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บทที่ 1
เรือรบโบราณและเรือพระราชพิธี
งานสถาปตยกรรมและศิลปกรรม ที่บรรพบุรุษของคนไทยเราไดสรางผลงานไวในอดีตนั้น
เปนสิ่งที่ควรไดศึกษา และภูมิใจเปนอยางยิ่ง
ความสามารถของบรรพบุรุษในดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และศิลปะนั้นถือวาเปนเลิศ เปนเอกลักษณที่คนไทยทุกคนควรหวงแหนอนุรักษ และสืบ
ทอดกันไว จากความบันดาลใจอันนี้ผูเขียนจึงไดพยายามศึกษาคนควาและสรางเรือจําลองที่ใชในพระ
ราชพิธีทางชลมารคขึ้นและทูลเกลา ฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เชน เรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส, เรือ
อนันตนาคราช และตั้งใจจะสรางใหครบสมบูรณทั้งริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
นอกเหนือจากเรือพระที่นั่งและเรือสําคัญในริ้วกระบวนแลว ชาวบานยังขุดเรือแขงหรือที่
เรียกวา “เรือยาว” ใชฝพายลําละหลาย ๆ คน จัดแขงกันในยามวางจากการทํานํา เชน ฤดูน้ํามาก ใน
งานทอดกฐิน ทอดผาปา นับวาเปนการสรางความสามัคคีในหมูบาน ทั้งยังเปนการออกกําลังกายไป
ดวย ซึ่งสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน ในสมัยโบราณเหลาทหารฝพายในทัพนี้เมื่อยามปกติก็จะตองมี
การฝกซอมเพิ่มความแข็งแกรงกันอยูเปนประจํา และเพื่อจูงใจในการฝกซอมนั้นจึงมีการจับคูพายแขง
กันขึ้น
ในสมัยโบราณเหลาทหารฝพายในกองทัพเรือนั้นยามปกติ ก็คือชาวบานที่ตองทํามาหากิน
และเมื่อวางจากการงานก็จะตองฝกซอมฝพาย เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหกองทัพอยูเสมอ โดยนําเอา
ไมซุงมาขุดเปนเรือยาวลําละหลาย ๆ ฝพาย และเพื่อจูงใจในการฝกซอม จึงมีการจัดคูพายแขงกันใน
งานเทศกาลทอดกฐิน ซึ่งเปนงานที่ชาวบานไดมารวมทําบุญ พบปะสนุกสนาน และสรางความ
สามัคคีในหมูบาน หากมีศึกสงครามชาวบานเหลานี้จะถูกเรียกเขาประจํากองทัพเรือทันที และเปน
ทหารที่สามารถ เชน พายทั้งวันทั้งคืนตั้งแตกรุงศรีอยุธยาถึงเมืองพิษณุโลก
ดวยความเปนศิลปนของคนไทย ประกอบดวยความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย เปน
ศูนยรวมดวงใจของคนไทยมาตั้งแตในอดีต ชางจึงไดประดิษฐสรางเรือเพื่อใชในพระราชพิธีทําบุญ
ทอดผาพระกฐิน สรางอยางงดงามวิจิตร หัวเรือออกแบบเปนรูปพญาอนันตนาคราช, สุพรรณหงส
และแม ทัพในรามเกีย รติ์ กลางลํามีบุ ษ บก และสลักลงรัก ปดทอง ติด กระจกดูงดงามแพรวพราว
ประกอบดวยเครื่องสูง มีบังสูรย บังแทรก พัดโบก จามร ธง และฉัตร ซึ่งใชผาดิ้นปกลายไทยดู
งามระยับ ทหารและนายเรือแตงกายดูขึงขังสะพายดาบดานหลัง จังหวะการพาย และการขับเหดู
ออนชอย และไพเราะอยางยิ่ง กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี้ จะจัดขึ้นในพระราชพิธี
สําคัญ ๆ เทานั้น ซึ่งชาวตางประเทศทั่วโลกยกยอง
ฉะนั้นชาวไทยจึงสมควรอยางยิ่ง ที่จะไดอนุรักษและสืบทอดกันไวใหคงอยูคูชาติไทย
ตลอดไป
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เราจะเห็นไดวาเรือเปนพาหนะที่สําคัญในสมัยโบราณ และนอกจากนั้นยังใชเปนพาหนะ
ในการทําสงครามอีกดวย เชน สมัยกรุงศรีอยุธยา
1. ในป พ.ศ.2121 พระยาจีนจันตุ ขุนพลจีนในกัมพูชา รับอาสานักพระสัตถา มาปลน
เมืองเพชรบุรี มาพายแพตีเมืองไมไดจะกลับไปเมืองเขมรเกรงจะถูกลงโทษ จึงพาสมัครพรรคพวกหนี
มาสวามิภักดิ์ตอ ไทย คงมาบอกกิจการทางเมืองเขมรใหเปนประโยชน สมเด็จพระมหาธรรมราชา จึง
ทรงรับเลี้ยงไว แตพระยาจีนจันตุมาอยูไ ดไมชาก็ลอบลงเรือสําเภาหนีไปจากพระนคร เวลานั้นสมเด็จ
พระนเรศวร พระชันษาได 24 ป เสด็จลงมาเฝาสมเด็จพระชนก ประทับอยูที่วังจันทรเกษม อันโปรด
ใหสรางขึ้นใหมไวเปนที่ประทับเวลาเสด็จมากรุงศรีอยุธยา
พอทรงทราบวาพระยาจีนจันตุหนีก็
ตะหนักวาเปนผูสื่อขาวไปใหเขมร จึงตรัสเรียกพวกขาหลวงที่ตามเสด็จมาจากเมืองเหนือลงเรือพาย
รีบตามไป สวนพระองคทรงเรือกราบกันยาลําหนึ่ง สมเด็จพระเอกาทศรถ ขอตามเสด็จทรงเรือไปดวย
อีกลําหนึ่ง ตามไปทันเรือพระยาจีนจันตุ เมื่อใกลจะออกปากน้ํา พวกพระยาจีนจันตุ ยิงปนตอสู
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เรงเรือพระทีน่ ั่งขึ้นหนาเรืออื่น
เสด็จออกยิงปนพระแสงปนบกสับที่
หนาเรือกันยาไลกระชั้นเขาไป
จนขาศึกยิงถูกรางพระแสงปนแตกอยูใ นพระหัตถก็ไมหลบเลี่ยง
สมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชากลัวนักเกรงจะเปนอันตราย
ตรัสสั่งใหเรงเรือลําที่ทรงเอาเขา
ไปยังเรือพระเชษฐา ขณะนัน้ พอดีสําเภาพระยาจีนจันตุ ไดลมแลนออกไปได เรือพายตามเปนเรือยาว
สูคลื่นไมไหวตองเสด็จกลับ
2. ฉะนั้นเรือรบในลําแมน้ํา จึงมีความสําคัญมากกวาเรือรบทางทะเล แตในสมัยปจจุบันเรือ
รบทางทะเลประเภทเดียวเทานั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง เรือรบในลําแมน้ํานั่นเองทีก่ ลายมาเปนเรือพระ
ราชพิธี
เรือแซ เปนเรือของไทยมาแตโบราณ เหตุที่ชื่อแซนั้นสันนิษฐานวานาจะมาจากคําวา “ เซ ”
ซึ่งแปลกวา “แมน้ํา” เชน เรียกชื่อแมน้ําวา เซสําเภา เซมูน เซบังเหียน คือ แมนา้ํ สําเภา แมน้ํามูน
แมน้ําบังเหียน แตคําวา “ เซ ” นี้ จะเปนภาษาอะไรยังไมทราบ บางทานวา “ เซ ” เปนภาษามาลายู
และเปนชื่อเรือ จะอยางไรก็ดี เรือแซก็นาจะหมายความวา เรือที่ใชในลําแมน้ํานั่นเอง ใชเปน
ยานพาหนะและเปนเรือรบของไทยมากอน ครั้งแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.2022-2098)
เหตุการณทางยุทธภูมิและยุทธศาสตรเปลี่ยนแปลงไป โดยที่พระนครศรีอยุธยามีแมน้ําลอมรอบและ
มีกําลังทัพบก ทัพเรือ รักษามั่นคง เมื่อขาศึกยกมาไมมที ัพเรือจึงตีหกั เขาพระนครไมได ตั้งลอมอยู
ภายนอก ฝายไทยก็ไดรับกําลังทัพหัวเมืองฝายเหนือยกมาชวยตีโอบหลังทัพขาศึกพายแพไปทุกครั้ง
ตอเมื่อขาศึกมีกําลังทัพเรือหรือมีไสศึกอยูในพระนครจึงไดชัยชนะ เหตุนี้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
จึงทรงเปลี่ยนยุทธวิธีปองกันรักษาพระนครใหม ยกเลิกเมืองดานศึกทั้งสี่ทิศ คือ ทิศเหนือเมืองลพบุรี
ทิศตะวันออกเมืองนครนายก ทิศใตเมืองพระประแดง ทิศตะวันตกเมืองสุพรรณบุรี นั้นเสียประสงค
จะใชกําลังเรือรบปองกันรักษาพระนคร จึงทรงประดิษฐเรือไชย และเรือรูปสัตวขึ้น
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ตอมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น
ก็ไดประดิษฐเรือรบขึ้นอีกชนิดหนึ่งใชมาตลอดสมัย
กรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร เรือรบสมัยโบราณเปนเรือยาวทําดวยไม มีประเภทและ
ลักษณะตางกันเล็กนอย ดังตอไปนี้
1. เรือแซ เปนเรือลําเลียงพล ศาสตราวุธ ยุทโธปกรณ เสบียงอาหาร ใชตีกรรเชียงลํา
ละประมาณ 20 กรรเชียง แลนชา
2. เรือไชย เปนเรือลําเลียงพลเชนเดียวกัน บรรจุฝพายลําละประมาณ 60 - 70 คน แลนเร็ว
กวาเรือแซ
3. เรือรูปสัตว คือเรือที่หัวเรือทําเปนรูปสัตวตาง ๆ มี ครุฑ และกระบี่ ใตรปู เปนชองวางปน
ใหญ ใชเปนเรือปนและเครื่องหมายรูปสัตวนั้น ใชเปนเครื่องหมายในกระบวนทัพดวยบรรจุฝพาย
30 – 40 คน
4. เรือกราบ เปนเรือคลายเรือไชย แตแลนเร็วกวา
เรือรบสมัยโบราณมีชื่อประจําลําและชื่อนั้น
คิดประดิษฐขึ้นไพเราะมีความหมายดีมาก
ติดอาวุธปนทีห่ ัวเรือบาง ที่กราบบาง ทหารประจําเรือมีอาวุธประจํากายทุกคน
เมื่อความไมรยู ังเปนสมบัตขิ องโลกอยูตราบใด คนเราก็ตองทําทุกสิง่ ทุกอยางเพื่อสวัสดิภาพ
ของคนอยูตราบนั้น จากสมัยโบราณซึ่งมีความเชื่อถือมั่นคงในไสยศาสตร จะปลูกบานสรางเมือง หรือ
ยาตรา หรือสรางเรือรบก็ดี ตองประกอบพิธีกรรมเปนการเปนงาน ไมใชทําเปนเพียงพิธีเทานั้น จะ
กลาวเฉพาะการสรางเรือรบ ซึ่งตองใชตนไมใหญ ๆ มาขุดเปนเรือก็ดีหรือตอเปนแผนกระดานก็ดี
ตองทําพิธีปลูกศาลเพียงตา
บูชาบวงสรวงขออํานาจอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปนตบะเดชะ
เพื่อใหการตัดโคนตนไมสรางเรือสําเร็จลุลวงไปดวยดีและเพื่อใหเรือมีเดชอํานาจสมความตั้งใจ เมื่อ
สรางสําเร็จลงน้ําไดรูปทรงสวยงาม ไมเอียงซายเอียงขวา ไมหนัก ไมรั่ว พายแลนไปไดรวดเร็ว
เปนตน เหตุนี้เมื่อเวลาขึ้นหรือลงเรือจึงมีการเคารพจบไหวทางหัวเรือหรือทายเรือ ตามประเพณีนิยม
ซึ่งแมบัดนี้กย็ งั ปฏิบัติกันอยู พิธีกรรมตาง ๆ จะมีความศักดิ์สิทธิ์อยางไรหรือไมนั้นยังตกอยูในความ
จริงที่ไมกลายืนยัน แตการงานหลายอยาง เชน การเผาศพ หรือ การมงคลสมรส ถายกเอาพิธีกรรม
ออกเสียแลว รูสึกวาไมรูวาจะอยางไรใหเปนการเปนงานขึ้นมา ฉะนัน้ พิธีกรรมตาง ๆ จึงยังไดรับ
ปฏิบัติตอเนื่องกันมาสืบมาในปจจุบันนี้ก็ไดมีพิธีกรรมวางกระดูกงู ในเวลาตอเรือ เปนตน ดวยอํานาจ
พิธีกรรมที่ไดจัดทําขึ้นนัน้ ๆ จึงปรากฏวาเรือรบโบราณที่สรางสืบตอกันมาแตสมัยโบราณถึงกรุง
รัตนโกสินทร เปนเรือทันสมัยกลายเปนเรือพระราชพิธีนั้นไดเก็บรักษาไวที่โรงเรือในคลองบางกอก
นอย เมื่อเกิดสงครามหาเอเซียบูรพา ขาศึกทิ้งบอมบลงมาถูกลําเรือพระราชพิธีเสียหายหลายลํา แต
หัวเรือซึ่งถือกันวาศักดิ์สิทธิ์นั้น หาเสียหายชํารุดไม ยังเก็บรักษาไวเปนอนุสรณอยูถงึ บัดนี้ สวนเรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส เรืออนันตนาคราช เรืออเนกชาติภุชงค ซึ่งเปนเรือสําคัญ โดยไดประกอบ
พิธีกรรมในการสรางอยางแข็งแรง และเก็บรักษาไวในโรงเดียวกันแตรอดพนอันตรายมาไดอยางนา
อัศจรรย
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ลักษณะการใชเรือรบ สมัยโบราณไมไดแยกทหารออกเปนทหารบก ทหารเรือ ใหทหาร
พวกเดียวนัน้ รบทั้งทางบกทางน้ํา เรือรบ เปนตน แตเพียงยานพาหนะประจําหนวยทหาร ถาเกณฑ
หนวยใดไปทางน้ําพวกนั้นก็ลงเรือของหนวยนั้นไป สมัยกอนมีการรบทั้งทัพบกทัพเรือรบกันในเรือ
บาง ขึ้นบกรบกันบาง หรือยกทัพทางเรือแลวไปขึ้นบกเดินทัพตอไป ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับภูมิประเทศ
หรือเหตุการณบังคับ แตการยกทัพทางเรือยอมไดเปรียบเปนการเคลื่อนกําลังไปไดรวดเร็วและสะดวก
ในการเดินทางในเวลาค่ําคืน ไมแสดงใหปรากฏแกราษฎรหรือขาศึกทั้งลําเลียงพล ศาสตราวุธ เสบียง
อาหารไปไดมากนับเปนประโยชนแกการศึกสงครามมาก
การรบพุงโดยกระบวนเรือรบมีปรากฏ
ในพงศาวดารหลายครั้งดังจะกลาวตอไปนี้
สมัยกรุงศรีอยุธยา
พุทธศักราช 1998 แผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดใหแตงทัพไปเอา เมืองมะละกา
สันนิษฐานวากองทัพที่ยกไปครั้งนี้มีทัพบก ทัพเรือ เพราะเมืองมะละกา ตั้งอยูริมทะเลชายแหลมมลายู
ดานตะวันตก
พุทธศักราช 2127 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพ ไมยอมขึ้นกับ
พระเจาหงสาวดี พมาไดยกทัพมารบไทยเขาทางดานพระเจดียสามองค มาถึงเมืองกาญจนบุรี สมเด็จ
พระนเรศวรไดแตงทัพเรือใหรีบยกทัพขึ้นไปสกัดอยูทแี่ มน้ําสุพรรณบุรี ใชปนใหญยิงขาศึกมิใหขาม
แมน้ํามาได รบถวงเวลาไวจนทรงจัดกองทัพบกพรอมแลวใหยกกองทัพบกไปตีทัพพมาแตกพายแพ
ไป การรบถวงเวลาครั้งนี้เปนการรบทางเรือแทจริง
พุทธศักราช 2128 พมายกทัพมารบไทย เขาทางจังหวัดกําแพงเพชร ใหเจาเมืองเชียงใหม ยก
ทัพลวงหนามากอนลงมาถึงปาโมกข จังหวัดอางทอง สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบจึงพรอมดวย
สมเด็จพระเอกาทศรถ – ราชอนุชา รีบยกทัพเรือขึ้นไปรบพุงกับขาศึกเปนสามารถฝายขาศึกอยูบนบก
ฝายไทยยิงปนนอยใหญไปจากเรือ รบกันอยูจนกองทัพบกตามมาชวยตีขาศึกแตกพายไป
พุทธศักราช 2165 รัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรม ทรงยกทัพบก ทัพเรือไปรบกรุงกัมพูชา
แตทัพเรือที่ยกไปหาไดรบไม
พุทธศักราช 2229 รัชกาลสมเด็จพระเทพราชา พระยานครศรีธรรมราช เปนกบฏ โปรด ฯ
ใหพระยาสุรสงครามเปนแมทัพบกคุมพล 10,000 พระยาราชวังสันเปนทัพเรือ คุมเรือรบ 100 ลํา
พลรบ พลแจว 5,000 ยกไปทางทะเลทัพหนึ่ง โปรดระดมตีเอาเมืองนครศรีธรรมราชคืนไดดัง
ประสงค
พุทธศักราช 2254 รัชกาลสมเด็จพระเจาทายสระ เกิดเหตุดวยเจาเขมรชิงราชสมบัติกันใน
กรุงกัมพูชา ฝายหนึ่งมาขอใหไทยชวยเหลือ ไดโปรด ฯ ใหเกณฑกองทัพบก ทัพเรือ กองทัพบกมี
กําลังพล 20,000 และทัพเรือมีเรือรบ 100 ลําเศษ กําลังพล 10,000 พรอมดวยพล และเครื่อง
ศาสตราวุธตาง ๆ ทัพเรือยกไปครั้งนี้ไดรบกับทัพญวนที่ปากน้ําไผทมาส (คือ เมืองฮาเคียน บัดนี)้
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สมัยกรุงธนบุรี
พุทธศักราช 2310 สมเด็จพระเจาตากสินกรุงธนบุรี ทรงยกทัพเรือจากจังหวัดจันทบุรี
จํานวนเรือประมาณ 100 ลําเศษ มาตีจงั หวัดธนบุรไี ด แลวเลื่อนทัพเรือไปรบกับพระนายกองสุกี้
ที่คายโพธิ์สามตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กูอิสรภาพของชาติไทยได
พุทธศักราช 2311 ยกทัพเรือไปตีชุมนุมเจาพระพิษณุโลก ไดสูรบกับหลวงโกษา (ยัง) ซึ่ง
เจาพระพิษณุโลก จัดสงมาที่ตําบลเกยไชย จังหวัดนครสวรรค ครั้งนี้สมเด็จพระเจาตากสิน ถูกกระสุน
ปนที่พระชงคเบื้องซายและตองถอยกลับ
พุทธศักราช 2312 ยกทัพไปตีจังหวัดนครศรีธรรมราชได กองทัพบกไปถึงภายหลังใน
ครั้งนี้ไดทรงนําพระไตรปฎกมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชดวย
พุทธศักราช 2313 ยกทัพไปตีชุมนุมเจาพระฝางที่พิษณุโลก ไดชยั ชนะ และเลยขึ้นไปที่
จังหวัดอุตรดิตถ (สวางคบุรี) ได และในปเดียวกันนี้ไดยกทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงใหมอีก แตตไี มสําเร็จ
ตองถอยทัพกลับมาดวยดําริวาเมืองเชียงใหมตองตี 2 ครั้ง จึงจะสําเร็จตั้งแตโบราณ
พุทธศักราช 2314 ยกทัพเรือ มีกองทัพบกดวย ไปตีประเทศเขมรไดสําเร็จ
พุทธศักราช 2316 ยกทัพทางเรือไปขึ้นบกที่จังหวัดตากไปตีเมืองเชียงใหมไดสมประสงค
พุทธศักราช 2321 ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก เปนแมทัพบก เจาพระยาสุรสีห เปน
แมทัพเรือ ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน เจาพระยาสุรสีหไปจัดทัพเรือที่ประเทศเขมร ยกไปตีไดเมือง
เวียงจันทน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร
พุทธศักราช 2327 รัชกาลที่ 1 ใหกรมหลวงเทพหริรักษ เปนแมทัพเรือคุมพล 5,000 ไปรบ
เมืองไซงอน
พุทธศักราช 2328 รัชกาลที่ 1 ใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จโดยทัพเรือตาม
กองทัพบกลงไปตีเมืองนครศรีธรรมราช ไดคืนจากพมา แลวเลยไปตีเมืองปตตานีดวย ซึ่งในคราวนั้น
พมายกทัพมาตีประเทศไทยทุกดาน
พุทธศักราช 2330 รัชกาลที่ 1 ใหกรมพระราชบังบวรมา เสด็จไปตั้งกองตอเรือรบที่เมือง
กระบุรี สวนพระองคเองเสด็จยกกองทัพบก ใหกรมพระราชวังบวร ฯ ยกทัพเรือไปยังเมืองทวาย ซึ่ง
ยึดเอาเปนที่มนั่ ในครั้งนั้น ไทยไดรบกับพมาหลายครั้ง
พุทธศักราช 2362 รัชกาลที่ 2 ไดทราบขาววา พมาจะยกทัพมาตีประเทศไทย และทรง
ระแวงวา เจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรับ) เอาใจออกหางไปเขากับพมาจะเปนกบฏขึ้น ในเวลาพมายก
ทัพมาจึงโปรด ฯ ใหเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) เตรียมทัพบกไปไวที่เมืองนครศรีธรรมราช
และใหตั้งกองตอเรือรบที่เมืองสตูลเปนทัพเรือของเมืองนครศรี ฯ อีกทัพหนึ่งดวย ครั้นศึกพมาไมยก
มาและไดทราบขาวกลาวโทษเจาพระยาไทรบุรีวา เอาใจออกหางเผื่อแผพมาจริง จึงใหเจาพระยา
นครศรีธรรมราชยกทัพบก ทัพเรือ ไปตีเมืองไทรบุรี ในครั้งนี้นับวาไดใชเรือรบทางทะเลดวย
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พุทธศักราช 2374 รัชกาลที่ 3 พวกแขกเมืองไทรบุรี และเมืองปตตานี เปนกบฏขึ้น ไดให
จัดการปราบปรามแลวแตยังไมสําเร็จ
ตอมาพุทธศักราช 2375 ไดโปรด ฯ ใหเจาพระยาพระคลัง
ที่สมุหพระกลาโหมเปนแมทัพใหญ ยกทัพเรือไปแตเมื่อไปถึงนั้นเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย)
ปราบปรามแขกเมืองไทรบุรีราบคาบลงแลว จึงไดใชทพั เรือปราบปรามพวกกบฏที่เมืองปตตานีแหง
เดียวเทานัน้ และไดผลสําเร็จ
พุทธศักราช 2376 ไทยเกิดรบขึ้นกับญวน โปรดเกลา ฯ ใหเจาพระยาอินทรเดชา เปนแม
ทัพนํา ใหเจาพระยาพระคลังเปนแมทัพเรือ ยกไปตีเมืองไซงอน ทัพเรือที่ยกไปครั้งนั้นตีโตเมืองโจดก
แตทําการตอไปไมสําเร็จ เพราะขัดสนดวยเสบียงอาหาร
พุทธศักราช 2384 รัชกาลที่ 3 โปรดเกลา ฯ ใหจดั ทัพเรือใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี
สุรยวงศ (ชวง) ครั้งเปนหลวงนายสิทธิ์ คุมกองหนาใหพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหวั ครั้ง
ดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิสเรศรังสรรค คุมกองกลวงยกไปหมายจะ
ทําลายคลองขุดทางเดินเรือของญวนในระหวางทะเลใหญกับทะเลสาบ ตัดทางคมนาคมเพื่อไมใหเกิด
ศึกระหวางเขมรกับญวน แตไมเปนผลสําเร็จ
ตามที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวา ประเทศไทยไดใชเรือรบเปนคุณประโยชนรักษาบานเมืองมา
นานแลว ทั้งเรือรบในลําแมน้ําและเรือรบทางทะเล
นับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา ไดเริ่ม
จัดสรางเรือรบทางทะเลขึ้นเปนล่ําเปนสัน จากลําเรือเปนไมกลายมาเปนเรือเหล็ก จากใชพาย กรรเชียง
มาเปนใชใบและเครื่องจักร ดังปรากฏเห็นในปจจุบันนี้ สวนเรือรบในลําแมน้ําก็พน สมัยใชการรบคง
เก็บรักษาไวใชเปนประกอบพระราชพิธีทางชลมารค ดังกลาวมาแลว
สมัยโบราณเวลาบานเมืองสงบปราศจากศึกสงคราม ก็ใชเรือฝกซอมพระบวนยุทธอยูเปน
นิจ เมื่อถึงฤดูน้ําราษฎรวางการทําไรทํานาก็เรียกระดมพลมาฝกซอมกระบวนทัพเรือ โดยอาศัย
เทศกาลงานกุศลทอดกฐินของพระพุทธศาสนา พระเจาแผนดินเสด็จพระราชดําเนินทอดผาพระกฐิน
โดยกระบวนเรือรบแหแหนใหไพรฟาราเริงในการกุศล เปนตน เหตุของประเพณีแหเสด็จทอดผาพระ
กฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค และเปนประเพณีของการแขงเรืออีกดวย ในฤดูอนื่ เวลามี
การเสด็จทางเรือก็ใชเรือรบลําที่ทรงเปนเรือพระที่นั่ง และมีเรือรบทหารรักษาพระองคแหเสด็จเปน
กระบวนนอย ไมเรียกกระบวนพยุหยาตรา อนึ่งเมื่อใชเรือรบเปนแตเพียงกระบวนแหใหพระเกียรติยศ
พระมหากษัตริยจึงไดมกี ารตกแตงประดับประดาเรือใหสวยงามยิ่งขึน้ เชน แตงเรือไชยดวยลายสลัก
เสลาใหเปนเรือกิ่ง ตั้งบุษบกเปนเรือศรี เปนตน เปนของดัดแปลงเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังตามลําดับกาล
สมัยที่วิวฒ
ั นาการมา
เรือรบครั้งกรุงศรีอยุธยา ไดถูกขาศึกเผาเสียหมดเมื่อเสียกรุงครั้งหลัง ครั้นสมัยกรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจาตากสินกรุงธนบุรี ไดสรางเรือรบขึ้นใหม เปนเรือรบทางทะเล คงไมไดตกแตงให
สวยงามประณีตเทาไรนัก เพราะเปนสมัยทําศึกสงครามและเรือเหลานั้นชํารุดทรุดโทรมไปหมดสิ้น
ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ยามบานเมืองวางศึกสงคราม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โปรดเกลา ฯ ให
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สรางเรือรบโบราณขึ้นใหม ใชเปนเรือเสด็จในงานพระราชพิธีทางชลมารค เชน เสด็จกระบวนพยุ
หยาตราเลียบพระนครทางชลมารค เสด็จพยุหยาตราทางชลมารคทอดผาพระกฐิน และเสด็จประพาส
ทางชลมารคงานอื่น ๆ เมื่อลําเกาทรุดโทรมไปก็สรางลําใหมขึ้นแทน หรือสรางลําใหมเพิ่มขึ้นใหม
อีกบาง เนือ่ งดวยงานพยุหยาตราทางชลมารคเปนพระราชพิธีใหญ จัดกระบวนเรือเปนมโหฬาร
สนุกสนานยิ่งนัก แตเปนการสิ้นเปลืองเงินทองมาก นาน ๆ จึงจัดขึน้ ครั้งหนึ่ง และไดระงับลงเมื่อ
พ.ศ.2475 ซึ่งเปนระยะเวลาที่ปรับปรุงการปกครองประเทศตามระบอบใหม เปนตนมา
งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เปนอภิลักขิตกาลสําคัญพิเศษ คณะกรรมการจัดงานฉลอง
กําหนดใหมกี ารแหทางเรือฉลองดวย
คณะกรรมการจัดขบวนแหทางเรือจึงไดจัดกระบวนพุทธ
พยุหยาตราทางชลมารคขึ้นเปนการฉลองบูชาระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา แตเนือ่ งดวยเรือพระราช
พิธีตาง ๆ ชํารุดทรุดโทรมเสียมาก ไมตองกลาวถึงการสรางขึ้นใหมเพียงแตการซอมใหคืนสภาพ
พอใชการไดกต็ องใชเวลาและเงินเปนจํานวนมากมาย เพราะตองใชชา งฝมือประณีตและชํานาญงาน
ประเภทนี้โดยตรง การซอมเรือพระราชพิธีและจัดสรางเครื่องแตงตัวทหารโบราณครั้งนี้นาจะเปนครัง้
สําคัญสืบไปภายหนาจะมีการพระราชพิธีทางชลมารคอยางนี้อีกหรือไมเปนเรื่องของอนาคต ซึ่งยังไม
รูไดจึงจําเปนตองรวบรวมเรื่องเหลานี้พรอมทั้งแสดงลักษณะขนาด ภาพเรือและภาพเครื่องแตงตัวไว
เพื่อศึกษาโบราณคดีตอไป
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การจัดรูปริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
โดยจัดรูปริ้วกระบวนพยุหยาตรา เปน 3 แนว ดังตอไปนี้
แนวซาย
เรือเสือคํารณสินธุ
เรือดั้ง 2
เรือดั้ง 4
เรือดั้ง 6
เรือดั้ง 8
เรือดั้ง 10
เรือดั้ง 12
เรือดั้ง 14
เรือดั้ง 16
เรือดั้ง 18
เรือดั้ง 20
เรือดั้ง 22
เรือสุรปกษา
เรือสุครีพครองเมือง
เรือแซง
เรือแซง
เรือแซง

แนวกลาง
เรือกลองนอก

เรือตํารวจหนา

เรือกลองใน
เรือตํารวจใน
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค

แนวขวา
เรือเสือทะยานชล
เรือดั้ง 1
เรือดั้ง 3
เรือดั้ง 5
เรือดั้ง 7
เรือดั้ง 9
เรือดั้ง 11
เรือดั้ง 13
เรือดั้ง 15
เรือดั้ง 17
เรือดั้ง 19
เรือดั้ง 21
เรืออสุรวายุภกั ษ
เรือพาลีรั้งทวีป
เรือแซง
เรือแซง
เรือแซง
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เรือพื้นเมืองของไทย
เรือพื้นเมือง หมายถึง เรือที่สรางขึ้นตามความนิยมของแตละสมัยและแตละทองถิน่ การ
สรางเรือในสมัยนั้น ไมในปาหาไดงาย ราคาก็ถูก การขนสงก็สะดวก เรือในสมัยนั้นจึงเปนเรือขุด
โดยมากขุดไดเรือไมขนาดกลาง ประกอบกับในสมัยนั้นเครื่องจักรที่ใชแปรรูปไมยังนอย ทั้งวิชาการ
ตอเรือยังไมแพรหลาย แบบรูปเรือจึงยังไมวิวัฒนาการไปไดไกลเทาที่ควร
เรือพื้นเมืองที่จะกลาวในทีน่ ี้ จะแยกเปนประเภท ๆ คือ
ก. ประเภทเรือพาย
ข. ประเภทเรือแจว
ค. ประเภทเรือกล หรือเรือยนต
ก. ประเภทเรือพาย
ข. ประเภทเรือแจว
1. เรือบด
1. เรือสัมปนจาง
2. เรือแตะ
2. เรือสัมปนสวน
3. เรือมาด
3. เรือฉลอม
4. เรือหมู
4. เรือขางกระดาน
5. เรือเพนมา
5. เรือสามเกลา
6. เรือสัมปนคอน
6. เรือกระแซง (เอี่ยมจุน)
7. เรือมวง
7. เรือเครื่องเทศ
8. เรือโปง (โปงตาล)
8. เรือโปะจาย
9. เรือสัมปนเพรียว
9. เรือกระแซงขยาบยก
10. เรือเข็ม
10. เรือเปด
11. เรือยาว (เรือแขง)
11. เรือลําเลียง
ค. ประเภทเรือกล หรือเรือยนต
1. เรือยนตรูปเมล
2. เรือแทกซี่
3. เรือหมอ (สมัยนั่นเรียกมอเตอรไบท)
ซึ่งเรือขางบนนี้เปนชื่อที่ใชเรียกกันในภาคกลาง ภาคอื่น ๆ อาจจะเรียกแตกตางจากนี้
และรูปรางที่แตกตางกันออกไปบาง ตามความนิยมของทองถิ่นแตละภาค เรือดังกลาวขางบนนีก้ ําลัง
จะสูญสิ้นไป เพราะประชาชนขาความนิยมกัน ตนทุนในราคาสรางแพง และความเจริญของ
เครื่องยนตก็เจริญรุดหนาไปมาก จึงขอแสดงภาพเรือพืน้ เมืองบางชนิดไวเพื่อศึกษาดังตอไปนี้
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1. เรือบด
3. เรือสัมปนสวน

2. เรือแตะ
4. เรือสามเกลา

5. เรือขางกระดาน
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บทที่ 2
การขุดเรือไม
เรือขุดเปนเรือที่สรางขึ้นโดยการนําไมซุงทัง้ ตนมาขุด เพือ่ เอาเนื้อไมภายในออก แลวจึงตก
แตงตัวเรือใหเปนรูปแบบตาง ๆ ตามความตองการของแตละบุคคลและความนิยมของทองถิ่น การขุด
เรือนั้นนอกจากการเตรียมเครื่องมือเครื่องใชอยางพรอมเพรียงแลว
ควรมีขนั้ ตอนของการทํางาน
ดังตอไปนี้
1. การเลือกไม ไมที่จะนํามาขุดเปนเรือชนิดตาง ๆ ไดนั้น สวนมากเปนไมที่มีขนใหญ ไม
เนื้อแข็ง และเหนียว ไมมีรอยแตกราวหรือเปนตาทะลุ เรือขุดโดยทั่วไปใชไมสัก หรือไมตะเคียน
เพราะเปนไมที่มีลําตนตรง มีขนาดใหญ มีความเหนียวและทนทานตอดินฟาอากาศ มากกวาไมชนิด
อื่น ๆ กอนจะตัดโคนลงมาควรจะผานการกานไมมากอน และการตัดโคนควรจะทําดวยความระมัด
ระวัง เพื่อมิใหไมไดรับความกระทบกระเทือนมากถึงกับไมภายในซนหรือมีรอยราว ถาหากนําไมที่
มีรอยราวมาขุดเปนเรือ เมื่อขุดตกแตงเปนรูปเรือ ขณะทีร่ มไฟเพื่อขยายปากเรือ รอยแตกราวนัน้ จะ
ขยายโตขึ้นมากเชนกัน
ฉะนั้น
การเลือกไมซุงที่จะมาขุดเปนเรือนั้นจะตองพิจารณากันอยางละเอียด จะตองดู
ลักษณะชวงของไมซุงวาจะตองมีความตรง หรือโอนมากนอยเพียงไร เพื่อใหเขากับรูปรางของเรือที่
จะขุด เมื่อนําไมซุงมาเขาโรงงานพรอมที่จะทําการขุดแลวจะตองนําขึ้นหมอนหรือมา กําหนดใหมี
ความสูงพอที่จะยืนทํางานขัน้ ตอ ๆ ไป ไดสะดวกพรอมกับยึดเหนี่ยวใหไมซุงนั้นมีความมัน่ คงไม
เคลื่อนหรือสั่นคลอนขณะทํางาน เพราะทําใหศูนยหรือระดับเสียไป
2. การวาดรูปความโคงของปากเรือ กําหนดแบงหาศูนยกลางของไมซุงในแนวตั้ง ทั้งหัว
และทาย แลวใชผึ่งหรือขวานโยนถากดานบนที่จะทําปากเรือ
เพื่อที่จะใชเชือกรางบรรทัดตีเสน
ศูนยกลางของซุง และตีเลยลงที่หัวไมซุงและทายดวยโดยการทิ้งดิ่งลงมาตามภาพทีแ่ สดง
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ภาพที่ 1 แสดงการหาศูนยกลางและความงอนของปากเรือ
เมื่อหาศูนยกลางแลว ขั้นตอไปก็กําหนดความสูงของหัวเรือและทายเรือ แลวจึงตีไมเทียบ
ระดับออกมา ใชเชือกขนาดโตพอสมควรพอที่จะมองเห็นไดงาย ถาเปนเชือกสีไนลอนอยางปจจุบันก็
จะมองเห็นไดชัดเจนดี วางพาดกับไมที่ตขี นานออกมาจากความสูงของหัวและทายผูกตรึงขางหนึง่ ให
คงที่ สวนอีกปลายหนึ่งคอย ๆ ผอนหยอนลงมา แลวจึงดูดานขางจะตองการความงอนที่ออนชอยมาก
นอยเพียงไร ตามเสนเชือกที่หยอนตกทองชางลงมา เสนปากเรือจะสวยงามเพียงใดยอมขึ้นอยูกบั
สายตาของชางเปนผูกําหนด ตอไปวาดปากเรือดานบนจะกําหนดใหปากเรือกวางมากนอยเพียงไรและ
จะตองเผื่อกราบตัวเรือ เมื่อขุดแลวรมไฟและคลี่ปากเรือออกทั้งนี้เพื่อชวยใหตวั เรือเพิ่มความกวางขึ้น
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อีกไมนอยกวา 25 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับที่เราปอกกาบหนอไมแลวคลี่ออก เราจะไดความกวาง
เพิ่มขึ้น การขยายกราบเรือนีจ้ ะทําเฉพาะเราที่ตองการใหกลางลําเรือมีความกวางมาก ๆ เชน เรือมาด,
เรือหมู และเรือเพนมา สวนเรือยาวหรือเรือเข็ม และเรือที่ใชในพระราชพิธีอันมีลักษณะเชนเดียวกัน
กับเรือยาวจะไมมีการขยายปากเรือ และจะตอโขนหัวเรือและทายเรือใหงอนขึ้นอีกตามความตองการ

ภาพที่ 2 แสดงการวาดปากเรือดานบนและการเริ่มขุด
3. วิธีการขุด การขุดนั้นจะเริ่มขุดเปนบอในบริเวณคอนไปทางหัวเรือหนึง่ บอ และคอนมา
ทางทายอีกหนึ่งบอ ดวยสิว่ นองหรือสิ่งปากบางขนาดใหญ และจะใชผึ่งถากตอไป เมื่อหยุดพักการ
ขุดในสมัยโบราณมักจะสุมไฟในบอที่ขุดนั้นนับวาเปนการประหยัดเวลาการทํางานดี แตก็อนั ตราย
อยูบาง เพราะไฟที่สุดนั้นอาจลุกลามเลยถึงตัวเรือได หากจะทําก็เปนในระยะแรก ๆ เทานั้น เมื่อใกล
ตัวเรือเขาไปไมสมควรที่จะกระทําโดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหตัวเรือเกิดรอบแตกราวได มีขอสังเกต
คือ ปากเรือตลอดกลางลําที่ขุดนั้นหากเปนเรือที่ตองการใหกลางลํามีความกวางมาก เชน เรือมาด
สวนกลางลําที่ขุดจะแคบกวาตอนหัวเรือหรือทายเรือ ดังภาพที่แสดง
4. การโกลน เมื่อขุดภายในจนเกือบใชการไดแลว ก็จะทําการโกลนตัวเรือภายนอก การ
โกลน* นั้นคือ การถากแตงใหรูปตัวเรือเชนเดียวกันกับการขึ้นหุนรูปนัน้ (มีคําพังเพยโบราณที่วา “อยา
ติเรือทั้งโกลน”) เครื่องมือที่ใชในสมัยกอนนั้นใชขวานโยนหรือผึ่ง* (ลักษณะคลายจอบหงอน) ถาก
และชางในสมัยกอนก็มีความชํานาญในการใชเครื่องมือประเภทนี้มาก สามารถที่จะถากไมได
ตรงราวกับตีดว ยเสนบรรทัด
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5. การผายปากเรือ การผายปากเรือนับวาเปนกรรมวิธีสําคัญยิ่งตอนหนึ่ง หากปฏิบตั ิไม
ถูกตองขั้นตอนก็จะทําใหตัวเรือแตกหรือเสียหาย
จุดประสงคของการผายปากเรือออกก็เพื่อความ
ประสงคดังกลาว คือ ชวยใหปากเรือกวางขึ้น เครื่องมือที่จะใชในการผายปากเรือ มีปากกาชนิดไมที่
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ใชสําหรับจับแคมหรือปากเรือ, เชือกยึดปากกา, ไมหลักที่จะใชตรึงเชือก บางทีทําเปนเชนาะขัน เมื่อ
เวลาไมกราบหรือแคมเรือไดรับความรอนจากกองไฟที่สุมไวรอบ ๆ ตัวเรือเพื่อใหเนื้อไมบริเวณนั้น
รอน เซลของเนื้อไมจะเริ่มขยายตัวพอที่จะคอย ๆ ดึงเชือกที่ติดอยูก ับดามปากกาที่จับกราบเรือ แคม
เรือไวเปนระยะ ๆ หลาย ๆ ตัว แลวจึงผูกเชือกตรึงกับหลักที่ปกไว เมือ่ ทําเชนนั้นกราบเรือจะเริ่มผาย
ออกทีละนอย ๆ จนกวาจะไดขนาดตามความตองการ กอนสุมไฟใหใชน้ําตาลปบผสมน้ําทาทั้งสอง
กราบเพื่อปองกันไมแตกหรือฉีก หมั่นทาบอย ๆ ขณะรมไฟทั้งสองกราบ การสุมไฟเรือ การรมไฟนั้น
จะตองใหไมบริเวณรอบ ๆ ตัวเรือไดรับความรอนอยางสม่ําเสมอ แลวจึงคอย ๆ ดึงเชือกที่ติดอยูก ับ
ดานปากกา แลวจึงตรึงเชือกผูกติดกับดามปากกา จะตองใชเวลาจะทําอยางรีบรอนไมไดเปนอันขาด
เพราะจะทําใหปากเรือฉีกหรือแตกได และเพื่อปองกันมิใหไมตัวเรือไหมหรือเกรียม จะใชโคลนหรือ
น้ําตาลปบผสมน้ําหาผิวนอกบริเวณที่ถูกเปลวไฟรมอยูเสมอ เมื่อทําการผายออกจนไดขนาดดีแลวให
ตรึงไวใหคงทีแ่ ลวใชนา้ํ เย็นลูบชโลมใหทั่วตัวเรือแลวทิง้ ไวประมาณ 2 หรือ 3 วัน เพื่อใหกราบเรือนั้น
คงที่ไมคืนตัว ดังภาพประกอบขางลางนี้
*
ผึ่งถากไม คือ จอบหงอนชนิดหนึ่ง แตใชเหล็กกลาทํา มีความแข็งและคมมาก
*
โกลน
คือ ทําไวพอเปนรูปเลา ๆ ยังไมไดเบิกปากเรือใหผายออก

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการผายปากเรือ
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6. การวางกงเรือ เรือขุดถึงแมจะมีความแข็งแรงอยูแลวก็จาํ เปนจะตองเสริมกงภายในเรือ
เพื่อปองกันการกระทบกระเทือนจากภายนอก และเพื่อปองกันมิใหการบเรือหรือแคมเรือคืนตัวหุบ
แคบเขามา
การทํากงเรือในสมัยโบราณใหใชไมซุงทั้งตนมาเลื่อนตัดออกเปนแวนๆ ใหมีความหนา
ตามความตองการ แลวใชขวานถากแตงใหไดสวนโคงเขากับรูทองเรือหรือเรือดานในแลวจึงถากหรือ
เลื่อยใหกงมีความสูงขนานกับทองเรือ แลวจึงตอกลูกประสักใหกงติดกับทองเรือ แตวิธีนั้นไมสูจะมี
ความแข็งแรงนัก เพราะเสี้ยนไมเปนรอยตัดตามขวางหักงายจึงไมคอยนิยมทํากัน
การทํากงจะมีความแข็งแรงดีกวาวิธีแรกและเปนวิธที ี่ใชกันทัว่ ๆ ไป ทั้งนี้เพราะเสี้ยนไม
สวนลางที่แนบกับทองเรือจะมีลายเสี้ยนเปนแนวยาว ซึ่งจะใหความแข็งแรงแกกงเรือไดดีที่สุด

ภาพที่ 4 ภาพแสดงการทํากงเรือ
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7. การตอกลูกประสัก เมื่อปรับกงเรือไดแนบสนิทกับทองเรือแลว และกําหนดระยะกง
แนนอนแลวใชปากกาหรือแครมจับกงใหแนบสนิทกับตัวเรือมิใหเคลื่อนที่ แลวใชสวานเจาะระหวาง
กึ่งกลางของความหนาของกง โดยใหดอกสวานที่เจาะนั้นโตเทากับเสนผาศูนยกลางของลูกประสัก
ตอนกลาง เพราะขนาดของลูกประสักตอนโคนใหญกวาตอนกลาง ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหลูกประสงค
เลื่อนถลําเขามาภายในเรือเมือ่ ไมบริเวณรอบ ๆ ลูกประสักเริ่มผุหรือยุย ดูภาพประกอบ

