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บทที่ 1
เครื่องมือชางเขียนแบบตอเรือ
เครื่องมือสําหรับชางเขียนแบบตอเรือ ก็ไมแตกตางไปจากชางเขียนแบบทั่ว ๆ ไป คือ
ประกอบดวย โตะเขียนแบบ ไมทีสแควร(T – SQUARE) ไมฉาก(SET – SQUARE) ไมบรรทัด
มาตราสวน (SCALE) ดินสอ ยางลบ กระดาษไขเขียนแบบ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีความจําเปนที่ใชใน
การเขียนแบบ แตสําหรับชางเขียนแบบตอเรือ จะมีอุปกรณและเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นบาง เชน กระดาษ
ไขเขียนแบบควรใชอยางมีความหนามากกวาปกติ เนื่องจากกระดาษไขที่มีความหนาจะมีคณ
ุ สมบัติ
ในการยืดหดนอยกวา เนือ่ งจากแบบตอเรือ ตองมีการวัดระยะอยางคอนขางละเอียด และใชเวลา
คอนขางนาน ฉะนั้นกระดาษที่ใชเขียนแบบ ควรมีความยืดหรือหดนอย เพราะจะทําใหระยะทีว่ ัดไวไม
คลาดเคลื่อน สาเหตุที่ทําใหกระดาษยืดหรือหดก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ
เครื่องมือที่มีความจําเปนที่สุดสําหรับชางเขียนแบบตอเรือ คือ ไมบรรทัดโคง
(SHIP- CURVE) ไมบรรทัดโคงนี้จะมีรูปรางและลักษณะความโคงที่แตกตางกัน เชน มีความโคง
มากโคงนอย ยาวและสั้นแตกตางกัน ชางเขียนแบบตอเรือจะตองมีความชํานาญในการใชไมบรรทัด
โคง ไมบรรทัดโคงนี้ ทําดวยพลาสติกใส และมีความหนาไมมาก ฉะนั้นชางเขียนแบบตอเรือที่ดี
จะตองเก็บรักษาและใชอยางระมัดระวัง หมั่นเช็ดทําความสะอาด และอยาใหขอบไมบรรทัดโคงบิ่น
หรือหักได
สําหรับการใชไมบรรทัดโคงนั้น ผูที่จะเริ่มเปนชางเขียนแบบตอเรือ ควรฝกการใชไม
บรรทัดโคง ใหเกิดความชํานาญ เมื่อปฏิบัติการเขียนแบบเรือจริง ๆ จะทําใหการเขียนเสนโคง
ออกมา เรียบรอยสวยงามและรวดเร็ว การฝกการใชไมบรรทัดโคง ทําไดโดยการใชปลายดินสอ จุดลง
บนกระดาษ โดยใหมีระยะหางกันพอสมควรประมาณ 10 ซม. โดยใหมจี ํานวนจุดอยางนอย 3 จุด
เพราะการเขียนเสนโคงใหสวยงามนั้นจะตองใหผานจุดอยางนอย 3 จุด ในการฝกการเขียนเสนโคง
ควรฝกเขียนใหมีลักษณะความโคงตาง ๆ กัน เชน มีความโคงมาก โคงนอย หรือโคงกลับทาง เปนตน
ในการเขียนแบบลายเสนจะตองมีการถายระยะจากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่ง วิธีที่จะ
ทําใหการถายระยะไดรวดเร็ว และมีความคลาดเคลื่อนนอยก็จะใชแถบกระดาษธรรมดากวางประมาณ
2 ซม. สวนความยาวขึ้นอยูก ับขนาดของแบบที่กําลังเขียน แถบกระดาษนี้เรียกวา TICKER TAPE
สวนวิธีการใชกระดาษ TICKER TAPE จะไดอธิบายในเรื่องการเขียนแบบลายเสน
ตอไป

บทที่ 2
ขนาดที่สําคัญของเรือ
ขนาดของวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแทงตัน (BLOCK) จะบอกระยะความยาว ความ
กวางและความสูง การบอกขนาดของเรือก็ไมแตกตางกันไปจากรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแทงตัน เพราะ
เรือที่มีรูปราง รูปทรงตาง ๆ กัน ก็ลวนเกิดจากรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแทงตัน เพียงแตทรวดทรง
ของเรือไดรับการปรับปรุงรูปทรงสวนหัวและทายเรือใหมีลักษณะเรียวแหลม เพือ่ ลดความตานทาน
ของน้ํา เมื่อเปนเรือแลวจะมีขอมูลที่สําคัญของเรือเพิ่มขึ้น เชน ระยะกินน้ําลึกและระวางขับน้ํา สวน
รายละเอียดของขนาดและขอมูลที่สําคัญมีดังนี้
2.1 ความยาว ( LENGTH )
2.1.1 ความยาวทั้งหมด (LENGTH OVER ALL : LOA) คือความยาวทั้งหมด
ของเรือวัดไปตามความยาวของเสนศูนยกลางลําเรือจากหัวเรือสุดไปยังทายเรือสุด
2.1.2 ความยาวแนวน้ําออกแบบ (DESIGN WATER LINE : DWL) คือความ
ยาวสวนที่จมน้ําของเรือโดยวัดจากจุดตัดของทวนหัวตัดกับผิวน้ําวัดตามเสนศูนยกลางลําเรือ ถึงจุดตัด
ของแผนปดทายกับผิวน้ํา ความยาวนี้เกิดขึ้นจากผลการคํานวณหาระวางขับน้ําของเรือในเบื้องตน
ของการออกแบบ และความยาวแนวน้ําออกแบบนีจ้ ะนําไปใชในการคํานวณอืน่ ๆ อีกเชน ความเร็ว
ของเรือ ขนาดเครื่องยนต ขับเคลื่อนเรือ และการทรงตัวของเรือ
2.1.3 ความยาวระหวางเสนตั้งฉาก (LENGTH BETWEEN PERPENDI CULARS : LBP) คือ ความยาวระหวางเสนตั้งฉาก ลากไปตามเสนศูนยกลางลําเรือจากเสนตั้งฉาก
หัวไปถึงเสนตัง้ ฉากทาย เสนตั้งฉากหัว (FORWARD PERPENDICULAR : FP) คือ เสนตั้งฉาก
กับเสนฐานตัดผานเสนทวนหัวตัดกับเสนแนวน้ําออกแบบ
เสนตั้งฉากทาย (AFTERWARD
PERPENDICULAR : AP) คือเสนตั้งฉากกับเสนฐานลากไปตามเสนศูนยกลาง กานหางเสือติดอยูที่
ทวนทาย ทวนทายนีจ้ ะมีอยูในเรือสินคา หรือเรือบรรทุกของเหลว เปนตน ความยาวนีจ้ ะไมนําไปใช
ในการคํานวณหาระวางขับน้าํ ของเรือ ความยาว DWL. และความยาว LBP. อาจจะมีความยาวเทากัน
หรือเกือบจะเทากัน แตสว นมากความยาว DWL. จะมากกวาความยาว LBP. (ดูรูปที่ 1)
2.2 ความกวาง (BREADTH, BEAM : B)
2.2.1 ความกวางเสนขอบ (BREADTH MOLD) คือ ระยะความกวางของเรือ
ที่แนวน้ําออกแบบกลางลํา ไมรวมความหนาแผนเหล็ก เปลือกเรือ ความกวางนี้จะนําไปใชในการ
คํานวณหาคาตาง ๆ ของเรือ เชนระวางขับน้ํา เปนตน
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2.2.2 ความกวางทั้งหมด (EXTREME BREADTH) คือ ความกวางนอกสุดของ
เรือ โดยวัดจากสวนนอกสุดของเรือจากกราบหนึ่งไปอีกกราบหนึ่ง วัดเปนแนวตั้งฉากกับเสนศูนยลาง
ลําเรือ

