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การอู
งานการอู หมายถึง งานที่สนับสนุนการซอมทําเรือเมื่อเรือเขารับการซอมทําเพื่อใหการซอมทํา
เรือเปนไปอยางตอเนื่องและแลวเสร็จตามกําหนดเวลา งานเหลานี้ไดแก การนําเรือ เขา-ออก อูแหง
การนําเรือ ขึ้น-ลงชานยกเรือ เพื่อการซอมทําตัวเรือใตแนวน้ําและอุปกรณใตน้ําของเรือ ซึ่งมีขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานเฉพาะ โดยเนนความปลอดภัยเปนหลัก
ประเภทของอูเรือ
แบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 5 ประเภท
1. อูแหง ( DRY DOCK) คือ อูที่ขุดลึกลงไปในใตดินลงรากฐานอยางมั่นคงแข็งแรงพื้นอู
ทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใหรับน้ําหนักเรือไดเปนพันๆตัน แลวแตขนาดของอูเรือที่จะสราง
ดานขางของอูทั้งสองขาง จะมีบันไดสําหรับขึ้น-ลง ปากทางเขา-ออกจะติดกับแมน้ําหรืออางเก็บน้ํา
ซึ่งจะมีประตู เปด-ปด สําหรับใหนําเรือ เขา-ออกอูแหง ประตู เปด-ปดนี้ ตองมั่นคงแข็งแรง สามารถ
กั้นน้ํามิใหเขาอูได บริเวณกึ่งกลางอูมีหมอนเรียงตามแนวความยาวของอู หมอนนี้เรียกวาหมอนกลาง
หรือหมอนหลัก มีหนาที่รองรับกระดูกงูของเรือ อูแหงมีอยูในกองทัพเรือดังนี้
1.1 อูแหงของอูทหารเรือธนบุรี กรมอูทหารเรือ (อธบ.อร.) มีจํานวน 2 อู คือ
ก. อูแหงหมายเลข 1 แบงออกเปน 2 ตอน
- ชั้นนอก มีขนาด กวาง 11.20 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 4.80 เมตร
- ชั้นใน มีขนาด กวาง 11.20 เมตร ยาว 54.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร
ข. อูแหง หมายเลข 2
มีขนาด กวาง 9.80เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร
1.2 อูแหงของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ (อจปร.อร.) มีจํานวน 2 อู และมี
ขนาดเทากัน คือ ปากประตูอู กวาง 17.00 เมตร อู กวาง 20.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ความยาว
ตําแหนงหมอนกลาง 113.7 เมตร ความลึก 10.80 เมตร สามารถรับเรือ ขนาดไมเกิน 5,000 ตัน เขา
ซอมทําได
1.3 อูแหงของอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ (อรม.อร.) มี จํานวน 1 อู มีขนาด
กวาง 40.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร ลึก 18.00 เมตร ปากประตูอู กวาง 40.00 เมตร สูง 21 เมตร
หนา 2.70 เมตร หนัก 500 ตัน สามารถรับเรือ ขนาดไมเกิน 20,000 ตัน เขาซอมทําได
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อูแหงของ อจปร.อร.
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2. อูลอย ( FLOATING DOCK) มีลักษณะคลายอูแหงแตลอยน้ําไดคลายเรือ เมื่อตองการที่
จะนําเรือเขาอูจะตองปลอยน้ําเขาถังลอยของอูลอยเพื่อจมอูจนกระทั้งอูลอยจมไปถึงขนาดความลึกที่
ตองการเพื่อนําเรือเขาไป ปฏิบัติการนั่งหมอนในอูลอย เสร็จแลวสูบน้ําออกจากถังลอย เพื่อใหตัวอู
ลอยขึ้นเหนือน้ําและเรือจะอยูบนหมอนเชนเดียวกับอูแหง เนื่องจากอูลอยอยูในน้ําจึงเคลื่อนไหวได
ในขณะมีคลื่น จึงจําเปนตองมีไมค้ํายันขางเรืออยางมั่นคงทั้ง 2 ขางเพื่อปองกันเรือตกหมอน

อูลอย
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3. อูน้ํา (BASIN OR WET DOCK) มีลักษณะคลายอูแหงแตมีน้ําเต็ม ผนังรอบ ๆ กอดวย
หิน เชนเดียวกับอูแหง พื้นอูขุดใหลึกพอใหเรือจอดได มีประตูปด – เปด ระบายน้ํา ระดับน้ําในอูจ ะ
รักษาใหอยูในระดับที่ตองการเสมอประตูอูน้ํา โดยปกติแลวจะเปดน้ําเขาอูประตูน้ําชัน้ หนึ่งกอน (คือ
มิใชเปดลงสูแมน้ําเลย) ประตูน้ํามีลักษณะคลายกับอูน้ํา มีประตูเปดออกภายนอกดานหนึ่ง อีกดาน
หนึ่งมีประตูตดิ กับอูน้ํา การที่มีประตูน้ํานี้ ทําใหสามารถนําเรือเขา - ออกไดโดยไมทําใหระดับน้ําใน
อูเปลี่ยนแปลงมากนัก แตประตูน้ําบางแหงก็เปนอูแหงไปในตัวดวย

ประตูน้ําของ อจปร.อร. มีชั้นเดียวเปดลงสูแมน้ํา ทําหนาที่รักษาระดับน้ําภายในอางจอดเรือ
ใหอยูใ นระดับที่ตองการ เพือ่ ประโยชนในการเลื่อนเรือภายในอางจอดเรือและนําเรือ เขา-ออก อูแหง
หรือ ขึ้น – ลง ชานยกเรือ

อูน้ําหรืออางจอดเรือของ อจปร.อร.
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4. ชานยกเรือ (SYNCHROLIFT) โครงสรางทั่วไปทําดวยเหล็กทําเปนชานกวางตามขนาดที่
ตองการ ดานขางทั้งสองดานมีกวานไฟฟาติดตั้งอยูเพื่อใชสําหรับยกชานยกเรือขึ้นหรือลง ในการนํา
เรือขึ้นชานยกเรือจะวางหมอนรองรับเรือไวบนรถแคร ตามแบบ DOCKING PLAN ของเรือนั้นๆ
เสร็จแลวลากรถแครมาไวที่ชานยกเรือตอจากนั้นจะหยอนชานยกเรือลงเพื่อนําเรือเขามาที่ชานยกเรือ
ใหอยูในตําแหนงนั่งหมอนแลวยกชานขึ้น เสร็จแลวลากเรือไปซอมทําที่ลานซอมเรือ สําหรับชานยก
เรือกองทัพเรือมีใช 2 แหงคือ
4.1 ชานยกเรือของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
ขนาด กวาง 16 เมตร ยาว 57 เมตร สามารถ ยกเรือขนาด 650 ตัน และมีความยาวไม
เกิน 60 เมตร มีลานซอมเรือ 7 ลาน
4.2 ชานยกเรือของการโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ มี 2 ขนาด
4. 2.1 ขนาด 950 ตัน น้ําหนักยกสูงสุดได 1617 ตัน ความเร็วในการเลื่อนชาน 0.045
เมตร/นาที ชานยกเรือกวาง 12 เมตร ยาว 67 เมตร หยอนชานไดลึก 9.15 เมตร ดวยกวาน 10 ชุด
4. 2.2 ขนาด 125 ตัน นําหนักยกไดสูงสุด 155 ตัน ความเร็วในการเลื่อน ชาน 0.045
เมตร ตอนาที ชานยกเรือกวาง 8.5 เมตร ยาว 35 เมตร หยอนชานไดลึก 6.1 เมตร ใชกวาน 4 ชุด

ชานยกเรือ ( SYNCHOLIFT) ของ อจปร. อร.
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คานเรือ
5. คานเรือ (PATENT SLIP) มีโครงสรางประกอบดวยรางเหล็ก วางบนพื้นลาดเอียงที่ทํา
ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายลาดดานหนึ่งจะวางคานตามทางลาดจมลงน้ํา ระดับความลึกขึ้นอยูกับ
ขนาดของคานเรือที่สรางขึ้นเพื่อนําเรือขึ้นซอมทํา บนรางจะมีรถแครสําหรับวางหมอนรองรับเรือ
ปลายรางดานบนฝงจะมีกวานสําหรับหะเบสรถแครรองรับเรือ เวลาจะนําเรือขึ้นคานจะตองปรับ
หมอนรองรับเรือบนรถแครตามแบบ DOCKING PLAN ของเรือนั้นๆ แลวเลื่อนรถแครลงไปตามราง
ใตน้ําเสร็จแลวนําเรือเขามานั่งหมอนที่วางไวบนรถแครเมื่อเรือนั่งหมอนแลวตองยึดเรือกับแครให
แนนเทาที่จะทําได แลวดึงเรือไปไวบนตําแหนงที่ตองการ

7
เครื่องมือ/เครื่องทุนแรงที่จําเปนประจําอูเรือ
เปนที่ทราบดีแลววาอูเรือมีทงั้ หมด 5 ประเภท แตละประเภทก็มี ลักษณะและวิธกี ารแตกตาง
กันขึ้นอยูก ับสถานที่และวัตถุประสงคของผูสราง แตอูเรือทุกประเภทก็มีภารกิจเหมือนกันคือ นําเรือ
เขาไปซอมทําหรือดัดแปลงตัวเรือและอุปกรณ เหนือ/ใตแนวน้ํา ทั้งสิน้ ฉะนั้นเครื่องมือเครื่องทุนแรง
ที่ใชประจําอูเรือสวนใหญกม็ ีไวใชงานเพือ่ ความมุงหมายเดียวกันซึ่งจะ กลาวเฉพาะเครื่องมือที่จาํ เปน
เทานั้น
1. กวาน ใชในการดึงเรือเพื่อใหเรือเลื่อนเขาหรือออกจากอูเรือ สวนมากจะเปนกวานขับดวย
มอเตอรไฟฟาและเปนกวานแนวตั้ง ที่ติดตั้ง ประจําที่ที่ปากประตูอูทั้ง 2 กราบ และ ที่กนอูตรงขามกับ
ปากประตูอูอีก 1 ตัว