ภาพที่ 5 แสดงรูปลูกประสัก
การเจาะรูตอกลูกประสัก จะตองเจาะจากขางในออกขางนอก หากเจาะจากภายนอกเขามา
ขางใน รูที่เจาะอาจจะพลาดจากกงเรือได เมื่อเจาะกงทะละผานเปลือกเรือมาแลวจะตองใชดอกสวาน
ที่ทําขึ้นเปนพิเศษเพื่อควานตอนโคนลูกประสัก ลูกประสักนั้นใหสวนที่โตอยูดา นนอกของตัวเรือ
ฉะนั้นการควานจึงควานจากดานใน การทีท่ ําใหโคนโตก็เพื่อกันมิใหเวลาตอกลูกประสักจะเลยเขาไป
ขางใน จากนัน้ ก็นําลูกประสักมาตอกเขาจนสวนคอของลูกประสักแนบกับรูแลวก็ผาลูกประสักสวนที่
ยื่นเขาไปในตัวดวยสิ่ว แลวใชเศษไมลูกประสักที่ตดั ออกทําเปนลิม่ ตอกเรงสวนเขาไปที่รอยผานั้น
ปลากลูกประสักก็จะเบงออกในลักษณะเดียวกันกับสวนโคนของลูกประสัก การผาลิ่มควรผาใหขวาง
กับลายไมกงเรือ ตามภาพประกอบ
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ภาพที่ 6 แสดงการตอกลูกประสัก
เมื่อตัดลูกประสักสวนที่ยนื่ ดานในแนบสนิทกับกงเรือแลว ก็แตงหัวลูกประสักดานนอกให
นูนเล็กนอย เปนอันวาเสร็จสิ้นการตอกลูกประสัก
8. การทําแอกหรือหูกระตาย หากเปนเรือมาดหรือเรือเพนมา จะตองทําแอกหรือหูกระตาย
เพื่อรับกราบออนที่จะเสร็จขึน้ มาเพื่อกันคลื่น และเพื่อติดหวงโซสําหรับคลองผูกเรือ
แอกเรือนี้
สวนมากใชไมสักทําและมีความหนา ตั้งแต 2 – 3 นิ้ว แตถาหากเปนเรือที่มีขนาดใหญมาก ความหนา
ของไมก็จะเพิม่ ขึ้นตามสวน วาดรูปแบบตามลักษณะและความตองการติดดานบนตรงสวนที่ชิดเรียว
ทั้งหัวและทาย และทําเปนรองบากไวเทากับความหนาของกราบเรือที่จะเสริมใหสูงขึ้นมา กราบออน
หรือกันคลื่นนีส้ วนมากใชทําดวยไมสัก เพราะมีการยึดหลักการหดตัวนอยกวาไมประเภทอืน่ ๆ และ
มีความสวยงามทนทานตอดินฟาอากาศ
9. การทําพื้น พื้นของเรือขุดโดยทัว่ ไปมักจะทําเปน 2 ระดับ คือ ระดับหัวทายสูงเทากัน
สวนกลางลําลดต่ําลงมา เพื่อใชบรรทุกสิ่งของหรือสินคา พื้นหัวและทายทําเปนแครติดกันเปนแผน
เดียวเปนกรอบ บังใบขอบเปนชอง ๆ ปูไมปดเดินไดสะดวกเมื่อตองการเอาสิ่งของขึ้นลง หากเปน
เรือใหญตอนกลางลําจะทําเปนประทุนโคงใชไมไผสานขัดแตะ
ชะโลมชันและทาน้ํามันยางอยาง
สวยงามและยังสามารถกันแดด กันฝนไดเปนอยางดี ทัง้ ประหยัดและมีน้ําหนักเบา ตอนหัวและทาย
หากเปนเรือใหญก็จะทําเปนขยาบยกสูงของขยาบพอทีค่ นสามารถจะยืนแจวเรือ และถือทายเรือได
สะดวก บางลําอาจจะทําเปนเฟยมเรือประกอบทายทีย่ กขึ้น สวนกลางลําจะทําเปนพื้นเรียบธรรมดา
เทานั้น
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10. การยาชันและทาน้ํามัน เรือขุดโดยทั่วไปจะมีรอยที่จะยาชันเฉพาะตรงที่ตอกลูกประสัก
เทานั้น จึงใชชันผสมน้ํามันยางและเติมปูนแดงเล็กนอยคนใหเขากันจนเหนียว ใชเหล็กปายเฉพาะตรง
หัวลูกประสัก เมื่อชันแหงแลวจึงชะโลมดวยน้ํามันยางใหทั่วทัง้ ภายในภายนอก เมื่อครั้งแรกแหงดี
แลวใหทําซ้ําอีกประมาณ 2 หรือ 3 ครั้ง เมื่อน้ํามันยางแหงสนิทแลวจึงนําเรือลงน้ํา ตอไปเปนอัน
เสร็จสิ้นวิธีการขุดเรือไมเพียงเทานี้ แตเปนที่นาเสียดายวาในอนาคตจะหาเรือขุดไดยากเพราะไมซุงมี
ราคาแพงมาก และไมดีในประเทศไทยก็เกือบสูญไป ฉะนั้นจึงควรอยางยิ่งหากมีเรือประเภทนีใ้ ชอยู
แลว ควรจะดูแลรักษาไวเพือ่ อนุชนรุนหลังตอไป
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สรุป
ประวัติเรือพืน้ เมืองโบราณและเรือพระราชพิธี
ผูเขียนไดพยายามคนควารวบรวมและเรียบเรียงเกีย่ วกับประวัติเรือพืน้ เมืองตาง ๆ ในอดีต
และเรือที่ใชในพระราชพิธที างชลมารคขึ้นมา เพื่อตองการเนนใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาและมีความ
ภูมิใจในความสามารถทางดานศิลปกรรมของบรรพบุรุษไทย ซึ่งอาจนับไดวาเปนงานสถาปตยกรรม
ทางเรือชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของโลก ซึ่งเราชาวไทยควรที่จะอนุรักษและสืบทอดงานศิลปแขนงนี้ใหยงั่ ยืน
สืบไป ผูเขียนเปนผูหนึ่งทีม่ ีโอกาสดีไดพยายามสืบทอดงานศิลปะแขนงนี้ โดยออกแบบประดิษฐเรือ
จําลองชนิดตาง ๆ เชน เรืออนันตนาคราชจําลอง ขนาดยาว 1.90 เมตร เปนเรือไมสักทองแกะสลัก
ลวดลาย ลงรักปดทอง มีฝพายทหารและมีตูครอบตั้งโตะ มีเครื่องสูง ครบถวน งานนี้ทานผูวา
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทูลเกลา ฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จทรงเปดงานฤดู
หนาวทีศนู ยศลิ ปาชีพบางไทร พ.ศ.2528 และเมื่อ พ.ศ.2527 ไดสรางเรือสุพรรณหงษจําลอง ขนาด
ยาว 1.40 เมตร ใชไมสักแกะสลัก ลงรักปดทอง มีฝพายทหาร เครื่องสูง ครบถวน มีตูครอบตั้งโตะ
ทานผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดทูลเกลา ฯ พระองคเจาโสมสวลีพระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ในคราวเสด็จทรงเปดงานวันประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 และสราง
เรือจําลองประเภทอื่น ๆ ทูลเกลา ฯ ถวายเจาฟาทุก ๆ พระองค
ป พ.ศ.2530 ออกแบบและควบคุมการตอเรือแขงนานาชาติของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย ขนาดยาว 16.00 เมตร สรางดวยไมสกั หัวเรือแกะสลักเปนรูปสุพรรณหงส จํานวน 12 ลํา และ
ออกแบบควบคุมการตอเรือแขงนานาชาติของจังหวัดพิจติ ร ขนาดเดียวกัน หัวเรือแกะสลักเปนรูป
จรเข จํานวน 4 ลํา เรือชุดนี้จะจัดแขงขันระหวางประเทศในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2531 งานนี้
ไดรับผลสําเร็จและผูเขียนมีความภูมใิ จมาก เพราะเปนงานระดับชาติ และตองการใหงานนี้ไดขยายผล
ออกไป อนุชนจะไดสืบทอดศิลปกรรมใหกวางขวางยิ่งขึ้นจึงไดพยายามคนควาและสรางงานใหมาก
เทาที่จะมากได
อนึ่ง เรือขุดและเรือพื้นเมืองประเภทตาง ๆ ก็เชนเดียวกัน ผูเขียนจะพยามยามสรางใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได
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บทที่ 3
วิวัฒนาการเรือประมงไทย
ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อันเกี่ยวกับความสัมพันธทางการเมือง ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมที่
ไดสรางความเจริญใหแกประเทศไทย จนถึงปจจุบันนีจ้ ะมีหลักฐานจารึกไวในประวัติศาสตรมาอยาง
นอยที่สุดในชัว่ ระยะเวลาหนึ่งพันป แตไมไดมีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงถึงวิวัฒนาการของเรือตาง ๆ ใน
ประเทศไทยเลย เมื่ออิทธิพลของวิชาการทางเทคนิคสมัยใหมไดปรากฏขึ้นมา อาทิเชน ใบแขวน
ชนิดที่มุมบนขางหนึ่งแหลม หางเสือคู เรือที่มีหัวทายแหลมคลายกันและทวนหัวทวนทายยื่นขึน้ มา
เหลานี้
ถาจะตั้งเปนคําถามขึ้นมาวาเหตุใดจึงเปนเชนนัน้ ก็จะไมสามารถหาคําตอบที่ถูกตองจาก
ประวัติศาสตรไดเลย แตพอที่จะสันนิษฐานไดเชนเดียวกันกับศิลปะอืน่ ๆ วาเปนการกระทําตาม
ประเพณีนิยมเดิมซึ่งมีการดัดแปลงใหคลอยไปตามอิทธิพลของตางชาติบาง รูปที่ 1 แสดงใหเห็น
การขยายตัวทางวัฒนธรรมดัง้ เดิมและทางการคาที่มิอิทธิพลตอเรือตาง ๆ ในประเทศไทย
ราว พ.ศ.1543
มีการติดตอกันทางทะเลอยางกวางขวางระหวางประเทศอินเดียและจีน
ในขณะเดียวกับจักรวรรดิอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามก็กําลังรุงเรืองขึ้น ทางตะวันออกไกลมีการมี
การเปดเสนทางเดินเรือคาขายและมีศนู ยการคาอยูที่ประเทศอินเดีย และประเทศทางแถบตะวันออก
เฉียงใตของเอเซีย และประเทศจีน ซึ่งนับวาเจริญรุงเรืองมาก มีการคาและการเผยแพรวฒ
ั นธรรมอยาง
แพรหลายผานเขาทางชองแคบมะละกา บรรดาเรือไทยที่อยูในอาวไทยคงจะไดมีการติดตอกับเรือ
ตาง ๆ ของชาวอาหรับและชาวอินเดียอยูเ สมอเปนเวลาชานานมาแลว
ในขั้นแรกพอคาชาวอาหรับและชาวอินเดีย ไดเดินเรือเปนระยะทางไกลไปสูประเทศจีน
เพื่อนําสินคาจากตางประเทศเขาไปขาย แตตอมาในระยะป พ.ศ.1643 - 2343 การคาขายดังกลาวได
ลดนอยลงเพราะมีเรือสําเภาจีนขนาดใหญ ที่สามารถเดินทางทะเลได อยางแพรหลายมากขึ้น และ
เดินทางไปตะวันตก จนถึงทะเลแถวเสนทางเดินเรือคาขายไปทางตะวันตกที่สําคัญ ไดแก ฝงทะเลของ
คาบสมุทรอินโดจีน ขึ้นมาทางอาวไทย และลงไปทางแหลมมะลายู ถึงชองแคบมะละกา
ประมาณ พ.ศ.2043 เมือ่ ชาวโปรตุเกสเขามาถึงทําใหชาวตะวันตก มีอิทธิพลทางทะเลขึ้น
ในเอเซียอาคเนยเปนครั้งแรก และตอจากนั้นมาก็มีชาวสเปน ฮอลันดา ฝรั่งเศส และอังกฤษ ตามเขา
มาโดยนําการคา วัฒนธรรมและลัทธิการแสวงหาเมื่อขึ้นมาดวย
ในป พ.ศ.2449 ในระยะเริ่มแรกเรือประมงของไทยโดยทั่วไปที่นยิ มใชกันอยางแพรหลาย
ที่สุด คือ เรือเปดและเรือฉลอม กลาวคือ เรือเปดเปนเรือที่เรียกตามรูปราง ลักษณะของตัวเรือสวนที่
อยูใตน้ํา และเรียกเรือฉลอมหมายถึงเรือใบชนิดที่จะใชใบแบบใดก็ได เรือโดยทัว่ ๆ ไป ชนิดอื่น
นอกจากนี้ก็ไดแก เรือตา เปนเรือสําเภากําเนิดมาจากประเทศเขมร เรือขาวเปนเรือแบบจีน ใชกัน
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ตามลําแมน้ําใหญ เรือโปะเปนเรือที่มีรูปรางแบบตะวันตกใชใบแขวน แบบจีน และเรือสําปน เรือขุด
เปนเรือขนาดเล็ก
จากวิวัฒนาการและอิทธิพลที่ไดรับจากการติดตอกับตางประเทศ เรือตาง ๆ ในประเทศไทย
ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมเปนอันมาก การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อันเกีย่ วกับความสัมพันธทาง
การเมือง ภูมิศาสตร และวัฒนธรรมที่สรางความเจริญใหแกประเทศไทยในปจจุบัน พอที่จะสรุปไดวา
วิวัฒนาการของเรือตาง ๆ ในประเทศไทยไดรับจากตางประเทศเขามา 3 ทาง ดังกลาวคือ
เรือแบบอาหรับผสมอินเดีย
เปนเรือใบแบบของอียิปต ในสมัยโบราณมีลักษณะหัวทายเรียว ใชใบแขวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
และเปนเรือทีน่ ับวาเกาแกในบรรดาเรือตาง ๆ ที่ใชอยูต ามแถบฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน แมจะไมใช
เรือแบบดั้งเดิมก็ตาม ชาติตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จทางทะเลเมดิเตอรเรนียน เชน เปอรเซีย กรีซ
และโรมัน ก็นิยมใชใบแขวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มาก
ในแถบทะเลอาหรับนิยมใชใบรูปสามเหลี่ยม เขาใจวาชาวอินเดียเปนผูคิดขึ้นและตอมาชาว
อาหรับไดนําเอาไปใชและไดกลายเปนเรือที่ใชกันตลอดทะเลแดง และมหาสมุทรอินเดีย และยังคงใช
สืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้
เรือแบบนี้ใชใบรูปสามเหลี่ยม ขนาดใหญเพียงใบเดียวหรือหลายใบ หัวเรือมีลักษณะแหลม
และยืน่ ออกไป ทายเรือเปนรูปตัดเฉียงและลาดขึ้นไปหาดาดฟายก (ดูรูปที่ 2) เรือชนิดนี้มีรูปตาง ๆ
กัน ใชติดตอคาขายระหวางประเทศอินเดียวและประเทศตะวันออกใกลกับประเทศจีน โดยผานทาง
ชองแคบมะละกา
เรือแบบมลายู
ในแถบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และหมูเกาะอินโด – แปซิฟค บางครั้งจะพบวามีการ
ใชเรือที่ตัวเรือและใบมีรูปรางแปลกและพิสดารมากที่สุด
เรือแบบมลายูที่ใชกันในแบบตาง ๆ โดยทั่วไปนัน้ หัวเรือและทายเรือมีลักษณะคลายกัน ตัว
เรือมีรูปรางแหลม ทวนหัวทวนทายมีลักษณะโคงงอนขึ้นมาหรือไมก็ยื่นขึ้นมาตรง ๆ อยางมากทีเดียว
(ดูรูปที่ 3) และมีประทนคม ๆ ทําดวยวัสดุที่เปนเสนสานกัน
เรือแบบมลายูมีสิ่งที่สังเกตไดงายที่สุดก็คือ ใบแขวน
ใบแขวนนี้ใชกันทัว่ ไป ในแถบ
ตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียและใบแขวนแบบนี้ยังใชกับเรือของไทยและเวียดนามอีกดวย
ใบแขวนดัดแปลงมาจากใบรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสของอียิปตโบราณ และใบรูปสามเหลี่ยมของเรือ
แบบอาหรับผสมอินเดีย แตใบแขวนนี้มีกาํ เนิดมาจากที่ใดก็ยังไมทราบแน นอกจากสันนิษฐานเอาเอง
วาเมื่อเปนใบที่ใชกันแพรหลายในนานน้ําเอเซียอาคเนยเชนนี้
ก็คงจะวิวัฒนาการมาจากใบรูป
สามเหลี่ยมนันเอง ใบแขวนนี้เกาแกมาก โดยจะสังเกตไดจากงานและสลักแบบชวา (ประมาณ
พ.ศ.1318) ซึ่งปรากฏวามีใบแขวนแบบที่ใชอยูในปจจุบนั เชนเดียวกัน
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เรือแบบมลายูนี้มีขอนาสังเกตอยูอีกประการหนึ่งก็คือ ใชหางเสือชนิดทีอ่ ยูทางสวนทายกราบ
ขวามือหรือกราบซายมือ สวนมากมี 2 อัน ปลายบนผูกยึดกันกับหลักหางเสือ ซึ่งเปนวิธีการถือทาย
เรือแบบดั้งเดิมที่สุด
เรือสําเภาจีน
เรือสําเภาจีนแบบทั่ว ๆ ไป มีทายเรือสูงยื่นออกไป หัวเรือต่ํา ใชใบแขวนชนิดทีม่ ีพรวนใบ
(ใบกวาง) ซึ่งมีลักษณะคลายกับพัดขนาดใหญ ใบแขวนแบบจีนนี้มใี ชกับเรือตาง ๆ หลายชนิดใน
แถบเอเซียอาคเนย และถาเปนเรือสําปนจะมีดาดฟายกทายเรือ และใชใบชนิดที่มีพรวนใบ เรือสําเภา
บางลําก็ติดเครื่องยนตและไมใชใบ
คํานิยามที่ถกู ตองเกี่ยวกับเรือสําเภามีอยูเพียงไมกี่อนั ในพจนานุกรมเลมใหญของ เวบสเตอร
เขียนไววาคําวาเรือสําเภา “Junk” มาจากภาษาโปรตุเกสวา “Junco” ซึ่งแผลงมาจากภาษาชวาวา “Jon”
หมายถึง เรือทีล่ ักษณะคลายกับเรือที่ใชอยูใ นนานน้ําจีนและประเทศใกลเคียง ซึ่งมีรปู รางปาน เกงทาย
สูงมาก และทายเรือยื่นออกไป สวนกระดูกงูเล็กหรือไมมีเลย เสากระโดงสูงและใชใบแขวนที่มี
พรวนใบขนาดตามความยาวตลอด คํานิยามนี้ไมรวมถึงเรือสําเภาทางแถบภาคใตของประเทศจีน ซึ่งมี
รูปรางโคงเรียว ไมปานคลายกับเรือแบบดั้งเดิมของเวียดนามใต เขมร และประเทศไทย และมี
ลักษณะอื่น ๆ ที่คลายกันอีกหลายอยาง เชน สวนมากใชใบแขวนออน (ไมมีพรวนใบ) (ใบแขวน
ชนิดตั้งหรือไมใชใบเลย)
ลักษณะของเรือสําเภาจีนมีรูปราง ลักษณะที่ผสมกันหลายอยางทั้งแบบของเรือ การตอเชือก
เสา เพลาใบ และการใชงาน จึงเปนการยากที่จะกําหนดลงไปได ยิ่งกวานั้นเรือสําเภาจีนยังมีอยูมา
กกมายหลายชนิด เรือประมงของชาวนิวโป นั้นหัวเรือทายเรือมีลักษณะคลายกันและรูปรางตัวเรือ
โคงคลายวงเดือน สวนเรือสินคาของชาวฟูเดียน มีรูปรางใหญโตเทอะทะ เรือทั้งสองชนิดนี้มีสวนที่
คลายกันนอยมาก โดยทั่ว ๆ ไปเรือสําเภาทางภาคใตของจีนมีหวั เรือแหลม ตัวเรือโคงและกินน้ําลึก
เหมาะทีจ่ ะใชเดินในนานน้ําลึก ๆ ที่ฝงเปนหิน สวนเรือสําเภอทางภาคเหนือของจีนนั้นตอขึ้นเพือ่ ใช
เดินตามแมน้ําตื้น ๆ ที่มีฝงเปนทราย จึงมีหัวเรือปานและทองแบน ดังไดแสดงรูปรางลักษณะของเรือ
สําเภาจีน (ดูรูปที่ 4)

หมายเหตุ ลักษณะของเรือตาง ๆ ในประเทศไทย
แมจะไมมีบนั ทึกทางประวัติศาสตรที่แสดงใหทราบถึงวิวัฒนาการของเรือตาง ๆ
ใน
ประเทศไทยไวเลยก็ตาม แตจากเรื่องราวที่กลาวมาแลวถึงกําเนิดของเรือตางประเทศหลายชนิดและ
หลายลักษณะ ซึ่งลักษณะเหลานี้จะมีอยูในเรือตาง ๆ ของประเทศไทยดวยและสามารถแยกลักษณะ
ของเรือไดดังนี้
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(1) เรือฉลอม
เรือฉลอมนับวาเปนเรือชนิดหนึง่ ในไมกี่ชนิดที่ยังรักษาแบบดั้งเดิมไว และมีอยูในปจจุบันนี้
เรือฉลอมนี้เดิมทีเดียวใชเปนเรือประมง ตัวเรือยาว กินน้ําตื้น กราบเรือสูง พนน้ํามาก และเกือบไมมี
สวนใดเลย สังเกตไดจากทวนหัวทวนทายตรงและยื่นขึ้นมามาก เสาใหญเอนไปทางทายเรือมาก
มักจะใชหางเสือสองอันหอยลงไปสองขางกราบทายเรือ ตอนบนยึดกับหลักหางเสือและดัดลงไปยึด
ไวกับกราบเรือ (ดูรูปที่ 5)
นายสไมท ไดใหขอสังเกตวาหางเสือสองอันนี้จะใชเฉพาะคลื่นลมแรง เทานั้น สวนในเวลา
คลื่นลมสงบจะใชหางเสือแบบ Lee Rudder เพราะสามารถหยอนลงไปไดลึกกวาและยังถวงมิใหเรือ
เซตกไปตามลมอีกดวย เมื่อเรือจอดทําการประมงอาจถอดหางเสือขึ้นอันหนึ่งก็ไดและตั้งไวที่ทายเรือ
โดยเอาใบหางเสือขึ้นทําหนาที่เปนใบเรือ เพื่อใหใบเรือหันสูลม เรือฉลอมขนาดเล็กจะใชใบแขวน
ขนาดใหญใบเดียวซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป จะยึดปลายมุมใบไวกับเสา เรือขนาดใหญจะมีใบหนา (ใบหัวเรือ)
ขนาดเล็กอีกใบหนึ่ง ไมมีสายยึดเสาเพื่อสะดวกในการลมเสาและมักใชใบแขวนแบบจีน เรือฉลอมที่
ใชใบแขวนชนิดแหลม (ปลายบนขางหนึ่งแหลม) ทวนหัวทวนทายยื่นขึน้ มาและใชหางเสือชนิดติด
อยูที่สองขางกราบทายเรือนีม้ ีสวนสัมพันธหรือ เอาแบบมาจากเรือมลายูผสมอินโดนีเซีย
(2) เรือเปด
เรือเปดเปนเรือที่ใชกันมากที่สุดในประเทศไทย ในสมัยเมื่อ 60 ปมาแลว แตปจจุบนั นี้
เกือบไมมีเหลืออยูเลย เรือนีเ้ ปนเรือที่แลนไดรวดเร็ว มีสองเสา ใชใบแขวน หัวเรือทายเรือมีลักษณะ
แหลมคลายกันและยื่นออกไป (ดูรูปที่ 6) สไมท ใหทัศนะวาเรือที่มีทองเรือลึกเชนนี้ เหมาะสมทีจ่ ะใช
แลนในขณะทีม่ ีคลื่นลมแรงและยังไดเปรียบเทียบเรือนี้กบั เรือแขงของชาวตะวันตกไวดว ย เรือเปดมี
สวนคลายคลึงกับเรือแบบอาหรับผสมอินเดีย นอกจากที่ทายเรือเปดและไมตัดปาน เหมือนกับเรือ
แบบอาหรับผสมอินเดีย คุณสมบัติที่สําคัญของใบแขวรชนิดหอยก็คือสามารถลดใบไดสะดวกโดย
หยอนเพลาอันยา (เพลาใบอันบน) ลงมาแลวมวน เพลาดามัน (เพลาใบอันลาง) เขากับใบ ในปจจุบัน
เรือใบของชาวตะวันตกพากันใชวิธีลดและมวนใบพรอมกันนี้โดยทั่วไป
(3) เรือสําเภา
เรือสําเภาของไทยมีกําเนิดมาจากจีนอยางแนนอน (ดูรูปที่ 7) เรือนี้มีลักษณะเปนเรือสําเภา
แบบทั่ว ๆ ไปตลอดทั้งลํา คือมีดาดฟายกทายเรือ หางเสือรูปบานประตูสามารถใชใบแขวน ขนาด
ใหญมีพรวนใบเต็ม (ใบปกคางคาว) สวนที่แตกตางกันไดแกการประกอบกระดูกงูและกง เรือสําเภา
ของไทยมีดาดฟายกทายเรือสูงกวาหัวเรือเล็กนอย มีสว นโคงนอยมากและดาดฟายกทายเรือก็ไมลาด
ไปทางหัวเรือที่ต่ํากวามากนัก จึงมีลักษณะทั่ว ๆ ไปคลายกับเรือสําเภาจีนมาก
ปจจุบันเรือสําเภาที่ใชใบขนาดใหญเหลืออยูเพียงไมกี่ลํา เรือเหลานี้จะแลนอยูตามบริเวณ
รอบ ๆ อาวไทยและขามไปมาโดยบรรทุกทราย ไมทอน หินและสินคา เปนตน
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เรือประมงไทยที่เปลี่ยนแปลงมาใชเครื่องยนต
ในสมัยสามสิบปกอนแทบจะไมมีเรือติดเครื่องยนตใชในการประมงของประเทศไทยเลย
การประมงในสมัยกอนใชเครื่องมือโปะ โพงพาง รั้วไซมาน และอวดลาด ซึ่งใชเรือใบและแจว
ขนาดเล็ก เรือประมงขนาดใหญที่สุดใชในอาวไทยในสมัยนั้นมีระวางขับน้ําไมเกิน 10 ตันกรอสส
เวนแตเรือใบสามเสาแบบจีน (junk) ซึ่งเดินทางจากเกาะใหหลํา เขามาจับปลาทูดวยอวนตังเกในอาว
ไทย ซึ่งมีขนาดใหญมากวา 30 – 40 ตันกรอสส เมื่อประเทศไทยไดออกกฏหมายหามคนตางดาวเขา
มาทําการประมงในเขตการประมงไทยครัง้ แรกเมื่อป พ.ศ.2478 เรือใบสามเสาแบบจีนนี้กไ็ มสามารถ
เขามาทําการประมงจับปลาทูในอาวไทยไดอีกตอไป ตอจากนั้นมาอีกไมนานชาวประมงไทยก็ไดเริม่
ใชเรือติดเครื่องยนตทําการประมงดวยอวนตังเก และเริม่ มีเรือประมงติดตั้งเครื่องยนตจํานวนมากขึ้น
เมื่ออิทธิพลภาคตะวันตกเขามาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ ในป พ.ศ.2490 การประมงของไทยก็เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครั้งแรกก็คือการใชเครื่องยนตติด
เรือประมงและมีการสรางตัวเรือแบบใหม ๆ เพื่อใหสามารถติดตั้งเครื่องยนตได
ในปจจุบนั นี้ชาวประมงไดใชเรือประมงติดตั้งเครื่องยนตเกือบทั้งหมด สวนเรือประมงที่ไม
ติดตั้งเครื่องยนตมีปริมาณลดลงและหมดไปในที่สุด ยกเวนเรือประมงชายฝงขนาดเล็กซึ่งก็หนั มาใช
เครื่องยนตหางยาวแทนเรือพายหรือเรือใบ
เนื่องจากเรือตาง ๆ ในนานน้ําไทย ไดเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตแทนการใชใบตามประเพณี
ดั้งเดิม จึงทําใหเกิดการตอตัวเรือแบบใหม ๆ หรือดัดแปลงเรือแบบเกา ๆ ที่มีอยูเดิมเปนจํานวนมาก
เรือที่เห็นในรูปที่ 8 เปนเรือสําเภาใบที่ไดดัดแปลงมาใชเครื่องยนตและรูปที่ 9 ก็คือเรือฉลอมที่มีเกง
และติดตั้งเครือ่ งยนตกลางลํา
และเรือขนาดเล็ก ๆ ที่ใชใบเดียวเปนจํานวนมากไดเปลี่ยนมาใช
เครื่องยนตหางยาวแทน
เรือประมงแบบใหมของไทยในปจจุบันไดแก เรืออวนลาก (ดูรูปที่ 10) ที่ไมเหลือลักษณะ
ของเรือในอดีตไวเลย กลาวคือ เปนเรือที่มีเกงกลางลําสูง ทายเรือเปนรูปตัดไมสูงนัก มีเสาใหญติด
คันเบ็ดยกของ ติดตั้งเครื่องยนตกลางลํา หางเสือชนิดติดตรงทวนทายและอยูใตน้ําแตกตางไปจากเรือ
อาหรับ เรือมลายู หรือเรือสําเภาจีน เรือประมง และเรือสินคา ขนาดใหญทใี่ ชเครื่องยนตนี้ได
กลายเปนเรือที่ใชกันอยูโดยทั่ว ๆ ไปในประเทศไทยปจจุบันนี้
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บทที่ 4
ไมที่ใชในการตอเรือ
การตอเรือไมในประเทศสวนใหญแลว จะเปนเรือประมงทะเลที่ใชไมเปนวัสดุสําคัญ โดย
ใชไมหลายชนิดประกอบกันในสวนตาง ๆ ของตัวเรือ สวนใหญแลวจะเปนไมตะเคียนทอง สวนใน
เรือลําเลียง ลากจูง (เรือตอ) จะใชไมสกั เปนสวนใหญ เรือที่ใชในทางธุรการขนสงของกองทัพเรือ
สวนมากแลวจะใชไมตะเคียนทองเปนวัสดุหลัก ในการสรางและซอมทําโดยทั่วไปควรจะใชหลักใน
การพิจารณาเลือกใชวัสดุไม เชน เดียวกับเรือประมงทะเลได
ไมที่นํามาใชในการตอเรือในปจจุบนั สวนมากเปนไมที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ซึ่งในขณะ
นี้มีราคาที่สูงมากและเริ่มขาดแคลน อูเอกชนบางแหงเริ่มใชไมตะเคียนมาเลเซียมาตอดวยแลว เพราะ
มีราคาถูกกวา และในขณะเดียวกันก็พยายามหาทางใชไมเนื้อแข็ง (เบญจพรรณ) ทําในสวนตาง ๆ
ที่ไมสําคัญในดานโครงสราง เพื่อเปนการแกปญหาทางดานขาดแคลนไมดังกลาว
ประเภทของไมที่ใชในการตอเรือมีดังตอไปนี้ (ภาพแสดงสวนประกอบตาง ๆ ของเรือ ดูใน
บทที่ 5)
1. ไมตะเคียนทอง เปนไมหลักสําคัญที่ใชในการตอเรือ โดยใชในสวนตาง ๆ เชน กงเรือ
เปลือกเรือ ผักมะขาม (ไมกงดาดฟาเรือ) พืน้ ดาดฟา และโครงสรางตัวเรือ รวมแลวประมาณรอยละ 30
ของ ไมที่ใชในการตอเรือลําหนึ่ง ๆ
2. ไมประดู เปนไมที่ใชทําสวนตัวเรือที่ตองการความแข็งแรง หรือทําสวนที่กระทบ
กระแทกบอย ๆ เชน กระดูกงู ทวนหัวเรือ ทวนทายเรือ ดาดฟา เกง ไมชนิดนีใ้ ชประมาณรอยละ 20
ของไมทั้งหมด
3. ไมแดง เปนไมที่ใชทําเปนโครงสรางของเกงเรือ เชน เสาเกง อกไก เปนตน
4. ไมมะคาและไมขึงขัน เปนไมที่ใชในสวนตาง ๆ ของเรือที่ตองการความสวยงาม เชน
ใชทําเกงเรือ ทํากรอบประตูหนาตางเรือ และสวนตาง ๆ ที่ตองการความสวยงาม ไมชนิดนี้ใช
ประมาณรอยละ 10 ของไมทั้งหมด
5. ไมเบญจพรรณ หมายถึง ไมอื่น ๆ ที่เปนไมเนื้อแข็งที่นิยมใชในการตอเรือเหมือนกัน
ไดแก ไมเคี่ยม ไมอินทนิล ไมตะเคียนชันตาแมว และไมยมหอม เปนตน
6. ไมที่ใชทาํ ลูกกะสกสําหรับยึดเปลือกเรือ (ไมขึ้นเรือ) และกงเรือ นั้น ใชไมแสมสารหรือ
ขี้เหล็กปา
ปริมาณไมที่ใชในการตอเรือแตละขนาดมีไมเทากัน ถาเปนเรือใหญตองใชไมมาก เชน
เรือขนาดความยาว 103 ฟุต หรือประมาณ 34 เมตร จะตองใชไมทั้งสิ้นประมาณ 9,400 ลูกบาศกฟุต
แตถาเปนเรือขนาด 39 ฟุต หรือ 26 เมตร จะใชไมเพียง 3,724 ลูกบาศกฟุต
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ตารางแสดงปริมาณของไมที่ใชในการตอเรือตามขนาดตาง ๆ
หนวย : ลูกบาศกฟุต
ขนาดความยาวเรือ

จํานวนเนื้อไม

ไมโครงสราง

(เมตร)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

รวม
600
750
1,000
1,250
1,550
1,940
2,400
3,000
3,725
4,625
5,800
7,300
9,400
11,750
14,100
16,500
18,700

(ไมตะเคียนทอง)
510
638
850
1,062
1,318
1,649
2,040
2,550
3,166
3,931
4,930
6,205
7,990
9,988
11,985
14,025
15,985

งานไมตบแตง
(ไมมะคา ไมประดู
ไมแดง และชิงชัน)
90
112
150
188
232
291
360
450
559
694
870
1,095
1,410
1,762
2,115
2,435
2,805
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บทที่ 5
คุณสมบัติของไมที่ใชในการตอเรือโดยทั่วไป
โดยที่คุณสมบัติของไมทางดานกลสมบัติ (MECHANICAL PROPERTIES) นั้น เกีย่ วของ
กับแรง (STRESS) ที่มากระทําตอไม ซึ่งมีอยู 4 ลักษณะ ดวยกันคือ
1. แรงบีบ (COMPRESSIVE STRESS) เปนแรงที่ทําใหไมมีขนาดเล็กกวาเดิม เชน อัดกง
ทับกระดูกงู
2. แรงดึง (TENSILE STRESS) เปนแรงที่ทําใหไมมีขนาดหรือปริมาณใหญกวาเดิม เชน
แรงดึงของลูกกะสักยึดระหวางเปลือกเรือกับกงเรือ ไมกงดาดฟาเรือ (ฝกมะขาม) เปนตน
3. แรงเฉือน (SHEAR STRESS) เปนแรงที่ทําใหไมแยกออกเปน 2 สวน เชน ไมกงเรือ,
ฝกมะขาม เปนตน
4. แรงดัด (BENDING STRESS) เปนแรงที่ทําใหไมโกงงอจนหักเปนแรงที่รวมเอาแรง 3
ชนิดแรกเขาดวยกัน เชน ไมขึ้นเรือ ความสามารถที่ไมจะตานทานตอแรงที่มากระทํา เรียกวา ความ
แข็งแรง (STRENGTH) ซึ่งจะมีความแข็งแรงชนิดใดก็ขนึ้ อยูกบั ชนิดของแรงที่มากระทําดังกลาว แรง
ที่นับวาสําคัญและพบวาเกิดขึ้นเสมอในการสรางเรือ คือ แรงบีบขนาดเสี้ยน และแรงดัด รองลงมาก็
คือ แรงเฉือน โดยเฉพาะแรงดัดซึ่งสามารถทําใหไมหกั เสียรูปโดยสิ้นเชิงนั้น เปนแรงที่มีปจจัยตาง ๆ
ในการตอเรือมาเกี่ยวของอยูเ ปนอันมาก แรงสูงสุดที่ทําใหไมหกั เรียกวา แรงประลัย หรือสมประสิทธิ์
ในการหัก (MODULUS OF RUPTURE) ความตานทานของไมตอแรงประลัยนี้เรียกวา ความแข็งแรง
ของไมในการดัด ซึ่งยอมรับกันเปนมาตรฐานของความแข็งแรงของไม
ในการแบงไมออกเปน
ประเภทไมเนือ้ ออนหรือไมเนื้อแข็ง ไดถอื เอาความแข็งแรงในการดัดเปนเกณฑ โดยพิจารณาความ
ทนทานตามธรรมชาติประกอบดวย และโดยที่ไมตะเคียนทอง (HOPEA ODORATA ROXB) เปนไม
ที่ไดรับความนิยมยอมรับกันอยางกวางขวางมานานทั้งทางดานเปนไมโครงสรางและตัวเรือวา เปนไม
เนื้อแข็งที่มีคณ
ุ ภาพดีทั้งดานความแข็งแรงและความทนทาน จึงไดเปรียบเทียบคุณภาพไมชนิดอื่น
หรือที่ยังไมรูจกั กับไมตะเคียนทองเสมอ ดังนั้นการแบงไมเนื้อออน เนื้อแข็งของกรมปาไมจึงนําเอา
ความแข็งแรงในการดัดของไมตะเคียนทองที่แหงเปนคามาตรฐานในการแบง ในชวงความแข็งแรงใน
การดัดของไมชนิดตาง ๆ วาเปนไมเนื้อแข็งหรือไมเนื้อออน โดยไดแบงไมออกเปน 3 ประเภท คือ
เอาคาความแข็งแรงในการดัดไมแหง (ความชื้นประมาณ 12 %) และความทนทานตามธรรมชาติของ
ไมชนิดนัน้ ๆ เปนเกณฑ ดังนี้
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ชนิดของไม
ไมเนื้อแข็ง
ไมเนื้อแข็งปานกลาง
ไมเนื้อออน

ความแข็งแรงในการดัด
(กก. / ซม.2 )
สูงกวา 1000
600 - 1000
ต่ํากวา 600

ความทนทานตามธรรมชาติ
(ป)
สูงกวา 6
2-6
ต่ํากวา 3

30

31

32

ความหมายของชองตาง ๆ ในตาราง
ปริมาณความชื้น (MOISTURE CONTENT) หมายถึง ปริมาณความชื้นที่อยูในเนื้อไม
คิดเปนสวนรอยของน้ําหนักไมอบแหงทีไ่ มมีความชื้นอยูเสมอ ไมที่มีความชื้นต่าํ กวา 16 % ถือวา
เปนไมแหง ถาเกินกวา 24 % ถือวาเปนไมเปยก (GREEN CONDITION)
ความถวงจําเพาะ (SPECIFIC GRAVITY ) หมายถึง อัตราสวนน้ําหนักของไมตอ
น้ําหนักของน้าํ ที่มีปริมาตรเทากับไมที่มคี วามชื้นขณะทําการทดลอง
ความแข็งแรง (STRENGTH) ในการดัด (STATIC BENDING) คือคาสัมประสิทธิ์ ใน
การหัก (MODULUS OF RUPTURE) ในการบีบขนานเสี้ยน (COMPRESSION PARALLEL TO
GRAIN) คือ คาแรงบีบสูงตามแนวเสี้ยน (MAXIMUM CRUSHING STRESGTH) ในการเฉือนตาม
แนวเสี้ยน (SGEAR ALONG GRAIN) คือ แรงเฉือนเฉลี่ยสูงสุดตามแนวรัศมี (RADIAL)และแนว
สัมผัส (TANGENTIAL)
ความดื้อ (STIFFENESS) คือ คาสัมประสิทธิ์การยืดหยุน (MODULUS OF ELASTICITY)
ที่ไดจากการดัด (STATIC BENING)
ความเหนียว (TOUGHNESS)
ในการดัด (STATIC BENDING) คือ คางานทั้งหมด (TOTAL WORK) ที่ทําใหไมเสียรูป
(DEFORMATON) จนถึงน้าํ หนักทีก่ ําหนด
ในการเดาะ (IMRACT BENDING) คือ คาพลังงานที่ใชทําใหไมหัก
ความแข็ง (HARDNESS) คือ คาน้ําหนักหรือแรงที่ใชในการกดลูกปนใหจมลง ไปในเนื้อ
ไมในระดับทีก่ ําหนด คาทีใ่ หไวเปนคาเฉลี่ยความแข็งแรงบนดานรัศมี (RADIAL) และดานสัมผัส
(TANGENTIAL)
ความทนทานตามธรรมชาติ ตอการปกไมฝงดิน, ตอมอด , ปลวก และตอการผุทนตอ
แดดฝน
หมายเหตุ
ไมแหงจะมีความแข็งแรงในการดัดประมาณ 1.5 เทาของไมเปยก
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บทที่ 6
การตรวจพิสูจนเนือ้ ไมที่ใชในการตอเรือ
จากในบทที่ 2 และ 3 เราทราบแลววา ไมที่จะใชในสวนตาง ๆ ของเรือนั้นจะใชไม
ประเภทใดบางอยางคราว ๆ แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับขอกําหนดของแบบหรือเอกสารตรวจสอบดวยวา
ไมตําแหนงนัน้ ๆ ที่จะนํามาใชคือไมอะไร เราก็จะทําการตรวจพิสูจนเพื่อใหทราบวาเปนไมชนิดที่
เปนไปตามความตองการหรือไม โดย ณ ที่นจี้ ะกลาวถึงลักษณะเฉพาะของไมทมี่ ีสวนใชในการตอ
เรือตามรายชื่อขางตนเทานั้น เพื่อเปนการเนนการนําไปใชงานเฉพาะยาง หากจะเขียนใหสามารถ
พิสูจนไมไดทวั่ ไปหลายชนิดแลว จะทําใหเกิดขอยุงยากสับสนสําหรับผูปฏิบัติเปนอยางมาก เพราะ
ตองศึกษาลักษณะโครงสรางไมคอนขางกวางขวาง และโดยการตรวจพิสูจนไมเปนเรื่องที่ทําไดไมงาย
นัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจํานวนไมมีจํานวนนับรอย ๆ ชนิด การตรวจชนิดไมทไี่ ดจากประสบการณ
จากการจําลักษณะเฉพาะในทางกายสมบัติ เชน สี ลักษณะ เสี้ยน และเนื้อไม น้ําหนักและกลิ่น
เปนตน คุณสมบัติเหลานี้นับวาเปนประโยชนในการขายใหรจู ักชนิดไมไดพอสมควร แตเนื่องจาก
ลักษณะตาง ๆ ที่กลาวแลวเปนเรื่องยากทีจ่ ะนํามาดัดเปนไมชนิดนั้น ๆ จริงหรือไม เพราะในบางขณะ
เชน สีของไมเปลี่ยนแปลงได เปนตนวาอาจจะซีดหรือเขมขึ้น ถาหาไมนั้นทาสีหรือจมอยูในน้ําที่
สกปรกแลว เรื่องสีก็เปลี่ยนไปจนไมอาจจะถือเปนหลักไดเชนเดียวกับน้ําหนักและกลิ่น น้ําหนักของ
ไมมีปจจัยที่ทาํ ใหเกิดความแตกตางกันไดหลายอยาง แมแตไมชนิดเดียวกันก็มนี ้ําหนักตางกัน ในเมื่อ
ความชื้นในเนือ้ ไมมีเปอรเซ็นตตางกัน และในไมระดับเดียวกันก็ยังมีนํา้ หนักตางกันดวย เชน สวน
กระพี้และแกน เปนตน สําหรับกลิ่นนั้นในไมบางชนิดมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันเอง นับวาชวยไดมาก
แตไมสวนมากมีกลิ่นไมสูจะเดนชัด หรือความแตกตางระหวางกลิน่ ของไมแตละชนิดนั้นแยกออก
จากกันไมได หรือบอกไมไดแนนอน แตก็มีไมหลายชนิดที่มีกลิ่น เชน ประดู แตถาเปนไมเกาเราไม
สามารถพิสูจนหากลิ่นไดเชนกัน สกายสมบัติ (PHYSICAL PROPERTIES) ตาง ๆ นี้จะไมอาจชวย
ใหเราจําชนิดไมไดมากนัก สําหรับการดูชนิดไมซึ่งดูไดและใหความแมนยําพอสมควรนั้น อาศัยการ
ดูลักษณะโครงสรางที่สําคัญ ๆ ในเนื้อไมที่จะชวยในการตรวจพิสูจนเนื้อไมโดยใชเครื่องมือที่งาย ๆ
และสะดวก ซึง่ ไมจําเปนตองมีความรูมากมายดังที่เขาใจกัน
ในการดูชนิดไมตามวิธีดังกลาว ขนาดของชิ้นไมควรจะเปนขนาดที่โตพอที่จะถือและใชมีด
เฉือนทางดานหนาตัดได การเฉือนที่เนื้อไมที่หนาตัดของชิ้นไมดว ยมีดที่คมและปาดจังหวะเดียว จะ
ไดรอยที่เรียบแลวใชแวนขยายที่มีกําลังขยาย 10 เทา (10 X) (แวนสองพระ) ขยายดูลกั ษณะโครงสราง
ของไมทางดานหนาตัด การดูไมโดยวิธีเราดูดานหนาตัดเสียเปนสวนมาก จึงที่จําเปนและสําคัญก็คือ
ตองดูในที่ท่มี แี สงกวางอยางพอเพียง ลักษณะโครงสรางของไมซึ่งเห็นไดจะเปนประโยชนในการ
จําแนกชนิดไมมีดังนี้

34

1. PORES หรือ VESSELS
มีลักษณะเปนรูอยูในเนื้อไม มีขนาดเล็กใหญตามชนิดไม ใชเปนทอลําเลียงอาหารขึ้นไปยัง
ลําตนและใบ ซึ่งแบงออกไดตามลักษณะการเรียง ดังนี้
1.1 SOLITARY PORE (EXCLUSIVELY SOLITARY ) (พอรเดียว) คือลักษณะ PORE
กระจายอยูแ ยกกันแตละ PORE อาจจะมี PORE แฝดหรือคูอยางบาง แตก็มีปริมาณนอย

รูปที่ 1 แสดง PORE แบบ EXCLUSIVELY SOLITARY ในไมกะบาก
1.2 MULTIPLE PORE (RADIAL MULTIPLE) (พอรแฝด) การเรียงตัวของ PORE
ลักษณะนี้จะมี PORE ตั้งแต 2 PORE ขึ้นไป เรียงติดกันโดยผนัง CELL หรือทายทีอ่ ยูติดกันจะแบน
ราบเปนเสนตรงดูแลวคลายกับเปน CELL เดียวที่แบงออกเปนหลายสวน และเรียงตอไปตามแนว
ของเสน RAY

รูปที่ 2 แสดง PORE แบบ RADIAL MULTIPLE ในไมตะกู

35

1.3 PORE CHAIN (OBLIQUE หรือ RADIAL ARRANGEMENT) (พอรโซ) PORE
แบบนี้จะมีรู PORE ตั้งแต 2 PORE ขึ้นไป เรียงติดกันเปนเสนยาวขนานไปกับ PORE CELL แตถา
แนวการเรียงตัวทะแยงกับ RAY CELL แลว เราเรียกวา PORE OBLIQUE

รูปที่ 3 แสดง PORE แบบ OBLIQOE ในไมบุนนาค (นาคบุตร)
1.4 PORE CLUSTER (พอรกลุม) คือ ลักษณะของ PORE ที่อยูเปนกลุมรวมกันมากกวา
3 PORE จับตัวกันออกเปนกลุม ๆ ใหเห็นอยางชัดเจน

รูปที่ 4 แสดง PORE แบบ PORE CLUSTER ในไมกอ
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1.5 TANGENTIAL PORE (TANGENTIAL ARRANGEMENT ) คือลักษณะ PORE ที่
อยูเรียงกันตามแนวเสนสัมผัสหรือในแนวขนานกับวงป

รูปที่ 5 แสดง PORE แบบ TANGENTIAL ARANGEMENT ในไมสัก
ภายใน PORE อาจจะเห็นมี TYLOSES และ DEPOSITS OF GUM ปรากฏอยูภ ายใน
สําหรับ TYLOSES ที่ปรากฏอยูใน PORE นั้น จะมีลักษณะใสเปนเงาคลายลูกโปงฟองสบู และจะพบ
ในแกนไม (HEART WOOD) เทานั้น
สวน DEPOSITS OF GUM โดยปกติจะพบเปนสารแทรกสีเหลืองจุกอยูเปนแหงใน PORE
ของไมและเราจะพบเพียงอยางใดอยางหนึง่ ๆ ใน PORE แตจะไมพบทัง้ TYLOSES และ GUM อยู
ใน PORE เดียวกัน
2. WOOD PARENCHYMA (พาเร็นไคลมา)
คือ หมูเซลสะสมอาหารมีทิศทางการเรียงตัวไปตามแนวยีนของตนไม ในที่นี้เราจะเรียก
สั้น ๆ วา PARENEHYMA เปนลักษณะเฉพาะของไมอีกสวนหนึง่ ที่ใชในการประกอบการพิสูจน
เนื้อไม ซึ่งจะรวมอยูในภาพดานเดียวกับทีเ่ ราสองกลองดู โดยทัว่ ๆ ไปจะเห็นไดงา ยเมื่อไมเปยกชื้น
นิดหนอย เราจะเห็น PARENCHYMA CELL มีสีจางกวาสีของเนื้อไม อาจจะไมเห็นหรือเห็นไดไม
ชัดหาก PARENCHYMA CELL นั้น อยูกระจัดกระจายเพียงเล็กนอย และจะเห็นไดชัดเมื่อ
PARENCHYMA CELL อยูรวมกันเปนรูปลักษณะชื้น ที่ปรากฏในเนือ้ ไมคอนขางชัดเจน ซึ่งอาจแบง
ออกได เปน 2 พวกใหญ ๆ คือ
ก. APOTRACHEAL PARENCHYMA คือ PARENCHYMA ที่อยูในเนื้อไม ไมมีสวนที่
อยูติดกับ PORES หรือ VESSELS
ข. PARATRACHEAL PARENCHYMA คือ PARENCHYMA ที่อยูลอมรอบหรือไมรอบ
แตอยูติดกับ PORES
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WOOD PARENCHYMA CELL ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด ดังกลาวนี้ ยังสามารถแบงยอย
ออกตามรูปลักษณะที่เห็นไดในเนื้อไม เพือ่ ใชเปนหลักในการตรวจพิสูจนและจําแนกชนิดไมไดดังนี้
2.1 TERMINAL PARENCHYMA หรือ PARENCHYMA CELL ที่อยูตอเนื่องกันเปนแถบ
แนวยาวเปนเสนเล็กไปโดยรอบเชนเดียวกบวงป เกิดในระยะปลายฤดูหรือตอนสิ้นฤดูการเจริญเติบโต
มีขนาดโตพอเห็นไดดวยตาเปลา ตัวอยาง เชน ในไมจําปาปา (MICHELIA SP.)

รูปที่ 6 แสดง TERMINAL PAREMCHYMA ในไมจําปาปา
2.2 DIFFUSE PARENCHYMA คือ PARENCHYMA CELL ที่อยูกระจัดกระจายแตละ
CELL หรือ 2 CELL โดยปกติจะมองไมเห็นการเรียงตัวชนิดนี้ดว ยตาเปลา จะเห็นไดชัดโดยกลอง
จุลทรรศน และหากอยูรวมกันเปนกลุมเปนแนวแลวจะเห็นดวยแวนขยาย มีลักษณะสีจางกวาเนื้อไม
เชน ในไมตะเคียนทอง, ไมรัง เปนตน

รูปที่ 7 แสดง DIFFUSE PARENGHYMA ในไมรัง
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2.3 DIFFUSE IN AGGREGATES มีลักษณะเปนแบบกลุมกระจัดกระจายเห็นเปนเสนใน
แนวตั้งฉากกับเสน RAY และมีความยาวจํากัดอยูภายในระหวางชอง RAY เทานั้น เชน ในไมกะเจียน

รูปที่ 8 แสดง PARENCHYMA แบบ DIFFUSE IN AGGREGATE ในไมกะเจียน
2.4 METATRACHEAL PARENCHYMA คือ PARENCHYMA ที่ปรากฏในแนวสัมผัส
(TANGENTIA) และเปน PARENCHYMA CELL ที่ไมอยูติดกับ PORE เสนแนวนี้จะเห็นเปนสีจาง
กวาเนื้อไม มีแนวทางไปตามแนวของวงป โดยมีจุดศูนยกลางรวมกัน (CONCENTRIC) อาจมี
ลักษณะเปนเสนเล็ก ๆ (FINE LINE) เชน ไมประดู (PTEOCARPUS SP.) และไมพยุง
(DALBERGIA COCHINCHINENSIS PIERRE) เปนตน
FINE LINE มีลักษณะคลายกับ DIFFUSEIN AGGREGATE คือจะมองเห็นเปนเสนใน
แนวตั้งฉาก กับ RAY แตจะมีความยาวมากกวา

รูปที่ 9 แสดง METATRACHEAL PARENCHYMA ในไมกะบก
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METATRACHEAL PARENCHYMA ชนิดนี้ถามีขนาดใหญเราเรียกเปนแบบ BROAD
BANDS เชน ในไมสมอพิเภก (TERMINALIA BELLERICA ROXB) ลักษณะของ BROAD
BANDS นี้จะเห็นชัดดวยตาเปลา

รูปที่ 10 แสดง PARENCHYMA แบบ BROAD BANDS ในไมสะดือ
PARENCHYMA CELL ที่รวมตัวกันมีลักษณะเปน BROAD BANDS แตมีขนาดใหญ
กวา คือ มีขนาดเทากับ CELL ของเนื้อไมชนิดนั้นขึน้ ไปเรียกวา แบบ BROAD CONSPICUOUS
BAND เชน ในไมขะเจาะ หรือสาธร (MILLETTIA LUCANTHA KURZ) ไมไทร (FICUS SP.)
เปนตน

รูปที่ 11 แสดง PARENCHYMA แบบ BROAD CONSPICUOUS BAND ในไมสาธร
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ลักษณะของ PARENCHYMA CELL ที่เปน FINELINE, BROAD และ BROAD
BAND CONSPICUOUS มีขนาดเทากันหรือใกลเคียงกับขนาดของ RAY และระยะหางแตละอัน
ระหวางเสน PARENCHYMA ตอ PARENCHYMA และ RAY ตอ RAY มีระยะใกลเคียงกัน จะทํา
ใหเกิดลักษณะเปนตารางสี่เหลี่ยมเกิดขึ้น เรียกวา RETICULATE เชน ในไมตองจริง (STERCULIA
ALATA) และไมเขล็ง (DIALIUM INDUM) เปนตน

รูปที่ 12 แสดง RETICULATE ที่ PARENCHYMA CELL มีขนาดใกลเคียงกับ RAY
และระยะหางระหวางเสนทั้ง 2 เทา ๆ กัน ในไมตองจริง
2.5 VASICENTRIC PARENCHYMA คือ PARENCHYMA ที่ลอมรอบ PORE โดยรอบ
ในไมหลายชนิด PARENCHYMA ที่อยูติดกับ PORE แตมีเพียงนิดหนอย ไมรอบ PORE เรียกวา
SPARSELY PARENCHYMA ไมบางชนิด PARENCHYMA สองลักษณะหลังนี้อาจกลาวไดวา
แทบจะไมเห็นดวย HAND LENS เลย แตจะเห็นไดดว ยกลองจุลทรรศน ในหองปฏิบัติการ

รูปที่ 13 แสดง VASICENTRIC PARENCHYMA ในไมตมเตน
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2.6 ALIFORM PARENCHYMA คือ PARENCHYMA ที่อยูติดกับ PORE และลอม
PORE โดยรอบและยังยื่นออกไปดานขางเปนลักษณะคลายปก เชน ในไมมะคาโมง (AFZELIA
XYLOCAPA CRAIB) ไมพฤกษ (ALBISSIA LEBBEK BEVTH)

รูปที่ 14 แสดง ALIFORM PARENCHYMA ในไมมะคาโมง
2.7 CONFLUENT PARENCHYMA คือ PARENCHYMA แบบ ALIFORM แตมีลักษณะ
ที่เพิ่มขึ้นคือ ปก ALIFORM ที่ยื่นออกไปนั้น มีลักษณะยาวไปเชื่อมตอกับปก ALIFORM ของ PORE
ขางเคียง ลักษณะเชนนี้ เรียกวา CONFLUENT เชน ในไมยวน (KOOMPASSIA EXCESA)

รูปที่ 15 แสดง CONFLUENT PARENCHYMA ในไมยวน
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3. RAY PARENCHYMA ในที่นี้เราจะเรียกสั้น ๆ วา RAY
คือ กลุม PRAENCHYMA CELL ที่มีลักษณะ เปนรูปสี่เหลี่ยม ผนัง CELL บางเรียบ
ตอเนื่องกันไปตามรัศมีของตนไมคือ ออกจากใจกลางไปสูดานนอก ลักษณะของ RAY ตามที่ปรากฏ
ใหเห็นบนหนาตัดของไมจะเห็นเปนเสนยาวออกไปตามรัศมีของหนาตัดของไม ในเนื้อไมบางชนิด
เล็กจนยากที่จะมองเห็นไดดว ย HAND LENS และบางชนิดก็ใหญจนเห็นชัดดวยตาเปลา
RAY ในไมบางชนิดเรียงตัวกันเปนชั้นที่ปรากฏใหเห็นทางดานสัมผัส (TANGENTIAL
SURFACE) ทําใหเห็นเนื้อไมคลื่นสีจาง ๆ ขนานกันไปตามแนวนอนเรียกวา RIPPLE MARRS เปน
ลักษณะหนึ่งทีช่ วยในการจําแนกชนิดไมไดดี เชน ไมประดู และตะเคียนชั้นตาแมว เปนตน
RAY ที่มีอยูใ นเนื้อไมมีลักษณะนอกเหนือไปจากที่กลาวไวในทีน่ ี้อีกมากแตเปนรายละเอียด
เพื่อการศึกษาคนควาในระดับสูงขึ้นไป
ไมมีประโยชนสําหรับการตรวจพิสจู นไมดว ยแวนขยาย
นอกจากจะเปนการเพิ่มความสับสนโดยไมจําเปนเพราะลักษณะตาง ๆ เหลานั้น ไมอาจเห็นดวย
แวนขยายแตจะเห็นไดดวยกลองจุลทรรศนเทานั้น
4. ลักษณะอื่น ๆ ซึ่งเปนประโยชนในการพิสูจนไม
4.1 RESIN CANALS OR GUM DUCT คือ ทอยางหรือทอชันน้ํามันที่มักพบในไม
หลายชนิดที่มลี ักษณะเห็นไดดวย HAND LENS คือ รูปลักษณะเปนคราบน้ํามันและในไมบางชนิด
ในรูมีชันอุดอยู ที่เราเห็นไดที่หนาตัดของไมคือ VERTICAL RESIN CANAL ซึ่งเปนทอน้ํามันชัน
หรือยางที่มีแนวทอตั้งตรงไปตามลําตน ไมบางชนิดจะมี GUM DUCT เรียบตอไปเปนเสนยาวเรียกวา
GUM VEIN เชน ในไมตะเคียนทอง เปนตน
4.2 วงป (GROWTH RING) ไมทุกชนิดมีการเจริญเติบโตทุกป แตวาลักษณะของวงปที่จะ
แสดงออกมาไดแคไหนนั้นขึน้ อยูกับชนิดเปนสําคัญและมีปจจัยอืน่ ๆ ประกอบอีกคือ สภาพภูมิอากาศ
และความชุมชืน่ ที่สามารถอํานวยในการเจริญเติบโตของตนไม อยางไรก็ตามชนิดไมที่มีวงปก็ชว ยใน
การจําแนกชนิดไมไดเปนอยางดี
4.3 แกนและกระพี้ (HEARTWOOD AND SAPWOOD) โดยทั่วไปแลวแกนจะมีสีเขม
กวากระพี้ และมักจะพบ TYLOSES เกิดขึ้นในแกนไมหลายชนิด ความแตกตางของสีระหวางกระพี้
และแกนนี้ ชวยใหจําแนกชนิดไมได โดยเฉพาะการดูไมดวยแวนขยายนี้
ลักษณะตาง ๆ ที่กลาวมานี้เปนลักษณะทั่ว ๆ ไป ที่เห็นไดดวย HAND LENS ซึ่งเปน
ลักษณะที่สําคัญ ๆ ที่จะชวยในการจําและศึกษาชนิดไมเพื่อประโยชนในการตรวจพิสูจนไม ลักษณะที่
ไดกลาวแลวมีไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนไมที่มีเปนรอย ๆ ชนิด แตในที่นี้เราจะเห็นเพียง 12 ชนิด
ที่มีสวนเกีย่ วของกับการตอเรือเทานั้น ซึ่งนาจะไดผลพอสมควร
สรุป เนื้อหาขางตนไดวา เมื่อเราฝานปาดไมทางดานหนาตัดแลวสองดวย HAND LENS
เราจะพบ
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1. RAY PARENCHYMA คือ หมูเซลสะสมอาหารที่อยูเปนแถบตามแนวขนาน มีแนว
ขวางกับเสี้ยนของไมไปตามแนวรัศมีจากใจไม
2. WOOD PARENCHYMA ชนิดตาง ๆ คือ หมูเซลสะสมอาหารที่อยูในแนวยืนมี
ทิศทางขนานไปกับเสี้ยนของไม
3. PORE เปนรูทําหนาทีล่ ําเลียงอาหารและน้ํา
4. DEPOSIT อุดอยูตาม PORE เปนสีเหลือง มีในไมบางชนิด
5. TYLOSES มีลักษณะเปนวาวใสคลายฟองสบูอุดอยูตาม PORE มีในไมบางชนิด
6. RIPPLE MAKS เปนเสนลักษณะคลื่นอยูดานสัมผัสในไมบางชนิด
7. GUM VEIN ทอชันในไมบางชนิด
8. RESIN DUCT ทอน้ํามันหรือทอยางในไมบางชนิด

