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ข้อคิดเห็นและบทความที่น�ำลงวารสารกรมอู่ทหารเรือเป็นของผู้เขียน
มิใช่ข้อคิดเห็นหรือนโยบายของหน่วยงานใดของรัฐ และมิได้ผูกพันต่อทางราชการแต่อย่างใด

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมรับภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมนั้น
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ได้ ท รงวางรากฐานในการสถาปนา
หน่ ว ยงานหลั ก ของราชอาณาจั ก รขึ้ น หลายหน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานแรก ๆ
ด้านวิศวกรรมคือ “อูเ่ รือหลวง” หรือกรมอูท่ หารเรือในยุคปัจจุบนั ทีไ่ ด้มกี ารจัดสร้างขึน้
ณ ริมฝัง่ เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง นับเป็นทีต่ งั้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
เชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิง่
กาลเวลาผ่านไป ๑๒๓ ปี กรมอูท่ หารเรือได้แสดงบทบาทส�ำคัญในงานด้านวิศวกรรม
ให้แก่ราชนาวีและสังคมไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ เทคโนโลยีจะเปลีย่ นแปลงไปหลายรุน่ ตัง้ แต่
ยุคเรือเครื่องจักรไอน�้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซล เป็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซ ตัวเรือจะเปลี่ยนจากไม้เป็นเหล็กกล้า เป็นไฟเบอร์
หรือคอมโพสิต (Composite) รวมทัง้ ก�ำลังพลทีเ่ ปลีย่ นจากรุน่ สูร่ นุ่ แต่เจตนารมณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ด้มกี ารปลูกฝัง
บ่มเพาะและถ่ายทอดมานัน้ ยังคงอยูเ่ สมอคือ “เราท�ำให้พร้อมรบ”
ในห้วงปีทผี่ า่ นมานัน้ กรมอูท่ หารเรือด�ำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทัง้ ปี โดยได้ดำ� เนินการเตรียมเรือพระทีน่ งั่
อังสนา ถวายเป็นเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จเกาะเกร็ด ซึ่งในครั้งนั้นได้ใช้น�้ำมันไบโอดีเซล
บี ๑๐๐ เป็ น น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามกระแสพระราชด� ำ รั ส เมื่ อ ปี ๒๕๕๑ และกรมอู ่ ท หารเรื อ ได้ มี ก ารซ่ อ มแซม
ตกแต่ ง และจั ด เตรี ย มเรื อ พระราชพิ ธี จ� ำ นวน ๕๒ ล� ำ ที่ ใช้ ใ นขบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารค เพื่ อ เฉลิ ม ฉลอง
วันพระราชสมภพครบ ๘๕ พรรษา ในส่วนของภารกิจภายในกองทัพเรือนั้น มีการซ่อมสร้างเรือที่ส�ำคัญหลายล�ำ
มี ง านรั บ เรื อ ใหม่ มี ง านสร้ า งเรื อ ผลั ก ดั น น�้ ำ ให้ ค รบ ๑๐๐ ล� ำ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาล รายละเอี ย ด
บางส่วนปรากฏอยู่ในวารสารฉบับนี้ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นไว้เป็นเอกสารอ้างอิงส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
ยุคนี้ก็เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยก�ำลังเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในฐานะที่
ประเทศไทยอยูใ่ นบริเวณศูนย์กลางของประชาคมและมีชายฝัง่ ทะเลติดกับมหาสมุทรถึงสองมหาสมุทร เราจึงมีความได้เปรียบ
เชิงภูมยิ ทุ ธศาสตร์ทจี่ ะได้เสริมสร้างสมุททานุภาพให้ไพศาลและสามารถก้าวไปสูค่ วามเป็นกองทัพชัน้ น�ำของภูมภิ าค ในบริบทนี้
กรมอู่ทหารเรือย่อมจะมีบทบาทและหน้าที่กว้างขวางขึ้น สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การใช้วิทยาการ
เพือ่ แก้ปญ
ั หา ตลอดจนการสร้างคนรุน่ ใหม่ให้สามารถรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมของกองทัพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กรมอูท่ หารเรือ
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในภารกิจอันใหญ่หลวง ด้วยความมุง่ มัน่ ทัง้ ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังสติปญ
ั ญาอย่างเต็มเปีย่ ม
เพือ่ ให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายของกองทัพเรือ
พลเรือโท

(มานิตย์ สูนนาดำ�)
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ

บรรณาธิการแถลง

การจัดท�ำวารสารกรมอูท่ หารเรือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการด้านวิศวกรรมทางเรือ
รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมอูท่ หารเรือให้สาธารณชนได้รบั ทราบ โดยมอบให้เป็นทีร่ ะลึกเนือ่ งในวันคล้าย
วันสถาปนากรมอูท่ หารเรือ ซึง่ ตรงกับวันที่ ๙ มกราคม ของทุกปี
บัดนี้ ได้เวียนมาครบรอบ ๑๒๓ ปี ทีก่ รมอูท่ หารเรือได้กอ่ ก�ำเนิด นับตัง้ แต่ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๓
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงประกอบพิธเี ปิด “อูเ่ รือหลวง”
ณ ทีต่ งั้ ปัจจุบนั ของกรมอูท่ หารเรือแห่งนี้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาย่อมเป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สาธารณชนว่า กรมอูท่ หารเรือ
มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจการซ่อมและสร้างเรือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กองทัพเรือเป็นกองทัพเรือชั้นน�ำในภูมิภาค
ด้วยใจรักเต็มก�ำลังความสามารถ อีกทัง้ ยังพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าเท่าทันกับเทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ความเป็นเลิศในวงการวิศวกรรมทางเรือระดับชาติและระดับสากล
วารสารกรมอูท่ หารเรือฉบับนี้ ได้เปลีย่ นโฉมรูปเล่มของวารสารใหม่โดยจัดท�ำเป็นภาพสีตลอดเล่ม เพือ่ เพิม่
ความสวยงามและชวนให้นา่ อ่านยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ได้รบั เกียรติจากนักวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ภายในและภายนอก
กองทัพเรือ ได้กรุณาส่งบทความทีน่ า่ สนใจและมีความหลากหลายมาลงตีพมิ พ์ในฉบับนี้ ได้แก่ ผลงานทีส่ ำ� คัญของ
กรมอูท่ หารเรือในรอบปีทผี่ า่ นมา กรมอูท่ หารเรือกับเรือพระราชพิธี เรือหลวงอ่างทองล�ำใหม่ การบรรเทาอุทกภัย
กับเรือผลักดันน�ำ้ ของกองทัพเรือ การปรับปรุงและซ่อมท�ำเรือหลวงตากสิน นอกจากนี้ ยังมีบทความด้านการวิจยั
และพัฒนา ตลอดจนบทความทางวิชาการเพือ่ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดเชิงวิชาการด้านวิศวกรรม
ทางเรือ และจบท้ายด้วยบทความเบาสมองเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์อเู่ รือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และการท�ำบุญ
ตักบาตร
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการวารสารกรมอูท่ หารเรือ ขอขอบคุณผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ ผูม้ อี ปุ การคุณ
และผูร้ ว่ มงานทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนในการจัดท�ำวารสารจนส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
วารสารกรมอูท่ หารเรือฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นทุกท่าน
พลเรือตรี

บรรณาธิการ

รอบปีที่ผ่านมา
กองบรรณาธิการ
หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ฟื ้ น ฟู ก� ำ ลั ง พลที่ ป ระสบความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย
เมือ่ ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔ หรือเมือ่ ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมอูท่ หารเรือก็ได้เร่งรัดการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจและพันธกิจต่าง ๆ มาอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ เพือ่ ให้งานทุกงาน สามารถด�ำเนิน
ไปได้ตามแผนทีก่ ำ� หนดซึง่ ก็มที งั้ งานตามโครงการ การสร้างเรือ การซ่อมเรือตามแผน งานการผลิต
เพือ่ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในบรรดางานเหล่านี้ ได้มกี ารด�ำเนินการอยูต่ ามหน่วยซ่อมของ
กรมอูท่ หารเรือทัง้ ๓ แห่ง คือ อูท่ หารเรือธนบุรี อูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า และอูร่ าชนาวีมหิดล
อดุลยเดช และก็เป็นทีน่ า่ ภูมใิ จว่ากรมอูท่ หารเรือยังคงเป็นหน่วยงานทีม่ ผี ลผลิตด้านการซ่อมสร้าง
ทีส่ งู ทีส่ ดุ หน่วยงานหนึง่ ของประเทศ
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เรือตรวจการณ์ล�ำใหม่ที่อยู่ในระหว่างการจัดสร้างอยู่ที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช คือ เรือหลวงกระบี่ เป็นเรือ
ที่จัดสร้างขึ้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงประกอบพิธี
ปล่อยเรือลงน�ำ้ เมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการซึง่ ใกล้จะแล้วเสร็จ และจะสามารถ
ท�ำการส่งมอบเรือได้ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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สืบเนือ่ งมาจากการแก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วมในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔ รัฐบาลได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญของเรือผลักดันน�ำ้ ทีก่ องทัพเรือได้เคยน�ำไปใช้งานเพือ่ เร่งรัดการระบายน�ำ้
คลีค่ ลายระดับน�ำ้ ทีเ่ อ่อล้นให้ลดลงในอัตราทีเ่ ร็วกว่าปกติ จึงได้มอบหมายให้กองทัพเรือ
โดยกรมอู่ทหารเรือ ด�ำเนินการจัดสร้างเรือผลักดันน�้ำเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว
จ�ำนวน ๑๖ ล�ำ เป็น ๑๐๐ ล�ำ และจัดสร้างสนับสนุนกรุงเทพมหานคร (กทม.) อีก
๑๐ ล�ำ เพือ่ เตรียมรับสถานการณ์นำ�้ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดภัยพิบตั ขิ นึ้ อีกได้ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง

นั่ น หมายถึ ง ภายในเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๕๕
กรมอู่ทหารเรือจะต้องด�ำเนินการจัดสร้างเรือผลักดันน�้ำ
ให้เสร็จสิน้ ทัง้ หมด จ�ำนวน ๙๔ ล�ำ โดยสร้างทีอ่ ทู่ หารเรือ
พระจุ ล จอมเกล้ า จ� ำ นวน ๔๔ ล� ำ และสร้ า งที่
อูท่ หารเรือธนบุรี จ�ำนวน ๕๐ ล�ำ และด้วยความร่วมมือร่วมใจ
รวมทั้ ง การให้ ค วามทุ ่ ม เททั้ ง หยาดเหงื่ อ พละก� ำ ลั ง
ความสามารถ ของก�ำลังพลกรมอูท่ หารเรือ เรือผลักดันน�ำ้
ทัง้ หมดก็แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลา
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เมือ่ การจัดสร้างพร้อมกับการทดสอบ จนเป็นทีม่ นั่ ใจว่าเรือผลักดันน�ำ้ สามารถน�ำไปใช้งานได้แล้ว กรมอูท่ หารเรือยัง
ต้องจัดก�ำลังพล เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ร่วมกับหน่วยสนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้อง ไปท�ำการติดตัง้ ในคลองสาขา ตามพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
ทัง้ ฝัง่ ตะวันออกและฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้ เจ้าพระยา ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ และอุกทกภัย (กบอ.) ก�ำหนด
พร้อมกับจัดก�ำลังพลประจ�ำตามต�ำแหน่งทีม่ กี ารติดตัง้ เรือผลักดันน�ำ้ อยู่ รวมทัง้ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรมอูท่ หารเรือขึน้
เพือ่ อ�ำนวยการและประสานงานตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ในภารกิจเรือผลักดันน�ำ้ ของกองทัพเรือโดยเฉพาะ

ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ทำ� การติดตัง้ เรือผลักดันน�ำ้ ไปทัง้ หมด ๒๓ จุด และหลังจากเหตุการณ์กลับ
คืนสูส่ ภาวะปกติ การปฏิบตั กิ ารผลักดันน�ำ้ ก็ยตุ ลิ ง สิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการต่อไปซึง่ ก็มคี วามยากล�ำบากไม่แพ้กบั ช่วงเวลา
ทีท่ ำ� การติดตัง้ ก็คอื การถอนก�ำลังเรือผลักดันน�ำ้ ทัง้ หมดออกจากพืน้ ที่ ถึงแม้จะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว แต่กต็ อ้ งด�ำเนิน
ไปด้วยความรอบคอบ เพือ่ ความปลอดภัยของก�ำลังพลและเรือผลักดันน�ำ้ เอง โดยได้นำ� เรือผลักดันน�ำ้ ทัง้ หมดไปเก็บไว้ที่
อูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า พร้อมกับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ให้สามารถน�ำกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิด
วิกฤติการณ์นำ้� ขึน้ อีกในอนาคต
14 วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖
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โครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุด เรือหลวงนเรศวร
เรื อ ในชุ ด นี้ ป ระกอบด้ ว ย เรื อ หลวงนเรศวร และ
เรือหลวงตากสิน เป็นโครงการปรับปรุงระบบอาวุธให้
มี ขี ด ความสามารถสู ง ขึ้ น นอกจากการที่ อู ่ ท หารเรื อ
พระจุ ล จอมเกล้ า จะต้ อ งซ่ อ มท� ำ เรื อ ต่ า ง ๆ ตามแผน
งานประจ�ำปีแล้ว ในส่วนนี้อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
ต้องด�ำเนินการซ่อมท�ำตัวเรือใต้แนวน�้ำ ซ่อมท�ำระบบ
เพลาใบจักรโดยการเปลี่ยนแบริ่งเพลาทั้งเพลาซ้ายและ
เพลาขวา รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งห้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบ
อาวุธปล่อยน�ำวิถีแนวตั้งให้กับเรือหลวงตากสิน ส่วนที่มี
ความละเอียดอ่อนในเชิงโครงสร้างของการปรับปรุงแก้ไข
ในครัง้ นี้ ได้แก่ การเปลีย่ นแผ่นเหล็กตัวเรือบริเวณแนวเพลา
ซึง่ ต้องการความละเอียดถีถ่ ว้ นในขัน้ ตอนของการตัดเปลีย่ น
แผ่นเหล็กตัวเรือมากที่สุด ทั้งนี้จะต้องไม่ท�ำให้แนวศูนย์
เพลาใบจักรเกิดการคลาดเคลื่อนได้ มีการออกแบบและ
ดัดแปลงเครือ่ งมือภายในโรงงานเครือ่ งกล เพือ่ ให้สามารถ
รองรับขนาดของเพลาทีม่ คี วามยาวเกินกว่า ขนาดเครือ่ งมือ
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ซึง่ ขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการด�ำเนินการนัน้ อูท่ หารเรือ
พระจุลจอมเกล้าได้เก็บเป็นองค์ความรู้ไว้โดยละเอียด
หลังจากด�ำเนินการอยูป่ ระมาณ ๔ เดือน เรือได้เดินทางออก
จากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เพื่อไปด�ำเนินการต่อที่
อูร่ าชนาวีมหิดลอดุลยเดช
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เมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มพี ระราชพิธี
เสด็จพระราชด�ำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๔ ณ วั ด อรุ ณ ราชวราราม
ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงห่ ว งใยในชี วิ ต
ความเป็นอยูข่ องประชาชน จึงทรงมีพระราชบัญชาให้เลือ่ น
พระราชพิธอี อกไปก่อน รัฐบาลจึงได้พจิ ารณาน�ำมาด�ำเนิน
การในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี้
ประกอบด้ ว ยเรื อ พระราชพิ ธี ใ นขบวนทั้ ง สิ้ น ๕๒ ล� ำ
ในส่วนทีก่ รมอูท่ หารเรือเกีย่ วข้องโดยตรงคือการเตรียมเรือ
ให้ พ ร้ อ ม สามารถยาตราได้ อ ย่ า งสง่ า งาม ถู ก ต้ อ ง
ตามแบบโบราณราชประเพณี โดยอู ่ ท หารเรื อ ธนบุ รี
รั บ ผิ ด ชอบการเตรี ย มเรื อ ในส่ ว นของโครงสร้ า งและ
ส่วนประกอบตัวเรือทั้งหมด ร่วมกับกรมศิลปากร ซึ่งจะ
รับผิดชอบในการตกแต่งตัวเรือให้มีความวิจิตรบรรจง
ชดช้อย งดงามตามแบบฉบับโบราณดัง้ เดิม
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ก่อนจะประกอบพิธี ต้องมีการซ้อมก�ำลังพลฝีพายอยูด่ ว้ ยกันทัง้ หมด ๑๐ ครัง้ เป็นการซ้อมใหญ่ ๒ ครัง้ คือ
วันที่ ๒ และ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ส่วนวันจริงคือในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เรือทัง้ หมดจะต้อง
เริม่ ต้นขบวนพยุหยาตราทีบ่ ริเวณท่าวาสุกรี มาสูจ่ ดุ หมายปลายทางทีว่ ดั อรุณราชวราราม
การเตรียมความพร้อมของเรือ การปักเสาผูกเรือ และการเตรียมโป๊ะเทียบเรือนัน้ อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของกรมอูท่ หารเรือ เนือ่ งจากในบริเวณน่านน�ำ้ แห่งนี้ หน่วยงานทีม่ ขี ดี ความสามารถและมีประสบการณ์มาก
ทีส่ ดุ ก็คอื อูท่ หารเรือธนบุรี กรมอูท่ หารเรือ โดยได้ทำ� การปักเสาผูกเรือ ตัง้ แต่บริเวณหน้าวัดราชาธิวาส จนถึง
บริเวณหน้าวัดอรุณราชวราราม รวม ๑๓ แห่ง ใช้เสาผูกเรือทัง้ หมด ๑๔๔ ต้น และซ่อมปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ
ตัง้ แต่ทา่ วาสุกรี ถึง ท่าวัดอรุณราชวราราม รวมทัง้ หมด ๕ โป๊ะ
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ในระหว่างการเตรียมการ จนกระทัง่ จบพิธกี าร เรือทัง้ ๕๒ ล�ำ จะถูกน�ำไปเก็บ
ไว้ตามสถานทีต่ า่ ง ๆ เพือ่ ให้มคี วามปลอดภัยในการเก็บรักษา และมีความสะดวกใน
การน�ำเรือออกมาใช้การ โดยในจ�ำนวนนี้ เรือดัง้ เรือแซง เรือต�ำรวจ เรือแตงโม และ
เรืออีเหลือง ทัง้ หมดจ�ำนวน ๓๖ ล�ำ จะถูกผูกเก็บไว้ทบี่ ริเวณวัดราชาธิวาส ส่วนเรือ
รูปสัตว์ทงั้ หมดจ�ำนวน ๑๐ ล�ำ จะถูกน�ำเข้าเก็บไว้ทอี่ หู่ มายเลข ๑ ของอูท่ หารเรือธนบุรี
ส่วนเรือพระที่นั่งจ�ำนวน ๔ ล�ำ คือ เรือพระทีน่ ั่งสุพรรณหงส์ เรือพระทีน่ ั่งนารายณ์
ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เรือพระทีน่ งั่ อเนกชาติภชุ งค์ และเรือพระทีน่ งั่ อนันตนาคราช
กับเรือเสือ จ�ำนวน ๒ ล�ำ คือ เรือเสือทยานชล และเรือเสือค�ำรณสินธุ์ จะถูกน�ำเข้าเก็บไว้ที่
อูห่ มายเลข ๒ ของอูท่ หารเรือธนบุรี

อีกหน้าทีห่ นึง่ ทีส่ ำ� คัญ คือการน�ำเรือเข้าและออกจากอู่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่าง
ระมัดระวังด้วยผูม้ ปี ระสบการณ์และความช�ำนาญ ทัง้ นีเ้ พือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ
ขึน้ ได้กบั เรือทุกล�ำในระหว่างการเตรียมเรือ
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และในช่วงการซ้อมใหญ่ทั้งสองวัน กรมอู่ทหารเรือได้จัดพื้นที่เพื่อให้กำ�ลังพลและครอบครัว รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปได้เข้าชมการซ้อมในครั้งนี้ด้วย

งานด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นกิจหลักกิจหนึ่งของกรมอู่ทหารเรือ ที่ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
รุ่นแล้วรุ่นเล่า จากด�ำเนินการด้วยตนเองมาสู่ยุคแห่งการบูรณาการ เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ทุกสาขา มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ในทุก ๆ ปี ส�ำหรับในปีทผี่ า่ นมา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรโี ดยพลเรือโท มานิตย์ สูนนาด�ำ
เจ้ากรมอูท่ หารเรือ และ รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมริ ตั น์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมือ่ วันที่
๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยร่วมมือท�ำงานวิจยั ด้านการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยี
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และเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ พลเรือโท มานิตย์ สูนนาด�ำ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และ
ดร. ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและวิจยั ด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการ
ทดสอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานทั้งสอง
โดยเฉพาะการวิจยั ทางด้านผลิตภัณฑ์ยางทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ใช้ในกิจการของกองทัพเรือ และเป็นไปตามนโยบาย
กองทัพเรือทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพึง่ พาตนเอง โดยข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา ๕ ปี

ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานน�ำร่องในเรือ่ งของการจัดการความรูข้ องกองทัพเรือ ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
การจัดการความรูข้ องกรมอูท่ หารเรือก็ยงั คงด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ
การจัดการความรูข้ องกองทัพเรือประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ภายใต้ชอื่ สร้างสรรค์ปญ
ั ญา พัฒนาองค์ความรู้ สูว่ สิ ยั ทัศน์กองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม
กองทัพเรือ เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
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กรมพัฒนาการช่าง กรมอูท่ หารเรือ รับผิดชอบงานด้านการศึกษาอบรม การวิจยั และพัฒนา รวมทัง้
งานด้านการควบคุมคุณภาพ การด�ำเนินการเกีย่ วกับหลักสูตรต่าง ๆ ทัง้ ในต่างประเทศหรือภายในประเทศ
นอกกองทัพเรือ รวมถึงภายในกองทัพเรือนัน้ ได้เป็นไปตามแผนงานประจ�ำปี ส่วนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปบ้าง
ส�ำหรับในปีทผี่ า่ นมา คือ การรับนักเรียนช่างกรมอูท่ หารเรือเพิม่ เติมขึน้ จากปีกอ่ น ๆ กล่าวคือ จากปีละประมาณ
๔๐ นาย เพิม่ เป็นปีละ ๘๐ นาย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้สามารถบรรจุทดแทนช่างในสาขาต่าง ๆ ซึง่ เป็นลูกจ้างประจ�ำ
ทีเ่ กษียณอายุราชการเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี ท�ำให้จำ� นวนนักเรียนช่างชัน้ ปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
มีจำ� นวนถึง ๘๑ นาย ชัน้ ปีที่ ๒ มีจำ� นวนอยูป่ ระมาณเดิม คือ ๔๕ นาย และชัน้ ปีที่ ๓ มีอยูจ่ ำ� นวน ๓๘ นาย
แต่กย็ งั คงด�ำเนินกิจกรรมในหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ได้เป็นทีน่ า่ พอใจ

ส่วนอีกภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็คอื เป็นหน่วยหลักในการดูแลกิจการพิพธิ ภัณฑ์อเู่ รือหลวงเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา เนือ่ งจากงานด้านพิพธิ ภัณฑ์ เป็นส่วนหนึง่ ของการบริการด้านการศึกษา โดยนอกเหนือจากนีไ้ ด้มี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการ เพือ่ การบริหารงานในภาพรวมขึน้ เป็นการเฉพาะอีกด้วย
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กรมอู่ทหารเรือกับเรือพระราชพิธี
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
เรื อ พระราชพิ ธี ที่ วิ จิ ต รงดงามเป็ น ที่ ก ล่ า วขานของคนทั่ ว โลก และเป็ น สิ่ ง ล�้ ำ ค่ า ที่ ห วงแหนอย่ า งยิ่ ง
ของประชาชนชาวไทยทั้ ง ประเทศ ในโอกาสที่ มี พ ระราชพิ ธี เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ถวายผ้ า พระกฐิ น โดยขบวน
พยุ หยาตราทางชลมารค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู ่ หัว เนื่ องในโอกาสพระราชพิ ธีม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดอรุณราชวราราม ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
กรมอู่ทหารเรือได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีการนี้ทั้งในเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เช่น การจัดก�ำลังพลทั้งข้าราชการ
และนั ก เรี ย นช่ า งกรมอู ่ ท หารเรื อ เป็ น ฝี พ ายเรื อ และการซ่ อ มท� ำ เรื อ พระราชพิ ธี ที่ เ ป็ น เรื อ ไม้ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก
ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ในการซ่อมแซมลวดลายและรายละเอียดต่าง ๆ ทีต่ อ้ งใช้ความประณีตบรรจง
นอกจากการดูแลความพร้อมของเรือพระราชพิธแี ล้ว กรมอูท่ หารเรือ โดยอูท่ หารเรือธนบุรี ยังมีภารกิจในการดูแล
ความพร้อมของโป๊ะท่าเทียบเรือ การปักเสา การวางทุน่ ส�ำหรับผูกจอดเรือ อีกทัง้ งานทีต่ อ้ งใช้ความช�ำนาญเป็นพิเศษ เช่น
การน�ำเรือ เข้า – ออก อูจ่ อดเรือ ซึง่ เป็นงานทีส่ ำ� คัญและมีความเสีย่ งอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัวเรือพระราชพิธี จึงจ�ำเป็นต้อง
ใช้บคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการน�ำเรือเข้าออกอู่ ภาพต่าง ๆ ทีน่ ำ� มาลงในบทความนีเ้ ป็นภาพในการด�ำเนินการต่าง ๆ
ทีบ่ นั ทึกไว้ของกรมอูท่ หารเรือกับเรือพระราชพิธี
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การตรวจสอบภายในเนื้อไม้ของโครงสร้างเรือพระที่นั่ง
โดยการถ่ายภาพด้วยรังสี X – Ray
นาวาโท สมนึก พงษ์สิน
ประจ�ำแผนกทดสอบเครื่องวัด
กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

ในแต่ละปีกองทัพเรือได้รับมอบภารกิจอันส�ำคัญคือ การจัดเตรียมเรือพระราชพิธีทั้งหมดให้มีความพร้อมที่ใช้
ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค เพื่อประกอบพระราชพิธีส�ำคัญ เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินประจ�ำปี และ
พระราชพิธเี ฉลิมฉลองพระเกียรติในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ กรมอู่ทหารเรือเป็นหน่วยให้การสนับสนุนในการซ่อมและ
สร้างเรือพระราชพิธีทุกล�ำ โดยเฉพาะในส่วนตัวเรือ (เปลือกเรือและโครงสร้างภายใน) และส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
เรือทีส่ ำ� คัญ ในการด�ำเนินการซ่อมท�ำเรือไม้ตามปกติของกรมอูท่ หารเรือ จะท�ำการตรวจสอบตัวเรือและโครงสร้างตัวเรือไม้
โดยใช้สายตา (Visual Test) และการเคาะเพือ่ ฟังเสียงตรวจความสมบูรณ์ของเนือ้ ไม้ภายใน ถ้าการช�ำรุดของไม้ทเี่ ป็น
รอยแตกหรือผุกร่อนจากภายนอก ก็เป็นการง่ายในการตรวจสอบด้วยสายตา ส่วนการช�ำรุดทีเ่ กิดขึน้ ภายในเนือ้ ไม้และการ
ช�ำรุดของไม้สว่ นล่าง ในกรณีทมี่ กี ารประกอบโครงสร้างไม้ซบั ซ้อนกันหลายชัน้ จึงเป็นการยากทีจ่ ะตรวจสอบด้วยสายตา
การเคาะเพือ่ ฟังเสียงสามารถกระท�ำได้เฉพาะไม้ทอี่ ยูบ่ ริเวณส่วนบน ไม้ทอี่ ยูด่ า้ นล่างมักจะพบอุปสรรคในการเคาะ ซึง่ ไม่
สามารถท�ำได้สะดวกหรือในบางครัง้ ก็ไม่สามารถกระท�ำได้เลย จึงท�ำให้การตรวจสอบด้วยการเคาะเพือ่ ฟังเสียงมีขอ้ จ�ำกัด และ
ไม่สามารถแยกเสียงจากไม้ทท่ี บั ซ้อนกันหลายชัน้ ได้ การซ่อมท�ำจึงจ�ำเป็นต้องรือ้ ไม้ในส่วนทีผ่ ชุ ำ� รุดหรือในส่วนทีส่ งสัยออกก่อน
เพื่อท�ำการส�ำรวจและประเมินการซ่อมท�ำ ส�ำหรับเรือราชพิธีและเรือยนต์พระที่นั่งซึ่งเป็นเรือไม้ทั้งหมด มีขั้นตอน
ในการประกอบอย่างประณีตและเป็นเรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ จะต้องมีการตรวจ
สอบและประเมินสภาพของเนื้อไม้ ความสมบูรณ์แข็งแรงของเปลือกเรือและโครงสร้างหลักภายในทั้งหมด ซึ่งเป็น
การตรวจสอบด้วยสายตาและการเคาะเพื่อฟังเสียง โดยต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง มีประสบการณ์มาก
ในการตรวจสอบเนือ้ ไม้มาท�ำการตรวจสอบและวินจิ ฉัยความบกพร่องภายในเนือ้ ไม้ทเี่ กิดขึน้ เช่น ตาไม้ทอี่ ยูภ่ ายในเนือ้ ไม้
และการแตกลายภายในเนื้อไม้ตามธรรมชาติการแตกภายในเนื้อไม้ เนื่องจากการเจาะและยึดโครงสร้างส่วนต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน ด้วยสกรูเกลียวปล่อยและสลัก รวมถึงการถูกเจาะเป็นรูหรือโพรงจากปลวก มอด รวมทัง้ แมลงกินไม้ตา่ ง ๆ
ซึง่ ส่วนมากจะเกิดในมุมอับชืน้ หรือการซ้อนทับกันของไม้หลาย ๆ ชัน้ เป็นผลให้ไม่สามารถท�ำการตรวจสอบด้วยสายตา
และการเคาะเพือ่ ฟังเสียงได้ การรือ้ โครงสร้างบริเวณรอยบกพร่องจะต้องเปิดเนือ้ ไม้ เป็นบริเวณกว้างอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
เพราะไม่สามารถก�ำหนดขอบเขตของการช�ำรุดได้ชดั เจน ส่งผลให้การซ่อมท�ำต้องใช้งบประมาณสูงขึน้ และใช้ระยะเวลาในการ
ซ่อมท�ำนาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณเปลือกเรือภายนอกของเรือพระทีน่ งั่ ทัง้ ๔ ล�ำ ทีถ่ กู ตกแต่งด้วยลวดลายและเครือ่ งประดับ
ทีม่ รี าคาแพง คือ เรือพระทีน่ ง่ั สุพรรณหงส์ เรือพระทีอ่ นันตนาคราช เรือพระทีน่ งั่ อเนกชาติภชุ งค์ และเรือพระทีน่ งั่ นารายณ์
ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ซึง่ ไม่สามารถท�ำการตรวจสอบด้วยสายตาและการเคาะเพือ่ ฟังเสียงได้ การรือ้ เพือ่ ตรวจสอบอาจ
ท�ำให้ลวดลายรวมทัง้ เครือ่ งประดับทีต่ กแต่งอันทรงคุณค่าช�ำรุดเสียหาย รวมทัง้ ท�ำให้สนิ้ เปลืองงบประมาณและเวลา
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จากประเด็ น ดั ง กล่ า ว กองควบคุ ม คุ ณ ภาพ
กรมพัฒนาการช่าง กรมอูท่ หารเรือ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการตรวจสอบแบบไม่ทำ� ลาย น�ำมาประยุกต์
และปรับวิธกี ารใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ดงั กล่าว ให้สามารถ
ใช้ตรวจสอบเปลือกเรือและโครงสร้างตัวเรือของเรือราชพิธี
เรือพระที่นั่ง เรือยนต์หลวง และเรือไม้ของกองทัพเรือ
โดยการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำ� ลาย ด้วยวิธกี าร
ถ่ายภาพด้วยรังสี X - Ray

จะเกิดภาพขาวด�ำทีแ่ ตกต่างกันตามความหนาแน่นภายใน
เนือ้ วัสดุทตี่ า่ งกันบนฟิลม์ การตรวจสอบวิธนี ใี้ ช้สำ� หรับหาจุด
บกพร่องภายในเนือ้ วัสดุ เช่น รูพรุน รอยแตกร้าว ซึง่ สามารถ
น�ำไปใช้สำ� หรับการตรวจสอบวัสดุได้หลายชนิดและรูปทรง
ต่าง ๆ เช่น งานโลหะเกีย่ วกับงานเชือ่ ม งานหล่อ งานตีขนึ้ รูป
ส่วนงานอโลหะ เช่น น�ำไปใช้ในร่างกายมนุษย์ พลาสติก
เซรามิค ไม้ เป็นต้น
ลักษณะภาพทีป่ รากฏบนฟิลม์ จะมี ๓ สี คือ สีดำ�
สีเทา และสีขาว โดยมีสองปัจจัยในการเกิดสีที่ต่างกัน
บนแผ่นฟิลม์ คือ
๑. ความหนาของชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่หนากว่า
จะดูดกลืนรังสีไว้ได้มากกว่า ท�ำให้เหลือปริมาณรังสีทที่ ะลุ
ทะลวงผ่านไปท�ำปฏิกิริยากับสารไวแสงมีปริมาณน้อย
ภาพบนแผ่นฟิลม์ จึงเป็นสีขาว ในตรงกันข้าม ถ้าความหนา
ชิน้ งานน้อย ๆ ภาพบนฟิลม์ จะเป็นสีดำ� ๆ
๒. ความหนาแน่นของชิน้ งาน ชิน้ งานทีม่ คี วามหนา
แน่นมากจะมีพลังงานรังสีทสี่ ญ
ู เสียไปมาก จึงเหลือปริมาณ
รังสีผา่ นไปท�ำปฏิกริ ยิ ากับสารไวแสงน้อย ภาพบนแผ่นฟิลม์
จึงเป็นสีจาง ๆ

หลักการถ่ายภาพด้วยรังสี X - Ray

ภาพจากฟิล์มของไม้กระดูกงูเรืออนันตนาคราช

การตรวจสอบชิ้นงานโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี
อาศัยหลักการวัดปริมาณความเข้มรังสีหลังผ่านชิน้ งานบน
แผ่นฟิลม์ ตามสมการ

การถ่ายภาพวัสดุดว้ ยรังสี (Radiographic Testing,
RT) เป็นการตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย โดยใช้รังสีเอกซ์
− mx
I
=
I
e
0
(X - Ray) หรือแกมมา (Gamma - Ray)
หลักการ X - Ray ต้องมีเครือ่ งก�ำเนิดรังสี ปล่อยรังสี
เมือ่ I = ปริมาณความเข้มรังสีหลังผ่านชิน้ งาน
ฉายผ่านเนือ้ วัสดุทตี่ อ้ งการตรวจสอบโดยมีฟลิ ม์ บันทึกภาพ
Io = ปริมาณความเข้มรังสีกอ่ นผ่านชิน้ งาน
ซึง่ จะติดอย่างขนานด้านตรงกันข้ามกับแหล่งเครือ่ งก�ำเนิด
m = สัมประสิทธิ์การดูดกลืนพลังงานของ
รังสี เมือ่ รังสีทะลุผา่ นเนือ้ วัสดุมากระทบกับเนือ้ ของฟิลม์
บันทึกภาพทีอ่ ยูด่ า้ นหลังชิน้ งาน รังสีจะท�ำปฏิกริ ยิ ากับสาร เนือ้ ชิน้ งาน
X = ความหนาของชิน้ งาน
ทีเ่ คลือบในฟิลม์ เมือ่ น�ำฟิลม์ ไปล้างตามกระบวนการล้างฟิลม์
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การควบคุ ม ความด� ำ ของภาพถ่ า ยจากรั ง สี
ความด�ำของภาพถ่ายของรังสีจะถูกควบคุมโดย
๑. กระแสไฟฟ้า (mA)
๒. เวลา (Time หรือ Sec)
๓. ระยะทาง (SFD)

แน่นแตกต่างจากโลหะมากภาพบนฟิล์มจะปรากฏชัดเจน
ประกอบกับงานโลหะมักเป็นวัสดุเนื้อเดียวไม่มีวัสดุอื่นมา
ปกคลุม แตกต่างจากงานโครงสร้างเนือ้ ไม้ของเรือพระทีน่ งั่
ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นของโครงสร้ า ง ท� ำ ให้ มี ค วามยุ ่ ง ยาก
หลายประการ คือ เนือ้ ไม้ทตี่ อ้ งการตรวจสอบ มีความหนาแน่น
ไม่สงู มาก (ประมาณ ๖๐๐ – ๑,๑๐๐ กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร)
หากเกิ ด ความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องเนื้ อ ไม้ จ ะมี ช ่ อ งอากาศ
ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันไม่มาก อีกทั้งโครงสร้างไม้
ของเรือพระที่นั่งจะประกอบด้วยลวดลายและวัสดุตกแต่ง
ต่าง ๆ ปกคลุมทับเนือ้ ไม้อกี ที ท�ำให้การ X - Ray ต้องใช้
ความระมัดระวังในการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด
โดยก่อนถ่ายภาพ X - Ray ต้องส�ำรวจวัสดุที่ตกแต่ง

Exposure Chart ไม้ตะเคียนทอง

ตัวแปรทั้งหมดทีก่ ล่าวนีเ้ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ จึงต้อง
พิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งที่มีต่อตัวอื่น
ก ร ะ แ ส ห ล อ ด ไ ฟ จ ะ มี ผ ล ต ่ อ ค ว า ม เข ้ ม ข อ ง รั ง สี
เป็ น สั ด ส่ ว นโดยตรง ส่ ว นกิ โ ลโวลต์ (kV) นั้ น มี ผ ล
ต่อทัง้ คุณภาพ (Quality) และความเข้ม (Intensity) ของรังสี
กล่าวคือ เมือ่ kV เพิม่ ขึน้ ความยาวคลืน่
ข อ ง รั ง สี
จะลดลงที่ ก ระแสเดี ย วกั น
และ
พลั ง เจาะทะลุ แรงรั ง สี ก็
จะเพิ่มขึ้นด้วยปริมาณ
ของรังสีทั้งหมดที่ kV
และ mA ใดย่อมขึ้น
โดยตรงกับเวลาที่ใช้
ในการฉาย ผลรวม
ข อ ง ป ริ ม า ณ รั ง สี
เรียกว่า เอกซโพเซอร์
(Exposure) มีคา่ เท่ากับ
ผลคู ณ ของกระแสกั บ
เวลาเป็น Milliamp Ere –
Minute
ในการ X - Ray โครงสร้างของเรือพระทีน่ งั่ จะมีความ
ยุง่ ยากกว่าการ X - Ray ทัว่ ไป เนือ่ งจากงานโครงสร้างทัว่ ไป
จะเป็นโลหะทีม่ คี วามหนาแน่นสูง เช่น เหล็ก ทองเหลือง
เป็นต้น หากเนือ้ วัสดุไม่สมบูรณ์จะมีชอ่ งอากาศทีม่ คี วามหนา

เป็นลวดลายปกคลุมผิวของเนือ้ ไม้อนั ได้แก่ ชัน้ ของสีนำ�้ มันที่
ทาเรือ ยาชัน ลวดลายกนกทีเ่ ป็นแก้ว แผ่นทอง โดยการตรวจ
สอบค่าความหนาแน่นและความหนาแน่นของวัสดุดงั กล่าว
เพื่อที่จะได้ชดเชยค่าการถ่ายภาพ X - Ray (Exposure
Factor) นอกจากนีค้ วรเลือกต�ำแหน่ง SFD การ X - Ray
ให้สอดคล้องกับระยะหน้างานที่ถ่ายภาพได้จริง ซึ่งค่า
ทีค่ วรจะเลือก SFD อยูร่ ะหว่าง ๕๐ – ๘๐ เซนติเมตร
ขั้นตอนการถ่ายภาพด้วยรังสีในงานเนื้อไม้
เทคนิ ค การถ่ า ยภาพทางรั ง สี ส� ำ หรั บ เนื้ อ ไม้
จะต้ อ งปรั บ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต ่ า ง ๆ ของเครื่ อ งก� ำ เนิ ด
รังสี ทั้งความแรงของรังสี เวลาที่ใช้ถ่าย จ�ำนวนกระแส
ไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับความหนาแน่นของเนื้อไม้ชนิด
ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ต้ อ งชดเชยค่ า การปล่ อ ยรั ง สี จ ากวั ส ดุ
ที่เคลือบและบดบังเนื้อไม้ เช่น จากลวดลายที่เป็นแก้ว
กาวที่ ติ ด ภายใน รวมทั้ ง สี ท องที่ เ คลื อ บด้ ว ย เพื่ อ ให้
รั ง สี ส ามารถทะลุ ผ ่ า นเข้ า ไปในเนื้ อ ไม้ ม ากระทบแผ่ น
ฟิ ล ์ ม ท� ำ ให้ ฟ ิ ล ์ ม ท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าและเกิ ด เป็ น ภาพที่ ค มชั ด
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จึงขอแนะน�ำขัน้ ตอนการท�ำงานดังนี้
๑. วัดความหนาของเนือ้ ไม้บริเวณทีจ่ ะตรวจสอบและตรวจสอบชนิดของไม้ เพือ่ ค�ำนวณหาปริมาณความเข้มรังสี
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ท�ำการฉายรังสีและท�ำให้ฟลิ ม์ ด�ำ
๒. ติดตัง้ เครือ่ งก�ำเนิดรังสีให้หา่ งจากฟิลม์ และชิน้ งานอย่างน้อยระยะ ๘ เท่าของความหนาชิน้ งาน โดยให้ตน้ ก�ำเนิด
รังสีวางตัง้ ฉากกับชิน้ งาน แผ่นฟิลม์ จะติดหรือวางแนบอยูอ่ กี ด้านหนึง่ ของชิน้ งาน
๓. ค�ำนวณค่าการปล่อยรังสี (Exposure Factor) จากตาราง (Exposure Chart) ตามความหนาของเนื้อไม้
และชนิดของไม้ และชดเชยค่าการปล่อยรังสีกบั ความหนาและความหนาแน่นของวัสดุทปี่ กปิดเนือ้ ไม้
๔. น�ำฟิลม์ ทีผ่ า่ นการฉายรังสีมาผ่านขบวนการล้างฟิลม์ ในห้องมืด เมือ่ ผ่านขบวนการล้างฟิลม์ แล้วผึง่ ฟิลม์ ให้แห้ง
จากนัน้ ก็ทำ� การวินจิ ฉัยฟิลม์ หรือภาพถ่ายทางรังสี
๕. ก่อนท�ำการฉายรังสีเพือ่ วิเคราะห์เนือ้ ไม้ควรทดลองฉายรังสี ๑ – ๒ ฟิลม์ ในพารามิเตอร์ทคี่ ำ� นวณไว้เพือ่ ยืนยันว่าภาพ
จะคมชัดตามทีต่ อ้ งการ หากไม่ถกู ต้องจะปรับแต่งค่าต่าง ๆ จนได้ภาพทีด่ ี ค่อยด�ำเนินการถ่ายรังสีตอ่ ด้วยพารามิเตอร์นนั้ ๆ
ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะท�ำการตรวจสอบโดยวิธฉี ายรังสีทกุ ครัง้ เราจึงต้องทราบชนิดและความหนาของเนือ้ ไม้ทจี่ ะท�ำการ
ตรวจซึง่ เป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญ

ภาพจากฟิล์มส่วนปากของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
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กองทัพเรือ

ได้วา่ จ้างบริษทั Singapore Technologies Marine Ltd. (ST Marine) สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สร้างเรือยกพลขึน้ บกขนาดใหญ่ ตามสัญญา เลขที่ APS1/2008 ลงวันที่ ๒๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระยะเวลาสร้างเรือประมาณ ๔ ปี ซึง่ ได้สร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กบั กองทัพเรือเมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๕ เพือ่ ทดแทนเรือยกพลขึน้ บกขนาดใหญ่ชดุ เรือหลวงอ่างทอง (ล�ำเก่า) จ�ำนวน ๕ ล�ำ ทีป่ ลดระวางประจ�ำการ
ไปแล้วทัง้ หมด โดยล�ำสุดท้ายคือ เรือหลวงพระทอง ทีป่ ลดระวางประจ�ำการไปเมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๑
เรือหลวงอ่างทองล�ำปัจจุบัน เป็นเรือล�ำที่สาม ในประวัติศาสตร์ของราชนาวีไทย ที่ได้รับพระราชทานนามว่า
เรือหลวงอ่างทอง โดยเรือหลวงอ่างทองล�ำแรกนัน้ เดิมทีเป็นเรือพระทีน่ งั่ ชือ่ เรือพระทีน่ งั่ มหาจักรี (ล�ำทีส่ อง) ในสมัยรัชกาลที่ ๖
เป็นเรือประเภทเรือยอช์ต ขึน้ ระวางประจ�ำการเมือ่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๑ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๘ ได้ถกู ปลด
จากเรือพระทีน่ งั่ และได้นำ� มาใช้เป็นเรือพีเ่ ลีย้ งเรือด�ำน�ำ้ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.๒๔๘๘ เรือหลวงอ่างทองล�ำแรกนี้ ได้ถกู เครือ่ งบิน
B - 24 ทิง้ ระเบิด และกระหน�ำ่ ยิงซ�ำ้ ด้วยปืนกล เสียหายอย่างหนักทีอ่ า่ วสัตหีบ พร้อมกับเรือหลวงอูท่ อง เรือหลวงท่าจีน และ
เรือสุธาทิพย์ ท�ำให้ เรือหลวงอ่างทอง ล�ำแรกใช้การไม่ได้ ต้องปลดระวางประจ�ำการในทีส่ ดุ ส่วนเรือหลวงอ่างทองล�ำทีส่ อง
เป็นเรือประเภทเรือยกพลขึน้ บกขนาดใหญ่ หมายเลข ๗๑๑ เดิมคือเรือ USS LST - 924 ของสหรัฐอเมริกา เป็นเรือทีอ่ ยูใ่ นชัน้
Landing Ship Tank (LST) สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๘๗ และได้เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ทันที จนได้รบั เหรียญ
กล้าหาญชัน้ Four Battle Star และสหรัฐอเมริกาได้มอบให้กองทัพไทยไว้ใช้ราชการในปี พ.ศ.๒๔๙๐ ซึง่ กองทัพเรือไทย
ก็ได้ใช้งานเรือล�ำนีม้ าเป็นเวลายาวนานถึง ๔๙ ปี จนปลดประจ�ำการในปี พ.ศ.๒๕๔๙
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เรือพระที่นั่งมหาจักรี (ล�ำที่สอง) หรือ เรือหลวงอ่างทอง ล�ำแรก

เรือหลวงอ่างทอง ล�ำที่สอง
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ส�ำหรับเรือหลวงอ่างทอง ล�ำทีส่ าม หรือล�ำปัจจุบนั เป็นเรือยกพลขึน้ บกขนาดใหญ่ หมายเลขประจ�ำเรือคือ ๗๙๑
เป็นประเภทเรือยกพลขึน้ บกขนาดใหญ่ชนิดทีม่ อี ลู่ อยส�ำหรับเรือเล็กประจ�ำเรืออยูภ่ ายใน หรืออาจเรียกว่า Landing Platform
Dock (LPD) โดย พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือในขณะนัน้ เป็นผูล้ งนามในสัญญาจ้าง ด้วยงบประมาณ
ในการสร้างเรือเป็นเงินประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท

เรือหลวงอ่างทอง ล�ำปัจจุบัน

คุณลักษณะทั่วไปของเรือหลวงอ่างทอง

เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สร้างตามแบบเรือยกพลขึ้นบกชุดเรือ Endurance ของกองทัพเรือสิงคโปร์
ภารกิจ ปฏิบัติการยกพลขึ้นบก คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สนับสนุนการล�ำเลียงขนส่ง ป้องกัน
และปราบปรามการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด สนับสนุนการฝึกและค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีข้อมูลคุณลักษณะ
ทีส่ ำ� คัญของเรือ ดังนี้
- ความยาวตลอดล�ำ 					
๑๔๑ เมตร
- ความกว้างทีด่ าดฟ้า 					
๒๑ เมตร
- กินน�ำ้ ลึก 						
๔.๖ เมตร
- ระวางขับน�ำ้ สูงสุด 					
๗,๖๐๐ ตัน
- ความเร็วสูงสุด มากกว่า 				
๑๗ นอต
- ระยะปฏิบตั กิ ารทีค่ วามเร็ว 				
๑๒ นอต มากกว่า ๕,๐๐๐ ไมล์ทะเล
- ก�ำลังพลประจ�ำเรือ 					
๑๕๑ นาย
- สามารถเตรียมเสบียงส�ำหรับก�ำลังพลประจ�ำเรือ ไม่ตำ�่ กว่า ๔๕ วัน
- เครือ่ งจักรใหญ่ดเี ซล ตราอักษร CATERPILLAR แบบ C280-12 (๔,๐๖๐ กิโลวัตต์ตอ่ เครือ่ ง) จ�ำนวน ๒ เครือ่ ง
- ระบบเพลาใบจักร แบบ ปรับพิทช์ได้ ตราอักษร WARTSILA LIPS จ�ำนวน ๒
ชุด
- ใบจักรพวงละ ๔ ใบ จ�ำนวน 						
๒
พวง
- Gear Box ตราอักษร REINTJES LAF 4545 จ�ำนวน			
๒
ชุด
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- เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครือ่ งยนต์ดเี ซล ตราอักษร CATERPILLAR แบบ 3512B (๙๐๐ กิโลวัตต์ตอ่ เครือ่ ง)
								
จ�ำนวน 		
๔
เครือ่ ง
- Bow Thruster ตราอักษร WARTSILA LIPS 			
จ�ำนวน		
๑
ชุด
- อาวุธประจ�ำเรือ
ปืน ๗๖/๖๒ มิลลิเมตร แบบ Oto Melara Super Rapid
จ�ำนวน 		
๑
กระบอก
ปืนกล ๓๐ มิลลิเมตร แบบ MSI				
จ�ำนวน 		
๒
กระบอก
ปืนกล ๑๒.๗ มิลลิเมตร หรือ .๕๐ นิว้ 			
จ�ำนวน 		
๖
กระบอก
- ระบบอ�ำนวยการรบและควบคุมการยิง
ของ บริษทั Terma ราชอาณาจักรเดนมาร์ค
MFC ( Multi Function Control Console) ใช้แสดงภาพและใช้ยงิ อาวุธ จ�ำนวน ๓
ตู้
เรดาร์อากาศ - พิน้ น�ำ้ แบบ Scanter 4100			
จ�ำนวน		
๑
ชุด
EOD (Electro - Optical Director)				
จ�ำนวน		
๑
ชุด
- เรือเล็กประจ�ำเรือ
เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) 				
จ�ำนวน 		
๒
ล�ำ
เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) 				
จ�ำนวน
๒
ล�ำ
- นอกจากนี้ยังมี ห้องพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องทันตกรรม ส�ำหรับภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย
- ทีด่ าดฟ้าใหญ่ (Main Deck) จะมีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ (Hangar) เครน ขนาด ๒๐ ตัน และ ๑๐ ตัน ทีก่ ราบขวา
และกราบซ้าย ตามล�ำดับ รวมทัง้ มีจดุ ลงจอดเฮลิคอปเตอร์ จ�ำนวน ๒ จุด บริเวณท้ายเรือ

จุดลงจอด เฮลิคอปเตอร์ จ�ำนวน ๒ จุด บริเวณท้ายเรือ
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สามารถรับเฮลิคอปเตอร์ แบบ Sea Hawk จ�ำนวน ๒ ล�ำ หรือ Chinook จ�ำนวน ๑ ล�ำ

เรือหลวงอ่างทอง ได้ถูกออกแบบให้มีระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการยกพลขึ้นบก
ของหน่วยก�ำลังรบยกพลขึน้ บก (Landing Force : LF) ประกอบด้วย
- มีหอ้ งบัญชาการยกพลขึน้ บก พร้อมระบบควบคุมและสัง่ การทีท่ นั สมัย
- มีหอ้ งพักส�ำหรับก�ำลังรบยกพลขึน้ บก จ�ำนวน ๓๖๐ นาย พร้อมทัง้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
- สามารถบรรทุกยานสะเทินน�ำ้ สะเทินบก (Amphibious Assault Vehicle : AAV) ได้จำ� นวน ๑๙ คัน ยานล้อ
อีกจ�ำนวน ๓๐ คัน และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือด�ำน�ำ้ ๒ ล�ำ นอกจากนีร้ ะวางบรรทุกทีด่ าดฟ้าชัน้ ๔ (Vehicle Deck) ยังมี
ขีดความสามารถบรรทุกรถถังแบบ M60 ได้อกี ด้วย

การทดสอบการรับยานเกราะล้อยางทาง Side Ramp
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การทดสอบการเชื่อมต่อและรับ – ส่ง ยานเกราะล้อยางกับเรือระบายพลขนาดใหญ่
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การทดสอบการขนถ่ายยานเกราะล้อยางลงเรือ LCM

การทดสอบการรับรถสะเทินน�้ำสะเทินบก (AAV) ทาง Side Ramp
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การทดสอบการ รับ – ส่ง สิ่งของกลางทะเลกับเรือหลวงสิมิลัน

การทดสอบการรับน�้ำมันเชื้อเพลิงกลางทะเลกับเรือหลวงสิมิลัน
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อู่ลอย (Well Dock) ภายในเรือหลวงอ่างทอง สามารถรับเรือระบายพลขนาดกลาง ได้จ�ำนวน ๔ ล�ำ

เรือระบายพลขนาดกลางขณะจอดอยู่ในอู่ลอย ภายในเรือหลวงอ่างทอง
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เรือหลวงอ่างทองในวันที่เข้าสู่น่านน�้ำของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

