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การยกเรือ รตล.ข้ึนลงรถชานตํ่า  

 
 จนท. มว. ชางตัวเรือฯ มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกเรือ รวมทั้งการผูกมัดรัดตรึงเรือ PBR  เพื่อนํา

เรือไปสับเปลี่ยนตามแผนการเปลี่ยนเรือตามที่ตาง ๆ  และตามแผนการฝกประจําป หรือตามทีผู่บังคับบัญชาสั่งการ 

ดังน้ันเพื่อใหการยกเรือข้ึน – ลง และการผูกมัดรัดตรึงเรือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานยกเรือ

เปนไปในแนวทางเดียวกันจึงเรียบเรียงคูมือการยกเรือ PBR เลมน้ีไวเปนบรรทัดฐานเพื่อใชสําหรับปฏิบัติงานของ

จนท. ชุดยกเรือ มว. ชางตัวเรือฯ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

 การยกเรือ PBR ข้ึน – ลงรถชานตํ่า และการผูกมัดรัดตรึงเรือของ จนท. ชุดยกเรือ มว. ชางตัวเรือฯ 

แบงลําดับข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี 

1. ข้ันการเตรียมการ 

2. ข้ันการยกเรือ 

3. ข้ันการผูกมัดรัดตรึงเรือ 

4. ข้ันการตรวจสอบขณะเคลื่อนยายเรือ 

5. ข้ันการยกเรือลงนํ้า 

6. ข้ันการยกเรือข้ึนจากนํ้า 

1.ขั้นการเตรียมการ 

   - เมื่อรับทราบคําสั่งกําหนดการวัน เวลายกเรือตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากกองชางฯแลว หน. ชุดยกเรือ

จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

       1. ประสานงานกับ หน. แผน กองแผนการชาง อธบ. อร. ไดออกใบสั่งงานตาม   โทรเลขที่ กลน. แจงใหทราบ 

ไปตาม รง. ที่เกี่ยวของกับการยกเรือหรือยัง 

       2. ประสานงานกับ หน. รง. เชือกรอกและการอูฯ เพื่อแจงกําหนดวันเวลาขอใชรถยกยกแครรับเรือข้ึนรถชานตํ่า 

       3. ประสานงานกบัหน. นายชาง รง. เชือกรอกและการอูฯ เพื่อขอยืมอุปกรณที่ใช  ยกเรือ มีดังน้ี 

           1. สลิงลวดขนาด 3” x 4 ม.  จํานวน       4 เสน 

           2.  สายโอบเรือ(ซอฟสลิง) ยาว 6 ม. กวาง 12”  จํานวน  2  เสน 

       4. เตรียมอุปกรณยกเรือ 

           1. สลิงยกเรือ    จํานวน        4 เสน 

      2. สายโอบเรือ(ซอฟสลิง) ยาว 6 ม. กวาง 12”  จํานวน  2  เสน 

      3. สเกลปากกวาง 4”   (ใชประกอบสลิงยกกับสายโอบดานลาง )  จํานวน  4  ตัว (สํารอง 2 ตัว) 

           4. สเกลปากกวาง 3”    (ใชประกอบคานยกเรือกับสลิงยกเรือ)       จํานวน 4 ตัว (สํารอง 2 ตัว) 

        5. บารยกเรือ (ใชแขวนสลิงกับเครนยกเรือ)    จํานวน      1           คาน 

           6 เชือกขนาด 1  ½ ” ยาวเสนละ 5 ม.  จํานวน 4 เสน(ใชผูกสายโอบเขากับหูยกเรือจํานวน 4 จุด หัวกราบ

ขวา-ซาย, ทายกราบขวา-ซาย)  เพื่อกันรูด และกันถาง  

 

 

 

                                  - 2 – 



 

       7. เชือกไกยาวเสนละ 25 ม. จํานวน 2 เสน หัวเรือ - ทายเรือ (ปองกันเรือหมุน) 

       8. เชือกกันถาง    

        5. เตรียมอุปกรณผูกมัดรัดตรึงเรือ (ตอเรือ 1 ลํา) 