การปาดไมจังหวะเดียวทางดานหนาตัด

การใช HAND LENS ขนาดกําลังขยาย 10X
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ภาคปฏิบตั ิการดําเนินการตรวจพิสูจน
เครื่องมือในการตรวจพิสูจน
1. แวนขยาย (HAND LESN) ขนาดกําลังขยาย 10X
2. มีดคม ๆ หรือมีดคัตเตอร สําหรับฝานไม
3. ชิ้นไมตัวอยาง (ถามี) สําหรับผูที่ยังไมชํานาญ
วิธีดําเนินการ
1. ใชมีดปาดฝานไปที่ดานหนาตัดของไมที่ตองการจะตรวจ โดยการเฉือนที่เนื้อไมเปนการ
ปาดจังหวะเดียว จะไดรอยที่เรียบ
2. จากนั้นใชแวนขยายที่มกี าํ ลังขยาย 10 เทา สองดูในสวนที่ปาดนั้น
3. ในกรณีเห็นลักษณะของเซลที่หนาตัดไมชัด ควรอาศัยน้ําแตะใหเกิดความชืน้ เซลสหนา
ตัดจะปรากฏชัดขึ้น ยกเวนเซลในไมบางชนิดจะหายไป เชน เซลในไมตะเคียนหนู และตะแบกเลือด
เปนตน
4. ถายังไมแนใจใหเอาไมตัวอยางที่มีเทียบประกบแลวสองดวยแวนขยายเปรียบเทียบจะไม
มีการผิดพลาดในการตรวจพิสูจน
ลักษณะเซลไมที่ใชในการตอเรือ
1. ตะเคียนทอง (HOPEA ODDRATA)

คุณสมบัติพเิ ศษของไมตะเคียนทอง คือ มีความคงทนตอเพรียงสูงกวาไมชนิดอืน่ และ
เพรียงไมคอยเกาะหรือถาจะเกาะก็ใชเวลานานมากกวาไมชนิดอื่น ๆ มีความเหนียว แข็งแรง ดัดเขา
รูปทรงไดงาย ทนตอความชืน้ ในน้ําสูง หดและขยายตัวนอย ไมทําใหหมันปลิ้น
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2. ไมประดู (PTEROCARPUS MACROCARPLS)

คุณสมบัติมีความเหนียวสูง มีความยืดหยุนไมหักงาย แข็งแรง มีลวดลายทนตอแรงกระแทก
ไดดี
3. ชิงชัน (DALBEGIA OLIVERI GAMBLE)

คุณสมบัติมีความแข็งแรง มีลวดลายสวยงาม สวนของแกนเปนเนื้อไมทใี่ หความแข็งแกรง
ทนทาน สวนกระพี้เปนจุดออนที่แมลงจําพวกหนอนไมชอบไขและฝกตัว ทําใหเปนรูพรุน ตกแตงดัด
งอยากเพราะมีความแข็งแรงสูง หากนํามาทําเปนไมโครงสรางหรือตกแตงซึ่งมีสวนที่ติดกระพีค้ วร
ไดรับการอบและอาบน้ํายากันแมลงเสียกอน
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4. มะคาโมง (AFZELIA XYLOCAPA)

คุณสมบัติมีความแข็งแรงสูง เหนียว และมีลวดลายสวยงาม มีสีเหลือง แบงเปนถิ่นกําเนิด
ได 3 ภาค คือ ภาคใต เรียก มะคาใต ซึ่งจะไมใครมีลวดลาย ไมเปนที่นิยมใช เนื้อบาง สวนมะคา
ภาคกลาง อันไดแก กาญจนบุรี และอีสาน จะเปนที่นิยมใชเพราะจะมีความแกรงมากกวาและมี
ลวดลายสวยงามมาก
5. สัก (TECTONA GRANDIS)

คุณสมบัติเปนไมเนื้อแข็ง มีความทนทานตอธรรมชาติสูง มีลวดลายสวยงาม ตกแตงดัดงอ
ยาก ทนตอมอด ปลวก มีการลอกตัวลักษณะเปนชั้น ๆ มีน้ําหนักเบา ใชงานไดในทุกลักษณะ ทั้งดาน
โครงสรางและงานไมตกแตง
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6. แดง (XYLIA KERRII)

ไมแดงจะมีเสน RAY ที่ชน PORE ซึ่งไมทั่วไป PORE จะอยูระหวาง RAY มีคุณสมบัติ
แข็งแกรง ทนทานตอธรรมชาติสูง มีน้ํามันในตัว ดัดงอยาก ในไมแกอายุมากจะมีลวดลายใชทาํ ไม
โครงสรางที่มีลักษณะคงที่ เพราะมีการยืดหยุนตัวไดนอย ไมเหมาะทีจ่ ะใชทํากระดูกงู เพราะขณะเรือ
โดนคลื่นอาจเดาะหรือหักได
7. เต็งมาเลเซีย หรือ BALAU (SHORES FOXWORTHYI)

คุณสมบัติมีลักษณะของเซลโครงสรางเชนเดียวกับไมแอกของไทย แตมีเนื้อเบากวาเพราะ
เกิดในที่ชุมชืน้ มีความแข็งแรงและทนตอธรรมชาตินอยกวาเต็งไทย สามารถทําเปนไมโครงสรางได
มี 10 เกรด ตั้งแตเนื้อเบาจนถึงเนื้อหนัก (จมน้ํา) มีไมเนื้อหนักบางชนิดมาจากอินโดนีเซีย ซึง่ จะ
เรียกรวมวาไมเต็งมาเลเซียหมด แตความจริงเปนไม SELANGAN BATU แปลเปนไทยนาจะเรียก
เต็งหิน เปนไมแข็ง เนื้อหนักใชทําเปนไมโครงสรางไดดี คุณสมบัติเทียบเทาไมเต็งของไทย
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8. อินทนิล (LAGERSTROEMIA SPECIOSA)

คุณสมบัติเปนไมเนื้อแข็งปานกลาง เนื้อบาง ตกแตงไดงา ย ลักษณะใกลเคียงไมสัก แตมี
ความคงทนตอธรรมชาตินอยกวา มีลวดลายในไมแกแตลงน้ํามันทาแชลคไมขึ้นลาย ใชเปนสวนไม
โครงสราง แทนไมสัก
9. ตะเคียนชันตาแมว (BALANOCARPUS HEIMII)

ไมตะเคียนชันตามแมวจะมี RIPPLE MARKE ทางดานสัมผัส มีคุณสมบัติเปนไมตอเรือ
ที่ดี มีมากทางภาคใตขึ้นตามชายเขา มียางใชทําแลคเกอรอยางดีเปนน้ําใส จึงมีความคงทนตอ
ธรรมชาติสูงมาก ใชงานเชนเดียวกับไมตะเคียนทอง เรือประมงขนาดเล็กทางภาคใตใชไมชนิดนีต้ อ
(เรือกอแระ)

50

10. ยมหอม (CEDRELA TOONA)

คุณสมบัติเปนไมเนื้อเบา เหนียว ทนทาน ดูดตะปู เหมาะสําหรับทําไมเคราดาดฟา เครา
ผนัง เสากระโดงเรือใบ หรือตอเรือเล็กมีน้ําหนักเบาเปนที่นิยมใชตอเรือเล็กในภาคกลางแทนไมสัก
มีลวดลายสวยงามในไมแก
11. เคี่ยม (COTYLELODIUM LANCEOLATUM)

คุณสมบัติสวนแกนเปนไมที่มีความแข็งแรงสูงมาก เนื้อแกรง มีน้ําหนักมาก มีสีดํา สวน
กระพี้จะมี สีเหลืองไมสูจะทนทาน มีรสฝาด ใชเปนไมกันบูดเสียของน้ําตาลแทนไมพยอม โดยทั่วไป
ใชทําเปนไมโครงสรางพื้นทําสวนตาง ๆ ของ เกงเรือ และสวนประกอบตัวเรือหรือปูพื้น นานไปฝาจะ
มีลักษณะแตกลายสวยงามและรอนตัวออกคลายสนิมเหล็ก
12. แสมสาร หรือ ขี้เหล็กปา หรือ ขี้เหล็กสาร หรือ ขี้เหล็กแพะ (CASSIA ARRETTIANA)

คุณสมบัติเปนไมที่มีความเหนียว ทนทาน ใหความแข็งแรงสูงมาก สีดํา ใชทําสลักยึด
กระดานขึน้ เรือแทนนอตหรือสกรู
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บทที่ 7
เครื่องมือที่ใชในการตอเรือไม
(Boatbuilding’s Tools)
เครื่องมือที่ใชในการตอเรือไมนั้น ก็คงเหมือนกับเครื่องมือที่ใชในงานชางไมหรืองาน
กอสรางโดยทัว่ ไป จะมีเพิ่มขึ้นอีกไมกชี่ ิ้นและสวนมากชางตอเรือจะเปนผูทําขึ้นใชเองเนื่องจาก
งานชางตอเรือนั้นจะทําในลักษณะโคงเขาหรือโคงออก สวนที่เปนเสนตรงก็มีอยูม ากคุณสมบัติ
ของผูที่จะเปนชางตอเรือที่ดีนั้น นอกจากจะตองเปนผูม ีความรูดี มีความคิดริเริ่ม รูจักแกปญหา
ตาง ๆ ไดดแี ลว ยังจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเครื่องมือที่ดีและรูจกั เทคนิคของการใชเครื่องมือ การ
แตงและการเก็บรักษาเครื่องมือเปนอยางดี ซึ่งจะกลาวถึงลักษณะหนาที่และการเก็บรักษาเครื่องมือ
ชนิดตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. คอน (Hemmer) หรือตะลุมพุก (Caulking wallet) ลักษณะสวนหัวเปนกอนเหล็ก
หรือแทงไม ดามถือมักทําดวยไมเนื้อแข็งและเหนียว ไมเปนตาไม ไมหักงาย ความยาวของดาม
คอนพอเหมาะกับขนาดใชงาน เหลากลมพอเหมาะกระชับมือ เปนเครื่องมือที่ใชทําหนาที่ตอก
หรือทุบ มีอยูด วยกันหลายขนาดและหลายชนิดแลวแตลักษณะการใชงาน
1.1 คอนปอนด (Clow hammer) มีขนาดน้ําหนัก 6 - 8 ปอนด ใชในงานตอกหมุด
ไมหรือเสาขนาดเล็ก
1.2 คอนหงอนหางเหยี่ยว หรือคอนกลีบแพะ (Claw hammer) ใชตอกตะปูไมควร
นําไปตีเหล็ก เพราะจะทําใหหนาคอนเยินไมเรียบ ตอกตะปูจะทําใหตะปูคดงอได การตอกตะปู
ควรจะวางแนวดามคอนใหขนานกับพื้นงานหรือหัวตะปู แลวกระดกหัวคอนขึ้นตี บังคับมือให
เที่ยงตรง อยาใหหนาคอนแกวงหรือสะบัดไปมา เมื่อตองการจะใชสวนหงอนถอนตะปูจะตองหา
เศษไมที่มีความสู งเท ากับระยะหัวตะปู รองขณะที่ทําการงัดตะปู จะทําใหออกแรงถอนตะปู
นอยลงและดามคอนจะไมหักและไมควรใชคอนหงอนถอนตะปูไมเนื้อแข็งที่มีขนาดใหญเกินไป
เพราะจะทําใหดามคอนหักไดงายเชนกัน
1.3 คอนตุม (Ball pein) ใชสวนหัวที่เปนตุมในการย้ําหมุดทองแดงเพื่อเย็บแนวเรือ
1.4 คอนตะลุมพุก (Caulking mallet) ลักษณะเปนคอนไม สวนหัวทําดวยไมเนื้อแข็ง
เปนเหลี่ยมหรือกลม มีดานถือ สวนมากใชในงานตอกดามสิ่วหรือตอกไมเทานั้น
1.5 คอนหัวแบน (Warrington pein hammer) ใชในงานพับขอบโลหะบาง ๆ เชน
สังกะสี
1.6 คอนหัวหมุด (Tellegram hammer) ใชในงานเคาะฟลั๊กแนวเชื่อมโลหะ
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ภาพแสดงคอนชนิดตาง ๆ

ไมควรใชในการตีเหล็ก
การเก็บรักษา หนาคอน (ดานที่เราใชตอกหรือตีตะปู)
นอกจากคอนที่ใชเฉพาะงานชางโลหะเทานั้น เพราะจะทําใหหนาคอนเยิน บุบหรือบิ่นไดทําให
ตอกตะปูไมตรง เสียเวลาและเสียของ ฉะนั้นชางที่ดีเขาจะมีคอนตอกตะปูประจําตัวของเขาและ
เมื่อเลิกใชงานจะตองเช็คทําความสะอาด ทาน้ํามัน แขวนหรือใสลังเก็บใหเรียบรอยเครื่องมือที่
สะอาดสะดวกเวลาใช สบายตา
2. ผึ่งถากไม (Capenter Adze) มีลักษณะคลายจอบหงอนที่ใชขุดดินแตบางชนิดไมมี
หงอนที่หัว สวนประกอบของผึ่งมีอยูดวยกัน 2 สวน คือ
สวนหัวของผึ่ง ทําดวยเหล็กกลาอยางดี ลักษณะสวนหนางองุมเขาคลายจอบหงอน
ขุดดิน สวนของคมปาดจากดานในออกดานนอก เพื่อใหคมของผึ่งฝงคม ตัดเสี้ยนไมไดดีกวาการ
เอียงคมเขา เพราะจะทําใหลื่นไมเกาะไมในเวลาถาก มีรูหรือบองสําหรับสวมกับดานไมเมื่อเวลา
จะลับมักจะถอดตัวผึ่งออกมาลับและจะตองลับเพียงดานเดียวเทานั้น เวลาใชใสลิ่มอัดและควรแช
น้ํากอนใช เพื่อใหลิ่มไมขยายตัวไมหลุดงาย
สวนดาม มักจะทําดวยไมชนิดเหนียวและมีน้ําหนักเบา ไมมีตา หรือรอยราวซึ่งจะทํา
ใหแตกหรือหักงาย ในตางประเทศใชไมสนเหลาใหมนกลมโคงและงอนเขากับลักษณะพอเหมาะ
ถนัดมือ
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ภาพแสดงผึ่งถากไมชนิดตาง ๆ และขวาน

หนาที่การใชงาน ใชถากไมใหเรียบรอยหรือโคง เชน ไมหวนหัวเรือ หวนทายเรือ กง
เรือหรือสวนอืน่ ๆ ของเรือ ในสมัยกอนใชขุดเรือ ดูภาพประกอบ
การเก็บรักษา เมื่อเลิกใชงานควรระวังมิใหคมของผึ่งกระทบกระแทกกับโลหะวัสดุแข็ง
ทุกชนิด เพราะจะทําใหเกิดรอยบิ่นใชงานไมไดผลดีและการลับจะหายยากเพราะผึ่งเปนเหล็กแข็ง
และจะตองระวังมิใหทงั้ ตัวและดามผึ่งตากกลางแดดหรือถูกความรอนตาง ๆ เปนอันขาด เพราะจะ
ทําใหเหล็กตัวผึ่งออนและดามไมจะเกิดรอยแตกราวขาดความแข็งแรง และความทนทาน

การถากไมดว ยผึ่ง
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3. ปากกา ธนูจับไม และแมแรง (G. clamp, Hand screw clamp) เครื่องมือเหลานี้
นับวาเปนเครื่องผอนแรงชนิดที่มีความจําเปนในการตอเรือเปนอยางยิ่ง เพราะไมเปลือกเรือทุก
แผนจะตองเขาในลักษณะโคง ตองใชกําลังดันอยางสูง และงานบางอยางตองทําในลักษณะกด
หรือดีดซึ่งไมสามารถจะใชคนจํานวนมาก ๆ เขาทําในที่แคบ ๆ ได ควรใชเครื่องผอนแรงตาง ๆ
ตามลักษณะของงาน สวนงานจะไดผลดีหรือไมยอมขึ้นอยูกับไหวพริบและประสบการณของชาง
ที่จะชวยใหใชงานไดคลองแคลวและรวดเร็ว
ลักษณะของปากกาจับไมชนิดไมและชนิดเหล็ก
ปากกาจับไมชนิดไม (Hand scre clamp) สวนมากทําดวยแทงไมสี่เหลี่ยมขนาด 3” x 3”
ยาวประมาณ 50 ซม. มีเกลียวตัวเมียฝงอยูภายในสลักดวยเกลียวบังคับมิใหเกลียวตัวเมียหลุด
ออกมา และมีแกนเกลียวตัวผูยาวประมาณ 40 ซม. มีดามไมสําหรับไขแกนเกลียวใหเขาหรือออก
ตามตองการสวนหัวไมปากกาบาดเขาหากัน ตามภาพที่แสดงขางลางนี้ (ภาพ ก.)
ปากกาจับไมชนิดเหล็ก (Slinding clamp) ดานเปนเหล็กแบน มีแขนสองดาน ดานหนึ่งติด
ตายอีกดานหนึ่งมีรูปเลื่อนไดและมีเกลียวหมุน อีกแบบหนึ่งตัวโคงกานเปนเหล็กหลอรูปตัว จี (G)
หรือตัวซี (C) ดานหนึ่งเรียบตัน ดานหนึ่งเปนรูปตัวเกลียวตัวเมียและมีแกนเกลียวตัวผู มีมือ
สําหรับไขแกนเกลียวเปนลักษณะหางปลา หรือไมใหเขาออกตามภาพที่แสดงขางลางนี้ (ภาพ ข.)
แมแรงหรือเหล็กอัด ประกอบดวยรางเหล็กลักษณะคลายรางรถไฟ มีรูสําหรับรอย
สลักเปนระยะ ๆ โดยตลอด ดานบนมีแปนครอบรางเหล็กและมีรูรอยเหล็ก สวนหัวมีเกลียวและ
แกนเกลียวสําหรับไขเรงเวลาอัด ตามภาพที่แสดงขางลางนี้ (ภาพ ค.)
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4. ฉากเสียบหรือฉากเลื่อน (Slinding bevel) มีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดที่ทําดวยไม
และชนิดที่ทําดวยเหล็ก หรือบางทีอาจจะใชทําดวยไมผสมเหล็ก คือ ดามเปนไมใบฉากเปนเหล็ก
มีบอกระยะเปนระบบเซนติเมตร หรือนิ้วฟุต ใชเลื่อนวัดมุมตาง ๆ ไดตาม ความตองการ เมื่อวัด
ไดมุมที่แนนอนแลว ใบฉากจะถูกลอคดวยเกลียวสกรูหรือหางปลา ตามภาพที่แสดงขางลางนี้

ประโยชนการใชงาน ใชเทียบมุมตาง ๆ บนแบบขยาย เพื่อนําไปเพลกงเรือ ทําอุดหรือ
เปยะ ทํากระทง และทํามือลิง หรือเทียบเพื่อเพลไมไชน (Chine) ซึ่งตองการหามุมองศาที่เอียง
เพื่อมาเทียบวัดตัดเพื่อใหขนานกับสวนที่จะนํามาประกอบ
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การระวังรักษา นอกจากจะทําน้ํามันเมื่อเลิกใชงานแลว ยังตองรักษาเกลียวหรือหาง
ปลาตัวที่ใชลอคไมใหเกลียวเสียหรือหวานลอคไมอยู อันจะทําใหมุมที่วัดนั้นเคลื่อนเกิดการ
เสียหายแกงานภายหลัง
มีเครื่องมือที่ใชประกอบฉากอีกอยางหนึ่ง คือ มีดที่ใชขีดเสนตาง ๆ (Markingknife) ตาม
ภาพประกอบขางลางนี้

5. ขวาน (Hatcht, Axe) ขวานนั้นมีอยูดวยกันหลายขนาดแลวแตจะใชกับงานชนิดใด
ขวานนี้นับวาเปนเครื่องมือที่มีความจําเปนในการตอเรือมาก เพราะดังที่ทราบแลววางานตอเรือ
นั้นสวนมากจะทําเปนสวนโคงเกือบทั้งสิ้น ฉะนั้นเพื่อเปนการประหยัดเวลา งานบางที่ตองใช
เลื่อยซอนหากเรามีขวานที่คมประกอบกับชางมีความชํานาญ เราจะไดงานที่เร็วกวา งานบางอยาง
จําเปนจะตองใชขวานโกลนเพื่อขึ้นรูปทรงเสียกอน เชน การทําพายหรือทําเรือ ขนาดเล็ก ขวานมี
หลายขนาดตามภาพที่แสดงขางลางนี้

การรักษา ไมควรใชสันของขวานไปตอกสิ่งใดแทนคอนจะทําใหเกิดอันตรายจากขวาน
หลุดและจะทําใหขวานนั้นเกิดการคลอนตัว กอนที่จะใชควรนําสวนหัวของขวานจุมน้ําเสียกอน
เพราะจะชวยใหไมสวนนั้นขยายตัวแนนขึ้น เมื่อเลิกใชงานควรจะทาน้ํามันเก็บ หามไมใหทิ้ง
ขวานไวกลางแดดจะทําใหเหล็กออนและดามแตกราว
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6. วิลเจาะไม (Typical handdrill) โกรกกราก และโฉเฉ (Brace) เครื่องมือเหลานี้
เปนเครื่องมือที่ชวยในการเจาะนํา เพื่อมิใหเนื้อไมแตก งานตอเรือเปนงานที่จะตองระมัดระวัง
มากในเรื่องรอยแตก เพราะรอยแตกจะหมายถึงแนวรั่ว ซึ่งไมเหมือนกับงานกอสรางหรืองาน
ครุภัณฑอื่น ๆ เรือไมไมวาขนาดใหญหรือขนาดเล็กก็ตาม จําเปนจะตองใชเครื่องมืออันนี้ทั้งสิ้น
เพราะเจาะรูนําตะปูเกลียวเย็บแนว หรือย้ําหมุด (Revet) ตามภาพที่แสดงขางลางนี้
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ตอกเจาะไม มีหลายแบบหลายชนิดที่จะใชใหเหมาะสมกับตะปู เกลียวสลัก หรือ
ถูกประสัก เพราะเครื่องยึดเหนี่ยวแตละชนิดมีรูปรางแตกตางกัน หากใชไมถูกตองจะตองทําให
งานนั้นขาดความแข็งแรงหรืออาจเกิดความเสียหายขึน้ ภายหลัง เชน การคลอนตัวหรือถอนออก
เมื่อเรือนั้นไดรับความสั่นสะเทือนจากเครือ่ งยนต

ลักษณะการเจาะไม

แสดงตะปูเกลียวชนิดตาง ๆ
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สวานคันชัก สวานคันชักปจจุบันเกือบจะไมพบในวงการชางตอเรือ แตอยางไรก็ดีควร
ที่จะทราบไวเพื่อเปนความรูว าชางตอเรือสมัยหนึ่งเคยใชเครื่องมือชนิดนี้มา รูปรางและลักษณะ
คลายซอในวงการเครื่องสายไทย ทั้งตัวสวานและคันชักทําดวยไมชงิ ชันกลึงเปนรูปแกนเกลียวมี
เดือย สวนที่ดา มจับตองผากลางเพื่อเขาประกอบกับเดือย สายชักทําดวยดายดิบ ตามรูปแบบที่
แสดงขางลางนี้

สวานคันชักแบบโบราณยังใชงานไดดี
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7. ลูกดิ่ง (Plum bob) ลักษณะเปนลูกเหล็กกลึงปลายแหลม มีรูเกลียวสําหรับรอยผูก
เปนขั้ว มีขนาดและรูปแบบตาง ๆ กัน ตามความตองการ สําหรับงานเล็กหรืองานใหญบางแบบทํา
เปนรูปเหลี่ยม บางแบบทําเปนรูปกรวยปลายแหลมลูกใหญกวาแบบเหลี่ยม ตามรูปแบบที่แสดง
ขางลางนี้
การใชงาน ใชสําหรับทิ้งดิ่งเพื่อหาศูนยกลางในการวางกระดูกงู การหาตั้งทวน
และการติดตั้งกงเรือ การจับแนวดิ่งนีจ้ ะตองใหลกู ดิ่งนิ่งสนิทเสียกอน จึงจะหาจุดหมายเพื่อขีด
เสนตอไป

การเลียบดิ่งควรระมัดระวัง - ประณีต
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8. รางบรรทัด ลักษณะเปนกลักไม มีลอคลายแกนของหลอดดายเย็บผา มีแกนหมุนเพื่อ
เก็บดายสวนหนาเปนเบาสําหรับใสหมึกจีนหรือเขมาดํา มีรูสําหรับรอยเชือกระดับผานเขาหมึกจีน
หรือเขมาดําผสมน้ํา
การใชงาน ใชสําหรับตีเสนตรงของกระดูกงู แบงเสนอืน่ ๆ บนไมแผนที่ตองการแต
ตีเสนนี้จะตองยกเสนเชือกขึน้ ตีในแนวดิ่งเสมอ มิเชนนั้นเสนตรงนัน้ จะคลาดเคลือ่ นได ยิ่งการตี
เสนบนไมกลมในแนวขางจะตองระมัดระวังมาก

แสดงการตีเสน – ยกขึน้ ตรง ๆ
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เชือกระดับ เปนเชือกที่เสนโตกวาดายเย็บผา ใชในการตีเสนระดับชัว่ คราวบนกระดาน
ขยายแบบ ไมควรเปนเชือกไนลอนเพราะจะไมอมผงฝุน หรือชอลค เมื่อใชทาดวยชอลคกอนตีเสน

9. ปากคีบกะสวน (Divider) เปนเหล็กปลายแหลมสองขา มีสลักยึดติดที่สวนโคน
คลายวงเวียน มีรองเขาควายสําหรับเลื่อนและขันเกลียวลอคเมื่อตองการ
การใชงาน ใชสําหรับกะแบงสวนที่มีขนาดเทา ๆ กัน ไมตองเสียเวลาในการวัด
บอย ๆ และไดขนาดที่แนนอน ใชในงานขยายแบบและแบงเปลือกเรือ
10. เลื่อยลอ (Compass saw) ลักษณะเปนเลื่อยปลายแปลม มีดามไมเปนมือถือมีทั้ง
ชนิดฟนตรงและชนิดฟนกลับ มีหลายขนาด ซึ่งสวนมากเปนเครื่องมือชางตอเรือทําขึ้นใชเอง
โดยใชใบเลื่อยลันดาที่เลิกใชงานแลวมาตัดเปนใบเลื่อยชนิดใบกวางบางและแคบบางตามตองการ
แลวแทงฟนเปนชนิดฟนตรงบาง ฟนกลับบาง ตามรูปแบบที่แสดงขางลางนี้

การใชงาน ใชลอแนวเรือสวนที่ติดไมสม่ําเสมอเพื่อใหแนวเรือชิดกันโดยตลอด แตการลอ
นี้จะตองใชฝมือ คือ ลอใหเที่ยง มิฉะนั้นจะยิ่งทําใหแนวเรือหางยิ่งขึ้นไปอีก จึงควรระมัดระวัง

63

หากแนวชิดกันมากนักจะใชเลื่อยลอฟนกลับ คือ พยายามสอดลงไปใหไดแนวก็ดึงขึ้นมา ถาใช
เลื่อยลอฟนตรงแลวใบเลื่อยมักจะหัก และถาลอนาน ๆ ใบเลื่อยก็จะเกิดความรอนทําใหใบเลื่อย
หักไดอกี ทางหนึ่ง
เลื่อยฝก (Bak saw) หรือเลื่อยลอธรรมดา ลักษณะเปนใบเลื่อยสี่เหลี่ยมผืนผาสวนสัน
เปนขอบเหล็กครอบเพื่อใหแข็งแรง ไมงอพับไปมา แทงฟนตรง ดามถือเปนไมมีนอตหางปลา
ขันบังคับใบเลื่อยไมใหหลุด และสามารถเปลี่ยนใบเลื่อยได ตามรูปแบบที่แสดงขางลางนี้

ั ฑ
การใชงาน ใชตัดปากไมทําเดือย หรือตัดไมเล็ก ๆ ตองการประหยัด เชน งานครุภณ
เรือ งานเรือเล็ก และงานเฟอรนิเจอรทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีทั้งฟนละเอียดและฟนหยาบ แลวแตชนิดที่
ของงานที่จะใช
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11. กบขูดหรือกบหวาย (Spoke shave) กบชนิดนี้มีทั้งชนิดที่ตัวกบทําดวยไม
และชนิดที่ตัวกบทําดวยเหล็ก ชนิดที่รางกบทําดวยไมนั้น ชางตอเรือมักจะทําขึ้นใชกันเอง แตก็
ไดผลหากชางมีความชํานาญ มีมือจับ 2 ขาง ชองกลางเปนที่ใสใบกบและลิ่ม อีกชองหนึ่งมีชอง
ไวเพื่อใหชี้บอกเวลาไส มีทั้งชนิดทองตรง และชนิดทองโคง ทั้ง 2 ชนิดนี้มีหนาที่ใชงานตางกัน
ชนิดหองตรงใชกับงานที่เปนวงโคงเขาหรือเปนวงกลม สวนกบทองโคงนั้นใชกับงานที่โคงออก
หรือครึ่งวงกลมตามรูปแบบที่แสดงขางลางนี้

การเก็บรักษา เมื่อเลิกใชงานแลวควรทําความสะอาดและทาน้ํามัน เวลาถอดใบบกออก
ควรระวังหามเคาะแรงเกินไปจะทําใหตัวกบหักไดเพราะเปนเหล็กหลอ แตถาหากตัวกบเปนไมก็
จะทําใหเยินหรือแตกได ขณะใชงานไมควรจับใหหางจากตัวหรือใบกบมาก เพราะจะทําใหหกั ได
เมื่อการสะดุด
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การลับใบกบขูด เมื่อตองการลับใบกบจะตองคลายหมุดที่บังคับฝาประกับออก แลวผา
ไมเสียบเขากับสวนบนของใบกบ ลับใหสม่ําเสมออยาใหใบเอียงหรือมนโคง เสือกไปมาใหสุด
หินตามรูปแบบที่แสดงขางลางนี้

แสดงการลับใบกบขูด
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12. เลื่อยซอน รูปลักษณะเหมือนกันกับโรงเลื่อยของเลื่อยอก ผิดกันแตใบเลื่อยซอน
นั้นมีใบเลื่อยแคบกวา เพราะตองการวงเลื่อยที่แคบและใบเลื่อยควรมีความหนากวาใบเลื่อยของ
เลื่อยอก เพราะขณะที่เลื่อยใบเลื่อยของเลื่อยจะเสียดสีกับไมมากจนเกิดความรอน คลองเลื่อยก็
ควรจะกวางกวา เพื่อชวยลดความรอนของใบเลื่อย และใบเลื่อยควรจะตึงและคมอยูเสมอ
การใชงาน ใชเลื่อยซอนทํากงเรือ ทวนเรือ มือลิง และงานอื่นที่ตองการวงโคง
ตามรูปแบบที่แสดงขางลางนี้
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13. สกรูไรหรือไขควง (Screw driver) มีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ ไขควงแบบธรรมดา
กับไขควงแบบสปริง (Typical spiral handdrill) งานตอเรือจําเปนจะตองใชกนั มากเพราะตัวเรือ
สวนประกอบอื่น ๆ มักจะใชยึดเหนี่ยวดวยตะปูเกลียวประมาณ 90% ทีเดียว สวนหัวสามารถ
เปลี่ยนขนาดของปลายไขควงได และมีทบี่ ังคับจะใหเขาหรือคลายเกลียวออกก็ได ตามรูปที่แสดง
ขางลางนี้

คอนไขควงเปลี่ยนขนาดได

การรักษา ควรรักษาชองเกลียวโดยการหยอดน้ํามันเครื่องไวเสมอ อยาใหเกลียวแหง
เพราะจะทําใหรองเกลียวลึกบังคับไมอยู และที่บังคับใหไขเขาหรือออกนั้นควรจะใหลงรองจริง ๆ
อยางใหคางอยูขางหนึ่งขางใดซึ่งจะทําใหที่บังคับเสียได
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14. คีม (Tong, Pincer) คีมมีอยูดวยกันหลายชนิด แตละชนิดก็มีรูปรางและที่ใชแตก
ตางกัน เหล็กที่ประกอบทําเปนสวนปากมักจะใชเหล็กกลาทํา ซึ่งจะทําหนาที่ตัดลวดหรือหัวตะปู
คีมแบงแยกออกเปนหลายชนิด ตามลักษณะงาน ดังนี้
ก. คีมปากนกแกว ใชตดั ลวด ตัดตะปู หรือถอนตะปู และใชผูกเหล็กกอสราง
ข. คีมปากจิ้งจก ใชตดั ลวด ปอกลวดสายไฟฟา ดามหุมยางหรือพลาสติก
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15. ระดับน้ําหรือปรอท (Capenter sleve landline level) มีทั้งชนิดไมและโลหะ ภายใน
บรรจุดวยหลอดแกวมีปรอทอยูภายใน เทียบหาไดทั้งแนวระดับและแนวดิ่ง เครื่องมือชนิดนีใ้ ช
กับงานเล็ก ๆ เทานั้น เพราะถาเปนงานใหญ ความคลาดเคลื่อนมีโอกาสเปนไปได

การรักษา ไมควรใหตกหรือไดรับความกระทบกระเทือนแรง ๆ เพราะจะทําใหหลอดแกว
แตกหรือหลุดได
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16. เหล็กนําศูนย ลักษณะเปนแทงเหล็กปลายแหลม ทําจากเหล็กดีเหนียว ชุบปลายให
แข็งเพื่อกันปลายเยิน ตามรูปแบบขางลางนี้

หนาที่การใชงาน ใชสงหัวตะปูหลังจากการเย็บเปลือกเรือไม ขนาดเล็กแลว เพื่อใหชัน
ยาปายอุดหัวตะปูปองกันการรั่ว หากไมสงหัวตะปูใหจมฝงลงไปในเนื้อไมแลว เมื่อยาชันทับหัว
ตะปูนานไป เมื่อเรือนั้นครูดกับเครื่องกีดขวางใตน้ํา จะทําใหชันยาที่ยาไวหลุด เรือจะรั่ว เครื่อง
ชิ้นนี้ถึงแมจะเปนชิ้นเล็กแตก็มีความจําเปน
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17. กบไสไม (Plane) กบไสไมนับวาเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญทั้งชางกอสรางและชาง
ตอเรือ มีทั้งแบบรางเหล็กแบบฝรั่ง และกบรางไมแบบไทยเรา กบมีอยู 2 ประเภท คือ กบผิว
และกบลาง แตกบลางก็ยังแบงออกเปน 3 ขนาด คือ กบลางสั้น กบลางกลาง และกบลางยาว
สวนกบผิวเอียงลาดสะพานกบประมาณ 50 องศา ในที่นี้จะกลาวในเฉพาะเรื่องการถอดกบและ
การลับใบกบเทานั้น
การถอดใบกบออกลับ ควรใชมือขวาจับลิ่มหัวแมมือกดฝาประกับและใบกบใหแนน
มือซายกุมที่รางกบใหแนนทัง้ สองมือ แลวยกขึ้นตรง ๆ ทอยทายกบลงบนหลังโตะไสไมเพียงครั้ง
เดียวใบกบจะหลุดออกโดยงาย ไมควรใชคอนตีเพราะจะทําใหทายรางกบแตกหรือเยิน ตาม
รูปแบบที่แสดงขางลางนี้

การลับใบกบ ควรลับใหเอียงลาดประมาณ 30 องศา
ประมาณ 45 องศา ตามรูปแนบที่แสดงขางลางนี้

สวนใบกบผิวควรลับใหเอียง
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ลับใบกบพยายาม
ลับใหสุดหิน

แสดงวิธีลับใบกบ
สวนหลังของใบกบลับใหเอียง 25 องศา
สวนหนาใบกบลับใหเอียง 30 องศา

การเก็บรักษา เมือ่ เลิกใชงานแลวจะถอดใบกบเก็บทุกครั้ง เพื่อมิใหขื่อกบงอโคงหรือ
ปองกันใบกบบิ่นเมื่อกระทบกับเครื่องมือชนิดอื่น ๆ
18. เลื่อยลันดา เปนเครื่องมือที่ใชกับงานชางไมทั่วไป แตก็มีความจําเปนสําหรับงานชาง
ตอเรือมาก หากไดเครื่องมือชิ้นนี้จะชวยใหงานตอเรือดําเนินไปไดเร็วมากขึ้น ในที่นี้จะกลาว
เฉพาะลักษณะของเลื่อยที่ดี ใบเลื่อยใชเหล็กอยางดี สปริงตัวไดดีไมงอหรือคดไดงาย เลื่อยลันดา
เราควรจําแนกเปนเลื่อยที่ใชตัดไมตามขวางกับชนิดที่ใชโกรกไมตามยาว ความเอียงของฟนเลื่อย
จะไมเหมือนกัน ดูภาพประกอบขางลางนี้

เลื่อยลันดาที่ใชโดยทั่ว ๆ ไป
เลื่อยลันตาที่ใชโดยทั่ว ๆ ไป

แสดงการฟนเลื่อยตัดตามขวาง

แสดงการแทงฟนเลื่อยโกรกตามยาว
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อนึ่ง เครื่องมือตาง ๆ ที่กลาวมานี้ เปนเครื่องมือที่ใชกับงานตอเรือขนาดเล็กและขนาด
กลางทั่ว ๆ ไป ถาเปนงานตอเรือขนาดใหญ และเปนการประกอบเชิงอุตสาหกรรมแลว จะมี
เครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานอีกมาก เครือ่ งมือเครื่องจักรที่ควรมีประจําโรงงานคือ
1. เครื่องไสไมชนิดแทนตั้งพื้น
2. เครื่องเลื่อยวงเดือน
3. เครื่องเลื่อยสายพาน
4. เครื่องขัดกระดาษทรายชนิดแทนตั้งพื้น
5. เครื่องเจาะเดือย
6. สวานตั้งพื้น
7. เครื่องเพลาะไม
8. เครื่องปมลม
9. เครื่องตอใบเลื่อยสายพาน
10. เครื่องทําบัว เซาะรอง
ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาที่จําเปนหลายชิ้น คือ
1. กบไสไมไฟฟา
2. เลื่อยวงเดือนชนิดมือถือ
3. สวานไฟฟาชนิดมือถือ
4. เครื่องขัดกระดาษทรายชนิดตาง ๆ
5. เครื่องทําบัว ทํารอง
6. เครื่องไขตะปูเกลียว
7. เครื่องเลื่อยฉลุ
8. เครื่องดูดฝุน
9. กาพนสี
10. เครื่องเจียรชนิดมือถือ
ฯลฯ
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สรุป
เครื่องมือที่ใชในงานตอเรือทั่ว ๆ ไป
เครื่องมือที่ใชในงานตอเรือนั้นแบงเปน 3 ประเภท คือ
1. เครื่องมือประจําตัวชาง
2. เครื่องมือประเภทเครื่องใชไฟฟา
3. เครื่องมือเครื่องจักรชนิดแทนตั้งพื้น
1. เครื่องมือประจําตัวชาง เปนเครื่องมือขนาดเล็กสามารถนําติดตัวไปไดสะดวก เชน
คอน สิ่ว เลื่อยชนิดตาง ๆ ขวาน สวานมือหรือโฉเฉ กบไสไม ระดับน้ํา รางบรรทัด ฯลฯ ใบกบ
สิ่วตาง ๆ ตองลับใหคมและและปรับใหไดฉากอยูเสมอ ความเอียงลาดจะตองไดตามเกณฑ
มาตรฐานวากําหนดใหเอียงกี่องศา จะตองระวังรักษาอยาใหคมกบหรือสิ่วบิ่น เลือ่ ยลันดาซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชในงานตอเรือมาก จะตองหมั่นแทงฟนใหคมอยูเสมอและจะตองใชใหถูกตองกับงาน
งานเลื่อยโกรกหรือเลื่อยตัด และจะตองหมั่นตรวจดูแลเลื่อยอยูเสมอ และใชเครื่องมือใหตรงกับ
งาน เชน คอนตอกตะปูจะไมเอาไปตีเหล็ก ฉาก 90 องศา ใชวดั ตัดปากไมไมควรเอาไปใชแทน
คอนตอกตะปูเพราะฉากจะเลือ่ น และพึงระลึกอยูเสมอวาจะเปนชางที่ดี ผลงานออกมาดีทํางาน
ไดรวดเร็วและเรียบรอยนัน้ จะตองมีเครือ่ งมือที่ดี มีประสิทธิภาพและจะตองเก็บรักษาอยางมี
ระเบียบเรียบรอย เมื่อเลิกใชก็จะตองเก็บเขาที่ใหเรียบรอย ดูสวยงาม หยิบใชก็งายหายก็รู และ
เมื่อชํารุดจะตองรีบบํารุงรักษาทันทีฝกจนเปนนิสัยแลวจะเปนชางที่ดี
2. เครื่องมือประเภทเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือประเภทเครื่องใชไฟฟานีเ้ ปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการใชงานมากมีอยูหลายชนิด เชน กบไฟฟา สวานไฟฟา เครื่องทําบัวเซาะ
รอง เลื่อยไฟฟา ฯลฯ เครื่องมือเหลานี้ถึงแมจะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงก็จริง แตถา
ไมไดศึกษาหรือดูแลอยางรอบคอบแลวก็จะมีอันตรายสูง เชนกัน เชน ใชกบไฟฟาไสไมถาใชไป
นาน ๆ จะเมื่อยขอมือใหรีบหยุดพักทันที เพราะทําใหพลาดเกิดอันตรายกับรางกายได เครื่องแตง
กายก็จะตองแตงใหรัดกุมไมรุงรัง ไมควรมองขามความปลอดภัย เพราะเลื่อยไฟฟาหรือกบไฟฟา
ทําใหชางเกิดอุบัติเหตุมามากแลว บางรายพิการและบางรายถึงกับเสียชีวิต จะตองหมั่นลับและ
แตงฟนเลื่อยใหคมอยูเสมอ
ขอควรระวัง เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด สายไฟเขาเครื่องทุกเครื่องจะตองปลอดภัยไม
ปอกหรือขาด ปลั๊กเสียบทั้งปลั๊กผูและตัวเมียเห็นชํารุดตองรีบเปลี่ยนทันทีและไมควรใชสายไฟไป
เสียบกับปลั๊กโดยตรง เพราะถาตัวเปยกน้าํ หรือยืนบนพืน้ ชื้น ๆ เมื่อเสียบพลาดไฟฟาอาจชอตหรือ
ลัดวงจรได ถาไมรอบคอบอาจเกิดอันตรายถึงแกชวี ติ ได และมีตัวอยางที่เกิดขึ้นมาแลวเปน
จํานวนไมนอย ครูอาจารยผูควบคุมการฝกงานของนักศึกษาจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยใหมาก
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3. เครื่องมือเครื่องจักรชนิดแทนตั้งพื้น เครื่องจักรชนิดแทนตั้งพืน้ เปนเครื่องจักรทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูง ความเร็วของรอบเครื่องจักรก็สูงมาก การใชงานจะตองใชอยาง
ระมัดระวังมากไมประมาทหรือหยอกลอขณะปฏิบัติงาน ถาพลาดอาจจะพิการไปตลอดชีวิต มีขอ
ควรระวังดังนี้
3.1 ตรวจสภาพความเรียบรอยของเครื่องจักรกอนใชงานทุกครั้ง
3.2 ใบเลื่อยตาง ๆ ใบมีดของกบ เครื่องไสไมควรลับปรับแตงใหคมอยูเสมอและ
เมื่อประกอบเขาควรใหแนนมั่นคง นอตสลักทุกตัวตองใสใหครบ ถาเกลียวนอตหมดสภาพควร
เปลี่ยนทันที เพียงตัวหนึ่งตัวใดขาดไปก็ตามตองหาใสใหมทันที
3.3 จะไมทําความสะอาดเครื่องมือเมื่อยังไมหยุดสนิท เพราะอุบตั ิเหตุมักเกิดขึน้
บอย ๆ เนื่องจากเอาผาหรือไมกวาดทําความสะอาดขณะเครื่องยังหมุนอยู จะตองรักษาดวยการเช็ค
เครื่อง ใชเครื่องปมลมเปาฝุนละอองอยูอยางสม่ําเสมอ หยอดน้ํามันและอัดจารบีเมื่อถึงกําหนด
เวลา ควรมีตารางการบํารุงรักษาประจําเครื่องจักร เมื่อเลิกใชงานควรคลุมผาใหเรียบรอยทุกครั้ง
3.4 ควรคํานึงถึงความปลอดภัยขณะใชงาน เชน ไมเอาชิ้นงานเล็ก ๆ มาเลื่อยหรือ
เขาเครื่องไสเพราะอาจจะพลิกหรือสะบัด ทําใหเลื่อยเลื่อยมือได อุบตั ิเหตุอยางนี้มกั เกิดขึน้ บอย ๆ
ถาผูใชไมระมัดระวัง ผูควบคุมไมดูแลอยางใกลชดิ ขณะทํางานควรเอาใจจดจออยูก บั งานและไม
หยอกลอกันขณะปฏิบัติงานอยางเด็ดขาด

76

บทที่ 8
สวนตาง ๆ ของโครงสรางเรือไม
(Structure of Boat)
ส ว นของโครงสร า งเรื อ โดยทั่ ว ๆ ไป เปรี ย บคล า ยกั บ โครงกระดู ก ของงู ห รื อ มนุ ษ ย
โครงสรางทุกสวนจะยึดเหนี่ยวสัมพันธกันโดยตลอด นับตั้งแตสวนใหญไปหาสวนนอย ความ
แข็งแรงของสวนหนึ่ งสวนใดจะดอยไปมิ ได เชนเดียวกันกับโครงสรางของอาคารบานเรือนมี
ความสําคัญตั้งแตฐานรากถึงหลังคา หากแตความมั่นคงแข็งแรงของเรือนั้นจะตองมีความแข็งแรง
มั่นคงในตัวของตัวเองมากกวาอาคาร อาคารรับน้ําหนักอยูกับที่และรับแรงลมเพียงครั้งคราว สวน
เรือนั้นจะตองรับแรงกระแทกจากคลื่นลมอยูเสมอ และยังจะตองรับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต
อยูตลอดเวลา แรงเหลานี้ตัวเรือจะถายทอดใหกับของเหลวคือน้ําเปนผูรับ น้ําจึงเปนเพียงตัวพยุง
เทานั้น มิใชตัวรองรับน้ําหนักเหมือนดินรองรับน้ําหนักของอาคาร
ฉะนั้นสวนของโครงสรางเรือจึงจะตองสรางขึ้นอยางมั่นคงแข็งแรง ในที่นี้จะกลาวเฉพาะ
สวนของโครงสรางของเรือไมและวิธีการยึดเหนีย่ วที่สําคัญ ๆ ตามลําดับดังตอไปนี้
1. กระดูกงู (Keel) กระดูกงู คือ สวนของโครงสรางที่อยูกึ่งกลางตอนลางของเรือ จะตอง
รับและเปนทีย่ ดึ เหนีย่ วของโครงสรางสวนอื่น ๆ ทุก ๆ สวนเสมือนกระดูกสันหลังของคนหรือของงู
หากสวนนี้ชํารุดเสียหายแลว ถาเปนรางกายของมนุษยก็จะเปนอัมพาต เปนงูหากกระดูกสันหลังหัก
หรือเคลื่อนแลวก็จะเลื้อยไปไหนไมได ตัวเรือก็เชนเดียวกัน กระดูกงูมีอยู 3 ประเภทดวยกันคือ
1.1 กระดูกงูแบน (Plate Keel) เปนแผนไมที่รองรับกงเรือ เปนฐานที่ตอทวนหัวและ
ทวนทายหรือแผนอุดทาย ใชกับเรือทองแบนเพราะชวยใหเรือกินน้ําตืน้ เชน เรือยนตเร็ว ควรใชไม
เนื้อแข็งหรือไมที่มีคุณภาพหรือสภาพที่ดที ี่สุด ไมมีตา ไมแตกราวบิดงอหรือเนือ้ ไมชันอยูภ ายใน
ยากแกการที่จะซอมแซมหรือแกไข
เพราะจะทําใหขาดความแข็งแรงและอาจเสียหายขึ้นภายหลัง
ลักษณะของกระดูกงูแบนสวนกวางของกระดูกงูจะมากกวาสวนหนา ตามภาพที่แสดง
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ภาพแสดงกระดูกงูแบน

กระดูกงูแบนชนิดมีเปลือกหุม

กระดูกงูแบนชนิดไมทับหลัง
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1.2 กระดูกงูตงั้ หรือกระดูกงูแทง (Kell Block) อยูในตําแหนงและทําหนาที่เชนเดียวกัน
กับกระดูกงูแบน ลักษณะมีสวนสูงมากกวาสวนกวาง กระดูกงูชนิดนี้ใหความแข็งแรงแกตัวเรือได
มากกวากระดูกงูแบน กระดูกงูชนิดนีใ้ ชกับเรือทองกลม ทั้งยังสามารถปองกันการกระแทกจาก
สิ่งกีดขวางใตน้ํา หินโสโครก และการเกยตื้นไดเปนอยางดี แตเรือจะกินน้ําลึกมากขึ้น การบังคับ
การเดินเรือจะยากหรือกินวงกวางกวาเรือทองแบน แตก็ชวยกันคลืน่ หรือรับแรงกระแทกจากคลื่น
ไดดีอีกดวย
ภาพแสดงกระดูกงูแทงหรือกระดูกงูตงั้
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1.3 กระดูกงูขาง (Side Keel) ติดอยูในตําแหนงมุมขางของทองเรือ กระดูกงูขาง
บางชนิดนํามาติดเสริมภายหลังเมื่อติดเปลือกเรือเรียบรอยแลว แตเรือทองเหลี่ยมหรือทองวี กระดูกงู
ขางมักจะฝงติดกับกงเรือมุมเรือลางทีเดียว กระดูกงูขางใชกับเรือทั้งทองเหลี่ยมและทองกลม
หนาที่ของกระดูกงูขาง ชวยในการทรงตัวของเรือมิใหโคลงขณะโตคลื่นลมจัด เรือ
ทองกลมมีความจําเปนมาก
กระดูกงูขางยังทําหนาที่ชวยพยุงหรือแบงรับน้าํ หนักของตัวเรือจาก
กระดูกงูทองเรือในขณะที่เรือเขาอูหรือขึ้นคาน
มีรูปรางและตําแหนงที่ติดตามภาพดังทีไ่ ดแสดง
ขางลาง

กระดูกงูทั้ง 3 ประเภททีก่ ลาวมานี้เปนสวนของโครงสรางที่สําคัญมาก ราคาสรางสูง
ชางตอเรือหรือเจาของเรือจะระวังเปนพิเศษ จึงตองเสริมไมรองรับใตทองกระดูกงูทงั้ 3 นี้ เมื่อเขาอู
หรือขึ้นคานจะตองเปลี่ยนไมรองรับนี้ทุกครั้ง ทั้งนี้เปนเพราะปองกันมิใหกระดูกงูไดรับความเสียหาย
เพราะถาไมมีไมรองรับกระดูกงูแลว กระดูกงูยอมจะผุ กรอน เพรียง* กินหรือเสียหายจากอุบัติเหตุ
อื่น ๆ การเปลี่ยนไมโครงสวนนี้ทําดวยความยากลําบากมาก เสียเวลาและคาใชจา ยสูง จึงจําเปน
จะตองรักษาสวนโครงสรางสวนนี้เปนอยางดี สวนนีเ้ รียก Wormshoe
* เพรียง คือ หอยชนิดหนึ่งฝงตัวเขาไปในเนื้อไมเปลือกทองเรือเปนหอยที่อยูระหวางน้ําจะลด
และน้ําเค็ม ขึ้นคานจะตองใชไฟลน
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2. ทวนเรือ (Stem) ทวนเรือเปนสวนของโครงสรางที่ตั้งอยูบนปลายกระดูกงูขางหนึ่ง
เรียกวาทวนหัว ตั้งอยูดายทายสุดของกระดูกงูเรียกวาทวนทาย รูปแบบของทวนเรือนั้นมี 2 แบบ คือ
แบบทวนตรง และแบบทวนโคง แบบทวนตรงนั้นจะวางในลักษณะใดก็ยอมแลวแตความนิยม สวน
แบบทวนโคง แบบซอนกนหอยนีจ้ ะมีใชตอกันในเรือประเภทเรือเล็ก เชน เรือแคนนู
2.1 ทวนหัวเรือ (Stem) ในสมัยกอนวิชาการตอเรือยังไมเจริญ ความเร็วของเรือก็นอย
ทวนเรือมักจะออกแบบตั้งในลักษณะที่ตรงตั้งฉาก 90 องศา เลยทีเดียว ตอมาวิวัฒนาการของวิชาการ
ตอเรือดีขึ้นและเครื่องยนตกม็ ีความเร็วสูงขึ้น ทวนเรือก็จะเอียงไปทางหัวเรือมากขึน้ เชน เรือยนต
เร็วในปจจุบันดูรูปรางของเรือคลายกับลูกธนู
และสวนตาง ๆ ก็จะออกแบบใหเอียงตามไปดวย
ถาเรือยนตที่ใชเครื่องยนตรอบชา รูปรางของทวนเรือจะไมเอียงมากนัก เชน เรือประมง
การติดตั้งทวน ทวนเรือจะตั้งอยูบนกระดูกงู ถาเปนเรือใหญจะเขาเดือย แตถา เปน
เรือขนาดเล็กก็จะตอแบบชนเฉย ๆ โดยมีไมพุกชวยประกอบยึดเหนี่ยว รอยสลักดวยนอตกอนทีจ่ ะ
ประกอบและรอยนอตควรใชสีจาดทาบริเวณรอยตอใหทั่วเสียกอนและใชดายดิบชุบสีจาดพันรอบ ๆ
หัวนอต ทั้งนี้เพื่อมิใหน้ําซึมเขามาทําใหเกิดการรั่วและผุขึ้นภายหลัง (ดูภาพแสดงการประกอบทวน)
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การบากทวน การบากทวนหรือขุดทวนเพื่อฝงแผนเปลือกเรือนัน้ เปนวิธีทยี่ ุงยากซับซอน ชาง
ตอเรือจะตองศึกษาจากการขยายแบบจนเปนที่เขาใจ เพราะเสนรอยบากจะเปลี่ยนไปตามมุมเอียงของ
เสนแนวน้ํา เมื่อขุดทวนแลวก็ทําไมแบบเพื่อเพลหนาทวนตอไป ตามรูปแบบที่แสดงขางลางนี้