กวานแนวตั้ง
2. ปนจั่นหรือเครนยกของ จะตองมีประจําอยูกับอูเรือทุกประเภท ปนจั่นหรือเครนนี้จะถูกติด
ตั้งอยู ขางอูสามารถเคลื่อนที่ไปตามรางได เพื่อใชในการยกของหนักๆ บริเวณอู ลงไปที่เรือหรือยก
อุปกรณตางๆของเรือขึ้นซอมทํา บน รง.หรือใชในการยกหมอนขางหรือหมอน เสริมใหตรงตําแหนง
ในการปรับระหมอนกอนเรือเขาอูและยก น้ําหนักถวงเรือ เพื่อแตงใหเรือตั้งตรงไมเอียงขวาหรือ ซาย
กอนนําเรือนั่งหมอนในอูเ รือ
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ปนจั่นหรือเครนประจําอูแหง
3. รถโฟคลิฟท (FOLK LIFT) เปนเครื่องมือสําหรับใชในการยก เคลื่อนยายอุปกรณตางๆ
จาก โรงงานมาที่อูเรือเพื่อสงตอมาใหปน จั่นขางอูยกลงเรือหรือรับชวงตอจากปน จัน่ นําสิ่งของจากเรือ
สงโรงงาน นอกจากนัน้ ยังสามารถใชเปนอุปกรณแทนกวาน ในการดึงเรือเขา-อออูเรือในกรณีทไี่ มมี
กวานสําหรับดึงเรือหรือกวานเสีย
4. รอกแมแรงลวด คือรอกแนวนอนแบบรอกแมแรง ตัวเรือนรอกทําดวยเหล็กผสมอลูมิเนียม
มีลักษณะกลมยาวเรียวมีดามตอออกจากตัวรอก เพื่อตอคันโยกสําหรับใชมือโยก เพื่อหะเบสหรือ
หะเรียตามตองการ โดยการโยกหนึ่งครั้งสามารถหะเบสหรือหะเรียลวดสลิงไดระยะ 2.5 ชม. สําหรับ
รอกขนาดใหญ และ 1.5 ชม.สําหรับรอกขนาดเล็ก ใชประโยชนในการปรับแตงเรือในขณะนําเรือ
นั่งหมอนในอูเ รือ ซึ่งตองการความละเอียดและถูกตองเปนอยางมาก เพื่อปองกันอันตรายตอตัวเรือ
เนื่องจากเรือนัง่ หมอนผิดตําแหนง ในขณะสูบน้ําออกกอนเรือนั่งหมอน จะตองมี จนท.ประจํารอกอยู
ทุกตัว เพื่อคอยหะเรียรอกปองกันลวดตึง เนื่องจากระดับของเรือจะต่ําลงเรื่อยๆ อาจทําใหลวดของ
รอก รับน้ําหนักมากและขาดในที่สุด การนําเรือเขาอูแหงหรือชานยกเรือแตละครั้ง ตองติดตัง้ รอก
แมแรงแนวนอนอยางนอย 4 ตัว
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รอกแมแรงแนวนอน

5. พุกคลองเชือกหรือลวด ติดตั้งอยูขางอูทงั้ 2 ขางของอูเรือเพื่อประโยชนในการใชเชือก
หรือลวดคลองเพื่อเปนหลักในการ ดึงเรือเขา-ออกอูเรือ หรือตรึงเรือใหอยูก ับที่เพื่อแตงเรือใหตรง
ตําแหนงในการนําเรือนั่งหมอนในอูเรือ จํานวนพุกคลองเชือกหรือลวดจะมีมากหรือนอยขึน้ อยูกับ
ความยาวของอูเรือแตตองมีไมนอยกวา 3 อันตอขาง
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พุกคลองเชือก
หมอนรองรับเรือ
ในการนําเรือเขารับการซอมทําในอูเรือ จะตองนําเรือนัง่ หมอนในอูเรือ หมอนรองรับเรือมี
ดวยกันหลายอยางแลวแตการนําไปใชงาน หมอนอยางเดียวกันถานําไปใชงานในลักษณะตางกันการ
เรียกชื่ออาจไมเหมือนกัน หมอนแบงออกเปนประเภทใหญๆได 3 ประเภทคือ
- หมอนกลางหรือหมอนหลัก
- หมอนขางหรือหมอนเสริม
- ไมหมอน,หมอนลิ่ม
1. หมอนกลางหรือหมอนหลัก
สามารถจําแนกออกไดเปนหลายแบบแตในทีน่ ี้จะกลาว
เฉพาะที่มีใชในกองทัพเรือเทานั้น
1.1 หมอนกลางหรือหมอนหลักที่วางติดกับพืน้ อู คือ หมอนที่ประกอบอยูกับพื้นอู
บริเวณกึ่งกลางของอูแหงวางตามขวางมีระยะหางระหวางหมอน 1.50 เมตร ตลอดแนวความยาวของอู
แหง สวนที่ตดิ อยูกับพื้นอูหลอดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนบนประกอบดวยไมหมอนและไมหมอน
ลิ่ม ยึดดวยไมปะกับขนาด 1”x 2”x 1 ม. และปลิงเหล็ก ไมที่ใชตองเปนไมเนื้อแข็งดานขางมีเหล็ก
ประกับยึดอยู 2 ดานของหมอนไมยึดติดกับสวนที่เปนคอนกรีต หมอนนี้จะเคลื่อนที่ไมได หนาที่ของ
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หมอนกลางคือ รองรับกระดูกงูของเรือขณะที่เรือนั่งหมอนอยูในอูแหง หมอนกลางหรือหมอนหลักนี้
จะมีความสูงเทากับธรณีประตูของอูแหง

หมอนกลางหรือหมอนหลัก

หมอนกลางหรือหมอนหลักบนรถแคร
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1.2 หมอนกลางหรือหมอนหลักบนรถแครรับเรือ ลักษณะเปนไมเนื้อแข็งประกอบอยู
บนรถแครรับเรือ อยูบริเวณกึ่งกลางของรถแครรับเรือ ยึดดวยสลักเกลียวปลอยขนาด 4-6 นิ้วหรือบาง
แหงใชเข็มขัดเหล็กรัดไมเอาไว หมอนไมนี้เคลื่อนที่ไมไดใชรองรับแนวกระดูกงูของเรือเมื่อเรือนั่ง
หมอนบนรถแคร ความสูงของหมอนกลางบวกกับความสูงของรถแครสูงประมาณ 1.50 ม. หรือ
นอกจากใน DOCKING PLAN จะกําหนดเปนอยางอืน่
2. หมอนขางหรือหมอนเสริม
มีดวยกันหลายแบบแลวแตจะนําไปใชงาน หนาที่ของ
หมอนกลางหรือหมอนเสริมคือ ใชวางรับสวนดานขางของตัวเรือในแนวขนานกับกระดูกงูทั้งสอง
กราบของเรือหรือในสวนทีอ่ ยูสูงกวากระดูกงูเรือ หมอนขางหรือหมอนเสริมนี้สามารถยกเคลื่อนที่ไป
วางในตําแหนงที่เราตองการได จุดที่ตั้งหมอนรองรับเรือคือบริเวณฝากัน้ (BULK HEAD) ของตัวเรือ
เพราะเปนสวนที่แข็งแรงมากกวากงเรือหมอนขางหรือหมอนเสริมแตละชนิดมี วัตถุประสงคในการ
ใชเหมือนกันผิดกันที่อุปกรณที่นํามาใชในการสรางหมอนเทานั้นซึ่งสามารถจําแนกไดเปนดังนี้
2.1 หมอนขางที่ทาํ ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะของหมอนทําดวยคอนกรีตเสริม
เหล็ก
สวนบนและสวนลางประกอบดวยไมเนื้อแข็งยึดติดกับคอนกรีตดวยสลักเหล็กเชนเดียวกับ
หมอนกลางหรือหมอนหลัก

หมอนขางที่ทาํ ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
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หมอนขางที่ทาํ ดวยเหล็ก
2.2 หมอนขางหรือหมอนเสริมที่ทําดวยเหล็ก ลักษณะทั่วไปประกอบดวยแผนเหล็กธรรมดา
นํามาแลนประสานใหติดกันดานขางทั้งสี่ดา น เจาะรูเพื่อลดน้ําหนักและเพื่อลดพืน้ ทีใ่ นการปะทะของ
น้ําขณะเปดน้ําเขาอู ตลอดจนใชเปนทีส่ ําหรับแขวนเชือกหรือลวดในการยกเคลือ่ นยาย ดานบน
ประกอบดวยไมเนื้อแข็งยึดดวยสลักเหล็ก
2.3 หมอนขางหรือหมอนเสริมที่ทําดวยไม หมอนชนิดนี้โดยมากจะใชบริเวณโรงซอมเรือ
เล็ก เพราะเปนหมอนที่ประกอบขึ้นเพื่อรองรับเรือโบตหรือเรือ LCVP และเรือยนตขนาดเล็กที่
สามารถยกขึ้นซอมทําได การประกอบหมอนจะทําใหสูงหรือต่ําขึ้นอยูก ับประเภทของเรือนั้นๆ
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ไมหมอน

ไมหมอนลิ่ม
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ไมหมอนลิ่มทีใ่ ชเปนหมอนตัวบนสุดของหมอนขาง

