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บทที   1 
การข้ามลํานํ  า 

1. กล่าวทั  วไป 
             ทหารช่างมีหน้าที สําคัญในการเพิ มขีดความสามารถในการรบของหน่วยดําเนินกลยุทธด้วยการ
สร้างและทําลาย โดยเฉพาะอย่างยิ งช่วยให้ฝ่ายเราเคลื  อนที ได้สะดวกและทําการขัดขวางฝ่ายข้าศึก 
 หน่วยทหารช่างช่วยในการเคลื อนที ให้กับหน่วยรบด้วยการลบล้าง      และเจาะช่องเครื องกีดขวาง
ดงระเบิด และเครื องกีดขวางธรรมดา, สร้างซ่อมทางคมนาคม,การส่งข้าม, งานสร้างสะพาน,สร้างสนามบิน 
ตลอดจนการส่งกําลังเครื องมือและอุปกรณ์ทางการช่าง 
 เนื องจากลํานํ  าเป็นเครื องจํากัดการเคลื อนที และการดําเนินกลยุทธของฝ่ายเรา,ลํานํ  าที กว้าง และ
ลึกลุยข้ามไม่ได้ จะเป็นเครื องกีดขวางต่อการปฏิบัติการทางทหารเป็นอย่างมาก      ทั  งลํานํ  ายังเป็นเครื อง
กีดขวางในการเข้าตี และเป็นแนวต้านทานตามธรรมชาติเป็นอย่างดีซึ  งเหมาะสําหรับ    การรบหน่วงเวลา 
 วัตถุประสงค์โดยตรงของการข้ามลํานํ  านั  น ก็เพื  อที จะจัดตั  งหัวสะพานขึ  นหนึ งแห่ง   หรือหลายแห่ง 
เพื อให้หน่วยที ยังไม่ได้ข้ามให้ข้ามไปโดยไม่มีอันตราย, ในการยุทธข้ามลํานํ  านั  น    มีความมุ่งหมายให้ข้าม
ลํานํ  าได้เร็วที สุดในทันทีทันใดและประหยัดที สุด,เสียเวลาน้อยที สุด ตามธรรมดากองพลเป็นส่วนหนึ  งของ
กองทหารขนาดใหญ่ ทําการข้ามเพื อปฏิบัติหน้าที อย่างใดอย่างหนึ งต่อไป 

2. ที  ข้ามลํานํ  า 
 สําหรับที  ข้ามลํานํ  านั  นจะถูกกําหนดขึ  นเป็นบริเวณกว้างๆ  โดย  ผบ.ยุทธบริเวณ        เรียกว่าการ
กําหนดในทางยุทธวิธีจากนั  นผู ้บังคับทหารช่างจะเป็นผู ้ กําหนดที ข้ามโดยแน่นอนให้กับหน่วยเหนือ  
เรียกว่าเป็นการกําหนดทางเทคนิคสําหรับที ข้ามลํานํ  าที กําหนดขึ  นนั  น จะมี 3 แห่ง คือ 

2.1 ที  ข้ามหลัก  
  เป็นที ที หน่วยเหนือกําหนดว่าเป็นจุดที จะข้ามอย่างแน่นอน      และเป็นที ที ได้เปรียบข้าศึก
สําหรับที  ข้ามหลักนั  นอาจจะมีแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ 

2.2 ที  ข้ามรอง  
  ที ข้ามรองนั  นอาจจะใช้ข้ามพร้อมๆ กันกับที  ข้ามหลักก็ได้เมื อที ข้ามหลัก     ถูกรบกวนจาก
ข้าศึกอย่างหนักหรือถูกทําลาย 

2.3 ที  ข้ามลวง  
  เป็นที ข้ามที ฝ่ายเราทําทีเป็นเคลื อนย้ายกําลังมา    เพื อให้ข้าศึกมั  นใจว่าเราจะข้ามแน่นอน 
แต่ไม่ข้าม 
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 3. ประเภทของการข้ามลํานํ  า  
 กองพลที เตรียมแผนการข้ามลํานํ  า ซึ งข้าศึกได้ทําลายสะพานเสียแล้วนั  น        ตามธรรมดาจะต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์ทั  วไปอย่างใดอย่างหนึ งซึ งเป็นอุปสรรคต่อการข้ามลํานํ  าในเวลานั  น  ดังนั  นจึงต้องมีการ
วางแผนในการข้ามเป็นอย่างดีซึ งอาจจะแบ่งออกได้ดังนี  คือ 

3.1 การข้ามอย่างประณีต  
  ในกรณีที มีข้าศึกอยู่ฝั งตรงข้ามของลํานํ  าอย่างแข็งแรง       และมีเครื องกีดขวางตามแนว
ลํานํ  ามาก จึงต้องทําการข้ามอย่างปราณีต ในสถานการณ์เช่นนี   การข้ามจะต้อง กระทําโดยกว้างด้านหน้า
มาก และต้องวางกําลังยิงช่วยอย่างรุนแรงที สุด       ทั  งต้องขอเครื องข้ามลํานํ  าเพิ  มเติมจากหน่วยเหนือมา
สนับสนุนด้วย 

3.2 การข้ามอย่างเร่งด่วน  
  ถ้าฝั งตรงข้ามมีกําลังข้าศึกเพียงเบาบาง  หรือมีกําลังมากแต่ไม่พร้อมรบเช่น     พึ งเข้ามา
ใหม่ๆ ขาดอาวุธหนักยิงสนับสนุน  ฝ่ายเราสามารถทําการส่งข้ามได้โดยทันทีเพื อเข้ายึดหัวสะพานและเพื  อ
ป้องกันหน่วยที ยงัไม่ได้ข้ามสามารถข้ามไปได้โดยปลอดภัย   ใช้เครื องข้ามลํานํ  าเท่าที มีอยู่เท่านั  น 

4. ขั  นการข้ามลํานํ  าของกองพล แบ่งออกได้เป็น 4 ขั  น คือ 
 ขั  นที  1. เคลื  อนที ไปข้างหน้าจากที รวมพลขั  นต้น ไปยังที รวมพลขั  นสุดท้าย 

 ขั  นที  2. เคลื  อนที จากที รวมพลขั  นสุดท้ายไปยงัตําบลข้าม           

 ขั  นที  3. ทําการข้ามลํานํ  า 

 ขั  นที  4. เข้าตีฝั งตรงข้ามเพื อเข้ายึดที หมายตามลําดับ 

5. ที  หมายฝั งตรงข้ามที  ต้องข้ามไปยึดให้ได้ตามลําดับขั  น 3 ขั  น คือ 
 ขั  นที  1. ตําบลที ยึดได้ย่อมขจัดลบล้างอํานาจการยิงจากอาวุธเล็งตรงทุกชนิดบนพื  นดินของข้าศกึ 
 ขั  นที  2. ตําบลที ยึดได้ย่อมขจัดลบล้างอํานาจการยิงโดยมีการตรวจการณ์ของปืนใหญ่บนพื  นดิน 
ทุกชนิด 
 ขั  นที  3. ตําบลที ยึดได้แล้วย่อมขจัด    และลบล้างอํานาจการยิงของปืนใหญ่ฝ่ายข้าศึกทุกชนิดและ
ให้มีพื  นที เพียงพอสําหรับการดําเนินกลยุทธต่อไป 
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6. การเลือกที  ข้าม 
 ที  ๆ เหมาะสําหรับการข้ามลํานํ  าแบบใดแบบหนึ งโดยเฉพาะนั  น  ยังไม่เคยปรากฎว่าเคยมีมาก่อน
เลย การเลือกที ข้ามครั  งสุดท้ายนั  นมักจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมทั  งทางยุทธวิธีและทางเทคนิค   สําหรับ
ลักษณะของที  ข้ามดังกล่าวต่อไปนี  นับว่าเป็นสิ งที พึงประสงค์       และมีบางข้อที มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ ง 

6.1 ที  ข้ามด้วยเรือส่งข้าม 
6.1.1 ลักษณะพึงประสงค์ทางยุทธวิธี 

6.1.1.1 เป็นที  ที  ส่งเสริมทางยุทธวิธีต่อไปเหมาะกับที  หมาย      และมีเส้น 
ทางเคลื  อนที  ไปยังที  มั  นของข้าศึก 

6.1.1.2 มีกว้างด้านหน้ามากซึ  งจะจอดเรือแต่ละลําให้ห่างกันได้ 18 เมตร 
6.1.1.3 ไม่มีการต่อต้านโดยทางอาวุธปืนเล ็กและปืนใหญ่ข้าศึก 
6.1.1.4 มีเส้นทางอยู ่ในที  กําบังบนฝั งเรา 
6.1.1.5 ทางฝั งเรามีที  ตั  งอาวุธยิงช่วยเป็นอย่างดี 

6.1.2 ลักษณะพึงประสงค์ทางเทคนิค 
6.1.2.1 กระแสนํ  าไหลปานกลาง 3-5 ฟุต/วินาที (1.5 ม./ว) 
6.1.2.2 มีที  ส่งเรือที  เหมาะเป็นลําดับไปทางท้ายนํ  า 
6.1.2.3 ไม่มีสิ  งกีดขวางในนํ  า 
6.1.2.4 ตลิ  งแน่นแข็ง ไม่มีสิ  งกีดขวางลาดไม่ชันเกิน 2 : 1      และควรเป็น 

ลาดไม่มากความสูงไม่เกิน 1.80 เมตร 

6.1.2.5 ห่างจากตลิ  งออกไปประมาณ 3.00 เมตร       นํ  าต้องลึกอย่างน้อย  
0.50 เมตร เพื  อไม่ให้ท้องเรือติดพื  นท้องนํ  า 

6.2 ที  ข้ามโดยสะพานคนเดิน 
6.2.1 ลักษณะพึงประสงค์ทางยุทธวิธี เช่นเดียวกับข้อ 6.1.1 
6.2.2 ลักษณะพึงประสงค์ทางเทคนิค 

6.2.2.1 ใกล้ถนน,ทางเดินเท้าหรือลักษณะอย่างอื  นที  ซึ  งจะนําไปยังที  ข้าม 
6.2.2.2 ริมตลิ  งมีที  ว่างซึ  งเป็นลาดเนินสมํ  าเสมอ กว้างพอที  จะประกอบ 

เป็นทอดสะพานได้และควรมีที  กําบังทางฝั งตรงข้าม 
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 6.2.2.3 ตลิ  งทางฝั งเรานํ  าควรลึกพอที  จะให้สะพานทอดลงไปได้     แต่ 

ไม่ควรลึกเกินกว่าเอวทหาร 

6.2.2.4 ตลิ  งฝั  งเราไม่สูงและไม่มีสิ  งกีดขวางอยู ่บนตลิ  ง 
6.2.2.5 มีต้นไม้หรือสิ  งที  ใช้เป็นสมอบกได้บนฝั งทั  งสองเพื  อใช้ยึดสายทุ ่น    

และเชือกยึดสะพาน 

6.3 ที  ข้ามโดยแพส่งข้ามทหารราบและแพยุทธวิธีเบา 
6.3.1 ลักษณะพึงประสงค์ทางยุทธวิธี 

6.3.1.1 กว้างด้านหน้าเพียงพอให้ขบวนยานพาหนะที  บรรทุกอาวุธ  และ 
กระสุนสามารถเคลื  อนที  เข้าออกได้เมื  อถ ูกข้าศ ึกใช้อาวุธยิงมาที  ข้ามนั  น 

6.3.1.2 มีที  ว่างพอในเมื  อปืนใหญ่ข้าศ ึกยิงหรือถูกทิ  งระเบิดจากเครื  องบิน 
ลงไปที  แห่งหนึ  งต้องไม่เป็นอันตรายต่อที  อีกแห่งหนึ  ง 

6.3.1.3 หลีกเลี  ยงกับตําบลที  ใกล้กับจุดที  ปืนใหญ่ข้าศ ึกได้หมายยิงไว้ 
6.3.1.4 มีทางเข้าออกจากถนนถาวรซึ  งมีอยู่บนฝั งทั  งสอง           ซึ  งเข้า 

กับแผนการจราจรได้เหมาะ 

6.3.1.5 ภ ูมิประเทศบนฝั งตรงข้ามเป็นที  กําบังจากกระสุนวิถ ีราบ          
และการตรวจการณ์ของปืนใหญ่ข้าศึก   

6.3.2 ลักษณะพึงประสงค์ทางเทคนิค 
6.3.2.1 มีเส้นทางไปยังที  ข้ามนั  น 
6.3.2.2 มีพื  นที  เพียงพอที  จะสร้างแพได้ 2 แพหรือมากกว่า 
6.3.2.3 กระแสนํ  าไหลปานกลาง 0-5 ฟุต/วินาที (1.5 เมตร/วินาที) 
6.3.2.4 ตลิ  งแน่นแข็งพอที  จะรองรับนํ  าหนักของแพได้โดยมิต้องเตรียม 

การมาก เช่นการตัดลาดหรือเสริมตลิ  งและมีลาดมาก  ๆ

6.3.2.5 ไม่มีสิ  งกีดขวางในนํ  าเช่นตื  นเขิน,สันดอนทราย,ตอไม้หรือแก่งหิน 
6.3.2.6 ทางฝั งตรงข้ามต้องมีเส้นทางเข้ามาด้วย 
6.3.2.7 ไม่มีทุ ่นระเบิดและกับระเบิดตรงที  ประกอบแพ 
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6.4 ที  สร้างสะพานเรือทุ ่น 
6.4.1 ลักษณะพึงประสงค์ทางยุทธวิธี  

   เช่นเดียวกันกับที กล่าวมาแล้วจากข้อ 6.3 ที ข้ามด้วยแพยุทธวิธีเบา และรวมทั  งภูมิ
ประเทศบนฝั งทั  งสอง ซึ งเกื  อกูลแก่ที  สร้าง            และไม่มีสิ  งกีดขวางต่อการตรวจการณ์ในการป้องกันต่อสู ้
อากาศยาน และในขณะเดียวกันให้มีพื  นที ที เป็นป่า   และเป็นทางนํ  าในหุบเขาในบริเวณที ใกล้เคียงกับที 
สร้างสะพาน เพื อซ่อนเร้น ที  บังคับการของหน่วยทหารช่าง    และหน่วยช่วยรบอื น ๆ 

6.4.2 ลักษณะพึงประสงค์ทางเทคนิค 
6.4.2.1 ทางที  เข้ามายังสะพานเป็นทางสั  น      และสร้างได้ง่ายจากตําบลที   

สร้างสะพานไปยังข่ายทางที  มีอยู่แล้วทั  งสองฝั ง   ทางที  เข้ามายังสะพานต้องเป็นทางตรงอย่างน้อย  
150 ฟุต ( 45 เมตร ) 

6.4.2.2 กระแสนํ  าปานกลางไหลสมํ  าเสมอและไหลขนานฝั ง 
6.4.2.3 พื  นท้องนํ  าต้องไม่มีตอ,หิน,หาดทรายและสิ  งกีดขวางอื  น ๆ   ที  จะ 

กีดขวางการเคลื  อนที  ของเรือทุ่น พื  นท้องนํ  าควรจะแน่นพอที  จะยึดด้วยสมอ และรองรับตะม่อได้
ด้วย 

6.4.2.4 ตลิ  งควรแน่นพอที  จะรองรับคานตลิ  งและหัวสะพานได้ดี ต้องไม่สูง 
หรือชันเกินไป  และต้องไม่ตํ  าเกินไป จนนํ  าขึ  นเลก็น้อยก ็ท่วมที  สร้างทําให้ต้องขยายความยาวของ
สะพานออกไปอีก 

6.4.2.5 จากริมนํ  าขึ  นมาบนตลิ  งประมาณ 4.50 เมตร    ควรมีลาดเล ็กน้อย      
เพื  อสะดวกในการนําเรือทุ ่นลงนํ  าถ้ากระแสนํ  าไหลแรง จุดที  จะนําเรือทุ่นลงนํ  าไปยังที  สร้างสะพาน
ควรอยู ่เหนือนํ  า 

6.4.2.6 การจอดเรือทุ่น          ที  สําหรับจอดเรือทุ่นจําเป็นจะต้องใช้ริมฝั ง       
ห่างจากที  สร้างสะพานประมาณ 75 เมตร สําหรับที  จอดเรือทุ่นอาจจะอยู ่ทางเหนือนํ  า หรือท้ายนํ  า      
หรือทั  งสองแห่งก็ได้ทั  งนี  แล้วแต่ 

1. กระแสนํ  า 
2. การสร้างสมอหรือการใช้สมอ 
3. ความลึกของนํ  า 
4. ต้นไม้ที  ขึ  นประปรายบนฝั งเรา  

          แต่ถ้ากระแสนํ  าไหลปานกลาง ควรอยู่ทางท้ายนํ  า 
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 6.4.2.7 การกองตงและพื  น ต้องมีที  วางบนฝั งเรา  ณ.ที  สร้างสะพานเพื  อ 
นําตงและพื  นลงจากยานพาหนะและรวมไว้เป็นกอง ๆ พร้อมทั  งเครื  องใช้อื  น  ๆ   

