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คํานํา
เอกสารคูมือการซอมทําและการควบคุมความเสียหายทางชางกลเลมนี้ทางคณะทํางานอทร.ดานการปองกัน
ความเสียหายโดยการรวบรวมและปรับปรุงจากคูม ือการปองกันความเสียหายเพื่อใหมคี วามทันสมัยขึ้นกวาเดิมในการใช
ปฏิบัติงานภายในเรือซึ่งมีอันตรายในการในการปฏิบัติงานคอนขางมากบางครั้งนอกจะทําความเสียหายตออุปกรณ
เครื่องจักรกลแลวยังอาจมีอันตรายถึงแกชีวติ ได ดังนั้นเอกสารคูมือเลมนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบตั ิงานเรือ
สามารถศึกษาและนําไปประยุกตใชในการปฏิบตั ิงานภายในเรือได
คณะทํางานอทร.ดานการปองกันความเสียหาย
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บทที่ ๑
การควบคุมความเสียหายทางชางกล (Engineering Casualty control)
กลาวโดยทั่วไป
ภารกิจหนาที่ของการควบคุมความเสียหายทางชางกล คือการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปองกันการลดและ
แกไขขอขัดของของเครื่องจักรกล ระบบไฟฟา และทอทางตาง ๆ จากการปฏิบัติงานและการชํารุดเสียหายจากการรบ
ซึ่งการควบคุมความเสียหายทางชางกลที่ดีจะคงไวซึ่งสภาวะความพรอมและความนาเชื่อถือสูงที่สุดของเครื่องจักรและ
อุปกรณตาง ๆ ภายในเรือภายใตทุกสภาวะของการปฏิบัติการซึ่งจุดหมายของภารกิจ จะแบงออกไดเปนสองอยาง คือ
- จุดมุงหมายขอที่หนึ่งภายใตภารกิจการควบคุมความเสียหายทางชางกล คือ การที่ คงไวซึ่งสถานะความ
พรอมของระบบขับเคลื่อน ระบบเครื่องจักชวย ระบบไฟฟากําลัง ไฟฟาแสงสวาง ระบบสื่อสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส
ระบบอํานวยการรบ ระบบ Ship Control (เครื่องถือทาย เครื่องหางเสือ กวานสมอและอื่น ๆ ที่ใชในการทํา
เรือ) ระบบน้ําดับเพลิง ระบบอื่น ๆ เชน ระบบปรับอากาศ และเครื่องอัดลมซึ่งหากเกิดการชํารุดเสียหายของระบบและ
อุปกรณตาง ๆ ดังไดกลาวในขางตนจะมีผลกระทบตอขีดความสามารถในการรบ โดยการลดขีดความสามารถในการ
เคลื่อนที่ ลดอํานาจในการรุกและปองกันตนเอง เชน ความสามารถในการควบคุมไฟไหม น้ําทวม ความเสียหายตอ
ระบบอาวุธและตัวเรือ รวมทั้งความสามารถในการปองกันตนเองจากสงคราม นชค.
- จุดมุงหมายขอที่สองภายใตภารกิจการควบคุมความเสียหายทางชางกล คือการลดจํานวนผูที่ไดรับ
บาดเจ็บและทําใหมีผลเสียหายตอเนื่องไปยังระบบอุปกรณหลักที่สําคัญ เนื่องจากกําลังพลที่มีความรูในการแกไข
ขอขัดของไดรับบาดเจ็บหรือตาย ทําใหไมมีคนเขาไปแกไขอุปกรณหรือเครื่องจักรที่ไดรับความเสียหาย ซึ่งในที่นี้เราจะเห็น
ไดวาคนเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหจุดมุงหมายในขอที่หนึ่งประสบผลสําเร็จ ซึ่งจากที่เราไดกลาวมาในขางตนจะเห็นไดวา
ถาเรือของเราไดรับการซอมบํารุงตามแผนเปนอยางดีก็จะทําใหทุกระบบสามารถปองกันและตอสูกับความเสียหายอันเกิด
จากภัยคุกคามภายนอกเรือ ซึ่งหมายความวากําลังพลของเรือก็จะมีความปลอดภัยสูงขึ้น
ขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการซอมบํารุงตามแผน ซึ่งเปนหัวใจในการปองกันการเกิดชํารุดเสียหายทาง
ชางกล เชน แผนงานในวงรอบการปฏิบัติ วงรอบในการตรวจสอบวงรอบในการซอมบํารุงตาง ๆ ในที่นี้จะไมกลาวถึง
สวนรายละเอียดทางดานเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติดูแลรักษาเครื่อง ใหอางอิงถึงคูมือประจําเครื่องและคูมือการกลตาง
ๆ
ปจจัยอิทธิพล ปจจัยพื้นฐานที่ทําใหการควบคุมความเสียหายทางชางกลมีประสิทธผลมากกวาการปฏิบัติ
อยางรวดเร็วทันทีที่มีเหตุการณเกิดขึ้น คือ การผสมผสานกันระหวางการออกแบบ
ที่ดีมีความสมบูรณ การตรวจตรา
อุปกรณเครื่องจักรกลอยางตอเนื่อง รวมทั้งการซอมบํารุงตามแผน
การซอมบํารุงปองกัน การบริหารจัดการภายในแผนก การฝกหัดศึกษาของกําลังพลเรือประจําเรือ ซึ่งก็คือการที่เรามีการ
เตรียมการปองกันที่ดีก็จะเปนการควบคุมความเสียหายทางชางกลที่ดีที่สุด
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องคบุคคล ความรูของกําลังพลของเรือ คือรากฐานของการควบคุมความเสียหายทางชางกล ความรู
ในรายละเอียดทางวิศวกรรม ในการติดตั้งการทํางานของอุปกรณหรือเครื่องจักรกลในมุมมองของการปฏิบัติจะมี
ความสําคัญกับทุกคนที่เกี่ยวของเพราะการเกิดสภาวะความมืด อุณหภูมิที่สูง เกิดแกสพิษ ไฟไหม น้ําทวม อาจจะ
เกิดขึ้นไดหลังจากที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
การเรียนรูในขั้นตอนการปฏิบัติมีความจําเปนที่ทุก ๆ คนจะตองคุนเคย
เปนอยางดีกอนที่จะทําการฝกสถานการณสมมุติการควบคุมความเสียหายทางชางกล
การฝก การฝกการควบคุมความเสียหายทางชางกลจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนทีละ ขั้นตอนอยางตอเนื่อง
และจะตองมีการฝกอยางสม่ําเสมอ การฝกจะตองสมจริงโดยคํานึงถึงเหตุการณจริงที่นาจะเกิดขึ้นได ในการวางแผนและ
เตรียมสถานการณการฝกการควบคุมความเสียหายทางชางกล
การพิจารณาจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดของ
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดจริง รวมทั้งจะตองระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจริงถาหากมีการควบคุมการฝกที่ไมดีซึ่ง
อาจจะทําความเสียหายใหกับอุปกรณเครื่องจักรกลตาง ๆ ได เชน การสมมุติสถานการณเครื่องจักรใหญขัดของ ก็ตอง
พิจารณาและควบคุมการฝกใหดีไมใหเกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่องจักรใหญขึ้นจริง สวนการสมมุติสถานการณความ
เสียหายอันมีผลมาจากสถานการณการรบ การสมมุติสถานการณจะตองวิเคราะหขั้นตอนที่อาจเกิดขึ้นไดจริงในระหวาง
การฝกอยางละเอียดและจะตองมีความเกี่ยวพันกับทุก ๆ สวนภายในเรือ เชน สะพานเดินเรือหรือศูนยยุทธการจะตอง
ทําอะไรเมื่อมีการสมมุติสถานการณขึ้น เพื่อใหการฝกดําเนินไปอยางตอเนื่องสมจริงและสอดคลองกัน
การออกแบบ การออกแบบที่ดีมีผลตอการควบคุมความเสียหายทางชางกล ซึ่งสามารถทําไดในสอง
ทางคือ
- การออกแบบและใชวัสดุที่แข็งแรงเพราะการออกแบบและใชวัสดุที่ไมแข็งแรงจะนําความเสียหายไปสู
ระบบอื่น ๆ ที่ทํางานรวมกัน
- ระบบที่เปนระบบหลักจะตองออกแบบใหมีการติดตั้งระบบทํางานสํารอง
จากหลักการออกแบบเรือและติดตั้งอุปกรณภายในเรือทั้งสองทางโดยในแนวทางที่สองสามารถกระทําได
สองวิธีคือ
ก. ออกแบบแยกระบบโดยการแยกระบบเครื่องจักรชวยหลักออกจากกัน และตอการทํางานถึงกันโดย
การใชระบบ loop หรือใชการ cross-connection ถึงกันซึ่งก็คือเครื่องจักรใหญทํางานโดยแยกระบบเครื่องจักร
ชวยที่สนับสนุนเครื่องจักรใหญออกจากกัน
ข. ออกแบบโดยแยกหองเครื่องจักรใหญออกจากกันและทํางานแยกจากกันโดยอิสระ
การตรวจสอบ ขั้นตอนในการตรวจสอบรายละเอียดอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่มีความ จําเปนในการคนหา
บางสวนที่เกาและชํารุด ซึ่งอาจจะมีผลทําใหเกิดการขัดของในชวงเวลาวิกฤติ เมื่อมีการชํารุดเสียหายของสวนประกอบ
ของเครื่องจักรตาง ๆ จะตองรีบทําการตรวจสอบอุปกรณ ตัวอื่นที่เหมือนกันทันทีเพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการ
เสียหายซ้ําอีกครั้ง เมื่อไรก็ตามที่มีชิ้นสวนใดเสียหายโดยการชํารุดที่ผิดปกติ เกิดความลา เกิดการสึกกรอน การกัด
กรอน ซึ่งอาจจะเปนการแสดงวาเครื่องจักรหรืออุปกรณไมสามารถใชงานไดตามการออกแบบ
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การซอมบํารุงปองกัน (preventive maintenance) การซอมบํารุงปองกันเปนสิ่งสําคัญของ
การควบคุมความเสียหายทางชางกลเพราะวาจะชวยลดโอกาสการเกิดความเสียหายเนื่องจากการที่มีสวนประกอบของ
ระบบชํารุดและชวยลดโอกาสการเกิดขอขัดของ เชน การเกิดสภาพน้ํามันหลอลื่นเสื่อมสภาพ การเกิดการกัดกรอน การ
เกิดการสึกหรอและอื่นๆ อันเปนการลดความนาเชื่อถือของบรรดาเครื่องจักรตาง ๆ ซึ่งการซอมบํารุงปองกันจะประกอบ
ไปดวยตารางการทดสอบ การตรวจสอบ และวงรอบการซอมทําตามบัตรจายงาน
ลักษณะเฉพาะที่ตองใหความสนใจอยางตอเนื่องของความผิดปกติภายในที่แสดงออกใหเห็นภายนอก
อยางเดนชัดดังตอไปนี้คือ
๑. มีเสียงดังผิดปกติ
๒. มีการสั่นสะเทือนผิดปกติ
๓. กําลังดันผิดปกติ
๔. อุณหภูมิผิดปกติ
๕. รอบการทํางานผิดปกติ
๖. มีการรั่วไหลของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น หรือของเหลวอื่น ๆ
เมื่อเกิดการชํารุด เมื่อมีการชํารุดเสียหายของชิ้นสวนของอุปกรณหรือเครื่องจักรกล ก็จะแยกการปฏิบัติ
ออกเปนสองสวนคือ
- การแกไขขอขัดของ ความรวดเร็วในการแกไขขอขัดของในการเขาไปแกปญหา ขอขัดของทางชางกล
ความรวดเร็วเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่มีตอความสามารถในการขับเคลื่อน
เครื่องหางเสือ เครื่องกําเนิดไฟฟา ความเสียหายที่มีตอระบบหลักดังที่ไดกลาวมาบอยครั้งที่มีเหตุการณเกิดขึ้นแลวไม
สามารถแกไขขอขัดของไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว อาจจะนําไปสูความเสียหายอยางใหญหลวงจนกระทั่งไมสามารซอม
ทําได
- การปฏิบัติเดินเครื่อง ผูบังคับการเรือคือผูที่รับผิดชอบและมีอํานาจตัดสินใจในการใชเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ เกิดเหตุ ขัดของ ซึ่งการใชงานตอไปอาจจะทําใหเ กิดการชํ ารุดเสียหายที่มากขึ้น ยกตัวอยา งเชน ในบาง
สถานการณผูบังคับการเรืออาจจะตองฝนใชเครื่องจักรใหญตอไป ทั้ง ๆ ที่บางชิ้นสวนของเครื่องจักรใหญเกิดการชํารุด
แตจําเปนตองนําเรือออกจากพื้นที่อันตรายจาก
การโจมตีของขาศึก
การควบคุมความเสียหายทางชางกล แบงออกไดเปน ๓ ขั้นตอน ดังตอไปนี้
- ขั้นตอนที่ ๑ คือการใหความสําคัญกับการควบคุมความเสียหายทันทีทันใดของอุปกรณเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหายลุกลามไปหาชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่ง ขั้นตอนนี้จะใหความสําคัญกับการลด
ความเสียหาย
- ขั้นตอนที่ ๒ คือการแกไขขอขัดของใหสามารถกลับมาใชงานได
- ขั้นตอนที่ ๓ คือการซอมทําใหกลับคืนสูสภาพเหมือนเดิม