      1. สายนิรภัย ขนาด 4”   (ใชรัดเรือ)  จํานวน  2  ชุด    (สํารอง  2  ชุด) 

      2.  สายนิรภัย ขนาด 2”   (ใชรัดหัว- ทายเรือ)  จํานวน 2 ชุด  (สํารอง   2  ชุด ) 

           3. สเกล ขนาด  2 ”     (ใชกับสายนิรภัย ขนาด 4 ”    ใชคลองเกี่ยวกับหูรถชานตํ่า)  จํานวน 4 ชุด  

(สํารอง 4 ชุด) 

           4. สเกล ขนาด  1 ½” (ใชกับสายนิรภัยขนาด 2”  ใชคลองเกี่ยวกับหูรถชานตํ่า)  จํานวน 4 ชุด  (สํารอง    

4 ชุด) 

           5. ทอ PVC ขนาด ¾” หรือขนาด 1”(ใชกันสายไฟไมใหโดนกับหลังคาสะพานเดินเรือ)  จํานวน 1  เสน 

           6. ตรวจสอบอุปกรณตามขอ 1.4 และ 1.5 ใหครบตามจํานวน 

หมายเหตุ   - อุปกรณที่ใชผูกมัดรัดตรึงเรือถามีการยกเรือ 2 ลําตองเพิ่มเปน 2 ชุด 
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อุปกรณท่ีใชในการยกเรือ PBR ขึ้นลง และ 

อุปกรณท่ีใชผูกมัดรัดตรึงเรือ 

 

 

1. อุปกรณที่ใชยกเรือข้ึน – ลง 

1. สลิงยกเรือ (รูปหนา4)    จํานวน       4 เสน 

2.  สายโอบเรือ (ซอฟสลิง)ยาว 6 ม. กวาง 12”   (รูปหนา 5) จํานวน       2 เสน 

          3. สเกลขนาด 4” (รูปหนา 6)    จํานวน       4 ตัว (สํารอง 2 ตัว) 

          4. สเกลขนาด 3” (รูปหนา 6)    จํานวน      4 ตัว (สํารอง 2 ตัว) 

          5. บารยกเรือ (รูปหนา 7)    จํานวน      1 บาร 

          6. เชือกขนาด 1 ½” ยาวเสนละ 5 ม.   (ไกหัว-ไกทาย)(รูปหนา 8)จํานวน  4 เสน 

        2. อุปกรณที่ใชผูกมัดรัดตรึงเรือ  (ตอเรือ 1 ลํา) 

           1. สายนิรภัย ขนาด 4”  (รูปหนา 8)  จํานวน       2  ชุด  สํารอง  2 ชุด 

           2. สายนิรภัย ขนาด  2”  (รูปหนา 9)  จํานวน       2  ชุด  สํารอง  2 ชุด 

           3. สเกลขนาด ๒”                   (รูปหนา 10 )                จํานวน       4   ตัว สํารอง  4  ตัว 

           4. สเกลขนาด2 ½”   (รูปหนา  6)            จํานวน       4   ตัว สํารอง  4  ตัว 

           5. ทอ PVC ขนาด 3/4 ”  หรือ 1”    จํานวน       1   เสน 

หมายเหตุ 

- ขอ 1.1. และ 1.2. ยืมจากแผนก เชือกรอก ฯ อธบ. อร. 

- ถายกเรือ 2 ลําตองเพิ่มอุปกรณในขอ 2. เปน 2 ชุด 
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2. ขั้นการยกเรือ PBR ข้ึน-ลง รถชานตํ่า ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ยกแครรับเรือข้ึนรถชานตํ่าโดยรถยกของ รง. เชือกรอกฯ (จนท. รง. เชือกรอกเปนผูปฏิบัติ ) 

   1. ใหหัวแครรับเรือวางหางจากหนารถชานตํ่าอยูในระยะ 1.50 ม. – 1.75 ม. 