6.4.2.8 ที  จอดยานพาหนะ ต้องจัดให้มีพื  นที  สําหรับจอดยานพาหนะไว้ใน 
บริเวณใกล้เคียงภายใต้ความกําบังหลังจากที  ได้ขนของลงหมดแล้ว 

6.4.2.9 สมอบก ในกรณีที  ไม่สามารถจะใช้สมอนํ  าเกาะพื  นท้องนํ  า     เพื  อ 
ยึดทุ่นได้แล้ว ณ.บริเวณนั  นควรจะมีต้นไม้ใหญ่ ๆ อยู ่ริมตลิ  งหรือสมอบกอย่างอื  น ๆ   สําหรับยึด
สายสมอและสายโยงต่างๆ แต่ถ้าสร้างสะพานจากทางท้ายนํ  าของสะพานที  มีอยู ่เดิมก็อาจจะใช้
กลุ่มของเสาเข็ม  หรือตะม่อของสะพานเดิมนั  นเป็นสมอบกได้ 

6.4.2.10 นํ  าขึ  นนํ  าลง ในการเลือกที  สร้างสะพาน          จะต้องพิจารณา  
ถ ึงการเปลี  ยนแปลงของระดับนํ  าที  กระทบกระเทือนต่อการใช้และการสร้างสะพาน 

6.4.2.11 สะพานที  ถ ูกทําลาย สะพานเรือทุ่นควรสร้าง   ให้ห่างจากสะพาน 
ถาวรที  ถ ูกทําลายแล้วทั  งนี  เพื  อมิให้เป็นการกีดขวางทางต่อการที  จะสร้างสะพานขึ  นใหม่ภายหลัง 

6.4.2.12 แควแยก    ถ้าการสร้างสะพานนั  นอยู ่ใกล้กับปากแควแยกของ 
ลํานํ  าเพียงเล ็กน้อยก ็อาศัยแควแยกนั  นเป็นที  กําบังในการประกอบเรือหรือแพ    และนําลอยนํ  า
มายังที  สร้างสะพานเมื  อต้องการ 

7. เครื  องข้ามลํานํ  ามาตรฐาน 
7.1 เรือพลาสติค 16 ฟุต 
7.2 เรือผ้าใบลมอัดส่งข้ามชนิด 15 คน 
7.3 เรือลาดตระเวนผ้าใบลมอัดชนิด 3 คน 
7.4 เรือสร้างสะพานขนาด 27 ฟุต 
7.5 เรือทุ่นส่งข้าม 
7.6 แพยุทธวิธีเบา 
7.7 แพ  M.G.B. 
7.8 แพทุ่นลอยพับได้แบบ 79 A  
7.9 แพ M.4 เรือทุ่นโลหะผสม 
7.10 สะพานเครื  องหนุนลอย M4T6 
7.11 สะพานเครื  องหนุนลอย M.G.B. 
7.12 สะพานเครื  องหนุนลอย พับได้แบบ 79 A  
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7.13 สะพานเครื  องหนุนลอย M.4 เรือทุ่นโลหะผสม 

8. การนําเอาเครื  องข้ามลํานํ  าไปใช้สําหรับยึดที  หมายในขั  นต่าง ๆ นั  นเราใช้ดังนี      
8.1 เครื  องข้ามลํานํ  าที  ใช้ส่งข้ามในขั  นที   1 คือ 

8.1.1 เรือพลาสติค 16 ฟุต 
8.1.2 เรือผ้าใบลมอัด ชนิด 15 คน 
8.1.3 เรือลาดตระเวนผ้าใบลมอัดชนิด 3 คน 
8.1.4 เรือสร้างสะพานขนาด 27 ฟุต 
8.1.5 เรือทุ่นส่งข้าม 

8.2 เครื  องข้ามลํานํ  าที  จะใช้ส่งข้ามในขั  นที   2 คือ 
8.2.1 แพยุทธวิธีเบา 
8.2.2 แพ M.G.B. 
8.2.3 แพทุ่นลอยพับได้แบบ 79 A 
8.2.4 แพ M 4 เรือทุ่นโลหะผสม 
8.2.5 เครื  องข้ามลํานํ  าในขั  นที   1 ก ็เอามาใช้ได้ 

8.3 เครื  องข้ามลํานํ  าที  จะใช้ส่งข้ามในขั  นที   3 คือ 

8.3.1 สะพานเครื  องหนุนลอย M4 T6  
8.3.2 สะพานเครื  องหนุนลอย M4 เรือทุ่นโลหะผสม 
8.3.3 สะพานเครื  องหนุนลอย M.G.B. 
8.3.4 สะพานเครื  องหนุนลอยพับได้แบบ 79 A  

9. ปัญหาทั  วไปเกี  ยวกับการสร้างสะพาน 
 การยุทธข้ามลํานํ  าเป็นงานยุ่งยากมากในการติดต่อสื อสาร,การส่งกําลัง,   การบังคับบัญชา     และ
การควบคุม หนทางปฏิบัติทางยุทธวิธีก็ยากอยู่แล้ว ยังจะเกิดปัญหายุ่งยากเกี ยวกับการสร้างสะพานซึ งสิ งที 
จะเกิดความยุ่งยากนั  นมีรายการดังต่อไปนี   คือ 

9.1 การเลือกที  สร้าง 
          หน่วยเหนือต้องกําหนดบริเวณที สร้างให้ได้เปรียบมากที สุด        และจะต้องกําหนดปริมาณ  
และประเภทของเครื องข้ามลํานํ  าให้เพียงพอด้วย ที สร้างสะพานที แน่นอน      ตามปกติ ผบ.ชั  นเหนือจะเป็น
ผู ้ กําหนดโดยมีเจ้าหน้าที ฝ่ายกิจการพิเศษของหน่วยทหารช่าง   ประจําหน่วยเหนือเป็นผู ้ช่วยในการ
พิจารณาต้องให้ได้ตามลักษณะข้อพึงประสงค์ของที สร้างสะพานดังนี   
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 9.1.1 ใกล้ข่ายถนนที  มีอยู ่

9.1.2 ทางขึ  นลงต้องการการเตรียมการเพียงเล ็กน้อย 
9.1.3 กระแสนํ  าไหลปานกลาง,ไหลขนานฝั งและไหลคงที   

9.1.4 ลํานํ  าไม่กว้างเกินไปและแคบเกินไป 

9.1.5 ฝั งนํ  าแน่นแข ็งพอที  จะรองรับนํ  าหนักกันทรุดคอสะพานได้ดี 

9.1.6 พื  นท้องนํ  าจะต้องปราศจากสิ  งที  กีดขวางใด ๆ ในแนวที  จะสร้างสะพาน 

9.1.7 จะต้องมีที  กว้างพอสําหรับวางเครื  องสะพาน,เครื  องมือที  ใช้ในการประกอบ 
สะพานซึ  งอย่างน้อยควรมีขนาด 100’ x 100’ และที  ประกอบเครื  องสะพานควรจะอยู่ทางท้ายนํ  า 

9.2 การหาความยาวของสะพาน 
  จํานวนชิ  นส่วนต่าง ๆ ที จะประกอบขึ  นเป็นสะพานเครื องหนุนลอยนั  น               ขึ  นอยู่กับ
ความกว้างของลํานํ  า ณ.ตําบลที สร้าง   การหาความกว้างของลํานํ  าเราจะไม่ใช้การประมาณการ   เพราะ
จะทําให้ผิดพลาดได้ง่ายเรามีวิธี  การหาความยาวของสะพานได้ด้วยกันหลายวิธีซึ  งแล้วแ ต่เหตุการณ์ใน
ขณะนั  นดังนี             
  9.2.1 เมื  อฝั งไกลและฝั งใกล้อยู่ในความคุ้มครองของทหารฝ่ายเดียวกัน 
        9.2.1.1 วัดโดยอาศัยแถบเชือก (วัดโดยตรง) 
        9.2.1.2 วัดโดยวิธีสตาร์เดีย 
           9.2.2 ถ้าฝั งใกล้อยู ่ในความครอบครองของฝ่ายเราและฝั งไกลอยู ่ในความ
ครอบครองของฝ่ายข้าศึกวัดโดย 
                 9.2.2.1 วิธีสามเหลี  ยมมุมฉาก   
         9.2.2.2 วิธีใช้โต๊ะแผนที  ประกอบไม้บรรทัดเล ็ง   
 

รูปที   1.1 วิธีสามเหลี  ยมมุมฉาก 
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รูปที   1.2 วิธีโต๊ะแผนที  ประกอบไม้บรรทัดเล ็ง 

 
 
   9.2.3 ถ้าทั  งสองฝั งไม่ได้อยู ่ในความคุ้มครองของฝ่ายเราจะหาความกว้างได้    
ดังต่อไปนี   
         9.2.3.1 ได้จากภาพถ่ายทางอากาศ 
         9.2.3.2 ได้จากแผนที   
         9.2.3.3 ศึกษาทางภ ูมิศาสตร์ 
         9.2.3.4 ศึกษาทางอุทกศาสตร์ 
         9.2.3.5 สอบถามจากชาวบ้าน 
 9.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถรับนํ  าหนัก และกระแสนํ  า 
           ความสามารถรับนํ  าหนักของสะพานเครื  องหนุนลอยย่อมจะลดลงเมื  อกระแสนํ  า
ไหลเร็วขึ  น เพราะเหตุว่ากระแสนํ  าไหลเร็วขึ  นจะทําให้ 
           9.3.1 สะพานเรือทุ ่นเมื  อกระแสนํ  าไหลแรงระยะกราบพ้นนํ  าจะลดลงนํ  าอาจจะเข้า
เรือ 
           9.3.2 ทุ่นลมอัด เมื  อกระแสนํ  าไหลแรงหัวทุ่นทางเหนือนํ  าจะลดลง 
           9.3.3 ระบบโยงยึดต่าง ๆ จะตึงเครียดขึ  น 
           แต่อย่างไรก ็ตาม การออกแบบได้ออกแบบไว้เพื  อลดอันตราย เนื  องจากกระแสนํ  า
ไว้แล้วเช่นทําให้รูปร่างของทุ่นลมอัดมีหัวและท้ายงอนขึ  น 40 องศา 
 9.4 การจ ัดพนักงานสร้างสะพาน 
           9.4.1 โดยทั  ว ๆ ไปพนักงานจะต้องคัดเลือกโดยละเอียด ซึ  งมีอยู ่ด้วยกันหลาย
พนักงาน เช่น พนักงานเลือกที  ตั  งต่าง ๆ และพนักงานสํารวจพื  นท้องนํ  า เป็นต้น 
           9.4.2 การจ ัดพนักงานที  สําคัญ ๆ มีดังนี   
         9.4.2.1 พนักงานเตรียมทางขึ  นลง 
         9.4.2.2 พนักงานระบบการโยงยึดและสร้างเครื  องป้องกันสะพาน 
         9.4.2.3 พนักงานประกอบสะพาน 
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  9.5 การเตรียมทางขึ  นลงและตะม่อ 
           การขึ  นลงและคานตลิ  งตะม่อคอสะพานเป็นส่วนหนึ  งของสะพานฉนั  นจะต้อง
เตรียมและสร้างให้สามารถรับนํ  าหนักได้อย่างเดียวกับสะพาน 
           9.5.1 ลักษณะพึงประสงค์ของทางขึ  นลงที  ดีคือ 
         9.5.1.1 ต้องสามารถรับนํ  าหนักได้เช่นเดียวกับสะพานหรือมากกว่า 
         9.5.1.2 ต้องสามารถใช้ได้ทุก ๆ โอกาสและทุกฤดูกาล 
         9.5.1.3 มีทางตรงอย่างน้อย 150 ฟุต ก่อนถ ึงคอสะพาน 
         9.5.1.4 ลาดน้อยกว่า 10% 
          9.5.2  ลักษณะพึงประสงค์ของคานตลิ  ง 
          9.5.2.1 มีความมั  นคงพอที  จะรับนํ  าหนักแรงกระแทกของนํ  าหนัก  ที  คาดว่า
จะต้องได้รับ 
          9.5.2.2 ดินคอสะพานสามารถรับนํ  าหนักได้เพียงพอ 
 9.6 การเปลี  ยนแปลงของระดับนํ  า 
           การเปลี  ยนแปลงของระดับนํ  านี  ย่อม  ทําให้สะพานเครื  องหนุนลอยเปลี  ยนระดับ
ไปด้วยจ ึงทําให้ระดับหัวสะพานกับแนวสะพานแตกต่างกันจนไม่สามารถที  จะให้ยวดยานทําการ
ขึ  นลงได้ ดังนั  น    จ ึงมีวิธีที  จะปรับระดับหัวสะพานให้ขึ  นหรือลงได้โดยให้ขัดขวางการจราจรน้อย
ที  สุดดังต่อไปนี   
           9.6.1 การสร้างคอสะพานไว้เป็นระยะ ๆ  
           9.6.2 แก้ไขโดยวิธีตะม่อวาง 
           9.6.3 แก้ไขโดยใช้ตะม่อเล้าหมู 
 9.7 การควบคุมการจราจร 
           9.7.1 ความหมายของการควบคุมการจราจร 
         9.7.1.1 เพื  อให้ยวดยานพาหนะข้ามไปได้รวดเร็วตามความต้องการ 
         9.7.1.2 เพื  อป้องกันความชํารุดเสียหายที  อาจเกิดขึ  นต่อสะพาน เนื  องจาก
การข้ามโดยที  ระยะต่อของรถที  ข้ามไม่ถ ูกต้องตลอดจนการใช้ความเร็วสูงและนํ  าหนักมากเกินไป 
           9.7.2 ยามประจ ําทางขึ  นลง 
         9.7.2.1 จัดยามประจ ําทางขึ  นลงทั  งสองฝั ง    เพื  อชี  แจงให้พลขับปฏ ิบัติได้
ถ ูกต้องตามรายการและการข้ามสะพานนั  น 
         9.7.2.2 มีหน้าที  ปักป้ายแสดงชั  นของสะพานและความกว้างของสะพาน 
           9.7.3 ยามประจ ําสะพาน 
         9.7.3.1 อยู ่บนสะพานบริเวณเรือทุ ่นตลอดเวลา 
         9.7.3.2 ควบคุมการจราจรและการปรนนิบัติบํารุงสะพาน   และนําสิ  งที  
ลอยมาติดกับสะพานให้ออกไป 
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 9.8 ทิศทางในการประกอบสะพาน 
           9.8.1 ประกอบจากฝั งใกล้ไปหาฝั งไกล 
           9.8.2 ประกอบจากฝั งไกลมาหาฝั งใกล้ 
           9.8.3 ประกอบจากฝั งทั  งสองเข้าหากัน 
 9.9 วิธีป้องกันสะพาน 
           9.9.1 ป้องกันซากต่าง ๆ ที  ลอยมากับกระแสนํ  า 
                  9.9.1.1 จัดหมู่ลาดตระเวนป้องกัน 
                  9.9.1.2 ใช้เครื  องเกาะเกี  ยวหรือลากจ ูงขึ  นฝั ง 
         9.9.1.3 สร้างโครงไม้กันไว้ทางเหนือนํ  า 
           9.9.2 เครื  องป้องกันทุ่นระเบิด 
         ทําด้วยลวดธรรมดาหรือเชือกลวดขึงข้ามลํานํ  าทํามุม 45 องศา          เพื อทําให้
ลูกระเบิดกระทบ ลูกศรที  ลวดก็อาจจะระเบิดได้ 
     9.9.3 ป้องกันหน่วยปฏ ิบัติการทําลายใต้นํ  า  
   หรือเรือใต้นํ  าขนาดเล็กโดยใช้ตาข่ายเหล็กในนํ  าทั  งทางเหนือนํ  าและท้ายนํ  า 
           9.9.4 การป้องกันการโจมตีทางอากาศ 
         9.9.4.1 ใช้ฉากควัน 
         9.9.4.2 ฉากบัลลูนลอย 
         9.9.4.3 ปืนต่อสู้อากาศยาน 
         9.9.4.4 เตรียมทอดสะพานไว้เปลี  ยนทอดที  ชํารุด 
           9.9.5 ข้อควรระวังระหว่างเกิดนํ  าท่วม 
         9.9.5.1 ต้องคอยอ่านระดับนํ  าอยู ่เสมอ 
         9.9.5.2 ต้องจํากัดนํ  าหนักที  จะข้ามให้ลดลง 
         9.9.5.3 ปรับปลายสะพานให้ได้ส่วนกับระดับนํ  าที  เปลี  ยนแปลง 
         9.9.5.4 ต้องเพิ  มความแข ็งแรงของสมอ 
         9.9.5.5 ดึงสายหนวดพราหมณ์และสายขึงสมอให้ตึงขึ  น 
         9.9.5.6 สร้างระบบโยงยึดเพิ  มเติมขึ  นอีก 
         9.9.5.7 ควรปิดการจราจรเมื  อจําเป็น 
         9.9.5.8 บางกรณีอาจปลดทุ่นออกบ้างเพื  อลดแรงปะทะ 
         9.9.5.9 ในกรณีร้ายแรงอาจต้องปลดการโยงยึดทางท้ายนํ  าเพื  อลดการ
หมุนวนของกระแสนํ  า 
 9.10 การปรนนิบัติบํารุงสะพาน 
            9.10.1 หน้าที  ของพนักงาน 
           9.10.1.1 เปลี  ยนและซ่อมส่วนที  ชํารุดเสียหาย 
           9.10.1.2 รักษาความดันภายในของเรือทุ่นยางลมอัด 
           9.10.1.3 วิดนํ  าออกจากเรือทุ่น 
           9.10.1.4 ตรวจซ่อมหรือเปลี  ยนสายโยงยึดที  ไม่ถูกต้องหรือเสียหาย 
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            9.10.2. ในการปรนนิบัติบํารุงสะพานยามประจําสะพานต้อง 
           9.10.2.1 เอาใจใส่พิเศษเรื  องความดันของทุ่นยาง 
           9.10.2.2 ตรวจสลักยึดตงพื  น (สะพาน M4 T6) 
           9.10.2.3 สายขึงสมอ,สายโยง,สายสมอ,สายหนวดพราหมณ์ดูว่าไม่หลวม
คลอนหรือหย่อน 
           9.10.2.4 เอาเศษซากสิ  งต่าง ๆ ที  มาปะทะกับทุ่นออกเสีย 
           9.10.2.5 ติดเครื  องหมายแนวทางในเวลากลางคืน 
           9.10.3  เครื องมือที  ยามประจําสะพานจะต้องเตรียมไว้ 
           9.10.3.1 ทุ่นยางลมอัดอะไหล่ 
           9.10.3.2 เครื  องอัดลมชนิดยกได้พร้อมกับท่อร่วม 
           9.10.3.3 กระดานและคานสําหรับทําคานตลิ  ง 
           9.10.3.4 รถบรรทุกตงพื  นและแผงพื  น 
           9.10.3.5 ชะแลง,รอกคู,่เหล ็กปรับตงพื  น,หลักสมอบก 
           9.10.3.6 เชือกมนิลา,พลั  ว,ขวาน,ค้อนพะเนิน 
           9.10.3.7 เรือดันแพ 
10. การข้ามลํานํ  าด้วยวิธีแสวงเครื  อง 
 10.1 เครื องสะพานแสวงเครื  องที  ไม่ใช่เครื  องหนุนลอย 
  10.1.1 ซ่อมสะพานที  ชํารุด 
  10.1.2 ลุยข้าม 
  10.1.3 สร้างสะพานคนเดินที  ไม่ใช่เครื  องหนุนลอย 
            10.1.3.1 ถ้านํ  าตื  นใช้ปูกระดานหรือท่อนไม้พาดไปบนกระสอบทราย   หรือ
หินรองรับเป็นทอด ๆ  
            10.1.3.2 ใช้สะพานคนเดินชนิดเชือกแขวน 
 10.2 เครื องสะพานแสวงเครื  องที  ใช้เครื  องหนุนลอย 
  10.2.1 หาเรือส่งข้ามหรือทําเป็นแพส่งข้าม 
  10.2.2 เรือทุ่นและทุ่นลอยแสวงเครื  อง 
            10.2.2.1 ใช้ถ ังนํ  ามัน,หีบใส่ของที  นํ  าเข้าไม่ได้,ยางในรถยนต์   การคํานวณ
การรับนํ  าหนักของถังนํ  ามันโดยประมาณ 8 ปอนด์ต่อแกลลอน เช่นถ ัง 55 แกลลอน (200 ลิตร) 
สามารถรับนํ  าหนักได้ 440 ปอนด์ ซึ  งเป็นการรับนํ  าหนักได้สูงสุด แต่เวลาใช้นํ  าหนักจริง ๆ เราใช้
เพียง 2 ใน 3 เท่านั  น 
   10.2.2.2 สร้างเป็นโครงแล้วห่อหุ้มด้วยผ้าใบคลุมรถ 
   10.2.2.3 รถพ่วงของรถจ ี ปเล ็ก (1/4 ตัน) 
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รูปที   1.3 เครื  องข้ามลํานํ  าแสวงเครื  อง 
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บทที   2 
เรือทหารช่าง 