3. ไมหมอนและไมหมอนลิ่ม เปนสวนประกอบสําคัญในการปรับระดับหมอนรองรับเรือ
เพราะเรือลําหนึ่งๆตองใชไมหมอนและหมอนลิ่มจํานวนมาก คุณสมบัติของไมหมอนและไมหมอน
ลิ้มตองเปนไมเนื้อแข็งลอยน้าํ ไดดีเพื่อใหประโยชนในการจะนําเรือนั่งหมอนแลวหมอนเกิดหลุดขณะ
เปดน้ําเขาอูไมหมอนจะไดลอยน้ําใหเห็นจะไดให จนท.ประดาน้ําลงไปทําการตรวจสอบและแกไข
นอกจากนั้นการเลือกใชขนาดไมหมอนและหมอนลิ่มยังมีความสําคัญในการปรับระดับหมอนเพราะ
จะสามารถทําใหงานแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
3.1 ไมหมอนทําดวยไมเนื้อแข็งลอยน้ําไดดี มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีความหนา 2”-12”
ความกวางสวนมาก 122” ความยาวตั้งแต 0.60 - 1.50 ม. ทั้งนี้จะใชไมหมอนชนิดใดหรือขนาดไหน
ขึ้นอยูกับการนําไปใชงาน
3.2 ไมหมอนลิ่ม ทําดวยไมมีคณ
ุ สมบัติเชนเดียวกับไมหมอน หมอนลิม่ มีลักษณะคลาย
กับลิ่ม คือทางดานโคนใหญแตปลายเล็กหรือโคนใหญปลายบางไมหมอนลิ้มสองอันนํามาประกอบ
เขาดวยกันจะไดไมหมอนหนึ่งอัน ฉะนั้นในการปรับความสูงในการปรับระดับหมอนรองรับเรือจึง
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ปรับดวยหมอนลิ้มสองอันประกบกันแลวเลื่อนหมอนเขา-ออกจากศูนยกลางจะทําใหขนาดความสูง
หรือความหนาเปลี่ยนไปทําใหสามารถปรับระดับตามตองการไดงาย
3.2.1 ไมหมอนลิ่มที่ใชในการปรับระดับหมอนกลางหรือหมอนขาง มีขนาด 4”x
2”x 12”x 120 ชม.หรือ 4”x 2”x 12” x 150 ชม. และจะใชประกบกันเปนคู
3.2.2 ไมหมอนลิ่มที่เปนหมอนตัวบนสุดของหมอนขางในการปรับนะดับหมอนและ
จะถูกถอดออกและนํามาตอกอัดเขาที่ในขั้นตอนเสริมความแข็งแรงจะมีลักษณะสั้นกวาหมอนลิ่มที่ใช
ปรับระดับหมอนฯ แตมีโคนใหญ เวลาใชจะใชเพียงอันเดียวเพื่ออัดหมอนขางกับตัวเรือในขั้นตอน
เสริมความแข็งแรง มีหลายขนาดอยูที่เราจะเลือกใช
การปรับระดับหมอนในอูแหง
การนําเรือเขาอูแหงในแตละครั้งนั้นสิ่งทีส่ ําคัญที่สุด คือ การปรับระดับหมอนในการรองรับ
เรือเพื่อใหเรือสามารถตั้งตรงอยูภายในอูแ หงโดยไมไดรบั อันตรายในขณะซอมทํา สําหรับการนําเรือ
เขาอูนั้นมีหลายขั้นตอนและการปฏิบัติการปรับระดับหมอนอยูในขั้นตอนการเตรียมอูแหง
1. อุปกรณที่ใชในการปรับระดับหมอนไดแก หมอนกลางหรือหมอนหลัก, หมอนขาง
หรือหมอนเสริม, ไมหมอน, ไมหมอนลิ่ม, ไมค้ํายัน, ไมประกับหมอน
2. เครื่องมือที่ใชในการปรับระดับหมอนไดแก คอนชางไมและตะปู, พะเนิน, ชะแลง, เชือก
ไนลอนหรือเอ็น, ตลับเมตร, สายยางระดับน้ํา, ดิ่งและลิ้ม เปนตน
3. DOCKING PLAN คือ แบบสําหรับการปรับระดับหมอนรองรับเรือเมื่อเรือเขารับการ
ซอมทําในอู หรือ บนลานซอมเรือ สวนมากจะมี 2 ตําแหนง คือ ตําแหนงที่ 1 และตําแหนงที่ 2 เพื่อ
ประโยชนในการซอมทําเรือใหทั่วถึงตลอดลําเพราะในขณะเรือนั่งหมอนในอูแ หงตัวเรือจุดทีน่ งั่
หมอนอยู จะมิไดรับการซอมทําและตรวจสอบ ดังนั้นการเขาอูแหง ครั้งตอไปจึงจําเปนตองไมใหเรือ
นั่งหมอนในตําแหนงเดิมในทางปฏิบัติ กองแผนและประมาณการชางจะกําหนดไวในใบสั่งงานวาจะ
ใหวางหมอนในตําแหนงไหน สวน DOCKING PLAN นั้นสามารถขอรับไดจากกองออกแบบฝาย
ตัวเรือ ในการปรับระดับหมอนรองรับเรือในอูแหง DOCKING PLAN นับวาเปนหัวใจในการปฏิบัติ
ฉะนั้นกอนที่จะปฏิบัติงานในการปรับระดับหมอน หน.ชาง รง.เชือกรอกและการอูซงึ่ มีหนาที่ควบคุม
ชางและรับผิดชอบในการปรับ ระดับหมอนตองนําแบบ DOCKING PLAN มาศึกษาใหละเอียด
เพื่อใหการปรับระดับหมอนเปนไปอยางถูกตอง
ลักษณะของทองเรือแตละลําจะไมเหมือนกันขึ้นอยูกับชนิดและประเภทของเรือเชน
เรือ
LST, เรือ LCU เปนเรือใชสําหรับเกยหาด ทองเรือจึงมีลักษณะแบนเรียบเปนตน ฉะนั้นเราอาจจะแบง
การนั่งหมอนของเรือออกไดเปน 3 ลักษณะดังนี้
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1. การนั่งหมอนของเรือแบบนัง่ เบาะ เปนการนั่งหมอนของเรือ ทองแบน ความสูงของ
หมอนทุกตัวจะเทากันเกือบจะทั้งหมดและจะปรับทีเดียวเลยไมมกี ารมาเสริมหมอนภายหลังการนํา
เรือนั่งหมอนจะงายเพียงแตแตงเรือใหอยูตรงตําแหนงนั่งหมอนที่ถูกตองแลวนําเรือนัง่ หมอนเลยแบบ
นอนบนฟูกขอควร ระวัง คือความสูงของหมอนทุกตัวจะตองถูกตองไมมีหมอนตัวไหนสูงกวาตัวอื่น
เพราะจะทําใหหมอนตัวนั้นรับน้ําหนักมากกวาตัวอื่นซึ่งอาจจะทําใหทองเรือทะลุได น้ําหนักทั้งหมด
ของเรือจะตกเฉลี่ยบนหมอนทุกตัว การนั่งหมอนของเรือแบบนั่งเบาะสวนมากเปนเรือทองแบนเชน
เรือชุด LST , LCU เปนตน

การปรับหมอนแบบเรือนั่งเบาะ
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การนั่งหมอนของเรือแบบนัง่ เบาะ
2. การนั่งหมอนของเรือ แบบนั่งหมอน การวางหมอนจะวางหมอนกลางเปน หมอนหลัก
ตลอดความยาวของเรือ และ วางหมอนขางตามจํานวนและตําแหนงตาม DOCKING PLAN น้ําหนัก
ของเรือทั้งหมดจะตกอยูทหี่ มอนกลางตลอดแนวกระดูกงู ตลอดแนวที่เรือนั่งหมอน สวนหมอนขางจะ
ทําหนาที่ประคองใหเรือตั้งตรงและรับน้ําหนักของเรือเพียงเล็กนอยเทานั้นไดแกเรือที่ตอโดยวาง
กระดูกงูเปนหลักเชน เรือ ชุด ร.ล.เจาพระยา, ร.ล.ปนเกลา, ร.ล.ตาป เปนตน
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การปรับระดับหมอนแบบเรือนั่งหมอน

การนั่งหมอนของเรือแบบนัง่ หมอน
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3. การนั่งหมอนของเรือแบบนัง่ เบาะและนั่งหมอนผสมกัน สวนมากจะเปนเรือทีต่ อเปน
ทอนแลวนํามาประกอบกันภายหลัง ชวงทายเรือจนถึงกลางลําจะนั่งหมอนแบบเรือนั่งเบาะ สวนหัว
เรือ จะนั่งหมอนแบบเรือนั่งหมอน เชน เรือชุด ร.ล.ชลบุรี, ร.ล.ปราบปรปกษ ร.ล.ราชฤทธิ์ เปนตน
ในการปรับระดับหมอนนีจ้ ะกลาวเฉพาะปรับระดับหมอนรองรับเรือ
แบบเรือนัง่ หมอน
เทานั้นเนื่องจากมีขอยุงยากและมีเทคนิคในการปรับระดับหมอนมาก สวนการ ปรับระดับหมอนแบบ
เรือนั่งเบาะนัน้ ไมคอยมีเทคนิคมากเพียงแตประปฏิบัติใหถูกตองตาม DOCKING PLAN เทานั้น
ฉะนั้นถาสามารถปรับระดับหมอนแบบเรือนั่งหมอนไดก็สามารถปรับระดับหมอนแบบเรือนั่งเบาะได
เชนกัน
การปรับระดับหมอนกลาง
หมอนกลาง คือ หมอนหลักที่วางขวางเปนแนวยาวอยูก งึ่ กลางอูแหงระยะหางระหวางหมอน
1.50 เมตร เทา ๆ กัน

1. ในการปรับระดับหมอนกลางจะเริ่มปรับจากทายเรือไปหัวเรือ ใหกําหนด หมอนตัวแรก
ของหมอนกลางที่เรือจะนั่งหมอนตาม DOCKING PLAN แลวตีไมประกับหมอนตั้งฉากกับหมอน
กลางที่หมอนกลางตัวแรก ปลายดานขวา-ซาย จํานวน 2 แหงเพื่อใชขึงเชือกเอ็น และปฏิบัติเชนนี้ไป
ทุกๆระยะ 5 หมอนจนกระทัง่ ถึงหมอนตัวสุดทายที่หวั เรือเพื่อมิใหเชือกที่ขึงตกทองชาง
2. ปรับระดับความสูงของหมอนกลางทุกตัวใหสูงเทาธรณีประตู ซึ่งจะมีความสูงเทากับ
1.50 เมตร จากพื้นอูแหงและถือวาความสูงในระดับนี้เปน ศูนย โดยการถายระดับจากธรณีประตูไปที่
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หมอนกลางตัวแรกทีไ่ มประกับทั้ง ขวา-ซาย ที่ตีไวดว ยสายยางระดับน้ําแลวถายระดับไวทไี่ มประกับ
ทุกตัวที่ตีไวทหี่ มอนกลางทัง้ หมดและทําเครื่องหมายไวแลวขึงเชือกเอ็นทั้ง ดาน ขวา-ซาย ตลอดแนว
กําหนดเปนเสน BASE LINE ปรับระดับความสูงของหมอนกลางทุกตัวเทากับความสูงของเชือกเอ็น
ที่ขึงไว
3. ตีไมประกับปลายแหลมที่กงึ่ กลางหมอนตัวแรกทางดานทายเรือ เพือ่ เปนเครื่องหมายให
ประดาน้ํา ตรวจสอบในขัน้ ตอนนําเรือนั่งหมอน
4. จากกึ่ ง กลางหมอนตั ว แรกวั ด ระยะไปทางท า ยเรื อ ตามความยาวที่ กํ า หนดไว ใ น
DOCKING PLAN เพื่อกําหนดทายเรือสุดแลวทําเครื่องหมายไวและติดตั้งทุนแสดงทายเรือไวที่
หมอนถัดไป
5. จากกึ่ ง กลางหมอนกลางตั ว แรก วั ด ระยะไปทางหั ว เรื อ ตามความยาวที่ กํ า หนดใน
DOCKING PLAN เพื่อกําหนดหัวเรือสุดแลวติดตั้งทุนหัวเรือไวที่หมอนถัดไป
6. ในการถอดหมอนกลางหรือ เพิ่ม-ลด ระดับความสูงของหมอนขึ้นอยูกับ DOCKING
PLAN เพื่อประโยชนในการซอมทํา หรือหลบอุปกรณใตแนวน้ําของเรือไมใหเสียหายเนื่องจากเรือ
นั่งหมอน