6
หนังสือคูมือการควบคุมความเสียหายทางชางกล (Engineering Casualty Control
Manual)
การทําหนังสือการควบคุมอุบัติเหตุนั้น เรือแตละลําจะตองจัดทําขึ้นเอง เนื่องจากเรือแตละลํามีการติดตั้ง
การออกแบบเครื่องจักรกลตาง ๆ แตกตางกัน ขั้นตอนในการแกไขก็จะแตกตางกันถึงแมวาจะติดตั้งเครื่องจักรหรือ
อุปกรณรุนเดียวกัน แตวาการออกแบบตอเชื่อมการทํางานรวมกับเครื่องจักรชวยตาง ๆ แตกตางกัน ยกเวนเรือในชุด
เดียวกันก็จะสามารถใชขั้นตอนการปฏิบัติในการแกไขขอขัดของความเสียหายทางชางกลเหมือนกันได ดังนั้นหนังสือเลม
รวบรวมแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีเหตุขัดของของเครื่องจักรกลตาง ๆ ที่มีความสําคัญ
นี้จึงเปน หนังสือที่
ตอขีดความสามารถ ซึ่งถาหากระบบใดระบบหนึ่งชํารุดเสียหายก็จะมีผลกระทบตอขีดความ
สามารถใน
การเคลื่อนที่ ความสามารถในการรุกรบ ความสามารถในการปองกันตัวเองทั้งจากสงคราม นชค. และตอสูกับ
ความเสียหายจากน้ําทวมและไฟไหม โดยภายในหนังสือเลมนี้จะประกอบไปดวยหัวขอของแนวทางการปฏิบัติเมื่อมี
เหตุขัดของชํารุดเสียหายของระบบ ดังตอไปนี้
๑. ระบบเครื่องจักรใหญและเครื่องจักรชวย
๑.๑ ระบบขับเคลื่อนและสวนประกอบ รวมทั้งระบบที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อน
๑.๒ ระบบไอใหญ
๑.๓ ระบบไอชวย
๑.๔ ระบบไอเสียชวย
๑.๕ ระบบน้ําเลี้ยง
๑.๖ ระบบเครื่องขับเครื่องกําเนิดไฟฟา
๑.๗ ระบบเครื่องอัดลม
๑.๘ ระบบสูบน้ําทองเรือ
๑.๙ ระบบน้ําดับเพลิง
๑.๑๐ ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
๑.๑๑ ระบบน้ํามันหลอลื่น
๑.๑๒ ระบบระบายอากาศ
๑.๑๓ ระบบทอแกสเสีย
๒. การควบคุมความเสียหายทางชางกลในการประจําสถานีรบ ซึ่งในสวนนี้จะกลาวถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติเมื่อมีความเสียหายจากสถานการณรบของเครื่องจักรกลตาง ๆ ในหอง รวมทั้งระบบทอตาง ๆ ซึ่งอาจจะทําให
เกิดไฟไหมขนาดใหญ เนื่องจากในหองเครื่องจะเต็มไปดวยเชื้อเพลิง ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติอันนี้จะเปน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติของเจาหนาที่ประจําหองเครื่อง เมื่อเกิดเหตุทอทางของระบบตาง ๆ ในหองเครื่องแตกหรือเกิดเหตุไฟไหมขึ้นใน
หองเครื่องซึ่งเปนการแกไขปญหาเบื้องตนและจะเปนคนละเลมกับหนังสือคูมือการดับไฟหองเครื่องจักรใหญ โดยมีระบบ
ตาง ๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้
๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อทอทางระบบไอแตก
๒.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อทอทางระบบน้ํามันเชื้อเพลิงแตกหรือรั่ว
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๒.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหมในหองเครื่อง
๒.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อทอทางน้ําดับเพลิงชํารุด
๒.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อหองเครื่องไดรับอันตรายจากตอรปโดหรือทุนระเบิด
๓. ระบบการไฟฟา ภายในหัวขอนี้จะกลาวถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อระบบการไฟฟาของเรือขัดของ โดยมี
หัวขอดังตอไปนี้
๓.๑ ระบบไฟฟาของระบบเครื่องควบคุมการยิงขัดของ
๓.๒ ระบบไฟฟาของระบบขับเคลื่อนขัดของ
๓.๓ ระบบไฟฟาแสงสวางขัดของ
๓.๔ ระบบระบายอากาศขัดของ
๓.๕ เครื่องกําเนิดไฟฟาขัดของ
๓.๖ ไฟไหมแผงสวิตชบอรด
๓.๗ การจายภาระของเครื่องไฟฟาฉุกเฉิน
๓.๘ ระบบเครื่องสื่อสารภายในขัดของ
๓.๙ แผงสวิตชบอรดขัดของ
๓.๑๐ การตอสาย Casualty Cable
ในหนังสือเลมนี้จะตองมีหัวขอที่กลาวถึงแนวทางในการปฏิบัติของนายทหารยามพรรคกลินเรือเดินและเรือ
จอดในระหวางการเขายาม รวมทั้งขอควรระมัดระวังในระหวางการ
เขายามซึ่งเรือแตละลําจะมีขอควรระวัง
แตกตางกัน
หมายเหตุ
สําหรับเรือที่มีหนังสือเอกสารประจําเรือตามมาตรฐาน ทร.สหรัฐฯ เชน ร.ล.จักรีนฤเบศร หรือที่ตอมาจาก
สหรัฐฯ ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้
-- หนังสือ piping booklet
-- หนังสือ ship information book
-- หนังสือ damage control book
-- หนังสือ ship organization หรือหนังสือคูมือเรือที่จะกลาวถึงการจัดหนวย การจัดสายการ
บังคับบัญชาทั้งในทางยุทธการและทางสายธุรการ การจัดสถานีเรือตาง ๆ (เชน สถานีรับ-สงสิ่งของในทะเล สถานี
ปฏิบัติการการบิน สถานีรบ สถานียามเรือเดิน สถานีเก็บคนตกน้ํา)
การจัดสถานีพิเศษ เชน สถานีฉุกเฉินใน
ทาเรือ (การจัดสถานีปองกันความเสียหายเรือจอด) รวมทั้งในหนังสือเลมนี้จะกลาวถึงหนาที่ของนายทหารแตละนาย
ภายในเรือ
ซึ่งเรือที่มีหนังสือเอกสารประจําเรือตามมาตรฐาน ทร.สหรัฐฯ ก็ใหใชหนังสือที่ไดกลาวมาทั้ง ๔ เลม ใน
การทํางานรวมกับหนังสือการควบคุมความเสียหายทางชางกล (Engineering Casualty Control
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Manual) สวนเรือที่ไมมีหนังสือเอกสารทั้ง ๔ เลม หรือมีแตไมครบก็ควรที่จะมีขอมูลทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับเรือ
ขอมูลเกี่ยวกับระบบแปลนและทอทาง ขอมูลเกี่ยวกับการจัดสถานีเรือตาง ๆ เพิ่มลงในหนังสือคูมือการ
ควบคุมความเสียหายทางชางกลของเรือแตละลําดวย
การ plot เกี่ยวกับความเสียหายทางชางกล การ plot จะตองทําทั้งในศูนย dc. หองควบคุม
เครื่องจักรและหนวยซอม ๕
รายละเอียดขั้นตอนการทําคูมือการควบคุมความเสียหายทางชางกล ในการทําคูมือการควบคุม
ความเสียหายทางชางกล จะมีรายละเอียดขั้นตอนการทําดังนี้คือ
๑. อาการที่เกิด (symptoms)
๒. สาเหตุ (causes)
๓. การดําเนินการแกไข (remedial action)
๔. ความเปนไปไดของการที่จะเกิดเหตุเพิ่ม (possible additional casualties)
ตัวอยาง ระบบน้ํามันหลอลื่นของเครื่องจักรใหญรั่ว
๑. อาการที่เกิด
๑.๑ ไดกลิ่นน้ํามันหลอลื่นที่มีอุณหภูมิรอน
๑.๒ มีการฟุงกระจายของ นมล.บริเวณที่มีรอยรั่ว
๑.๓ ตัววัดระดับ นมล.แสดงวามีระดับ นมล.ต่ํากวาปกติ
๑.๔ ตรวจพบ นมล.ในน้ําทองเรือมากกวาปกติ
๒. สาเหตุ
๒.๑ มีรอยแตกรั่วของทอยาง
๒.๒ ทอทางและซีลเสื่อมสภาพ
๒.๓ การประกอบทอทางหรือซีลของระบบน้ํามันหลอลื่นไมดี
๒.๔ การตรวจสอบกรองของระบบน้ํามันหลอลื่นหลังจากทําความสะอาดไมดี
๓. การดําเนินการแกไข
๓.๑ การดําเนินการของ จนท.ประจําหอง
- รายงานการรั่วไปยังหองควบคุมเครื่องจักร
- พิจารณาลักษณะของการรั่วและดําเนินการตัดทอทางบริเวณที่รั่ว
- พิจารณาถาหากการรั่วในระดับที่อาจจะมีอันตรายใหขออนุญาตหยุดเครื่องจักรใหญ
และล็อกเพลาใบจักร
- ฉีดโฟมคลุมบริเวณที่เกิดเหตุ
- สูบน้ําทองเรือไปลงถังเก็บน้ํามันเสีย
- ตรวจสอบระดับของ นมล.จากตัววัดระดับ
- ดําเนินการซอมทําแกไขขอขัดของบริเวณที่รั่ว
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- เติม นมล.ลงไปในระบบเพื่อทดแทน
- ทดลองระบบตรวจสอบกําลังดัน นมล.
- ขออนุญาตปลดล็อกเพลาใบจักรและทดลองเครื่องจักรใหญ
๓.๒ การดําเนินการของหองควบคุมเครื่องจักรใหญ
- รายงานสะพานของขอขัดของ
- ขออนุญาตหยุดเครื่องเพื่อดําเนินการซอมทําพรอมทั้งประมาณเวลาในการซอมทํา
- ขออนุญาตทดลองเครื่องเมื่อซอมทําเสร็จ
๔. ความเปนไปไดในการที่จะเกิดเหตุเสียหายตอไปได
- กําลังดัน นมล.เครื่องจักรใหญตก
- แบริ่งเครื่องจักรใหญรอน
- เกิดไฟประเภท ข.
(Engineering
การแจกจ า ยหนั ง สื อ คู มื อ การควบคุ ม ความเสี ย หายทางช างกล
Casualty Control) ควรทําสําเนาแจกจายไปยังหองควบคุมเครื่องจักร ศูนย dc. สะพานเดินเรือ หนวยซอม
๕