1. เรือพลาสติค 16 ฟ ุต 
1.1 รูปร่างลักษณะทั  วไปและวิธีการใช้งาน 

  ใช้ในการส่งข้ามเพื อไปแย่งยึดที หมายในขั  นที  1      และใช้ในการลาดตระเวนหาข่าว
ทางการช่าง ทั  งสามารถนําไปช่วยในการสร้างสะพานทุกชนิด    หรือเอาไปใช้เช่นเดียวกับเรือเร็วส่งข้าม
เอ็ม.2   เว้นแต่จะเอาเรือไปทําทุ่นไม่ได้ 

รูปที   2.1 เรือพลาสติคส่งข้าม 16 ฟุต 
 

 
  1.1.1 ลักษณะและรูปร่างของเรือ  
          1.1.1.1 กว้าง 5 ฟ ุต  4 นิ  ว      
          1.1.1.2 ยาว 16 ฟ ุต  5 1/8 นิ  ว 
          1.1.1.3 ลึกที หัว 2 ฟ ุต  4 1/2 นิ  ว 
          1.1.1.4 ลึกท้าย 1 ฟ ุต  9 นิ  ว 
          1.1.1.5 เรือหนัก 300 ปอนด์ (ประมาณ) 

เรือนี  เมื อลอยนํ  าบรรทุกได้ 3,375 ปอนด์ กราบจะพ้นนํ  า 9 นิ  ว ทางท้ายเรือ          ตัวเรือสร้างด้วย 
พลาสติคผสมยางเสริมด้วยใยแก้วเป็นชั  น ๆ กราบเรือเสริมด้วยอลูมิเนียม,   ทางท้ายเรือปิดด้วยไม้อัด 1 นิ  ว 
เรือนี  พื  นท้องแบน หัวเรียวท้ายตัดเป็นรูปสี  เหลี  ยม    สามารถติดตั  งเครื องยนต์ติดท้ายได้ด้วย,       ที ท้องเรือ
เป็นร่องนูนตามยาวของเรือ 
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1.2 ความสามารถการแบ่งมอบ และการขนส่ง 

1.2.1 ความสามารถ 
           เรือพลาสติค 16 ฟ ุต สามารถบรรทุกสิ งต่าง ๆ ที  ปลอดภัยได้ดังรายการต่อไปนี   
           1.2.1.1 ทหารราบ 12 คน พร้อมด้วยเครื องสนามและอาวุธประจํากาย 
           1.2.1.2 หมู่ ปกบ. (9 คน) 1 หมู่พร้อมปืนและกระสุน 20 หีบ 
           1.2.1.3 หมู่ ปกน. (7 คน) 1 หมู่พร้อมปืนและกระสุน 4 หีบ 
           1.2.1.4 หมู่ ค. 60 มม. (10 คน) 2 หมู่พร้อม ค. กับกระสุน 72 นัด 
           1.2.1.5 หมู่ ค. 81 มม. (9 คน) 1 หมู่พร้อม ค. กับกระสุน 50 นัด 
           1.2.1.6 หมู่ ปรส. 75 มม. (5 คน) 1 หมู่พร้อม ปรส.กับกระสุน 100 นัด 
           1.2.1.7 หมู่สือสารทางสายของหมวดทหารราบ (8 คน) 1 หมู่พร้อมเครื องมือ 

ความสามารถที กล่าวมานี  ต้องบวกทหารช่างอีก 3 คน ถ้าใช้พายในกระแสนํ  า 4 ฟ ุตต่อวินาทีลงมา, 
ถ้าใช้เครื องยนต์ติดท้ายใช้ทหารช่าง 2 คน  ในกระแสนํ  าไม่เกิน 8 ฟ ุตต่อวินาที    เป็นพลประจําเครื องยนต์ 
1 คน อยู่หัวเรือ 1 คน คอยยึดเรือ 

1.2.2 อัตราการจ่าย 
           1.2.2.1 พัน ช.พล.ร.  18 ลํา 
           1.2.2.2 พัน ช.พลยานเกราะ 18 ลํา 
  1.2.3 การลําเลียง 
           1.2.3.1 ใช้ทหารยก 6 คน ถึง 10 คน กราบละ 3 ถึง 5 คน 
           1.2.3.2 การบรรทุกไปบนรถ 2 1/2 ตัน หรือรถพ่วง 2 1/2 ตัน    บรรทุกไปได้อย่าง
ละ 10 ลํา 

รูปที   2.2 การบรรทุกเรือ 
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2. เรือลาดตระเวนผ้าใบลมอัดชนิดจุ 15 คน 
2.1 รูปร่างลักษณะทั  วไปและวิธีการใช้งาน 

เรือส่งข้ามลมอัดชนิดจุ 15 คน สร้างขึ  นจากผ้าใบไนล่อนอาบนํ  ายานีโอเปรน         ตัวเรือ 
แบ่งออกเป็นส่วน ๆ บรรจุลมได้แยกออกได้เป็น 10 ส่วน    ท่อลมใหญ่แบ่งออกเป็น 6 ส่วน     พื  น
ประกอบด้วยนวมหนา 3 นิ  ว 2 ผืน  ท่อทางขวางติดกับท่อใหญ่ตรงกึ งกลางลําเรือ         และมีขอบรองกัน
นํ  ากระเซ็น   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ  ว ติดอยู่รอบ ๆ ท่อใหญ่,     ตัวเรือมีเชือกสําหรับลากเรือหนึ  งเส้น, 
เครื องมือซ่อมขนาดเล็ก 1 ชุด, พายจํานวน 11 พาย,    ทางท้ายเรือมีเครื องมือสําหรับติดตั  งเครื องยนต์ติด
ท้าย 25 แรงม้า    สําหรับขับเคลื  อน 

รูปที   2.3 เรือลาดตระเวนผ้าใบลมอัดชนิดจุ 15 คน 

 
2.2 ความสามารถ การแบ่งมอบ การลําเลียงและการขนส่ง 

2.2.1 ลักษณะรายละเอียดและความสามารถ 
          2.2.1.1 ยาว  17 ฟ ุต 
          2.2.1.2 ความลึก  34 นิ  ว 
          2.2.1.3 ความกว้าง  5 ฟ ุต 8 นิ  ว 
          2.2.1.4 นํ  าหนัก  250 ปอนด์ (ประมาณ) 
          2.2.1.5 เวลาในการสูบลมเข้า  5 นาที ถึง 10 นาที 
          2.2.1.6 การลําเลียงขนส่ง ใช้ยกด้วยมือหรือบรรทุกด้วยรถยนต์ทุกชนิด 
          2.2.1.7 การขับเคลื อน ใช้เครื องยนต์ติดท้ายหรือใช้พาย 
          2.2.1.8 ความจุ  3,375 ปอนด์ 
3. เรือลาดตระเวนผ้าใบลมอัดชนิดจุ 3 คน 

3.1 รูปร่างลักษณะทั  วไปและวิธีการใช้ 
3.1.1 การใช้ 

           ใช้สําหรับลาดตระเวนทั  ว ๆ ไปและลาดตระเวนทางการช่าง เช่น    วัดความกว้าง
และความลึกของลํานํ  าและการสํารวจฝั ง เพื  อนํามาพิจารณา ตําบลสร้างสะพานส่งข้าม และอาจใช้สําหรับ
หน่วยแทรกซึมของหน่วยรบแบบกองโจร     
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3.1.2 ลักษณะและรูปร่าง 

           3.1.2.1 กว้าง  4 ฟ ุต 
           3.1.2.2 ยาว  9 ฟ ุต 
           3.1.2.3 ลึก  14 นิ  ว 
           3.1.2.4 หนัก  31 ปอนด์ ตัวเปล่า (ประมาณ) 
           3.1.2.5 หนักเครื องพร้อม  45 ปอนด์ (ประมาณ) 

รูปที   2.4 เรือลาดตระเวนผ้าใบลมอัด ชนิดจุ 3 คน 

 
เรือนี  สร้างจากผ้าใบไนล่อนอาบนํ  ายานีโอเปรน พื  นท้องเรือเป็นนวมชั  นเดียวหนา 6 นิ  ว ทําด้วยวัสดุ

เช่นเดียวกับที ทุ่นลอยใหญ่ มีกระดูกงูสี  เหลี ยมติดกับส่วนใต้ของนวมพื  น             และสูบลมเข้าพร้อมกับพื  น 
ท่อทุ่นลอย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  มีผนังกันไม่ให้รั วถึงกนั        เครื องใช้ประจําเรือประกอบด้วยสูบลมสําหรับ
สูบและระบายลมขนาด 12 นิ  ว 1 สูบ ห่วงหลักกันเชียง 2 หลัก  เชือกลากจูง 1 เส้น พาย 3 เล่ม มีเชือกชูชีพ
รอบ ๆ เรืออีกหนึ งเส้น ความจุของเรือ 500 ปอนด์ การสูบลมเข้าไปใช้เวลา 5 นาที 

3.2 ความสามารถ การแบ่งมอบ การลําเลียงและการขนส่ง 
          3.2.1 บรรทุกทหาร 3 คน พร้อมยุทโธปกรณ์เต ็มที   
          3.2.2 ในการข้ามลํานํ  า ถ้าความเร็วของกระแสนํ  า 5 ฟุต/วินาที  (1.5 เมตร/วินาท)ี 
นํ  าหนักบรรทุก 500 ปอนด์ (225 กก.) พาย 2 คน ถ ือท้ายเรือ 1 คน สับเปลี  ยนกันได้ ความกว้าง
ลํานํ  า 400 ฟุต (122 เมตร) เหมาะในการใช้เรือนี   

3.2.3 อัตราการจ่าย 
           3.2.3.1 พัน ช.สนามของกองทัพ  10  ลํา 
           3.2.3.2 พัน ช.สนามของ พล.ร.  14  ลํา 
           3.2.3.3 ร้อย ช.สะพานผสม    2  ลํา 

3.2.4 การลําเลียง 
           เรือชนิดนี  สามารถบรรทุกไปบนยานพาหนะทุกชนิดของกองทัพบกเมื อห่อแล้ว
สามารถนําไปมาได้สะดวกด้วยคนเพียงคนเดียว จะยกด้วยมือก็ได้หรือสะพายแบบเป้ก็ได้ 
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3.2.5 การปฏ ิบัติเกี  ยวกับเรือ             

การขับเคลื อนโดยใช้พายหรือกรรเชียง (ห้ามดัดแปลงใช้เครื องยนต์ขับเคลื อน,    
โดยปกติใช้คนพาย 3 คน   โดยพายตอนกลางลํา 1 คน,ตอนหัวเรือ 1 คน และถือท้ายเรือ 1 คน    ถ้าใช้
กรรเชียง อัตราความเร็วในนํ  านิ ง 3 ไมล์/ชม.(4.8 กม./ชม.)กรรเชียงคนเดียว   
4. เรือสร้างสะพาน 27 ฟุต 

4.1 รูปร่างลักษณะทั  วไปและวิธีการใช้งาน 
4.1.1 การใช้ 

           ใช้ประกอบสร้างสะพานเครื องหนุนลอยเป็นสําคัญ      โดยนําพาชิ  นส่วนของ
สะพานจากตําบลประกอบไปยังตําบลสร้างสะพาน นอกจากนั  นยังใช้ดันแพ, วางสายขึงสมอ,                  
วางสายหนวดพราหมณ์, ทิ  งสมอและใช้สําหรับงานทั ว ๆ ไปในระหว่างประกอบสร้างสะพาน  และหลังจาก
ประกอบสร้างสะพานอีกทั  งอาจใช้ส่งทหาร   และใช้บรรทุกสิ งของที มีความจําเป็นได้แต่เป็นการไม่ประหยัด
ในการใช้เครื องมือช่างที ไม่ถูกต้อง 

4.1.2 รูปร่างลักษณะ 
          4.1.2.1 กว้างมากที สุด  8 ฟ ุต 2 นิ  ว 
          4.1.2.2 ยาวมากที สุดรวมทั  งเสาดันแพ  27 ฟ ุต 1/2 นิ  ว 
          4.1.2.3 กินนํ  าลึกตอนท้าย  40 นิ  ว 
          4.1.2.4 นํ  าหนักรวมทั  งอุปกรณ์ต่าง ๆ   6,410 ปอนด์ (2,885 กก.)          
   4.1.2.5 ลึกมากที สุด 6 ฟ ุต 

เรือนี  มีใบจักร 2 ใบ เป็นเรือ 2 ตอน ทําด้วยอะลูมิเนียม ตอนหน้าใช้บรรทุก          ตอนท้ายติดตั  ง
เครื องยนต์และเป็นที อยู่ของพลขับ เรือสองตอนนี  แตล่ะตอนแยกกันได้และประกอบเข้าด้วยกันได้ง่ายและ
รวดเร็วโดยมีข้อต่อพิเศษ การออกแบบเช่นนี  ก็เพื อให้ง่ายต่อการนําไปมา 

เครื องยนต์ใช้เครื องยนต์มารีน 2 เครื อง ๆ ละ 90 แรงม้า มีเกียร์ว่าง,เดินหน้า,ถอยหลัง กินนํ  ามัน
เชื  อเพลิง 16 แกลลอน/ชั วโมง แล่นไปข้างหน้าได้เร็วมากสุด 18 ไมล์/ชม. (29 กม./ชม.) 

