปรับทีเดียวเลยไม่มีการมา
เสริมหมอนภายหลัง การนาเรือนั่งหมอนจะง่ายเพียงแต่แต่งเรือให้อยู่ตรงตาแหน่งนั่งหมอนที่ถูกต้อง แล้วนา
เรือนั่งหมอนเลยแบบนอนบนฟูก ข้อควรระวัง คือ ความสูงของหมอนทุกตัวจะต้องถูกต้อง ไม่มีหมอนตัวไหน
สูงกว่าตัวอื่น เพราะจะทาให้หมอนตัวนั้ นรับน้าหนักมากกว่าตัวอื่นซึ่งอาจจะทาให้ท้องเรือทะลุได้ น้าหนัก
ทั้งหมดของเรือจะตกเฉลี่ยบนหมอนทุกตัว การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งเบาะส่วนมากเป็นเรือท้องแบนเช่นเรือ
ชุด LST LCU เป็นต้น
๒.๔.๑.๒ (๕.๒) การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งหมอน การวาง
หมอนจะวางหมอนกลาง เป็นหมอนหลักตลอดความยาวของเรือ และ วางหมอนข้างตามจานวนและตาแหน่ง

๑๑๒
ตาม DOCKING PLAN น้าหนักของเรือทั้งหมดจะตกอยู่ที่หมอนกลางตลอดแนวกระดูกงู ตลอดแนวที่เรือนั่ง
หมอน ส่วนหมอนข้างจะทาหน้าที่ประคองให้เรือตั้งตรงและรับน้าหนักของเรือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ได้แก่เรือ
ที่ต่อโดยวางกระดูกงูเป็นหลักเช่น เรือ ชุด ร.ล.เจ้าพระยา ชุด ร.ล.นเรศวร เป็นต้น
๒.๔.๑.๒ (๕.๓) การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งเบาะและนั่งหมอน
ผสมกัน ส่วนมากจะเป็นเรือที่ต่อแบบ BLOCK- CONSTRUCTION แล้วนามาประกอบกันภายหลัง ช่วงท้าย
เรือจนถึงกลางลาจะนั่งหมอนแบบเรือนั่งเบาะ ส่วนหัวเรือ จะนั่งหมอนแบบเรือนั่งหมอน เช่น เรือชุด ร.ล.
ปัตตานี เป็นต้น
๒.๔.๑.๒ (๖) ในการปรั บระดับ หมอนนี้ จ ะกล่ าวเฉพาะปรับ ระดั บ หมอน
รองรับเรือ แบบเรือนั่งหมอนเท่านั้นเนื่องจากมีข้อยุ่งยากและมีเทคนิคในการปรับระดับหมอนมาก ส่วนการ
ปรับระดับหมอนแบบเรือนั่งเบาะนั้นไม่มีเทคนิคมากเพียงแต่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม DOCKING PLAN เท่านั้น
ฉะนั้นถ้าสามารถปรับระดับหมอนแบบเรือนั่งหมอนได้ก็สามารถปรับระดับหมอนแบบเรือนั่งเบาะได้เช่นกัน
๒.๔.๑.๒ (๗) การปรับระดับหมอนกลาง
๒.๔.๑.๒ (๗.๑) หมอนกลางคือหมอนหลักที่วางขวางเป็นแนว
ยาวอยู่กึ่งกลางอู่แห้งระยะห่างระหว่างหมอน ๑.๕๐ เมตร เท่าๆกัน
๒.๔.๑.๒ (๗.๒) ในการปรับระดับหมอนกลางจะปรับจากท้ายเรือ
ไปหัวเรือ โดยเริ่มจาก หมอนตัวแรกของหมอนกลางที่เรือจะนั่งหมอนตาม DOCKING PLAN ก่อนแล้วตีไม้ประกับ
หมอนตั้งฉากกับหมอนกลางที่หมอนกลางตัวแรก ปลายด้านขวา-ซ้าย จานวน ๒ แห่ง เพื่อใช้ขึงเชือกเอ็น และ
ปฏิบัติเช่นนี้ไปทุกๆระยะ ๕ หมอน จนกระทั่งถึงหมอนตัวสุดท้ายที่หัวเรือ เพื่อมิให้เชือกที่ขึงตกท้องช้าง
๒.๔.๑.๒ (๗.๓) ปรับระดับความสูงของหมอนกลางทุกตัวให้สูง
เท่ า ธรณี ป ระตู ซึ่ ง จะมี ค วามสู ง เท่ า กั บ ๑.๕๐ เมตร จากพื้ น อู่ แ ห้ ง และถื อ ว่ า ความสู ง ในระดั บ นี้ เ ป็ น ศู น ย์
โดยการถ่ายระดับจากธรณีประตูไปที่หมอนกลางตัวแรกที่ไม้ประกับทั้ง ขวา-ซ้าย ที่ตีไว้ด้วยสายยางระดับน้า
แล้วถ่ายระดับไว้ที่ไม้ประกับทุกตัวที่ตีไว้ที่หมอนกลางทั้งหมดและทาเครื่องหมายไว้แล้วขึงเชือกเอ็นทั้งด้าน
ขวา-ซ้าย ตลอดแนว กาหนดเป็นเส้น BASE LINE ปรับระดับความสูงของหมอนกลางทุกตัวเท่ากับความสูง
ของเชือกเอ็นที่ขึงไว้
๒.๔.๑.๒ (๗.๔) ตีไม้ประกับปลายแหลมที่กึ่งกลางหมอนตัวแรก
ทางด้านท้ายเรือ เพื่อเป็นเครื่องหมายให้ประดาน้า ตรวจสอบในขั้นตอนนาเรือนั่งหมอน
๒.๔.๑.๒ (๗.๕) จากกึ่งกลางหมอนตัวแรกวัดระยะไปทางท้าย
เรือตามความยาวที่กาหนดไว้ใน DOCKING PLAN เพื่อกาหนดท้ายเรือสุดแล้วทาเครื่องหมายไว้ และติดตั้งทุ่น
แสดงท้ายเรือไว้ทหี่ มอนถัดไป
๒.๔.๑.๒ (๗.๖) จากกึ่งกลางหมอนกลางตัวแรกวัดระยะไปทางหัว
เรือตามความยาวที่กาหนดใน DOCKING PLAN เพื่อกาหนดหัวเรือสุดแล้วติดตั้งทุ่นหัวเรือไว้ที่หมอนถัดไป
๒.๔.๑.๒ (๗.๗) ในการถอดหมอนกลางหรือ เพิ่ม -ลด ระดั บ
ความสูงของหมอนขึ้นอยู่กับ DOCKING PLAN เพื่อประโยชน์ในการซ่อมทา หรือหลบอุปกรณ์ใต้แนวน้าของ
เรือไม่ให้เสียหาย เนื่องจากเรือนั่งหมอน
๒.๔.๑.๒ (๘) การปรับระดับหมอนข้างหรือหมอนเสริม
๒.๔.๑.๒ (๘.๑) วางหมอนปูนหรือหมอนเหล็กตามตาแหน่งที่
กาหนดใน DOCKING PLAN โดยเริ่มวางทางท้ายเรือก่อนเป็นคู่ๆไป แล้วเขียนระยะห่างระหว่างหมอนกลางกับ

๑๑๓
หมอนข้าง ระยะห่างของหมอนข้างกับหมอนข้างทั้งทางด้านขวา-ซ้ายทุกตัวไว้ที่พื้นอู่ด้วยชอล์ก เพื่อสะดวก
ต่อการตรวจสอบ
๒.๔.๑.๒ (๘.๒) ตีไม้ประกับที่ด้านข้าง ทางด้านในและด้านนอก
ของหมอนข้างให้ตั้งฉาก กับหมอนจานวน ๒ แห่ง จนครบทุกตัวทั้ง ทางด้านกราบขวาและกราบซ้าย
๒.๔.๑.๒ (๘.๓) ถ่ายระดับ BASE LINE จากหมอนกลางมาที่
หมอนข้างตรงไม้ประกับที่ตีไว้ทั้งสองข้างของหมอนทุกตัว ด้วยสายยางระดับน้าแล้ว ขึงเชือกเป็นแนวจาก
หมอนข้างตัวแรกจนถึงหมอนข้างตัวสุดท้ายทั้ง ๒ กราบ กาหนดเป็น BASE LINE ของหมอนข้างปรับระดับ
หมอนให้สูงเท่ากับเส้น BASE LINE ทุกตัว กาหนดความสูงนี้เท่ากับศูนย์
๒.๔.๑.๒ (๘.๔) ปรับระดับความสู งของหมอนข้างทุกคู่ตามที่
กาหนดใน DOCKING PLAN จนหมด แล้วเขียนความสูงของหมอนแต่ละตัว ด้วยชอล์กไว้ที่ข้างหมอนเพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบ เสร็จแล้วถอดหมอนลิ่มตัวบนสุดของหมอนข้างทุกตัวและทาเครื่องหมายไว้ นาขึ้นไป
วางไว้บนข้างอู่ ในตาแหน่งที่ตรงกับหมอนข้างภายในอู่นั้น เพื่อเก็บไว้มาประกอบในขั้นตอนเสริมความแข็งแรง
สาเหตุที่ทาเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากปรับความสูงของหมอนข้างผิดทาให้
หมอนข้างสู งไม่เท่ากัน หมอนตัว ที่สู งกว่าจะรับน้าหนักของเรือมากกว่าตัว อื่น จะทาให้ เรือทะลุ เกิดความ
เสียหายขึ้นจะทาให้เรือทะลุ เกิดความเสียหายขึ้น
๒.๔.๑.๒ (๘.๕) ตีไม้ประกับยึดหมอนกลางและหมอนข้างกับไม้
หมอนที่ปรับระดับแล้วเสร็จทุกตัว เพื่อป้องกันหมอนหลุดลอยน้า เมื่อเปิดน้าเข้าอู่แล้วถอดไม้ประกับที่ ตีไว้
สาหรับขึงเส้น BASE LINE ออกทั้งหมด
๒.๔.๑.๒ (๘.๖) ทาเครื่องหมายท้ายเรือสุด ตาแหน่งหมอนตัว
แรกจากท้ายเรือที่เรือนั่งหมอนและตาแหน่งของอุปกรณ์ใต้แนวน้าที่จะได้รับอันตรายต่อการนั่งหมอน ของเรือ
ไว้ที่ขอบด้านบนอู่แห้งทั้ง ๒ ข้างด้วยเครื่องหมายที่เห็นเด่นชัด นาไม้หมอนลิ่มของหมอนข้างที่ถอดไว้ตอนปรับ
ระดับหมอนมาวางไว้บนข้างอู่ตรงกับตาแหน่งในอู่แห้งทั้ง ๒ กราบ
๒.๔.๑.๒ (๘.๗) กสน.อรม.อร. จัดทาบันทึกการนาเรือเข้าอู่และขึ้น
ชานยกเรือตามแบบฟอร์มส่งให้ นายทหารการอู่และท่าเทียบเรือ และแจ้งให้ มาทาการตรวจสอบภายในอู่แห้ง
๒.๔.๑.๒ (๙) การตรวจสอบความถูกต้องในการปรับระดับหมอนของ นกอ.
๒.๔.๑.๒ (๙.๑) เมื่อได้รับแบบตรวจสอบบันทึกการนาเรือเข้าอู่
แห้งและขึ้นชานยกเรือแล้ว ให้นาไปตรวจสอบความถูกต้องกับ DOCKING PLAN ก่อน ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
ถ้าเห็นว่าไม่ตรงกันให้สอบถาม หน.ช่าง รง.เชือกรอกและการอู่ แล้วสรุปข้อยุติให้ กองแผนและประมาณการ
ช่าง ฯ ผู้ออกใบสั่งงานตัดสินใจ
๒.๔.๑.๒ (๙.๒) นาบันทึกการนาเรือเข้าอู่แห้งและขึ้นชานยกเรือ
ลงไปตรวจสอบการปรับระดับหมอนในอู่แห้ง ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ จนท. รง.เชือกรอกและการอู่ แก้ไข
๒.๔.๑.๒ (๙.๓) ตรวจสอบการทาเครื่องหมายไว้ที่ข้างอู่แห้ง เช่น
เครื่องหมายท้ายเรือสุด,เครื่องหมายแสดงอุปกรณ์ใต้แนวน้าของเรือทาไว้ทั้งสองข้างของขอบอู่หรือไม่
๒.๔.๑.๒ (๙.๔) บันทึกรายการที่ตรวจสอบแล้วลงในบันทึกการนาเรือ
เข้าอู่แห้งและชานยกเรือ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและนามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรือนั่งหมอนแล้วเสร็จ

๑๑๔
๓. การเตรียมเรือเข้าอู่ และการรักษาความปลอดภัย
อรม.อร. จ าแนกระเบี ย บการปฏิบั ติของกาลั ง พลประจาเรื อเมื่อ เรือเข้าอู่ แ ละการรักษาความ
ปลอดภัยไว้ เพื่อความปลอดภัยของกาลังพลประจาเรือ และการป้องกันการชารุดเสียหายของทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยเป็ น ระเบี ย บปฏิบั ติที่กาลั งพลประจาเรือทุก นาย จะต้องรับทราบ และต้องปฏิบัติ ตามอย่า ง
เคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่เรือมาเข้ารับการซ่อมทาภายใน อรม.อร. ซึ่งหากกาลังพลประจาเรือนั้น ละเลย
การปฏิบัติดังกล่าวแล้ว อาจส่งผลกระทบให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดการชารุด เสียหาย และอาจส่งผลทา
ให้กาลังพลประจาเรือประสบอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเมื่อเรือมีกาหนดที่จะเข้ารับการซ่อมทาที่ อรม.อร. สิ่งสาคัญที่
กาลังพลประจาเรือทุกนาย จะต้องศึกษาให้เข้าใจเป็นอย่างดี คือ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่ อรม.อร. กาหนด
ไว้ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องต่อไป
๓.๑ การเตรียมการก่อนนาเรือเข้าอู่แห้ง เมื่อได้รับแจ้งกาหนดให้เรือเข้าอู่แล้ว ทางเรือจะต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ก่อนถึงกาหนดนาเรือเข้าอู่ประมาณ ๕ วัน กผป.อรม.อร. จะนัดผู้แทนทางเรือ ประชุม
เพื่อตกลงในข้อปฏิบัติต่างๆ ในการนาเรือเข้าอู่ และการปฏิบัติระหว่างที่เรืออยู่ในอู่
๓.๑.๒ จัดการขนถ่ายน้าหนักออกจากเรือ ให้เรือเบาที่สุด เช่นน้า น้ามันเชื้อเพลิง และเครื่อง
สรรพาวุธ (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๓ ข้อ ๒ ก.)
๓.๑.๓ ให้สูบน้าท้องเรือให้แห้งก่อนเข้าเทียบท่า
๓.๑.๔ หมายตาแหน่ง กงฝากั้นน้า ทางน้าเข้าออกใต้แนวน้า ด้วยสีให้เห็นได้ชัดเจน การเขียน
เลขกากับเขียนเฉพาะกงที่ ๕,๑๐,๑๕ ฯลฯ นอกนั้นให้ขีดเส้นทุกกง ที่ใดตรงกับฝากั้นห้อง (BULKHEAD) ให้ทา
เครื่องหมายดอกจันทร์เหนือขีดการหมายตาแหน่งกง ต้องเขียนให้ตรงกับกงเรือ มิใช่วัดเป็นเมตรหรือฟุต
๓.๑.๕ ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของส่วนที่ยื่นเกินท้องเรือ เช่น โซนาร์ เครื่องหยั่งน้าฯลฯ
โดยเฉพาะใบจักรและหางเสือ ซึ่งอยู่ต่ากว่ากระดูกงู ตามแบบรายงานหมายเลข ๓ ส่งให้ แผนกกากับการซ่อม
สร้าง กผป.อรม.อร. ล่วงหน้า ก่อนเรือเข้าอูแ่ ห้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน
๓.๑.๖ วัดและจดปริมาณน้า, น้ามันตามถังต่าง ๆ ภายในเรือก่อนเรือเข้าอู่ ลงในแบบรายงาน
หมายเลข ๔ และนารายการเกี่ยวกับเรือเข้าออกอู่ หรือขึ้นชานยกเรือครัง้ สุดท้าย ตามแบบรายงานหมายเลข ๒
ส่งให้ แผนกกากับการซ่อมสร้าง กผป.อรม.อร. ล่วงหน้าก่อนเรือ เข้าอู่แห้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน
๓.๑.๗ บรรดาวัตถุระเบิดต่าง ๆ ให้นาขึ้นจากเรือให้หมดก่อนเรือเข้าอู่ เว้นไว้แต่รักษาการณ์
๓.๑.๘ ต้องปรับแต่งทริมเรือให้อยู่ในสภาพตั้งตรงไม่เอียงขวา - ซ้าย และดราฟหัวท้ายต้องไม่
เกินร้อยละ ๑ ของความยาวเรือ หากไม่สามารถปรั บแต่งได้ ให้แจ้ง ส่งให้แผนกกากับการซ่อมสร้าง กผป.อรม.
อร. ล่วงหน้าก่อนเรือเข้าอู่แห้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน
๓.๑.๙ หมุนเครื่องจักรใหญ่ หรือเพลาใบจักรให้ปลายปีกใบจักรของเรืออยู่ในตาแหน่งที่สูง
กว่าแนวกระดูกงูมากที่สุด (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ ๒๕๒๓)
๓.๑.๑๐ ก่อนเรือเข้าอู่ ให้เตรียมเชือก (หรือลวด ถ้าจาเป็น) ไกหัว ขวา – ซ้าย ไกท้ายขวา –
ซ้าย ยาวเส้นละ ๕๐ เมตร ปลายข้างหนึ่งผูกไว้ในเรืออีกข้างหนึ่งสาหรับส่งขึ้นไปบนบก เพื่อใช้ดึงเรือเข้าอู่ การ
เตรียมเชือกนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ อรม.อร. จะแจ้งให้ทราบ
๓.๑.๑๑ จัดทหารช่วยในการรับเชือก เตรียมปลดเชือกไกต่างๆ และช่วยในการผลักดันเรือ
๓.๑.๑๒ นายทหารและทหารประจ าเรือ ต้อ งพร้ อมที่เรื อ ก่อ นกาหนดนัด หมาย ๑ ชม.
เนื่องจากอาจมีการนาเรือเข้าอู่ก่อนกาหนดเวลา ตามความเหมาะสม

๑๑๕

ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้าเทียบท่า Arrival berth

เปิดน้าเข้าอู่แห้ง

ล้มประตูอู่แห้ง เตรียมการนาเรือเข้าอู่

แผนกเชือกรอกฯ นาเรือเข้าอู่

ร.ล.จักรีนฤเบศร เคลื่อนผ่านปากประตูอู่แห้ง

แผนกเชือกรอกฯ ปิดประตูอู่

แผนกเชือกรอกฯ สูน้าออกจากอู่

ตัวเรือใต้แนวน้า ร.ล.จักรีนฤเบศร

ภาพที่ ๑๒๙ การนา ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้าอู่เพื่อรับการซ่อมทา