   2. ตัวแครรับเรือจะตองอยูตรงกลางรถชานตํ่าพอดี 

      2. ตรึงแครรับเรือกับรถชานตํ่าใหมั่นคง 

      - นําไมขนาด 1 1/2” x 3” ตีอดัตามแครรับเรือเพื่อไมใหแครเคลื่อนตัวเวลาเคลื่อนยายเรือ 

(จนท. ชุดยกเรือ เปนผูปฏิบัติ) ( ตามรูปหนา 12) 

      3. เคลื่อนยายรถชานตํ่าที่ประกอบแครเรียบรอยแลว ไปจอดใน พท. อธบ. อร. ตามตําแหนงที่

กําหนดจะยกเรือ 

      4. ยกเรือ PBR น่ังบนแครรับเรือ (จนท. รง. เชือกรอกฯ เปนผูปฏิบัติ) 

      - กอนเรือน่ังแครตองแตงเรือใหทางดูดนํ้าทายเรืออยูนอกแครรับเรือตัวทายสุด 

      5. จนท.ชุดยกเรือผูกมัดรัดตรึงเรือใหมั่นคงปองกันการเคลื่อนตัวขณะทําการเคลื่อนยายเรือ 

(ตามรูปหนา 13) 

                     6. ขอพึงระมัดระวังท่ีจะตองปฏิบัติในการยกเรือ PBR ขึ้น – ลง 

1. ตองแตงกายใหรัดกุม สวมหมวกนิรภัย รองเทาหัวเหล็ก ถุงมือกันของมีคม 

                          2. ตรวจสอบสลิงลวดยกเรือ กอนนําไปใชงานใหอยูในสภาพดีไมชํารุด 

                          3. ตองใชสลิงใหเหมาะสมกับนํ้าหนักที่จะยก 

                          4. ตองปรับแตงมุมของสลิงใหอยูในลักษณะสมดุลยกับนํ้าหนักที่จะยก 

                          5. ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบกับการยกเรือวามีการชํารุดหรือไม ถามีตองเปลี่ยน

ใหม 

     6. สลักขวางของสเกลตองขันเกลียวใหตึงขณะใชงาน เพื่อปองกันการคลายเกลียว 

     7. ควรระวังอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับน้ิวมือหรือน้ิวเทา จากการบีบหรือกระแทกขณะยกเรือ 

     8. ขณะยกอุปกรณตาง ๆ ไมควรเดินผานหรืออยูขางใตสิ่งของที่กําลังยกเพราะสิ่งของอาจ 

ลื่นหลุดมาโดนเปนอันตรายได 

                          9. ขณะหะเบสหรือหะเรียเรือ ควรกระทําดวยความระมัดระวังเพื่อปองกันตัวเรือเสียหาย 

                        10. การใหสัญญานขณะหะเบส หรือหะเรีย ควรใชคนๆ เดียวเพื่อปองกันการสับสน 

                        11. ตองใชเชือกไกหัว – ไกทายทุกครั้ง เพื่อปองกันการหมุนของเรือขณะยก 

                        12. กอนยกเรือตองแจง จนท. ประจําเรือเอานํ้าและนํ้ามันออกใหหมด เพื่อความสมดุลยขณะ

เคลื่อนยาย 

                        13. ตองตรวจสอบการยึดแครรับเรือใหแนนหนาและมั่นคง 

                        14. เมื่อเรือจะน่ังบนแครตองระวังทางดูดนํ้าทายเรือ ตองอยูนอกแครตัวทายสุดเพื่อปองกัน

ความเสียหายกับทางดูดนํ้า 

                        15. ตรวจสอบอุปกรณผูกมัดรัดตรึงเรือไมใหหยอนหรือคลายตัว 

                        16. เก็บปลายสายนิรภัยสวนที่เหลือใหเรียบรอยโดยใชลวดมัดปลายสายรวมเขากับคานสําหรับ

โยก เพื่อปองกันการคลายตัวของสายนิรภัย 

 



 

-5- 

 