รูปที   2.5 เรือสร้างสะพาน 27 ฟุต  
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4.2 ความสามารถ การแบ่งมอบการลําเลียงและการขนส่ง 

        บรรทุกนํ  าหนักได้มากที สุด  3,000 ปอนด์  (1350 กก.)        บรรทุกทหารแต่งเครื องสนาม
พร้อมอาวุธประจํากายได้ 9 คน มีกําลังดันไปข้างหน้า 3,800 ปอนด์         และมีกําลังดันไปข้างหลัง 2,400 
ปอนด์ 

4.2.1 การลําเลียง 
         แบ่งบรรทุกเป็น 2 ตอน โดยตอนท้ายบรรทุกไปบนรถ 2 1/2 ตัน   และตอนหัว
บรรทุกไปบนรถพ่วงสองล้อมีแม่แคร่พิเศษทั  งสองตอน เพื อไม่ให้เรือชํารุดเสียหายในระหว่างการลําเลียง         
และเก็บไว้ในคลัง  
 

ตารางที   2.1 เรือส่งข้าม 

วิธีการส่งข้าม 
จํานวน

พนักงาน 
บรรทุกได้มากที สุด 
(รวมทั  งพนักงาน) 

ความเร็ว
กระแสนํ  า 

เวลาในการข้ามนาทีต่อรอบ 
ในความกว้างของลํานํ  า 

(เมตร) 
90 150 300 

เรือพลาสติก
ส่งข้ามใช้พาย 

3 คน พลปืนเล็ก 12 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

1.2 ม./ว. 
(4ฟ./ว.) 

4 6 10 

เรือพลาสติก
ใช้เครื องยนต์ 

2 คน พลปืนเล็ก 12 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

1.5 ม./ว. 
(5ฟ./ว.) 

3 4 5 

ติดท้าย 2 คน พลปืนเล็ก 7 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

2.5 ม./ว. 
(8.2ฟ./ว.) 

3 4 5 

ใช้เป็นเรือเร็ว
ส่งข้าม 

1 คน พลปืนเล็ก 5 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

3.2 ม./ว. 
(10.5ฟ./ว.) 

3 4 5 

เรือส่งข้าม 
ลมอัดใช้พาย 

3 คน พลปืนเล็ก 12 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

1.5 ม./ว. 
(5ฟ./ว.) 

4 6 10 

เรือส่งข้ามลม
อัดใช้
เครื องยนต์ติด
ท้าย 

2 คน พลปืนเล็ก 12 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

3.5 ม./ว. 
(11.5ฟ./ว.) 

- 4 5 
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บทที   3  
แพยุทธวิธีเบา 

1. กล่าวทั  วไป 
 เครื องมือที  ใช้ส่งข้ามเพื อยึดที หมายขั  นที  2 นั  นนอกจากเราจะใช้เรือทุกชนิดในการส่งข้ามแล้ว ยังมี
ความจําเป็นที จะต้องนําอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งข้ามไปเพื  อให้การสนันสนุนต่อหน่วยบุกข้ามชุดแรกที กําลังดําเนิน
กลยุทธอยู่บนฝั งข้าศึก โดยจะต้องส่งข้ามพวกยานพาหนะที บรรทุกกระสุนปืนและสิ  งต่างๆ  ที มีความจําเป็น
ตลอดจนอาวุธขนาดหนักขนาดเบาเข้าไปด้วย   แพยุทธวิธีเบานับว่าเป็นเครื องมือที เหมาะสม   กับการใช้ใน
ขั  นตอนนี  เป็นอย่างมาก   มีความคล่องตัวสูงสร้างได้รวดเร็ว    มีนํ  าหนักเบา       เพราะชิ  นส่วนทําด้วยโลหะ
อะลูมิเนียมผสมการประกอบไม่ต้องใช้เครื องมือหนักช่วย 

รูปที   3.1 แพยุทธวิธีเบา 
 

 
 

2. รายละเอียดชิ  นส่วนและเครื  องประกอบชุด 
2.1 เครื  องบน 

2.1.1 แผงพื  นยาว  
   ทําจากโลหะผสมอะลูมิเนียม   ยาว 12 ฟ ุต 1 3/4 นิ  ว, กว้าง 3 ฟ ุต 6 นิ  ว, สูง 1 ฟ ุต 
3/4 นิ  ว, หนัก 565 ปอนด์ (254 กก.) ความยาวที ใช้งานได้ 11 ฟ ุต    แผงพื  นวางเข้าที และยึดให้แน่นทางข้าง 
ด้วยห่วงสลัก ยึด 4 ตัว บนกราบเรือทุ่น   ปลายข้างหนึ  งของแผงพื  นเป็นปลายตัวผู ้และปลายอีกข้างหนึ งเป็น
ปลายตัวเมีย 
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รูปที   3.2 แผงพื  นยาว 

 
2.1.2 แผงเติมพื  นยาว 

                แผงเติมพื  นยาวมีขนาดยาว 5 ฟตุ 4 7/8 นิ  ว, กว้าง 2 ฟ ุต และสูง 6 3/8 นิ  ว, หนัก 
95 ปอนด์ (43 กก.) ใช้เติมช่องว่าง ระหว่างแผงพื  นยาว 2 แผง  ตามปกติแผงเติมพื  นจะยึดแน่นอยู่ได้ด้วย
เดือยตัวผู ้  ทําให้แผงเติมพื  นวางอยู่ติดกับแผงพื  นยาว 

รูปที   3.3 แผงเติมพื  นยาว 

 
2.1.3 ตงกระหนาบยาว 

                ใช้วางอยู่บนแผงพื  นบนทอดของเครื องบนทอดละ 2 อัน     มีนํ  าหนัก 100 ปอนด์ 
(45 กก.) ตงกระหนาบวางอยู่กับที  ได้ด้วยสลักยึดซึ งดึงออกจากข้างใต้ของตงกระหนาบ   และนํามาคล้อง
เข้ากับใต้ของปีกตอนบนของแผงพื  น   ขนาดของตงกระหนาบยาว  คือ        กว้าง 9 3/4 นิ  ว, สูง 8 9/16 นิ  ว, 
ยาว 10 ฟ ุต 9 3/4 นิ  ว 

รูปที   3.4 ตงกระหนาบยาว 
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2.2 เครื  องรอง 

2.2.1 เรือทุ่นครึ  งท่อน 
   ทําด้วยอะลูมิเนียมอัลลอย มีความยาวที ใช้งานได้คือ 18 ฟ ุต 6 นิ  ว,   กว้าง 6 ฟ ุต 
8 1/2 นิ  ว,สูง 2 ฟ ุต 10 นิ  ว   มีนํ  าหนัก  650 ปอนด์  (293 กก.)  เรือทุ่นครึ งท่อน 2 ลํา    นํามาต่อกันเข้าทาง
ท้ายเรือทําให้เป็นเรือทุ่น 1 ลํา หัวเรือจะยกสูงขึ  นจากกราบเรือประมาณ   7 นิ  ว    เพื อช่วยมิให้หัวเรือจมนํ  า
ในกระแสนํ  าที  ไหลเชี ยว 

2.2.2 เหล็กกะระยะ 
   ใช้เสียบระหว่างกราบเรือทุ่น ในการประกอบแพแบบเสริมกําลัง   เป็นการป้องกัน
มิให้ข้างเรือมากระทบกันและเป็นการกําหนดระยะระหว่างทุ่นด้วย 

รูปที   3.5 เหล ็กกะระยะ 

 
2.3 ส่วนประกอบ 

2.3.1 เครื  องประกอบยกมุม 
                เครื องประกอบยกมุมมีไว้สําหรับทํามุมต่าง ๆ กัน และสามารถปรับให้เงยขึ  นจาก
ระดับได้ 41 นิ  ว และกดลงจากระดับได้ 19 นิ  ว ใช้สําหรับทอดปลายของตะม่อตลิ งในสะพาน   สําหรับ
ส่วนประกอบของเครื องยกมุมนี  จะอยู่ระหว่างทอดของแผงพื  นธรรมดากับแผงลาดขึ  นลง      ข้อต่อประกอบ
ส่วนที เป็นตัวผู ้และส่วนที  เป็นตัวเมียเมื  อต่อกันแล้วจะมีความยาวทั  งหมด  6  ฟ ุต  2 7/9 นิ  ว, กว้าง 3 ฟ ุต 6 
นิ  ว, สูง 1 ฟ ุต 3/4 นิ  ว, หนัก 640 ปอนด์ (288 กก.) ส่วนที เป็นตัวผู ้และสว่นที เป็นตัวเมียเชื อมต่อกันด้วย
เหล็กต่อ 

รูปที   3.6 เครื  องประกอบยกมุม 
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2.3.2 แผงลาดขึ  นลง 

                แผงลาดขึ  นลงมีอยู่ 2 ชนิด ชนิดหนึ งใช้กับปลายตัวผู ้ของแผงพื  นและอีกชนิดหนึ ง
ใช้กับปลายตัวเมียของแผงพื  น แผงลาดขึ  นลงตัวผู ้ยาว 8 ฟ ุต,  กว้าง 3 ฟ ุต 6 นิ  ว,    สูง 1 ฟตุ 1/8 นิ  ว   หนัก 
330 ปอนด์ (149 กก.) สําหรับแผงลาดขึ  นลงตัวเมียยาว 7 ฟ ุต 1/8 นิ  ว, กว้าง 3 ฟ ุต 3/4 นิ  ว,         หนัก 400 
ปอนด์ (180 กก.) 

รูปที   3.7 แผงลาดขึ  นลง 

 
2.3.3 แผงเติมพื  นสั  น 

                แผงเติมพื  นสั  นใช้เติมระหว่างแผงลาดขึ  นลงและระหว่างเครื องประกอบยกมุม 
หนัก 65 ปอนด์ (29 กก.) มีขนาดยาว 3 ฟ ุต กว้าง 2 ฟ ุต 7 นิ  ว 

รูปที   3.8 ตงกระหนาบสั  น 

 
2.3.4 ตงกระหนาบสั  น 

                ตงกระหนาบสั  นใช้ติดบนแผงลาดขึ  นลง, บนเครื องประกอบยกมุม มีขนาด กว้าง 
9 3/4 นิ  ว, สูง 8 9/16 นิ  ว และยาว 2 ฟ ุต 10/16 นิ  ว, หนัก 20 ปอนด์ (9 กก.) 

3. ความสามารถในการสร้างของแพยุทธวิธีเบา 
3.1 สร้างเป็นแพ 

3.1.1 แบบธรรมดา  จ ํานวนทอดเท่ากับจ ํานวนทุ่น 
3.1.2 แบบเสริมกําลัง  จ ํานวนทอดน้อยกว่าจ ํานวนทุ่น 

3.2 สร้างเป็นสะพานเครื  องหนุนลอย 
3.2.1 แบบธรรมดา ระยะห่างระหว่างกึ  งกลางถ ึงกึ  งกลางทุ่น 11 ฟุต 
3.2.2 แบบเสริมกําลังระยะห่างระหว่างกึ  งกลางทุ่นถ ึงกึ  งกลางทุน่  8 ฟุต 

3.3 สร้างเป็นทอดหนุนมั  น โดยไม่ต้องมีเครื  องรองรับได้ความยาวระยะทอด ตั  งแต่ 20 ฟุต  
ถ ึง 38 ฟุต 
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4. จ ํานวนชิ  นส่วนต่าง ๆ ใน 1 ชุด ของแพยุทธวิธีเบา  
4.1 เรือทุ่นครึ  งท่อน       จํานวน  8  ลํา 

4.2 แผงพื  นยาว            จํานวน  8  แผง 

4.3 แผงเติมพื  นยาว        จํานวน  8  แผง 

4.4 ตงกระหนาบยาว      จํานวน  8  อัน 

4.5 เครื  องประกอบยกมุม     จํานวน  4  ชุด 

4.6 แผงลาดขึ  นลง      จํานวน  4  แผง 

4.7 แผงเติมพื  นสั  น      จํานวน  6  แผง 

4.8 ตงกระหนาบสั  น      จํานวน  12 อัน 

4.9 สมอนํ  า 30 ปอนด์     จํานวน  4  อัน 

4.10 ชุดสมอบก (สมอบกเหล ็ก 9 อัน) พร้อมโซ่  จํานวน  4  ชุด 
4.11 แท่นวางเครื  องยนต์ติดท้าย    จํานวน  4  แท่น 

4.12 เปลรองเรือทุ่น      จํานวน  1  ชุด 

4.13 เครื  องประกอบโซ่พร้อมกระเดื  องยึด   จํานวน  1  ชุด 

4.14 เครื  องเรือติดท้าย 25 แรงม้า    จํานวน  6  เครื อง 

5. การลําเลียง การบรรทุกและวิธีการปฏ ิบัต ิ
    แพยุทธวิธีเบา 1 ชุด ใช้รถยนต์บรรทุกดงันี   

5.1 รถยนต์บรรทุกสัมภาระ 2 1/2 ตัน 1 คัน บรรทุก 
5.1.1 แผงพื  นยาว  8  แผง 
5.1.2 แผงเติมพื  นยาว  8  แผง 
5.1.3 ตงกระหนาบยาว  8  อัน 

5.2 รถยนต์บรรทุกสัมภาระ 2 1/2 ตัน 1 คัน บรรทุก 
5.2.1 เครื  องประกอบยกมุม  4  ชุด 
5.2.2 ลาดขึ  นลง  4  แผง 
5.2.3 แผงเติมพื  นสั  น  6  แผง 
5.2.4 ตงกระหนาบสั  น  12  อัน 

5.3 รถพ่วงแบบคานท่อ 2 1/2 ตัน 1 คัน 
5.3.1 บรรทุกเรือทุ่นครึ  งท่อน  จ ํานวน  8  ลํา 
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5.4 รถยนต์บรรทุกสัมภาระ 2 1/2 ตัน 1 คัน บรรทุก 
5.4.1 สมอนํ  า  4  อัน 
5.4.2 ชุดสมอบก  4  ชุด 
5.4.3 แท่นวางเครื  องยนต์ติดท้าย  4  อัน 
5.4.4 เครื  องเรือติดท้าย  25  แรงม้า  6  เครื  อง 

6. แบบมาตรฐานของแพยุทธวิธีเบา 
6.1 แบบ 4 ทุ่น 3 ทอด ไม่มีเครื  องยกมุม ความยาวใช้งานในการบรรทุก 30 ฟุต กว้าง 9  

ฟุต 

6.2 แบบ 4 ทุ่น 3 ทอด มีเครื  องยกมุม ความยาวใช้งาน 30 ฟุต กว้าง 9 ฟุต 
6.3 แบบ 4 ทุ่น 4 ทอด มีเครื  องยกมุม ความยาวใช้งาน 41 ฟุต กว้าง 9 ฟุต 
6.4 แบบ 5 ทุ่น 5 ทอด ไม่มีเครื  องยกมุม ความยาวใช้งาน 52 ฟุต กว้าง 9 ฟุต 
6.5 แบบ 5 ทุ่น 5 ทอด มีเครื  องยกมุม ความยาวใช้งาน 52 ฟุต กว้าง 9 ฟุต 
6.6 แบบ 6 ทุ่น 5 ทอด ไม่มีเครื  องยกมุม ความยาวใช้งาน 52 ฟุต กว้าง 9 ฟุต 
6.7 แบบ 6 ทุ่น 4 ทอด มีเครื  องยกมุม ความยาวใช้งาน 41 ฟุต กว้าง 11 ฟุต เป็นแบบ 

พิเศษ 

7. เวลาและแรงงานที  ใช้ในการประกอบสร้างแพยุทธวิธีเบา 
ตารางที   3.1 เวลาแรงงานสําหรับการประกอบแพยุทธวิธีเบา 

ชนิดของการประกอบ นายสิบ พลทหาร เวลาที  ต้องการ
(นาที) 

4 ทุ่น 3 ทอดไม่มีเครืองยกมุม 
4 ทุ่น 3 ทอดมีเครื องยกมุม 
4 ทุ่น 4 ทอดมีเครื องยกมุม 
5 ทุ่น 5 ทอดไม่มีเครื องยกมุม 
5 ทุ่น 5 มีเครื องยกมุม 
6 ทุ่น 5 ทอดไม่มีเครื องยกมุม 
6 ทุ่น 4 ทอดมีเครื องยกมุม 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3  

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

25 
30 
36 
35 
40 
45 
45 

 เวลาในการประกอบสร้างที แสดงในตารางนี  มีข้อมูลฐานขึ  นอยู่กับความชํานาญของหน่วยทหาร
ช่าง ซึ งได้รับการฝึกให้มีความชํานาญอยู่แล้ว และควรใช้สําหรับเป็นแนวทางเท่านั  น 
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8. ชั  นรับนํ  าหนักของแพ 
     ความสามารถในการรับนํ  าหนักของแพชนิดต่าง ๆ นั  นได้แสดงไว้ในตารางที  3.2 ซึ งขึ  นอยู่กับ
แบบของการข้ามและความเร็วของกระแสนํ  าทั  งต้องมีความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการบรรทุก
ยานพาหนะลงบนแพโดยจะต้องเฉลี  ยนํ  าหนักที จะลงบนแพให้เท่า ๆ กนับนเครื องรองรับทุ่นลอยแต่ละทุ่น 