๑๑๖
๔. การปฏิบัติในการนาเรือเข้าอู่แห้ง ( DRY DOCK)
หลังจากได้รับใบสั่งงาน จาก กผป. ให้นาเรือเข้าอู่แห้ง ก่อนเวลานัดหมายประมาณ ๒ ชม.นกอ.จะ
สั่งให้ จนท.ประจาอู่แห้งเปิดน้าเข้าอู่แห้งจนเต็ม เสร็จแล้วสั่งให้เปิดประตูอู่แห้ง ให้ปฏิบัติดังนี้
๔.๑ นกอ. แจ้งแผนการปฏิบัติให้เรือลากจูงและเรือใหญ่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และปลอดภัย
๔.๒ นกอ. ขึ้นไปประจาตาแหน่งบนดาดฟ้าเรือที่จะทาการเลื่อนเข้าอ่างจอดเรือ เลือกจุดที่สามารถ
มองเห็นทัศนะวิสัยได้ตลอดลาเรือ เพื่อความปลอดภัยในการสั่งการ โดยอานาจการสั่งการบนเรือใหญ่ขึ้นกับ
นกอ. แต่เพียงผู้เดียว
๔.๓ นกอ. ตรวจความพร้อมของเรือเมื่อเห็นว่าพร้อมแล้ว จึงทาการเลื่อนเรือจากท่าที่เรือเทียบอยู่
มาที่อู่แห้งโดยวิธีการเลื่อนเรือภายในอ่างจอดเรือ ให้เรือลากจูง เป็นเรือเทียบข้าง เมื่อเรือมาถึงประตูอู่แห้งแล้ว
ทาการส่งเชือกพ่วงจูงขึ้นที่ปากประตูอู่เสร็จแล้วไปต่อท้ายดันเรือที่จะเข้าอู่แห้งให้เคลื่อนตัวไปในอู่แห้ง
๔.๔ จนท. เรือจะส่งเชือกทั้ง ๔ เส้นที่เตรียมไว้ส่งขึ้นไปบนฝั่งทั้งสองกราบของอู่แห้ง กราบละ ๒
เส้น เรือจะเคลื่อนที่ไปตามแรงดันของลากจูงที่ดันจนกระทั่งท้ายเรือพ้นเข้าไปในปากประตูอู่แห้งแล้ว เรือ ลาก
จูงจะถอนตัวออก เรือใหญ่จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วย MOMENTUM การแต่งเรือให้เคลื่อนไปตามทิศทางที่ต้องการ
ในอู่แห้งนั้นสามารถแต่งได้จากการแต่งเชือกโดย การต๋งและการหะเรียฝืด เชือกทั้ง ๔ เส้นที่ส่งขึ้นมาตอนแรก
เมื่อเรือเคลื่อนที่จนถึงท้ายเรือ อยู่ตรงกับตาแหน่งท้ายเรือสุดที่ทาเครื่องหมายไว้ที่ข้างอู่ทั้งสองข้างให้ต๋งเชือกทั้ง
๔เส้นให้เรืออยู่กับที่ แล้วแต่งให้แนวหัวท้ายของเรืออยู่ในแนวกลางอู่แห้ง ปลดเชือกทั้ง ๔ เส้นออก ติดตั้งรอก
แม่แรงแนวนอนแทนที่ ให้ จนท.ทางเรือเลิกเครื่องไฟฟ้าตลอดลา
๔.๕ ปิดประตูอู่แห้ง ตรวจดูความเอียงของเรือครั้งสุดท้ายที่เครื่องวัดความเอียงของเรือบนสะพาน
เดินเรือ ถ้าเห็นว่าเรือเอียงใช้น้าหนักถ่วงเรือ ถ่วงเรือทางด้านกราบเรือที่สูงกว่า แต่งจนกระทั่งเรือตั้งตรง
๔.๖ สูบน้าภายในอู่แห้งออกจนกระทั่งระดับน้าเหลือ ๕๐ ซม. เรือจะเริ่มนั่งหมอนสั่งหยุดสูบน้า
ออก แต่งเรือให้ท้ายเรืออยู่ตรงตาแหน่งที่หมายไว้ที่ข้างอู่และให้แนวหัว -ท้ายของเรืออยู่ในแนวกึ่งกลางอู่แห้ง
ด้วยการเล็งด้วยสายตาโดยใช้ทุ่น หัว -ท้าย เป็นหลัก ด้วยรอกแม่แรงแนวนอน เสร็จแล้วให้ จนท.ประดาน้าลง
ไปตรวจสอบตาแหน่งนั่งหมอน ของเรือว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ปรับแต่งให้ตรงด้วยรอกแม่แรงแนวนอน
ทั้ง ๔ ตัว นอกจากนั้นให้ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใต้แนวน้าของเรือว่าอยู่ตรงกับหมอนหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ใต้แนว
น้าของเรืออยู่ตรงกับตาแหน่งหมอน ให้ตรวจสอบตาแหน่งการนั่งหมอนของเรือที่แต่งไว้ว่าถู กต้องหรือไม่ ถ้า
ถูกต้องแล้วให้ถอดหมอนที่อยู่ตรงกับอุปกรณ์ใต้แนวน้าออก
๔.๗ สูบน้าภายในอู่แห้งออกจนกระทั่งระดับน้าภายในอู่แห้งเหลืออีก ๑๐ ซม.เรือจะนั่งหมอนหยุด
สูบน้าออก ให้ เจ้าหน้าที่ประดาน้าลงไปตรวจสอบตาแหน่งเรือนั่งหมอนครั้งสุดท้าย ถ้าไม่ตรงตาแหน่งให้
ปรับแต่งด้วยรอกแม่แรงแนวนอนทั้ง ๔ ตัว ให้ตรง
๔.๘ สูบน้าภายในอู่แห้งออกจนกระทั่งระดับน้าภายในอู่แห้งอยู่ต่ากว่าระดับ เรือนั่งหมอนแล้ว
๑๐ ซม. สั่งหยุดสูบน้าออก เพื่อเสริมความแข็งแรง ในขณะสูบน้าออก ต้องมี จนท.ประจาที่รอกแม่แรง
แนวนอนทั้ง ๔ ตัว คอยหะเรียรอก เนื่องจากระดับความสูงของเรือจะลดต่าลงเรื่อยๆ ตามระดับน้า
๔.๙ การที่จะทราบว่าระดับน้าเมื่อเรือนั่งหมอนสูงเท่าใด ทราบได้จากระดับน้าภายในอู่แห้ง(ดูที่เลข
บอกระดับน้าที่ประตูอู่) ลบ ด้วยกินน้าลึกสูงสุดของเรือในขณะนั้น (ดูที่เลขบอกระดับน้าข้างเรือ) มีค่าเป็น ศูนย์
๔.๑๐ การเสริมความแข็งแรง เมื่อเรือนั่งหมอนแล้ว ระดับน้าอยู่ต่ากว่าระดับนั่งหมอนของเรือ ๑๐
ซม. ให้หยุด สูบน้าออก เพื่อติดตั้งเสาค้ายัน โดยจะติดตั้งพร้อมกันเป็นคู่ๆ ทั้งสองกราบด้วยการตอกอัด ด้วย
ลิ่มที่ด้านผนังอู่พร้อมกันทั้ง ๒ กราบ ส่วนจะเลือกติดตั้งคู่ไหนก่อนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ หน.ช่าง รง.เชือกรอก

๑๑๗
และการอู่ ตาแหน่งที่ติดตั้งเสาค้ายันจะอยู่ระหว่างผนังอู่แห้งกับตัวเรือ ในตาแหน่งที่เป็นฝากั้น ซึ่งได้กาหนด
ไว้ใน DOCKING PLAN
๔.๑๑ สูบน้าออกจากอู่แห้งต่อจนกระทั่งสามารถให้ จนท.ลงไปทาการอัดหมอนลิ่มของหมอนข้าง
ได้แล้ว จึงให้ จนท.นาหมอนลิ่มที่ชักไว้ ซึ่งวางไว้ที่ข้างบนขอบอู่ตอนที่ทาการปรับหมอนข้าง ลงไปทาการอัด
หมอนลิ่มเข้าที่ ด้วยการตอกอัดด้วยพะเนินจนครบทุกตัว
๔.๑๒ เมื่อสูบน้าแห้งแล้วให้ทาการติดตั้งตอหม้อให้ครบทุกตัวตามจานวนที่กาหนดไว้ใน DOCKING
PLAN เสร็จแล้วล้างพื้นอู่แห้งให้เรียบร้อย เก็บสิ่งของกลับโรงงาน
๔.๑๓ การตรวจสอบ เนื่องจากการปฏิบัติงานการนาเรือเข้าอู่แห้งเป็นงานที่ต้องการความถูกต้อง
ในขณะปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนซึ่งถ้าผิดพลาดจะทาให้เกิดอุบัติเหตุ ทาให้เกิดความเสียหายต่อเรือตามมาจึง
ต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนในขณะปฏิบัติงาน จึงต้องจัดทาบันทึกรายงาน ผลการตรวจสอบการนาเรือเข้าอู่
แห้งเสนอ กผป.อรม.อร. ซึ่งจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๕. ข้อห้ามของเรือขณะที่อยู่ในอู่แห้ง
๕.๑ ห้ามใช้ส้วมและห้องน้าบนเรืออย่างเด็ดขาด
๕.๒ ห้ามทิ้งสิ่งของใด ๆ ลงในอ่างเทียบเรือ
๕.๓ ห้ามอาบหรือซักล้างบนท่าบริเวณอ่างเทียบเรือ
๕.๔ ห้ามต่อท่อน้าทุกชนิดลงในเรือโดยพลการ
๕.๕ ให้เจ้าหน้าที่เรือใช้ทางลาดในการขึ้นลงอู่แห้ง และให้ใช้บันไดในการขึ้นลงเรือ
๕.๖ ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ เ รื อ เดิ น ขึ้น ลงบนไม้ ค้ ายั นเรือ เป็ น อัน ขาด (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้ อ ๔)
นายทหารการอู่จะสั่งให้ทอดสะพาน (GANG WAY) หรือบันไดให้เมื่อเรือได้นั่งหมอนและค้ายันเรียบร้อย
๕.๗ ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้าหนักมาก ๆ หลักจากเรือนั่งหมอนเรียบร้อย จะย้ายได้ในเมื่อ
จาเป็นจะต้องยกไปซ่อม เมื่อซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ ยกลงไปวางไว้อย่างเดิม การยกของหนัก ๆ จากเรือขึ้น
ไปซ่อมที่โรงงานหรือเมื่อซ่อมเสร็จแล้วยกลงเรือ ให้ทางเรือจัดทหารประจาเรือช่วยตามความจาเป็น การห้าม
ย้ายของหนักนี้ รวมถึงการเพิ่มหรือลด และการเปลี่ยนน้ามันเชื้อเพลิงและหรือของเหลวอื่นๆ ที่บรรจุในถังด้วย
ถ้าจาเป็นให้ขออนุญาต กองแผนและประมาณการช่าง อรม.อร.ก่อน (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๙) หากมี
ความจาเป็นให้แจ้ง กผป.อรม.อร. เพื่อพิจารณาผลกระทบ และความปลอดภัยก่อน ทั้งนี้ ให้ทางเรือแจ้งให้
นายทหารการอู่ทราบด้วย
๕.๘ ห้ามทาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทาให้เรือสั่นสะเทือน เช่น การวิ่ง การกระโดด และเดินเครื่องยนต์
เครื่องจักรใด ๆ (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ. ๒๕๒๓)
๕.๙ เมื่อจะหมุนเครื่องจักรใหญ่ทุกครั้ง ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือสิ่งกีดขวางการหมุนใบ
จักร (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ. ๒๕๒๓)
๕.๑๐ สิ่งของที่มีน้าหนักมาก ๆ ถ้าจาเป็นต้องวางบนพื้นอู่ แห้ง ต้องแจ้งให้โรงงานเชือกรอกและ
การอู่ กองสนับสนุน ทราบก่อน เพื่อจะได้ช่วยเหลือในการยก
๕.๑๑ ห้ามมิให้เปิดน้าข้างอู่ เพื่ออาบหรือล้างภาชนะเด็ดขาด (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๕)
๕.๑๒ ห้ามประกอบอาหารในเรือ (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ. ๒๕๒๓) ทั้งนี้ อรม.อร. ได้จัด
สถานที่ประกอบอาหารไว้บริเวณข้างอู่แห้ง
๕.๑๓ ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เวร, ยาม พักอาศัยบนเรือภายหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดราชการ ทั้งนี้
อรม.อร. ได้จัดที่พักของกาลังพลเรือไว้ให้ที่อาคารควบคุมอู่แล้ว

๑๑๘
๕.๑๔ การต่อ ไฟบกและโทรศั พ ท์ ให้ แ จ้ ง กผป.อรม. เพื่ อสั่ ง การให้ กองสนั บ สนุน อรม.อร.
ดาเนินการให้ หลังจากน้าแห้งอู่ และ และเจ้าหน้าที่ของอู่เลิกปฏิบัติงานแล้ว
๕.๑๕ ต้องขออนุญาตนาพาหนะลงอู่แห้ง ที่ บก.อรม.อร. ทุกครั้ง และห้ามจอดพาหนะในบริเวณอู่
แห้งเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
๖. การเตรียมการนาเรือออกอู่แห้ง ( DRY DOCK )
เมื่อได้รับใบสั่งงานจาก กผป.ฯ ให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๑ ตรวจสอบใบสั่งงานและทาความเข้าใจในรายละเอียด
๖.๒ ทาบันทึกข้อความ จาก กสน.อรม.อร. เสนอตามลาดับชั้นถึง ผอ.อรม.อร. แล้วเสร็จ สาเนา
บันทึกข้อความแจ้งให้หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติทราบถึงกาหนดการ เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนเวลา ๓
วัน ( เช่นเดียวกับการเตรียมการนาเรือเข้าอู่แห้ง )
๖.๓ ตรวจความพร้อมของอู่แห้ง พร้อมทั้งนัดหมายเวลาในการเปิดน้าเข้าอู่แห้ง โดยอู่แห้งต้อง
พร้อมก่อนเวลาเปิดน้าเข้าอู่ ๑ ชม.
๖.๔ แจ้งและนัดหมายทางเรือให้เตรียมคนและอุปกรณ์ในการเลื่อนเรือให้พร้อมก่อนเวลา ๑ ชม.
๖.๕ เตรียมและตรวจสอบเครื่องมือติดต่อสื่อสารให้พร้อมใช้งาน
๖.๖ แจ้งให้ เรือลากจูง ให้เตรียมเรือให้พร้อมก่อนเวลา ๑ ชม.
๖.๗ ตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเตรียมการเลื่อนเรือ และนัด
หมาย จนท.รง.เชือกรอกและการอู่ ฯ ให้ไปพร้อมที่ท่าเทียบเรือตามกาหนดในใบสั่งงาน
๗. การปฏิบัติของเรือก่อนออกจากอู่แห้ง
๗.๑ ก่อนจะถึงกาหนดเรือออกจากอู่ จะต้องตรวจตราให้ถี่ถ้วนว่าบรรดาสิ่งอานวยความสะดวก
ของ อรม.อร. ทีน่ ามาใช้ในเรือ เช่น สายไฟฟ้า สายลม ท่อน้า โทรศัพท์ ฯลฯ เหล่านี้ได้ปลดออกแล้ว (ระเบียบ
กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๗.๒ ก่อนถึงกาหนดเวลาเปิดน้าเข้าอู่ จะต้องตรวจให้แน่ว่าบรรดาลิ้นน้าทะเลต่าง ๆ ได้ปิดสนิท
และกวดฝาอัดกระบอกดีฟุตเรียบร้อย (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๗.๓ ตรวจบรรดาช่องลมต่าง ๆ ข้างเรือตลอดจนช่องกระจกข้างเรือให้ปิดสนิทให้หมด (ระเบียบ
กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๗.๔ ให้นายทหารยามพรรคนาวินประจาวันรายงานให้นายทหารการอู่ ฯ ทราบ เมื่อได้ตรวจทุกสิ่ง
ทุกอย่างเรียบร้อย
๗.๕ เมื่อเปิดน้าเข้าอู่ต้องจัดเจ้าหน้าที่ลงประจาลิ้นน้าทุกตัวเพื่อตรวจการรั่วไหลของลิ้นนั้น ๆ และ
ตรวจส่วนของตัวเรือใต้แนวน้าที่ได้เปิดซ่อมหรือสงสัยทุกแห่ง ถ้ามีการรั่วไหลที่แก้ไขด้วยตนเองไม่ได้ ให้แจ้ง
นายทหารการอู่ ฯ ทราบทันที (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๗.๖ ในขณะนาเรือออกจากอู่ จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจา เช่นเดียวกับการนาเรือเข้าอู่ (ระเบียบ
กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๗.๗ เมื่อเรือออกจากอู่เรียบร้อยแล้ว การนาเรือเป็นหน้าที่ของทางเรือ

๑๑๙
๘. การปฏิบัติในการนาเรือออกจากอู่แห้ง ( DRY DOCK )
เมื่อได้รับใบ สั่งงานจาก กผป.ฯ แล้วให้ทาบันทึกข้อความ เรื่องกาหนดการนาเรือออกอู่แห้ง ถึง
ผอ.อรม.อร. พร้อมสาเนาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
๘.๑ ให้ จนท. รง. เชือกรอกและการอู่ เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ถอดตอหม้อที่ ติดตั้งไว้ ขึ้น
จากอู่แห้งให้หมด
๘.๒ ให้ จนท.ทางเรื อนาเชือกขึ้นคล้องพุกไว้จานวน ๔ เส้ น ถ้ามีกระแสลมแรงให้ นาเชือกขึ้น
ทางด้านหัวเรือเหนือลม เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นรวมเป็น ๕ เส้น
๘.๓ เปิดน้าเข้าอู่แห้งจนกระทั่งระดับน้าอยู่ต่ากว่าระดับเรือนั่งหมอน ๑๐ ซม.สั่งหยุดน้าเพื่อให้
จนท. ตรวจรั่ว ตัวเรือใต้แนวน้าตลอดลา
๘.๔ จนท.ทางเรือทาการตรวจรั่วตัวเรือใต้แนวน้า ลิ้นน้าใต้แนวน้าและเพลาใบจักรแล้วรายงานผล
ให้ นกอ.ทราบ ถ้าตรวจพบว่ามีการรั่วไหล นกอ.จะแจ้งให้ จนท.มาทาการแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ นกอ.จะเป็นผู้แจ้ง
ให้ กองแผนและประมาณการช่างทราบ และขอยกเลิกการนาเรือออกอู่แห้งเพื่อทาการแก้ไข
๘.๕ ถ้าไม่มีการรั่วไหลแจ้งให้ จนท.ทางเรือปลดเชือกหัวเสาไม้ค้ายันทุกต้นโยนลงน้าพร้อมกันนั้นก็
ดาเนินการให้ จนท.ปลดไฟ SHORE และดาเนินการเปิดน้าเข้าอู่แห้งต่อไป เรือจะเริ่มลอยน้า เสาค้ายันจะตก
ลงไปอยู่ในน้า ให้ จนท.เก็บเสาขึ้นไปไว้ข้างบนและเก็บบันไดขึ้น-ลงเรือ ด้วยปั่นจั่นข้างอู่
๘.๖ เมื่อเรือลอยเต็มที่แล้วให้ จนท.ประดาน้าลงไปตรวจใต้ท้องเรือตลอดลา ว่ามีไม้หมอนติดอยู่
หรือไม่ ถ้ามีให้นาออกไปและเก็บขึ้นให้เรียบร้อย
๘.๗ เมื่อระดับน้าภายในและภายนอกอู่แห้งเท่ากัน ให้นาเชือกคู่ท้ายที่คล้องที่พุกไปคล้องที่กว้าน
ปากประตูอู่แห้งแล้วเปิดประตูอู่แห้งกว้านเรือออกนอกอู่แห้ง
๘.๘ นาเรือจากอู่แห้งไปเทียบตามท่าที่กาหนดด้วยวิธีพ่วงจูงเช่นเดียวกับตอนการนาเรือเข้าอู่แห้ง
๘.๙ บันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบในการนาเรือออกอู่แห้งเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ปี
๙. ข้อห้ามของเรือขณะที่อยู่ในพื้นที่ อรม.อร.
๙.๑ ห้ามยิงนกตกปลา หรือลงจับสัตว์น้า หรือลงดาน้าในบริเวณท่าเทียบเรือและท่าซ่อมเรือโดย
เด็ดขาด
๙.๒ ห้ามนาอาหารและสุรามารับประทานและดื่มบริเวณท่าเทียบเรือและท่าซ่อมเรือ
๙.๓ ห้ามนายานพาหนะส่วนตัวไปจอดในบริเวณอู่แห้ง ท่าเทียบเรือ และ โรงงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้
จอดพาหนะในเขตที่กาหนด
๙.๔ ห้ามเข้าไปในเขตหวงห้าม เช่น บริเวณคลังน้ามัน, HARBOR CONTROL ห้องควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้า และห้อแปลงความถี่ เป็นต้น
๙.๕ ห้ามทหารแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ติดต่อราชการใน อรม.อร.
๙.๖ ห้ามฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ หรือสั่งการใด ๆ ของ อรม.อร.
๙.๗ ห้ามขีดเขียน ขูดขีด หรือทาลายประกาศหรือข้อความใด ๆ ที่ อรม.อร.ได้จัดทาขึ้น
๙.๘ ห้ามเล่นกีฬาใกล้กับอู่แห้ง, โรงงานต่าง ๆ ให้เล่นกีฬาในเขตที่กาหนด
๙.๙ ห้ามใช้สโมสรสัญญาบัตรและสโมสรต่ากว่าสัญญาบัตรก่อนเวลาที่กาหนด
๙.๑๐ ห้ามสูบน้าท้องเรือ ถ่ายน้ามันเสีย และขยะ ลงทะเล
๙.๑๑ ห้ามปีนรั้วหรือกาแพง หรือเข้า-ออก นอกเส้นทางที่ อรม.อร. กาหนด

๑๒๐
๙.๑๒ ห้ามรับ-ส่งน้ามันเชื้อเพลิง บริเวณท่าเรือโดยเด็ดขาด ยกเว้ นได้ประสานกับ แผนกการท่า
กองสนับสนุน อรม.อร. และปฏิบัติตามขั้นตอนใน แบบรายงานหมายเลข ๙ แล้ว
๙.๑๓ ห้ามใช้ท่าของ อรม.อร. เป็นท่าขึ้น - ลง ของเรือเอกชนทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
ผอ.อรม.อร.
๑๐. การรักษาความปลอดภัย
๑๐.๑ การผ่านเข้า-ออก การใช้เส้นทาง พื้นที่ควบคุม พื้นที่หวงห้ามให้ปฏิบัติตาม “ระเบียบอู่ราช
นาวีมหิดลอดุลยเดช ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยสถานที่ พ.ศ.๒๕๔๗”

ภาพที่ ๑๓๐ ควบคุมยานพาหนะและบุคคลในการผ่านเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมประตู ๑

ภาพที่ ๑๓๑ ควบคุมยานพาหนะและบุคคลในการผ่านเข้า-ออกพื้นที่หวงห้ามประตู ๓
๑๐.๒ การป้องกันไฟไหม้
- ให้เรือที่เข้าอู่แห้งทุกลาต่อน้าดับเพลิงจากท่อน้าดับเพลิงบริเวณข้างอู่เข้ากับเมนดับเพลิ ง ใน
เรือไว้ตลอดเวลา แล้วทดลองให้ใช้ราชการเพื่อใช้ในโอกาสที่เกิดไฟไหม้ในเรือ
- ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ในเรือ ทางเรือต้องดับไฟในขั้นต้นทันที และรายงานตามลาดับชั้น พร้อม
ทั้งแจ้ง แผนกรักษาความปลอดภัยและนิรภัยการช่าง อรม.อร. รวมทั้ง นายทหารเวร หรือผู้ช่วยนายทหารเวร
ทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ติดต่อให้หน่วยดับเพลิงมาช่วยดับไฟ