17. ติดทอ PVC ขนาด 3/4”  หรือ 1” ที่สะพานเดินหรือเพื่อปองกันสายไฟฟาเกี่ยวหลังคา 

สะพานเดินเรือขณะเคลื่อนยายเรือ 

18. ตองมีไมคํ้ายันสายไฟและถุงมือปองกันกระแสไฟฟา 

19. เตรียมวิทยุสื่อสารสําหรับติดตอระหวาง จนท. ชุดยกเรือกับ จนท. พลขับ- 

20. ขั้นการผูกมัดรัดตรึงเรือ PBR แบงเปน 3 ข้ันตอน 

1.ผูกมัดรัดตรึงกลางลํา 

         2. ผูกมัดรัดตรึงหัวเรือ 

         3.ผูกมัดรัดตรึงทายเรือ  (ตามรูปหนา 17) 

                             4. ผูกมัดรัดตรึงกลางลํา 

                              5.นําสเกลขนาด 2” จํานวน 4 ตัว 

                - คลองกับหูรถชานตํ่า คูที่ 2 จากหัวรถทั้งดานขวา – ซาย 

           - คลองกับหูรถชานตํ่า คูที่ 2 จากทายรถทั้งดานขวา – ซาย 

         21.นําขอเกี่ยวของสายนิรภัยขนาด  4” เกี่ยวเขากับสเกลขนาด 2” ทายรถชานตํ่าทางดานขวา 

                         22.นําปลายสายนิรภัยออมทางดานหัวเรือตรงจุดที่มีหูยกเรือทางดานกราบซายและกราบขวา 

                         23.นําสายนิรภัยสอดเขากับคานโยกสายนิรภัย 

                         24.นําขอคานโยกสายนิรภัยเกี่ยวเขากับสเกลขนาด 2” ดานขางรถชานตํ่า 

                         25.นําขอเกี่ยวสายนิรภัยขนาด 4” เกี่ยวเขากับสเกลขนาด 2” หัวรถชานตํ่าทางดานขวา 

                         26.นําปลายสายนิรภัยออมทางดานทายเรือตรงจุดที่มหีูยกเรือทางดานกราบซายและกราบขวา 

                         27.นําสายนิรภัยสอดเขากับคานโยกสายนิรภัย 

                         28.นําขอคานโยกสายนิรภัยเกี่ยวเขากับสเกลขนาด 2” ดานขางรถชานตํ่า 

                         29.โยกคานโยกใหสายนิรภัยตึง 

                         30.โยกคานโยกสายนิรภัยทุกจุดใหตึงเต็มที ่

                         31.ล็อคคานโยกสายนิรภัย 

                         32.เก็บปลายสายนิรภัยใหเรียบรอย 

                         33.ใชเชือกหรือลวดผูกล็อคใหแนน 

         34.ผูกมัดรัดตรึงทายเรือ (ตามรูปหนา 17) 

                         35.นําสเกลขนาด 1 ½” จํานวน 2 ตัวคลองเขากับหูรถชานตํ่าคูที่ 1 ทางดานทาย   รถชานตํ่า

ทางซายและทางขวา 

                        36.นําขอเกี่ยวสายนิรภัยขนาด 2” เกี่ยวเขากับสเกลขนาด 1 ½” ทางดานขวาหรือดานซาย      

ทายเรือ 

                        37.นําสายนิรภัยสอดเขาพุกทายเรือทางกราบขวาและกราบซาย 

38. นําปลายสายนิรภัยสอดเขากับคานโยกสายนิรภัย 

39. นําขอคานโยกสายนิรภัยเกี่ยวเขากับสเกลขนาด 1 ½”ทางดานซาย – หรือดานขวา 

                        40.โยกคานโยกใหสายนิรภัยตึง 

                        41.โยกคานโยกสายนิรภัยทุกจุดใหตึงเต็มที ่
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                        42. ล็อคคานโยกสายนิรภัย 

                        43.เก็บปลายสายนิรภัยใหเรียบรอย 

                        44.ใชเชือกหรือลวดผูกล็อคใหแนนหนา 

               3.ผูกมัดรัดตรึงหัวเรอื (ตามรูปหนา17) 

                   1.นําสเกลขนาด 1 ½” จํานวน 2 ตัวคลองเขากับหูรถชานตํ่าคูที่1  ทางหัวรถชานตํ่าทางซายและ