ตารางที   3.2 ชั  นรับนํ  าหนักของแพยุทธวิธีเบา 
แบบการ  ข้ามอย่างธรรมดา ข้ามอย่างเสี  ยงภ ัย 
ประกอบ ความเร็วกระแสนํ  า ฟุต/วินาที 
 3 5 7 8 9 10 11 3 5 7 8 9 10 11 
4 ทุ่น 3 ทอด 
ไม่มีเครื องยกมุม 

16a 16a 16b 12b 8c 4d 0d 20a 20a 20b 16c 12c 8d 4 

4 ทุ่น 3 ทอด 
มีเครื องยกมุม 

12a 12a 12b 12b 8c 4c 0d 14a 14a 14b 14b 12c 8d 4 

4 ทุ่น 4 ทอด 
มีเครื องยกมุม 

10a 10a 10b 10b 6c 2c 0d 12a 12a 12b 12b 10c 6d 2 

5 ทุ่น 5 ทอด 
ไม่มีเครื องยกมุม 

16a 16a 14b 11b 8c 5d 2 19a 19a 17b 15b 12c 9d 6 

5 ทุ่น 5 ทอด 
มีเครื องยกมุม 

9a  9a  9b  9b 8c 5d 2 11a 11a 11b 11b 11c 9d 6 

6 ทุ่น 5 ทอด 
ไม่มีเครื องยกมุม 

18a 18a 18b 18c 18d 12 6 22a 22a 22d 22c 22d 17 11 

6 ทุ่น 4 ทอด 
มีเครื องยกมุม 

13a 13a 13b 13c 13d 12 5 15a 15a 15b 15c 15d 15 11 

     หมายเหตุ  ป้ายแสดงความกว้างของแพควรติดไว้ให้อยู่ตํ ากว่าป้ายชั  นแพ เมื อแพนั  นบอก
ความสามารถได้มากกว่าชั  น 12 
     a. เครื องยนต์ติดท้าย 25 แรงม้า     ที มอบให้ 1 เครื อง  ใช้โยงแพที บรรทุกนํ  าหนักแล้วตาม
ความเร็วของกระแสนํ  า 
     b. เครื องยนต์ติดท้าย 25 แรงม้า ที มอบให้ 2 เครื อง      ใช้โยงแพที บรรทุกนํ  าหนักแล้วตาม
ความเร็วของกระแสนํ  ามากที สุด 
     c. เครื องยนต์ติดท้าย 25 แรงม้า ที มอบให้ 3 เครื อง       ใช้โยงแพที บรรทุกนํ  าหนักแล้ว ตาม
ความเร็วของกระแสนํ  ามากที สุด 
     d. เครื องยนต์ติดท้าย 25 แรงม้า ที มอบให้ 4 เครื อง     ใช้โยงแพที บรรทุกนํ  าหนักแล้ว ตาม
ความเร็วของกระแสนํ  ามากที สุด 
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9. การเลือกที  ข้ามโดยแพและสะพานเรือทุ ่น 
9.1 ลักษณะพึงประสงค์ของที  ประกอบแพ 

9.1.1 กระแสนํ  าตั  งแต่ 1 ถ ึง 5 ฟุต/วินาที ( 1.5 เมตร/วินาที) 
9.1.2 มีตลิ  งที  จะรองรับนํ  าหนักของแพโดยมิต้องมีการเตรียมการมากเช่นการตัด 

ลาดหรือการเสริมตลิ  ง 

9.1.3 มีทางเข้าทางออกง่ายต่อการสร้างถนน 
9.1.4 มีสมอบกตามธรรมชาติแข ็งแรง 
9.1.5 พื  นท้องนํ  าไม่เป็นที  ตื  นเขิน,ไม่มีสันดอนทรายหรือแก่งหิน 
9.1.6 ไม่มีเครื  องกีดขวางทางท้ายนํ  าของที  ประกอบแพ 
9.1.7 ไม่มีทุ ่นระเบิดและกับระเบิดตรงที  ประกอบแพ 

9.2 แพยุทธวิธีเบาประกอบขึ  นโดย 
  มีแผงลาดขึ  นลง ยื นออกมาและอาจจะใช้เครื องยกมุมกับแผงลาดขึ  นลง         ถ้าตําบลที 
ประกอบแพนั  นมีความจําเป็นจะต้องเปลี ยนแปลงมุมยกของแผงลาดขึ  นลง 

9.3 ตําบลที  บรรทุกหรือขนส่ง  
  ควรจะต้องอยู่ตรงข้ามซึ งกันและกัน  ในเมื  อสามารถกระทําได้    และจะต้องพิจารณาถึง
ความไหลเชี ยวของกระแสนํ  าเพื อที จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที จากลักษณะของกระแสนํ  าในท้องถิ น เช่น
ทางเดินของกระแสนํ  า,นํ  าขึ  นนํ  าลงและตอนที นํ  าไหลอ่อน,ตําบลที ขนลงจะต้องตั  งอยู่ทางท้ายนํ  า     ในเมื อ
กระแสนํ  าไหลแรงมากจนเครื องมือทุ่นแรงที มีอยู่ไม่สามารถจะดันแพข้ามลํานํ  าให้ตั  งฉากได้    และเพื อที จะ
สามารถสร้างถนนเข้าออกได้โดยง่ายแล้ว      ควรจะเดินแพจากตําบลขนขึ  นและตําบลขนลงหลาย ๆ แห่ง 
เพื อให้มีการจราจรไปได้มาก ๆ    เพื อจํากัดผลของการหยุดชะงักของการบรรทุกด้วย      สําหรับการปฏิบัติ
ที ปลอดภัยแล้ว ตําบลขนขึ  นบนฝั งไกลและใกล้    แต่ละแห่งควรจะต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อยที สุด 100 ฟ ุต 
(30 เมตร) เมื อตําบลขนขึ  นหรือตําบลขนลง   ซึ งอยู่ใกล้เคียงกัน ต้องทํางานพร้อมกัน  แพซึ งอยู่ทางเหนือนํ  า
จะเทียบจากท่าก่อน     และเมื อออกจากท่าให้แพทางท้ายนํ  าออกก่อน 

9.4 เป็นสิ  งพึ  งประสงค์ที  จะเลือกที  ประกอบแพ 
  ซึ งมีนํ  าลกึอย่างเพียงพอ     เพื อมิให้แพติดพื  นท้องนํ  าในขณะที ทําการบรรทุกและขนลง 

9.5 ในการขนลงของเรือทุ่น,แผงพื  น,แผงลาด และเครื  องประกอบอื  น ๆ  
  จําเป็นจะต้อง  มีพื  นที ขนาดเล็ก ๆ ที โล่งเตียน 1 แห่ง ตามปกติแล้วจะประกอบแพโดยตรง
จากยานพาหนะ   ที บรรทุกพวกอุปกรณ์แพมา 
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10. การจัดพนักงานสร้าง, หน้าที  นายทหารอํานวยการและพนักงานสร้างแพ 
     ตามปกติแล้ว จะใช้หมวดทหารช่าง 1 หมวด ประกอบแพซึ  งจะต้องมีการจัดพนักงานปฏิบัติงาน
ตามหน้าที  ต่าง ๆ ซึ งประกอบไปด้วย พนักงานแบกหาม,พนักงานประกอบเรือทุ่น,พนักงานนําเรือทุ่น    และ
พนักงานขนแผงพื  นลง 

ตารางที   3.3 การจ ัดกําลังพนักงานในการประกอบแพ 
พนักงาน นายสิบ พลทหาร 

พนักงานแบกหาม 
พนักงานประกอบเรือทุ่น 
พนักงานนําเรือทุ่น 
พนักงานขนแผงพื  นลง 

1 
1 
- 
1 

10 
6 
2 
5 

รวม 3 23 
 

10.1 หน้าที  ของนายทหารอํานวยการมีดังนี   
10.1.1 กําหนดตําบลบรรทุกและตําบลขนลงของแพ 
10.1.2 กําหนดที  วางของและตรวจตราตําบลที  ประกอบแพ 
10.1.3 สั  งการเกี  ยวกับการเตรียมตะม่อตลิ  ง,วางกันทรุด หรือเตรียมเครื  องหนุน  

ณ.ตําบลที  นํ  าขึ  น 

10.1.4 กํากับตรวจตราทั  ว ๆ ไปโดยตลอด 
10.2 หน้าที  ของพนักงานประกอบแพ 

10.2.1 พนักงานแบกหาม 
                 นําเปลรองและเรือทุ่นลงจากรถพ่วงที กําหนดไว้ จากนั  นขนเรือทุ่นออกจากเปลรอง 
และนําลงนํ  า เมื อขนเรือทุ่นลงไปในนํ  าหมดแล้ว นายสิบ 1 นาย และพลฯ 10 นาย   ขนแผงพื  น,แผงเติมพื  น
และตงกระหนาบจากรถบรรทุกนําไปยังเรือทุ่น รวมกับพนักงาน ขนแผงพื  นลง 

10.2.2 พนักงานประกอบเรือทุ่น 
        พนักงานนี  นําเรือทุ่นครึ งท่อนมาต่อกัน   โดยเอาท้ายเรือชนกันเมื อต่อเรือหมดแล้ว 
ก็ช่วยวางและประกอบเครื องบนของแพเข้าที  

10.2.3 พนักงานนําเรือทุ่น 
        พนักงานพวกนี  ผูกสายหนวดพราหมณ์เข้ากับเรือทุ่นทั  งหมดที อยู่ในนํ  า       เมื อต่อ
เรือทุ่นเข้าด้วยกันแล้ว นําเรือทุ่นเต็มลํานี  ไปยังตําบลวางเครื องบนตามต้องการ 
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10.2.4 พนักงานขนแผงพื  นลง 

        พนักงานพวกนี  แก้โซ่ที ผูกมัดออก  และขนตงกระหนาบ,      แผงเติมพื  นลงจาก
รถบรรทุกขนาด 2 1/2 ตัน      ในระหว่างที กําลังต่อเรือทุ่นในนํ  า ก็ขนเครื องบนที ยังเหลืออยู่ลงจากรถด้วย
การช่วยเหลือของพนักงานแบกหาม 

11. วิธีดําเนินการในการประกอบแพยุทธวิธีเบา 
11.1 การประกอบแพด้วยเรือทุ่น 4 ลํา 3 ทอด 

  เมื อหมวดทหารช่างมาถึงตําบลที ประกอบแพแล้ว แบ่งเป็น    พนักงานต่าง ๆ ยานพาหนะ
ขนส่งจะต้องเข้าไปจอดอยู่ในตําบลที  ใกล้ลํานํ  าให้มากที สุดเท่าที จะมากได้   เมื อได้นําเปลรองลงจากรถพ่วง 
และนําเรือทุ่นที  วางซ้อนกันอยู่บนเปลรองเอาลงไปในนํ  า       เพื อให้พนักงานต่อเรือทุ่น ต่อเรือทุ่นให้เต็มลํา,
จากนั  นขนแผงพื  นและตงกระหนาบลงจากรถ,  พนักงานแบกหามขนแผงพื  น 2 แผง มาให้พนักงานประกอบ
เรือทุ่น,พนักงานประกอบเรือทุ่นวางแผงพื  นเข้าที   บนเรือทุ่นลําที  1       โดยให้แผงพื  นทางปลายตัวผู ้     ชี  ไป
ทางนํ  า,นําทุ่นที  2 มาพร้อมกับ    ประกอบเหล็กกะระยะระหว่างทุ่นที   1 กับทุ่นที  2 เพื อกันการแกว่งและการ
กระทบกันของเรือทุ่น ในกรณีประกอบแพแบบเสริมกําลัง ต่อไปดันเรือทุ่นลําที  2 ไปทางนํ  า    เพื อให้มีที ว่าง
สําหรับเรือทุ่นลําที  3 ที นําเข้ามาพร้อมกับนําแผงพื  นต่อลงไปจากนั  น พนักงานนําเรือทุ่นลําที  4 เข้ามา แล้ว
วางแผงพื  น และตงกระหนาบลงไป   ในกรณีที ต้องใช้เครื องประกอบยกมุมก็นําเครื องประกอบยกมุมเข้ามา
ต่อกับทอด จากนั  นก็นําลาดขึ  นลง   ต่อเข้ากับเครื องยกมุม วางแผงเติมพื  น       และตงกระหนาบที เหลืออยู่
จนเต็ม     จากนั  นหมุนแพให้ปลายด้านที ยังไม่ต่อทอดลาดกับเครื องยกมุมเข้าหาฝั ง     และต่อทอดลาดกับ
เครื องยกมุม     พร้อมทั  งแผงเติมพื  น    และตงกระหนาบจนเต็ม ก็จะเป็นการประกอบแพที สมบูรณ์ 

รูปที   3.9 การประกอบแพ 4 ทุ ่น 3 ทอด 
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11.2 การประกอบแพด้วยเรือทุ่น 5 ทุ ่น 5 ทอด 

  การประกอบแพด้วยเรือทุน่ 5 ทุ่น  และ 5 ทอด  แบบธรรมดานั  นกระทําได้โดยวางแผงพื  น 
1 ชุด บนเรือทุ่น 1 ลํา จากนั  นดันทอดที วางเสร็จแล้วออกไปทางนํ  า       ต่อไปนําเรือทุ่นลําต่อไปเข้ามาที ฝั ง
และวางแผงพื  นลงบนเรือทุ่นลํานั  นแล้วจึงต่อทอดทั  งสองเข้าด้วยกัน    และเพิ มทอดต่อไปจนกระทั  งเรือทุ่น
ครบ 5 ลํา และแผงพื  น 5 ชุด ขั  นต่อไปก็ต่อแผงลาดขึ  นลงหรือเครื องประกอบยกมุมเข้าไปเช่นเดียวกับที ได้
อธิบายไว้แล้วในข้อ 11.1  การประกอบแบบธรรมดานี     ไม่ต้องใช้เหล็กกะระยะเนื  องจากเหล็กกะระยะนั  น
ออกแบบสร้างขึ  นสําหรับใช้เฉพาะแบบเสริมกําลังเท่านั  น สําหรับความสามารถ และเวลาประกอบสร้างแพ
ดูจากตาราง 

รูปที   3.10 แบบแพ 5 ทุ ่น 5 ทอด 
 

 
11.3 การประกอบแพด้วยเรือทุ่น 6 ทุ ่น 4 ทอด 

   สําหรับแพแบบนี  เป็นแบบพิเศษเพราะว่าแพแบบอื น ๆ มีความกว้าง 9 ฟ ุต   แต่แพแบบนี  
กว้าง 11 ฟ ุต วิธีประกอบสร้างปฏิบัติการเช่นเดียวกันกับแบบเรือทุ่น 4 ทุ่น 3 ทอด    แต่ว่าในแต่ละทอดจะ
ประกอบด้วยแผงพื  นยาว 3 แผง วางเรียงกันซึ งต่างจากแบบอื น    โดยแต่ละทอด  จะมีแผงพื  นยาว 2 แผง 
และแผงเติมพื  นยาว 2 แผง  ทําให้แพแบบนี  มีความกว้างมากกว่าแพแบบอื น ๆ อีก 2 ฟ ุต  จากนั  นประกอบ
เครื องประกอบยกมุมต่อเข้าไป    และสุดท้ายประกอบทอดลาดขึ  นลงพร้อมทั  งตงกระหนาบสั  นวางลงไปจน
ครบ, สําหรับแผงเติมพื  นไม่ใช้เพราะช่องว่างตรงกลางกว้างกว่าแผงเติมพื  นจะวางเกี ยวลงไปได้ 

รูปที   3.11 แพแบบ 6 ทุ ่น 4 ทอด 

 
12. เครื  องมือที  ใช้ในการดันแพ 
     เมื อไม่ใช้เครื องยนต์ติดท้ายแล้วจะต้องใช้ไม้หรือเครื องใช้อื น ๆ      ผูกเข้ากับท้ายเรือทุ่นทั  งหมด 
เพื อให้เรือดันแพดันไป 
 
 



 3-12

13. การจัดพนักงานประจ ําแพและหน้าที  รับผิดชอบ 
     พนักงานทั  งหมดจะอยู่ในความกํากับตรวจตราของนายสิบ    ซึ งจะประกอบไปด้วย พนักงาน
ประจําแพ 1 พวก,พนักงานฝั งใกล้ 1 พวก และพนักงานสายหนวดพราหมณ์อีก 1 พวก 

ตารางที   3.4 การจ ัดกําลังและหน้าที  ของพนักงานประจําแพ จ ํานวน 14 นาย 
 

พนักงาน จํานวน หน้าที  
   ประจําแพ 
 
   ฝั งใกล้ 
 
 
   ฝั งไกล 
   สายหนวดพราหมณ์ 

8 
 
1 
 
 
1 
4 

- 4 คนเดินเครื องยนต์ติดท้าย, 4 คนวาง     
   หมอนกันล้อของยานพาหนะและเอาออก 
- นําทางยานพาหนะขึ  นบนแพและสั  งการให้ 
  พลขับปฏิบัติต่อยานพาหนะของตนโดยถูก 
  ต้องในขณะที ทําการบรรทุกและขนลง 
- นําทางให้ยานพาหนะลงจากแพ 
- ปฏิบัติงานเกี ยวกับสายหนวดพราหมณ์ 