ด้วยขีดความสามารถของเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถปรับใช้ได้ทั้งในยามสงคราม
และยามสงบ โดยสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้ทงั้ การยกพลขึน้ บก การเป็นเรือบัญชาการหรือเรือธงของกองเรือ การสนับสนุน
การฝึก ตลอดการจนช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในทะเล ชายฝัง่ และพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย จึงท�ำให้
มัน่ ใจได้วา่ งบประมาณจ�ำนวนมากทีใ่ ช้ในการสร้างเรือล�ำนี้ จะคุม้ ค่ากับทีเ่ สียไปอย่างแน่นอน และจากนีไ้ ป ผูบ้ งั คับการเรือ
นายทหาร ตลอดจนก�ำลังพลประจ�ำเรือหลวงอ่างทองทุกนาย พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สมดัง่ พระนิพนธ์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
“เสด็จเตีย่ ” ของเหล่าทหารเรือ ทีว่ า่ “ให้โลกทัง้ หลายเขาลือ ว่าตัวเราคือทหารเรือไทย”
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การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำด้วยระบบผลักดันน�้ำ
ดอกเตอร์ รอยล จิตรดอน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า มหาอุ ท กภั ย ในปี ๒๕๕๔
ได้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและบ้านเมืองอย่าง
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ปลายน�้ำ
ซึ่งรวมกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจของ
ประเทศ สาเหตุสำ� คัญประการหนึง่ มาจากเกิดน�ำ้ ท่วมขังใน
พืน้ ทีป่ ลายน�ำ้ อยูเ่ ป็นระยะเวลานาน และไม่สามารถระบาย
น�้ำออกได้เร็วเพียงพอ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของ
พืน้ ทีป่ ลายน�ำ้ ส่วนใหญ่เป็นทีร่ าบลุม่ และมีระดับต�ำ่ กว่า
ระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง รวมทัง้ มีปญ
ั หาการทรุดตัวของดิน
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้พนื้ ทีห่ ลายแห่งมีลกั ษณะเป็นแอ่งกระทะ
เกิดปัญหาน�ำ้ ท่วมขังได้งา่ ย และการระบายน�ำ้ ออกจากพืน้ ที่
เป็นไปได้ยาก จ�ำเป็นต้องอาศัยการสูบน�้ำออกเป็นหลัก
ดั ง นั้ น แนวทางหนึ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ใน
พื้นที่ปลายน�้ำคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำ
โดยมุ่งเน้นการเร่งระบายน�้ำออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้น
ด้วยการเพิม่ พืน้ ทีก่ ารไหลของน�ำ้ โดยการขุดลอกคูคลอง
เร่งระบายน�้ำออก โดยการติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพิ่มเติม
ตลอดจนเร่งการไหลของน�ำ้ โดยติดตัง้ เครือ่ งผลักดันน�ำ้
การเร่ ง การระบายน�้ ำ โดยการใช้ เ รื อ ผลั ก
ดั น น�้ ำ ได้ มี ก ารน� ำ มาทดลองใช้ ใ นพื้ น ที่ ป ลายน�้ ำ
เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนใน
มหาอุทกภัยปี พ.ศ.๒๕๕๔ แต่ประสิทธิภาพของการ
ระบายน�ำ้ นัน้ ยังไม่มกี ารสรุปผลทีช่ ดั เจนนัก ดังนัน้ ในปี
พ.ศ.๒๕๕๕ จึงมีการทดสอบว่าการใช้ระบบผลักดันน�้ำ
ในพื้นที่ปลายน�้ำทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของ
แม่นำ�้ เจ้าพระยานัน้ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายน�ำ้ ได้ดมี ากน้อยเพียงใด โดยวิธกี ารศึกษาใช้ทงั้ การทดลอง
และการปฏิบัติงานจริง การทดลองเป็นการด�ำเนินงานระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยผู้รับผิดชอบคือ
คณะท�ำงานทดสอบประสิทธิภาพการระบายน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ ลายน�ำ้ ส่วนการปฏิบตั งิ านจริงเป็นการด�ำเนินงานเพือ่ รับมือกับพายุ
“แกมี” (GAEMI) ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยคณะท�ำงานปฏิบตั กิ ารร่วมระบายน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ ลายน�ำ้
ดังรายละเอียดทีจ่ ะน�ำเสนอต่อไป
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ช่ ว งของคลองและมี น�้ ำ ท่ ว มถนนในพื้ น ที่ ท ดสอบ
จึ ง ได้ ใช้ เ ครื่ อ งผลั ก ดั น น�้ ำ จ� ำ นวน ๒๔ เครื่ อ งที่ เ ตรี ย ม
ไว้ เ ร่ ง ระบายน�้ ำ ในสถานการณ์ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั น ที
พบว่าการใช้เครือ่ งผลักดันน�ำ้ สามารถช่วยเพิม่ อัตราการไหล
ของน�ำ้ บริเวณเหนือประตูระบายน�ำ้ คลองลาดพร้าวได้มากขึน้
๑๐๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๗.๙

การเตรียมรับพายุแกมี

ได้ มี ก ารคาดการณ์ ส ภาพอากาศว่ า มี แ นวโน้ ม
จะเกิดพายุโซนร้อนแกมีในทะเลจีนใต้ โดยพายุเริม่ ก่อตัว
การทดสอบระบบการระบายน�้ำช่วงวันที่ ๕ – ๗ ขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จากนัน้ ทวีกำ� ลังแรง
ขึน้ และเคลือ่ นขึน้ ฝัง่ บริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม
กันยายน ๒๕๕๕
ในช่วงวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อมาช่วงวันที่ ๗ – ๑๐
พื้ น ที่ ป ลายน�้ ำ ที่ มี ก ารทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ ตุลาคม ๒๕๕๕ พายุจะเคลือ่ นทีเ่ ข้าสูป่ ระเทศไทยผ่านภาค
การระบายน�้ ำ ของระบบผลั ก ดั น น�้ ำ ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลาง อิทธิพลของ
ฝั่งตะวันตกบริเวณคลองทวีวัฒนา (วันที่ ๕ กันยายน พายุจะท�ำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมพื้นที่
๒๕๕๕) และพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันออกทีค่ ลองลาดพร้าว (วันที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๕) ซึง่ ทัง้ สองคลองเป็นเส้นทางการระบาย
น�ำ้ ทีเ่ ป็นปัญหาในปี ๒๕๕๔ ในการทดสอบมีระบบตรวจ
วัดปริมาณฝนและระดับน�้ำแบบอัตโนมัติ ท�ำให้สามารถ
เฝ้าติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชดิ การทดสอบในพืน้ ที่
ฝั่งตะวันตกมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน�้ำที่คลองทวีวัฒนา
จ�ำนวน ๗ จุด รวม ๒๐ เครือ่ ง พบว่าระบบผลักดันน�ำ้ ไม่
ว่าจะเป็นเครือ่ งผลักดันน�ำ้ หรือเรือผลักดันน�ำ้ สามารถเพิม่
ประสิทธิภาพการระบายน�ำ้ ได้ โดยพิจารณาจากอัตราการ
ไหลของน�้ำที่บริเวณกลางคลองทวีวัฒนาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๔.๖ หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ๑๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน และ
ที่บริเวณปลายคลองทวีวัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๑ หรือ
เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ในส่วนของ
พืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันออกทีค่ ลองลาดพร้าว ไม่สามารถด�ำเนินการ
ทดสอบได้ตามแผนทีว่ างไว้ เนือ่ งจากเกิดฝนตกหนักในพืน้ ที่ เป็นบริเวณกว้าง จากการคาดการณ์ดังกล่าวประกอบ
ก่ อ นวั น ทดสอบหนึ่ ง วั น ท� ำ ให้ ร ะดั บ น�้ ำ ในคลอง กับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น�้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ลาดพร้ า วมี ร ะดั บ สู ง เกิ ด น�้ ำ เอ่ อ ล้ น ตลิ่ ง ที่ บ าง เขื่อนล�ำพระเพลิง เขื่อนคลองสียัด และเขื่อนประแสร์
ทีล่ ว้ นมีปริมาณน�ำ้ กักเก็บอยูใ่ นเกณฑ์นำ�้ มากทัง้ สิน้ รวมถึง
สถานการณ์น�้ำท่าที่พบว่า มีน�้ำล้นตลิ่งระดับวิกฤตหลาย
บริเวณ ในหลายจังหวัด เช่น แม่น�้ำบางปะกง และแม่น�้ำ
สุพรรณบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาน�้ำ
ท่วมจากฝนตกหนักทีม่ อี ยูเ่ ดิม และเตรียมความพร้อมของ
พื้นที่ปลายน�้ำเพื่อรองรับปริมาณน�้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากพายุ
แกมี หนึง่ ในกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการคือ การเร่งระบายน�ำ้ ที่
ท่วมขังเดิมให้ออกสู่ทะเลโดยเร็วด้วยการใช้เรือผลักดันน�้ำ
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จ�ำนวนทัง้ หมด ๕๓ ล�ำ และเครือ่ งผลักดันน�ำ้ จ�ำนวนทัง้ หมด
๑๓๒ เครื่ อ ง ช่ ว ยผลั ก ดั น น�้ ำ ในคลองระบายน�้ ำ
สายหลักต่าง ๆ เพือ่ ป้อนน�ำ้ เข้าระบบสูบน�ำ้ และระบายลง
แม่นำ�้ และทะเลต่อไป โดยแยกเป็นในพืน้ ทีป่ ลายน�ำ้ ฝัง่ ตะวัน
ออกของแม่นำ�้ เจ้าพระยาใช้เรือผลักดันน�ำ้ จ�ำนวน ๔๑ ล�ำ
ใน ๑๖ ต�ำแหน่ง และฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
จ�ำนวน ๑๒ ล�ำ ใน ๖ ต�ำแหน่ง รวมทัง้ ติดตัง้ เครือ่ งผลัก
ดันน�้ำในพื้นที่ปลายน�้ำฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
จ�ำนวน ๓๓ เครื่อง ใน ๑๕ ต�ำแหน่ง ฝั่งตะวันตกของ
แม่นำ�้ เจ้าพระยาจ�ำนวน ๓๓ เครือ่ ง ใน ๑๒ ต�ำแหน่ง และ
ในคลองหลักเพือ่ ระบายน�ำ้ ลงแม่นำ�้ ท่าจีนจ�ำนวน ๖๖ เครือ่ ง
ใน ๕ ต�ำแหน่ง รายละเอียดต�ำแหน่งที่ติดตั้งเรือผลักดัน
น�ำ้ และเครือ่ งผลักดันน�ำ้ แสดงในภาพแผนทีป่ ระกอบ ทัง้ นี้

ทางฝัง่ ตะวันออกมีการระบายน�ำ้ ลงสูแ่ ม่นำ�้ เจ้าพระยา แม่นำ�้
บางปะกง แม่นำ�้ นครนายก และอ่าวไทย ส่วนทางฝัง่ ตะวันตก
มีการระบายน�ำ้ ลงสูแ่ ม่นำ้� เจ้าพระยา และแม่นำ�้ ท่าจีน
ผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวสรุปได้วา่ การติดตัง้ เครือ่ ง
ผลักดันน�้ำในจุดที่เป็นข้อจ�ำกัดในการระบายน�้ำของคลอง
ระบายน�ำ้ สายหลัก ท�ำให้สามารถป้อนน�ำ้ เข้าระบบสูบได้
ดีขนึ้ และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการสูบน�ำ้ ในช่วงวิกฤต
ได้เกือบเต็มศักยภาพของเครือ่ งสูบน�ำ้ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั จึง
ช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภาวะน�้ำท่วมที่
เกิดกับประชาชนได้

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการระบายน�้ำ

จากการศึกษาพบว่าการติดตั้งระบบผลักดันน�้ำใน
คลองต่าง ๆ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายน�ำ้ ได้ ซึง่
จะดีมากน้อยเพียงใดนัน้ จะประกอบด้วยปัจจัยทีส่ ำ� คัญดังนี้
๑. สมรรถนะและรอบการเดินเครือ่ งของเครือ่ งผลักดันน�ำ้
๒. ต�ำแหน่งการวางเครือ่ งผลักดันน�ำ้
๒.๑ การวางเครือ่ งผลักดันน�ำ้ หรือเรือผลักดันน�ำ้
ณ บริเวณเดียวกันหลาย ๆ เครือ่ ง ให้จดั วางเรียงเป็นหน้า
กระดานตามความกว้างของคลอง เพือ่ ไม่ขดั ขวางทางน�ำ้
ของเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ตัวอืน่
๒.๒ วางเครื่องผลักดันน�้ำบริเวณด้านแคบหรือ
ด้านหลังของสะพาน เพือ่ ไม่ให้เกิดการสูญเสียพลังงานใน
การผลักดันน�ำ้ ทีต่ อม่อของสะพาน
๓.ระดับใบพัดของเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ควรอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพในการผลักดันน�ำ้ สูงสุด
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เรือผลักดันน�้ำกองทัพเรือที่ติดตั้งในพื้นที่เขตลาดกระบัง

เรือผลักดันน�้ำกองทัพเรือที่ติดตั้งในคลองบริเวณถนนบางนา - ตราด

เรือผลักดันน�้ำกองทัพเรือที่ติดตั้งในคลองลัดทรงคนอง

เอกสารอ้างอิง
คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น�้ำและจัดสรรน�้ำในคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัย
(กบอ.). รายงานฉบับสมบูรณ์การทดสอบประสิทธิภาพการระบายน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ ลายน�้ำ ระหว่างวันที่
๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๕. พ.ศ.๒๕๕๕.
คณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น�้ำและจัดสรรน�้ำในคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัย
(กบอ.). รายงานฉบับสมบูรณ์ปฏิบัติการร่วมระบายน�้ำในพื้นที่ีปลายน�้ำ. พ.ศ.๒๕๕๕.
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นาวาโท ชลัมพ์ โสมาภา
นายช่าง แผนกออกแบบเครื่องเย็นระบายและปรับอากาศ
กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

บทคัดย่อ

ในช่วงวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือผลักดันน�้ำที่สร้างขึ้นโดยกรมอู่ทหารเรือ
ได้ถกู น�ำมาใช้เพือ่ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์นำ�้ ท่วม โดยการผลักดันระบายน�ำ้ ในแม่นำ�้ และคูคลองต่าง ๆ
ในเขตกรุงเทพ ฯ และเขตปริมณฑล ให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาน�้ำท่วมให้กับประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขับเคลือ่ นเครือ่ งพ่นน�ำ้ (Waterjet Propulsion System) ในเรือผลักดันน�ำ้ นี้ ไม่ใช่สงิ่ ใหม่
ในกองทัพเรือเลย แท้จริงแล้วเป็นเครือ่ งสูบน�ำ้ ชนิดหนึง่ ทีอ่ าจเป็นชนิด Mixed - Flow หรือ Axial – Flow Pump ทีน่ ำ� มาติดตัง้
ในเรือแทนระบบใบจักรเรือ (Propeller) มีใช้มานานแล้วตัง้ แต่สมัยสงครามเวียดนาม ในเรือตรวจการณ์ลำ� น�ำ้ ของกองทัพเรือ
(Patrol Boat River หรือ PBR) ซึง่ มีหน้าทีห่ ลัก ในการตรวจตรา รักษาความปลอดภัย จับกุมผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายตามล�ำน�ำ้ โขง
เครือ่ งพ่นน�ำ้ มีขอ้ ดีเหนือกว่าระบบขับเคลือ่ นเรือด้วยระบบใบจักรหลายประการ เช่น เรือทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเครือ่ งพ่นน�ำ้
สามารถเเล่นในน�ำ้ ตืน้ (Shallow Draft) ได้ดกี ว่าเพราะไม่มสี ว่ นประกอบยืน่ ออกมาจากท้ายเรือ จึงท�ำให้ลดเเรงต้านทานเรือ
(Low Ship Resistance) ท�ำให้เกิดความคล่องตัวสูงขึน้ อีกทัง้ ประสิทธิภาพของเรือไม่ลดลง เมือ่ เรือเเล่นด้วยความเร็วสูง
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บทน�ำ

เครือ่ งพ่นน�ำ้ มีสว่ นประกอบหลัก ๆ คือ ๑. ทางดูดน�ำ้
ระบบขับเคลือ่ นเครือ่ งพ่นน�ำ้ (Waterjet Propulsion (Intake Duct) ๒. ใบพัดน�ำ้ (Pump Impeller) ๓. ครีบผัน
System) เป็นระบบขับเคลือ่ นของเรือทีม่ ใี ช้อยูใ่ นกองทัพเรือ น�ำ้ (Stator) ๔. หัวพ่นน�ำ้ (Outlet Nozzle) ๕. Reverse
มานานแล้ว กล่าวคือมีใช้ในเรือตรวจการณ์ลำ� น�ำ้ (Patrol Bucket ๖. Deflector
Boat River) กว่า ๔๐ ล�ำ นอกจากนี้ กรมอู่ทหารเรือ
มีขดี ความสามารถในการสร้างเครือ่ งพ่นน�ำ้ เหล่านีเ้ ป็นอะไหล่
ทดแทนให้กบั เรือทีม่ รี ะบบขับเคลือ่ นดังกล่าว ดังนัน้ ระบบ
ขับเคลือ่ นเครือ่ งพ่นน�ำ้ จึงไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใด แต่การน�ำ
เครือ่ งพ่นน�ำ้ มาติดตัง้ และดัดแปลงให้เป็นเรือผลักดันน�ำ้ นัน้
เป็นนวัตกรรมการน�ำเทคโนโลยีทมี่ อี ยูม่ าประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์และสามารถแก้ไขสถานการณ์
อันเลวร้ายได้อย่างชาญฉลาด

๑. เครื่องพ่นน�้ำ หรือ Waterjet

เครื่ อ งพ่ น น�้ ำ คื อ ปั ๊ ม (Pump) ชนิ ด Mixed
Flow ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะท�ำหน้าที่ดูดน�้ำจากช่องใต้ท้องเรือ
เข้าสู่ตัวเรือนปั๊ม แล้วจึงถูกปล่อยออกมาจากทางท้ายเรือ
ด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วที่ถูกดูดเข้าไป ด้วยความ
แตกต่างกันของโมเมนตัม (Momentum) ของน�ำ้ ทีไ่ หลเข้า
ใต้ทอ้ งเรือ เเละน�ำ้ ทีถ่ กู ปล่อยออกไปทางท้ายเรือจึงท�ำให้เกิด
แรงผลัก หรือ Thrust ต่อตัวเรือท�ำให้เรือเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้า
ด้วยความเร็วสูง

(ก)

(ข)
รูปที่ ๑ เครื่องพ่นน�้ำ
52 วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖

รูปที่ ๒ ลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไปของ Waterjet

เมื่อใบพัดน�้ำ (Pump Impeller) ถูกท�ำให้หมุน
ด้วยมอเตอร์หรือเครือ่ งยนต์จะส่งผลให้นำ�้ ถูกดูดเข้ามาทาง
ทางดูดน�ำ้ (Intake Duct) ผ่านใบพัดน�ำ้ เข้าสู่ ครีบผันน�ำ้
(Stator) ซึ่งบริเวณนี้น�้ำจะถูกท�ำให้เกิดแรงดันสูงขึ้นจนมี
พลังงานศักย์เต็มที่ (ความดันหรือ Head จะถูกท�ำให้เพิม่ ขึน้ )
แล้วจึงไหลผ่านเข้าสูห่ วั พ่นน�ำ้ (Outlet Nozzle) ทีท่ า้ ยเรือ
เกิ ด เป็ น พลั ง งานจลน์ ใ ห้ เ รื อ ขั บ เคลื่ อ นไปข้ า งหน้ า
ด้วยความเร็วสูง ส�ำหรับการลดความเร็ว การหยุดเรือ
และท�ำให้เรือเกิดอาการถอยหลังสามารถกระท�ำได้โดย
การเคลื่อนตัว Reverse Bucket ลงมาขวางทางพ่นน�้ำ
ของหัวพ่นน�ำ้ ยิง่ หัวพ่นน�ำ้ พับลงมาต�ำ่ มากเท่าใด ยิง่ ท�ำให้เรือ
เกิดแรงต้านเพิม่ มากขึน้ จนสามารถหยุดเรือและถอยหลังได้
ในทีส่ ดุ Deflector มีหน้าทีเ่ หมือนกับหางเสือ คือ เปลีย่ น
ทิศการเคลือ่ นทีข่ องเรือจากการหักเหการไหลของน�ำ้ ทีพ่ น่
ออกมาจากหัวพ่นน�ำ้
ส�ำหรับเครือ่ งพ่นน�ำ้ (Waterjet Pump) ตราอักษร
Jacuzzi ที่มีใช้อยู่ในกองทัพเรือ และสามารถผลิตขึ้นได้
ภายในกรมอูท่ หารเรือนัน้ มีลกั ษณะดังรูปที่ ๓ รับก�ำลังขับ
มาจากเครือ่ งยนต์โดยใช้เพลายอย (Flexible Shaft) เป็น
ตัวต่อก�ำลังขับเป็นการต่อโดยตรง (Direct Drive) เมือ่ ใช้
งานรอบเครือ่ งยนต์กบั รอบ Jacuzzi จึงเท่ากัน เครือ่ งพ่นน�ำ้
ท�ำหน้าที่เช่นเดียวกับปั๊ม กล่าวคือเมื่อเดินเครื่อง ตัวปั๊ม
ซึง่ ติดตัง้ กับพืน้ ท้องเรือจะดูดน�ำ้ ผ่านตะเเกรงกรอง เเล้วพ่น
น�ำ้ ผ่านหัวพ่นน�ำ้ พุง่ ออกไปทางท้ายเรือเเละผลักเรือให้พงุ่ ไป
ด้านหน้าได้
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รูปที่ ๓ เครื่องพ่นน�้ำ Jacuzzi Model 14 YT

การบังคับให้เรือหันขวาซ้าย ใช้การควบคุมการหัน
ของ Deflector ให้หันไปขวา ซ้าย ตามต้องการ เมื่อใช้
Jacuzzi ตัวหนึง่ เดินหน้า อีกตัวหนึง่ ถอยหลัง จะท�ำให้เรือ
หมุนอยูก่ บั ที่ เรือจึงสามารถกลับล�ำในล�ำคลองทีม่ คี วามกว้าง
ใกล้เคียงกับความยาวของตัวเรือได้ เเละเมือ่ เรือใช้ความเร็ว
สูงสุดก็สามารถหยุดเครือ่ งเเละบังคับให้อยูก่ บั ทีห่ รือถอยหลัง
ได้ทนั ที ซึง่ นับว่ามีความคล่องตัวอย่างมาก
รายละเอียดของเครือ่ งพ่นน�ำ้ Jacuzzi มีดงั นี้
- ตราอักษร Jacuzzi, Marine Jet Propulsion
Pump
- บริษทั ผูส้ ร้าง Jacuzzi Bros Inc. Richmont
California
- Model 14 YT Spec 4022 B
- ก�ำลังเครือ่ ง ๒๐๕ เเรงม้า ที่ ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
ทีร่ อบสูงสุด ๒,๘๐๐ รอบ สามารถสูบน�ำ้ ขับเคลือ่ นได้ในอัตรา
๖,๐๐๐ เเกลลอน/นาที (๑,๓๖๒ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)
ได้กำ� ลังดันสูงสุด ๓๗ ปอนด์/ตารางนิว้ (๒.๕๕ บาร์) ก�ำลัง
ขับเคลือ่ น ๑,๗๐๐ ฟุตปอนด์
- ขนาดของกรวยพ่นน�ำ้ ๕ ๓/๔ นิว้
- น�ำ้ หนักเครือ่ ง ๔๐๐ ปอนด์ (๒๔๕.๔ กิโลกรัม)
เมือ่ ท�ำด้วยโลหะ Aluminium

๒. ทฤษฎีของเครื่องพ่นน�้ำ [๑]

รูปที่ ๔ ลักษณะโครงสร้าง เครื่องพ่นน�้ำ ในอุดมคติ

ดังนัน้ อัตราการเปลีย่ นเเปลงของโมเมนตัมทีเ่ พิม่ ขึน้
ของน�ำ้ ทีไ่ หลผ่าน เครือ่ งพ่นน�ำ้ คือ

เนือ่ งจากเเรงทีเ่ กิดขึน้ มีคา่ เท่ากับอัตราการเปลีย่ นเเปลง
ของโมเมนตัม ดังนั้น เเรงผลักที่เกิดขึ้นจากระบบมีค่าเท่ากับ

และก�ำลังการขับเคลือ่ น PT เป็น
(1)

โดยที่ VS คืออัตราเร็วของเรือ
ในการหาสมการก�ำลัง ที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อน
ระบบเครือ่ งพ่นน�ำ้ จ�ำเป็นต้องใช้สมการพลังงานทาง Fluid
Mechanics ประยุกต์ใช้ในระบบ Inlet เเละ Outlet สามารถ
เขียนสมการได้ดงั นี้

พิจารณาจากรูปที่ ๔ ซึ่งเเสดงถึงระบบขับเคลื่อน
เครือ่ งพ่นน�ำ้ ในอุดมคติ สมมติให้นำ�้ เข้าสูร่ ะบบด้วยความเร็ว
V1 เเละถูกปล่อยออกมาจาก Outlet Nozzle ซึง่ มีพน้ื ทีภ่ าค
ตัดขวาง A2 ด้วยความเร็ว V2 ปริมาณการไหลเชิงมวลของน�ำ้ โดยที่
ทีไ่ หลผ่าน เครือ่ งพ่นน�ำ้ เท่ากับ
m = rA2V 2

โดยที่ r คือความหนาเเน่นของน�ำ้

(2)

H p = เฮดอั น เนื่ อ งมาจากพลั ง งานเข้ า สู ่ ร ะบบ
(เฮดของปั ๊ ม )
Dh ผลต่างของเฮดสถิต (Static Head) ระหว่าง Inlet
เเละ Outlet ของเครือ่ งพ่นน�ำ้
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Dh = h 1 + h 2

ho =

hloss = เฮดสูญเสีย (Loss) อันเนือ่ งมาจากของไหล
ผ่านระบบเเละการสูญเสียเกิดขึน้ จากปัม๊ (Pump Losses)
ส�ำหรับค่าเฮดสถิตย์ของระยะระหว่างทางเข้าเเละ
ทางออก สามารถเปลีย่ นเเปลงได้ในขณะทีเ่ รือลอยล�ำก�ำลัง
เริ่มออกตัว และขณะที่เรือก�ำลังเเล่นในน�้ำ ตัวอย่างเช่น
เรือไฮโดรฟอยล์ซงึ่ ขับเคลือ่ นด้วยระบบเครือ่ งพ่นน�ำ้ ดังรูปที่
๔ ซึง่ เเสดงถึงระบบขับเคลือ่ นเครือ่ งพ่นน�ำ้ ทีใ่ ช้ในไฮโดรฟอยล์
ขณะขับเคลือ่ น
ส�ำหรับค่าเฮดของการสูญเสีย หรือ Head Loss, hloss
ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากความเสียดทานเเละกระเเสวน (Frictional
and Eddy Shedding Losses) ณ บริเวณส่วนโค้งต่าง ๆ
ในระบบท่อหรือช่องทางน�ำ้ เข้า รวมถึงตะเเกรงทีป่ ากทางเข้า
(Inlet Grillages) เเละส่วนประกอบอืน่ ๆ ซึง่ ยืน่ ล�ำ้ เข้าไป
ในระบบ ส่งผลให้เกิดการรบกวนการไหลของน�ำ้ ทีก่ ำ� ลังไหล
เข้าสูร่ ะบบ
จากสมการ (2) สมมติให้ p2 เป็นค่าคงทีอ่ ยูเ่ หนือเส้น
เเนวน�ำ้ เนือ่ งจากระยะความสูงทีเ่ กีย่ วข้องเเละผลกระทบ
จากความดันรอบ ๆ มีคา่ น้อยมาก
สมการ (2) ลดลงเหลือ

V S (V 2 − V 1 )
1


2
2
 2 V 2 − V 1 + g (h 2 + h loss )



(

)

(5)

ส�ำหรับเทอม hloss ในสมการ (5) คือผลรวมค่าเฮดสูญ
เสียอิสระ (Independent Head Losses) สองค่า ได้เเก่ เฮด
สูญเสียภายใน (Internal Head Losses, hD ) เเละ เฮดสูญเสีย
จากปัม๊ (Pump Head Losses, hP) ดังนัน้ จะได้วา่
h loss = h D + h P

(6)

ค่า เฮดสูญเสียภายใน (Internal Head Losses) ส่วน
ใหญ่ขนึ้ อยูก่ บั สภาพโครงสร้างของเครือ่ งพ่นน�ำ้ ประกอบด้วย
๑. Intake Losses, hDI ๒. Diffuser Head Losses, hDD
๓. Skin Friction Losses, hDSF ดังนัน้ จะได้วา่
hhDD ==hhDIDI +=+hhDhDIDD ++=hhDSF
DDSF
DI ++ hhDSF
D + h DSF

(7)

ส�ำหรับค่า Intake Loss, hDI คือผลรวมของ Loss
เกิดขึน้ จาก ตะเเกรง เเละ Loss ส่วนโค้งอืน่ ๆ ภายในตัวเรือน
เครือ่ งพ่นน�ำ้ ค่า Loss เหล่านีโ้ ดยหลักการเเล้ว จะเป็นฟังก์ชนั่
p 1 = p 2 + h 1 rg
เพราะว่า
ของความเร็วน�ำ้ เข้า (Intake Velocity) V1 ซึง่ สามารถเเสดง
ค่าก�ำลัง (PPump) ทีถ่ กู ส่งถ่ายให้กบั น�ำ้ โดยปัม๊ สามารถ ได้ตามสมการดังนี้
เขียนให้อยูใ่ นเทอมของพลังงานต่อหน่วยเวลา
hh = =
h k+ V
h +h
HP =

V 22 − V 12
+ h 2 + h loss
2g

(3)

D

D
I

(mgH P )

จากสมการ (3) สามารถเขียนได้ใหม่ ดังนี้
(

)

1

PPump = m  V 22 − V 12 + g (h 2 + h loss )
2


(4)

DI

2
1

2Dg

DSF

ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ k คื อ ผลรวมของค่ า เเฟกเตอร์
k1 เเละ k2 ซึง่ หมายถึงค่า Loss จาก Guard เเละ Loss
อันเนือ่ งจากส่วนโค้ง ปกติเเล้ว k1 เเละ k2 จะมีคา่ 0.10 เเละ
0.015 ตามล�ำดับ
ค่า Diffuser Head Loss สามารถค�ำนวณได้โดยวิธี
ทางไฮดรอลิก (Hydraulic Methods) มีคา่ ดังนี้

ดังนัน้ สามารถสร้างสมการประสิทธิภาพของเครือ่ ง
V
(DI1DSF
− h )(1 − e )
DI ++hhDD ++hhDSF
DSF 2 g
พ่นน�ำ้ (Equivalent Open Water Efficiency) ได้จากสมการ hhDD ==hhDIDI ++hhhDhDD +=+==hhDSF
(1) เเละ (4) เนือ่ งจากประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนของก�ำลัง
ขับเคลือ่ น (Thrust Horsepower) ต่อก�ำลังส่ง (Delivered
nD คือ ค่าประสิทธิภาพของ Diffuser (Diffuser
Horsepower)
Efficiency) ซึง่ จะมีคา่ 90 % ในสภาพปกติ
D
D
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e คือ อัตราส่วนระหว่าง พื้นที่ทางเข้าเเละพื้นที่
ทางออกของ Diffuser
ส�ำหรับเทอมสุดท้ายในสมการ (7) ได้เเก่ hDFS
ซึง่ คือ การสูญเสียเนือ่ งจากความเสียดทานของพืน้ ผิว (Skin
Friction Losses) หาได้จากการค�ำนวณพื้นที่ผิวเปียก
ของ Intake, Ducting, Diffusers, Supporting Struts,
Vanes เเละ Nozzle ร่วมกับค่าสัมประสิทธิค์ วามเสียดทาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนัน้ ถ้าผลรวมของ Internal Losses hD ในสมการ
(7) ถูกน�ำมาเเสดง ในเทอมของ สัมประสิทธิข์ องการสูญเสีย
เพียงอย่างเดียว (Loss Coefficient) จะได้วา่
hD = k D

(V S

+ DV
2g

)2

โดยที่ DV = (V − V ) เเละ ค่า kD ปกติเเล้วจะอยูใ่ นช่วง
0.04 < kD < 0.10
2

1

ค่า KQ คือ ค่า Normal Torque Coefficient
ของใบจักร

๓. เครื่อง Waterjet มีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

- ระบบขับเคลือ่ นเครือ่ งพ่นน�ำ้ ไม่มคี วามจ�ำเป็นต้อง
มีใบจักรอยู่ใต้ท้องเรือท�ำให้ไม่มีการกระทบกับวัตถุใต้น�้ำ
และลดปัญหาอุบตั เิ หตุทางน�ำ้ ได้ในกรณีทมี่ คี นอยูใ่ นบริเวณ
ใกล้เคียง
- สามารถแล่นในน�ำ้ ตืน้ ได้ เนือ่ งจากตัวเรือกินน�ำ้ ตืน้
และไม่มสี ว่ นทีย่ นื่ ออกจากตัวเรือ เรือจึงมีความต้านทานต�ำ่
- สามารถบังคับทิศทางได้ทกุ อัตราเร็ว การเคลือ่ นที่
ของเรือเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถหยุดการเคลื่อนที่
ได้ทนั ทีเมือ่ ต้องการ
- การดูดซับก�ำลังของตัวเครือ่ งพ่นน�ำ้ ไม่มผี ลกระทบ
กับความเร็วของตัวเรือ
- มีความสั่นสะเทือนน้อยและเกิดสัญญาณเสียง
ใต้นำ�้ ต�ำ่
- เครือ่ งพ่นน�ำ้ ง่ายต่อการดูแลรักษา การซ่อมแซม
และการติดตัง้

ส�ำหรับค่าเฮดสูญเสียอันเนือ่ งมาจากปัม๊ (Pump Head
Loss, hp) จากสมการ (6) สัมพันธ์โดยตรงกับสภาพของปัม๊
เเละค่าเฮดสูญเสียอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สมการของเฮดสูญเสียนี้
สามารถเเสดงได้ในเทอมของ Pump Head, H เเละ
ประสิทธิภาพของปัม๊ hP ดังนี้
๔. เรือผลักดันน�้ำ
เรือผลักดันน�ำ้ มีวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ อัตราการไหล
1 − h 
ของมวลน�ำ้ ในแม่นำ�้ คู คลองต่าง ๆ ให้มอี ตั ราการไหลทีส่ งู ขึน้

h = H

 h


โดยอาศัยการไหลของกระแสน�ำ้ จากเครือ่ งพ่นน�ำ้ (Waterjet)
เป็นตัวเหนีย่ วน�ำการไหลของน�ำ้ โดยรวม ซึง่ เราอาจอ้างอิง
ค่า hP ส�ำหรับปัม๊ ชนิด Axial หรือ Mixed Flow ได้จากทฤษฎีทางกลศาสตร์ของไหลทีเ่ กีย่ วข้องกับ “Effect
รุ่นปัจจุบันจะมีค่าประมาณ 0.90 สามารถเขียนสมการ of Induce Fluid Flow” มวลน�ำ้ ทีถ่ กู พ่นออกมาจากเครือ่ ง
เเสดงความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพปัม๊ (Pump Efficiency) พ่นน�ำ้ ของเรือ จะท�ำการเหนีย่ วน�ำหรืออาจเรียกว่าดึงมวล
ได้ดงั นี้
น�ำ้ ทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ไปกับกระแสน�ำ้ ด้วย ไม่แต่เฉพาะน�ำ้ ทีด่ ดู
และส่งออกจากปัม๊ เท่านัน้ มวลน�ำ้ ทีอ่ ยูร่ อบกระแสน�ำ้ จาก
f y
เครื่องพ่นน�้ำจึงถูกดูดให้ไหลไปด้วยพร้อม ๆ กันในอัตรา
h =
2π K
๑ : ๓ กล่าวคือ ถ้าอัตราการส่งน�ำ้ ของเครือ่ งพ่นน�ำ้ หนึง่ เครือ่ ง
(๘)
อยูท่ ี่ ๖,๔๐๐ แกลลอน/นาที (๒๔.๒๒ ลูกบาศก์เมตร/นาที)
จะสามารถดึงมวลน�ำ้ โดยรวมได้ทงั้ หมด ๑๙,๒๐๐ แกลลอน/
โดยที่ f เเละ y คือ ค่าสัมประสิทธิ์ การไหล เเละ
นาที (๗๒.๗ ลูกบาศก์เมตร/นาที) หรือ คิดเป็น ๑๐๔,๖๖๐
สัมประสิทธิ์ การส่งถ่ายพลังงาน (Flow and Energy
ลูกบาศก์เมตร/วัน
Transfer Coefficients) ดังนี้
P

P

P

P

Q
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รูปที่ ๕ Fluid Streamlines and Velocity Profiles

รูปที่ ๖ แบบแปลนเรือผลักดันน�้ำ

ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ เรือผลักดันน�ำ้ ทีม่ เี ครือ่ งพ่นน�ำ้ อยู่ ๑ เครือ่ ง จะสามารถผลักมวลน�ำ้ ให้ไหลไปด้วยอัตราการไหลสูงกว่า
๑ แสน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ในกรณีทเี่ ดินเครือ่ งตลอด ๒๔ ชัว่ โมง) ดังนัน้ จึงเป็นทีแ่ น่ใจได้วา่ เรือผลักดันน�ำ้ สามารถท�ำงาน
ได้ผลจริง สามารถช่วยเร่งการระบายน�ำ้ ให้ไหลออกสูท่ ะเลได้ ในแง่ดา้ นประสิทธิภาพการท�ำงานนัน้ เรือผลักดันน�ำ้ จะสามารถ
ผลักมวลน�ำ้ ให้ระบายออกได้รวดเร็วมากหรือน้อยกว่าค่าอ้างอิงดังกล่าวเพียงไรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งทีเ่ รือผลักดันน�ำ้ นัน้ อยู่
ในน�ำ้ ลักษณะใด โดยทฤษฎีทางกลศาสตร์ของไหล ของไหลทีเ่ คลือ่ นทีผ่ า่ นในช่องทางทีแ่ คบนัน้ จะเคลือ่ นทีไ่ ปด้วยความเร็ว
สูงกว่าของไหลทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นทีไ่ ปในช่องทางทีก่ ว้างกว่า ดังนัน้ เรือผลักดันน�ำ้ จะท�ำงานได้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เมือ่ ผลักดัน
น�ำ้ ในช่องทางทีแ่ คบกว่า เช่น คู คลอง หรือ ทางระบายน�ำ้ เป็นต้น
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รูปที่ ๗ โมเดลเรือผลักดันน�้ำแบบ ๓ มิติ

๕. การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องพ่นน�้ำ เเละงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิภาพของเครื่องพ่นน�้ำ หาได้จาก ๓ ส่วน
[๓] ส่วนแรก คือ ประสิทธิภาพของปัม๊ (Pump Efficiency)
อาจสูงถึง 90 - 93 % ใน เครื่องพ่นน�้ำ ที่มีขนาดใหญ่
ส่วนที่สองได้แก่ ประสิทธิภาพตัวเรือ (Hull Efficiency)
คือ Interaction ของของไหลภายนอกตัวเรือเเละระบบ
ขับเคลือ่ น ส่วนสุดท้าย ได้เเก่ ประสิทธิภาพของโมเมนตัม
(Momentum Efficiency) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราส่วนระหว่าง
Inlet Flow Velocity และ Outlet Flow Velocity
ค่า Momentum Efficiency เป็นศูนย์ เมือ่ Velocity Ratio
เท่ากับ ๑ แต่จะดีทสี่ ดุ เมือ่ ค่า Velocity Ratio เท่ากับ ๐.๗
โดยประมาณ
เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างระบบขับเคลื่อนเครื่อง
พ่นน�ำ้ และใบจักร (Propeller) จะพบว่า ประสิทธิภาพของ
เครือ่ งพ่นน�ำ้ จะมีคา่ สูงขึน้ เมือ่ เรือมีความเร็วสูงขึน้ และจะมี
ค่าน้อยลงเมือ่ เรือมีความเร็วลดต�ำ่ ลง ทัง้ นีเ้ มือ่ เรือมีความเร็ว
ต�ำ่ ค่า Momentum Efficiency จะมีคา่ ต�ำ่ เช่นกัน เนือ่ งจาก
ไม่สามารถ Optimize ความแตกต่างความเร็วของของไหล
ที่ Inlet และ Outlet ได้ ฉะนัน้ จะมีความเหมาะสมกว่า
ถ้ า จะใช้ ร ะบบขั บ เคลื่ อ นเครื่ อ งพ่ น น�้ ำ กั บ เรื อ ที่ ป กติ
ใช้ กั บ งานซึ่ ง ต้ อ งการความเร็ ว ที่ สู ง เกิ น กว่ า ๒๕ นอต
เพราะประสิทธิภาพของเครือ่ งพ่นน�ำ้ จะไม่ลดลงเหมือนกับ
ระบบขับเคลือ่ นซึง่ ใช้ใบจักรหรือ Propeller

ปัจจุบนั เทคโนโลยีการน�ำเครือ่ งพ่นน�ำ้ มาใช้กบั เรือเร็ว
ชนิดต่าง ๆ ได้มขี นึ้ อย่างแพร่หลาย และก�ำลังก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในส่วนของทางดูดน�ำ้
ของตัวเรือนเครือ่ งพ่นน�ำ้ นัน้ มีความส�ำคัญอย่างมากทีจ่ ะต้อง
ออกแบบให้มกี ารไหลของน�ำ้ ทีม่ กี ารปัน่ ป่วน (Turbulence)
ที่เหมาะสม เพราะทางดูดน�้ำเป็นจุดเริ่มต้นของการไหล
ซึง่ จะถูกส่งต่อเข้าสูส่ ว่ นอืน่ ของระบบเช่น ตัว Impeller และ
Stator จนพ่นสูภ่ ายนอกผ่าน Exit Nozzle ในทีส่ ดุ ลักษณะ
การไหลของกระแสน�ำ้ ผ่านทางดูดน�ำ้ จึงเป็นตัวแปรตัวหนึง่
ทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนดค่าประสิทธิภาพของระบบขับเคลือ่ น
และเรือ มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย (University of Tasmania)
แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ได้ทำ� การวิจยั ซึง่ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้
โดยตรง [๔] กล่าวคือ ลักษณะ Non - Uniform Flow ทีเ่ กิดขึน้
ณ ต�ำแหน่งทางดูดน�ำ้ ของเครือ่ งพ่นน�ำ้ ก่อให้เกิดผลกระทบ
โดยตรงต่อประสิทธิภาพของเครือ่ งพ่นน�ำ้ อีกทัง้ ยังท�ำให้เกิด
การสัน่ สะเทือนจาก Cyclically Varying Loads และ Local
Cavitations ทีใ่ บพัด (Impeller) และอาจจะส่งผลให้เกิด
ความล้า (Fatigue) ทีเ่ นือ้ โลหะได้เช่นกัน
คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เสนอวิธีแก้ไขปัญหา
การเกิด Flow Distortion เช่นนี้ โดยการติดตัง้ Vortex
Generator ภายในทางดูดน�ำ้ เพือ่ ปรับปรุง Flow Uniformity
โดยใช้ CFD (Computational Fluid Dynamics)
ในการศึกษาวิเคราะห์ตำ� แหน่งทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของ Vortex
Generator และใช้ Cavitation Tunnel ในการทดลองเพือ่
ก�ำหนด Validation

รูปที่ ๘ Cavitation ที่ ใบจักรเรือ
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ยานสะเทินน�ำ้ สะเทินบกหรือทีเ่ รียกเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า Amphibious Assault Vehicle (AAV) ของหน่วย
นาวิกโยธิน [๕] เป็นยานพาหนะอีกชนิดหนึ่งที่มีการใช้
เครื่องพ่นน�้ำเป็นส่วนหนึ่งของระบบขับเคลื่อนในกรณีที่มี
การเคลื่อนที่ในน�้ำ ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาระบบ
เครื่องพ่นน�้ำที่ใช้ทางทหารชนิดนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่ า งต่ อเนื่ อง ยานสะเทินน�้ำสะเทินบกชนิดก้ า วหน้ า
(Advanced) ของสหรัฐอเมริกา (AAAV) ได้รบั การออกแบบ
มาส� ำ หรั บ บรรทุ ก ทหาร ๒๑ นาย สามารถเคลื่ อ นที่
ด้วยความเร็วเกินกว่า ๒๐ นอต ในทะเลทีม่ คี ลืน่ ลมและ ๔๕
ไมล์/ชัว่ โมง บนบก โดยต้องใช้กำ� ลังขับเคลือ่ นอย่างมหาศาล
เพือ่ ให้สามารถท�ำความเร็วดังกล่าวได้

๖. เเนวทางในการวิจัยเเละออกเเบบเครื่องพ่นน�้ำ

ในการออกเเบบเครื่องพ่นน�้ำเพื่อใช้งาน สิ่งเเรก
ที่ต้องน�ำมาพิจารณาคือการเลือกชนิดของปั๊มที่เหมาะสม
มาใช้งาน ซึง่ โดยทัว่ ไปเเล้วมีอยู่ ๓ ชนิด คือ ชนิด Axial Flow,
Mixed Flow, Centrifugal Flow ดังรูปที่ ๑๐ [๑]

รูปที่ ๑๐ ชนิดของปั๊ม

ส�ำหรับอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับปัม๊ (Turbo Machinery)
ปกติเเล้วจะมีความสัมพันธ์เฉพาะอยูร่ ะหว่างประสิทธิภาพ
ของระบบ (Unit’s Efficiency) เเละค่าสัมประสิทธิข์ องการไหล
(Flow Coefficient) ทัง้ นีส้ มมติให้ยกเว้นค่า Reynolds เเละ
ผลกระทบจาก Cavitation
รูปที่ ๙ ยานสะเทินน�้ำสะเทินบก AAAV

ระบบขับเคลื่อนเครื่องพ่นน�้ำ ของยานสะเทินน�้ำ
สะเทินบกนีถ้ กู ขับด้วยเครือ่ งยนต์ดเี ซลด้วยแรงม้าทีส่ งู กว่า
๒,๐๐๐ แรงม้า โดยวิศวกรผูอ้ อกแบบส่วนทางน�ำ้ เข้า (Inlet
Duct) ได้กล่าวว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดแรงต้าน
(Drag) ที่ส่วนทางน�้ำเข้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเกิ ด คาวิ เ ทชั น ที่ จ ะท� ำ ให้ ใ บพั ด น�้ ำ
เกิดความเสียหายได้ การน�ำเทคนิคการวิเคราะห์การไหล
ด้วยโปรแกรม CFD (Computational Fluid Dynamics)
มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ จะท�ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ถึงความเร็วและแรงดันของของไหลที่มากระท�ำต่อส่วน
ทางน�้ ำ เข้ า โดยตลอด อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยสร้ า งความเข้ า ใจ
ในการออกแบบที่ ดี ก ว่ า การใช้ อุ ป กรณ์ ที่ มี ร าคาแพง
ในการทดลอง
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รูปที่ ๑๑ Typical Pump Efficiency Characteristic

จากกราฟเเสดงในรูปที่ ๑๑ จะเห็นว่า เมือ่ Flow
Coefficient เพิม่ ขึน้ ค่าประสิทธิภาพ (Efficiency) มีเเนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้น จนมีค่าสูงสุดเเละจะมีค่าตกลงอย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ จึงสามารถใช้ตำ� เเหน่ง Optimum Efficiency ในการ
ระบุคา่ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของ Flow Coefficient
ส�ำหรับเทคโนโลยีปั๊มในปัจจุบัน เราสามารถหาค่า
Specific Speed, NS ของปั๊ม ได้ จากค่า f เเละ y
ซึง่ สอดคล้องกับต�ำเเหน่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด มีคา่ ดังนี้
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๗. สรุป
ซึง่ สามารถเขียนใหม่ได้คอื

(9)

ส�ำหรับเเนวทางในการออกเเบบเครือ่ งพ่นน�ำ้ ตัวเเปร
พืน้ ฐานหนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ Inlet Velocity Ratio, IVR โดยมี
นิยามดังนี้
IVR =

V1
VS

ค่าตัวเเปรดังกล่าวมีผลต่อการควบคุมอัตราการไหล
ทีไ่ หลผ่านเครือ่ งพ่นน�ำ้ รวมถึงค่า Velocity Ratio ค่า Pump
Head เเละประสิทธิภาพรวมโดยทั่วไป เเละการเริ่มต้น
การเกิดคาวิเทชัน (Cavitation) ณ ต�ำเเหน่ง Intake Lips
โดยปกติทที่ างดูดน�ำ้ จะมีการติดตัง้ ตะเเกรง (Inlet Guard)
เพือ่ ป้องกันสิง่ เเปลกปลอมในน�ำ้ เช่น พืชน�ำ้ ขยะ ถุงพลาสติก
ไม่ ใ ห้ ห ลุ ด ลอดเข้ า ไปอุ ด ตั น ขั ด ขวางการท� ำ งานของ
เครือ่ งพ่นน�ำ้ ยิง่ ขนาดช่องของตะเเกรงยิง่ มีความถีม่ ากเท่าไร
ก็จะช่วยในการป้องกันได้ดียิ่งขึ้น เเต่อย่างไรก็ตามในการ
ออกเเบบตะเเกรงควรจะออกเเบบให้เกิดความสมดุลของค่า
การสูญเสียของประสิทธิภาพ (Efficiency Loss) อันเนือ่ ง
มาจากการปิดกัน้ ทางไหลของกระแสน�ำ้ (Flow Restriction)
เเละขนาดของวัตถุเเปลกปลอมทีต่ ะเเกรงยอมให้หลุดลอด
รวมทัง้ โอกาสทีอ่ าจเกิดการอุดตันขึน้ ภายในเครือ่ งพ่นน�ำ้ ด้วย
ความเเข็งเเรงของตะเเกรงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเอาใจใส่
เป็นพิเศษ เพราะน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านจะมีความเร็วสูงมาก สิง่ ส�ำคัญ
อีกประการหนึง่ คือ รูปทรงเเละโครงสร้างภายใน ควรจะถูก
ออกเเบบมาเพือ่ ให้การไหลของของไหลเป็นไปอย่างราบเรียบ
มากที่สุด ที่ทุกช่วงของการท�ำงานเเละเป็นการหลีกเลี่ยง
การเกิดการเเยกตัวของการไหล (Flow Separation) เเละ
การเกิดคาวิเทชันทีท่ างดูดน�ำ้

ระบบขับเคลือ่ นเครือ่ งพ่นน�ำ้ (Waterjet Propulsion
System) ทีน่ ำ� มาประยุกต์ใช้ในเรือผลักดันน�ำ้ นี้ ไม่ใช่สงิ่ ใหม่
ของกองทัพเรือเลย เมือ่ น�ำมาใช้เป็นระบบขับเคลือ่ นในเรือเร็ว
จะสามารถแล่นในน�้ำตื้นได้ มีความคล่องตัวสูง สามารถ
หยุดฉุกเฉินได้ และมีความปลอดภัยสูง มีประสิทธิภาพ
สูงทีค่ วามเร็วสูง เป็นต้น ด้วยเหตุนกี้ องทัพเรือจึงใช้ระบบ
ขับเคลื่อนเรือชนิดนี้ในเรือตรวจการณ์ล�ำน�้ำปฏิบัติหน้าที่
อยู ่ ต ามชายฝั ่ ง แม่ น�้ ำ เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย
ของประเทศ นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนเครื่องพ่นน�้ำ
สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ภาคพลเรื อ นได้ ดั ง เช่ น
การที่กรมอู่ทหารเรือสร้างเรือผลักดันน�้ำขึ้นเพื่อน�ำมาใช้
เพือ่ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์นำ�้ ท่วม โดยการ
ผลักดันระบายน�ำ้ ในแม่นำ�้ และคู คลองต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพ ฯ
และเขตปริมณฑล ให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ช่วยแก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วมให้กบั ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ายที่สุดหากกองทัพเรือมีหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ
ในการออกเเบบ วิจยั เเละพัฒนารวมทัง้ ผลิตเครือ่ งพ่นน�ำ้
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ได้อย่างสมบูรณ์ครบวงจร กองทัพเรือ
จะมี เ รื อ ตรวจการณ์ ล� ำ น�้ ำ หรื อ เรื อ ผลั ก ด� ำ น�้ ำ ที่ มี
ขีดความสามารถสูงขึน้ เเละปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่
และจะเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
เเละการวิจยั พัฒนาระบบขับเคลือ่ นเครือ่ งพ่นน�ำ้ เพือ่ ใช้ในเรือ
ชนิดอืน่ ซึง่ อาจมีขนาดใหญ่ขนึ้ ของกองทัพเรือต่อไป
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ในแม่น�้ำล�ำคลองต่างๆ ด้วยระเบียบวิธีพลศาสตร์ของไหล
เชิงค�ำนวณ (Computational Fluid Dynamics : CFD)
นาวาเอก วิทยา พันธุ์โภคา
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บทน�ำ

เครื่องผลักดันน�้ำเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาหนทางหนึ่งในการเพิ่มอัตราการไหล
ของน�ำ้ ในแม่นำ�้ ล�ำคลองต่าง ๆ ให้ไหลลงสูท่ ะเลเร็วขึน้ กองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมอูท่ หารเรือซึง่ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ออกแบบและสร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ เพือ่ ใช้งานในเหตุการณ์อทุ กภัยต่าง ๆ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ โดยล่าสุดในปี พ.ศ.๒๕๕๕ นี้
กรมอู่ทหารเรือได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการออกแบบและสร้างเครื่องผลักดันน�้ำ แบบใช้เครื่องพ่นน�้ำ (Water Jet)
อีกจ�ำนวน ๑๐๐ เครือ่ ง ตามค�ำขอของคณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัย (กบอ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.)
อีกจ�ำนวน ๑๐ เครือ่ ง โดยจะน�ำไปติดตัง้ ตามจุดต่างๆ เพือ่ ผันน�ำ้ ลงสูท่ ะเลต่อไป
การออกแบบเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ของกรมอูท่ หารเรือ ใช้แนวความคิด ออกแบบไม่ซบั ซ้อน ง่ายต่อการสร้าง ขนย้าย
สะดวก ส่งมอบทันเวลา และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยเครื่องผลักดันน�้ำที่กรมอู่ทหารเรือได้ท�ำการออกแบบไว้
ติดตัง้ เครือ่ งยนต์ดเี ซล ขนาด ๒๒๕ – ๒๔๐ แรงม้า ขับเครือ่ งพ่นน�ำ้ (Water Jet) ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการผลักดันน�ำ้
ไม่นอ้ ยกว่า ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีขนาด มิติ และรูปภาพตามภาพที่ ๑ ดังนี้
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ความยาวตลอดล�ำ		
ความกว้าง			
ความลึก			
กินน�ำ้ ลึก			

๕.๑๕
๑.๘๐
๑.๒๕
๐.๗๕

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ภาพที่ ๑ เครื่องผลักดันน�้ำของกรมอู่ทหารเรือ

อย่างไรก็ตามทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ารศึกษาแนวทางการติดตัง้ เครือ่ งผลักดันน�ำ้ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การระบายน�ำ้ โดยเฉพาะประเด็นด้านความลึกจากผิวน�ำ้ ของต�ำแหน่งเครือ่ งพ่นน�ำ้ และระยะห่างจากฝัง่ ของเครือ่ งผลักดันน�ำ้
ดังภาพที่ ๒ และ ๓ ตามล�ำดับ ท�ำให้ทผี่ า่ นมาการออกแบบต�ำแหน่งของทางออกเครือ่ งพ่นน�ำ้ และการติดตัง้ เครือ่ งผลักดันน�ำ้
ใช้การประมาณการจากประสบการณ์การใช้งานซึง่ อาจเข้าใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วต่อการผลักดันน�ำ้ แต่ยงั ไม่ชดั เจน
หรือมัน่ ใจว่าใช้เครือ่ งผลักดันน�ำ้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต�ำแหน่งหรือต�ำบลทีใ่ นการติดตัง้ เครือ่ ง
ผลักดันน�ำ้
การศึกษาประเด็นดังกล่าวข้างต้นสามารถด�ำเนินการได้หลายวิธี เช่น การทดลองด้วยเครื่องผลักดันน�้ำ
จริงและการสร้างแบบจ�ำลองทดลองในอุโมงค์น�้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากวิธีดังกล่าวแล้ว ระเบียบ
วิ ธี พ ลศาสตร์ ข องไหลเชิ ง ค� ำ นวณ หรื อ Computational Fluid Dynamics (CFD) ก็ เ ป็ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ นิ ย ม
น�ำมาใช้วิเคราะห์การไหลโดยเฉพาะปัญหาที่มีความซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถค�ำนวณได้ด้วยการแก้สมการตามปกติ
เนื่องจากหากเทียบกับการท�ำการทดลองจริงนั้น CFD จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและใช้เวลาในการด�ำเนินการน้อยกว่า
โดยเฉพาะการศึกษาพฤติกรรมการไหลของน�้ำรอบตัวเรือ เช่น การวิเคราะห์ความต้านทานและรูปแบบคลื่นของเรือ
แบบตัวเรือคู่ด้วย CFD [๑] ซึ่งผลการวิจัยพบว่าแบบจ�ำลอง CFD ที่ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยดังกล่าวมีความเหมาะสม
ในการน�ำไปใช้วเิ คราะห์การไหลรอบตัวเรือได้ จึงเป็นทีม่ าของการน�ำ CFD มาศึกษาแนวทางการติดตัง้ เครือ่ งผลักดันน�ำ้
เพือ่ หาต�ำแหน่งทีท่ ำ� ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเร่งการระบายน�ำ้ ลงสูท่ ะเล
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เส้นแนวน้�ำ