ภาพแสดงการบากทวนเรือ
การระวังรักษาทวน กอนที่จะปลอยเรือลงน้ําควรหาเหล็กหรือทองเหลืองทองปลิง
ถาเปนเหล็กก็ควรเปนเหล็กอาบสังกะสีติดทาบหนาทวนเสียกอน เพือ่ ปองกันการกระแทก ทําใหทวน
กรอนหรือเสียหาย
2.2 ทวนทาย (Stern) ทวนทายของเรือไมนั้นจะมีเพียงเรือบางประเภทเทานั้น ลักษณะ
และหนาที่ของทวนทายนั้นก็เชนเดียวกับทวนหัว การประกอบทําเชนเดียวกัน จะตองมีพุกสําหรับ
ประกอบทวน ในปจจุบนั ชางตอเรือเราใชแผนไมอุดทายแทนทวนทาย

83

3. แผนอุดทาย (Transom) เรือยนตเร็วชนิดตาง ๆ ในปจจุบันนิยมใชเรือทายตัด ลักษณะ
เปนแผนไมแผนเดียวหรือหลายแผนเพลาะติดกัน ในเรือยนตเร็วขนาดเล็กมักจะใชไมอัดกันน้ําทํา
แผนอุดทาย ลักษณะของแผนอุดทายจะมีลักษณะเปนแผนเรียบตรง ๆ กับเปนแผนโคง มีทั้งแบบ
เอียงเขาและชนิดเอียงออก ชนิดเอียงออกสรางขันเพื่อปองกันน้ําเขาทายเวลาเรือหยุด
การเพลาะแผนอุดทาย ไมที่จะใชทาํ แผนอุดทายนั้นควรจะเปนไมชนิดที่มีการยืดและ
การหดตัวนอยที่สุด สวนมากใชไมสัก หากเปนไมชนิดอื่นก็ควรไดรับการผึ่งลมจนแหงดีพอสมควร
วิธีการเพลาะนั้นมี 2 วิธี คือ
3.1 เพลาะแนวกระทบเขาลิ้นกระบือ
3.2 เพลาะโดยวิธีรางลิ้น
ตามรูปแบบที่แสดงขางลางนี้

ภาพแสดงการเพลาะแบบรางลิ้น
การเพลาะแผนอุดทายนี้ควรจะใชกาวหาแนวเพลาะ เปนกาวกันน้ําอยางดี เชน ประเภท
กาวอีพอกซี่ (Epoxy)
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4. แผนทับหลังกระดูกงู (Hog) เปนแผนไมที่ตดิ ทับหลังกระดูกงู ติดอยูภ ายในและ
ทําหนาที่เปนไมรองรับกงและเปลือกเรือแผนแรก มีใชทงั้ เรือทองกลมและทองเหลีย่ ม ตามแบบรูป
ที่แสดงขางลางนี้

การเลือกไมทําแผนทับหลังกระดูกงู ควรใชไมที่ยาวตลอดหรือพยายามใหยาวที่สุดเทาที่จะ
หาได เพราะไมทับหลังกระดูกงูนี้จะชวยเสริมความแข็งแรงของกระดูกงู
วิธีทําไมทับหลังกระดูกงู ใชไมที่มีความกวางกวากระดูกงู โดยยืน่ ออกไปดานละไมนอย
กวา 2 เทาของแผนเปลือก สวนความหนานั้นไมควรนอยกวา 2 เทาของแผนเปลือก ดานลางจะกวาง
เทากับหลังของกระดูกงู
ดานขางไสเพลเอียงไปในแนวเดียวกันกับแนวทองของกงทุก ๆ กง
เพื่อที่จะใหรับเปลือกเรือแผนลางไดแนบสนิท การขันนอตหรือสกรูติดกับกระดูกงูนั้นควรจะขันใน
ลักษณะซิกแซกสลับกันไป มีระยะหางกันพอสมควร และกอนขันสลักหรือนอตควรทาสีจาดบนพื้น
แผนกระดูกงูใหทั่ว ทั้งนีเ้ พือ่ ปองกันมิใหเกิดชองวาง น้าํ ใตทองเรือจะเขาไปขังทําใหเกิดการผุได
5. กงเรือ (Frame) กงเรือถาเราจะแบงตามลักษณะ เราจะแบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้คือ
ก. กงที่ใชกับเรือทองเหลี่ยม เรียกวา “เฟรม” (Frame)
ข. กงที่ใชกับเรือทองกลม เรียกวา “ริบ” (Rib)
แตกงทั้ง 2 ลักษณะนี้ในภาษาไทยเราเรียกวา “กง” เพียงแตแบงแยกวิธีทําออกเปน
2 ประเภท คือ
5.1 กงแข็ง (Solid Frame) เปนแผนไมที่นํามาดัดแตงเปนรูปใหเขาลักษณะของทอง
เรือ อาจจะตอความยาวกันบางเนื่องจากความกวางของไมไมพอ แตถากวางมากเสี้ยนของไมจะ
ตัดขวางขาดความแข็งแรงไป แลวมีไมทาบขางกงโดยความหนาและความกวางของไมทาบนั้นควร
จะมีขนาดเทากับกง แลวรอยนอตหรือสกรูติดกับกง กงแข็งนีใ้ ชทั้งเรือทองกลมและเรือทองเหลี่ยม
เรือทองเหลี่ยมจะมีไมทาบเฉพาะที่มุมกงเทานั้น เรียกวา ไมพุกทาบมุม (Gusset) ดังภาพที่แสดง
ตอไป
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5.2 กงออน ปกติใชกับเรือทองกลม เพราะกงนัน้ จะตองดัดใหนอนแนบไปกับทองเรือ
ภายในตั้งแตกราบซายไปหากราบขวา ขั้นตอนของการเขากงออนเมื่อประกอบเปลือกเรือ โดยมี
กงแข็งซึ่งทําหนาที่เปนกงลวงที่ติดเปนระยะ ๆ ไปแลว จึงนํากงออนที่ไสแตงไดขนาดเรียบรอยแลว
ลงแชน้ําเย็นประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อใหเซลของไมอิ่มตัว นําเขาอบความรอนดวยไอน้ํา ทั้งนี้เพื่อให
เซลไมขยายตัว เมื่อทดสอบวาออนตัวดีแลวก็นาํ มาทาบกับทองเรือดานในเปนระยะ ๆ ไป การทาบ
กงออนนีภ้ าษาชางตอเรือเรียกวา “การเหยียบกง” และจะตองทําขณะที่กําลังรอนอยู มิฉะนั้นกงจะหัก
ตอกตะปูบังคับไวชั่วคราว ตอไปเจาะรูนาํ ตะปูทองแดงชนิดเหลีย่ มหัวดอกเห็ดย้ําหมุด (Revet) หรือ
บางที่ก็ใชตะปูเกลียว แตความมั่นคงนั้นสูก ารย้ําหมุดไมได กงออนนีใ้ ชกับเรือทองกลม ชนิดแบบ
เรียบและแบบเกล็ด เมื่อติดกงออนสวนใหญแลวจึงถอดกงลวงที่ติดสํารองไวออก กอนถอดกงลวงที่
ใชเปนหุน ออก ควรตีไมค้ํายันความกวางของเรือไว เพือ่ ปองกันมิใหตัวเรือบีบคืนตัวหุบเขามา
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ภาพแสดงการตอเปลือกเรือ
ไมที่ใชทํากงออน กงออนสวนใหญใชไมสักทํา ควรเปนไมชนิดดี เสี้ยนตรงไมมีตา
และแตกราว เพราะถาไมมตี า แตกราวหรือเสี้ยนขวางแลว เมื่อนําไปอบไอน้ําและตัดเกือบจะเปน
วงกลมจะหักหรือฉีกได ทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายไปโดยเปลาประโยชน
6. เปลือกเรือ (Planking) เปลือกเรือคือสวนที่หุมหอโครงสรางของตัวเรือและเปนสวนที่
กั้นมิใหน้ําเขาเรือ เปลือกเรือจะติดผนึกภายนอกกงเรือ เปลือกเรือไมโดยทั่วไปมีอยูดว ยกัน 2 ชนิด คือ
6.1 เปลือกเรือชั้นเดียว เปนเปลือกเรือที่ใชตอกันทั่ว ๆ ไป ไมวาเปนเรือขนาดเล็กหรือ
เรือขนาดใหญ ผนึกติดกับกงดวยตะปูหรือลูกประสัก มีขนาดความหนาและความกวางตามสวนของ
เรือ แตไมควรกวางกวา 8 – 9 นิ้ว แตก็อาจยกเวนสําหรับกระดานเปลือกเรือแผนลางสุด
ไมเปลือกเรือควรจะเปนไมที่ไดรับการผึ่ง (ลม) มาจนแหงดีพอสมควร จะไมใชไม
อบ เพราะไมที่ไมแหงเมื่อนําเขาประกอบแลวจะหดตัวทําใหแนวเรือหางหรือถาแหงเกินไป เมือ่ ถูกน้าํ
จะยืดเบียดกันจนโกงหรือฉีกได
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กระดานเปลือกเรือสวนตอนโคงของทองเรือจะเปนแผนที่มีหนาแคบ รอยตอของกระดาน
เปลือกเรืออาจทําไดหลายวิธี เชน การตอกระดานเปลือกเรือขนาดใหญอาจใชวิธีการตอแบบเขาปาก
กบ ซึ่งเปนวิธีที่แข็งแรงพอและควรจะใหความยาวของรอยตอยาวประมาณ 4 เทาของความกวางของ
แผนเปลือกเรือ และใหสวนปลายของรอยตอของกระดานเปลือกเรืออยูที่กงเพื่อการยึดเหนี่ยวรอยตอ
ดานตะปู ยังมีการตอแผนเปลือกเรืออีกวิธีหนึ่ง คือ การตอแบบใชไมทับหัวตอ ซึ่งเปนวิธีงายกวา
ประหยัดไมและประหยัดเวลา ในการตอเรือขนาดใหญที่มีกงหนา 5 นิ้ว หรือกวางกวานัน้ ควรให
รอยตอของกระดานเปลือกเรือตอขึ้นบนกง แตถากงเรือมีความหนานอยกวา 5 นิ้ว ก็ควรใชวิธีตอชน
มีไมทาบใหรอยตออยูระหวางกึ่งกลางของชองกงแลวใชไมทาบยึดหัวตอ ไมทาบที่ใชทับหัวตอมี
ความหนาเทากันกับความหนาของเปลือกเรือและควรมีความยาวเต็มชวงกง และสวนหัวไมทาบทีช่ น
กับกงเรือ ควรปาดเพลไวเพื่อใหน้ําไหลได (ดูภาพประกอบ) และควรใชนอตหรือสกรูยึดติดกับ
กระดานเปลือกเรือโดยทาสีจาดหรือกาวกันน้ําทุกรอยตอ

ภาพแสดงการประกอบเปลือกเรือ
การตอเปลือกเรือนั้นตามหลักวิชาการกําหนดไววา ไมควรใหหัวของรอยตอตรงกัน
แตถาจะตรงกันไดจะตองหางจากรอยตอเดิมมาแลว 4 แผน ตามภาพที่แสดงไวแลว และจะเปนการ
ดีที่สุดถาเราจะทําผังตําแหนงของรอยตอไวกอนตามความยาวของไมกระดานเปลือกเรือจะอํานวยให
6.2 เปลือกเรือสองชั้น (Laminate) เปลือกเรือชนิดนีใ้ ชกับเรือทองเหลี่ยมประเภท เรือ
ยนตเร็ว วัตถุประสงคของการสรางเปลือกเรือแบบนีก้ ็เพื่อใหสามารถรับแรงกระแทกจากคลื่นไดดี
กวาเปลือกเรือชั้นเดียว เราจะเปรียบเทียบความแข็งแรงของเปลือกเรือสองชั้นนี้โดยสังเกตจากวิธกี าร
นําไมอัดความหนาที่เทากันและไมอัดสามารถรับแรงไดดกี วาไมธรรมดา
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วิธีการเขาเปลือกเรือสองชั้น เมื่อติดไมทาบแนวหรือกระดานเสร็จแลวก็เขาเปลือกเรือ
ชั้นแรก โดยเขาใหแนวของเปลือกเรือเฉียงเปนมุม 45 องศา กับเสนแนวน้ําหรือเสนปากเรือ ทั้ง
เปลือกทองเรือและเปลือกขางเรือเรียงชิดสนิทกันโดยตลอด กอนที่จะเขาเปลือกเรือชั้นที่ 2 จะตองทา
ดวยสีจาดหรือกาวอีพอกซี่ชนิดกันน้ําบุดว ยผาดิบ แตจะตองทําพรอมกับการเขาเปลือกเรือชั้นที่ 2
ไมควรทากาวลวงหนาไปมาก ๆ เพราะจะทําใหบุผาและเขาเปลือกไมทัน ซึ่งจะทําใหมีชองหาง
ระหวางชัน้ ที่ตอ เกิดรอยรัว่ ขึ้นภายหลัง

7. ฝกมะขามหรือคานรับดาดฟา (Deck Beam) เมื่อเขาเปลือกเรือใกลจะถึงปากเรือ คือ
ประมาณอีกสามแผนจะถึงปากเรือ เราจะติดฝกมะขามหรือคานรับดาดฟา ติดอเสตามยาว และติดไม
รองรับปากระวาง (Carline) ควรจัดทําในขณะเดียวกันกับการวางฝกมะขาม หากของระวางโตกวา
หนึ่งชว งกงแล ว ก็ ตัด ฝก มะขามใหปลายฝก มะขามยึ ด ติด ไมรองรั บปากระวาง เพื่ อ ใหด าดฟา เรือ
แข็งแรงและปองกันการรั่ว ตรงกับชองระวางควรใชเหล็กเสนยึดติดตอระหวางไมรองรับฝกมะขาม
กับอเสบนใหมีจํานวนตามความเหมาะสม เหล็กนี้ควรเปนชุบสังกะสี ทําเกลียวทั้งสองดาน เพื่อให
อัดติดกับฝกมะขาม ติดแผนกับไมรองรับปากระวาง ตามภาพที่แสดงขางลางนี้
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ภาพของโครงสรางของอเสบนฉากตั้ง ฉากนอน

หนาที่ของฝกมะขามหรือคานรับดาดฟา คือ รับน้ําหนักจากดาดฟาทัง้ หมดแลวถายน้ําหนัก
นั้นไปยังกงอีกทอดหนึ่ง และยังทําหนาที่ยดึ ปากเรือไมใหหุบเขาเมื่อถูกแรงกระแทกจากภายนอก
และยึดปากเรือมิใหแบะออกเมื่อรับน้ําหนักบรรทุกดาดฟามาก
ปกติเรือไมขนาดเล็กเรามักจะติด
ฝกมะขามกับหัวกงตอนปากเรือดวยนอตหรือสกรูอยางมั่นคง เพราะขณะที่เรือเทียบทาเรือ เรือมักจะ
กระแทกกับทาหรือโปะเทียบเรืออยางแรงและบอย ๆ หากไมมนั่ คงแลวจะกระแทกกระเทือนถึง
เปลือกเรือ ทําใหเปลือกเรือแตกราวได
ถาเปนเรือไมขนาดใหญ เชน เรือประมง เรือหาปลา เมือ่ เราโดนคลื่นลมจัดเรือจะมีอาการ
โคลงและโยนตัวไป แรงปะทะขางเรือจะบีบตอนมุมของดาดฟา ดังนั้น โครงเรือตอนมุมดาดฟาเรือ
ตลอดลําเรือจึงจําเปนจะตองมีความแข็งแรงพอที่จะรับแรงอัดได
จึงตองใสฉากแขวนหรือพุก
(Hanging Knee) ไวเปนระยะ ๆ ตลอดลําโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณปากระวาง (ดูภาพประกอบ) ใน
ทํานองเดียวกันควรใสฉากนอน (Lodging Knee) เพื่อชวยรับแรงปะทะตามแนวนอน ฉากเหลานี้ควร
ใสในบริเวณทีต่ องการความแข็งแรงเปนพิเศษ หรือตรงชองปากระวางใหญ ๆ ฉากตั้งและฉากนอนที่
ใสในบริเวณคานที่รับเสากระโดงหรือกวาน ควรยึดดวยนอตใหแข็งแรง ในการตัดฉากจะตองตัดให
ถูกวิธี ซึ่งจะชวยใหมีความแข็งแรงดีขึ้น ตองใหแนวเสี้ยนไมมีแนวยาวที่สุดในพุก (ตามภาพทีแ่ สดง
ขางลางนี้)
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ภาพแสดงการเลือกตัดไมพกุ
การหาความนูนของดาดฟา ชางตอเรือเล็กแบบชาวบาน เชน ตอเรือหางยาว หรือเรือ
สองตอน ก็กาํ หนดความนูนของดาดฟากันเองตามความนิยม หรือความพอใจของเจาของหรือชาง
จะเห็นวามีความนูนมากบางนอยบาง ซึ่งไดประโยชนใชสอยนอยที่สุด ในที่นี้จะกลาวโดยใช
หลักสูตรมาตรฐานที่วางการตอเรือใชกันทั่วไปทั้งเรือไมและเรือเหล็ก สูตรมีดังนี้
ความนูนของดาดฟา เทากับ

ความกวางทั้งหมดของดาดฟา
50

วิธีการเขียนความโคงของความนูนของดาดฟา การเขียนจะเขียนหรือสรางลงบนพื้นขยาย
แบบ แลวถายมาเขียนแบบบนไมที่จะทําฝกมะขามจริง จะตองหาความนูนของฝกมะขามทุก ๆ ตัว
(1) เมื่อไดผลของความนูนของดาดฟาแลว ความนูนที่ไดนี้เปนความนูนสูงสุดของดาดฟา
แบงความกวางของดาดฟาออกเปน 2 สวน กําหนดใหความกวางทัง้ หมดเปนเสนตรง ก. ข. แบง
เสนตรง ก. ข. ออกเปน 2 สวน ที่ ค. และสรางเสนตั้งฉากที่ ค. ใหใช ค. เปนจุดศูนยกลาง เขียน
สวนโคงของวงกลมรัศมีเทากับความนูนของดาดฟาที่หาไดตัดเสนตรง ก. ข. และเสนตั้งฉากที่ ง.
จ. ฉ. และตอเสนตั้งฉาก ค. จ. ลงมาที่ ช.
(2) แบงสวนบนเสนตรง ก. ค. และ ค. ข. ออกเปนสวน ๆ ซีกละเทา ๆ กัน ตามขนาด
ความกวางของดาดฟา สวนที่แบงยิ่งมากเทาไรเสนโคงของความนูนดาดฟายิ่งสวยมากเทานั้น ในที่นี้
จะแบงออกเปนซีกละ 3 สวน รวมเปน 6 สวน สรางเสนตั้งฉากลงบนสวนที่แบงไดนี้และให
หมายเลขเปน 1, 2, 3, 4, 5, 6 จุด ก. เปนหมายเลข 0 และเสนตั้งฉาก ฉ. ช. คือ หมายเลข 3 และ
แบงสวนบนเสนโคง ง. จ. และ จ. ฉ. ออกเปนสวน ๆ เทากันกับเสนตรง ก. ค. และ ค. ข. ให
หมายเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จุด 0 คือ จุด ง. จุด 3 คือ จุด จ. และจุด 6 คือ จุด ฉ.
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(3) ลากเสนตรง 1, 2, 3, 4 และ 5 ลงมาที่จุด ช. ผานเสนตรง ก. ข. แลวนําความยาว
ของเสนชวงทีอ่ ยูบนเสนตรงไปเขียนกําหนดลงบนเสนตั้งฉาก 1, 2, 3, 4 และ 5 แลวลากเสนโคง
จากจุด ก. ผานจุดที่กําหนดไวบนเสนตั้งฉากตาง ๆ ไปจนถึงจุด ข. ก็จะได ความนูนของฝกมะขาม
แลว 1 ตัว ฝกมะขามตัวอื่น ๆ ก็ใชวิธีหาเชนเดียวกัน
เมื่อไดความนูนของฝกมะขามดานบนแลว ก็ใชเครื่องมือลากเสนขนานของความสูง
ของฝกมะขาม ตามภาพขางลางนี้
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8. พื้นดาดฟา (Deck Floor) ลักษณะของพื้นดาดฟาก็คลายกันกับพื้นบานใชวิธแี บบตีแนว
ชนธรรมดามีไมรองรับแนวเหมือนเขาเปลือกเรือ ถาเปนพื้นดาดฟาภายในหองมักจะปูดวยพืน้ อบราง
ลิ้นเหมือนพืน้ บาน วิธีนี้ไมมีไมทาบแนวรองรับแตจะไมใชกับพื้นดาดฟาเปยก (คือตากแดด ตากฝน)
เรือประมงใชทั้งสองวิธีที่กลาวมานี้
หลักการทั่ว ๆ ไป ดาดฟาเรือควรจะมีความกวางไมเกิน 5 นิ้ว พื้นดาดฟาเรือที่กวางมาก
เกินไปจะทําใหการยึดเหนี่ยวไมแข็งแรง และไมที่กวางจะมีการหดตัวมากดวย การยึดเหนี่ยวพื้น
ดาดฟาติดกับฝกมะขามควรใชตะปูเกลียวทองเหลืองหรือตะปูชุบสังกะสี การวางระยะตอของพื้น
ดาดฟาเรือใหทําเชนเดียวกันกับการวางรอยตอของกระดานเปลือกเรือ คือ รอยตอของพื้นดาดฟาเรือ
ของแตละแผนจะตองหางกันไมนอยกวา 3 ชองของฝกมะขาม รอยตอควรใชวิธีตอชนกันที่ฝกมะขาม
ดาดฟาเรือที่ขอบกราบ ถากราบเรือปดโดยรอบทั้งหมดควรเจาะชองระบายน้ําทุกระยะ 2 - 3 ชวงกง
และใหมีรูโตพอที่จะระบายน้ําไดรวดเร็ว ถาเปนเรือไมขนาดใหญ เชน เรือประมง พื้นดาดฟาควร
ตอกหมันยาชัน การตอกหมันยาชันดาดฟาควรเซาะรองพื้นดาดฟาใหลึกประมาณ 2 ใน 3 ของความ
หนาของพื้นดาดฟาเรือ และรองกวางประมาณ 1/8 นิ้ว บริเวณที่จะตั้งกวานบนพืน้ ดาดฟาและอืน่ ๆ
ควรจะใสไมรองรับระหวางฝกมะขาม
วิธีปพู ื้นดาดฟา มุมปลายของแผนกระดานพื้นดาดฟาที่เขาชนกับขอบกราบพื้นดาดฟาควร
ตัดมุมเพื่อกันผุ เพราะถาเปนมุมแหลมเมื่อถูกความชืน้ ของน้ํามักจะเกิดการผุไดงา ย แตในปจจุบัน
ชางตอเรือไดใชไฟเบอรกลาส (Fibreglass) บุทับพื้นดาดฟาทั้งหัวและทาย นับวาเปนการเพิ่มความ
ทนทานใหแกพื้นดาดฟาเรือเปนอยางดี และยังทําความสะอาดไดงายอีกดวย
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ภาพแสดงการปูพื้นดาดฟา
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การใชไมในตําแหนงตาง ๆ ของสวนประกอบตัวเรือ
1. โขนเรือ

เปนไมสวนหัวเรือสุด ตัวโขนเรือผาเฉียงสองขางเรือรับไมขึ้นเรือ ในสวนนี้ไมขึ้นเรือจะยึด
ติดกับโขนเรือโดยสกรูเกลียวปลอยตัวโขนเรือ ทําดวยไมประดู
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2. กระดูกงู

เปนไมทอดตัวไปตลอดความยาวเรือจนสุดหางปลาเปนฐานตั้งกงเรือ ทําดวยไมประดู
3. กงเรือ

เปนไมที่ทําหนาที่เปนโครงสรางตัวเรือใหไดรูปแบบตามตองการเพื่อรองรับไมขึ้นเรือ
วางอยูบนกระดูกงูและถูกทับดวยไมทับกระดุกงูอีกชัน้ หนึ่ง ทําดวยไมตะเคียนทอง

98

4. ทับกระดูกงู

เปนไมที่วางทับหลังกงเรือสวนทีต่ ิดกับกระดูกงูรอนดวยนอตบีบกงเรือตัดกับกระดูกงู ใชไม
ตะเคียนทอง
5. ไมขึ้นเรือ

เปนไมเปลือกเรือแนบกับกงโดยใชลูกคลักเปนตัวรอยยึดกับกง ใชไมตะเคียนทอง
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6. กราบออนนอก

เปนไมขึ้นเรือซึ่งอยูระหวางไมทับหัวกงกับกราบหนาดานนอกสวนบนสุดของไมขึ้นเรือ
ทําดวยไมตะเคียนทอง ยึดติดกับกงเรือดวยลูกคลัก
7. กราบออนใน

เปนไมที่ติดตั้งในลักษณะอเสปะกับกงแตบางกวา เรียงตัวเรียบเปนผนังอยูในตําแหนง
เดียวกับกราบออนดานนอก แตอยูดานในเรือ ทําดวยไมประดู ยึดติดกับกงเรือดวยสกรูเกลียวปลอย
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8. ตะเฆ

ตะเฆกงเรือ

ตะเฆฝกมะขาม
เปนไมวางทับหลังกงเรือ และฝกมะขาม เพือ่ ยึดใหกงเรือและฝกมะขามแข็งแรง ถาเปน
ตะเฆกงเรือจะวางถัดจากไมทับกระดูกงูทงั้ สองขาง ขางละสองแถวยึดติดกับกงเรือโดยใชนอต ทํา
ดวยไมตะเคียนทอง
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9. หางปลา

เปนไมแผนหนาตั้งอยูบนกระดูกงูดานทาย เปนที่ออกของเพลาใบจักร สวนทีต่ ิดกับ
กระดูกงูทําเปนเดือยยื่นลงไปในเนื้อไมกระดูกงู ใชไมสองทอนตอกันโดยมีไมหมอนทําเปนเดือยฝง
เขาไปในเนื้อไมหางปลากดติดกับกระดูกงูโดยใชนอตบีบ ทําดวยไมประดู
10. กราบหนา

เปนไมกันกระทบขางเรือ ตบแตงใหเรียวไปตามรูปเรือตัดกับกงเรือโดยใชนอตบีบติด
กับกงเรือ เจาะรอยทะลุกับอะเสประกับกงแถวบนดานใน แบบสลับฟนปลา ทําดวยไมตะเคียนทอง
สวนดานนอกของกราบหนาจะมอบดวยไมประดู
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11. อเสปะกับกง

เปนไมยึดกงดานในของตัวเรือ ยึดติดกับกงเรือดานซายขวาเพื่อกันกงรวนกอนที่จะ
ประกอบไมขนึ้ เรือบีบติดกับกง โดยใชนอตเจาะทแยงสลับฟนปลา ทําดวยไมตะเคียนทอง
12. ตะเกียบ

เปนไมยึดหางปลายื่นออกไปทางดานทายเรือไปถึงจานทาย ตบแตงเรียบไปตามรูปเรือ
ดานลางของไมตะเกียบยึดติดกับกงเรือดวยนอต ทําดวยไมตะเคียนทอง
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13. ฝกมะขามรับพื้นดาดฟาตัวเรือ, เกง, ดาดฟาหลังคา

เปนไมรับพื้นดาดฟาตัวเรือและเกงเรือ ยึดติดกับกงทางดานปลายทั้ง 2 ขาง ดวยนอต ทํา
ดวยไมตะเคียนทอง
14. พื้นดาดฟาตัวเรือ

พื้นดาดฟาตัวเรือสวนที่อยูกลางแจงตองทนตอน้ํา แดด และฝน วางอยูบ นฝกมะขามยึด
ติดอยูกับฝกมะขามดวยสกรูและนอต ทําดวยไมประดู ไมเต็งมาเลเซีย (บาเลา) ไม SELANGAN
BATU จากอินโดนีเซีย ไมเคี่ยม
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15. ทับหัวกง

เปนไมปดทับหัวกงตลอดลําเรือ การติดตั้งใชตะปูแบนตอกติดกับกราบออนทั้ง
ทางดานนอกและดานใน ทําดวยไมประดู
16. พื้นเกง

เปนไมพื้นปูเรียบสอดลิ้นประสานกันทุกแผน ใชตะปูตอกติดกับฝกมะขามทุกแผน ใชไม
ประดู หรือแดง ปจจุบันใชเต็งมาเลเซียอบรางลิ้น, ไมเคี่ยม
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17. ฝาเกง

เปนสวนทําหนาที่เปนหนาตางเลื่อนขึ้นลงได เปดเพื่อรองรับอากาศและปดกันคลื่นลม
ใชไมประดู, แดง, ชิงชัน, เคี่ยม, อินทนิล, มะคาโมง
18. พื้นดาดฟาหลังคา

เปนพื้นสวนทีอ่ ยูบนสุดของเกงเรือ ตากแดดฝนและไอน้าํ เค็ม ใชไมประดูหรือไมแดง
อบรางลิ้น ปจจุบันยังปูทับดวยพลาสติกใยแกวอีกชั้นหนึง่ เพื่อกันน้ําฝน
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19. ฐานแทนเครื่อง

เปนไมรองรับเครื่องจักรใหญ เครือ่ งละ 2 แทน วางคูกันใชนอตหรือสกรูบีบติดกับกงเรือ
ทําดวยไมประดู
20. เสาเกงเรือ

เปนเสาโครงสรางของเกงเรือตอยึดกันมาจากฝกมะขาม, ตะเฆ และกงเรือ ใชไมตะเคียน,
ไมแดง
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21. อกไกหรืออเสรับฝกมะขาม

เปนไมที่ใชยึดฝกมะขามดานลาง มีหนาที่หลักในการเบสของ เชน เครื่องยนตกับถัง
น้ํามันขณะทําการซอมทํา เปนตน ใชไมประดู, ตะเคียนทอง, แดง
22. จับปงหรือกางเกงลิง

เปนไมหนาแปลนเพลาประกอบติดอยูที่ดานหนาของหางปลาและทําหนาที่รับกระดาน
ขึ้นเรือ แผนที่ 1 – 4 ทําดวยไมตะเคียนทองหรือประดู
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23. เกาะ

เปนไมที่ใชขึ้นทับไมขึ้นเรือ ตรงบริเวณใตกราบหนาเพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดจากการ
กระแทกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับไมขึ้นเรือโดยตรง ทําดวยไมสัก
24. ลูกสลัก, ลูกกะสัก หรือลูกคลัก