รูปที   3.12 การเดินแพ 

 
14. การสร้างท่าบรรทุกและท่าส่งขึ  น 
 ท่าบรรทุกและท่าส่งขึ  น ที อยู่คนละฝั ง  ควรจะอยู่ในแนวตรงกัน   แต่ถ้าลํานํ  ามีกระแสนํ  าไหลแรงก็
ไม่อาจจะสร้างท่าบรรทุก   และท่าส่งขึ  นให้ตรงกันได้       ถ้ากระแสนํ  าไหลแรงจะพัดแพที กําลังส่งข้ามด้วย
เครื องยนต์ ให้เยื  องมาทางท้ายนํ  า ระยะที ถูกนํ  าพัดไปนี  จะเป็นเกณฑ์กําหนดท่าเทียบ และท่าส่งขึ  นได้ 
 ความลึกของนํ  าที เพียงพอสําหรับการเทียบท่า        เพื อให้แพบรรทุกนํ  าหนักได้นั  น       สําหรับแพ
ยุทธวิธีเบา นํ  าต้องลึก 22 นิ  ว 
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14.1 ท่าบรรทุกและท่าส่งขึ  นท่าเดียว 

            แพสองแพหรือมากกว่าอาจจะใช้ท่าบรรทุกและท่าส่งขึ  นท่าเดียวร่วมกันก็ได้ ทั  งนี  ย่อม
แล้วแต่ความกว้างของลํานํ  าถ้าลํานํ  าซึ งกว้างน้อยกว่า 250 ฟ ุต (75 เมตร) ใช้ได้แพเดียวปฏิบัติการข้าม 
สําหรับลํานํ  าที กว้างจาก 250 ฟ ุต ถึง 500 ฟ ุต (75 - 150 เมตร) ใช้ได้สองแพปฏิบัติการข้าม และสําหรับลํา
นํ  ากว้าง 500 ฟ ุต (150 เมตร) ขึ  นไปถึง 1,000 ฟ ุต (300 เมตร) ใช้ได้ 3 แพ ปฏิบัติการข้าม 

14.2 ท่าบรรทุกและท่าส่งขึ  นหลายท่า 
  ที ใดก็ตามถ้าลาดขึ  นลงทําได้ง่าย           และเพื อที จะทําให้การลําเลียงขนส่งได้ปริมาณสูง
เราจะใช้ท่าบรรทุกและท่าส่งขึ  นหลาย ๆ ท่า เพื อให้แพหลาย ๆ แพปฏิบัติการข้ามได้พร้อมกัน     และเพื อให้
การปฏิบัติการข้ามมีความปลอดภัย จะต้องให้ท่าแต่ละท่าห่างกันอย่างน้อย 100 ฟ ุต (30 เมตร) เมื อบรรทุก
หรือส่งข้ามขึ  นพร้อมกันให้แพทางเหนือนํ  าเทียบท่าก่อน  และเมื อออกจากท่าให้แพทางท้ายนํ  าออกก่อน 

14.3 วิธีการบรรทุก 
   พนักงานฝั งใกล้ต้องแนะนําพลขับให้เข้าใจในเรื องต่อไปนี   

14.3.1 ขับทุกล้อ 
14.3.2 ขับลงไปบนแพช้า ๆ และหยุดตรงที  ไม้ขวางกันล้อ 
14.3.3 กระทําตามคําสั  งของนายสิบบังคับแพ 
14.3.4 ห้ามล้อมือไว้และปล่อยให้เครื  องยนต์ติดเครื  องอยู ่ตลอดเวลา    ในขณะ 

ทําการข้ามลํานํ  า 

14.3.5 นั  งประจ ําที  พลขับ 
14.3.6 เริ  มเดินรถไปข้างหน้าค่อย ๆ เมื  อพนักงานนําทางฝั งไกลออกคําสั  ง 

เคลื  อนที   ก ็นํารถเคลื  อนไปอย่างระมัดระวัง จนกระทั  งขึ  นบนฝั งโดยสมบูรณ์ 

14.3.7 แนะนําให้ทหารที  อยู ่บนรถ แก้สิ  งที  รัดอยู่กับตัวออกและลงจากรถ ในขณะ 
ที  รถกําลังลงไปบรรทุกอยู่บนแพจนเข้าที  เรียบร้อย 

14.4 การเคลื  อนที  ของรถจากฝั งลงแพ 
  ให้ยานพาหนะขึ  นแพชิดทางท้ายนํ  า เพื  อให้ทางหัวเรือทุ่นมีระยะกราบพ้นนํ  ามาก ๆ เมื อล้อ
หน้าของรถกดลงบนลาดขึ  นลงของแพ   ให้เร่งเครื องยนต์ที ให้ดันแพไว้ ให้อยู่คงที มิให้ขยับเขยื  อนได้ พวกยึด
สายหนวดพราหมณ์นําปลายสายหนวดพราหมณ์ออกจากสมอบกและไปประจําอยู่บนแพ     เมื อปลายของ
แผงพื  นของแพติดอยู่ที ตลิ งของท่าบรรทุกก็ให้เคลื  อนรถไปข้างหน้า  2 -3 ฟ ุต จากแนวกึ งกลางตามขวางของ
แผงพื  น เพื อให้ปลายแผงพื  นลอยตัวขึ  นและออกจากท่าบรรทุก เมื อแพเคลื อนที ไปจากฝั ง          และพ้นจาก
การติดที ตะม่อตลิ งแล้วก็ให้เคลื อนที รถกลับมายังแนวกึ งกลางของสะพานเดิม และวางไม้กันล้อไว้ที ล้อหน้า
และล้อหลัง 
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14.4.1 ไม้หมอนกันล้อ 

            สําหรับแพที  บรรทกุรถคันเดียวให้ใช้ไม้หมอนกันล้อที ล้อหน้า           และล้อหลัง 
สําหรับรถที มีรถพ่วงมาด้วย ให้วางไม้หมอนไว้ที ล้อหน้าและล้อหลังของรถลากจูงเท่านั  น ถ้าบรรทุกรถสอง
คันหรือมากกว่าให้วางไม้หมอนกันล้อที ล้อหน้าของรถคันหน้าและที ล้อหลังของรถคันหลัง (ถ้าต้องการให้
แน่นอนก็ให้วางหมอนกันล้อทุก ๆ คัน) 

14.4.2 การเคลื  อนที  จากฝั ง 
          เมื อพนักงานสายหนวดพราหมณ์อยู่บนแพแล้ว     ให้พลประจําเครื องยนต์ดันแพ 
บังคับให้ท้ายแพเข้าหาฝั ง และเมื อบ่ายหัวแพออกแล้ว ก็ให้บังคับท้ายแพกลับ    และให้ทุ่นทํามุมกับ
กระแสนํ  าตามต้องการ 

14.4.3 ในการข้ามลํานํ  า 
                   ระหว่างแพทําการข้ามลํานํ  า     พลประจําเครื องยนต์ดันแพจะต้องเบนหัวแพ  ให้
พอเหมาะ เพื อที จะทําให้แพเคลื อนที ไปทวนนํ  าและล่องมาทางท้ายนํ  าด้วย   จนกระทั  งถึงท่าเทียบส่งขึ  นทาง
ท้ายนํ  า มุมที ตอนหัวแพกระทํากับกระแสนํ  าขึ  นอยู่กับความเร็วของกระแสนํ  า     ซึ งมุมที มาก ที สุดประมาณ 
30 องศา ใช้กับกระแสนํ  าภายใน 5 ฟ ุต/วินาที   ( 1.5 เมตร/วินาที)      และถ้าความเร็วกระแสนํ  าเพิ มมากขึ  น 
มุมของทุ่นของแพที ทํามุมกับกระแสนํ  าจะต้องลดลง    ต้องระมัดระวังอย่าให้มุมเกินกว่า 30 องศา    ในเมื อ
กระแสนํ  าไหลแรงเกินกว่า 1.5 เมตร/วินาที อาจเป็นเหตุให้กระแสนํ  าตีแพหมุนกลับได้ เมื อทําการบังคับแพที 
เคลื อนที ไปตามกระแสนํ  าที ไหลแรงไม่ได้แล้วจะเป็นผลทําให้ของที บรรทุกเสียหาย, แพเสียหาย,      และคน
เสียหายได้ ในขณะทําการข้ามลํานํ  า   พนักงานต้องอยู่ที  สมอนํ  าเพื อเตรียมพร้อมที จะโยนสมอลงนํ  า     เพื อ
ยึดแพ เมื อเครื องยนต์ดันแพดับหรือไม่อยู่ในอํานาจที บังคับได้ 

14.5 วิธีการเทียบท่าและส่งขึ  นฝั ง 
  การเทียบท่าต้องเทียบท่าทางเหนือนํ  าก่อน      เมื อเทียบท่าเรียบร้อยแล้วก็ให้แพถัดไปทาง
ท้ายนํ  าเข้าเทียบ เมื อแพสัมผัสกับท่าเทียบให้พวกสายหนวดพราหมณ์ทางฝั งไกลขึ  นจากแพ      และนําสาย
หนวดพราหม์ไปผูกกับสมอบกอย่างรวดเร็ว     อย่าเพิ งให้ยานพาหนะที บรรทุกเคลื  อนที ขณะเมื อการโยงยึด
สายหนวดพราหมณ์ยังไม่เรียบร้อย ถ้าตะม่อตลิ  งสูงกว่าแนวพื  นแพเล็กน้อยก็ให้ยานพาหนะบนแพเคลื  อนที 
ถอยหลังเพื อให้ปลายแพเข้าพาดบนตะม่อตลิ งนั  นได้                 ยานพาหนะที ขึ  นจากแพนี  ต้องมีพลนําทาง
ให้สัญญาณ 
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14.6 ข้อควรระมัดระวังในการปฏ ิบัติการส่งข้ามด้วยแพ 
14.6.1 ใช้เครื  องยนต์ให้พอตามต้องการ จากตารางความสามารถของแพ 
14.6.2 อย่าทําการส่งข้ามด้วยแพเมื  อมีสะพานเครื  องหนุนลอย,      ตะม่อหรือ 

เครื องกีดขวางอื  นใดอยู ่ทางท้ายนํ  า 

14.6.3 ลดนํ  าหนักการบรรทุกลงเมื  อกระแสนํ  าไหลแรงขึ  น 
14.6.4 เชือกที  ใช้ยึดทางท้ายเรือ, เชือกสําหรับให้เรือดันแพดึงถอยหลัง,    และ 

เชือกสายหนวดพราหมณ์ต้องมีสภาพดีเรียบร้อยก่อนใช้ต้องชุบนํ  าให้เปียก 

14.6.5 เมื  อจะเข้าคลัตช์ต้องให้เครื  องยนต์เรือมีกําลังพอเพื  อป้องกันมิให้ 
เครื องยนต์ดับเมื  อเข้าเกียร์ 

14.6.6 สายหนวดพราหมณ์ที  เกะกะอยู่ในนํ  าอาจจะไปปะทะกับใบพัด    ทําให้ 
ใบพัดเสียหายได้ 

14.6.7 สมอนํ  าต้องเตรียมพร้อมที  จะใช้ได้เสมอ เมื  อเครื องยนต์เสีย 
14.6.8 พนักงานทั  งหมดและพวกโดยสารต้องสวมเสื  อชูชีพทุกคน 
14.6.9 เมื  อกระแสนํ  าไหลแรงเกินกว่า 5-7 ฟุต/วินาที (1.5-2 เมตร/วินาท)ี เป็นการ 

ยากที  จะบังคับแพ ต้องลดชั  นความสามารถของแพลง ถ้ากระแสนํ  าไหลแรงและมีคลื  น การลดชั  น
นํ  าหนักลงนั  นเป็นสิ  งสําคัญ 

14.6.10 สิ  งที  ลอยมากับนํ  า จะเพิ  มอันตรายให้กับแพได้   เพราะ ท่อนซุง,  ต้นไม้,  
กิ  งไม้และก้อนนํ  าแข ็งที  ลอยมากับนํ  าอาจปะทะกับแพทําให้เรือทุ่นทะลุหรือใบพัดเครื  องยนต์
เสียหายได้  ถ้ากระทําได้ก ็ให้แพหลบหลีกไปเสีย,หากพบสิ  งที  ลอยมากับนํ  า         ให้พนักงานบน
แพช่วยกันเอา ขอเกี  ยวสิ  งที  จะมาปะทะนั  นออกเสียจากทุ่นโดยใช้ขวานตัดออกจากกันหรือผลัก
ออกให้ห่างจากแพ 

14.7 เครื  องมือที  ใช้ในการนําแพข้ามฟากเมื  อกระแสนํ  าไหลเชี  ยว 
            การใช้กําลังที จะนําแพข้ามฟากนั  น ขึ  นอยู่กับความต้องการหรือความปลอดภัยของแพ เช่น 
การข้ามลํานํ  าที มีกระแสนํ  าไหลเร็ว  แพส่งข้ามก็ต้องใช้เครื องยนต์ติดท้าย,  ใช้เรือดันแพ              หรือใช้แพ
เลื อนแกว่งในการนําแพข้ามฟาก 
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14.7.1 เครื  องยนต์ติดท้ายหรือเรือดันแพ 
           เครื องยนต์ติดท้ายเรือ หรือเรือดันแพจะต้องมีการจับยึดของเครื องยนต์ ให้แน่น 
ส่วนเรือดันแพจะต้องจัดเตรียมที ดัน    และเครื องที ใช้ดันให้ถูกต้องและแน่นอน   เพื อความปลอดภัย ควร
จะผูกส่วนของเครื องยนต์ไว้กบัทุ่นอีกที เพื อป้องกันเมื อเครื องจับยึดเครื องยนต์นั  นหลุด    เครื องยนต์จะได้
ไม่ตกนํ  า 

14.7.2 แพเลื  อนเดิน 
           ในเมื อเครื องยนต์ติดท้ายหรือเรือสร้างสะพานไม่เพียงพอ       หรืออาจจะมีความ
ต้องการทางยุทธวิธี เช่น  ต้องการความเงียบในการปฏิบัติ     หรือใช้ข้ามเวลาเดือนมืดสนิท แพเลื อนเดินมี
ประโยชน์มากเมื  อปฏิบัติการข้ามในเวลากลางคืน ซึ  งสามารถใช้ประกอบกับเรือสร้างสะพานและเครื องยนต์
ติดท้ายก็ได้จะทําให้การข้ามนี  สามารถเทียบท่าได้พอดี 
            การข้ามที ได้ผลนั  นต้องมีกระแสนํ  าที ไม่น้อยกว่า 3 ฟ ุต/วินาที (1 เมตร/วินาที) ใน
กระแสนํ  าที ไหลเชี ยว, มีคลื นหรือมีสิ งลอยมากับนํ  า การเดินแพในเหตุการณ์เช่นนี      ต้องใช้บุคคลที มีความ
ชํานาญพิเศษควบคุม 
            แพเลื  อนเดินง่ายต่อการประกอบ   และปฏิบัติการข้ามโดยใช้สายขึงสมอประกอบ
รอกเลื อนเดินสองล้อ ถ้าไม่มีก็สามารถใช้รอกบานพับแทนเป็นการชั วคราวได้ 
 

รูปที   3.13 แพเลื  อนเดิน 

 
 สําหรับแพหนึ  งแพ ใช้สายยึดแพสายเดียวก็พอเพียง แต่ถ้าหากแพนั  น บรรทุกนํ  าหนัก 10 ตัน หรือ
มากกว่าก็ให้ใช้สายยึดแพสองสายสําหรับสายส่งข้ามหรือสายขึงสมอนั  น ที ปลายสายแต่ละด้านต้องยึดกับ
สมอที แข็งแรงซึ งอาจจะเป็นสมอธรรมชาติ หรือสมอบกนอนฝังดินก็ได้ 
 แพเลื  อนเดินจะปฏิบัติการได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยมาก เมื อใช้เครื องยนต์ติดท้ายหรือเรือ
สร้างสะพานประกอบกับแพถ้าแพนั  นบรรทุกมาก 
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14.7.3 แพเลื  อนแกว่ง 
   การทํางานของแพเลื อนแกว่งนั  นใช้หลักการที สําคัญ ๆ เหมือนกับแพเลื  อนเดิน 
นอกจากแพเลื อนแกว่งใช้เกาะยึดกับพื  นท้องนํ  าด้วยสมอนํ  าทางเหนือนํ  าของบริเวณส่งข้ามของแพ    ถ้า
กระแสนํ  าไหลเชี ยวทางฝั งหนึ ง จะต้องเกาะยึดสมอทางฝั งตรงข้ามกับฝั งที มีกระแสนํ  าไหลเชี ยวนั  นแต่ถ้า
กระแสนํ  านั  นมีความเร็วสมํ าเสมอตลอดความกว้างของลํานํ  าก็ควรจะเกาะยึดสมอ  ที แนวกลางของลํานํ  า
นั  น 
 สายยึดแพที ใช้กับแพเลื อนแกว่งควรยาวอย่างน้อยหนึ งเท่าครึ งของความกว้างของลํานํ  าและลาด
ของสายสมออย่างน้อย 1 : 10 ของความลึกของลํานํ  าหรือถ้าทําได้ควรจะเป็น 1 : 20 ของความลึก    ของ
ลํานํ  าและต้องมีทุ่นรองรับเชือกเพื  อให้พ้นนํ  า สายยึดแพนี  ต้องยึดตรงกลางแพเพื อให้แพอยู่กับที       เมื อถูก
กระแสนํ  าพัด ส่วนเชือกหันแพยึดที ประมาณปลายแพเพื อปรับให้ด้านข้างทุ่นปะทะกับกระแสนํ  า    เป็นมุม
ต่าง ๆ กัน หรือเป็นการเปลี ยนทิศทางการเคลื อนที ของแพ   การเคลื อนที แพข้ามฟากนี  เป็นการเคลื อนที โดย
การเหวี ยงเป็นส่วนโค้งของวงกลม     ซึ งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที สมอนํ  า ความเร็วของกระแสนํ  าที ใช้ดันทุ่นของ
แพนี  จะต้องมีความเร็วอย่างน้อย 3 ฟ ุต/วินาที (1 เมตร/วินาที) เพื อให้แพปฏิบัติการส่งข้ามได้ ตามรูป 

รูปที   3.14 แพเลื  อนแกว่ง 
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บทที   4 
สะพานเครื  องหนุนลอยยุทธวิธีเบา 

1. กล่าวทั  วไป 
ชิ  นส่วนประกอบต่าง ๆ ของแพยุทธวิธีเบา นอกจากจะประกอบสร้าง    เป็นแพแบบต่าง ๆ ได้แล้ว 

ยังสามารถที จะนําไปประกอบสร้างเป็นสะพานเครื องหนุนลอยได้ตามแบบดังนี  คือ. 