4

2.3. ความลึก (DEPTH)
2.3.1 ความลึกเสนขอบ (MOLD DEPTH) คือความสูงวัดตามแนวดิ่งทีค่ รึ่ง
ความยาวแนวน้ําออกแบบโดยวัดจากเสนฐาน (MOLD BASE LINE ) สูงถึงใตแนวแผนเหล็กดาดฟา
ขางเรือ (DECK @ SIDE) ความลึกเสนขอบนี้จะไมรวมความหนาของแผนเหล็กทองเรือและแผน
เหล็กดาดฟา
2.3.2 กินน้ําลึกเสนขอบ (MOLD DRAFT) คือความสูงวัดตามแนวดิ่ง ทีค่ รึ่ง
ความยาวแนวน้ําออกแบบโดยวัดจากเสนฐาน สูงถึงเสนแนวน้ําออกแบบ ความลึกนี้จะไมรวมความ
หนาของแผนเหล็กทองเรือ
2.3.3 กินน้ําลึกกระดูกงู (KEEL DRAFT) คือความสูงวัดตามแนวดิ่ง ทีค่ รึ่ง
ความยาวแนวน้ําออกแบบ โดยวัดจากใตกระดูกงู สูงถึงเสนแนวน้าํ ออกแบบ ระยะกินน้ําลึกของ
กระดูกงูนี้ คือ ระยะกินน้ําของเรือที่แทจริง (ดูรูปที่ 2 )
2.4 ระวางขับน้าํ (DISPLACEMENT : Δ )
คือน้ําหนักของเรือขณะลอยน้ํา ซึ่งประกอบดวยน้ําหนักของเรือ และสิ่งของ
ทุกอยางที่อยูบนเรือ น้ําหนักทั้งหมดของเรือนี้ จะเทากับน้ําหนักของน้าํ ที่ถูกเรือแทนที่

รูปที่ 2 แสดงความลึกในระดับตาง ๆ

บทที่ 3
การเขียนแบบลายเสน
3.1 การสรางแบบรางลายเสน
ในการออกแบบลายเสนเพื่อกําหนดรูปทรงตัวเรือในวิธแี รก คือ ผูออกแบบหรือ
ผูสรางเรือ จะสรางหุนเรือจําลองดวยไม (SHIP MODEL) ยอสวนจากเรือจริงประมาณ 50 – 100 สวน
โดยใหหุนเรือจําลองนี้มีรูปลักษณะและทรวดทรงของเรือตรงกับความตองการของผูออกแบบ หรือ
ผูสรางเรือ
การทําหุนเรือจําลองดวยไมนี้ ชางไมจะทําแผนไมกระดานที่มีขนาดยาวและกวาง
กวาหุน เรือจําลองเล็กนอย
สวนความหนานัน้ ขึ้นอยูกับวาตองการจะวัดระดับกินน้ําลึกของเรือใน
ระดับใดบาง จากนั้นชางไมจะนําไมไปผึ่งแดด หรืออบใหแหง เพื่อปองกันการยืดหดของไม
เมื่อแนใจวาไมแหงสนิทดีแลว ชางไมก็จะนําแผนไมมาวางซอนกัน และยึดติดดวย
กาวทาไมทับใหแนน เมื่อกาวแหงสนิทดีแลว ก็จะไดแทงไมทรงสี่เหลี่ยมผืนผา (BLOCK) ชางไมก็จะ
ทําการเหลาทอนไมนั้นใหเปนรูปทรงของตัวเรือตามทีผ่ ูออกแบบตองการ (ดูรูปที่ 3)

รูปที่ 3 แสดงหุนเรือทําดวยไม (SHIP MODEL)

ผูออกแบบจะทําการแบงเสนความยาวแนวน้ําออกแบบ ออกเปน 10 สวนเทา ๆ กัน
ดวยเสนรอยตัดแนวตั้งตามขวาง (STATION) ทํามุมฉากกับเสนฐาน (BASE LINE) โดยใหเสนรอย
ตัดแรกอยูที่เสนตั้งฉากหัว (FP.) คือ STA.O ตอไปก็คือ STA.1 จนถึง STA.10 จะอยูทเี่ สนตัง้ ฉาก
ทายเรือ (AP.) ผูออกแบบจะวัดระยะจากเสนอางอิง คือเสนศูนยกลางลําเรือ เพื่อวัดความกวางของรอย
ตัดแนวน้ํา
และจะใชเสนฐานเปนเสนอางอิงเพื่อตองการวัดความสูงของระดับกินน้ําลึกของเรือที่
ระดับการกินน้ําลึกตาง ๆ (ดูรูปที่ 4 )
คาตัวเลขระยะตาง ๆ ที่วัดไดจากทางสูงและทางกวางนี้ ผูออกแบบจะรวบรวมอยูใ น
รูปของตารางคือ ตารางของออฟเซท (TABLE OF OFFSET)เพื่อใหชางเขียนแบบนําตัวเลขระยะ
ตาง ๆ ไปเขียนเปนแบบรางลายเสน
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วิธีที่สองที่จะสรางแบบรางลายเสนคือ เมื่อผูออกแบบไดคํานวณหาระวางขับน้ําของ
เรือเรียบรอยแลวก็จะสามารถรูไดวาเรือที่จะสรางควรมีขนาดยาว กวาง สูงเทาใด วิธีที่งายและ
ประหยัดเวลาคือการนําแบบรูปทรงตัวเรือที่ไดมีการสรางขึ้น และใชงานไดอยางดีมาเปนแนวทางใน
การออกแบบ แตถึงอยางไรก็ตองมีการปรับปรุงบางในบางสวน เพื่อใหตรงกับความตองการของ
เจาของเรือหรือผูใชเรือ
แบบรางลายเสนที่ไดมาจากทั้ง 2 วิธีนี้ ตางก็เปนเพียงแบบรางลายเสนในเบื้องตน
(PRELIMINARY LINES) เทานั้น

