
คูมือและวิธีการปฏิบัติงานยกเรือ AB 

ของ 

หมวดชางตัวเรือ แผนกซอม กองชาง กลน. 
บทนํา 

เพื่อความสะดวกตอการเคลื่อนยาย และปฏิบัติภารกิจตามลําแมนํ้าตางๆ ตามแตภารกิจ      การ

ออกแบบโครงสรางเรือ จึงเนนใหงายตอการเคลื่อนยายและการยกข้ึนรถบรรทุกในการยาย และสะดวกตอ

การยกเรือ ลงนํ้า ตัวเรือจึงไดรับการออกแบบใหมีหูชางสําหรับยกเรือ ทั้ง 4 มุมของเรือ ซึ่งทําใหงายตอการ

ยกข้ึน-ลง 

 การยกเรือ AB ข้ึน-ลง และการผูกมัดรัดตรึงเรือ ของจนท.ชุดยกเรือ มว.ชางตัวเรือ แบงลําดับ

ข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี 

1.   การเตรียมจนท.ชุดยกเรือ 

2.   การเตรียมอุปกรณยกเรือ 

3.   การเตรียมอุปกรณ ผูกมัดรัดตรึงเรือ 

4.   การยกเรือ AB ขึ้นรถบรรทุก 

5.   การยกเรือ AB จากรถบรรทุก ลงนํ้า 

6.   การยกเรือ AB ขึ้นจากนํ้า 

7.   การผูกมัดรัดตรึงเรือ AB 

8.   การตรวจสอบความปลอดภัย ขณะเคลื่อนยายเรือ AB 

 

1. การเตรียม จนท.ชุดยกเรือ 

1.1. จัดกําลังพล (2-3 นาย) 

1.2. วางแผน 

1.3. จายงานในแตละหนาที ่

1.4. เตรียมอุปกรณสําหรับการยก 

2. การเตรียมอุปกรณยกเรือ 

2.1.   บารยกเรือ 

2.2. เชือกสําหรับยกเรือ  2″  ยาว 160   ซม.   4 เสน 

2.3. สเกล   ขนาด  3″                         2  ตัว      

2.4.  สเกล   ขนาด  2″                         4  ตัว      

2.5.  เชือกไก หัว-ทาย    1″     ยาว  10  ม.        2  เสน 

          (สําหรับบังคับทิศทางของเรือขณะยก) 

3. การเตรียมอุปกรณ ผูกมัดรัดตรึงเรือ 

3.1  สายนิรภัย  ขนาด  2″         จํานวน  2  เสน 



      (1 เสนตอหัว 2 หัวโยก) 

3.2  เชือกขนาด  1″  ยาว  6  เมตร     2  เสน 

      (สําหรับกันเรือเคลื่อนตัวไปขางหนา-หลัง) 

4.  การยกเรือ AB ขึ้นรถบรรทุก 

 เรือ AB เปนเรือขนาดเล็ก และเปนเรือที่ติดเครื่องติดทาย กอนจะทําการยกเรือทั้งข้ึนและ

ลงนํ้า จึงจําเปนตองถอดเครื่องยนตติดทายออกจากทายเรือกอน จึงจะทําการยกเรือข้ึนเตาเรือได เมื่อทําการ

ถอดเครื่องยนตเสร็จแลวจึงจะทําการยกตัวเรือข้ึนรถบรรทุกตอไป 

 4.1  จะตองประกอบเตาเรือ AB ใหเรียบรอยกอน ทั้งน้ีการเคลื่อนยายแตละครั้งจะทําการ

ลําเลียงครั้งละ 2 ลํา เตาเรือจึงมี 2 ช้ัน จึงทําการประกอบเตาเรือทั้ง 2 ช้ันใหเรียบรอยกอน 

 4.2  เมือประกอบเตาเรือเรียบรอยแลว นํารถยกคันเบ็ด มายกเตาเรือข้ึนรถบรรทุก โดยให

เตาเรืออยูตรงกึ่งกลางของรถบรรทุก 

 4.3  ถอดคานเตาเรือดานบน ดานหนาออก ทั้งน้ีก็เพื่อความสะดวกตอการลําเลียงเรือ    

ลําแรกลงเตาเรือช้ันลาง 

 4.4  ประกอบชุดบารยกเรือใหเรียบรอย รถยกนําขอยกเกี่ยวเขากับหูบารยกเรือ ยกบารยก

เรือไปไวกึ่งกลางลําเรือ AB 

 4.5  นําสายยกเรือทั้ง 4 เสน ไปเกี่ยวเขากับหูชางของเรือ AB ทั้ง 4 ดาน 

 4.6  ผูกเชือกหัว-ทาย เพื่อบังคับทิศทางของเรือ  

 4.7  เมื่อพรอมแลว ใหสัญญาณการยกกับ จนท.รถยก หะเบส ใหพนพื้นพอประมาณเพื่อ  

ดูความสมดุลของเรือ วาเอียงไปขางใดขางหน่ึงหรือไม เมื่อเห็นวาสมดุลแลวให หะเบส ข้ึนเตาเรือ 