…………………………….
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บทที่ ๒
การซอมทําความเสียหายจากการรบ (BATTLE DAMAGE REPAIR)
กลาวโดยทั่วไป
ในบทนี้จะกลาวถึงการใชเครื่องมือและอุปกรณการปองกันความเสียหาย ในการลด ผลกระทบหรือ
ควบคุมความเสียหาย การควบคุมการทรงตัวของเรือใหกลับสูสภาพปกติ บางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นเราไมสามารถใช
เครื่องมือพิเศษเนื่องจากบนเรือของเราไมมี ดังนั้นเราจะตองประยุกตใชเครื่องมือที่มีอยูในเรือในการเขาแกไขปญหาใน
ปจจุบันเครื่องมือและอุปกรณการปองกันความเสียหายไดถูกพัฒนาและเพิ่มเติมไปคอนขางมากอันเนื่องมาจากบทเรียน
ทั้งจากสงคราม
หมูเกาะฟอลคแลนดและในสงครามอาวเปอรเซีย ซึ่งภัยคุกคามจากอาวุธปลอยนําวิถีตอตานเรือ
ซึ่งนอกจากจะเกิดอันตรายจากการระเบิดเมื่อกระทบกับเปาหมายแลวยังทําใหโครงสรางของตัวเรือผิดรูป ทําใหไม
สามารถเปดประตูผานเขาไปดับไฟได จึงตองมีการเพิ่มเติมเครื่องมือในการตัดและถางประตูและชองทาง ซึ่งนอกจาก
สามารถตัดแผนเหล็ก ตัวเรือไดเหมือนกับกรรไกรตัดกระดาษแลวยังสามารถใชในการตัดโครงสรางของอากาศยาน
ชวยเหลือนักบินจากอากาศยานตกบนดาดฟาบิน เนื่องจากจะไมทําใหเกิดประกายไฟ ดังแสดงในรูปที่ ๒.๑ สวน
เชื้อเพลิงของอาวุธปลอยที่ยังใช ไมหมดยังทําใหเกิดไฟไหมขนาดใหญตามมาไดอีก