รูปที่ 4 แสดงการวัดระยะออฟเซทจากหุนเรือจําลอง

3.2 แบบลายเสน (LINES DRAWING)
รูปรางและทรวดทรงของเรือที่มีความโคง และเมื่อนําความโคงของเรือเขียนลงใน
กระดาษในแนวระนาบ คือ ราบแบนเรียบ เรียกวา “ แบบลายเสน ” แบบลายเสน เปนแบบที่ตองการ
ใหเปนรูปรางและรูปทรงของเรือในมุมมองทั้ง 3 รูป
ในแตละรูปจะประกอบดวยเสนโคงและเสนตรง เชน ในรูปดานขาง จะรวบรวมเสน
โคงตาง ๆ ที่เกิดจากรอยตัดตามยาวของเรือหลายรอยตัด แตละความโคงของรอยตัดจะวางซอน ๆ
กัน เสนโคงและเสนตรงในแตละรูปตางก็มีความสัมพันธกันทั้ง 3 รูป หมายความวา การจะเขียนรูป
ใดรูปหนึ่งก็จะตองเอาตัวเลขระยะตาง ๆ จากอีก 2 รูปที่เหลือ มาเปนขอมูลในการเขียน (ดูรูปที่ 5)
ในแบบลายเสนจะประกอบดวยรูปที่สําคัญ 3 รูป และเสนพิเศษ 1 เสน คือเสนตรวจ
หรือเสนทแยง (DIAGONAL) และตารางออฟเซท ( TABLE OF OFFSETS) รูปที่สําคัญ 3 รูป
(ดูรูปที่ 6) ประกอบดวย
3.2.1 รูปครึ่งความกวาง (HALF BREADTH PLAN) ถาเปนการเขียนแบบในแขนงวิชาอื่น
เชน งานเขียนแบบโยธา หรือการเขียนแบบดานกลจักร รูปนี้จะเรียกวา รูปแปลน หรือรูป TOP
VIEW แตในแบบลายเสนเรือ ไมนิยมทีจ่ ะเลือกรูปครึ่งความกวางนี้วา รูปแปลน หรือรูป TOP VIEW
ทั้ง ๆ ที่รูปนี้ก็มองจากดานบนเหมือนกัน
ในรูปครึ่งความกวางนี้แสดงใหเห็นเสนรอบรอยตัด
แนวนอนขนานกับเสนฐาน (BASE LINE) เสนรอบรอยตัดนี้คือ เสนแนวน้ํา ( WATER LINE)
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ของเรือในระดับกินน้ําลึกตาง ๆ กัน ในรูปนี้จะมีเสนรอยตัดแนวตั้งตามขวาง คือ เสนรอยตัด
(STATION) และเสนบัททอค (BUTTOCK) เปนเสนตรง สวนเสนดาดฟาปากเรือ (DECK @ SIDE)
และเสนแนวน้ํา (WATER LINE) จะเปนเสนโคง รูปครึ่งความกวางนี้ ถาจะเขียนใหสมบูรณ ก็จะ
จะตองเขียนทัง้ 2 กราบ คือกราบซายและกราบขวาแตเนื่องจากเรือมีรูปรางและทรวดทรงเหมือนกัน
ทั้ง 2 กราบ เพื่อเปนการประหยัดเวลาจึงเขียนเพียงครึ่งลํา คือ กราบซายกราบเดียว (ดูรูปที่ 7)
3.2.2 รูปดานขาง (PROFILE) รูปดานขาง คือ รูปที่มองทางดานขางตามยาว
โดยทั่วไปจะเขียนโดยหันหัวเรือไปทางขวามือ ในรูปนีจ้ ะเห็นทางกราบขวา จะแสดงใหเห็นโครงราง
ของทวนหัวและทวนทาย และความงอนของดาดฟา จุดประสงคหลัก เพื่อตองการแสดงใหเห็นถึง
รูปทรงของหุนเรือ ผาความยาวที่เสนศูนยกลางลําเรือ และเสนโคงรอยตัดตามยาวขนานกับเสน
ศูนยกลางเรือ เรียกวา เสนบัททอค ในขณะเดียวกันก็จะแสดงตําแหนงของรอยตัดตามขวาง
(STATIONS) และเสนแนวน้ําในระดับกินน้ําลึกตาง ๆ กัน เสนรอยตัดตามขวางและเสนแนวน้ํานี้ซึ่ง
เปนเสนขอบรอบรอยตัดผิวหุนเรือนั้นจะเปนเปนเสนตรง สวนเสนความงอนดาดฟา เสนรอบรอยตัด
ที่ศูนยกลางลําเรือ และเสนบัททอค จะเห็นเปนเสนโคง (ดูรูปที่ 8)
3.2.3 รูปรอยตัดตามขวาง (BODY PLAN) รูปรอยตัดตามขวาง คือ รูปที่มองเห็น
เสนโคงที่ขอบรอยตัดตามขวางของรูปทรงเรือในระยะรอยตัดตาง ๆ ที่วางซอนกันในแนวระนาบ ใน
รูปนี้ก็จะมองเห็นลักษณะความนูนของดาดฟา เสนรอยตัดแตละเสนจะเห็นเปนเสนโคง ในขณะเดียว
กันก็จะเห็นเสนแนวน้ําและเสนบัททอคเปนเสนตรง
รูปรอยตัดตามขวางจะเขียนเพียงกราบเดียว คือรูปสวนหัวตั้งแตกลางลําถึงหัว
เรือจะอยูทางดานขวาของเสนศูนยกลางลําเรือ และที่รูปตัดสวนทายตั้งแตกลางลําถึงทายเรือจะอยู
ดานซายของเสนกลางลําเรือ
สวนเสนที่เพิ่มขึ้น คือเสนตรวจ หรือเสนทแยง (DIAGONAL) คือ เสนนี้จะ
แสดงใหเห็นทรวดทรงตามความยาวของเรือที่สวนทองเรือที่อวนที่สุด (BILGE) เสนทแยงนี้ควรเปน
เสนตั้งฉากกับเสนรอยตัดหุน เรือ และในรูปนี้เสนตรวจจะเห็นเปนเสนตรง สวนเสนทแยงทีแ่ สดง
ทรวดทรงของเรือที่แทจริงรวมอยูที่ใตรูปครึ่งความกวาง (ดูรูปที่ 1)
3.3 ออฟเซท ( OFFSETS )
ระยะหางจากตําแหนงหรือเสนอางอิงไปที่เสนรอบนอกของหุนเรือ ระยะนี้เรียกวา
ระยะออฟเซท ตําแหนงหรือเสนอางอิงในแบบลายเสน คือ เสนฐานและเสนศูนยกลางลําเรือ เมื่อ
กําหนดใหเสนฐานเปนตําแหนง หรือเสนอางอิงที่จะวัดระยะใหสูงขึ้นไปจากเสนฐานเรียกวาระยะสูง
จากเสนฐาน และถากําหนดใหเสนศูนยกลางลําเรือเปนตําแหนงหรือเสนอางอิงที่จะวัดระยะออกไป
ทางความกวางของเรือ เรียกวาระยะ ครึ่งความกวาง เมื่อระยะออฟเซทมากขึ้น เพือ่ ความเรียบรอยจึง
รวบรวมเอาไวใหอยูใ นตารางเดียวกันเรียกวา ตารางออฟเซท (ดูรูปที่ 9 และ 10 )
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การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของอูตอเรือเมื่อจะสรางเรือนั้น จะตองมีการดัดโคงกงเรือ
ทุกกงและกงเรือทุกกงนั้น จะตองมีความสัมพันธและมีจุดสัมผัสเสนโคงที่ตอเนื่องกันเพื่อใหแผน
เปลือกเรือมีความโคงราบเรียบ การที่จะทําเชนนี้ไดนั้นจะตองนําลายเสนและตารางออฟเซทที่มีอยูใน
แบบลายเสนไปเขียนแบบลายเสนใหมบนพื้นไมวา ง ๆ ผืนใหญ เรียกวา ลานขยายแบบ โดยให
ลายเสนที่เขียนใหมนี้มีขนาดเทาเรือจริงเรียกวา การขยายแบบ (ดูรูปที่ 11)