ทางขวา 

                   2.นําขอเกี่ยวสายนิรภัยขนาด 2”  เกี่ยวเขากับสเกลขนาด 1 ½” ทางดานขวาหรือดานซายหัวเรือ 

                   3.นําสายนิรภัยพาดผานดานหัวเรือบริเวณพุกคลองเชือกหัวเรือทั้ง 2 กราบ 

                   4.นําปลายสายนิรภัยสอดเขากับคานโยกสายนิรภัย 

                   5.นําขอคานโยกสายนิรภัยเกี่ยวเขากับขอรถชานตํ่า 

                   6.โยกคานโยกสายนิรภัยตึง 

                   7.โยกคานโยกสายนิรภัยทุกจุดใหตึงเต็มที ่

                   8.ล็อคคานโยกสายนิรภัย 

                   9.เก็บปลายสายนิรภัยใหเรียบรอย 

                 10.ใชเชือกหรือลวดผูกล็อคใหแนนหนา 

4. ข้ันการตรวจสอบขณะเคลื่อนยายเรือ PBR 

           1.การตรวจสอบสภาพตัวเรือและแครรับเรือ 

           2.เรือตองน่ังอยูบนแครรับเรืออยางมั่นคง 

           3.แครรับเรือตองยึดติดกับรถชานตํ่าอยางมั่นคงไมสั่นคลอน 

           4.การตรวจสอบอุปกรณผูกมัดรักตรึงเรือ 

           5.ตรวจสอบสายนิรภัยทุกเสนใหตึงอยูเสมอ ถาหยอนใหทําการเก็บใหตึง 

           6.ตรวจสอบสายนิรภัยทุกเสนวามีเสนใดชํารุดหรือไม ถามีใหทําการเปลี่ยนเสียใหม 

           7.ตรวจสอบสเกลทุกตัววามีการคลายตัวหรือไม ถามีกวดใหตรึงปองกันการคลายตัว 

           8.ตรวจสอบสภาพเรือและแครรับเรือรวมทั้งอุปกรณผูกมัดรัดเรือใหอยูในสภาพที่มั่นคงทุกระยะทาง

ประมาณ 100 กม. หรือทุกครั้งที่สงสัยวาจะเปนอันตรายตอสภาพตัวเรือ 

5.ขั้นตอนการยกเรือ PBR ลงนํ้า (ตามรูปหนา 20 – 23) 

           1.จนท. ชุดยกเรือปลดอุปกรณผูกมัดรัดเรือออก 

           2.ปลดสายนิรภัยทุกเสน 

           3.ถอดทอ PVC ออกจากสะพานเดินเรือ 

           4.จนท. ชุดยกเรือประกอบอุปกรณยกเรือ 

           5. นําสายโอบเรือ (ซอฟสลิง) ลอดใตทองเรือบริเวณหูยกเรือดานหัวเรือและดานทายเรือดานละ 1 เสน 
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              6.นําขอรอกของรถเครนมาเกี่ยวเขากับหูบารยกเรือ 

              7. หะเบสบารยกเรือใหสูงจากพื้นประมาณ 1.50 ม. 

              8. นําสเกลขนาด 3” มาประกอบกับสลิงยกเรือและนําสเกลใสเขากับหูบารยกเรือทั้ง 4 หู 

              9.. ใหรถเครนยกบารยกเรือใหลอยอยูเหนือหลังคาสะพานเดินเรือในตําแหนงกึ่งกลางลําเรือลักษณะขวาง

กับตัวเรือ 

             10. นําสเกลขนาด 4” คลองเขากับสลงิยกเรือทั้ง 4 เสนและนํามาคลองกับสายทั้ง 4 ห ู

             11. หลังจากประกอบชุดยกเรือเรียบรอยแลวใหสัญญานรถเครนยกบารยกเรือข้ึนจนสายโอบเรอื 

(ซอฟสลิง) แนบกับตัวเรือพอตึง 

             12.. จนท. ชุดยกเรือผูกเชือกกันถางเขากับสายโอบเรือ (ซอฟสลิง) ตรงหูของสายโอบเรือเสร็จแลวดึงเชือก