การตีไมประกับหมอนเพื่อขึงเชือกเสน BASE LINE
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การถายระดับหมอนกลางไปหมอนขางดวยสายยางระดับน้ํา

การปรับระดับหมอนขางหรือหมอนเสริม
1. วางหมอนปูนหรือหมอนเหล็กตามตําแหนงที่กําหนดใน DOCKING PLAN โดยเริ่มวาง
ทางทายเรือกอนเปนคูๆไปแลวเขียนระยะหางระหวางหมอนกลางกับหมอนขาง ระยะหางของหมอน
ขางกับหมอนขางทั้งทางดาน ขวา-ซาย ทุกตัวไวที่พนื้ อูด วยชอลกเพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ
2. ตีไมประกับทีด่ านขางทางดาน ในและดานนอก ของหมอนขางใหตั้งฉาก กับหมอน
จํานวน 2 แหงจนครบทุกตัวทั้งทางดานกราบขวาและกราบซาย
3. ถายระดับ BASE LINE จากหมอนกลางมาที่หมอนขางตรงไมประกับที่ตีไวทั้งสองขาง
ของหมอนทุกตัว ดวยสายยางระดับน้ําแลว ขึงเชือกเปนแนวจากหมอนขางตัวแรกจนถึงหมอนขางตัว
สุดทายทั้ง 2 กราบ กําหนดเปน BASE LINE ของหมอนขางปรับระดับหมอนใหสูงเทากับเสน BASE
LINE ทุกตัว กําหนดความสูงนี้เทากับศูนย
4. ปรับระดับความสูงของหมอนขางทุกคูตามที่ กําหนดใน DOCKING PLAN จนหมด แลว
เขียนความสูงของหมอนแตละตัว ดวยชอลกไวที่ขางหมอนเพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ เสร็จแลว
ถอดหมอนลิ่มตัวบนสุดของหมอนขางทุกตัวและทําเครื่องหมายไว นําขึ้นไปวางไวบนขางอู ใน
ตําแหนงที่ตรงกับหมอนขางภายในอูนนั้ เพือ่ เก็บไวมาประกอบในขั้นตอนเสริมความแข็งแรง สาเหตุที่
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ทําเชนก็เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากปรับความสูงของหมอนขางผิดทําให
หมอนขางสูงไมเทากัน หมอนตัวที่สูงกวาจะรับน้ําหนักของเรือมากกวาตัวอึ่นจะทําใหเรือทะลุเกิด
ความเสียหายขึ้น
5. ตีไมประกับยึดหมอนกลางและหมอนขางกับไมหมอนที่ปรับระดับแลวเสร็จทุกตัวเพื่อ
ปองกันหมอน หลุดลอยน้ําเมื่อเปดน้ําเขาอู แลวถอดไมประกับที่ตีไวสําหรับขึงเสน BASE LINE ออก
ทั้งหมด

การตีไมประกับไมหมอนกันหมอนหลุด
6. ทําเครื่องหมายทายเรือสุด ตําแหนงหมอนตัวแรกจากทายเรือที่เรือนั่งหมอนและตําแหนง
ของอุปกรณใตแนวน้ําที่จะไดรับอันตรายตอการนั่งหมอน ของเรือไวที่ขอบดานบนอูแหงทั้ง 2 ขาง
ดวยเครื่องหมายที่เห็นเดนชัด นําไมหมอนลิ่มของหมอนขางที่ถอดไวตอนปรับระดับหมอนมาวางไว
บนขางอูตรงกับตําแหนงในอูแหงทั้ง 2 กราบ
7. หน.ชาง รง.เชือกรอกและการอู จัดทําบันทึกการนําเรือเขาอูและขึ้นชานยกเรือ ตาม
แบบฟอรมสงให นายทหารการอูและทาเทียบเรือ (นกอ.)และแจงให นกอ.มาทําการตรวจสอบภายใน
อูแหง
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การชักไมหมอนลิ่มของหมอนขางตัวบนออกมาวางที่ขา งอู

การทําเครื่องหมายทายเรือสุดที่ขางอูทั้งสองขาง
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การตรวจสอบความถูกตองในการปรับระดับหมอนของ นกอ.
1. เมื่ อ ได รั บ แบบตรวจสอบบั น ทึ ก การนํา เรื อเข า อูแ ห ง และขึ้ น ชานยกเรื อแล ว ให นํ า ไป
ตรวจสอบความถูกตองกับ DOCKING PLAN กอนวาถูกตองตรงกันหรือไมถาเห็นวาไมตรงกันให
สอบถาม หน.ชางรงเชือกรอกและการอู แลวสรุปขอยุติให กองแผนและประมาณการชางผูออก
ใบสั่งงานตัดสินใจ
2. นําบันทึกการนําเรือเขาอูแหงและขึ้นชานยกเรือลงไปตรวจสอบการปรับระดับหมอนในอู
แหง ถาเห็นวาไมถูกตองใหแจงให จนท.รง.เชือกรอกและการอูแกไข
3. ตรวจสอบการทําเครื่องหมายไวที่ขางอูแหงเชนเครื่องหมายทายเรือสุด,เครื่องหมายแสดง
อุปกรณใตแนวน้ําของเรือทําไวทั้งสองขางของขอบอูหรือไม
4. บันทึกรายการที่ตรวจสอบแลวลงในบันทึกการนําเรือเขาอูแหงและชานยกเรือ เพื่อเก็บ
ไวเปนหลักฐานและนํามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากเรือนั่งหมอนแลวเสร็จ
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รายการบันทึกการนําเรือเขาอู และขึ้นชานยกเรือ ร.ล. .......................................................
เขาอูแหง/ชานยกเรือ (ซินโครลิฟท) ....................................................
ตัวเรือ ยาวสุด ........................... ม. กวางสุด ................................ ม. ระวางขับน้ํา ................................. ตัน
กินน้ําลึก หัว ............... ดม. ทาย ............... ดม. ทริม ............... % ของความยาว เอียงขวา/ซาย ................ องศา
รายการบันทึกการตรวจสอบ
รายการบันทึกและตรวจสอบ
สวนที่ตรวจสอบ
ระยะจาก
ผูตรวจสอบ
ตําแหนงของเรือ
รายการตรวจสอบ
ผลการ
ทายเรือ
ตรวจสอบ
1. แกนหางเสือ
...............ซม.
1. ในอู-กอนสูบน้ํา/
แนวยาว
กอนยกชานยกเรือ
2. กึ่งกลางแกนใบจักร
...............ซม.
หัว - ทาย
3. ปลายกระดูกงูเสริม
...............ซม.
2. ระดับในอู/ระดับน้ํา
..……............ซม.
หัวชานยกเรือ
4. หมอนชุดแรกที่หัวเรือ ...............ซม.
3. หางจากหมอน
........……......ซม.
50 ซม.
5. หัวเรือ(แนวน้ํา)
...............ซม.
4. กอนนั่งหมอน
...……...........ซม.
10 ซม.
6. ทุนหัวเรือ
...............ซม.
5. นั่งหมอนแลว
.........…….....ซม.
10 ซม.
7. ทุนทายเรือ
...............ซม.
6. ติดตั้งไมค้ํายัน/ลวด
……...............จุด
ยึดเรือ
8. สวนที่ต่ํากวากระดูกงู ...............ซม.
7. อัดหมอนขาง
……...............จุด
................................... ...............ซม.
8. อัดตอหมอ
……................จุด
9 เรียบรอย
................................... ...............ซม.
X
ไม
เรียบรอย
................................... ...............ซม.
บันทึก / หมายเหตุ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................
ลงชื่อ .......................................................
นายชาง รง.เชือกรอก ฯ
นายทหารการอู
........../............./...........
........../............./...........
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ตําแหนง….........................

ตําแหนง…...................................
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การนําเรือเขาอูแหง
การนําเรือเขาอูแหงมีขั้นตอนในการปฏิบตั ิ 5 ขั้นตอน โดยใชการปฏิบัติ การนําเรือเขาอูของ
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลาเปนหลัก
1. ขั้นตอนในการเตรียมอูแหงหรือขั้นตอนการปรับระดับหมอนรองรับเรือ
2. ขั้นตอนในการเตรียมเรือ
3. ขั้นตอนในการนําเรือเขาอูและการนําเรือนั่งหมอน
4. ขั้นตอนเสริมความแข็งแรงหลังจากเรือนั่งหมอนแลว
5. ขั้นตอนในการตรวจสอบในแตละชวงในการปฏิบัติงาน
1. ขั้นตอนในการเตรียมอูแหง ก็คือขั้นตอนในการปรับระดับหมอนนั่นเอง ซึ่งไดกลาว
มาแลวในหัวขอการปรับ ระดับหมอน ซึ่งผูปฏิบัติคือ รง.เชือกรอกและการอู กบต. ผูตรวจสอบ คือ
นกอ.
2. ขั้นตอนในการเตรียมเรือเปนหนาที่ของ จนท.ทางเรืออยู ในความรับผิดชอบของ ผบ.เรือ
และผูตรวจสอบคือ นกอ. จะกลาวในหัวขอการปฏิบัติของทางเรือเมื่อเรือเขาอู
3. ขั้นตอนในการนําเรือเขาอูและการนําเรือนั่งหมอน
3.1 เมื่อ ถึงวันที่จะนําเรือเขาอูแหง แลว กอนเวลานัดหมายประมาณ 2 ชม. นกอ. จะสั่ง
ให จนท. ประจําอูแหงเปดน้ําเขาอูแหงจนเต็มเสร็จแลวสั่งใหเปดประตูอูแหง
3.2 นกอ.ไปที่เรือและตรวจความพรอมของเรือ เมื่อเห็นวาพรอมแลว จึงทําการเลื่อน
เรือจากทาที่เรือเทียบอยู มาที่อูแหงโดยกรรมวิธีการเลื่อนเรือภายในอางจอดเรือโดยใชเรือ ขสทร. เปน
เรือลากจูง และ เรือ อร.51 เปนเรือเทียบขาง เมื่อเรือมาถึงประตูอูแหงแลว เรือ ขส.ทร. จะสงเชือก
พวงจูงขึ้นที่ปากประตูอูทางดานเหนือลม เสร็จแลวไปตอทายดันเรือที่จะเขาอูแหงใหเคลื่อนตัวไปใน
อูแหง เรือ อร.51 จะถอนตัวออก จนท. ทางเรือจะสงเชือกทั้ง 4 เสน ที่เตรียมไวสงขึ้นไปบนฝงทั้ง
สองกราบของอูแหง กราบ ละ 2 เสน เรือจะเคลื่อนที่ไปตามแรงดันของเรือ ขส.ทร. ที่ดันจนกระทั่ง
ทายเรือพนเขาไปในปากประตูอูแหงแลว เรือ ขส.ทร.จะถอนตัวออก เรือจะเคลือ่ นที่ตอไปดวยดวย
MOMENTUM การแตงเรือใหเคลื่อนไปตามทิศทางที่ตองการในอูแหงนั้นสามารถแตงไดจากการแตง
เชือกโดยการตงและการหะเรียเชือกฝด ทัง้ 4 เสนที่สงขึ้นมาตอนแรก เมื่อเรือเคลื่อนที่จนถึงทายเรือ
อยูตรงกับตําแหนงทายเรือสุดที่ทําเครื่องหมายไวที่ขางอูท ั้งสองขางใหตงเชือกทั้ง4เสนใหเรืออยูกับที่
แลวแตงใหแนวหัวทายของเรืออยูในแนวกลางอูแหง ปลดเชือกทั้ง 4 เสนออก ติดตั้ง รอกแมแรง
แนวนอนแทนที่ ให จนท.ทางเรือเลิกเครื่องไฟฟาตลอดลํา
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3.3 ปดประตูอูแหง ตรวจดูความเอียงของเรือครั้งสุดทายที่เครื่องวัดความเอียงของเรือ
บนสะพานเดินเรือ ถาเห็นวาเรือเอียงใชน้ําหนักถวงเรือถวงเรือทางดานกราบเรือที่สูงกวา แตงจน
กระทั่งเรือตั้งตรง