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธของเสนในแบบลายเสน

รูปที่ 6 แสดงเสนแนวน้ํา เสนรอยตัด และเสนบัททอค

รูปที่ 7 การตัดหุนเรือในแนวระดับเพื่อแสดงเสนโคงแนวน้ํา รูปที่ 8 การตัดหุนเรือในแนวตั้งเพื่อแสดงเสนบัททอค
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รูปที่ 9 แสดงระยะออฟเซทของเสนบัททอคและเสนแนวน้ํา

รูปที่ 10 เสนโคงผิวนอกหุนเรือครึ่งลําแสดงใหเห็นระยะออฟเซท
ของเสนแนวน้ํา เสนบัททอค และรอยตัดตามขวาง
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รูปที่ 11 แสดงการขยายแบบลายเสนบนลานขยายแบบ

เมื่อชางขยายแบบทําการสรางลายเสนเทาเรือจริงแลวก็จะวัดระยะออฟเซทลงใน
ตารางออฟเซทที่ทําขี้นมาใหมที่มีความถูกตองกวาตารางออฟเซทชุดเดิม ที่วดั จากแบบซึ่งถูกยอสวน
ลงไปเล็กมาก และจะสงตารางออฟเซทชุดใหมกลับไปที่หนวยงานออกแบบเพือ่ ใหชางเขียนแบบ
ไดแกไขตัวเลขในตารางออฟเซทใหถูกตอง
3.4 ขั้นตอนการเขียนแบบลายเสน
ชางเขียนแบบไดรับแบบรางและตารางออฟเซทจากผูออกแบบแลว ก็ใหเริ่มทําการเขียน
แบบลายเสน โดยใหมีมาตราสวน (SCALE) 1 : 50 หมายความวา ถาจะสรางเรือจริงจะตองนําแบบ
ลายเสนนี้ไปขยายใหใหญขนึ้ 50 เทา การเขียนแบบลายเสนมีหลายขั้นตอนโดยใหเริม่ ขั้นตอนแรกคือ
3.4.1 ตีเสนกริด คือเสนที่ลากตัดกันเปนรูปสี่เหลีย่ มและมีรายละเอียดของเสนโคงรอบ
นอกหุนเรือ อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมนั้น เสนกริด ก็คือ เสนกรอบสี่เหลี่ยมที่ลอมรอบเสนโคงหุนเรือ
นั้นเอง ขนาด ความยาว ความกวาง และความสูงของกรอบสี่เหลี่ยมจะเทาขนาดของเรือ
3.4.1.1 แบงระยะความยาวแนวน้ําออกเปน 10 สวน เพี่อสรางรอยตัดตามขวาง
(STATIONS) ระยะทีแ่ บงนี้เทากับความยาวแนวน้ําหารดวย 10 ฉะนั้นระยะก็จะเทากับ 1.50 ม.
3.4.1.2 แบงระยะกินน้ําลึกออกเปนระดับ เพื่อสรางเสนแนวน้ํา ระยะทีแ่ บงนี้
เทากับระยะกินน้ําลึกหารดวย 4 ก็จะไดเทากับ 0.20 ม.
3.4.1.3 แบงความกวางเสนฐานขางละ 1 ม. เพื่อสรางเสนบัททอค (ดูแบบที่ 1)
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3.4.2 เขียนรูปดานขาง คือ รูปมองทางดานกราบขวาใหลากเสนทวนหัวจากมุมขวา
บนสุดของกรอบสี่เหลี่ยมลากผานจุดตัดของเสนแนวน้ําออกแบบ (DWL) หรือแนวน้ําที่ 4 และตัดกับ
เสนตั้งฉากหัวเรือ (FP) หรือ STA.0 เขียนเสนโคงระหวางกระดูกงูกบั ทวนหัว เขียนเสนแนวทองเรือ
หรือกระดูกงู (KEEL) เขียนเสนดาดฟาปากเรือ (DECK @ SIDE) ทั้ง 2 เสนนี้ใหใชระยะออฟเซท
จากตารางออฟเซท (ดูแบบที่ 2)
3.4.3 เขียนเสนโคงแนวน้าํ และเสนโคงดาดฟาขางเรือ คือ เสนแสดงความโคงของ
แนวน้ําและดาดฟาขางเรือในรูปครึ่งความกวาง โดยใชระยะออฟเซทในชองครึ่งความกวางทั้งหมด
ใหเริ่มเขียนเสนดาดฟาปากเรือกอน โดยเริ่มวัดระยะออฟเซทที่ STA.10, 9, 8 จนไปถึง STA.0 ให
ลากเสนตั้งแต STA.10 ผานจุดตาง ๆ โดยใหปลายเสนไปสุดที่มุมลางขวาของตารางกริด โดยวิธกี าร
เดียวกันนี้ ก็ใหเขียนเสนโคงแนวน้ําทุกเสนสําหรับจุดเริม่ ตนของเสนแนวน้ํา 2, 3, 4 และ 5 ใหเริม่ ที่
เสน STA.10 สวนเสนแนวน้ําที่ 1 จุดเริ่มตนของเสนเกิดจากเสนโคงของแนวกระดูกงูตัดผานเสนแนว
น้ําที่ 1 ใหลากเสนจากจุดตัดลงไปตัดกับเสนศูนยกลางลําเรือ จุดตัดนี้คอื จุดเริ่มตนของเสนแนวน้ําที่ 1
สวนจุดจบของเสนแนวน้ําทุกเสนก็ใหปฏิบัติดวยวิธีเดียวกัน (ดูแบบที่ 3)
3.4.4 เขียนรูปตัดกลางลําตามขวาง คือ รูปทีร่ วบรวมเสนโคงของรอยตัดตามขวาง
จํานวน 10 รอยตัด (STA.) คือ ตั้งแต STA. 0 ถึง STA.10 โดยให STA.0 ถึง Sta. 5 อยูทางดานขวา
ของรูปและ STA.6 ถึง STA.10 อยูทางดานซายของรูป การเขียนรูปนี้ใหใชแถบกระดาษ (TICKER
TAPE) ขนาดกวางประมาณ 2 – 3 ซ.ม. ยาวประมาณ 12 ซ.ม. จํานวน 10 แผน และใหเขียนคําวา
STA.0 ถึง STA.10 กํากับไวทุกแผน การเขียนใหเริ่มเขียนที่ STA.0 กอนโดยการใชแถบกระดาษทาบ
ลงบนเสน STA.0 ในรูปครึ่งความกวางใหทําเครื่องหมายเปนจุดลงบนแถบกระดาษใหตรงกับเสน CL
และเขียนกํากับวา CL ใชปลายดินสอไลไปตามขอบแถบกระดาษ เมื่อเจอเสนแนวน้ําหนึ่งใหทํา
เครื่องหมายเปนจุดและใหเขียนกํากับวา WL 1 ดวยวิธีการนี้ใหทําไปถึงเสนดาดฟาปากเรือและใหนํา
แถบกระดาษไปวางทาบลงบนเสนแนวน้ําแตละแนวน้ําในรูปตัดตามขวาง โดยใหเริ่มที่แนวน้ําที่ 1
โดยใหจุด CL จุดในแถบกระดาษตรงกับเสน CL ในรูปตัดตามขวางจากแถบกระดาษใหถายระยะ
แนวน้ําที่ 1 ลงบนรูปตัดตามขวางและทําเครื่องหมาย O ดวยวิธีการนี้ใหเลื่อนขึน้ ไปทําที่เสนแนวน้ํา