 4.8  เมื่อเรือเลื่อนลงใกลเตาแลว ให จนท.ยกเรือประคองเรือใหเขารองเตาเรือใหแนบสนิท 

เมื่อเห็นวาเรียบรอยดีแลว ปลดสายยกทั้ง 4 ดาน 

 4.9  ประกอบคานบนของเตาเรือ ดานหนาใหเรียบรอย พรอมที่จะลําเลียงเรือลําตอไป 

 4.10  การลําเลียงเรือลําที่สอง ก็กระทําการเชนเดียวกับเรือลําที่หน่ึง เปนการเสร็จสิ้น   

การยกเรือข้ึนรถบรรทุก 

5.  การยกเรือ AB จากรถบรรทุก ลงนํ้า 

 เมื่อทําการยกเรือข้ึนรถเรียบรอยแลว จนท.ไปสํารวจพื้นที่ ที่จะนําเรือลงนํ้าไดแลว ข้ันตอน

ตอไปจึงนํารถยกและรถบรรทุกเรือมาพรอมบริเวณที่จะยก 

 5.1  ประกอบชุดยกเรือใหพรอม แลวตรวจเช็คความเรียบรอยของชุดยก 

 5.2  ปลดสายนิรภัยของเรือทั้ง 2 เสนใหเรียบรอย 

 5.3  รถยกนําขอเกี่ยวเขากับบารยกเรือ นําบารยกไปไวบริเวณกึ่งกลางลําของเรือ AB 

 5.4  จนท.ชุดยกเรือ นําสายเชือกยกเรือประกอบเขากับหูชางทั้ง 4 ดานของเรือ 

 5.5  ตรวจสอบความเรียบรอยของสเกลล็อค และชุดยกอีกครั้ง เมื่อเห็นวาพรอมแลว     

ผูกเชือกไก หัว-ทาย และใหสัญญาณรถยก 

 5.6  ยกเรือออกจากเตาเรือดานบน ลงมาวางบนแครรับเรือ เพื่อประกอบเครื่องยนตติด

ทายตอไป 



 5.7  เมื่อประกอบเครื่องยนต ติดทายแลวใหทําการยกเรือ ดูความสมดุลของเรือกอนวา

เอียงไปขางใดขางหน่ึงหรือไม หากเห็นวาไมสมดุลตองปรับแตงทันที เมื่อเห็นวาสมดุลดีแลวใหยกเรือลงนํ้า 

จนท.ชุดยกเรือ ปลดสายยกเรือ เพื่อทําการยกเรือลําตอไป เปนการเสร็จสิ้นการยกเรือลงนํ้า 

 

6.  การยกเรือ AB ขึ้นจากนํ้า 

 6.1  ประกอบชุดยกเรือใหเรียบรอยกอน 

 6.2  นําเรือมาเทียบทาบริเวณที่จะทําการยก รถยกนําขอเกี่ยวเขากับ ขอยกของบาร ลงไป

เทียบกับเรือ AB ที่จะทําการยก โดยใหไมบารอยูบริเวณกึ่งกลางลําเรือ 

 6.3  จนท.ชุดยกเรือ นําเชือกยกเรือทั้ง 4 เสน เกี่ยวเขากับหูชางทั้ง 4 ดานของเรือ ตรวจดู

ความเรียบรอยอีกครั้งหน่ึง 

 6.4  ผูกเชือกไก หัว-ทาย 

 6.5  เมื่อเห็นวาเรียบรอยแลวใหสัญญาณกับ จนท.รถยก ทดสอบการยกดูความสมดุล ของ

เรือกอนวาเอียงมากนอยเพียงใด การยกเรือข้ึนจากนํ้าน้ี นํ้าหนักของเรือจะมาอยูบริเวณทายเรือมากกวาปกติ 

เน่ืองจากเรือจะมีนํ้าเขาหลังจากการว่ิงมาแลว ประกอบกับเครื่องติดทายเองก็มีนํ้าหนักมากอยูแลว หากเห็น

วาเรือเอียงไปทายมากตองปรับแตง เชือกยกเพื่อใหเรือมีความสมดุลกอนทําการยก 

 6.6  เมื่อเห็นวาเรือมีความพรอมแลว ใหสัญญาณการยกแก จนท.รถยกนําเรือมาข้ึนแคร

รองรับเรือ เพื่อถอดเครื่องเครื่องยนตติดทายเสียกอน โดยจนท.ซอมบํารุง 

 6.7  เมื่อถอดเครื่องยนตออกเรียบรอยแลว จึงทําการยกเรือข้ึนเตาเรือที่เตรียมไว โดยให