เครื่องดันน้�ำเคลื่อนที่

ควำมลึกของทำงออก
ของเครื่องพ่นน้�ำ

เครื่องพ่นน้�ำ

พื้นท้องน้�ำ

ภาพที่ ๒ ความลึกจากผิวน�้ำของต�ำแหน่งเครื่องพ่นน�้ำ
ฝั่งคลอง

เครื่องดันน้�ำเคลื่อนที่
เส้นแนวน้�ำ

ระยะห่ำงจำกฝั่ง
ของเครื่องพ่นน้�ำ

ทำงออกของ
เครื่องพ่นน้�ำ

พื้นท้องน้�ำ

ภาพที่ ๓ ระยะห่างจากฝั่งของเครื่องผลักดันน�้ำ

๒. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ สมการก�ำกับการไหล (Governing Equations)
การไหลรอบเครือ่ งผลักดันน�ำ้ สามารถพิจารณาได้เป็นการไหลแบบอัดตัวไม่ได้ (Incompressible Flow) ทีไ่ ม่มี
การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ และมีสมบัตกิ ารไหลเท่ากันทุกทิศทาง ดังนัน้ สมการก�ำกับการไหล (Governing Equation)
จึงประกอบด้วย สมการความต่อเนือ่ ง (Continuity Equation) และสมการโมเมนตัมหรือสมการ Navier - Stokes Equations
เนือ่ งจากการไหลข้างต้นเป็นการไหลแบบปัน่ ป่วน (Turbulent Flow) ในการศึกษานีจ้ งึ ได้ประยุกต์ใช้วธิ คี า่ เฉลีย่
เรย์โนลด์ (Reynolds Averaged) ซึง่ ก�ำหนดให้สมบัตกิ ารไหล ณ เวลาใด ๆ ( ) ประกอบด้วย ส่วนค่าเฉลีย่ ( ) และ
ส่วนความปัน่ ป่วน ( ) ดังสมการ
(1)
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เมือ่ แทนค่าสมบัตกิ ารไหลด้วย (1) สามารถเขียนสมการบังคับการไหลแบบอัดตัวไม่ได้ตามพิกดั Cartesian ได้ดงั นี้
- สมการความต่อเนือ่ ง;
(2)

เมือ่ เวกเตอร์ความเร็ว

เมือ่

- สมการโมเมนตัมตามแกน x, y และ z ในรูปสมการ Reynolds - Averaged Navier - Stokes Equation (RANS)
(3)

(4)

(5)

เมื่อ เวกเตอร์ความเร็วตามแกน x, y, z เป็น u, v และ w ตามล�ำดับ t เป็นเวลา P เป็นความดัน และ ρ
เป็นความหนาแน่น
๒.๒ ระเบียบวิธพี ลศาสตร์ของไหลเชิงค�ำนวณ (CFD)
ระเบียบวิธพี ลศาสตร์ของไหลเชิงค�ำนวณ หรือ Computational Fluid Dynamics (CFD) เป็นการวิเคราะห์ระบบ
ทีเ่ กีย่ วกับการไหลของของไหล (Fluid Flows) การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) หรือ ปฏิกริ ยิ าเคมี (Chemical
Reaction) โดยอาศัยการจ�ำลองทางคอมพิวเตอร์ (Computer - Based Simulation)
การจ�ำลองทางคอมพิวเตอร์ใน CFD อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลข
(Numerical Algorithms) โดยทัว่ ไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CFD ทีใ่ ช้งานจะประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ
ส่วนเตรียมการ (Pre - Processor) ส่วนวิเคราะห์หาผลเฉลย (Solver) และ ส่วนแสดงผล (Post – Processor) ดังภาพที่ ๔
ซึง่ แต่ละส่วนมีรายละเอียดการท�ำงาน ดังนี้

ภาพที่ ๔ ขั้นตอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CFD
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๒.๒.๑ ส่วนเตรียมการ
ประกอบด้วยการป้อนข้อมูลของปัญหาลงในโปรแกรม CFD และการแปลงข้อมูลดังกล่าวเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์หาผล
เฉลยในขัน้ ต่อไป ซึง่ เริม่ ด้วยการสร้างแบบจ�ำลองและก�ำหนดโดเมนของปัญหา (Domain) เช่น ความกว้าง ความยาว และ
ความลึกของคลองทีศ่ กึ ษา จากนัน้ ท�ำการแบ่งโดเมนออกเป็นส่วนย่อย ๆ (Meshing) เรียกว่า ปริมาตรควบคุม หรือ Control
Volume (CV) ซึง่ ภายในแต่ละ CV จะมีจดุ ต่อ (Node) ไว้สำ� หรับเก็บผลเฉลย (Solution) ของการไหล ดังภาพที่ ๕

ภาพที่ ๕ การแบ่งโดเมน
ขัน้ ตอนต่อมาเป็นการเลือกปรากฏการณ์ทางกายภาพและทางเคมี ก�ำหนดปัญหาทีต่ อ้ งถูกจ�ำลอง เช่น การไหลของน�ำ้
เป็นการไหลแบบอัดตัวไม่ได้ และการก�ำหนดสมบัตขิ องของไหล เช่น ความหนาแน่นของน�ำ้ เป็นต้น สุดท้ายเป็นการก�ำหนด
เงือ่ นไขขอบ (Boundary Conditions) โดยการก�ำหนดค่าทีโ่ ดเมนของปัญหาตามพฤติกรรมหรือสมบัตทิ างกายภาพของแบบ
จ�ำลอง เช่น ความเร็วของน�ำ้ ทีผ่ นังของคลองมีคา่ เป็นศูนย์
๒.๒.๒ ส่วนวิเคราะห์หาผลเฉลย
โดยทัว่ ไปการวิเคราะห์เพือ่ หาผลเฉลยเชิงตัวเลขสามารถหาได้ ๔ วิธี ได้แก่ Finite Difference Method (FDM),
Finite Element Method (FEM), Spectral Method (SM) และ Finite Volume Method (FVM) ซึง่ ทัง้ สีว่ ธิ ตี า่ งมีขนั้ ตอน
การวิเคราะห์หาผลเฉลยเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ขั้นตอนการประมาณค่าและการดีสครีไทเซชัน (Discretisation)
โดยในการศึกษานีไ้ ด้ใช้โปรแกรม CFD ทีว่ เิ คราะห์ดว้ ย FVM เนือ่ งจากมีผลการใช้งานเหมาะสมกับการไหลแบบหลายสถานะ
( Multi Phase) เช่น การไหลและรูปแบบคลืน่ รอบตัวเรือ โดยมีรายละเอียดแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
(ก) การหาปริพนั ธ์ (Integration) ของสมการก�ำกับการไหลของทุก CV ซึง่ ประกอบด้วย สมการความต่อเนือ่ งและ
สมการโมเมนตัม (RANS) รวมทัง้ สมการการอนุรกั ษ์ของพลังงาน (Conservation of Energy Equation) ส�ำหรับกรณี
การไหลทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ
(ข) การดีสครีไทเซชัน (Discretisation) เป็นกระบวนการแทนค่าพจน์ตา่ ง ๆ ในสมการปริพนั ธ์ขา้ งต้น ได้แก่ พจน์การน�ำ
(Convection) พจน์การแพร่ (Diffusion) และพจน์แหล่งก�ำเนิด (Source) ด้วยวิธกี ารประมาณค่าแบบ Finite Difference
แบบต่าง ๆ ตามประเภทของปัญหา ท�ำให้สมการปริพนั ธ์ดงั กล่าวกลายเป็นสมการพีชคณิต ดังภาพที่ ๖
(ค) การหาผลเฉลยของสมการพีชคณิตโดยวิธีค�ำนวณซ�้ำ (Iteration)

ภาพที่ ๖ แบบจ�ำลองสมการปริพันธ์ของสมการก�ำกับการไหล
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๒.๒.๓ ส่วนแสดงผล
เป็นส่วนแสดงผลเฉลยทัง้ โดเมนหรือบางส่วนของโดเมนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ในรูปของตัวเลข กราฟ ภาพนิง่ หรือ
ภาพเคลือ่ นไหว ทัง้ แบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ

๓. วิธีการด�ำเนินการศึกษา

เริ่มต้นจากการสร้างแบบจ�ำลองคอมพิวเตอร์ ๓ มิติของการไหลของน�้ำในคลองทวีวัฒนา เมื่อมีการวางเครื่อง
ผลักดันน�ำ้ ของกรมอูท่ หารเรือ (ภาพที่ ๑) โดยท�ำการจ�ำลองเฉพาะช่องทางออกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ (Outlet) และพฤติกรรม
การไหลปลายน�ำ้ เมือ่ ผ่านเครือ่ งผลักดันน�ำ้ โดยมีตำ� แหน่งการศึกษาทัง้ สิน้ ๒๘ ต�ำแหน่ง ประกอบด้วยระยะห่างจากฝัง่ คลอง
จ�ำนวน ๗ ระยะ (Col1 - Col7) แต่ละระยะจะท�ำการศึกษาทีค่ วามลึกของทางออกเครือ่ งพ่นน�ำ้ ระยะละ ๔ ระดับ (ROW - A
ถึง ROW - D) ดังภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗ ต�ำแหน่งทางออกของเครื่องพ่นน�้ำ

ส�ำหรับโปรแกรม CFD ที่ใช้ในการศึกษานี้ได้แก่ โปรแกรม Fluent 6.3 ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
การวิเคราะห์ CFD ซึง่ ถูกพัฒนาบนพืน้ ฐานของวิธี FVM จากนัน้ น�ำผลเฉลยทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบอัตราการไหล (Mass Flow
Rate) ทีเ่ หมาะสมต่อไป
๓.๑ วิธเี ชิงตัวเลข (Numerical Method)
วิธเี ชิงตัวเลข FVM ทีใ่ ช้ในการศึกษานีเ้ ริม่ ต้นด้วยการแบ่งโดเมนของแบบจ�ำลองออกเป็นปริมาตรควบคุมย่อยเล็ก ๆ
(CV) จากนัน้ ท�ำการดีสครีไทเซชันสมการบังคับการไหลแบบปัน่ ป่วนโดยใช้แบบจ�ำลองการไหลแบบปัน่ ป่วนทีม่ คี วามหนืด
(Turbulence Model) แบบ Standard
ร่วมกับแบบจ�ำลองปริมาตรของไหล หรือ Volume of Fluid (VOF) แบบ Implicit
Scheme ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงทีผ่ วิ น�ำ้ และสมบัตกิ ารไหลอืน่ ๆ ของแต่ละปริมาตรควบคุม สุดท้ายท�ำการหาผลเฉลย
แบบแยกพิจารณา (Segregated Solution Method) [๒]
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๓.๒ แบบจ�ำลอง
โดเมนของปัญหาที่ศึกษาถูกจ�ำลองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓.๔๐ เมตร และสูง ๓.๗๕ เมตร
ตามภาพที่ ๘ โดยเป็นแบบจ�ำลองภาคตัดขวางของคลองทวีวฒ
ั นาในพืน้ ทีเ่ ขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพ ฯ ทีค่ วามกว้าง ๖ เมตร
ลึก ๒.๕๐ เมตร [๓] ทัง้ นีค้ วามยาวของแบบจ�ำลองก�ำหนดให้มคี วามยาวเท่ากับความยาวทีค่ ลืน่ ลูกแรกกระจายตัวออกไปเท่ากับ
ความกว้างของคลองตามทฤษฎีระบบคลืน่ เฮฟล็อค (Havelock Theory) [๔] ซึง่ เป็นระบบคลืน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีเรือแล่น
ในเขตน�ำ้ ตืน้ ส�ำหรับความสูงของแบบจ�ำลองประกอบด้วยความลึกของน�ำ้ ๒.๕๐ เมตร และความสูงของอากาศ ๑.๒๕ เมตร
ส่วนด้านหน้าของโดเมนได้จำ� ลองทางออกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ ด้วยวงกลมรัศมี ๐.๒๐ เมตร โดยให้การไหลของน�ำ้ มีทศิ ทาง –x
ตามแกนอ้างอิงปกติในระบบคาร์เทเซียน (Cartesian Coordinates)

ภาพที่ ๘ โดเมน (Domain) ของปัญหา

โดเมนถูกแบ่งออกเป็น CV จ�ำนวน ๖๕,๓๑๖ เซลล์ (Cell) โดยแต่ละ CV ถูกแบ่งเป็นรูปทรงแบบผสม (Tet/Hybrid)
ชนิด TGrid ซึง่ มีความเหมาะสมส�ำหรับแบบจ�ำลองทีเ่ ป็นการไหลซึง่ มีของไหลสองสถานะดังเช่น การไหลในคลองทีม่ ที งั้ ส่วน
ทีเ่ ป็นน�ำ้ และอากาศ โดยมีผลการแบ่ง CV ดังภาพที่ ๙
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ภาพที่ ๙ รูปแบบการแบ่งปริมาตรควบคุมของโดเมน

๓.๓ แบบจ�ำลอง Volume of Fluid (VOF)
เนือ่ งจากการไหลของน�ำ้ ในคลองประกอบด้วยของไหล ๒ สถานะ ได้แก่ ของเหลว (น�ำ้ ) และก๊าซ (อากาศ) ในการ
ศึกษานีจ้ งึ ใช้แบบจ�ำลอง Volume of Fluid (VOF) มาช่วยในการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของของไหลทัง้ สองในแต่ละ CV
โดยก�ำหนดให้อากาศเป็นเฟสปฐมภูมิ (Primary Phase) และน�ำ้ เป็นเฟสทุตยิ ภูมิ (Secondary Phase) และค�ำนวณสัดส่วน
ปริมาตรของน�ำ้ (
) และอากาศ (
) ในแต่ละ CV ได้จากสมการ ต่อไปนี้
(6)
เมื่อ
(7)

จากนัน้ ค�ำนวณสมบัตกิ ารไหล (Flow Properties) ของน�ำ้ (
ในการหาผลเฉลยสมการ (๒) - (๕) ได้จากสมการ

) และอากาศ (

) ตลอดจนตัวแปรต่าง ๆ
(8)
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๓.๔ เงือ่ นไขขอบ (Boundary Conditions)
แบบจ�ำลองมีเงือ่ นไขขอบเป็นไปดังภาพที่ ๑๐ ซึง่ ก�ำหนดให้ Top มีเงือ่ นไขขอบแบบ Symmetry ขณะที่ Inlet - Air,
Inlet - Water และทางออกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ มีเงือ่ นไขขอบแบบ Mass Flow Rate (ตัวอย่างหนึง่ ของกรณีศกึ ษาแสดงด้วย
ต�ำแหน่ง a2 ในภาพที่ ๑๐) ส่วน Outlet - Water และ Outlet - Air มีเงือ่ นไขขอบแบบ Pressure Outlet และขอบเขต
ทีเ่ หลือมีเงือ่ นไขขอบแบบ Stationary Wall แบบ Non – Slip ซึง่ ก�ำหนดให้ความเร็วทีฝ่ ง่ั คลองมีคา่ เป็นศูนย์
ส�ำหรับความเร็วต้นน�ำ้ ก�ำหนดให้อากาศและน�ำ้ ไหลเข้าด้วยความเร็วคงที่ 0.01 m/s และก�ำหนดให้นำ�้ ไหลออก
จากทางออกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ มีความเร็วเท่ากับ 0.134 m/s ขณะทีบ่ ริเวณผิวน�ำ้ ใช้แบบจ�ำลอง VOF ในการวิเคราะห์คลืน่
หรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดบนผิวน�ำ้ ขณะทีเ่ งือ่ นไขบรรยากาศให้มคี วามดันเกจเป็นศูนย์

ภาพที่ ๑๐ เงื่อนไขขอบ (Boundary Conditions)
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๓.๕ เงือ่ นไขทาง CFD
เนือ่ งจากการไหลในการศึกษานีเ้ ป็นการไหลแบบอัดตัวไม่ได้ ดังนัน้ เพือ่ ให้ความเร็วทีไ่ ด้จากสมการ RANS สอดคล้อง
กับความเร็วทีไ่ ด้ในสมการความต่อเนือ่ ง ในการศึกษานี้ จึงหาผลเฉลยโดยวิธคี ำ� นวณซ�ำ้ ซึง่ เรียกว่า วิธหี าผลเฉลยแบบ PISO
(Pressure – Implicit with Splitting of Operators) [๒] โดยท�ำการค�ำนวณแบบแปรผันตามเวลา (Unsteady Flow)
เป็นระยะเวลา ๓๔๐ ขัน้ เวลา (Time Step) ขัน้ เวลาละ ๐.๐๑ วินาที (s) ทีเ่ กณฑ์ในการเปรียบเทียบผลเฉลย (Convergent
Criteria ของ Residuals) มีคา่ เท่ากับ 10-3
ส�ำหรับการหาผลเฉลยของสมบัตกิ ารไหลอืน่ ๆ ในสมการโมเมนตัม ตัวแปรในแบบจ�ำลองการไหลแบบปัน่ ป่วน
และค่า
ใช้วธิ ปี ระมาณค่าแบบ Quick ขณะทีค่ วามดันใช้วธิ ปี ระมาณค่า Presto! [๒]

๔. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา
๔.๑ ลักษณะการไหลทีป่ ลายน�ำ้ ของเครือ่ งผลักดันน�ำ้
เนือ่ งจากเป็นการไหลทีแ่ ปรผันตามเวลา ดังนัน้ ก่อนเริม่ การวิเคราะห์การไหลตามวัตถุประสงค์การศึกษา จึงได้ทำ� การ
ตรวจสอบลักษณะการไหล โดยการวิเคราะห์อตั ราการไหลปลายน�ำ้ ทีร่ ะยะ ๓.๔๐ เมตร ณ ต�ำแหน่ง A7 (ตามภาพที่ ๗)
จ�ำนวน ๒,๓๔๐ ขัน้ เวลา หรือคิดเป็น ๒๓.๔๐ วินาที ซึง่ พบว่าอัตราการไหลมีการเปลีย่ นแปลงตามเวลา โดยมีทง้ั ช่วงทีเ่ กิด
การไหลย้อนกลับหรือการไหลทีร่ ะดับน�ำ้ น้อยกว่าระดับน�ำ้ มาตรฐาน (-ve Mass Flow Rate) และการไหลทีม่ อี ตั ราเพิม่ ขึน้
จากการไหลปกติ ส�ำหรับอัตราความเร็วทีเ่ ปลีย่ นแปลงพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงสูงขึน้ โดยมีการเปลีย่ นแปลงสูงสุดมากกว่า ๖
เท่าจากอัตราการไหลต้นน�ำ้ ทัง้ นีแ้ บบจ�ำลองยังแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทีผ่ วิ น�ำ้ สอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ของการไหลของน�ำ้ ในคลอง ดังภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑ ภาพจ�ำลองการไหล
(เมื่ออัตราส่วนปริมาตร น�้ำ : อากาศ = ๑ : ๐ แสดงด้วยสีแดง และ น�้ำ : อากาศ = ๐ : ๑ แสดงด้วยสีน�้ำเงิน)
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๔.๒ ผลกระทบของความลึกของเครื่องผลักดันน�้ำต่อการไหลของน�้ำในล�ำคลอง
จากการวิเคราะห์การไหลในทุกต�ำแหน่งของทางออกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ ด้วย CFD พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงตามเวลา
โดยมีลกั ษณะเป็นคลืน่ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบอัตราการไหลสูงสุดของแต่ละต�ำแหน่ง ซึง่ สามารถน�ำมาแสดงเป็นอัตรา
การไหลสูงสุดทีค่ วามลึกต่าง ๆ (๐.๔, ๐.๕, ๐.๖ และ ๐.๗ เมตร) ของทางออกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ ตามระยะห่างทัง้ ๗ ระยะ
ระยะละ ๐.๓ เมตร (ตามภาพที่ ๗ ฝัง่ คลองออกไป ๑.๒ ถึง ๓.๐ เมตร) ดังภาพที่ ๑๒ ซึง่ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
หากเครือ่ งพ่นน�ำ้ อยูท่ ตี่ ำ� แหน่งคอลัมน์ที่ ๔ – ๗ (COL 4 - 7) เมือ่ ความลึกเพิม่ ขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราการไหลของน�ำ้
ในรูปของ Mass Flow Rate ลดลงอย่างเห็นได้ชดั แต่หากเครือ่ งพ่นน�ำ้ อยูใ่ นต�ำแหน่งคอลัมน์ที่ ๑ – ๓ พบว่ามีความแตกต่าง
ของการเปลีย่ นแปลงของอัตราการไหลเพียงเล็กน้อยเท่านัน้

ภาพที่ ๑๒ การเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลที่ความลึกของทางออกเครื่องพ่นน�้ำต่าง ๆ

๔.๓ ผลกระทบของระยะห่างจากฝัง่ ของเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ต่อการไหลของน�้ำในล�ำคลอง
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ใน ๔.๒ เนือ่ งจากการไหลมีความแปรผันตามเวลา ดังนัน้ จะพิจารณาอัตราการไหลจาก
Mass Flow Rate สูงสุดของแต่ละต�ำแหน่ง ดังภาพที่ ๑๓ แสดงการเปลีย่ นแปลงอัตราการไหลของน�ำ้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ระยะห่างจากฝัง่ ของทางออกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ ซึง่ จากการศึกษาพบว่าทีค่ วามลึก ๐.๕, ๐.๖ และ ๐.๗ เมตร (m) การเพิม่ ขึน้
ของอัตราการไหลมีการเปลีย่ นแปลงบ้าง แต่อยูใ่ นแนวโน้มทีใ่ กล้เคียงกันและไม่ขนึ้ อยูก่ บั ระยะห่างจากฝัง่ มีเพียงทีค่ วามลึก
๐.๔ เมตร ซึง่ อยูใ่ กล้ผวิ น�ำ้ ทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้นำ�้ ในล�ำคลองมีอตั ราการไหลเพิม่ มากขึน้ หากอยูก่ ลางล�ำคลอง
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ภาพที่ ๑๓ การเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลที่ระยะห่างจากฝั่งต่าง ๆ

๕.สรุปผลและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาน�ำมาสูข่ อ้ สรุปในแนวทางการติดตัง้ เครือ่ งผลักดันน�ำ้ ในล�ำคลองได้ ดังนี้
๕.๑ การเปลีย่ นแปลงอัตราการไหลแปรผันตามเวลาตามทฤษฎีทรี่ ะบุวา่ การไหลในล�ำคลองเป็นการไหลแบบปัน่ ป่วน
เมือ่ พิจารณาค่าอัตราการไหลพบว่าสามารถแบ่งกลุม่ อัตราการไหลของน�ำ้ ได้เป็น ๓ กลุม่ ตามต�ำแหน่งของทางออกเครือ่ งพ่นน�ำ้
ได้ดงั นี้ (อักษร A - D แสดงระดับความลึกจากผิวน�ำ้ Row - A ถึง Row - D และหมายเลข ๑ - ๗ แสดงระยะห่างจากฝัง่
ตามต�ำแหน่ง Col 1 - Col 7 ดังแสดงในภาพที่ ๗
(ก) ความเร็วเปลีย่ นแปลงมาก ได้แก่ A4, A5, A6 และ A7
(ข) ความเร็วเปลีย่ นแปลงปานกลาง ได้แก่ A1 – A3, B1 – B7, C1 – C6 และ D1 – D7
(ค) ความเร็วเปลีย่ นแปลงน้อย ได้แก่ C7
ทัง้ นีอ้ ตั ราการไหลสูงสุดเฉลีย่ ของกลุม่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงความเร็วมาก (ก) คิดเป็นประมาณ ๓.๕ เท่าของกลุม่ (ข)
และ ๖ เท่าของกลุม่ (ค)
๕.๒ ความลึกของทางออกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงอัตราการไหลทีป่ ลายน�ำ้ เฉพาะกรณีทเี่ ครือ่ งพ่นน�ำ้
ถูกวางในต�ำแหน่งค่อนข้างไปทางกลางล�ำคลอง โดยอัตราการไหลจะลดลงเมื่อทางออกของเครื่องพ่นน�้ำอยู่ลึกมากขึ้น
ขณะทีใ่ นต�ำแหน่งอืน่ ๆ ความลึกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราการไหลอย่างมีนยั ส�ำคัญแต่อย่างใด
๕.๓ ระยะห่างจากฝัง่ ของเครือ่ งพ่นน�ำ้ พบว่าไม่มผี ลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราการไหลของน�ำ้ ในล�ำคลองแต่
อย่างใด ยกเว้นกรณีทที่ างออกของเครือ่ งพ่นน�ำ้ อยูใ่ กล้ผวิ น�ำ้ พบว่าหากติดตัง้ เครือ่ งพ่นน�ำ้ ค่อนไปทางกลางล�ำคลองจะส่งผล
ให้การไหลปลายน�ำ้ มีความเร็วเพิม่ ขึน้
๕.๔ การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเนือ่ งจากค่าทีค่ ำ� นวณได้เป็นเพียงการประมาณค่าหรือการหาผลเฉลยด้วย
วิธเี ชิงตัวเลข ซึง่ สามารถบอกแนวโน้มการไหลได้แต่จำ� เป็นต้องมีการวิจยั และทดลองเพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของแบบ
จ�ำลอง CFD ทีใ่ ช้ในการศึกษานี้
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กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ ส่งผลให้เกิดน�ำ้ ท่วมขังเป็นบริเวณกว้างตามพืน้ ทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้
เจ้าพระยา และได้สร้างความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน รวมทัง้ เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
เพือ่ ให้การระบายน�ำ้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว กองทัพเรือได้เสนอให้มกี ารสร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ เพือ่ น�ำมาใช้ในการผลักดันน�ำ้
ตามคูคลองต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ความเร็วให้นำ�้ ระบายออกสูท่ ะเลโดยเร็วทีส่ ดุ จากการทีไ่ ด้นำ� เครือ่ งผลักดันน�ำ้ มาใช้งานนัน้
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการระบายน�ำ้ ได้เป็นอย่างดี เป็นการป้องกัน และเตรียมการรับมือกับอุทกภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในปี
พ.ศ.๒๕๕๕ และในอนาคต รัฐบาลได้อนุมตั ใิ ห้กองทัพเรือด�ำเนินการสร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ จ�ำนวน ๘๔ เครือ่ ง โดยมอบหมาย
ให้กรมอูท่ หารเรือเป็นผูด้ ำ� เนินการ และน�ำไปติดตัง้ ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
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การสร้างเครื่องผลักดันน�้ำ

สร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ กระบวนการในการสร้าง การติดตัง้
การสร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ จ�ำนวน ๘๔ เครือ่ ง ตามที่ เครือ่ งยนต์และเครือ่ งผลักดันน�ำ้ และสุดท้ายคือ การทดสอบ
กองทัพเรือได้รบั มอบหมายนัน้ เจ้ากรมอูท่ หารเรือ ได้สงั่ การ และทดลองเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการสร้างแล้วเสร็จ
ให้หน่วยขึ้นตรงของกรมอู่ทหารเรือ โดยอู่ทหารเรือธนบุรี แบบที่ใช้ในการสร้างเครื่องผลักดันน�้ำ
กรมอู่ทหารเรือด�ำเนินการสร้างเครื่องผลักดันน�้ำจ�ำนวน
การสร้างเครื่องผลักดันน�้ำนั้นเริ่มจากการออกแบบ
๔๐ เครือ่ ง และอูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ โดยมีกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ด�ำเนินการ
ได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินการสร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ จ�ำนวน ออกแบบ โดยก�ำหนดขนาด รูปลักษณ์ภายนอก โครงสร้าง
๔๔ เครือ่ ง เนือ่ งด้วยเครือ่ งมือและอุปกรณ์ ในการสร้างเรือ เพือ่ เสริมความแข็งแรงภายใน รวมทัง้ ชนิดของเครือ่ งยนต์
ของอู่ทหารเรือทั้งสองมีความแตกต่างกัน และอาจท�ำให้ และเครือ่ งพ่นน�ำ้ แบบ Waterjet ทีจ่ ะน�ำมาติดตัง้ ซึง่ แบบ
กระบวนการในการสร้างมีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง ดังนัน้ ที่ใช้ในการสร้างเครื่องผลักดันน�้ำโดยอู่ทหารเรือธนบุรีนั้น
ในทีน่ ี้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะการสร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ โดย มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
อูท่ หารเรือธนบุรี โดยแบ่งเป็นหัวข้อได้แก่ แบบทีใ่ ช้ในการ

ภาพที่ ๑ แบบเครื่องผลักดันน�้ำ
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กระบวนการในการสร้าง

ในขั้นตอนการสร้างตัวเครื่องผลักดันน�้ำ (เฉพาะ
ตัวเรือ) เพื่อน�ำไปติดตั้งเครื่องยนต์และเครื่องพ่นน�้ำ
ด้วยบุคลากรและระยะเวลาที่จ�ำกัด กระบวนการสร้าง
เกิดความรวดเร็ว สามารถท�ำงานในแต่ละส่วนคูข่ นานกัน

ไปได้ จึงก�ำหนดการท�ำงานให้เป็นลักษณะสายการผลิต แบ่ง
เป็นชุดท�ำงานต่าง ๆ โดยแบ่งแยกงานและความรับผิดชอบ
ท�ำให้ในขัน้ ตอนการผลิตชิน้ ส่วนต่าง ๆ ของเครือ่ งผลักดันน�ำ้
สามารถด�ำเนินการไปได้พร้อมกัน แทนทีจ่ ะต้องรอให้งานใด
งานหนึง่ เสร็จก่อนถึงจะท�ำงานในส่วนถัดไปได้

ภาพที ่ ๒ แผนผังแสดงขัน้ ตอนการสร้างตัวเครื ่องผลักดันน�้ำ

ขั้นตอนในการสร้าง

เริม่ จากชุดผลิตและเตรียมชิน้ ส่วนโครงสร้าง ท�ำการเตรียมวัสดุตา่ ง ๆ โดยส่วนหนึง่ ท�ำการตัดและเชือ่ มประสาน
ต่อแผ่นเหล็ก เนือ่ งจากเครือ่ งผลักดันน�ำ้ มีความกว้าง ๑.๘๐ เมตร แต่แผ่นเหล็กมีความกว้างเพียง ๑.๕๐ เมตรเท่านัน้
จึงจ�ำเป็นต้องต่อแผ่นเหล็กให้กว้างขึน้ เพือ่ ให้เพียงพอทีจ่ ะท�ำการขยายแบบลงบนแผ่นเหล็กได้

ภาพที ่ ๓ การตัดและต่อแผ่นเหล็ก
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หลังจากที่ท�ำการเตรียมแผ่นเหล็กแล้ว จึงท�ำการขยายแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ ลงบนแผ่นเหล็ก ทั้งในส่วนของแผง
ด้านต่าง ๆ ของเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ชิน้ ส่วนฐานแท่นเครือ่ งยนต์ ฐานแท่นเครือ่ งพ่นน�ำ้ รวมทัง้ ชิน้ ส่วนประกอบอืน่ ๆ ทีม่ ี
ขนาดใหญ่

ภาพที ่ ๔ การขยายแบบลงบนแผ่นเหล็ก

ภาพที่ ๕ การตัดชิ้นส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่

ส�ำหรับชิน้ ส่วนขนาดเล็กรวมทัง้ ชิน้ ส่วนทีใ่ ช้ในการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างยกตัวอย่าง เช่น ชิน้ ส่วนของฐาน
แท่นเครือ่ งพ่นน�ำ้ จะใช้การตัดด้วยเครือ่ งตัดระบบไฮดรอลิก

ภาพที่ ๖ การตัดชิ้นส่วนโครงสร้างด้วยเครื่องตัดระบบไฮดรอลิก
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เมือ่ ได้ชนิ้ ส่วนต่าง ๆ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ในล�ำดับต่อไปก็เป็นขัน้ ตอนของชุดผลิตอุปกรณ์ประกอบ ชุดผลิตแผง
ด้านหน้า แผงด้านข้าง และแผงท้าย ชุดผลิตแผงดาดฟ้า (แผงด้านบน) และชุดผลิตแผ่นพืน้ ซึง่ แต่ละชุดจะสามารถท�ำงาน
ในการผลิตชิน้ ส่วนทีร่ บั ผิดชอบได้พร้อม ๆ กัน โดยแต่ละชุดท�ำการผลิตชิน้ ส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ชุดผลิตอุปกรณ์ประกอบ ท�ำการผลิตฐานแท่นเครือ่ งยนต์ ฐานแท่นเครือ่ งพ่นน�ำ้ พุกส�ำหรับผูกเชือก

ภาพ ๗ การผลิตอุปกรณ์ประกอบ

ชุดผลิตแผงด้านหน้า แผงด้านข้าง และแผงท้าย ท�ำการน�ำแผ่นเหล็กของชิน้ ส่วนเหล่านีท้ ไี่ ด้จากการตัดมาติดตัง้
ชิน้ ส่วนเพือ่ เสริมความแข็งแรงของแผงต่าง ๆ ตามแบบ

ภาพที่ ๘ ผลิตแผงด้านหน้า แผงด้านข้าง และแผงท้าย

ชุดผลิตแผงดาดฟ้า (แผงด้านบน) ในการผลิตแผงดาดฟ้า เพือ่ ให้แผงดาดฟ้ามีระดับเท่ากันจ�ำเป็นต้องสร้าง JIG
เพือ่ รองรับแผ่นเหล็ก แผงดาดฟ้าจะท�ำการติดตัง้ ชิน้ ส่วนเพือ่ เสริมความแข็งแรงและท�ำการสร้าง Coaming จนแล้วเสร็จ
ตามแบบพร้อมทีจ่ ะน�ำไปประกอบกับโครงสร้างทีเ่ หลือ
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ภาพที่ ๙ การผลิตแผงดาดฟ้า

ชุดผลิตแผ่นพืน้ ท�ำงานเช่นเดียวกับชุดผลิตแผงอืน่ กล่าวคือท�ำการติดตัง้ ชิน้ ส่วนเพือ่ เสริมความแข็งแรงของแผ่นพืน้

ภาพที่ ๑๐ การผลิตแผ่นพื้น

เมือ่ แผงโครงสร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ รวมทัง้ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทยอยได้รบั การผลิตออกมา ชุดประกอบจะน�ำแผงโครงสร้าง
และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน โดยในการประกอบเครือ่ งผลักดันน�ำ้ สามารถประกอบได้หลายเครือ่ งพร้อมกัน
เมือ่ ประกอบกันแล้วชุดประกอบจะท�ำการเชือ่ มยึดแผงโครงสร้างเหล่านัน้ ไว้ดว้ ยกัน รวมทัง้ ติดตัง้ ฐานแท่นเครือ่ งยนต์และ
ฐานแท่นเครือ่ งพ่นน�ำ้

ภาพที่ ๑๑ การประกอบตัวเครื่องผลักดันน�้ำ
80 วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖

การสร้างเครื่องผลักดันน�้ำ Hybrid

ภาพที่ ๑๒ การติดตั้งฐานแท่นเครื่องยนต์และฐานแท่นเครื่องพ่นน�้ำ

เมื่อชุดประกอบท�ำการประกอบเครื่องผลักดันน�้ำเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่ชุดเชื่อมประสาน ท�ำการ
เชือ่ มประสานแผงโครงสร้างและอุปกรณ์ทงั้ หมดเข้าด้วยกัน ส่วนชุดประกอบก็สามารถท�ำการประกอบเครือ่ งผลักดันน�ำ้
เครือ่ งถัดไปได้ ในการท�ำงานของชุดประกอบ และชุดแล่นประสานจะท�ำงานควบคูก่ นั ไป เนือ่ งด้วยเมือ่ แล่นประสานเรียบร้อย
ชุดประกอบก็จะท�ำการตัดช่องทางดูด และช่องทางผ่านต่าง ๆ ต่อไป

ภาพที่ ๑๓ การเชื่อมประสานตัวเครื่องผลักดันน�้ำ

ในการท�ำงานของชุดประกอบและชุดแล่นประสานจะท�ำงานควบคู่กันไป เนื่องด้วยเมื่อแล่นประสานเรียบร้อย
ชุดประกอบก็จะท�ำการตัดช่องทางดูดของเครือ่ งพ่นน�ำ้ และช่องทางผ่านต่าง ๆ

ภาพที่ ๑๔ การตัดช่องทางดูดและทางผ่านต่าง ๆ
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เมื่อท�ำการเชื่อมประสานโครงสร้างและอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย ตัวเครื่องผลักดันน�้ำก็จะได้รับการท�ำสี
และพร้อมทีจ่ ะน�ำไปติดตัง้ เครือ่ งยนต์และเครือ่ งพ่นน�ำ้ ต่อไป

ภาพที่ ๑๕ ตัวเครื่องผลักดันน�้ำที่แล้วเสร็จ

การติดตั้งเครื่องยนต์และเครื่องผลักดันน�้ำ

ตัวเครื่องผลักดันน�้ำที่ได้ผลิตแล้วเสร็จจะน�ำมาติดตั้งเครื่องยนต์และเครื่องพ่นน�้ำ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
ของระบบน�้ำมันเชื้อเพลิง และท่อก๊าซเสียของเครื่องยนต์ โดยเครื่องยนต์ที่นำ� มาติดตั้งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ตราอักษร
CATERPILLAR รุน่ C7 ขนาด ๒๒๕ แรงม้า ส่วนเครือ่ งพ่นน�ำ้ ตราอักษร ALAMARIN JET-288

ภาพที ่ ๑๖ เครื ่องยนต์ดีเซล CATERPILLAR C7

ภาพที ่ ๑๗ เครื ่องพ่นน�้ำ ALAMARINE JET-288
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การทดสอบและทดลอง

เมื่อการสร้างเครื่องผลักดันน�้ำเรียบร้อย สุดท้ายจะท�ำการทดสอบและทดลองการท�ำงาน เพื่อตรวจสอบ
การท�ำงานของเครือ่ งยนต์และเครือ่ งพ่นน�ำ้ ว่าอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน อีกทัง้ ยังเป็นการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นของเครือ่ งผลักดันน�ำ้
แต่ละเครือ่ งอีกด้วย

ภาพที่ ๑๘ การทดสอบและทดลองเครื่องผลักดันน�้ำ

ต�ำแหน่งติดตั้งเครื่องผลักดันน�้ำ

นอกเหนือจากภารกิจในการสร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ กองทัพเรือโดยกรมอูท่ หารเรือ ยังได้รบั มอบหมายในการสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ รวมทัง้ การยกและเคลือ่ นย้ายเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ลงติดตัง้ ตามต�ำแหน่งทีค่ ณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัย
(กบอ.) ได้กำ� หนด เพือ่ บรรเทาสภาพปัญหาน�ำ้ ท่วมขัง และเตรียมความพร้อมของพืน้ ทีป่ ลายน�ำ้ ซึง่ มีทงั้ สิน้ ๒๓ จุด โดยแบ่ง
ออกเป็น พืน้ ทีด่ า้ นตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๑๗ จุด และ พืน้ ทีด่ า้ นตะวันตกของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
๖ จุด ใช้เครือ่ งผลักดันน�ำ้ รวมทัง้ หมด ๕๓ เครือ่ ง รวมทัง้ เจ้าหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ประมาณ ๒๐๐ นาย
ส�ำหรับรายละเอียดของจุดต่าง ๆ ทีท่ ำ� การติดตัง้ มี ดังนี้

ภาพที่ ๑๙ แผนที่แสดงระบบป้องกันน�้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
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พืน้ ทีด่ า้ นตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๑๗ จุด
๑. คลองล�ำปลาทิว (ถนนมอเตอร์เวย์)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๒. คลองล�ำปลาทิว (วัดสุธาโภชน์)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๓. คลองล�ำปลาทิว (วัดล�ำผักชี)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๔. คลองลาดกระบัง (ถนนอ่อนนุช)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๕. คลองลาดกระบัง (ถนนบางนา - ตราด กม.๑๓)			
จ�ำนวน		
๔
เครือ่ ง
๖. คลองบางเขน (ถนนวิภาวดีขาออกมหาวิทยาเกษตรศาสตร์)		
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๗. คลองเปรมประชากร (ถนนรัชวิภา)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๘. คลองเปรมประชากร (วัดเทวะสุนทร)				
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๙. คลองบางซือ่ (ถนนเตชะวณิชย์)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๑๐. คลองสามประเวศ (ถนนมอเตอร์เวย์)				
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๑๑. คลองสีป่ ระเวศ (ถนนมอเตอร์เวย์)				
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๑๒. คลองสีป่ ระเวศ (วัดปลูกศรัทธา)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๑๓. คลองหัวตะเข้ (ถนนลาดกระบัง)					
จ�ำนวน		
๓
เครือ่ ง
๑๔. คลองหัวตะเข้ (วัดหัวคู)้ 						
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๑๕. คลองบางโฉลง (ถนนบางนา - ตราด กม.๑๖)			
จ�ำนวน		
๓
เครือ่ ง
๑๖. คลองจระเข้ใหญ่ (ถนนบางนา - ตราด กม.๒๒)			
จ�ำนวน		
๔
เครือ่ ง
๑๗. คลองบางเสาธง (ถนนบางนา - ตราด กม.๒๔)			
จ�ำนวน		
๓
เครือ่ ง
								
รวม จ�ำนวน		
๔๑ เครือ่ ง
พืน้ ทีด่ า้ นตะวันตกของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๖ จุด
๑. คลองทวีวฒ
ั นา (โรงเรียนวัดศาลาแดง)				
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๒. คลองลัดทรงคนอง (วัดทรงคนอง)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๓. คลองลัดท่าข้าม (วัดท่าข้าม)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๔. คลองลัดงิว้ ราย (วัดบางช้างใต้)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๕. ปากคลองจินดา (วัดบางช้างใต้)					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
๖. คลองเจ็ดริว้ (รพ.สต.หลักสอง) 					
จ�ำนวน		
๒
เครือ่ ง
								
รวม จ�ำนวน		
๑๒ เครือ่ ง
การติดตัง้ เครือ่ งผลักดันน�ำ้ นัน้ จะน�ำไปติดตัง้ ในพืน้ ทีบ่ ริเวณช่วงของสะพานและคลองลัดต่าง ๆ เพือ่ ช่วยเร่งการไหล
ของน�ำ้ ให้ผา่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้สะดวกรวดเร็วขึน้ ทัง้ นีก้ ารเดินเครือ่ งผลักดันน�ำ้ จะมีการปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบตามแผนของ
คณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกภัย (กบอ.) ท�ำให้การผลักดันน�ำ้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�ำมวลน�ำ้
ทีไ่ หลผ่านพืน้ ทีป่ ลายน�ำ้ ออกสูท่ ะเลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยมิให้เกิดเหตุการณ์อทุ กภัยขึน้ อีกในปีนี้

การใช้งานเครื่องผลักดันน�้ำ

หลังจากทีก่ รมอูท่ หารเรือตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรมอูท่ หารเรือ (ศปก.อร.) เมือ่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้จดั คณะ
นายทหารและข้าราชการของกรมอูท่ หารเรือ เป็นฝ่ายอ�ำนวยการในการวางแผนติดต่อประสานงานและสัง่ การผูป้ ฏิบตั โิ ดยมี
ก�ำลังพลข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการจากอูท่ หารเรือธนบุรี กรมอูท่ หารเรือ และอูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า
กรมอูท่ หารเรือ เป็นหลักในการดูแลและเคลือ่ นย้ายเครือ่ งผลักดันน�ำ้ เฝ้าดูแลเครือ่ งตลอด ๒๔ ชัว่ โมง และจัดชุดซ่อมฉุกเฉิน
เคลือ่ นทีเ่ ร็วไปตามคลองเป้าหมาย เพือ่ ให้สอดคล้องทันกับสถานการณ์นำ�้ ท่วม โดยได้รบั การร้องขอจากคณะกรรมการบริหาร
จัดการน�ำ้ และอุทกภัย (กบอ.) ซึง่ หน่วยงานข้างต้นมีหน้าทีใ่ นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบปริมาณน�ำ้ ในฤดูฝน และปริมาณน�ำ้
จากอิทธิพลของพายุทเี่ กิดขึน้ ในทะเลจีนใต้พดั เข้าสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้านจนอ่อนก�ำลังลงเป็นดีเปรสชัน่ พัดผ่านประเทศไทย
จึงท�ำให้ปริมาณน�ำ้ ตามพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของจังหวัดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมีปริมาณน�ำ้ มากก่อให้เกิดน�ำ้ ท่วม น�ำ้ หลากในพืน้ ทีล่ มุ่ และ
ระดับน�้ำในแม่น�้ำล�ำคลองล้นตลิ่งไหลลงสู่ภาคกลางตอนล่าง เขตปริมณฑลจนถึงกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลต่าง ๆ
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ทีไ่ ด้รบั มาจะต้องน�ำมาค�ำนวณ และประเมินสถานการณ์สภาวะตลอดจนต้องท�ำการเคลือ่ นย้ายเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ไปตามสถานที่
และคลองต่าง ๆ เพือ่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์นำ�้ ท่วม โดยได้รบั การร้องขอจาก คณะกรรมการบริหารจัดการน�ำ้
และอุทกภัย (กบอ.) ซึง่ หน่วยงานข้างต้นมีหน้าทีใ่ นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ปริมาณน�ำ้ ตามพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของจังหวัดทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่อสภาวะน�ำ้ ท่วมและน�ำ้ หลาก โดยข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั มาจะต้องมาค�ำนวณ และประเมินสถานการณ์ เมือ่ ได้ขอ้ ตกลงใจ
ทีแ่ น่ชดั จากผูม้ อี ำ� นาจสัง่ การ ก็จะร้องขอให้ทางกองทัพเรือด�ำเนินการจัดส่งเครือ่ งผลักดันน�ำ้ พร้อมเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำเรือ
เคลือ่ นย้ายเครือ่ งผลักดันน�ำ้ พร้อมอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ไปติดตัง้ บริเวณคลองเป้าหมาย เพือ่ ทีจ่ ะท�ำการผลักดันน�ำ้ ให้เคลือ่ นที่
ลงสูอ่ า่ วไทยอย่างรวดเร็ว
จากการปฏิบตั งิ านผลักดันน�ำ้ ในห้วงเวลาน�ำ้ ท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีผ่ า่ นมา อุปสรรคประการหนึง่ ที่
เจ้าหน้าทีท่ ที่ ำ� งานในการเฝ้าเรือผลักดันน�ำ้ ของอูท่ หารเรือธนบุรี กรมอูท่ หารเรือ ประสบก็คอื เครือ่ งผลักดันน�ำ้ จะท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอ่ เมือ่ ระดับน�ำ้ ในคลองทีต่ อ้ งการผลักให้ลงสูแ่ ม่นำ�้ จะต้องมีระดับสูงกว่าในแม่นำ�้ (เวลาน�ำ้ ลง)
ถ้าระดับน�ำ้ แตกต่างกันมาก ก็ยงิ่ จะสามารถผลักดันน�ำ้ ได้เป็นปริมาณมาก ถ้าระดับเท่ากันประสิทธิภาพปริมาณของน�ำ้
ก็ยงิ่ ลดลง หรือถ้าระดับของน�ำ้ ในแม่นำ�้ สูงกว่าในคลองสาขา ในกรณีทเี่ กิดภาวะน�ำ้ ขึน้ การผลักดันน�ำ้ จะไม่มปี ระโยชน์เลย
จากอุปสรรคในข้างต้น ท�ำให้ทางบุคลากรในกองโรงงาน อูท่ หารเรือธนบุรี กรมอูท่ หารเรือ ได้พยายามหาวิธกี ารแก้ไข
โดยดัดแปลง ปรับปรุง เครือ่ งผลักดันน�ำ้ ให้สามารถท�ำงานได้ ๒ ลักษณะ คือ
๑..ในยามปกติเมือ่ มีนำ�้ เหนือไหลบ่าลงมาสูภ่ าคกลาง และน�ำ้ จะไหลลงสูท่ ะเล ก็จะใช้เครือ่ งผลักดันน�ำ้ ช่วยผลักดันน�ำ้
ให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยตรวจสอบระดับน�ำ้ ในคลองต้องสูงกว่าน�ำ้ ในแม่นำ�้

ภาพที่ ๒๐ การใช้งานเครื่องผลักดันน�้ำ

๒. ในสภาวะที่ระดับน�้ำในแม่น�้ำสูงกว่าในคลอง ไม่สามารถผลักน�้ำให้ไหลได้ ก็จะน�ำเครื่องผลักดันน�้ำไป
วางหน้าประตูกนั้ น�ำ้ แล้วท�ำการปิดประตูกนั้ น�ำ้ เพือ่ ไม่ให้นำ�้ ในแม่นำ�้ ไหลกลับเข้ามาสูค่ ลอง และเข้ามาท่วมเรือกสวนไร่นา
และบ้านเรือนของประชาชน โดยท�ำการปรับปรุงเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ต่อท่อ (Pipeline Adaptor) จากทางหัวพ่นน�ำ้ (Outlet
Nozzle) โดยใช้หน้าแปลนต่อท่อแบบ Flexible Pipeline วางทอดข้ามประตูนำ�้ หรือคันนาในสวน ก็จะสามารถเดินเครือ่ ง
ได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ไม่ตอ้ งรอสภาวะน�ำ้ ขึน้ – ลง
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การสร้างเครื่องผลักดันน�้ำ Hybrid

ภาพที่ ๒๑ การใช้งานเครื่องผลักดันน�้ำในการสูบน�้ำ

สรุป

การสร้างเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ของอูท่ หารเรือธนบุรี กรมอูท่ หารเรือ ตามนโยบายของหน่วยเหนือ เพือ่ น�ำไปใช้ผลักดัน
น�ำ้ ตามคูคลองต่าง ๆ ให้ระบายออกสูท่ ะเลโดยเร็ว อันเป็นการช่วยมิให้เกิดอุทกภัยในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
อย่างได้ผล นอกจากนัน้ การดัดแปลงเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ให้สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งสูบน�ำ้ ได้ดว้ ย ก็ยงิ่ ท�ำให้การระบายน�ำ้
ตามคูคลองต่าง ๆ ออกสูท่ ะเลมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ยังอาจน�ำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแล้ง
ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ได้ในโอกาสต่อไป
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อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
กับโครงการปรับปรุงและซ่อมท�ำเรือหลวงตากสิน
เพื่อติดตั้งแท่นยิงอาวุธปล่อยน�ำวิถีแนวดิ่ง
แบบ MK 41 VLS. MOD.30
นาวาเอก จักรวัชร์ เงินวิไล
หัวหน้านายช่าง โรงงานต่อเรือเหล็ก กองโรงงานเรือเหล็ก
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

กล่าวน�ำ
“เราท�ำให้พร้อมรบ” เป็นค�ำขวัญที่ข้าราชการ
ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของอู่ทหารเรือ
พระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ ทุกนายมีความภาคภูมใิ จ
ที่มีส่วนท�ำให้กองทัพเรือมียุทโธปกรณ์พร้อมใช้ส�ำหรับ
การป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติ ซึง่ ในปลายเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีผ่ า่ นมาอูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า
กรมอูท่ หารเรือ ได้รบั มอบภารกิจทีส่ ำ� คัญคือการปรับปรุง
และซ่อมท�ำเรือหลวงตากสิน เพือ่ ติดตัง้ แท่นยิงอาวุธปล่อย
น�ำวิถแี นวดิง่ แบบ MK 41 VLS. MOD.30 ส�ำหรับใช้ใน
การป้องกันภัยทางอากาศให้แก่กองเรือยุทธการ ที่มีใช้
อยูใ่ นกองทัพเรือทีท่ นั สมัยทัว่ โลก และเนือ่ งจากภารกิจนี้

มีการซ่อมท�ำตัวเรือทั้งเหนือและใต้แนวน�้ำจ�ำนวนมาก
รวมทัง้ การซ่อมท�ำระบบกลจักร ได้แก่ ซ่อมท�ำเพลาใบจักร
ซ่อมท�ำระบบปรับพิทช์ใบจักร ซ่อมท�ำแบริ่งรองรับเพลา
ใบจักร ซ่อมท�ำลิ้นน�้ำ ซ่อมท�ำหางเสือ รวมทั้งเสริมความ
แข็งแรง พร้อมท�ำการติดตัง้ อุปกรณ์รองรับการติดตัง้ แท่น
ยิงอาวุธปล่อยน�ำวิถแี นวดิง่ แบบ MK 41 VLS. MOD.30
โดยมีก�ำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
ซึ่งปริมาณงานมากขนาดนี้หากด�ำเนินการปกติแล้ว จะ
ต้องใช้เวลาไม่ตำ�่ กว่า ๒ ปี จึงนับเป็นความท้าทายทีส่ ำ� คัญ
ของก�ำลังพลอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
เป็นอย่างยิง่
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การด�ำเนินการปรับปรุงและซ่อมท�ำเรือหลวงตากสิน

การปรับปรุงและซ่อมท�ำเรือหลวงตากสินครั้งนี้ ได้ด�ำเนินการตามหลักการบริหารโครงการที่ต้องระลึกถึง
สิ่งส�ำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ๑. ช่วงเวลาการด�ำเนินโครงการ (Time) ๒. งบประมาณในการบริหารโครงการ (Cost)
และ ๓. คุณภาพงานในโครงการ (Quality) โดยให้ความส�ำคัญของทั้งสามประการเท่า ๆ กัน ซึ่งมีงานที่ต้องซ่อมท�ำ
จ�ำนวนมาก ในขณะที่เวลาในการปรับปรุงและซ่อมท�ำรวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้มีจ�ำกัด และที่ส�ำคัญต้องท�ำให้เรือ
มีสมรรถนะที่ดีภายหลังการปรับปรุงอีกด้วย ในการนี้อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จึงได้แต่งตั้ง
คณะท�ำงานขึ้นมาบริหารโครงการปรับปรุงและซ่อมท�ำเรือหลวงตากสิน เพื่อรองรับการติดตั้งแท่นยิงอาวุธปล่อยน�ำวิถี
แนวดิ่ง แบบ MK 41 VLS. MOD.30 ซึ่งคณะท�ำงานได้มกี ารวางแผนการซ่อมท�ำเป็นขัน้ เป็นตอน ควบคูไ่ ปกับการปรับปรุง
กระบวนการและวิธกี ารซ่อมท�ำเรือ ให้เป็นไปตามหลักวิชาวิศวกรรมการต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ โดยการปรับปรุงและซ่อม
ท�ำเรือหลวงตากสินครั้งนี้ คณะท�ำงานได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากจะท�ำให้โครงการนี้บรรลุผลส�ำเร็จได้ จะต้องรักษาศูนย์
ของแนวเพลาไม่ให้เสียไปจากเดิมภายหลังจากซ่อมท�ำตัวเรือใต้แนวน�้ำแล้วเสร็จ ดังนั้นวิธีการซ่อมท�ำและปรับปรุงเรือ
โดยที่ต้องรักษาแนวศูนย์เพลาไว้ให้เป็นปกติ
จึงเป็นภารกิจส�ำคัญที่คณะท�ำงานต้องระมัดระวังและก�ำกับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดที่สุดตลอดระยะเวลาของโครงการ