2,3,4,5 และดาดฟาปากเรือตอไป ใหลากเสนโคงผานจุดเหลานี้จนครบก็จะไดเสนความโคงรอยตัดที่
STA.0 ใหทําเชนนี้จนถึงรอยตัด STA.10 (ดูแบบที่ 4 )
3.4.5 เขียนเสนบัททอคในรูปดานขาง คือ เสนโคงรอบรอยตัดตามยาวขนานกับเสน
ศูนยกลางลําเรือ การเขียนเสนบัททอคนี้ใหใชระยะออฟเซทในชองสูงจากฐาน วัดระยะจากเสนฐาน
ขึ้นไปตามเสนรอยตัดและเพือ่ เพิ่มความละเอียดของจุดใหมากขึ้น
โดยการลากเสนฉากจุดตัดของ
เสนบัททอคที่ลากผานเสนแนวน้ําตาง ๆ ใหลากขึ้นไปที่เสนแนวน้ํานั้น ๆ เชน เสนโคงแนวน้ําที่ 5
ในรูปครึ่งความกวางก็ใหออกไปที่เสนแนวน้ําเสนตรงที่ 5 ในรูปดานขาง (ดูแบบที่ 5) ดวยวิธีการนีใ้ ห
ทําจนครบทุกเสน
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3.4.6 ปรับแตงความสัมพันธระหวางเสนรอยตัดกับเสนแนวน้ํา คือ การปรับความ
ถูกตองของระยะที่ถายมาจากรูปครึ่งความกวาง ดวยวิธีการถายระยะนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไป
บาง จึงจําเปนตองมีการปรับระยะใหถูกตอง เพื่อใหเสนโคงทุกเสนมีความโคงที่สวยงามไมหักหรือ
คดงอ
3.4.7 ตรวจสอบความถูกตองของเสนดวยเสนทแยง (DIAGONAL) หรือเสนตรวจ
เสนนี้เมื่อถูกนําไปเขียนใหเปนเสนโคงก็คอื เสนรอยตัดทีส่ วนโคงทองเรือ ในขณะเดียวกันก็จะชวย
ตรวจสอบเสนรอยตัดตามขวางดวย การเขียนเสนตรวจนีใ้ หลากเสนทแยงมุม (ดูแบบที่ 5) ทั้งขางซาย
และขางขวาจากนั้นใหใชแถบกระดาษวางทาบลงบนเสนทแยงนั้น ใหทําเครื่องหมายเปนจุดลงบน
แถบกระดาษแลวเขียนคําวา CL กํากับไวและใหจุดลงบนแถบกระดาษทุกจุดที่ขอบแถบกระดาษตัด
ผานกับเสนรอยตัดและใหเขียนเลขกํากับไวดว ย เชน 1, 2, 3 เปนตน ดวยวิธีการเดียวกันนี้ใหทํา
เหมือนกันทั้ง 2 ขาง หลังจากนั้นใหเอาแถบกระดาษวางทาบลงบนเสนรอยตัดที่ลากเลยไปขางลางใน
รูปครึ่งความกวาง เพื่อถายระยะโดยใหจุด CL ในแถบกระดาษวางทาบบนเสน CL ของเรือที่ STA.0
และใหทําเครื่องหมาย O ใหเลื่อนแถบกระดาษนีไ้ ปทางทายเรือจนถึง STA.5 สวน STA.6 ถึง
STA. 10 ก็ใหใชแถบกระดาษอีกแผนหนึ่ง ลากเสนโคงผานจุดตาง ๆ โดยพยายามลากเสนผานใหครบ
ทุกจุดอยาใหเสนหักหรืองอ ถาเสนโคงนี้ไมสามารถผานทุกจุดไดใหกับไปแกไขเสนรอยตัดตามขวาง
ในรูปตัดตามขวางใหม
3.4.8 ปรับแตงเสนโคงตาง ๆ ทุกเสนใหเรียบรอยสวยงาม ทําความสะอาดแบบดวย
ยางลบดินสอใหเรียบรอย ก็จะไดแบบลายเสนที่สมบูรณ (ดูแบบที่ 6)
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บทที่ 4
แบบเรียบเรียงทั่วไป
แบบเรียบเรียงทั่วไป ( GENERAL ARRANGENT ) เปนแบบการจัดสวนตาง ๆ ภายในเรือ
เพื่อใหการใชพื้นที่ภายในเรือที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด การจัดสวนตาง ๆ ภายในเรือทีด่ ีจะมี
ผลอยางมากตอการปฏิบัติงานภายในเรือ และเปนทีพ่ อใจของเจาหนาที่ประจําเรือ หรือผูใชเรือ
4.1 สวนสําคัญของแบบเรียบเรียงทั่วไป
4.1.1 สวนระวางบรรทุก (CARGO SPACE) เปนสวนที่สําคัญมาก เพราะสวนนี้จะ
ทําใหเกิดประโยชน หรือรายได และเปนสวนที่แสดงใหเห็นวาเรือลํานี้มีภารกิจอะไร เชน บรรทุก
น้ําบรรทุกน้ํามัน บรรทุกสินคา หรือ เรือโดยสาร
4.1.2 สวนที่อยูอาศัยของเจาหนาที่ประจําเรือ (CREW SPACE) เปนที่พกั อาศัยของ
คนประจําเรือเพื่อทําหนาที่ในเรือตาง ๆ กัน
เปนสวนทีพ่ ักอาศัยของ
4.1.3 สวนที่พักของผูโดยสาร (PASSENGER SPACE)
ผูโดยสารในกรณีที่เรือลํานั้นเปนเรือโดยสารแบบเรือขามฝง(ดูรูปที่ 12) สวนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ
ที่ใชเดินทางหลายวันก็จะตองมีหองพักอาศัยสวนตัว
4.1.4 สวนควบคุมการเดินเรือ (NAVIGATING SPACE ) เปนสวนทีป่ ฏิบัติงาน
ของผูนํารอง ผูควบคุมเรือและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมการเดินเรือ สวนนี้จะตอง
ใหอยูสูง เพื่อใหมีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ดี
4.1.5 หองครัวและหองอาหาร (GALLEY & MESS ROOM) เปนสวนหองครัว
เพื่อประกอบอาหาร เก็บอาหารสด อาหารแหงและรับประทานอาหาร หรือเปนหองพักผอนของ
เจาหนาที่ประจําเรือ
4.1.6 หองเก็บของ (STORE SPACE) เปนสวนที่เก็บของตาง ๆ บนเรือ เชน หอง
เก็บเครื่องมือซอมบํารุงเรือ หองเก็บอุปกรณ เครื่องกล เปนตน
4.1.7 หองเครื่องจักร (MECHINERY SPACE) เปนสวนที่ตั้งของเครื่องจักรใหญ
ขับเคลื่อนเรือ เครื่องกําเนิดไฟฟา ปมน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องจักร
4.1.8 ถังน้ํา (TANKS)
4.1.8.1 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง (FUEL OIL TANK) เปนสวนเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องจักรใหญและเครื่องจักรอื่น ๆ โดยทัว่ ไปถังน้ํามันนี้จะจัดใหอยูส วนกลางลําลางสุด