๑๒๑
- ก่อนที่จะเริ่มงานตัดและเชื่อมประสานแผ่นเหล็กตัวเรือ จนท.กคภ.อรม.อร. จะทาการ
ตรวจวัดไอระเหยของน้ามันเชื้อเพลิง ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยในการทางาน และจะให้ จนท. เรือลงนาม
กากับ หลังจากนั้นช่างผู้ควบคุมจะติดต่อกับนายยามพรรคนาวิน หรือ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ ให้ จั ด ยามเฝ้ า ไฟ เพื่ อ
ป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟไหม้ เมื่อได้รับอนุญาตจากทางเรือแล้วจึงจะดาเนินการได้
- ทางเรือต้องเตรียมเครื่องมือดับไฟเบื้องต้น (ขวด CO2 ถังทราย, น้า) ไว้ให้พร้อมที่สามารถ
จะดับไฟขั้นต้นได้ทั นที การตัดและเชื่อมประสานในห้องหรือการทางานใด ๆ ที่ต้องใช้ความร้อนอันจะเป็น
สาเหตุให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้นั้น ทางเรือจะต้องตรวจตราห้องตรงข้ามและจัดยามเฝ้าโดยตลอด และพร้อมที่จะดับ
ไฟได้ทันที
- เมื่อเสร็จจากการตัดและเชื่อมประสานแล้ว ให้ตรวจสอบบริเวณที่ทางานให้ล ะเอียดอีกครั้ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณที่ทางานนั้น
- ให้ตรวจสอบวัดแก๊สติดไฟเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่มีการตัด และเชื่อ ม
ประสาน และให้มีการวัดแก๊สใหม่ทุกครั้งหลังจากมีการหยุดพัก
๑๐.๓ การป้องกันการโจรกรรมในเรือ
- ในเวลางานทางเรือจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการซ่อมทาโดยใกล้ชิด วิธีนี้นอกจากจะทราบว่า
การซ่อมทาได้ก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงไร ยังเป็นการควบคุมความปลอดภัยของเรือด้วย
- ก่อนถึงเวลาเลิกงานของ อรม.อร. ทางเรือจะต้องตรวจบริเวณที่มีการซ่อมทาทั้งในเรือและ
นอกเรือ ถ้ามีการถอดส่วนประกอบใดออกปรับซ่อมและงานยังไม่แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ทางเรือแต่ละแผนกที่
ควบคุมการซ่อมทาจะต้องจัดเก็บส่วนประกอบดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัยและเตือนช่างให้เก็บกวาดสิ่งของที่อาจ
เป็นเชื้อเพลิงได้ให้เรียบร้อย หลังเวลาเลิกงานแล้ว ยามทางเรือจะต้องให้ช่างขึ้นไปจากเรือให้หมดเว้นเสียแต่
เป็นการทางานล่วงเวลา
- ในเวลากลางคืน ให้ยามประจาเรือระมัดระวังคนแปลกปลอมลงไปในอู่ใกล้ท้องเรือ
๑๐.๔ การตรวจช่องใต้ท้องเรือ ในขณะที่เรืออยู่ในอู่แห้ง หลังเลิกงานแล้วให้ทางเรือตรวจตรา
บรรดาช่องใต้ท้องเรือทุกช่องที่ไม่ซ่อมทาอีกแล้ว ไม่ให้น้าเข้ าเรือได้ ส่วนลิ้นหรือช่องที่ช่างกาลังซ่อมทาอยู่ก็
จะต้องรู้และสามารถจะนามาปิดได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ. ๒๕๒๓)
๑๐.๕ การระมัดระวังมิให้สิ่งของหรือเครื่องจักรกลชารุด
- ถ้ามีการพ่นทรายแผ่นเหล็กตัวเรือ ทางเรือจะต้องปกปิดไม่ให้ทรายหรือผงฝุ่นเข้าไปในตัวเรือ
ซึ่งทาอันตรายต่อเครื่องจักรกล, สรรพาวุธ และสิ่งของต่าง ๆ ตลอดจนรบกวนความเป็นอยู่ ของคนประจาเรือ
- ขณะที่เรืออยู่ในอู่หรือบนลานซ่อมเรือ ถ้าทางเรือเห็นช่างของ อรม.อร.ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิด
ชารุดใหม่ นอกเหนือจากการกระทาที่ต่อเนื่ องในการรื้อถอน ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาของช่างนั้น ๆ หรือ
นายทหารกากับการซ่อมสร้างทราบ
๑๐.๖ การตรวจเรือ
- เมื่อน้าแห้งอู่ ให้ จนท. เรือ หะเรียสมอ โซ่สมอ และหรือลวดสมอวางเรียงกับพื้นอู่หรือลาน
ซ่อมเรือเพื่อรับการตรวจ และให้ทาความสะอาดยุ้งโซ่และใบจักรด้วย
- อรม.อร. จะนัดหมายทางเรือและแจ้งหน่วยต้นสังกัด ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการตรวจเรือ
ซึ่งจะต้องชี้แจงสิ่งชารุดของตัวเรือและสิ่งอื่นใต้แนวน้าแก่เจ้าหน้าที่ อรม.อร. ได้โดยถูกต้อง
- อรม.อร. จะแจ้งกาหนดวันออกจากอู่แห้งให้ผู้ร่วมตรวจเรือทราบภายหลังจากการตรวจสิ่ง
ชารุดเสียหายของเรือใต้แนวน้าเรียบร้อยแล้ว

๑๒๒

ภาพที่ ๑๓๒ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซ่อมทาแล้วเสร็จพร้อมออกจากอู่แห้ง
ตารางที่ ๕ แสดงเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนงานอู่ ของ กอง สน.อรม.อร.
ลาดับ

ทะเบียนสมอ

ประเภท

ตราอักษร

แรงม้า

๑

๔๓๗๑๐

รถเครน

TADANO 70 T

๒๗๒

๒

๔๓๓๑๒

รถเครน

TADANO 25 T

๒๙๐

๓

๔๐๘๗๒

รถโพล์คลิฟท์

TCM 5 T

๙๕

๔

๔๐๙๓๘

รถโพล์คลิฟท์

TCM 5 T

๙๕

๕

๔๓๗๐๘

รถโพล์คลิฟท์

TCM 13.5

๑๑๒

๖

๔๓๗๐๙

รถโพล์คลิฟท์

TCM 13.5

๑๑๒

๗

๔๑๘๑๒

รถหัวลาก

TOYOTA

๕๙

๘

๔๑๘๔๘

รถหัวลาก

TOYOTA

๕๙

๙

๔๓๓๑๓

รถกระเช้า

POWER LIFT

-

๑๐

๔๐๙๘๕

รถกระเช้า

SKYJACK

-

๑๑

๔๓๓๑๖

รถกระเช้า

SNORKEL ATB 46

-

๑๒

๔๐๙๔๕

รถกระเช้า

SNORKEL Pro 66

๕๘

หมายเหตุ

๑๒๓

ภาพที่ ๑๓๓ รถเครน (MOBILE CRANE) TADANO ขนาด ๗๐ ตัน

ภาพที่ ๑๓๔ รถเครน (MOBILE CRANE) TADANO ขนาด ๒๕ ตัน

ภาพที่ ๑๓๕ รถยกงาคู่ (FORKLIFT) ขนาด ๕ ตัน

๑๒๔

ภาพที่ ๑๓๖ รถยกงาคู่ (FORKLIFT) ขนาด ๑๓.๕ ตัน

ภาพที่ ๑๓๗ รถหัวลาก TOYOTA

ภาพที่ ๑๓๘ รถกระเช้า POWERLIFT

๑๒๕

ภาพที่ ๑๓๙ รถกระเช้า LIFTING PLATFORM หรือ SKYJACK

ภาพที่ ๑๔๐ รถกระเช้าเคลื่อนที่ SNORKEL ATB 46

ภาพที่ ๑๔๑ รถกระเช้าเคลื่อนที่ SNORKEL PRO 66

บทที่ ๕
การนาเรือ ขึ้น-ลง ชานยกเรือ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

๑. กล่าวทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสั ตหี บ ( กรง.ฐท.สส. ) เป็นหน่ว ยขึ้นตรงของ ฐานทัพเรือสั ตหี บ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๐/๑ ถนนสุขุมวิท หมู่ ๑ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุ รี ๒๐๑๘๐ ซึ่งได้ยกฐานะ
จาก กองโรงงาน สถานี-ทหารเรือสัตหีบ เป็น กรมโรงงาน สถานีทหารเรือสัตหีบ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ และเมื่อ
สถานีทหารเรือสัตหีบ ได้เปลี่ยนฐานะเป็น ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ กรมโรงงาน สถานีทหารเรือ
สัตหีบ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบัน มีหน้าที่ดาเนินการ ซ่อม ดัดแปลง
ปรั บ ปรุ ง เรื อ รถรบ เครื่ อ งทุ่ น แรง เครื่ อ งปรั บ อากาศ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ท างช่ า งทุ ก ประเภท
ของหน่วยที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การสนับสนุน โดยมี เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้ บังคับบัญชา
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อฐานทัพเรือสัตหีบ กับมีขีดความสามารถในการซ่อมทาเรือขนาดระวางขับน้าไม่เกิน ๖๐๐ ตัน
ลงมา

บก.กรง.ฐท.สส.
บก.กงน.กรง.ฐท.สส.
ภาพที่ ๑๔๒ บก.กรง.ฐท.สส. และ บก.กงน.กรง.ฐท.สส.
๑.๒ ขีดความสามารถ
๑.๒.๑ ด้านตัวเรือ สามารถดาเนินการซ่อมคืนสภาพ ดัดแปลง ตัวเรือ ทั้งเรือเหล็กและเรือไม้
ขนาดระวางขับน้าไม่เกิน ๔๐๐ ตัน และ ส่วนประกอบของตัวเรือที่ทาจากไม้ ใยแก้วและพลาสติก

ภาพที่ ๑๔๓ การซ่อมทาตัวเรือ

๑๒๗
๑.๒.๒ ด้านกลจักร สามารถดาเนินการซ่อมคืนสภาพเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกาลังขับสูงสุด
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ แรงม้า ตลอดจนปรับซ่อมระบบเพลาใบจักรและเครื่องหางเสือ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่มีใช้
ในเรือ

ภาพที่ ๑๔๔ การซ่อมทางานกลจักร
๑.๒.๓ ด้านไฟฟ้า สามารถดาเนินการซ่อมคืนสภาพมอเตอร์ เครื่องกาเนิด ไฟฟ้าที่มีขนาด
กาลังผลิตสู งสุ ด ไม่เกิน ๑๕๐ กิโ ลวัตต์ ตลอดจนซ่อมทาระบบ ไฟฟ้ากาลั ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่มีใช้ในเรือ

ภาพที่ ๑๔๕ การซ่อมทาอุปกรณ์ไฟฟ้า
๑.๓ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
๑.๓.๑ ชานยกเรือ (SYNCHROLIFT) จานวน ๒ ชาน ได้แก่
๑.๓.๑.๑ ชานยกเรือขนาด ๙๕๐ ตัน น้าหนักยกสูงสุด ๑,๖๑๗ ตัน (ปัจจุบันยกได้
น้าหนักไม่เกิน ๖๐๐ ตัน ชุด ร.ล.ราชฤทธิ์) ความเร็วหย่อนและยกชานเลื่อนเรือ ๔๖ ซ.ม./นาที ขนาดชานยก
เรือกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๖๗ เมตร สูง ๒.๐๖ เมตร
จานวนกว้าน
๑๐ ชุด
แรงม้ามอเตอร์กว้าน
๑๕ แรงม้า
กาลังไฟฟ้าที่ใช้
๓๕๐ KVA
ระบบไฟฟ้า
๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิทช์
เริ่มใช้งาน
พ.ศ. ๒๕๑๓

๑๒๘

ภาพที่ ๑๔๖ ชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน
ลานซ่อมเรือขนาด ๙๕๐ ตัน ขนาดกว้าง ๖๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตรสาหรับใช้ซ่อมทา
เรือที่มีระวางขับน้าไม่เกิน ๖๐๐ ตันได้พร้อมกัน ๓ ลา

ภาพที่ ๑๔๗ ลานซ่อมเรือ ๙๕๐ ตัน
เครื่องกว้านประจาชานยกเรือขนาด ๙๕๐ ตัน ใช้สาหรับดึงเรือเข้ามาที่ลานจอดเรือซึ่ง
เครื่องกว้าน มี ๒ ชนิด ได้แก่
๑) เครื่องกว้านดึงเรือทางตรง ตราอักษร E.B.M. TYPE ๑ A ๔๕ ใช้ไฟ
๒๒๐/๓๘๐ V. ๗๒๐ RPM ๒๐ HP ลวดสลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๓/๘" ยาว ๒๔๙ เมตร
๒) เครื่องกว้านดึงเรือทางข้าง ตราอักษร SADI ใช้ไฟ ๓๘๐ V. ๑๖๙๕ RPM

๑๒๙

เครื่องกว้านดึงเรือทางตรง

เครื่องกว้านดึงเรือทางข้าง

ภาพที่ ๑๔๘ เครื่องกว้านดึงเรือทางตรงและเครื่องกว้านดึงเรือทางข้าง
๑.๓.๑.๒ ชานยกเรือขนาด ๑๒๕ ตัน ชานยกเรือขนาด ๑๒๕ ตัน น้าหนักยกสูงสุด
๑๕๕ ตัน (ปัจจุบันยกได้น้าหนักสูงสุด ๘๐ ตัน) ความเร็วเลื่อนชาน ๔๖ ซ.ม./นาที ขนาดชานยกเรือ กว้าง
๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สูง ๑.๗๕ เมตร
จานวนกว้าน
๔ ชุด
แรงม้ามอเตอร์กว้าน
๕ แรงม้า
กาลังไฟฟ้าที่ใช้
๓๐ KVA
ระบบไฟฟ้า
๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิทช์
เริ่มใช้งาน
พ.ศ. ๒๕๑๑

ภาพที่ ๑๔๙ ชานยกเรือ ๑๒๕ ตัน

๑๓๐
ลานซ่อมเรือขนาด ๑๒๕ ตัน ขนาดกว้าง ๔๒ เมตร ยาว ๕๖ เมตรสาหรับใช้ซ่อมทา
เรือที่มีระวางขับน้าไม่เกิน ๘๐ ตันได้พร้อมกัน ๑๐ ลา

ภาพที่ ๑๕๐ ลานซ่อมเรือ ๑๒๕ ตัน
๑.๓.๒ รถเครน ขนาดยกน้าหนักไม่เกิน ๒๐ ตัน จานวน ๑ คัน และ ขนาด ๑๐ ตัน จานวน ๑ คัน
๑.๓.๓ โรงงานต่างๆ พร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ประจาโรงงานต่างๆ
ที่สามารถซ่อมและทางานทางช่างได้ทุกประเภท ทุกสาขา
๑.๓.๕ เรือลากจูง
๑.๓.๕.๑ ขอรับการสนับสนุนจาก ทัพเรือภาคที่ ๑ (ทร.ภ.๑) ได้แก่ ร.ล.แรด และ
ร.ล.แสมสาร ใช้กับชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน
๑.๓.๕.๒ ขอรับการสนับสนุน จาก กองสนับสนุน กร. ได้แก่เรือ PUSHER BOAT
(กร.๗๑๒) ใช้กับเรือขึ้นชานยกเรือ ๑๒๕ ตัน

เรือลากจูงใช้สาหรับ ชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน
เรือลากจูงใช้สาหรับ ชานยกเรือ ๑๒๕ ตัน
ภาพที่ ๑๕๑ เรือลากจูงขนาดต่าง ๆ
๑.๓.๖ ระบบไฟฟ้า น้าจืด น้าดับเพลิง ลม ประจาลานจอดเรือ
๑.๓.๖.๑ ระบบไฟฟ้า ๓๘๐VOLT ๑ PHASE และ ๓ PHASE ๕๐Hz. ประจาที่ลานจอดเรือ
๑.๓.๖.๒ ระบบไฟฟ้า ๒๒๐VOLT ๓ PHASE ๖๐Hz. ประจาที่ลานจอดเรือ

๑๓๑
๑.๓.๖.๒ ระบบน้าจืดและระบบน้าดับเพลิงมีประจาที่ลานจอดเรือ
๑.๓.๖.๓ ระบบลม ประจาที่ลานจอดเรือ

ภาพที่ ๑๕๒ แผนผังบริเวณ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
๒. การเตรียมการนาเรือ ขึ้นชานยกเรือ
๒.๑ การเตรียมของทางเรือที่ขึ้นชานยกเรือ จนท.ทางเรืออยู่ในความรับผิดชอบของ ผบ.เรือ และ
ผู้ตรวจสอบการเตรียมเรือ คือ นายทหารการอู่ ในการเตรียมเรือให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่
พ.ศ.๒๕๒๓ การเตรียมการ เมื่อได้รับการประสานนาเรือขึ้นชานยกเรือ ให้เรือต้องปฏิบัติดังนี้ ซึ่งมีรายละเอียด
ในการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ ขนถ่ายน้ าหนั กออกจากเรือให้ เรือเบาที่สุ ด เช่ น น้า น้ามันเชื้อ เพลิ ง และเครื่อ ง
สรรพาวุธ (ขทร.ที่ ๓๕ มาตรา ๓ ข้อ ๒ ก.)
๒.๑.๒ บรรดาวัตถุระเบิดต่างๆ ให้นาขึ้น จากเรือให้หมดก่อนเรือขึ้นชานยกเรือ เว้นไว้แต่เพื่อ
รักษาการณ์
๒.๑.๓ แต่งเรือให้ตั้งตรงไม่เอียง ขวา-ซ้าย และเรือมีทริมได้ไม่เกิน ๑% ของความยาวของเรือ
๒.๑.๔ หมุนเครื่องจักรใหญ่ หรือเพลาใบจักรให้ปลายปีกใบจักรของเรืออยู่ตาแหน่งที่สูงกว่า
แนวกระดูกงูมากที่สุด (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ ๒๕๒๓)
๒.๑.๕ สาหรับเรือที่ต่อด้วยไม้ ให้ถอดหน้าแปลนต่ อเพลาใบจักรออกจากเครื่องแล้วยึดเพลา
ใบจักรให้แน่น (ระเบียบ กร.ว่าเรือ เข้าอู่๒๕๒๓)
๒.๑.๖ เพื่อให้การเตรียมการและการปฏิบัติ เป็นไปโดยเรียบร้อยและเหมาะสมให้ผู้รับผิดชอบ
ของทางเรือไปพบกับนายทหารการอู่ เพื่อนัดหมายและฟังคาชี้แจงก่อนวันกาหนดขึ้นชานยกเรือ

๑๓๒
๒.๑.๗ หมายตาแหน่ง กง ฝากั้นน้า ทางน้าเข้าออกใต้แนวน้า ด้วยสีที่เห็นชัดเจน การเขียน
เลขกากับเขียนเฉพาะ กงที่ ๕, ๑๐, ๑๕ ฯลฯ นอกนั้นให้ขีดเส้นทุกๆ กง ที่ใดตรงกับ ฝาห้อง(BULKHEAD) ให้
ทาเครื่องหมายดอกจันทร์เหนือขีด การหมายตาแหน่งกงต้องเขียน ให้ตรงกับกงเรือ
๒.๑.๘ ทหารประจาเรือ ต้องพร้อมที่เรือ ก่อนกาหนดนัดหมาย ๑ ชม.ทั้งนี้อาจมีการนาเรือขึ้น
ชานยกเรือก่อนเวลาได้เนื่องจากเหตุผลจาเป็นบางประการ (เช่น ระดับน้าขึ้น-ลง)
๒.๒ การเตรียมและการนาเรือขึ้นชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน / ๑๒๕ ตัน
๒.๒.๑ ศึกษา DOCKING PLAN ของเรือที่จะขึน้ ชานยกเรือ
๒.๒.๒ ตรวจแบบสอบถามที่ทางเรือส่งขึ้นมาเพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดของน้าจืด น้ามัน
เชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น เรือกินน้าลึกหัว-ท้าย ตามปกติจะยอมให้เรือมีทริมได้ไม่เกิน ๑% ของความยาวของเรือ
๒.๒.๓ ตรวจสอบการวางหมอนบนแคร่รถรับเรือให้ถูกต้องตามแบบ
๒.๒.๔ ทดลองความพร้อมของชานยกเรือ โดยการตรวจสอบระบบเบรก และการทางาน
โดยทั่วไปแล้วนาชานยกเรือขึ้น-ลง ตัวเปล่าก็เพื่อตรวจความพร้อมของชานยกเรือ
๒.๒.๕ เลื่อนแคร่รถรับเรือที่เตรียมไว้เข้าชานยกเรือ ให้น้าหนักของเรือที่จะขึ้นอยู่ตรงกึ่งกลาง
ชานยกเรือให้มากที่สุด
๒.๒.๖ ทาเครื่องหมายตาแหน่งสาคัญๆ เอาไว้บริเวณขอบปูนทางเดินทั้งสองข้างของชานยก
เรือ เช่น หัวเรือ–ท้ายเรือ ใบจักร หางเสือ กระดูกงูเสริม ตระแกรงทางดูดน้าต่างๆ ตาแหน่งของหมอนข้า งแต่
ละคู่ และติดทุ่นลูกดิ่งหัวเรือ – ท้ายเรือ
๒.๒.๗ เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ไว้ตามตาแหน่งต่างๆ
๒.๒.๘ จัดคนประจาเชือกนาเรือขึ้นชานยกเรือ
๒.๒.๙ หัวหน้าชุดควบคุมรายงานให้นายทหารการอู่ทราบ แล้วนายทหารการอู่จะสั่งหย่อน
ชานยกเรือ ให้ได้ระดับความลึกที่ต้องการ แล้วสั่งนาเรือเข้าไปในชานยกเรือ ตามตาแหน่งที่เตรียมไว้
๒.๒.๑๐ ติดตั้งรอกดึงทางราบหรือรอกจาดแทนเชือกนาเรือที่หัวเรือและท้ายเรือทั้ง ๔ เส้น
เพื่อแต่งเรือให้ตรงตามตาแหน่งที่กาหนดไว้
๒.๒.๑๑ แต่งการเอียงของเรือ ขวา – ซ้าย โดยใช้น้าหนักถ่วง
๒.๒.๑๒ นายทหารการอู่จะสั่งยกชาน เมื่อชานยกขึ้นมาใกล้จะถึงกระดูกงู (ดูได้จากระดับน้า
ที่ตั้งอยู่บนชานยกเรือ กับการกินน้าลึกของหัวเรือ – ท้ายเรือ)
๒.๒.๑๓ นายทหารการอู่จะสั่งหยุดชานยกเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประดาน้าลงไปตรวจตาม
ตาแหน่งต่างๆ ที่สาคัญใต้ท้องเรือ เมื่อเรียบร้อยแล้ว นายทหารการอู่จะสั่งยกชานต่อไป
๒.๒.๑๔ เมื่อเรือนั่งหมอนกลางหรือหมอนหลักแล้วประมาณ ๓ – ๕ หมอน พอที่จะจัดหมอนข้าง
ได้แล้ว นายทหารการอู่จะสั่งหยุดชานยกเรือ ทาการจัดหมอนข้างที่เตรียมไว้ทีละคู่พร้อมๆ กันทั้งสองกราบจนครบ
๒.๒.๑๕ เมื่อจัดหมอนข้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายทหารการอู่จะสั่งยกชานขึ้น เมื่อชานยกเรือ
ขึ้นพ้นน้า จะสั่งหยุดชานยกเรือ ตรวจดูการนั่งหมอนของเรือประกอบเสาค้ายันท้ายเรือให้เรียบร้อย
๒.๒.๑๖ ปลดรอกแจ็คหรือรอกจาด ประกอบลวดสลิงยึดข้างเรือทั้งสองกราบเรือให้แน่นด้วย
เกลียวผ่อนแรง
๒.๒.๑๗ ยกชานยกเรือขึ้นให้ได้ระดับกับรางต่อของทางเลื่อนเรือ
๒.๒.๑๘ ฉีดน้าล้างเรือ แคร่รถรับเรือ และชานยกเรือ
๒.๒.๑๙ เลื่อนเรือเข้าลานซ่อมเรือตามที่กาหนดไว้แล้ว จัดหมอนและเสาค้ายันให้แน่นทุก
ตาแหน่ง
๒.๒.๒๐ เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย

๑๓๓

ภาพที่ ๑๕๓ เรือขณะขึ้นชานยกเรือ
๓. การปฏิบัติของเรือขณะอยู่บนลานซ่อมเรือ กรง.ฐท.สส.
๓.๑ ข้อปฏิบัติขณะอยู่บนลานซ่อมเรือ กรง.ฐท.สส.
๓.๑.๑ แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและวินัยของทางราชการ
๓.๑.๒ หากตรวจพบว่าบริเวณที่จอดเรือมีสิ่งสกปรก เนื่องจาก จนท.บนเรือทิ้งสิ่งของลงมา
ทางเรือจะต้องดาเนินการ ทาความสะอาดให้เรียบร้อย
๓.๑.๓ ควรประกาศให้ จนท.ทางเรือทุกคน ได้ทราบถึงรายละเอียดของข้อห้ าม และข้อควร
ปฏิบัติที่ทางแผนกกากับฯ ได้ให้ทางเรือลานั้นๆ รับทราบ
๓.๑.๔ เมื่อมีความจาเป็นต้องนารถเข้าภายใน กรง.ฐท.สส. ให้ติดต่อหมวด รปภ. ก่อน
๓.๑.๕ เมื่อมีการพ่นทรายแผ่นเหล็กตัวเรือ ทางเรือจะต้องหาสิ่งปกปิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร สรรพาวุธ เพื่อป้องกันสิ่งอุปกรณ์ชารุดอันเกิดจากทรายและผงฝุ่นนั้น
๓.๑.๖ ในขณะช่างลงปฏิบัติงานบนเรือ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการซ่อมทาโดยใกล้ชิด เพื่อ
ทราบความก้าวหน้าของงาน
๓.๑.๗ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าไฟพร้อมอุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้นขณะมีการตัด ประสานแผ่นเหล็กตัว
เรือในบริเวณที่ดาเนินการ และบริเวณใกล้เคียงด้วย
๓.๑.๘ ในกรณีเกิดไฟไหม้ ทางเรือต้องดับไฟขั้นต้นทันที แล้วแจ้งหมวดรักษาความปลอดภัยฯ
ทราบด่วน (โทร. ๗๒๙๑๑) ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ แจ้งนายทหารเวร กรง.ฐท.สส. (โทร. ๗๒๙๑๘)
๓.๑.๙ ก่อนถึงเวลาเลิกงาน ทางเรือจะต้องตรวจบริเวณที่มีการซ่อมทา ทั้งในเรือและนอกเรือ
ถ้ามีการถอดส่วนประกอบใดๆ ออกปรับซ่อมและงานยังไม่แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ทางเรือแต่ละแผนกควบคุมการ
ซ่อมทาจะต้องจั ดเก็บ ส่ว นประกอบดังกล่าว ไว้ในที่ปลอดภัย และเตือนช่างให้เก็บกวาดสิ่ งของที่อาจเป็น
เชื้อเพลิงได้ ให้เรียบร้อยหลังเลิกงานแล้ว ยามทางเรือจะต้องให้ช่างขึ้นไปจากเรือให้หมด เว้นเสียแต่เป็นการ
ทางานล่วงเวลา
๓.๑.๑๐ เมื่อช่าง หรือ จนท. จาก กรง.ฐท.สส. นาสิ่งของไปจากเรือเพื่อไปซ่อมทา ควรจด
บันทึกไว้ด้วยตามระเบียบ กร. ว่าด้วยการควบคุมช่างที่มาปฏิบัติงานในเรือ พ.ศ. ๒๕๓๒
๓.๒ ข้อห้ามปฏิบัติของเรือ
๓.๒.๑ ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้าหนักใดๆ ในเรือเด็ดขาด ถ้าหากมีความจาเป็นต้องแจ้งให้
นายทหารกากับฯ รับทราบ เพื่อประสานงานให้ จนท. ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงดาเนินการให้
๓.๒.๒ ห้ามเดินเครื่องจักรกลหรือกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน

๑๓๔
๓.๒.๓ ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ ตลอดจนสิ่งของใดๆ ทุกชนิด ลงบนพื้นลานซ่อมเรือ
๓.๒.๔ ห้ามใช้ห้องน้า ห้องส้วม และหุงต้มอาหารภายในเรือ
๓.๒.๕ ห้ามนายานพาหนะทุกชนิด เข้าเขตบริเวณลานซ่อมเรือ ๙๕๐ ตัน และ ๑๒๕ ตัน
๓.๒.๖ ห้ามดื่มสุราของมึนเมา เล่นการพนัน ในเขต กรง.ฐท.สส.
๓.๒.๗ ห้ามจับสัตว์ หรือเล่นกีฬาบริเวณลานซ่อม
๓.๒.๘ เมื่อจะหมุนเครื่องจักรทุกครั้ง ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่า ไม่มีคนหรือสิ่งของกีดขวางต่อ
การหมุนใบจักร
๓.๒.๙ ห้ามสูบถ่ายของเหลวภายในถังที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้าหนัก หากจาเป็นให้แจ้ง
นายทหารกากับทราบ
๓.๒.๑๐ ห้ามขับรถด้วยความเร็วเกิน ๓๐ กม./ชม. ในเขต กรง.ฐท.สส.
๓.๒.๑๑ ห้ามขีดเขียน ขูดขีด หรือทาลายประกาศหรือข้อความใดๆ ใน กรง.ฐท.สส.
๓.๒.๑๒ ห้ามเก็บวัสดุ เศษเหล็ก หรือสิ่งของอื่นๆ ขึ้นเรือโดยมิได้รับอนุญาตเด็ดขาด
๓.๓ การรักษาความปลอดภัย
๓.๓.๑ การผ่าน เข้า-ออก และการใช้เส้นทางใน กรง.ฐท.สส. ทหารประจาเรือจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของ กรง.ฯ ในการผ่าน เข้า-ออก โดยเฉพาะเวลากลางคืน ห้าม เข้า –ออก เกินเวลาที่กาหนด
๓.๓.๒ ประตูหน้าเป็นประตูใหญ่ ใช้ผ่าน เข้า-ออก ภายในกองโรงงานไปยังลานซ่อมเรือ จะมี
รปภ. เฝ้าดูแลความเรียบร้อยตลอด ๒๔ ช.ม. ผู้ใดที่จะนารถผ่าน เข้า-ออก จะต้องขออนุญาตจากหมวด รปภ. ก่อน
๓.๓.๓ การน าสิ่ งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของเรือมาซ่อมทาที่กองโรงงานฯ เมื่อซ่อมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก่อนนาออกไปใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากทางโรงงานก่อน
๓.๔ การป้องกันไฟไหม้
๓.๔.๑ ให้เรือที่เข้าอู่หรือขึ้นชานยกเรือทุกลาดับต่อน้าดับเพลิงจากท่อน้าดับเพลิงบริเวณข้าง
ลานซ่อมเรือทั้ง ๒ ลานฯ เข้ากับเมนดับเพลิงในเรือ แล้วทดลองให้ใช้ราชการ เพื่อใช้ในโอกาสที่เกิดไฟไหม้ในเรือ
๓.๔.๒ ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ในเรือ ทางเรือต้องดับไฟในขั้นต้นทันที พร้อมทั้งแจ้งประจาหมวด
เดินเครื่องเพื่อเดินเครื่องสูบน้าดับเพลิงและให้แจ้งนายทหารเวร หรือผู้ช่วยนายทหารเวรทราบโดยด่วน เพื่อจะ
ได้ติดต่อให้หน่วยดับเพลิงมาช่วยดับไฟ
๓.๔.๓ ก่อนที่จะมีการตัดและประสานแผ่นเหล็กตัวเรือ จนท. แผนกควบคุมคุณภาพ ทาการ
ตรวจวัดไอระเหยของ นม.ชพ. ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยในการทางาน และจะให้ จนท.ประจาเรือลงนามกากับ
หลั งจากนั้ น ช่างผู้ ควบคุมจะติดต่อกับนายยามพรรคนาวิน หรือผู้ ควบคุมเรือ ให้ จัดยามเฝ้าไฟเพื่อป้องกัน
อันตรายอันเกิดจากไฟไหม้ เมื่อได้รับอนุญาตจากทางเรือแล้ว จึงจะดาเนินการได้
๓.๔.๔ ทางเรือต้องเตรียมเครื่องมือดับไฟเบื้องต้น (ขวด CO2 ถังทราย น้า) ไว้ให้พร้อม ที่
สามารถจะดับไฟขั้นต้นได้ทันที การตัดและประสานในห้องหรือการทางานใดๆ ที่ต้องใช้ความร้อน อันจะเป็น
สาเหตุให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้นั้น ทางเรือจะต้องตรวจตราห้องตรงข้าม และจัดยามเฝ้าโดยตลอด และพร้อมที่จะ
ดับไฟได้ทันที
๓.๔.๕ การป้องกันการโจรกรรมในเรือ การควบคุมการนาสิ่งของ เครื่องจักรกลขึ้นหรือลงจากเรือ
ควรใช้แบบการส่งสิ่งซ่อมของ กรง.ฐท.สส.
๓.๔.๕.๑ ในเวลางานทางเรือจะต้องจัดเจ้าหน้าทื่ควบคุมการซ่อมทาโดยใกล้ชิด วิธีนี้
นอกจากจะทราบว่าการซ่อมทาได้ก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงไร ยังเป็นการควบคุมความปลอดภัยของเรือด้วย
๓.๔.๕.๒ ก่อนถึงเวลาเลิกงานของ กรง.ฯ ทางเรือจะต้องตรวจบริเวณที่มีการซ่อมทา
ทั้งในเรือและนอกเรือ ถ้ามีการถอดส่วนประกอบใดออกปรับซ่อมและงานยังไม่แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ทางเรือแต่ละ

๑๓๕
แผนกที่ควบคุมการซ่อมทาจะต้องจัดเก็บส่วนประกอบดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย และเตือนช่างให้ เก็บกวาด
สิ่งของที่อาจเป็นเชื้อเพลิงได้ให้เรียบร้อย หลังเวลาเลิกงานแล้ว ทางเรือจะต้องให้ช่างขึ้นไปจากเรือให้หมด
เว้นเสียแต่เป็นการทางานล่วงเวลา
๓.๔.๖ ใบจักร ต้องทาความสะอาดและขัดมัน ในขณะที่น้ากาลังแห้งแล้วชโลมน้ามันให้
เรียบร้อย
๓.๕ กรง.ฯ ให้การสนับสนุน
๓.๕.๑ ให้ใช้ห้องน้า ห้องส้วม ในบริเวณที่จัดไว้ให้หน้าโรงงานพ่นและทาสีฯ พร้อมทั้งจัดเวร
ทาความสะอาดให้เรียบร้อย
๓.๕.๒ การใช้บริการอื่นใดที่สโมสร กรง.ฐท.สส. ให้ปฏิบัติตามเวลาที่กาหนด อย่างเคร่งครัด
๓.๕.๓ การขอบริ การสิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้ า โทรศั พ ท์ ฯลฯ จะต้อ งแจ้ ง ให้
นายทหารกากับฯ ของเรือนั้นเป็นผู้ ประสานงาน และแนะนาโดยตรง กรง.ฐท.สส. มีคู่สายหมายเลข ๗๒๖๓๖
ให้กับเรื อที่เข้ารั บการซ่อมทาบนลานซ่อม ๙๕๐ ตัน ห้ามทางเรือต่อโทรศัพท์เองหรือพ่ว งคู่ส ายที่มีใช้ตาม
หมายเลขที่กาหนดให้เป็นอันขาด
๓.๕.๔ การนาสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ออกนอก กรง.ฐท.สส. จะต้องถูกตรวจตราโดย รปภ.กรง.ฐท.
สส. ดังนั้นควรมีเอกสารจากทางเรือยันยันการนาออกด้วย (ผู้รับรองควรเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร)
๓.๕.๕ มีห้องพยาบาลบริการ ผู้เจ็บป่วย ที่หมวดขนส่ง กรง.ฐท.สส.
๓.๕.๖ ที่จอดรถบริเวณด้านหน้าลานชานยกเรือ
๓.๕.๗ เมื่อถ่ายน้ามันออกจากตัวเรือ ต้องมีภาชนะรองรับ โดยติดต่อนายทหารกากับฯ หาก
สกปรก ทางเรือต้องทาความสะอาดให้เรียบร้อย
๔. การเตรียมและการนาเรือลงชานยกเรือ ๙๕๐ ตัน / ๑๒๕ ตัน
๔.๑ การเตรียมการของทางเรือในการนาเรือลงจากชานยกเรือ เมื่อได้รับแจ้งการนาเรือออกจากอู่
หรือลงชานยกเรือจากกองแผนและประมาณการช่าง กรง.ฯ ทางเรือจะต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑.๑ ติดตามนาสิ่งของที่ กรง.ฯ ซ่อมทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่ฝากไว้บนบก ลงเรือให้
หมด
๔.๑.๒ กรอกรายการเคลื่อนย้ายน้าหนักทั้งหมดในเรือ ระหว่างที่อยู่ในอู่หรือบนชานยกเรือ ให้
นายทหารการอู่ฯ ทราบ ทั้งนี้เพื่อให้นายทหารการอู่ฯ ตรวจสอบการแต่งเรือให้ตรงก่อนเรือลอยลา
๔.๑.๓ เตรียมเชือกต่างๆ เช่นเดียวกับเรือเข้าอู่หรือขึ้นชานยกเรือ เพื่อใช้ในเวลาดึงเรือออก
และเทียบท่าปากอู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ
๔.๑.๔ ตรวจแผ่ น เหล็ ก ท้ อ งเรื อ ใต้ แ นวน้ า ปิ ด ลิ้ น ต่ า งๆ ที่ ติ ด กั บ ตั ว เรื อ ทั้ ง หมด ตรวจ
ส่วนประกอบของเรือใต้แนวน้า เช่น โซนาร์, ล็อค, เพลา, ใบจักร, ตะแกรงทางดูดของระบบ SEA CHEST และ
กวดฝาอัดกระบอกดีฟุตเรียบร้อย ถ้ามีสิ่งใดบกพร่องอาจทาให้น้ารั่วเข้าเรือได้ หรือทาให้เรือเสียสมรรถภาพ
ด้วยประการใดๆ ก็ตาม ต้องแจ้งกองแผนการช่าง ทราบ
๔.๑.๕ ก่อนจะถึงกาหนดเรือลงจากชานยกเรือ หรือเมื่อเลื่อนเรือจากลานซ่อมเรือ ไปยังชาน
ยกเรือ จะต้องตรวจตราให้ถี่ถ้วนว่าบรรดาสิ่งอานวยความสะดวกของ กรง.ฯ ที่นามาใช้ในเรือ เช่น สายไฟฟ้า,
สายลม, ท่อน้า, โทรศัพท์ ฯลฯ เหล่านี้ได้ปลดออกแล้ว
๔.๑.๖ ตรวจบรรดาช่องลมต่างๆ ข้างเรือตลอดจนช่องกระจกข้างเรือ ให้ปิดสนิทให้หมด
๔.๑.๗ ให้นายทหารยามพรรคนาวินประจาวัน รายงานให้นายทหารการอู่ฯ ทราบ เมื่อได้
ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย

๑๓๖
๔.๑.๘ เมื่อเรือลงชานยกเรือ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ลงประจาลิ้นน้าทุกตัว เพื่อตรวจการรั่ วไหลของ
ลิ้นนั้นๆ และตรวจส่วนของตัวเรือใต้แนวน้า ที่ได้เปิดซ่อมหรือสงสัยทุกแห่ง ถ้ามีการรั่วไหลที่แก้ไขด้วยตนเอง
ไม่ได้ ให้แจ้งนายทหารการอู่ฯ ทราบทันที
๔.๑.๙ ในขณะนาเรือออกจากอู่หรือลงจากชานยกเรือ จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจา เช่นเดียวกับ
การนาเรือเข้าอู่หรือการนาเรือขึ้นชานยกเรือ
๔.๒ การเตรียมและการนาเรือลงจากชานยกเรือ ของ กรง.ฐท.สส. การที่จะนาเรือลงชานยกเรือ
๙๕๐ ตัน / ๑๒๕ ตัน จะต้องประสานงานกับนายทหารการอู่ เพื่อตกลงนัดหมายกาหนดเวลา ในการที่จะนาเรือลง
ชานยกเรือจะต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๒.๑ จัดผู้ปฏิบัติงานในการนาเรือ ลงชานยกเรือ
๔.๒.๒ จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการนาเรือลงชานยกเรือ
๔.๒.๓ ตรวจความเรียบร้อยของเรือ แคร่รถรับเรือ และสิ่งกีดขวางทางเลื่อนเรือตลอดจนชาน
ยกเรือ ให้เรียบร้อย
๔.๒.๔ เลื่อนเรือจากลานซ่อมทาไปยังชานยกเรือ
๔.๒.๕ ปลดลวดสลิงยึดเรือ ส่งเชือกนาเรือ หัวและท้ายทั้ง ๔ เส้น ปลดเสาค้ายันใต้ไม้ประกับ
หมอนข้าง
๔.๒.๖ นายทหารการอู่ สั่งหย่อนชานยกเรือลงน้า ก่อนที่เรือจะลอยลา สั่งหยุดชานยกเรือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเรือ ตรวจความเรียบร้อยของเรือใต้แนวน้าตามห้องต่างๆ
๔.๒.๗ เมื่อเจ้าหน้าที่ของเรือรายงานผลการตรวจเรือเรียบร้อยแล้ว นายทหารการอู่สั่งหย่อน
ชานยกเรือ ลงตามความลึกที่ต้องการแล้วหยุดชานยกเรือ
๔.๒.๘ นายทหารการอู่สั่งให้นาเรือออกจากชานยกเรือ โดยใช้เรือลากจูงไปจอดยังตาบลที่ ที่
กาหนดไว้
๔.๒.๙ น าชานยกเรื อ ขึ้ น ที่ เ ดิม ท าความสะอาดชานยกเรือ ด้ ว ยน้ าจืด แล้ ว เก็ บเครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้เข้าทีใ่ ห้เรียบร้อย

ภาพที่ ๑๕๔ เรือขณะลงชานยกเรือ
๔.๓ เมื่อเรือออกจากอู่หรือลงจากชานยกเรือ
๔.๓.๑ ถ้าการซ่อมทายังไม่เสร็จ กองแผนและประมาณการช่าง กรง.ฯ จะเป็นผู้ พิจารณาจุด
เทียบเรือ โดยทางเรือจะเป็นผู้ประสานกับ ทลท.ฐท.สส. แล้วแต่ความจาเป็น
๔.๓.๒ การติดต่อขอใช้ไฟฟ้า น้า โทรศัพท์ และบริการอื่น ๆ ของเรือที่เทียบท่านั้น ทางเรือจะ
เป็นผู้ประสานกับ ทลท.ฐท.สส.โดยตรง