การซ่อมท�ำตัวเรือ
การซ่อมท�ำตัวเรือเหนือแนวน�้ำ
การซ่อมท�ำตัวเรือเหนือแนวน�ำ้ นัน้ มีการด�ำเนินการ
๕๒ งาน เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เรือเข้าอูแ่ ห้งในปลายเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยซ่อมท�ำไปพร้อมกับการพ่นทราย
และท�ำสี และพบว่าปัญหาส�ำคัญของงานดังกล่าวคือการ
รือ้ และประกอบ Inway หรือสิง่ กีดขวางการซ่อมท�ำ ซึง่ มี
เป็นจ�ำนวนมากและจะต้องใช้ชา่ งจากโรงงานต่าง ๆ จ�ำนวน
มากทั่วทั้งอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
จึงได้ก�ำหนดให้มีการประชุมของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ก�ำลังซ่อมท�ำห้องน�้ำ

ห้องน�้ำภายหลังการซ่อมท�ำ
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ทีเ่ กีย่ วข้องทุกวันในเวลา ๐๙.๐๐ น. เพือ่ รับทราบและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทัง้ จ่ายงานให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับ
การซ่อมท�ำน�ำไปปฏิบตั ปิ ระจ�ำวัน
การซ่อมท�ำตัวเรือใต้แนวน�้ำ
การซ่อมท�ำตัวเรือใต้แนวน�้ำนั้นนับว่าเป็นงานที่
ยากและมีความส�ำคัญที่สุดในการซ่อมท�ำครั้งนี้ เนื่องจาก
เป็นงานที่ซับซ้อนและมีปริมาณมาก โดยมีงานจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ ๑๒๕ งาน รวมทัง้ ในการซ่อมท�ำตัวเรือใต้แนวน�ำ้ นัน้
มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่คับแคบ หากจะท�ำงานให้มีคุณภาพดี

ก่อนซ่อมท�ำ

ภายหลังการซ่อมท�ำ
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และทั น เวลาที่ ก� ำ หนด จะต้ อ งใช้ ช ่ า งจ� ำ นวนมาก
สลับกันเข้าท�ำงาน การซ่อมท�ำนีจ้ งึ ถือว่าเป็นงานวิกฤติของ
โครงการ ดังนัน้ ทรัพยากรต่าง ๆ ทีด่ แี ละมีอยูเ่ กือบทัง้ หมด
จึงถูกส่งไปในภารกิจการซ่อมท�ำตัวเรือใต้แนวน�ำ้
จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้วางแผนงานอย่างละเอียด
และก�ำหนดวิธีการซ่อมท�ำตามหลัก วิศวกรรม เพื่อให้
โครงการบรรลุผลส�ำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ด้วยวิธีการที่คณะ
ท�ำงานได้รว่ มกันพิจารณาแล้วดังนี้
๑. วางแผนการตั ด แผ่ น เหล็ ก เพื่ อ ซ่ อ มท� ำ ตาม
Sequence ทีก่ ำ� หนด โดยไม่ตดั คราวละมาก ๆ และบริเวณ
ใกล้เคียงกัน ส�ำหรับการก�ำหนดผูป้ ฏิบตั งิ านครัง้ นีจ้ ดั ให้มชี ดุ
ซ่อมท�ำจ�ำนวน ๘ ชุด แต่ละชุดให้ซอ่ มท�ำคราวละ ๑ แผ่น

จะไม่เปิดแผ่นเหล็กหรือเปิดงานพร้อมกันในชุดเดียวกัน
เพราะจะท�ำให้โครงสร้างของเรืออ่อนแอลงได้ ส่วนชุดอืน่ ที่
เหลือจะก�ำหนดให้ตดั แผ่นเหล็กห่าง ๆ กันออกไป
๒. ยึดโครงสร้างและค�ำ้ ยันบริเวณจุดเสีย่ งต่อการเสีย
ศูนย์ของแนวเพลาและตัวเรือ
๓. ใช้วสั ดุและเครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงเพือ่ ให้งานซ่อม
ท�ำมีคณ
ุ ภาพและสามารถผ่านมาตรฐานได้มากทีส่ ดุ
๔.ก� ำ หนดให้ มี ผู ้ ช� ำ นาญงานด้ า นการเชื่ อ มและ
การซ่อมท�ำตัวเรือ เป็นผู้ควบคุมคุณภาพการซ่อมท�ำ
ทุกกระบวนการในการซ่อมท�ำตัวเรือ และมีอำ� นาจในการสัง่
แก้ไขงานได้ หากพิจารณาแล้วว่าผลการซ่อมท�ำไม่ผา่ นการ
ตรวจสอบด้วยสายตา

จุดตัดแผ่นเหล็ก
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๕. ก�ำหนดวิธกี ารเตรียมพืน้ ผิวงานเชือ่ ม ทีจ่ ะท�ำให้การตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiography) มี
โอกาสผ่านมากทีส่ ดุ ดังนี้
๕.๑ ไม่พน่ ทรายบริเวณแนวเปลีย่ นแผ่นเหล็ก
๕.๔ เว้นระยะห่างของช่องว่างแผ่นเหล็ก
เพือ่ ให้งานเชือ่ มผ่านง่ายยิง่ ขึน้
(Gap) ก่อนการเชือ่ มให้ได้ตามมาตรฐาน
๕.๒ เจียระไนสีและสิ่งสกปรกออกจากแผ่น
๕.๕ ก�ำหนดวิธกี ารเจียระไนและการเซาะร่อง
เหล็กทีจ่ ะน�ำมาเปลีย่ น ทัง้ ด้านในและด้านนอก
ด้านนอก ภายหลังการเชือ่ มด้านในแล้ว เพือ่ ให้การเชือ่ ม
๕.๓ แนวเชือ่ มทีเ่ ป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเหล็ก ด้านนอกท�ำได้งา่ ยและมีโอกาสผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ใหม่และแผ่นเหล็กเก่า ในการเชือ่ มนัน้ จะต้องเลยเข้าไป ด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiography) มากยิง่ ขึน้
ในแนวเชือ่ มเก่า ๓ - ๔ นิว้

๖. การซ่อมท�ำตัวเรือบริเวณแผ่น K หรือแผ่นเหล็กแนวกระดูกงูทมี่ ขี นาดเล็ก หากต้องเปลีย่ นโครงสร้างด้านใน
ด้วย ในกรณีนกี้ ำ� หนดให้ซอ่ มท�ำด้วยวิธกี ารท�ำเรือเป็น Block แล้วน�ำมาประกอบกับตัวเรือ แทนการซ่อมท�ำด้วยวิธี
ปกติซงึ่ จะท�ำได้ยากมากหรืออาจท�ำไม่ได้ โดยเฉพาะการลงไปเชือ่ มโครงสร้างด้านในทีค่ บั แคบมาก
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การซ่อมท�ำระบบกลจักร
การซ่อมท�ำระบบกลจักรนัน้ มีงานหลัก ๆ อยู่ ๔ งานดังนี้
๑. ซ่อมท�ำเพลาและแบริง่ รองรับเพลาใบจักร
๒. ซ่อมท�ำระบบปรับพิทช์ใบจักร
๓. การเปลีย่ นลิน้ น�ำ้
๔ .ซ่อมท�ำหางเสือ
งานซ่อมท�ำระบบกลจักรนัน้ จะมีความสัมพันธ์กบั การซ่อมท�ำตัวเรือค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการซ่อมท�ำตัวเรือ
ใต้แนวน�ำ้ บริเวณแนวเพลาใบจักร การวางแผนทีด่ แี ละสอดคล้องกันช่วยลดปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ และท�ำให้งานประสบผลส�ำเร็จ
การซ่อมท�ำเพลาและแบริ่งรองรับเพลาใบจักร
การเปลี่ยนลิ้นน�้ำ
เนื่ อ งจาก Sleeve ของเพลาสึ ก กร่ อ นมาก
ส�ำหรับลิน้ น�ำ้ มีการเปลีย่ นทัง้ หมดเพือ่ ความมัน่ ใจว่า
จึงต้องสเปรย์เพื่อเสริมเนื้อโลหะและกลึงล้างให้มีขนาด ลิน้ น�ำ้ จะไม่มกี ารช�ำรุดอีกในเวลาอันใกล้นี้
ตามที่ก�ำหนด รวมทั้งขัดผิวโลหะ Sleeve ให้มันวาว
จะท�ำให้ไม่กัดแบริ่งรองรับเพลาใบจักรเมื่อน�ำเพลาไป
ประกอบทีเ่ รือแล้ว อันจะส่งผลให้แบริง่ รองรับเพลาใบจักร
มีอายุการใช้งานมากขึน้

การซ่อมท�ำหางเสือ
เพือ่ ความมัน่ ใจในการใช้งานหางเสือ จึงได้ทำ� การวัด
การซ่อมท�ำระบบปรับพิทช์ใบจักร
ความหนาใบหางเสือและตรวจรอยรัว่ ด้วยวิธกี ารอัดด้วย
ในการซ่อมทำ�ระบบนีม้ กี ารเปลีย่ นอะไหล่จนถึงขัน้ ของเหลว จนมัน่ ใจว่าใบหางเสือมีสภาพทีด่ สี ามารถใช้งาน
Overhaul
ได้อกี นาน
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ปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขในการซ่อมท�ำ
ระบบกลจักร

๑. ระบบเพลาใบจักรของเรือหลวงตากสิน ประกอบ
ด้วยเพลาท่อนทีย่ าวทีส่ ดุ คือประมาณ ๑๘ เมตร ซึง่ ความยาว
ดังกล่าวมีผลต่อการน�ำเรือเข้าอู่แห้งเพื่อซ่อมท�ำระบบ
เพลาใบจักร ทัง้ เรือ่ งการจัดเรียงหมอนและระยะห่างบริเวณ
ท้ายเรือไปยังผนังอูแ่ ห้ง การเรียงหมอนเพือ่ รองรับการซ่อม
ท�ำระบบเพลาใบจักรนั้น ได้มีการเรียงหมอนให้ท้ายเรือ
อยูบ่ ริเวณก้นอูแ่ ห้ง โดยให้หวั เรืออยูช่ ดิ ไปทางด้านประตูอู่
แห้ง ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้ประตูฉกุ เฉินแทนประตูปกติ ทัง้ นีเ้ พือ่
เพิม่ ระยะห่างบริเวณท้ายเรือ นับเป็นเรือทีเ่ ข้ารับการซ่อม
ท�ำไม่ปกติของอูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ
เพราะโดยปกติแล้วจะน�ำหัวเรือเข้าบริเวณก้นอูแ่ ห้งและท้าย
เรือจะอยูบ่ ริเวณประตูอแู่ ห้ง
๒. เพลาท่ อ นที่ ย าวที่ สุ ด มี ค วามยาวประมาณ
๑๘ เมตร (๑๗.๙๖๕ เมตร) แต่เครือ่ งกลึงทีใ่ ช้ซอ่ มท�ำเพลา
ของอูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ สามารถ
รองรับเพลาได้ขนาดความยาว ๑๔ เมตรเท่านั้น จึงต้อง
สร้างอุปกรณ์เพิม่ เติมเพือ่ น�ำมาดัดแปลงยันศูนย์เครือ่ งกลึง
ให้สามารถใช้ซอ่ มท�ำเพลาเรือหลวงตากสิน ขนาดประมาณ
๑๘ เมตรได้
๓. การหาศูนย์เพลาจะต้องปฏิบัติทุกวันในเวลา
เดียวกัน แต่มกี ล้อง Telescope เพียงเครือ่ งเดียว จึงต้อง
สร้างรางเลื่อนกล้องเพื่อให้สามารถตั้งกล้องและปรับค่า
ต่าง ๆ ในการวัดได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะวัดศูนย์เพลาซ้าย
และเพลาขวาได้ทนั เวลา และทีส่ ำ� คัญในการซ่อมท�ำตัวเรือ
ของเรือหลวงตากสินครัง้ นี้ มีการติดตัง้ Dial Gauge เพือ่ วัด
การผิดศูนย์ของเพลาแนวสูงต�ำ่ และแนวซ้ายขวา ด้วยการติด
ไว้ทโี่ ยงโย่และกระบอกเพลา จุดละ ๒ ตัว เป็นการตรวจสอบ
การตกของเพลาซ�ำ้ อีกทางหนึง่ เพือ่ ความมัน่ ใจว่าศูนย์ของ
แนวเพลาจะยังคงเป็นปกติขณะท�ำการซ่อมท�ำตัวเรือ
๔. การใส่ เ พลาใบจั ก รเข้ า ไปในตั ว เรื อ หากใส่
โดยการเกีย่ วรอกไว้กบั ตัวเรือ ด้วยน�ำ้ หนักเพลาทีม่ าก จะท�ำให้
แนวเพลาเสียศูนย์ได้ จึงต้องสร้างเครือ่ งมือสไลด์เพลาขึน้ มา
จะท�ำให้ไม่ตอ้ งแขวนรอกกับตัวเรือ โดยทีฐ่ านของเครือ่ งมือ
สไลด์เพลา จะสามารถปรับระดับสูง - ต�ำ่ ได้
๕. เนื่องจากมีการเปลี่ยนขนาดของแบริ่งรองรับ
เพลาใบจักร จึงท�ำให้ตอ้ งปรับขนาดความโตของโยงโย่และ
กระบอกดีฟตุ ด้านในลง การด�ำเนินการจึงต้องใช้เครือ่ งคว้าน
เคลือ่ นทีไ่ ปท�ำการคว้านทีเ่ รือ ซึง่ กระท�ำได้ยากแต่สามารถ
กระท�ำได้จนประสบความส�ำเร็จ
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การปรับปรุงเรือหลวงตากสิน เพื่อติดตั้งแท่น
ยิงอาวุธปล่อยน�ำวิถีแนวดิ่ง แบบ MK 41 VLS.
MOD.30
การปรับปรุงโครงสร้างตัวเรือ
การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งตั ว เรื อ นั้ น ด� ำ เนิ น การ
ด้วยวิธีเสริมความแข็งแรงตัวเรือบริเวณกงตามยาว กง
ตามขวาง ปรั บ ปรุ ง ความแข็ ง แรงดาดฟ้ า ชั้ น ที่ ๔
ดาดฟ้าใหญ่ นับว่าการปรับปรุงบริเวณดังกล่าวของ
เรือหลวงตากสินครัง้ นี้ เป็นการด�ำเนินการในเรือล�ำแรกของ
เรือชุด เรือหลวงนเรศวร ทีจ่ ะต้องท�ำการปรับปรุงตัวเรือ
เพื่อติดตั้งแท่นยิงอาวุธปล่อยน�ำวิถีแนวดิ่ง แบบ MK 41
VLS. MOD.30

สรุป

การประกอบและติดตั้งฐานแท่น

การท�ำฐานแท่นเพื่อรองรับการติดตั้งแท่นยิงอาวุธ
ปล่อยน�ำวิถแี นวดิง่ นัน้ ได้ดำ� เนินการประกอบบนโรงงาน
แล้วน�ำไปติดตัง้ บนเรือจนแล้วเสร็จและพร้อมทีจ่ ะน�ำแท่น
ยิงอาวุธปล่อยน�ำวิถแี นวดิง่ แบบ MK 41 VLS. MOD.30
มาติดตัง้

การปรับปรุงและซ่อมท�ำเรือหลวงตากสิน เพือ่ ติดตัง้
แท่นยิงอาวุธปล่อยน�ำวิถแี นวดิง่ แบบ MK 41 VLS. MOD.30 ครัง้
นี้ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากได้รบั ความร่วมมือ
จาก ก�ำลังพลของอูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ
ทัง้ หมด ทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจในการด�ำเนินการซ่อมท�ำ
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ จนท�ำให้เรือแล้วเสร็จโดย
ใช้ทรัพยากรและเวลาตามที่ก�ำหนด นับว่าเป็นโครงการที่
ประสบผลส�ำเร็จตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ สามารถส่งเรือให้กองเรือ
ยุทธการได้ใน ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ และทีส่ ำ� คัญคือ
การซ่อมท�ำครัง้ นีน้ บั ว่าเป็นการซ่อมท�ำทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากครัง้
หนึ่ง เนื่องจากทุกกระบวนการซ่อมท�ำ มีการตรวจสอบ
คุณภาพจากช่างผูช้ ำ� นาญงานโดยเฉพาะ ถึงแม้จะมีปญ
ั หา
บ้างในขณะซ่อมท�ำ อันเนือ่ งมาจากเครือ่ งมือและอุปกรณ์
ทีส่ นับสนุนการซ่อมท�ำไม่มหี รือไม่เพียงพอก็ตาม แต่กำ� ลังพล
อูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ ก็สามารถแก้ไข
ได้ทกุ ปัญหาและทุกครัง้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของก�ำลังพล
ทีม่ ขี ดี ความสามารถสูง ดังนัน้ หากได้รบั การปรับปรุงเครือ่ งมือ
ให้มคี วามทันสมัยและเพียงพอ จะท�ำให้ผลงานการซ่อมท�ำเรือ
ของอู ่ ท หารเรื อ พระจุ ล จอมเกล้ า กรมอู ่ ท หารเรื อ
มีประสิทธิภาพสูงขึน้ อีกมาก
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การปรับปรุงระบบยันศูนย์ท้ายของเครื่องกลึง C100
ส�ำหรับการซ่อมท�ำระบบเพลาใบจักรเรือหลวงตากสิน
นาวาตรี นพดล ตันวัฒนะ
ประจ�ำกรมก�ำลังพลทหารเรือ
นาวาตรี ไกรสุเนตร เห็มสุข
นายช่าง โรงงานทดสอบเครือ่ ง กองโรงงานเครื่องกล
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

๑. ความเป็นมา

ก

องทั พ เรื อ ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ด� ำ เนิ น โครงการปรั บ
ปรุงเรือฟริเกตชุด เรือหลวงนเรศวร (กฟน.)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านยุทธการ โดยอนุมัติให้
ด�ำเนินการปรับปรุงด้านยุทโธปกรณ์เป็นหลัก แต่เพื่อให้
การปรับปรุงภายใต้โครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุด เรือหลวง
นเรศวร (กฟน.) มีประสิทธิภาพสูงสุดการปรับปรุงระบบ
ขับเคลือ่ นและการคืนสภาพตัวเรือ จึงได้รบั การพิจารณาให้
ด�ำเนินการด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมในการปรับปรุง
ด้านยุทโธปกรณ์ต่อไป ด้วยพันธกิจดังกล่าว อู่ทหารเรือ
พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ได้รับมอบหมายให้
ท�ำการคืนสภาพตัวเรือและปรับปรุงระบบเพลาใบจักรของ
เรือหลวงตากสินก่อน จากนั้นอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กรมอูท่ หารเรือ จะท�ำการซ่อมท�ำคืนสภาพเครือ่ งจักรใหญ่
การคืนสภาพตัวเรือ และการซ่อมท�ำระบบเพลาใบจักรของ
เรือหลวงตากสินมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา
การท�ำงาน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ได้จัดให้มีล�ำดับการท�ำงานด้วยการชักเพลาในโอกาสแรก

จากนั้นจึงให้มีการซ่อมท�ำตัวเรือไปพร้อมกับซ่อมท�ำระบบ
เพลาใบจักรบนโรงงานและเมือ่ การซ่อมท�ำตัวเรือและระบบเพลา
ใบจักรบนโรงงานแล้วเสร็จจึงให้มีการประกอบเพลากลับ
เข้าที่ การซ่อมท�ำเพลาใบจักรบนโรงงานประกอบไปด้วยการ
ซ่อมท�ำระบบปรับพิชท์ งานสเปรย์เพิม่ เนือ้ โลหะ งานกลึง
งานขัดมัน ปลอกรัดเพลา และงานพันพลาสติก เนือ่ งจากงาน
ที่เกี่ยวข้องกับปลอกรัดเพลาทั้งหมดจ�ำเป็นจะต้องด�ำเนิน
การบนเครือ่ งกลึง แต่ดว้ ยคุณสมบัตขิ องเครือ่ งกลึง C100
ซึง่ เป็นเครือ่ งกลึงทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ของ กองโรงงานเครือ่ งกล
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ไม่สามารถ
รองรั บ เพลา Stern Tube Shaft เรื อ หลวงตากสิ น
เนื่องจากเพลามีความยาวมากกว่าความยาวของแท่นของ
เครือ่ งกลึง C100 ดังนัน้ กองโรงงานเครือ่ งกล อูท่ หารเรือ
พระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ จึงได้พจิ ารณาท�ำการปรับปรุง
เครือ่ งกลึง C100 เพือ่ ให้สามารถท�ำการซ่อมท�ำระบบเพลา
ใบจั ก รของเรื อ หลวงตากสิ น ให้ บ รรลุ ต ามแผนงาน
ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
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การซ่อมท�ำระบบเพลาใบจักรของเรือหลวงตากสิน
ประกอบด้วยการซ่อมท�ำเพลาใบจักร จ�ำนวน ๓ ท่อน ได้แก่
Propeller Shaft (ความยาว ๑๒.๕๑ เมตร) Stern Tube
Shaft (ความยาว ๑๘.๑๓๕ เมตร) และ Intermediate Shaft
(ความยาว ๙.๕ เมตร) แต่ดว้ ยเครือ่ งกลึง C100 มีขดี ความ
สามารถในการรับเพลาทีม่ คี วามยาวสูงสุดเพียง ๑๖ เมตร
(หรือความยาวเพียง ๑๔ เมตร ยันปลายเพลาด้วยเครือ่ ง
ยันศูนย์) จึงท�ำให้ไม่สามารถน�ำเพลา Stern Tube Shaft
ขึน้ ซ่อมท�ำได้ คณะท�ำงานจึงได้รว่ มกันศึกษาข้อพิจารณา
เพื่อด�ำเนินการซ่อมท�ำเพลาท่อนดังกล่าว โดยได้แยก
ข้อพิจารณาออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. การว่าจ้างเอกชนเพือ่ ซ่อมท�ำเพลา Stern Tube
Shaft
๒. การปรับปรุงเครือ่ งกลึง C100 เพือ่ ให้สามารถ
รองรับเพลา Stern Tube Shaft
คณะท�ำงานได้สอบถามข้อมูลการซ่อมท�ำระบบ
เพลาใบจักรของเรือหลวงนเรศวร จากบริษัท Unithai
Shipyard and Engineering [๑] ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ คยซ่อม
ท�ำระบบเพลาใบจักรของเรือหลวงนเรศวร โดยมีรายละเอียด
ในการซ่อมท�ำเช่นเดียวกับเรือหลวงตากสิน ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก
บริษทั ฯ ในการซ่อมท�ำเพลา Stern Tube Shaft พบว่า
ทางบริษทั ฯ สามารถซ่อมท�ำได้แต่ตอ้ งมีการสร้างโครงสร้าง
รับเพลาชั่วคราวเพื่อใช้ประกอบกับเครื่องกลึงที่บริษัท ฯ
มีใช้อยู่ ดังนัน้ หากพิจารณาเลือกการซ่อมท�ำเพลา Stern
Tube Shaft จากบริษทั ฯ ดังกล่าว ก็จะต้องพิจารณาค่าใช้
จ่ายของการขนส่งเพิม่ ขึน้ อีกด้วย นอกเหนือจากค่าจ้างในการ
ซ่อมท�ำเพลา ฯ ดังนัน้ คณะท�ำงานจึงได้พจิ ารณาทางเลือก
ในการปรับปรุงเครือ่ งกลึง C100 เพือ่ ให้สามารถรองรับเพลา
Stern Tube Shaft ได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการลดค่าใช้จา่ ยอีกทัง้
ยังเป็นการสร้างองค์ความรูแ้ ละความมัน่ ใจให้กบั บุคลากรของ
หน่วยในการซ่อมท�ำต่อไปในอนาคต

๒. คุณสมบัติและการใช้งานเครื่องกลึง C100

๒.๑ คุณสมบัตขิ องเครือ่ งกลึง C100
เครื่องกลึง C100 ตราอักษร SKODA รุ่น SUT
160YT มีระบบควบคุมการท�ำงานด้วยไฟฟ้าและไฮดรอลิก
สามารถควบคุมป้อมมีดและเครื่องยันศูนย์ได้อัตโนมัติ
เครือ่ งกลึงประกอบด้วยเครือ่ งกันสะท้านจ�ำนวน ๕ ตัว หัว
จับเครือ่ งกลึงสามารถจับเพลาได้เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕๐
– ๘๐๐ มิลลิเมตร โดยเครือ่ งกลึงสามารถรับเพลาได้สงู สุด
๔๐ ตัน (ในลักษณะน�ำ้ หนักกระจายสม�ำ่ เสมอ) ชุดเครือ่ งกัน
สะท้านสามารถเลือ่ นได้ตลอดระยะความยาวของฐานเครือ่ ง
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กลึง โดยทีเ่ ครือ่ งกันสะท้านแต่ละชุดประกอบด้วย Roller
Bearing ๔ ชุด (อยูใ่ นต�ำแหน่ง บน ล่าง ขวา และซ้าย) โดย
มีหน้าทีใ่ นการประคองเพลา ซึง่ ชุด Roller Bearing ดังกล่าว
สามารถเลื่อนเข้าออกได้ตามขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพลาด้วยการปรับจากผูใ้ ช้งาน เครือ่ งยันศูนย์หรือ Tail Stock
(รูปที่ ๑) วางตัวอยูบ่ นฐานเครือ่ งกลึง และเมือ่ เลือ่ นออกสุด
จะท�ำให้เครื่องกลึง C100 สามารถรับเพลาที่มีความยาว
๑๔ เมตร การเลือ่ นเข้าของเพลายันศูนย์ทำ� งานด้วยระบบ
ไฮดรอลิก ดังนัน้ ระหว่างการใช้งานเพลายันศูนย์จงึ สามารถ
รักษาแรงทีก่ ระท�ำลงบนปลายเพลาได้ การบังคับการเลือ่ น
ของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ บนฐานเครือ่ งกลึงอาศัยกลไกของเฟืองหวี
ซึง่ วางตัวตลอดความยาวฐานเครือ่ งกลึงทางด้านล่าง

รูปที่ ๑ เครื่องกลึง C100

๒.๒ หลักการท�ำงานของเครือ่ งกลึง C100
ขั้นตอนแรกของการท�ำงานบนเครื่องกลึง C100
คือการตัง้ ศูนย์ของเพลาบนเครือ่ งกลึง C100 การตั้งศูนย์
ประกอบด้วยการปรับแต่งหัวจับเครือ่ งกลึง การยันศูนย์ และ
การปรับแต่งศูนย์ของเครื่องกันสะท้านซึ่งอุปกรณ์ทั้งสาม
จะต้องได้รบั การปรับแต่งจนมีศนู ย์เดียวกัน ขัน้ ตอนในการ
ตั้งศูนย์คือการใช้ขอช้าง (ซึ่งวางตัวอยู่บนฐานเครื่องกลึง)
วัดระยะความสูงของเพลาซึ่งก�ำลังหมุน หากศูนย์เพลา
ได้รับการปรับแต่งจนเข้าที่แล้วระยะความสูงของเพลาจะ
คงที่ อุปกรณ์ที่มีความส�ำคัญในการตั้งศูนย์เพลานั้นก็คือ
เครื่องกันสะท้าน ซึ่งท�ำหน้าที่ประคองเพลาให้มีแนวศูนย์
เพลาอยู่ในระดับเดียวกัน ตั้งแต่หัวจับเครื่องกลึงจนถึง
เครื่องยันศูนย์(เป็นอุปกรณ์อ้างอิงศูนย์เพลาส่วนปลาย)
จ�ำนวนเครื่องกันสะท้านที่ใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับความยาว
ของเพลา โดยจะต้องมีการจัดวางในต�ำแหน่งที่เหมาะสม
ดังแสดงในรูปที่ ๒ เพือ่ ป้องกันการแอ่นตัวของเพลาระหว่าง
ช่วงเครือ่ งกันสะท้าน
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รูปที่ ๒ เครื่องกันสะท้านที่ติดตั้งบนฐานเครื่องกลึง

๓. แนวทางการปรับปรุงเครื่องกลึง C100

คณะท�ำงานได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงเครือ่ งกลึง C100 เพือ่ ให้สามารถน�ำเพลา Stern
Tube Shaft ของเรือหลวงตากสินขึ้นซ่อมท�ำ โดยคณะ
ท�ำงานได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงได้แยก
พิจารณาออกได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
๓.๑ ปรับปรุงระบบฐานเครือ่ งกลึงของเครือ่ งกลึง
C100 ให้ยาวเพิม่ ขึน้
การปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยการขยายฐานเครื่ อ งกลึ ง ของ
เครือ่ งกลึง C100 ให้ยาวขึน้ นัน้ จะท�ำให้เครือ่ งยันศูนย์สามารถ
เลือ่ นออกได้มากขึน้ ดังนัน้ ระยะของฐานเครือ่ งกลึงทีจ่ ะต้อง
ท�ำการขยายก็ตอ้ งให้มคี วามยาวทีเ่ หมาะสมกับความยาวของ
เพลา ๑๘ เมตร ทีจ่ ะขึน้ เครือ่ ง การปรับปรุงในลักษณะนี้
จะท�ำให้ประสิทธิภาพการยันศูนย์ดีเหมือนเดิมหรือลดลง
เพียงเล็กน้อย ทัง้ นีเ้ พราะระบบของเครือ่ งยันศูนย์ยงั สามารถ
ท�ำงานได้โดยปกติแต่การขยายฐานเครือ่ งกลึงของเครือ่ งกลึง
C100 มีทงั้ งานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และไฮดรอลิกเข้ามา
เกีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ต่อเติมโครงสร้างคอนกรีตจากโครงสร้างเดิมไปทาง
ท้ายเครือ่ งโดยให้มคี วามยาวเพิม่ ขึน้ ๔ เมตรและมีความสูง
เท่ากับความสูงของโครงสร้างเดิม
๒. ต่อเติมฐานเครือ่ งกลึงจากเดิมให้มคี วามยาวเพิม่
ขึน้ อีก ๔ เมตร โดยต้องต่อเติมส่วนประกอบอืน่ ๆ ของฐาน
เครือ่ งกลึงด้วย เช่น ชุดเฟืองหวี รางสายไฟระบบตรวจวัด
(เซ็นเซอร์)
๓. ต่อระบบสายไฟของเครื่องยันศูนย์ให้สามารถ
เลือ่ นเครือ่ งยันศูนย์ออกไปสุดความยาวของฐานเครือ่ งกลึง
ทีข่ ยายใหม่
๓.๒ สร้างเครือ่ งยันศูนย์ขน้ึ ใหม่ โดยใช้ระบบราง
เดิมของเครือ่ งกลึง C100
ด้วยความยาวของฐานเครื่องกลึงของเครื่องกลึง
C100 มีความยาว ๑๘.๔ เมตร หากมีการน�ำเครือ่ งยันศูนย์
ออกจากฐานเครือ่ งกลึง แล้วท�ำการน�ำเพลา Stern Tube

Shaft ขึ้นบนเครื่อง จะพบว่าปลายเพลายื่นออกจากฐาน
เครือ่ งกลึงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ซึง่ ระยะของเพลาทีย่ นื่
ออกมายังอยูใ่ นระยะของโครงสร้างคอนกรีตของเครือ่ งกลึง
C100 ดังนัน้ คณะท�ำงานจึงได้พจิ ารณาถึงความเป็นไปได้
ที่จะสร้างเครื่องยันศูนย์ขึ้นมาใหม่ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
“ชุดยันศูนย์ทา้ ย”) โดยอาศัยโครงสร้างคอนกรีตทีเ่ หลือ
ในการรองรับชุดยันศูนย์ท้าย คณะท�ำงานได้พิจารณา
น�ำเอาเครือ่ งกันสะท้านมาช่วยในการรับน�ำ้ หนักโครงสร้าง
ของชุดยันศูนย์ท้าย โดยเครื่องกันสะท้านตัวดังกล่าวจะ
ต้องมีการเลื่อนมายังต�ำแหน่งปลายสุดของฐานเครื่องกลึง
ดังนัน้ เครือ่ งกันสะท้านใช้ยดึ ชุดยันศูนย์ทา้ ยจะช่วยรับน�ำ้ หนัก
ของเพลา โดยทีช่ ดุ ยันศูนย์ทา้ ยจะรับเพียงแรงในแนวแกน
เท่านัน้ (แรงในแนวแกนอาจเกิดขึน้ เนือ่ งจากการป้อนป้อม
มีดเข้าท�ำงาน) ข้อดีของการปรับปรุงเครือ่ งกลึง C100 ด้วย
วิธนี คี้ อื ๑) ประหยัดเวลาในการปรับปรุง และ ๒) ประหยัด
งบประมาณและภาระงานทัง้ ในเรือ่ งงานโครสร้างและงาน
ด้านไฟฟ้า ทัง้ นีก้ ารรักษาศูนย์ของชุดยันศูนย์ทา้ ยจ�ำเป็นที่
จะต้องพึงระวังเป็นพิเศษอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ป้องกันการผิดศูนย์
ของชุดยันศูนย์ทา้ ยกับชุดหัวจับเครือ่ งกลึง จากข้อพิจารณา
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องความยาวของเครื่องกลึง C100
ดังที่ได้กล่าวในข้างต้นจะพบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้วยการสร้างชุดยันศูนย์ท้ายสามารถประหยัดเวลาและ
งบประมาณได้มากกว่าการที่จะต้องขยายระยะของฐาน
เครือ่ งกลึงโดยใช้เครือ่ งยันศูนย์เดิม แต่การสร้างชุดยันศูนย์
ท้ายจ�ำเป็นที่จะต้องรักษาศูนย์ให้ได้ในระดับเดียวกับศูนย์
ของหัวจับเครือ่ งกลึงของเครือ่ งกลึง C100 ดังนัน้ ขัน้ ตอน
การออกแบบและสร้างชุดยันศูนย์ทา้ ยจะต้องค�ำนึงถึงเรือ่ ง
ศูนย์ดงั กล่าว นอกจากนีแ้ ล้วยังต้องพิจาณาถึงความแข็งแรง
และความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านด้วย

๔. การออกแบบและติดตั้งชุดยันศูนย์ท้าย

๔.๑ การออกแบบ
ด้วยหลักการของการสร้างชุดยันศูนย์ท้ายและการ
ใช้งาน ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น ชุดยันศูนย์ท้ายควรที่จะ
ต้องมีการอ้างอิงศูนย์เพลาจากชุดกันสะท้าน ทั้งนี้เพื่อลด
ความคลาดเคลือ่ นของศูนย์เพลาในขณะใช้งาน ดังนัน้ จึงได้
ออกแบบให้ชุดยันศูนย์ท้ายติดตั้งอยู่กับเครื่องกันสะท้าน
ซึ่งคณะท�ำงานได้พิจาณาใช้ช่องจับยึด (จ�ำนวน ๔ ช่อง
โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐ มิลลิเมตร)
ซึง่ ทะลุผา่ นตลอดทัง้ สองด้านของเครือ่ งกันสะท้านดังแสดง
ในรูปที่ ๓ เพือ่ ใช้ในการยึดชุดยันศูนย์ทา้ ย
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖
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เอาไว้แล้ว ดังนัน้ ในการออกแบบลูกกลิง้ ยันศูนย์จงึ เลือก
ใช้ Tapered Roller Bearing จ�ำนวน ๒ ตัว ในการรับแรง
ในแนวแกนเพลา โดยได้ออกแบบให้ประกอบด้วยลูกปืน
ขนาดต่างกันเพือ่ ให้สะดวกต่อการขึน้ รูปและงานสวมลูกปืน
เพือ่ เป็นการประหยัดงบประมาณในการปรับปรุงชุดยันศูนย์
ท้าย คณะท�ำงานได้พจิ ารณาใช้ลกู ปืนทีผ่ า่ นการใช้งานแล้ว
ซึ่งถูกเปลี่ยนออกจากการซ่อมท�ำเกียร์ MTU KSS6025
โดยทัง้ นีไ้ ด้พจิ ารณาเลือกลูกปืนใช้แล้วทีย่ งั สามารถหมุนได้
รูปที่ ๓ ช่องจับยึดของเครื่องกันสะท้าน
เพือ่ ใช้ชอ่ งจับยึดในการติดตัง้ ชุดยันศูนย์ทา้ ยท่อกลม คล่องตัว ไม่มอี าการสะดุดและมีระยะรุนในแนวแกนน้อย
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐๐ มิลลิเมตร จึงถูก
พิจารณาเพือ่ ใช้ทำ� โครงสร้างหลักของชุดยันศูนย์ทา้ ย โดยชุด
ยันศูนย์ทา้ ยต้องมีความยาวประมาณ ๒ เมตร เพือ่ ยืดระยะ
ต่อไปด้านท้ายของรางเลือ่ นของเครือ่ งกลึง C100 โครงสร้าง
ของชุดยันศูนย์ทา้ ย (รูปที่ ๔) ต้องสวมเข้ากับช่องจับยึดทัง้ ๔
ช่อง แล้วยึดโครงสร้างเข้ากับเครือ่ งกันสะท้านด้วยสลัก โดย
ยึดผ่านช่องทัง้ ๔ ของเครือ่ งกันสะท้าน

รูปที่ ๕ ลูกกลิ้งยันศูนย์ของชุดยันศูนย์ท้าย

รูปที่ ๔ ชุดยันศูนย์ท้าย

ส่ ว นประกอบที่ ส� ำ คั ญ ของชุ ด ยั น ศู น ย์ ท ้ า ย คื อ
ลูกกลิ้งยันศูนย์ (รูปที่ ๕) ซึ่งท�ำหน้าที่ดันเพลาให้ชิดกับ
หัวจับเครือ่ งกลึงตลอดเวลา คุณสมบัตขิ องลูกกลิง้ ยันศูนย์ คือ
ต้องสามารถหมุนได้อย่างคล่องตัว แม้เมือ่ มีการยันศูนย์กบั
ปลายเพลาจะต้องไม่มกี ารเคลือ่ นทีใ่ นแนวแกนเพลาเกิดขึน้
ทัง้ นีใ้ นขณะกลึงอาจส่งผลให้มแี รงในแนวแกนเพลาเกิดขึน้
โดยอาจท�ำให้เพลาเคลือ่ นตัวออกห่างจากหัวจับเครือ่ งกลึง
ได้ (รูปที่ ๑) ดังนัน้ ลูกกลิง้ ยันศูนย์ตอ้ งรับแรงในลักษณะ
ดังกล่าวได้แล้ว ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถกระจายแรง
ไปยังชุดยันศูนย์ท้ายในการออกแบบลูกกลิง้ ยันศูนย์รบั แรง
เนือ่ งจากน�ำ้ หนักของปลายเพลาทีก่ ระท�ำกับลูกกลิง้ ยันศูนย์ได้
ประเมินให้มนี อ้ ยมาก เนือ่ งจากได้มกี ารใช้เครือ่ งกันสะท้านที่
ชุดยันศูนย์ทา้ ยติดตัง้ อยูม่ ารองรับน�ำ้ หนักเพลาบริเวณปลาย
100 วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖

การยึดชุดยันศูนย์ท้ายไว้กับเครื่องกันสะท้านเพียง
อย่างเดียว (รูปที่ ๖ ก) อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อเครือ่ งกันสะท้านได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีอ่ าจท�ำให้บริเวณ
ช่องจับยึดทั้ง ๔ และฐานของเครื่องกันสะท้านเกิดการ
แตกร้าวหรือผิดรูปไปได้ อันเนื่องมาจากความเค้นที่เกิน
ขีดจ�ำกัด การยืดหยุ่นของวัสดุ ทั้งนี้น�้ำหนักของเพลา
ที่กระท�ำลงบนชุดยันศูนย์ท้ายจะมีการถ่ายแรงผ่านช่อง
จับยึดทัง้ ๔ และจะกระจายมายังฐานของเครือ่ งกันสะท้าน
ในทีส่ ดุ เพือ่ ป้องกันความเสียหายในลักษณะดังกล่าว จึงได้
มีการออกแบบให้มโี ครงสร้างฐานมารับแรงจากชุดยันศูนย์
ท้ายมายังโครงสร้างคอนกรีตด้วย โดยใช้เหล็กรูปตัว H ขึน้
รูปโครงสร้างฐานในลักษณะของตอหม้อสะพานเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงดังแสดงในรูปที่ ๖ ข โครงสร้างฐานถูกออกแบบ
ให้ยดึ ติดกับโครงสร้างคอนกรีตด้วยพุกเคมี (Anchor Bolt)
แต่ดา้ นทีต่ ดิ กับชุดยันศูนย์ให้ยดึ ด้วยสลัก ซึง่ สามารถท�ำการ
ปรับระยะในการเลื่อนของชุดยันศูนย์ท้ายเข้า - ออกได้
ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการปรับแต่งระยะของลูกกลิง้ ยันศูนย์
ให้อดั แน่นอยูก่ บั ปลายเพลา
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รูปที่ ๖ ก การติดตั้งชุดยันศูนย์ท้ายเข้ากับเครื่องกันสะท้าน
(ไม่มีโครงสร้างฐาน)

รูปที่ ๖ ข การติดตั้งชุดยันศูนย์ท้ายเข้ากับเครื่องกันสะท้าน
(มีโครงสร้างฐาน)

๔.๒ การวิเคราะห์ความแข็งแรง
การวิเคราะห์ความแข็งแรงด้านโครงสร้างสามารถ
ค�ำนวณได้โดยใช้พื้นฐานของหลักกลศาสตร์วิศวกรรม
แต่ดว้ ยคณะท�ำงานได้ออกแบบชุดยันศูนย์ทา้ ยด้วยโปรแกรม
เขียนแบบ SolidWorks [๒] ซึง่ มีฟงั ก์ชนั ในการวิเคราะห์
ความแข็งแรงของชิน้ งานได้ คณะท�ำงานจึงเลือกวิธวี เิ คราะห์
ความแข็งแรงของชุดยันศูนย์ท้าย ด้วยการจ�ำลองค่าใน
โปรแกรม SolidWorks การวิเคราะห์ความแข็งแรงของ
โปรแกรม SolidWorks อาศัยหลักการของระเบียบวิธไี ฟไนต์
อิลเิ มนต์ (Finite Element Method, FEM) ซึง่ เป็นเทคนิค
การน�ำปัญหาที่เป็นสมการเชิงอนุพันธ์หรือสมการปริพันธ์
มาหาค�ำตอบ โดยประมาณเริม่ จากการแบ่งรูปร่างลักษณะ
ของชิน้ งานออกเป็นส่วนย่อย ๆ (อิลเิ มนต์) และจากแต่ละ
อิลิเมนต์ย่อยจะมีการสร้างสมการส�ำหรับอิลิเมนต์นั้น ๆ
เมื่อได้สมการของทุกอิลิเมนต์แล้ว จึงน�ำสมการของทุก
อิลิเมนต์มาประกอบรวมกัน ก่อให้เกิดระบบสมการใหญ่
จากนัน้ จึงก�ำหนดปัญหาของเงือ่ นไขขอบเขต และแก้สมการ
ใหญ่นนั้ เพือ่ หาค่าเฉลีย่ โดยประมาณ
การวิ เ คราะห์ ค วามแข็ ง แรงของชุ ด ยั น ศู น ย์ ท ้ า ย
ได้พจิ ารณาใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การหาค่าความปลอดภัย
ของโครงสร้าง (Factor of Safety, FOS) และพิจารณา
ลักษณะของการผิดรูป (Deformation) เมื่อโครงสร้างมี
แรงจากภายนอกมากระท�ำ ดังที่ได้กล่าวในข้างต้นว่าชุด
ยันศูนย์ท้ายสร้างขึ้นเพื่อช่วยยันปลายเพลาไม่ให้มีอาการ

เคลื่อนตัวในแนวแกนเพลาเท่านั้น ส่วนแรงอันเนื่องจาก
น�้ ำ หนั ก ของเพลาบริ เวณปลายเพลานั้ น จะถู ก เครื่ อ ง
กันสะท้านรับไว้ ดังนั้นการวิเคราะห์ค่าความแข็งแรงจึง
ได้มีการพิจาณาในลักษณะของแรงในแนวแกนเพลาเพียง
อย่างเดียว ในการวิเคราะห์คา่ ความแข็งแรงของโครงสร้าง
หรื อ ชิ้ น งานจ� ำ เป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะของแรง
กระท�ำต่อโครงสร้างหรือชิ้นงานนั้นว่ามีลักษณะอย่างไร
เช่น แรงกระแทก แรงที่กระท�ำเป็นวงรอบ แรงคงที่
ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ค วามแข็ ง แรงของชุ ด ยั น ศู น ย์
ท้ า ยด้ ว ยนั้ น แรงที่ ก ระท� ำ มี ลั ก ษณะเป็ น แรงที่ ค งที่
โดยคณะท�ำงานได้อา้ งอิงข้อมูลทีแ่ นะน�ำมากับเครือ่ งยันศูนย์
ซึ่งมีการก�ำหนดค่าแรงในแนวแกนที่เครื่องยันศูนย์ต้องรับ
สัมพันธ์กบั ค่าน�ำ้ หนักเพลาทีก่ ดลงในแนวดิง่ ทีต่ ำ� แหน่งปลาย
เพลาด้วยเพลา Stern Tube Shaft มีนำ�้ หนัก ๑๑.๙ ตัน
เมื่อพิจารณาว่าการตั้งศูนย์บนเครื่องกลึง C100 มีความ
สมบูรณ์ (โดยเครือ่ งกันสะท้าน ทัง้ ๕ ตัว สามารถรับน�ำ้
หนักเพลาอย่างมีประสิทธิภาพ) น�้ำหนักเพลาที่กดลงใน
แต่ละต�ำแหน่งทีร่ องรับ จะมีคา่ ประมาณ ๑.๙๘ ตัน ดังนัน้
หากในกรณี ที่ ก ารตั้ ง ศู น ย์ เ พลาไม่ ส มบู ร ณ์ (ตั ว เครื่ อ ง
กันสะท้านตัวปลายเพลาไม่ได้รบั น�ำ้ หนักเพลา) ชุดยันศูนย์
ท้ายต้องรับน�ำ้ หนักเพลาอย่างน้อยประมาณ ๑.๙๘ ตัน เพือ่
ความปลอดภัยในการประมาณค่าน�ำ้ หนักเพลาทีช่ ดุ ยันศูนย์
ท้ายต้องรับ เกณฑ์ ๒.๕ ได้ถกู น�ำมาคูณกับค่าประมาณ ๑.๙๘
ตัน ท�ำให้นำ�้ หนักเพลาสูงสุดทีอ่ าจกระท�ำต่อชุดยันศูนย์ทา้ ย
มีคา่ ประมาณ ๔.๙๕ ตันเมือ่ น�ำค่าน�ำ้ หนัก ๔.๙๕ ตัน ไป
อ้างอิงจากข้อแนะน�ำของเครื่องยันศูนย์พบว่าแรงในแนว
แกนเพลาอาจมีคา่ สูงถึง ๑,๕๐๐ นิวตัน ดังนัน้ จึงได้พจิ ารณา
ก�ำหนดแรงในแนวแกน ๑,๕๐๐ นิวตัน ส�ำหรับการวิเคราะห์
ค่า Factor of Safety (FOS) และ Defromation ของชุด
ยันศูนย์ทา้ ยด้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์อลิ เิ มนต์

รูปที่ ๗ ค่า Factor of Safety (FOS) ของชุดยันศูนย์ท้าย
แสดงผลการวิเคราะห์ค่า FOS โดย FOS มีค่า ๒.๗
ซึ่งพิจารณาได้ว่าปลอดภัยส�ำหรับโครงสร้างทางกล
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รูปที่ ๘ ค่า Deformation ของชุดยันศูนย์ท้าย
แสดงผลการวิเคราะห์ค่า Deformation ซึ่งบริเวณที่โครงสร้างมีการเปลี่ยนรูปมากที่สุด
คือ บริเวณฐานของลูกกลิ้งยันศูนย์ โดยมีค่าประมาณ ๑.๓๒ มิลลิเมตร

๕. การติดตั้งชุดยันศูนย์ท้าย

ล�ำดับขัน้ ตอนของการติดตัง้ ชุดยันศูนย์ทา้ ย มีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างมากอันเนือ่ งมาจากการทีต่ อ้ งถ่ายศูนย์เพลา
ของเครือ่ งยันศูนย์ให้กบั ชุดยันศูนย์ทา้ ย หากขัน้ ตอนนีค้ ลาด
เคลือ่ นย่อมส่งผลให้งานบนเครือ่ งกลึง C100 มีการผิดศูนย์ไป
ด้วย ล�ำดับการติดตัง้ มีดงั นี้
๑. ท�ำการตั้งศูนย์เพลาให้กับเครื่องกันสะท้านทั้ง
๕ ตัว โดยให้เครือ่ งกันสะท้านทีจ่ ะใช้ตดิ ตัง้ ชุดยันศูนย์ทา้ ย
อยู่ใกล้กับเครื่องยันศูนย์ ดังแสดงในรูปที่ ๙ ให้น�ำเพลา
Propeller Shaft ของเรือหลวงตากสิน (ซึ่งมีความยาว
๑๒.๕๑ เมตร) ขึน้ เครือ่ งกลึง C100 โดยใช้เครือ่ งยันศูนย์
ยันปลายเพลา จากนัน้ ให้หมุนเครือ่ งกลึงเพือ่ ท�ำการตัง้ ศูนย์
เพลาของเครือ่ งกันสะท้านทุกตัว

รูปที่ ๙ ภาพแสดงการตั้งเครื่องกันสะท้าน
ให้ใกล้กับเครื่องยันศูนย์
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๒. ให้ท�ำการยกเครื่องยันศูนย์ออกจากเครื่องกลึง
C100 โดยเครือ่ งกันสะท้านทุกตัวยังอยูท่ เี่ ดิม
๓. ท�ำการประกอบชุดโครงสร้างของชุดยันศูนย์ทา้ ย
เข้ากับเครือ่ งกันสะท้านตัวปลายสุด หลังจากนัน้ ให้ประกอบ
ลูกกลิง้ ยันศูนย์กบั โครงสร้างของชุดยันศูนย์ ทัง้ นีต้ อ้ งตรวจ
สอบให้มั่นใจว่าลูกกลิ้งยันศูนย์ไม่มีการผิดศูนย์ ทั้งในแนว
ระดับและแนวนอนกับแนวเพลา
๔. หลังจากการติดตัง้ (การเชือ่ ม) ชุดยันศูนย์ทา้ ยแล้ว
เสร็จ ให้ทำ� การถอดชุดยันศูนย์ทา้ ยออกจากเครือ่ งกันสะท้าน
๕. เปิดฝาประกบด้านบนของเครือ่ งกันสะท้านออก
ทุกตัว จากนัน้ ให้นำ� เพลา Propeller Shaft ออก
๖. ปรับระยะเครือ่ งกันสะท้านทัง้ ๕ ตัว ให้กระจาย
เต็มระยะฐานเครือ่ งกลึงของเครือ่ งกลึง C100 โดยให้เครือ่ ง
กันสะท้านตัวที่จะยึดชุดยันศูนย์ท้ายอยู่ปลายสุดของฐาน
เครือ่ งกลึง
๗. น�ำเพลา Stern Tube Shaft ขึน้ เครือ่ งกลึง จาก
นัน้ ให้ทำ� การประกอบฝาเครือ่ งกันสะท้านกลับเข้าที่ หลัง
จากนัน้ ให้ประกอบชุดยันศูนย์ทา้ ยเข้ากับเครือ่ งกันสะท้าน
และท�ำการขันสกรูให้แน่นพร้อมกับเลือ่ นเครือ่ งกันสะท้าน
เข้าไปทางด้านหัวจับเครือ่ งกลึงจนกระทัง่ ลูกกลิง้ ยันศูนย์อดั
กับปลายเพลา
๘. ให้ทำ� การยึดโครงสร้างรูปตัว H กับพืน้ ดังแสดงใน
รูปที่ ๑๐ โดยให้มกี ารเผือ่ ระยะการเลือ่ นของลูกกลิง้ ยันศูนย์
ไปทางท้ายส�ำหรับการน�ำเพลา Stern Tube Shaft ขึน้ - ลง
จากเครือ่ ง

รูปที่ ๑๐ ชุดยันศูนย์ท้ายที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
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๖. สรุปผลการด�ำเนินการ

ด้วยการสร้างชุดยันศูนย์ขนึ้ มาทดแทนการใช้เครือ่ งยันศูนย์ของเครือ่ งกลึง C100 นัน้ ท�ำให้กองโรงงาน
เครือ่ งกล อูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ สามารถด�ำเนินการซ่อมท�ำเพลา Stern Tube Shaft ของ
เรือหลวงตากสินได้เป็นทีเ่ รียบร้อย ถึงแม้วา่ เพลา Stern Tube Shaft จะมีความยาวทีเ่ กินขีดความสามารถทีเ่ ครือ่ ง
กลึง C100 ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้กต็ าม ซึง่ การด�ำเนินการคณะท�ำงานได้พจิ ารณาถึงความเป็นไปได้ในหลาย ๆ ด้าน แล้วน�ำ
มาเปรียบเทียบเพือ่ หาวิธที เี่ หมาะสมทีส่ ดุ ทัง้ ในด้านงบประมาณ ความปลอดภัย ความส�ำเร็จของงาน และด้านเวลา
ดังทีไ่ ด้ปรากฏการปรับปรุงชุดยันศูนย์ทา้ ย ผลการด�ำเนินการช่วยให้กองทัพเรือประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่าง
ดีและด�ำเนินงานเสร็จตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ แต่ความส�ำเร็จของการด�ำเนินการดังกล่าวอาจพิจารณาได้วา่ มีคณ
ุ ค่า
เพียงน้อยนิดหากเปรียบเทียบกับความมุง่ มัน่ ความทุม่ เท ความตัง้ ใจ ความสามัคคี และทีส่ ำ� คัญคือ องค์ความรูท้ ี่
บุคลากรของกองโรงงานเครือ่ งกล อูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ ได้รบั

บรรณานุกรม

[๑] http://www.unithai.com/osn/Aboutus.html
[๒] http://www.solidworks.com
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การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงทางดิ่ง
(Vertical Take - off Landing UAV) ของกองทัพเรือ
นาวาโท โชค แก้วบุญช่วย
นายช่าง แผนกออกแบบไฟฟ้าก�ำลังและแสงสว่าง
กองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงทางดิ่ง (Vertical Take - off Landing
UAV) ของกองทัพเรือในฐานะนักวิจัยพัฒนาระบบควบคุมภาคพื้น (Ground Control Station) ซึ่งโครงการนี้ส�ำนักงาน
วิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ
ภาคเอกชน ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงทางดิ่ง
เริ่มโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย ๑ ปี ๖ เดือน ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ใน
ช่วงด�ำเนินการวิจัย ผู้เขียนจึงขอน�ำเสนอภาพรวมของโครงการวิจัยนี้

ความเป็นมา
ความต้องการอากาศยานไร้นักบินของกองทัพเรือ
เกิดจากความต้องการทางยุทธการทีต่ อ้ งการมองเห็นภาพ
สถานการณ์แบบทันที (Real - Time) ในภารกิจการลาด
ตระเวนทางทะเล การตรวจการณ์ และพิสจู น์ทราบเป้าหมาย
ทางทะเล กองทัพเรือมีแผนจัดหาอากาศยานไร้นกั บินเข้า
ประจ�ำการทั้งแบบปีกนิ่งและปีกหมุน โดยจะด�ำเนินการ
ในการจัดหาและพัฒนาควบคูก่ นั ไป ทัง้ นีก้ ารวิจยั พัฒนา
อากาศยานไร้นกั บินมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบคือ ส�ำนักงาน
วิ จั ย และพั ฒ นาการทางทหารกองทั พ เรื อ (สวพ.ทร.)