รูปที่ ๒.๑ แสดงชุดเครื่องมือไฮดรอลิกสสําหรับตัดและชวยเหลือกูภยั
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เครื่องมือและอุปกรณในการปองกันความเสียหาย
กําลังพลที่อยูในหนวยซอมจะตองมีความรูในการใชเครื่องมือและอุปกรณในการปองกันความเสียหายทุก
ชนิดที่อยูในเรือ ซึ่งอุปกรณการปองกันความเสียหายจะมีทั้งที่เก็บในหนวยซอมและเก็บไวตามสถานที่ตาง ๆ ภายในเรือ
เพื่อสะดวกในการใชงาน ในตูเก็บเครื่องมือปองกันความเสียหายในหนวยซอมควรจะตองมีเครื่องมือเหลานี้ประจําหนวย
ซอม
- เครื่องชวยหายใจแบบอากาศอัดพรอมขวดอากาศสํารอง
- ชุดดับเพลิงพรอมอุปกรณปองกันบุคคล
- สายชวยชีวิต (tending lines)
- ไฟฉายติดศีรษะ
- ไฟฉายทั่วไป
- ลูกตุมหยั่งความลึก
- เสื้อชูชีพ
- ชุดเครื่องมือชาง
- ชุดเครื่องมือชางไฟฟา
- เชือกมะนิลา
- สายโทรศัพทฉุกเฉิน
- ชุดหนากากเครื่องชวยหายใจพรอมสายตอทออากาศสําหรับลงไปทํางานในถัง
- ชุดเครื่องมือสําหรับตรวจกาซ
- ถุงมือชางไฟฟา
- ชุดเครื่องตัดและแลนประสานกาซ (ชุดขนาดเล็กประจําหนวยซอม)
- สายสูบ
- หนาแปลนตอทอ, หัวตอทอ
- หีบเครื่องมือค้ําจุน
- ถุงเครื่องมืออุดปะพรอมลิ่มลูกอุดและอุปกรณปะทอ
- แผนยางชางไฟฟา
- อุปกรณปองกันบุคคลสงคราม นชค.
- คราดและบันไดดับไฟ
- เครื่องฟองทางกลแบบเคลื่อนที่
ความเสียหายจากการรบ
ในการวางแผนและเตรียมการสําหรับควบคุมความเสียหายนั้นเราจะตองมีความเขาใจวาการเริ่มตนความ
เสียหายจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงมีความแตกตางกันทั้งลักษณะผลกระทบรวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติในการแกไข
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ถึงแมวาสิ่งที่เกิดขึ้นจะคลายกัน
ทั้งสาเหตุของความเสียหาย ลักษณะของความเสียหาย
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บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งจะเห็นไดวาเราจะตองใชหลักการและความรูพื้นฐานในการควบคุมความเสียหายไปประยุกตใชในการ
แกไขเหตุการณความเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
การประเมินลักษณะของความเสียหาย
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรูวิธีการที่จะซอมทําความเสียหายที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดหลังจากมีความเสียหาย
เกิดขึ้น ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการกําหนดวิธีในการซอมทําคือการตัดสินใจวาเรือจะทําการรบตอไปหรือจะถอนตัวเพื่อกลับไป
ซอมทําที่ฐาน โดยทั่วไปลักษณะของความเสียหายจะแยกแยะออกไดหลายลักษณะคือ
๑. รูขนาดใหญบริเวณตัวเรือใตแนวน้ํา
๒. รูขนาดเล็กและมีรอยราวบริเวณตัวเรือใตแนวน้ํา
๓. รูบริเวณตัวเรือเหนือแนวน้ํา
๔. ผนังกั้นน้ําบิดตัว, โคงงอหมดสภาพความแข็งแรง
๕. น้ําทอมหองเครื่องจักรหรือหองที่สําคัญ
๖. ประตูลิ้นกั้นน้ําและฝาแฮทชบิดตัว
๗. คานรับน้ําหนักตาง ๆ บิดงอหมดสภาพความแข็งแรง
๘. พื้นดาดฟาแยกหมดสภาพความแข็งแรง
๙. ระบบทอทางแตกชํารุด
๑๐. ความเสียหายทําใหไมสามารถทํางานได
๑๑. สายไฟขาด
๑๒. จุดยึดและโครงสรางรองรับเครื่องจักรตาง ๆ ชํารุด
๑๓. ระบบเครื่องจักรตาง ๆ ชํารุด
๑๔. ไฟไหมทําใหเกิดความรอน, ควันและความเสียหายอื่น ๆ ตออุปกรณ
ความเสียหายจากการระเบิดบริเวณตัวเรือใตแนวน้ําจะทําใหความแข็งแรงของตัวเรือ (strength of
ship) ลดลงไดสองทางคือ
๑. ความแข็งแรงของโครงสรางถูกทําใหฉีกขาดหรือบิดงอ
๒. เกิดน้ําทวมในหองและทําใหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นซึ่งพรอมที่จะทําใหอเสตามยาว (girders) ไดรับ
ความเสียหาย
โดยปกติการระเบิดบริเวณตัวเรือใตแนวน้ําจะทําใหเปลือกตัวเรือดานขางเปดเปนรูขนาดใหญซึ่งจะมี
ผลเสียหายตอเรือขนาดใหญมากกวาเรือขนาดเล็ก แตวาเรือขนาดใหญจะดีกวาเรือขนาดเล็กในเรื่องความสามารถใน
การหยุดยั้งความเสียหายของโครงสรางตัวเรือ เพราะวาสวนประกอบเล็ก ๆ ของโครงสรางขนาดใหญเทานั้นที่จะไดรับ
ความเสียหาย
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สิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติทนั ที
หลังจากที่เรือไดรับความเสียหายจากการถูกโจมตี ความเสียหายจะตองไดรับการสํารวจตามหลักการใน
การสํารวจความเสียหายสี่ขอคือ มีความระมัดระวังในการทํางาน การรายงานผลการสํารวจตองชัดเจนการรายงานผล
ตองรวดเร็ว และตองมีการสํารวจความเสียหายซ้ําอีกครั้ง เรือหลายลําไดสูญเสียไปเนื่องจากผูสํารวจความเสียหายได
ละเลยขอหนึ่งขอใดหรือมากกวาหนึ่งขอ ดวยการรายงานที่ถูกตองจากผูสํารวจหลายคน ทําใหนายทหารปองกันความ
เสียหายสามารถที่จะมองเห็นภาพและวิเคราะหสถานการณความเสียหายรวมทั้งแกไขสถานการณความเสียหายไดอยาง
ถูกตอง
การสํารวจความเสียหาย
ผูสํารวจความเสียหายจะตองคํานึงถึงหลักการขอแรกในการสํารวจความเสียหายเสมอนั่นคือจะตองมี
ความระมัดระวังในการทํางานซึ่งงานของผูสํารวจความเสียหายจะมีอันตรายคอนขางมาก รวมทั้งตองมีความละเอียดถี่ถวน
ในการทํางาน จากบทเรียนเรือหลายลําตองสูญเสียไปเพียงจุด เริ่มตนจากไฟหรือน้ําทวมขนาดเล็กที่ทําอันตรายใหกับ
เรือไดคอนขางนอย แตตอมาสามารถลุกลามไดใหญโตจนถึงขั้นสูญเสียเรือไปอันเนื่องมาจากความไมรอบคอบในการ
สํารวจความเสียหาย และตองพึงระลึกอยูเสมอวา ผูสํารวจความเสียหายจะตองทํางานโดยมีผูชวยสํารวจความเสียหาย
เสมอ ดวยเหตุผลทางดานความปลอดภัยและผูที่จะกระทําการสํารวจความเสียหายจะตองมีและปฏิบัติในสิ่งตาง ๆ
ดังตอไปนี้
๑. ความรูเกี่ยวกับเรือ
๒. สํารวจอยางละเอียดถี่ถวน
๓. สํารวจดวยความระมัดระวัง
๔. รายงานสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ
๕. ทําการสํารวจซ้ํา
๖. ไมลืมทําการปดประตูลิ้นกั้นน้ํา
๗. จะตองทําหองใหมั่นคงและปลอดภัยหลังจากออกจากหองนั้น ๆ
๘. สํารวจความเสียหายที่อาจซอนเรน
ภาระจากน้ําที่ทวมหอง
น้ําหนักที่กระทําตอคานตามยาวของตัวเรือจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามปริมาณของน้ําที่ทวมเรือการเพิ่มขึ้น
ของแรงดันที่กระทําจะเกิดขึ้นไดสองลักษณะขึ้นอยูกับตําบลที่ของน้ําที่ทวมเรือ ดังนี้
๑. Sagging หรือสภาวะการตกทองชางดังแสดงในรูปที่ ๒.๒ ซึ่งเกิดจากการที่มีน้ําทวมในสวนกลาง
ของลําเรือ ทําใหมีความดันเพิ่มขึ้นที่สวนทองของลําเรือและเพิ่มแรงกดที่สวนบน
ของคานตามยาวของตัวเรือซึ่งมีวิธีแก ๓ วิธีดังนี้
๑.๑ สูบน้ําออกจากกลางลําเรือซึ่งหมายรวมถึงน้ําที่ทวมหองและของเหลวที่อยูในถังในบริเวณกลาง
ลําเรือ
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๑.๒ ยายของเหลวจากสวนกลางลําเรือไปทายเรือ
๑.๓ แกไขน้ําที่ทวมหอง

รูปที่ ๒.๒
๒. Hogging เกิดจากการที่มีน้ําทวมที่สวนทายของเรือทําใหเกิดมีการเพิ่มความดันที่สวนบนและ
เพิ่มแรงกดที่สวนทองของเรือดังแสดงในรูปที่ ๒.๓
ในสภาวะนี้การปรับแตงทริมที่ถูกตองจะชวยลดการเกิดดุงที่
สวนกลางซึ่งสามารถกระทําไดดังนี้
๒.๑ ถายของเหลวไปยังสวนกลางลําเรือ
๒.๒ สู บ น้ํ า ออกนอกเรื อ ซึ่ ง หมายรวมถึ ง น้ํ า ที่ ท ว มเรื อ และของเหลวในถั ง บริ เ วณนั้ น ซึ่ ง จะต อ ง
ระมัดระวังในเรื่องการนําของเหลวในสวนที่ชวยในการทรงตัวดีขึ้นออกนอกเรือ
๒.๓ ปลอยน้ําเขาทวมถังบริเวณกลางลําเรือ