การพวงจูงเรือไปเขาอูแหง
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เครื่องวัดความเอียงของเรือ
3.4 สูบน้ําภายในอูแ หงออกจนกระทั่งระดับน้ําเหลืออีก 50 ชม.เรือจะนั่งหมอนสั่งหยุด
สูบน้ําออก แตงเรือใหทายเรืออยูตรงตําแหนงที่หมายไวที่ขางอูและใหแนวหัว-ทายของเรืออยูในแนว
กึ่งกลางอูแหงดวยการเล็งดวยสายตาโดยใชทุน หัว-ทาย เปนหลัก ดวยรอกแมแรงแนวนอน เสร็จแลว
ให จนท.ประดาน้ําลงไปตรวจสอบตําแหนงนั่งหมอนของเรือวาถูกตองหรือไม ถาไมตรงใหปรับแตง
ใหตรงดวยรอกแมแรงแนวนอนทั้ง 4 ตัว นอกจากนั้นให ตรวจสอบวาอุปกรณใตแนวน้ําของเรือวาอยู
ตรงกับหมอนหรือไมถาอุปกรณใตแนวน้าํ ของเรืออยูตรงกับตําแหนงหมอน ใหตรวจสอบตําแหนง
การนั่งหมอนของเรือที่แตงไววาถูกตองหรือไม ถาถูกตองแลวใหถอดหมอนที่อยูต รงกับอุปกรณใต
แนวน้ําออก
3.5 สูบน้ําภายในอูแ หงออกจนกระทั่งระดับน้ําภายในอูแหงเหลืออีก 10 ชม.เรือจะนั่ง
หมอน หยุดสูบน้ําออก ใหเจาหนาที่ประดาน้ําลงไปตรวจสอบตําแหนงเรือนั่งหมอนครั้งสุดทายถาไม
ตรงตําแหนงใหปรับแตงดวยรอกแมแรงแนวนอนทั้ง 4 ตัว ใหตรง
3.6 สูบน้ําภายในอูแ หงออก จนกระทั่งระดับน้ําภายในอูแ หงอยูต่ํากวาระดับเรือนั่ง
หมอนแลว 10 ชม. สั่งหยุดน้ําเพื่อเสริมความแข็งแรง ในขณะสูบน้ําออกตองมี จนท. ประจําทีร่ อก
แมแรง แนวนอนทั้ง 4 ตัว คอยหะเรียรอก เนื่องจากระดับความสูงของเรือจะลดต่ําลงเรื่อยๆตาม
ระดับน้ํา
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3.7 การที่จะทราบวาระดับน้ําเมือ่ เรือนั่งหมอนสูงเทาใดทราบไดจาก ระดับน้ําภายในอู
แหง( ดูที่เลขบอกระดับน้ําที่ประตูอู) ลบ ดวยกินน้ําลึกสูงสุดของเรือในขณะนั้น(ดูที่เลขบอกระดับน้ํา
ขางเรือ) มีคาเปน ศูนย
4. ขั้นตอนเสริมความแข็งแรง
4.1 เมื่อเรือนั่งหมอนแลว ระดับน้ําอยูต่ํากวาระดับนั่งหมอนของเรือ 10 ชม.ใหหยุดสูบ
น้ําออกเพื่อติดตั้งเสาค้ํายัน โดยจะติดตั้งพรอมกันเปนคูๆทั้งสองกราบดวยการตอกอัดดวยลิ่มที่ดาน
ผนังอูพรอมกันทั้ง 2 กราบสวนจะเลือกติดตั้งคูไหนกอนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ หน.ชาง รง.เชือกรอก
และการอู ตําแหนงที่ติดตั้งเสาค้ํายันจะอยูระหวางผนังอูแหงกับตัวเรือในตําแหนงที่เปนฝากั้น ซึ่งได
กําหนดไวใน DOCKING PLAN
4.2 สูบน้ําออกจากอูแหงตอจนกระทั่งสามารถให จนท.ลงไปทําการอัดหมอนลิ่มของ
หมอนขางไดแลว จึงให จนท.นําหมอนลิ่มที่ชักไว ซึง่ วางไวที่ขางบนขอบอูตอนที่ทําการปรับหมอน
ขาง ลงไปทําการอัดหมอนลิม่ เขาที่ ดวยการตอกอัด ดวยพะเนินจนครบทุกตัว
4.3 เมื่อสูบน้ําแหงแลวใหทําการติดตั้งตอหมอใหครบทุกตัวตามจํานวนที่กําหนดไวใน
DOCKING PLAN เสร็จแลวใหลางพื้นอูแหงใหเรียบรอยแลวเก็บเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ขึ้นจาก
อูแหงใหหมด หลังจากนั้นจึงใหเรือตอไฟชอร

การติดตั้งไมคา้ํ ยัน
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การตอกอัดไมค้ํายันกับผนังอูแหง

การติดตั้งตอหมอทายเรือ
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การอัดหมอนขางที่ถอดไว
5. ขั้นตอนการตรวจสอบ
เนื่อ งจากการปฏิ บั ติง านการนํา เรือ เขาอู แ หง เป น งานที่ ตอ งการความถู ก ต อ งในขณะ
ปฏิบัติงานแตละขั้นตอนซึ่งถาผิดพลาดจะทําใหเกิดอุบัติเหตุทําใหเกิดความเสียหายตอเรือตามมาจึง
ตองมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนในขณะปฏิบัติงานซึ่งมีแบบ ฟอรมในการตรวจสอบดังนี้
- แบบฟอรมการตรวจสอบในการนําเรือเขาอูแหง
- รายการบันทึกการนําเรือเขาอูและขึ้นชานยกเรือในการปฏิบัติใหทําการตรวจสอบ
และบั น ทึ ก ลงแบบฟอรมดั ง กลา วตามขั้ น ตอนที่ กําลั งปฏิ บัติอยู แ ลว เก็ บ ไวเ ป น
หลักฐานเปนระยะเวลา 1 ป
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แบบฟอรมการตรวจสอบในการนําเรือนําเรือเขาอูแหง
วันที่......... เดือน ......................พ.ศ.............
ร.ล. ......................... กินน้ําลึกหัว ......... ดม. กินน้ําลึกทาย .......ดม. ระวางขับน้ํา ........ตัน
ความยาวของเรือ ........................เมตร ทริม ..................% = ผลตางกินน้ําลึกหัว-ทาย (ม.) X 100
ความยาวของเรือ (ม.)
ที่

รายการ

1

ตรวจสภาพการเรียงหมอน
ขั้นการเตรียมการ
ในขณะที่อยูในอูแหง
มีผลการรายงาน 3 ฉบับ
แบบฟอรมหมายเลข 1 - 3
ตรวจความพรอมของเรือและ จนท.
ตรวจความพรอมของ
ระบบมอเตอรสูบน้ํา 6 ตัว
ระบบควบคุมประตู
จนท.ควบคุมและประดาน้ํา
อุปกรณ รอก กวาน ฯ รถลาก รถยก
ตรวจความพรอมของเรือลากจูงและ จนท.
การตรวจสอบในขณะเรืออยูในอูแหง
เรือเอียง ขวา,ซาย................องศา
เรือดอย หัว, ทาย.................ดม.
หยุดน้ํากอนเรือเริ่มนั่งหมอน 50 ซม.

2
3
4

5
6

7.
8.

เกณฑยอมรับ

ผลตรวจสอบ
ผาน ไมผาน

หมายเหตุ

เรียบรอย ถูกตองเรียบรอย
ถูกตอง
ครบถวน
พรอม
พรอม
เรียบรอย
พรอม
พรอม
พรอม
ไมเอียง
ไมเกิน 1 %
ตรงตําแหนง

หยุดน้ํากอนเรือเริ่มนั่งหมอน 10 ซม.
หยุดน้ําหลังเรือนั่งหมอนแลว 10 ซม.
การตรวจสอบเมื่อเรือพนน้ํา
การตรวจสอบเมื่อเรือนั่งหมอนทั้งหมด
อื่น ๆ ...............................................

ตรงตําแหนง
ครบทุกจุด
เรียยบรอย

ลงชื่อ

................................................
นายทหารการอู
........../............../..........