มาผูกกับพุก หัวเรือ – ทายเรือทั้งสองกราบ 

             13. จนท. ชุดยกเรือและจนท. ประจําเรือ ลงไปอยูในเรือเพื่อทําการปลดเชือกกันถาง 

             14. จนท. ชุดยกเรือผูกเชือกไกหัว – ไกทายเพื่อปรับแตงเรือและปองกันเรือหมุน 

             15. จนท. ประจํารถเครนจะยกและหันเรือไปตามตําแหนงที่จะยกเรือลงและหะเรียเรือจนกวาเรือจะถึง

พื้นนํ้า หะเรียตอไปจนกวาสายโอบเรือ (ซอฟสลิง)หยอน 

             16. จนท.  ชุดยกเรือ ทําการปลดเชือกกันถางที่รัดสายโอบเรือ (ซอฟสลิง) ออกทั้ง 4 ห ู

             17. จนท. ชุดยกเรือนําสายโอบเรือ (ซอฟสลิง) ทั้งสองเสนลอดออกทางดานหัวเรือ(ถาออกทางทายเรือ

สายโอบเรืออาจจะไปติดกับทางดูดนํ้าทายเรือ) เปนอันเสร็จข้ึนตอนการยกเรือ PBR 

         6. ขั้นตอนการยกเรือ PBR ขึ้นจากนํ้า  (ตามรูปหนา 20 – 23) 

             1. รถเครนและรถชานตํ่ามาจอดตรวบริเวณที่จะทําการยกเรือข้ึน 

             2. จนท. ชุดยกเรือประกอบอุปกรณยกเรือ ตามขอ 5.2. 

             3. รถเครนจะทําการหยอนบารยกเรือและสายโอบเรือ (ซอฟสลิง) ลงในนํ้า จน จนท. ประจําเรือนําเรือ

ลอดเขามาในสายโอบเรือได 

             4. จนท. ชุดยกเรือทําการจัดสายสลิงและสายโอบเรือ (ซอฟสลิง) ใหอยูในตําแหนงที่สมดุลpN 

             5. เมื่อทุกอยางพรอมแลว รถเครนจะหะเบสเรือข้ึนวางบนแครรับเรือบนรถชานตํ่า 

             6. จนท. ชุดยกเรือปรับแตงเรือใหเขาที่ตามจุดที่กําหนดใหเรือน่ังบนแคร 

             7. จนท. ชุดยกเรือ ปลดสายโอบเรือ (ซอฟสลิง) ออกทั้งสองเสน 

             8. จนท. ชุดยกเรือดําเนินการผูกมัดรัดตรึงเรือใหเรียบรอย (การปฏิบัติทําตามขอ 3) 

             9. จนท. ชุดยกเรือตรวจสอบความเรียบรอยของเรือ, แครรับเรือ, อุปกรณผูกมัดรัดตรึง 

           10. เคลื่อนยายเรือกลับที่ต้ังและรอปฏิบัติตามคําสั่ง วัน เวลา ที่จะตองยกเรือลง 

           11. ข้ันตอนการตรวจสอบขณะทําการเคลื่อนยายเรือใหปฏิบัติตามขอ 4  
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            7. การยกเรือ PBR ขึ้นลงตามพ้ืนท่ีตาง ๆ 

                1. การยกเรือข้ึน-ลงใน พท. กรุงเทพฯ 

         2. จนท. รง. เชือกรอก อธบ. อร. ดําเนินการยกแครรับเรือและยกเรือข้ึน-ลงรถชานตํ่า                            

                 3 จนท.ชุดยกเรือ มว.ชางตัวเรือ ดําเนินการยึดแครและผูกมัดรัดตรึงเรือ 

                 4. ใช พท. ของ อธบ.อร. ในการยก 

                 5. การยกเรือข้ึน-ลงใน พท. โยทะกา 

                 6. จนท. รง. เชือกรอก อธบ. อร. ดําเนินการยกแครรับเรือและยกเรือข้ึน - ลงรถชานตํ่า 

                 7. จนท. ชุดยกเรอื มว. ชางตัวเรือ ดําเนินการยึดแครและผูกมัดรัดตรึงเรือ 

 

------------------------- 

 

 