รูปที่ ๒.๓
จากขางตนที่ไดกลาวมาทั้งหมดเปนการปฏิบัติเกี่ยวกับการแกไขปญหาความเสียหายจากการรบซึ่งใน
รายละเอียดการอุดปะ ค้ําจุน การปะทอโลหะฉุกเฉินซึ่งเปนหัวขอตอเนื่องในการ ซอมทําความเสียหายจากการรบจะ
กลาวถึงในบทตอไป
--------------------------------------
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บทที่ ๓
การค้ําจุน (Shoring)
กลาวโดยทั่วไป
การค้ําจุนคือวิธีการในการจัดวางเพื่อเสริมความแข็งแรงดานขางหรือดานบนและดานลางของโครงสราง
เพื่อปองกันการลาของโลหะ, การตกทองชางและโปงนูน แรงภายในของเรือจะชวยเสริมพื้นดาดฟาที่แยกชํารุดและชวย
เสริมความแข็งแรงของประตูหรือผนังที่ไมแข็งแรงอันเกิดจากการกระทําของทะเลอยูเสมอ ซึ่งถาหากฝาแฮทชหรือประตูที่
เสริมความแข็งแรงไดรับความเสียหาย ก็ตองทําการค้ําจุนเพื่อเสริมความแข็งแรง ชิ้นสวนโครงสรางหลักในการค้ําจุน
๑. ไมค้ําจุน (Shore) เปนทอนไมที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
๒. ลิ่ม (Wedge) เปนชิ้นไมเมื่อมองดานขางจะเห็นเปนรูปสามเหลี่ยมแตเมื่อมองทางปลายดานทาย
จะมองเห็นเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
๓. ไมหมอน (Sholes) เปนไมแผนเรียบซึ่งสามารถใชวางรองรับทางดานปลายของไมค้ําเพื่อที่จะใช
กระจายน้ําหนักและแรงกด
๔. ไมเฉลี่ยกําลัง (Strongback) มีลักษณะเปนทอนหรือคานของไมหรือโลหะแตจะตองสั้นกวาไม
ค้ําจุนเสมอ โดยใชในการเฉลี่ยแรงดันหรือชวยเสริมแนวปองกันแผนปะรูทะลุตาง ๆ หรือเสริมความแข็งแรงของผนังดัง
แสดงชิ้นสวนโครงสรางตามรูปที่ ๓.๑

รูปที่ ๓.๑ แสดงชิ้นสวนโครงสรางของการค้ําจุน
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการค้ําจุน
๑. วัสดุที่ใช
๑.๑ ไมค้ํา (Wood Shore) ควรจะเปนไมเนื้อออนที่เหนียวและแข็งแรง ไมเนื้อแข็งอาจจะ
ใชไดแตมีความยากลําบากในการตัดและตอกตะปูแตถาทําไดควรใชไมที่อาบน้ํายากันไฟและตองมีความยาวไมเกิน ๓๐
เทาของความหนาของเนื้อไมและไมควรตัดไวลวงหนา
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๑.๒ ลิ่ม (Wedge) ควรทํามาจากไมเนื้อออนไมตองทาสีหรือกระทําการใดปลอยใหเปนเนื้อ
หยาบธรรมดาสวนลิ่มพิเศษที่ใชไมเนื้อแข็งควรเก็บไวในตูเก็บภายในหนวยซอม
ความกวางของลิ่มควรจะเทากับ
ความกวางของไมค้ํา ความยาวควรเปน ๖ เทาของความหนา
๑.๓ ไมหมอน (Sholes) ควรเปนไมที่ทํามาจากไม Douglas Fir หรือไม Yellow
Pine ที่มีความหนา ๑ นิ้ว หรือมากกวาและกวาง ๘ ถึง ๑๒ นิ้ว หากตองการใหกวางกวานี้ใหใชไมสองแผนมาเรียงตอ
แลวเย็บใหติดกัน ไมควรตัดไวสําเร็จรูปกอนที่จะใชเพราะอาจจะไมพอดีกับการ ใชงานจริง
๑.๔ ไมเฉลี่ยกําลัง (Strongbacks) ไมเฉลี่ยกําลังอาจใชไมค้ําจุนมาตัดใชงานเพียงสวนเดียว
ดังนั้นเศษไมค้ําจุนทุกอันที่เหลือสามารถเก็บเอาไวมาทําไมเฉลี่ยกําลังได
๑.๕ เหล็กค้ําจุนแบบปรับระยะได (Adjustable steel shores) ในปจจุบันมีการใชงาน
อยางแพรหลายใน ทร.สหรัฐ ฯ สวนของ ทร.ไทยเรามีใชงานบน ร.ล.จักรีนฤเบศร (แสดงตามรูปที่ ๓.๒) แสดงขอดี คือ
ไมตองตัดไมค้ําจุนระยะความยาวของเหล็กสามารถปรับไดตามความตองการใชงาน โดยขนาดของเหล็กค้ําจุนจะมีใช
งานอยูสองขนาดคือ ๓' - ๕' จะสามารถรับน้ําหนักเมื่อมีความยาวของเหล็กประมาณ ๓' ได ประมาณ ๒๐,๐๐๐
ปอนด แตถาหากขยายความยาวสุดประมาณ ๖' จะสามารถรับน้ําหนักไดประมาณ ๑๒,๐๐๐ ปอนด สวนขนาด ๖' ๑๑' จะสามารถรับน้ําหนักไดเมื่อปรับความยาวประมาณ ๖' ได ๒๐,๐๐๐ ปอนด แตถาหากยืดความยาวออกเต็มที่
ประมาณ ๑๑'
จะสามารถรับน้ําหนักไดประมาณ ๖,๐๐๐ ปอนด

รูปที่ ๓.๒
หีบเครื่องมือค้ําจุน
ตามหนวยซอมที่อยูดาดฟาปองกันความเสียหาย (ดาดฟาชั้นสอง) ควรมีหีบเครื่องมือค้ําจุนไวประจํา
หนวยซอมดังแสดงในรูปที่ ๓.๓ ซึ่งสวนใหญจะแบงชองเก็บเครื่องมือตาง ๆ เอาไวสามชอง โดยชองแรกจะเอาไวเก็บ
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พวกลิ่มตาง ๆ ชองที่สองเปนที่เก็บคอนสองอัน ลูกตุมหยั่งความลึก เทปเหล็กวัดขนาดยาว ๑๐๐ ฟุต คอนตอกขนาดใหญ
ตะปูขนาดตาง ๆ สวนชองสุดทายจะบรรจุพวกไมลิ่มลูกอุดขนาดตาง ๆ สวนที่ฝาดานในจะเปนที่เก็บเลื่อย

รูปที่ ๓.๓

ถุงเครื่องมือค้ําจุน (Shoring Kit)
ถุงเครื่องมือค้ําจุนจะใชบรรจุบรรดาเครื่องมือในการค้ําจุนตาง ๆ เนื่องจากมีความสะดวกสําหรับผูสํารวจ
ความเสียหายหรือกําลังพลชุดอุดปะสามารถนําเอาเครื่องมือไปทํางานไดสะดวกกวาลังเครื่องมือค้ําจุน
การวัดและการตัดไมค้ําจุน
การวัดไมค้ําจุนที่เร็วที่สุดคือการใชวัดค้ําจุน (shoring battens) ดังแสดงในรูปที่ ๓.๔ ซึ่งสามารถ
ปรับแตงวัดความยาวได วิธีใชไมวัดค้ําจุนขั้นแรกขยายระยะออกตามความยาวที่ตองการและล็อกเอาไวจากนั้นจึงทําการ
วัดมุมที่จะตัดหัวไมโดยแตงที่แผนโลหะซึ่งสามารถพับไดที่ปลายไมแลวทําการล็อกเอาไวจากนั้นจึงวางไมวัดลงบนไมที่
ตองการตัดจากนั้นก็ทําการลอกแบบโดยการใชดินสอชางไมซึ่งจะไดรูปรางและมุมตามแบบที่ไมค้ําจุนที่ตองการจากนัน้ จึง
ทําการตัดตามแบบที่วัดเอาไว โดยปกติเรามักจะตัดไมค้ําจุนใหสั้นกวาที่วัดเอาไวครึ่งนิ้วเสมอเผื่อเอาไวสอดลิ่มเขาไป
ถาหากเรือลําใดไมมีไมวัดค้ําจุนเราอาจใชเทปเหล็กธรรมดาวัดความยาวโดยใชรวมกับไมวัดชางไมดัง
แสดงในรูปที่ ๓.๕ ซึ่งไดแสดงลําดับวิธีการวัดไวดังนี้
๑. วัดระยะ A จากกึ่งกลางไมเฉลี่ยกําลังถึงพื้นดาดฟาจากนั้นจึงวัดระยะ B จากขอบของจุดที่ใช
ยันไมค้ําถึงระยะของผนังที่จะทําการค้ําจุนแลวลบออกดวยความหนาของไมเฉลี่ยกําลัง
๒. ตั้งระยะ A และ B ลงบนไมวัดฉากชางไม (Carpenter's Square) โดยการยอสเกลจาก
ของจริงลงบนไมฉากจาก ๑ ฟุต เทากับ ๑ นิ้ว ซึ่งเศษสวนเปนนิ้วของจริงเราสามารถแปลงเปนขนาดนิ้วบนไมวัดฉาก
ชางไมไดตามตารางที่ ๓.๑ โดยใชทศนิยมใกลเคียง ๑/๑๖ มากที่สุด
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รูปที่ ๓.๔

รูปที่ ๓.๕
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ตัวเลขวัดจริง (นิ้ว)
๓/๔
๑ ๑/๒
๒ ๑/๔
๓
๓ ๓/๔
๔ ๑/๒
๕ ๑/๒
๖
๖ ๓/๔
๗ ๑/๒
๘ ๑/๔
๙
๙ ๓/๔
๑๐ ๑/๒
๑๑ ๑/๒
๑๒

แสดงตารางที่ ๓.๑
ตัวเลขที่ใชวัดบนไมวดั ฉากชางไม (นิ้ว)
๑/๑๖
๑/๘
๓/๑๖
๑/๔
๕/๑๖
๓/๘
๗/๑๖
๑/๒
๙/๑๖
๕/๘
๑๑/๑๖
๓/๔
๑๓/๑๖
๗/๘
๑๕/๑๖
๑