2. การประกอบสะพานยุทธวิธีเบาแบบธรรมดา 
การประกอบแบบธรรมดาโดยทั ว ๆ ไปแล้ว ก็ทํานองเดียวกันกับ        การประกอบแพ 4 ทุ่น 4 ทอด 

ซึ งจะต้องให้เรือทุ่นวางห่างกันจากศูนย์กลางเรือทุ่นถึงศูนย์กลางเรือทุ่นเป็นระยะ 11 ฟ ุต 
รูปที   4.1 สะพานเครื  องหนุนลอยยุทธวิธีเบาแบบธรรมดา 

 

 
3. การประกอบสะพานยุทธวิธีเบาแบบเสริมกําลัง 
  การประกอบสะพานแบบนี  ก็เช่นเดียวกันกับการประกอบแพแบบ 4 ทุ่น 3 ทอด ซึ งประกอบสะพาน
แบบนี  ต้องให้ศูนย์กลางเรือทุ่นถึงศูนย์กลางเรือทุ่น มีระยะห่างกัน 8 ฟ ุต 

รูปที   4.2 สะพานเครื  องหนุนลอยยุทธวิธีเบาแบบเสริมกําลัง 

 
4. การลาดตระเวน 
  การเลือกที สร้างสะพานจะต้องพิจารณาทั  งทางยุทธวิธีและทางเทคนิค    ความต้องการทางยุทธวิธี
คือ การกําหนดพื  นที  ทั ว ๆ ไป ซึ งจะต้องสร้างสะพานขึ  น ส่วนความต้องการทางเทคนิค  
คือ การกําหนดตําบลที  ตั  งโดยแน่นอนขึ  นภายในพื  นที ทั ว ๆ ไป  และในบางกรณีมีความสําคัญอย่างเพียง
พอที จะละทิ  งตําบลที ดีที สุดในแง่ที ควรพิจารณาทางยุทธวิธี สําหรับข่าวสารโดยละเอียดในการลาดตระเวน
ลักษณะพึงประสงค์ของที ตั  งและการวางแผนตําบลที ตั  งสะพานได้อธิบายไว้แล้วในบทต้น  ๆ
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5. การวางผังและการเลือกที  สร้างสะพาน 
  การวางผังที ตั  งสะพานนั  น จะต้องมีการเลือกที ตั  ง, การกําหนดที รวมพลและถนน ตลอดจนที กอง
วัสดุต่าง ๆ  

รูปที   4.3 ผังที  ประกอบสะพาน 
                            ฝั งไกล 
 
 
 
 
 
   ฝั งใกล้ 
 ตําบลที  3                      ตําบลที  2                               ตําบลที  1                   
สร้าง 4 ทอดปลายฝั ง         สร้าง 4 ถึง 6 ทอด              สร้าง 5 ทอดปลายฝั งใกล้                         
ไกล และ 2 ทอดปิด           แพตามต้องการ 
สะพาน    
                                                      
                                                                                        
     แผงพื  น                      แผงพื  น           แผงพื  น               แผงพื  น               เรือทุ่น 
ตงกระหนาบ    เรือทุ่น        ตงกระหนาบ       เริอทุ่น                  แผงเติมพื  น          ตงกระหนาบ 
แผงเติมพื  น        

6. เวลาในการสร้างสะพาน 
  เมื อทําการก่อสร้างในนํ  านิ ง ณ ตําบลที ได้มีการเตรียมการอย่างสมบูรณ์แล้ว        และใช้พนักงาน
ที ฝึกมาอย่างดีจนชํานาญถ้าสร้างในเวลากลางวันสามารถสร้างได้ในอัตรา 3 1/3 ฟ ุต/นาที ( 1 เมตรนาที) 

7. ความสามารถของสะพานจากตาราง 
ตารางที   4.1 ชั  นรับนํ  าหนักของสะพานเครื  องหนุนลอยยุทธวธีิเบา 

แบบของ
การ 

ข้ามอย่างธรรมดา ข้ามอย่างระมัดระวัง ข้ามอย่างเสี  ยงภ ัย 

ประกอบ ความเร็วกระแสนํ  า ฟุต/วินาที 
 3 5 7 8 9 11 3 5 7 8 9 11 3 5 7 8 9 11 

แบบ
ธรรมดา 

16 16 13 11 8 2 18 18 15 12 9 3 21 21 17 14 11 5 
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8. การจัดพนักงานประกอบสะพานเครื  องหนุนลอยตามลําดบัทุ่นและลําดับแพ 
8.1 การประกอบตามลําดับแพ ใช้กับความกว้างของลํานํ  าที  มากกว่า 300 ฟุต        ขึ  นไป  

( 90 เมตร) 

ตารางที   4.2 การจ ัดกําลัง 1 ร้อย ช. สําหรับประกอบสะพานตามลําดับแพ 
พนักงาน นายสิบ พล ฯ งานที  ต้องปฏ ิบัติโดยย่อ 

1. พนักงานเรือทุ่น 
2. พนักงานปูพื  น 
3. พนักงานประกอบแพ 
 
4. พนักงานนําแพ 
 
5. พนักงานประกอบ       
   สะพาน 
6. พนักงานตะม่อตลิ งฝั ง 
   ใกล้ 
7. พนักงานตะม่อตลิ งฝั ง 
   ไกล 

1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

10 
10 
6 
 
6 
 
4 
 
8 
 
8 

- ขนลง,ยกเรือลงนํ  าและต่อเรือทุ่น 
- ขนลง, วางแผงพื  น, ตงกระหนาบ และแผงเติมพื  น 
- ประกอบทอดปลายสะพานสําหรับเครื องหนุน   
  ตลิ งฝั งใกล้และฝั งไกลและทอดที ใช้ในตัวสะพาน 
- นําแพไปยังทอดสะพาน, ผูกสายโยงและจัดแนว     
  สะพาน 
- ประกอบทอดสะพานเข้ากับสะพาน 
 
- สร้างตะม่อตลิ งฝั งใกล้, ประกอบเครื องยกมุม, 
  แผงลาดขึ  นลงและรักษาแนวสะพาน 
- สร้างตะม่อตลิ งฝั งไกล, ประกอบเครื องยกมุม  
  และแผงลาดขึ  นลง 

รวม 7 52  
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8.2 การประกอบตามลําดับเรือทุ่น ใช้กับความกว้างของลํานํ  า  ไม่เกิน 300 ฟุต ( 90เมตร) 

ตารางที   4.3 การจ ัดกําลัง 1 ร้อย ช. สําหรับประกอบสะพานตามลําดับแพ 

พนักงาน 
นาย
สิบ พลฯ งานที  จะต้องปฏ ิบัติโดยย่อ 

1. พนักงานเรือทุ่น 
2. พนักงานปูพื  น 
3. พนักงานนําเรือทุ่น 
 
4. พนักงานประกอบ 
   สะพาน 
5. พนักงานเครื องหนุนตลิ ง 
   ฝั งใกล้ 
6. พนักงานเครื องหนุนตลิ ง 
   ฝั งไกล 
7. พนักงานโยงยึด 

1 
1 
- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

10 
10 
2 
 
4 
 
8 
 
8 
 

12 

- ขนลง, ยกเรือลงนํ  าและต่อเรือทุ่นครึ งท่อน 
- ขนลง, วางแผงพื  น, แผงเติมพื  น,ตงกระหนาบ 
- นําทอดสะพานที วางเสร็จแล้วไปยังที ประกอบ 
  สะพาน 
- ประกอบทอดสะพานที ประกอบแล้วเข้ากับสะพาน 
 
- สร้างเครื องหนุนตลิ งฝั งใกล้, ประกอบเครื องยก 
  มุม, แผงลาดขึ  นลงและรักษาแนวสะพาน 
- สร้างเครื องหนุนตลิ งฝั งไกล, ประกอบเครื องยก 
  มมุ, แผงลาดขึ  นลง 
- วางสายสมอ, สายโยงยึด และสายหนวดพราหมณ์ 
  บนฝั ง 

รวม 6 54  
 

9. การปิดสะพาน 
 ในการปิดสะพานนั  นให้ดึงทอดปลายสะพานฝั งใกล้เข้ามาใกล้ตลิ งให้มากที สุดเท่าที จะทําได้  
เพื อให้ประกอบทอดสุดท้ายของสะพานได้ ต่อจากนั  นให้ดันปลายสะพานฝั งไกลออกไปทางนํ  า ไปเข้าที 
สุดท้ายที ฝั งไกลที ได้เตรียมไว้ ซึ  งต้องให้แน่ใจว่าเรือทุ่นต้องอยู่ในนํ  าลึกพอ เพื อป้องกันไม่ให้เรือทุ่นติดดิน   
จะต้องปรับสายโยงเรือทุ่นทุกสาย ทําแนวสะพานให้ตรงและปรับสายหนวดพราหมณ์บนฝั ง 

10. ระบบการโยงยึดของสะพานเครื  องหนุนลอยยุทธวิธีเบา  2  ระบบ 
10.1 ระบบสายหนวดพราหมณ์ (นํ  านิ  ง) ทํามุม 45 องศา กับแนวสะพาน 
10.2 ระบบขึงสายสมอประกอบสายโยง (จากนํ  านิ  งถ ึง 11 ฟุต/วินาท)ี 
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10.2.1 นํ  านิ  งใช้สายหนวดพราหมณ์ขึงท้ายนํ  าและเหนือนํ  าทุก ๆ 3 ทุ่น 
10.2.2 ความเร็วกระแสนํ  า ตั  งแต่ 3 ฟุต/วินาที ลงมาใช้สายสมอประกอบสาย 

โยงยึดเหนือนํ  าทุก 2 ทุ่น และท้ายนํ  าใช้สายหนวดพราหมณ์ทุก ๆ 3 ทุ่น 

10.2.3 ความเร็วกระแสนํ  า 4 -11 ฟุต/วินาที (1.2 - 3.5 เมตร/วินาที) ใช้สายสมอ 
ประกอบสายโยงเหนือนํ  าทุกทุ ่น, ท้ายนํ  าทุก 4 ทุ ่น 

10.2.4 ทุก ๆ กรณีย์ใช้สายหนวดพราหมณ์ขึงทุ่นแรกเสมอ 
11. การตรวจสอบสะพานขั  นสุดท้าย 

11.1 ตรวจทางขึ  นลงของสะพานทั  งสองข้าง ต้องให้แน่ใจว่าฐานรากมีความมั  นคงเพียงพอ 
ที  จะรองรับการจราจรที  จะใช้ข้ามสะพานได้ 

11.2 ตรวจสอบรอยต่อต่าง ๆ ของสะพานเพื  อให้แน่ใจว่าไม่มีสลักตัวใดหลวม    และได้ 
ใส่สลักนิรภ ัยตลอดทั  งสะพาน 

11.3 ตรวจสอบดูว่าได้ใช้เครื  องโยงยึดอย่างถ ูกต้อง 
12. การระมัดระวังในการปฏ ิบัติการข้ามลํานํ  า, การปรนนิบัติบํารุง และการซ่อมแซม
สะพาน 

12.1 นํ  าเข้าเรือ จะเนื  องจากเรือรั  ว หรือนํ  ากระฉอกเข้าเรือเมื  อกระแสนํ  าไหลเชี  ยวจะต้อง 
เอานํ  าออกให้หมดมิฉะนั  นจะลดขีดความสามารถในการรับนํ  าหนัก 

12.2 การโคลงตัวของเรือทุ่นจะมีการโคลงตัวไปทางข้างเสมอในเมื  อมีเครื  องบน    จะต้อง 
ยึดห่วงสลักให้แน่นตลอดเวลาเพื  อป้องกันการโคลงตัวของเรือทุ ่น 

12.3 เรือทุ่นที  ชํารุดเสียหาย จะต้องนําออกไป   และนําเรือทุ่นที  ดีเข้าแทน  กระทําได้โดย 
ผ่อนห่วงยึดในเรือทุ่นที  เสียหายและเพิ  มนํ  าหนักเรือด้วยทหารหรือนํ  าจนเรือ  ทุ่นสามารถลอดข้าง
ใต้แผงพื  นของสะพานนําเรือทุ ่นออกมาได้ แล้วนําเรือทุ่นที  ดีเข้าไปแทนโดยดําเนินการกลับกัน 

12.4 จะต้องรักษาพื  นสะพานให้สะอาดไม่ให้มีโคลนและวัสดุอื  น ๆ อยู ่บนพื  น 
12.5 ต้องระมัดระวังอย่าให้สิ  งหนึ  งสิ  งใดตกลงไปในเรือทุ ่น     เพราะผิวนอกของเรือทุ่น 

ทําด้วยอะลูมิเนียมบาง ๆ และอ่อนแอต่อการชํารุดเสยีหาย 
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13. การหาจ ํานวนทอดของสะพาน 
13.1 จ ํานวนทอดของสะพาน          = ความกว้างลํานํ  า (ฟุต)   -  2       

       ความยาวของทอด (ฟุต) 

13.2 จ ํานวนเรือทุ่นครึ  งท่อน  = จํานวนทอด x 2    ลํา  (แบบธรรมดา) 

13.3 จ ํานวนเรือทุ่นครึ  งท่อน  = จํานวนทอด x 11  x 2 ลํา (แบบเสริม) 
                 8 

14. อัตราการจ่าย 
      พัน ช. พล .ร.  2   ชุด 
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 บทที   5 
สะพานเครื  องหนุนลอย M 4 T 6 