เปนไมที่ทําหนาทีแ่ ทนนอตยึดระหวางไมขึ้นเรือกราบออนนอกกับกงเรือใหความแข็งแรง
สูงในการเกาะยึด ใชไมแสมสาร ตัวลิ้นใชไมตะเคียนทอง
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23. เบ็ดเตล็ด
23.1 พื้นหองเครื่อง ใชไมประดู หรือไมแดง
23.2 เสากระโดงเรือ ใชไมประดู
23.3 เสาผูกเรือ ใชไมประดู
23.4 ผนังกั้นหอง ใชไมตะเคียนทอง, ไมเต็งมาเลเซีย อบรางลิ้น
23.5 ไมกรุผนังเกงดานใน ใชไมประดู, ไมเต็งมาเลเซีย อบรางลิ้น
23.6 ไมพื้นดาดฟาเรือ ปจจุบันใชไมเต็งมาเลเซีย เกรดหนักทีเ่ รียกวา SELANGAN BATU จาก
อินโดนีเซีย ไมตะเคียนทอง
23.7 พังงาเรือ ใชไมมะคาโมง, ไมสัก, ไมประดู, ไมชิงชัน
23.8 ไมขึ้นเรือในเรือขนาดเล็ก เชน เรือทางธุรการ การซอมทําในบางกรณี ใชไมสัก,
ไมตะเคียนทอง
23.9 ไมเคราเกงเรือที่ตองการน้ําหนักเบาและเปนเรือขนาดเล็ก ใชไมยมหอม เพราะมีน้ําหนักเบา,
เหนียว และดูดตะปู
23.10 ไมตะเคียนชันตาแมวนิยมใชตอ เรือทางภาคใต โดยใชแทนไมตะเคียนทอง
23.11 ปกน้ําหรือกันโครง ใชไมตะเคียนทอง
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บทที่ 11
การขยายแบบลายเสนเทาขนาดจริง
คํานํา
ลําดับแรกของการตอเรือจากแบบแปลน ไดแก การขยายแบบลายเสนใหไดเทาขนาดเรือจริง
ครั้งแรกเราอาจจะเขาใจวาไมจําเปนตองใชเวลามากนักในการขยายแบบ โดยใชสัดสวนเทาของจริง
แตที่จริงแลวก็ใชเวลามากเหมือนกัน แตก็ยังประหยัดเวลากวาทีจ่ ะตองมาเสียเวลาตบแตงกงดวยมือ
ในภายหลัง ถาแบบนั้นไมไดขยายใหไดสัดสวนถูกตอง
1. พื้นไมสําหรับขยายแบบ
ความตองการในการขยายแบบลายเสนใหเทากับขนาดจริงของเรือนั้น จําเปนตองเขียน
บนพื้นไมที่มผี ิวหนาเรียบและเสมอกัน ขนาดของพื้นกระดานจะตองยาวกวาตัวเรืออยางนอย 6 ฟุต
และกวางกวาตัวเรืออยางนอย 6 ฟุต จากเสนฐานถึงกราบเรือตอนที่สูงสุด และหากวาไมสามารถ
จัดหาพืน้ ที่ที่ยาวพอในการทีจ่ ะขยายแบบลายเสนแลว เราอาจแบงสวนขยายออกเปน 2 สวน ดังนั้น
พื้นที่ที่จะทําการขยายแบบจะตองยาวกวาครึ่งหนึ่งของความยาวของเรือ รวมกับความยาวของระยะ
เสนตัด (สถานี) 2 ชอง เปนตนวา เรือขนาด 60 ฟุต แบงชองเสนตัดชองละ 5 ฟุต ความยาวของ
พื้นที่จะตองเทากับ 30 ฟุต + 10 ฟุต + 4 ฟุต = 44 ฟุต
ความยาวสวนเกินของพืน้ ที่ที่เหลือไวตอนปลายทั้งสองดาน
จําเปนสําหรับใหไมแบบ
(Batten) สําหรับดัดตีเสนโคงพาดวางไวตามรูปความโคงเลยไปจากแบบ ซึ่งจะทําใหการเขียนเสนโคง
ไดรูปดียิ่งขึน้
2. ไมแบบ (Batten)
ไมแบบที่ใชในการเขียนเสนโคง ควรทําจากไมที่มีเสี้ยนตรงตลอด ซึ่งสามารถจะดัดได
งายและไมแตก ขนาดของไมแบบควรมีขนาดดังนี้
สําหรับใชในการเขียนเสนกราบเรือ และสวนที่มีความโคงมาก
ใชไมแบบขนาด
1 ½” x 1 ½” หรือ 2” x 3/8”
สําหรับเสนระดับน้ํา
ไมแบบขนาด 1” x 3/8”
จํานวน 1 อัน
ไมแบบขนาด 3/4” x 3/4”
จํานวน 1 อัน
สําหรับรูปตัดกง
ไมแบบ 3/8” x 5/8”
จํานวน 1 อัน
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เพื่อความสะดวกในการวัดระยะตามแนวตัง้ ฉากกับเสนฐานจากแบบขยาย เราควรใชไมที่
ตรงตลอด ขนาดโตพอสมควร ตียึดดวยตะปูไวชิดเสนฐานตลอดความยาวของเสนฐาน การวัดระยะ
จะทําไดโดยการใชปลายสุดขางหนึ่งของไมบรรทัดวัดชิดกับเสนฐาน โดยใหปลายไมชนกับไมดาม
ติดเสนฐาน แลววัดระยะตามแนวตัง้ ฉาก จะทําใหสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
ในการขยายแบบลายเสน ถาหากวาเรามีพื้นที่จํากัดในการขยายแบบ มีวิธีที่จะประหยัด
พื้นที่ไดโดยการเขียนแบบลายเสนซอนกันโดยการเขียนรูปดานขางของเรือ (Profile drawing) ซอน
กับดานแปลน (Half breadth) โดยถือเสนฐานของรูปดานขางเปนเสนผาศูนยกลางของดานแปลน
และใชเสนตัดกลางลําของรูปดานขางเปนเสนผาศูนยกลางของรูปตัด
3. ตารางแบบลายเสน (Offset table)
ระยะตาง ๆ ที่วัดไดจากแบบลายเสน (Line Plan) จะเขียนไวในตารางแบบลายเสน
ตารางแบบลายเสนแบงออกเปนสองตอน (ดูแบบแผนที่ 1) ตอนบนสุดของตารางแบบลายเสนจะ
กําหนดจํานวนหมายเลขของเสนตัดกง (Sections) และขีดเปนตารางแบงไวเปนชอง ๆ
ดานขางของตารางแบบลายเสนตอนแรกจะเขียนบอกไววา Height from baseline
(ความสูงจากเสนฐาน) หมายความวา เปนระยะความสูงของเรือที่จัดจากเสนฐานและสวนนี้จะไดแบง
สวนยอยออกเปนชอง ๆ ตามจํานวนของแบบลายเสน ตัวอยางเชน ถาจะเขียนเสนกราบเรือ ตัวเลขที่
แสดงไวในชองนี้จะเปนความสูงของกราบเรือจากเสนฐาน
ตอนที่สองของตารางแบบลายเสนจะเขียนกํากับไววา “Half breadths” หมายความวา
เปนระยะความกวางของเรือที่วัดจากเสนผาศูนยกลางของเรือ ถาดูไปที่แบบลายเสนจะเปนตัวหนังสือ
เขียนกํากับไวที่เสนวา “เสนระดับน้ํา” (Waterlines) เสนกราบ (Sheer) เปนตน เสนเหลานีว้ ัดจาก
เสนผาศูนยกลางของเรือแตละเสน
ในเมื่อมีแบบลายเสนและตารางแบบลายเสน ทานจะสามารถขยายแบบเรือไดตามความ
ตองการ
มีขอควรระวังอยูอยางหนึ่ง คือ ระยะตาง ๆ ในแบบแปลนไมควรใชบรรทัดวัดระยะ
ออกจากแบบ แลวเอาตัวเลขตาง ๆ ไปใชงาน เพราะกระดาษที่ใชพิมพแบบยืดหดตัวไดมากจะได
ขนาดที่ไมแนนอน เราควรจะถือระยะจากตารางแบบลายเสน หรือระยะที่เขียนกําหนดไวในแบบ จึง
จะเปนการแนนอนที่สุด
4. รูปตัง้ ดานขางของเรือ (Profile)
การเขียนแบบขยายของเรือ เราควรเขียนเสนรูปรางของเรือตอนดานขางกอน กลาวคือ
เขียนเสนกระดูกงู ทวนหัว ทวนทาย และเสนกราบบนสุดของเรือ ระยะตาง ๆ ใหดูตามตารางแบบ
ลายเสน
การขยายแบบลายเสนเราควรเริ่มตนดวยการเขียนเสนกราบเรือ ระยะความสูงของเสน
กราบเรือ วัดจากเสนฐานโดยถือตัวเลขจากตารางแบบลายเสน เมื่อไดจุดความสูงของกราบเรือทุก ๆ
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จุดแลว ใหตอกตะปูไวทุกจุด จากนั้นใหนําบรรทัดยาวตัดติดกับตะปูที่ตอกไว และตอกตะปูบังคับไว
อีกดานหนึ่ง ปลายสุดของบรรทัดความยาวควรใหยาวกวาความยาวของกราบเรือ เพื่อจะใหการเขียน
เสนโคงเขารูปดียิ่งขึ้น จากนั้นใหตรวจดูเสนโคงของกราบเรือจากปลายสุดของเสนดานหนึ่งดานใด
วาเสนโคงของกราบเรือที่จะเขียนนี้มีความโคงถูกตองหรือเปลา ถาเสนโคงไมเขารูปก็ใหเปลีย่ นแปลง
จุดนั้น ๆ จนกวาการเขียนเสนกราบเรือจะเขารูปได เมือ่ เห็นวาดีแลวก็เขียนเสนลงได ทําวิธีนี้ทกุ ๆ
ครั้งที่มีการเขียนเสนตาง ๆ
ขั้นตอไป คือ การเขียนเสนทองของกระดูกงู ความสูงของทองกระดูกงูจากเสนฐานให
ดูจากตารางแบบลายเสน เมื่อเขียนเรียบรอยแลวก็เขียนเสนทวนหัวและทวนทาย ระยะใหดูจากแบบ
จะมีระยะบอกไวในแบบ และเมื่อเขียนเสนทั้งหมดตอกัน เราก็จะไดแบบดานขางของเรือตามตองการ
5. เสนขอบดาดฟาเรือ
เสนตอไปที่จะตองเขียนคือ เสนขอบนอกสุดของพื้นดาดฟาเรือตามแบบแปลน และเพื่อ
เปนการประหยัดเนื้อที่ เราใชเสนฐานของรูปดานตั้งเปนเสนผาศูนยกลางของแบบขยายของเรือตาม
แปลนโดยเขียนซอนกัน การเขียนเสนทุกเสนตามแปลนควรใชสีตางกันกับเสนที่เขียนตามรูปดานขาง
ของเรือ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการอานแบบขยาย
ระยะตาง ๆ ของแบบลายเสนตามแปลนใหดูจากตารางแบบลายเสน ตัวเลยระยะตาง ๆ
นั้น วัดตามเสนจุดสถานี การเขียนแบบขยายใหเขียนตามที่ไดกลาวมาแลว ตอนปลายสุดของเสน
ขอบดาดฟาทีท่ วนหัวและทวนทายนั้นจะตองแตงใหเขารูปตามแบบลายเสน
ตามแบบลายเสนที่แสดงรูปดานขางของเรือ จุดที่เสนกราบนอกสุดของเรือ (Deck line)
ตัดกับเสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือ (Rabbet line) ที่ทวนหัวจะเปนจุดจุดเดียวกันกับจุดที่
กราบเรือตัดกับเสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือที่ทวนหัวตามแปลน
ดังนั้นวิธีที่จะใหได
ระยะทีเ่ ทากันจะทําได โดยวัดระยะจากเสนตั้งฉากหัวสุดของเรือมาที่จุดตัดกันระหวางเสนกราบนอก
สุดของเรือกับเสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือทีท่ วนหัวและวัดระยะเทากัน มาใชในการเขียน
เสนตามแปลน อยางไรก็ตาม ตามแปลนเสนกราบนอกสุดของเรือจะไมตดั กับเสนผาศูนยกลางของ
เรือ แตจะตัดที่เสนขอบนอกสุดของทวนหัวตามแปลน ดังนั้น จุดที่ถกู ตองไมไดอยูท ี่เสนผาศูนยกลาง
ของเรือ แตอยูที่เสนขอบนอกสุดของทวนหัวตามแปลน (ดูรูปที่ 1)
วิธกี ารเดียวกันนี้ใชกับการเขียนเสนที่ทา ยเรือดวย แตมีขอแตกตางกันที่ ถาเรือเปนแบบ
ทายตัด (Transom stern) แลว เราจะไดระยะจากเสนผาศูนยกลางของเรือไปยังจุดตัดกับเสนกราบเรือ
จากตารางแบบลายเสน
6. การเขียนเสนตัดกง
งานขยายแบบอันดับตอไป คือ การเขียนเสนตัดกง กอนจะเริ่มงานนีค้ วรจะเตรียมจัดหา
ไมบรรทัดสําหรับใชวดั ระยะไวใหพรอม ในการขยายแบบลายเสนตัดกงนั้นจะทําไดจากการวัดระยะ
ทุก ๆ สวนจากแบบขยายของรูปตั้งดานขางและแปลนที่ไดกลาวมาแลวนั้น และนําระยะที่วดั ไดใช
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เขียนรูปตัวกง เพราะรูปตัดกงจะตองสัมพันธกันกับรูปตั้งดานขางและแปลน การวัดนั้นจะตองทํา
บอยครั้งมาก ดังนั้น ถาหากวาเราใชไมบรรทัดวัดทีละชองแลว จะทําใหการทํางานลาชาและมี
ขอผิดพลาดมากขึ้นดวย จึงควรจัดหาไม จํานวน 2 ชิ้น มาใชตรวจวัดระยะ ไมวัดดังกลาวนีจ้ ะตอง
เรียบและตรงขนาดพอเหมาะ
อันแรกมีความยาวกวาความสูงที่สุดของเรือเล็กนอยเพื่อใชวดั ทาง
แนวตั้งจากเสนฐาน และอีกอันหนึ่งมีความยาวมากกวาครึ่งของความกวางของตัวสวนทีก่ วางที่สุด
เล็กนอย
การใชไมวัด วัดตามแนวตั้งฉากของทุก ๆ จุด (สถานี) ของเรือ และวิธีวัดทําไดโดยการ
ใชปลายดานหนึ่งของไมวัดวางชิดและตั้งฉากกับไมที่ตีขนานกับเสนฐานดังที่ไดกลาวมาแลว และใช
ดินสอหรือปากกาทําเครื่องหมายขีดไวตามจุดตาง ๆ ทีต่ องการ เชน ความสูของทองกระดูกงูจาก
เสนฐาน ความสูงของเสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือ และความสูงของกราบเรือ เปนตน
ทําเชนนี้ทุก ๆ จุด (สถานี) ที่ตองการจะเขียนเสนตัดกง และทําเชนเดียวกับระยะตาง ๆ ตามแปลนของ
แบบขยาย (Plan view)
จากนั้นเราก็พรอมที่จะเขียนรูปตัดกงได โดยใชเสนตัดกงกลางลําเรือของแบบดานซาย
เของเรือ (สถานีที่ 5) เปนเสนผาศูนยกลาง ตามที่แสงดไวในแบบแผนที่ 3 วัดระยะครึ่งหนึง่ ของ
กระดูกงู และทวนหัวเขียนไวทางดานขวามือของเสนผาศูนยกลางของลําเรือ และในทํานองเดียวกัน
ก็เขียนครึ่งหนึง่ ของกระดูกงูกับทวนทายไวทางดานซายมือ
การเขียนเสนตัดกงเราเริม่ ตนดวยหาจุดตัดของเสนกราบเรือกับเสนตัดกงกอน และจุดที่
เสนตัดกงตัดกับเสนขอบนอกของกระดูกงู (ซึ่งจุดนี้เราเรียกวา Rabbet) หรือจุดขอบนอกสุดของ
กระดานเปลือกเรือ โดยใชไมวัดที่เตรียมไววดั หาระยะ ชั้นแรกวัดระยะความกวางของครึ่งหนึ่งของ
กระดูกงู ความสูงของทองกระดูกงูจากเสนฐานและความสูงของเสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือก
เรือจากเสนฐาน แลวนําระยะไปเขียนแบบตัดกง อันดับตอไปหาความสูงของขอบกราบ (ขอบนอก)
มาเขียนบนพืน้ ขยายแบบแตละอันตอไป แลวใชไมวัดอันสั้นซึ่งเตรียมไวสําหรับวัดความกวางของ
เรือวัดความกวางของเรือแตละสถานี แลวนําไปเทียบวัดหาจุดตัดกับเสนตัดกงตามแนวนอน จะทําให
เราไดจุดขอบบนสุดของกราบเรือ
เมื่อดูที่ตารางแบบลายเสนตอนบนจะเห็นระยะตาง ๆ ของเสนตัดกงตามแปลน สมมุติ
วาเรากําลังเขียนเสนตัดกงเสนที่ 5 ดูชองแบงของตารางแบบลายเสนชองที่ 5 จะพบระยะความกวาง
ของเสนตัดกงตามเสนระดับน้ํา 7 เสน ใชระยะเหลานีว้ ัดตามเสนระดับน้ําหาจุดตัดของกง
เมื่อไดจุดทุก ๆ จุดของเสนตัดกงตัวที่ 5 ตามแนวระดับน้ําแลว ลองใชไมแบบตัดดูตาม
จุดเหลานัน้ ก็จะไดรูปรางของกงตัวที่ 5 อยางไรก็ตาม เสนตัดกงที่เราจะทําการวาดนั้นจะยังได
รูปรางที่ไมแนนอนเพราะตอนทองเรือเปนเสนนอนมีมุมแคบ (ดูรูปที่ 2)
ดังนั้น เราตองหาจุด
“บัทตอค” เพื่อชวยใหไดจุดตัดของกงตัวที่ 5 มากขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหไดรูปรางของกงถูกตองยิ่งขึ้น
กอนที่จะหาจุดของเสนบัทตอคที่เสนตัดกงตองเขียนเสนบัทตอคที่รูปตั้งดานขาง ดูในแบบทีแ่ สดง
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ตามแบบแผนที่ 2 ทานจะเห็นเสนบัทตอค ก็จะไดจุดตัดของบัทตอคในแบบรูปตัดกงตามความ
ตองการ จากนัน้ เราจะไดจดุ ตัดตาง ๆ ของเสนตัดกงตัวที่ 5
เมื่อเห็นวาเสนตัดกงตัวที่ 5 เขารูปดีแลว ใหใชตะปูตีลงบนจุดเหลานัน้ แลวใชไมแบบดัด
เขารูปเชนเดียวกับการเขียนเสนของกราบ ดัดแตงใหเขารูปแลวตีเสนตัดกง การเขียนเสนตัดกงตัว
อื่น ๆ และเสนขอบนอกของไมอุดทายเรือ (transom) ก็ทําเชนกันกับวิธีที่ไดกลาวมาแลว
เมื่อเขียนรูปตัดกงเรียบรอยแลว เราจําเปนตองเขียนเสนแนวน้ําลงในพื้นขยายแบบตาม
แปลนดวย เพื่อที่จะตรวจสอบเสนตัดกงที่เขียนไวนนั้ วาโคงไดรูปถูกตองหรือไม ชางตอเรือบางคน
เขียนแบบขยายเฉพาะเสนตัดกงเทานัน้ แลวจะถากกงเพื่อตบแตงใหเขารูปทีหลัง เมื่อตั้งกงแลวและ
กอนขึ้นกระดานเปลือกเรือ แตหากไดทําการตรวจสอบรูปกงในระหวางขยายแบบเรียบรอยถูกตองดี
แลว ก็ไมจาํ เปนตองถากตบแตงกงดวยมือในภายหลังเปนการงายในการขึ้นกระดานเปลือกเรือและ
เปนการประหยัดเวลาอีกดวย ระยะตาง ๆ ทุกจุดจากรูปตัดกงที่ถายมาเขาทางดานแปลนเพื่อการ
ตรวจสอบนั้น ควรใชวิธีใชไมวัด และทําเครื่องหมายทุกจุดไว จะสะดวกถูกตองและรวดเร็วขึ้น
ใหเรากลับมาดูเสนระดับน้ําเสนที่ 1 ใชไมวัดระยะอันสั้นแนบกับเสนระดับน้ําที่ 1 ทาง
ขวามือของเสนผาศูนยกลางของแบบเสนตัดกง วัดระยะที่เสนแนวน้ําตัดกับเสนกงตาง ๆ และทํา
เครื่องหมายไวที่ไมบรรทัดวัด และทําเชนเดียวกันกับทางดานซายมือของเสนผาศูนยกลางของเรือ
และโปรดสังเกตวาเสนระดับน้ําเสนนี้จะไมตัดเสนตัดกงทุก ๆ เสน เพราะเสนระดับน้ําที่ 1 บางจุดอยู
ต่ํากวาโครงของเรือ และเปนสวนที่แคบและมีความกวางสวนบนมาก และถายทอดระยะของเสนตัด
กงที่วัดจากเสนระดับน้ําทุก ๆ ระยะลงในแปลน ทําเชนเดียวกันกับการเขียนเสนกราบเรือตามแปลน
การหาจุดปลายสุดของเสนระดับน้ํานั้นใหดูที่เสนระดับน้ําที่ 1 ของแบบรูปดานขาง เสนระดับน้ําที่ 1
ตัดกับเสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือที่ทวนหัวที่ไหน ก็จะไดจุดปลายสุดของเสนระดับน้ํา
ตามแปลน ระยะนั้นหาไดโดยวิธวี ัดจากเสนตั้งฉากตอนหัวเรือถึงจุดตัดเสนระดับน้ําที่ 1 และใชระยะ
นั้นกําหนดจุดในแปลนที่เสนผาศูนยกลางของเรือ (ในแปลน) และลากเสนตั้งฉากตัดกับเสนขอบ
นอกสุดของกระดูกงู ก็จะไดปลายสุดของเสนระดับน้าํ ตามตองการ (ดูรูปที่ 3) และทําเชนเดียวกับ
ตอนทายเรือ จากนั้นใชตะปูตอกตามจุดที่ทําเครื่องหมายไวตามแปลน และใชไมแบบดัดตามตะปู ก็
จะไดเสนโคงของระดับน้ําตามแปลนเมื่อมองที่ปลายสุดของเสนโคงทั้ง 2 ปลาย และปรากฏวาสวน
โคงนี้เรียบและเขารูปดีกแ็ สดงวาถูกตอง เมื่อเรียบรอยแลวใหเขียนเสนตอ ๆ ไป ถาหากเสนระดับน้ํา
ไมเขารูปเรียบรอยจําเปนตองแกไขใหเขารูปโดยการถอนตะปูแตงเสนโคงใหเขารูป และเมื่อแกไขที่
แปลนแลวตองแกไขที่รูปตัดกงเชนกัน ในเมื่อเขียนเสนระดับน้ําทุกเสนเรียบรอยแลว เสนระดับน้ํา
ตามแปลนจะตองมีระยะเทากับระยะจากเสนผาศูนยกลางถึงเสนตัดกงในรูปตัด และแมวาผูออกแบบ
จะไดเขียนแบบอยางระมัดระวังแลวก็ตาม ในเวลาที่ทําการขยายแบบเราอาจจําเปนตองมีการแกไข
แบบขยาย
ทั้งนี้เพราะผูออกแบบวัดระยะจากแบบแผนเล็กเปนการยากทีจ่ ะอานระยะใหถูกตอง
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ละเอียดขนาด 1/8” ได เมื่อไดขยายแบบแลวขอแตกตางในระยะดังกลาวจะทําใหเกิดเปนลูกคลื่น
และถาหากชางตอเรือไมอยากจะแกก็ตองเสียเวลาถากตบแตงในภายหลัง
ในระหวางการตรวจสอบเสนระดับนั้น มีขอควรคํานึงอยู 2 ขอ คือ การออกแบบเรือ
สวนมากมักจะใหทวนทายของเรือสวนที่กระบอดีฟุตผานหนากวากระดูกงู ดังนั้น จะตองระมัดระวัง
ในการวัดระยะหาจุดปลายสุดของเสนระดับน้ําที่ตัดกับเสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือที่จดุ นี้
ไมใชที่กระดูกงู (ดูรูปที่ 4) และควรระวังการเขียนเสนปลายสุดของเสนระดับน้ําบริเวณทายสุดของ
เรือ (ดูรูปที่ 6)
การเขียนแบบลายเสนยังเหลืออยูอีก 1 ชุด นั่นคือ เสนบัทตอค ซึ่งเห็นในแบบแผนที่ 2
รูปดานขางการเขียนจะตองอาศัยไมบรรทัดวัด (อันที่ใชวัดตามแนวตั้งฉากกับเสนฐาน) วัดจากรูปตัด
ของเสนตัดกง ถายทอดมาวาดลงในรูปตั้งดานขาง วิธีวัดก็โดยใชบรรทัดวัดทาบลงที่เสนบัทตอคทาง
ดานขวามือโดยใหปลายสุดของไมอยูที่เสนฐาน และทําเครื่องหมายที่เสนบัทตอคตัดกับรูปตัดกงทุก
ๆ จุด และทําเชนเดียวกับทางดานซายมือ และนําระยะตาง ๆ มาถายทอดลงบนรูปตั้งดานขาง โดยวัด
ระยะความสูงของเสนบัทตอคที่ทุก ๆ จุดสถานี การหาเสนปลายสุดเสนบัทตอคเพื่อจะเขียนเสนให
ตลอด ใหดูเสนบัทตอคตามแปลน (ดูรูปที่ 4) และแบบแผนที่ 2 จุดซึ่งเสนบัทตอคกับเสนกราบเรือ
ตามแปลนเปนเสนปลายสุดของเสนบัทตอคในแบบรูปดานขาง ตอนหัวเรือใหวดั ระยะตั้งฉากหัวเรือ
ถึงจุดที่เสนบัทตอคตัดกับเสนกราบเรือตามแปลน และวัดระยะเดียวกันที่รูปตั้งดานขาง (ดูรูปที่ 4 ก.)
จุดนี้เปนจุดปลายสุดของเสนบัทตอคที่กราบเรือ
ยังมีจุดอืน่ บนเสนบัทตอคอีกคือ จุดที่เสนบัทตอคตัดกับเสนระดับน้ํา จะดูไดจากแปลน
(ดูรูปที่ 4 ข.) จากนัน้ ลากเสนตั้งฉากจากจุดตาง ๆ ที่เสนบัทตอคตัดกับเสนระดับน้ําไปตัดกับเสน
ระดับน้ําในรูปตั้งดานขางก็จะไดจุดตาง ๆ ที่ตองการในการเขียนเสนบัทตอคตามรูปตั้งดานขางใช
ตะปูตอกทุก ๆ จุด และดัดไมแบบตามตะปูนั้นก็จะไดเสนโคงของเสนบัทตอคตามรูปตั้งดานขางตาม
ตองการ และถาเสนโคงบัทตอคเปนลูกคลื่นตองตบแตงแลวก็จะตองแตงเสนระดับน้ําของแปลนและ
รูปตั้งดานขางดวย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเสนโคงทัง้ หลายเขารูปถูกตอง
เมื่อไดทําการเขียนเสนบัทตอค เสนระดับน้ํา และรูปตัดครบเรียบรอยแลว ก็นบั วา
เพียงพอสําหรับเรือประมง ไมจําเปนตองเขียนเสนตรวจหรือเสนตัดเฉียง (Diagonal) อีก
ยังมีอีกสิ่งหนึง่ ที่ตองเขียนลงในแบบขยาย คือ รูปรางของไมอุดทายเรือ ถาหาก
ผูออกแบบไมไดเขียนไว เราก็จําตองขยายแบบสวนทายเรือโดยเขียนยืน่ ออกไป (ดูรูปที่ 5) และปกติ
เสนไมอุดทายเรือนี้จะมีอกั ษร ที กํากับไวตามแผนที่ 2 รูปรางของไมอุดทายเรือตามแนวตัง้ ถาไมอุด
ทายเรืออยูในแนวตั้งฉากก็ไมจําเปนตองแกไขอีก แตถาทายเรือตัดเปนมุมเอียงแลวรูปรางที่เขียนไวใน
แบบก็ไมถูกตอง จะตองเขียนไปตามความเอียงของทายเรือ
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รูปรางของไมอุดทายเรือที่ถูกตอง สามารถจะเขียนตอทายจากทายเรือของรูปตั้งดานขาง
ไดถามีพื้นที่ขยายแบบพอ
ถามีพื้นที่ไมพอก็เขียนลงที่อื่นโดยการคํานวณออกจากแบบขยายใหมี
เสนระดับน้ําทีถ่ ูกตอง
ถาทําการขยายแบบของทายเรือตอจากรูปตั้งดานขางของแบบขยาย
ใหเขียนเสนผา
ศูนยกลางของทายเรือขนานกับมุมเอียงของทายเรือโดยใหระยะพอสมควร แลวลากเสนตั้งฉากจาก
ทายเรือตรงจุดที่เสนระดับน้ําตัดกับเสนทายเรือตัดกับเสนผาศูนยกลางดังกลาว จุดขอบนอกสุดของ
กระดานเปลือกเรือ และเสนบัทตอคเขียนไดดว ยการวัดระยะจากแบบ เราจะสามารถคํานวณหาเสน
โคงของทายเรือได (ดูรูปที่ 5)
สําหรับทายตัดแบน ระยะตาง ๆ ของบัทตอคก็เทากับระยะทีเ่ ขียนลงในรูปตัดกงและ
เขียนเสนขนานกับเสนผาศูนยกลางของทายเรือ (ดูรูปที่ 5)
เขียนเสนตั้งฉากกับเสนฐานใหบรรจบกับเสนทายเรือที่จดุ ตัดของเสนกราบเรือกับ
เสนระดับน้ําตามรูปตั้งดานขางของเรือ เสนตั้งฉากเหลานี้จะตัดกับเสนกราบเรือและเสนระดับน้ําตาม
แปลน (ดูรูปที่ 6) ระยะจากเสนผาศูนยกลางถึงจุดตัดเหลานั้น (ระยะ ก. ข. ค. ง. ในรูปที่ 6) นําไปใส
ลงในรูปตัดทายเรือ จะไดจดุ ตาง ๆ ในการเขียนรูปตัดของทายเรือตามตองการ การเขียนนั้นใชวิธี
เดียวกันกับการเขียนเสนตัดกง
เมื่อถึงขั้นนี้แลว เราพอไดงานสวนใหญของการขยายแบบสมบูรณแลว อยางไรก็ตาม
ควรจะมีการตรวจสอบบางสิ่งบางอยาง กลาวคือ เขียนเสนตาง ๆ นั้น จะมีเสนตัดกันและใหตัดกันได
ฉากหรือใกลเคียง จะเปนจุดที่แนนอนกวาเสนที่ตัดกันเปนมุมแคบ เพราะวาเสนทีต่ ัดกันเปนมุมแคบ
ไมสามารถอานจุดตัดไดแนนอน (ดูรูปที่ 2) กอนที่จะทําการเขียนเสนลงไปแนนอนจึงควรพิจารณา
เลือกจุดตัดทีใ่ กลเคียงที่สุดในการเขียน
ในการตอเรือแบบกงตัด จะมีจํานวนของกงที่ตอ งตัดมากกวาจํานวนที่แสดงในแบบ
ลายเสน การที่จะใหไดรูปรางของกงแตละตัวถูกตอง จําเปนตองเขียนรูปรางของกงแตละตัวลงใน
แบบขยาย ระยะหางของกงตามแนวกระดูกงูนั้นใหดจู ากแบบโครงสรางหรือจากแบบลายเสนและให
ลากเสนตั้งฉากจากเสนฐานทุก ๆ จุดตําแหนงกง และใชไมวดั ตามแนวตั้งวัดระยะความสูงของขอบ
กราบของแตละกง เสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือและบัทตอคในแบบรูปตั้งดานขางและใช
ไมวัดอันสั้นวัดความกวางครึ่งหนึ่งของดาดฟา ระดับน้าํ และเสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือ
ตามแปลน และนําระยะเหลานี้ไปถายลงในรูปตัดเพือ่ ทําการเขียนเสนตัดกงของแตละกงตอไปโดย
เชนเดียวกันกับที่ไดกลาวมาแลวขางตน ถาการขยายแบบทําไดถูกตองจะไดรูปกงทุก ๆ ตัวที่มีสวน
โคงถูกตองและไมจําเปนตองตบแตงอีก
เทาที่ไดกลาวมาแลวนั้น การขยายแบบมีลายเสนอยูจํานวนมากและเขียนทับซอนกันอยู
บนพื้นขยายแบบเดียวกัน จะทําใหลําบากในการอานแบบ ดังนั้น ควรจะใชสีตางกัน เชน เขียนรูป
ตามแนวของรูปตั้งดานขางสีหนึ่ง ตามแปลนอีกสีหนึ่ง และตัดอีกสีหนึ่ง จะทําใหการอานแบบงาย
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ยิ่งขึ้น ถาหากจะตอเรือจากแบบขยายอันเดียวกันจํานวนหลายลําควรใชเหล็กแหลมหรือตะปูขีดเสน
บนพื้นแบบขยาย ทั้งนี้ เพื่อปองกันเสนลบเลือน
เปนอันวาไดทาํ การขยายแบบเสร็จสมบูรณแลวงานขั้นตอไปคือ การทําไมแบบ
การทําแบบของโครงสรางของกระดูกงู ทวนหัว และทวนทาย
คํานํา
ชางตอเรือบางคนทําไมแบบเฉพาะกงเทานัน้
สวนการทําไมแบบของกระดูกงู ทวนหัว
และทวนทายมักจะไมทําไมแบบ แตใชวิธีเขียนลงบนไมที่จะใชทําโดยถือขนาดของแบบ อยางไร
ก็ตามถาจะทําการตอเรือที่มีขนาดเทากันหลายลําพรอมกัน
ก็ควรที่จะทําไมแบบของทุกสวนของ
โครงสรางของเรือ
ซึ่งจะเปนประโยชนและประหยัดเวลาของการทํางาน และจะทําใหมีความ
ผิดพลาดนอยลง
ตอไปนี้จะไดพูดถึงวิธีการทําไมแบบของโครงสรางของกระดูกงู ทวนหัว และทวนทาย
กอนที่เราจะทําไมแบบของโครงสรางของกระดูกงู ทวนหัว และทวนทายนัน้ ตองทําการเขียนระยะ
รอยตอของโครงสรางของเรือลงบนแบบขยายกอน กลาวคือ ขยายรูปรางสวนตาง ๆ ของโครงสราง
ตามที่แสดงไวในแบบรูปตัดตามทางยาวของโครงสรางของเรือ
1. เสนขอบนอกสุดและเสนขอบในสุดของกระดานเปลือกเรือ
งานขั้นตอไปคือ การเขียนเสนขอบของกระดานเปลือกเรือใหสมบูรณและควรจะเขียน
เสนขอบในของกระดานเปลือกเรือดวย เพื่อที่จําทําการตัดกอนประกอบโครงสรางของเรือ
เสนขอบในของกระดานเปลือกเรือ คือ จุดตัดของมุมในของกระดานเปลือกเรือกับ
กระดูกงู ทวนหัวและทวนทาย เชนเดียวกับเสนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือ คือ จุดตัดของ
ขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือกับกระดูกงู ทวนหัวและทวนทาย
ใหดูรูปตัดและรูปตัดครึ่งของกระดูกงู (ดูรูปที่ 7) รูปตัดจะแสดงใหเห็นจุดขอบนอกสุด
ของกระดานเปลือกเรือ ถาเราแสดงจุดขอบในสุดของกระดานเปลือกเรือตามความหนาของกระดาน
เปลือกเรือ จุดทั้งสองดังกลาวตามแนวตั้งฉาก เราก็สามารถถายทอดระยะไปที่รูปตัง้ ดานขางของเรือ
ได และทําเชนเดียวกันทุก ๆ เสนตัดกง ตามแนวของกระดูกงู ทวนทาย เมื่อลากเสนจากจุดตาง ๆ
ติดตอกันก็จะไดเสนขอบนอกสุดและขอบในสุดของกระดานเปลือกเรือ การวัดหาจุดขอบในสุดของ
กระดานเปลือกเรือที่ทวนหัวดูไดจากแปลน
ที่ปลายสุดของเสนระดับน้ําทุก ๆ เสน และที่กราบเรือ (ดูรูปที่ 8) ความหนาของ
กระดานเปลือกเรือไดเขียนไวแลว
การวัดใหวดั จากเสนตั้งฉากตอนหัวเรือ โดยการวัดตามแนว
ระดับน้ํา จะไดจุดขอบในสุดของกระดานเปลือกเรือตามตองการ และเมื่อลากเสนทุกจุดติดตอกันก็
จะไดเสนขอบในสุดของกระดานเปลือกเรือ
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2. การทําไมแบบของกระดูกงู ทวนหัว และทวนทาย
ไมที่จะนํามาทําไมแบบควรเปนไมราคาถูก น้ําหนักเบาและทํางานงาย อยางไรก็ตาม
ไมอัดเปนไมที่มีน้ําหนักเบา คงทน ไมยืดหดหรือหักไดงาย จึงเปนวัสดุที่ดีที่สุดที่จะนํามาทําไมแบบ
ไมอัดขนาดที่เหมาะสม คือ ไมอัด 3 ชั้น ขนาด 6 มม. หรือ 9 มม. การเลือกความหนาขึ้นอยูกับขนาด
ของแบบสําหรับไมแบบที่มขี นาดใหญมาก ควรใชเหล็กดามสามเหลีย่ มและไมดามเพื่อความแข็งแรง
ของแบบ โดยการยึดดวยตะปูหรือสกรู
มีวิธีการทําไมแบบหลายวิธี การทําไมแบบขนาดเล็กทําไดโดยใชหวั ตะปูวางลงบนเสน
ใหหวั ตะปูหางกันประมาณ 2 นิ้ว และนําไมที่ตองการจะทําไมแบบวางทับลงไปบนหัวตะปู ใช
คอนไมตีไมแบบเบา ๆ และกดลงไปใหหัวตะปูฝงเปนรอยที่ไมแบบ และยกไมแบบขึ้นแลวขีดเสน
ตามรอยของหัวตะปู และยังมีวิธีทําอีกวิธีหนึ่ง คือ ใชตะปูขนาดเล็กตีตามเสนที่ตอ งการจะทําแบบ
และตัดหัวตะปูออก โดยใหหวั ของตะปูอยูเหนือพื้นประมาณ 3/8” และนําไมทจี่ ะทําไมแบบวางลง
บนตะปูนนั้ และทําตามวิธีแรก วิธีนี้เปนวิธีที่ดีกวาวิธีแรก เพราะตะปูจะไมเคลื่อนและเหมาะสําหรับ
การทําไมแบบที่มีขนาดใหญ เมื่อทําเรียบรอยแลวก็ทําการตัดไมแบบและแตงไมแบบใหเรียบรอย แต
เพื่อความแนใจวาไดไมแบบถูกตอง ควรนําไมแบบมาวางทับบนแบบขยายอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบวา
ถูกตองตามแบบขยายหรือไม
เสนขอบนอกและขอบในสุดของกระดานเปลือกเรือ และตําแหนงของกงเสนระดับควร
เขียนลงบนไมแบบและถายทอดลงบนโครงสรางจริงในเวลาทํางานนัน้ ๆ
3. การวางกระดูกงู ทวนหัว และทวนทาย
เมื่อไดทําการตัดสวนตาง ๆ ของโครงสรางของกระดูกงู ทวนหัวและทวนทายเรียบรอย
แลว ใหนําสวนของโครงสรางเหลานี้มาประกอบกันเขา เจาะรูนอตตามที่กําหนดไวในแบบ หัวนอต
ดานนอกของเรือควรเจาะฝงหัวนอต แลวอุดดวยปลั๊กหรือสีจาด จะเปนการดีที่สุดที่เราจะใชสีจาด
หรือสีขนทาระหวางรอยตอของเนื้อไมทุก ๆ รอยตอที่นาํ มาประกอบเขาดวยกัน และเราควรใชดายดิบ
หรือหมันชุบสีพันรอบหัวนอตใตกับแหวนรองรับหัวนอต จะชวยปองกันการรั่วซึมของน้ําเขามาใน
เรือไดเปนอยางดี
ไมกันรั่วของน้ํา (Stop waters) ควรจะใสตรงจุดระหวางรอยตอของไมตัดกับเสนขอบ
นอกสุดของกระดานเปลือกเรือ ไมนี้จะทําจากไมเนื้อออน ทําใหกลมขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ
ครึ่งนิ้ว การทําเชนนี้จะชวยปองกันไมใหน้ํารั่วเขาตามรอยตอของเนื้อไมเขามาภายในตัวเรือ เพราะไม
เนื้อออนที่อุดรอยตอดังกลาวนั้นเมื่อถูกน้ําจะขยายตัวและอัดแนนทุก ๆ รอยตอของไม ควรใสไมกัน
รั่ว จํานวน 2 อัน อันแรกใสตอนในของขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือ และอีกอันหนึ่งใสถัด
จากจุดของเสนขอบในของกระดานเปลือกเรือ (ดูรูปที่ 8) งานทําไดงายกอนทําการตั้งโครงสรางของ
กระดูกงู ทวนหัวและทวนทาย และจะเปนการประหยัดเวลาไดมากดวย งานตอไปคือการถากกระดูก
งูและทวนหัวและทวนทายตอนนอกขอบสุดและในสุดของกระดานเปลือกเรือ (ดูรูปที่ 8) วิธีการถาก
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นั้นตองทําไมแบบของแตละจุดกอน ไมแบบควรทําจากไมอัด (ดูรูปที่ 9) และทําใหเขารูปตามแบบ
และรูปรางของเสนขอบนอกสุดและขอบในสุดของกระดานเปลือกเรือก็ได เขียนไวแลวทุกจุดสถานี
และที่ปลายสุดของเสนระดับน้ําที่ทวนหัว (ดูรูปที่ 8) ใชเสนขอบนอกสุดและขอบในสุดของกระดาน
เปลือกเรือเปนแนวทางเจาะชองที่กระดูกงู ทวนหัวและทวนทายกวางประมาณ 2” ทุก ๆ จุด ใหแบบที่
ทําดวยไมอัดใสลงไปไดพอดี แตจะเปนการดีหากจะเหลือเนื้อไมไวหนาประมาณ 1/8” สําหรับใชถาก
ตบแตงใหเขารูปในภายหลังเมื่อตั้งกงเรียบรอยแลว เมือ่ เจาะชองไดครบแลวก็จะเปนแนวทางใหเรา
เซาะรองไดตลอดตามตองการ และรองดังกลาวนี้ควรจะเรียบไมเปนคลื่น
4. การทําไมแบบกง
งานขั้นตอไป คือ การทําไมแบบกง รูปรางของกงตามที่แสดงในแบบขยายรูปตัดนั้น
เปนเสนดานนอกสุดของกระดานเปลือกเรือ ดังนัน้ เราตองเขียนเสนขอบนอกสุดของกงนี้ขึ้นมาอีก
เสนหนึ่ง คือ วิธีการเขียนก็คือ ใชวงเวียนกางออกใหมีรัศมีเทากับความหนาของกระดานเปลือกเรือ
แลวเอาปลายวงเวียนจดทีเ่ สนขอบนอกสุดของกระดานเปลือกเรือ แลวเขียนเสนโคงตัดภายในของ
เสนนั้น (ดูรูปที่ 8) และเสนโคงนี้เขียนตลอดความยาวของกง จากนั้นก็เขียนเสนตัดกงกับเสนโคง
เหลานั้น ก็จะไดเสนตัดกงที่ถูกตองตามตองการ แลวจัดทําไมแบบตามวิธีที่ไดกลาวมาแลว เมือ่ ตัด
ไมแบบแลวก็นํามาประกอบเขาดวยกันเปนรูปกง และทดสอบรูปรางของกงอีกครั้งหนึ่ง โดยการ
นําไปวัดเทียบจากแบบขยายเพื่อความสะดวกในการตั้งกงควรจะไดทําเครื่องหมายของระดับน้ํา และ
เสนขอบกราบไวกับไมแบบทุกตัวดวย
5. การตัดมุมเอียงของกง
ในการตัดมุมเอียงของกงแตละตัวตลอดความยาวของกงขึ้นอยูกับรูปรางของเรือ สวน
ความเอียงของกงนั้นคํานวณไดจากแบบขยาย เมื่อหาความเอียงจากไดแลวก็วัดลงไปในไมแบบ เพือ่
ทําการตัดตอไป กอนทีจ่ ะนํากงมาประกอบเขาดวยกัน เมื่อดูรูปที่ 12 จะเห็นวิธีการคํานวณหาความ
เอียงของกง กอนที่จะคํานวณหาความเอียงของกงจะตองจัดหาชิ้นไมกวางประมาณ 12” และมีความ
ยาวประมาณเทากับความยาวของสองชวงกง ที่จุดกึ่งกลางของความกวางของไมใหเขียนเสนฐานขึ้น
เสนหนึ่งและเขียนเสนใหตั้งฉากกับเสนฐาน จํานวน 3 เสน ใหมีระยะหางเทากับระยะหางของชวงกง
(วัดจากศูนยกลางของกง) เสนตั้งฉากกับเสนฐาน เสนที่อยูกลางใหเขียนหมายเลขกง ตัวที่จะ
คํานวณหามุมเอียงกํากับไว และใหกลับไปดูรูปตัดกงตัวนั้นในแบบขยาย จากนัน้ ก็ใหกําหนดจุดมี
ระยะหางพอสมควรบนตัวกงที่เราตองการหาความเอียง จํานวนจุดนั้นขึ้นอยูกับขนาดความยาวของกง
และสําหรับเรือประมงขนาดกลางที่เราใชกนั อยูนั้น 8 - 10 จุด ก็นับวาเพียงพอ ใชไมบรรทัดวัดตาม
แนวตั้งฉากจากจุดเหลานั้น โดยวัดระยะระหวางกงถึงตัวหนาและตัวหลัง สมมุติวาเปนระยะ ก1 และ
ค1 ตามรูปที่ 11 กงตัว ก. คือ กงตัวหนาของกงตัว ข. ซึ่งเปนกงที่เราจะหามุมเอียง และกงตัว ค. เปน
กงที่อยูดานหลังของกงตัว ข. และตองดูวาเปนกงตอนหัวเรือหรือทายเรือ กงที่อยูไปทางหัวเรือถัด
จากกงทีก่ วางที่สุดจะตองวางตัวกงใหดานกง (หนากงซีกที่หันไปทางดานทายเรือ) อยูชิดกับจุดสถานี
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และเนื่องจากตัวเรือจากจุดนั้นจะแคบเขาไปทางหัวเรือ มุมตัดเอียงจะตองตัดหางดานหนากง สวนกง
ดานทายที่อยูจากจุดที่กวางทีส่ ุดไปทางทายเรือ ใหดานหนาของกงติดกับจุดสถานีและตัดเอียงไปทาง
ทายเรือ ถากง ข. เปนกงตอนหัวเรือ ระยะ ก1 จะวัดขึ้นจากเสนฐานถึง ม. ตามเสนตั้งฉาก ก. และ
ระยะ ค1 วัดลงจากเสนฐานถึงจุด น. ตามเสนตั้งฉาก ค. ลากเสนจากจุด ม. ล. และ น. ตอไปเปนเสน
เดียวกัน เสนนี้อาจจะไมเปนเสนตรง แลวเขียนเสนขนานกับเสน ข. หางจากเสน ข. เทากับความหนา
ของกง และใหอยูทางดานหนาของเสน (ดูรูปที่ 10) ดังนั้น เสนทีแ่ สดงขีด ๆ ไวเปนสวนของกงที่จะ
ตัดเอียง ณ ทีจ่ ุดนั้น และใหทําเชนเดียวกันกับจุดอื่นบนตัวกง โดยปกติมักจะวัดหาระยะ พ. ตามที่
แสดงในรูป และเขียนลงในไมแบบตรงกับจุดที่กําหนดนั้น ๆ การวัดจุดเหลานีว้ ัดทางดานความกวาง
ของกง และเขียนเสนตอกัน จะเปนเสนที่ตองตัดเอียงของกง ในการทํากงที่อยูทางทายของจุดทีก่ วาง
ที่สุดไปทางทายเรือก็ทําวิธีเดียวกัน นอกจากการวัดระยะไปยังตัวหนาใหวัดลงทางลางตามแนวของ
เสนตั้งฉาก และใหวัดขึน้ ขางบนของเสนตั้งฉาก สําหรับกงตัวหลัง (ดูรูปที่ 12)
6. การตอกงตอนหัวเรือและตอนทายเรือ
ในกรณีที่ตองทําการตอกงตอนหัวเรือและทายเรือ (Half frames) นั้น สวนมากไมยึด
ทองกงจะไมยดึ โดยตรงกับกระดูกงู แตจะยึดติดกับฉากทวนหัวหรือตะเกียงทาย ดังนั้น โครงสราง
ของกงตอนลางสุดจึงไมติดตอกัน สวนตอนลางสุดของกงจะยึดติดที่เสนขอบในของกระดานเปลือก
เรือ และสวนบนจะยึดติดกับไมยดึ ทองกงที่วางอยูบนฉากทวนหัวหรือตะเกียบทาย (ดูรูปที่ 13) ใน
กรณีนี้ตอนลางสุดของกงจะยึดติดโดยตรงกับทวนหัวดังรูป
การตอกงตอนหัวเรือรูปรางของกงจะมีความโคงนอยลง เราอาจจะทํากงแบบกงเดี่ยว
แทนการทํากงแบบกงคู ซึ่งจะมีความแข็งแรงเทาเดิมถาจําเปนตองมีรอยตอก็อาจใชไมตามประกบตอ
เปนกงได (ดูรูปที่ 13)
7. การประกอบกงเขาดวยกัน
ในการตอเรือขนาดเล็ก การทําไมแบบกงควรทําทั้งสองดานเพื่อความสะดวกในการ
ประกอบเปนรูปกง การทําวิธีนี้สามารถทําใหรอยตอของกงสนิทเรียบรอย เมื่อทําการประกอบเปน
รูปกงแลวก็ใชไดยึดตอนหัวกงและนํากงนีไ้ ปตัดมุมเอียง
การทํากงวิธีนี้กงทั้งหมดจะตองยกไปที่
เครื่องตัดเพื่อที่จะทําการตัดมุมเอียงของกง วิธีนี้ทําไดสําหรับเรือขนาดเล็กเทานัน้ ถาเปนเรือขนาด
ใหญแลวเราทําเพียงซีกเดียวเทานั้น ใชบทั ตอคหรือไมประกอบกงประกอบเปนรูปกงทีละขางบนไม
แบบกงทําเครือ่ งหมายมุมเอียงแลวนําไปตัด แลวนํากงทั้งสองขางมาประกอบกันบนเสนขยายแบบ
และใชไมยึดหัวกงอีกตอหนึง่
การที่เราจะประกอบกงใหไดรูปรางตามแบบนั้น เพื่อความแนนอนควรทําการประกอบ
กงลงบนพื้นทีข่ ยายแบบ หรือเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นควรสรางที่ประกอบกงใกล ๆ กับบริเวณที่ตอเรือ
พื้นไมสําหรับประกอบกงนั้นควรเขียนเสนฐาน เสนศูนยกลางของเรือและเสนระดับน้ํา
ใหเหมือนกับแบบขยายรูปตัดกง การประกอบกงทําไดโดยการวัดสัดสวนตาง ๆ ของกงตามแนว
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ระดับน้ําของกงตัวที่ทําการประกอบและทําเครื่องหมายไว จากนั้นใหใชพุกไมยึดติดกับพื้นตรงจุดที่
ตองการประกอบเปนรูปกง แลวนํากงมาวางใหชิดกับพุกไม วัดระยะจากเสนฐานถึงทองตัวไมยึด
ทองกง แลววางไมยึดทองกงเขาที่ยึดประกอบเขาดวยกันและใชไมยึดตอนหัวของกงไว เปนอันวา
เสร็จเรียบรอยพรอมที่จะทําการตัดกงได

สรุป
งานขยายแบบเรือ
งานขยายแบบเรือนับวาเปนงานสําคัญมากสาขาหนึ่งเชนเดียวกันกับงานเขียนแบบเรือ ผู
ที่จะเปนชางขยายแบบไดดนี ั้น ควรจะเปนผูที่มีลักษณะนิสยั ใจเย็น ละเอียดรอบคอรบ มีระเบียบ
ผานการฝกฝนในดานงานเขียนแบบเรือ อานแบบเรือและอานตารางออฟเซทไดดี ทั้งควรเปนผูท ี่มี
ศิลปะพอสมควร และควรมีเครื่องมือเครื่องใชในงานขยายแบบและงานชางไมพอสมควรพอที่จะทํา
แบบกง, แบบทวนและอื่น ๆ ได คือ เมื่อขยายแบบเรือเทาของจริงแลว ชางขยายแบบจะตองทําแบบ
ไม (Template) เพื่อที่จะไปทาบแบบทําทวนเรือ, ทํากงเรือจริงที่ชางประกอบตัวเรือตองการ และการ
ทําแบบไมนี้ชา งขยายแบบจะตองสามารถทําแบบลองดัดหรือแผนคลีข่ องเปลือกเรือได ถาเปนเรือ
เหล็ก เครื่องมือขยายแบบบางชิ้นชางขยายแบบอาจประดิษฐขนึ้ เอง ตามความเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน
การขีดเสนตาง ๆ ควรใหคมชัด เขียนตัวอักษรตัวเลขบอกสวนตาง ๆ อยางละเอียดและ
ชัดเจน เมื่อพบปญหาจะตองรีบปรึกษากับฝายออกแบบ – เขียนแบบทันที อยาตัดสินใจเอง อาจเกิด
ความผิดพลาดและเสียหายขึน้ ได
พื้นขยายแบบควรเปนพืน้ ที่ปรับเรียบทาสีเขียวดานสวนมากใชสนี ้ําพลาสติก เพราะราคา
ไมแพงและเมือ่ เลิกใชงานจะตองทาสีทับเพื่อลบลายเสนเกาเพื่อเขียนใหม ควรระวังรักษาอยาใหมี
รอยขีดขวนบนพื้นขยายแบบ
เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนงานเทมเพลตชุดตาง ๆ ที่สรางเสร็จแลวควรเก็บรักษาอยางมี
ระเบียบ เมื่อตองการจะใชอีกจะหยิบใชไดทันทีและอยาใหเทมเพลตทับกันจนบิดงอเสียหาย เพราะ
งานชุดหนึ่ง ๆ อาจจะมีโอกาสใชซ้ําอีก จะประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย
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บทที่ 12
ขั้นตอนการตอเรือไม
1. การเลือกทําเลหรือสถานที่ทําการตอเรือ
การเลือกทําเลหรือสถานที่ที่จะทําการตอเรือนั้น ถาเปนเรือขนาดเล็กก็ไมมีปญ
 หาอะไรมาก
แตถาเปนเรือขนาดใหญและอุปสรรคที่ชางจะตองคํานึงถึง คือ
1.1 เปนทําเลที่ใกลยานอุตสาหกรรมตอเรือหรือทาเรือ เพื่อความสะดวกของเจาของงานที่จะติดตอ
หรือตรวจงานไดสะดวก หากมีกิจการใหญที่จะทําคานเรือก็ควรคํานึงถึงขอมูลเหลานี้ เพราะเรือตาง ๆ
จะมาใชบริการไดสะดวก ไมเสียคาใชจายและเสียเวลาในการลากจูงเรือมาก
เพราะอูตอ เรือหรือคานเรือนั้น วัสดุและสวนประกอบสวนใหญ
1.2 การคมนาคมสะดวก
หนักมาก การขนยายวัสดุ เครื่องยนตเครื่องจักร ตองสะดวกและปลอดภัย ผูจา งก็จะไดรับความ
สะดวกในการติดตอและตรวจการจาง
1.3 ใกลแมนา้ํ ถาเปนงานตอเรือขนาดใหญมีความสําคัญมาก เพราะหางปลอยเรือ (Slip way)
ลงนั้นจะตองไมไกลจากแมน้ํา และน้ําหนักของตัวเรือหนักมาก ซึ่งเปนเรือขนาดใหญมาก การปลอย
เรือลงน้ําจะยิ่งมีปญหามาก ถาสภาพการปลอยเรือลงน้ําไมดี ตัวเรือจะช้าํ และแตกราว หรือรั่วได
1.4 สภาพของพื้นดิน ตองเปนพื้นดินที่แข็งไมเปนทีล่ ุมน้ําขัง เพราะถาตั้งหมอนรองรับเรือและ
การตอเรือไดดําเนินไปเรื่อย ๆ ก็จะเพิ่มน้าํ หนักตัวเรือขึน้ เรื่อย ๆ ถาพื้นดินที่รองรับหมอนสวนหนึ่ง
สวนใดทรุดตัวลงมา จะทําใหระดับของหมอนรองรับเรือเสียไป หรือถาทรุดตัวมากจะทําใหเรือตกลง
มาจากหมอนรับเรือได ตัวเรือจะเสียหายและชางผูทําการตอเรืออาจจะไดรับอันตรายถึงกับชีวิตครั้งละ
หลาย ๆ คน เพราะมีตัวอยางเกิดขึ้นมาแลว และครั้งนัน้ ชางเสียชีวิตหลายคน
2. การสรางโรงงานตอเรือ
โรงงานตอเรือมีความจําเปนเพราะเรือนั้น เราไมสามารถตอใหแลวเสร็จภายในเวลาอันสั้นได
และเราไมสามารถเลือกฤดูกาลตอไดถาเราใชเวลาตอยาวนาน ถาเปนเรือขนาดใหญ ไมอันเปนวัสดุที่
มีการยืดและหดตัวมาก หากตากฝนหรืออยูกลางแดดนาน ๆ จะทําใหเกิดการแตกราวและผุได และ
ชางเองก็ทํางานลําบาก เพราะฉะนัน้ ถาเปนเรือไมใหญโตมาก มักจะตอในโรงงานที่มีหลังคาคลุม
ผูจางจะมีความพอใจ เพราะงานของเขาจะไมเสียหาย
ขนาดของโรงงานตอเรือขึ้นอยูกับกิจการ ถากิจการใหญอาจจะติดเครื่องยก เชน รอกหรือ
เครน (Crane) กับเสาโรงงาน แตถาเปนเรือขนาดเล็กเพื่อความคลองตัวในการทํางาน เสาโรงงาน
ควรจะหางจากตัวเรือไมนอยกวา 5 ฟุต ความสูงไมควรนอยกวา 5 ฟุต จากตัวเรือ
การเดินสายไฟฟาและปลั๊กเสียบใชเครือ่ งมือไฟฟานัน้
ควรจะติดตั้งอยางปลอดภัย เพราะ
อุบัติภัยเรื่องนีม้ ักเกิดขึน้ บอย ๆ เนื่องจากความประมาทของชาง และเปนอุบัติภยั ถึงกับชีวิต
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3. การวางหมอนตอเรือ
หมอนรับเรือนั้น สวนมากจะเปนหมอนไมเหลี่ยม แตกอนจะวางหมอนไมนนั้ ควรจะสราง
หมอนคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับไม ถาเปนเรือขนาดใหญ กอนสรางหมอนคอนกรีต ชางจะตองตอก
เข็มอยางมั่นคงตามหลักการกอสราง
การวางหมอนจะตองคํานึงถึงระดับของกระดูกงู แนวกระดูกงู จะเอียงมากหรือนอย เปนไป
ตามแบบและความสูงของทองเรือนั้น ตองคํานึงถึงชางที่จะเขาไปนั่งทํางานไดสะดวกพอสมควรและ
ควรยึดหมอนไมติดกันอยางแนนหนามั่นคง
เพราะขณะที่ชางทํางานนั้นหมอนยอมไดรับความ
กระเทือนมาก และตลอดเวลาทํางาน ถายึดเหนี่ยวหมอนรองรับเรือไมมั่นคง เรืออาจจะพลัดตกจาก
หมอนรองรับเรือ หรือหมอนอาจจะลมไดทําใหเกิดความเสียหาย เคยมีเหตุการณอยางนี้เกิดขึน้ มาแลว
สวนใกลจะถึงกระดูกงูจะใชลิ่ม (Wedge) เพื่อปรับระดับของกระดูกงู
ตัวเรือสวนใหญจะวางทายเรือไวทางลง เพื่อปองกันความเสียหายจะเกิดขึ้นกับใบจักรและ
หางเสือเรือ เพราะการเอาสวนทายเรือของเรือลงน้ํากอน เนื่องจากอัตราเรงของแรงเฉื่อยระยะตนยัง
นอย สวนทายเรือจะสัมผัสกับน้ํากอน แรงกระแทกเมื่อเรือหลุดจากทางลง (Slip way) จะกระทํากับ
สวนหัวเรือซึ่งมีน้ําหนักนอยกวาสวนทายเรือ
ลิ่ม (Wedge) แนวระดับของกระดูกงูอาจจะเคลื่อนไดขณะทําการตอเรือชางที่ดีจะตองหมัน่
ตรวจสอบระดับอยางสม่ําเสมอ ถาเปนเรือเหล็กจะเปนตองทําการตรวจสอบระดับแนวดิ่งทุกวันที่
ทําการตอเรือ เพราะแรงดึงแผนเหล็กในขณะที่ทําการเชือ่ มนั้นจะมีอยูต ลอดเวลา
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ไมกันกระดูกงู (Stops) กระดูกงูเรือสวนมากจะเปนทอนไมขนาดใหญ การยกเคลื่อนยาย
กระทําลําบาก เพื่อความสะดวกชางจะทําไมกันกระดูกงู เมื่อยกระดับกระดูกงูขึ้น จะเลื่อนเขาชิดไม
กันกระดูกงูไดสะดวกกวาขีดเสนขางกระดูกงูอยางเดียว ดูภาพประกอบ
ภาพแสดงไมกันกระดูกงู

การหาศูนยกลางกระดูกงู
กอนยกกระดูกงูขึ้นวางบนหมอนรองรับกระดูกงู ชางจะหาศูนยกลางของกระดูกงูกอน เพื่อ
เทียบหาศูนยกลางกระดูกงู (ตามภาพขางบน)
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การทําทวนเรือ
ทวนเรือนับวาเปนสวนประกอบทีส่ ําคัญสวนหนึง่ ทําหนาที่ยดึ เหนีย่ วเปลือกเรือ และเปน
สวนที่รับแรงกระแทกหรือกระทบขณะเรือเทียบทา เมือ่ ขยายแบบเทาเรือจริงแลว ชางจะทําไมแบบ
(Template) สวนตาง ๆ เชน ทวน, กง, กระดูกงู ฯลฯ ไมแบบ (Template) ของทวนเรือนั้น ชางจะทํา
เครื่องหมายตาง ๆ เชน เสนแนวน้ํา, เสนมุมไชน ลงบนแบบทวนเรือ จะเอาเสนตาง ๆ เหลานี้มาเพล
ทวนและบากทวน และการเลือกไมทําทวนจะตองเลือกลายเสี้ยนไมใหถูกตองตามหลักการดวย ดู
ภาพประกอบขางลางนี้
ภาพประกอบการทําทวนเรือ
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การตัง้ ทวนเรือ เมื่อทําทวนเรือเสร็จเรียบรอยแลว จะตองทําเครื่องหมายเสนแนวน้ํา (W.L.)
และศูนยกลางของทวนเรือลงบนทวนและพุก (Knee) ประกอบทวนเรือ, บากทวนเขากับกระดูกงูยึด
เหนีย่ วดวยนอต ครั้งแรกจะยึดนอตเพียงตัวเดียวกอน เมือ่ ตั้งทวนหาเทียบศูนยกลางไดแนนอนแลว จึง
ใชนอตยึดอีกจนครบ
ภาพการติดตั้งทวนเรือ
-
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การตั้งกระดูกงู
การติดตั้งหางปลาและแผนอุดทาย (Transom)
ไมหางปลา (Transom Knee) เปนไมที่มีขนาดความหนาเทากับกระดูกงูและไมหางปลานี้
จะเปนสวนที่เจาะรอยเพลาใบจักรและหางปลานี้บากเปนเดือย เจาะลงไปบนกระดูกงู และจะรอย
นอตหางปลาติดกับกระดูกงู ตามภาพประกอบ
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การประกอบหางปลาและแผนอุดทาย
การทําแผนอุดทาย (Transom)
ไมแผนอุดทายเปนแผนไมกวาง ๆ จึงจําเปนจะตองนําไมหลาย ๆ แผน มาเพลาะติดกันเขา
และการเพลาะไมใหติดกันอยางแนนหนามั่นคงนั้น จําเปนจะตองใชแกนหรือเดือยไมหรือโลหะ แต
สวนมากจะใชเดือยไมเนื้อแข็งและใชกาวสมัยใหม เชน กาวอีพอกซี่ (Epoxy) ตามภาพประกอบ

การทําแผนอุดทาย
TRANSOM
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การติดตั้งแผนอุดทาย (Transom) จะตองเทียบหาแนวดิ่งและเทียบระดับทีไ่ มยึดปากเรือ
และจะตองเทียบหามุมฉากกับศูนยกลาง (ตามภาพประกอบ)
1. การตั้งหางปลา
- การรอยนอตหางปลา
2. การเพลาะไมทําแผนอุดทาย
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ไมพุก (Cusset)
ไมพุกเปนสวนที่ทําขึ้นเพื่อประกอบยึดมุมเสริมความแข็งแรงของสวนนั้น ๆ การเลือกไมที่จะ
ใชทําพุกนัน้ จะวางแบบหรือเขียนแบบพุกไปตามทางยาวของเสี้ยนไม อยาใหเสีย้ นไมตดั ตามขวาง
ของพุก เพราะจะทําใหขาดความแข็งแรง
การเลือกตัดพุกไม

การเจาะรูเพื่อรอยนอตยึดสวนตาง ๆ ทั้งหัวเรือและทายเรือ ควรเจาะในลักษณะที่สลับกัน
อยาเจาะเปนแนวตรงกันเพราะจะทําใหสวนนั้นขาดความแข็งแรงและไมอาจแตกราวได
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การติดตั้งกงเรือ
เมื่อทาบไมแบบ (Template) และทําเครือ่ งหมายตาง ๆ จากแบบขยายมาแลวก็จะทาบไมแบบ
นั้นลงบนไมทจี่ ะทํากงจริง ๆ โดยเลือกลายไมใหแนวของกงเรือเปนแนวยาวใหมากที่สุดอยาใหลาย
เสี้ยนไมตัดตามขวางเพราะจะทําใหไมแข็งแรงและหักงาย การเลื่อยกงเรือนั้น ถาเปนเลื่อยสายพาน
(Band Saw) จะปรับมุมเอียงของกงตามเสนแนวน้ําและเสนบัทตอค (Buttock) เมื่อปรับแตงกงแลว
นํากงมาประกอบ การประกอบทั้งกงเรือแบบทองวี และเรือทองกลม การยึดเหนีย่ วจะตองทําอยาง
มั่นคงตามหลักวิชาและจะตองมีไมทาบกงทั้งเรือชนิดทองกลม (Round Bottom) และเรือทองวี (V)
ตามภาพที่แสดงขางลางนี้ และเราไมสามารถหาไมทํากงเรือที่มีความกวางเปนแผนเดียวไดพอแตหาก
มีความกวางพอก็ไมสามารถที่จะทํากงเรือได เพราะลายเสี้ยนไมจะเปนลายตัดตามขวาง ขาดความ
แข็งแรง
การตั้งกง เมื่อไดวางกงตัง้ บนกระดูกงูโดยใหแนวศูนยกลางของกงเรือ และศูนยกลางของ
กระดูกงูตรงกันแลว จะยึดเหนี่ยวดวยตะปูเกลียวจากไมทับกระดูกงูขึ้นมาติดกับกงเรือทั้งสองขางกอน
ยึดจะทาดวยกาวอีพอกซี่ (Epoxy) หรือกาวกันน้ํา แตถาเปนเรือขนาดใหญ ก็จะใชทาดวยสีจาด เพื่อ
ปองกันไมใหรอยทับกันนัน้ เกิดความอับจะทําใหผุได เมื่อติดกงกับกระดูกงูแนนดีแลวจะยึดเหนี่ยว
กงกับไมเคราที่ติดตั้งไว แตกอนที่จะตีตะปูยึดจะตองเทียบหาศูนยกลางดวยดิ่ง (Plum bob) และเทียบ
ดวยระดับน้ํา (Carpenter Sleve Landline Level) ที่ไดยดึ ปากเรือ
การติดตั้งกงเรือนั้น จะติดตัง้ กงตัวกลางกอนและจะติดกงตัวตอ ๆ ไปทางหัวเรือ โดยเวนระยะ
ไวและใชไมยดึ ปากเรือดวยไมใหริมบนของไมเสมอกันกับเสนแนวปากเรือ (Sheer or deck at side)
การยึดกงเรือใหไดแนวดิ่งนัน้ จะยึดไดสองวิธี คือ ยึดกงติดกับเคราไมในแนวดิ่ง หรือยึดหัวกงทั้งสอง
ขางไปติดกับไมเครา (Tiebar) และจะยึดดวยไมที่บนไมยดึ ปากเรือทั้งสองขาง ในลักษณะมุมฉาก
เพื่อปองกันไมใหกงเรือบิดไปขางหนึ่งขางใด และเพิ่มความแข็งแรงในขณะปฏิบัติงานตอเรือ แตถา
เปนเรือขนาดเล็กที่ใชวิธีการคว่ําตอนั้น การติดตั้งกงและทวนนัน้ ไมสูจะยุงยากนัก หากแตการ
ประกอบโครงเรือจะตองระมัดระวังและตรวจสอบความขนานของกงเรือทั้งสองกราบคือ กราบซีก
ซายและกราบซีกขวา จะตองเทากัน และความสูงที่เสนปากเรือจะตองขนานกันกับพื้นที่ใชตอเรือและ
จะตองยึดเหนีย่ วกงเรืออยางแนนหนามั่นคงเชนเดียวกัน
หากเปนเรือที่ใชเครื่องยนตจะตองติดตั้งแทนเครื่องยนต (Engine bed) หรือตะเฆกอนและ
จะรอยนอตจากใตกงเรือขึ้นมาติดกับแทนเครื่องกอนเขาเปลือกเรือ ทั้งนี้ เพื่อไมใหความสั่นสะเทือน
ของเครื่องยนตทําใหเกิดรอยรั่วซึมจากน้ําได แตถามีความจําเปนจะตองรอยภายหลังการเขาเปลือกเรือ
เรียบรอยแลว จะตองใหหัวนอตฝงจมลงในเปลือกเรือ และกอนจะรอยนอตตองใชสีจาดคลุกกับหมัน
ปานพันสวนคอของหัวนอตกอนขันนอตเขาไป แตชางจะไมใชวิธีนี้ถาเปนเรือที่ตอใหม เพราะจะ
ทําใหเกิดปญหารั่วที่จะตองติดตามแกภายหลังยุงยากมาก
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การประกอบเปลือกเรือ
กอนการประกอบเปลือกเรือจะตองแบงขนาดของเปลือกเรือ แลวทําเครือ่ งหมายไวที่กงเรือดวย
การขีดเสนหรือใชเลื่อยลอเลื่อยพอเปนรอยเพื่อเปนเครื่องหมายการเขาเปลือกเรือ มักจะเขาเปลือกเรือ
คูแรกขางกระดูกงูกอนและเปลือกเรือคูแรกนี้จะมีความหนามากกวาเปลือกคูตอ ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อชวย
เสริมความแข็งแรงใหกับตัวเรือและจะตองตรวจสอบแนวขนานความหนาและมุมของไมกับกระดูกงู,
ทวนและที่กงเรือทุก ๆ สวนที่เปลือกเรือจะทาบติด ทดลองตัดไมเปลือกเรือแผนสั้นๆ เทียบตรวจสอบ
ดูทุก ๆ ที่ ถาเปลือกทาบไมแนบสนิท จะตองใชสิ่วปรับแซะสวนที่ตดิ ออก
การแตงแนว (สง) ไมเปลือกเรือ
ถาเปนเรือที่มีขนาดไมใหญจะยกไมเปลือกเรือขึ้นไปเทียบกับกระดูกงู แตถาเปนเรือที่มีขนาด
ใหญ การยกไมเปลือกเรือขึ้นเทียบน้ําหนักชางก็จะใชไมแนบซึ่งเปนแผนไมบาง หนาประมาณครึ่งนิ้ว
กวางประมาณ 4 – 6 นิ้ว ความยาวตลอดแนวเรือยกขึ้นเทียบกับแนวกระดูกงู ทําเครื่องหมายตําแหนง
ตาง ๆ ของกงลงบนแผนไมแบบ (Template) ตอไปใชปากคีบ (Divider) ทําเครื่องหมายมารค (Mark)
สวนที่หางที่สดุ ของแนวลงบนไมแบบทุก ๆ ตําแหนงของกง สวนหัวทีต่ ิดกับทวนเรือนัน้ จะใชไม
แบบทวนเรือเทียบ แลวขีดเสนลงบนไมแบบ ตอจากนัน้ ก็จะนําไมแบบ (Template) ไปถายเสนและ
ตําแหนงตาง ๆ ลงบนแผนเปลือกจริงอีกครั้งหนึ่งและทําการเลื่อยและไสแตงหนาตอไป
การตอแผนเปลือกเรือ
ไมเปลือกเรือนั้นถาเปนเรือขนาดความยาวมากเราจะไมสามารถหาไมที่มีขนาดยาวตลอดลําเรือ
ได ถาจัดหาไดก็จะมีราคาสูงมากและก็จะตองเลื่อยทิง้ มาก เพราะเปลือกเรือนัน้ สวนมากจะตองมี
ความโคง ฉะนั้นจึงจําเปนจะตองตอเปลือกเรือ ตําแหนงที่จะตอนัน้ จะตองตอสลับกันและเวนไมนอ ย
กวาหาแผนจึงจะตอตรงกงเดียวกันไดอีก
และควรเวนรอยตอใหหางกันหลาย ๆ กง (ตามภาพ
ประกอบ)
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การตอแผนเปลือกเรือ
การตอแผนเปลือกเรือตามหลักการที่ใชกันจะตอตรงระหวางกึ่งกลางของกงเรือ และใชไมที่มี
ความหนาไมนอยกวาความหนาของเปลือกเรือตามรอยตอใหความยาวเต็มระหวางชองกงเรือ และมี
ความกวางกวาเปลือกเรือ การยึดเหนี่ยวจะใชตะปูเกลียว, ตะปูทองแดงย้ํา (Revet) ก็ได และควรใชกาว
อีพอกซี่ (Epoxy) ทากอนที่จะยึดเหนี่ยวตะปูก็จะยิง่ มีความแข็งแรงทนทานดียิ่งขึ้น การกําหนด
ตําแหนงตะปูนั้น ควรใหสลับกันตามภาพประกอบขางลาง
การทํากงออน
ลักษณะของกงออนเปนไมที่มีขนาดความหนาเทากับแผนเปลือก หรืออาจจะหนากวาเล็กนอย
มีความกวางประมาณ 2” อาจจะมากหรือนอยกวานีแ้ ลวแตขนาดของเรือความยาวของกงออนนั้น ถา
เปนเรือขนาดเล็กอาจจะใชความยาวตลอดตั้งแตกราบเรือขางซาย ถึงกราบเรือขางขวา สําหรับเรือ
ขนาดกลางจะใชความยาวของกงแตละซีกกราบของเรือ และควรเปนไมที่มีเสี้ยนตรง ไมมีรอย
แตกราว, ไมมตี าไมและเสี้ยนไมไมตัดขวางเพราะจะทําใหฉีกหรือหักได
เมื่อแตงไมที่จะทํากงออนเรียบรอยแลวนําไปแชน้ําประมาณ 6 ชัว่ โมง หรือ 12 ชั่วโมง
แลวจึงนําเขาอบดวยไอน้ําในกลองไอน้ํา ซึ่งตอทอจากถังตมน้ํามายังกลองไอน้ํา กลองไอน้ํามีขนาด
กวาง 12” สูง 12” ยาวเทาความยาวของกงออน และถังตมน้ําเพื่อความประหยัดอาจจะใชถังน้ํามัน
ขนาด 200 ลิตร (ตามภาพประกอบ)
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เมื่อนึ่งไมกงออนจนความรอนและไอน้ําเขาเซลไมจนทําใหเนื้อไมขยายตัวพอที่จะตัดได ใหรีบ
นําไมออกมาขณะไมยังรอนอยู ใชเทาคอย ๆ เหยียบและโนมดัดทีละนอย ๆ พยายามเหยียบนวดจน
ทั่วอยาเหยียบจุดใดจุดหนึ่งเพียงที่เดียว เพราะจะทําใหไมกงออนนั้นเกิดรอยเดาะและหักได เมื่อ
เหยียบดัดไดตามสวนโคงของทองเรือแลว ใชซีแครม (Cramp) จับปากเรือและตีตะปูตรึงไวกอ น
เพราะไมกงออนยังมีความรอนอยูเมื่อไมเย็นแลวจะอยูตวั ในลักษณะนัน้ แลวจึงย้ําตะปูทองแดงตอไป
การย้ําตะปู (Revet)
ตะปูที่ใชย้ํานัน้ เปนตะปูทองแดง (Copper nail) เครื่องมือที่ใชย้ํามีคอนตุม, คีมตัด, เหล็กครอบ
แหวน เพื่อใชสงแหวนตะปู (Bucking tool, Clelnch ring) และสวานพรอมดอกเจาะ การเจาะเพือ่ ย้ํา
ตะปูทองแดงกับกงออนนัน้ ไมควรเจาะเปนแนวตรงกัน เพราะจะทําใหกงแตกได ควรเจาะใน
ลักษณะซิกแซกเล็กนอย ตามภาพประกอบ
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เมื่อเจาะแลวควรเปดหัวเพื่อฝงตะปูใหจมลงในเปลือกเรือเล็กนอย เพื่อยาชันปดหัวตะปู เมื่อ
ปดรอยตะปูแลวใสครอบแหวนแลวสงแหวนใหแนบกงดวยเหล็กสงครอบแหวน และจะตองมีชา งอีก
คนอยูดานนอกใชเหล็กยันรับหัวตะปูดว ยคอนตุมรองรับและจะตองรองรับหรือยันอยูจนกวา ชางที่ย้ํา
อยูภายในเรือจะย้ําเสร็จและใหสัญญาณดวยการใชคอนเคาะหนึ่งครั้งเปนสัญญาณวาย้ําเสร็จแลว ให
เปลี่ยนไปรองรับตัวตอไป
การย้ําจะใชสวนตุมตีตะปูสวนที่ตัดไวหางจากแหวนประมาณสามมิลลิเมตร
ตอกใน
ลักษณะไกล ๆ เล็ก เพื่อใหสวนนัน้ บานออก ใหยึดแหวนที่ครอบใหกระชับแนน แตอยาตัดตะปูเผื่อ
ไวมากเกินไป เวลาย้ําตะปูจะคดภายใน
ถาเรือที่ไมตองการความทนทานตอแรงกระแทกมากนัก อาจจะใชตะปูตอกจากดานนอกตัว
เรือเขาภายในเพื่อยึดกงออน แลวพับตะปูลงมา การพับตะปูนั้น จะตองพับตามและย้ําใหฝงจมลงในกง
ออน และจะตองมีชางที่อยูภายนอกตอกย้ําหัวตะปูพรอมกับผูที่ย้ําอยูภ ายใน เพื่อปองกันตะปูลอยออก
ขณะพับตะปูภายใน
การย้ําตะปูทองแดงนั้น ชางจะตองทําอยางประณีต มิฉะนั้นจะทําใหเรือรั่วที่หวั ตะปู เมื่อเกิด
ความสั่นทะเทือนจากเครื่องยนต
ขอควรระวัง คือ
1. จะตองฝงหัวตะปูลงในเปลือกเรือ
2. อยาใหตะปูที่ย้ําคดอยูภายใน
3. จะตองใหกงออนนัน้ แนบสนิทกับเปลือกเรือดานใน
การยึดเปลือกเรือดวยตะปูเกลียว (Screws)
ตะปูเกลียวที่ใชถาเปนน้ําเค็มควรจะใชตะปูเกลียวทองเหลือง ถาเปนน้ําจืดอาจจะใชตะปูเหล็ก
อาบสังกะสีอยางดีแทนได การเจาะควรใชดอกสวานปลายแหลมที่ทาํ เปนพิเศษ เพื่อใหสวนที่เปน
เกลียวไดฝงลงในเนื้อไมกงเรือ และควรจะเปดหัวตะปูเกลียวใหจมลงในเปลือกเรือเล็กนอยเพื่อยาชัน
ปดหัวตะปูกนั รั่วซึมที่หัวตะปู
ควรหลีกเลี่ยงการใชดอกเจาะเหล็กมาเจาะตะปูเกลียวยึดเปลือกเรือ
เมื่อเกิดความสั่นสะเทือนจาก
เพราะจะมีสวนที่ปลายตะปูเกลียวยึดติดกับไมเพียงเล็กนอยเทานัน้
เครื่องยนตจะทําใหตะปูเกลียวคลายและหลุดออก ถาจําเปนจะตองใชดอกเจาะเหล็กเพื่อยึดเปลือกเรือ
จะตองใชดอกเจาะสองขนาด คือ ดอกเล็กเจาะสวนเกลียว และดอกใหญขึ้นมาเล็กนอย เจาะสวนคอ
ของตะปูเกลียว เพราะถาใชดอกเจาะเล็กไป เปลือกเรือและกงเรือเปนไมเนื้อแข็งแลว จะทําใหตะปู
ขาดไดเมื่อขันตะปูเต็มที่
การยึดเหนี่ยวเปลือกเรือดวยลูกประสัก (Treenails)
ลูกประสักมีสองชนิด คือ ชนิดมีหวั และชนิดทีไ่ มมีหวั จะตองผาสองดานคือ ดานนอกและ
ดานใน ลูกประสักจะทําดวยไมเนื้อแข็ง – เหนียว ไดแก ไมแสมสาร ประโยชนเพื่อปองกันการผุกรอน
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ถาใชตะปูเหล็กแลวจะไมมีความแข็งแรงทนทาน ลูกประสักจะใชกับเรือไมขนาดใหญ เชน เรือ
ประมง และเรือกระแซง หรือเรือไมอื่น ๆ
วิธีการตอกลูกประสัก เมื่อใชดอกสวานเจาะเปลือกเรือและกงแลว จะใชตอกเปดคอและหัว
ลูกประสักที่ทาํ เปนพิเศษเปดคอลูกประสักกอน แลวตอกลูกประสักเรงเขามาจากดานนอกบางทีชาง
จะผาปลายลูกประสักกอนตอก แตบางชางอาจจะผาปลายลูกประสักดวยเลื่อย เมื่อตอกลูกประสักแลว
และบางทีชางจะเปดคอสวนปลายของลูกประสักอีก เพือ่ ใหสวนปลายไดขยายไดมากขึ้น แลวตอก
ขยายดวยลิ่มไมเนื้อออน แตในประเทศไทยใชไมเนื้อแข็ง การผาและตอกลิ่มจะผาขวางเนื้อไมกงเรือ
เพราะขณะเรงลิ่มจะไมทําใหกงเรือเบงขยายและแตกราวได (ตามภาพประกอบ) การเจาะรูลูกประสัก
จะตองเจาะใหแนวตะปูสลับกัน เพราะถาเจาะตรงกันจะทําใหกงเรือแตกราวได
เมื่อเขาเปลือกเรือเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือการแตงปากเรือ เมื่อแตงปากเรือเสร็จแลว ก็
จะกําหนดติดคานรับดาดฟา คานรับพื้นดาดฟาโดยทั่วไปจะตองมีความนูน ความนูนของดาดฟาจะ
ชวยใหน้ําบนดาดฟาไหลลงสะดวกไมคางอยูบนดาดฟา
วิธีการหาความนูนของดาดฟา
การหาความนูนของดาดฟา ตามหลักการของ มร.แฮทฟล และทั่วไป มีดังตอไปนี้
เทากับ ความกวางของดาดฟา
สูตร ความนูนของดาดฟา
50
สมมติ ความกวางของดาดฟาบนกงที่ 12 ความกวางทั้งหมดเทากับ 4.50 เมตร
4.50
เทากับ 450 เทากับ 9 ซม. คือ ความนูนของดาดฟา
50
50
อธิบาย