๓. วัดระยะทะแยง AB ตามรูปที่ ๓.๕ ได ๗ ๗/๘ นิ้ว เนื่องจากใชสเกล ๑ ฟุตตอ ๑ นิ้ว จึงทําเปน
ฟุตได ๗ ๗/๘ ฟุต หรือ ๗ ฟุต ๑๐ ๑/๒ นิ้ว ซึ่งเปนความยาวของไมค้ําจุนที่จะใช
๔. หักความยาวของไมค้ําจุนออก ๑/๒ นิ้ว เนื่องมาจากไมค้ําจุนที่จะใชสั้นกวาความยาวจริง ๑/๒ นิ้ว
ดังนั้นความยาวของไมค้ําจุนที่จะไดครั้งสุดทายจึงเปน ๗ ฟุต ๑๐ นิ้ว
ไมวัดฉากชางไมอาจใชวัดมุมหัวไมค้ําจุนซึ่งจะตองปาดออกดังแสดงตามรูปที่ ๓.๖ โดยการวัดเชนวิธีที่
กลาวมาแลวหลังจากนั้นจึงดําเนินการตอไปตามลําดับดังนี้
๑. วางไมวัดลงบนไมค้ําจุนตามภาพที่ ๑ ของรูปที่ ๓.๖ โดยใหระยะ A คือ ๔ นิ้ว และระยะ B คือ ๖
๓/๔ นิ้ว อยูบนเสนเดียวกันตัดหัวไมตามเสนที่ทําเครื่องหมายไว
๒. จากเสนกึ่งกลางของหัวไมที่ตัดเอาไวแลวใหลากเสนตั้งฉากออกมาตามภาพที่ ๒ ทําเครื่องหมาย
เอาไวแลวตัดตามเสนนี้จะไดหัวไมค้ําจุนเสร็จไปหนึ่งดาน
๓. ลากเสนแบงกึ่งกลางไมวัดระยะไปตามเสนนี้ใหไดเทากับความยาวของไมค้ําจุน (๗ ฟุต ๑๐ นิ้ว)
แลวทําเครื่องหมายเสนตั้งฉากไวที่ปลายดานที่เหลือดังแสดงในภาพที่ ๓
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๔. เลื่อนไมวัดมาที่ปลายที่เหลือ ใชระยะและวิธีการวางไมเชนเดียวกับขอ ๑ แตคราวนี้ทําการตัดตาม
เสนซึ่งขีดจากอีกดานหนึ่งของไมวัดดังแสดงในภาพที่ ๔
๕. ลากเสนตั้งฉากจากจุดตัดระหวางเสนกึ่งกลาง และหัวไมที่ถูกตัดแลวเลื่อยตามเสนตั้งฉากนี้ เราก็จะ
ไดไมค้ําจุนยาว ๗ ฟุต ๑๐ นิ้ว และหัวไมที่ตัดไวถูกตอง
การตัดไมค้ําจุนใหถูกตองเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการทําการค้ําจุน โดยปกติแลวการตัดไมค้ําจุนมักจะใช
เลื่อยวงเดือน (Circular Saw) อยางไรก็ตามอาจใชเลื่อยแบบของชางไม (Carpenter s Handsaw)
แทนได เจาหนาที่หนวยซอมทุกคนควรจะไดศึกษาใหรูถึงวิธีใชเครื่องมือเหลานี้ หากทําการตัดไมค้ําจุนไมถูกตองแลว
อาจเปนเหตุใหการค้ําจุนลาชาหรือทําการค้ําจุนไมเปนผลสําเร็จ ทั้งนี้เพราะไมค้ําจุนและลิ่มไมไดสวนที่สามารถสอดให
พอดีกันได ไมเปยกมักจะตัดออกยากหากไมใชวิธีการเลื่อยที่ถูกตอง ในการตัดไมค้ําที่หนักกวาธรรมดาจํานวนมาก ๆ มัก
ใชไมเลื่อยซุงชวยซึ่งจะทําใหลดเวลาในการตัดลงไดมาก นอกจากนั้นยังใชเครื่องมืออื่น ๆ ชวยอีก เชน สิ่ว ขวาน เปนตน

รูปที่ ๓.๖

หลักในการค้ําจุน
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การค้ําจุนสวนมากมักจะกระทําตอผนังเรือหรือประตูฝาแฮทชตาง ๆ ที่ตองรับแรงดันจากน้ําซึ่งอาจจะพัง
ลงมาได การค้ําจุนจะชวยเพิ่มความแข็งแรงของตัวเรือ ดังนั้นในการเตรียมการค้ําจุนจะตองตรวจสอบและทําทุกอยาง
ดวยความปรานีตและระมัดระวัง กฎโดยทั่วไปในการค้ําจุนมีดังตอไปนี้
๑. จงกระทําทุกอยางเพื่อใหมีความปลอดภัยอยูเสมอ อยาประหยัดไมค้ําจุน ใชใหเพียงพอตอความ
ตองการ
๒. จงกระจายแรงกดออกไป ใชโครงสรางของเรือใหเปนประโยชนใหมากที่สุดในการยึดไมค้ําจุนเชนขื่อ
เสากง หรือฐานตาง ๆ ที่ยกสูงขึ้นมาจากพื้นดาดฟา ถาสามารถทําไดควรใหไมค้ําทํามุมกับไมเฉลี่ยกําลังเปนมุม ๔๕
องศา หรือ ๙๐ องศา ซึ่งจะทําใหเกิดความแข็งมากที่สุด
๓. จงอยาพยายามดันใหผนังเรือที่โคงหรือดุงกลับเขาที่เดิม จงทําการค้ําจุนทั้ง ๆ ที่เรืออยูในสภาพนั้น ๆ
๔. หากสามารถทําไดควรเสริมความแข็งแรงของไมค้ําจุนหลักดวยไมค้ําจุนชวย เพื่อเฉลี่ยกําลังกดไป
ใหไมค้ําจุนชวย
การฝกการค้ําจุน
หากทานเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการค้ําจุนทั้งหมด และทานมีไมค้ําจุนอยูในเรือจํานวนมากพอก็จะเปน
การดียิ่งที่จะใหคนของทานทําการฝกการค้ําจุน ขณะที่ผูรับการฝกแสดงใหทานเห็นผลของการค้ําจุนของเขา ก็ควรชี้แจง
ใหผูรับการฝกเห็นวาสิ่งไหนถูกและสิ่งไหนผิด ทําไมจึงถูกและทําไมจึงผิด ขณะเดียวกันก็ตรวจดูวาผูรับการฝกไดยึดหลัก
ในการกระจายกําลังกดดันหรือไม นอกจากนั้น ควรตรวจดูวิธีการวัดและการตัดไมค้ําจุนวาไดทําอยางถูกตองหรือไม
หลังจากที่ไดมีการฝกการค้ําจุนในหองเรียบรอยแลวหากสามารถทําได ก็ควรขออนุญาตใหคงไมค้ําจุนใน
ลักษณะนั้นไวสักสองหรือสามวัน ทั้งนี้เพื่อไวเปนตัวอยางใหผูอื่นไดเห็นและศึกษาไปในตัว
ในขณะทําการฝกการค้ําจุนในเรือ ไมควรใหผูรับการฝกตัดไมค้ําจุนเกินกวาความจําเปน เพราะในเรืออาจมี
ไมค้ําจุนไมเหลือเฟอนัก หากมีไมค้ําจุนไมพอสําหรับการฝกควรใชเศษไมเล็ก ๆ มาสรางแบบจําลอง (Mockups)
โดยยอสเกลใหเล็กลง ซึ่งก็ใหผลในการฝกเชนเดียวกัน แมวาจะไมเหมือนการฝกการค้ําจุนจริง ๆ ก็ตาม ขอดีของ
แบบจําลองก็คือเราสามารถศึกษาปญหาการค้ําจุนตาง ๆ ไดทุกแงทุกมุมนอกจากนั้นยังสามารถเก็บไวใชในการฝกคราว
ตอ ๆ ไปไดอีกดวย
หลังจากไดทําการฝกการค้ําจุนเสร็จสมบูรณแลว (ไมวาจะเปนการฝกค้ําจุนจริง ๆ หรือใชแบบจําลองก็
ตาม) ควรใหมีการถกเถียงกันถึงผลงานของเขาเหลานั้น รวมทั้งใหมีการวิจารณถึงแงดีและแงเสียของการค้ําจุน ปญหาที่
จะนํามาพิจารณาเปนขอถกเถียงกันควรเปนดังนี้
๑. การค้ําจุนที่ทําไปแลวไดผลหรือไม
๒. สามารถทําการค้ําจุนดวยจํานวนไมค้ําจุนที่นอยกวานี้หรือไม
๓. ควรจะเพิ่มจํานวนไมค้ําจุนเขาไปอีกหรือไม
๔. การค้ําจุนนั้น ไดมีการกระจายกําลังกดดันออกไปอยางถูกตอง
๕. การสอดลิ่มกระทําถูกตองหรือไม
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ปญหาและการพิจารณาดังกลาวแลวนี้สามารถใหผลดีอยางยิ่งในการนําไปใชเปนเครื่องมือพิจารณาคน
ของทานวาไดเขาใจปญหาและกฏในการค้ําจุนมากนอยแคไหนเพียงใด