ซึง่ ด�ำเนินการพัฒนาอากาศยานไร้นกั บินแบบขึน้ ลงทางดิง่
โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ (องค์การ
มหาชน) และภาคเอกชน โดยมี พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยนี้
การทีโ่ ครงการวิจยั เป็นการร่วมวิจยั ในหลายภาคส่วน ท�ำให้
เกิดการพัฒนาต่อยอด มีการระดมนักวิจยั ทัง้ จากในกองทัพ
และภาคเอกชน ท�ำให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่และเกิดความคล่อง
ตัวของการวิจยั และพัฒนา
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การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงทางดิ่ง (Vertical Take - off Landing UAV) ของกองทัพเรือ

คุณลักษณะที่ต้องการของอากาศยานไร้นักบิน
แบบขึ้นลงทางดิ่ง

การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงทางดิ่ง
(Vertical Take – off Landing UAV)
ความต้ อ งการอากาศยานไร้ นั ก บิ น ที่ ส ามารถ ของกองทัพเรือ

ขึ้นลงได้จากเรือทั้งที่มีดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์หรือไม่มีของ
กองทัพเรือ ทีม่ ขี นาดตัง้ แต่เรือตรวจการณ์ปนื เป็นต้นไป ท�ำให้
การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินมุ่งแนวคิดไปสู่อากาศยาน
ประเภทเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษคือสามารถ
ขึ้นลงทางดิ่งได้ ประหยั ด พื้ น ที่ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย
รันเวย์ นอกจากนี้ เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของพืน้ ทีใ่ นการเก็บ
และการประกอบอากาศยานไร้นักบิน ท�ำให้อากาศยาน
ไร้นักบินที่พัฒนาจะต้องมีขนาดความกว้างและความยาว
ทีส่ ามารถน�ำเข้า - ออกจากเรือขนาดตัง้ แต่เรือตรวจการณ์
ปืนได้ นอกจากนีป้ ฏิบตั กิ ารในการลาดตระเวนทางทะเล
และการตรวจเป้ามีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้อากาศยานไร้นกั บิน
ทีม่ รี ะยะปฏิบตั กิ ารทีไ่ กลและพ้นแนวขอบฟ้า จึงก�ำหนดให้
รัศมีปฏิบตั กิ ารอยูท่ ี่ ๕๐ กิโลเมตร ซึง่ เป็นระยะทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการปฏิบัติการทางเรือ จากที่กล่าวมาจึงสามารถ
ก�ำหนดคุณลักษณะโดยย่อของอากาศยานไร้นกั บินแบบขึน้
ลงทางดิง่ ทีด่ ำ� เนินการพัฒนาได้ ดังนี้
• ความยาวล�ำตัว (วัดรวมใบพัด) ประมาณ ๒ เมตร
ความกว้างไม่มากกว่า ๖๐ เซนติเมตร
• ใบพัดหลัก (Main Rotor) ไม่เกิน ๔ ใบพัด สามารถ
พับเก็บได้
• รัศมีการควบคุมการบิน ๕๐ กิโลเมตร
• ความเร็วมัธยัสถ์ ระหว่าง ๖๐ – ๘๐ กิโลเมตร/
ชัว่ โมง ความเร็วสูงสุด ระหว่าง ๙๐ - ๑๐๐ กิโลเมตร/ชัว่ โมง
• บิ น ต่ อ เนื่ อ งได้ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า ๒.๕ ชั่ ว โมง ที่
ความเร็ ว ๗๒ กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง โดยไม่ ต ้ อ งติ ด
ถังน�ำ้ มันภายนอก
• เพดานบินสูงสุด ๒,๐๐๐ ฟุต (๖๐๐ เมตร)
• น�ำ้ หนักบรรทุกสูงสุด (Payload ไม่รวมน�ำ้ มันเชือ้
เพลิง) ๗ กิโลกรัม
• ปฏิบตั ภิ ารกิจได้ทงั้ กลางวัน กลางคืน ในภาวะคลืน่
ลม (Sea State) ไม่ตำ�่ กว่า ๓ (ความเร็วลมมากกว่า ๑๕ นอต)
• ขึน้ – ลง ได้ทงั้ บนบกและบนเรือ (ทัง้ มีและไม่มี
ดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์)
• อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ สามารถ
ซ่อมบ�ำรุงได้งา่ ย
• จ�ำนวนเครือ่ งยนต์ ๑ เครือ่ ง ใช้นำ�้ มันเบนซิน ชนิด
๙๑/๙๕
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การพัฒนาอากาศยานไร้นกั บินแบบขึน้ ลงทางดิง่ ได้
แบ่งส่วนวิจยั ออกเป็นส่วนวิจยั ย่อย ๗ ส่วนวิจยั ประกอบด้วย
๑. กลุม่ งานวิจยั และพัฒนา Platform Helicopter
เป็ น การวิ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ้ น แบบของเฮลิ ค อปเตอร์ ที่ ใช้
เครือ่ งยนต์ขนาด ๑๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ทีส่ ามารถมี
รัศมีการบินได้ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ กิโลเมตร งานวิจยั ในส่วนนี้
ได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั กษมา เฮลิคอปเตอร์ ซึง่ เป็น
บริษทั ผลิตเฮลิคอปเตอร์บงั คับวิทยุ มีความเชีย่ วชาญในด้าน
การออกแบบเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก ส่วนวิจยั และพัฒนา
Platform ได้ท�ำการวิจัยและพัฒนาอากาศยานเพื่อให้ได้
ต้นแบบทีด่ ที สี่ ดุ จากการศึกษาพบว่า อากาศยานแบบมี
๑ Main Rotor และ ๒ Tail Rotor มีความเหมาะสมทีส่ ดุ
เนือ่ งจากมีความปลอดภัยในการบินในกรณีทเี่ กิดความเสีย
หายต่อ Tail Rotor ตัวใดตัวหนึง่ ส่วนควบคุมอากาศยานก็
ยังสามารถน�ำเครือ่ งกลับมาได้

อากาศยานไร้นักบินต้นแบบ

๒. กลุม่ งานวิจยั และพัฒนา Flight Control System
ระบบ Flight Control ถือว่าเป็นสมองของอากาศยาน
ไร้นกั บิน ท�ำหน้าทีใ่ นการควบคุมอากาศยาน การพัฒนา
Flight Control ด�ำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนนัก
วิจัยจากโรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งมีความช�ำนาญใน
เรือ่ งระบบควบคุม การพัฒนา Flight Control เป็นการ
พัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เพื่อให้มีขีดความสามารถ
ในการควบคุมอากาศยาน ซึง่ ฮาร์ดแวร์ทสี่ ำ� คัญคือไมโคร
คอนโทรเลอร์พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น ระบบ
Inertial Measurement Unit (IMU) และ ระบบ Global
Positioning System (GPS)
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๓. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา Communication
System and Video Downlink ระบบ Communication
เป็นระบบการเชือ่ มต่อระหว่าง ระบบ Flight Control มายัง
ระบบควบคุมภาคพื้นท�ำหน้าที่ส่งและรับข้อมูลเพื่อน�ำมา
ประมวลผล การเชือ่ มต่อระบบสือ่ สารใช้ Radio Modem
ส่วน Video Downlink เป็นระบบถ่ายทอดสัญญาณวีดโิ อ
แบบดิจติ อลจากอากาศยานลงมาสูร่ ะบบควบคุมภาคพืน้
๔. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา Tracking Antenna
System เป็นการพัฒนาเพื่อออกแบบเสาอากาศให้หมุน
ติดตามอากาศยาน เพือ่ ให้การสือ่ สารมีประสิทธิภาพสูงสุด

Camera Gimbals

๖. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา Ground Control
Station ระบบควบคุมภาคพืน้ เป็นหัวใจหลักทีเ่ จ้าหน้าที่
หรือนักบินใช้สำ� หรับส่งค�ำสัง่ ควบคุมอากาศยาน หน้าทีห่ ลัก
ของระบบควบคุมภาคพืน้ ประกอบด้วย การวางแผนการบิน
การควบคุมอากาศยาน และการจัดการข้อมูลองค์ประกอบ
ของระบบควบคุมภาคพืน้ แสดงดังภาพ
Router

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Flight Controller

Serial Server

Video Processor

RS232
RS232

ระบบ Tracking Antenna

๕. กลุม่ งานวิจยั และพัฒนา Camera Gimbals, CCD
Camera และ Forward Looking Infraced Camera (FLIR)
เป็นการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมกล้องในตัว Gimbal
จะประกอบด้วยกล้อง ๒ ชนิด คือกล้องกลางวันและกล้อง
กลางคืน แบบอินฟาเรด งานวิจยั ในส่วนนีจ้ ะด�ำเนินการ
โดยนักวิจัยของส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
กองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ซึง่ ด�ำเนินการวิจยั พัฒนา และจัดหา
อุปกรณ์คขู่ นานกันไป ทัง้ นีก้ ารวิจยั Gimbal จะเน้นเรือ่ งการ
พัฒนาโครงสร้างของ Gimbal อุปกรณ์ควบคุมทิศทางการหัน
และการลดการสั่นไหวของตัวกล้อง รวมไปถึงการพัฒนา
การติดต่อสือ่ สารกับระบบควบคุมภาคพืน้ ในการรับส่งค�ำ
สัง่ ควบคุม Gimbal และการปรับแต่งภาพวีดโิ อ

GPS

RADAR

RS232

Radio Modem

Analog video

Video Downlink

องค์ประกอบของระบบควบคุมภาคพื้น

องค์ประกอบที่ส�ำคัญของระบบควบคุมภาคพื้นคือ
คอมพิวเตอร์ในการประมวลและควบคุมอากาศยาน นักวิจยั
ได้กำ� หนดให้มคี อมพิวเตอร์ในการประมวลผล ๒ ตัวคือ Flight
Controller และ Video Processor ซึง่ Flight Controller
เป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคแบบใช้งานทางทหาร ท�ำหน้าทีใ่ น
การควบคุมอากาศยานเพือ่ ให้สามารถขึน้ ลงได้แบบอัตโนมัติ
และสั่งการให้อากาศยานปฏิบัติตาม Mode ต่าง ๆ เช่น
การบินตาม Waypoint การ Hover หรือ การบินวน
นอกจากนี้ Flight Controller ยังท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำ
แผนการบิน (Flight Plan) และยังสามารถแสดงเป้าจาก
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เรดาร์ได้ โดยที่ Flight Controller รับข้อมูลอากาศยานและ
ส่งค�ำสัง่ ควบคุมผ่าน Radio Modem ในส่วนของข้อมูลเรดาร์
และ GPS จะเป็นการเชือ่ มต่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์ทตี่ ดิ ตัง้
ในเรือ ตัวอย่างของ Graphical User Interface ของ Flight
Controller และฮาร์ดแวร์แสดงดังรูปด้านล่าง

Graphical User Interface
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ Video Processor

๗. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา Flight Operation
System and Training Helicopter เป็นกลุ่มนักวิจัย
ของส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
ในอีกส่วนหนึ่ง คือ Video Processor ท�ำหน้าที่ (สวพ.ทร.) ด�ำเนินการวิจยั เพือ่ ฝึกนักบินและการออกแบบ
ในการประมวลผลวีดิโอและควบคุมการหันของ Gimbal การปล่อยและรับอากาศยานไร้นักบินทั้งบนบกและในเรือ
ซึ่ ง การหั น กล้ อ งสามารถท� ำ ได้ ทั้ ง แบบอั ต โนมั ติ แบบ ของกองทัพเรือ
ติดตามเป้า และแบบควบคุมด้วย Joystick นอกจากนี้
ส า ม า ร ถ บั น ทึ ก วี ดิ โ อ เ พื่ อ น� ำ ไ ป ป ร ะ ม ว ล ผ ล ไ ด ้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลทัง้ ๒ เครือ่ ง เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์
เน็ตเวิรก์ สวิชชิง่ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลภายในระบบ เช่น
ข้อมูลเป้า ข้อมูลค่าพารามิเตอร์ของอากาศยานและ Gimbal
Graphical User Interface
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ Flight Controller

สรุป

การพัฒนาอากาศยานไร้นกั บินแบบขึน้ ลงทางดิง่ เป็นงานวิจยั ทีม่ อี งค์ประกอบ
และใช้เทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้าน จึงมีความท้าทายต่อการวิจยั ผลส�ำเร็จของงานวิจยั
ในอนาคตอันใกล้ จะเพิม่ ขีดความสามารถของกองทัพเรือในการพัฒนาอากาศยานไร้
นักบินไปอีกขัน้
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การพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือของกรมอู่ทหารเรือ
นาวาเอก เปรมมนัส สุวรรณดุล หัวหน้าแผนกวิเคราะห์งานช่าง
กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

การตรวจสภาพเรือเป็นกระบวนการเริม่ ต้นในงานซ่อมท�ำเรือ หากกรมอูท่ หารเรือมีระบบการตรวจสภาพเรือทีม่ ี
กระบวนการขัน้ ตอนทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน ครอบคลุมทัง้ ตัวเรือ เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ทุกระบบภายในเรือ
จะท�ำให้หน่วยซ่อมทราบรายการช�ำรุดเสียหายทีจ่ ะต้องได้รบั การซ่อมท�ำและขอบเขตในการซ่อมท�ำ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการวางแผนการซ่อมท�ำเรือและจัดหาวัสดุอะไหล่ในการซ่อมท�ำเรือ
กรมอู่ทหารเรือมีภารกิจหลักในการซ่อมท�ำเรือของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
โดยกรมอูท่ หารเรือจะจัดท�ำแผนเรือเข้ารับการซ่อมท�ำ และเสนอของบประมาณจากกองทัพเรือ เพือ่ จัดซือ้ อะไหล่ในการ
ซ่อมท�ำเรือ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมอูท่ หารเรือได้จดั สัมมนาเรือ่ ง “การบริหารงานซ่อมท�ำเรือของกรมอูท่ หารเรือ”
เพื่อประมวลปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ที่เกี่ยวกับการบริหารงานซ่อมท�ำเรือของกรมอู่ทหารเรือ จากผลการสัมมนา
การส�ำรวจเรือทีไ่ ม่สมบูรณ์ เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดปัญหาด้านการวางแผนซ่อมท�ำดังกล่าว กรมอูท่ หารเรือจึงได้มอบหมาย
ให้กรมพัฒนาการช่างกรมอูท่ หารเรือ ด�ำเนินการก�ำหนดรูปแบบและแบบฟอร์มในการส�ำรวจเรือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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การพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือของกรมอู่ทหารเรือ

รูปที่ ๑ การตรวจสภาพเรือเป็นกระบวนการเริ่มต้นในงานซ่อมท�ำเรือ

การด�ำเนินการพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือ
ของกรมอู ่ ท หารเรื อ เป็ น โครงการที่ ด� ำ เนิ น การ
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นการ
ด� ำเนิ น กา รให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบา ย ข อง
เจ้ า กรมอู ่ ท หารเรื อ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๔
ด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง ข้อที่ ๕ ก�ำหนดกระบวนการ ขัน้ ตอน
แบบฟอร์มรายการ (Check List) และเกณฑ์การวัดค่าต่าง ๆ
ในการตรวจสภาพเรือทุกระบบภายในเรือ เพือ่ ให้หน่วยซ่อม
ในสายวิทยาการกรมอูท่ หารเรือ ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจ
สภาพเรือ สามารถน�ำผลการตรวจสภาพเรือมาประเมิน
ความช�ำรุดเสียหายของระบบต่าง ๆ ภายในเรือ เพือ่ ก�ำหนด
ขอบเขตในการซ่อมท�ำเรือที่เข้ารับการซ่อมท�ำตามแผนได้
อย่างละเอียดครอบคลุมความช�ำรุดเสียหายของทุกระบบ
ภายในเรือ โดยกรมอูท่ หารเรือได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานพัฒนา
ระบบการตรวจสภาพเรือ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจาก
กรมพัฒนาการช่าง กรมแผนการช่าง อู่ทหารเรือธนบุรี
อูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า อูร่ าชนาวีมหิดลอดุลยเดช และ
กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีเจ้ากรมพัฒนาการช่าง
เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน
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คณะท�ำงานพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือได้ดำ� เนิน
การพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือ โดยมีขั้นตอนและ
แนวทางการด�ำเนินการสรุป ดังนี้
๑. รวบรวมกระบวนการ ขัน้ ตอน แบบฟอร์มรายการ
(Check List) การวัดค่าต่าง ๆ และเกณฑ์ประเมิน ในการ
ตรวจสภาพเรือทุกระบบทีห่ น่วยซ่อมต่าง ๆ รับผิดชอบการ
ซ่อมท�ำ
๒. รวบรวมรายการเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และส่วนต่าง ๆ
ภายในเรือทุกระบบทีห่ น่วยซ่อมต่าง ๆ รับผิดชอบซ่อมท�ำ
ตามโครงสร้าง Ship Work Breakdown Structure (SWBS)
ของหน่วยงานซ่อมบ�ำรุงเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
Naval Sea Systems Command (NAVSEA)
๓. ประมวลรายการเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และส่วนต่าง ๆ
ภายในเรือทุกระบบจากหน่วยซ่อมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เป็นรายการทัง้ หมดทีก่ รมอูท่ หารเรือ และหน่วยซ่อมต่าง ๆ
ในสายวิทยาการกรมอูท่ หารเรือ รับผิดชอบการซ่อมท�ำตาม
โครงสร้าง Ship Work Breakdown Structure (SWBS)

การพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือของกรมอู่ทหารเรือ

๔. จัดท�ำกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการตรวจสภาพเรือตั้งแต่ต้นจนได้รับรายการซ่อมท�ำเรือพร้อมขอบเขต
การซ่อมท�ำ เพือ่ ให้หน่วยซ่อมต่าง ๆ ในกรมอูท่ หารเรือและหน่วยซ่อมในสายวิทยาการกรมอูท่ หารเรือ น�ำไปใช้ปฏิบตั ิ
เป็นแนวทางเดียวกัน
กระบวนการตรวจสภาพเรือเพือ่ การซ่อมท�ำ
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๕. จัดท�ำบัญชีรายการแบบฟอร์มการตรวจสภาพเรือทุกระบบ โดยมีหมายเลขแบบฟอร์มการตรวจสภาพเรืออ้างอิง
ตามโครงสร้าง Ship Work Breakdown Structure (SWBS) เพือ่ ความสอดคล้องกันของหมายเลขแบบ หมายเลขใบสัง่ งาน
หมายเลข Configuration และเอกสารตามระบบ Integrated Logistics Support (ILS) ซึง่ หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบตั อิ ยู่

114 วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖

การพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือของกรมอู่ทหารเรือ

๖. จัดท�ำแบบฟอร์มการตรวจสภาพเรือรายการ
(Check List) การวัดค่าสภาพต่าง ๆ และเกณฑ์การประเมิน ซึง่
สามารถบ่งชีถ้ งึ ความผิดปกติและการช�ำรุดเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ของเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และส่วนต่าง ๆ ภายในเรือ ซึง่ ได้รบั
การตรวจสภาพโดยครอบคลุมทุกระบบในเรือตามบัญชี
รายการแบบฟอร์มการตรวจสภาพเรือ เพื่อให้สามารถ
ประเมินรายการช�ำรุดเสียหาย รายการซ่อมท�ำ และขอบเขต
การซ่อมท�ำภายหลังการตรวจสภาพเรือเสร็จสิน้
เมือ่ ได้จดั ท�ำกระบวนการ ขัน้ ตอน แบบฟอร์มรายการ
(Check List) และเกณฑ์การวัดค่าต่าง ๆ ในการตรวจสภาพเรือ
ทุกระบบทีก่ รมอูท่ หารเรือรับผิดชอบ ซ่อมท�ำ เรียบร้อยแล้ว
คณะท�ำงานพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือได้ถ่ายทอด
ความรู ้ ที่ ค ณะท� ำ งานพั ฒ นาระบบการตรวจสภาพเรื อ
จัดท�ำขึน้ ไปสูห่ น่วยซ่อมในสายวิทยาการกรมอูท่ หารเรือ และ
น�ำแบบฟอร์มรายการ (Check List) เกณฑ์การวัดค่าต่าง ๆ
ในการตรวจสภาพเรือทีไ่ ด้จดั ท�ำขึน้ ไปทดลองใช้ในการตรวจ
สภาพเรือ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทีผ่ า่ นมา โดยก�ำหนด
ให้มีการด�ำเนินการโครงการน�ำร่องกับเรือน�ำร่อง ได้แก่
อูท่ หารเรือธนบุรใี ช้เรือ ล.๑๔๒ อูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า
ใช้เรือหลวงกันตัง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชใช้เรือหลวง
มกุฎราชกุมาร และกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบใช้เรือ ต.๒๑๙

จากโครงการน�ำร่องดังกล่าวได้ท�ำการประมวล
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวมทัง้
ได้เชิญหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องในการตรวจสภาพเรือ ร่วมพิจารณา
ปรั บปรุ ง แบบฟอร์ ม ตรวจสภาพเรื อ ให้ มี ความสมบู รณ์
ครบถ้วน เหมาะสมในการใช้งาน โดยแบบฟอร์มตรวจสภาพ
เรือในระบบตัวเรือจะมีเนือ้ หาแยกเป็นหลายส่วน เพือ่ ให้มี
หัวข้อการตรวจสอบครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ภายในเรือ
ตามโครงสร้าง Ship Work Breakdown Structure (SWBS)
ผูท้ ำ� การตรวจสภาพเรือสามารถตัดหัวข้อการตรวจสอบได้
ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้สอดคล้องกับเรือทีท่ ำ� การตรวจ
สภาพ แบบฟอร์มในระบบกลจักรและไฟฟ้า จะมีข้อมูล
การตรวจสภาพเรือ ๒ ส่วน คือ (๑.) ข้อมูลชัว่ โมงใช้การ
ประวัติการซ่อมท�ำ และการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์
ทีช่ ำ� รุดด้วยการ Visual Check (๒.) ข้อมูลค่าพารามิเตอร์
ทีไ่ ด้จากการทดลองเครือ่ งจักรอุปกรณ์ โดยได้รวบรวมเป็น
แบบฟอร์มการตรวจสภาพเรือทุกระบบที่กรมอู่ทหารเรือ
ซ่อมท�ำจ�ำนวน ๕๘ แบบฟอร์ม ตามทีก่ รมอูท่ หารเรือได้อนุมตั ิ
ให้ กรมพัฒนาการช่าง กรมอูท่ หารเรือ แจกจ่ายแบบฟอร์ม
การตรวจสภาพเรือแล้ว หน่วยซ่อมกรมอูท่ หารเรือและหน่วย
ซ่อมในสายวิทยาการกรมอูท่ หารเรือ สามารถ Download
ได้ที่ http://www.navy.mi.th/dockyard/doced

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสภาพเรือระบบตัวเรือ
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสภาพเรือด้านกลจักร ส่วนที่ข้อมูลค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการทดลองเครื่องจักรอุปกรณ์
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การพัฒนาระบบการตรวจสภาพเรือ ท�ำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องรองรับแนวทาง
การบริหารงานซ่อมบ�ำรุงเรือในส่วนของการประเมินสภาพเรือก่อนน�ำเรือเข้ารับการซ่อมท�ำ ซึง่ จะส่งผลให้การซ่อมท�ำเรือของ
กรมอูท่ หารเรือและหน่วยซ่อมในสายวิทยาการกรมอูท่ หารเรือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน้
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การพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
งานซ่อมและสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือ
นาวาเอก เปรมมนัส สุวรรณดุล
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์งานช่าง
กองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

ในระบบการผลิตและบริการใด ๆ เพือ่ จะได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้นนั้ นอกจากจะต้องใช้บคุ ลากร
เครือ่ งจักร และวัตถุดบิ เป็นปัจจัยในการผลิตแล้ว ยังต้องมีเทคนิคการบริหารงานทีด่ แี ละมีความเหมาะสมกับงานนัน้ ๆ ปัจจัย
พืน้ ฐานทีก่ อ่ ให้เกิดคุณภาพงานนัน้ มีทงั้ กิจกรรมและระบบบริหารงานในรูปแบบต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานหรือองค์กรสามารถน�ำไปใช้ได้
ซึง่ อาจเรียกโดยรวมว่าการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) กรมอูท่ หารเรือซึง่ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในงานซ่อมและสร้างเรือได้ให้ความส�ำคัญ และได้มกี ารน�ำหลักการบริหารจัดการคุณภาพมาใช้ในการปฏิบตั งิ านเช่น การท�ำกิจกรรม
สร้างเสริมคุณภาพงาน (QCC) การส่งเสริมให้มกี ารท�ำกิจกรรม ๕ ส และทีส่ ำ� คัญ อูท่ หารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอูท่ หารเรือ
ได้รเิ ริม่ น�ำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 มาใช้กบั งานซ่อมท�ำตัวเรือใต้แนวน�ำ้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ แต่กจิ กรรม
ต่าง ๆ ยังขาดความต่อเนือ่ ง ท�ำให้แนวทางการควบคุมคุณภาพของกรมอูท่ หารเรือ ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน
การพั ฒ นามาตรฐานการควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน
ซ่อมและสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือ เป็นโครงการที่
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ การด�ำเนิน
การให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๔ ด้ า นการส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง
ข้อ ๒ “พัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพในงานซ่อมและ
สร้างเรือของกรมอูท่ หารเรือ ให้ผลงานการซ่อมและสร้างเรือ
ของกรมอูท่ หารเรือ มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานเป็นทีพ่ อใจ ผูใ้ ช้เรือ
ให้การยอมรับและมีความมั่นใจในผลงานการซ่อมและ
สร้างเรือของกรมอูท่ หารเรือ” กรมอูท่ หารเรือจึงได้แต่งตัง้

คณะท�ำงานพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานซ่อม
และสร้างเรือของกรมอูท่ หารเรือ โดยมีเจ้ากรมพัฒนาการช่าง
กรมอูท่ หารเรือ เป็นหัวหน้าคณะท�ำงานเพือ่ ท�ำการพัฒนา
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะท�ำงานดังกล่าวมีหน้าที่
ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ระบบการควบคุมคุณภาพ
ตามหลั ก มาตรฐานสากลที่ เ หมาะสม เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ น
การพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและ
สร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างบูรณาการ
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ระบบ TQM (Total Quality Management)
เป็นระบบการจัดการคุณภาพที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน
ซึง่ TQM จะมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของทุกคนทีอ่ ยูใ่ นองค์กร
ตั้งแต่ระดับต�่ำสุดไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อสร้าง
คุณ ภาพให้ เกิ ด ขึ้นในทุก ขั้นตอนของกระบวนการผลิ ต
มีพฒ
ั นาการเป็นวัฒนธรรมขององค์กรทีส่ มาชิกทุกคนต่างให้
ความส�ำคัญและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการด�ำเนินงานของ
องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพอใจให้แก่ลกู ค้า ซึง่ จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและพัฒนาการที่ยั่งยืนขององค์กร
โดยให้ฝา่ ยผลิตเป็นผูต้ รวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการ
ผลิตและให้ฝ่ายควบคุณคุณภาพเป็นผู้ก�ำหนดมาตรฐาน
ในการควบคุมคุณภาพและให้ค�ำปรึกษาในการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพของผลผลิตในภาพรวม รวมทัง้ ด�ำเนิน
การตรวจสอบคุณภาพโดยเครือ่ งมือตรวจสอบทีเ่ กินจากขีด

วัตถุประสงค์ของ TQM (Objective of TQM)

ความสามารถในการตรวจสอบของฝ่ายผลิต ตามค�ำกล่าวทีว่ า่
“คุ ณ ไม่ ส ามารถใส่ คุ ณ ภาพเข้ า ไปในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ย
การตรวจสอบ แต่ ท ว่ า ต้ อ งสร้ า งคุ ณ ภาพเข้ า ไปใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ณะท� ำ การผลิ ต เท่ า นั้ น ” ปั จ จุ บั น อู ่ เ รื อ
ทีไ่ ด้มาตรฐานสากลจะน�ำหลักการของ TQM มาประยุกต์
ใช้ ใ นการจั ด การคุ ณ ภาพภายในหน่ ว ยงานของตน
โดยจะมุ่งเน้นให้มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของ
ผลผลิตให้แก่ผรู้ บั บริการ ซึง่ TQM นีเ้ ป็นระบบการจัดการ
คุณภาพทีม่ คี วามเหมาะสม สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั งาน
ซ่อมและสร้างเรือของกรมอูท่ หารเรือได้ โดยมีองค์ประกอบ
หลักในการควบคุมคุณภาพตามหลักการของ TQM คือ
๑. คูม่ อื คุณภาพ (Quality Manual) ๒. แผนควบคุมคุณภาพ
(Quality Control Plan) และ ๓. เอกสารควบคุมคุณภาพ
(Quality Control Protocol) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการ
ควบคุมคุณภาพ

คูม่ อื คุณภาพ (Quality Manual) คือ เอกสารทีร่ ะบุถงึ นโยบาย การจัดองค์กร และหน้าที่ เป็นเอกสารทีแ่ สดง
รายละเอียดตามกระบวนการขัน้ ตอนการผลิต ซึง่ จะต้องจัดให้มกี ารด�ำเนินการควบคุมคุณภาพ ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม
คุณภาพของผลงานให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
แผนควบคุมคุณภาพ (Quality Control Plan) คือ เอกสารทีแ่ สดงรายละเอียดตามกระบวนการขัน้ ตอนการผลิต
ซึง่ จะต้องจัดให้มกี ารด�ำเนินการควบคุมคุณภาพ ใช้เป็นแนวทางการควบคุมคุณภาพของผลงานให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดหรือ
มาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
เอกสารควบคุมคุณภาพ (Quality Control Protocol) คือ เอกสารทีใ่ ช้บนั ทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทีไ่ ด้จาก
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หรือการทดสอบทดลองในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตทีด่ ำ� เนินการตามแผน
ควบคุมคุณภาพ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลงานในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตตัง้ แต่ตน้ จนส่งมอบให้ผรู้ บั บริการเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดและมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ผลงานมีคณ
ุ ภาพผูร้ บั บริการให้การยอมรับและมีความพึงพอใจในผลงานทีไ่ ด้รบั
คณะท�ำงานพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือได้จัดท�ำคู่มือคุณภาพ
(Quality Manual) เป็นเอกสารเชิงนโยบาย เพือ่ ให้การควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือของกรมอูท่ หารเรือ เกิดผล
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ในการปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยคูม่ อื คุณภาพ (Quality Manual) นี้ ประกอบด้วยนโยบายคุณภาพของกรมอูท่ หารเรือ
การจัดองค์กรในการควบคุมคุณภาพ หน้าทีข่ องหน่วยต่าง ๆ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมคุณภาพ แนวทางการควบคุม
คุณภาพในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการซ่อมและสร้างเรือ การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ การตรวจสอบคุณภาพในระหว่างงาน
ซ่อมและสร้างเรือ และเอกสารทีใ่ ช้ในการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือ รายละเอียดในเอกสารการควบคุมคุณภาพ
งานซ่อมและสร้างเรือกรมอูท่ หารเรือ (คูม่ อื คุณภาพ Quality Manual) โดยมีการแบ่งมอบหน้าทีร่ ะหว่างฝ่ายผลิตและฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ ดังนี้
ฝ่ายผลิต มีหน้าที่
(๑) ควบคุมกระบวนการผลิต (ซ่อม สร้าง ติดตัง้ ดัดแปลง) และตรวจสอบคุณภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของแต่ละงานทีด่ ำ� เนินการผลิต (ซ่อม สร้าง ติดตัง้ ดัดแปลง) และสามารถส่งมอบให้ลกู ค้า
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพตามเวลาทีต่ อ้ งการ
(๒) ซ่อมบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ ควบคุมดูแลปัจจัยพืน้ ฐานต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการท�ำงานและมีผล
กระทบต่อคุณภาพของผลงานให้พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านอยูเ่ สมอ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่
(๑) ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุ การตรวจสอบโดยไม่ทำ� ลาย ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดูแลการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดทีม่ ผี ลต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพของงานทีด่ ำ� เนินการผลิต (ซ่อม สร้าง
ติดตัง้ ดัดแปลง)
(๓) บ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะน�ำไปปฏิบตั งิ าน และให้การสนับสนุน
ฝ่ายผลิตในการตรวจสอบ

แนวทางการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการซ่อมและสร้างเรือ
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ก�ำหนดให้ฝา่ ยผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทุกขัน้ ตอนของกระบวนการซ่อม
สร้างเรือ เพือ่ ให้ไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายร่วมกันคือให้ผลงานซ่อมสร้างเรือมีคณ
ุ ภาพ

รูปที่ ๑ ฝ่ายผลิตควบคุมกระบวนการผลิต (ซ่อม สร้าง ติดตั้ง และตรวจสอบคุณภาพ) ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด

รูปที่ ๒ ฝ่ายควบคุณคุณภาพเป็นผู้ก�ำหนดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพและ
ให้ค�ำปรึกษาในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลผลิตในภาพรวม

คณะท�ำงานพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือของกรมอูท่ หารเรือได้รวบรวมงานการซ่อมและ
สร้างเรือของกรมอูท่ หารเรือ ทีต่ อ้ งมีแผนควบคุมคุณภาพ (Quality Control Plan) และเอกสารควบคุมคุณภาพ (Quality
Control Protocol) รวมทัง้ จัดท�ำบัญชีรายการแบบฟอร์มการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือทุกระบบ โดยหมายเลข
แบบฟอร์มการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือ อ้างอิงตามโครงสร้าง Ship Work Breakdown Structure (SWBS)
ของหน่วยงานซ่อมบ�ำรุงเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา Naval Sea Systems Command (NAVSEA) เพือ่ ความสอดคล้อง
กันกับการให้หมายเลขแบบ หมายเลขใบสัง่ งาน หมายเลข Configuration และเอกสารตามระบบ Integrated Logistics
Support (ILS) ซึง่ หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบตั ิ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา คณะท�ำงานพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือ
ของกรมอูท่ หารเรือได้จดั ท�ำแผนควบคุมคุณภาพ (Quality Control Plan) ซ่อมเรือตามบัญชีรายการแบบฟอร์มการควบคุม
คุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือ เพือ่ ให้หน่วยซ่อมต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั ใิ นการควบคุมคุณภาพ จ�ำนวน ๔๘ งาน
รายละเอียดในเอกสารการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือกรมอู่ทหารเรือ (เอกสารควบคุมคุณภาพงานซ่อมเรือ
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เล่ม ๑ 100 Hull Structure, 200 Propulsion) และเอกสารการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือกรมอูท่ หารเรือ
(เอกสารควบคุมคุณภาพงานซ่อมเรือ เล่ม ๒ 300 Electrical System, 500 Auxiliary System, 600 Outfit and Furnishings,
900 Ship Assembly and Support) สามารถ Download ได้ที่ http://www.navy.mi.th/dockyard/doced
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นีค้ ณะท�ำงานพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือของกรมอูท่ หารเรือ
จะด�ำเนินการจัดท�ำแผนควบคุมคุณภาพ (Quality Control Plan) งานสร้างเรือตามบัญชีรายการแบบฟอร์มการควบคุม
คุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือ เพือ่ ให้หน่วยซ่อมต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางการควบคุมคุณภาพการสร้างเรือต่อไป

สรุป

การควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการส�ำคัญ ทีข่ าดไม่ได้ในงานซ่อมและสร้างเรือ ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และทุกระดับ
ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมคุณภาพในผลงานของตน เพื่อสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต มิใช่เฉพาะบางขัน้ ตอนหรือในขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนการส่งมอบงานเท่านัน้ แต่จะต้องมีการด�ำเนินการตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพ หรือทดสอบทดลอง ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการซ่อมและสร้างเรือมีแผนงานของกระบวนการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control Plan) และมีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Control Protocol)
ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการซ่อมและสร้างเรือ การทีก่ รมอูท่ หารเรือมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการควบคุมคุณภาพงานซ่อม
และสร้างเรือ ซึง่ เป็นภารกิจหลักอันส�ำคัญของกรมอูท่ หารเรือจะท�ำให้กรมอูท่ หารเรือและหน่วยซ่อมต่าง ๆ ในสายวิทยาการ
กรมอูท่ หารเรือ มีแนวทางปฏิบตั แิ ละการแบ่งมอบความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ มีระบบการท�ำงานและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ทีล่ ะเอียดชัดเจนในการควบคุมคุณภาพงานซ่อมและสร้างเรือ ท�ำให้ลดการสูญเสียจากข้อผิดพลาดในการท�ำงานและได้ผลผลิต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามความคาดหวัง ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “คุณภาพเป็นเรือ่ งของทุก ๆ คน (Quality is Everyone’s Responsibility)”

ตารางที่ ๑ ตัวอย่างแผนควบคุมคุณภาพ (Quality Control Plan)
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ตารางที่ ๒ ตัวอย่างเอกสารควบคุมคุณภาพ (Quality Control Protocol)
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ก้าวต่อไปของการออกแบบระบบกลจักร
ในการซ่อมและสร้างเรือใหม่ของกองทัพเรือ
นาวาเอก สมศักดิ์ คงโชติ ผู้อ�ำนวยการกองออกแบบกลจักร
กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
นาวาโท พนิศรัฐ บุษย์นิลเพชร นายช่าง แผนกออกแบบเครื่องกล
กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

กล่าวน�ำ

กรมอูท่ หารเรือ เป็นหน่วยขึน้ ตรงของกองทัพเรือ ทีม่ี ภี ารกิจหลักในการซ่อมและสร้างเรือ เพือ่ ให้เรือมีจำ� นวนที่
เพียงพอและมีความพร้อมรบ ตอบสนองความต้องการของกองทัพเรือได้ตามที่ก�ำหนด โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
กรมอูท่ หารเรือได้รบั มอบหมายภารกิจและมีผลงานการสร้างเรือทีเ่ ชือ่ ถือได้ และได้รบั การยอมรับมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะ
ตามล�ำดับ ซึง่ ในการสร้างเรือใหม่นนั้ กรมอูท่ หารเรือมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินการตัง้ แต่การก�ำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ของอุปกรณ์ การออกแบบระบบต่าง ๆ การจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ การสร้าง การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบทดลองของ
ระบบต่าง ๆ ภายในเรือ อันได้แก่ ระบบตัวเรือ ระบบกลจักร และระบบไฟฟ้า ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นระบบทีส่ ำ� คัญและครอบคลุม
คุณลักษณะของเรือแทบตลอดทัง้ ล�ำ
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ระบบกลจักรในเรือ ประกอบด้วยระบบหลัก คือ
ระบบขับเคลือ่ นและระบบเครือ่ งจักรช่วย ภายในระบบหลัก
ยังประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆ อีกหลายระบบ โดยระบบ
กลจักรนัน้ จะมีความส�ำคัญ คือ
๑. ใช้กำ� หนดขีดความสามารถของเรือโดยตรง เช่น
ระบบขับเคลื่อน ระบบถือท้าย ระบบป้องกันภัยสงคราม
นิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี
๒. สนับสนุนการท�ำงานของระบบอืน่ ๆ เช่น ระบบ
อากาศอัด ระบบไฮดรอลิก ระบบท่อทาง ระบบลดอาการ
โคลง
๓. ท�ำให้กำ� ลังพลประจ�ำเรือมีความเป็นอยูท่ สี่ ะดวก
สบาย เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบน�ำ้ จืด ระบบน�ำ้ ทะเล
๔. ท� ำ ให้ เรือมีความปลอดภัยในการปฏิ บัติ ง าน
ในทะเล เช่น ระบบดับไฟ ระบบป้องกันความเสียหาย ระบบ
ระบายอากาศ
๕. ควบคุมการปล่อยมลภาวะจากเรือ เช่น ระบบ
บ�ำบัดของเสีย ระบบบ�ำบัดน�ำ้ ท้องเรือ
จากทีก่ ล่าวมา จึงเห็นได้วา่ ระบบกลจักรเป็นระบบ
ที่ส�ำคัญระบบหนึ่งภายในเรือ ท�ำให้กองออกแบบกลจักร
กรมแผนการช่าง กรมอูท่ หารเรือ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบในการออกแบบระบบกลจักรส�ำหรับเรือทีต่ อ่ ใหม่
รวมถึงการออกแบบแก้ไขปรับปรุงระบบกลจักรของเรือเก่า
จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู ้ ความสามารถ ความช� ำ นาญ
ประสบการณ์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ส�ำหรับการออกแบบเพือ่ ให้ได้ระบบกลจักร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้เรือทีต่ อ่ ใหม่หรือเรือทีต่ อ้ งปรับปรุง
แก้ไข มีขีดความสามารถและถูกน�ำไปใช้ปฏิบัติราชการได้
เป็นอย่างดี

ขั้นตอนและวิธีด�ำเนินการออกแบบระบบกลจักร

การออกแบบระบบกลจักรส�ำหรับการสร้างเรือใหม่ของ
กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
มีขนั้ ตอนส�ำคัญ ๔ ขัน้ ตอน และมีวธิ ดี ำ� เนินการดังนี้ คือ
๑. การก�ำหนดคุณลักษณะและขีดความสามารถของ
ระบบ
การสร้างเรือใหม่โดยทั่วไปมักจะพิจารณาหาเรือ
ต้นแบบ (Parent Ship) เพือ่ น�ำข้อมูลเบือ้ งต้นมาศึกษา แล้ว
รวบรวมและประยุกต์องค์ความรูท้ างวิศวกรรมด้านต่าง ๆ
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ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเท
ความร้อน ความแข็งแรงของวัสดุ เป็นต้น มาร่วมกัน
ก�ำหนดคุณลักษณะและขีดความสามารถของระบบทีเ่ หมาะสม
ดังนั้นปัจจัยที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการ จึงได้แก่บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ โดยการด�ำเนินการในอดีตนั้น
การวิเคราะห์และคิดค�ำนวณต่าง ๆ ใช้การค�ำนวณด้วยมือ
เป็นหลัก แต่ในปัจจุบนั ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และความซับซ้อนของระบบกลจักรภายในเรือ ท�ำให้มกี ารน�ำ
ซอฟต์แวร์สำ� เร็จรูปต่าง ๆ เข้ามาใช้ ท�ำให้การค�ำนวณเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและแม่นย�ำยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรในหลักการทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง ก็ยงั คง
เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้การใช้และการวิเคราะห์
ผลทีไ่ ด้จากซอฟต์แวร์เหล่านัน้ มีความถูกต้องแม่นย�ำทีส่ ดุ
๒. การศึกษาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน
และข้อก�ำหนดต่าง ๆ
ส�ำหรับการสร้างเรือในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างเรือรบ มีมาตรฐานและข้อก�ำหนดในการสร้างเรือ
จ�ำนวนไม่มากนัก เนือ่ งจากจ�ำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และ
องค์ความรู้ขั้นสูงในการก�ำหนดมาตรฐาน โดยในช่วงแรก
กรมอู ่ ท หารเรื อ ได้ ใช้ ม าตรฐานของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา (United States Military Standard) และ
ข้อก�ำหนดของกองทัพเรือสหรัฐ (Naval Ship Systems
Command, NAVSHIPS) เป็นหลักในการออกแบบเรือ
แต่ในปัจจุบนั ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ท�ำให้การถ่ายทอดข้อมูลความรูต้ า่ ง ๆ เป็นไป
ได้งา่ ยและรวดเร็ว จึงท�ำให้องค์กรต่าง ๆ มีการสร้างมาตรฐาน
และข้อก�ำหนดทีเ่ ชือ่ ถือได้นำ� ออกมาใช้ เช่น มาตรฐานของ
กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร ข้อก�ำหนดของสมาคม
จัดชัน้ เรือ มาตรฐานขององค์กรอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
ประกอบกับมาตรฐานและข้อก�ำหนดของสหรัฐอเมริกา
มีความเข้มงวด ภายในระบบประกอบด้วยอุปกรณ์จำ� นวน
มากหรือต้องใช้อุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถสูง จึงจัดหา
อุ ปกรณ์ ไ ด้ ย ากและใช้ ง บประมาณมาก ท� ำ ให้ ปั จ จุ บั น
กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอูท่ หารเรือ จึงได้
ศึกษาและเลือกประยุกต์ใช้มาตรฐานหรือข้อก�ำหนดอืน่ ๆ
ทีเ่ ชือ่ ถือได้ มาร่วมก�ำหนดคุณลักษณะและขีดความสามารถ
ของระบบในขัน้ ตอนแรก เพือ่ ให้การสร้างเรือใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเรือยังคงมีขีดความสามารถตามที่
ก�ำหนด
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๓. การออกแบบระบบ
หลั ง จากที่ ไ ด้ ก� ำ หนดคุ ณ ลั ก ษณะและขี ด ความ
สามารถของระบบ จากองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้
มาตรฐานและข้อก�ำหนดต่าง ๆ แล้ว จึงเป็นขั้นตอนของ
การออกแบบระบบ โดยผูอ้ อกแบบจะต้องค�ำนวณตามหลัก
การทางวิศวกรรมในระบบต่าง ๆ โดยใช้ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ใช้ประสบการณ์ทางวิศวกรรมในการก�ำหนดตัวแปร
ทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้ได้ขนาด มิติ ต�ำแหน่ง และขีดความสามารถ
ของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ นอกจากนี้ยังต้องแสดง
รายละเอียดอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น เช่น ลักษณะการเดินท่อทาง
ขนาด และวัสดุของท่อหลัก รายการและต�ำแหน่งของ
อุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น ทัง้ นีย้ งั ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยในด้าน
การใช้งานและซ่อมบ�ำรุง เช่น ความง่ายในการเข้าถึงอุปกรณ์
การเดินท่อทีไ่ ม่กดี ขวางสิง่ ต่าง ๆ การติดตัง้ ลิน้ ตัดทางและ
ท่อทางลัด (Bypass) การมีระบบส�ำรองในกรณีทอี่ ปุ กรณ์
ช�ำรุด เป็นต้น ซึง่ การออกแบบในขัน้ นี้ จะจัดท�ำเป็นแบบร่าง
(Preliminary Drawing) ซึง่ อาจเป็นเพียงแบบทีร่ า่ งด้วยมือ
๔. การเขียนแบบเพื่อน�ำไปสู่การสร้างจริง
ขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบระบบกลจักร คือ
การทีช่ า่ งเขียนแบบน�ำแบบร่างของผูอ้ อกแบบ น�ำไปเขียน
เป็นแบบตามหลักสากล โดยช่างเขียนแบบจะต้องมีความ
รู้ในหลักการเขียนแบบ มีความเข้าใจในแนวความคิดของ
ผู้ออกแบบ แล้วสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปของแบบ
ทีท่ ำ� ให้ฝา่ ยสร้างเรือเข้าใจได้งา่ ยและสร้างระบบได้ตรงตาม
แนวความคิดนัน้ ทัง้ นีแ้ บบทีไ่ ด้จากการเขียน จะมีหลากหลาย
ประเภท เช่น Schematic Drawing, Construction Drawing,
Shop Drawing เป็นต้น ขึ้นกับความต้องการในการน�ำ
ไปใช้งาน และส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบนั้น
ได้มีการใช้เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นตามยุคสมัยต่าง ๆ
มาตามล�ำดับ ตั้งแต่การใช้ดินสอเขียนแบบบนกระดาษไข
บนโต๊ะพล็อต การใช้ไม้ฉากและวงเวียน จนกระทัง่ ในปัจจุบนั
ภายใต้ความเจริญก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนมา
เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ตา่ ง ๆ ในการเขียนแบบ แล้วสัง่ พิมพ์
ผ่านเครือ่ งพิมพ์ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็ว
ในการท�ำงาน

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียน
แบบระบบกลจักร

โดยทั่วไปแล้วงานทางด้านวิศวกรรมจะมีลักษณะ
คือ เป็นงานทีป่ ระกอบด้วยระบบทีม่ คี วามซับซ้อน ด�ำเนิน
การภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณทีจ่ ำ� กัด และต้องการ

ผลการค�ำนวณและวิเคราะห์ทถี่ กู ต้องและแม่นย�ำสูง ท�ำให้
การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบและเขียนแบบ ได้กลาย
เป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับงานทางด้านวิศวกรรมใน
ปัจจุบนั โดยมีซอฟต์แวร์ตา่ ง ๆ ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ใช้งาน
บนคอมพิวเตอร์เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่
การออกแบบและเขียนแบบนัน้ สามารถแบ่งตามลักษณะ
การท�ำงานได้ ๓ ประเภท คือ
๑. CAD - Computer Aided Design คือ การใช้
คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการเขียนแบบ
๒. CAM - Computer Aided Manufacturing คือ
การใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการผลิต ด้วยการส่งข้อมูลไปยัง
เครือ่ งจักรให้สามารถสร้างชิน้ งานได้ตามทีอ่ อกแบบไว้
๓. CAE - Computer Aided Engineering คือ การใช้
คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการค�ำนวณและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ออกแบบนั้น สามารถท�ำงานได้ตาม
ต้องการหรือไม่
ส�ำหรับการสร้างเรือของกรมอู่ทหารเรือ ซึ่งเป็น
งานทางด้านวิศวกรรมแขนงหนึ่ง จากการวิเคราะห์พบว่า
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบระบบ
กลจักรที่เหมาะสม จะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เขียนแบบ และการใช้คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการค�ำนวณ
และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ซึง่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การเขียนแบบนัน้ กองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง
กรมอู ่ ท หารเรื อ ได้ พั ฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นแนวทาง
การเขียนแบบ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
โดยจากเดิมทีเ่ คยใช้การเขียนแบบในลักษณะ ๒ มิติ ปัจจุบนั
ได้เปลีย่ นเป็นการเขียนแบบในลักษณะ ๓ มิติ ท�ำให้การเขียน
และอ่านแบบกระท�ำได้งา่ ย รวมทัง้ สอดคล้องกับการด�ำเนิน
การขององค์กรในระดับสากล
ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค�ำนวณและ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรมนั้น ได้เข้ามามีบทบาทและความ
จ�ำเป็นในการออกแบบระบบกลจักรส�ำหรับการสร้างเรือ
ใหม่ ซึง่ ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
ดังกล่าว คือ
๑. ลดระยะเวลาในการออกแบบและเขียนแบบ
๒. ได้ผลการค�ำนวณทีเ่ ชือ่ ถือได้และลดความผิดพลาด
ทีเ่ กิดจากบุคคล (Man Error)
๓. ลดต้นทุนการสร้างต้นแบบ (Prototype) ในการ
วิเคราะห์บางกรณี
๔. การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ท�ำได้งา่ ยและไม่ตอ้ งเริม่
วิเคราะห์ใหม่ทงั้ ระบบ
วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖
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๕. เก็บข้อมูลได้เป็นระยะเวลานาน
๖. ถ่ายทอดข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์
ไปใช้กบั ซอฟต์แวร์อนื่ ๆ บางซอฟต์แวร์ได้
๗. น�ำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในรูปแบบทีเ่ ข้าใจ
ได้งา่ ย เช่น การใช้ภาพ กราฟ แผนภูมิ ภาพเคลือ่ นไหว เป็นต้น
๘. เป็นการพัฒนาความรูข้ องบุคลากรในการออกแบบ
และเขียนแบบ
๙. สร้างอัตลักษณ์ (Identity) ของหน่วยงาน ให้มี
ความเป็นมืออาชีพในด้านการออกแบบสร้างเรือ
อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ทใี่ ช้สำ� หรับการค�ำนวณและ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรมนัน้ ได้ถกู พัฒนาจากทฤษฎีและหลัก
การทางวิศวกรรมทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
วิเคราะห์ลักษณะของงานการออกแบบระบบกลจักรว่า
ใช้ ห ลั ก การใดและน� ำ ไปใช้ ง านในด้ า นใด เพื่ อ เลื อ กใช้
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุด
โดยจากการตรวจสอบพบว่า ลักษณะงานการออกแบบระบบ
กลจักร เป็นการค�ำนวณและวิเคราะห์เกีย่ วกับ
๑. การไหลของของไหล เช่น การสูบของเหลวของปัม๊
การไหลของของเหลวในท่อ การแลกเปลีย่ นความร้อนภายใน
เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน การกระจายความเย็นของลมเย็น
เป็นต้น
๒. ความแข็งแรงของวัสดุ เช่น ความแข็งแรงของฐาน
แท่นเครือ่ งจักร ความแข็งแรงของระบบท่อทาง เป็นต้น
ซึ่ ง จากลั ก ษณะงานการออกแบบระบบกลจั ก ร
ที่กล่าวมา พบว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ส�ำหรับการค�ำนวณและ
วิเคราะห์ทเี่ หมาะสม จึงเป็นซอฟต์แวร์ทใี่ ช้วเิ คราะห์การไหล
ของของไหล ด้วยระเบียบวิธกี ารค�ำนวณทางพลศาสตร์ของ
ของไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD) และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ ด้วยการใช้
ระเบียบวิธไี ฟไนต์อลิ เิ มนต์ (Finite Element Method, FEA)
ส�ำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการผลิต เป็นการ
ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ เ พื่ อ ควบคุ ม และติ ด ตามการผลิ ต เช่ น
การควบคุมการท�ำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ การตรวจ
สอบค่าและข้อก�ำหนดในการผลิต การก�ำหนดรหัสชิน้ ส่วน
การจัดสายการผลิต เป็นต้น โดยซอฟต์แวร์ชว่ ยในการผลิต
บางซอฟต์แวร์ได้ถกู ออกแบบให้เป็นส่วนหนึง่ ของซอฟต์แวร์
ช่วยในการเขียนแบบ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การผลิต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา และของเสียทีเ่ กิด
ขึน้ ในกระบวนการผลิต จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการศึกษา
ควบคูก่ นั ไปอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้นำ� ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
ร่วมกับอุปกรณ์เครือ่ งจักรทีห่ น่วยมีอยูต่ อ่ ไป
132 วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖

ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element
Method, FEM) และระเบียบวิธีการค�ำนวณ
ทางพลศาสตร์ของของไหล (Computational
Fluid Dynamics, CFD)

การแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีวธิ กี ารหนึง่ ทีเ่ รียก
ว่า ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข (Numerical Method) ซึง่ เป็นวิธี
การส�ำหรับการหาค�ำตอบของสมการเชิงอนุพนั ธ์ และแบ่ง
ออกได้ ๓ วิธี คือ Finite Difference Method (FDM) Finite
Element Method (FEM) และ Finite Volume Method
(FVM) โดยวิธที นี่ ำ� ไปใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์สำ� หรับการ
ค�ำนวณและวิเคราะห์ระบบกลจักร ประกอบด้วย
๑. ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element
Method, FEM) มีหลักการคือ การแบ่งขอบเขตของปัญหา
หรือชิน้ งานออกเป็นส่วนย่อย ๆ (Element) ซึง่ แต่ละส่วน
ย่อยจะเชือ่ มต่อกันด้วยจุด (Node) แล้วน�ำสมการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเรือ่ งทีจ่ ะศึกษา เช่น ความแข็งแรงของวัสดุ การถ่ายเท
ความร้อนของวัสดุ การน�ำไฟฟ้าของวัสดุมาใช้ เพือ่ หาค�ำตอบ
ในแต่ละจุดของชิน้ ส่วนย่อย ซึง่ หากทราบค�ำตอบของทุกชิน้
ส่วนย่อยแล้ว ก็จะสามารถท�ำนายค�ำตอบโดยรวมของปัญหา
หรือชิน้ งานใหญ่ได้เช่นเดียวกัน โดยวิธกี ารนีเ้ หมาะส�ำหรับ
วิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุเมือ่ มีแรงมากระท�ำ