การขยายแบบการหาความนูนของดาดฟาเรือ
1. สรางเสนฐานความยาวของเสนฐานเทากับความกวางของดาดฟา คือ 4.50 เมตร
2. แบงกึ่งกลางของความยาวของเสนฐานคือความกวางของดาดฟา และแบงความยาว
ของเสนฐานออกเปนสวน ตามตัวอยาง แบงออกเปน 6 สวน
3. สรางเสนตั้งฉากที่กึ่งกลาง ความสูงของเสนตั้งฉากเทากับความนูนของดาดฟาที่หา
ได คือ 9 ซม.
4. ใชจุดกึ่งกลางที่เสนฐานเปนจุดศูนยกลาง เขียนสวนโคงของวงกลมรัศมีเทากับ
ความนูนของดาดฟา
5. แบงเสนโคงครึ่งวงกลมบนเสนฐานออกเปน 6 สวน และลากเสนตรงจากตําแหนง
ตาง ๆ ไปยังจุดตัดขางลางทั้ง 6 เสน
6. เอาความยาวของเสนรัศมีที่ครึ่งวงกลมบนเสนฐานของแตละเสนไปกําหนดลงบน
ตําแหนงหมายเลขตาง ๆ ที่กําหนดไวบนเสนฐาน
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7. ลากเสนโคงของวงกลมโดยผานตําแหนงตาง ๆ ตั้งแตตําแหนง 0 ถึงตําแหนงที่ 6
และสรางเสนขนาน โดยกําหนดความกวางของคานรับดาดฟาตามตองการ ตาม
ตัวอยางใหไว 6” และไมดาดฟาหนา 2” ดูภาพประกอบ
ติดอเสตามยาว
อเสตามยาวติดขึ้นเพื่อยึดปากเรือตามยาวเพื่อเสริมความแข็งแรง และยังทําหนาทีท่ ี่สําคัญอีก
อยางหนึ่งคือ รับคาน รับดาดฟา อเสตามยาวนีต้ ิดดานในของกงยึดติดดวยนอตและอาจจะเสริมไมพุก
รับคานรับดาดฟาอีกอันหนึ่งก็ได แลวรอยดวยนอตอีกครั้งหนึ่ง ดาดฟานี้จะตองมีสวนที่เจาะปากเรือ
ฉะนั้น คานรับดาดฟาจะตองบากฝากกับคานรับดาดฟาตามยาว และการบากนั้นเพื่อยึดปากเรือจะทํา
เปนเดือยหางเหยีย่ วยึดติดดวยตะปูเกลียว ตามรูปแบบที่แสดงขางลางนี้
เมื่อติดฝกมะขาม (Deck beam) คานรับดาดฟาเสร็จเรียบรอยแลว ตอไปจะปรับระดับดวยการ
ใชไมตรง ๆ เทียบระดับตรวจดูจนทัว่ ถาสวนใดสูงขึ้นจะตองไสปรับใหไดระดับจริง ๆ ถาเปนเรือไม
ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ทีไ่ มใชเรือใชงานจะติดไมทาบแนวพื้นดาดฟา
การติดไมทางแนวรับพื้นดาดฟา เมื่อแบงแผนเปลือกดาดฟาใหแตละแผนของพืน้ ดาดฟามี
ขนาดเทากันทัง้ สวนตนและสวนปลายแลวจะทําเครื่องหมายแผนเปลือกไวแลว จึงติดไมรับพื้นดาดฟา
(Battou) ดวยการบากฝงไมรับดาดฟาใหจมลงในไมคานรับดาดฟา ใหกึ่งกลางของไมรับพื้นดาดฟา
อยูระหวางแนวพื้นดาดฟาและใหสวนรับพื้นดาดฟากวาง เลยจากแนวไปไมนอยกวาขางละ 1” ทั้งนี้
เพื่อใหตะปูเกลียวยึดพื้นดาดฟาไดอยางแนนพอเพียง และการขันตะปูเกลียวนั้น จะตองฝงหัวตะปูและ
ปดดวยไมเหลาเปนรูปลูกประสักตามขวางเสี้ยนไมตอกฝงลงไปยึดดวยกาวอีพอกซี่
และริมของ
ดาดฟาดานบนควรจะใชกบไสปาดทั้งสองดาน เมื่อปูไดดาดฟาแลวจะเห็นเปนรองตัววี (V) ทั้งการ
ชักรองตัววี ยังทําหนาที่กนั ลื่นไดอีกดวย แนวรองของพื้นดาดฟาถาเปนเรือไมใชงานขนาดกลางและ
ขนาดใหญ จะตองตอกหมันยาชันกันรั่ว เมื่อติดดาดฟาและไสปรับเรียบรอยแลวก็จะติดขอบกัน
กระทบ
วิธีติดขอบกันกระทบ ไมขอบกันกระทบ (Belting) ติดขึ้นเพื่อกันกระทบ เมื่อเรือเขาเทียบทา
จอดเรือหรือเรือจอดเทียบคูก นั ไมขอบกันกระทบนี้ตองอัดโคงตามวงขอบของปากเรือ แตถาหากโคง
มากจะตองวาดตามวงโคงและเลื่อยซอนเอียงตามขอบปากเรือ ถาเปนเรือขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
อาจจะใชไมกนั กระทบซอนกันสองหรือสามแผน ใชกาวอีพอกซี่ชวยในการยึดเหนี่ยว แลวจึงยึด
เหนีย่ วดวยนอตอีกครั้งหนึ่งดานขอบนอกติดดวยเหล็กหรือยางอีกที เพื่อกันกระทบหรือขูดกับขางเรือ
ลําอื่นใหเสียหาย
การปูพื้นเรือ (Floor)
พื้นเรือสวนมากเราตีติดเปนแผนพอยกได และถอดออกได ทั้งนีเ้ พื่อตรวจดูรอยรั่วและทํา
ความสะอาดทองเรือ หรือวิดน้ําใตทองเรือ
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กอนที่จะปูพื้นเรือจะตองตรวจดูวาชวงระยะรับพื้นนั้นหางไปหรือไม ถาหางไปจะทําใหพื้น
เรือออนได จะตองเพิ่มรับพืน้ อีก พื้นเรือลักษณะคลายกับพื้นบาน จะปูไมแบบชนิดธรรมดา, แบบเวน
รองหาง หรือแบบเขาลิ้น ยอมแลวแตชนิดของงานที่ตองการความเรียบรอยหรือประณีตเพียงใด การ
ยึดเหนี่ยวโดยทั่วไปจะใชตะปูเกลียว ผิวของพื้นภายในหองพักอาศัยควรจะขัดมันเรียบ และทาน้ํามัน
เคลือบเงาเพื่อความสวยงาม แตถาเปนหองรับรองอาจจะปูดวยพรม
แทนเครื่อง (Engine Bed)
แทนเครื่องเปนสวนที่รองรับน้ําหนักของเครื่องทั้งหมด และเปนสวนทีย่ ึดเหนี่ยวปองกัน
การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต ถาแทนเครื่องยึดเหนี่ยวไมแนนหนามัน่ คง การติดตัง้ เครื่องยนตไมได
ศูนยกลาง การตีใบจักรไมดพี อแลว จะทําใหเกิดความสัน่ สะเทือนกับตัวเรือมากยิ่งขึ้นและจะทําใหเรือ
รั่วได ฉะนั้นการออกแบบและการสรางแทนเครื่องยนตนั้นจะตองใชไมที่ใหญ ยึดเหนีย่ วอยางมั่นคง
แข็งแรงจริง ๆ
วิธีการทําแทนเครื่องนั้นเราจะปฏิบัติงานจากแบบ
เพราะผูออกแบบและเขียนแบบ
จนกระทั่งนํามาขยายแบบนัน้ จะตองทราบขนาดกวาง ยาว ของเครื่องยนต ตลอดจนรูปรางลักษณะ
ของเครื่องยนต จึงจะนํามาเขียนรูปขยาย (Detail) พรอมทั้งบอกขนาดตัวไมและวางไมแทนเครื่องหาง
เทาไร และวิธกี ารยึดเหนีย่ ว ผูออกแบบจะกําหนดใหกงเรือ เฉพาะกงนอนสวนของบริเวณหองเครือ่ ง
จะใหญกวากงบริเวณสวนอืน่ เพราะจะตองรับความแข็งแรงมากกวา และเพื่อการยึดเหนี่ยวสําหรับ
แทนเครื่องและสวนอื่น ๆ
การทําแทนเครื่องยนตนนั้ จะประกอบตั้งแตติดตั้งโครงสรางเรือ เพราะการรอยนอตยึดกง
กับตะเฆหรือแทนเครื่องยนตนั้น จะตองรอยจากใตทองกงขึ้นไปยึดกับแทนเครื่อง ไมควรรอยนอต
จากเปลือกใตทองเรือขึ้นมายังแทนเครื่องเมื่อตอเรือเสร็จเรียบรอยแลว เพราะขณะทีเ่ ครื่องยนตทํางาน
จะเกิดการสั่นสะเทือนและการสั่นสะเทือน จะทําใหนอตที่รอยแทนเครื่องเกิดการสัน่ สะเทือนไปดวย
จะทําใหคลอนตัว น้ํารั่วเขามาในเรือได แตถามีความจําเปนจริง ๆ ไมสามารถรอยนอตแทนเครื่อง
ขณะที่ติดตั้งโครงสรางเรือไดจะตองใชหมันปานคลุกสีนา้ํ มันหรือจาดพันโดยรอบคอหัวนอต และ
จะตองควานเนื้อไมใหสว นตรงหัวนอตจมลงในเนื้อไมเปลือกเรือดวย ถาไมแนบสนิทมีหัวนอตโผล
ออกมาจะทําใหครูดกับสิ่งตาง ๆ ใตน้ําได และจะทําใหเกิดการรั่วซึมไดงาย ฉะนั้นชางจึงเลือกยึด
เหนีย่ วแทนเครื่องขณะประกอบโครงสรางซึ่งจะดีและแนนอนกวา
การติดตั้งเครือ่ งยนตเรือ
การติดตั้งเครือ่ งยนตเรือมีขนั้ ตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
1. การหาศูนยกลางของเพลาใบจักร (Center Propeller)
2. การวางตัวเครื่องยนตใหญ
3. การปรับหนาแปลนและการปรับศูนยกลางเครื่องยนตกับศูนยกลางเพลา
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1. วิธีการหาศูนยกลางเพลาใบจักร
การหาศูนยกลางของเพลาใบจักรหาไดจากการขยายแบบโดยการกําหนดใบจักรวาศูนยกลาง
ของเครื่องยนตและเพลาใบจักรอยูระดับไหนแลว จะมาหาระดับเทียบที่ขางเรือที่จะวางเครื่องยนต
แลวจึงถายระดับศูนยกลางไปยังไมหางปลา และตอศูนยกลางนี้ออกไปทายเรือ ประกอบไมเพือ่
บังคับกานดอกบิดหลาไมใหแกวงหนีศูนยกลางออกไปแลว จึงลงมือเจาะ การเจาะชางจะตองคอย ๆ
เจาะทีละนอย ๆ บังคับดอกสวานใหไดศนู ยกลางอยูต ลอดเวลา และหมั่นคายขี้ไมออกบอย ๆ จนกวา
จะเจาะทะลุ ความโตของดอกบิดหลานัน้ จะไมโตพอกับกระบอกเพลาจึงจําเปนจะตองควาน เครื่องมือ
ควานประกอบดวยเหล็กเกลียวยาวมากกวากระบอกเพลา และเพลานี้จะมีรูเพื่อสอดใบมีดควานเปน
ระยะ ๆ หางประมาณ 30 – 40 ซม. ดานสวนใดหรือหัวจะมีนอตตัวเมียซึ่งเปนตัวที่จะดึงเพลาเหล็ก
ควานนี้เขาไปเรื่อย ๆ สวนทายมีมือหมุน
เมื่อเจาะไดแนวตรงดีแลว ขั้นตอไปก็แตงรูเพลาเพื่อใสกระบอกเพลา การแตงรูเพลานั้นชาง
ชาวบานจะใชสังกะสีเจาะรูด วยตะปูมาก ๆ ทับไมกลมดานยาว ๆ เหมือนกับบุงโสกจนเรียบแลว
ทดลองกับกระบอกเพลาใหมีชองวางพอจะใสหมันคลุกสีจาด หัวและทายของกระบอกเพลามีเกลียว
เพื่อสรวมสตันในและสตันนอก และบนแทนเครือ่ งจะตองมีไมเปนรูปลิ่มเพื่อปรับระดับศูนยของ
เครื่องยนตกับเพลา มีรูรอยนอตเลื่อน นอตที่ใชยดึ เครื่องยนตกับแทนเครื่องนี้จะตองมีขนาดใหญ
พอสมควรเพราะตองการปองกันการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต และนอตรอยแทนเครื่องนี้จะตอง
เปนนอตเกลียวละเอียด และการปรับเครื่องใหสูงดานหัวหรือดานทายของเครื่องยนต จะใชแผนเหล็ก
เรือแผนสังกะสีเปนแผนเล็ก ๆ เจาะรูโตกวานอตรอยแทนเครื่องเล็กนอยไวสําหรับรอรูหมุน “ชิม”
ใหเครื่องสูงตามความตองการ ไมควรใชเศษไมเพราะเครื่องหนักและมีความสั่นสะเทือนมาก เศษ
ไมจะแตกหรือเลื่อนออกเมือ่ ปรับเครื่องไดศูนย แลวจะตองขันนอตรอยแทนเครื่องใหแนน และมีนอต
ขมอีกหนึ่งตัวกันนอตเลื่อน
หางเสือ
หางเสือเปนสวนที่บังคับเรือแลนไปตามเปาหมายเหมือนกับความมีสติของคนเรา หางเสือเรือ
ไมขนาดเล็กที่ใชเสียบหอยที่ทายเรือ มีแกนหมุนและมีไมพังงา สอดบังคับที่กานหางเสือ มีสลัก เมื่อ
ไมตองการใชก็ถอดออกได มีลักษณะและรูปแบบแตกตางกันออกไปตามความนิยมของแตละทองถิ่น
(ตามรูปแบบที่แสดง)
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วิธีทํา
เมื่อขยายแบบหรือเขียนรูปแบบเทาหางเสือจริงแลว เอาไมแผนที่มคี วามหนาตามตองการมา
เพลาะกัน การเพลาะติดกันนี้จะใชสลักไมแทนสลักเหล็กและใชกาวที่มีคุณภาพดีกบั น้ํา เชน กาว
อีพอกซี่ ใชไมที่มีความหนาเทากับแผนหางเสือทาบสวนปลายหางเสือ ยึดดวยตะปูเกลียวเพื่อปองกัน
แผนหางเสือบิดงอ สวนกานหางเสือจะใชไมเสริมทั้งสองดานและบากกานหางเสือไวสําหรับสอดไม
พังงาและลิ่ม เพื่อปองกันไมพังงาหางเสือหลุดจะเจาะสลักรอยไมพังงาติดกับกานหางเสือก็ได
เมื่อประกอบตัวเรือเสร็จเรียบรอยแลว ชางก็จะไสปรับตัวเรือภายนอก ปรับสวนที่นูนออกมา
ใหเรียบ สวนที่โคงก็ปรับใหโคงตามรูปแบบของเรือ ถาตองการใหผิวภายนอกเรียบมาก ชางก็จะใช
เครื่องขัดกระดาษทรายขัดอีกครั้งหนึ่ง เมือ่ เรียบจนเปนที่พอใจแลวก็ถึงขั้นตอนของงานตอไป คือ การ
ตอกหมัน

186
การตอกหมัน (Caulking)
หมันเปนใยเสนวัสดุที่มีความหยุนตัว เมือ่ คลุกกับเสนและชันผสมน้าํ มันยางแลวใชตอกอัดลง
ในแนวเรือ แลวจะสามารถปองกันน้ํารัว่ ไดดีกวาวัสดุอื่นที่ไมมีความหยุนตัว เพราะเรือไมที่มขี นาด
ใหญและมีความยาวมาก ๆ นั้น เมื่อตัวเรือไดรับน้ําหนักบรรทุกของยังไมเต็มลํา ตัวเรืออาจมีโอกาส
บิดไดหรือเมื่อเรือไดรับแรงกระทบกระแทกกราบขางหรือตัวเรืออาจจะหยุนเขามา ฉะนั้นแลวถาใช
วิธีการตอกหมันยาชันแลว จะสามารถปองกันได เรือไมโดยทั่วไปยังจําเปนตองใชกนั อยู
หมัน ไดมาจากปาน เปนเปลือกของพืชชนิดหนึง่ เรียกกวา ตนปอ ลอกเปลือกแชน้ําหมักจน
เนื้อเยื่อเนา ทุบหรือขยี้จนเนือ้ เยื่อออกจนหมดเหลือแตเสนใยสีขาวหมนเหนียว เมื่อจะใชจะนํามาทุบ
จนเปนใยฟูนมิ่ จึงนํามาคลุกกับเสนผง เพือ่ ปองกันการเนาหรือผุเมื่อแชอยูในน้ํา
หมันสมัยโบราณไดมาจากเปลือกของตนหมันจริง ๆ แตปจจุบันไมสามารถหาตนหมันได และ
ตนหมันนี้เปนตนไมที่โตชา เปนตน ไมที่เปนประวัติศาสตรของการตั้งกรุงศรีอยุธยาเมื่อ สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 พระเจาอูท อง เสด็จมาที่หนองโสน (บึงพระรามปจจุบัน) พบหอยสังข สีขาว
ผอง กนหอยเวียนขวาขนาดใหญอยูใ ตตน “หมัน” จึงโปรดใหสรางกรุงศรีอยุธยา และพระยาโบราณ
ราชยานินท จึงถือเอาตน “หมัน” หอยสังขและปราสาท เปนสัญลักษณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จนถึงปจจุบัน
หมันอีกชนิดหนึ่งใชดายดิบ แตความทนทานสูหมันปานไมไดเมื่อแชอยูในน้ํา
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชตอกหมัน
ขวานตอกหมัน
มีลักษณะคลายขวานโดยทัว่ ไป แตสว นที่คมจะมีความคมไมมากนัก มีไวสําหรับตัดดายดิบ
เมื่อทําการตอกหมันจนสุดแนวแลว ตัวขวานทําดวยเหล็กไรสนิมน้าํ หนักเฉพาะ สวนหัวของขวาน
จะหนักประมาณ 0.07 กก. เมื่อรวมทั้งตัวดามจะมีน้ําหนักประมาณ 1 กก.

รูปที่ 1 ลักษณะของขวานตอกหมัน
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รูปที่ 2 ลักษณะของขวานตอกหมัน

รูปที่ 3 ลักษณะของขวานตอกหมัน
สิ่วตอกหมัน
สิ่วตอกหมันมีลักษณะคลายสิ่วตอกไม แตมีความคมของหนาสิ่วนอยกวา หรือที่เรียกวา
“สิ่วมนไมมีคม” ทําดวยเหล็กแหนบกวางประมาณ 1 ½” (ขนาดความกวางของหนาสิ่วกําหนดเปน
นิ้ว)
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รูปที่ 4 แสดงสิ่วตอกหมัน
สิ่วตัดแนว
สิ่วตัดแนวมีลักษณะเหมือนกับสิ่วชางไมทั่วไป หนาสิ่วมีขนาดกวางประมาณ 1 ½” และมี
ความคมมาก ใชตัดแนวหมันที่ตอกจนสุดปลายแนวออก และยังใชเซาะแนวไมกระดานพื้นเรือ ใน
กรณีที่ระยะหางของไมกระดานพื้นเรือที่ชิดกันมากเกินไป ไมสามารถตอกหมันเขาไปได

รูปที่ 5 แสดงสิ่วตัดแนว
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สิ่วย้ําแนว
สิ่วย้ํามีลักษณะแตกตางไปจากสิ่วตอกหลายอยาง เชน สวนดานคมจะทําเปนรูปหนาตัด (ตาม
รูป 13 และ 14) เพื่อความสะดวกในการตอกอัดเนื้อหมันเขาไปในรองไมใหแนน ตัวสิ่วทําดวยเหล็ก
ไรสนิม มีขนาดเปนหุนตามความหนาของหนาสิ่ว เชน สิ่วย้ํา 2 หุน หมายถึง หนาตัดของสิ่วมีความ
หนา 2 หุน ไมใชหนากวางของสิ่วมีขนาด 2 หุน สิ่วย้ําที่ใชงานโดยทัว่ ไปจะมีขนาดตัง้ แต
ครึ่งหุน (1/16”) หนึ่งหุน (1/8”) หนึ่งหุนครึ่ง (3/16”) และสองหุน (1/4”)

รูปที่ 6 แสดงลักษณะสิ่วย้าํ ขนาดตาง ๆ และหนาสิ่ว

รูปที่ 7 แสดงลักษณะสิ่วย้าํ ขนาดตาง ๆ และหนาสิ่ว
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สิ่วลวง
สิ่วลวงมีลักษณะคลายดาบหรือขอ โดยสวนปลายของสิว่ จะงอขึน้ ทําดวยเหล็กไรสนิม มีขนาด
เดียวเพื่อใชในการลวง งัดหมันที่เนาเสียออกจากยาชัน เมื่อนําเรือขึ้นคานเพื่อซอมทําใหญหรือคานเรือ

รูปที่ 8 ลักษณะของสิ่วลวง
เหล็กปายชัน
เหล็กปายชันมีลักษณะเปนแผนบางคลายไมบรรทัด มีสวนปลายมนทัง้ สองดาน ทําดวยเหล็ก
ไรสนิม สามารถพลิกใชงานไดทั้งสองดาน ในขณะปายชันหรือการปาดชันใหเรียบหลังทําการยาชัน
นอกจากนั้นยังใชตัดและผสมสวนชัน

รูปที่ 9 ลักษณะเหล็กปายชันขณะปฏิบัติงานยาแนว
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แปรงยาชัน
แปรงยาชันใชสําหรับปายชันหนาหมัน ทําการยกรองชันหลังตอกหมันแลวใหเรียบ โดยใหมี
ชันหนาหมันเกาะจับอยูที่ผิว โดยทั่วไปจะใชแปรงสีฟนธรรมดา (ดังแสดงในรูปที่ 10)

รูปที่ 10
ขันผสมชัน
ขันผสมชันเปนขันลางหนาอลูมีเนียมหรือชามโลหะเคลือบสีที่มีใชกันอยูโดยทั่วไป ใชเปน
ภาชนะสําหรับผสมและบรรจุชัน ซึ่งใหความสะดวกในการยกขึ้นปายชันและเคลื่อนยายเมื่ออยูบนที่
สูง ในขณะทําการตอกหมันและยาชัน
งานตอกหมันและยาชัน
การตอกหมันและยาชัน หมายถึง การอุด ปด หรืออัด รอยรัว่ ของเปลือกเรือหรือสวนตาง ๆ
ของเรือไม เพือ่ ใหเรือลอยน้าํ ไดโดยไมรั่ว ซึ่งมีการปฏิบัติแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 งาน
ตอกหมัน หมันในที่นี้ หมายถึง วัสดุที่นาํ มาใชตอก อุดรอยรั่ว ไดแก ปาน หรือดายปาน สวน
ขั้นตอนที่ 2 การยาชัน ชัน หมายถึง วัสดุที่ไดมาจากยางไมซึ่งถูกขับออกมาจากตนไม ทั้งจําพวก
ไมเนื้อแข็งและไมเนื้อออนที่มีแนวทอชัน (GUM) ซึ่งจับตัวจนแข็งอยูตามคบไมหรือลําตน จะตองทํา
รวมกันจึงจะอุดรอยรั่วของเรือได
นอกจากวัสดุสําคัญ 2 อยางขางตน ในปจจุบันไดมีการนําวัสดุชนิดใหมที่เปนผลิตภัณฑจาก
สารเคมีเขามามีบทบาทในการ อุด ปด แนวรอยรั่วแทนชันและปาน ไดแก กาวสารเคมีที่มีชื่อวา
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กาวอีปอกซี่ (Epoxy) และผลิตภัณฑที่ชาวประมงไดคนคิดขึ้นใชเอง คือ การนําปูนขาวมาตําผสมกับ
น้ํามันตังอิ้ว (Tung Oil) และวัสดุชนิดใหมที่นํามาใชแทนปาน ไดแก เชือกโปลี และเชือกไนลอน
ออน ที่เรียกวา “ใยยักษ”
ซึ่งแตละอยางมีขอกําหนดการใชและความเหมาะสมแตกตางกันไป
สําหรับความมุงหมายของการจัดทําคูมือเรื่อง “การตอกหมันและยาชัน” ขึ้นนี้
เพื่อใหทา นไดทราบถึงวิธีการตอกหมันและยาชัน รวมทั้งการนําผลิตภัณฑใหมทจี่ ะนํามาใช
ทดแทนวัสดุทใี่ ชอยูในปจจุบนั ทั้งใหมกี ารเลือกใชวัสดุที่มีความเหมาะสมกับงานนัน้ ๆ โดยยึดถือ
หลักความคุมคาทางดานเศรษฐกิจ ความแข็งแรงทนทาน และความสะดวก ตลอดจนกรรมวิธีที่ใชใน
การดําเนินงาน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน
วัสดุงานตอกหมันและงานยาชัน
ปาน
นับเปนพรรณไมที่มีอยูหลายชนิด หลายพันธุ เปลือกเปนใยเหนียว ใชทอผาและ
ทําเชือก เชน ปานรามี (Boehmeria nivea Gaud) ในตระกูล Urticaceae ปานมนิลา (Musa textilis
Linn) ในตระกูล Musaceae นําไปใชทําเชือกปาน ถาเปนเสนเล็ก เรียกวา “ปานแลบ” ขณะทีย่ ังเปน
กาบอยูยังไมไดควั่นเปนเชือก เรียกวา “ปานกลีบ” หากนําไปทอเปนผามีลักษณะบางโปรงเสนแกรง
เรียกวา “ผาปาน” และถานํามาใชเปนวัสดุ อุด ปด อัดรอยรั่วสําหรับงานซอมเรือไม จะเรียกวา
“ปานหมัน” มีลักษณะเปนฝอยเสนจะละเอียดหรือหยาบ แตกตางกันนัน้ ขึ้นอยูกับผูผลิต

รูปที่ 11 เสนใยปานหมันทีน่ ํามาใชในการตอกหมันเรือที่บรรจุอยูในหีบหอ
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รูปที่ 12 เสนใยปานหมันทีน่ ํามาใชในการตอกหมันเรือที่บรรจุอยูในหีบหอ
การเลือกใชปานสําหรับงานตอกหมันเรือหรือวิธีดูปานหมันนัน้
ใหพจิ ารณาในเรื่องของ
ความหยาบและละเอียดของปาน จะตองไมขึ้นรา ในงานตอกหมันเรือควรเลือกปานหมันชนิดที่มี
ความละเอียดเปนเสนฝอยเล็ก ๆ เนื่องจากปานที่เปนเสนฝอยละเอียดจะนิ่มและตอกงาย ทําใหมี
ปริมาณการแทรกตัวเขาไปในรองเนื้อไมไดจํานวนมาก สามารถตอกใหแนนจนแข็งและฝงตัวอยูใน
รองไม ทําใหไมอมน้ํา ถาอมน้ําหรือน้ําสามารถซึมเขาไปไดจะทําใหหมันเนา ซึ่งดีกวาทีจ่ ะเลือกใช
ปานชนิดหยาบหรือปานแข็งที่มีความลื่นสูง ทําใหปานดิ้นเคลื่อนทีไ่ ปมาขณะตอกและยังมีความพรุน
สูง ทําใหน้ําสามารถซึมเขาไปอยูในปานได ที่เรียกวา “อมน้ํา” จะทําใหปานเนาเร็ว มองเห็นเปนสีดํา
จนกระทั่งไมตัวเรือเกิดการเนาเสียหายตามไปดวย เปนผลทําใหน้ํารั่วเขาตัวเรือไดในที่สุด
โดยทั่วไปปานหมันจะมีอายุการใชงานประมาณ 1 ป นิยมใชกับเรือขนาดเล็ก เพราะมี
ระยะเวลาการซอมทําตัวเรือทุก ๆ 9 เดือน ถึง 1 ป สามารถนําเรือขึ้นคานไดงายและรวดเร็ว สวนเรือ
ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่เดินทางในทะเลเปนเวลานานและระยะทางไกล ๆ จะตองมีความคงทน
สูงอยางนอย 3 ป จึงควรเลือกใชวัสดุอนื่ แทนปาน โดยเรือขนาดกลางจะเลือกใชเชือกโปลี และเรือ
ขนาดใหญมกั ใชเชือกใยยักษนํามาตอกแทนปาน
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รูปที่ 13 เชือกโปลีที่ใชกับเรือขนาดกลาง

รูปที่ 14 แสดงลักษณะเชือกที่ใชกับเรือขนาดใหญ
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การนําเชือกโปลีและเชือกใยยักษมาใชงานแทนปานนัน้
เนื่องจากวัสดุทั้งสองชนิดนี้มีความ
คงทนไมเนาเปอยงายและมีอายุการใชงานนานประมาณ 3 ป แตจะมีราคาสูงกวาปานในเรือขนาดเล็ก
การใชปานจะมีความคุมทุนในเรื่องคาใชจา ยมากกวาในเรือขนาดเล็ก เพราะจะตองนําเรือขึ้นคานเพื่อ
ทําการซอมคืนสภาพของอุปกรณตาง ๆ ในเรือทั้งหมดเปนประจําทุกรอบ 1 ปอยูแลว สวนเรือขนาด
ใหญไม
จําเปนตองนําเรือขึ้นคานเพื่อซอมทําทุกป และสามารถทําการซอมทําไดแมขณะเรือเขา
เทียบทาตามเมืองทาตาง ๆ การใชเชือกโปลีและเชือกใยยักษทดแทนปานจึงมีความคุมทุนกวา (กอน
การตอกหมันจะตองทําการเตรียมปานเสียกอน ซึ่งจะกลาวตอไปในเรือ่ งขั้นตอนการปฏิบัติ)
เชือกโปลี
มีลักษณะคลายเชือกใยสักหลาด มีขนพองตัวอยูตลอดเวลา ถลุงหรือฟนเปนเชือกมาแลว
สามารถนํามาใชงานแทนปานไดดี มีความเหนียวและทนตอแรงดึงไดสูงมาก ตอกอัดใหแข็งได
เชนเดียวกับปานแตมีราคาสูงกวา การตอกเชือกโปลีมีทั้งตอกแบบแหงและแบบเปยก คือ ผสมชัน
หนาหมัน หรือผสมปูนดํากับน้ํามันตังอิ้ว เรียกวา “หมันเชือกโปลี”
เชือกใยยักษ
มีลักษณะเปนเชือกไนลอน ประกอบดวยหมูเชือก 4 หมู นํามาฟน เปนเชือกเสนโต มีขนาด
โดยรอบประมาณ 1 นิ้ว การใชงานตองเอาเชือกมาคลี่ออกเปน 4 หมู แลวดึงเชือกนําสีแดงที่ฟน
รวมตัวอยูออก (ตามรูปที่ 1 - 4) เชือกใยยักษนั้นทํามาจากไหมฝางนํามาฟนและทอเขาดวยกัน เมื่อดึง
เชือกนําออกแลวเชือกจะพองตัวขึ้น เรียกวา “หมันใยยักษ” การตอกไมตองมีการเตรียมการเหมือน
ปานและเชือกโปลี สามารถตอกแหงไดเลย แตการยาชันจะมีกรรมวิธีที่ซับซอนกวา ซึ่งจะไดกลาว
ตอไปในเรื่องการยาชัน

รูปที่ 15 เชือกนําที่ฟนอยูในหมูเชือกฟาง
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รูปที่ 16 เชือกนําที่ฟนอยูในหมูเชือกฟาง
เชือกนํา
เปนเชือกที่ฟน จากไนลอนธรรมดา ทอรวมอยูกับเชือกใยยักษ 4 หมู ทําหนาที่แสดงใหรูวาเปน
เชือกนําดวยการสอดสีแดงไว
ดายดิบหรือยุต
มีลักษณะเปนดายดิบทําเปนขดสีขาวหรือขาวขุน มีความเหนียว ยืดหยุนตัวไดสูงใชตอกแทน
ปาน เรียกวา “หมันดายดิบ” ใชตอกอุดตัวเรือในสวนทีไ่ มไดแชอยูในน้ําตลอดเวลา คือ เหนือแนวน้ํา
ซึ่งบางครั้งจะเปยกน้ําจากลูกคลื่นและแหงเมื่อตากแดดสลับกันไป ทําใหพื้นทีเ่ หลานั้นมีการยืดหดตัว
อยูตลอดเวลา เชน ดาดฟา กราบออน หรือเกงของเรือ ไมควรนําไปตอกกระดานขึน้ เรือ (ไมเปลือก
เรือสวนที่เปนตัวเรือที่ลอยน้าํ ทั้งหมด) เพราะหมันจะเนาเร็วและทําใหเรือรั่วไดงาย (มีการเตรียมการ
ตอกเชนเดียวกับหมันปาน)

รูปที่ 17 ปานดายดิบ
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ชัน
ชันไดมาจากไมเนื้อแข็ง เชน ตนชันตก หรือเต็ง (Shorea obtusa wall) ตนยาง
(Dipterocaropus alatus Roxb) ตนตะเคียนทอง ตนพยอม ตนสยา หรือไมชนิดอืน่ ที่มีแนวทอชันที่
เรียกวา “ยางไม” (Gum Vein) ซึ่งจับตัวแข็งอยูตามคบไม และลําตนมีสีขาวแกมเหลืองหรือสีไขไก
สําหรับไมเนื้อออนหรือสนบางชนิดจะมียางไหลออกมาเปนน้ํามัน และจะแข็งตัวโดยเร็วเปนชันแข็ง
โปรงแสงมีสีคลายอําพัน
ชันยาเรือสวนใหญไดจากตนเต็ง ซึ่งเปนตนไมประเภทผลัดใบ มีขนาดของลําตนตั้งแต
ขนาดกลางลงไปจนถึงขนาดใหญ ความสูงตั้งแต 10 - 20 เมตร ลําตนเกลี้ยงและตัง้ ตรง หรือคดงอบาง
เล็กนอย เปลือกมีสีน้ําตาลปนเทา มีรอยแตกเปนรอง และเปนสะเก็ดหนา ๆ เกิดการตกชัน (น้าํ มัน)
สีเหลืองขุน ๆ เกาะเปนกอนตามรอยแตกของเปลือกไม ชาวบานจึงเรียกตนเต็งอีกอยางหนึ่งวา
“ตนชันตก” แลวนําชันดิบที่ไดจากปามาบดเปนผงสีขาวขุนบรรจุหอนําออกจําหนาย เรียกวา
“ชันสําเร็จ”
ชันเปนวัสดุหลักที่ใชในการผสมชันยาแนวหรือชันหนาหมัน เปนสวนหนึ่งของเนื้อสารที่
ใชสําหรับอุดรอยรั่วของเรือ มีการเกาะยึดติดกับไมไดดี เพราะโดยธรรมชาติแลวชันก็เปนสวนหนึ่ง
ของไมอยูแลว

รูปที่ 18 ชันสําเร็จที่บรรจุอยูใ นถุง
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น้ํามันยาง
เปนผลิตผลที่ไดจากตนยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb) ซึ่งเปนไมยนื ตนขนาดใหญมี
ความสูงถึง 40 เมตร วิธีการนําน้ํามันยางออกจากตนยาง โดยการเจาะที่บริเวณลําตนเหนือโคนตนไม
สูงจากดินประมาณ 1 1/2 เมตร ในการเรงใหน้ํามันยางออกเร็วขึ้นจะใชการสุมไฟทิ้งไว ซึ่งจะได
น้ํามันยางที่มีความเหนียวขนสูง สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง เชน ใชผสมกับชันยาแนว
เรือ ทาเครื่องจักสาน ทําเปนไตเพื่อจุดไฟสองนําทาง ใชเปนสวนผสมทําน้ํามันเดินเครื่องยนตแทน
น้ํามันขี้โล เปนสวนผสมน้ํามันใสแผลทาแกโรคเรื้อน และรับประทานแกหนองใน
ปจจุบันมีน้ํามันยางสําเร็จรูปบรรจุปบขาย มีอยูห ลายยีห่ อ เชน ตราเครื่องบิน ตราสมอ
เปนตน บางครั้งอาจพบการปลอมปนจากการนําน้ํามันโซลาและน้ํามันหลอลื่นของเครื่องยนตมาผสม
จะทราบไดโดยใชวิธีดูสีและสูดกลิ่น มีผลใหเกิดเปนพิษตอรางกาย ถาหากไปสัมผัสเขาโดยจะมีตุม
เกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนัง จากนั้นจะพองและมีอาการคัน หรือทําใหมผี ลเสียตอชิ้นงานคือ ทําใหผวิ งาน
ยน เปนตน

รูปที่ 19 น้ํามันยางบรรจุในภาชนะพรอมใชงาน

ในการที่นํามาผสมเพื่อยาแนวเรือนั้น น้ํามันยางจะทําหนาทีเ่ ปนสารละลายสวนผสมอื่น ๆ
ที่จะนํามารวมกันเปนชันยาเรือ และเปนตัวเกาะยึดสวนที่ทําการยาไวเสมือนกาวธรรมชาติ
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เสน
เสนหรือตะกัว่ แดง (Rad Lead, Minium) เปนสารประกอบประเภทออกไซดของตะกั่ว (Pb3O4)
มีลักษณะเปนผงละเอียด สีแดงเขม หรือแดงอมสม ใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมผลิตสีและแกว
รูปที่ 20 เสนที่บรรจุอยูในภาชนะ
พรอมใชงาน
เสนที่แสดงในภาพเปนชนิดแดงอม
สม เมื่อนํามาผสมกับน้ํามันยาง โดย
ใชพรมคลุกเคลาใหทั่วกับปานหมัน
จะทําใหปานไมเนาเร็วและมีอายุการ
ใชงานเพิ่มขึ้นอีกถึง 1 ป หรือถานํา
ชันและปูนแดงมาผสมเขาไปดวยจะทําใหมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น เรียกวา “ชันหนาหมัน” สําหรับงาน
ตอกหมันดวยชันหนาหมันนั้น จะไดโครงสรางของเรือที่มีความแข็งแรงและยังเปนการปองกันการเนา
ของแนวและปานหมันไดเปนอยางดี
ปูนแดง
ปูนแดงไดมาจากการนําหินปูนหรือเปลือกหอยไปเผาจนไหมเปนผง ถาทําจากหินปูนเรียกวา
“ปูนหิน” ถาเปนสีขาวจะเรียกวา “ปูนขาว” แตถาทํามาจากเปลือกหอยจะเรียกวา “ปูนหอย” และถา
นําปูนขาวมาผสมกับขมิ้นจะมีสีแดง ใชสําหรับกินกับหมากเรียกวา “ปูนแดง”
ปูนแดงจะเปนตัวชวยใหสวนผสมระหวางน้ํามันยางกับชันมีความแข็งแรงและแหงเร็ว หากไม
ผสมปูนแดงลงไปชันจะไมแข็งตัว
ทําใหไหลและเยิ้มไมคงรูปจะนิ่ม
ตลอดเวลา แตถาผสมมากไปจะทํา
ใหแนวยาชันแตกรอนงายเชนกัน
เพราะผิวชันมีความแข็งมากเกินไป
จึงควรผสมใหพอเหมาะ พอดี โดย
สังเกตไดจากสีของชันขณะผสม
หากงานที่ทําอยูไมเรงเกินไป ควร
ผสมปูนแดงแตนอยเพียงพอกับชัน
ที่เกาะตัวกับงานไมไหลเยิ้ม และปลอย
รูปที่ 21 ปูนแดงใชผสมชันบรรจุในปบ
ทิ้งไวใหแหงในที่รม จะไดงานยาชันทีแ่ ข็งแรงทนทานมาก
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การเตรียมหมันและชันชนิดตาง ๆ
กอนที่จะนําหมันที่ทํามาจากวัสดุชนิดตาง คือ ปาน, เชือกใยยักษ, เชือกโปลี และดายดิบ มา
ทําการตอก อัดเขาไปในแนวไมกระดานขึ้นเรือ เพื่อกันน้ําไมรวั่ เขาไปดานในของเรือนั้น จะตองมี
การเตรียมหมันและชันเสียกอน เพื่อใหหมันที่จะนํามาตอกนั้น ตอกงายขึ้นมีความคงทนและไมเลื่อน
ตัวไปมาในขณะที่ตอก โดยจะกลาวถึงวิธีการเตรียมหมันที่ทําจากวัสดุแตละชนิดและการเตรียมชัน
ตามลําดับ
การเตรียมหมัน
หมันปาน
เริ่มจากการนําปานสําเร็จมาคลุกกับเสน โดยใชน้ํามันยางประพรมใหทั่วพอประมาณไม
ตองพรมใหนา้ํ มันเยิ้ม จุดประสงคตองการใหเสนเกาะติดกับปานเทานั้น เพราะถาใสน้ํามันยางมาก
เกินไปจะทําใหหมันเลื่อนตัวเวลาตอก สงผลใหตอกยากขึ้น และไมแข็งตัวเทาที่ควร การผสม
คลุกเคลาควรจะทําทีละนอย ๆ เพื่อใหเสนจับเสนปานไดมาก และควรผสมในจํานวนที่เพียงพอจะใช
งานในแตละวันเทานั้น หามผสมหมันทิ้งไวลวงหนา

รูปที่ 22 การเตรียมหมัน
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รูปที่ 23 แสดงการคลุกเคลาหมันปานและลักษณะหมันที่คลุกเคลาน้ํามันยางและผงเสน
การนําเสนมาคลุกเคลากับปานจนเปนสีแดงอมสมนั้น เมื่อนําไปตอกหมันจะมีความคงทน
ไดยาวนานกวาปานที่ไมทําการผสมถึง 1 ป น้ํามันยางจะทําหนาทีใ่ หหมันจับตัวกันงายขึ้นไมปลิน้ ไป
มา สามารถตอกอัดเขาแนวไดปริมาณมากจนแนนแข็ง
หมันเชือกใยยักษ
เปนเชือกไนลอนออน ชาวเรือนิยมเรียกวา “ไหมฝาง” สวนขนาดนัน้ จะกําหนดตามความโต
ของเชือก เชน 8 มม. 1 นิ้ว จากนัน้ นํามาตัดใหเปนทอน ๆ ยาวทอนละ 1.5 เมตร แลวนํามาคลี่
ออกเปนหมู ซึ่งเชือกไนลอนดังกลาวจะฟนมาในลักษณะเปนเชือก 4 หมู ในแตละหมูจะมีเชือกนํา
เปนเชือกไนลอนแข็งมีสีแดง ใหดึงเชือกนําออกเชือกไนลอนที่เหลือจะฟูและพองตัวออกทันที ทั้งจะ
แยกตัวออกเปนเสนเล็ก ตามรูปที่ 24 และ รูปที่ 25 สามารถนําไนลอนที่ฟูออกนั้นไปตอกแทน
หมันไดเลย โดยไมตองนําไปผสมกับสารอื่นใดอีกเรียกวา “การตอกหมันแหง”
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รูปที่ 24 การดึงเชือกนําออกจากหมูเชือกไนลอนที่เรียกวาใยยักษ

รูปที่ 25 แสดงขั้นตอนจากซายไปขวาจากเชือกไนลอนจนถึงปานใยยักษหรือไหมฝาง
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หมันเชือกโปลี
เชือกโปลีเปนเชือกที่ทําสําเร็จรูปแลว สามารถนํามาใชตอกแทนปานไดเลย ซึ่งเรียกวา
“การตอกแหง” หรือเพื่อเพิ่มความคงทนแนนหนามากขึ้น จะผสมชันหนาหมันลงไปดวยก็ได แตมี
ขอเสียตรงที่อาจทําใหเชือกโปลีมีสีดําคลายปานเนาเสีย สาเหตุเพราะถูกปูนแดงกัด ถาตองการไมให
เชือกมีสีดํา ควรจําปูนขาวผสมตํากับน้ํามันตังอิ้ว ใชแทนชันหนาหมันไดเชนกัน
หมันเชือกดายดิบ
หมันเชือกดายดิบมีลักษณะเปนเข็ด (ดายหลาย ๆ ไจรวมกัน) มวนดายดิบ (ดังรูปที่ 1 - 5) ซึ่งจะ
นํามาใชตอกหมันเฉพาะงานในสวนของเรือที่ไมแชอยูใ นน้ําตลอดเวลา เชน กราบออนและเกงบน
ดาดฟาเรือ เนื่องจากบริเวณดังกลาวจะถูกทั้งน้ําและแสงแดดสลับกันไป จึงมีการขยายและหดตัวอยู
เวลา เพราะปานดายดิบมีคุณสมบัติในการหดตัวและมีความยืดหยุน ไดดีกวาวัสดุชนิดอื่น จึงสามารถ
กันน้ําไวไมทําใหเรือรั่วไดเปนอยางดี สวนการเตรียมหมันเชือกดายดิบ ปฏิบัติเชนเดียวกับการ
เตรียมปาน
การเตรียมชัน
ชันหนาหมัน
วิธีการผสมชันหนาหมัน เริ่มจากตักผงชันใสลงในขันผสมชัน 1 สวน แลวใสน้ํามันยางลง
ผสม 1 สวน กวนหรือคนใหเขากันโดยใหมีความเหลวพอดี จึงเติมผงเสนลงไปแลวกวนใหเขากัน จน
มีความหนืดและมีสีออกสมพอประมาณ เติมปูนแดงลงไป 3 สวนหรือจะผสมลงไปพรอมผงเสนเลยก็
ได เพื่อใหชันจับตัวกันไมไหลเยิ้ม และชวยใหชันแข็งตัวเร็วขึ้นดวย นอกจากนั้นยังเปนการสะดวก
ในการปายหรือทา ใหชันหนาหมันติดอยูก ับเนื้อไมในทุกลักษณะ
สวนผสมชันหนาหมันชนิดแข็งตัวเร็ว โดยกวนใหเขากัน คือ
ปูนแดง
3
สวน
น้ํามันยางและเสน
1
สวน
ชัน
1
สวน
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รูปที่ 26 การใสชันลงในขันผสม