………………………………………….
บทที่ ๔
การอุดปะเรือ( Plugging and Patching Holes )
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กลาวโดยทั่วไป
ตอเนื่องมาจากในบทที่ ๒ ซึ่งกลาวถึงการซอมทําความเสียหายจากการรบ ซึ่งความเสียหายที่เกิด
จากอาวุธตางๆที่กระทําตอตัวเรือจะมีความอันตรายแตกตางกันขึ้นอยูกับตําบลที่ที่ไดรับความเสียหายวาอยูใตแนวน้ําหรือ
เหนือแนวน้ําดังจะไดกลาวตอไป
รูทะลุที่ตัวเรือ
รอยแตกแยกหรือรูทะลุที่แผนเหล็กนอกตัวเรือ โดยเฉพาะถารอยเหลานี้อยูใตแนวน้ํายอมเปนเหตุใหน้ํา
เขาเรือไดหากไมสามารถควบคุมน้ําเขาเรือไวไดเรือก็จะตองจมลงในที่สุด
ในกรณีที่มีรอยทะลุที่ตัวเรือใตแนวน้ําจะมี
วิธีแกไขเพียงสองประการเทานั้นประการแรกคืออุดรูรั่วนั้น ประการที่สองคือการจํากัดขอบเขตของการทวมของน้ําไมให
ลุกลามไปที่อื่น ๆ หลังจากที่ใชมาตรการในการ แกไขสองประการดังนี้แลวจึงจะสามารถสูบน้ําออกจากเรือไดเปน
ผลสําเร็จ
สิ่งสําคัญที่พึงระลึกไวเสมอก็คือ รูทะลุเล็กๆ หลายรูที่เห็นวาไมสําคัญนัก อาจจะมีผลใหน้ําทวมเรือได
มากเทากับรูใหญๆ ที่เห็นไดชัด คนทั่วไปมักจะมีความโนมเอียงโดยธรรมชาติในการที่จะแกไขความเสียหายที่เห็นไดชัด
และเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในขณะเดียวกันก็มองขามรูทะลที่ตัวเรือและฝาผนังเรือชั้นใน ความโนมเอียงดังกลาวมานี้ยอม
เปนเหตุนํามา ซึ่งทําใหเรือจมลงได บางโอกาส คนเรามักจะเสียเวลาเปนเวลาหลายๆ ชั่วโมงในการที่จะพยายามทําการ
ปะรูใหญๆ ที่หองซึ่งมีน้ําทวมอยูเต็มขณะเดียวกันก็ไมสนใจกับรูเล็กๆ ซึ่งทําใหน้ําเขาเรือทีละนอยในกรณีเชนนี้เราควรจะ
มุงการซอมทําไปยังรูเล็กๆ เหลานี้ ดีกวาที่จะไปเสียเวลากับรูใหญๆ ที่ไมไดผลดีอะไรขึ้นมา ตามกฎทั่วไปแลวรูใหญๆ
ที่ตัวเรือใตแนวน้ํามักจะไมสามารถซอมทําไดจนกวาเรือจะเขาอูแหงแลว
รูทะลุที่ตัวเรือทุกแหงไมวาจะใหญหรือเล็กควรที่จะไดรับการอุดใหสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได หรือถาไม
สามารถอุดไดเต็มที่แลวก็ควรที่จะไดรับการอุดไว
สิ่งสําคัญที่พึงระลึกไวก็คือการอุดไวเปนบางสวนยอมสามารถลด
ปริมาณน้ําเขาเรือได นั่นคือ จะลดอันตรายในการที่เรือจะจมลง
รูทะลุที่ตัวเรือเหนือแนวน้ําเล็กนอยควรไดรับการสนใจทันที แมวารูเหลานี้อาจจะเห็นวาไมเปนอันตราย
ตอตัวเรือ แตโดยแทจริงแลว ยอมนํามาซึ่งภัยอันใหญหลวง ในขณะที่เรือเอียงไปมาหรือสูญเสียการลอยตัวรูตาง ๆ
เหลานี้ จะจมมิดลงในน้ําและเปนเหตุใหน้ําเขามาในเรือในระดับที่อยูสูงกวาจุดศูนยถวงของเรือ ซึ่งนับวาเปนอันตราย
อยางยิ่ง รูทะลุเหลานี้ควรจะไดรับการอุดโดยทันทีทันใดโดยใหความเรงดวนเทาเทียมกับรูทะลุที่แนวน้ําหรือใตแนวน้ํา
วิธีการและวัตถุที่ใชในการซอมทํารูทะลุที่อยูเหนือแนวน้ํา สวนใหญมักคลายคลึงกับการซอมทํารูทะลุใต
แนวน้ํานี้โดยการที่ซอมทํารูทะลุใตแนวน้ํานี้ ปกติแลวมักจะยากกวาการซอมทํารูทะลุเหนือแนวน้ํา ฉะนั้นเจาหนาที่
ปองกันความเสียหายผูซึ่งสามารถซอมทําความเสียหายใตแนวน้ํา
ยอมถือวาตองมีความสามารถซอมทําความ
เสียหายเหนือแนวน้ําไปในตัวดวย ดวยเหตุผลอันนี้ใน บทนี้จึงกลาวถึงการซอมทําความเสียหายใตแนวน้ําเปนสวนใหญ
ปจจัยที่มีผลตอการซอมทําใตแนวน้ํา
มูลเหตุที่สําคัญสองประการ ในการที่จะทําใหการซอมทํารูทะลุใตแนวน้ํายากขึ้นไดแก ความกดดัน
ของน้ํา และการไมสามารถเขาไปถึงที่เกิดความเสียหายนั้นๆ ความยุงยากที่เกิดขึ้นจากความกดดันของน้ํายอมมีมาก
เสมอ โดยความเปนจริงรูทะลุที่อยูใตแนวน้ําลงไป ๗ ฟุต ยอมมีความกดดันของน้ําประมาณ ๓ ปอนดตอตารางนิ้ว
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อุปสรรคอันยิ่งใหญในการซอมทําความเสียหายใตแนวน้ํา ไดแกการเขาไปไมถึงที่เกิดความเสียหาย ถา
น้ําเกิดทวมหองลึกเขาไปภายในตัวเรือพวกประตูหรือฝาชองทางที่เปดเขาไปยังที่เกิดความเสียหายนั้น จะมีผลทําใหทวม
ในหองอื่นเพิ่มขึ้น ในกรณีเชนนี้ ปกติจึงจําเปนตองสงนักดําลงไปเพื่อลอดเขาไปในหองนั้น งานในการซอมทําของนักดํา
พวกนี้อาจจะถูกขัดขวางโดยสิ่งปรักหักพังที่อยูใตแนวน้ํา การขาดแสงสวางในการที่จะใชทํางาน และความลําบากใน
การที่จะพยายามกดวัตถุซอมทําที่ลอยตัวไดใหลงไปใตน้ํา
การอุดและการปะรูทะลุ (Plugging and Patching Holes)
วิธีการในการอุดและปะรูทะลุดังกลาวตอไปนี้ ใชสําหรับในกรณีฉุกเฉินเทานั้นและถือเปนการซอมทํา
ชั่วคราวในขณะเรือทําการรบเพื่อที่จะรักษาใหเรือลอยลําอยูไดการซอมทําเหลานี้ ไมจําเปนตองใชเครื่องมือเครื่องใชที่
ละเอียดมากนัก โดยทั่วไปมักจะใชพวกลูกอุดสิ่งของที่ใชปะสําเร็จรูปหรือวัตถุอื่นซึ่งสามารถหามาไดโดยทันที
การปฏิบัติในการซอมทํารูทะลุชั่วคราว โดยทั่วไปมีสองวิธีไดแกการอัดสิ่งของเขาไปในรูและการครอบ
โปะเหนือรูในกรณีทั้งสองนี้จะทําใหเกิดการลดเนื้อที่ที่น้ําจะสามารถเขาเรือไดหรือลดความสามารถการลุกลามของน้ําไป
ยังหองตาง ๆ
การอุด( plugging)
วิธีงาย ๆ ในการที่จะอุดรูทะลุเล็กๆก็คือการสอดลูกอุดเขาไป ลูกอุดนี้ทําดวยไมเนื้อออนเชนไมเย็ลโลไพน
หรือไมเฟอรขนาด ๓ คูณ ๓ นิ้ว ลูกอุดเหลานี้บางครั้งอาจใชอุดรูทะลุใหญ ๆ ไดเชนเดียวกัน
หีบลูกอุดประกอบดวยลูกอุดและลิ่มขนาดตาง ๆ พรอมดวยเครื่องมือเครื่องใช
นอกจากนั้นยังมียุต
และผาชํารุดรวมอยูดวยเครื่องมือที่ใชในหีบนี้จะมีพวกคอนไม ขวานเล็ก ๆ เลื่อย สิ่ว คอนเหล็ก และลิ่มสําหรับตอกพวก
ผาชํารุดหรือยุตเขาไปในบริเวณชองวางที่ยังมีอยูหลังจากที่ตอกลูกอุดและลิ่มลงไปแลว ลูกอุดและลิ่มอุดอาจจะใชโดย
ลําพังตัวเองถาพอดีกับรูทะลุนั้น อยางไรก็ตามวิธีที่ดีที่สุดมักจะใชรวมกันระหวางลูกอุดที่เปนกรวย รูปปลายตัดสี่เหลี่ยม
และรูปลิ่มเพื่อรวมกันใหพอดีกับรูทะลุนั้นดังแสดงในรูปที่ ๔.๑
ตามปกติการอุดวิธีที่ดีที่สุดควรหุมลูกอุดดวยผาเบา ๆ กอนอุดเขาไปเพื่อใหลูกอุดแนบกับรูที่รั่วและผา
จะเขาไปอุดตามชองวางระหวางลูกอุด ลูกอุดเหลานี้ปกติจะไมทําการผนึกน้ําแตจะชวยลดอัตราการรั่วไหลไดมากโดยการ
ใชลูกอุดและตอกพวกผาชํารุด ยุต หรือลิ่มและลูกอุดเล็ก ๆ ลงไปตามชองวางที่เหลือ ตามปกติทั่วไปถารูทะลุที่แผน
เหล็กซึ่งมีความหนาไมเกิน ๑/๔นิ้ว แลว ลูกอุดที่มีปลายเปนรูปเหลี่ยมมักจะอุดไดดีกวาลูกอุดรูปกรวย
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การอุดเรือสวนมากจะทําการอุดจากดานในตัวเรือเมื่อเปนเชนนั้นเจาหนาที่ปองกันความเสียหายจะตอง
ตอสูกับขอบเหล็กที่แตกปลายและยื่นเขาในตัวเรือ
แตถาอุดจากดานนอกตัวเรือจะไมพบกับอุปสรรคอันนี้อยางไรก็
ตามการอุดจากดานนอกตัวเรือทําไมไดงายนัก นอกจากนั้นลูกอุดยังไมสามารถยึดแนนอยูกับที่ไดเปนเวลานานอีกดวย
หากมีความจําเปนที่จะตองทําการอุดจากภายนอกตัวเรือปลายลูกอุดดานในตัวเรือควรจะติดหวงไวแลวใชเชือกผูกติดกับ
หวงนี้โยงไปผูกติดกับขื่อเพื่อชวยในการยึดลูกอุดใหดียิ่งขึ้นตามภาพที่ ๔.๒