เรือลําแรกอยูบนเตาเรือช้ันลางกอน 

 6.8  นําเรือเขารองใหแนบสนิทกับเตาเรือ ปลดสายยกเรือ ประกอบคานดานบนของเตาเรือ 

เพื่อลําเลียงเรือลําที่สองข้ึนเตาเรือตอไป เปนการสิ้นสุดของการยกเรือข้ึนนํ้า 

 

7.  การผูกมัดรัดตรึงเรือ AB   มี  2 ขั้นตอน 

 7.1  การผูกมัดหัวเรือ 

 7.2  การผูกมัดทายเรือ 

 7.1  การผูกมัดหัวเรือ 

  7.1.1  เมื่อเรานําเรือ AB ทั้งสองลําข้ึนเตาเรือเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปคือ   

การผูกมัด เพื่อยึดเรือและเตาเรือไมใหเคลื่อนที่ โดยนําสายนิรภัยเกี่ยวเขากับพุกรถบรรทุก (มีติดรถอยูแลว) 

สอดปลายสายข้ึนหัวไปเขาหูเตารับเรือดานบน ทางกราบซายหรือกราบขวากอนก็ได พาดผานตัวเรือลําบน

แลวสอดปลายสายลงในหูเตาของอีกฝง สอดลงไปหูเตาเรือลําลาง 

  7.1.2  นําหัวโยกของสายนิรภัย เกี่ยวเขากับพุกยึดรถบรรทุก แลวนําปลายสาย

สอดเขากับรองของหัวโยกของสายนิรภัย ดึงปลายหางสายนิรภัยข้ึนใหสายนิรภัยตรงึใหมากที่สุด เสร็จแลวทํา

การโยกหัวสายนิรภัยใหตรงึ จนมีความรูสึกวาสายนิรภัยรัดเรือแนนแลว ทําการล็อคหัวคันโยกสายนิรภัย 

  7.1.3  นําปลายสายนิรภัยที่เหลือสอดเขากับหูเตาเรือช้ันลาง แลวพาดผานตัวเรือ

ไปอีกฝง สอดปลายสายลงหูเตาแลวนําหัวโยกอีกหัวล็อคเขากับพุกรถบรรทุก นําปลายสายสอดเขากับรอง 



หัวโยก ดึงปลายสายใหตรงึมากที่สุด แลวทําการโยกคันโยกจนมีความรูสึกวาสายนิรภัยรัดเรือแนนแลวทําการ

ล็อคคันโยก 

 7.2  การผูกมัดทายเรือ 

  7.2.1  กระทําการผูกมัดเชนเดียวกับการผูกมัดทางหัวเรือทุกข้ันตอน 

หมายเหตุ  :  เมื่อทําการมัดเรือเสร็จเรียบรอยแลว ใหนํายางรถยนต ไปรองรับบริเวณ    

หัวและทายเรือ ของเรือลําแรกที่อยูดานลางทั้งน้ีเพื่อกันกระแทกกับทายรถบรรทุก จากน้ันใหพลขับทดลอง

ใหรถว่ิง แลวเบรคชัก 2-3 ครั้ง เพื่อตรวจสอบดูวา เตาเรือและตัวเรือจะมีการเคลื่อนตัวหรือไป เพื่อความ

ปลอดภัยในการเดินทางตอไป 

8.  การตรวจสอบความปลอดภัย ขณะเคลื่อนยายเรือ AB 

 8.1  เรือตองน่ิงอยูบนเตา อยางมั่นคง 

 8.2  เตาเรือจะตองไมเคลื่อนที่ขณะรถว่ิง 

 8.3  ตรวจสอบดูวาเรือมีการเคลื่อนจากเตาหรือไม 

 8.4  ตรวจสอบสายนิรภัยใหตรงึและแนนเสมอ 

 8.5  หากสงสัยใหหยุดรถและรีบแกไขทันที 

 

ขอแนะนํา 

 ในการลําเลียงเรือทุกครั้ง ไมวาจะเปนการยกข้ึน-ลงนํ้า หรือนําเรือลงประกอบเครื่อง จนท.

ชุดยกเรือจะตองมีความพรอมอยูตลอดเวลา และทํางานใหเปนทีม เพื่อความรวดเร็วของงาน และ            

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองเพิ่มพูนความรูในการใชอุปกรณตางๆ ตลอดจนตองระมัดระวังในการทํางานทุก

ครั้ง เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนรวมงานดวย หากเห็นวามีบางสิ่งที่ตองปรับปรุงหรือแกไข 

เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตองนําเสนอ หน.ชุดยก เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการยกใหมีประสิทธิภาพย่ิงๆ ข้ึน

ไป 

  

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

















 



 

 