รูปที่ 27 การใสน้ํามันยางลงผสมกับชัน
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รูปที่ 28 ลักษณะชันหนาหมันเมื่อผสมเสร็จ
ชันยาแนว
วิธีผสมชันยาแนว เริ่มจากนําน้ํามันยางใสลงในขันสําหรับผสมชันประมาณ ครึ่งหนึ่งของขัน
แลวจึงใสปูนแดงลงไปประมาณ 1 ลบ.นิ้ว ซึ่งปูนแดงจะเปนตัวกําหนดใหแหงเร็วหรือชา ถาตองการ
ใหชันเหนียวและทน ใหใสปูนแดงลงไปเล็กนอยแตจะแหงชา ตอจากนั้นนําผงชันใสลงไป แลวคน
หรือกวนไปเรื่อย ๆ โดยเติมผงชันลงไปทีละนอยจนสวนผสมมีความหนืดไดตามที่ตองการ จึงนําไป
ทําการปายปดตามแนวที่ตอกหมันตอไป ในกรณีที่เรงรีบเพื่อทําการทาสีหรือถึงกําหนดเวลานําเรือลง
น้ํา ใหเพิ่มปริมาณปูนแดงลงไปในสวนผสมมากขึ้น แตตองอยูในจํานวนที่จํากัด เพราะจะทําใหชันยา
แนวนั้นแข็งตัวมากเกินไปเกิดการหลุดรอนงาย เพราะชันยาแนวนั้นจะกรอบ เปนผลใหอายุการใชงาน
ของเรือสั้นลง

รูปที่ 29 ลักษณะของชันยาแนวทีพ่ รอมใชงานบรรจุอยูใ นภาชนะผสมชัน
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กาวยาแนวอีปอ กซี่ (Epoxy)
กาวยาแนวเปนผลิตภัณฑชนิดใหมจากตางประเทศ นํามาใชในการยาแนวแทนชัน โดยไม
กําหนดวาหมันที่ใชตอกจะทําจากวัสดุชนิดใด (ปาน, เชือกใยยักษ, เชือกโปลี และดายดิบ) สามารถใช
กาวชนิดนี้ทําหนาที่เปนชันหนาหมันไดดว ย แตมีขอ จํากัดตรงที่ตอ งเปนเรือใหมที่มีความแข็งแรง
ของโครงสรางตัวเรือสูง สวนเรือเกาไมสมควรใชกาวนี้ เนื่องจากมีการคลอนตัวของตัวเรือสูงมาก
กาวที่นยิ มใชกนั ในปจจุบัน ไดแก ตราเครื่องหมาย Hart Ford ของสหรัฐอเมริกา มีอยูดว ยกัน 2
ประเภท ประเภทขุนขนใชแทนชันหนาหมัน และประเภทใสใชแทนชันยาแนว โดยตองนําผาใย
แกวมาใชรวมดวย เพื่อเปนตัวเสริมความแข็งแรงในการเกาะยึด การใชกาว Hart Ford นั้น จะมี
คาใชจายสูงกวาการใชชนั เนื่องจากราคาแพงกวาแตอายุการใชงานจะยาวนานกวา เหมาะสําหรับเรือ
ขนาดใหญที่ตอ งเดินทางไกลในทองทะเลเปนเวลานาน ๆ หลายป ซึ่งอยางนอย 3 ปขึ้นไป จึงจะนําเรือ
ขึ้นคานเพื่อซอมทําตัวเรือสักครั้งหนึ่ง

รูปที่ 30 กาว Hart Ford ชนิดขนที่ใชแทนชันหนาหมันในลักษณะบรรจุภาชนะ
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รูปที่ 31 กาว Hart Ford ชนิดใสที่ใชแทนชันยาแนว
ปูนขาวตําผสมน้ํามันตังอิ้ว
น้ํามันตังอิ้ว (Tung oil) เปนที่รูจักกันเปนอยางดี สําหรับชาวภาคพื้นตะวันออกมานับเปน
เวลานานแลว สวนชาวยุโรปและอเมริกาไดรูจักกันเมื่อไมนานนี้เอง คุณสมบัติขอดีของน้ํามันตังอิ้ว
มีอยูหลายประการ เชน แหงไดอยางรวดเร็ว แหงแลวจะมีความแข็งแรงทนทานสูงกวาน้ํามันชนิด
อื่น ๆ ชางหมันจึงพยายามคนคิดที่จะหาวัสดุอื่นมาแทนชันและใหมีความคงทนสูงกวา ทั้งยังสามารถ
ผลิตขึ้นเพื่อใชงานไดเอง จึงไดนําปูนขาวมาตําใหละเอียด แลวนํามาผสมกับน้ํามันตังอิ้วโดยใหมี
ความขนหนืดพอ ๆ กับชันยาแนวและชันหนาหมัน นําไปยอยเชือกโปลีทาแนวตอกจากวัสดุอื่น แลว
ปายทับแนวดวยสวนผสมเดียวกันเปนชันยาแนว ซึ่งจะทําใหตัวเรือใชงานไดทนทานนานมากกวา 3 ป
จึงเปนที่นิยมใชกันในปจจุบัน สวนมากจะใชกับเรือขนาดกลางไปจนถึงเรือคอนขางใหญ ซึ่งมี
ระยะเวลาการใชงานจนถึงการนําเรือขึ้นคานเพื่อซอมทําทุก ๆ 9 เดือน หรือ 1 ป
นอกจากนั้นยัง
ประหยัดคาใชจายเนื่องจากราคาถูกกวา
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รูปที่ 32 ปูนขาวตําผสมน้ํามันตังอิ้วบรรจุปบ

รูปที่ 33 แนวที่ใชปูนขาวตําผสมน้ํามันตังอิ้วเมื่อทําการยาเสร็จแลว
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กรรมวิธีการตอกหมันและยาแนว
การเลือกใชวัสดุ
เรือขนาดใหญที่ตองออกเดินทางในทะเล และตองลอยอยูในน้ําเปนเวลานาน ๆ หลายป
จําเปนตองเลือกวัสดุที่นํามาใชทําเปนหมันสําหรับตอกแนว ซึ่งจะตองไมอมน้ํา เพราะจะทําใหเนา
เปอยงาย เชน ปานใยยักษและเชือกโปลี สวนปานหมันจะใชในงานซอมเรือโดยทั่วไป ตั้งแตเรือ
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ สําหรับเรือขนาดใหญถึงแมจะใชวัสดุอื่นมาทดแทนปานและชันแลวก็ตาม
แตจะใชเฉพาะบริเวณต่ํากวาระดับแนวน้ําและตัวเรือเทานั้น การซอมทําสวนที่เหนือแนวน้ําตั้งแต
กราบออนขึ้นไปหรือแนวกระดูกงูยังคงใชหมันที่ทําจากปานดายดิบและชันเชนเดิม ฉะนั้นชันจึง
ยังคงมีความสําคัญในการซอมทําเรือเปนอยางมาก ซึ่งตองเรียนรูไว

รูปที่ 34 แสดงการปายชันบริเวณกระดูกงูในเรือที่ใชปนู ตําผสมน้ํามันตังอิ้ว
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ขั้นตอนการตอกหมันและยาชันสําหรับเรือขนาดใหญ
1. การเตรียมโดยนําไมกระดานขึ้นเรือสําหรับการตอกหมันตามปกติ ใหวางแนวกระดานให
ชิดกัน โดยเปดรองหนากระดาน (เพล) ตรงสวนที่จะรับหมันไวเล็กนอย และใหอัดกระดานขึ้นเรือ
เขาหากันจนแนน แลวจึงใสลูกประสักกับกงเรือ โดยทั่วไปกระดานขึ้นเรือนั้น กําหนดความหนาของ
กระดานไวดังนี้
เรือขนาดเล็กใหใชกระดานหนา 1 ½ นิ้ว สวนเรือขนาดใหญจะใชกระดานหนา 2 นิ้ว
และกระดานนี้จะหดตัวลงเรื่อย ๆ จนเกิดชองวางระหวางแผน ซึ่งบางแผนอาจมีชองหางถึง 2 หุน
สวนดานในยังคงชิดและติดกันอยูหรือจะหางออกเพียงเล็กนอย ในสวนที่เปดรองหนากระดานไว เมื่อ
ทําการตอกหมันแลวจะมีสวนที่เล็ดลอดออกมานอยมากหรือไมมีเลย หากแผนกระดานมีการหดตัว
นอยจนไมสามารถทําการตอกหมันได ใหใชสิ่วตัดหมันทําการเซาะไมออกเพื่อเปดแนวตอกหมัน
2. ปายแนวดวยชันหนาหมันโดยใชเหล็กปายชันบริเวณปากแนวที่จะทําการตอกเปนแนวยาว
ประมาณ 1.5 เมตร

รูปที่ 35 แสดงดานในตัวเรือหลังจากตอกหมันในสวนที่ไมหางจะเห็นหมัน
ดันตัวออกมาดานในตัวเรือเล็กนอย
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รูปที่ 36 แสดงการตอกหมันปกติ

รูปที่ 37 การปายชันหนาหมันกับแนวตอก
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3. นําหมันที่เตรียมการไวมาทําการเหน็บตามรองแนวทีจ่ ะตอก โดยใชสิ่วตอกใหหมันคาบ
ติดอยูกับรองแนว เรียกวา “การเหน็บหมัน” ชันหนาหมันที่ปายไวจะชวยยึดและเขาผสมกับหมันเขา
ไปในรองแนว การเหน็บหมันใหเหน็บตลอดแนวยาวทีป่ ายชันหนาหมันไว

รูปที่ 38 การเหน็บหมัน

รูปที่ 39 การเหน็บหมัน
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4. ตอกหมันโดยใชสิ่วตอกหนาเล็กกอน จนหมันเขาไปอยูในรองหมันหมดทั้งแนว โดย
ตองสงหมันเขาไปใหลึกที่สุดของเนื้อไมและใหไดปริมาณการตอกมากที่สุด

รูปที่ 40 การเก็บและการตอกหมัน

รูปที่ 41 การเก็บและการตอกหมัน
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รูปที่ 42 ปายชันหนาหมันเพิ่มบนปาน

รูปที่ 43 ตอกจนหมดปานตลอดแนว
5. ทําการย้ําหมันดวยสิ่วย้ําแนวใหหมันฝงอัดตัวเขาไปในรอง ตอกใหแนนแข็งโดยใหมี
ระยะจากแนวปากรองประมาณ 2 - 3 หุน ถาย้ําไมแนนจนแข็งแลวหมันจะอมน้ํา ทําใหหมันเนา
และเรือจะรั่วเร็ว
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รูปที่ 44 การย้ําแนว
6. ใชแปรงยาชัน ชุบชันหนาหมันทาบริเวณแนวตอกหมัน เพื่อใหชันเขาไปปดทับหนา
หมันไวชั้นหนึ่งกอนเสร็จแลวเช็ดทําความสะอาดดวยยุต เพื่อรอการยาชัน

รูปที่ 45 แสดงการใชแปรงยาชันหนาหมัน
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7. ทําการยาชันตามแนวที่ตอกไว โดยใชชันยาแนวที่ผสมเตรียมไว ปายดวยเหล็กปายแลว
ปาดใหเรียบรอย
8. ทาสีกันเพรียงบริเวณรองแนวและที่กระดานขึ้นเรือทั้งหมดเพื่อเตรียมการนําเรือลงน้ํา

รูปที่ 46 แสดงการปายและปาดชันเพื่อปดยาแนว

รูปที่ 47 แสดงการทาสีกันเพรียง
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การยาชันเรือเกา
เมื่อนําเรือขึ้นคานแลวใหทําความสะอาดทองเรือ โดยใชน้ําฉีดลางและขูดเพรียงออกดวย
เหล็กขูดเพรียง เสร็จแลวขัดดวยเครื่องขัดกระดาษทรายแลวทําตามขั้นตอนดังนี้
1. การเซาะแนวชันเกาออกดวยสิ่วตัด

รูปที่ 48 การขัดทองเรือดวยเครื่องขัดกระดาษทราย

รูปที่ 49 แสดงการเซาะแนวชันเกาออกดวยสิ่วตัด
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2. ตรวจดูความแข็งแรงและสภาพของหมันดวยสิ่วตอกหมัน หากพบวาหมันเนาซึ่งจะมีสีดํา
หรือหยุนตัว ใหแซะออกดวยสิ่วตัดหรือสิ่วลวง

รูปที่ 50 แสดงการตรวจหมันดวยสิ่วตอก สวนที่เนาเปนสีดําใหลวงออกดวยสิ่วตอก

รูปที่ 51 การเซาะหมันออกดวยสิว่ ลวง
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3. เมื่อเอาหมันที่เนาออกหมดแลว จึงทําการปายชันหนาหมัน แลวใชสิ่วตอกทําการตอกเดิน
ตรวจแนววาหมันที่อยูภายในแข็งหรือออนตัว ถาแนวหลวมตองใสหมันเพิ่มขึน้ จนไดที่ ถาแนวแข็ง
ใหใชสวิ่ ย้ําทําการย้ําใหแนน

รูปที่ 52 การปายชันหนาหมันไปบนแนวที่ซอมทําหลังจากลวงหมันเนาออกแลว

รูปที่ 53 การใชสิ่วตอกเดินตรวจแนวอีกครั้ง
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4. ทําการตอกหมันเพิ่มเติมตรงสวนที่ขูดลวงออกเพื่อใหแนวแข็งแรง

รูปที่ 54 การตอกหมันเพิ่ม

รูปที่ 55 อัดหมันเขาแนวจนหมด

221

รูปที่ 56 เดินสิ่วย้ําแนว
5. รูดแนวใหเรียบดวยชันหนาหมัน โดยใชแปรงปายชันทาทับหนาหมันในรองใหเรียบ

รูปที่ 57 การใชแปรงทาชันหนาหมัน
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6. เช็ดชันที่อยูปากแนวทิ้งดวยยุตดายดิบ
7. ยาชันปดแนวดวยชันยาแนว
8. ทาสีกนั เพรียง

รูปที่ 58 การเช็ดชันที่ปากแนว

รูปที่ 59 การยาชันปดแนว
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รูปที่ 60 การปาดชันใหเรียบ

รูปที่ 61 การทาสีกันเพรียงทับแนว
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การตอกเชือกโปลี
นําเชือกโปลีมาผสมกับชันหนาหมัน หรือปูนขาวตําผสมน้ํามันตังอิ้วตอกเขาไปแทนที่หมัน
ซึ่งใชวิธีเดียวกันกับการตอกหมัน ในกรณีที่แนวนั้นเล็กและแคบ ซึ่งเรียกวา “แนวปกติ” จะตอกแหง
โดยไมผสมอะไรเลยก็ได

รูปที่ 62 การตอกเชือกโปลีเขาแนว

รูปที่ 63 การตอกเชือกโปลีเขาแนว
เมื่อตอกเชือกโปลีเขาแนวไดจนแนนหมดแลว จึงทําการยาชันซึ่งมีขั้นตอนการทํา
เหมือนกับตอกดวยปานหมันดังที่กลาวมาแลว หรือจะใชวัสดุยาแนวประเภทอื่นก็ได
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วิธีการยาแนวดวยปูนขาวตําผสมน้ํามันตังอิ้ว
1. ตอกเชือกโปลีใหแนนจนแข็งในรองแนว
2. ปายทับปดแนวดวยปูนขาวตําผสมน้ํามันตังอิ้วแลวทิ้งไวอยางนอย 2 วัน
3. ทําการทาสีกันเพรียง

รูปที่ 64 แสดงการปายปดแนวดวยปูนขาวตําผสมน้ํามันตังอิ้ว

รูปที่ 65 แสดงการทาสีกันเพรียงบนแนวปูนขาวตําผสมน้ํามันตังอิ้ว
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การตอกเชือกใยยักษและการยาแนวดวยกาวยาแนว
1. นําเชือกใยยักษที่ถลุงหรือคลี่เปนไหมฝางแลว มาตอกอัดเขาแนวแทนปานไดเลย โดยไม
ตองผสมชันหนาหมัน หรือที่เรียกวา “ตอกแหง”
2. ยาชันปกติกอนแลวนําเรือลงน้ํา จากนั้นสรางสวนประกอบตัวเรือเหนือแนวน้ําไปกอน
ประมาณ 3 เดือน ใหแนวบีบตัวดีแลว จึงนําเรือขึ้นคานเพื่อแซะเอาชันที่ยาไวออก แลวใหชางหมัน
ย้ําแนวใหมใหลึกแลวจึงใชกาวยาแนว ทาปดทับแทนชัน
ขั้นตอนดําเนินการ
เมื่อเรือขึ้นอยูบนคานเรียบรอยแลวใหดําเนินการดังนี้
1. ผสมกาวยาแนวชนิดขุน ระหวางสวน A และสวน B โดยใชอัตราสวนผสม A สีขาว
3 สวน และชนิด B สีเทา 1 สวน ผสมใหเขากัน นํากาวที่ไดมาปายที่แนวที่จะทําการตอกใยยักษ
ถาหากแนวเล็กไมจําเปนตองปาย

รูปที่ 66 กาวชนิดสวน A และชนิดสวน B
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รูปที่ 67 การปายแนวดวยกาวยาแนว กอนตอกเชือกใยยักษ
2. เหน็บดายใยยักษ โดยตอกเขาตามแนวทีจ่ ะตอกใหยาวประมาณ 1.5 เมตร ทําการตอก
ใยยักษเขาแนวดวยสิ่วตอกแลวตามดวยสิ่วย้ํา ใหเนื้อเชือกฝงตัวแนนจนแข็งลึกจากปากแนว 2 – 3 หุน

รูปที่ 68 การเหน็บใยยักษเขาแนว
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3. ทําการลางแนวหนาหมันใยยักษดวยทินเนอรใหสะอาด โดยใชแปรงทาสี

รูปที่ 69 การลางแนวดวยทินเนอร
4. เสร็จแลวจึงปายทับดวยกาวชนิดขุนที่ผสมไวแลว

รูปที่ 70 การยาปดทับแนวดวยกาว
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5. ปลอยทิ้งไวเพื่อใหกาวที่ปดทับแหง ประมาณ 30 นาที จึงทําการเตรียมกาวชนิดใส
โดยใชสวนผสมชนิด A สีขาว 2 สวน และชนิด B สีน้ําตาล 1 สวน กวนผสมเขาดวยกันจน
ไดน้ํากาวที่ใสแลวจึงนําไปทาทับบนแนวอีกครั้งหนึ่ง

รูปที่ 71 เนื้อกาวใสชนิด A และ B

รูปที่ 72 ทาทับแนวดวยกาวชนิดใสไปบนแนว

230
6. ใช ผ าใยแก ว (ใยสัง เคราะห ) ที่ตั ด เป น ผื น ยาวประมาณ 1.5 เมตร มี ห น า กว า ง
ประมาณ 2.5 - 3 นิ้ว ปดทับไปบนกาวใสที่ทาไวเพื่อทับแนวอีกครั้งหนึ่งทันที

รูปที่ 73 ผาใยแกวที่ตัดจากมวนพรอมใชงาน

รูปที่ 74 การปดทับดวยผาใยแกว
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7. เมื่อปดทับดวยผาใยแกวแลว ใหใชกาวชนิดใสทาทับแนวผาใยแกวอีกครั้งหนึ่ง

รูปที่ 75 การใชกาวชนิดใสทาทับผาใยแกว
8. หลังจากนั้นทิ้งไวประมาณ 30 นาที หรือมากกวา แลวจึงทาสีดําของ Joton ที่บริเวณ
แนวแลวทิ้งไว 1 วัน เสร็จแลวจึงทาสีกันเพรียงทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง และพรอมจะนําลงน้ํา
หมายเหตุ สวนที่เปนโลหะ เชน หัวนอต เมื่อจะใชกาวทาทับ ตองทําความสะอาดดวยทินเนอรหรือ
น้ํายาลางแนวใหสะอาดทุกครั้ง
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รูปที่ 76 การทําความสะอาดหัวนอตและหัวลูกประสัก

รูปที่ 77 การทําความสะอาดหัวนอตและหัวลูกประสัก
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รูปที่ 78 การยาแนวหัวลูก
ประสัก
ปญหาและการแกไข
การรั่วของเรือหลังทําการตอกหมันแลว นับวาเปนปญหาสําคัญของชางหมัน จึงไดรวม
สาเหตุเทาที่พบมาไดบันทึกไวเปนตัวอยาง เชน เกิดจากหัวตะปู, นอตและลูกประสักขาดหรือเคลื่อน
ตัว ทําใหแนวที่ตอกหมันและยาชันไวแลวหางออก จึงทําใหน้ํารัว่ เขาเรือ อาจจะเปนเพราะชางไมทํา
การซอมทําเรือไมเรียบรอยกอนการตอกหมัน หรือบางทีอาจเกิดจากการตรวจสอบแนวของชางหมัน
ไมดีพอ ไดแก หมันปลิ้นทีเ่ กิดจากการเบงตัวของเนื้อไมที่แหง เมื่อนําเรือลงน้ําจะไดรับความชื้น ไม
ขยายตัวจึงดันหมันหลุดออกมานอกแนว ดังนั้นจึงตองมีการแกหมันปลิ้นและหาวิธีปองกัน ซึง่ จะ
กลาวตอไปนี้
การแกหมันปลิ้นหลังนําเรือลงน้ํา
1. นําเรือขึ้นคาน
2. ทําการตัดหมันที่ปลิน้ ออกโดยใชสิ่วหนาคมตัด
3. ตอกย้ําหมันเขาไปใหลึก โดยตอกไมเต็มแนวที่เรียกวา “ตอกหมันพรอง” โดยใหหมันอยู
ลึกจากแนว 2 – 3 หุน
4. ทําการยาชัน หรือใชสารกันรั่วชนิดอื่นตามตองการ
5. ทาสีกันเพรียงกอนนําเรือลงน้ํา
การปองกันหมันปลิ้นกอนนําเรือลงน้ํา
1. ตรวจสภาพเรือที่ชํารุดวาเปนเรือเกาหรือเรือใหม ใชกระดานขึ้นเรือบางหรือหนา โดย
ปกติแลวหมันหลุดหรือปลิ้นจะเกิดกับเรือที่ใชกระดานขึน้ เรือบาง ไมที่ใชไมไดผานการอบหรือทําให
แหงกอน การตอกหมันในไมบางจะตองตอกเต็ม จึงมีโอกาสทําใหเกิดอาการหมันปลิ้นไดงาย เพื่อ
ปองกันหมันปลิ้นไมควรใชกระดานขึ้นเรือที่มีความหนาต่ํากวา 1½ นิ้ว
2. กรณีใชไมกระดานขึ้นเรือหนาตั้งแต 1 ½ - 2 นิ้ว ใหทาํ การตอกหมันพรอง โดยให
อยูลึกกวาแนวสัก 2 - 3 หุน ถาเปนเรือเกาใหย้ําหมันลึกเขาไปใหมและซอมแซมสวนที่เคลื่อนไหว
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ใหแนน เชน กระดานขึ้นเรือตองยึดติดกับกงเรือใหแนน ไมใหมกี ารเคลื่อนตัว หัวนอต ตะปู และ
ลูกประสัก ตองแนนไมเคลื่อนตัวหรือขาด จึงทําการตอกหมัน
3. ทําการยาชันและทาสีกันเพรียง

รูปที่ 79 ลักษณะการตอกหมันพรองเมือ่ งานเสร็จเรียบรอยพรอมที่จะนําเรือลงน้ํา

รูปที่ 80 เรือขนาดใหญทใี่ ชกาวยาแนว ยาแนว
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รูปที่ 81 เรือขนาดใหญทใี่ ชปูนตําผสมน้ํามันตัวอิว้ ยาแนว

รูปที่ 82 เรือขนาดกลางเขารับการซอมทําที่ใชหมันปานและชันยาแนว
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รูปที่ 83 เรือขนาดกลางตอกชันหนาหมันเสร็จแลวพรอมที่จะยาแนว
ดวยปูนขาวตําผสมน้ํามันตังอิ้ว
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รูปที่ 84 เรือพรอมที่จะลงน้ําหลังการตอกหมันและยาชันแนวซอม

รูปที่ 85 เรือพรอมที่จะลงน้ําหลังการตอกหมันและยาชันซอมแนว
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บทที่ 13
การบํารุงรักษาเรือไม
ไมที่ใชในการตอเรือจะมีการยืดและหดตัวอยูตลอดเวลาตามสภาวะอากาศ โดยเฉพาะไมที่
ใชทํากระดานขึ้นเรือ,ไมดาดฟา ซึ่งตองรับแดดฝนและน้ําทะเลอยูเปนนิจจึงมีการหดและขยายตัวมาก
ในกรณีที่เรือขึ้นคานนาน ๆ ความชื้นในไมจะลดลงทําใหไมหดตัวจนเห็นเปนรอง เมื่อเราทําการตอก
หมันยาชันลงไปยังแนวรองที่ไมนั้นอยูใ นสภาพแหงจัด เมื่อปลอยเรือลงน้ําหรือราดน้ําดาดฟาจะทํา
ใหเกิดอาการหมันปลิ้น เพราะไมจะขยายตัวดันหมันที่ตอกไวออกมา นับวาเปนอุปสรรคขั้นพื้นฐาน
ที่ผูใชเรือจะตองรูไวพรอมกันนี้ ยังมีสิ่งที่ควรกระทําอยูเปนประจํา ไดแก
1. ราดน้ําบริเวณดาดฟาทีไ่ มมีเครื่องกําบังแดดฝน และตัวเรือเหนือระดับน้ําทุกวันกอน
ดวงอาทิตยขึ้นและหลังดวงอาทิตยตก ตองราดใหไมชุมน้ําจนอุมน้ําทุกครั้ง ไมควรราดในเวลาที่รับ
แดดไปแลวและรอนจัด เพราะจะทําใหตวั ไมและแนวหมันแตกได
2. ตัวเรือสวนเหนือและใตระดับน้ําตองหมั่นขัดตะไครน้ําและขูดเพรียงไวเสมอ
3. ทําความสะอาดบริเวณที่อับชื้นไมถูกแดด เชน ซอกซองกงเรือ มุมเสา ขอบดาดฟา
อยาใหสกปรกหมักหมม จะทําใหไมผุได
4. รักษาแนวตอกหมันยาชัน โดยหมั่นตรวจดูเมื่อพบบริเวณใดก็ตามที่แนวเริ่มแตกตองรีบ
แซะชันทีแ่ ตกออกแลวย้ําแนวยาชันใหมทนั ที อยาปลอยไวจะทําใหหมันเนาและทําใหแนวเสียใน
ที่สุด ถาหมันเนาควรแคะหมันเกาที่เนาออกใหหมด แลวตอกหมันใหมทันที มิใชตอกทับโดยทีย่ ังมี
หมันเนาอยูภายใน จะทําใหหมันใหมเนาเปอยเร็วขึ้น และทําใหไมผุตามแนวได
5. รักษาสีภายนอกและภายใน เชน ลับ, ลาง ไวทุกสัปดาหหรือเมื่อเรือเขาถึงทาหนึ่งทาใด
ในทุกเทีย่ ว ถาสีพอง รอน ในบริเวณใดใหขูดออกกอนทาใหม และถาสีที่ทาไวหนาเกินไปก็ควรขูด
หรือลางออกกอนทาใหมทกุ ครั้ง
6. รักษาหัวสกรู นอต หัวตะปู ที่ยาชันปดไว เมื่อเปนสนิมตองแคะชันออกทําความสะอาด
สวนที่เปนสนิมใหหมดแลวจึงยาชันปดทับใหมอยาปลอยไว สนิมจะกัดไปถึงไมทําใหไมกรอนหลวม
ตัวได และหมั่นกวดนอตซอมไวเสมอ อยาใหหลวม เมื่อไมหดตัว เชน นอตที่รอยอะเส เปนตน
7. ถามีไมเริ่มผุในสวนใด ตองรีบเปลี่ยนไมใหมทนั ทีเพื่อปองกันการผุลุกลาม
8. ทําการกําจัด ปลวก มอด มด หนู และแมลงสาบ ใหราบคาบเพราะเปนศัตรูตอไม
โดยตรง
9. การบรรทุกหรือขนถาย หามทิ้งของหนักลงบนดาดฟา หรือทองระวาง เชน เหล็กตาง ๆ
หรือถังน้ํามัน เปนตน
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10. การเทียบเรือ ตองมีลูกตะเพลาหรือยางกันกระทบรองรับทุกครั้งเมื่อเทียบทา หรือ
เทียบขางเรืออืน่
11. การเดินเรือ ถาเปนเรือเปลาไมมีอับเฉา ไมมีสินคาบรรทุก เมื่อมีคลื่นลมจัดควรงด
ออก เพราะเรือจะโยนคลื่นตกกระแทก ทําใหหมันคายได
12. เมื่อทําการเปลี่ยนไมเพื่อซอมทํา ควรนําไมชนิดเดียวกันมาทําการสับเปลี่ยนทดแทน
ของเดิม หรือใชไมที่มีคุณภาพที่สูงกวา
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บทที่ 14
ความปลอดภัย
14.1 บทนํา
กอนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง สิ่งสําคัญที่สุดที่ผูปฏิบัติจะตองคํานึงถึงอยูเสมอ ก็คือ ความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานทั้งของตนเองและผูอื่น ทัง้ นี้เนื่องจากอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นไดเสมอ ถาการ
ทํางานขาดความระมัดระวังหรือใชเครื่องมือไมถูกตอง ซึ่งอาจจะเปนผลทําใหเกิดความพิการหรือ
บางครั้งอาจถึงแกชีวติ ได นอกจากอุบัตเิ หตุรายแรงดังกลาวแลวก็ยังอาจจะมีอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย เชน
บาดแผลที่เกิดจากของมีคม หรือรอยถลอก ซึ่งไมเพียงแตจะทําใหไดรับความเจ็บปวดแตเพียงอยาง
เดียวเทานัน้ แตก็อาจจะทําใหไมสามารถที่จะปฏิบัติงานไดชวั่ ขณะเชนกัน ดังนั้น เพื่อที่จะลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุดังกลาวใหเหลือนอยที่สดุ ผูปฏิบัติงานจะตองมีสํานึกเกีย่ วกับความปลอดภัย โดย
จะตองเรียนรูแ ละปฏิบัติงานตามกฎแหงความปลอดภัยอยางเครงครัดจนเกิดนิสยั ในการทํางานอยาง
ปลอดภัย ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทอี่ าจจะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผูอื่นได
กฎแหงความปลอดภัยในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานไมจําแนกออกไดดังนีค้ ือ
1. ความปลอดภัยทางดานรางกาย (Physical Safety)
2. ความปลอดภัยทางดานเครื่องแตงกาย (Clothing Safety)
3. ความปลอดภัยทางดานเครื่องมือ (Tool Safety)
4. ความปลอดภัยทางดานวัสดุ (Materials Safety)
5. ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและโรงงาน (Laboratory and Shop Safety)
14.2 ความปลอดภัยทางดานรางกาย
กฎแหงความปลอดภัยทางดานรางกาย ดังรูปที่ 1 ถึง 5 มีดังตอไปนี้ คือ
1. อยาใชกลามเนื้อสวนหลังยกของหนัก ใหใชเฉพาะกลามเนื้อขาและแขนเทานั้น ถาของหนัก
มากหรือมีขนาดใหญโตจะตองใหผูอื่นชวยยกเสมอ
2. อยาใชนวิ้ มือหรือมือทดสอบความคมของเครื่องมือ ใหใชเฉพาะไมหรือกระดาษเทานั้น
3. ใหระมัดระวังขณะใชนว้ิ หัวแมมือควบคุมการเลื่อยไม
4. เมื่อใชมีดหรือสิ่วทําการตัดหรือบากจะตองใหทางดานคมหันออกจากตัวเสมอ
5. อยาใสเครื่องมือที่แหลมคมไวในกระเปาเสื้อ หรือกระเปากางเกง
6. ขณะถือเครือ่ งมือที่มีปลายแหลม หรือมีคม จะตองใหปลายของเครื่องมือชี้ลงสูพื้น และให
ดานคมหันออกไปจากตัวผูถอื เสมอ
7. หามใชปากคาบตาปูเกลียว หรือวัสดุที่ทําดวยโลหะขณะปฏิบัติงาน
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8. หามโยนเครื่องมือ วัสดุหรืออุปกรณใหผูรวมงาน
9. ใหสวมแวนตาทุกครั้งที่ใชเครื่องหินเจียระไน หรือเมื่อใชสิ่วทําการบาก

รูปที่ 1 การยกของหนักที่ถูกวิธี

รูปที่ 2 จะตองระมัดระวังเปนพิเศษ
ขณะใชนิ้วหัวแมมือควบคุมการเลื่อยไม

รูปที่ 3 เมื่อใชมีดหรือสิ่วทําการตัดหรือบาก
จะตองใหดานคมหันออกจากตัวเสมอ

รูปที่ 5 ทานมีดวงตาเพียงคูเดียว
โปรดจงรักษา เพราะทาน
ไมอาจซื้อหามาทดแทนได

รูปที่ 4 จะตองสวมผาปดหนาอกทุกครั้ง
ที่ปฏิบัติงานและเมื่อถือเครื่องมือ
จะตองแนใจวาปลายหรือคมของ
เครื่องมือชี้ลงสูพื้นและหันออก
จากตัวผูถือเสมอ
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14.3 ความปลอดภัยทางดานเครื่องแตงกาย
กฎแหงความปลอดภัยทางดานเครื่องแตงกาย มีดังตอไปนี้ คือ
1. ใหสวมผาปดหนาอกทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
2. จะตองพับซอนเน็คไทเขาไปในเสื้อ หรือถอดออกทุกครั้งกอนลงมือปฏิบัติงาน
3. จะตองพับแขนเสื้อ (เสื้อแขนยาว) ใหเรียบรอยเหนือศอกทุกครั้งกอนลงมือปฏิบัติงาน
4. จะตองไมสวมเครื่องประดับ เชน แหวนหรือสรอย ขณะปฏิบัติงาน
5. ใหสวมรองเทาที่ใชสําหรับปฏิบัติงานโดยเฉพาะ (Safety Shoes) ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานใน
โรงงาน หามสวมรองเทาแตะหรือรองเทาฟองน้ํา
14.4 ความปลอดภัยทางดานเครื่องมือ
กฎแหงความปลอดภัยทางดานเครื่องมือ ดังรูปที่ 6 ถึง 8 มีดังตอไปนี้ คือ
1. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําการใชเครื่องมืออยางเครงครัด
2. จะตองเรียนรูวิธีใชเครื่องมืออยางถูกตอง
3. จะตองวางเครื่องมือบนโตะปฏิบัติงานเทานั้น ในการวางจะตองวางอยางเปนระเบียบ โดย
มิใหคมของเครื่องมือกระทบกัน และใหคมของเครื่องมือหันออกจากตัวผูปฏิบัติงานเสมอ
4. ปลายไขควงจะตองอยูใ นรูปแบบที่ถูกตองและมีสภาพดีเสมอ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากการขันพลาด
5. ดามของเครื่องมือจะตองอยูในสภาพดี และแนนกับตัวของเครื่องมือเสมอดามเครื่องมือที่
หลวมคลอนอาจจะทําใหเกิดอันตรายกับผูรว มงานได
6. จะตองใชเครื่องมือใหถูกตอง การใชเครื่องมือผิดวัตถุประสงค เชน การใชไขควง, ตะไบ
หรือสิ่ว งัดเพือ่ เปดลังไมหรือกระปอง อาจจะทําใหเครือ่ งมือเกิดการเสียหายได
7. หามใชเครือ่ งมือทื่อ หรือชํารุดทํางาน
8. ทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน จะตองทําความสะอาดเครื่องมือ และเก็บเขาที่ใหเรียบรอย
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รูปที่ 6 การเรียนรูวิธีใชเครื่องมืออยาง
ถูกตองจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

รูปที่ 7 การใชเครื่องมือผิดวัตถุประสงค
อาจทําใหเครื่องมือเกิดการเสียหายได

รูปที่ 8 ทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน จะตองทํา
ความสะอาดเครื่องมือและเก็บเขาที่ให
เรียบรอย

รูปที่ 9 ถังเก็บขยะแบบมาตรฐาน
14.5 ความปลอดภัยทางดานวัสดุ
กฎแหงความปลอดภัยทางดานวัสดุ ดังรูปที่ 9 มีดังตอไปนี้ คือ
1. วัสดุหรือชิน้ งานจะตองยึดใหแนนขณะที่ปฏิบัติงาน
2. จะตองไมทิ้งเศษวัสดุ หรือเศษไมลงบนพื้นโรงงาน ใหเก็บหรือทิ้งลงในถังขยะเทานั้น
3. วัสดุที่เปนเชื้อเพลิง จะตองเก็บรักษาอยางมิดชิดภายในถังเก็บที่มีฝาปด และจะตองอยูในที่
ปลอดภัย
4. เศษผาที่เปอนน้ํามัน หรือเศษผาที่ใชกับงานตกแตงผิวขัน้ สําเร็จ ควรทําลายหลังเลิกงาน หรือ
เก็บ อยางมิดชิดภายในถังขยะที่มีฝาปด
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14.6 ความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิการและในโรงงาน
กฎแหงความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและในโรงงาน ดังรูปที่ 10 ถึง 14 มีดังตอไปนี้
1. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของครู - อาจารยผูสอนอยางเครงครัด
2. จะตองรายงานทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพือ่ ที่จะสามารถใหการปฐมพยาบาลไดอยางทันทวงที
3. ภายในหองปฏิบัติการหรือภายในโรงงานควรจัดใหมแี สงสวาง และการถายเทของอากาศ
อยางเพียงพอ
4. พื้นหองปฏิบัติการหรือพืน้ โรงงานจะตองสะอาดปราศจากจารบี น้ํามันเครื่อง และวัสดุชนิด
อื่นที่อาจทําใหเกิดการลื่นไถลได
5. จะตองรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยบนโตะปฏิบัติงานทุกครั้งหลังเลิก
ปฏิบัติงาน
6. จะตองไมหยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน
7. หามวิ่งในบริเวณปฏิบัติงาน แตใหเดินดวยความระมัดระวัง
8. ในการถือเครื่องมือ วัสดุหรืออุปกรณ ใหถือแตเพียงนอยชิ้น ทั้งนี้เพราะการถือมากชิ้นอาจจะ
ทําใหตกหลน
9. การขนยายไมขนาดยาว จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ และควรเตือนผูปฏิบัติงานอื่น
ที่อยูบริเวณเดียวกันใหออกไปจากแนวการขนยาย
10. ควรใหความรวมมือกับผูรวมงาน เพื่อการปองกันอุบัติเหตุในทุก ๆ กรณี

รูปที่ 10 ขณะปฏิบัติงานจะตอง
ไมหยอกลอหรือเลนกัน
เพราะอาจจะทําใหเกิด
อันตรายได

รูปที่ 11 การเลนตลกในขณะ
ปฏิบัติงาน ก็อาจจะ
ทําใหเกิดอันตรายได
เชนกัน
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รูปที่ 13 การถือเครื่องมือ วัสดุหรืออุปกรณใหถือแต
เพียงนอยชิ้น การถือมากชิ้นเกินไปอาจจะทําใหตก
หลนเปนผลทําใหเครื่องมือ วัสดุหรืออุปกรณนั้น ๆ
ชํารุดเสียหาย หรือทําใหเกิดอันตรายกับผูถือได
รูปที่ 12 จะตองรักษาพื้นหองปฏิบัติการหรือ
พื้นโรงงานใหสะอาดอยูเสมอ

รูปที่ 14 การแบกไมขนาดยาวที่ถูกวิธีจะตองใหปลายไมดานหนาอยูในระดับเอวของผูแบก และ
จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
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บทที่ 15
พระราชบัญญัติและขอบังคับกรมเจาทา
ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เรือที่ไดจดทะเบียนเปนเรือไทยแลวใน
ระหวางเวลาทีค่ งใชเรือ ตองมีเอกสารดังตอไปนี้ประจําเรือ
(1) ใบทะเบียนเรือไทยหรือใบทะเบียนชั่วคราว แลวแตกรณี
(2) สัญญาคนไทยประจําเรือ
(3) สัญญาเชาเรือ ถามี
(4) ใบตราสาร (ใบสงสินคา) ถามี
(5) บัญชีสินคาของเรือ
(6) สมุดปูมเรือ
(7) ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา ถามี
เรือเดินตามชายฝงทะเลของไทย ไมจําเปนตองจดทะเบียนเปนเรือไทยไปทั้งหมดทุกลํา
และเรือที่จดทะเบียนแลว จะตองไดรับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนไวเปนหลักฐาน ดังจะกลาว
ตอไปนี้
เรือไทยสวนมากจะตองมีใบทะเบียนสัญชาติและขนาดระวางเรือ (ใบทะเบียนเรือไทย)
ซึ่งตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาตรา 8 บัญญัติวาเรือจะกลาวตอไปนี้เมื่อไดจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลว (เจาของเรือจะตองเปนคนไทย) ใหถือวาเปนคนไทย (มีสิทธิ์ทํา
การคา ทําการประมงในนานน้ําไทย และชักธงไทยได) คือ
สําหรับการคาในนานน้ําไทย
(1) เรือกลขนาดตัง้ แต 10 ตันกรอสสขึ้นไป
(2) เรือทะเลที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแต 20 ตันกรอสสขึ้นไป
(3) เรือลําน้ําที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแต 50 ตันกรอสสขึ้นไป
สําหรับการประมง
(1) เรือกลทุกขนาด
(2) เรือที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแต 6 ตันกรอสสขึ้นไป
(เรือที่ทําการคาหรือทําการประมงในนานน้ําไทยที่มีขนาดต่ํากวาเกณฑดังกลาวแลว ไม
ตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แตใหถือวาเปนเรือไทยดวย)
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เรือกลทุกขนาดและเรือที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแต 1.5 ตันกรอสส ขึ้นไป จะตองมี
หนังสือสําคัญแสดงการตรวจเรือและอนุญาตใหใชเรือ (หรือใบอนุญาตใชเรือ) ตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2481 มาตรา 5
หนังสือสําคัญฉบับนี้มีรายการละเอียดเกี่ยวกับขนาดของเรือ เครื่องจักร (เครื่องกล
ประเภทการใชงาน จํานวนเจาหนาทีใ่ นเรือ จํานวนคนประจําเรือ และคนโดยสาร เครื่องมือเดินเรือ
และเครื่องใชประจําเรือ ตลอดจนขอบเขตที่อนุญาตใหเรือลํานั้นเดินไดไวดวย (ใบอนุญาตการใชงาน
1 ป และเปนเอกสารที่ตองเก็บรักษาไวในเรือเสมอ)
เรือสินคาทุกลําที่จดทะเบียนในประเทศไทย แตไปทําการคาในนานน้าํ ที่มิใชอยูในเขต
อํานาจของศาลไทยแลว จะตองมีใบอนุญาตใหใชเรือเปนเรือเดินตางประเทศใกลเคียง แบบ บ.95
ใบอนุญาตนี้ (มีอายุการใช 1 ป) นอกจากจะมีรายการตาง ๆ ของเรือ คนประจําและคนโดยสาร
เครื่องชวยชีวติ และเครื่องใชประจําเรือนแลว ยังกําหนดขอบเขตที่อนุญาตใหเรือลํานั้นเดินไดไวดวย
เรือที่ไมมีใบอนุญาตใหใชเปนเรือเดินตางประเทศใกลเคียงก็อาจไดรับใบอนุญาตพิเศษ
ใหเดินในนานน้ําตางประเทศไดในบางกรณี แตเรือเหลานี้จะตองมีขนาดตั้งแต 15 ตันกรอสส ขึ้นไป
ใบอนุญาตพิเศษนี้ กรมเจาทาเปนผูออกใหซึ่งก็มักทําเปนรูปหนังสือราชการ (ไมมีโดยเฉพาะ) และ
จะใชไดเพียงเที่ยวเดียวเทานัน้ อีกทั้งยังไดกาํ หนดขอบเขตที่อนุญาตใหเรือลํานั้นเดินไดไวเชนเดียวกัน
นอกจากใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใชเรือแบบตาง ๆ ดังกลาวมาแลว กรมเจาทา
ยังไดกําหนด (ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าํ ไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477) ให
คนประจําเรือบางรายที่ไดจดทะเบียนเรือไทยและมีใบอนุญาตใชเรือแลว
ตองมีประกาศนียบัตร
รับรองความรูและความสามารถอีกดวย
สําหรับเรือเดินตางประเทศใกลเคียงและเรือกลทุกขนาด (รวมทั้งเรือลําเลียงขนาดตั้งแต
6 ตันกรอสส ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานติดตอกับเรือเดินทะเล) ผูควบคุมเครื่องจักรของเรือจะตองมี
ประกาศนียบัตรรับรองความรูและความสามารถ
สวนเรือที่มิใชเรือกลซึ่งไดจดทะเบียนเปนเรือเดินทะเล (ขนาดตั้งแต 48 ตันกรอสส
ขึ้นไป) ผูควบคุมเรือใบ (ไตกง) จะตองมีประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรแบบตาง ๆ ดังกลาวแลว มีอายุการใช 5 ป นอกจากประกาศนียบัตร
สําหรับคนถือทาย มีอายุ 3 ป ประกาศนียบัตรเหลานี้จะตองเก็บไวในเรือในขณะที่ทําการควบคุม
เรือหรือควบคุมเครื่องจักร เพื่อเจาพนักงานจะขอตรวจดูได)
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ผนวก ก
ภาคที่ 1
หมวด ก.
ขอบังคับทั่วไป
ขอ 1 ในกฎขอบังคับนี้
“เรือ” หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด ไมวาจะใชเพื่อบรรทุกลําเลียงโดยสาร
ลากจูง ดัน ยก ขุด หรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอยางอื่นที่สามารถใชในน้ําไดทํานองเดียวกัน
“เรือเดินทะเล” หรือ “เรือทะเล” หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเล
ตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ
“เรือลําน้ํา” หมายความวา เรือที่ใชอยูในแมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทะเลสาบ
และไมแลนพนออกจากปากแมน้ํานัน้ ๆ
“เรือกล” หมายความวา เรือที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องจักรกลอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง จะใชกําลังอื่นดวย หรือไมก็ตาม
“เครื่องจักรใหญ” หมายความวา เครื่องจักรกลอยางใด ๆ ที่ใชสําหรับขับเคลื่อนเรือ
“จํานวนแรงมาเบรค” หมายความวา จํานวนแรงมาเบรคตามเอกสารของผูสรางที่เชื่อถือ
ได หรือจํานวนแรงมาเบรคที่คํานวณได โดยวิธกี ารที่กําหนดไวในกฎขอบังคับนี้
ขอ 2 เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ
ที่มีความประสงคจะใหเจาพนักงานตรวจเรือออก
ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตใหใชเรือตองยืน่ คํารองตามแบบพิมพของกรมเจาทาลวงหนา
ไมนอยกวา 3 วัน สําหรับการตรวจเรือภายในประเทศ และไมนอยกวา 21 วัน สําหรับการตรวจเรือ
ในตางประเทศ
ขอ 3 เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ ตองจัดเตรียมเรือไวใหเจาพนักงานตรวจเรือใหพรอม
ในวันกําหนดการตรวจเรือ ตามวิธีการที่เจาพนักงานตรวจเรือบอกกลาว และใหมหี นังสือยืนยัน
กําหนดนัดถึงเจาพนักงานตรวจเรือกอนกําหนดนัดไมนอยกวา 24 ชั่วโมง โดยใหแจงตําบลที่เรือ
จอด หรือเขาอูอ ยูไวดวย
ขอ 4 เจาพนักงานตรวจเรือ ตองทําการตรวจเรือตอหนาเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ และ
หากปรากฏขอบกพรองซึ่งจะตองซอมแซมแกไขตอเติม เปลี่ยนแปลง หรือจัดหา เพื่อใหเปนไปตาม
กฎขอบังคับนี้ ใหเจาพนักงานตรวจเรือแจงใหเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือทราบเปนลายลักษณ
อักษร
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ขอ 5 เมื่อเจาของ หรือตัวแทนเจาของเรือ ไดปฏิบัติตามที่เจาพนักงานตรวจเรือไดแจงใหทราบ
ตามขอ 4 แลว ใหแจงใหเจาพนักงานตรวจเรือทราบ เพื่อตรวจดูผลการปฏิบัติ เจาพนักงานตรวจเรือ
จะกํากับขณะทําการซอมแซม แกไข ตอเติม เปลี่ยนแปลง หรือจัดหาอยูดวยก็ได
ขอ 6 เจาพนักงานตรวจเรือ จะออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือให
เมื่อไดตรวจตัวเรือ
เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ตลอดจนจํานวนและคุณสมบัติของคนประจําเรือวา
ถูกตองตามกฎขอบังคับนี้แลวทุกประการ
ขอ 7 เมื่อเจาพนักงานตรวจเรือ ปฏิเสธการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือใหแกเรือลําใด
ใหเจาพนักงานตรวจเรือผูนนั้ รายงานตอผูอํานวยการกอง กองตรวจเรือ ถึงอุปสรรค และขอขัดของ
ในโอกาสแรกซึ่งตองอยูในระยะเวลา 3 วันทําการ นับตั้งแตกลับจากการตรวจเรือ
ขอ 8 ในกรณีที่เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ ไมเห็นดวยกับการวินจิ ฉัยสั่งการใด ๆ ของเจา
พนักงานตรวจเรือ ใหอุทธรณเปนลายลักษณอักษรตอผูอํานวยการกอง กองตรวจเรือ ภายใน 5 วัน
นับตั้งแตวันที่เจาพนักงานตรวจเรือวินิจฉัยสั่งการ เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือและเจาพนักงาน
ตรวจเรือ มีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูอํานวยการกอง กองตรวจเรือ เปนลายลักษณอักษรตออธิบดี
กรมเจาทา คําวินิจฉัยของอธิบดีถือเปนที่สุด
ขอ 9 การตรวจเรือตามกฎขอบังคับนี้ ใหกระทําโดยเจาพนักงานตรวจเรือ ในกรณีที่เจา
พนักงานตรวจเรือมอบหมายใหบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดเปนผูตรวจสอบแทนเฉพาะ เจาพนักงาน
ตรวจเรือผูมอบหมายตองรับผิดชอบในความถูกตองสมบูรณของการตรวจสอบนั้น
ขอ 10 ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ เพื่ออนุญาตใหใชเรือ มีอายุไมเกิน 12 เดือน นับตั้งแต
วันที่การตรวจเรือเสร็จสิ้นลง และใหใชตามแบบทายกฎขอบังคับนี้
ขอ 11 เมื่อมีอุบัติเหตุอันอาจทําใหสมรรถภาพของเรือเปลี่ยนแปลงไป เจาของหรือตัวแทน
เจาของเรือตองรายงานใหกรมเจาทาทราบโดยพลัน
ขอ 12 เมื่อเจาทามีเหตุผลสงสัยวาเรือที่มีใบอนุญาตใชเรือลําใด
มีสภาพหรืออุปกรณไม
ครบถวนถูกตองตามใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตใหใชเรือ ก็อาจรองขอใหเจาพนักงาน
ตรวจเรือขึ้นไปตรวจเรือนั้นอีกได
ขอ 13 การเปลี่ยนแปลงแบบเรือ ตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณในสิง่ ซึ่งเปนผลหรืออาจเปน
ผลตอสมรรถภาพของเรือ มีผลทําใหใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตใหใชเรือเปนอันยกเลิก
ตั้งแตวนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง เวนแตจะไดรับอนุมัติจากเจาพนักงานตรวจเรือกอน
ขอ 14 การตรวจประจําปตอ งกระทําทุกรอบ 12 เดือน
ขอ 15 การตรวจเรือในอูแ หง หรือบนคานลาด
ก. สําหรับเรือโดยสาร ตองกระทําทุกรอบ 12 เดือน
ข. เรืออื่น ๆ ที่มิใชเรือโดยสาร ตองกระทําในระยะหางกันไมเกิน 24 เดือน เวนแต
เมื่อเจาพนักงานตรวจเรือไดตรวจพบวาเรือลํานั้นอยูในสภาพที่ไมปลอดภัย จะสั่งใหเขาอูหรือขึน้ อยู
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บนคานลาด เพื่อรับการตรวจกอนกําหนดเขาอูก็ได หรือเมื่อเรือลํานั่นใชสีชนิดพิเศษ หรือมีกรรมวิธี
พิเศษปองกันการสึกกรอนของตัวเรือใตแนวน้ํา ก็อาจผอนผันระยะเวลาการเขาอูข องเรือนั้นตอไปได
อีก แตเมื่อไดรับการผอนผันแลว ตองไมทําใหระยะเวลาการเขาอูหรืออยูบนคานลาดเพื่อรับการตรวจ
หางกันเกินกวา 30 เดือน
ขอ 16 สําหรับเรือที่มีขนาดไมเกิน 60 ตันกรอสส หรือเรือประมง การตรวจเรือประจําปให
ตรวจสภาพทัว่ ๆ ไป ในขณะที่เรือลอยน้าํ เวนแตเมื่อเจาพนักงานตรวจเรือไดพบวาเรือลํานั้นอยูใน
สภาพที่ไมปลอดภัยสําหรับใชงาน จะสั่งใหเขาอูหรือขึน้ บนคานลาดเพื่อรับการตรวจก็ได
ขอ 17 การตรวจพิเศษ ใหกระทําทุกรอบ 4 ป สําหรับการตรวจพิเศษครั้งแรกนัน้ ใหกระทํา
เมื่อครบ 4 ป หลังจากตอเรือเสร็จหรือเมื่อนําเรือมาจดทะเบียนครั้งแรก สวนครัง้ ตอไปใหกระทํา
เมื่อครบ 4 ป นับจากครั้งกอน
ขอ 18 ในการตรวจพิเศษ ถาเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือไมสามารถจะจัดใหกระทําการ
ตรวจพิเศษใหเสร็จสมบูรณไดในวันที่ครบกําหนด เจาพนักงานตรวจเรืออาจผอนผันใหเปนบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได แตระยะเวลาที่ผอนผันตองไมเกิน 12 เดือน นับจากวันที่ครบกําหนด
ขอ 19 ในกรณีที่การตรวจพิเศษ ไมสามารถกระทําใหเสร็จสมบูรณในโอกาสเดียวกันได ให
ถือเอาวันที่ทําการตรวจสวนสําคัญเสร็จเปนวันทีก่ ารตรวจพิเศษเสร็จสมบูรณ
ขอ 20 เมื่อเจาของ หรือตัวแทนเจาของเรือรองขอ เจาพนักงานตรวจเรืออาจผอนผันใหกระทํา
การตรวจพิเศษ โดยระบบการตรวจตอเนื่องได
ขอ 21 ในระหวางการตรวจพิเศษ หากพบสิ่งบกพรอง หรือมีขอสงสัย เจาพนักงานตรวจเรือ
อาจสั่งใหเปดหรือรื้อ เพื่อการตรวจไดตามความจําเปน และเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ ตองทํา
การซอมหรือแกไขสิ่งบกพรองตาง ๆ เหลานั้นใหอยูในสภาพที่ดี
ขอ 22 เจาพนักงานตรวจเรือ อาจสั่งใหนําชิ้นสวนของวัสดุที่ใชทําสวนตาง ๆ ของเรือไปทํา
การทดสอบเพือ่ ทราบคุณสมบัติก็ได
ขอ 23 คาใชจายตาง ๆ ในการเดินทางไปตรวจเรือ เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือตองมอบไว
ใหเจาพนักงานตรวจเรือกอนถึงกําหนดการเดินทาง