ตรวจอุปกรณใตแนวน้ํา
ต่ํากวากระดูกงู
ตรวจตําแหนงนั่งหมอน
จุดเสริมความแข็งแรง
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การนําเรือออกอูแหง
หลังจากการซอมเรือภายในอูแหงแลวเสร็จก็ตองนําเรือออกจากอูแหงซึ่ งมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติดังนี้
1. ให จนท.เก็บเครื่องมือและอุปกรณตางๆขึ้นจากอูแหงใหหมด
2. ถอดเตาหมอที่ติดตั้งไวออกใหหมด
3. ให จนท.ทางเรือนําเชือกขึ้นคลองพุกไวจํานวน 4 เสน ถามีกระแสลมแรงใหนําเชือกขึ้น
ทางดานหัวเรือเหนือลม เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสนรวมเปน 5 เสน
4. เปดน้ําเขาอูแหงจนกระทั่งระดับน้ําอยูต่ํากวาระดับเรือนั่งหมอน 10 ชม.สั่งหยุดน้ํา เพื่อให
จนท.ตรวจรั่ว ตัวเรือใตแนวน้ําตลอดลํา
5. จนท.ทางเรือทําการตรวจรั่วตัวเรือใตแนวน้ํา, ลิ้นน้ําใตแนวน้ําและเพลาใบจักร แลวรายงานผลให นกอ.ทราบถาตรวจพบวามีการรั่วไหล นกอ.จะแจงให จนท.มาทําการแกไขถาแกไขไมได
นกอ.จะเปนผูแจง ใหกองแผนและประมาณการชางทราบ และขอยกเลิกการนําเรือออกอูแหง เพื่อ
ทําการแก พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบดวยวาจา
6. ถาไมมีการรั่วไหลแจงให จนท.ทางเรือปลดเชือกหัวเสาไมค้ํายันทุกตนโยนลงน้ํา พรอม
กันนั้นก็ดําเนินการให จนท.ปลดไฟชอร และดําเนินการเปดน้ําเขาอูแหงตอ เรือจะเริ่มลอยน้ําเสา
ค้ํายันจะตกลงไปอยูในน้ําให จนท.เก็บเสาขึ้นไปไวขางบนและเก็บบันไดขึ้น-ลงเรือ ดวยปนจั่นขางอู
7. เมื่อเรือลอยเต็มที่แลวให จนท.ประดาน้ําลงไปตรวจใตทองเรือตลอดลํา วามีไมหมอนติดอยู
หรือไม ถามีใหนําออกไปและเก็บขึ้นใหเรียบรอย
8. เมื่อระดับน้ําภายในและภายนอกอูแหงเทากันใหนําเชือกคูทายที่คลองที่พุกไปคลองที่กวาน
ปากประตูอูแหงแลวเปดประตูอูแหงกวานเรือออกนอกอูแหง
9. นําเรือจากอูแหงไปเทียบตามทาที่กําหนดดวยวิธีพวงจูงเชนเดียวกับตอนการนําเรือเขาอูแหง
10. บันทึกลงในแบบฟอรมการตรวจสอบในการนําเรือออกอูแหงเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ป
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แบบฟอรมการตรวจสอบในการนําเรือออกอูแหง
ร.ล. ......................... กินน้ําลึกหัว ......... ดม.

วันที่......... เดือน .....................พ.ศ..............
กินน้ําลึกทาย .......ดม. ระวางขับน้ํา ........ตัน

ที่

รายการ

เกณฑยอมรับ

1.
2
3

ตรวจสภาพหมอน
ตรวจความพรอมของเรือและ จนท.
ตรวจความพรอมของ
ระบบมอเตอรสูบน้ํา 6 ตัว
ระบบควบคุมประตู
จนท.ควบคุมและประดาน้ํา
อุปกรณ รอก กวาน ฯ รถลาก รถยก
ตรวจความพรอมของเรือลากจูงและ จนท.
การตรวจสอบในขณะเรืออยูในอูแหง
หยุดน้ํากอนเรือลอยพนหมอนประมาณ 10 ซม.
เพื่อตรวจรั่วซึม
ตรวจสิ่งกีดขวางที่ติดกับตัวเรือใตแนวน้ํา
อื่น ๆ .............................................

เรียบรอย
พรอม

4
5

6

ผลตรวจสอบ
ผาน
ไมผาน

พรอม
เรียบรอย
พรอม
พรอม
พรอม
ไมมีการรั่วซึม
ไมมี

ลงชื่อ........................................................
นายทหารการอู
......./................../.......

หมายเหตุ
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การนําเรือขึ้นชานยกเรือ(SYNCHROLIFT)
ในการนําเรือขึ้นชานยกเรือ ก็มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการนําเรือเขาอูแหงคือเพื่อ ซอมทํา
หรือดัดแปลงตัวเรือหรืออุปกรณตางๆ ของเรือ สวนมากเรือที่ขึ้นซอมทําบนชานยกเรือจะเปนเรือ
ขนาดเล็กมีระวางขับน้ําไมมากนักเชนชานยกเรือของ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา สามารถยกเรือที่มี
ระวางขับน้ําไมเกิน 650 ตันเทานั้น และมีขั้นตอนในการปฏิบัติเชนเดียวกันกับการนําเรือเขาอูแหง มี
ขอแตกตางกันกับการนําเรือเขาอูแหงดังนี้
1. ในขั้นตอนในการปรับระดับหมอน การนําเรือเขาอูแหงจะปรับระดับหมอนในอูแหงสวน
การนําเรือขึ้นชานยกเรือจะปรับระดับหมอนบนรถแครที่ลานซอมเรือเมื่อปรับระดับหมอนแลวเสร็จ
จึงลากรถแครมาที่ชานยกเรือ
2. การปรับระดับน้ําภายในอูแหงจะใชวิธีสูบน้ํา เขา-ออก อูแหง สวนชานยกเรือ จะใชวิธียก
หรือหยอนชาน ขึ้น- ลง แทน
3. เมื่อนําเรือนั่งหมอนบนชานยกเรือแลวเสร็จ และยกชานเรือขึ้นแลวจะนําเรือไปไวที่ลาน
ซอมเรือเพื่อทําการซอมทํา จะไมทําการซอมทําบนชานยกเรือ
ขั้นตอนปฏิบัติในการนําเรือขึ้นชานยกเรือมีดังนี้
1. ขั้นตอนการปรับระดับหมอน
2. ขั้นตอนการเตรียมเรือ
3. ขั้นตอนการเตรียมชานยกเรือ
4. ขั้นตอนนําเรือขึ้นชานยกเรือและการนําเรือนั่งหมอนบนชานยกเรือ
5. ขั้นตอนการเสริมความแข็งแรงหลังจากเรือนั่งหมอน
6. ขั้นตอนการนําเรือจากชานยกเรือไปลานซอมเรือ
7. การตรวจสอบในขณะปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนในการนําเรือขึ้นชานยกเรือ
การปฏิบัติการนําเรือขึ้นชานยกเรือ
1. การปรับระดับหมอนใหปรับระดับตามแบบ DOCKING PLAN ของเรือนั้น และใหปรับ
ระดับหมอนทีล่ านซอมเรือบนรถแคร สวนจะใชรถแครจํานวนเทาไรนั้นขึ้นอยูก ับความยาวของเรือ
นั้น ๆ รถแครหนึ่ง คัน ยาว 3 เมตร ระยะความหางของรถแครแตละคันเทากับ 1.50 เมตร การปรับ
ระดับหมอนใหปรับระดับหมอนกลางเชนเดียวกับการปรับระดับหมอนในอูแหง โดยจะกําหนดให
ความสูงของหมอนกลางเมื่อปรับระดับหมอนแลวเสร็จ เทากับ 1.50 เมตรและใหถอื วาระดับความสูง
ในระดับนี้มีคา เทากับศูนย สวนการถายระดับความสูงของหมอนและการปรับระดับหมอน นั้นปฏิบัติ
เชนเดียวการปรับระดับหมอนในอูแหงทุกประการ สวนการปรับระดับหมอนขางก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน
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กับการปรับระดับหมอนในอูแ หง สวนหมอนขางตัวบนสุดซึ่งเปนไมหมอนลิ่ม ใหถอดไมหมอนลิ่ม
นั้นไปวางไวในตําแหนงที่ขา งชานยกเรือทั้งสองกราบในขั้นตอนเตรียมชานยกเรือ
2. การเตรียมเรือขึ้นชานยกเรือเปนหนาที่ของ จนท.ประจําเรือเปนผูปฏิบัติ โดยอยูใ นความ
รับผิดชอบของ ผบ.เรือและ นกอ.เปนผูตรวจสอบเชนเดียวกันกับการเตรียมเรือเขาอูแหงทุกประการ
3. การเตรียมชานยกเรือ หลังจากปรับระดับหมอนแลวเสร็จใหลากรถแครไปที่ชานยกเรือ
ดวยกวานหรือ รถโฟคลิฟท ไปที่ชานยกเรือแลวอัดลอ หัว-ทาย ของรถแครดวยลิ่มใหแนน กันรถแคร
เลื่อน แลวหมายตําแหนงทายเรือสุดของเรือไวที่ขอบชานยกเรือทั้งสองขาง หมายตําแหนงของหมอน
ขางทุกตัวที่ถอดไวตอนปรับระดับหมอนขางไวที่ขอบชานยกเรือแลวนําไมหมอนลิ่มนั้นมาวางไวที่
ขอบชานเพื่อเตรียมไวสําหรับตอกอัดในขัน้ ตอนเสริมความแข็งแรง หมายตําแหนงหมอนตัวแรกทาง
ทายเรือและตําแหนงอุปกรณใตแนวน้ําไวบนขอบชานยกเรือ ติดตั้งทุนหัว-ทาย ที่แนวกึ่งชานยกเรือ
หางจากหัวเรือสุดและทายเรือสุด อยางละ 1 เมตร ทดลองหยอนชานและยกชานเพื่อตรวจสอบการ
ทํางานของชานยกเรือวา ถูกตองหรือไม เมื่อถึงวันเวลานัดหมายในการนําเรือขึ้นชานยกเรือใหทําการ
หยอนชานยกเรือตามความลึกที่ตองการ
4. นําเรือมาที่ชานยกเรือดวยวิธีพวงจูงเชนเดียวกันกับการนําเรือเขาอูแหงและเลื่อนเรือเขาไป
อยูที่ชานยกเรือที่ หยอนไวแลวแตงใหทา ยเรืออยูตรงกับตําแหนงทายสุดที่ทําเครื่องหมายไวบนขอบ
ชานยกเรือตงเชือกทั้ง 4 เสนใหเรือหยุดอยูกับที่แลวติดตั้งรอกแมแรงแนวนอนทั้ง4 ตัวเขาที่เก็บเชือก
ทั้ง 4 เสนขึ้นเรือ แตงเรือใหตําแหนง หัว-ทาย ของเรืออยูในตําแหนงกีง่ กลางชานยกเรือตรวจสอบวา
เรือเอียงขวา-ซาย หรือไม ถาเอียงใหปรับใหตรงดวยน้ําหนักถวง โดยใชรถปนจั่นยก เสร็จแลวยกชาน
ยกเรือขึ้นจนถึงระดับ 50 ชม. กอนเรือนั่งหมอนแลวหยุดชานยกเรือให จนท.ประดาน้าํ ลงไป
ตรวจสอบตําแหนงเรือนั่งหมอน,อุปกรณใตแนวน้ําของเรือ วาถูกตองหรือไม แตงเรือดวยรอกแมแรง
แนวนอนใหตรงตําแหนงแลวยกชานยกเรือขึ้น จนกระทั่งอีก 10 ชม. จะถึงตําแหนงเรือนั่งหมอนแลว
หยุดชานยกเรือให จนท.ประดาน้ํา ลงไปตรวจสอบความถูกตองครั้งสุดทาย แลวปรับแตงเรือใหตรง
ตําแหนงเรือนัง่ หมอนแลวยกชานตอ จนกระทั่งระดับชานยกเรืออยูสูงกวาระดับเรือนั่งหมอน 10 ชม.
จึงหยุดชานยกเรือ (เราจะทราบตําแหนงเรือนั่งหมอนไดจากระดับความลึกของชานยกเรือที่หัวชานยก
เรือลบดวย (กินน้ําลึกสูงสุดของเรือในขณะนั้นบวกดวย 1.50 เมตร) )
5. เมื่อเรือนั่งหมอนแลว 10 ชม. ใหทําการหยุดชานยกเรือ เพื่อเสริมความแข็งแรงนําไมหมอน
ลิ่มที่ถอดไวมาประกอบเขาที่ดวยการตอกอัดจนครบทุกตัวแลวถอดรอกแมแรงแนวนอนออก แลวนํา
ลวดสลิงมาติดตั้งแทนระหวางพุกของเรือกับรถแคร
โดยยึดไวที่คานของรถแครแตงใหแนนดวย
เกลียวผอนแรง เพื่อปองกันเรือโยก ในขณะเลื่อนรถแครไปลานซอมเรือ เสริมหมอนเสริมทุกตัวให
ครบตามแบบ DOCKING PLAN และตอกอัดหมอนทุกตัวใหแนน
6. ตอลวดสลิงสําหรับลากเรือที่หัวรถแคร ยึดดวยสายยูแลวลากรถแครที่เรือนั่งหมอนไปที่
ลานซอมเรือที่กําหนดดวยกวานประจําชานยกเรือ ถาไมมีกวาน ใชรถโฟคลิฟทหรือรถปนจั่นแทนใน
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ขณะที่เรือเคลือ่ นที่ไปให จนท.คอยใชพะเนินตอกอัดหมอนตัวที่มีระยะโยกคลอนทุกตัว ขณะเรือ
เคลื่อนที่ใหแนนตลอดเวลา เมื่อนําเรือไปถึงลานซอมเรือตามตําแหนงที่ตองการแลว ใหใชลิ่มตอกอัด
ที่ใตลอรถแครเฉพาะคันหัว-ทายจํานวน 4 แหงใหแนน เพื่อปองกันรถเคลื่อนที่และเมือ่ รถแครถึงลาน
ซอมเรือแลวใหนําลวดสลิง ที่ยึดไวที่รถแครไปติดตั้งที่พื้นลานซอมเรือ แลวแตงใหตึงดวยเกลียว
ผอนแรงทั้ง 4 เสน ติดตั้งเตาหมอตามที่กําหนดใน DOCKING PLAN
7. ตรวจสอบ ความถูกตองในการปฏิบัติ ตามแบบฟอรมการตรวจสอบในการนําเรือขึน้ ชาน
ยกเรือ และรายการบันทึกการนําเรือเขาอูและขึ้นชานยกเรือ ตามขั้นตอนเชนเดียวกันกับการนําเรือเขา
อูแหงทุกประการแลวเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ป