๑๓๗
๔.๓.๓ สาหรับเรือที่ลาตัวต่อด้วยไม้ ให้ตรวจการคืนตัวกลับของเรือ โดยสังเกตหน้าแปลน
เพลาเครื่องจักรใหญ่ กับเพลาใบจักรที่ได้ถอดไว้นั้น เมื่อเห็นว่าเข้าที่แล้วให้มารายงานกองแผนและประมาณ
การช่าง กรง.ฐท.สส. เพื่อตรวจสอบและอนุมัติให้การประกอบเข้าที่ จึงจะประกอบได้ (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือ
เข้าอู่ พ.ศ. ๒๕๒๓)
๕. การดาเนินการในการซ่อมทาระหว่างทีเ่ รืออยู่ที่ลานซ่อมเรือ กรง.ฐท.สส.
๕.๑ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง (นกซ.) กรง.ฐท.สส. จะแต่งตั้งนายทหารกากับการซ่อมสร้าง
จานวน ๑ นาย เพื่อกากับดูแลเรือที่เข้ารับการซ่อมทาบนลานซ่อมเรือ โดยจะมีหน้าที่ดังนี้
๕.๑.๑ เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่นายทหารกากับการซ่อมสร้างแล้ว ให้ตรวจสอบรายการ
ซ่อมที่ กผ.กช. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมงานการซ่อม
๕.๑.๒ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง จะต้องไปติดต่อกับทางเรือ ที่เข้ารับการซ่อมทาทันทีที่
เรือจอดเทียบท่า เพื่อจัดบริการต่างๆ ที่จาเป็นให้ และเป็นการเริ่มต้นการติดต่อกับนายทหารประจาเรือ
๕.๑.๓ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง จะต้องร่ว มพิจารณางานที่จะต้องทาให้ เสร็จอย่าง
ละเอียด ทั้งงานที่ กรง.ฯ จะต้องทาและงานที่ทางเรือต้องทาเอง กับนายทหารแผนงาน กผ.กช. และนายทหาร
หัวหน้าช่างของกอง รง. ต่างๆ และพร้อมที่จะพิจารณาปัญหาต่างๆ ร่วมกับ ทางเรือกับต้องอานวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น การขอใช้บริการเครื่องปรับอากาศ, ไฟฟ้าบก, น้าประปา, โทรศัพท์ การถ่ายน้ามันเชื้อเพลิงขึ้นจาก
เรือ การเก็บสิ่งของที่จะนาขึ้นจากเรือ ฯลฯ
๕.๑.๔ จะต้องพิจารณางานทุกงาน และจัดทาสถานะภาพของงาน ตลอดทุกระยะของงานไว้
ในที่ทางานของนายทหารกากับการซ่อมเรือเอง จะต้องแน่ในว่าบรรดาโรงงานต่างๆ เสนอรายงานสถานะภาพ
ของงานให้กองแผนและประมาณการช่าง ซึ่งกาหนดไว้ในการตรวจสอบและรายงานในใบสั่งงาน
๕.๑.๕ จะต้องตรวจงานที่ได้กระทาที่เรือซึ่งได้รับมอบหมาย และติดตามความก้าวหน้าของ
งานภายในโรงงานต่างๆ เพื่อให้วันทางานแล้วเสร็จของแต่ละงานและการซ่อมทาทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่
กาหนด
๕.๑.๖ ระหว่างการซ่อมเรือ มีรายการใดที่ต้องทาเพิ่มเติมต่อเนื่องจากงานเดิมอีก ให้บันทึก
และติดต่อกับหน่วยปฏิบัติงานนั้นๆ ให้ทราบในโอกาสแรก และงานใดที่ต้องสั่งการบันทึก ให้ปฏิบัติ ได้แล้ว
ติดต่อกับแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายหลัง
๕.๑.๗ จะต้องเสนอแนะให้กาหนดแผนงานใหม่ ในโอกาสที่เกิดความจาเป็น เนื่องจากคนไม่
พอทางาน ขาดวัสดุ ดินฟ้าอากาศและสาเหตุอื่นๆ
๕.๑.๘ จะต้อ งน าใบสั่ ง งานไปให้ เจ้า หน้า ที่ทางเรือ เซ็น รับงาน เมื่องานนั้น แล้ ว เสร็ จหรื อ
รับทราบรายละเอียดเมื่องานนั้นแล้วเสร็จ แต่ ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่ทางเรือ จาเป็นจะต้องปิดใบสั่งงานนั้น
โดยเร็ว ฉะนั้นจาเป็นต้องหารายละเอียดมาชี้แจงกับทางเรือในโอกาสแรก
๕.๑.๙ เมื่อเรือเข้าอู่หรือขึ้นชานยกเรือและเรือออกอู่หรือลงจากชานยกเรือ นายทหารกากั บ
การซ่อมเรือจะต้องแน่ใจว่า บรรดาท่อทางต่างๆ และสายไฟได้ต่อถูกต้อง หรือเอาออกเรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อ
กับแผนกต่างๆ เพื่อเป็นผู้ดาเนินการให้
๕.๑.๑๐ นัดหมายการประชุมระหว่างหน่วยต่างๆ ใน กรง.ฐท.สส. และเจ้าหน้าที่เรือ เพื่อ
ชี้แจงเกี่ยวกับสถานะภาพการซ่อมเรือ และหาทางแก้ไขข้อขัดข้อง
๕.๒ การควบคุมช่าง เมื่อช่าง กรง.ฐท.สส. มาทางานที่เรือ ทางเรือจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑๓๘
๕.๒.๑ ให้นายยามพรรคนาวินประจาวัน สอบถามหัวหน้าชุดของช่างที่มาทางาน ให้ทราบว่า
มาซ่อมทาอะไร มีช่างมาทางานทั้งหมดกี่คน มีเครื่องมือเครื่องใช้ใดมากับช่ างเพื่อการซ่อมบ้าง แล้วให้นายยาม
พรรคนาวินนาหัวหน้าชุดของช่างไปพบหัวหน้าแผนกรับผิดชอบในงานซ่อมนั้นๆ
๕.๒.๒ หัวหน้าแผนกในเรือที่รับผิดชอบงานซ่อมนั้นๆ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ในแผนกควบคุมและ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่ช่างตลอดเวลา ที่ช่างทางานอยู่ในเรือนั้น ตามสมควรและเหมาะสม
๕.๒.๓ หัวหน้าแผนกในเรือที่รับผิดชอบงาน ต้องบันทึกรายการต่างๆ ลงไว้ในสมุดบันทึกช่าง
ปฏิบัติงานในเรือ ซึ่งจัดทาไว้โดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ไว้เป็นหลักฐาน คือ
๕.๒.๓.๑ ชื่อหัวหน้าชุดของช่าง และจานวนช่างที่มาทางาน
๕.๒.๓.๒ เวลาที่ช่างเริ่มทางานและเลิกงาน
๕.๒.๓.๔ รายละเอียดที่ช่างได้ปฏิบัติในวันหนึ่งๆ
๕.๒.๓.๕ สิ่งของต่างๆ ที่ช่างถอดทาค้างไว้ , สิ่งของต่างๆ ที่ช่างนาออกจากเรือหลวง
เพื่อไปซ่อมทาบนบก และสิ่งของที่ช่างซ่อมทาเสร็จแล้วนากลับมาเรือ
๕.๒.๔ ให้หัวหน้าแผนกในเรือที่รับผิดชอบงานควบคุ มฝีมือ และการทางานของช่างให้เป็นไป
ด้วยความประณีตและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ถ้าปรากฏการบกพร่อง
ในการทางานตลอดจนความประพฤติของช่าง ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของช่างนั้นหรือนายทหารกากับการซ่อม
เรือตามแต่กรณี
๕.๒.๕ เมื่อช่างหยุดงานหรือเลิกงานขึ้นจากเรือ เจ้าหน้าที่ทางเรือผู้ควบคุมงานนั้นจะต้อง
รับทราบงานที่ช่างได้ทาค้างไว้ทุกคราว และจะต้องสอบให้รู้ด้วยว่า ในวันต่อไปจะมาทางานอีกหรือไม่ หรือจะ
หยุดงานไปชั่วระยะหนึ่ง เป็นเวลาประมาณเท่าใด ทั้งนี้เพื่อให้หัวหน้าแผนกของงานนั้นๆ ได้ปฏิบัติ การต่องานที่
ค้างนั้นตามความเหมาะสม
๕.๒.๖ ก่อนที่จะขึ้นจากเรือทุกคราว ให้ หัวหน้าชุดของช่างและช่างทุกคนแจ้งให้นายยาม
พรรคนาวิน ประจาวันทราบทุกครั้ง พร้อมทั้งนาเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องประกอบอื่นใดที่จะนากลับไปมา
ให้ทาการตรวจสอบ แล้วฝากเครื่องมือกับทางเรือโดยมีบัญชีฝากเมื่อนายยามพรรคนาวินประจาวันตรวจสอบ
เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ขึ้นจากเรือได้
๕.๒.๗ การประสานงานซ่อมให้ทางเรือประสานงานการซ่อมทากับ กรง.ฐท.สส. โดยผ่าน
นายทหารกากับการซ่อมสร้างในเบื้องต้นหรือนายช่างกองแผนการช่างฯ
๕.๓ การซ่อมทาเรือโบ๊ตหรือเรือยนต์
๕.๓.๑ เมื่อทางเรือรายงานขอซ่อมทาเรือโบ๊ต หรือเรือยนต์ประจาเรือ ให้นาเรือโบ๊ตหรือเรือ
ยนต์ประจาเรือ พร้อมด้วยสาเนาเอกสารขอซ่อมทา ไปส่งมอบให้กับหมวดต่อเรือพลาสติก
๕.๓.๒ หมวดต่อเรือพลาสติก กาหนดสถานที่ซ่อมทาเรือโบ๊ต หรือเรือยนต์ประจาเรือไว้ที่
บริเวณ BOAT POUND ทางเรือจะต้องแจ้งฝากเรือ และเครื่องประกอบเรือกับหมวดต่อเรือพลาสติก เพื่อ
ป้องกันสิ่งของประจาเรือสูญหาย ตามแบบฝากสิ่งของนอกอาคาร
๕.๓.๓ เมื่อได้รับการซ่อมทาเรือเรียบร้อยแล้ว หมวดต่อเรือพลาสติกจะเป็นผู้แจ้งให้ทางเรือมา
รับเรือโบ๊ตหรือเรือยนต์คืน พร้อมกับแจ้งให้กองแผนการช่างทราบ

บทที่ ๖
การนาเรือขึ้น-ลง คานเรือ ( SLIPWAY ) กองโรงงานฐานทพเรือพงงา ทพเรือภาคที่ ๓

๑. กล่าวท่วไป
การนาเรือเข้าอู่ เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยเรือ กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของ
อู่ซ่อม รวมไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องให้การสนับสนุน เพื่ อให้เกิดความปลอดภัย และความเรียบร้อยในการ
ดาเนินการโดยมีขนั้ ตอนปฏิบัติ ตั้งแต่การเตรียมเรือ เข้ารับการซ่อมทา การปฏิบัติของเรือในการเข้าอู่หรือขึ้น
แคร่รับเรือ การรักษาความปลอดภัย การซ่อมทาเรือ การปฏิบัติเมื่อเรือออกจากอู่ เป็นต้น
๑.๑ ตาบลที่ และคุณลักษณะของ คานเรือ( SLIPWAY ) ฐท.พง.ทรภ.๓

250 m.
170 m.
200 m.

180 m.
275 m.

95 m.

ภาพที่ ๑๕๕ ตาบลที่ของคานเรือ ( SLIPWAY ) ฐท.พง.ทรภ.๓
กองโรงงาน ฐานทัพเรือ พังงา เป็นหน่วยขึ้นตรงของ ฐานทัพเรือ พังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ มี
หน้าที่ดาเนินการซ่อมทาเรือ ที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน และตามภารกิจที่ อร.แบ่งมอบมาให้
มีตาบลที่ตั้งอยู่ที่ ๙๒ หมู่ ๕ ตาบลลาแก่น อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๘๒๒๑๐ เป็นอู่ซ่อมเรือ ที่มีคาน
เรือลักษณะเป็นแท่นรับเรือรูปลิ่ม ( WEDGE SHAPE PLATFORM ) ด้านล่างติดตั้งล้อจานวน ๖๙ ล้อ ซึ่งตั้งอยู่
บนราง และรางเป็นแบบ ๓ ราง ขนานกันไป ส่วนด้านบนของแท่นรับเรือรูปลิ่มจะมี แคร่รับเรือ ( CRADLE )อีก ๑
แคร่ ประกอบอยู่สามารถเลื่อนไปมาได้ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๕๕ บนเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ซึ่งใน
ปัจจุบัน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๔๕๐ ตัน ลงมา โดยรายละเอียดเครื่องมืออุปกรณ์ ที่
สาคัญ ดังนี้

๑๔๐
๑.๑.๑ แท่นรับเรือรูปลิ่ม ( WEDGE SHAPE PLATFORM ) จานวน ๑ คาน
กว้าง
๑๐ เมตร
ยาว
๕๔ เมตร

ภาพที่ ๑๕๖ แท่นรับเรือรูปลิ่ม ( WEDGE SHAPE PLATFORM )
๑.๑.๒ แคร่รับเรือ ( CRADLE )
ขนาดยาว ๒๐ เมตร จานวน ๑ ชุด
ขนาดยาว ๓ เมตร จานวน ๖ ชุด

ภาพที่ ๑๕๗ แคร่รับเรือ

๑๔๑
๑.๑.๓ รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ / รถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่นแบบพับได้ / รถยกงาคู่ ( FORKLIFT ) มี
ขีดความสามารถดังนี้
๑.๑.๓.๑ รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ ขนาดยกน้าหนักได้สูงสุด ๒๐ ตัน จานวน ๑ คัน

ภาพที่ ๑๕๘ รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ ขนาดยกน้าหนักได้สูงสุด ๒๐ ตัน
๑.๑.๓.๒ รถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่นแบบพับได้

ขนาดยกน้าหนักได้สูงสุด ๑๐ ตัน

จานวน ๑ คัน

ภาพที่ ๑๕๙ รถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่นแบบพับได้ ขนาดยกน้าหนักได้สูงสุด ๑๐ ตัน

๑๔๒
๑.๑.๓.๓ รถยกงาคู่

ภาพที่ ๑๖๐ รถยกงาคู่
๑.๑.๓.๔ รถยกงาคู่

ภาพที่ ๑๖๑ รถยกงาคู่
๑.๑.๔ ท่าเทียบเรือ และท่าซ่อมเรือ
ท่าเทียบเรือ
- ความยาวหน้าท่า
- ความลึกหน้าท่า
- ระดับที่ขอบหน้าท่า

ได้ ง

๘ ตัน จานวน ๑ คัน

ได้ ง
ได้ ง

๕ ตัน จานวน ๑ คัน

ได้ ง

๑๙๘.๔
๓.๔
๔.๐

๘ ตัน

๕ ตัน

เมตร
เมตร (จาก MSL)
เมตร (สูงกว่า MSL)

๑๔๓
๒. การเตรียมการก่อนนาเรือขึ้นคานเรือ
๒.๑ ขอบเขตความรับผิดชอบซ่อมเรือของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ รับผิดชอบซ่อมทาเรือที่มาปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน จานวนทั้งสิ้น ๑๕ ลา
๒.๒ ข้อมูลเรือที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ รับผิดชอบซ่อมทา ข้อมูลเรือ และมิติต่าง ๆ รวมทั้งระวางขับ
น้าของเรือที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ รับผิดชอบซ่อมทา เป็นไปตามรายละเอียดตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ข้อมูลเรือ และมิติต่าง ๆ รวมทั้งระวางขับน้าของเรือที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ รับผิดชอบซ่อมทา
ชุดเรือ
เรือ ต.213
ระวางขบน้าเต็มที่
29
(ตน)
ระวางขบน้าปกติ
7
(ตน)
ยาว
19.8
(เมตร)
กว้าง
5.5
(เมตร)
กินน้าลึกเฉลี่ย
1.8
(เมตร)
กินน้าลึกเต็มที่
1.6/1.6
(เมตร)
กินน้าลึกปกติ(เมตร)
-

เรือ ต.91

ร.ล.ราชฤทธิ์

ร.ล.สตหีบ

ร.ล.ชลบุรี

ร.ล.หวหิน

ร.ล.คารณสินธุ์

130

270

300

450

645

530

117

235

270

432

546

475

34

49.8

50.14

60.4

62

62

32

7.5

7.3

8.8

8.9

8.22

1.55

2.3

1.8

1.5

2.7

4.5(w dome)

1.4/1.7

1.7/1.9

2.7

2.53/2.25

1.5/1.8

-

2.2

2.31/2.09

1.78/1.719 1.867/1.881
-

1.943/2.137

๒.๓ การจัดเรือเข้ารับการซ่อมทา
๒.๓.๑ การจัดเรือเข้าซ่อมทาตามแผน นั้น กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะทาแผนการนาเรือเข้าซ่อมทา
โดยอ้างอิงจากแผนซ่อมบารุงเรือระยะปานกลาง (แผน ๕ ปี) ของ อร. สาหรับระยะเวลาในการซ่อมทาเรือแต่ละลา
นั้นจะพิจารณาจากประเภท (ระดับ) ของการซ่อมทา รวมทั้งสภาพของตัวเรือใต้แนวน้า และสีท้องเรือเป็นหลัก
๒.๓.๒ การจัดเรือเข้าซ่อมฉุกเฉิน โดยการจัดเรือเข้ารับการซ่อมฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ซ่อมทาตัวเรือเหนือแนวน้า ตัวเรือใต้แนวน้า หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เกิดความชารุดเสียหาย ซึ่งการชารุด
เสียหายดังกล่าวนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไข หรือซ่อมทา แล้วจะส่งผลกระทบต่อภรกิจของเรือ หรือทาให้เรือ
เกิดการชารุดเสียหาย เพิ่มมากขึ้นโดยการซ่อมทาฉุกเฉินนั้นไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
๒.๔ การแจ้งเรือให้เข้ารับการซ่อมทา
๒.๔.๑ การปฏิบัติของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ แบ่งลักษณะการแจ้งเรือให้เข้ารับการซ่อมทา ดังนี้
๒.๔.๑.๑ เรือที่เข้ารับการซ่อมทาตามแผนปกติ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะเป็นผู้ออกข่าว
ราชนาวี ถึง ทรภ.๓ โดยแจ้งกองเรือต้นสังกัด และเรือที่จะเข้ารับการซ่อมทา โดยจะกาหนดวัน เวลา พร้อมทั้ง
ท่าเทียบเรือ เพื่อให้เรือมาเข้ารับการซ่อมทาที่ ฐท.พง.ทรภ.๓
๒.๔.๑.๒ เรือที่เข้ารับการซ่อมทาฉุกเฉิน เรือที่จะเข้ารับการซ่อมทา จะต้องออกข่าวราช
นาวี ถึง ทรภ.๓ เพื่อขอรับการสนับสนุนการซ่อมทาอุปกรณ์ที่ชารุด เสียหาย ต่าง ๆ เมื่อ ทรภ.๓ รับทราบ ทรภ.๓
จะออกข่าวราชนาวี ถึง ฐท.พง.ทรภ.๓ เพื่อสั่งการ ให้ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ เรียกเรือภายหลัง เมื่อพิจารณาถึงระดับ
การซ่อมทา และเตรียมเครื่องมือ อะไหล่เป็นที่เรียบร้อย จากนั้น เมื่อได้รับแจ้งแล้ว กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะออก

๑๔๔
ข่าวราชนาวี ถึง ทรภ.๓ โดยจะกาหนดวัน เวลา พร้อมทั้งท่าเทียบเรือ เพื่อให้เรือมาเข้ารับการซ่อมทาที่ ฐท.
พง.ทรภ.๓ เพื่อให้ ทรภ.๓สั่งการให้เรือยาตราเข้าออกตามจุดที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ กาหนด พร้อมทั้งแจ้งให้
กองเรือต้นสังกัด ทราบ
๒.๔.๒ การปฏิบัติของหน่วยเรือ เมื่อเรือและหน่วยเกี่ยวข้องทราบแล้ว ให้เรือดาเนินการถ่าย
น้า และน้ามันเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จก่อน หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้ประสาน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓โดยตรง
พร้อมกันนี้ให้แจ้ง ฐท.พง.ทรภ.๓ ทราบถึง การขอรับการสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าเที ยบด้วย
เช่น คนรับเชือกเรือ ลากจูง และข่ายการสื่อสาร ฯลฯ
๒.๔.๓ การปฏิบัติเมื่อเรือที่เข้ารับการซ่อมทาเดินทางมาถึง ฐท.พง.ทรภ.๓ เมื่อเรือที่เข้ารับ
การซ่อมทาเดินทางมาถึง ฐท.พง.ทรภ.๓ แล้ว นายทหารกากับการซ่อมสร้าง (นกซ.) กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะลง
ไปแนะนาตนเองต่อเจ้าหน้าที่ทางเรือในโอกาสแรก เพื่อให้การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
จัดการบริการด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นให้กับเรือที่มาเข้ารับการซ่อมทา พร้อมกับนาเอกสารคาแนะนาและข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ไปให้กับเรือ เพื่อที่จะให้เรือได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเรืออยู่ในพื้นที่ของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
๒.๕ การเลื่อนเรือ ที่ท่าเทียบเรือ และท่าซ่อมเรือ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ เป็นผู้กาหนดจุดจอดเรือ และ ฐท.พง.ทรภ.๓ จะออกข่าวราชนาวี ถึง
เรือที่เข้ารับการซ่อมทา กองเรือต้นสังกัด และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัน เวลา และจุดจอดเรือที่แน่นอนที่
จะเลื่อนเรือไปจอด
๒.๖ การเตรียมของทางเรือที่ขึ้น คานเรือ จนท.ทางเรืออยู่ในความรับผิดชอบของ ผบ.เรือ และ
ผู้ตรวจสอบการเตรียมเรือ คือ นายทหารการอู่ ในการเตรียมเรือให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่
พ.ศ.๒๕๒๓ การเตรียมการ เมื่อได้รับการประสานนาเรือขึ้น คานเรือ ให้เรือต้องปฏิบัติดังนี้ซึ่งมีรายละเอียดใน
การปฏิบัติ ดังนี้
๒.๖.๑ ขนถ่ ายน้ าหนั กออกจากเรื อให้ เรื อ เบาที่สุ ด เช่ น น้ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และเครื่ อ ง
สรรพาวุธ (ขทร.ที่ ๓๕ มาตรา ๓ ข้อ ๒ ก.)
๒.๖.๒ บรรดาวัตถุระเบิดต่างๆ ให้นาขึ้ นจากเรือให้หมดก่อนเรือขึ้น คานเรือ เว้นไว้แต่เพื่อ
รักษาการณ์
๒.๖.๓ แต่งเรือให้ตั้งตรงไม่เอียง ขวา-ซ้าย และเรือมีทริมได้ไม่เกิน ๑% ของความยาวของเรือ
๒.๖.๔ หมุนเครื่องจักรใหญ่ หรือเพลาใบจักรให้ปลายปีกใบจักรของเรืออยู่ตาแหน่งที่สูงกว่า
แนวกระดูกงูมากที่สุด (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ ๒๕๒๓)
๒.๖.๕ สาหรับเรือที่ต่อด้วยไม้ ให้ถอดหน้าแปลนต่อเพลาใบจักรออกจากเครื่องแล้วยึดเพลา
ใบจักรให้แน่น (ระเบียบ กร.ว่าเรือ เข้าอู่๒๕๒๓)
๒.๖.๖ เพื่อให้การเตรียมการและการปฏิบัติ เป็นไปโดยเรียบร้อยและเหมาะสมให้ผู้รับผิดชอบ
ของทางเรือไปพบกับนายทหารการอู่ เพื่อนัดหมายและฟังคาชี้แจงก่อนวันกาหนดขึ้นคานเรือ
๒.๖.๗ หมายตาแหน่ง กง ฝากั้นน้า ทางน้าเข้าออกใต้แนวน้า ด้วยสีที่เห็นชัดเจน การเขียน
เลขกากับเขียนเฉพาะ กงที่ ๕, ๑๐, ๑๕ ฯลฯ นอกนั้นให้ขีดเส้นทุกๆ กง ที่ใดตรงกับ ฝาห้อง(BULKHEAD) ให้
ทาเครื่องหมายดอกจันทร์เหนือขีด การหมายตาแหน่งกงต้องเขียน ให้ตรงกับกงเรือ
๒.๖.๘ ทหารประจาเรือ ต้องพร้อมที่เรือ ก่อนกาหนดนัดหมาย ๑ ชม.ทั้งนี้อาจมีการนาเรือขึ้น
คานเรือก่อนเวลาได้เนื่องจากเหตุผลจาเป็นบางประการ (เช่น ระดับน้าขึ้น-ลง)
๒.๗ การเตรียมและการนาเรือขึ้นคานเรือ
๒.๗.๑ ศึกษา DOCKING PLAN ของเรือที่จะขึ้นคานเรือ