ของเรือ
4.18.2 ถังน้ําจืด (FRESH WATER TANK) เปนสวนที่เก็บน้าํ จืดเพื่อใชในชีวิต
ประจําวัน เชน สําหรับอาบและประกอบอาหาร การจัดวางถังน้ําจืดและถังน้ํามันเชื้อเพลิงไมควร
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ใหอยูตดิ กัน หมายถึงไมควรใชฝากั้นฝาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหมกี ารรั่วไหลไปถึงกัน เมื่อ
ฝากั้นนั้นเกิดการแตกราวหรือรั่วซึม
4.1.8.3 ถังน้ําถวงเรือ (BALLAST TANK) เปนสวนที่ใสนา้ํ สําหรับถวงเรือ
เพื่อการปรับแตงทริมเรือ (TRIM ) โดยทัว่ ไปจะมี 2 ถัง คือ สวนหัวเรือสุดและทายเรือสุด หรือถา
มีความจําเปนจะจัดใหมีมากกวานีก้ ็ได ถังน้ําถวงเรือนี้โดยทั่วไปจะมีในเรือบรรทุกน้าํ เรือบรรทุกน้ํามัน หรือเรือสินคา
4.2 การเขียนแบบเรียบเรียงทั่วไป
แบบเรียบเรียงทั่วไปประกอบดวย
4.2.1 รูปดานขางภายนอก (OUTBOARD PROFILE) คือ รูปที่มองจากดานขางตัวเรือ
กราบขวา และจะเห็นสวนตาง ๆ ของเรือ เชนตัวเรือ ( HULL ) เกงเรือหรือโครงสรางเหนือดาดฟา
( SUPER STRUCTURE ) และสวนอืน่ ๆ รูปที่เห็นนี้ จะเห็นเพียงเสนรอบนอกเทานัน้
4.2.2 รูปดานขางภายใน (INBOARD PROFILE) คือ รูปผากลางลําตามยาวตามเสน
ศูนยกลางลําเรือเพื่อแสดงใหเห็นการแบงและการจัดสวน ตาง ๆ ภายในเรือใหชัดเจนขึ้น
4.2.3 รูปแปลน (DECL PLAN) คือ รูปที่มองจากดานบนเพื่อจะแสดงใหเห็นการจัดสวน
ตาง ๆ ของเรือและการจัดสวนตาง ๆ ในหองของแตละหอง ในกรณีที่เปนเรือขนาดใหญมีดาดฟา
หลายชั้น จะตองแสดงใหเห็นรายละเอียดการจัดสวนตางบนดาดฟาทุกชั้น (ดูรูปที่ 12) ในแบบ
เรียบเรียงทัว่ ไปนี้จะมีเพียง 2 รูป คือ รูปดานขางและรูปแปลน เพียงเทานี้ ก็พอจะมองเห็นและเขาใจ
วาการจัดสวนตาง ๆ ภายในเรือเปนอยางไร มีขนาดความยาว ความกวาง และมีพื้นที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในสวนนั้น ๆ เพียงพอหรือไม
ในแบบเรียบเรียงทั่วไปบางแบบอาจจะมีรูปตัดตามยาว ตามขวาง และรายละเอียดของ
อุปกรณและเครื่องประกอบตัวเรือรวมอยูในแบบเดียวกัน (ดูรูปที่ 13)
4.3 ขั้นตอนการเขียนแบบเรียบเรียงทั่วไป
4.3.1 เขียนรูปดานขาง โดยใชกระดาษไขเขียนแบบวางทาบลงบนรูปดานขาง ในแบบ
ลายเสน ทําการลอกแบบเสนรอบนอกของรูปดานขาง ในแบบลายเสนจะมีเสนรอยตัดตามขวาง
(STA.) สวนในแบบเรียบเรียงทั่วไปนั้นจะตองแบงระยะเสนฐานใหมเพื่อใหเปนระยะกงเรือ (FRAM)
สวนจะมีระยะเทาไรนั้นขึ้นอยูกับผูออกแบบ แตโดยทัว่ ไปจะอยูระหวาง 50 – 60 ซ.ม. หรืออาจจะ
ออกแบบใหเปนแบบกงตามยาวคือ หมายความวาระยะกงตามขวางจะยาวกวาระยะกงตามยาว
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รูปที่ 12 แบบเรียบเรียงทั่วไปเรือโดยสารขามฝงแสดงใหเห็นมีดาดฟาหลายชั้น
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รูปที่ 13 แบบเรียบเรียงทั่วไปแสดงใหเห็นมีรูปตัดตามยาว และ ตามขวาง รวมอยูในแบบเดียวกัน
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4.3.2 เขียนรูปแปลนหรือรูปมองจากดานบน โดยใชกระดาษไขเขียนแบบวางทาบ
ลงบนรูปครึ่งความกวางในแบบลายเสน
ทําการลอกแบบเสนรอบนอกของเสนดาดฟาปากเรือ
การลอกแบบเสนดาดฟาใหลอกทั้งกราบซายและกราบขวา
ในกรณีที่เรือมีดาดฟาหลายชัน้ ก็ให
ลอกแบบของดาดฟาไลลงไปขางลางจนครบทุกดาดฟา ( ดูรูปที่ 12 )
การออกแบบการจัดสวนตาง ๆ ของเรือ ตองพิจารณาวาสวนไหนของเรือ
ควรจะเปนหองอะไรและในแตละหองควรจะมีสิ่งของที่มีความจําเปนจะตองมีเทานัน้ ภายนอกหอง
เชน ทางเดินควรจะมีชองทางเดินที่มีความกวางพอใหเดินสวนกันได และควรเปนทางตรงไมควร
วกไปวนมา ทั้งนี้เพื่อความคลองตัวในการสัญจรภายในเรือ วิธีการออกแบบที่งายก็คือใชการศึกษา
จากแบบเรือลําอื่น ที่มีขนาด และภารกิจเหมือนกัน
อุปกรณตาง ๆ ที่จะนําใสในเรือควรเปนอุปกรณที่ใชกบั เรือเทานั้น เนื่องจาก
อุปกรณดังกลาวไดรับการออกแบบมาใหมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา และทนการกัดกรอนของไอน้ําเค็ม
ไดดี การเลือกใชอุปกรณทมี่ ีขนาดใหญและน้ําหนักมาก จะเปนการเพิ่มระวางขับน้ําใหกับเรือ จะ
ทําใหความเร็วของเรือลดลง หรือทําความเร็วไมไดตามทีอ่ อกแบบไว
การจัดวางอุปกรณจะตอง
จัดวางใหถูกตําแหนงตามทีอ่ อกแบบไว ซึ่งจะมีผลตอจุดศูนยกลางน้ําหนักโดยรวมของเรือ (CG.)
และจะตองมีการวางน้ําหนักทั้ง 2 กราบใหมีความสมมาตรกัน (SYMMETRY) เพื่อไมใหเรือเอียง
ไปกราบใดกราบหนึ่ง