รูปที่ ๑ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
ที่มา http://www.solidworks.com
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๒. ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุม (Finite Volume
Method, FVM) มีหลักการเช่นเดียวกับระเบียบวิธไี ฟไนต์
อิลเิ มนต์ คือแบ่งขอบเขตของปัญหาหรือชิน้ งานออกเป็นส่วน
ย่อย ๆ แต่ในการวิเคราะห์จะเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของปริมาตรของชิน้ ส่วนย่อย ท�ำให้วธิ กี ารนีเ้ หมาะ
ส�ำหรับการศึกษาพฤติกรรมการไหลของของไหล โดยได้มี
การน�ำวิธกี ารนีไ้ ปประยุกต์ใช้ภายใต้ชอื่ ใหม่วา่ ระเบียบวิธี
การค�ำนวณทางพลศาสตร์ของของไหล (Computational
Fluid Dynamics, CFD) ซึง่ เป็นการศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ
ของของไหล เช่น ความเร็ว ความดัน อุณหภูมิ เป็นต้น

งานซอฟต์แวร์ดงั กล่าวได้อย่างถูกต้อง และส�ำหรับก้าวต่อ
ไปในการออกแบบระบบกลจักรในการสร้างเรือใหม่นั้น
จึงเป็นการเตรียมการจัดหาซอฟต์แวร์ทใี่ ช้วเิ คราะห์การไหล
ของของไหล ด้วยระเบียบวิธกี ารค�ำนวณทางพลศาสตร์ของ
ของไหล (CFD) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ประโยชน์
ได้ครอบคลุมทุกงานในด้านการออกแบบระบบกลจักรเพราะ
นอกจากการค�ำนวณเพือ่ ให้ได้ระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีทสี่ ดุ
แล้ว ยังสามารถวิเคราะห์รปู แบบของการไหลของของไหล
ที่เหมาะสมกับระบบท�ำให้ระบบนั้น ๆ มีข้อบกพร่องจาก
การออกแบบน้อยทีส่ ดุ หรือไม่มเี ลยหากไม่มปี จั จัยเรือ่ งอืน่
มากระทบ และในขณะเดี ย วกั น กองออกแบบกลจั ก ร
กรมแผนการช่าง กรมอูท่ หารเรือเอง ก็จะต้องมีการศึกษา
ทบทวนองค์ความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าว เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการใช้งาน โดยประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากที่ได้
กล่าวมาแล้ว ยังมีประโยชน์ทสี่ ำ� คัญ คือ เป็นการก้าวสูก่ าร
เป็นองค์กรระดับแนวหน้าในด้านการซ่อมและสร้างเรือของ
กรมอูท่ หารเรือ

บทสรุป
รูปที่ ๒ การวิเคราะห์การไหลของของไหลด้วยระเบียบวิธี
การค�ำนวณทางพลศาสตร์ของของไหล
ที่มา http://www.solidworks.com

ก้าวต่อไปของการออกแบบระบบกลจักร ในการ
สร้างเรือใหม่ของกองทัพเรือ

จากที่ ก ล่ า วมา จะเห็ น ได้ ว ่ า การใช้ ซ อฟต์ แวร์
เพื่อการค�ำนวณและวิเคราะห์ เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและเป็น
ประโยชน์ตอ่ การออกแบบระบบกลจักรในการสร้างเรือใหม่
เป็นอันมาก โดยกองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง
กรมอูท่ หารเรือ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างดี
จึงได้มีการด�ำเนินการในล�ำดับแรก คือ เสนอขออนุมัติ
งบประมาณจัดซื้อซอฟต์แวร์ประเภทดังกล่าว และได้รับ
การอนุมตั ใิ ห้จดั ซือ้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยซอฟต์แวร์
ที่จัดซื้อ คือ SolidWorks Premium Version 2011
ซึ่งมีขีดความสามารถในด้านการเขียนแบบ การค�ำนวณ
และวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ ดังนัน้ กรมอูท่ หารเรือ
จึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการใช้ จึงท�ำให้หน่วยขึ้นตรง
ของกรมอู่ทหารเรือ สามารถขอรับการสนับสนุนการใช้

กรมอู ่ ท หารเรื อ ได้ มี ว าระครบ ๑๒๓ ปี ในปี นี้
ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานด้ า นเทคนิ ค เป็ น กลุ ่ ม แรก ๆ
ทีเ่ ริม่ ต้นในประเทศไทย โดยมีประวัตศิ าสตร์และมีการพัฒนา
ด้านเทคนิคมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ถ้าจะเปรียบว่า
แต่ละปีคือการก้าวย่างของการพัฒนาของกรมอู่ทหารเรือ
ปีละก้าว ดังนั้นในก้าวต่อไปซึ่งจะเป็นก้าวของการพัฒนา
พร้อมกับโลกเทคโนโลยีในปัจจุบนั นัน้ การน�ำเอาเทคโนโลยี
ที่ ส นั บ สนุ น การออกแบบในด้ า นต่ า ง ๆ มาใช้ อี ก ทั้ ง
การวางระบบทบทวนให้ ค วามรู ้ แ ละฝึ ก ฝนบุ ค ลากร
อย่างมีระบบ และต่อเนือ่ งให้มคี วามสม�ำ่ เสมอและพอเพียง
จะท�ำให้กา้ วต่อไปของกรมอูท่ หารเรือมีความมัน่ คงอย่าง
ยัง่ ยืน ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามเป็นมืออาชีพเป็นองค์กรระดับ
แนวหน้าในด้านการซ่อมและสร้างเรือ และจะเป็นการ
กระชับระยะห่างระหว่างเทคโนโลยีของการซ่อมและ
สร้างเรือกับความทันสมัยของเรือรบในปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการ
ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องกรมอู ่ ท หารเรื อ
ทีว่ า่ “กรมอูท่ หารเรือจะเป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ
เพือ่ ให้ราชนาวีไทยเป็นกองทัพเรือชัน้ น�ำในภูมภิ าค”
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นิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์โลหะผสมความแข็งแรงสูง
อีกก้าวหนึ่งของพัฒนาการเทคโนโลยีโลหะวิทยากรมอู่ทหารเรือ
นาวาตรี บพิธ ทศเทพพิทักษ์
ประจ�ำกรมอู่ทหารเรือ

บทคัดย่อ

การวิจยั นับเป็นก้าวส�ำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรมขององค์กร ด้วยภารกิจทีห่ ลาก
หลายของกรมอู่ทหารเรือที่ได้รับมอบจากกองทัพเรือ ท�ำให้กรมอู่ทหารเรือต้องพัฒนาเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ควบคู่
กับการพัฒนาบุคลากร เพือ่ ตอบสนองต่อภารกิจในการซ่อมสร้างเรือ ซึง่ ถือเป็นภารกิจทีใ่ ช้องค์ความรูท้ างด้านวิศวกรรม
และด้านการบริหารต่าง ๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็นด้านการออกแบบต่อเรือ งานโลหะแผ่น งานเชือ่ ม การบริหารงานอู่ ฯลฯ
โดยเฉพาะงานหล่อหลอมทีถ่ อื ว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรมอูท่ หารเรือ ทีร่ วบรวมองค์ความรูท้ างด้านโลหะวิทยาไว้มากมาย
นับแต่อดีต การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นโลหะวิทยาถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญในการตอบค�ำถามทางด้านวิศวกรรมวัสดุทเี่ หมาะสม
ต่อภารกิจ แม้วา่ การหล่อให้มมี ติ แิ ละรูปร่างเหมือนต้นแบบนัน้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ยาก อาทิ การหล่อใบจักร แต่การหล่อให้ชนิ้ งาน
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละอายุการใช้งานในทางยุทธการเทียบเท่าต่างประเทศนัน้ ยังเป็นค�ำตอบทีต่ อ้ งค้นหาด้วยการวิจยั ทางด้านโลหะ
วิทยาและเทคนิคการขึน้ รูปต่อไป ซึง่ ในอดีตอันยาวนานทีผ่ า่ นมาของกรมอูท่ หารเรือ บรมครูของเราได้ประสิทธิป์ ระศาสตร์
องค์ความรูท้ างด้านโลหะวิทยาและเทคนิคการขึน้ รูปทีม่ คี ณ
ุ ค่ามหาศาลไว้ไม่นอ้ ย นับเป็นก้าวแรกให้ทหารเรือรุน่ หลัง ได้นำ� ไป
ต่อยอดองค์ความรูอ้ นั จะน�ำไปสูก่ า้ วแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีโลหะวิทยาของกรมอูท่ หารเรือต่อไป ส�ำหรับบทความนี้ จะเป็นอีก
ก้าวหนึง่ ทีก่ ำ� ลังพัฒนาการหล่อและการขึน้ รูปนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ ซึง่ ปัจจุบนั ใช้เป็นวัสดุใบจักรความแข็งแรงสูง ราคาแพง
ทีเ่ รือรบกว่าร้อยละ ๘๐ ของกองทัพเรือไทยใช้ใบจักรทีผ่ ลิตจากวัสดุประเภทนี้ และต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศทัง้ หมด
ก้าวแห่งการพัฒนาวัสดุนกิ เกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ของกรมอูท่ หารเรือ ก�ำลังเริม่ ต้นและก้าวไปข้างหน้า เพือ่ การพึง่ พาตนเองของ
กองทัพเรือต่อไป

๑. ก้าวแรกแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีโลหะวิทยา

ยุทธศาสตร์กรมอูท่ หารเรือ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ไว้วา่ กรมอูท่ หารเรือจะเป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ เพือ่ ให้ราชนาวีไทย
เป็นกองทัพเรือชัน้ น�ำในภูมภิ าค ซึง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาในทุกมิตไิ ม่วา่ จะเป็นมิตทิ างด้านการสร้าง การซ่อม การควบคุม
คุณภาพ การวิจยั และพัฒนา หนึง่ ในมิตทิ มี่ คี วามส�ำคัญในการก้าวสูอ่ งค์กรแห่งความเป็นเลิศในด้านการต่อเรือ ก็คอื เทคโนโลยี
วัสดุ ซึง่ ทีผ่ า่ นมากรมอูท่ หารเรือได้วจิ ยั และพัฒนาเทคโนโลยีวสั ดุเพือ่ การพึง่ พาตนเองมาโดยตลอด จะเห็นจากปัจจุบนั
มีผลงานวิจยั มากมายทีป่ ระสบผลส�ำเร็จและสามารถน�ำผลวิจยั ดังกล่าว ขยายผลสูก่ ารผลิตเป็นอะไหล่ทดแทนการน�ำเข้า
จากต่างประเทศ อาทิ เครือ่ งพ่นน�ำ้ (Waterjet) ทีป่ จั จุบนั สามารถผลิตเองได้ทงั้ ชุด (ผลการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
อะลูมิเนียมอัลลอยของคุณครู พลเรือเอก อุดมสวัสดิ์ เอกภูม) การวิจัยและพัฒนาการผลิตสังกะสีกันกร่อน โดยมี
พลเรือตรี ขรรค์ชยั สมบูรณ์สขุ เป็นหัวหน้าโครงการ และการวิจยั การผลิตอะลูมเิ นียมกันกร่อน โดยมี นาวาโท พินยั มุง่ สันติสขุ
เป็นหัวหน้าโครงการ ส�ำหรับใช้ปอ้ งกันการกัดกร่อนของตัวเรือใต้แนวน�ำ้ ของเรือรบ โดยเฉพาะใบจักรแมงกานีสบรอนซ์
ทีน่ กั วิจยั กรมอูท่ หารเรือสามารถหล่อทดแทนใบจักรทีเ่ สียหายให้กบั เรือรบของกองทัพเรือไทยมายาวนาน สามารถท�ำแบบ
และหล่อใบจักรได้เองแต่ทำ� ได้เฉพาะใบจักรประเภทแมงกานิสี บรอนซ์ (C86500) ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ในเรือขนาดกลางโดยเป็น
ใบจักรทีไ่ ม่สามารถปรับมุมใบจักรได้ เป็นต้น ผลงานทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ เป็นผลพวงจากดอกผลของกองทัพเรือทีส่ ง่ บุคลากร
ไปเข้ารับการศึกษาจากทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพเรือ
เทคโนโลยีวสั ดุในปัจจุบนั มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดสอบมีพฒ
ั นาการมากขึน้ สามารถ
พิสจู น์ทราบโครงสร้างของวัสดุในระดับไมโคร ท�ำให้สามารถตอบโจทย์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจนมากขึน้
มีการพัฒนาวัสดุทใี่ ช้ผลิตใบจักรทดแทนจากใบจักรแมงกานีสบรอนซ์ เป็นนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ ซึง่ มีความแข็งแรงสูงกว่า
ทนการกัดกร่อนจากน�ำ้ ทะเลได้ดกี ว่าท�ำให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนานกว่า ตามตารางที่ ๑ และด้วยการหล่อนิกเกิลอะลูมนิ มั
บรอนซ์ทมี่ คี วามยุง่ ยากและซับซ้อนทางด้านโลหะวิทยามาก ท�ำให้โลหะประเภทนีม้ รี าคาสูงมาก แต่ปจั จุบนั ก็จะเห็นได้วา่
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นิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์โลหะผสมความแข็งแรงสูง อีกก้าวหนึ่งของพัฒนาการเทคโนโลยีโลหะวิทยากรมอู่ทหารเรือ

กองทัพเรือทัว่ โลกนิยมใช้ใบจักรนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ รวมถึงกองทัพเรือไทย ซึง่ ใช้ใบจักรนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์กว่าร้อยละ
๘๐ ของเรือรบทัง้ หมด อาทิ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงตากสิน เป็นต้น แต่ยงั คงต้องต่อจาก
ต่างประเทศทั้งหมด ด้วยราคาที่สูงมากท�ำให้กองทัพเรือต้องสูญเสียงบประมาณจ�ำนวนมากในการน�ำเข้าใบจักรนิกเกิล
อะลูมนิ มั บรอนซ์
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบคุณสมบัติของแมงกานีสบรอนซ์และนิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์ ตามมาตรฐาน
Element
Manganese Bronze
Nickel Aluminum Bronze
(C86500)
(C95800)
Tensile Strength
490 MPa
585 MPa
Yield Strength
195 MPa
240 MPa
Brinell Hardness
130 HB
159 HB
Elongation in 50 mm
30 %
15 %
3
Density
8.3 g/cm
7.64 g/cm3

กรมอู ่ ท หารเรื อ มี ค วามสนใจในการวิ จั ย และพั ฒ นาการหล่ อ นิ ก เกิ ล อะลู มิ นั ม บรอนซ์ เพื่ อ ตอบสนอง
ต่อภารกิจของกองทัพเรือ ในการเตรียมเรือให้พร้อมรบและเพือ่ การพึง่ พาตนเอง ด้วยงบประมาณทีจ่ ำ� กัดของกองทัพเรือ
รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ จ� ำ เป็ น ในการท� ำ วิ จั ย ของโรงงานหล่ อ หลอมและไม้ แ บบ แผนกโรงงานเครื่ อ งกล กองโรงงาน
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงขีดความสามารถ
ให้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาการหล่ อ นิ ก เกิ ล อะลู มิ นั ม บรอนซ์ ที่ ผ ่ า นมาไม่ ป ระสบ
ผลส�ำเร็จ เนื่องจากการหล่อโลหะผสมทองแดงประเภทนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์ต้องควบคุมตัวแปรหลายอย่าง
เพื่อให้เกิดโครงสร้างทางโลหะวิทยาที่เหมาะสม เช่น ปริมาณธาตุผสม ช่วงอุณหภูมิการหลอมโลหะ อุณหภูมิ
การอบชิ้ น งาน เป็ น ต้ น จนกระทั่ ง ในปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ กรมอู ่ ท หารเรื อ จึ ง ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อด�ำเนินโครงการ
วิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการหล่อต้นแบบใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์ โดยมี นาวาตรี เสวียง เถื่อนบุญ
เป็นหัวหน้าโครงการด้วยการประสานความร่วมมือของหน่วยงานวิจยั ร่วม ท�ำให้โครงการนีป้ ระสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
กระบวนการหล่อใบจักรต้นแบบขนาด ๑๕ กิโลกรัม ซึง่ มีสมบัตทิ ง้ั ทางกลและความต้านทานการกัดกร่อนเทียบเท่าใบจักร
นิกเกิลอะลูมเิ นียมบรอนซ์ทนี่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ แสดงดังรูปที่ ๑ ความส�ำเร็จของงานวิจยั นีเ้ ป็นก้าวแรกทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้
กองทัพเรือสามารถพึง่ พาตนเองในด้านการผลิตยุทโธปกรณ์ขนึ้ ใช้เอง ท�ำให้คณะวิจยั ทางด้านโลหะและวัสดุของกรมอูท่ หารเรือ
ได้มแี นวคิดในการขยายผลทดสอบหล่อใบจักรจริงทีใ่ ช้ในเรือรบ เพือ่ ตอบสนองกับยุทธศาสตร์กรมอูท่ หารเรือให้เป็นองค์กร
แห่งความเป็นเลิศในด้านการต่อเรือในทุกมิติ

รูปที่ ๑ ผลงานวิจัยใบจักรต้นแบบนิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์ขนาด ๑๕ กิโลกรัม [๘]
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๒. โลหะวิทยาเบื้องต้นของนิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์

นิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์เป็นวัสดุทใ่ี ช้ผลิตอะไหล่ทางพาณิชยนาวีมานานหลายปี เป็นอัลลอยทีม่ สี ว่ นประกอบหลักเป็น
ทองแดง โดยมีธาตุผสมต่าง ๆ ได้แก่ อะลูมเิ นียม นิกเกิล และเหล็ก อยูใ่ นตระกูลอะลูมนิ มั บรอนซ์ ข้อเด่นคือ มีความแข็งแรง
สูง และทนต่อการกัดกร่อนในน�ำ้ ทะเล [๒ - ๔] โครงสร้างหลักทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญได้แก่ โครงสร้างแบบ Kappa (k) จากงาน
วิจยั ทีผ่ า่ นมา [๕] แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างของ Kappa (k) ประกอบด้วย kI, kII, kIII และ kIV ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนของเหล็ก
นิกเกิล และทองแดง โดยทีโ่ ครงสร้างของ kI มีรปู ร่างคล้ายดอกกุหลาบ, kII เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, kIII ลักษณะโครงสร้าง
เป็นชัน้ บาง ๆ เรียวยาว ส่วน kIVเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ ละเอียด แสดงรายละเอียดดังรูปที่ ๒ (ก) ส�ำหรับโครงสร้างของ kIII จะมี
ความไวต่อปฏิกริ ยิ าเคมีมากกว่าโครงสร้างแบบอัลฟ่า (a) นอกจากนีย้ งั พบว่าเมือ่ วางวัตถุบนผิวของนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์
ทีม่ รี อยแยกเล็ก ๆ และแช่อยูใ่ นน�ำ้ ทะเลประมาณ ๑ เดือน จะเกิดการกัดกร่อนลึก ๘๐ ไมครอน โดยเฉพาะบริเวณโครงสร้าง
แบบ kIII [๕] ดังนัน้ จึงควรหลีกเลีย่ งโครงสร้างแบบ kIII ในงานหล่อนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ โดยใช้วธิ กี ารอบด้วยความร้อน
(Heat Treatment) หลังจากหล่อนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างของแคปป้า และอุณหภูมใิ นการอบทีเ่ หมาะสม
คือ 675 °C ซึง่ เป็นอุณหภูมทิ มี่ กี ารตกตะกอนและมีความหนาแน่นสูงในโครงสร้างจุลภาคเมทริกซ์ของนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์
[๕] ชิน้ งานหล่อ NAB มีโครงสร้างจุลภาคพืน้ ฐานของทองแดง คือ อัลฟ่า (a) ซึง่ มีการเรียงตัวของอะตอมโครงข่ายแบบ
Face - Centered Cubic (FCC) และเบต้า (β) มีการเรียงตัวแบบ Body - Centered Cubic โครงสร้างแบบมาเทนไซด์
ซึง่ ในระหว่างการเย็นตัวอย่างช้า ๆ ของอุณหภูมใิ นงานหล่อ โครงสร้างจุลภาคของ NAB จะมีความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
ดังแสดงในรูปที่ ๒ (ข) ซึง่ เป็นรูปของเฟสไดอะแกรมของ Cu-Al-5Ni-5Fe Alloy จะเห็นว่าทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู โครงสร้างจุลภาค
ของ NAB ประกอบด้วยโครงสร้างแบบ a และ β โดยที่ β จะเปลีย่ นโครงสร้างเป็นมาเทนซิตกิ (Martensitic) ทีม่ คี วาม
ซับซ้อนและมีความหนาแน่นสูงตามการเย็นตัวโดยการตกตะกอน [๖]
ในระหว่างการเย็นตัว โครงสร้าง β จะเปลีย่ นไปเป็นโครงสร้าง α และ k โดยขึน้ อยูก่ บั อัตราการเย็นตัว (Cooling Rate)
เมือ่ อัตราการเย็นตัวสูง บางโครงสร้าง β ยังคงอยูใ่ นโครงสร้างจุลภาคของ NAB นิกเกิลทีเ่ ป็นธาตุผสมใน NAB จะท�ำให้เพิม่
ความต้านทานต่อการเกิดการกัดกร่อนแบบ Dealloying โดยนิกเกิลจะเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดเฟส k ขึน้ ในโครงสร้างของ NAB
และท�ำให้เฟส β มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนแบบสูญเสียธาตุผสม (Dealloying) และ Cavitation - Erosion เพิม่ มากขึน้

ก)
ข)
รูปที่ ๒ ก) Schematic Micrographs Of As - Cast NAB Alloy ข) Phase Diagram Of Cu-Al-5Ni-5Fe Alloy
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๓. ก้าวต่อไปในการพัฒนานิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์

ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะค้นคว้า วิจยั และพัฒนาการหล่อ NAB ท�ำให้โครงการวิจยั ศึกษาความเป็นไปได้ในการหล่อ
ต้นแบบใบจักรนิกเกิลอะลูมเิ นียมบรอนซ์ ของนาวาตรี เสวียง เถือ่ นบุญ หัวหน้าโครงการ สามารถพัฒนากระบวนการหล่อ
ใบจักรต้นแบบขนาด ๑๕ กิโลกรัม ประสบผลส�ำเร็จเป็นครัง้ แรก และจากการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีดว้ ยเครือ่ ง XRF
(X - Ray Fluorescence Spectrometry) พบว่ามีสว่ นผสมทางเคมีตามตารางที่ ๒ และเมือ่ เปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
NAB C98500 จะเห็นว่าชิน้ งานหล่อจากกรมอูท่ หารเรือมีสว่ นผสมใกล้เคียงกับมาตรฐาน ตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ Chemical Composition of The Investigated NAB Alloy, Mass Content %. [๑]

NAB

Cu
Balanced
Balanced

NAB (C98500)
As Casted NAB

Chemical Composition (%mass)
Fe
Al
Ni
3.5 - 4.5
8.5 - 9.5
4.0 - 5.0
3.82
8.24
3.46

Mn
0.8 - 1.5
0.54

เมือ่ น�ำชิน้ ทดสอบ NAB ทีไ่ ด้ไปด�ำเนินการทดสอบหาความต้านทานแรงดึง (Tensile Testing) ตามมาตรฐาน JIS Z 2201
เพือ่ หาคุณสมบัตทิ างกลทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ กติของชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ นการอบอ่อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 675°C เป็นเวลา ๖ ชัว่ โมง เย็นตัวในอากาศ
และชิน้ ทดสอบทีไ่ ม่ผา่ นการอบอ่อน เพือ่ เปรียบเทียบคุณสมบัตทิ างกล ได้แก่ ค่าความต้านทานแรงดึง ณ จุดคราก (Yield
Strength) ความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength) และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (Percent Elongation)
จากนัน้ น�ำชิน้ ทดสอบ NAB ดังกล่าวตรวจพิสจู น์โครงสร้างทางจุลภาคด้วยเครือ่ ง Light Optical Microscope (LOM)
รวมถึงการตรวจสอบค่าความแข็ง (Hardness) ได้ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างกลตามตารางที่ ๓ และภาพโครงสร้างทาง
จุลภาคตามรูปที่ ๓ ตามล�ำดับ
ตารางที่ ๓ Mechanical Properties Of As - Cast And Annealed NAB

NAB (As Cast)
NAB (Annealed)

Yield Strength
(MPa)
175.4
317.3

Mechanical Properties
Tensile Strength Elongation
(MPa)
(%)
682.4
19.3
682.4
22.7

Hardness
(HV)
180
175

(ก)
(ข)
รูปที่ ๓ ก) โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานหล่อ NAB ไม่ผา่ นการอบอ่อน ข) โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานหล่อ NAB หลังการอบอ่อน 675°C
เป็นเวลา ๖ ชั่วโมง และเย็นตัวในอากาศ [๘]
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จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนทีม่ ผี ลต่อคุณสมบัตทิ างกลเมือ่ เปรียบเทียบของชิน้
ทดสอบ NAB ทีผ่ า่ นการอบอ่อนและไม่ผา่ นการอบอ่อน ค่าความต้านทานแรงดึง ณ จุดคราก ของชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ นการอบอ่อน
มีคา่ สูงกว่าชิน้ ทดสอบทีไ่ ม่ผา่ นการอบอ่อน แต่อย่างไรก็ตาม ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดและค่าความแข็งมีคา่ ใกล้เคียงกัน
โดยชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ นการอบอ่อน มีคา่ ความต้านทานแรงดึง ณ จุดคราก ความต้านทานแรงดึงสูงสุด ความแข็ง และเปอร์เซ็นต์
การยืดตัว คือ 317 MPa, 682 MPa, 170HV และ 22.7%, ตามล�ำดับ จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ น
การอบอ่อนนัน้ มีคา่ เปอร์เซ็นต์การยืดตัวเพิม่ ขึน้ หลังผ่านการอบอ่อน ท�ำให้ยนื ยันได้วา่ กระบวนการทางความร้อนมีอทิ ธิพล
ต่อคุณสมบัตทิ างกลและโครงสร้างทางจุลภาค โดยชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ นการอบอ่อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 675°C นับเป็นเวลา ๖ ชัว่ โมง
มีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวทีด่ กี ว่า ส่วนโครงสร้างทางจุลภาคของชิน้ งานทีผ่ า่ นการอบอ่อนนัน้ ไม่พบโครงสร้างแบบ b แต่จะพบ
โครงสร้างแบบ a และ k โดย a มีขนาดใหญ่ขนึ้ จ�ำนวน kI เฟสเพิม่ สูงขึน้ และสามารถมองเห็นได้ทกี่ ำ� ลังขยายต�ำ่ ดังแสดงใน
รูปที่ ๓ แสดงให้เห็นว่าเมือ่ อุณหภูมลิ ดลงต�ำ่ กว่า ๙๐๐ องศาเซลเซียส โครงสร้าง b จะเปลีย่ นไปเป็น a และ k การน�ำชิน้ ทดสอบ
NAB อบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 675 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๖ ชัว่ โมง แล้วให้เย็นตัวในอากาศ มีผลท�ำให้โครงสร้าง b สลายไป
มีผลท�ำให้ NAB มีความต้านทานการกัดกร่อนทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากโครงสร้างแบบ b สามารถเกิดการกัดกร่อนอันเนือ่ งจากการ
สูญเสียธาตุอะลูมเิ นียมได้งา่ ยเพราะมีสว่ นผสมของอะลูมเิ นียมมากกว่า a

๔. ก้าวต่อไปในการพัฒนากรรมวิธีการขึ้นรูปนิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์

การศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมาท�ำให้ทราบว่าผลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อน (Heat Treatment) ไม่วา่
จะเป็นอุณหภูมิ เวลาในการแช่ และอัตราการเย็นตัว มีผลต่อคุณสมบัตทิ างกล คุณสมบัตคิ วามต้านทานการกัดกร่อน และ
โครงสร้างทางจุลภาคของ NAB การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัตขิ อง NAB เพือ่ ให้ได้คณ
ุ สมบัตทิ างกลตามทีเ่ ราต้องการ
นัน้ จ�ำเป็นต้องศึกษาในเชิงลึกถึงโครงสร้างระดับไมโคร และกระบวนการขึน้ รูปทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้เข้าใจถึงพฤติกรรม และ
ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อคุณสมบัตทิ างกลของ NAB เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสูค่ ณ
ุ สมบัตทิ างกลทีด่ ขี นึ้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทีก่ องทัพเรือต้องการ ส�ำหรับกรรมวิธขี นึ้ รูปโลหะนอกจากกรรมวิธกี ารหล่อขึน้ รูปแล้ว ยังมีกรรมวิธปี ระเภทการขึน้ รูปร้อน
(Hot Forming) การขึน้ รูปเย็น (Cold Forming) ทัง้ วิธกี ารตีขนึ้ รูป (Forging) กระบวนการอัดขึน้ รูป (Extrusion) เป็นต้น
และไม่วา่ จะขึน้ รูปประเภทไหนและวิธกี ารใด จะให้คณ
ุ สมบัตทิ างกลของโลหะทีแ่ ตกต่างกัน และขึน้ อยูก่ บั ผลิตภัณฑ์วา่
เหมาะสมต่อการขึน้ รูปประเภทและวิธกี ารใด
กองทัพเรือมีเรือรบหลายประเภทและหลายขนาด ซึง่ เป็นไปตามความเหมาะสมในภารกิจ ซึง่ เรือรบในแต่ละประเภท
นั้น จะใช้ใบจักรที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งแบบเป็นพวง ปรับมุมใบจักรได้และไม่ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทและภารกิจ
หากเป็นใบจักรแบบพวงจะใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยการหล่อ หากเป็นใบจักรแบบปรับมุมใบจักร และใบจักรแบบ Voith
Schneider ทีใ่ ช้ในกองเรือทุน่ ระเบิดนัน้ สามารถท�ำได้ทงั้ การหล่อและการตีขนึ้ รูป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั วัสดุและความสามารถ
ในการขึน้ รูป (Formability) ของวัสดุแต่ละประเภท ซึง่ หากสามารถตีขนึ้ รูปได้ จะท�ำให้คณ
ุ สมบัตทิ างกลของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้สงู ขึน้
แต่กม็ ขี อ้ จ�ำกัด ซับซ้อน และยุง่ ยากมากขึน้ ต้องพิจารณาถึงขนาดและแรงของเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ ตัวแปรต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น
แม่พมิ พ์ คุณสมบัตขิ องวัสดุ อุณหภูมิ ความเร็วในการขึน้ รูป ฯลฯ
จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้ทราบว่าอุณหภูมกิ ารขึน้ รูปจะมีผลต่อโครงสร้างจุลภาค และขนาดของเกรน (Grain
Size) ซึง่ มีความส�ำคัญต่อคุณสมบัตทิ างกลของผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย โดยการตีขนึ้ รูปทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กว่าอุณหภูมกิ ารเกิดผลึกใหม่
(Recrystallization Temperature) นัน้ ถือว่าเป็นการตีขนึ้ รูปร้อน (Hot Forging) และต�ำ่ กว่าถือว่าเป็นการตีขนึ้ รูปเย็น
(Cold Forging) ซึง่ การตีขนึ้ รูปร้อนนัน้ มีขอ้ ดีคอื ใช้แรงในการขึน้ รูปต�ำ่ กว่า
ก้าวต่อไปในการพัฒนาการตีขนึ้ รูปของ NAB จะต้องด�ำเนินการวิจยั เพือ่ รวบรวมตัวแปรทีส่ ำ� คัญต่อกระบวนการตีขนึ้
รูปร้อน โดยเฉพาะคุณสมบัตทิ างกลของ NAB เมือ่ ถูกตีขนึ้ รูปร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ลยอุณหภูมกิ ารเกิดผลึกใหม่ของ NAB ส�ำหรับ
อุณหภูมกิ ารเกิดผลึกใหม่ของ NAB ค�ำนวณจาก 0.66Tm (Tm=อุณหภูมหิ ลอมเหลว) ซึง่ Tm ของ NAB คือ 1,060 °C
ดังนัน้ อุณหภูมกิ ารเกิดผลึกใหม่ของ NAB คือ 699.6 °C ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ เพือ่ ศึกษาและตรวจพิสจู น์คณ
ุ สมบัติ
ทางกลของ NAB ทีห่ ล่อจากโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ แผนกโรงงานเครือ่ งกล กองโรงงาน อูท่ หารเรือธนบุรี กรมอูท่ หารเรือ
โดยวิธกี ารทดสอบหาความต้านทานแรงกด (Compressive Testing) ทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ ง ๆ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของเส้น
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โค้งความเค้นจริง - ความเครียดจริง (True Stress - Strain Curve) ทีไ่ ด้ และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิน้ ทดสอบที่
ผ่านกระบวนการกดขึน้ รูป อันจะท�ำให้เข้าใจถึงคุณสมบัตขิ อง NAB อย่างลึกซึง้ และเพียงพอต่อการน�ำไปสูก่ ระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีการขึน้ รูปโลหะของกรมอูท่ หารเรือต่อไป

๕. การทดสอบความต้านทานแรงกด (Compressive Testing) ของ NAB ที่อุณหภูมิสูง
๕.๑ กระบวนการทดสอบ (Experiment Procedure)
การทดสอบความต้านทานแรงกดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู (Hot Compression Test) ด้วยเครือ่ งแปรรูปร้อน (Deformation
Dilatometer) จากสถาบันเหล็ก ซึง่ มีเครือ่ งเดียวในประเทศไทย แสดงดังรูปที่ ๔ ก) จะท�ำให้ทราบคุณสมบัตทิ างกล
ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ของชิน้ ทดสอบ ได้แก่ ความต้านทานแรงกดสูงสุด (Compressive Strength) โดยชิน้ ทดสอบทุกชิน้ จะผ่านการ
อบอ่อน (Anneal) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 675°C เป็นเวลา ๖ ชัว่ โมงและให้เย็นตัวในอากาศ โดยการทดสอบดังกล่าว จะเป็นการทดสอบ
ด้วยกระบวนการทางความร้อน (Thermo - Mechanical Testing) ซึง่ เป็นการทดสอบการกดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ในแต่ละอุณหภูมิ
825°C, 850°C และ 900°C ชิน้ ทดสอบจะมีลกั ษณะทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร และสูง ๕ มิลลิเมตร
โดยอบแช่เพือ่ ให้ชนิ้ ทดสอบมีอณ
ุ หภูมทิ ที่ วั่ ถึงชิน้ งาน จากนัน้ ออกแรงกดตามแนวความสูงทรงกระบอกด้วยความเร็วในการ
ขึน้ รูป 0.01 S - 1 และเปอร์เซ็นต์การกดทีร่ อ้ ยละ ๖๐ ของความสูง ใช้โมลิบดีนมั เป็นสารหล่อลืน่ ระหว่างชิน้ ทดสอบและ
หัวกด และปล่อยให้เย็นตัวด้วยอัตรา ๒๕ องศาต่อวินาที รายละเอียดเครือ่ งแปรรูปร้อนและการติดตัง้ ชิน้ ทดสอบแสดงดังรูปที่ ๔ ข)

ก)
รูปที่ ๔ ก) เครือ่ งทดสอบการแปรรูปร้อน

ข)
ข) การติดตัง้ ชิน้ ทดสอบ NAB บนเครือ่ งแปรรูปร้อน

จากนัน้ น�ำชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ นการกดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ไปถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคด้วยเครือ่ ง Light Optical Microscope
(LOM) โดยการถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคของ NAB นัน้ จะต้องขัดชิน้ ทดสอบและกัดด้วยกรดตามสูตร 5 g FeCl3 + 5 ml HCl +100
ml H20 เพือ่ ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ขนาดของเกรนโดยใช้วธิ กี ารหาขนาดเกรนโดยใช้เส้น (Linear Intercept Method) ตาม
มาตรฐาน ASTM E112 รวมถึงการตรวจสอบค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness) ของชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ นการกดขึน้ รูป
๕.๒ ผลการทดสอบและวิเคราะห์
จากผลการทดสอบทีไ่ ด้ จะเห็นว่าหลังจากทดสอบการกดทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ ง ๆ ความต้านทานแรงกดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู จะมีคา่
ต�ำ่ กว่าความต้านทานแรงกดทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ่� กว่า ทีอ่ ณ
ุ หภูมกิ ารกด 825 °C จะเกิดช่วงของการคืนตัว (Recovery) และช่วงการ
ตกผลึก (Recrystallization) เมือ่ ความเครียดเพิม่ และความเค้นก็จะเพิม่ จนกระทัง่ ถึงจุดสูงสุด และต�ำ่ กว่าค่าอิม่ ตัว ส่วนที่
อุณหภูมกิ ารกด 900 °C จะปรากฏช่วงของการคืนตัวเท่านัน้ ค่าความเค้นจะลดลงเล็กน้อยหลังจากถึงจุดสูงสุด ดังแสดงใน
รูปที่ ๕ จะเห็นได้วา่ เมือ่ ชิน้ ทดสอบ NAB ถูกขึน้ รูปทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ ค่าความต้านทานแรงกด มีคา่ ลดลง ท�ำให้ใช้แรงในการ
ขึน้ รูปน้อยลงด้วย
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รูปที่ ๕ กราฟผลการทดสอบ NAB ที่อุณหภูมิในการกดต่าง ๆ

อุณหภูมิในการกดขึ้นรูปมีบทบาทส�ำคัญในการเสียรูปของ NAB โดยค่าความต้านทานแรงกด (Yield Stress)
ความต้านทานแรงกดสูงสุด (Maximum Compressive Stress) ความแข็ง (Hardness) และขนาดของเกรน (Grain Size)
ดังแสดงในตารางที่ ๔ จะเห็นได้วา่ ค่าความต้านทานแรงกด ค่าความต้านทานแรงกดสูงสุดมีคา่ ลดลงเมือ่ อุณหภูมกิ ารกด
ขึน้ รูปสูงขึน้
ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบการกดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ของ NAB
Mechanical Properties
Yield Stress (MPa)

Maximum Compressive
Stress (MPa)

Hardness (HV)

Grain Size (µm)

NAB Tested at 825°C
NAB Tested at 850°C

14.3
6.2

206.0
205.1

6.9
8.1

NAB Tested at 900°C

3.4
4.3
184.8
-1
Note: 40% Reduction, Strain Rate 0.01 s

8.5

18.3
9.7

ส�ำหรับค่าความแข็ง โครงสร้างทางจุลภาค และขนาดของเกรน จะถูกน�ำไปทดสอบหลังจากชิน้ งานผ่านการทดสอบการ
กดแล้ว ขนาดเกรนของชิน้ ทดสอบทีถ่ กู กดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 825°c, 850°c และ 900°c มีขนาด 6.9 µm., 8.1 µm และ 8.5 µm
ตามล�ำดับ จะเห็นว่าขนาดของเกรนมีคา่ ใหญ่ขนึ้ เมือ่ อุณหภูมกิ ารกดขึน้ รูปสูงขึน้ แสดงดังรูปที่ ๖ ส่วนค่าความแข็งกลับมีคา่
ลดลง 206.0, 205.1และ 184.8 ตามล�ำดับ โดยผลของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมกิ ารกดขึน้ รูปและความแข็งแสดงใน
รูปที่ ๖ เมือ่ อุณหภูมกิ ารกดขึน้ รูปเพิม่ ขึน้ ค่าความแข็งจะลดลง ในขณะทีข่ นาดของเกรนมีขนาดใหญ่ขนึ้ ค่าความแข็งของ
ชิน้ ทดสอบหลังจากการกดขึน้ รูปทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กว่า มีคา่ ต�ำ่ กว่าชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ นการกดขึน้ รูปทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ กว่า หลังจากการ
ทดสอบการกดขึน้ รูป ขนาดของเกรนจะใหญ่ขนึ้ ตามอุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ อาจจะเนือ่ งมาจากมีการเติบโตของเกรนและมีการ
กระจายตัวสูง โครงสร้างจุลภาคทีไ่ ด้จะมีลกั ษณะหยาบซึง่ เป็นข้อบกพร่องทางด้านวัสดุทคี่ วรหลีกเลีย่ งเมือ่ ท�ำการขึน้ รูปร้อน
เพราะเป็นสาเหตุของการท�ำให้ความแข็งลดลง [๑๑]
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รูปที่ ๖ อิทธิพลของอุณหภูมิการกดขึ้นรูปที่มีต่อขนาดเกรนและความแข็ง

รูปที่ ๗ ผลของการวัดความแข็งในต�ำแหน่งต่าง ๆ ของชิ้นทดสอบ NAB ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

a)(ก)

(ข)b)
142 วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖

นิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์โลหะผสมความแข็งแรงสูง อีกก้าวหนึ่งของพัฒนาการเทคโนโลยีโลหะวิทยากรมอู่ทหารเรือ

(ค)
(ง)
d)
					
รูปที่ ๘ ภาพโครงสร้างจุลภาคของ NAB
		
ก) หลัc)งจากการอบอ่อนที่ 675 °C			
ข) หลังจากกดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 825 °C
		
ค) หลังจากกดขึ้นรูปร้อนที่อุณหภูมิ 850 °C		
ง) หลังจากกดขึ้นรูปร้อนที่ 900 °C

จากภาพโครงสร้างทางจุลภาคของ NAB การอบอ่อนทีไ่ ม่ผา่ นการทดสอบ เปรียบเทียบกับชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ นการทดสอบ
การกดขึน้ รูปร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 825 °C, 850 °C และ 900 °C และเย็นตัวทีอ่ ตั รา 25 °c/s ผลทีไ่ ด้ขนาดของเกรนมีขนาดทีใ่ หญ่ขนึ้
มากกว่าชิน้ ทดสอบทีไ่ ม่ผา่ นการกดขึน้ รูปร้อน ตามตารางที่ ๔ เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างอุณหภูมกิ ารทดสอบ
การกดขึน้ รูปร้อนและขนาดเกรนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการกดขึน้ รูป ท�ำให้ทราบว่าอุณหภูมกิ ารกดขึน้ รูปจะมีผลต่อขนาดเกรน
ที่เกิดขึ้น กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิการกดขึ้นรูปสูงขึ้น จะท�ำให้ขนาดเกรนที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่กว่าอุณหภูมิการกดขึ้นรูป
ต�่ำกว่าแสดงดังรูปที่ ๘ และเมื่อท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการทดสอบการกดขึ้นรูป ขนาดเกรน
และความแข็ง ท�ำให้ทราบว่าเมือ่ อุณหภูมกิ ารกดขึน้ รูปสูงขึน้ จะท�ำให้ชนิ้ งานมีคา่ ความแข็งลดลง ในขณะทีข่ นาดเกรน
มีขนาดใหญ่ขนึ้ เนือ่ งจากอุณหภูมกิ ารกดขึน้ รูปสูงขึน้ จะท�ำให้ความแข็งของชิน้ ทดสอบ NAB ลดลง ดังแสดงในรูปที่ ๗ ดังนัน้
หากต้องการควบคุมและปรับปรุงคุณสมบัตทิ างกลของ NAB จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องควบคุมตัวแปรทีม่ ผี ลต่อโครงสร้างทางจุลภาค
ไม่วา่ จะเป็นอุณหภูมใิ นการอบ อัตราการเย็นตัว และอุณหภูมกิ ารกดขึน้ รูป เนือ่ งจากโครงสร้างทางจุลภาคจะส่งผลโดยตรง
ต่อคุณสมบัตทิ างกลของชิน้ งาน
๕.๓ บทสรุปจาการวิจัย
โลหะผสมนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ เป็นโลหะทีม่ คี วามแข็งแรง ความแข็ง และความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง
จึงถูกน�ำมาใช้ในงานวิศวกรรมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ไม่วา่ จะเป็นวาล์ว
เฟือง ใบจักรเรือ ฯลฯ ด้วยคุณสมบัตทิ างด้านความแข็งแรง และความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง แต่ดว้ ยการหล่อโลหะผสม
ดังกล่าว มีความซับซ้อนและยุง่ ยาก ท�ำให้โลหะผสมนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์มรี าคาสูงมาก ใบจักรและอะไหล่ทใ่ี ช้ในเรือของ
กองทัพเรือกว่าร้อยละ ๘๐ ใช้วสั ดุประเภทนี้ ปัจจุบนั กรมอูท่ หารเรือประสบผลส�ำเร็จ ในการวิจยั และพัฒนาจนสามารถ
หล่อวัสดุนกิ เกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ได้เทียบเท่ามาตรฐานจากต่างประเทศ ในบทความนี้ ได้พสิ จู น์ทราบแล้วว่าอุณหภูมมิ ผี ล
ต่อโครงสร้างทางจุลภาคและคุณสมบัตทิ างกลของนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์อย่างไร โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบหาคุณสมบัติ
ความต้านทานแรงดึง (Tensile Testing) ระหว่างชิน้ ทดสอบ NAB ทีผ่ า่ นการอบอ่อน 675°C และไม่ผา่ นการอบอ่อน และ
การทดสอบคุณสมบัตคิ วามต้านทานแรงกดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู (Hot Compression Testing) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 825°C, 850°C และ
900°C ท�ำให้ทราบถึงความเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างจุลภาคของนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ เมือ่ ถูกขึน้ รูปในแต่ละอุณหภูมิ
ดังกล่าว โดยการถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ทีก่ ำ� ลังขยายขนาด ๑,๐๐๐ เท่า น�ำไปสูค่ ำ� ตอบอุณหภูมมิ ผี ล
อย่างไรต่อคุณสมบัตทิ างกลและโครงสร้างทางจุลภาค จากผลการทดสอบท�ำให้ทราบขนาดของเกรนไซด์ ลักษณะทีเ่ กิดขึน้
ของโครงสร้างทางจุลภาค ผลจากการทดสอบทีไ่ ด้จะเป็นแนวทางในการน�ำนิกเกิลอะลูมนิ มั บรอนซ์ไปสูก่ ารพัฒนาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามคุณสมบัตทิ างกลทีเ่ หมาะสมต่อการน�ำไปพัฒนาการผลิตเป็นชิน้ ส่วนทดแทนอะไหล่ยทุ โธปกรณ์ของ
กองทัพเรือต่อไป
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นิกเกิลอะลูมินัมบรอนซ์โลหะผสมความแข็งแรงสูง อีกก้าวหนึ่งของพัฒนาการเทคโนโลยีโลหะวิทยากรมอู่ทหารเรือ

๖.บทส่งท้าย

การวิจยั และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีวสั ดุ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ คุณสมบัตทิ างกลเป็นไปตามความต้องการในการน�ำไปใช้
เป็นการวิจยั ทีม่ คี วามซับซ้อน จ�ำเป็นต้องมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ เครือ่ งมือในการทดสอบ รวมถึงความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ อย่างหลากหลายมิตทิ งั้ ในกองทัพเรือ และหน่วยนอกกองทัพเรือ ทีผ่ า่ นมากรมอูท่ หารเรือ มีการวิจยั
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุมาโดยตลอด ด้วยเห็นความส�ำคัญในการพึ่งพาตนเอง เพื่อน�ำพากรมอู่ทหารเรือไปสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศทางด้านต่อเรือ และตอบสนองต่อกองทัพเรือในการเป็นกองทัพเรือชัน้ น�ำด้วยก�ำลังรบทีส่ มดุล แต่ดว้ ย
สภาวะทางด้านงบประมาณของกองทัพเรือมีจ�ำกัด ขีดจ�ำกัดทางด้านเครื่องมือในการท�ำวิจัย ท�ำให้การด�ำเนินการวิจัย
เป็นไปด้วยความล่าช้า ทัง้ ทีม่ คี วามพร้อมทางด้านบุคลากร แต่บนอุปสรรคต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมา ไม่อาจท�ำให้กรมอูท่ หารเรือ
หยุดยัง้ ความตัง้ ใจในการพยายามวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัสดุลงได้ จะเห็นว่าทีผ่ า่ นมาโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
เทคโนโลยีวสั ดุ มีการของบวิจยั จากหน่วยวิจยั ต่าง ๆ ทัง้ ในและนอกกระทรวงกลาโหม รวมถึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ในความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
เพือ่ ให้การด�ำเนินการวิจยั ของกรมอูท่ หารเรือยังคงด�ำเนินต่อไป
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บทน�ำ

ยางเป็นวัสดุทมี่ สี มบัตเิ ด่นหลายประการโดยเฉพาะสมบัตคิ วามยืดหยุน่ ความสามารถในการหักงอ ความเหนียว
ความทนทานต่อการสึกหรอ รวมถึงความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกหรือพลังงานทีเ่ กิดจากเสียงหรือการสัน่ สะเทือน
นอกจากนี้ ยางยังสามารถยึดติดกับโลหะและสิง่ ทอ (เช่น เส้นใย ผ้าใบ ฯลฯ) ได้ดว้ ย ซึง่ การยึดติดยางกับวัสดุเหล่านีท้ ำ� ให้ยาง
มีความแข็งแรงสูงขึน้ จึงสามารถน�ำยางไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมได้หลากหลายมากยิง่ ขึน้ ปัจจุบนั จึงมีการน�ำยางไปประยุกต์
ใช้งานในชีวติ ประจ�ำวันต่าง ๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็นยางล้อรถ ยางล้อเครือ่ งบิน ยางอุดขอบประตู ขอบกระจก พืน้ รองเท้า ยางโอริง
ปะเก็น ท่อยาง ยางแท่นเครื่อง สายพาน ฯลฯ ยางสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาออกได้เป็น ๒ ชนิดคือยางธรรมชาติ
(หรือยางพารา) และยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติเป็นยางทีไ่ ด้จากต้นยางสายพันธุ์ “Heavea Braziliensis” ซึง่ เป็นต้นไม้
ป่าทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดอยูใ่ นแถบลุม่ แม่นำ�้ อะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ ปัจจุบนั ประเทศไทยสามารถผลิตยางธรรมชาติได้มากเป็น
อันดับหนึง่ ของโลก ตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียตามล�ำดับ ส่วนยางสังเคราะห์เป็นยางทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์
โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด้ จ ากอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ม าท� ำ การสั ง เคราะห์ ผ ่ า นปฏิ กิ ริ ย าที่ เรี ย กว่ า “พอลิ เ มอร์ ไรเซชั่ น
(Polymerization)” ยางสังเคราะห์มอี ยูห่ ลายชนิดขึน้ อยูก่ บั ชนิดของวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาสังเคราะห์และยางสังเคราะห์แต่ละชนิด
ก็มสี มบัตแิ ตกต่างกันไป ด้วยเหตุนผี้ ผู้ ลิตผลิตภัณฑ์หรือชิน้ ส่วนยางจึงจ�ำเป็นต้องมีพนื้ ฐานความรูเ้ กีย่ วกับสมบัตขิ องยางแต่ละ
ชนิดเพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ความรูไ้ ปเลือกใช้ชนิดของยางให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์
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ยางกับการประยุกต์ใช้งาน