๑๔๕
๒.๗.๒ ตรวจแบบสอบถามที่ทางเรือส่งขึ้นมาเพื่อจะได้ทราบถึงรายละเอียดของน้าจืด น้ามัน
เชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น เรือกินน้าลึกหัว-ท้าย ตามปกติจะยอมให้เรือมีทริมได้ไม่เกิน ๑% ของความยาวของเรือ
๒.๗.๓ ตรวจสอบการวางหมอนบนแคร่รับเรือให้ถูกต้องตามแบบ
๒.๗.๔ ทดลองความพร้อมของแคร่รับเรือ โดยการตรวจสอบระบบเบรก และการทางาน
โดยทั่วไปแล้วนาแคร่รับเรือขึ้น-ลง ตัวเปล่าก็เพื่อตรวจความพร้อมของคานเรือ
๒.๗.๕ เลื่อนแคร่รับเรือที่เตรียมไว้เข้าคานเรือ ให้น้าหนักของเรือที่จะขึ้นอยู่ตรงกึ่งกลางแคร่
รับเรือให้มากที่สุด
๒.๗.๖ ทาเครื่องหมายตาแหน่งสาคัญๆ เอาไว้บริเวณขอบปูนทางเดินทั้งสองข้างและที่แคร่รับเรือ
ของคานเรือ เช่น หัวเรือ–ท้ายเรือ ใบจักร หางเสือ กระดูกงูเสริม ตระแกรงทางดูดน้าต่างๆ ตาแหน่งของหมอน
ข้างแต่ละคู่ และติดทุ่นลูกดิ่งหัวเรือ – ท้ายเรือ
๒.๗.๗ เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ไว้ตามตาแหน่งต่างๆ
๒.๗.๘ จัดคนประจาเชือกนาเรือขึ้นแคร่รับเรือ
๒.๗.๙ หัวหน้าชุดควบคุมรายงานให้นายทหารการอู่ทราบ แล้วนายทหารการอู่จะสั่งหย่อน
แคร่รับเรือ ให้ได้ระดับความลึกที่ต้องการ แล้วสั่งนาเรือเข้าไปในแคร่รับเรือ ตามตาแหน่งที่เตรียมไว้
๒.๗.๑๐ ติดตั้งรอกดึงทางราบหรือรอกจาดแทนเชือกนาเรือที่หัวเรือและท้ายเรือทั้ง ๔ เส้น
เพื่อแต่งเรือให้ตรงตามตาแหน่งที่กาหนดไว้
๒.๗.๑๑ แต่งการเอียงของเรือ ขวา – ซ้าย โดยใช้น้าหนักถ่วง
๒.๗.๑๒ นายทหารการอู่จะสั่งดึงแคร่รับเรือ เมื่อแคร่รับเรือขึ้นมาใกล้จะถึงกระดูกงู
๒.๗.๑๓ นายทหารการอู่จะสั่ งหยุด แคร่รับเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประดาน้าลงไปตรวจตาม
ตาแหน่งต่างๆ ที่สาคัญใต้ท้องเรือ เมื่อเรียบร้อยแล้ว นายทหารการอู่จะสั่งดึงแคร่รับเรือต่อไป
๒.๗.๑๔ เมื่อเรือนั่งหมอนกลางหรือหมอนหลักแล้วประมาณ ๓ – ๕ หมอน พอที่จะจัดหมอนข้าง
ได้แล้ว นายทหารการอู่จะสั่งหยุดแคร่รับเรือ ทาการจัดหมอนข้างที่เตรียมไว้ทีละคู่พร้อมๆ กันทั้งสองกราบจนครบ
๒.๗.๑๕ เมื่อจัดหมอนข้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายทหารการอู่จะสั่ง ดึงแคร่รับเรือขึ้น เมื่อแคร่
รับเรือขึ้นพ้นน้า จะสั่งหยุดแคร่รับเรือ ตรวจดูการนั่งหมอนของเรือประกอบเสาค้ายันท้ายเรือให้เรียบร้อย
๒.๗.๑๖ ปลดรอกแจ็คหรือรอกจาด ประกอบลวดสลิงยึดข้างเรือทั้งสองกราบเรือให้แน่นด้วย
เกลียวผ่อนแรง
๒.๗.๑๗ ดึงแคร่รับเรือขึ้นให้ได้ระดับกับรางต่อของทางเลื่อนเรือ
๒.๗.๑๘ ฉีดน้าล้างเรือ แคร่รับเรือ
๒.๗.๑๙ เลื่อนเรือเข้าลานซ่อมเรือตามที่กาหนดไว้แล้วจัดหมอนและเสาค้ายันให้แน่นทุกตาแหน่ง
๒.๗.๒๐ เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย
๓. การปฏิบติของเรือในการขึ้นคานเรือ และการรกษาความปลอดภย
๓.๑ การเตรียมการก่อนนาเรือ ขึ้นคานเรือ เมื่อได้รับแจ้งกาหนดให้เรือเข้าอู่แล้ว ทางเรือจะต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ก่อนถึงกาหนดน าเรือ ขึ้นคานเรือ ประมาณ ๕ วัน นายทหารก ากับการซ่อ มสร้า ง
กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะนัดผู้แทนทางเรือประชุม เพื่อตกลงในข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการนาเรือเข้าอู่ และการปฏิบัติ
ระหว่างที่เรืออยู่ในอู่
๓.๑.๒ จัดการขนถ่ายน้าหนักออกจากเรือ ให้เรือเบาที่ สุด เช่น น้า น้ามันเชื้อเพลิงและเครื่อง
สรรพาวุธ (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๓ ข้อ ๒ ก)

๑๔๖
๓.๑.๓ ให้สูบน้าท้องเรือให้แห้งก่อนเข้าเทียบท่า
๓.๑.๔ หมายตาแหน่ง กงฝากั้นน้า ทางน้าเข้าออกใต้แนวน้าด้วยสีให้เห็นได้ชัดเจน การเขียน
เลขกากับเขียนเฉพาะกงที่ ๕ ๑๐ ๑๕ ฯลฯ นอกนั้นให้ขีดเส้นทุกกง ที่ใดตรงกับฝากั้นห้อง (BULK HEAD) ให้
ทาเครื่องหมายดอกจันทร์เหนือขีด การหมายตาแหน่งกง ต้องเขียนให้ตรงกับกงเรือ มิใช่วัดเป็นเมตรหรือฟุต
๓.๑.๕ ตรวจสอบสภาพความเป็นจริง ของส่วนที่ยื่นเกินท้องเรือ เช่น โซนาร์ เครื่องหยั่งน้า
ฯลฯ โดยเฉพาะใบจักรและหางเสือ ซึ่งอยู่ต่ากว่ากระดูกงู ตามแบบรายงานหมายเลข ๓ ส่งให้นายทหารกากับ
การซ่อมสร้าง กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ล่วงหน้าก่อนเรือเข้าอู่ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
๓.๑.๖ วัดและจดปริมาณน้า น้ามันตามถังต่าง ๆ ภายในเรือก่อนเรือเข้าอู่ ลงในแบบรายงาน
หมายเลข ๔ และนารายการเกี่ยวกับเรือเข้าออกอู่ หรือขึ้นชานยกเรือครั้งสุดท้าย ตามแบบรายงานหมายเลข ๒
ส่งให้ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ล่วงหน้าก่อนเรือเข้าอู่แห้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน
๓.๑.๗ บรรดาวัตถุระเบิดต่าง ๆ ให้นาขึ้นจากเรือให้หมดก่อนเรือเข้าอู่ เว้นไว้แต่รักษาการณ์
๓.๑.๘ ต้องปรับแต่งทริมเรือให้อยู่ในสภาพตั้งตรงไม่เอียงขวา – ซ้าย และดราฟท์ หัว – ท้ายต้อง
ไม่เกินร้อยละ ๑ ของความยาวเรือ หากไม่สามารถปรั บแต่งได้ ให้แจ้ง ส่งให้ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง
กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ล่วงหน้าก่อนเรือเข้าอู่แห้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน
๓.๑.๙ หมุนเครื่องจักรใหญ่ หรือเพลาใบจักรให้ปลายปีใบจักรของเรืออยู่ในตาแหน่งที่สูงกว่า
แนวกระดูกงูมากที่สุด (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๓.๑.๑๐ ก่อนเรือเข้าอู่ ให้เตรียมเชือก (หรือลวด ถ้าจาเป็น)ไกหัวขวา – ซ้าย ไกท้ายขวา – ซ้าย
ยาวเส้นละ ๕๐ เมตร ปลายข้างหนึ่งผูกไว้ในเรืออีกข้างหนึ่งสาหรับส่งขึ้นไปบนบก เพื่อใช้ดึงเรือเข้าอู่การเตรียม
เชือกนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะแจ้งให้ทราบ
๓.๑.๑๑ จัดทหารช่วยในการรับเชือก เตรียมปลดเชือกไกต่าง ๆ และช่วยในการผลักดันเรือ
๓.๑.๑๒ นายทหารและทหารประจาเรือ ต้องพร้อมที่เรือ ก่อนกาหนดนัดหมาย ๑ ชม.
เนื่องจากอาจมีการนาเรือเข้าอู่ก่อนกาหนดเวลา ตามความเหมาะสม
๓.๒ ข้อห้ามของเรือขณะที่อยู่ในอู่แห้ง
๓.๒.๑ ห้ามใช้ส้วมและห้องน้าบนเรืออย่างเด็ดขาด
๓.๒.๒ ห้ามทิ้งสิ่งของใด ๆ ลงในท่าเทียบเรือ
๓.๒.๓ ห้ามอาบหรือซักล้างบนท่าบริเวณท่าเทียบเรือ
๓.๒.๔ ห้ามต่อท่อน้าทุกชนิดลงในเรือโดยพลการ
๓.๒.๕ ให้เจ้าหน้าที่เรือใช้บันไดในการขึ้นลงเรือ
๓.๒.๖ ห้ามเจ้าหน้าที่เรือเดินขึ้นลงบนไม้ค้ายันเรือเป็นอันขาด (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๔)
นายทหารการอู่จะสั่งให้ทอดสะพาน (GANG WAY) หรือบันไดให้เมื่อเรือได้นั่งหมอนและค้ายันเรียบร้อย
๓.๒.๗ ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้าหนักมาก ๆ หลักจากเรือนั่งหมอนเรี ยบร้อย จะย้ายได้ใน
เมื่อจาเป็นจะต้องยกไปซ่อม เมื่อซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกลงไปวางไว้อย่างเดิม การยกของหนัก ๆ จากเรือขึ้น
ไปซ่อมที่โรงงานหรือเมื่อซ่อมเสร็จแล้วยกลงเรือ ให้ ทางเรือจัดทหารประจาเรือช่วยตามความจาเป็น การห้าม
ย้ายของหนักนี้ รวมถึงการเพิ่มหรือลด และการเปลี่ยนน้ามันเชื้อเพลิงและหรือของเหลวอื่น ๆ ที่บรรจุในถังด้วย
ถ้าจาเป็นให้ขออนุญาต แผนกแผน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ก่อน (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๙) หากมีความจาเป็น
ให้แจ้ง แผนกแผน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ เพื่อพิจารณาผลกระทบ และความปลอดภัย ก่อน ทั้งนี้ให้ทางเรือแจ้งให้
นายทหารการอู่ทราบด้วย
๓.๒.๘ ห้ามทาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทาให้เรือสั่นสะเทือน เช่น การวิ่ง การกระโดด และเดิน
เครื่องยนต์เครื่องจักรใด ๆ (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)

๑๔๗
๓.๒.๙ เมื่อจะหมุนเครื่องจักรใหญ่ทุกครั้ง ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือสิ่ งกีดขวาง การ
หมุนใบจักร (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๓.๒.๑๐ สิ่งของที่มีน้าหนักมาก ๆ ถ้าจาเป็นต้องวางบนพื้นอู่แห้ง ต้องแจ้งให้โรงงานเชือกกรอกและ
การอู่ กองสนับสนุน ทราบก่อน เพื่อจะได้ช่วยเหลือในการยก
๓.๒.๑๑ ห้ามมิให้เปิดน้าข้างอู่ เพื่ออาบหรือล้างภาชนะเด็ดขาด (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๕)
๓.๒.๑๒ ห้ามประกอบอาหารในเรือ (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓) ทั้งนี้ กงน.ฐท.
พง.ทรภ.๓ ได้จัดสถานทีป่ ระกอบอาหารไว้บริเวณอาคารที่พักกาลังเรือแล้ว
๓.๒.๑๓ ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เวร, ยาม พักอาศัยบนเรือภายหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดราชการ
ทั้งนี้ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ได้จัดที่พักของกาลังพลเรือไว้ให้ที่อาคารที่พักกาลังพลเรือแล้ว
๓.๒.๑๔ การต่อไฟบกและโทรศัพท์ ให้แจ้ง แผนกแผน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ เพื่อสั่งการให้ มว.
ไฟฟ้า มาดาเนินการให้
๓.๒.๑๕ ต้องขออนุญาตนาพาหนะเข้าบริเวณลานซ่อมทาเรือที่ บก.กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ทุก
ครั้ง และห้ามจอดพาหนะในบริเวณลานซ่อมทาเรือ เกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
๓.๓ ข้อห้ามของเรือขณะที่อยู่ในพื้นที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
๓.๓.๑ ห้ามยิงนกตกปลา หรือลงจับสัตว์น้า หรือลงดาน้าในบริเวณท่าเทียบเรือและลานซ่อม
ทาเรือโดยเด็ดขาด
๓.๓.๒ ห้ามนาอาหารและสุรามารับประทานและดื่มบริเวณท่าเทียบเรือและลานซ่อมทาเรือ
๓.๓.๓ ห้ามนายานพาหนะส่วนตัวไปจอดในบริเวณลานซ่อมทาเรือ ท่าเทียบเรือ และโรงงาน
ต่าง ๆ ทั้งนี้ให้จอดพาหนะในเขตที่กาหนด
๓.๓.๔ ห้ามเข้าไปในเขตหวงห้าม เช่น บริเวณคลังน้ามัน HARBOUR CONTROL ห้องควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้า และหม้อแปลงความถี่ เป็นต้น
๓.๓.๕ ห้ามทหารแต่งกายไม่ถกู ระเบียบ ติดต่อราชการใน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
๓.๓.๖ ห้ามฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ หรือสั่งการใด ๆ ของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
๓.๓.๗ ห้ามขีดเขียน ขูดขีด หรือทาลายประกาศหรือข้อความใด ๆ ที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ได้
จัดทาขึ้น
๓.๓.๘ ห้ามเล่นกีฬาใกล้กับลานซ่อมทาเรือ โรงงานต่าง ๆ ให้เล่นกีฬาในเขตที่กาหนด
๓.๓.๙ ห้ามใช้สโมสรสัญญาบัตรและสโมสรต่ากว่าสัญญาบัตรก่อนเวลาที่กาหนด
๓.๓.๑๐ ห้ามสูบน้าท้องเรือ ถ่ายน้ามันเสีย และขยะลงทะเล
๓.๓.๑๑ ห้ามปีนรั้วหรือกาแพง หรือเข้า – ออก นอกเส้นทางที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ กาหนด
๓.๓.๑๒ ห้ามรับ – ส่งน้ามันเชื้อเพลิง บริเวณท่าเรือโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้ประสานกับแผนก
การท่า ฐท.พง.ทรภ.๓ และปฏิบัติตามขั้นตอนใน แบบรายงานหมายเลข ๙ แล้ว
๓.๓.๑๓ ห้ามใช้ท่าของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ เป็นท่าขึ้น – ลง ของเรือเอกชนทุกชนิด เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจาก ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓
๓.๔ การรักษาความปลอดภัย
๓.๔.๑ การผ่านเข้า – ออก การใช้เส้นทางพื้นที่ควบคุม พื้นที่หวงห้ามให้ปฏิบัติตาม “ระเบียบ
อู่ ฐท.พง.ทรภ.๓ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ พ.ศ.๒๕๕๕”
๓.๔.๒ การป้องกันไฟไหม้
๓.๔.๒.๑ ให้เรือที่เข้ารับการซ่อมทาที่คานเรือทุกลาต่อน้าดับเพลิงจากท่อน้าดับเพลิง
เข้ากับเมนดับเพลิงในเรือไว้ตลอดเวลา แล้วทดลองให้ใช้ราชการ เพื่อใช้ในโอกาสที่เกิดไฟไหม้ในเรือ

๑๔๘
๓.๔.๒.๒ ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ในเรือ ทางเรือต้องดับไฟในขั้นต้นทันที และรายงาน
ตามลาดับชั้นพร้อมทั้งแจ้ง กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ รวมทั้งนายทหารเวร หรือผู้ช่วยนายทหารเวรทราบโดยด่วน เพื่อ
จะได้ติดต่อให้หน่วยดับเพลิงมาช่วยดับไฟ
๓.๔.๒.๓ ก่อนที่จะเริ่มงานตัดและเชื่อมประสานแผ่นเหล็กตัวเรือ จนท.กงน.ฐท.พง.ทรภ.
๓ จะทาการตรวจวัดไอระเหยของน้ามันเชื้อเพลิง ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยในการทางาน และจะให้ เจ้าหน้าที่
ประจาเรือลงนามกากับ หลังจากนั้นช่างผู้ควบคุมจะติดต่อกับนายยามพรรคนาวิน หรือผู้ควบคุมเรือ ให้จัดยาม
เฝ้าไฟ เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟไหม้ เมื่อได้รับอนุญาตจากทางเรือแล้วจึงจะดาเนินการได้
๓.๔.๒.๔ ทางเรือต้องเตรียมเครื่องมือดับไฟเบื้องต้น (ขวด CO2 ถังทราย น้า) ไว้ให้
พร้อมที่สามารถจะดับไฟขั้นต้นได้ทันที การตัดและเชื่อมประสานในห้องหรือการทางานใด ๆ ที่ต้องใช้ความ
ร้อนอันจะเป็นสาเหตุให้ เกิดไฟไหม้ขึ้นได้นั้น ทางเรือจะต้องตรวจตราห้องตรงข้าม และจัดยามเฝ้าโดยตลอด
และพร้อมที่จะดับไฟได้ทันที
๓.๔.๒.๕ เมื่อเสร็จจากการตัดและเชื่อมประสานแล้ว ให้ตรวจสอบบริเวณที่ ทางานให้
ละเอียดอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณที่ทางานนั้น
๓.๔.๒.๖ ให้ตรวจสอบวัดแก๊สติดไฟเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่มีการ
ตัดและเชื่อมประสาน และให้มีการวัดแก๊สใหม่ทุกครั้งหลังจากมีการหยุดพัก
๓.๔.๓ การป้องกันการโจรกรรมในเรือ
๓.๔.๓.๑ ในเวลางานทางเรือจะต้องจัดเจ้าหน้ าที่ควบคุมการซ่อมทาโดยใกล้ชิด วิธีนี้
นอกจาก จะทราบว่าการซ่อมทาได้ก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงไร ยังเป็นการควบคุมความปลอดภัยของเรือด้วย
๓.๔.๓.๒ ก่อนถึงเวลาเลิกงานของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ทางเรือจะต้องตรวจบริเวณที่มี
การซ่อมทาทั้งในเรือ และนอกเรือ ถ้ามีการถอดส่วนประกอบใดออกปรับซ่อมและงานยังไม่เสร็ จ เจ้าหน้าที่ทาง
เรือแต่ละแผนกที่ควบคุมการซ่อมทาจะต้องจัดเก็บส่ วนประกอบดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย และเตือนช่างให้เก็บ
กวาดสิ่งของที่อาจเป็นเชื้อเพลิงได้ให้เรียบร้อย หลังเวลาเลิกงานแล้ว ยามทางเรือจะต้องให้ช่างขึ้นไปจากเรือให้
หมด เว้นเสียแต่เป็นการทางานล่วงเวลา
๓.๔.๓.๓ ในเวลากลางคืน ให้ยามประจาเรือระมัดระวังคนแปลกปลอมลงไปใกล้ท้องเรือ
๓.๔.๔ การตรวจช่องใต้ท้องเรือ ในขณะที่เรืออยู่ในคานเรือ หลังเลิกงานแล้วให้ทางเรือตรวจ
ตราบรรดาช่องใต้ท้องเรือทุกช่อง ส่วนลิ้นหรือช่องที่ช่างกาลังซ่อมทาอยู่ก็จะต้องรู้และสามารถจะนามาปิดได้
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (ระเบียบ กร.ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๓.๔.๕ การระมัดระวังมิให้สิ่งของหรือเครื่องจักรกลชารุด
๓.๔.๕.๑ ถ้ามีการพ่นทรายแผ่นเหล็กตัวเรือ ทางเรือจะต้องปกปิดไม่ให้ทรายหรือฝุ่นเข้าไป
ในตัวเรือ ซึ่งทาอันตรายต่อเครื่องจักรกล สรรพาวุธ และสิ่งของต่าง ๆ ตลอดจนรบกวนความเป็นอยู่ของคนประจาเรือ
๓.๔.๕.๒ ขณะที่เรืออยู่ในคานเรือหรือบนแคร่รับเรือ ถ้าทางเรือเห็นช่างของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดชารุดใหม่ นอกเหนือจากการกระทาที่ต่อเนื่องในการรื้อถอน ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ของช่างนั้น ๆ หรือนายทหารกากับการซ่อมสร้างทราบ
๓.๕ การตรวจเรือ
๓.๕.๑ ให้ จนท.ประจาเรือ หะเรียสมอ โซ่สมอ และหรือลวดสมอวางเรียงกับพื้นอู่หรือลาน
ซ่อมเรือเพื่อรับการตรวจ และให้ทาความสะอาดยุ้งโซ่และใบจักรด้วย
๓.๕.๒ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ อรม.อร. จะนัดหมายทางเรื อและแจ้งหน่ว ยต้นสั งกัด ให้ จั ด
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมในการตรวจเรือ ซึ่งจะต้องชี้แจงสิ่งชารุดของตัวเรือและสิ่งอื่นใต้แนวน้าแก่เจ้าหน้าที่ อรม.อร.
ได้โดยถูกต้อง