รูปที่ ๔.๑
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รูปที่ ๔.๒
การปะ( Patching)
หีบปะ ( Box Patch ) ใชประโยชนในการใชปะรูทะลุที่มีผิวขรุขระยื่นเขาไปในตัวเรือตามรูปที่
๔.๓ ภาพดานซายมือไดแสดงใหเห็นหีบเหล็กปะ ( Metal Box Patch ) ภาพกลางแสดงถึงการปะหีบเหล็ก
โดยใชไมค้ํา ภาพขวาสุด แสดงถึงการประสานหีบเหล็กปะเขากับรูทะลุ
แผนปะพับได ( Hinged Patch ) ใชประโยชนสําหรับปะรูรั่วเล็กๆ การปะลักษณะนี้ ไมมีการ
ยึดในทางตั้ง ตามรูปที่ ๔.๔ ไดแสดงใหเห็นแผนปะกอนทําการปะระหวางทําการปะและหลังจากทําการปะแลว
ขอเกี่ยว ( Hookbolt ) เปนขอยาวปกติทําดวยแทงเหล็กกลม มีหลายขนาดและหลายแบบ ที่
หัวทําเปนตะขอสําหรับเกี่ยวเขากับแผนเหล็กตัวเรือ ตามรูปที่ ๔.๕ ไดแสดงใหเห็นขอเกี่ยวรูปตัวที ( T - Shape )
รูปตัว J ( J – Shape ) และรูปตัว L ( L – Shape ) และไดแสดงใหเห็นการใชขอเกี่ยวรวมกับแผนปะ ที่
ดามขอเกี่ยวจะมีนอตกวดไว ขอเกี่ยวนี้อาจสามารถใชรวมกับไมหรือเหล็กเฉลี่ยกําลัง ( Strongbacks ) ได
วิธีการใชขอเกี่ยว ครั้งแรกสอดหัวเกี่ยวเขาไปในรูทะลุ พรอมกับหมุนไปมาเพื่อแตงใหขอยึดอยูจนไม
สามารถดึงกลับออกมาได ตอจากนั้นจึงสอดพวกหมอนหรือแปกกิ้งอื่นๆ โดยมีไมเฉลี่ยกําลังหนุนอยูดานหลังเขาไปจาก
ปลายขอเกี่ยวแลวขันนอตตามเขาไปใหแนน โดยทั่วไปแลวมักจําเปนตองใชขอเกี่ยวสองอันรวมกันเสมอ
ขอเกี่ยวรูปตัว T พับไดมีลักษณะคลายคลึงกับขอเกี่ยวรูปตัว T ธรรมดาตางกันตรงที่สามารถพับ
ลงมาได เพื่อใหสามารถสอดเขาไปในรูทะลุเล็กๆ ไดเทานั้นเองและเมื่อดึงกลับออกมา แขนรูปตัว T ก็จะยึดอยูกับแผน
เหล็กตัวเรือ โดยการใชขอพับรูปตัว T นี้ เจาหนาที่ที่อยูภายในตัวเรือก็สามารถสอดวัตถุที่ใชปะ (Patch ) เขาไปจาก
ภายในเรือหรือภายนอกเรือไดโดยผูกเชือกเสนหนึ่งเขากับหัวขอเกี่ยวสอดหมอนที่เจาะรูเขาไปตามเชือกแลวพับหมอนให

27
พอที่จะลอดผานรูทะลุได
ตอจากนั้นดึงเชือกกลับมาขอเกี่ยวและหมอนก็จะแนบกับแผนเหล็กตัวเรือ แผนปะแบบนี้
สามารถปรับแตงใหแนบกับตัวเรือไดมากตามตองการ นอกจากนั้นยังสามารถสอดหมอนหรือแผนปะอื่น ๆ เขาไปตาม
ดานขอเกี่ยวจากภายในเรือไดอีกดวยนอตและแหวนรองรับนี้มีไวสําหรับยึดแผนปะใหแนน นอตที่ใชมักจะเปนแบบหัว
แบนใหญ
ตามธรรมดาหมอนทั่วๆ ไปเมื่อถูกน้ําเปยกยอมจะยุบตัวลง ซึ่งเมื่อใชปะจะไมสามารถคงรูปเดิมไวได
ดวยเหตุนี้เรือบางลําจึงไดจัดหาหมอนชนิดพิเศษซึ่งทําดวยผาใบและใยไฟเบอร
( Oakum ) ผสมกันดังแสดง
ไวในรูปที่ ๔.๖ เพื่อใชในการปะรูทะลุโดยตรง

รูปที่ ๔.๓

รูปที่ ๔.๔
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รูปที่ ๔.๕

รูปที่ ๔.๖

29
บทที่ ๕
การปะทอโลหะฉุกเฉิน
การทําการปะฉุกเฉิน
การทําการปะฉุกเฉินเป นเทคนิคอีก อยางหนึ่งของเจาหนาที่ปองกันความเสียหายซึ่งจําเปนตองใชอยูเสมอ
บางครั้งเราจะพบรูทะลุที่ทอหรือทอฉีกขาดเสียหายมากหากไมสามารถทําการปะไดก็อาจตองเปลี่ยนใหมทั้งทอ การ
ตัดสินใจที่จะทําการปะหรือเปลี่ยนใหมยอมขึ้นอยูกับความชํานาญของผูนั้นกอนที่จะเริ่มทําการซอมทอจะตองปลอยกําลัง
ดันภายในออกใหหมดเสียกอน
ซอฟแพช (Soft Patches)
ซอฟแพชเปนวิธีการปะรูทะลุหรือรอยแตกที่ทอซึ่งใชกําลังดันต่ํา (๑๕๐ปอนดตอตารางนิ้ว)
ถุงเก็บเครื่องมือซอฟแพชควรมีสิ่งของดังตอไปนี้
๑. ลูกอุดและลิม่ เล็กๆ ( มากพอที่จะอุดรูทะลุขนาด ๑๒ นิ้วได)
๒. แปกกิ้งยางขนาด ๑/๒ นิ้ว ประมาณ ๒ ตารางฟุต
๓. ดายหนึ่งขด
๔. ยุต หรือผาที่ชํารุด
๕. ผาใบประมาณ ๑/๒ หลา
๖. เลื่อยตัดเหล็ก
๗. ขวานหรือสิ่ว
๘. คอน
๙. กรรไกรหรือมีด
กอนอื่นถาสามารถทําไดควรอุดรูทะลุดวยลิ่มเสียกอนเพื่อลดเนื้อที่ของรูทะลุใหเล็กลงอยาตอกลิ่มใหลกึ ลงไปมาก
นักเพราะจะไปตานทานการไหลของของเหลวในทอ สําหรับลิ่มที่โผลอยูดานนอกของทอควรแตงใหเรียบแนบกับทอนั้น
ตอจากนั้นจึงหุมไวควรใหขอบเกยกันขางละสองนิ้ว
ในบางครั้งอาจจําเปนตองตัดปลายลิ่มซึ่งยื่นเขาไปในทอออก
เพื่อใหของเหลวไหลสะดวกหากเปน ไปไดขอแนะนําวาควรสอดแผนโลหะเบาบางไวระหวางแปกกิ้งและดายที่พันอยูแลว
ใชตะกั่วอาบ ผิวหนาแปกกิ้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหกระชับเขา ดังแสดงไวในรูป ที่ ๕.๑
ยุตและดายถักมีประโยชนมากในการใชอุดรอยแตก