ชนิดและการใช้งาน

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber; NR) :
ยางธรรมชาติเป็นยางทีม่ สี มบัตเิ ด่นหลายประการ โดยเฉพาะ
ความยืดหยุน่ และความแข็งแรงเพราะยางธรรมชาติเป็นยาง
ที่มีความทนทานต่อแรงดึงและการฉีกขาดสูงมาก โดยที่
ไม่ตอ้ งมีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงเข้าไปช่วย ด้วยเหตุนี้
ยางธรรมชาติจึงถูกน�ำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่บางแต่
ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง ถุงมือ
ยางรัดของ รวมถึงด้ายยางทีน่ ำ� มาถักเป็นสิง่ ทอเพือ่ ท�ำขอบ
กางเกงใน เหล่านีเ้ ป็นต้น นอกจากนี้ ยางธรรมชาติยงั ถูกใช้
กันมากส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเชิงวิศวกรรมทีต่ อ้ งการ
สมบัตเิ ชิงกลและเชิงพลวัตทีด่ ี เช่น ยางล้อรถยนต์ ยางล้อ
รถบรรทุก ยางล้อเครือ่ งบิน ยางแท่นเครือ่ ง และสายพาน
ล�ำเลียง อย่างไรก็ดี แม้วา่ ยางธรรมชาติจะมีความแข็งแรงและ
ความยืดหยุน่ ทีส่ งู มาก แต่ยางธรรมชาติกม็ ขี อ้ ด้อยอยู่ ๒ ข้อ
หลัก ๆ คือ ๑) ไม่ทนทานต่อน�ำ้ มันหรือตัวท�ำละลายทีไ่ ม่มขี วั้
(Non - Polar Sovent) และ ๒) เกิดการเสือ่ มสภาพได้เร็ว
หากยางได้รับแสงแดด ความร้อน หรือโอโซน ซึ่งข้อด้อย
ดังกล่าวท�ำให้การประยุกต์ใช้งานของยางธรรมชาติมขี ดี จ�ำกัด
จึงต้องมีการพัฒนายางสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ขึน้ มาทดแทน
ยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์บางชนิดทีต่ อ้ งการสมบัติ
ความทนทานต่อน�ำ้ มันหรือความทนทานต่อความร้อน
ยางพอลิไอโซพรีน (Polyisoprene; IR) : เป็นยาง
ที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเลียนแบบยางธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้
ยางชนิดนีจ้ งึ มีสมบัตเิ หมือนยางธรรมชาติทกุ ประการแต่มี
ความบริสทุ ธิส์ งู กว่า (ไม่มกี ารปนเปือ้ นของโปรตีนเหมือนเช่น
ในกรณีของยางธรรมชาติ) จึงสามารถใช้แทนยางธรรมชาติได้
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากยางพอลิไอโซพรีนเป็นยางทีม่ รี าคาสูง
ด้วยเหตุนี้ จึงน�ำยางชนิดนี้ไปใช้แทนยางธรรมชาติเฉพาะ
ในกรณีทตี่ อ้ งการผลิตผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการความบริสทุ ธิส์ งู
และปราศจากสารปนเปื้อน เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์
จุกหัวนมยาง เป็นต้น
ยางสไตรีนบิวตาไดอีน (Styrene - Butadiene
Rubber; SBR) : เป็นยางสังเคราะห์ทสี่ ำ� คัญและใช้กนั มาก
ทีส่ ดุ ในโรงงานอุตสาหกรรม ยางสไตรีนบิวตาไดอีนเป็นยาง
ประเภทใช้งานได้ทั่วไปเช่นเดียวกับยางธรรมชาติเพราะ
สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ในภาพ
รวมพบว่ายางชนิดนีม้ คี ณ
ุ ภาพทีส่ ม�ำ่ เสมอและมีกระบวนการ
ผลิตทีง่ า่ ยกว่ายางธรรมชาติ อีกทัง้ ยังมีความทนทานต่อความ
ร้อนและความทนทานต่อการสึกหรอทีส่ งู กว่ายางธรรมชาติ
เล็กน้อยอีกด้วย อย่างไรก็ดี ยาง SBR มีความแข็งแรงและ
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ความยืดหยุน่ ทีด่ อ้ ยกว่ายางธรรมชาติ จึงไม่สามารถน�ำไปใช้
แทนทีย่ างธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนใหญ่นยิ มน�ำยาง
ชนิดนีไ้ ปใช้ในการผลิตยางล้อรถยนต์ สายพานล�ำเลียง ท่อยาง
รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์
ยางบิวตาไดอีน (Butadiene Rubber; BR) : เป็น
ยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากที่สุดในบรรดายาง
ทัง้ หมด สามารถรักษาสมบัตคิ วามยืดหยุน่ ได้ดแี ม้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ
ต�ำ่ อีกทัง้ ยังเป็นยางทีม่ คี วามต้านทานต่อการสึกหรอสูงมาก
ทีส่ ดุ อีกด้วย จึงนิยมน�ำยางชนิดนีไ้ ปใช้ผสมกับยางธรรมชาติ
ในการผลิตดอกยางรถยนต์ ท�ำไส้ในของลูกกอล์ฟ ลูกฟุตบอล
พืน้ รองเท้า สายพานล�ำเลียง และสายพานส่งก�ำลัง
ยางไนไตร์ล (Nitrile or Acrylonitrile - Butadiene
Rubber; NBR) : เป็นยางสังเคราะห์ที่มีความเป็นขั้วสูง
จึงทนทานต่อการบวมพองในน�้ำมันได้ดี แม้ว่ายางชนิดนี้
จะมีความแข็งแรงและความยืดหยุน่ ทีต่ ำ�่ กว่ายางธรรมชาติ
แต่ยางชนิดนี้ก็มีความทนทานต่อความร้อนและมีความ
ต้านทานต่อการสึกหรอที่สูงกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย
โดยทัว่ ไป ยางชนิดนีเ้ หมาะส�ำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางที่ต้องสัมผัสกับน�้ำมัน เช่น โอริง ปะเก็น ยางแบริ่ง
รับเพลาเรือ สายพานล�ำเลียง ท่อส่งน�ำ้ มัน
ยางคลอโรพรีน (Chloroprene Rubber; CR) :
เป็นยางสังเคราะห์ที่มีชื่อทางการค้าคือ “ยางนีโอพรีน
(Neoprene)” ยางชนิดนีจ้ ดั เป็นยางชนิดพิเศษ (Specialty
Elastomer) เพราะเป็นยางทีม่ สี มบัตโิ ดยรวมทุกอย่างอยูใ่ น
เกณฑ์ทด่ี ี กล่าวคือมีสมบัตเิ ชิงกล เชิงพลวัต ความทนทาน
ต่อความร้อนและความทนทานต่อน�้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
อีกทัง้ ยังเป็นยางทีไ่ ม่ลามไฟอีกด้วย อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากยาง
ชนิดนีม้ รี าคาค่อนข้างสูงมาก จึงใช้ผลิตผลิตภัณฑ์บางชนิด
ที่ ต ้ อ งการทั้ ง สมบั ติ เ ชิ ง กลที่ ดี แ ละมี ค วามทนทาน
ต่อความร้อน โอโซน และน�ำ้ มันเท่านัน้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ทีท่ ำ� จากยางคลอโรพรีน ได้แก่ ยางซีล ท่อยางเสริมแรง สายพาน
ล�ำเลียงในเหมืองแร่ สายพานรูปตัววี (V - Belt) ยางบุ (Lining)
พื้นรองเท้า และผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น
ยางขอบหน้าต่าง ขอบหลังคา ยางรองคอสะพาน ยางรองราง
รถไฟ และยางปลอกสายเคเบิล้
ยางบิวไทล์ (Butyl Rubber; IIR) : เป็นยาง
สังเคราะห์ทมี่ สี มบัตเิ ด่นคือเป็นยางทีม่ คี วามสามารถในการ
เก็บกักลมได้ดีมาก (ยอมให้ก๊าซหรือของเหลวซึมผ่านได้
น้อย) และมีความทนทานต่อความร้อน โอโซน และสารเคมี
ทีด่ เี ยีย่ ม ด้วยเหตุนี้ ยางชนิดนีจ้ งึ มักถูกใช้ในการผลิตยางใน
รถบรรทุก ใช้บผุ นังด้านในของยางล้อรถยนต์ ใช้ทำ� จุกปิด
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ขวดยา ปลอกหุม้ สายไฟหรือสายเคเบิล้
ยางเอธิลนี โพรพิลนี ไดอีนมอนอเมอร์ (EthylenePropylene Diene Monomer Rubber; EPDM) : เป็น
ยางสังเคราะห์ทมี่ สี มบัตเิ ด่นด้านความทนทานต่อความร้อน
โอโซน และสารเคมี ในขณะที่มีสมบัติเชิงกลอยู่ในเกณฑ์
ทีด่ ี ยางชนิดนีจ้ งึ ถูกใช้ในการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ทไี่ ม่สมั ผัส
กับน�ำ้ มันและต้องการอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ยางขอบ
กระจกรถยนต์ ยางขอบประตู ท่อยางหม้อน�ำ้ ท่อลม ฯลฯ
ยางซิลโิ คน (Silicone Rubber; Q) : แม้วา่ ยาง
ซิลิโคนจะเป็นยางที่มีความแข็งแรงและความต้านทานต่อ
การสึกหรอต�ำ่ แต่ยางชนิดนีก้ ม็ คี วามทนทานต่อความร้อน
ทีส่ งู มาก ในขณะทีย่ งั คงรักษาสมบัตคิ วามยืดหยุน่ ไว้ได้แม้
ทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ มาก ๆ จัดเป็นยางทีม่ พี นื้ ผิวลืน่ ยอมให้กา๊ ซ
ซึมผ่านได้ดี ด้วยเหตุนี้ ยางซิลิโคนจึงถูกน�ำไปใช้ในการ
ผลิตชิน้ ส่วนยานอวกาศ ยางปัดน�ำ้ ฝน ฉนวนหุม้ สายเคเบิล้
ปลอกโทรศัพท์มอื ถือ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ตา่ ง ๆ เช่น
เต้านมเทียม เป็นต้น
ยางฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbon Rubber;
FKM) : เป็นยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษทีม่ รี าคาสูงทีส่ ดุ แม้วา่
ยางชนิดนี้จะมีสมบัติเชิงกลที่ค่อนข้างต�่ำ แต่ก็จัดเป็นยาง
ทีม่ คี วามทนทานต่อความร้อนสูงทีส่ ดุ ในบรรดายางทัง้ หมด
ทนต่อน�ำ้ มันและการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดเี ยีย่ ม อีกทัง้
เป็นยางทีไ่ ม่ลามไฟด้วย ยางชนิดนีม้ ชี อื่ การค้าหลากหลาย
ขึน้ อยูก่ บั บริษทั ผูผ้ ลิต เช่น Viton (ของบริษทั DuPont Dow
Elastomers) Fluorel (ของบริษทั 3M Corporation) และ
Technoflon (ของบริษทั Montedison) ยางฟลูออโรอิลาส
โตเมอร์สามารถใช้ในการผลิตปลอกหุม้ สายไฟหรือสายเคเบิล้
โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน
โอโซน สารเคมี และเปลวไฟสูงเป็นพิเศษ นอกจากนีย้ งั นิยม
ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทยางโอริง ปะเก็น ท่อน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิง และอุปกรณ์ในเครือ่ งยนต์ทตี่ อ้ งสัมผัสกับความร้อน
และน�ำ้ มัน รวมถึงชิน้ ส่วนของเครือ่ งบินและจรวด

Rubber) เท่านัน้ เพราะยางดิบ (Raw Rubber) หรือยาง
ทีย่ งั ไม่ได้ผา่ นการแปรรูปจะมีความยืดหยุน่ ต�ำ่ ไหลได้งา่ ย
อีกทัง้ ยังไม่มเี สถียรภาพทางรูปร่าง ดังนัน้ เราจึงไม่สามารถ
น�ำยางดิบไปใช้งานได้โดยตรง จ�ำเป็นต้องแปรรูปยางดิบให้
เป็นยางสุกหรือยางคงรูปโดยอาศัยปฏิกริ ยิ าทางเคมีทเี่ รียก
ว่าปฏิกริ ยิ าวัลคาไนเซชันหรือปฏิกริ ยิ าคงรูป (Vulcanization
Reaction) ซึง่ ปฏิกริ ยิ าดังกล่าวจะท�ำให้ยางเปลีย่ นสภาพ
จากที่ เ คยเป็ น ยางดิ บ (มี ส มบั ติ เ ป็ น เทอร์ โ มพลาสติ ก )
คื อ อยู ่ ใ นสภาพที่ ส ามารถไหลได้ ง ่ า ยไปเป็ น ยางคงรู ป
ซึ่ ง ไม่ ส ามารถไหลได้ อี ก (มี ส มบั ติ เ ป็ น เทอร์ โ มเซต)
เพราะปฏิ กิ ริ ย าคงรู ป จะท� ำ ให้ โ มเลกุ ล ของยาง
เกิ ด การเชื่ อ มโยงกั น เกิ ด เป็ น ร่ า งแห ๓ มิ ติ ดั ง แสดง
ในรูปที่ ๑ (ข) ยางคงรูปที่ได้จึงมีความยืดหยุ่นและมี
เสถียรภาพทางรูปร่างสูงขึ้น นอกจากนี้ การคงรูปยาง
ดังกล่าวยังท�ำให้ยางมีสมบัตเิ ชิงกลต่าง ๆ สูงขึน้ ยางจะมี
ความสามารถในการรักษาสมบัติและรูปร่างที่อุณหภูมิสูง
หรือต�ำ่ มาก ๆ ได้ดขี นึ้ จึงท�ำให้สามารถน�ำยางทีค่ งรูปแล้วไป
ใช้งานในช่วงอุณหภูมทิ กี่ ว้างมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยางคงรูปทีไ่ ด้
ก็จะมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสาร
เคมีโดยเฉพาะน�้ำมันและตัวท�ำละลายสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้
ผลิตภัณฑ์ยางทีเ่ ราน�ำไปใช้งานในชีวติ ประจ�ำวันเกือบทัง้ หมด
ไม่วา่ จะเป็นยางรัดของ ยางล้อรถ ท่อยาง ลูกโป่ง ถุงมือยาง
จุกหัวนมยาง หรือแม้แต่ถงุ ยางอนามัย ก็ลว้ นแล้วแต่เป็นยาง
ทีผ่ า่ นกระบวนการแปรรูปเพือ่ ท�ำให้ยางเกิดการคงรูปแล้วทัง้
สิน้ ในภาพรวมแล้วการแปรรูปจากยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์
ยางนัน้ มีขนั้ ตอนหลัก ๆ อยู่ ๕ ขัน้ ตอน ดังแสดงในรูปที่ ๒

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

เมือ่ กล่าวถึงค�ำว่า “ยาง” ทุก ๆ คนก็คงจะนึกถึงวัสดุ
ทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูง ดึงยืดได้งา่ ยและเมือ่ แรงดึงทีก่ ระท�ำนัน้
หมดไป วัสดุชนิดนีก้ จ็ ะกลับคืนสูร่ ปู ร่างเดิม (หรือใกล้เคียง)
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ดังกล่าว
ก็ตรงกับค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “ยาง” ในพจนานุกรม
เช่นกัน อย่างไรก็ดี สมบัตขิ องยางตามทีค่ นส่วนใหญ่เข้าใจนัน้
จะเป็นสมบัตขิ องยางคงรูปหรือยางวัลคาไนซ์ (Vulcanized

(ก)
(ข)
รูปที่ ๑ โครงสร้างของ (ก) ยางดิบและ (ข) ยางคงรูปหรือยางสุก
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การออกสูตรเคมียาง
การผสมเคมียาง
การขึ้นรู ปยาง

ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มคี ณ
ุ ภาพทีต่ ำ�่ กว่าทีค่ วรจะเป็น ด้วยเหตุ
นี้ ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ยางจึงควรตระหนักอยูเ่ สมอว่าแม้วา่ จะใช้
สูตรยางเดียวกัน แต่ถา้ ใช้เครือ่ งผสมคนละเครือ่ งกันหรือใช้วธิ ี
และเทคนิคในการผสมไม่เหมือนกัน (เช่นการใช้สภาวะการ
ผสมหรือการจัดล�ำดับการเติมสารเคมีลงไปในเครือ่ งผสมที่
แตกต่างกัน) ก็จะส่งผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์ยางทีไ่ ด้มคี ณ
ุ ภาพที่
ไม่เหมือนกัน

การคงรู ปยาง
การตกแต่งผลิตภัณฑ์
รูปที่ ๒ ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

ขัน้ ตอนที่ ๑ การออกสูตรเคมียาง
การออกสูตรเคมียางนับเป็นขั้นตอนแรกที่มีความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อสมบัตหิ รือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาง อีกทัง้
ยังส่งผลอย่างมากต่อต้นทุนในการผลิตอีกด้วย สูตรการผสม
เคมียางทีด่ นี นั้ จะต้องเป็นสูตรทีน่ อกจากจะท�ำให้ยางมีสมบัติ
ทีด่ ตี รงตามต้องการแล้ว ยังต้องเป็นสูตรทีท่ ำ� ให้กระบวนการ
ผลิตมีต้นทุนที่ต�่ำอีกด้วย การออกสูตรเคมียางจึงนับเป็น
ขั้นตอนที่ค่อนข้างยากเพราะการออกสูตรเคมียางที่ดีนั้น
ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับสมบัติและการใช้งานของยาง
แต่ละชนิดโดยละเอียด อีกทั้งยังจ�ำเป็นต้องรู้หน้าที่ของ
องค์ประกอบชนิดต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการผสมเคมียางเป็นอย่างดี
ขัน้ ตอนที่ ๒ การผสมเคมียาง
เมือ่ ออกสูตรการผสมเคมียางเรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอน
ถัดมาก็คอื การผสมเคมียางซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีน่ ำ� ยางและสาร
เคมีชนิดต่าง ๆ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบในสูตรมาผสมรวมเข้าด้วย
กันโดยใช้เครือ่ งผสม (รูปที่ ๓) ซึง่ อาจจะเป็นเครือ่ งผสมระบบ
เปิด เช่น เครือ่ งรีดแบบ ๒ ลูกกลิง้ (Two - Roll Mill) หรือ
อาจจะเป็นเครือ่ งผสมระบบปิด เช่น เครือ่ งนวด (Kneader)
หรือเครือ่ งแบนบูรี่ (Banbury Internal Mixer) ก็ได้ ยางที่
ผ่านการผสมสารเคมีเรียบร้อยแล้วจะมีชอื่ เรียกทางเทคนิค
ว่า “ยางคอมพาวด์ (Rubber Compound)” การผสมเคมี
ยางนับเป็นอีกขัน้ ตอนหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างมากต่อสมบัติ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะหากสารเคมีทเี่ ติมลงไปใน
ยางกระจายตัวได้ไม่ดี ก็จะส่งผลโดยตรงต่อความสม�ำ่ เสมอ
ทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือถ้าหากสารตัวเติมเสริมแรง
ทีเ่ ติมลงไปเกิดการแตกตัว (Dispersion) ได้ไม่ดี ก็จะส่งผล
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(ก)

(ข)
รูปที่ ๓ เครื่องผสมยาง (ก) เครื่องผสมระบบปิด และ
(ข) เครื่องผสมระบบเปิด (Two - Roll Mill)

ยางกับการประยุกต์ใช้งาน

ขัน้ ตอนที่ ๓ การขึน้ รูปยาง
หลังจากทีย่ างและสารเคมีผสมเข้ากันได้เรียบร้อยแล้ว
ยางคอมพาวด์ที่เพิ่งผสมเสร็จก็จะถูกรีดให้เป็นแผ่นบาง
เพือ่ ระบายความร้อนทีเ่ กิดขึน้ จากการผสม จากนัน้ แผ่นยาง
คอมพาวด์เหล่านี้ก็จะถูกน�ำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้
เทคนิคการขึน้ รูปต่าง ๆ ดังนี้
การขึน้ รูปด้วยแม่พมิ พ์
การใช้แม่พมิ พ์ขนึ้ รูปยาง เป็นการขึน้ รูปยางพร้อม ๆ
กับการคงรูปโดยอาศัยความร้อนและแรงอัด การขึน้ รูปด้วย
แม่พมิ พ์เป็นวิธกี ารทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ยาง
ส่วนใหญ่ไม่วา่ จะเป็นยางโอริง ปะเก็น ยางรองแท่นเครือ่ ง
ยางกันกระแทกท่าเรือ พืน้ รองเท้า หรือแม้แต่ยางล้อรถยนต์
ก็ลว้ นแล้วแต่ใช้วธิ กี ารขึน้ รูปด้วยแม่พมิ พ์ทงั้ สิน้ การขึน้ รูป
ด้วยวิธนี จี้ ำ� เป็นต้องให้ความร้อนแก่แม่พมิ พ์กอ่ นทีจ่ ะน�ำยาง
ไปใส่ลงในเบ้าพิมพ์เพราะความร้อนของแม่พมิ พ์จะท�ำให้ยาง
มีความหนืดต�ำ่ ลง (ยางนิม่ มากขึน้ ) ยางจึงไหลเต็มเบ้าพิมพ์ได้
ง่ายยิง่ ขึน้ และเมือ่ ยางไหลเต็มเบ้าพิมพ์แล้ว ความร้อนจาก
แม่พิมพ์ก็จะท�ำให้ยางเกิดปฏิกิริยาคงรูปหรือท�ำให้ยางสุก
ก่อนทีจ่ ะเปิดแม่พมิ พ์และแกะเอาผลิตภัณฑ์ยางออกจากเบ้า
พิมพ์ แม้วา่ การขึน้ รูปด้วยแม่พมิ พ์จะแบ่งออกเป็น ๓ วิธี ได้แก่
การขึน้ รูปด้วยแม่พมิ พ์แบบกดอัด (Compression Mould)
การขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบกึ่งฉีด (Transfer Mould)
และการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบฉีด (Injection Mould)
ดังแสดงในรูปที่ ๔ แต่โดยทั่วไปแล้ว มีเพียงการขึ้นรูป
ด้วยแม่พมิ พ์แบบกดอัดและแม่พมิ พ์แบบฉีดเท่านัน้ ทีใ่ ช้กนั
มากในอุตสาหกรรมยาง โดยการขึน้ รูปด้วยแม่พมิ พ์แบบกด
อัดเป็นวิธที ลี่ งทุนด้านเครือ่ งจักรต�ำ่ เพราะเครือ่ งอัดไฮดรอลิก
(รูปที่ ๕) และแม่พมิ พ์กดอัดมีราคาไม่สงู มากนัก วิธนี เี้ หมาะ
ส�ำหรับขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ยางทีม่ รี ปู ร่างไม่ซบั ซ้อน ส่วนการขึน้
รูปด้วยแม่พมิ พ์แบบฉีดเป็นการขึน้ รูปทีต่ อ้ งลงทุนสูงเพราะ
เครือ่ งฉีดยาง (ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ ๖) และแม่พมิ พ์แบบฉีด
มีราคาค่อนข้างสูง แต่การขึน้ รูปด้วยแม่พมิ พ์แบบฉีดก็มขี อ้ ดี
เหนือกว่าการขึน้ รูปด้วยแม่พมิ พ์แบบกดอัดหลายประการ
ได้แก่ ใช้แรงงานคนและมีอัตราการเกิดของเสียต�่ำกว่า
ท�ำให้มีก�ำลังการผลิตสูงกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพ
ทีด่ กี ว่า และสามารถใช้ขนึ้ รูปผลิตภัณฑ์ยางทีม่ รี ปู ร่างซับซ้อน
ได้ดอี กี ด้วย โรงงานยางขนาดกลางและขนาดใหญ่จงึ หันมาใช้
การขึน้ รูปด้วยแม่พมิ พ์แบบฉีดกันมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในปัจจุบนั

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ ๔ การขึ้นรูปยางด้วยแม่พิมพ์ (ก) แบบกดอัด (ข) แบบกึ่งฉีด
และ (ค) แบบฉีด
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รูปที่ ๕ เครื่องอัดไฮดรอลิก

รูปที่ ๖ เครื่องฉีดยาง

หัวดาย

ภาพตัดขวางของชิ้นยาง

รูดาย

รูปที่ ๗ เครื่องเอกทรูชัน

รูปที่ ๘ ลักษณะของหัวดายและรูปร่างของผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการขึ้นรูป

การขึน้ รูปด้วยการอัดผ่านดาย (Extrusion)
การอัดผ่านดายเป็นเทคนิคการขึ้นรูปที่ต้องอาศัย
เครือ่ งอัดทีเ่ รียกว่าเครือ่ งเอกทรูชนั (รูปที่ ๗) เพือ่ อัดให้ยาง
ไหลผ่านหัวดาย (Die) ทีม่ รี ปู ร่างต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ยางทีข่ นึ้
รูปด้วยการอัดผ่านดายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ รี ปู ร่างของภาพ
ตัดขวางเหมือนกันตลอดแนวความยาว (รูปร่างของภาพตัด
ขวางของผลิตภัณฑ์จะเหมือนกับรูปร่างของดาย ดังแสดง
ในรูปที่ ๘) ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยางทีข่ นึ้ รูปโดยใช้เทคนิค
นี้ได้แก่ ท่อยาง ยางหุ้มสายเคเบิ้ล ยางขอบกระจก และ
ยางรัดของ เป็นต้น

การขึน้ รูปด้วยเครือ่ งคาเลนเดอร์ (Calender)
เครือ่ งคาเลนเดอร์ (รูปที่ ๙) คือเครือ่ งทีป่ ระกอบด้วย
ชุดของลูกกลิง้ จ�ำนวน ๓ ถึง ๔ ลูกเรียงตัวกันในแบบต่าง ๆ
โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะท�ำจากเหล็กหล่ออย่างดี
ผิ ว หน้ า ขั ด เรี ย บ ด้ า นในของลู ก กลิ้ ง จะมี ก ารเจาะรู
ให้เป็นโพรงเพือ่ ติดตัง้ ระบบท�ำความร้อนและท�ำความเย็น
เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยาง ส่วนระยะห่าง
ระหว่ า งลู ก กลิ้ ง แต่ ล ะลู ก ก็ ส ามารถปรั บ ให้ ก ว้ า งหรื อ
แคบได้ ต ามความต้ อ งการ ปรกติ เ ครื่ อ งคาเลนเดอร์
เหมาะส�ำหรับใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ
ที่ มี ค วามหนาและความกว้ า งสม�่ ำ เสมอหรื อ เพื่ อ การ
ฉาบยางบาง ๆ ลงบนผ้ า หรื อ แผ่ น ใยลวด (Coating)
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานล�ำเลียง
ยางแผ่นเรียบทีใ่ ช้ในงานปูพนื้ ต่าง ๆ เช่น ยางแผ่นปูอา่ งน�ำ้
ยางบุถงั เป็นต้น
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รูปที่ ๙ เครื่องคาเลนเดอร์

ขัน้ ตอนที่ ๔ การคงรูปยาง
ส�ำหรับการขึน้ รูปโดยใช้แม่พมิ พ์นนั้ ขัน้ ตอนการขึน้
รูปกับขัน้ ตอนการคงรูปจะเกิดขึน้ พร้อม ๆ กัน แต่สำ� หรับ
การขึ้นรูปด้วยเครื่องเอกทรูชันและเครื่องคาเลนเดอร์นั้น
ขั้นตอนการขึ้นรูปจะแยกออกจากขั้นตอนการคงรูปอย่าง
ชัดเจน นั่นคือ ยางที่ได้รับการขึ้นรูปแล้วจะถูกส่งต่อไป
ยังเครื่องคงรูปยางเพื่อท�ำให้ยางคงรูปต่อไป โดยทั่วไป
เครือ่ งคงรูปยางสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิดใหญ่ ๆ คือ
๑. เครือ่ งคงรูปยางส�ำหรับกระบวนการผลิตแบบไม่
ต่อเนือ่ ง (Non - Continuous Process) ได้แก่ หม้ออบไอน�ำ้
ความดันสูงหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหม้อออโตเคลฟ
(Autoclave) โดยทัว่ ไป ไอน�ำ้ ภายใต้ความดันบรรยากาศ
ปรกติจะมีอณ
ุ หภูมเิ พียงแค่ 100°C แต่วา่ อุณหภูมขิ องไอน�ำ้
จะเพิม่ สูงขึน้ ตามระดับความดันของระบบ ด้วยเหตุนี้ เราจึง
สามารถน�ำหม้ออบไอน�ำ้ มาใช้ในการอบคงรูปยางทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
สูงมาก ๆ ได้โดยการควบคุมและปรับระดับความดันของไอน�ำ้
ทีม่ อี ยูใ่ นหม้ออบ
๒. เครื่ อ งคงรู ป ยางส� ำ หรั บ กระบวนการผลิ ต
แบบต่อเนือ่ ง (Continuous Process) ได้แก่ ท่ออุโมงค์ลมร้อน
(Hot Air Tunnel) ท่อไอน�้ำ (Steam Pipe) รวมถึงถัง
ของเหลว (Liquid Bath) ซึง่ ของเหลวทีอ่ ยูใ่ นถังจะมีอณ
ุ หภูมิ
สูงมากเนือ่ งจากได้รบั ความร้อนจากแผงความร้อนทีต่ ดิ อยู่
รอบถัง ของเหลวทีน่ ยิ มน�ำมาใช้เป็นตัวกลางความร้อน ได้แก่
น�ำ้ มันซิลโิ คน กลีเซอรีน เกลือผสม ฯลฯ
ขัน้ ตอนที่ ๕ การตกแต่งผลิตภัณฑ์
หลังจากขั้นตอนของการขึ้นรูปและอบยางให้สุก
(คงรูป) เรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์ยางทีไ่ ด้จะถูกน�ำไปผ่านขัน้

ตอนของการตกแต่งผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะน�ำไปบรรจุหีบห่อ
เพือ่ จัดจ�ำหน่ายต่อไป
การประลัยของผลิตภัณฑ์ยาง
การประลัยของผลิตภัณฑ์ยางหมายถึงความเสียหาย
ที่ เ กิ ด กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างจนท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างนั้ น ๆ
ไม่ ส ามารถใช้ ง านต่ อ ไปได้ อี ก ส่ ว นใหญ่ ก ารประลั ย
ของผลิตภัณฑ์ยางเกิดจากสาเหตุตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ความผิดพลาดจากการออกแบบ
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลท�ำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
สั้นลง โดยทั่วไป ความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่เกิดจากผูอ้ อกแบบขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรือ่ งของสภาวะการใช้งานของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ หรือในบาง
ครัง้ ก็อาจจะคาดคะเนระดับความเค้นหรือความเครียดทีเ่ กิด
ขึน้ ในระหว่างการใช้งานทีต่ ำ�่ มากเกินไป
๒. การใช้วสั ดุทไี่ ม่เหมาะสม
การเลือกใช้วสั ดุในการผลิตทีไ่ ม่เหมาะสมถือเป็นอีก
หนึง่ สาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้ผลิตภัณฑ์เกิดการประลัยก่อนเวลาอัน
สมควร ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้เด่นชัด ได้แก่ การน�ำยางธรรมชาติ
ซึง่ เป็นยางทีไ่ ม่ทนน�ำ้ มันและไม่ทนต่อความร้อนไปใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งสัมผัสกับน�ำ้ มัน (เช่น โอริง) หรือสัมผัส
กับอุณหภูมสิ งู (เช่น ท่อหม้อน�ำ้ ) เหล่านีเ้ ป็นต้น นอกจากการ
เลือกชนิดและเกรดของยางให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์แล้ว การออกสูตรเคมียางทีด่ กี ม็ สี ว่ นช่วยท�ำให้
ยางมีคณ
ุ ภาพสูงตรงตามความต้องการของผูผ้ ลิตได้เช่นกัน
๓. ความผิดพลาดจากการผลิต
ความผิดพลาดจากการผลิตหมายถึงความผิดพลาดที่
เกิดขึน้ ในระหว่างขัน้ ตอนการผสม การขึน้ รูป และการคงรูป
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี
เพียงพอ จึงส่งผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มตี ำ� หนิ ซึง่ จะส่งผลต่อ
เนือ่ งท�ำให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการใช้งานทีส่ นั้ กว่าทีค่ วรจะเป็น
๔. การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ถกู ต้อง
แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพดีเพียงใด แต่ถ้าผู้ใช้
ท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ไม่ถกู ต้อง ผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ ก็อาจเกิด
การประลัยได้เร็วกว่าเวลาอันควรได้ดว้ ยเช่นกัน
๕. สภาวะการใช้งานที่ไม่คาดคิดและการใช้งาน
ผิดวัตถุประสงค์
สภาวะการใช้งานที่รุนแรงหรือไม่คาดคิดอาจเป็น
อีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผลิตภัณฑ์ยางเกิดการประลัยเร็วกว่า
เวลาอันควร ตัวอย่างเช่น ในกรณีทผี่ ขู้ บั ขีร่ ถบรรทุกท�ำการ
บรรทุกของหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งจะส่งผล
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ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ยางทีท่ ำ� หน้าทีร่ องรับน�ำ้ หนักของรถ เช่น ยางบุชปีกนก รวมถึงยางล้อต้องรองรับน�ำ้ หนักทีส่ งู เกินกว่าค่าที่
ถูกออกแบบไว้ ซึง่ ก็จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ยางเหล่านีเ้ กิดการประลัยได้เร็วยิง่ ขึน้
โดยทัว่ ไป อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ มากมาย แต่นกั เทคโนโลยียางส่วนใหญ่จะมุง่ เน้นไป
ทีก่ ารศึกษาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการเสือ่ มสภาพของยาง ซึง่ ตัวแปรเหล่านีไ้ ด้ถกู น�ำมาแสดงไว้ในตารางที่ ๑
ตัวแปร
อุณหภูมิ ออกซิเจน และแสงแดด

ผลกระทบ
ท�ำให้ยางเกิดการเสือ่ มสภาพจากปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ (Oxidation) ส่งผล
ท�ำให้ยางมีความแข็งแรงหรือมีสมบัติเชิงกลลดลง ผลิตภัณฑ์ยางจะมีความแข็ง
เปลี่ยนแปลงไป โดยทั่วไปแล้ว เมื่อยางเกิดการเสื่อมสภาพจากออกซิเจนและ
ความร้อน ความแข็งของผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากยางสังเคราะห์สว่ นใหญ่จะมีแนวโน้ม
สูงขึน้ แต่ความแข็งของผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากยางธรรมชาติอาจสูงขึน้ หรือต�ำ่ ลงก็ได้

โอโซน
ความชืน้

ท�ำให้เกิดรอยแตกทีพ่ นื้ ผิวในทิศทางตัง้ ฉากกับทิศทีย่ างถูกยืด
ความชื้ น ส่ ง ผลท� ำ ให้ ย างบางชนิ ด เกิ ด การเสื่ อ มสภาพจากปฏิ กิ ริ ย า
ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)
ท�ำให้ยางเกิดการบวมพอง เสือ่ มสภาพ สมบัตเิ ชิงกลด้อยลง
ท�ำให้ยางเกิดการล้าตัว (Fatigue) เกิดรอยแตกและการขยายตัวของรอย
แตก (Crack Growth) การสึกกร่อน (Wear) และเกิดการเสียรูปถาวร (Set)

ของเหลวและก๊าซ
ความเค้นเชิงกล

ตารางที่ ๑ ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของยาง

ในระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ยางจะต้องสัมผัสกับอย่างน้อยหนึง่ ในตัวแปรดังกล่าวข้างต้น ซึง่ ตัวแปรเหล่านีจ้ ะท�ำให้
ยางเกิดการเสือ่ มสภาพ ท�ำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางลดลง ส่วนการวิเคราะห์วา่ การเสือ่ มสภาพของยางเกิดจาก
ตัวแปรใดนัน้ ก็ทำ� ได้ยาก เพราะว่าผลทีเ่ กิดขึน้ กับยางซึง่ เกิดจากตัวแปรเหล่านีม้ กั มีความสัมพันธ์กนั ตัวอย่างเช่น การเสือ่ มสภาพ
ของยางแท่นเครือ่ ง อาจเกิดจากความเค้นเชิงกลร่วมกับอุณหภูมแิ ละแสงแดด เหล่านีเ้ ป็นต้น บ่อยครัง้ ทีพ่ บว่าตัวแปรต่าง ๆ
เหล่านีท้ ำ� งานเสริมกันท�ำให้ยางเกิดการเสือ่ มสภาพได้เร็วยิง่ ขึน้
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บทคัดย่อ

ระบบท่อทางในเรือถือเป็นระบบที่มีความส�ำคัญมากระบบหนึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบท่อทางนั้น มีตั้งแต่
การท่วมขังของน�้ำในเรือ จนไปถึงการเกิดทั้งไฟไหม้ มลพิษ หรือแม้กระทั่งเรือจมได้ ปัญหาเมื่อใช้งานท่อทางที่ท�ำ
จากโลหะเป็นระยะเวลานาน คือ การเกิดการกัดกร่อนในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งการดูแลรักษาและซ่อมท�ำท่อทางนั้น
ท�ำได้ยากไม่เหมือนกับตัวเรือ ดังนั้นระบบท่อทางในเรือส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับความสนใจน้อยมาก
จนกว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้น ปัจจุบันได้มีความสนใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการน�ำท่อทางที่ท�ำจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ
มาใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเลและในเรือเดินสมุทร วัสดุพอลิเมอร์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกน�ำมาใช้ แต่โดยทั่วไปยังไม่มี
แนวทางที่ชัดเจนหรือขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในแนวทางในการน�ำท่อพอลิเมอร์มาใช้ในเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกองทัพเรือ บทความนี้ขอเสนอแนวทางเบื้องต้นในการน�ำท่อพอลิเมอร์มาใช้ในเรือ เพื่อประกอบการพิจารณา
ในการน�ำท่อพอลิเมอร์มาใช้กับเรือของกองทัพเรือในอนาคตต่อไป
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บทน�ำ

ระบบท่อทางในเรือ (Ship Piping Systems) ถือเป็นระบบทีม่ คี วามส�ำคัญมากระบบหนึง่ มันเป็นเสมือนคนงาน
ทีท่ ำ� งานเงียบ ๆ อยูเ่ บือ้ งหลัง ล�ำเลียงของไหลต่าง ๆ ภายในเรือไปยังพืน้ ที่ ๆ ต้องการ และยังเป็นเครือ่ งมือทีซ่ งึ่ ระบบ
ควบคุมหลายระบบในเรือต้องพึง่ พา ท่อทางจะถูกวางอยูใ่ นพืน้ ต่าง ๆ เกือบทัง้ หมดภายในเรือ ทัง้ พืน้ ทีเ่ ปิดและปิด (Open
and Enclosed Spaces) เหนือเส้นแนวน�ำ้ และใต้เส้นแนวน�ำ้ ดังนัน้ จึงไม่มรี ะบบไหนในเรือทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิด
ทัง้ ไฟไหม้ มลพิษ และการท่วมขังในเรือ หรือแม้กระทัง่ ท�ำให้เรือจมได้เท่ากับระบบท่อทาง
ท่อทางในเรือส่วนใหญ่จะถูกออกแบบและสร้างด้วยโลหะกลุม่ เหล็ก (Ferrous Metals : โลหะทีม่ เี หล็กเป็นโลหะ
พืน้ ฐาน (Base Metal) และธาตุอนื่ ๆ ผสมอยูต่ ามชนิดของเหล็ก) และส่วนน้อยเป็นโลหะนอกกลุม่ เหล็ก (Non - Ferrous
Metals : โลหะอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เหล็กเป็นโลหะพืน้ ฐาน) ระบบท่อทางและวัสดุทอ่ ทางทีก่ องทัพเรือใช้อยูใ่ นปัจจุบนั หลัก ๆ เป็น
ดังนี้
• ระบบน�ำ้ ทะเล		
ท�ำจากคอปเปอร์ – นิกเกิล เกรด ๙๐ – ๑๐ (Copper - Nickel 90 – 10)
• ระบบน�ำ้ จืด			
ท�ำจากคอปเปอร์ (Copper) หรือ ท่อเหล็ก
• ระบบน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ท�ำจากสเตนเลส (Stainless Steel) หรือ ท่อเหล็ก
• น�ำ้ มันหล่อลืน่ 			
ท�ำจากสเตนเลส (Stainless Steel) หรือ ท่อเหล็ก
• ท่อน�ำ้ เสียและท่อน�ำ้ ท้องเรือ ท�ำจากคอปเปอร์ - นิกเกิล เกรด ๙๐ – ๑๐ (Copper - Nickel 90 – 10)
• Scupper & Deck Drain
ท�ำจากท่อเหล็ก
• ระบบลม			
ท�ำจากท่อเหล็ก

หมายเหตุ

ท่อคอปเปอร์ - นิกเกิล ราคาสูงและส่วนใหญ่นำ� เข้า
จากต่างประเทศ
แน่นอนว่าปัญหาเมือ่ ใช้งานท่อทางต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็น
เหล็กและไม่ใช่เหล็ก เป็นระยะเวลานาน คือ การเกิดการ
กัดกร่อน (Corrosion) ในรูปแบบต่าง ๆ เมือ่ เรือมีอายุมากขึน้
แน่นอนท่อทางก็มอี ายุมากขึน้ การดูแลรักษาและซ่อมท�ำท่อ
ทางนัน้ ท�ำได้ยากไม่เหมือนกับตัวเรือ เหตุผลหลักคือ ความยาก
ต่อการตรวจสอบ เนื่องจากสองปัจจัยส�ำคัญ ก) จ�ำนวน
ของท่อทาง (Numbers) และ ข) การเข้าถึงพืน้ ทีข่ องท่อ
ทางทีต่ อ้ งการตรวจสอบ (Accessibility) ในทางปฏิบตั แิ ล้ว
มันเป็นเรือ่ งทีแ่ ทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเ่ ราจะดูแลรักษาท่อ
ทางต่าง ๆ จากภายใน ซึง่ เป็นบริเวณทีก่ ารกัดกร่อนแบบต่าง ๆ
เกิดขึน้ มากทีส่ ดุ และบางครัง้ ก็ยากทีจ่ ะดูแลรักษาพืน้ ผิวของ
ท่อทางต่าง ๆ ในพืน้ ทีป่ ดิ ภายในเรือ ดังนัน้ ระบบท่อทางในเรือ
ส่วนใหญ่จงึ ไม่ได้รบั ความสนใจหรือได้รบั ความสนใจน้อยมาก
จนกระทั่งมีความเสียหายเกิดขึ้น เครื่องจักรหยุดท�ำงาน
พืน้ เรือท่วมขังหรือเลอะเทอะไปด้วยน�ำ้ หรือน�ำ้ มัน ปัจจุบนั
ได้มคี วามสนใจเพิม่ ขึน้ เกีย่ วกับการน�ำท่อทางทีท่ ำ� จากวัสดุ
ที่ไม่ใช่โลหะมาใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเลและในเรือเดิน
สมุทรประเภทต่าง ๆ วัสดุพอลิเมอร์เป็นหนึ่งในตัวเลือก
ทีน่ ำ� มาใช้ในด้วยเหตุหลัก ๆ คือ น�ำ้ หนักเบาและไม่เกิดสนิม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์

พอลิเมอร์ (Polymer) เป็นวัสดุซงึ่ ประกอบด้วยสาร
อินทรียท์ มี่ โี มเลกุลขนาดใหญ่ ซึง่ ได้มาจากการสังเคราะห์
หรื อ โดยการเปลี่ ย นมาจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ (ก๊ า ซ
ธรรมชาติ น�้ำมันดิบหรือน�้ำมันปิโตรเลียม และถ่านหิน)
สามารถขึน้ รูปเป็นชิน้ งานตามทีเ่ ราต้องการได้เมือ่ หลอมเหลว
โดยความร้อนหรือความดัน พอลิเมอร์ถา้ แปลง่าย ๆ จะหมาย
ถึง มีหลาย ๆ เมอร์ หรือการน�ำเอาโมโนเมอร์ (Monomer)
หลาย ๆ ตัวมาต่อกันสายโซ่ยาว ๆ หรือโมเลกุลทีเ่ ป็นโครง
ร่างตาข่ายโดยปฏิกริ ยิ าทางเคมีจนเกิดเป็นสารอินทรีย์ และ
เรียกกระบวนการนีว้ า่ พอลิเมอไรเซชัน (Polymerization)
ตามรูปที่ ๑
Monomer
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รูปที่ ๑ กระบวนการการเกิดพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization)

พลาสติกเป็นวัสดุพอลิเมอร์ประเภทหนี่งมีหลาก
หลายชนิดแตกต่างกันไปตามโครงสร้าง สมบัติ และส่วน
ประกอบ โดยมีสมบัติทางกายภาพทั่วไปของพลาสติกที่
ส�ำคัญดังนี้
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๑. พลาสติกมีนำ�้ หนักเบา
๒. พลาสติกง่ายต่อการขึน้ รูป
๓. พลาสติกมีคา่ การน�ำไฟฟ้าต�ำ่
๔. พลาสติกสามารถทนต่อสารเคมีได้
๕. พลาสติกสามารถเป็นตัวกลางให้สารอืน่ ไหลผ่านได้
๖. พลาสติกไม่เกิดสนิม
โดยทั่วไปเราจะแบ่งพลาสติกออกเป็นสองประเภท
ใหญ่ ๆ คือ เทอร์โมพลาสติก และ เทอร์โมเซท
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกที่
สามารถท�ำให้หลอมเหลวหรือเปลีย่ นรูปร่างได้ดว้ ยความร้อน
และจะแข็งตัวเมื่อท�ำให้เย็น พลาสติกพวกนี้จึงสามารถ
Recycle ได้ตลอดโดยสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง เทอร์โม
พลาสติกโดยมากประกอบด้วยพวก Long Chain Carbon
Atoms ทีเ่ กิดพันธะโคเวเลนต์ (Covalent Bond) เข้าด้วยกัน
บางครั้งอาจมีธาตุไนโตรเจน (Nitrogen, N) ออกซิเจน
(Oxygen, O) หรือก�ำมะถัน (Sulfur, S) เข้าไปเกิดพันธะ

โคเวเลนต์ในโมเลกุล และระหว่างโมเลกุลต่อโมเลกุลจะเกิด
พันธะทุตยิ ภูมิ (Secondary Bond) กันอีกด้วย
เทอร์โมเซท (Thermosetting Plastic : Thermoset)
เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถหลอมเหลวได้ด้วยความร้อน
พลาสติกชนิดนี้จะคงรูปอย่างถาวรด้วยการบ่ม “Set”
หรือ “Cured” ด้วยปฏิกิริยาเคมีหรือด้วยความร้อน
เมือ่ ให้ความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู จะเกิดการสลายตัวหรือไหม้ได้
ดังนัน้ จึงไม่สามารถ Recycle พลาสติกชนิดนีไ้ ด้ โดยมาก
Thermosetting Plastic ประกอบด้วยคาร์บอนอะตอมที่
เกิดพันธะโคเวเลนต์เข้าด้วยกันเป็นโครงร่างตาข่ายได้เป็น
ของแข็ง บางครัง้ ในโครงร่างตาข่ายนัน้ จะมีอะตอมของธาตุ
ไนโตรเจน ออกซิเจน ก�ำมะถัน หรืออะตอมอืน่ ๆ เข้าไปเกิด
พันธะโคเวเลนต์รว่ มด้วย
บางครัง้ เราอาจจะใช้จำ� นวนชนิดและการจัดเรียงตัว
ของโมโนเมอร์เป็นเกณฑ์การจ�ำแนกชนิดของพอลิเมอร์ได้

รูปที่ ๒ การจ�ำแนกชนิดของพอลิเมอร์ตามจ�ำนวนชนิดและการจัดเรียงตัวของโมโนเมอร์
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การพิจารณาเลือกใช้ท่อพลาสติกบนเรือ

ปัจจุบันสมาคมจัดชั้นเรือต่าง ๆ (Classification
Societies) เช่น Lloyd’s Register of Shipping (LR)
และ Det Norke Veritas Classification A.S. (NDV)
ได้ออกกฎเกณฑ์และมาตรฐานในการออกแบบ การผลิต
รวมไปถึงการทดสอบต่าง ๆ ส�ำหรับท่อพลาสติกทีจ่ ะน�ำมาใช้
บนเรือไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะอิงตามค�ำแนะน�ำในการใช้
ท่อทางพลาสติกบนเรือขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (Guidelines for The Application of
Plastic Pipes on Ships : International Maritime
Organization (IMO) Resolution A.753) และตาม

อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย แห่ ง
ชีวิตในทะเล ค.ศ.๑๙๗๔ (International Convention
for The Safety of Life at Sea 1974 : SOLAS
1974) โดยสมาคมจัดชั้นเรือต่าง ๆ ได้แบ่งระบบท่อทาง
ออกเป็นสามชัน้ (Class) ใหญ่ ๆ ตามตารางที่ ๑ และแนะน�ำว่า
ท่อทางพลาสติกนัน้ เหมาะสมกับงานใน Class III มากทีส่ ดุ
แต่สามารถน�ำไปใช้กับ Class อื่น ๆ ได้แต่ต้องได้รับการ
พิ จ ารณาพิ เ ศษเป็ น กรณี ไ ป ตั ว อย่ า ง จากตารางที่ ๑
เราจะเห็นว่าท่อทางที่ใช้กับน�้ำทะเล ที่มีอุณหภูมิใช้งาน
สูงสุด 40°C และมีความดันใช้งานสูงสุด 10 bar จะจัดอยูใ่ น
Class III เป็นต้น

p = ความดันที่ใช้ในการค�ำนวณออกแบบ (Design Pressure) ซึ่งก็คือ ความดันใช้งานสูงสุด (Maximum Working Pressure)
หน่วย : bar หรือ kgf/cm2
T = อุณหภูมิที่ใช้ในการค�ำนวณออกแบบ (Design Temperature) ซึ่งก็คือ อุณหภูมิใช้งานสูงสุดของของไหลภายในท่อ หน่วย : °C
ตารางที่ ๑ Classes of Piping Systems

การน�ำท่อทางพลาสติกมาใช้ในเรือ ในขั้นต้นควรค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
๑. ความดันภายใน (Internal Pressure) เราต้องทราบถึงค่าความดันระบุภายใน (Nominal Internal Pressure)
หรือค่าความดันภายในทีก่ ำ� หนดให้สำ� หรับใช้งาน ณ อุณหภูมหิ นึง่ สามารถหาได้จาก
pNi ≤ pst/4 หรือ pNi ≤ plt/2.5 (โดยเลือกค่า pNi อันทีน่ อ้ ยกว่า)
pNi = ค่าความดันระบุภายใน
pst = Short Term Hydrostatic Test Failure Pressure (ทดสอบจนท่อแตก)
plt = Long Term Hydrostatic Test Failure Pressure (ความดันทีท่ ำ� ให้ทอ่ เกิดการขยายตัว ๕ เปอร์เซ็นต์
ที่ ๑๐๐,๐๐๐ ชัว่ โมงใช้การ)
๒. ความดันภายนอก (External Pressure) ในกรณีทนี่ ำ� ท่อทางไปใช้ในสภาวะทีก่ อ่ ให้ Vacuum ภายในท่อหรือ
มีคา่ เฮดสถิตย์ (Static Pressure Head) กระท�ำกับท่อ เราควรทราบค่าความดันระบุภายนอก (Nominal Internal
Pressure) หรือค่าความดันภายนอกทีก่ ำ� หนดให้สำ� หรับใช้งาน ณ อุณหภูมหิ นึง่ สามารถหาได้จาก
pNe ≤ pcol / 3
pNe = ค่าความดันระบุภายนอก (ต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 bar)
pcol = Pipe Collapse Pressure (ทดสอบจนท่อเสียหาย)
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๓. ความดันปลอดภัยใช้งานและขีดจ�ำกัดของอุณหภูมิ (Permissible Working Pressure and Temperature Limits)
เมือ่ อุณหภูมขิ องของไหลภายในท่อสูงขึน้ ความแข็งแรงของท่อพลาสติกจะลดลง (ตารางที่ ๒ และ ๓) ทัง้ สองตารางแสดง
ถึงความดันปลอดภัยใช้งานทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ ง ๆ ของท่อพลาสติกทัง้ แบบเสริมและไม่เสริมความแข็งแรง ตัวอย่าง จากตารางที่
๒ ถ้าเราน�ำท่อทาง ABS ทีม่ ี PN 16 มาใช้กบั ระบบน�ำ้ จืดทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 70 °C จะมีคา่ ความดันปลอดภัยใช้งานเหลือแค่ 6 bar
และไม่สามารถใช้ทอ่ นีก้ บั ระบบน�ำ้ จืดทีม่ อี ณ
ุ หภูมมิ ากกว่า 70 °C จากตารางทัง้ สอง เราจะเห็นว่าท่อพลาสติกมีขอ้ จ�ำกัดด้าน
อุณหภูมทิ ตี่ ำ�่ มาก (ส่วนใหญ่ < 70 °C)

ตารางที่ ๒ Typical Temperature and Pressure Limits for Thermoplastic Pipes (For Fresh Water)
Nominal Pressure = ความดันภายในที่ก�ำหนดให้ส�ำหรับใช้งาน ณ อุณหภูมิหนึ่ง 20 °C หรือเรียกว่า PN

ตารางที่ ๓ Glassfibre Reinforced Epoxy (GRE) and Polyester Pipes (GRP)
Permissible Pressures and Temperature Limits

๔. Ageing คือการเกิด Oxidation ของท่อพลาสติก
กับ O2 ซึง่ จะท�ำให้คณ
ุ สมบัตทิ างกลและทางกายภาพของ
ท่อเปลีย่ นไป (ลดลง) กระบวนการเกิด Ageing นีข้ นึ้ อยู่
กับปัจจัยอืน่ ๆ ด้วย เช่น ความร้อน อุณหภูมิ ลักษณะของ
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ฯลฯ
๕. ความล้า (Fatigue) ถูกน�ำมาพิจารณาเมือ่ ท่อ
ทางต้องไปรับแรงทีม่ ลี กั ษณะเป็นรอบซ�ำ้ ไปมา (Cyclic or
Fluctuating Loads) ติดต่อเป็นระยะเวลานาน
๖. ความต้ า นทานต่ อ การสึ ก กร่ อ น (Erosion
Resistance หรือ Abrasion Resistance) ถูกน�ำมาพิจารณา
160 วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖

เมือ่ ของไหลภายในท่อมีคณ
ุ สมบัตกิ ารกัดกร่อนต่อผิวท่อด้าน
ในสูงและของไหลภายในท่อมีความเร็วสูงขณะใช้งาน
๗. ความดูดซับของไหล (Fluid Absorption) ของท่อ
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพ
ของท่อ
๘. ความเข้ากันได้ของวัสดุ (Materials Compatibility)
จะต้องเลือกวัสดุทนี่ ำ� มาท�ำท่อให้เหมาะสมกับของไหลทีเ่ รา
ต้องการจะส่งถ่ายหรือเหมาะสมกับสารที่ท่อต้องไปจุ่มอยู่
เป็นเวลานาน
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สิ่งส�ำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษนอกจากปัจจัย
ต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาขัน้ ต้นแล้ว คือ มาตรฐานความทนไฟของ
ท่อพลาสติก ทีต่ อ้ งเป็นไปตามตารางที่ ๔ โดยตารางที่ ๔
จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบท่อทางทีต่ อ้ งการน�ำ
ท่อพลาสติกไปใช้ ต�ำแหน่ง และเกณฑ์มาตรฐานการทนไฟ
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการน�ำท่อพลาสติกไปใช้กบั น�ำ้ ทะเลใน
ระบบน�ำ้ ดับเพลิงในห้องเครือ่ ง เราต้องไปดูที่ Sea Water
– 13 Fire Main and Water Spray และ Location :
Machinery Spaces Of Category A ซึง่ เราจะเห็นได้วา่
เราต้องใช้ทอ่ ทีผ่ า่ นเกณฑ์ L1 เป็นต้น จากตารางที่ ๔ เราจะ
เห็นว่าท่อพลาสติกเหมาะสมกับระบบน�ำ้ ทะเล (Sea Water)
ระบบน�ำ้ จืด (Fresh Water) ระบบระบายน�ำ้ โสโครกต่าง ๆ
(Sanitary and Drains and Scuppers) และระบบเบ็ดเตล็ด
ต่าง ๆ (Miscellaneous)
การทดสอบความทนไฟของท่อพลาสติกจะแบ่งเป็น
สามระดับ คือ L1 L2 และ L3 กระบวนการในการทดสอบจะไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นระยะเวลาในการทดสอบและการใส่/ไม่ใส่
ของไหลภายในท่อขณะทดสอบ โดย L1 ระยะเวลาในการ
ทดสอบคือ ๖๐ นาทีและไม่ใส่ของไหลภายในท่อขณะทดสอบ

(Dry Condition) L2 ระยะเวลาในการทดสอบคือ ๓๐ นาที
และไม่ใส่ของไหลภายในท่อขณะทดสอบ (Dry Condition)
L3 ระยะเวลาในการทดสอบคือ ๓๐ นาทีและใส่ของไหล
ภายในท่อขณะทดสอบ (Wet Condition) ท่อทีผ่ า่ น L1
จะถือว่ามีความทนไฟสูงสุด L3 ต�ำ่ สุด ดังนัน้ ทุกครัง้ ในการ
เลือกใช้ทอ่ ทางพลาสติกเราต้องตรวจสอบเสมอว่าระบบนัน้ ๆ
ต้องการท่อทีผ่ า่ น L1 L2 หรือ L3 (ตามตารางที่ ๔) ส่วนรูป
ที่ ๓ แสดงถึงภาพตัวอย่างในการติดตัง้ และทดสอบการทนไฟ
ของท่อ ตารางที่ ๕ รวบรวมเอามาตรฐานต่าง ๆ ทีผ่ ผู้ ลิตท่อ
ทางพลาสติกต้องผ่านในแต่ละคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญ
ท่อทางพลาสติกทีผ่ า่ นมาตรฐานของชัน้ เรือ รวมทัง้
ผู้ผลิตผ่านเกณฑ์การทดสอบตามตารางที่ ๕ สามารถ
พิจารณาน�ำมาใช้ได้ โดยให้เป็นไปตามดุลพินิจและความ
เหมาะสม แต่ควรมีการทดสอบ Hydrostatic Test ในขัน้
ตอนของการตรวจรับพัสดุ (โดยทัว่ ไปความดันในการทดสอบ
จะเท่ากับ ๑.๕ เท่าของความดันทีใ่ ช้ในการค�ำนวณออกแบบ)
และหลังการติดตัง้ บนเรือ (ตามตารางที่ ๖) โดยเจ้าหน้าทีข่ อง
กรมอูท่ หารเรือ

รูปที่ ๓ Fire Endurance Test : Stand with Mounted Sample (All Dimension in mm)

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจ�ำปี ๒๕๕๖

161

แนวทางเบื้องต้นในการน�ำท่อพอลิเมอร์มาใช้ในเรือ

ตารางที่ ๔ Fire Endurance Requirements Matrix
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ตารางที่ ๕ Requirement and Criteria of Approval Test for Process of Manufacturer of Plastic Pipes

ตารางที่ ๖ Hydrostatic Testing After Installation on Board
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บทสรุป