การลากเรือจากชานยกเรือไปลานซอมเรือ

43
แบบฟอรมการตรวจสอบในการนําเรือขึ้นชานยกเรือ
วันที่......... เดือน ......................พ.ศ..............
ร.ล. ......................... กินน้ําลึกหัว ......... ดม. กินน้ําลึกทาย .......ดม. ระวางขับน้ํา ........ตัน
ความยาวของเรือ ..................... เมตร ทริม ......................% = ผลตางกินน้ําลึกหัว-ทาย (ม.) X 100
ความยาวของเรือ (ม.)
ผลตรวจสอบ
หมายเหตุ
ที่
รายการ
เกณฑยอมรับ
ผาน
ไมผาน
1 ตรวจสภาพการเรียงหมอน
ขั้นการเตรียมการ
เรียบรอย ถูกตอง
ในขณะที่อยูบนชานยกเรือ
เรียบรอย ถูกตอง
2 มีผลการรายงาน 3 ฉบับ
แบบฟอรมหมายเลข 1 - 3
ครบถวน
3 ตรวจความพรอมของเรือและ จนท.
พรอม
4 ตรวจความพรอมของซินโครลิฟท
กวานยกเรือ จํานวน 8 ตัว
พรอม
สภาพของชานยกเรือ
เรียบรอย
จนท.ชานยกเรือและประดาน้ํา
พรอม
อุปกรณ รอก กวาน ฯ รถลาก รถยก
พรอม
5 ตรวจความพรอมของเรือลากจูงและ จนท.
พรอม
6 การตรวจสอบในขณะยกเรือ
เรือเอียง ขวา,ซาย................องศา
ไมเอียง
เรือดอย หัว, ทาย.................ดม.
ไมเกิน 1%
หยุดชานยกเรือกอนเรือเริ่มนั่งหมอน 50 ซม.
ตรงตําแหนง
ตรวจอุปกรณืใตแนวน้ํา
หยุดชานยกเรือกอนเรือเริ่มนั่งหมอน 10 ซม.
ตรงตําแหนง
ตรวจตําแหนงนั่งหมอน
จุดเสริมความแข็งแรง
หยุดชานยกเรือหลังเรือนั่งหมอนแลว 10 ซม.
ครบทุกจุด
7 การตรวจสอบเมื่อเรือพนน้ํา
การตรวจสอบเมื่อเรือนั่งหมอนทั้งหมด
เรียบรอย
8. อื่น ๆ ................................................
(ลงชื่อ) ........................................
นายทหารการอู
............/................/..........
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การนําเรือลงชานยกเรือ(SYNCHROLIFT)
เมื่อการซอมทําเรือแลวเสร็จและกองแผนและประมาณการชางสั่งการใหนําเรือลงชานยกเรือ
ใหปฏิบัติดังนี้
1. ปลดไฟชอร ถอดเตาหมอออกใหหมด เปลี่ยนตําแหนงลวดสลิงยึดเรือจากที่พื้นลานซอม
เรือมาติดตั้งที่รถแคร แลวแตงใหตึง ตรวจสอบสิ่งกีดขวางบนรางตามเสนทางเคลื่อนที่ของรถแคร
และเก็บออกใหพนเสนทาง ติดตั้งลวดสลิงสําหรับลากรถแคร แลวรากรถแครมาที่ชานยกเรือดวย
กวานหรือรถโฟคลิฟท เมื่อเลื่อนรถแครมาอยูตามตําแหนงที่กําหนดบนชานยกเรือแลว ใหใชลิ่มตอก
อัดลอรถแครทางดานหัว-ทายจํานวน 4 จุด เพื่อกันรถแครเลื่อน เก็บลวดสลิงที่ยึดเรือไวกับรถแครออก
พรอมกันนั้นให จนท.ทางเรือสงเชือกหัว- ทายกราบละ 2 เสน รวม 4 เสน ขึ้นมาคลองไวบนพุก
2. หยอนชานยกเรือลงจนกระทัง่ เหลืออีก 10 ซม. จะถึงตําแหนงเรือนั่งหมอน สั่งหยุดชาน
ยกเรือ เพื่อให จนท.ทางเรือตรวจรั่วตัวเรือใตแนวน้ําตลอดลํา ถารั่วไหลใหแจงให จนท.ที่เกี่ยวของ
มาทําการแกไข ถาไมสามารถแกไขได ใหรายงานให กผป.ทราบ และขอยกเลิกการนําเรือลงชานยก
เรือ นําเรือกลับไปที่ลานซอมเรือ แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบดวยวาจา
3. ถาการตรวจรัว่ ไมมีการรัว่ ไหล ใหหยอนชานยกเรือจนกระทั่งเรือลอยและความลึกของ
ชานยกเรือไดตามตองการแลว เลื่อนเรือออกจากชานยกเรือและนําไปเทียบไวตามทาที่กําหนดดวย
วิธีการพวงจูง
4. บันทึกการตรวจสอบลงในแบบฟอรมการตรวจสอบในการนําเรือลงชานยกเรือ แลวเก็บ
ไวเปนหลักฐาน 1 ป
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แบบฟอรมการตรวจสอบในการนําเรือลงชานยกเรือ
วันที่......... เดือน ......................พ.ศ..............
ร.ล. ......................... กินน้ําลึกหัว ......... ดม. กินน้ําลึกทาย .......ดม. ระวางขับน้ํา ........ตัน
ที่

รายการ

เกณฑยอมรับ

1.
2
3

ตรวจสภาพหมอน
ตรวจความพรอมของเรือและ จนท.
ตรวจความพรอมของ
ระบบกวานยกเรือ จํานวน 8 ตัว
สภาพชานยกเรือ
จนท.ควบคุมและประดาน้ํา
อุปกรณ รอก กวาน ฯ รถลาก รถยก
ตรวจความพรอมของเรือลากจูงและ จนท.
การตรวจสอบในขณะเรืออยูบนชานยกเรือ
หยุดชานยกเรือกอนเรือลอยพนหมอนประมาณ 10 ซม.
ตรวจสิ่งกีดขวางที่ติดกับตัวเรือใตแนวน้ํา
อื่น ๆ .............................................

เรียบรอย
พรอม

4
5

6.

ผลตรวจสอบ
ผาน ไมผาน

พรอม
เรียบรอย
พรอม
พรอม
พรอม
ไมมีการรั่วซึม
ไมมี

ลงชื่อ .................................................
นายทหารการอู
........... / ......... / ...........