บทที่ 5
การเขียนแบบโครงสรางตัวเรือ
ตัวเรือ (HULL) เปนสวนหลักของเรือซึ่งประกอบดวยผิวเปลือกนอก คือ แผนเหล็ก
เปลือกเรือ (SHELL) และภายในเรือมีโครงสรางตาง ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับแผนเหล็ก
เปลือกเรือและเสริมความแข็งแรงใหกับเรือทั้งลํา
โครงสรางหลักที่กลางลําเรือ คือ กระดูกงู ( ดูรูปที่ 14 ) กระดูกงูจะวางทอดตัวตามยาว
ที่ทองเรือกลางลําตั้งแตสวนปลายลางของทวนหัว ( ดูรปู ที่ 15 ) ไปทีท่ วนทายซึ่งอยูท ี่ทายเรือ ( ดูรูปที่
16) กระดูกงูเปรียบเสมือนเปนกระดูกสันหลังของเรือ เพื่อใหกระดูกซี่โครงหรือกงเรือยึดติด กงเรือนี้
วางไปตามขวางของเรือ กงเรือทําใหเรือมีรูทรงที่ดีและเสริมความแข็งแรงดานขางตัวเรือ คานรับ
ดาดฟาขวาง (BEAM) และฝากั้น (BULKHEADS) ทําหนาที่รองรับดาดฟา
ผิวนอกตัวเรือหรือแผนเหล็กเปลือกเรือ
ทําหนาที่ปองกันน้าํ เขาเรือ
และเปน
โครงสรางหลักที่มีความแข็งแรงมากที่สุดของเรือ แผนเหล็กเปลือกเรือจะมีความหนาแตกตางกัน
แผนเหล็กที่มคี วามหนามาก ๆ จะใสไวในสวนกลางลําและสวนอืน่ จากกลางลําไปทางทายเรือและ
หัวเรือ จะใหใชแผนเหล็กทีม่ ีความหนานอยกวา เชนเดียวกันแผนทองติดกับกระดูกงู (GARBOARD)
แผนโคงทองเรือ (BILGE) และแนวแผนที่ปากเรือ (SHEER) จะมีความหนามากกวาแนวแผนเหล็ก
แนวอืน่ ๆ แผนเหล็กที่วางเปนแนวตั้งแตหวั เรือถึงทายเรือ เรียกวา แนวแผนเหล็ก ( STRAKE )
มีตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขกํากับไวในแตละแผน และจะมีทกุ แผนเชน แนวแผนกระดูกงูใช
อักษร K ถามีหลายแผนก็ใหเขียนกํากับแผนแรกวา K1, K2, K3 เรื่อยไป จนถึงแผนสุดทาย และ
จากแผน K ขึ้นไปทางขางถึงปากเรือก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขกํากับอยูเชน แนวแผน
GARBOARD ที่ติดกับแผน K ใหใชอักษร A และ แนวแผนตอไปก็เปน B, C, เรื่อยไป ยกเวน
อักษร I และ O อักษรที่มองดูคลายตัวเลข 1 และ 0 จึงไมนยิ มใช