๑๔๙
๓.๕.๓ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะแจ้งกาหนดวันออกจากคานเรือ ให้ ผู้ ร่ว มตรวจเรือทราบ
ภายหลังจากการตรวจสิ่งชารุดเสียหายของเรือใต้แนวน้าเรียบร้อยแล้ว
๔. การดาเนินการในการซ่อมทาระหว่างที่เรืออยู่ที่ลานซ่อมเรือ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
๔.๑ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะแต่งตั้งนายทหารกากับการซ่อมสร้าง จานวน ๑ นาย เพื่อกากับดูแล
เรือที่เข้ารับการซ่อมทาบนลานซ่อมเรือ โดยจะมีหน้าที่ดังนี้
๔.๑.๑ เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่นายทหารกากับการซ่อมสร้างแล้ว ให้ตรวจสอบรายการ
ซ่อมที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมงานการซ่อม
๔.๑.๒ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง จะต้องไปติดต่อกับทางเรือ ที่เข้ารับการซ่อมทาทันทีที่
เรือจอดเทียบท่า เพื่อจัดบริการต่างๆ ที่จาเป็นให้ และเป็นการเริ่มต้นการติดต่อกับนายทหารประจาเรือ
๔.๑.๓ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง จะต้องร่ว มพิจารณางานที่จะต้องทาให้ เสร็จอย่าง
ละเอียด ทั้งงานที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะต้องทาและงานที่ทางเรือต้องทาเอง พร้อมที่จะพิจารณาปัญหาต่างๆ
ร่วมกับทางเรือกับต้องอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น การขอใช้บริการเครื่องปรับอากาศ, ไฟฟ้าบก, น้าประปา,
โทรศัพท์ การถ่ายน้ามันเชื้อเพลิงขึ้นจากเรือ การเก็บสิ่งของที่จะนาขึ้นจากเรือ ฯลฯ
๔.๑.๔ จะต้องพิจารณางานทุกงาน และจัดทาสถานะภาพของงาน ตลอดทุกระยะของงานไว้
ในทีท่ างานของนายทหารกากับการซ่อมเรือเอง จะต้องแน่ในว่าบรรดาโรงงานต่างๆ เสนอรายงานสถานะภาพ
ของงานให้กองแผนและประมาณการช่าง ซึ่งกาหนดไว้ในการตรวจสอบและรายงานในใบสั่งงาน
๔.๑.๕ จะต้องตรวจงานที่ได้กระทาที่เรือซึ่งได้รับมอบหมาย และติดตามความก้าวหน้าของงาน
ภายในโรงงานต่างๆ เพื่อให้วันทางานแล้วเสร็จของแต่ละงานและการซ่อมทาทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่กาหนด
๔.๑.๖ ระหว่างการซ่อมเรือ มีรายการใดที่ต้องทาเพิ่มเติมต่อเนื่องจากงานเดิมอีก ให้บัน ทึก
และติดต่อกับหน่วยปฏิบัติงานนั้นๆ ให้ทราบในโอกาสแรก และงานใดที่ต้องสั่งการบันทึก ให้ปฏิบัติได้แล้ว
ติดต่อกับแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายหลัง
๔.๑.๗ จะต้องเสนอแนะให้กาหนดแผนงานใหม่ ในโอกาสที่เกิดความจาเป็น เนื่องจากคนไม่
พอทางาน ขาดวัสดุ ดินฟ้าอากาศและสาเหตุอื่นๆ
๔.๑.๘ จะต้องน าใบสั่ งงานไปให้ เ จ้าหน้าที่ท างเรือเซ็ นรับ งาน เมื่อ งานนั้ นแล้ ว เสร็ จหรื อ
รับทราบรายละเอียดเมื่องานนั้นแล้วเสร็จ แต่ ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่ทางเรือ จาเป็นจะต้องปิดใบสั่งงานนั้น
โดยเร็ว ฉะนั้นจาเป็นต้องหารายละเอียดมาชี้แจงกับทางเรือในโอกาสแรก
๔.๑.๙ เมื่อเรือขึ้นคานเรือและเรือลงจากคานเรือ นายทหารกากับการซ่อมเรือจะต้องแน่ใจว่า
บรรดาท่อทางต่างๆ และสายไฟได้ต่อถูกต้อง หรือเอาออกเรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อกับแผนกต่างๆ เพื่อเป็น
ผู้ดาเนินการให้
๔.๑.๑๐ นัดหมายการประชุมระหว่างหน่วยต่างๆ ใน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ และเจ้าหน้าที่เรือ
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสถานะภาพการซ่อมเรือ และหาทางแก้ไขข้อขัดข้อง
๔.๒ การควบคุมช่าง เมื่อช่าง กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ มาทางานที่เรือ ทางเรือจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๒.๑ ให้นายยามพรรคนาวินประจาวัน สอบถามหัวหน้าชุดของช่างที่มาทางาน ให้ทราบว่า
มาซ่อมทาอะไร มีช่างมาทางานทั้งหมดกี่คน มีเครื่องมือเครื่องใช้ใดมากับช่างเพื่อการซ่อมบ้าง แล้วให้นายยาม
พรรคนาวินนาหัวหน้าชุดของช่างไปพบหัวหน้าแผนกรับผิดชอบในงานซ่อมนั้นๆ
๔.๒.๒ หัวหน้าแผนกในเรือที่รับผิดชอบงานซ่อมนั้นๆ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ในแผนกควบคุมและ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่ช่างตลอดเวลา ที่ช่างทางานอยู่ในเรือนั้น ตามสมควรและเหมาะสม

๑๕๐
๔.๒.๓ หัวหน้าแผนกในเรือที่รับผิดชอบงาน ต้องบันทึกรายการต่างๆ ลงไว้ในสมุดบันทึกช่าง
ปฏิบัติงานในเรือ ซึ่งจัดทาไว้โดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ไว้เป็นหลักฐาน คือ
๔.๒.๓.๑ ชื่อหัวหน้าชุดของช่าง และจานวนช่างที่มาทางาน
๔.๒.๓.๒ เวลาที่ช่างเริ่มทางานและเลิกงาน
๔.๒.๓.๔ รายละเอียดที่ช่างได้ปฏิบัติในวันหนึ่งๆ
๔.๒.๓.๕ สิ่งของต่างๆ ที่ช่างถอดทาค้างไว้ , สิ่งของต่างๆ ที่ช่างนาออกจากเรือหลวง
เพื่อไปซ่อมทาบนบก และสิ่งของที่ช่างซ่อมทาเสร็จแล้วนากลับมาเรือ
๔.๒.๔ ให้หัวหน้าแผนกในเรือที่รับผิดชอบงานควบคุมฝีมือ และการทางานของช่างให้เป็นไป
ด้วยความประณีตและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ถ้าปรากฏการบกพร่อง
ในการทางานตลอดจนความประพฤติของช่าง ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของช่างนั้นหรือนายทหารกากับการซ่อม
เรือตามแต่กรณี
๔.๒.๕ เมื่อช่างหยุดงานหรือเลิกงานขึ้นจากเรือ เจ้าหน้าที่ทางเรือผู้ควบคุมงานนั้นจะต้อง
รับทราบงานที่ช่างได้ทาค้างไว้ทุกคราว และจะต้องสอบให้รู้ด้วยว่า ในวันต่อไปจะมาทางานอีกหรือไม่ หรือจะ
หยุดงานไปชั่วระยะหนึ่ง เป็นเวลาประมาณเท่าใด ทั้งนี้เพื่อให้หัวหน้าแผนกของงานนั้นๆ ได้ปฏิบัติการต่องานที่
ค้างนั้นตามความเหมาะสม
๔.๒.๖ ก่อนที่จะขึ้น จากเรือทุกคราว ให้หัว หน้าชุดของช่างและช่างทุกคนแจ้งให้นายยาม
พรรคนาวิน ประจาวันทราบทุกครั้ง พร้อมทั้งนาเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องประกอบอื่นใดที่จะนากลับไปมา
ให้ทาการตรวจสอบ แล้วฝากเครื่องมือกับทางเรือโดยมีบัญชีฝากเมื่อนายยามพรรคนาวินประจาวันตรวจสอบ
เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ขึ้นจากเรือได้
๔.๒.๗ การประสานงานซ่อมให้ทางเรือประสานงานการซ่อมทากับ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดย
ผ่านนายทหารกากับการซ่อมสร้างในเบื้องต้น
๕. การฏิบติระหว่างเรืออยู่บนคานเรือของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
๕.๑ การปฏิบัติโดยทั่วไป
๕.๑.๑ ทางเรือจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยใกล้ชิด ในการ
ซ่อมทาให้แก่เรือนั้น ๆ เช่น การโยกย้ายสิ่ งกีดขวาง การถ่ายน้ามันออกจากถังที่ชารุด ฯลฯ (ระเบียบ กร.ว่า
ด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๕.๑.๒ งานสิ่งใดที่ทางเรือสามารถซ่อมทาเองได้ก็ให้ดาเนินการเอง แต่ถ้างานสิ่งใดทางเรือทา
ไม่ได้ ก็รายงานให้ อรม.อร. ซ่อมให้ (ขทร. ที่ ๓๕ มาตรา ๔ ข้อ ๒) และเป็นไปตามผนวก ก ของบันทึกฯ กบ.ทร.
ที่ ๗๘๘๙/๒๓ ลง ๑๖ ก.ย.๒๓ เรื่อง กาหนดขอบเขตของงานและการสนับสนุนการซ่อมทาเรือให้ กร. ดาเนินการ
๕.๑.๓ งานที่ทางเรือจะให้กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ซ่อมทาให้ ต้องรวบรวมรายงานชารุดเหล่านั้น
เสนอถึง กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ก่อนเรือเข้าอู่อย่างน้อย ๖๐ วัน เพื่อที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะได้เตรียมการซ่อม
ทาให้ล่วงหน้า
๕.๑.๔ หลังจากนาเรือเข้าลานซ่อมทาเรือแล้ว ห้ามรายงานชารุดเพิ่มเติมอีก นอกจากรณี
จาเป็นจริงๆ และ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ได้พิจารณาแล้ว
๕.๑.๕ เมื่อเรือเข้าลานซ่อมทาเรือเรียบร้อยแล้ว กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะแจ้งนามนายทหาร
กากับการซ่อมเรือของเรือลานั้นให้ทางเรือทราบ
๕.๑.๖ การทางานของ จนท.ประจาเรือ ที่เกี่ยวข้องกับความร้อน (HOT WORK) ให้ปฏิบัติ
ตามแบบรายงานหมายเลข ๕

๑๕๑
๕.๑.๗ การทางานของ จนท.ประจาเรือ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ให้ ปฏิบัติตามแบบรายงาน
หมายเลข ๖
๕.๑.๘ การทางานของ จนท.ประจาเรือ ที่เกี่ยวข้องกับท่อทาง หรือถังที่มีกาลังดัน ให้ปฏิบัติ
ตามแบบรายงานหมายเลข ๗
๕.๑.๙ การทางานของ จนท.ประจาเรือ ในห้องปิดทึบ ให้ปฏิบัติตามแบบรายงานหมายเลข ๘
๕.๑.๑๐ การรับ – ส่ง น้ามันเชื้อเพลิงบริเวณท่าเรือ ให้ปฏิบัติตามแบบรายงานหมายเลข ๙
๕.๒ การทาความสะอาดของทางเรือ ในขณะที่เรือเข้าอู่ ทางเรือจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการทาความ
สะอาดตัวเรือเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการหาสิ่งชารุดในการสั่งงานซ่อมทา และเพื่อประโยชน์ของทางเรือเอง
ดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ ท้องเรือตามห้องต่าง ๆ ต้องสูบน้าท้องเรือทิ้งให้หมด ทาความสะอาด ขูดสนิมและเช็ด
ให้แห้ง ท้องเรือตอนใดที่มิได้มีการเปลี่ยนแผ่นเหล็กให้ทาสีกันสนิม ๒ ชั้น ตรวจความเรียบร้อยหม้อกรองทาง
ดูด และท่อทางดูดน้าท้องเรือ ลิ้น กง คาน ขอบล่างฝากั้นและฝากั้นห้องตลอดจนส่วนประกอบ
๕.๒.๒ ถังน้ าอับเฉาหัว ท้าย และถังน้ารับประทานประจาเรือ สูบน้าออกให้แห้งทาความ
สะอาด แล้วทาสีกันสนิมตามชนิดของถัง ตรวจความเรียบร้อยหม้อกรองทางดูด และท่อทางดูดน้าถ่ายทิ้ง
๕.๒.๓ แผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้า หรือพื้นห้องที่ติดกับตัวเรือ ตลอดจนแผ่นเหล็กตัวเรือกง
ภายในเฉพาะส่วนที่อยู่ใต้แนวน้า ขูดสนิมทาความสะอาด ทาสีกันสนิม ๒ ชั้น และทาสีหมอก ๑ ชั้น แผ่นเหล็กตัวเรือ
ภายในกง เฉพาะบริเวณใต้ช่องกระจกขูดสนิมทาความสะอาด ทาสีกันสนิม ๒ ชั้น แล้วทาสีหมอก หรือสีขาว ๑ ชั้น
๕.๒.๔ ห้องครัวนายทหาร ห้องสหโภชน์ ห้องส้วม ห้องเย็น ฯลฯ ตรวจทาความสะอาดขูด
สนิมแผ่นเหล็กพื้รตัวเรือภายใน คาน กง ทาสีกันสนิม ๒ ชั้น สีหมอกหรือขาว ๑ ชั้น พื้นห้องด้านท้องเรือ ท่อ
ระบายน้า หน้าแปลนท่อระบายน้าที่ติดกับพื้น ขูดสนิมทาความสะอาด ทาสีกันสนิม ๒ ชั้น ทาสีชั้นนอก ๑ ชั้น
๕.๒.๕ ยุ้งโซ่ ทาความสะอาดล้างโคลน ขูดสนิมโดยรื้อแผ่นไม้กรุภายในออก ทาสีบิตูมินัส ๒
ชั้น ประกอบแผ่นไม้เข้าที่เดิม ส่วนโซ่นั้นให้ทางเรือนาออกมาเคาะสนิมทาความสะอาดแล้วทาสีบิตูมินัส ๒ ชั้น
แล้วทาเครื่องหมายบอกระยะ
๕.๒.๖ ถังน้าตกจากอ่างล้างมือ (WELL TAKE) ถังส้วม (BLACK WATER) ของเรือรุ่นใหม่ ทา
ความสะอาดภายใน ทาสีกันสนิม ๒ ชั้น แล้วทาสีบิตูมินัส ๑ ชั้น (ยกเว้นถังที่ทาด้วยเหล็กไร้สนิม)
๕.๒.๗ ห้องหางเสือ ทาความสะอาดทาสี ฯลฯ
๕.๒.๘ ช่องทางน้าทะเลภายในเรือ ตรวจทาความสะอาด ทาสีเช่นเดียวกับสีท้องเรือภายใน
ห้องเครื่อง
๕.๒.๙ ห้องเครื่องจักร ห้องหม้อน้า ห้องไฟฟ้า พื้นท้องเรือ พื้นบนถังเรือ ทาความสะอาดขูด
สนิม ทาสีกันสนิม ๒ ชั้น พื้นท้องเรือ ฐานรับเครื่องจักร หรือตัวเรือภายในเฉพาะบริเวณเครื่องกลั่นน้า สูบน้า
ทะเล ทาสีกันสนิม ๒ ชั้น ทาสีชั้นนอก ๒ ชั้น
๕.๒.๑๐ ใบจักร ต้องทาความสะอาดและขัดมัน ในขณะที่น้ากาลังแห้งแล้วชโลมน้ามันให้
เรียบร้อย
๕.๓ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง (นกซ.) กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะแต่งตั้งนายทหารกากับการซ่อมสร้าง
จานวน ๑ นาย เพื่อกากับดูแลการซ่อมทาเรือที่มาเข้ารับการซ่อมทา ณ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
๕.๓.๑ เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่นายทหารกากับการซ่อมสร้างแล้ว ให้ ตรวจสอบรายการ
ซ่อมที่ แผนกแผน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมงานการซ่อม

๑๕๒
๕.๓.๒ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง จะต้องไปติดต่อกับทางเรือ ที่เข้ารับการซ่อมทาที่
กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ทันทีที่เรือจอดเทียบท่า เพื่อจัดบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นให้และเป็นการเริ่มต้นการติดต่อกับ
นายทหารประจาเรือ
๕.๓.๓ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง จะต้องร่วมกับนายทหารแผนงาน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
และหัวหน้าโรงงานต่าง ๆ พิจารณางานที่จะต้องทาให้เสร็จอย่างละเอียดทั้งงานที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะต้อง
ดาเนินการและงานที่ทางเรือต้องดาเนินการเอง และพร้อมที่จะพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับทางเรือกับต้อง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การขอใช้บริการเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าบก น้าประปา โทรศัพท์ การถ่าย
น้ามันเชื้อเพลิงขึ้นจากเรือ การเก็บสิ่งของที่จะนาขึ้นจากเรือ ฯลฯ
๕.๓.๔ จะต้องพิจารณางานทุกงาน และจัดทาสถานภาพของงาน ตลอดทุกระยะของงาน ไว้
ในที่ทางานของนายทหารกากับการซ่อมเรือเอง จะต้องแน่ใจว่าบรรดาโรงงานต่าง ๆ เสนอรายงานสถานภาพ
ของงาน ให้กองแผนและประมาณการช่าง ซึ่งกาหนดไว้ในการตรวจสอบและรายงานในใบสั่งงาน
๕.๓.๕ จะต้องตรวจงานที่ได้กระทาที่เรือซึ่งได้รับมอบหมาย และติดตามความก้าวหน้าของงาน
ภายในโรงงานต่าง ๆ เพื่อให้วันทางานแล้วเสร็จของแต่ละงานและการซ่อมทาทั้งหมด เป็นไปตามแผนที่กาหนด
๕.๓.๖ ระหว่างการซ่อ มเรือ มีรายการใดที่ต้องทาเพิ่มเติมต่อเนื่องจากงานเดิมอีกให้บันทึก
และติดต่อกับหน่วยปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้ทราบในโอกาสแรก และงานใดที่ต้องสั่งการบันทึก ให้ปฏิบัติได้แล้ว
ติดต่อกับแผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายหลัง
๕.๓.๗ จะต้องเสนอแนะให้กาหนดแผนงานใหม่ ในโอกาสที่เกิดความจาเป็น เนื่องจากคนไม่
พอทางาน ขาดวัสดุ ดินฟ้าอากาศและสาเหตุอื่น ๆ
๕.๓.๘ จะต้องน าใบสั่ งงานไปให้ เ จ้า หน้าที่ท างเรือเซ็ นรับ งาน เมื่อ งานนั้ นแล้ ว เสร็ จหรื อ
รับทราบ รายละเอียดเมื่องานนั้นแล้วเสร็จ แต่ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่ทางเรือ จาเป็นจะต้องปิดใบสั่งงาน
นั้นโดยเร็ว ฉะนั้นจาเป็นต้องหารายละเอียดมาชี้แจงกับทางเรือในโอกาสแรก
๕.๓.๙ เมื่อเรือขึ้น และเรือลงจากคานเรือ นายทหารกากับการซ่อมเรือจะต้องแน่ใจว่า บรรดา
ท่อทางต่าง ๆ และสายไฟได้ต่อถูกต้อง หรือเอาออกเรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อกับกองสนับสนุน อรม.อร. เพื่อ
เป็นผู้ดาเนินการให้
๕.๓.๑๐ นัดหมายการประชุมระหว่างหน่วยต่าง ๆ ใน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ และเจ้าหน้าที่เรือ
เพือ่ ชี้แจงเกี่ยวกับสถานะภาพการซ่อมเรือ และหาทางแก้ไขข้อขัดข้อง
๕.๔ การควบคุมช่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานของช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรือที่เข้ามารับการ
ซ่อมทาจะต้องบันทึกการปฏิบัติงานของช่าง ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้
๕.๔.๑ ให้นายยามพรรคนาวินประจาวัน สอบถามหัวหน้าชุดของช่างที่มาทางาน ให้ทราบว่า
มาซ่อมทาอะไร มีช่างมาทางานทั้งหมดกี่คน มีเครื่องมือเครื่องใช้ใดมากับช่างเพื่อการซ่อมบ้าง แล้วให้นายยาม
พรรคนาวินนาหัวหน้าชุดของช่างไปพบหัวหน้าแผนกรับผิดชอบในงานซ่อมนั้น ๆ
๕.๔.๒ หัวหน้าแผนกในเรือที่รับผิดชอบงานซ่อมนั้น ๆ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ในแผนกควบคุมและ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่ช่างตลอดเวลา ที่ช่างทางานอยู่ในเรือนั้น ตามสมควรและเหมาะสม
๕.๔.๓ หัวหน้าแผนกในเรือที่รับผิดชอบงาน ต้องบันทึกรายการต่าง ๆ ลงไว้ในสมุดบันทึกช่าง
ปฏิบัติงานในเรือ ซึ่งจัดทาไว้โดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ไว้เป็นหลักบาน คือ
๕.๔.๓.๑ ชื่อหัวหน้าชุดของช่าง และจานวนช่างที่มาทางาน
๕.๔.๓.๒ เวลาที่ช่างเริ่มทางานและเลิกงาน
๕.๔.๓.๓ รายละเอียดที่ช่างได้ปฏิบัติในวันหนึ่ง ๆ