หมายเหตุ
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การปฏิบัติของเรือเมื่อเรือเขาอูหรือขึ้นซินโครลิฟท
อางถึงคูมือเรือเขาอู ของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาฯ, ขทร.ที่35 วาดวยเรือเขาอูและขึ้นคาน
และระเบียบ กร.วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.2523 กําหนดใหเรือที่เขารับการซอมทําตองปฏิบัติ ดังนี้
1. การเตรียมการกอนเรือเขาอูหรือขึ้นชานยกเรือ
เมื่อไดรับการแจงกําหนดการใหเรือเขาอูหรือขึ้นชานยกเรือแลวทางเรือตองปฏิบัติดังนี้
1.1 จัดการเอาน้ําหนักในเรือออกจากเรือ เพื่อใหเรือเบาที่สุด เชน น้ํา น้าํ มันเชื้อเพลิง
และเครื่องสรรพาวุธ (ขทร.ที่ 35 มาตรา 3 ขอ 2 ก.)
1.2 บรรดาวัตถุระเบิดตางๆ ใหนําขึ้นจากเรือใหหมดกอนเรือเขาอู หรือขึ้นชานยกเรือ
เวนไวแตเพื่อรักษาการณ
1.3 ตองแตงเรือใหตั้งตรงไมเอียง ขวา-ซาย และดอย หัว-ทาย การดอย หัว-ทาย ยอมให
ไดไมเกิน 1% ของความยาวของเรือ นอกจากไดรับอนุญาตจากแผนกกํากับการซอมสราง อูทหารเรือ
พระจุลจอมเกลา เทานั้น
1.4 หมุนเครื่องจักรใหญหรือเพลาใบจักร ใหปลายปกใบจักรของเรืออยูตําแหนงทีส่ ูง
กวาแนวกระดูกงูมากที่สุด(ระเบียบ กร.วาดวยเรือเขาอู 2523)
1.5 สําหรับเรือที่ตอดวยไม ใหถอดหนาแปลนตอเพลาใบจักรออกจากเครื่อง แลวยึด
เพลาใบจักรใหแนน(ระเบียบ กร.วาเรือ เขาอู2523)
1.6 กอนกําหนดเรือเขาอูหรือขึ้นชานยกเรือ ใหเตรียมเชือก(หรือลวดถาจําเปน) ไกหัว
ขวา-ซาย ไกทาย ขวา-ซาย ยาวเสนละ 50 เมตร ( 30 เมตรสําหรับ ขึ้นชานยกเรือ) ปลายขางหนึ่งผูกไว
กับเรืออีกขางหนึ่งสงขึ้นไปบนบก เพื่อดึงเรือเขาอูและแตงเรือในขณะเรืออยูในอู การเตรียมเชือกนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามคํารองขอของนายทหารการอูและทาเทียบเรือ
1.7 เพื่อใหการเตรียมการและการปฏิบัติ เปนไปโดยเรียบรอยและเหมาะสม ให
ผูรับผิดชอบของทางเรือไปพบกับนายทหารการอูและทาเทียบเรือ เพื่อนัดหมายและฟงคําชี้แจงกอน
วันกําหนดเขาอูหรือขึ้นชานยกเรือ
1.8 ทําและนํารายการเกี่ยวกับเรือเขาอู หรือขึ้นชานยกเรือครั้งสุดทาย ตามแบบรายงาน
หมายเลข 1 สงใหกองแผนและประมาณการชาง ลวงหนากอนเรือเขาอูห รือขึ้นชานยกเรือ 1 วัน
1.9 ตรวจสอบสภาพความเปนจริงของสวนที่ยนื่ เกินทองเรือ เชน โซนาร เครื่องหยั่งน้าํ
ฯลฯ โดยเฉพาะใบจักรและหางเสือ ซึ่งอยูต่ํากวากระดูกงู ตามแบบรายงานหมายเลข 2 แลวสงให
แผนกกํากับการซอมสราง กองบริหารงานซอมสราง อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ลวงหนากอนเรือ
เขาอูหรือขึ้นชานยกเรือไมนอ ยกวา 1 วัน
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1.10 วัดและจดปริมาณน้ํา น้ํามันตามถังตาง ๆ ที่มีอยูในเรือกอนเรือเขาอูห รือขึ้นชานยก
เรือ ลงในแบบรายงานหมายเลข 3 สงใหแผนกกํากับการซอมสราง กองบริหารงานซอมสราง อู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา ลวงหนากอนเรือเขาอูหรือขึ้นชานยกเรือไมนอยกวา 1 วัน
1.11 หมายตําแหนง กง ฝากั้นน้ํา ทางน้ําเขาออกใตแนวน้ําดวยสีที่เห็นชัดเจน การเขียน
เลขกํากับเขียนเฉพาะกงที่ 5, 10, 15 ฯลฯ นอกนั้นใหขีดเสนทุก ๆ กง ที่ใดตรงกับฝาหอง
(BULKHEAD) ใหทําเครื่องหมายดอกจันทรเหนือขีด การหมายตําแหนงกงตองเขียนใหตรงกับกงเรือ
มิใชวัดเปนเมตรหรือฟุต
1.12 จัดทหารชวยในการรับเชือก ปลดเชือกไกตาง ๆ และชวยในการผลักดันเรือ
1.13 นายทหารและทหารประจําเรือ ตองพรอมที่เรือกอนกําหนดนัดหมาย 1 ชม. ทั้งนี้
อาจมีการนําเรือเขาอูหรือชานยกเรือกอนเวลาได เนื่องจากเหตุผลจําเปนบางประการ
2. ขอหามของเรือขณะที่เรืออยูในอูแ หงและลานซอมเรือ
2.1 หามคนประจําเรือเดินขึ้นลงบนไมค้ํายันเรือเปนอันขาด (ขทร.ที่35 มาตรา 4 ขอ 4)
และนายทหารการอูและทาเทียบเรือจะสั่งใหทอดสะพาน (GANG WAY) ไดเมือ่ เรือนั่งหมอนและ
ติดตั้งไมค้ํายันเรียบรอยแลว
2.2 หามเคลื่อนยายสิ่งของที่มีน้ําหนักมาก ๆ หลังจากเรือนั่งหมอนเรียบรอยแลว จะ
เคลื่อนยายได ก็ตอเมื่อจําเปนตองยกไปซอมทําและเมือ่ ซอมทําแลวเสร็จ ใหยกลงไปวางไวทเี่ ดิม
การยกของหนัก ๆ จากเรือขึ้นไปซอมทําบนโรงงานหรือเมื่อซอมทําแลวเสร็จยกลงเรือ ใหทางเรือจัด
ทหารประจําเรือชวยตามความจําเปน การหามยายของหนักนี้ รวมถึงการเพิ่มหรือลด และการ
เปลี่ยนแปลงน้าํ มันเชื้อเพลิงและ/หรือของเหลวอื่นๆ ทีบ่ รรจุอยูในถังดวย ถาจําเปนใหขออนุญาต
กองแผนและประมาณการชางไดพิจาณาสัง่ การแลว ( ขทร.ที่ 35 มาตร 4 ขอ 9) และใหทางเรือแจง
ใหนายทหารการอูฯ ทราบดวย
2.3 หามทําอยางหนึ่งอยางใดที่ทําใหเรือสัน่ สะเทือน เชนการวิ่ง การกระโดดและเดิน
เครื่องยนตเครือ่ งจักรใดๆ (ระเบียบกร.วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.2523)
2.4 เมื่อจะหมุนเครื่องจักรใหญทุกครั้ง ตองตรวจดูใหแนใจวาไมมีคนหรือสิ่งกีดขวาง
การหมุนใบจักร (ระเบียบ กร.วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.2523)
2.5 สิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆ ถาจําเปนตองวางบนพืน้ อู, บนลานซอมเรือ ตองแจงให
โรงงานเชือกรอกและการอู กองโรงงานเบ็ดเตล็ดทราบกอน เพื่อจะไดชวยเหลือในการยก
2.6 หามมิใหเปดน้ําขางอูหรือลานซอมเรือ เพื่ออาบน้ําหรือลางภาชนะเด็ดขาด (ขทร.
ที่ 35 มาตรา 4 ขอ 5)
2.7 หามหุงตมอาหารบนเรือ (ระเบียบ กร.วาดวยเรือเขาอู พ.ศ.2523)
2.8 หามผูที่ไมมีหนาที่เวร, ยาม พักบนเรือภายหลังเลิกงานหรือวันหยุดราชการ
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2.9 หามตอไฟจากขางอูแหงหรือชานยกเรือไปใช จนกวาน้ําจะแหงอูห รือชานยกเรือยก
พนน้ําแลวและเจาหนาที่ของอูเลิกปฏิบัติงานแลว ทั้งนีเ้ พื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟารัว่
2.10 หามทุกคนอยูบนเรือที่อยูบนลานซอมเรือ ในขณะที่มีฝนฟาคะนอง
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แบบรายงานหมายเลข 1 (รายงานการเขาอูหรือขึ้นซินโครลิฟท)
แผนกกํากับการซอมสราง โทร 6916, 6919
ร.ล. ..............................
วันที่ ......... เดือน .................................พ.ศ. ...............
เสนอ แผนกกํากับการซอมสราง ฯ
1.
2.
3.
4.

เรือเขาอูหรือขึ้นซินโครลิฟท ครั้งสุดทาย เมื่อ .........................................
เรือออกอูหรือลงซินโครลิฟท ครั้งสุดทาย เมื่อ ........................................
จํานวนวันที่เรือออกทะเล หรือหลังจากออกอู หรือลง ซินโครลิฟท ครั้งสุดทาย .........................
ประวัติการทาสีทองเรือครั้งสุดทาย
4.1 ทาสีกันสนิมชั้นที่ 1 เมื่อ .........................
ความหนา.......................ไมคอน
4.2 ทาสีกันสนิมชั้นที่ 2 เมื่อ .........................
ความหนา.......................ไมคอน
4.3 ทาสีเชื่อมยึดชัน้ ที่ 1 เมื่อ .......................
ความหนา.......................ไมคอน
4.4 ทาสีกันเพรียงชั้นที่ 1 เมื่อ......................
ความหนา........................ไมคอน
4.5 ทาสีกันเพรียงชั้นที่ 2 เมื่อ......................
ความหนา........................ไมคอน
4.6 ทาสีดําแนวน้ํา เมื่อ........................
ความหนา........................ไมคอน

.........................................................
ผบ.เรือ
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แบบรายงานหมายเลข 2 (รายงานสถานภาพของสวนที่ตา่ํ กวากระดูกงูเรือ)
แผนกกํากับการซอมสราง ฯ โทร 6916,6919
ร.ล...............................
วันที่...............เดือน........................พ.ศ...........
เสนอ แผนกกํากับการซอมสราง ฯ
1. หัวเรือกินน้ําลึก............................... ดม.
2. ทายเรือกินน้ําลึก............................. ดม.
โดมโซนารกินน้ําลึก........................ ดม.
ใบจักรอยูต่ํากวากระดูกงูเรือ..............ดม.
3. รายการตําแหนงที่ของสวนสําคัญทีอ่ ยูใตแนวน้ํา
รายการ
1. ทางน้ําเขา - ออก
คฟฟ.
ไฟรเมน
คจญ.
คปอ.
2. โดมโซนาร
3. เครื่องหยั่งน้ํา
4. อื่น ๆ - lOG

อยูใตแนวน้ํา (ดม.)

กราบ

กงที่

...............................................
ผบ.เรือ
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แบบรายงานหมายเลข 3 (การวัดน้ํา, น้ํามัน)
แผนกกํากับการซอมสราง ฯ โทร.6916, 6919
ร.ล...........................................
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ................
เสนอ แผนกกํากับการซอมสราง ฯ
หมายเลขถัง
ถังน้ํา
ถังน้ํามัน

ความจุ
กล./ตัน

วัดได
กล./ตัน

ระยะหางจากจุดศูนยกลางถังถึงกลางลําเรือ
กราบขวา
กลางลํา
กราบซาย

.............................................
ผบ.เรือ