251
หมวด ข.
การแบงประเภทเรือ
ขอ 1 ใหแบงประเภทเรือตามเขตการใชเรือ และลักษณะของเรือ ออกเปนดังนี้
1.1 เรือกลเดินตางประเทศ (Foreign Trade Vessel)
1.2 เรือกลเดินในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia Regional
Trade Vessel)
1.3 เรือกลเดินประเทศใกลเคียง (Home Trade Vessel)
1.4 เรือกลเดินประเทศใกลเคียงจํากัดเขต (Home Trade Vessel Limited Area)
1.5 เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต (Local Trade Vessel)
1.6 เรือกลเดินทะเลชายแดน (Neighbouring Area Vessel)
1.7 เรือกลประมง (Fishing Vessel)
1.8 เรือเดินทะเลที่มิใชเรือกล (Non-self Propelled Vessel)
1.9 เรือใบชายทะเลชายแดน (Neighbouring Area Sailing Vessel)
1.10 เรือกลลําน้ํา (Self Propelled River Vessel)
1.11 เรือลําน้ําที่มิใชเรือกล (Non-self Propelled River Vessel)
1.12 เรือที่ใชในกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel)
ขอ 2 เรือกลเดินตางประเทศ ตองมีลักษณะดังนี้
2.1 มีขนาดเกิน 1,000 ตันกรอสส
2.2 มีเครื่องมือสําหรับตรวจหาทีเ่ รือโดยวิชาดาราศาสตร และเครื่องชวยในการ
เดินเรือตามความเหมาะสม
2.3 มีเครื่องรับ – สง วิทยุตามความเหมาะสม
2.4 มีอุปกรณประจําเรือ และเครื่องชูชีพตามกฎขอบังคับนี้
2.5 มีคนประจําเรือ ตามกฎขอบังคับนี้
ขอ 3 เรือกลเดินในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตองมีลกั ษณะดังนี้
3.1 มีขนาดเกินกวา 500 ตันกรอสส
3.2 มีเครื่องมือสําหรับตรวจหาทีเ่ รือโดยวิชาดาราศาสตร และเครื่องชวยในการ
เดินเรือตามความเหมาะสม
3.3 มีเครื่องรับ – สง วิทยุตามความเหมาะสม
3.4 มีอุปกรณประจําเรือ และเครื่องชูชีพตามกฎขอบังคับนี้
3.5 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
3.6 มีเขตการเดินเรือภายในเขตตามแผนทีต่ อทายกฎขอบังคับนี้
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ขอ 4 เรือกลเดินประเทศใกลเคียง ตองมีลักษณะดังนี้
4.1 มีขนาดเกินกวา 150 ตันกรอสส
4.2 มีเครื่องมือสําหรับตรวจหาทีเ่ รือโดยวิชาดาราศาสตร และเครื่องชวยในการ
เดินเรือตามความเหมาะสม
4.3 มีเครื่องรับ – สง วิทยุตามความเหมาะสม
4.4 มีอุปกรณประจําเรือ และเครื่องชูชีพตามกฎขอบังคับนี้
4.5 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
4.6 มีเขตการเดินเรือภายในเขตตามแผนทีต่ อทายกฎขอบังคับนี้
ขอ 5 เรือกลเดินประเทศใกลเคียงจํากัดเขต ตองมีลักษณะดังนี้
5.1 มีขนาดเกินกวา 60 ตันกรอสส
5.2 เรือที่มีขนาดไมเกิน 500 ตันกรอสส ตองมีเครื่องมือเดินเรือสําหรับตรวจหา
ที่เรือโดยวิชาเดินเรือนํารองชายฝง
5.3 เรือที่มีขนาดตั้งแต 500 ตันกรอสสขึ้นไป ตองมีเครื่องมือสําหรับตรวจหาที่
เรือโดยวิชาดาราศาสตร และเครื่องชวยในการเดินเรือตามความเหมาะสม
5.4 มีเครื่องรับวิทยุตามความเหมาะสม
5.5 มีอุปกรณประจําเรือ และเครื่องชูชีพตามกฎขอบังคับนี้
5.6 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
5.7 มีเขตการเดินเรือภายในเขต ตามแผนทีต่ อทายกฎขอบังคับนี้
ขอ 6 เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตตองมีลักษณะดังนี้
6.1 มีเครื่องมือเดินเรือสําหรับตรวจหาที่เรือโดยวิชาเดินเรือนํารองชายฝง
6.2 มีเครื่องรับวิทยุตามความเหมาะสม
6.3 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
6.4 มีอุปกรณประจําเรือและเครือ่ งชูชีพตามกฎขอบังคับนี้
6.5 มีเขตการเดินเรือภายในเขตตามแนวชายฝงประเทศไทยตามความเหมาะสม
แหงลักษณะทนทะเลที่กรมเจาทากําหนด
ขอ 7 เรือกลเดินทะเลชายแดนตองมีลักษณะดังนี้
7.1 มีขนาดเกินกวา 5 ตันกรอสส แตไมเกิน 60 ตันกรอสส
7.2 มีเครื่องรับวิทยุตามความเหมาะสม
7.3 มีเครื่องมือเดินเรือสําหรับตรวจหาที่เรือโดยวิชาเดินเรือนํารองชายฝง
7.4 สําหรับเรือขนาดเกินกวา 30 ตันกรอสส ใหเดินหางฝงไดในระยะไมเกิน
10 ไมล สําหรับเรือขนาดไมเกิน 30 ตันกรอสส ใหเดินหางฝงไดไมเกิน 5 ไมล
7.5 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
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7.6 มีอุปกรณประจําเรือและเครื่องชูชีพตามกฎขอบังคับนี้
7.7 มีเขตการเดินเรือภายในเขตดังตอไปนี้
(ก) เขตชายแดนทางฝงตะวันออกของอาวไทย ซึ่งติดตอกับประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย สําหรับเรือกลชายทะเลขนาดเกินกวา 5 ตันกรอสส ให
มีเขตการเดินเรือตั้งแตจังหวัดจันทบุรีไปจนถึงเกาะกง
(ข) เขตชายแดนทางฝงตะวันตกของอาวไทย ซึ่งติดกับสหพันธรัฐมาเลเซีย
สําหรับเรือกลชายทะเล เกินกวา 5 ตันกรอสส ใหมีเขตการเดินเรือ
ตั้งแตจังหวัดสงขลาไปจนถึงทาเรือกวนตัน
(ค) เขตชายแดนทางฝงตะวันตกของแหลมมลายู ซึ่งติดตอกับสหพันธรัฐ
มาเลเซียสําหรับเรือกลชายทะเลขนาดเกินกวา 5 ตันกรอสส ใหมีเขต
การเดินเรือตั้งแตจังหวัดตรังไปจนถึงทาเรือเคดาห
(ง) เขตชายแดนทางฝงตะวันตกของแหลมมลายู ซึ่งติดตอกับาธารณรัฐ
สังคมนิยมแหงสหภาพพมา สําหรับเรือกลชายทะเลขนาดเกินกวา 5
ตันกรอสส ใหมีเขตการเดินเรือตั้งแตจังหวัดตรังไปจนถึงทาเรือมะริด
ขอ 8 เรือกลประมงตองมีลักษณะดังนี้
ก. เรือกลประมงทะเลลึก
ก. 1 เรือกลประมงทะเลลึก ชั้น 1
ก. 1.1 มีขนาดเกินกวา 150 ตันกรอสส
ก. 1.2 มีเครื่องมือเดินเรือสําหรับตรวจหาที่เรือโดยวิชาดาราศาสตร
เดินเรือ และเครื่องชวยในการเดินเรือตามความเหมาะสม
ก. 1.3 มีเครื่องรับ – สง วิทยุตามความเหมาะสม
ก. 1.4 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
ก. 1.5 มีเขตการเดินเรือไมจาํ กัดเขต
ก. 2 เรือกลประมงทะเลลึก ชั้น 2
ก. 2.1 มีขนาดเกินกวา 60 ตันกรอสส
ก. 2.2 มีเครื่องมือเดินเรือสําหรับตรวจหาที่เรือโดยวิชาดาราศาสตร
เดินเรือ และเครื่องชวยในการเดินเรือตามความเหมาะสม
ก. 2.3 มีเครื่องวิทยุรับ – สง ตามความเหมาะสม
ก. 2.4 มีอุปกรณประจําเรือ และเครื่องชูชพี ตามกฎขอบังคับนี้
ก. 2.5 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
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ก. 2.6 มีเขตการเดินเรือภายในเขตดังตอไปนี้
ตั้งแตทาเรือเมืองไซงอน (Saigon) มายังจุดเหนือสุดของเกาะ
บอรเนียว (Borneo) ผานทางดานตะวันตกของเกาะบอรเนียว
(Borneo) ลงไปทางดานทิศใตผานจุดใตสดุ ของเกาะซีลบิ ีส
(Celebes) จนถึงเสนลองกิจุด 123๐ 00 00” ตะวันออก แลว
เลียบฝงดานเหนือของหมูเกาะซุนดา (Sunda Islands) ขึ้นไป
ทางดานตะวันออกของเกาะสุมาตรา (Sumatra) จากจุดเหนือสุด
ของเกาะสุมาตรา (Sumatra) ตัดตรงไปยังเมืองปูรี (Puri) ตาม
แผนทีต่ อทายกฎของบังคับสําหรับตรวจเรือนี้
ข. เรือกลประมงทะเล
ข. 1 เรือกลประมงทะเล ชั้น 1
ข. 1.1 มีขนาดเกินกวา 30 ตันกรอสส
ข. 1.2 มีเครื่องรับวิทยุตามขนาดที่เหมาะสม
ข. 1.3 มีเขตการเดินเรือตามแนวชายฝงและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
ประเทศไทย
ข. 1.4 มีอุปกรณประจําเรือ และเครื่องชูชพี ตามกฎขอบังคับนี้
ข. 1.5 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
ข. 2 เรือกลประมงทะเล ชั้น 2
ข. 2.1 มีขนาดไมเกิน 30 ตันกรอสส
ข. 2.2 มีขอกําหนดอื่น ๆ เชนเดียวกับเรือกลประมงทะเล ชั้น 1
ข. 3 เรือกลประมงทะเล ชั้น 3
ข. 3.1 มีขนาดไมเกิน 10 ตันกรอสส
ข. 3.2 ใหเดินหางฝงหรือเกาะไดในระยะไมเกิน 3 ไมล สําหรับเรือ
ขนาดไมเกิน 5 ตันกรอสส สวนเรือขนาดตั้งแต 5 ตัน
กรอสส แตไมเกิน 10 ตันกรอสส บังคับใหตองมีดาดฟาปด
และเดินหางฝงหรือเกาะไดในระยะไมเกิน 15 ไมล ในขณะ
ทําการประมงใหออกหางจากฝงได ไมเกินแนวเขตทําการ
ตามชนิดของเครื่องมือจับสัตวน้ําชนิดประจําที่ ในทองที่นั้น
ในเวลาคลื่นลมสงบ
และอยูภ ายในเขตจังหวัดนั้น ๆ
จังหวัดเดียว
ข. 3.3 กรณีที่ใชเครื่องมือจับสัตวนา้ํ แบบพิเศษ ชนิดอวนลอย ให
ออกหางจากฝงหรือเกาะไดไมเกิน 15 ไมล ในเวลาที่คลื่น
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ลมสงบ และอยูภ ายในเขตจังหวัดนั้น ๆ จังหวัดเดียว
ข. 3.4 หากออกไปทําการเกินกวาเขตที่กลาวใน ข. 3.2 หรือ ข. 3.3
แลวแตกรณี จะตองมีเรือจูงขนาดเกินกวา 5 ตันกรอสส ทํา
การลากจูงไป ณ ที่ทําการประมงซึ่งอยูภายในเขตการเดินเรือ
ของเรือจูงนั้น แตเมื่อแยกตัวออกไปทําการประมงโดยอิสระ
หามมิใหออกหางจาก เรือจูงเกินกวา 3 ไมล
ข. 3.5 มีอุปกรณประจําเรือ และเครื่องชูชพี ตามกฎขอบังคับนี้
ข. 3.6 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
ขอ 9 เรือเดินทะเลที่มิใชเรือกล ตองมีลักษณะดังนี้
9.1 ถาเปนเรือใบ ตองมีเครื่องมือเดินเรือสําหรับตรวจหาที่เรือโดยวิชาเดินเรือ
นํารองชายฝง
9.2 มีเครื่องรับวิทยุตามความเหมาะสม
9.3 มีอุปกรณประจําเรือ และเครื่องชูชีพตามกฎขอบังคับนี้
9.4 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
9.5 มีเขตการเดินเรือ ตามที่เจาพนักงานตรวจเรือจะไดกําหนดใหตามความ
เหมาะสมแหงลักษณะทะเลของเรือ
ขอ 10 เรือใบชายทะเลชายแดน ตองมีลักษณะดังนี้
10.1 เรือมีขนาดเกินกวา 15 ตันกรอสส
10.2 มีเขตการเดินเรือดังตอไปนี้
(ก) เขตชายแดนทางฝงตะวันออกของอาวไทย ซึ่งติดตอกับประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย สําหรับเรือใบชายทะเลขนาดไมเกิน 60 ตันกรอสส
ใหมีเขตการเดินเรือตั้งแตจังหวัดจันทบุรีไปจนถึงเกาะกง
(ข) เขตชายแดนทางฝงตะวันตกของอาวไทย ซึ่งติดตอกับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย สําหรับเรือใบชายทะเลขนาดไมเกิน 25 ตันกรอสส ใหมีเขต
การเดินเรือตั้งแตจังหวัดสงขลาไปจนถึงทาเรือกลันตัน (Kelantan) ถา
ขนาดเกินกวา 25 ตันกรอสส แตไมเกิน 60 ตันกรอสส ใหมีเขตการ
เดินเรือตั้งแตจงั หวัดสงขลาไปจนถึงทาเรือกวนตัน (Kuantan)
(ค) เขตชายแดนทางฝงตะวันตกของแหลมมลายู ซึ่งติดตอกับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย สําหรับเรือใบชายทะเลขนาดไมเกิน 25 ตันกรอสส ใหมีเขต
การเดินเรือตั้งแตจังหวัดตรังไปจนถึงทาเรือปะลิส (Perlis) ถาขนาด
เกินกวา 25 ตันกรอสส แตไมเกิน 60 ตันกรอสส ใหมีเขตการ
เดินเรือตั้งแตจงั หวัดตรังไปจนถึงทาเรือเคดาห
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(ง) เขตชายแดนทางฝงตะวันตกของแหลมมลายู ซึ่งติดตอกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมแหงสหภาพพมา สําหรับเรือใบชายทะเลขนาดไมเกิน 25
ตันกรอสส ใหมีเขตการเดินเรือตั้งแตจังหวัดตรังไปจนถึงทาเรือ
วิคตอเรียปอยนด (Victoria Point) ถาขนาดเกินกวา 25 ตันกรอสส
แตไมเกิน 60 ตันกรอสส ใหมีเขตการเดินเรือตั้งแตจังหวัดตรังไป
จนถึงทาเรือมะริด
10.3 มีอุปกรณประจําเรือ และเครื่องชูชพี ตามกฎขอบังคับนี้
10.4 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
ขอ 11 เรือกลลําน้ําตองมีลักษณะดังนี้
11.1 มีอุปกรณประจําเรือและเครือ่ งชูชีพตามกฎขอบังคับนี้
11.2 มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้
11.3 มีเขตการเดินเรือเฉพาะในแมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทะเลสาบ แต
ไมแลนหันออกไปจากปากแมน้ํานั้น ๆ
ขอ 12 เรือกลลําน้ําที่ใชบรรทุกคนโดยสาร อนุญาตใหบรรทุกคนโดยสารไดไมเกิน 7
คน ตอความจุของขนาดเรือ 1 ตันกรอสส
ขอ 13 เรือลําน้ําที่มิใชเรือกล ตองมีลักษณะเชนเดียวกับเรือกลลําน้ํา แตมิไดขับเคลือ่ น
ดวยกําลังเครื่องจักรกลอยางใด ๆ
ขอ 14 เรือที่ใชในกิจการพิเศษ คือเรือที่มีลักษณะไมเหมือนกับเรือประเภทตาง ๆ
ตามที่กําหนดไวในขอ 2 ถึงขอ 13 ของหมวด ข. แหงกฎขอบังคับนี้ การตรวจเรือประเภทนี้ ให
เจาพนักงานตรวจเรือ นําขอกําหนดในหมวด ค. มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในหมวด ค. ใหมากที่สุด ขอใดปฏิบัติไมไดใหขออนุมัตอิ ธิบดีกรมเจาทา เพื่อยกเวนการ
ปฏิบัติตามขอนั้น ๆ

257
หมวด ค.
ขอกําหนดในการตรวจเรือเดินทะเล
ขอ 1 การอนุมัติแบบแปลน
ก. กอนการตอเรือใหมที่มีขนาดความยาวตั้งแต 24 เมตร ขึ้นไป เจาของเรือหรือผูตอ
เรือจะตองสงแบบแปลนเรือตามที่กําหนดไวในขอ 2 จํานวนแบบละ 3 ชุด ไปยังกองตรวจเรือกรม
เจาทา เพื่อตรวจอนุมัตแิ บบแปลนกอนลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 15 วัน เมื่อกองตรวจเรือได
ตรวจสอบแบบแปลนดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว จะประทับตรา และลงนามเจาพนักงานผูตรวจแบบ
ไวเปนสําคัญ หากมีความจําเปนที่จะตองแกไขแบบแปลน เจาพนักงานตรวจแบบแปลนจะแกไขลง
ในแบบแปลนนั้น ๆ ดวยหมึกสีแดงทั้ง 3 ชุด โดยประทับตราและลงนามไวเปนสําคัญ
ข. เมื่อเจาพนักงานผูตรวจแบบแปลนไดอนุมตั ิ
และหรือแกไขแบบแปลนเปนที่
เรียบรอยแลว เจาของเรือ หรือผูตอเรือจะตองมารับแบบแปลนดังกลาวคืนไปแบบละ 1 ชุด สําหรับ
สําเนาแบบแปลนอีกจํานวนละ 2 ชุด กองตรวจเรือจะเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ชุด และจะมอบให
เจาพนักงานตรวจเรือผูดําเนินการตรวจเรือดังกลาวอีก 1 ชุด ไวใชในการตรวจเรือระหวางการตอเรือ
ค. ระหวางการตอเรือ ผูตอเรือจะตองจัดเตรียมแบบแปลนที่ไดรับการอนุมัติตามขอ 1
ไวในบริเวณทีต่ อเรือ เพื่อใหเจาพนักงานตรวจเรือตรวจสอบไดเสมอตามความเหมาะสม หากมีความ
จําเปน เจาพนักงานตรวจเรือผูทําการตรวจเรือดังกลาวสามารถที่จะแกไขแบบแปลนทีไ่ ดรับการอนุมตั ิ
แลว เมื่อมีการแกไขแบบแปลนดังกลาว เจาพนักงานตรวจเรือผูตรวจเรือลําน้ําจะลงหมายเหตุในแบบ
แปลนโดยประทับตราและลงนามเปนสําคัญ
ง. เมื่อทําการตอเรือตามแบบแปลน หรือตามแบบแปลนที่ไดแกไข จนเปนที่เรียบรอย
แลว เจา ของเรือหรือผูตอเรือจะตองจัดสงแบบแปลนตามที่ไดตอจริงไปยังกองตรวจเรือ กรมเจาทา
แบบละ 1 ชุด เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันทีไ่ ดออกใบอนุญาตใชเรือ
ครั้งแรก
จ. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลง และหรือซอมทําเรือทุกครั้ง จะตองสงแบบ
แปลนที่ใชในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงและหรือซอมทําไปยัง กองตรวจเรือ กรมเจาทา เพื่ออนุมัติ
แบบแปลนกอน วิธีการอนุมตั ิแบบแปลนเปนไปตามขอ ก. ถึงขอ ค. โดยอนุโลม
ฉ. การอนุมัติแบบแปลนสําหรับเรือที่ไดตอ ขึ้นเรียบรอยแลว หรือเปนเรือที่ไดซื้อมาจาก
ตางประเทศ ซึ่งไดรับการอนุมัติแบบแปลน
โดยสถาบันตรวจเรือของรัฐบาลหรือองคการอื่น ๆ
เจาของเรือจะตองยื่นแบบแปลนตามที่ระบุไวในขอ 2 จํานวนแบบละ 3 ชุด ตอ กองตรวจเรือ
กรมเจาทา กอนการจดทะเบียนเรือไทย และออกใบอนุญาตใชเรือครั้งแรก แบบแปลนดังกลาวจะใช
ประกอบการพิจารณาวา จะตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเรือเพื่อใหเปนไปตามกฎขอบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือหรือไมอยางไร
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ขอ 2 แบบแปลนที่จะตองไดรับการอนุมตั ิ คือ
ก. แบบแปลนตัวเรือ
(1) แบบการจัดทัว่ ไป
(General Arrangement)
(2) แบบรูปตัดกึ่งกลางลํา
(Midship Section)
(3) แบบทวนหัว ทวนทาย ซุมใบจักร และหางเสือ
(Stem, Sternframe, Propeller Post and Rudder)
(4) แบบรูปโครงสราง
(Construction Profile)
(5) แบบดาดฟา
(Deck Plans)
(6) แบบทองเรือชั้นเดียว และสองชั้น
(Single Bottom and Double Bottom)
(7) แบบผนังกั้นน้าํ และกั้นน้ํามัน
(Watertight and Oiltight Bulkheads)
(8) แบบซูเปอรสตรัคเจอร และฝากั้น
(Superstructure and Bulkheads)
(9) แบบเสาค้ํา และคานรับดาดฟา
(Pillars and Deck Girders)
(10) แบบแผนเหล็กตัวเรือ
(Shell expansion)
(11) แบบแทนหมอน้ํา แทนเครื่อง แทนกันรุน แทนตุกตารับเพลา และแทน
เครื่องจักรชวยที่สําคัญอื่น ๆ
(Seating of boiler engines, thrust and Plummer blocks, dynamos and
other important auxiliary engines)
(12) อุโมงคเพลา
(Shaft Tunnel)
(13) แบบดาดฟาหองเครื่องจักร
(Machinery casings)
(14) แบบเดคเฮาส
(Long deckhouses)
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(15) แบบเสากระโดง แบบเครื่องยกสินคา แบบแทนเสากระโดง และแบบแผน
เครื่องยกสินคา
(Masts, Cargo handling machinery and gear, mast houses and winch platforms)
(16) แบบการติดตั้งระบบสูบน้ํา
(Pumping arrangements)
(17) แบบเครื่องถือทาย
(Steering gears)
(18) แบบการบรรทุกซุง
(Plans showing the height of timber deck cargo and arrangements of
lashing and fixing, if the timber load line are to be assigned)
(19) แบบการจัดการปองกันเพลิงไหม
(Construction for fire protection)
ข. แบบแปลนเครื่องจักร
(1) แบบการติดตั้งเครื่องตาง ๆ ในหองเครื่องจักร
(General arrangement of Machinery space)
(2) แบบหมอน้ํา และถังกําลังอัดสูง
(Boiler and Pressure vessels)
(3) แบบเครื่องจักรใหญ และเครื่องจักรชวย
(Main and Auxiliary engines)
(4) แบบเกียรเพลา และใบจักร
(Power transmission gears, Shafting and Propeller)
(5) แบบเครื่องจักรชวย และระบบทอทาง
(Auxiliary machinery and piping)
(6) แบบการควบคุม และอัตโนมัติ
(Automatic and remote controls)
(7) แบบอุปกรณไฟฟา
(Electric equipment)
(8) รายการของอะไหล
(List of spare parts)
ค. แบบแปลนตาง ๆ ที่กําหนดใหสงนี้เมื่อเจาพนักงานตรวจเรือไดพิจารณาลักษณะของ
เรือแลว อาจกําหนดใหสงแบบแปลนอยางอื่นที่พิจารณาเห็นวาจําเปนเพิ่มเติม หรืออาจยกเวนใหไม
ตองสงแบบแปลนบางอยางที่ไดพิจารณาเห็นวาไมจําเปนได
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ขอ 3 ในระหวางที่ทําการตอเรือใหม จะตองไดรับการตรวจโครงสรางของเรือ วัสดุที่นํา
มาใชตอเรือ ขนาดของโครงสราง และฝมือของชางที่ทําการตอเรือ อุปกรณและเครื่องจักรกลตาง ๆ
เพื่อใหถูกตองตามกฎขอบังคับอยางเต็มที่
ขอ 4 เรือกลเดินทะเลทุกลํา ที่มีขนาดตั้งแต 100 ตันกรอสส ขึ้นไป ตองกั้นหองเครื่อง
หองหมอน้ํา และตองมีฝากัน้ กันชนตอนหัวเรือและทายเรือ ซึ่งกันไมใหน้ําเขาไดเมื่อเวลาเรือโดนกัน
สําหรับเรือเดินทะเลที่มิใชเรือกลที่มีขนาดตั้งแต 100 ตันกรอสสขึ้นไป จะตองมีฝากั้นกันชนตอนหัว
เรือและตอนทายเรือ
ขอ 5 การตรวจเรือประจําป ตองตรวจสภาพทั่วไปของตัวเรือและอุปกรณใหละเอียดที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อสั่งใหแกไข หรือซอมแซมใหเรืออยูใ นสภาพทีด่ ี โดยเฉพาะจะตองเขมงวดในสิ่ง
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) ขอบปากระวาง และฝาปดปากระวางบนดาดฟาเปดและภายในซูเปอรสตรัคเจอร
ซึ่งไมมีสิ่งปกปด และอุปกรณสําหรับปดผนึกอากาศ หรือผนึกน้ําของฝาระวางที่ทําดวยเหล็ก
(2) ผนังกัน้ หัวทายของซูเปอรสตรัคเจอร ผนังดานนอกของเดคเฮาส ชองทางเดิน
บรรดาฝาปดเหนือหองเครื่อง รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการปดตาง ๆ ที่ติดอยูกับสวนดังกลาวขางตน
(3) ประตูผนึกน้ํา และลิ้นปด – เปดที่ติดตั้งอยูที่ผนังกั้นผนึกน้ํา
(4) บรรดาชองระวางสินคา ชองสะกายไลท ประตูหองที่ใชผานเขาออกหองหมอ
น้ําแมนโฮล ชองกระจก และชองเปดที่มฝี าปดแบบเรียบอื่น ๆ ซึ่งอยูต่ํากวาดาดฟาฟรีบอรด รวมทั้ง
อุปกรณที่ใชปด ชองตาง ๆ ดังกลาวขางตนดวย
(5) บรรดาทอทางระบายอากาศสําหรับที่ตาง ๆ ซึ่งอยูใตดาดฟาฟรีบอรด หรือซูเปอร
สตรัคเจอร ที่มีผนังลอมรอบ และทอทางระบายอากาศซึ่งตั้งอยูบนดาดฟาเปด รวมทั้งอุปกรณที่ใชปด
(6) บรรดาทางน้ําตกดาดฟา และทอทางระบายน้ําอืน่ ๆ ตลอดจนลิ้นตาง ๆ ที่อยูต่ํา
กวาดาดฟาฟรีบอรด
(7) บรรดากราบออน ราวขางเรือ ฝาปดชองทางระบายน้ําที่กราบออน ไลฟลายน
บันได และสิ่งอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(8) บรรดาเครื่องยึดซุงตาง ๆ ในเรือบรรทุกซุง
(9) เครื่องหมายแนวน้ําบรรทุก
(10) ระบบการสูบน้ําทองเรือ และระบบเครื่องถือทาย
ขอ 6 การตรวจเรือประจําปครั้งที่ 2 หลังจากการตรวจพิเศษครั้งที่ 3 และการตรวจพิเศษ
ครั้งตอ ๆ ไป สําหรับเรือกําปนถังบรรทุกน้ํามัน หรือเรือที่ใชบรรทุกซุงมากอน และหลังการตรวจ
พิเศษครั้งที่ 4 และการตรวจพิเศษครั้งตอ ๆ ไป สําหรับเรืออื่น ๆ นอกจากจะตองปฏิบัติตามขอ 5
แลว จะตองทําการตรวจภายในระวาง หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเปนสินคา (Hold or Cargo Tank)
หัวและทายอยางละ 1 ถัง หรือ 1 ระวาง
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ขอ 7 การตรวจเรือในอูแหง หรือบนคานลาดจะตองตรวจดังตอไปนี้
(1) เรือที่ใหทาํ การตรวจจะตองเขาอูแหง หรือขึ้นอยูบนคานลาด โดยจัดใหอยูบนหมอน
หรือแทนซึ่งมีความสูงเพียงพอที่จะสามารถตรวจ และซอมแผนเหล็กตัวเรือ ซุมใบจักร และหางเสือ
ไดโดยสะดวก และตองทําความสะอาดบริเวณทีจ่ ะตองตรวจไวใหพรอม
การตรวจจะตองใหความสนใจสวนของโครงสราง ซึ่งมีการสึกกรอนอยางรุนแรง
หรือการชํารุด เนื่องจากการครูด หรือการเกยตื้น หรือสวนของตัวเรือที่ผิดรูปไป
(2) ตองตรวจลิน้ น้ําเขา – ออก ของเรือ ที่อยูต่ํากวาแนวน้าํ รวมตลอดลิ้น และกอกที่ติด
อยูกับตัวเรือ
(3) ตองวัดสอบระยะหางระหวางเดือยหางเสือกับตุกตา และปรับแตงใหอยูในเกณฑ
(4) สมอ และโซสมอตองเอาออกมาวางเรียงทําความสะอาดเพื่อทําการตรวจ
(5) ใบจักร และตุกตารับเพลาใบจักรตัวสุดทาย และวัดสอบระยะหางของตุกตารับเพลา
หรือตรวจสภาพของฝาอัดน้ํามันหลอลื่นตามชนิดของเพลา
ในกรณีที่ใชใบจักรแบบปรับพิท (Controllable Pitch Propeller) ใหตรวจกลไก
สําหรับควบคุมการปรับพิทใหอยูใ นสภาพเรียบรอย และหากพิจารณาแลวมีความจําเปนก็ใหทําการ
ถอดกลไกสําหรับควบคุมการปรับพิทออกตรวจตอไป
ระยะหางระหวางเพลาใบจักร
และกระบอกรับเพลาใบจักรจะตองไมมากกวาที่
กําหนดไวในกฎขอบังคับนี้
ขอ 8 การตรวจพิเศษสําหรับตัวเรือ
8.1 การตรวจพิเศษครั้งที่ 1
ในการตรวจพิเศษครั้งที่ 1 นอกจากจะตองตรวจตามที่ไดกาํ หนดไวสําหรับการ
ตรวจประจําปแลว จะตองทําการตรวจดังตอไปนี้
(1) เรือที่จะใหทําการตรวจจะตองเขาอูแ หง หรือขึน้ อยูบนคานลาก และอยูบ น
หมอนหรือแทนรองรับที่มีความสูงเพียงพอที่จะสามารถทําการตรวจ และซอมไดโดยสะดวก
(2) ตองทําความสะอาดแผนเหล็กตัวเรือภายนอก ซุมใบจักร และหางเสือไวเพื่อทํา
การตรวจหางเสือจะตองยก หรือถอดออก เพื่อทําการตรวจเดือยหางเสือ และตุกตารับเดือยหางเสือ
การตรวจจะตองสนใจเปนพิเศษตอโครงสรางสวนที่เวา หรือนูน โครงสรางสวน
ที่มีการสึกกรอนอยางรุนแรง แผนเหล็กตัวเรือบริเวณชองขี้เถา และชองเปดตาง ๆ จะตองเปดฝาออก
ตรวจ
(3) บรรดาระวาง ทวีนเดค ถาอับเฉา ดีฟแทงค หองเครื่องจักร และหองหมอน้ํา
ยุงถานหิน และระวางอื่น ๆ จะตองรื้อและทําความสะอาดตามความจําเปนที่จะตองทําการตรวจ ไมปู
ทองเรือและไมปดชองทางน้ําทองเรือทั้งระวางหัวและทายจะตองทําความสะอาดและตรวจสภาพของ
โครงสรางเหล็กปูพื้นหองหมอ และหองเครื่องตองเปดออกเทาที่จําเปน เพื่อตรวจโครงสรางขางลาง
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(4) บรรดาเรือที่มีหองเรือชั้นเดียว
จะตองเปดไมปูพื้นทองเรือแตละกราบออก
พอสมควร ทั้งตอนหัวเรือและทายเรือ เพื่อใหสามารถตรวจทองเรือได จะตองเพงเล็งเปนพิเศษตอ
ซีเมนต หรือสารผสมอื่น ๆ ที่ใชฉาบทองเรือภายในวายังอยูในสภาพเรียบรอยดีหรือไม
(5) บรรดาเรือที่มีทองเรือสองชั้นจะตองรื้อไมปูทองเรือออกตามความจําเปนเพื่อทํา
การตรวจสภาพของแผนเหล็กทองเรือชั้นใน
(6) บรรดาถังน้ําที่อยูบริเวณทองเรือสองชั้น และคอฟเฟอรแคมจะตองทําความ
สะอาด และทําการตรวจภายใน
(7) ดีฟแทงคสําหรับใสน้ํา หรือน้ํามัน จะตองทําความสะอาดไลแกส (Gas Free)
และตรวจภายใน
นอกจากถังอับเฉาหัวและทายแลว การตรวจภายในดีฟแทงค ที่ใชสําหรับบรรจุ
น้ํามันเชื้อเพลิง อาจจะยกเวนไดตอเมื่อไดทําการตรวจภายนอกและทดลองอัดน้ําตามที่กําหนดไวใน
ขอ (8) แลว และเจาพนักงานตรวจเรือเห็นสภาพของถังดีพอ
(8) บรรดาถังที่อยูระหวางทองเรือสองชั้นและถังอื่น ๆ ตองทดลองอัดน้ําตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้
การทดลองอัดน้ํา และการตรวจภายในถังอาจกระทําในขณะเรือลอยน้ําก็ได
(9) ในการตรวจภายในถัง จะตองเพงเล็งถึงสภาพของแผนเหล็กกันกระแทกใตทอวัด
ระดับเปนพิเศษ
(10) บรรดาดาดฟาของฝาครอบและสิ่งกอสรางเหนือดาดฟาจะตองทําการตรวจ และ
เพงเล็งตามมุมของชองปดเปด ตลอดถึงสวนที่หกั มุมของดาดฟารับกําลัง และแผนเหล็กตัวเรือบริเวณ
นั้น และตองตรวจดูใหแนวา วัสดุที่ใชฉาบดาดฟาอยูใ นสภาพที่ดี
(11) บรรดาระวางสินคาที่หุมฉนวน เพื่อบรรทุกสินคาแชเย็น ตองรื้อแผนไมปด ขาง
เรือ (Limbers) และฝาปดออก เพื่อตรวจสภาพของแผนเหล็กตัวเรือ และกงตาง ๆ ตามความจําเปน
(12) เจาพนักงานตรวจเรืออาจจะสั่งใหเจาะ หรือใชวิธอี ื่น ๆ เพื่อวัดความหนาที่
แนนอนของโครงสรางสวนใด ๆ ที่ปรากฏรองรอย เมือ่ พบวาสวนใดของโครงสรางสึกกรอน ชํารุด
ขาดคุณสมบัติ และผิดขนาด จะสั่งใหทําการซอมแซมจนเปนที่พอใจ
(13) ตองตรวจสมอ และโซสมอ ทอโซสมอ และยุงโซ ตลอดถึงที่ยึดปลายโซติด
กับตัวเรือ และตองตรวจวามีเชือกผูกเรือ และเชือกพวงเรืออยูในสภาพดี และจํานวนเพียงพอตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ
(14) โครงสรางและการจัดการเกีย่ วกับการปองกันเพลิงไหม เชน ผนังชองทางเดิน
บริเวณที่อยูอาศัย ทางหนีภยั อุปกรณสําหรับปดเปดเครื่องระบายอากาศไปยังหองเครื่องและระวาง
สินคา วัสดุที่ใชปูพื้นบริเวณที่อยูอาศัย ซึ่งอยูเหนือหองเครื่องและระวางสินคา ฯลฯ จะตองมี
ประสิทธิภาพดี
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8.2 บรรดาเรือกําปนถังบรรทุกน้ํามัน นอกจากตองตรวจตามที่กําหนดไวขางตนแลว
จะตองตรวจเพิ่มเติมอีกดังตอไปนี้
(1) ถังน้ํามันทุกถังและคอฟเฟอรแคม (Cofferdam) ตองทําความสะอาดไลแกส
และตรวจภายใน ใหระมัดระวังเกี่ยวกับอันตรายในระหวางการตรวจเปนพิเศษ
(2) สภาพของแผนเหล็กหองเรือดานใน ตองไมสึกกรอนเปนหลุมเกินเกณฑ
(3) ใหถอดปลายทอทางดูดในถังน้ํามันเชื้อเพลิง ที่เปนสินคาออกตามความจําเปน
เพื่อใหสามารถตรวจสภาพของแผนเหล็กตัวเรือ และผนังกั้นบริเวณปลายทอทางดูดนั้นได
(4) บรรดาผนังกั้นถังน้ํามันที่ใชเปนสินคาแตละถัง ใหทําการตรวจสอบดวยวิธี
บรรจุน้ําสลับถังจนกระทั่งถึงระดับขอบปากถัง
การทดสอบดังกลาว และการตรวจทองเรือภายใน อาจจะกระทําในขณะเรือ
ลอยน้ําก็ได
ขอ 9 การตรวจพิเศษครั้งที่ 2 (สําหรับเรือซึ่งมีอายุระหวาง 5 ป ถึง 10 ป)
ขอ 10 การตรวจพิเศษครั้งที่ 3 (สําหรับเรือที่มีอายุระหวาง 10 – 15 ป)
ขอ 11 การตรวจพิเศษครั้งที่ 4 (สําหรับเรือที่มีอายุระหวาง 15 – 20 ป)
ขอ 12 การตรวจพิเศษครั้งที่ 5 (สําหรับเรือที่มีอายุระหวาง 20 – 25 ป)
ขอ 13 การตรวจพิเศษครั้งที่ 6 (สําหรับเรือที่มีอายุเกิน 25 ป)
ขอ 14 การวัดความหนา
ในการตรวจพิเศษทุกครั้งหลังจากเรือทั่วไปที่มีอายุครบ 15 ป และเรือน้ํามัน ที่มีอายุ
ครบ 10 ป นอกจากตองทําการวัดความหนาตามที่ไดกําหนดไวในขอ 8.1 (12) สําหรับการตรวจ
พิเศษครั้งที่ 1 แลว จะตองทําการวัดเพิ่มเติมดังตอไปนี้ คือ แผนเหล็กตัวเรือ แผนเหล็กดาดฟารับ
กําลัง โครงสรางสวนที่รับกําลังในทางยาว โดยวิธีการเจาะหรือวิธีอื่นใดที่เชื่อถือไดเพื่อทราบความ
หนาดังตอไปนี้
14.1 สําหรับเรือสินคา
(ก) เรือที่มีอายุระหวาง 15 – 20 ป
ก. 1 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กตัวเรือทุกสเตรค ที่อยูระหวางแนวน้ํา
บรรทุกขณะเรือเบา และแนวน้ําบรรทุกเต็มที่ สเตรคละ 2 แหง ทั้ง
2 กราบ
ก. 2 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กดาดฟารับกําลังทุกสเตรคที่อยูระหวาง
แนวขอบขางปากระวางกับกราบเรือ สเตรคละ 2 แหง ทั้งสองกราบ
การวัดความหนาในขอ (ก) นี้ ใหวัดเฉพาะที่อยูบ ริเวณ 0.5 ของ
ความยาวเรือ ณ กึ่งกลางลํา
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(ข) เรือที่มีอายุระหวาง 20 – 25 ป
ข. 1 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กตัวเรือทุกสเตรคของแตละกราบ สเตรค
ละ 2 แหง
ข. 2 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กตัวเรือ ที่อยูระหวางแนวน้ําบรรทุก
ขณะเรือเบา และแนวน้ําบรรทุกเต็มที่ทุกแผนในแตละสเตรค ทั้ง 2
กราบ
ข. 3 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กดาดฟารับกําลังทุกแผน สําหรับแผน
เหล็กดาดฟาระหวางปากระวาง ใหทําการวัดเฉพาะแผนที่อยูติดกับปาก
ระวางเทานั้น
การวัดความหนาในขอ (ข) นี้ ใหวดั เฉพาะที่อยูบริเวณ 0.5 ของ
ความยาวเรือ ณ กึ่งกลางลํา
(ค) เรือที่มีอายุเกิน 25 ป
ค. 1 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กตัวเรือแตละกราบ ทุกสเตรค สเตรค
ละ 2 แผน เฉพาะที่อยูบ ริเวณ 0.5 ของความยาวเรือ ณ กึ่งกลางลํา
ค. 2 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กตัวเรือที่อยูระหวางแนวน้ําบรรทุกขณะ
เรือเบา และแนวน้ําบรรทุกเต็มที่ทุกแผนในแตละสเตรคทั้ง 2 กราบ
ตั้งแตหวั เรือจรดทายเรือ
ค. 3 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กดาดฟารับกําลังทุกแผน ตั้งแตหัวเรือ
จรดทายเรือ สําหรับแผนเหล็กดาดฟาระหวางปากระวาง ใหทําการวัด
เฉพาะแผนที่ติดอยูกับปากระวางเทานั้น
14.1 สําหรับเรือกําปนถัง
(ก) เรือที่มีอายุระหวาง 10 – 15 ป
ก. 1 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กตัวเรือทุกสเตรค สเตรคละ 2 แหง
ทั้ง 2 กราบ
ก. 2 ใหทําการวัดความหนาแผนเหล็กตัวเรือที่อยูระหวางแนวน้ํา บรรทุก
ขณะเรือ เบา และแนวน้ําบรรทุกเต็มที่ทุกแผนในแตละสเตรคทั้ง 2
กราบ

ฯลฯ
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ศัพทเกี่ยวกับการออกแบบและตอเรือ
ศัพทเกี่ยวกับการออกแบบ – เขียนแบบเรือ
(WORD OF BOAT DESIGN AND DRAWING) (STEER)
1. การออกแบบเรือ (DESIGN)
2. การเขียนรูปเรือ (FAIRING LINES)
3. เจาของเรือ (OWNERS)
4. รายละเอียดเกีย่ วกับความตองการ (REQUIREMENT)
5. ลานเสนของเรือ (LINES PLAN)
6. อัตราสวนขนาดของเรือและกําลังเรือขั้นตน (PROPORTION & POWERING)
7. เสนโคงแสดงคาที่สําคัญของไฮโดรสเตติคของเรือ (HYDROSTATIC CURVES)
8. การจัดหองดาดฟาและหองเครื่อง (ARRANGEMENT)
9. โครงสรางของเรือ (STRUCTURE)
10. แรงขับเคลื่อนที่แทจริง (POWERING)
11. รายการตอเรือ (SPECIFICATION)
12. การคิดราคาคาตอเรือ (COST ESTIMATE)
13. การทรงตัวของเรือ (STABILITIES)
14. ความจุของเรือ (CAPACITIES)
15. ทริม (TRIM)
ศัพท – นิยามที่ใชในงานเขียนแบบ – ออกแบบเรือ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ระวางขับน้ํา (DISPLACEMENT)
ความยาวทั้งหมด (LENGTH OVER ALL = L.O.A.)
ความยาวระหวางเสนตั้งฉาก (LENGTH BETWEEN PERPENDICULARS = L.B.P.)
เสนตั้งฉากหัว (FORWARD PERPENDICULAR = FP.)
เสนตั้งฉากทาย (AFTER PERPENDICULAR = AP.)
แนวน้ําบรรทุก (LOAD WATERLINE = L.WL.)
ความยาวที่แนวน้ํา (LENGTH WATERLINE = L.WL.)
แนวน้ําออกแบบ (DESIGN WATERLINE = D.WL.)
รอยตัด (SECTION)
ตําแหนงทีก่ ําหนด (STATION)
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ความยาวตามกฎ (RULED LENGTH = R.L.)
ความกวาง (BREADTH OR BEAM OF BOAT)
ความกวางที่สุด, ผิวนอก (EXTREME BREADTH)
ความกวางผิวในของเปลือกเรือ (MOULDED BREADTH)
ความกวางนอกไมกันกระทบ (BEAM OVER GUARD)
ความลึกของเรือ (DEPTH OF BOAT)
เรือกินน้ําลึก (DRAFT)
หนาตัดกลางลํา (MOULDED DRAFT)
น้ําหนักเรือ (DISPLACEMENT TONNAGE)
น้ําหนักบรรทุก (DEAD WEIGTH TONNAGE)
แรงมาแรงอัดในกระบอกสูบ (INDICATED HORSE POWER = I.H.P.
แรงมาที่เบรค (BRAKE HORSE POWER = B.H.P.)
แรงมาที่เพลา (SHAFT HORSE POWER = S.H.P.)
แรงมาที่ใบจักร (PROPELLER HORSE POWER = O.H.P.)
แนวน้ํา (WATERLINE)
ศูนยกลางของเรือ (CENTER LINE)
กึ่งกลางลําเรือ (AMIDSHIPS)
ตารางขนาดตาง ๆ ของเรือ (TABLE OF OFFSETS)
เสนฐาน (BASE LINE)
เสนตรวจความโคงและความชันของทองเรือ (DIAGONAL)
รูปตัดภาคทาย (AFTER BODY)
ความกวางเสนขอบของเรือ (BEAM MOULDED)
ทองเรือ (BOTTOM)
หัวเรือแบบเพรียว (BOW CLIPPER)
หัวเรือแบบตัด (BOW PLUMB)
หัวเรือแบบชอนหอย (BOW SPOON SHAPE)
หัวเรือแบบทองปอง (BUEBOUS BOW)
ความลอย (BUOYANCY)
ศูนยกลางความลอย (CENTER OF BUOYANCY)
ความนูนดาดฟา (CAMBER), (ROUND OF BEAM)
กงแคนท (CANT FRAME)
เปยะแคนท (CANT FLOOR)
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58. กระดูกงูตงั้ (CENTER GIRDER KEELSON)
59. กระดูกงูตั้ง (CENTER VERTICAL KEEL)
60. ความชันของทองเรือ (DEAD RISE)
61. น้ําหนักบรรทุก (DEADWEIGHT)
62. เสนดาดฟากราบเรือ (DECK AT SIDE) (DK. & SIDE)
63. กราบเรือ (DECK EDGE)
64. ความลึกของเรือ (DEPTH)
65. ความลึกเสนขอบ (DEPTH MOULDED)
66. แนวน้ําออกแบบ DESIGNED WATERLINE)
67. ความสูงเหนือแนวน้ํา (FREEBOARD)
68. เรือพิฆาต (DESTROYER)
69. กินน้ําลึก (DRAFT)
70. รูระบายน้ํา (DRAIN HOLE)
เครื่องมือที่ใชในการเขียนแบบเรือ
1. ไมบรรทัดสามเหลี่ยม
2. ไมบรรทัดออน
3. ลูกตุมทับไมแบตเทน
4. ไมบรรทัดโคง CURVES
5. ปากคีบ
6. ฉากสามเหลี่ยม
7. ฉากที
8. ฉากทีเลื่อน
9. เครื่องเขียนตัวอักษร
10. กระดาษวัดระยะ
11. วงเวียน
12. แผนเขียนรูปตาง ๆ
13. แผนเขียนตัวอักษร
14. กระดาษกาว
15. กระดาษเขียนแบบ
16. กระดาษไขเขียนแบบ
17. ดินสอ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

SCALE
BATTEN
DUCKS
SHIP’S CURVES, FRENCH
DIVIDER
SET SQUARE
T SQUARE
SLIDE T
LETTERING SET
TICKERTAPE
COMPASSES
WRITE PLATE
LETTER PLATE
TAPE
DRAWING PAPER
TRACING PAPER
LEAD PENCIL
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ศัพทที่ใชในการตอเรือ
1. กระดูกงู
2. ทวนหัวเรือ
3. พุกหัวเรือ
4. ขอกันกระแทก
5. ทับกระดูกงู, กระดูกงูใน
6. กง (ทองวี) หรือทองแบน
7. คานรับดาดฟา
8. เสาสัญญาณเรือ
9. กวานสมอ
10. ไมพาดเชือก
11. กามปูพาดเชือก
12. ชองพาดเชือก, โซ
13. กันคลื่น
14. แนวฝงเปลือกเรือ
15. แผนประกับเสาสัญญาณ
16. ไมหางปลา
17. กระดูกงูทายบน
18. กระบอกเพลาหางเสือ
19. หางเสือ
20. แผนหางเสือ
21. กานหางเสือ
22. พังงาหางเสือ
23. ไมกันน้ํารัว่
24. แผนอุดทาย
25. พุกแผนอุดทาย
26. ใบจักร
27. กระบอกเพลา
28. เพลาใบจักร
29. กลองอัดจารบี
30. สตันนอก

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

KEEL
STEM
STEM KNEE
BREAST HOOK
KEELSON
FRAME
DECK BEAM
BITT
ANCHOR WINDLASS
CHOCK RAIL
CHOCK
BULWARK CHOCK
BULWARK
RABBET
BLOCKING
STERN POST
HORNTIMBER
RUDDER POST
RUDDER
RUDDER BLADE
RUDDER STOCK
QUADRANT
DEADWOOD
TRANSOM OR TUCK
TRANSOM KNEE
PROPELLER
SHAFTLOG
PROPELLER SHAFT
STUFFING BOX
STERN BEARING
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31. โยงโย
= SKEG
32. ไมรองกระดูกงู
= KEEL SHOE
33. กินน้ําลึก
= DRAFT
34. ทาบแผนอุดทาย
= STIFFENER
35. เสากระโดง, เสาใบ
= MAST
36. ไมประกับใบ
= BOOM
37. หองเครื่องยนต
= ENGINE ROOM, TRUNK
38. ชองแสงสวาง
= SKYLIGHT
39. แทนเครื่อง
= ENGINE BED
40. หวงรับแกนไมประกับใบ
= GOOSENECK
41. แกนพวงมาลัย
= STEARING WHEEL
42. หองบังคับ
= PILOT HOUSE
43. ถังเก็บน้ํามัน
= FUEL TANK
44. ทอไอเสีย, ปลอง
= EXHAUST PIPE
45. ไมปดปากเรือ
= CONVERING BOARD
46. พื้นดาดฟา
= DECK PLANKING
47. ไมปดคานรับดาดฟา
= CARLIN
48. กั้นชองลงสินคา – ของ
= HATCH COAMING
49. ฝาปดชองลงสินคา
= HATCH COVER
50. ไมปดกราบ
= RAIL CAP
51. กราบ, กันคลื่น = BULWARK
52. กันกระทบ
= GUARD RAIL
53. แผนเปลือกปากเรือ = SHEER STRAKE 54. ไมเปลือกเรือ = PLANKING
55. เปลือกเรือแผนติดกับกระดูกงู = GARBOARD PLANK
56. พุก
= KNEE
57. อเสบน
= SHELF
58. อเสปากเรือ
= CLAMP
59. ฝา, เพดาน
= CEILING
60. อเสขาง
= BILGE STRINGER
61. ไมมุม (ไชน)
= CHINE
62. กง (เรือทองกลม) = RIB
63. รับพื้น (ยึดกงลาง)
= FLOOR TIMBER
64. หูชาง (ยึดมุมกง)
= CHINE GUSSET 65. ฝากั้นหอง
= BULKHEAD
66. กระดูกงูขาง
= BILGE KEEL
67. ทาบแนว
= BATTEN
68. ทับหลังกระดูกงู
= HOG
69. ทาบหลังทวนหัวรับเปลือกเรือ = APRON 70. กงออน
= BENT FRAME