รูปที่ 14 รูปตัดตามขวางแสดงใหเห็นตําแหนงการติดตั้งกระดูกงู
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รูปที่ 15 แสดงใหเห็นทวนหัว หรือ STEM
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รูปที่ 16 แสดงใหเห็นทวนทาย หรือ STERN FRAME ของเรือใบจักรเดี่ยว

27

5.1 ชื่อแนวแผนเหล็ก
- แนวแผนเหล็กที่ติดกับแนวแผนกระดูกงูคอื GARBOARD STRAKE
- แนวแผนเหล็กสวนโคงทองเรือคือ BILGE STRAKE
- แนวแผนเหล็กระหวาง GARBOARD STRAKE และ BILGE STRAKE คือ
BOTTOM STRAKE
- แนวแผนบนสุดของแนวแผนขางเรือ คือ SHEER STRAKE
- แนวแผนระหวาง BILGE STRAKE และ SHEER STRAKE คือ SIDE
STRAKE
(ดูรูปที่ 17 )

รูปที่ 17 แสดงใหเห็นแนวแผนเหล็ก และ โครงสรางสวนอื่น ๆ
5.2 ฝากั้น ( BULKHEAD )

การแบงสวนตาง ๆ ภายในเรือเพื่อกําหนดขอบเขตของแตละสวนถูกกําหนดโดยฝา
กั้นและดาดฟา เพื่อใหสวนที่แบงนั้นมีสภาพเปนหองผนึกน้ําหรือหองกันน้ํา (WATERTIGHT) และ
ฝากั้นที่กันน้ําเขาเรียกวา ฝากั้นผนึกน้ํา (WATERTIGHT BULKHEAD) สวนตาง ๆ ที่ถูกแบง
จะตองไมมีขนาดใหญมากเกินไปเพราะเมื่อน้ําเขาหองเพียงหองเดียวเรือก็ยังสามารถลอยลําอยูได แต
ก็ยังมีอีกหลายหองที่มีขนาดใหญสอดแทรกเขามาเชน หองเครื่องจักรใหญ หองเครื่องจักรใหญนี้
ตองมีขนาดใหญมากพอที่จะใสเครื่องจักรใหญและเครื่องจักรอื่น ๆ ได
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แบบโครงสรางคือแบบที่แสดงโครงสรางภายในของเรือ เพื่อกําหนดรูปราง และ
ขนาดของโครงสรางนั้น ๆ แบบโครงสรางมีทั้งแบบที่มองเห็นทัว่ ๆ ไป และแบบขยายเฉพาะจุด หรือ
ขยายใหเห็นรายละเอียด การออกแบบ และคํานวณความแข็งแรงของโครงสราง ผูออกแบบจะ
ออกแบบโครงสรางสวนกลางลําเรือกอนเนื่องจากสวนกลางลําเปนสวนที่มีความแข็งแรงที่สุด
5.2.1 ขนาดของกระดูกงูโดยทัว่ ไปจะเปนลักษณะตัวที (T) อาจจะใชเหล็กตัว T
รูปพรรณสําเร็จรูป หรือใชเหล็กเสนแบน 2 เสนมาเชื่อมติดกัน
5.2.2 ขนาดความสูงและความหนาของเปยะ ( FLOOR )
5.2.3 ขนาดของกงขางเรือ (FRAME) โดยทั่วไปจะใชเหล็กกงฉาก (L) อาจจะ
เปนแบบปกเทาหรือแบบปกไมเทา
5.2.4 ขนาดของคานตามขวางรับดาดฟา(BEAM) โดยทั่วไปจะใชเหล็กกงฉาก
(L) อาจจะเปนแบบปกเทาหรือแบบปกไมเทา
5.2.5 ขนาดของเสาค้ําดาดฟา (STANCHION) ในกรณีที่เรือมีความกวางมาก
หรือมีอุปกรณที่มีน้ําหนักมากวางอยูบนดาดฟาจําเปนจะตองมีเสาค้ํา เพื่อรับน้ําหนักของอุปกรณนนั้
5.2.6 ขนาดของหูชาง (BRACKET) คือ เหล็กแผนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่
ประกับระหวางกงเรือกับคานรับดาดฟา
5.2.7 ขนาดของโครงสรางอื่น ๆ
5.3 ขั้นตอนการเขียนแบบโครงสราง
การเริ่มเขียนแบบรูปตัดกลางลํานั้นใหใชแบบลายเสนตามขวางที่ 5 เปนตนแบบ ใหใช
กระดาษไขเขียนแบบวางทาบลงบนรอยตัดที่ 5 โดยเขียนใหเต็มลําเรือทั้ง 2 กราบ ก็จะไดรูปตัดตาม
ขวางกลางลําของเรือ เมื่อจะเขียนแผนเปลือกจะตองใหเสนความหนาของเปลือกเรืออยูดานนอกของ
เสน หลังจากนั้นใหใสโครงสรางไปทีละชิ้นจนครบ
การเขียนรูปตัดตามยาวที่เสนศูนยกลางลําเรือใหใชรปู ดานขางในแบบลายเสนเปนตนแบบ
ใชกระดาษไขเขียนแบบวางทาบลงบนแบบลายเสน เขียนเสนรอบนอกของหุนเรือตัดที่ศูนยกลาง
ลําเรือ รูปที่ลอกออกมานี้จะตองมีเสนแนวน้ําออกแบบมาดวย ใหแบงระยะกงตามขวาง ตามระยะที่
ผูออกแบบกําหนดไว ไลฝากั้นตามขวาง ใสแนวเสนกระดูกงู ใส FLOOR และคานรับดาดฟา
ใสพื้นหองและแทนเครื่องยนตตาง ๆ
การเขียนแบบแสดงโครงสรางดาดฟาใชรปู ครึ่งความกวางเปนตนแบบ ใชกระดาษไขเขียน
แบบวางทาบลงบนลายเสน เขียนเสนรอบนอกดาดฟาปากเรือ รูปแปลนนี้จะตองมีเสนปากเรือทั้ง
กราบซายและกราบขวา
………………………………………….