ถึงแม้วา่ จะมีปจั จัยหรือคุณสมบัตหิ ลายอย่างทีต่ อ้ งน�ำมาพิจารณาก่อนน�ำท่อทางพอลิเมอร์มาใช้งาน แต่สามารถ
สรุปจากข้อมูลทีเ่ สนอมาเบือ้ งต้นได้ดงั นี้
• ท่อทางพอลิเมอร์หรือท่อทางพลาสติกเหมาะสมกับงานใน Class III มากทีส่ ดุ แต่สามารถน�ำไปใช้กบั Class
อืน่ ๆ ได้แต่ตอ้ งได้รบั การพิจารณาพิเศษเป็นกรณีไป
• ท่อทางพอลิเมอร์หรือท่อทางพลาสติกมีขอ้ จ�ำกัดด้านอุณหภูมทิ ตี่ ำ�่ (ส่วนใหญ่ < 70 °C) ดังนัน้ ในการเลือกใช้
ท่อต้องค�ำนึงถึง ขีดจ�ำกัดของอุณหภูมแิ ละความดันปลอดภัยใช้งานทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ ง ๆ
• ในการเลือกใช้ทอ่ ทางพลาสติกทุกครัง้ เราต้องตรวจสอบเสมอว่าระบบนัน้ ๆ ต้องการท่อทีผ่ า่ นมาตรฐานความ
ทนไฟชัน้ ใด (L1 L2 หรือ L3)
• ท่อทางพลาสติกเหมาะสมกับการใช้งานในระบบน�ำ้ ทะเล (Sea Water) ระบบน�ำ้ จืด (Fresh Water) ระบบ
ระบายน�ำ้ โสโครกต่าง ๆ (Sanitary and Drains and Scuppers) และระบบเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ (Miscellaneous)
• ท่อทางพลาสติกทีผ่ า่ นมาตรฐานของชัน้ เรือ รวมทัง้ ผูผ้ ลิตผ่านเกณฑ์การทดสอบต่าง ๆ สามารถพิจารณาน�ำ
มาใช้ได้ โดยให้เป็นไปตามดุลพินจิ และความเหมาะสม แต่ควรมีการทดสอบ Hydrostatic Test ในขัน้ ตอนของการ
ตรวจรับพัสดุและหลังการติดตัง้ บนเรือ โดยเจ้าหน้าทีข่ องกรมอูท่ หารเรือ

บรรณานุกรม

Guidelines for The Application of Plastic Pipes on Ships : International Maritime Organization (IMO)
Resolution A.753.
International Convention for The Safety of Life at Sea 1974 : SOLAS 1974.
A Master’s Guild to Ships’ Piping, Standard P&I Club by The Managers’ London Agents,
www.standard-club.com
Main and Auxiliary Machinery, Part 5, Rules and Regulations for The Classification of Ships, Lloyd’s Register of
Shipping, July 2002.
Piping Systems, Part 4 Chapter 6, Machinery and Systems – Main Class, Rules for Classification of Ships,
Det Norske Veritas, July 2008.
วารุณี อริยวิรยิ ะนันท์. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาวัสดุวศิ วกรรม (Engineering Materials) Part
V : Polymer Materials. กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาวัสดุและโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร,ี มปป.
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ในช่วงศตวรรษที่ผา่ นมา แหล่งพลังงานที่ใช้สว่ นใหญ่ได้จาก น�้ำมันเชื้อเพลิง แต่ความต้องการ
พลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และแหล่งผลิตทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัด ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ มัน จากเหตุดงั กล่าว
จึงได้มีการค้นคว้าและพัฒนาแหล่งพลังงานเพื่อทดแทนพลังงานจากน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางเลือก
อันหนึง่ ก็คอื การใช้ “เซลล์เชือ้ เพลิง (Fuel Cell)”
“เซลล์เชื้อเพลิง” หรือ “Fuel Cell” คือเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้กระบวนการ
เปลีย่ นแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยไฮโดรเจนเป็นเชือ้ เพลิงและออกซิเจนเป็นตัว
ออกซิแดนซ์ มีลกั ษณะการท�ำงานคล้ายกับแบตเตอรีแ่ ต่ไม่จำ� เป็นต้องมีการชาร์จประจุ เพียงแต่ตอ้ งมี
เชือ้ เพลิงให้เท่านัน้ ข้อดีของเซลล์เชือ้ เพลิงคือ มีประสิทธิภาพการท�ำงานสูงและปราศจากมลพิษต่อ
สิง่ แวดล้อม เรียกได้วา่ เซลล์เชือ้ เพลิงเป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาสูย่ คุ ใหม่ของพลังงานก็วา่ ได้ ซึง่ ในปัจจุบนั เทคโนโลยี
เซลล์เชือ้ เพลิงได้พฒ
ั นาจนใกล้จะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ทดแทนแหล่งพลังงานไฟฟ้าแบบเก่าได้ทกุ
ประเภท ตัง้ แต่เป็นแหล่งพลังงานให้กบั ทีอ่ ยูอ่ าศัยไปจนถึงชุมชนขนาดใหญ่ทใี่ ช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง
๑๐๐ เมกะวัตต์

การค้นพบ[๑]
หลักการของเซลล์เชื้อเพลิงถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิส Christian Friedrich Schönbein
ในปี ค.ศ.๑๘๓๘ และจากหลักการดังกล่าว ในปี ค.ศ.๑๘๓๙ เซลล์เชื้อเพลิงจึงได้ถูกสร้างขึ้นโดย
นักวิทยาศาสตร์ชาว Welsh Sir William Grove ต้นแบบของเขาได้ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.๑๘๔๓ จนกระทั่ง
ในปี ค.ศ.๑๙๕๙ วิศวกรชาวอังกฤษ Francis Thomas Bacon ได้สร้างเซลล์เชื้อเพลิงขนาด ๕
กิโลวัตต์ได้ส�ำเร็จ หลังจากนั้นเป็นต้นมาในช่วงปี ค.ศ.๑๙๖๐ ถึง ค.ศ.๑๙๗๐ เซลล์เชื้อเพลิงจึงถูกน�ำ
มาใช้เป็นอุปกรณ์ก�ำเนิดไฟฟ้าในยานอวกาศเจมินีและอพอลโล

Sir William Grove
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ชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)[๒]

๑. Proton Exchange Membrane Fuel Cell
(PEMFC) เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมและจะถูกน�ำไปใช้
ในรถยนต์ในอนาคต
๒. Alkaline Fuel Cell (AFC) เป็นชนิดแรกทีม่ กี าร
สร้างขึน้ มา เคยถูกใช้ในโครงการอวกาศของสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปี ค.ศ.๑๙๖๐
๓. Phosphoric - Acid Fuel Cell (PAFC)
เป็นระบบทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะถูกน�ำไปใช้ในสถานีไฟฟ้าขนาดเล็ก
เนือ่ งจากท�ำงานทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กว่าแบบ PEMFC
๔. Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) เป็นระบบ
ทีเ่ หมาะสมในการน�ำมาใช้ในสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่ เนือ่ งจาก
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก มีปญ
ั หาเรือ่ งเสถียรภาพ
แต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่า ไอน�้ำอุณหภูมิสูงที่เป็นผลผลิตจาก
ลักษณะของ Hydrogen Fuel Cell [๔]
กระบวนการนี้ สามารถน�ำไปใช้ปน่ั กังหันก๊าซต่อได้ ท�ำให้
ประสิทธิภาพของระบบเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
การประยุกต์ใช้งานของเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel
๕. Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) Cell Application) [๕]
เหมาะสมส�ำหรับสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่ สามารถให้ไอน�้ำ
ความดันสูงเพือ่ มาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และเนือ่ งจาก
ท�ำงานทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ ตี่ ำ�่ กว่า SOFC ท�ำให้ไม่ตอ้ งใช้วสั ดุพเิ ศษ
จึงท�ำให้ระบบนีใ้ ช้งบประมาณทีน่ อ้ ยกว่า
Fuel Cell ท�ำงานอย่างไร [๓]
เซลล์เชื้อเพลิงประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า ๒ ขั้ว คือ
ขัว้ แอโนด (ขัว้ ลบ) และขัว้ แคโทด (ขัว้ บวก) รอบสารละลาย
อิเล็กโทรไลต์
2H2
4H++ 4eที่ขั้วแอโนดให้แก๊สไฮโดรเจนเข้าไป แก๊สไฮโดรเจน
แพร่ผา่ นแอโนด แก๊สไฮโดรเจนถูกเร่งด้วยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าให้
ไฮโดรเจนไอออนกับอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนถูกส่งผ่านเข้าไป
ในสายไฟเกิดกระแสไฟฟ้า จากนัน้ เคลือ่ นทีไ่ ปยังขัว้ แคโทด
ดังสมการ
4H+ + 4e- + O2
2H2O
แรงดันไฟฟ้าทีไ่ ด้ตอ่ หนึง่ เซลล์มคี า่ ประมาณ ๑ โวลต์
และได้กระแสออกมาประมาณ ๑๐ แอมแปร์ ซึง่ ถ้าน�ำมาต่อ
อนุกรมกัน (Fuel Cell Stack) ๑๒ เซลล์ ก็จะได้แรงดันไฟฟ้า
๑๒ โวลต์เหมือนกับแบตเตอรี่

Necar 4 รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงจากบริษัท Daimler Chrysler
ใช้ไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิง ท�ำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ
๑๔๔ กิโลเมตร/ชั่วโมง และสามารถวิ่งได้ ๔๕๐ กิโลเมตร ก่อนที่
จะต้องเติมเชื้อเพลิงอีกครั้ง

เครื่องผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงขนาดใหญ่
มีก�ำลังผลิต ๒๕๐ กิโลวัตต์ ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ถูกติดตั้งในเยอรมันเพื่อทดสอบการใช้งาน
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ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบพกพาขนาด ๑๐๐ วัตต์
ก�ำลังจ่ายพลังงานให้กับโทรทัศน์และเครื่องเล่นวีดิโอ

เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของ NEC ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแบบ
โพลิเมอร์แทนแบตเตอรี่ จ่ายไฟได้สูงสุด ๒๔ วัตต์
ท�ำงานติดต่อกันได้นาน ๕ ชั่วโมง

ข้อดีและข้อเสีย[๕]
ข้อดี
๑. Fuel Cell มีประสิทธิภาพสูงกว่าอุปกรณ์ผลิต
ไฟฟ้าทัว่ ไป เพราะว่า Fuel Cell ไม่ได้เปลีย่ นรูปพลังงาน
ในรูปความร้อนหรือการเผาไหม้
๒. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดไม่กอ่ ให้เกิดมลพิษ
๓. Fuel Cell ง่ายต่อการดูแลรักษาและไม่เกิดเสียงดัง
ในขณะท�ำงาน
๔. มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงและ
ใช้พนื้ ทีใ่ นการติดตัง้ น้อยเมือ่ เทียบกับก�ำลังไฟฟ้าทีไ่ ด้
๕. สามารถใช้เชือ้ เพลิงทีม่ รี าคาถูกกับ Fuel Cell
ทีส่ ามารถท�ำงานทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ได้
๖. ส�ำหรับ Fuel Cell ทีส่ ามารถท�ำงานทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู
สามารถน�ำความร้อนทีไ่ ด้มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้

ข้อเสีย
๑. การกักเก็บและการผลิตไฮโดรเจนให้มีความ
บริสทุ ธิท์ ำ� ได้ยาก มีคา่ ใช้จา่ ยสูง
๒. ต้นทุนในการผลิตสูง ราคาขายที่ให้ผู้บริโภค
ทัว่ ไปเป็นเจ้าของยังคงห่างไกลความจริง
๓. เกิดการรัว่ ได้และเชือ้ เพลิงไวต่อการติดไฟ
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เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ส�ำหรับอนาคตกองทัพไทย [๖]

กองทัพไทยโดยกรมการพลังงานทหาร ได้เห็นความส�ำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๕๓๗ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่ ศึกษาเซลล์เชือ้ เพลิงแบบ Proton Exchange Membrane หรือแบบ
เมมเบรนแลกเปลีย่ นโปรตอน ผลการศึกษาได้สร้างระบบทดสอบเพือ่ เก็บข้อมูล ท�ำให้ทราบถึงกลไกการท�ำงาน ต่อมาในห้วงปี
พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ดำ� เนินการพัฒนาเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าเซลล์เชือ้ เพลิงแบบ PEMFC ขนาดก�ำลังไฟฟ้า ๕๐ วัตต์
และสร้างเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กส�ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น วิทยุสอื่ สารทหาร PRC - 77 และในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รว่ มมือ
กับหน่วยงานจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ MTEC
ในการสร้างเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าเซลล์เชือ้ เพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลีย่ นโปรตอน ขนาด ๑ กิโลวัตต์ โดยทีไ่ ด้พฒ
ั นามาแล้ว
๒ รุน่ โดยรุน่ ล่าสุดได้พฒ
ั นาให้มกี ารเพิม่ แบตเตอรีเ่ พือ่ ช่วยในการเริม่ ต้นการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ มีลกั ษณะดังรูป

(ก)
(ก) Version 1

รูป PEMFC

(ข)
(ข) Version 2 (มีการติดตั้งแบตเตอรี่ในตัว)

ข้อมูลทั่วไป
๑. สามารถจ่ายก�ำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์, ๐ - ๔ แอมแปร์ และ กระแสตรง ๔๘ โวลต์, ๐ - ๒๐ แอมแปร์
๒. ก�ำลังสูงสุดหอเซลล์ ๑,๐๐๐ วัตต์ ก�ำลังไฟฟ้าด้านออก ๙๐๐ วัตต์ โดยใช้ไฮโดรเจน (๙๙.๙๙๙ %) ๑๕ ลิตรต่อนาที
(ถังขนาด ๗ ลูกบาศก์เมตร ราคาประมาณ ๓,๐๐๐.- บาท ใช้ได้นานประมาณ ๗ ชัว่ โมง)
๓. สามารถควบคุมอัตราการไหลของไฮโดรเจนตามค่าพลังงานใช้จริง
๔. มีระบบการตรวจจับและป้องกันอันตรายจากการรัว่ ไหล
๕. เลือกแหล่งจ่ายไฮโดรเจนจากถังภายในหรือภายนอกเครือ่ งได้
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จากข้อมูลข้างต้นนั้น ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากการเข้าฟังบรรยายของโครงการวิจัย
การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อภารกิจด้านความมั่นคง ของ
กรมการพลังงานทหาร โดยมีขอ้ คิดเห็นส่วนตัวต่อการน�ำมาใช้ประโยชน์ดงั นี้ ในอนาคตเซลล์เชือ้ เพลิง
จะเริม่ มีบทบาทมากขึน้ ในแง่พลังงานทางเลือก แต่ยงั ไงก็แล้วแต่พลังงานทีใ่ ช้ผลิตเชือ้ เพลิงไฮโดรเจน
จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานสูงจากรูปแบบอืน่ มาผลิต หากมีการใช้พลังงานจากเซลล์เชือ้ เพลิง ก็จำ� เป็น
ที่จะมองพลังงานทางเลือกอื่นควบคู่กัน อันได้แก่ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานลม พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ เป็นต้น ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งคิดคือการผลิตเชือ้ เพลิงไฮโดรเจนอย่างไรให้มตี น้ ทุนต�ำ่ ทีส่ ดุ
หรือไม่มตี น้ ทุนเลย และจะเก็บเชือ้ เพลิงไฮโดรเจนอย่างไรให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการน�ำไป
ใช้งาน สุดท้ายจากข้อมูลในข้างต้นผูเ้ ขียนขอทิง้ ท้ายเป็นค�ำถามต่อผูอ้ า่ นไว้วา่ “ในปัจจุบนั เซลล์เชือ้
เพลิงเป็นพลังงานทางเลือก แล้วเราควรเลือกใช้กบั อุปกรณ์หรือยุทโธปกรณ์อะไรของกองทัพเรือ
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ?”

บรรณานุกรม
[๑]
[๒]
[๓]
[๔]
[๕]
[๖]

http://th.wikipedia.org/wiki/เซลล์เชือ้ เพลิง
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/101/2/html/callsurparng.htm
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry/web/4fuel_work.htm
http://www.odec.ca/projects/2007/truo7j2/fuelcell.htm
http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/97/fuelcell/fuel-cell.htm
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการวิจยั การพัฒนาเซลล์เชือ้ เพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลีย่ นโปรตอนเพือ่
ภารกิจด้านความมั่นคง ของกรมการพลังงานทหาร
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ในโลกปัจจุบนั วิทยาการทางด้านเทคโนโลยีมคี วามเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และทีส่ ำ� คัญในปี พ.ศ.๒๕๕๘
ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเพิม่ ขีดความสามารถในประชาคมทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
สมรรถนะของคน ให้สามารถแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้ กรมอูท่ หารเรือจึงได้มกี ารเตรียมความพร้อมเพือ่ การก้าวเข้า
สูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะมุง่ เน้นเรือ่ งการศึกษา ซึง่ จัดอยูใ่ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมทีจ่ ะมีบทบาทส�ำคัญ
ทีจ่ ะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอืน่ ๆ ให้มคี วามเข้มแข็ง เนือ่ งจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และ
จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรูด้ า้ นศาสนาและวัฒนธรรม เพือ่ ขับเคลือ่ น
ประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา
การจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นทีร่ ฐั จะต้องด�ำเนินการ เพือ่ ท�ำให้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตัวของผูเ้ รียนได้รบั
การพัฒนาได้อย่างเต็มที่ รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั แก้ปญ
ั หา มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และสามารถ
ปรับตัวเองให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจ้ กั พึง่ ตนเองและสามารถด�ำรงชีวติ
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน สามารถด�ำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวได้ด้วยหลัก
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพทางการศึกษา เดิมเป็นงานหรือกิจกรรมทีท่ างสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน ได้ดำ� เนินการกัน
เป็นกิจวัตรอยูแ่ ล้ว แต่อาจยังไม่ทราบและยังไม่ได้มกี ารจัดให้เป็นระบบครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพทีส่ งั คมต้องการเท่านัน้
ดังนั้น การประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผู้ที่รับผิดชอบ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน ทีจ่ ะพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูใ้ ห้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพทีไ่ ด้ระบุไว้
ในหลักสูตร และตรงกับความมุง่ หวังของสังคม โดยมีหลักฐานทีจ่ ะแสดงให้สงั คมเชือ่ มัน่ ว่าได้มกี ารด�ำเนินการตามแผนครบ
ถ้วนตามมาตรฐานทีส่ งั คมก�ำหนดจริง
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การสร้างคุณภาพการศึกษาทีด่ ี ทุกฝ่ายมีความส�ำคัญเท่าเทียมกันหมดในการร่วมกันพัฒนางานของตนเองให้มคี ณ
ุ ภาพ
ทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ย ๆ อันจะท�ำให้ภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของสถาบันจึงจะดีตามมา ใครมีสว่ นสร้างคุณภาพการศึกษาทีด่ บี า้ ง
ค�ำตอบคือทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร ครู/อาจารย์/วิทยากร ธุรการ/เจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา/
ผูเ้ ข้ารับการอบรม ดังภาพข้างล่าง
คุณภาพการศึกษาที่ดี
ทุกฝายร่วมกัน
พัฒนางานของตน

ผู้บริหาร

ครู/อาจารย์/
วิทยากร

ธุรการ/เจ้าหน้าที่

นักเรียน/นักศึกษา/
ผู้เข้ารับการอบรม

โดยแต่ละงานหรือกิจกรรมที่ด�ำเนินการทุกฝ่ายจะต้องควบคุมคุณภาพโดยจัดท�ำเป็นหลักฐาน ท�ำเป็นโครงการ
ให้ครบวงจรทีเ่ รียกว่า วงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือ วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) หรือ วงจร PDCA จะประกอบด้วย
๔ ขัน้ ตอน คือ Plan (วางแผน) Do (ด�ำเนินการ) Check (ตรวจสอบ) Act (การปรับปรุง) ดังรูป
-เกิดการพัฒนาและ
นำ�ไปสู่การวางแผนต่อไป

ACT (A)
การปรับปรุง

-นำ�ผลการประเมินไปใช้

PLAN (P)
วางแผน

เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

CHECK (C)
ตรวจสอบ

-เปลี่ยนการบริหาร
-ปรับการเรียนการสอน
-จัดทรัพยากรสนับสนุนเหมาะสม

DO (D)
ดำ�เนินการ

-จัดระบบติดตาม
-จัดทำ� SAR

ภาพวงจร PDCA หรือ Deming Cycle
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๙ ได้กำ� หนด
ให้สำ� นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึง่ เป็นหน่วยงานอิสระทีข่ นึ้ ตรงกับ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุกแห่ง อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุก ๆ ห้าปี นับตัง้ แต่การประเมิน
ครัง้ สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
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โดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
รอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) วัตถุประสงค์ เพือ่ ยืนยันสภาพจริง
รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) วัตถุประสงค์ เพือ่ รับรองมาตรฐาน
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) วัตถุประสงค์ เพือ่ การยืนยันการได้มาตรฐานคุณภาพของคณะวิชาหรือประเภท
วิชา ด้านการอาชีวศึกษา
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๙
ก�ำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งให้สถาน
ศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ตามพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ ระบุไว้ชัดเจนว่า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึก
อบรมอาชีพเฉพาะด้าน หากสถานศึกษาหรืออาชีวศึกษาแห่งใดมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เฉพาะด้าน
ในสาขาวิชาชีพ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้น เพื่อให้
สามารถจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพได้อย่างต่อเนื่องและได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
กระทรวงกลาโหม ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงมีคำ� สัง่ กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ แสดงเจตนารมณ์
และก�ำหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาขึน้ โดยมุง่ เน้นให้สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เร่งรัดด�ำเนินงาน
ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทัง้ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ ยังก�ำหนด
ให้มกี ารด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกขัน้ ตอน เน้นการประสานงาน
การมีสว่ นร่วมของก�ำลังพลทุกฝ่าย และให้มกี ารเตรียมความพร้อมเพือ่ การประกันคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ดังกล่าว
กรมอูท่ หารเรือ เป็นหน่วยงานทีต่ อ้ งอาศัยช่างฝีมอื ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และความช�ำนาญในการซ่อม/สร้างเรือ
จ�ำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ ผลิตและฝึกอบรม ช่างฝีมือที่มีคุณภาพ ซึ่งกรมอู่ทหารเรือได้มอบหน้าที่ดังกล่าวให้
กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ท�ำหน้าที่ผลิตนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โดยรับสมัครนักเรียน
ทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เข้ามาศึกษา จ�ำนวน ๓ ปี จบการศึกษาได้วฒ
ุ กิ ารศึกษา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนช่างกรมอูท่ หารเรือ บรรจุเป็นพนักงานราชการ ท�ำงานทีก่ รมอูท่ หารเรือหรือหน่วยงานในสายวิทยาการ
ของกรมอูท่ หารเรือ ส่วนหน้าทีอ่ กี หน้าทีห่ นึง่ ก็คอื การฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทีท่ ำ� งานแล้ว
ต้องการพัฒนาขีดความสามารถให้มสี มรรถนะตามสาขาทีส่ งู ขึน้ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ดังนัน้ กองการศึกษา ฯ จึงต้องท�ำประกัน
คุณภาพการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนช่างกรมอูท่ หารเรือ และท�ำประกันคุณภาพการฝึกอบรม ส�ำหรับศูนย์พฒ
ั นาอาชีพช่าง
กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอูท่ หารเรือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนช่างกรมอูท่ หารเรือ จะมีกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ๒ ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึง่ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โรงเรียนช่างกรมอูท่ หารเรือ จะได้รบั การตรวจประเมินจาก ๒ หน่วยงาน คือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)
ซึง่ จะตรวจทุกปี และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (สปท.บก.ทท.) ซึง่ จะตรวจทุก ๓ ปี
ส่วนระบบการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนช่างกรมอูท่ หารเรือ จะได้รบั การตรวจประเมินจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึง่ จะตรวจทุก ๕ ปี โดยการตรวจประเมินของโรงเรียนช่างกรมอูท่ หารเรือ
จะจัดอยูใ่ นส่วนการศึกษาระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรี
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ตารางสรุปมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และน�ำ้ หนัก เพือ่ การประเมินคุณภาพในรอบสาม
ส�ำหรับโรงเรียนช่างกรมอูท่ หารเรือ
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ปีการศึกษา ๒๕๕๘)
มาตรฐานการศึกษา

สมศ.

สปท.บก.ทท.

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
จำ�นวนตัวบ่งชี้
นำ�้ หนัก

จำ�นวนตัวบ่งชี้

น้ำ�หนัก

จำ�นวนตัวบ่งชี้

น้ำ�หนัก

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้สำ�เร็จการศึกษา

๔

๓๐

๕

๔๐

๕

๔๐

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้

๒

๑๐

๔

๑๐

๔

๑๐

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

๒

๑๐

๕

๒๐

๕

๒๐

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน

๓

๑๕

๖

๓๐

๘

๔๐

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

-

-

๑๗

๔๐

๑๘

๔๕

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ�

-

-

๕

๑๐

๕

๑๐

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน

๒

๑๐

๒

๓๐

๒

๓๐

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ เรื่อง)

๑

๑๐

-

-

๑

๑๐

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ เรื่อง)

๑

๑๐

-

-

๑

๑๐

๑๕

๙๕

๔๔

๑๘๐

๔๙

๒๑๕

รวม

หมายเหตุ : รอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) วัตถุประสงค์ เพื่อยืนยันสภาพจริง
รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) วัตถุประสงค์ เพื่อรับรองมาตรฐาน
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) วัตถุประสงค์ เพื่อการยืนยันการได้มาตรฐานคุณภาพของคณะวิชาหรือประเภทวิชา
ด้านการอาชีวศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Plublic Sector Management Quality Award : PMQA) ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้กำ� หนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน หมวด ๕ การมุง่ เน้นทรัพยากรบุคคล HR 4 :
ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุม้ ค่าของการพัฒนา/
ฝึกอบรมบุคลากร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ยกระดับงานฝึกอบรมให้มมี าตรฐานสูงขึน้ มีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน และสร้าง
ความเชือ่ มัน่ แก่ผเู้ รียนว่าการฝึกอบรมนัน้ มีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ ซึง่ องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการประเมินงานฝึกอบรมทีม่ ี
มาตรฐาน ประกอบด้วย หลักสูตร ผูส้ อน วิธกี ารสอน ห้องเรียน ผูเ้ รียน และการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
ในส่วนการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของศูนย์พฒ
ั นาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอูท่ หารเรือ นัน้
กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือได้จดั ท�ำหลักเกณฑ์และคูม่ อื ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือขึน้ เพือ่
ประเมิน โดยมี ๕ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผูส้ ำ� เร็จการฝึกอบรม		
มี
๒
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการฝึกอบรม มี
๖
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๓ ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม				
มี
๓
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๔ ด้านผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม				
มี
๑
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๕ ด้านวิทยากร/ผูส้ อน				
มี
๒
ตัวบ่งชี้
			
เกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ก�ำหนดไว้ ๕ ระดับ ได้แก่
			
ระดับ ๑ หมายถึง อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง
			
ระดับ ๒ หมายถึง อยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
			
ระดับ ๓ หมายถึง อยูใ่ นระดับดี
			
ระดับ ๔ หมายถึง อยูใ่ นระดับดีมาก
			
ระดับ ๕ หมายถึง อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
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วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน หน่วยรับตรวจจะ
ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ให้ครบตามหัวข้อการประเมินทุกมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ โดยให้คะแนนตนเองตามเกณฑ์ทไี่ ด้ระบุไว้ในแต่ละมาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม
หลังจากนัน้ ผูต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมจะตรวจสอบหลักฐานการด�ำเนินการในแต่ละโครงการ/งาน/
กิจกรรม ของสถาบันตามทีไ่ ด้รายงานไว้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แล้วจึงให้คะแนน
ปัจจุบนั กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอูท่ หารเรือ ได้จดั ท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบริหารการศึกษา
เพือ่ รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และการฝึกอบรมให้สามารถควบคุมคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐาน ครบถ้วนตามทุกตัวชีว้ ดั ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
และส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้กำ� หนด นอกจากนัน้ หากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการบริหารการศึกษาดังกล่าว ประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินการ สามารถเป็นโปรแกรมต้นแบบให้สถาบันการศึกษาอืน่ ๆ
ในกองทัพเรือ น�ำไปใช้ในการบริหารการศึกษาของสถาบันได้ตอ่ ไป

บรรณานุกรม

กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ. คูม่ อื ประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำหรับสถาบันการศึกษา
ซึง่ จัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาทีส่ องและส่วนการศึกษาทีส่ ี่ (ระดับตำ�่ กว่าปริญญาตรี) พ.ศ.๒๕๕๕.
กรุงเทพ ฯ : ๒๕๕๕.
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึง่ มิได้จดั การศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาทีส่ องและ
ส่วนการศึกษาทีส่ ขี่ องกองทัพเรือ. หลักเกณฑ์และคูม่ อื ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ.
กรุงเทพฯ : ๒๕๕๔.
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ภัณฑารักษ์พาชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

นาวาเอกหญิง กาญจนา ทรงวรวิทย์
นายทหารปฏิบัติการประจ�ำกรมอู่ทหารเรือ และ
ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วหลังจากกรมอู่ทหารเรือจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงวันนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นบ้าง ลองไปดูพร้อม ๆ กันนะคะ ท่านที่ ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนหรือไม่เคยแวะไปชมจะได้ท�ำความรู้จักและ
ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับการเข้าชมในโอกาสต่อไป

พิพธิ ภัณฑ์อเู่ รือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ฝีพายและความงดงามอันวิจติ รของเรือพระทีน่ งั่ ทัง้ ๔ ล�ำ ได้
ตั้งอยู่ในบริเวณอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ข้าง เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งไปด้วย
อู ่ ห มายเลข ๒ ค่ อ นไปทางปากอู ่ ริ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา
ถ้าเริม่ ต้นจากประตูกรมอูท่ หารเรือด้านถนนอรุณอมรินทร์
ก็ตรงไปตามถนนที่เป็นเส้นทางหลัก ผ่านอุโบสถวัดวงศ
มูลวิหารและอู่หมายเลข ๒ พิพิธภัณฑ์อยู่ทางซ้ายมือ
แต่ทางเข้าหลักซึ่งเป็นด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์อยู่ติดกับ
โรงงานปรั บ ซ่ อ มเครื่ อ งยนต์ กองโรงงาน อู ่ ท หารเรื อ
ธนบุรี ผู้ชมจะต้องอ้อมตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ผ่านหมวด
เรือที่ ๓ กองเรือล�ำน�ำ้ กองเรือยุทธการ ไปก่อน หลายคน
ที่ผ่านไปมาทางอู่หมายเลข ๒ มักเข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์ปิด
เพราะประตูด้านนี้ปิดอยู่เสมอ มีบางคนไปติดต่องาน
ตะโกนเรียก ก็ไม่มีใครได้ยิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ที่
ส�ำนักงานด้านหน้าพิพธิ ภัณฑ์ ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวกและ
เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนี้สามารถแวะชมพิพิธภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
จึงได้เปิดห้องจ�ำหน่ายของที่ระลึกทางด้านอู่หมายเลข ๒
ให้เป็นทางเข้าอีกทางหนึง่ โดยเริม่ เปิดตัง้ แต่มกี ารฝึกซ้อม
ของฝีพายเรือพระนั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์
ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
เรือพระทีน่ งั่ อเนกชาติภชุ งค์ และเรือรูปสัตว์อกี ๒ ล�ำ ทีจ่ อด
อยูใ่ นอูห่ มายเลข ๒ เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ าชมการฝึกซ้อมของ
ด้านหน้าห้องจ�ำหน่ายของที่ระลึก
ภัณฑารักษ์ (Curator) คือ ผู้ดูแล รับผิดชอบ และด�ำเนินงานทุกกระบวนการของงานพิพิธภัณฑ์ตามหลักพิพิธภัณฑสถานวิทยา ตั้งแต่แสวงหา รวบรวม อนุรักษ์ ศึกษา ค้นคว้า
บันทึกข้อมูลและจัดแสดงวัตถุที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตามสาระวิชาการที่พิพิธภัณฑ์ก�ำหนด ตลอดจนให้บริการทางการศึกษาแก่สาธารณชน เพื่อจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้และความเพลิดเพลิน เพื่อการพัฒนาสังคมในที่สุด
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เมื่อเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์ พบกับส่วนจัดแสดง
ต่าง ๆ ยังคงสภาพเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นนิทรรศการ
ถาวรส่ ว นจั ด แสดงชั้ น บน ได้ แ ก่ “ จากราชนิ เวศน์ สู ่
อู ่ เ รื อ หลวง”บอกเล่ า เรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ พื้ น ที่
ก่อนการสร้างอู่เรือหลวง ต่อเนื่องด้วย “จากอู่เรือหลวง
สู่กรมอู่ทหารเรือ” อธิบายความส�ำคัญของงานอู่เรือกับ
การปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเล และความจ�ำเป็นของ
การมีอเู่ รือขนาดใหญ่ จากนัน้ เป็นส่วนจัดแสดง “พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานนาวาสถาปัตย์” กล่าวถึง
พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ด้ า นการต่ อ เรื อ การสร้ า งเรื อ
ตรวจการณ์ใกล้ฝง่ั ชุดเรือ ต.๙๑ ตามแนวพระราชด�ำริ และ
ขยายผลสู่ ชุดเรือ ต.๙๙๑ และชุดเรือ ต.๙๙๔ ล�ำดับถัดมาคือ
“การเสริมสร้างสมุททานุภาพให้กองทัพเรือ” แสดงให้
เห็นกระบวนการต่อเรือ วิทยาการ และเทคโนโลยีการต่อ
เรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องด้วย “การอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมของชาติ” น�ำเสนอการต่อเรือพระที่นั่ง
นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ การผสานเทคโนโลยีการ
ต่อเรือของกรมอูท่ หารเรือกับงานช่างศิลป์ของกรมศิลปากร
ส่ ว นชั้ น ล่ า ง จั ด แสดงหั ว ข้ อ “ท� ำ เรื อ ให้ พ ร้ อ มรบ”
เป็นกระบวนการซ่อมท�ำเรือและผลงานทางช่างที่ส�ำคัญ
ปิดท้ายด้วย “อูเ่ รือและอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ”
จั ด แสดงความส� ำ คั ญ ของกิ จ การอู ่ เ รื อ ของเอกชน
อุตสาหกรรมต่อเรือ และพาณิชยนาวีของประเทศ

ส่วนจัดแสดงต่าง ๆ
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ในวันนี้ ส่วนจัดแสดงตามที่กล่าวข้างต้น มีวัตถุ
พิพิธภัณฑ์มาเพิ่มใหม่หลายรายการซึ่งได้มาจากการเสาะ
แสวงหา การมอบของหน่วย และการบริจาคของอดีตผูบ้ งั คับ
บัญชาของกรมอูท่ หารเรือ เช่น โขนเรือพระทีน่ งั่ นารายณ์
ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ จ�ำลอง หล่อด้วยเงิน จัดท�ำขึน้ เพือ่
เป็นของทีร่ ะลึกในคราวทีก่ รมอูท่ หารเรือได้จดั สร้างตัวเรือ
(พลเรือเอก ทรงศักดิ์ กิตติพรี ชล บริจาค) เหรียญทีร่ ะลึก
ที่จัดท�ำขึ้นในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ ของกรมอู่ทหารเรือ
รวมทั้ง เหรียญที่ระลึกพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งนารายณ์
ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ลงน�้ำ รูปภาพและเอกสารเก่า
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า (พลเรือตรี กรีฑา พรรธนะแพทย์ บริจาค)
ประกอบกับได้รบั ตูจ้ ดั แสดงมาเพิม่ จึงสามารถจัดวางวัตถุ
ให้เป็นหมวดหมู่ตามเรื่องราวที่บอกเล่าได้เด่นชัดมากขึ้น
ในขณะเดียวกันวัตถุทมี่ ขี นาดใหญ่ เช่น สมอกะ ใบจักรเรือ
ปืนใหญ่ซึ่งอู่ทหารเรือธนบุรีขุดพบริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ขณะก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เมือ่ กลางปี ๒๕๕๕ และ
มอบให้พพิ ธิ ภัณฑ์ ได้นำ� มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการกลางแจ้ง
ด้านหน้าพิพธิ ภัณฑ์ กลายเป็นมุมสวย ๆ ให้ผชู้ มได้ถา่ ยรูป
เป็นทีร่ ะลึกได้อกี หลายมุม

โขนเรือจ�ำลองเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙
และเหรียญที่ระลึกพิธีปล่อยเรือลงน�้ำ

ส่วนจัดนิทรรศการกลางแจ้ง
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ในขณะเดียวกัน การให้บริการทางการศึกษาหรือ
การน�ำชมได้ขยายขอบเขตออกไป ไม่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่
ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น แต่น�ำชมตั้งแต่อุโบสถวัดวงศมูล
วิหาร พาสักการะพระพุทธวงศมูลมิ่งมงคล พระประธาน
ในอุโบสถ เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบประวัติความเป็นมาและ
ความส� ำ คั ญ ของอุ โ บสถ ซึ่ ง กรมศิ ล ปากรขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นโบราณสถาน ต่อเนื่องมาที่อู่หมายเลข ๒ ในช่วงที่มี
เรือพระที่นั่งทั้ง ๔ ล�ำ จอดอยู่นั้น ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับ
เรือพระทีน่ งั่ และการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคด้วย
บางครั้งเมื่อการน�ำชมในพิพิธภัณฑ์จบลงแล้ว ปรากฏว่า
มี ห ลายคณะที่ ข อให้ พ าไปชมอู ่ ห มายเลข ๑ เพราะ
ต้องการเห็นอูเ่ รือหลวงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิด
เมือ่ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๓ บางท่านอยากเห็นอูเ่ รือ
ซึ่งเป็นสถานที่ต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ
เรือ ต.๙๙๑ และ เรือ ต.๙๙๔ และมีอีกจ�ำนวนมาก
ที่ต้องการชมปล่องเหลี่ยมซึ่งเป็น Landmark หนึ่งของ
กรมอู่ทหารเรืออย่างใกล้ชิด ท�ำให้การน�ำชมพิพิธภัณฑ์

อูเ่ รือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในวันนีเ้ ป็นการชม
พิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี วี ติ ซึง่ สามารถสัมผัสบรรยากาศการปฏิบตั ิ
งานจริงของช่างและสภาพจริงของอูเ่ รือได้
และจากการน�ำชมพิพธิ ภัณฑ์มาเป็นระยะเวลาหนึง่
จึงพอจะกล่าวได้ว่า ห้องฉายวีดิทัศน์ประวัติการก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนที่สร้างความประทับใจแรกให้แก่ผู้ชม
ทุกกลุ่มทุกคณะส่วนวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ
เป็นพิเศษมีหลายชิน้ ด้วยกัน ในส่วนจัดแสดงชัน้ บน ได้แก่
สมุดรวมพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
และลายพระหัตถ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทาน
ให้แก่กรมอูท่ หารเรือ เมือ่ คราวเสด็จพระราชด�ำเนินมาทรง
วางกระดูกงูเรือและปล่อยเรือลงน�ำ้ ค้อนทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้ในพิธวี างกระดูกงูเรือ ขวานทีส่ มเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงใช้ในพิธปี ล่อยเรือลงน�ำ้
ผูส้ งู วัยหลายคนถึงกับยกมือไหว้ บอกว่าเป็นบุญตาทีไ่ ด้ชม
การลงนามถวายพระพรทีโ่ ต๊ะ Touch Screen เป็นอีกจุดที่
มีผรู้ ายล้อมรอลงนามกันมาก นอกจากนัน้ ก็เป็นหุน่ จ�ำลอง
บริเวณพื้นที่อู่เรือหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕ ส่วนจัดแสดง
ชั้ น ล่ า ง ได้ แ ก่ ท่ า นครุ ฑ ที่ ยั ง เป็ น ปริ ศ นาของทุ ก คน
เครือ่ ง Water Jet ในเรือผลักดันน�ำ้ ยานใต้นำ�้ ทีม่ ชี อื่ อันเก๋ไก๋วา่
“วิ ชุ ด า” และแน่ น อน ตั ว อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิง อายุมากกว่า ๑๒๐ ปี บริเวณ
ด้านหน้าเป็นจุดทีท่ กุ คณะต้องมาโพสต์ทา่ ถ่ายรูปกันหลายรูป

พาสักการะพระพุทธวงศมูลมิ่งมงคล วัดวงศมูลวิหาร ภายในกรมอู่ทหารเรือ
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ขวานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงใช้ในพิธีปล่อนเรือ ต.๙๙๑ ลงน�้ำ

วิชุดา ยานใต้น�้ำไร้คนขับที่สามารถน�ำไปใช้
เป็นเรือด�ำน�้ำจ�ำลองส�ำหรับการฝึกปราบเรือด�ำน�้ำ

เครื่องทดสอบโลหะ
รับไว้ใช้ในราชการเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๙

เครื่อง Water Jet
ที่น�ำไปแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ มาแล้วหลายครั้ง

แบบจ�ำลองเรือปรง

ท่านครุฑ
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หุ่นจ�ำลองบริเวณพื้นที่อู่เรือหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๖

การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญมากและเป็นเรื่องน่ายินดี
อย่างยิ่ง คือ การมีอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็คือนักเรียน
ช่างกรมอู่ทหารเรือ จ�ำนวน ๑๐ นาย ทั้งหมดผ่านการ
อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑ จัดโดย
คณะกรรมการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อู ่ เรื อ หลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ
๘๔ พรรษา ร่วมกับกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
และเครือข่ายการท่องเทีย่ วภาคประชาสังคม ระหว่างวันที่
๒๕ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์
เหล่านีม้ าช่วยงานเป็นครัง้ คราว เมือ่ ไม่มชี วั่ โมงเรียนโดยช่วย
น�ำชมจุดทีต่ นเองมีความรูแ้ ละสนใจ บางนายชอบงานเทคนิค
จึงไปช่วยเจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ดแู ลสือ่ ต่าง ๆ บางนายไปช่วย
แนะน�ำการเขียนถวายพระพรทีโ่ ต๊ะ Touch Screen ซึง่ ได้
รับค�ำชมเชยเป็นอย่างมากว่า เป็นผูม้ จี ติ อาสารูจ้ กั บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ให้หน่วยงาน ใฝ่รู้และมีกิริยามารยาทเรียบร้อย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
มีบางนายสนใจและใฝ่รู้จริง ๆ พยายามศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ขอยืมหนังสือไปอ่าน เมื่อมีข้อสงสัย ก็สอบถาม
อาสาสมั ค รทุ ก นายเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยที่ ดี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เมื่ อ คณะผู ้ ช มเป็ น นั ก เรี ย น พวกเขาจะสื่ อ สารกั น ได้ ดี
บรรยากาศการชมพิพิธภัณฑ์จึงสนุกสนานและเป็นกันเอง
ช่วยผ่อนงานการน�ำชมของป้า น้า อา ที่เป็นเจ้าหน้าที่
พิพธิ ภัณฑ์ได้อย่างดี

และอาสาสมัครอีก ๒ นาย ทีเ่ ป็นข้าราชการกรมอู่
ทหารเรืออาสาช่วยงานด้วยความรูส้ กึ “ฮึกเหิมและผูกพัน”
ซึ่งหน่วยต้นสังกัดยินดีและสนับสนุนให้มาช่วยงานเมื่อมี
คณะเยีย่ มชมและไม่ตดิ ราชการจ�ำเป็น ซึง่ สามารถช่วยงาน
ได้หลายอย่างด้วยความเข้มแข็งและมุง่ มัน่ ครัง้ หนึง่ มีผขู้ อ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในเวลาประมาณเที่ยงครึ่ง โดยไม่แจ้ง
ล่ ว งหน้ า และรออยู ่ ที่ แ ผนกรั ก ษาความปลอดภั ย แล้ ว
จึงต้องต้อนรับ แม้จะกะทันหันและเป็นเวลาพักกลางวัน
แต่อาสาสมัครผูน้ กี้ ช็ ว่ ยต้อนรับและน�ำชมด้วยความเต็มใจ
และกระตือรือร้น

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์น�ำชม

ผู้ชมที่มาชมการซ้อมของฝีพายขบวนหยุหยาตราทางชลมารค
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เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
สนใจซักถามต�ำนานพิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างเรือ

ผบ.หมวดเรือที่ ๓ กองเรือล�้ำน�้ำ กองเรือยุทธการ
น�ำผู้ใต้บังคับบัญาชามาชมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

การเปลีย่ นแปลงอีกหนึง่ อย่างเป็นการเปลีย่ นแปลง
ทางกายภาพ คือ การปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร
ซึง่ แต่เดิมมีตน้ ไม้อยูเ่ พียง ๓ ต้น นอกนัน้ เป็นคอนกรีตและ
แผ่นปูพนื้ เวลานีม้ ไี ม้ดอกไม้ประดับมาเพิม่ หลากหลายชนิด
ช่วยให้ทศั นียภาพโดยรอบพิพธิ ภัณฑ์สวยงาม สดชืน่ และดู
อ่อนโยนขึน้ ด้วยสีสนั ของดอกไม้ใบไม้ โดยข้าราชการหลาย
คนช่วยดูแลและสนับสนุนจนถึงขณะนี้ พิพธิ ภัณฑ์อเู่ รือหลวง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ยังมีความต้องการไม้ดอกไม้
ประดับมาเสริมอีกเป็นจ�ำนวนมาก ท่านที่สนใจร่วมสร้าง
บรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้แก่พพิ ธิ ภัณฑ์ กรุณาบริจาค
พันธุไ์ ม้ชนิดต่าง ๆ ได้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์อเู่ รือหลวงเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา

ภูมิทัศน์รอบพิพิธภัณฑ์

พิพธิ ภัณฑ์อเู่ รือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในวันนีก้ ำ� ลังเติบโตอย่างช้า ๆ เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้
ทีค่ อ่ ย ๆ ผลิใบออกดอก ออกผล ซึง่ ต้องอาศัยความรักความเอาใจใส่ดแู ลอย่างสม�ำ่ เสมอจากเจ้าของ พิพธิ ภัณฑ์
อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาสร้างขึ้นจากงบประมาณของทางราชการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ พ ระปรี ช าสามารถของพระองค์ ใ นด้ า นการ
ต่อเรือ และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านการต่อเรือของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานทางช่างของ
ราชนาวีไทย หากท่านทั้งหลายช่วยกันบอกต่อและแนะน�ำให้คนรู้จักมาเยี่ยมชม ก็ถือว่าได้มีส่วนร่วม
ในการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของประชาชนและเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อู ่ เรื อ หลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ
๘๔ พรรษา ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่
๕ คน ขึ้ น ไป ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ เ สี ย ค่ าใช้ จ่ า ย สามารถแจ้ ง ความประสงค์ ล ่ วงหน้ า ได้ ที่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อู ่ เรื อ หลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๔ พรรษา หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๖๘ หรื อ ที่
แผนกกิ จ การพลเรื อ น กองก� ำ ลั ง พล กรมอู ่ ท หารเรื อ หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๕ และ
ดูรายละเอียดข้อมูลได้จาก www.navy.mi.th/dockyard
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ท�ำบุญ ตักบาตร ณ อุโบสถวัดวงศมูลวิหาร
นาวาเอกหญิง กาญจนา  ทรงวรวิทย์
นายทหารปฏิบัติการประจ�ำกรมอู่ทหารเรือ

ทุกเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. ในวันท�ำงาน ภาพนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทั้งชายและหญิง ร่วมด้วยนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
ยืนเข้าแถวทยอยตักบาตรพระภิกษุ จ�ำนวน ๒ รูป หน้าอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร กรมอู่ทหารเรือ
เป็นที่คุ้นตาของผู้ผ่านไปมาในบริเวณนั้นเป็นเวลามากกว่า ๒ ปี แล้ว

การตักบาตร

ตอนเช้ า หน้ า อุ โ บสถวั ด วงศมู ล วิ ห ารเป็ น ความริ เริ่ ม ของ
เจ้ า กรมอู ่ ท หารเรื อ ในช่ ว งปลายปี ง บประมาณ ๒๕๕๓
แต่มีการจัดกิจกรรมเป็นประจ�ำในวันเวลาราชการ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยเจ้าหน้าที่กองธุรการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ซึง่ คุน้ เคยและ
ช�ำนาญการจัดศาสนพิธี เป็นผูจ้ ดั เตรียมสถานที่ จัดหาอาหารคาวหวาน และนิมนต์พระ ซึ่งจะมาเปิด
อุโบสถตั้งเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. เพื่อดูแลความสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอุโบสถ
พร้อมจัดเตรียมธูปเทียน ส�ำหรับให้ก�ำลังพลสักการบูชาพระพุทธวงศมูลมิ่งมงคล พระประธาน
ในอุโบสถ พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ หรือสวดมนต์และนั่งสมาธิ จนกระทั่งเวลาประมาณ
๐๖.๔๕ น. ญาติธรรมเริ่มมารอตักบาตรที่หน้าอุโบสถ และเจ้าหน้าที่รับอาหารจากร้านค้าที่อาคาร
อเนกประสงค์มาถึง ญาติธรรมจะช่วยกันจัดวางอาหาร ได้แก่ ข้าวเปล่า กับข้าว และขนม อย่างละ ๑ ถุง
ลงในจานทีม่ นี ำ�้ ดืม่ ๑ แก้ว วันธรรมดามีอาหารจัดไว้ จ�ำนวน ๒๕ ชุด ส่วนวันพระเพิม่ เป็น ๓๐ ชุด ชุด
ละ ๒๐.- บาท โดยญาติธรรมจะใส่คา่ อาหารลงในพานและหยิบเงินทอนกันเอง ซึง่ ในพานนีม้ ซี องเปล่าให้
ผูป้ ระสงค์ถวายปัจจัยได้ใช้ดว้ ย เมือ่ เจ้าหน้าทีน่ มิ นต์พระภิกษุ ส่วนใหญ่จากวัดพระยาท�ำ จ�ำนวน ๒ รูป
มาถึง ก็เริม่ ตักบาตรกัน บางวันมีญาติธรรมมาตักบาตรกันมาก อาหารทีเ่ ตรียมไว้ไม่พอ บางคนซึง่ ปกติ
ตักบาตร ๒ รูป วันนั้นก็จะตักบาตรพระเพียง ๑ รูป เพื่อแบ่งให้คนอื่นได้มีโอกาสตักบาตรด้วย
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หรื อ บางคนตั ก บาตรด้ ว ยอาหารแห้ ง ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่
จัดเตรียมไว้ แต่บางคนเลือกถวายปัจจัยแทน บางคน
จัดอาหารมาเอง เมื่อตักบาตรกันทุกคนแล้ว หลายคน
ลงนั่งคุกเข่า บางคนนั่งกระหย่ง บางคนนั่งไม่สะดวก
ก็จะยืน และประนมมือกัน
อย่างพร้อมเพรียง จากนั้น
พระท่ า นสวดบทกรวดน�้ำ
และให้พร ผูท้ กี่ รวดน�ำ้ ด้วย
สายน�้ำจากคนโทกรวดน�้ำ
น� ำ น�้ ำ ไ ป เ ท ใ ต ้ ต ้ น ไ ม ้
ในบริเวณนั้น เป็นอันเสร็จ
สิ้ น การท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร
ญาติธรรมทัง้ หลายต่างแยก
ย้ายเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่
ในวันนั้นให้ดีที่สุด บางคน
ขึ้ น ไปสั ก การะพระพุ ท ธวงศมู ล มิ่ ง มงคลและพระบรม
สารีริกธาตุในอุโบสถหรือนั่งสมาธิต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่
ก็จัดอาหารที่ญาติธรรมตักบาตรใส่ถุงใบใหญ่และน�ำไป
ถวายพระถึงวัด
เป็นทีท่ ราบกันดีในหมูญ่ าติธรรมว่า เจ้ากรมอูท่ หารเรือ
มาร่วมตักบาตรเป็นประจ�ำเกือบทุกเช้า ยกเว้นวันทีท่ า่ นมี
ภารกิจ และปฏิบตั เิ หมือนกับญาติธรรมอืน่ ๆ ถ้าท่านมาถึง
ช้า ก็จะต่อแถวญาติธรรม เป็นอย่างนีม้ าจนถึงปัจจุบนั และ
เมือ่ กลางปี ๒๕๕๕ เจ้ากรมอูท่ หารเรือได้ให้นกั เรียนช่างกรม
อูท่ หารเรือมาร่วมตักบาตรด้วย วันธรรมดา จ�ำนวน ๕ นาย
วันพระ ๑๐ นาย เพือ่ ฝึกฝนการเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ ี เป็นที่
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น่าสังเกตว่า จ�ำนวนผูท้ ำ� บุญตักบาตรไม่เคยลดลงเลย มีญาติ
ธรรมทีม่ าตักบาตรกันเป็นประจ�ำ ๑๐ – ๑๕ นาย นอกจากนี้
ยังมีข้าราชการจากหน่วยงานข้างเคียงมาตักบาตรด้วย
อย่างสม�ำ่ เสมอ บางวันฟ้าฝนไม่เป็นใจ จ�ำนวนผูม้ าตักบาตร

อาจจะน้อยกว่าทุกวัน แต่เจ้าหน้าทีจ่ ะน�ำภัตตาหารทีเ่ ตรียม
ไว้แล้วไปถวายพระท่านทัง้ หมด
จุดประสงค์ในการท�ำบุญตักบาตรของญาติธรรม
อาจแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด แต่มหี ลักส�ำคัญเหมือน
กันอยู่ ๓ ประการ คือ เพือ่ สืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญ
รุง่ เรืองและมัน่ คง เพราะพระภิกษุผเู้ ป็นศาสนทายาทต้อง
อาศัยอาหารบิณฑบาตของพุทธศาสนิกชนในแต่ละวันเพือ่
ด�ำรงชีพ ศึกษาพระธรรมวินยั และเผยแผ่พระธรรมค�ำสอน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประการต่อมาคือ เพื่อลด
ความเห็นแก่ตวั เป็นการเพิม่ ความสุขและสิรมิ งคลแก่ชวี ติ
ประการสุดท้าย เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผลู้ ว่ งลับไปแล้ว
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กิจกรรมการท�ำบุญ ตักบาตร ทีอ่ โุ บสถวัดวงศมูลวิหาร
เกิดจากแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงของกรมอูท่ หารเรือ และจิตอันเป็นกุศลในการแบ่ง
ปันให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้มโี อกาสท�ำบุญด้วยวิถที างแห่งพุทธ
ทีส่ บื ทอดมาแต่โบราณกาล และถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ
ของการท�ำบุญอย่างครบถ้วน ได้แก่ สิง่ ทีน่ ำ� มาท�ำบุญบริสทุ ธิ์
หรือวัตถุบริสุทธิ์ มีเจตนาบริสุทธิ์ หมายถึงผู้ตักบาตรมี
ใจบริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์ หมายถึงพระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์
ความปีตยิ นิ ดีทบี่ งั เกิดขึน้ ในใจจึงเป็นอานิสงส์ทญ
ี่ าติธรรมทุก
คนได้รบั ในทันทีนนั้ ท่านทีย่ งั ไม่เคยไปตักบาตรทีอ่ โุ บสถวัด
วงศมูลวิหาร ลองไปสักครัง้ สิคะ แล้วท่านจะทราบว่า ท�ำไม
จ�ำนวนผู้ตักบาตรจึงไม่ลดลง และท�ำไมอุโบสถวัดวงศมูล
วิหารจึงมีอยูใ่ นกรมอูท่ หารเรือ
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