๑๕๓
๕.๔.๓.๔ สิ่งของต่าง ๆ ที่ช่างถอดทาค้างไว้ สิ่งของต่าง ๆ ที่ช่างนาออกจากเรือหลวง
เพื่อไปซ่อมทาบนบก และสิ่งของที่ช่างซ่อมทาเสร็จแล้วนากลับมาเรือ
๕.๔.๔ ให้หัวหน้าแผนกในเรือที่รับผิดชอบงานควบคุมฝีมือ และการทางานของช่างให้เป็นไป
ด้วยความประณีตและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ถ้าปรากฏการบกพร่อง
ในการทางานตลอดจนความประพฤติของช่าง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาของช่างนั้น หรือนายทหารกากับการซ่อม
สร้างตามแต่กรณี
๕.๔.๕ เมื่อช่างหยุดงานหรือเลิกงานขึ้นจากเรือ เจ้าหน้าที่ทางเรือผู้ควบคุมงานนั้นจะต้อง
รับทราบงานที่ช่างได้ทาค้างไว้ทุกคราว และจะต้องสอบให้รู้ด้วยว่า ในวันต่ อไปจะมาทางานอีกหรือไม่ หรือจะ
หยุดงานไปชั่วขณะหนึ่ง เป็นเวลาประมาณเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าแผนกของงานนั้น ๆ ได้ปฏิบัติการต่องาน
ที่ค้างนั้นตามความเหมาะสม
๕.๔.๖ ก่อนที่จะขึ้น จากเรือทุกคราว ให้หัว หน้าชุดของช่างและช่างทุกคนแจ้งให้นายยาม
พรรคนาวินประจาวันทราบทุกครั้ง พร้อมทั้งนาเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องประกอบอื่นใดที่จะนากลับไปมา
ให้ทาการตรวจสอบ แล้วฝากเครื่องมือกับทางเรือโดยมีบัญชีฝากเมื่อนายยามพรรคนาวินประจาวันตรวจสอบ
เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้ขึ้นจากเรือได้
๕.๕ การประสานงานการซ่อม ให้ทางเรือประสานงานการซ่อมทากับ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยผ่าน
นายทหารกากับการซ่อมสร้างในเบื้องต้น
๕.๖ การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุที่เกี่ยวกับการซ่อมทา
๕.๖.๑ พัสดุ ครุ ภัณฑ์ ที่หน่วยเทคนิคพิจารณาแล้ วว่ าซ่อมทาไม่ คุ้มค่า ให้ หน่ วยเรือ ซึ่ งเป็นผู้
ครอบครองดาเนินการจาหน่ายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๖.๒ สาหรับในส่วนของ เศษวัสดุ ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้ถอดเปลี่ยน ให้นายช่าง รง. ที่เข้าไป
ดาเนินการซ่อมทาจัดทารายการ พร้อมกับให้นาส่งไปเก็บไว้ที่ ลานเก็บเศษวัสดุ เพื่อให้ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ต่อไป
๖. การเตรียมและการนาเรือลงคานเรือ
๖.๑ การเตรียมการของทางเรือในการนาเรือลงจากคานเรือ เมื่อได้รับแจ้งการนาเรือออกคานเรือ
จาก กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ทางเรือจะต้องปฏิบัติดังนี้
๖.๑.๑ ติดตามนาสิ่งของที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ซ่อมทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่ฝากไว้บนบก
ลงเรือให้หมด
๖.๑.๒ กรอกรายการเคลื่อนย้ายน้าหนักทั้งหมดในเรือ ระหว่างที่อยู่ในลานซ่อมทาเรือ ให้
นายทหารการอู่ฯ ทราบ ทั้งนี้เพื่อให้นายทหารการอู่ฯ ตรวจสอบการแต่งเรือให้ตรงก่อนเรือลอยลา
๖.๑.๓ เตรียมเชือกต่างๆ เช่นเดียวกับเรือขึ้นคานเรือ
๖.๑.๔ ตรวจแผ่ น เหล็ ก ท้ อ งเรื อ ใต้ แ นวน้ า ปิ ด ลิ้ น ต่ า งๆ ที่ ติ ด กั บ ตั ว เรื อ ทั้ ง หมด ตรวจ
ส่วนประกอบของเรือใต้แนวน้า เช่น โซนาร์, ล็อค, เพลา, ใบจักร, ตะแกรงทางดูดของระบบ SEA CHEST และ
กวดฝาอัดกระบอกดีฟุตเรียบร้อย ถ้ามีสิ่งใดบกพร่องอาจทาให้น้ารั่วเข้าเรือได้ หรือทาให้เรือเสียสมรรถภาพ
ด้วยประการใดๆ ก็ตาม ต้องแจ้ง กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ทราบ
๖.๑.๕ ก่อนจะถึงกาหนดเรือลงจากคานเรือ หรือเมื่อเลื่อนเรือจากลานซ่อมเรือ ไปยัง คานเรือ
จะต้องตรวจตราให้ ถี่ถ้ว นว่าบรรดาสิ่ งอานวยความสะดวกของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ที่นามาใช้ในเรือ เช่น
สายไฟฟ้า, สายลม, ท่อน้า, โทรศัพท์ ฯลฯ เหล่านี้ได้ปลดออกแล้ว

๑๕๔
๖.๑.๖ ตรวจบรรดาช่องลมต่างๆ ข้างเรือตลอดจนช่องกระจกข้างเรือ ให้ปิดสนิทให้หมด
๖.๑.๗ ให้นายทหารยามพรรคนาวินประจาวัน รายงานให้นายทหารการอู่ฯ ทราบ เมื่อได้
ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย
๖.๑.๘ เมื่อเรือลงคานเรือ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ลงประจาลิ้นน้าทุกตัว เพื่อตรวจการรั่วไหลของลิ้น
นั้นๆ และตรวจส่วนของตัวเรือใต้แนวน้า ที่ได้เปิดซ่อมหรือสงสัยทุกแห่ง ถ้ามีการรั่วไหลที่แก้ไขด้วยตนเองไม่ได้
ให้แจ้งนายทหารการอู่ฯ ทราบทันที
๖.๑.๙ ในขณะนาเรือลงจากคานเรือ จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจา เช่นเดียวกับการนาเรือเข้าอู่หรือ
การนาเรือขึ้นชานยกเรือ
๖.๒ การเตรียมและการนาเรือลงจากคานเรือของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ การที่จะนาเรือลงคานเรือ
จะต้องประสานงานกับนายทหารการอู่ เพื่อตกลงนัดหมายกาหนดเวลา ในการที่จะนาเรือลงคานเรือจะต้องปฏิบัติดังนี้
๖.๒.๑ จัดผู้ปฏิบัติงานในการนาเรือลงคานเรือ
๖.๒.๒ จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการนาเรือลงคานเรือ
๖.๒.๓ ตรวจความเรียบร้อยของเรือ แคร่รถรับเรือ และสิ่งกีดขวางทางเลื่อนเรือตลอดจนแคร่
รับเรือ ให้เรียบร้อย
๖.๒.๔ เลื่อนเรือจากลานซ่อมทาไปยังแคร่รับเรือ
๖.๒.๕ ปลดลวดสลิงยึดเรือ ส่งเชือกนาเรือ หัวและท้ายทั้ง ๔ เส้น ปลดเสาค้ายันใต้ไม้ประกับ
หมอนข้าง
๖.๒.๖ นายทหารการอู่ สั่งหย่อนแคร่รับเรือลงน้า ก่อนที่เรือจะลอยลา สั่งหยุด แคร่รับเรือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเรือ ตรวจความเรียบร้อยของเรือใต้แนวน้าตามห้องต่างๆ
๖.๒.๗ เมื่อเจ้าหน้าที่ของเรือรายงานผลการตรวจเรือเรียบร้อยแล้ว นายทหารการอู่สั่งหย่อน
แคร่รับเรือ ลงตามความลึกที่ต้องการแล้วหยุดแคร่รับเรือ
๖.๒.๘ นายทหารการอู่สั่งให้นาเรือออกจากแคร่รับเรือ โดยใช้เรือลากจูงไปจอดยังตาบลที่ ที่
กาหนดไว้
๖.๒.๙ นาแคร่รับเรือขึ้นที่เดิม ทาความสะอาดคานเรือด้วยน้าจืดแล้วเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้
เข้าที่ให้เรียบร้อย
๖.๓ เมื่อเรือลงจากคานเรือ
๖.๓.๑ ถ้าการซ่อมทายังไม่เสร็จ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะเป็นผู้พิจารณาจุดเทียบเรือ
๖.๓.๒ การติดต่อขอใช้ไฟฟ้า น้า โทรศัพท์ และบริการอื่น ๆ ของเรือที่เทียบท่านั้น ทางเรือจะ
เป็นผู้ประสาน
๖.๓.๓ สาหรับเรือที่ลาตัวต่อด้วยไม้ ให้ตรวจการคืนตัวกลับของเรือ โดยสังเกตหน้าแปลน
เพลาเครื่องจักรใหญ่ กับเพลาใบจักรที่ได้ถอดไว้นั้น เมื่อเห็นว่าเข้าที่แล้วให้มารายงานกงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ เพื่อ
ตรวจสอบและอนุมัติให้การประกอบเข้าที่ จึงจะประกอบได้ (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ. ๒๕๒๓)
๗. การปฏิบติของเรือเมื่อลงจากคานเรือ
๗.๑ การเตรียมการก่อนเรือออกจากคานเรือ เมื่อได้รับแจ้งการนาเรือออกจากคานเรือ ทางเรือจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้
๗.๑.๑ ตรวจแผ่นเหล็กท้องเรือใต้น้าแนวน้า ปิดลิ้นต่าง ๆ ที่ติดกับตัวเรือทั้งหมด ตรวจส่วนประกอบ
ของเรือใต้แนวน้า เช่น โซนาร์ ล็อก เพลาใบจักร ตะแกรงทางดูดของระบบ SEA CHEST ถ้ามีสิ่งใดบกพร่องอาจ
ทาให้น้ารั่วเข้าเรือได้หรือทาให้เสียสมรรถภาพด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ต้องแจ้ง กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓

๑๕๕
๗.๑.๒ รายงานการเคลื่อนย้ายน้าหนักทั้งหมดในเรือ ระหว่างที่อยู่ในอู่แห้ง ให้นายทหารการอู่ ฯ
ทราบทั้งนี้ เพื่อให้นายทหารการอู่ ฯ ตรวจสอบการแต่งเรือให้ตรงก่อนเรือลอยลา
๗.๑.๓ ติดตามนาสิ่งของที่ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ซ่อมทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่ฝากไว้บนบก
กับ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ลงเรือให้หมด
๗.๑.๔ เตรียมเชือกต่าง ๆ เช่นเดียวกับการนาเรือเข้าอู่ เพื่อใช้ในเวลาดึงเรือออก และเทียบท่า
เทียบเรือ
๗.๒ การปฏิบัติในการนาเรือออกจากคานเรือ
๗.๒.๑ ก่อนจะถึงกาหนดเรือออกจากคานเรือ จะต้องตรวจตราให้ถี่ถ้วนว่าบรรดาสิ่งอานวย
ความสะดวกของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ที่นามาใช้ในเรือ เช่น สายไฟฟ้า สายลม ท่อน้า โทรศัพท์ ฯลฯ เหล่านี้ได้
ปลดออกแล้ว (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๗.๒.๒ ก่อนถึงกาหนดเวลา จะต้องตรวจให้แน่ว่าบรรดาลิ้นน้าทะเลต่างๆ ได้ปิดสนิทและกวดฝา
อัดกระบอกดีฟุตเรียบร้อย (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๗.๒.๓ ตรวจบรรดาช่องลมต่าง ๆ ข้างเรือตลอดจนช่องกระจกข้างเรือให้ปิดสนิทให้ หมด
(ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๗.๒.๔ ให้นายทหารยามพรรคนาวินประจาวันรายงานให้นายทหารการอู่ ฯ ทราบ เมื่อได้
ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย
๗.๒.๕ เมื่อเริ่มดึงคานเรือลงน้า ต้องจัดเจ้าหน้าที่ลงประจาลิ้นน้าทุกตัว เพื่อตรวจการรั่วไหล
ของลิ้นนั้น ๆ และตรวจส่วนของตัวเรือใต้แนวน้า ที่ได้เ ปิดซ่อมหรือสงสัยทุกแห่ง ถ้ามีการรั่วไหลที่แก้ไขด้วย
ตนเองไม่ได้ให้แจ้งนายทหารการอู่ ฯ ทราบทันที (ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ. ๒๕๒๓)
๗.๒.๖ ในขณะนาเรือออกจากอู่ จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจา เช่นเดียวกับการนาเรือเข้าอู่
(ระเบียบ กร. ว่าด้วยเรือเข้าอู่ พ.ศ.๒๕๒๓)
๗.๒.๗ เมื่อเรือออกจากคานเรือเรียบร้อยแล้ว การนาเรือเป็นหน้าที่ของทางเรือ
๗.๓ การปฏิบัติเมื่อเรือออกจากคานเรือแล้ว
๗.๓.๑ กรณีมีเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ยังซ่อมทาไม่เสร็จสมบูรณ์ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จะเป็นผู้กาหนด
ท่าเทียบเรือแล้วแต่ความจาเป็น
๗.๓.๒ การติดต่อขอใช้ไฟฟ้า น้า โทรศัพท์ และบริการอื่น ๆ ของเรือที่เทียบท่านั้น ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับเรือที่เข้าอู่
๘. สิ่งอานวยความสะดวกของ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
๘.๑ ไฟฟ้าแสงสว่างและกาลัง
๘.๑.๑ เรือที่มีความต้องการขอรับบริการไฟฟ้า ให้ทาการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหมายเลข ๑
ที่นายทหารกากับการซ่อมสร้างมอบให้แล้วเสนอ กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ เพื่อสั่งการให้ หมวดไฟฟ้า กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
ดาเนินการ
๘.๑.๒ ก่อนหมดความจาเป็นในการใช้บริการดังกล่าวให้ทางเรือแจ้ง กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ เพื่อ
สั่งการให้ หมวดไฟฟ้า กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ดาเนินการถอดถอนและปลดไฟที่จ่ายให้กับเรือออกจากหัวต่อไฟฟ้า
บนท่า (SERVICE OUTLET)
๘.๑.๓ ให้ทางเรือปฏิบัติตามคาแนะนาชี้แจงของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
๘.๑.๔ ไฟฟ้าแสงสว่างและกาลัง มีให้บริการ ดังนี้
๘.๑.๔.๑ ไฟขนาด ๓๘๐/๒๒๐ V. ๕๐ Hz. ๓ ph ๔๐๐ A. มีจานวน ๒ ชุด

๑๕๖
๘.๑.๔.๒ ไฟขนาด ๔๔๐ V. ๖๐ Hz. ๓ ph ๔๐๐ A.
มีจานวน ๒ ชุด
๘.๒ โทรศัพท์
๘.๒.๑ เรือที่มีความต้องการขอรับบริการเลขหมายโทรศัพท์ และขอเลิกใช้บริการ สามารถ
ดาเนินการได้เช่นเดียวกับการขอรับบริการไฟฟ้า โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มหมายเลข ๑ ที่นายทหาร
กากับการซ่อมสร้าง มอบให้ (สามารถดาเนินการพร้อมกับการขอรับบริการไฟฟ้า)
๘.๒.๒ บริเวณท่าเทียบเรือ ท่าซ่อมเรือ และคานเรือ จัดให้มีหัวต่อโทรศัพท์เลขหมายของ ทร.
ทั้งนี้ ทางเรือสามารถขอใช้โทรศัพท์เลขหมายของ ทร. ได้ลาละ ๑ หมายเลข
๘.๒.๓ ให้ทางเรือปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
๘.๓ น้าดื่ม น้าใช้ และน้าดับเพลิง เรือที่มีความต้องการขอรับบริการและขอยกเลิกใช้บริการ น้าดื่ม
น้ าใช้ และน้ าดั บ เพลิ ง สามารถด าเนิ น การได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ การขอรั บบริ ก ารไฟฟ้ า โดยกรอกข้อ มู ล ลงใน
แบบฟอร์มหมายเลข ๑ ที่ นายทหารกากับการซ่อมสร้าง มอบให้ (สามารถดาเนินการพร้อมกับการขอรับ
บริการไฟฟ้า) ทั้งนี้น้าจืด มีให้บริการที่ท่าเทียบเรือ
๘.๔ ลม เรื อ ที่ มี ค วามต้ อ งการขอรั บ บริ ก ารและขอเลิ ก ใช้ บ ริ ก ารลม สามารถด าเนิ น การได้
เช่นเดียวกับการขอรับบริการไฟฟ้า โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มหมายเลข ๑ ที่ นายทหารกากับการซ่อม
สร้าง มอบให้(สามารถดาเนินการพร้อมกับการขอรับบริการไฟฟ้า)
๘.๕ โรงประกอบอาหาร และที่พักอาศัย กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ จัดพื้นที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์
ให้สาหรับการประกอบอาหารสาหรับเรือเข้าซ่อมทาที่ลานซ่อมทาเรือ การขอใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่นายทหารกากับการซ่อมสร้าง เพื่อ ขออนุญาตใช้สถานที่จากผู้จัดการอาคารเอนกประสงค์ สาหรับการพัก
อาศัยให้ใช้อาคารควบคุมอู่ การขอใช้บริการติดต่อสอบถามได้ที่แผนกการท่า กองสนับสนุน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓
๘.๖ การใช้สุขา กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ได้จัดห้องสุขา ไว้บริการที่ อาคารพักกาลังพลเรือ
๘.๗ การรั ก ษาพยาบาล กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ มี ห้ อ งปฐมพยาบาลขนาดเล็ ก ส าหรั บไว้ บริ ก าร
ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนกาลังพลเรือที่เข้ารับการซ่อมทาใน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่
๐๘๓๐ – ๑๕๓๐ ซึ่งสามารถให้บริการ กรณีเจ็บป่วย และปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจะนาผู้ ป่วยส่งต่อไปยัง
รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓
๘.๘ สโมสร และสิ่งอานวยความสะดวก กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ มีสโมสรไว้บริการข้าราชการชั้นสัญญา
บัตรและชั้นประทวน ดังนี้
๘.๘.๑ สโมสรสัญญาบัตร
๘.๘.๒ สโมสรประทวน
๘.๘.๓ ร้านค้าภัณฑุปกรณ์ และห้องตัดผม
๘.๘.๔ โรงยิมเนเซียม (สนามบาสเก็ตบอล, ห้องออกกาลังกาย สนามแบดมินตัน เทเบิลเทนนิส )
๘.๘.๕ สนามฟุตบอล
๘.๘.๖ สนามเทนนิส
๘.๙ การทิ้งขยะและการถ่ายเทน้ามันเสีย
๘.๙.๑ ให้ทิ้งขยะลงในถัง ซึ่งทาง กงน.ฐท.พง. จะจัดวางไว้ ตามท่าเทียบเรือ คานเรือ
๘.๙.๒ ก่อนการทิ้งขยะ ให้ดาเนินการคัดแยกขยะให้ถูกตามประเภทด้วย
๘.๙.๓ ห้ามถ่ายน้ามันเสียลงในทะเล หรือในท่อระบายน้า เป็นอันขาด
๘.๑๐ เบอร์โทรศัพท์ที่สาคัญ
๘.๑๐.๑ นายทหารเวรประจาวัน ฐท.พง.ทรภ.๓ โทร.๒๑๒๙๑

๑๕๗
๘.๑๐.๒ บก.กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ โทร.๒๑๒๖๓
๘.๑๐.๓ แผนกโรงงาน กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ โทร.๒๑๒๖๗
๘.๑๐.๔ แผนกโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โทร.๒๑๒๗๒
๘.๑๐.๕ หมวดไฟฟ้า กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ โทร.๒๑๒๕๐
๘.๑๐.๖ หมวดประปา กงน.ฐท.พง.ทรภ.๓ โทร.๒๑๓๐๙
๘.๑๐.๗ แผนกการท่า กขส.ฐท.พง.ทรภ.๓ โทร.๒๑๒๕๗
๘.๑๐.๘ แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.พง.ทรภ.๓โทร.๒๑๓๓๓