1. กล่าวทั  วไป 
 จากประสบการณ์ที ได้รับจากสงครามโลกครั  งที  2   ผู ้ นําทางทหารได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
ขนส่งทางอากาศ  และความสามารถที  เคลื อนย้ายหน่วยทหารข้ามเครื องกีดขวาง ที เกิดจากธรรมชาติ 
ตลอดจนได้มีการประดิษฐ์อาวุธปรมาณู ขึ  นมาใช้     ทําให้เกิดมีความเปลี ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ในทาง
ยุทธวิธี ซึ งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื องอํานาจผู ้ นําทางอากาศ 
 การปฏิบัติการข้ามลํานํ  าได้มีความสําคัญอย่างยิ งยวดมาแล้วตั  งแต่เริ ม    มีการบันทึกในทาง
ประวัติศาสตร์ขึ  น จะเห็นได้ว่าสะพานเครื องหนุนลอยในสงครามปัจจุบันได้มีบทบาทเพิ  มมากยิ งขึ  น ซึ งจะ
เห็นได้ว่าในระหว่างสงครามครั  งหลังนี  ได้เกิดมีความจําเป็นที จะต้องมีสะพานที  คล่องตัว คือใช้สร้างด้วยมือ
ได้, สามารถรับนํ  าหนักทุกชนิดของกองพล,      และสามารถขนส่งทางอากาศได้   จะเห็นได้ว่าสะพาน
เครื องหนุนลอย M 4 T 6    เป็นสะพานที สนองข้อพึงประสงค์ข้างต้นนั  นได้สําหรับสะพาน  
M 4 T 6 เป็นสะพานที มีจุดกําเนิดจากประสบการณ์ใช้เวลาเป็นปี ๆ ของสะพานที  มีชื อเสียงที สุดของกองทัพ 
สองชนิด คือ สะพานเครื องหนุนลอยชั  น 60 และสะพานตงพื  นอะลูมิเนียม  M 4. 
 ในสงครามโลกครั  งที สองก็ได้มีการประดิษฐ์สะพานเครื องหนุนลอยชั  น 60 ขึ  นมาใช้       เพื อให้รับ
นํ  าหนักยวดยานทางยุทธวิธีที หนักยิ งขึ  น ซึ งนํามาใช้ในกองทัพและยังออกแบบให้ใช้ได้กับยานล้อ หรือยาน
สายพานที มีความกว้างมากยิ งขึ  นด้วยโดยใช้กับทุ่นยางลมอัดรับนํ  าหนักได้   24 ตัน     ได้เพิ มลักษณะให้มี
ความสามารถมากยิ  งขึ  น         คุณประโยชน์เหล่านี  แม้ว่าจะมีความสําคัญอย่างยิ งก็ถูกลบล้างไปจากการที 
ไม่สามารถทําการสร้างสะพานนี  ได้ถ้าปราศจากปั  นจั  นนอกจากนั  นสะพานนี  ยัง     มีลักษณะอุ ้ยอ้ายอีกด้วย 
 ต่อมาไม่นานจึงได้มีการปรับปรุงสะพานเครื องหนุนลอยให้เป็นสะพานที กว้างขึ  นและให้สามารถรับ
ยวดยานที มีนํ  าหนักและฐานกว้างได้ด้วย สําหรับสะพานนี  มีข้อดีที เด่นชัดคือ นํ  าหนักเบาเพราะสร้างด้วย
อะลูมิเนียม อย่างไรก็ตามเรือทุ่นอะลูมิเนียมที ใช้กับสะพานนี   จะจมได้ง่ายในลํานํ  าที มีกระแสนํ  าไหลแรง
ตลอด ทั  งก็ต้องใช้ปั  นจั นในเวลาสร้างสะพานด้วย 
 ด้วยการผสมนําเอาลักษณะที ดีที สุดบางประการของสะพานชั  น 60 และสะพาน M 4  เข้าด้วยกัน 
เราจะได้สะพานใหม่ชื อ  M 4 T 6 ในสะพานชนิดนี   ได้ปรับเครื องล่างของสะพานชั  น 60 ทุ่น 24 ตัน พร้อม
กับเครื องรองให้ใช้ได้กับเครื องบน (ตงพื  นอะลูมิเนียม) ของสะพาน M 4        ทําให้สะพานเครื องหนุนลอย 
M 4 T 6  เป็นสะพานที คล่องตัวที สุดที เคยออกแบบมาก่อน 
 สะพานเครื องหนุนลอย M 4 T 6  จัดเป็นสะพานทางยุทธวิธี สามารถลําเลียงทางอากาศ, สร้างด้วย
กําลังคนและสามารถให้ยุทโธปกรณ์ทางยุทธวิธี  และการส่งกําลังขนาดหนักข้ามได้ ซึ งตามธรรมดาหน่วยที 
ได้รับภารกิจให้ยึดที หมายขั  นที  สาม       ในระหว่างการเข้าตีข้ามลํานํ  า ที มีเวลาเตรียมการ ตามความจําเป็น
เพียงพอที จะสร้างข้ามได้ ทั  งส่วนประกอบของสะพานนี  สามารถใช้สร้างแพ  และทอดสะพานเครื องหนุนมั น
ได้ด้วย 
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2. รูปร่างลักษณะรายละเอียดชิ  นส่วนของสะพาน, เครื  องประกอบชุด        และ
เครื  องช่วยฝึกในการประกอบสร้าง 

2.1 เครื  องบน 
2.1.1 ตงพื  นยาว  

   ทําด้วยอะลูมิเนียมผสมใช้ทําพื  นต่อเนื องระหว่างทอดเครื องหนุนมั น  และสะพาน
เครื องหนุนลอย ตงพื  นยาวตงหนึ งมี 4 เดือย (ตอนใน 2 ตอนปลาย 2)     เพื อสอดเดือยเข้ากับคานต่อตงพื  น 
ที หัวตงทั  งสองข้างจะมีเหล็กสําหรับหิ  วตงเป็นพื  นที ว่างสําหรับใช้มือสอดหิ  วได้ ตงพื  นยาวข้างในกลวงนํ  าเข้า
ไม่ได้แต่ลอยนํ  าได้ สําหรับมิติขนาด,นํ  าหนัก และระวางขับนํ  ามากที  สุด มีดังนี   

รูปที   5.1 ตงพื  นยาว 

 
  กว้าง 8 3/4  นิ  ว ยาว 15  ฟ ุต  สูง 9 1/4  นิ  ว 
  นํ  าหนัก 225  ปอนด์ (ประมาณ)  ระวางขับนํ  า 300  ปอนด์ 

2.1.2 ตงพื  นสั  น  
   ทําด้วยอะลูมิเนียมผสมมีเดือยที ปลายทั  งสองข้าง    สําหรับสอดลงไปในคานต่อ
ตงพื  น ตงพื  นสั  นมีพิกัดหน้าตัดและที หิ  วเช่นเดียวกับตงพื  นยาว ซึ งข้างในกลวง นํ  าเข้าไม่ได้  และลอยนํ  าได้ 
ตงพื  นสั  นใช้สําหรับเติมช่องว่างที  เกิดจากการวางตงพื  นสลับแนว ตงพื  นสั  นมีขนาดดังนี   

รูปที   5.2 ตงพื  นสั  น 

 
  กว้าง    8 3/4 นิ  ว ยาว 8  ฟ ุต 4 นิ  ว สูง 9 1/4 นิ  ว    
  นํ  าหนัก     122  ปอนด์ (ประมาณ) ระวางขับนํ  า 160  ปอนด์                           

2.1.3 ตงพื  นปลายเรียว  
   ทําด้วยอะลูมิเนียมผสม ที  ปลายข้างหนึ งของตงพื  นปลายเรียวมีหน้าตัดเหมือนกับ
ตงพื  นยาวและตงพื  นสั  น     มีเดือยสําหรับสอดลงในคานต่อตงพื  น   และที หิ  วเช่นเดียวกัน ปลายอีกข้างหนึ ง
เรียวลงและมีแผ่นเดือยบานพับเพื อต่อตงพื  นกับคานต่อตงพื  น  สําหรับตงพื  นปลายเรียวใช้ที ตะม่อตลิ งของ
สะพานเพื อให้หัวสะพานมีลาดขึ  นลง และยังใช้เติมช่องวาง ที มีระยะ 6 ฟ ุต 8 นิ  ว บนพื  นสะพาน   ที เกิดจาก
การวางตงสลับแนวในกรณีพิเศษ ตงพื  นปลายเรียวมีขนาดดังนี   
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 รูปที   5.3 ตงพื  นปลายเรียว 

 
 
   กว้าง  8 3/4 นิ  ว 
   ยาว  6  ฟ ุต 8  นิ  ว 
   สูง  9 1/2 นิ  ว (มากที สุด) 
   นํ  าหนัก  100  ปอนด์ (ประมาณ) 

2.1.4 เหล็กเสริมตงกระหนาบ  
   ใช้ในการยกตงพื  นขึ  นเหนือจากระดับพื  น 6 นิ  ว           เพื อทําให้มีตงกระหนาบ
เป็นขอบ เหล็กเสริมตงกระหนาบหนักประมาณ 15 ปอนด์ ทําด้วยเหล็กเหนียว 

รูปที   5.4 เหล ็กเสริมตงกระหนาบ 
 

 
 

 2.2 เครื องล่าง 
   2.2.1 ทุ่นยางลมอัดครึ  งทุ่น 

รูปที   5.5 ทุ ่นยางลมอัด 
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 มีขนาดกว้าง 9 ฟ ุต ยาว 22 ฟ ุต สูง 3 ฟ ุต หนัก 750 ปอนด์   รับนํ  าหนักได้ 12 ตัน มี 3 ท่อ แต่ละท่อ
โต 3 ฟ ุต และแต่ละท่อมี 4 ห้อง เติมลม ห้องละ 2 ปอนด์ต่อตารางนิ  ว เมื อปล่อยลมสามารถพับเก็บ  และ
นําไปมาได้ 
  2.2.2 เครื  องรอง 
   2.2.2.1 แผงรองตอนใน        จํานวน  8  แผง 
   2.2.2.2 แผงรองตอนปลาย    จํานวน  2  แผง 
   2.2.2.3 คานรองตอนกลาง    จํานวน  2  คาน 
   2.2.2.4 คานรองตอนปลาย   จํานวน  4  คาน 
   2.2.2.5 คานรองตอนยื  น       จํานวน  4  คาน 

รูปที   5.6 เครื องรอง 

      
  2.2.3 กรอบเสริมเครื  องรองมี 2 ฃนิด 
           2.2.3.1 กรอบเสริมเครื  องรองชนิดธรรมดา  
    เป็นโครงเหล็กที ส่งนํ  าหนักจากเครื องบนไปยังเครื องล่าง    ทําด้วยเหล็ก
คาน 4 นิ  ว มีรูปร่างเป็นตัว ยู (U)  เพื อให้มีระยะห่างระหว่างเครื องรองและเครื องบนมากขึ  น   ทั  งนี  จะทําให้
สะดวกต่อแรงงานที  จะลงไปอยู่ใต้เครื องบนเพื อสอดใส่สลักต่อตงพื  น ระยะทอดเครื องหนุนลอยหนึ งทอดใช้
กรอบเสริมเครื องรองชนิดธรรมดาสองกรอบ,คานต่อตงพื  นสองคานต่อติดกับกรอบเสริมเครื องรองด้วยสลัก     
กรอบเสริมเครื องรองชนิดธรรมดามีดังนี   

รูปที   5.7 กรอบเสริมเครื  องรองชนิดธรรมดา 

 
  กว้าง 5  ฟ ุต  6  นิ  ว   ยาว 7  ฟ ุต  
  สูง 1  ฟ ุต   4 3/4  นิ  ว     นํ  าหนัก 260  ปอนด์ (ประมาณ) 
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    2.2.3.2 กรอบเสริมเครื  องรองชนิดเบี  ยงศูนย์  
    คล้ายกันกับชนิดธรรมดา แต่ใช้ในทอดปลาย ทั  งสองข้างของสะพาน

เครื องหนุนลอย เพื อให้ทุ่นริมตลิ ง 2 ทุ่น          อยู่ชิดกันทําให้ความสามารถของทอดปลายเพิ มมากยิ งขึ  น 
กรอบเสริมเครื องรองชนิดเบี ยงศูนย์     จําเป็นต้องใช้ในวิธีการนี   เพราะเหตุว่าทุ่นมีความกว้าง 9 ฟ ุต และ
ระยะห่างที จะมีขึ  นได้เนื องจากเดือยของตงพื  นเท่ากับ 1ฟ ุต 8 นิ  ว กรอบเสริมเครื องรองชนิดเบี ยงศูนย์  ใช้
วางบนทุ่นที  2 จากตลิ งจํานวน 2 กรอบ, กรอบนี  จะเบี ยงศูนย์ไป 14 นิ  ว กรอบเสริมเครื องรองชนิดเบี ยงศูนย์
ใช้ในการเสริมความแข็งแรงของสะพานและแพมีขนาดดังนี   

รูปที   5.8 กรอบเสริมเครื  องรองชนิดเบี  ยงศูนย์ 

 
 กว้าง  5  ฟ ุต   6  นิ  ว  ยาว  8  ฟ ุต    1 1/2  นิ  ว  
 สูง  1  ฟ ุต     4 7/8  นิ  ว นํ  าหนัก  275  ปอนด์ (ประมาณ) 
         2.2.4 คานต่อตงพื  น 
                ทําจากอะลูมิเนียมผสมใช้ในการต่อตงพื  นเข้ากับกรอบเสริมเครื องรอง    ในทอด
เครื องหนุนลอย คานต่อตงพื  นมีช่องสําหรับสอดเดือยตงพื  น 26 ช่อง แต่ละช่องห่างกัน 9 1/4 นิ  ว  และทาง
ด้านข้างมีรูสําหรับสอดเดือยยึดตงพื  น นอกจากใช้ในทอดเครื องหนุนลอยแล้ว คานต่อตงพื  นยังมีประโยชน์
ใช้ในทอดแขวน (ทอดยื น)     และทอดเครื องหนุนมั นอีกด้วย ถ้าเพิ มแผ่นรับแรงอัดเข้าไป 2 แผ่นคานต่อตง
พื  น ยังเป็นกันทรุดสําหรับสะพานเครื องหนุนมั นและเครื องหนุนลอยได้ด้วย ในการปฏิบัติงานในเวลา
กลางคืน ใช้สีสะท้อนแสงทาที ร่องเพื อให้สะดวกต่อการสร้าง คานต่อตงพื  นมีขนาดดังต่อไปนี   

รูปที   5.9 คานต่อตงพื  น 

 
   กว้าง  20  ฟ ุต   10  นิ  ว 
   ยาว  7   นิ  ว 
   สูง  5 5/8    นิ  ว 
   นํ  าหนัก  250  ปอนด์ (ประมาณ) 

 
 
 
 

 
 



 5-6 
 2.3 แผ่นปิดรอยต่อ 
         ทําจากอะลูมิเนียมผสมใช้ปิดรอยต่อบนพื  นที ตะม่อตลิ งทั  งสองข้างและตะม่อวาง     เพื อ
ป้องกันพื  นสะพานมิให้ชํารุดเนื  องจากเดือยโลหะของยานพาหนะประเภทสายพาน        แผ่นปิดรอยต่อสั  น 
2 แผ่น ใช้ในการปิดสะพานที มีความกว้างตามธรรมดา แผ่นปิดรอยต่อมีขนาด ดังนี   

รูปที   5.10 แผ่นปิดรอยต่อ 

 
  แผ่นปิดรอยต่อยาว    แผ่นปิดรอยต่อสั  น 
  ยาว 5  ฟ ุต  4  นิ  ว    ยาว 1  ฟ ุต  6  นิ  ว 
  หนัก 97 ปอนด์    หนัก 28 ปอนด์ 
 2.4 เหล็กสกัดต่อเรือทุ่น 
         ใช้สําหรับต่อเรือทุ่นเข้าด้วยกัน ในหนึ  งทอดของสะพานหรือแพใช้เหล็กสลักต่อเรือทุ่น 3 อัน 
ต่อที ตรงกลาง 1 อัน และที ด้ามปลายข้างละ 1 อัน 

รูปที   5.11 เหล็กสลักต่อเรือทุ่น 

 
 
 2.5 แผ่นรับแรงอัด 
         แผ่นรับแรงอัดสองแผ่น ประกอบติดกับคานต่อตงพื  นแล้วใช้เป็นตะม่อตลิ ง สําหรับสะพาน
เครื องหนุนมั นและ หนุนลอย แผ่นรับแรงอัดติดแน่นกับคานต่อตงพื  น ในวิธีเดียวกันกับกรอบเสริมเครื องรอง 
แผ่นรับแรงอัดแต่ละแผ่น มีขนาด ดังนี   

รูปที   5.12 แผ่นรับแรงอัด 

 
   กว้าง  1  ฟุต    
   ยาว  5  ฟ ุต   9 3/4  นิ  ว 
   สูง  3 3/8   นิ  ว 

             นํ  าหนัก  165  ปอนด์ (ประมาณ) 
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  2.6 ตะม่อวาง 
รูปที   5.13 ตะม่อวาง 

 
 

ตารางที   5.1 ตะม่อวาง 
จํานวน รายการ หน่วยนํ  าหนัก/อัน (ปอนด์) 

1 
2 
2 
2 

คาน 
เสา 
กันทรุด 
ที ยึดกว้านโซ ่

              1,680 
                330 
                220 
                  20 

 ด้านบนของคานติดร่องไว้เพื อรับเดือยตงพื  น 22 อัน และมีรูทางระดับ 22 รู    ซึ งจะสอดใส่สลักยึด
เดือยตงพื  นให้อยู่กับที  คานติดกับเสาด้วยสลักขนาด 1 3/4 นิ  ว ยาว 11 3/8 นิ  ว   รูที เสาห่างกัน 6 นิ  ว     รูที 
คานห่างกัน 9 นิ  ว จากกึ  งกลางถึงกึ งกลางของรูที คาน มี 2 รู      ทําให้ปรับความสูงของคานได้ครั  งละ 3 นิ  ว 
การยกคานขึ  นและลงจะทําเมื  อบนพื  นสะพานนั  นไม่มีนํ  าหนักอยู่ข้างบน          สําหรับกว้านโซ่อาจปัดไปไว้
ทางข้างหรือเอาออกภายหลังจากที ได้ปรับคานแล้ว 
 2.7 แกงแนงตะม่อวาง 
          แกงแนงตะม่อวางทําให้ตะม่อทรงตัวได้มั นคงทั  งในทางข้างและตามยาว      อุปกรณ์ของ
แกงแนงตะม่อวางมีจํานวน และนํ  าหนักดังนี   

ตารางที   5.2 แกงแนงตะม่อวาง 
จ ํานวน รายการ หน่วยนํ  าหนัก/อัน (ปอนด์) 

4 
8 
4 
2 

แกงแนง 
เครื องยึดแกงแนง 
ส่วนปลายแกงแนง 
กุญแจปากตายพิเศษ 

                    145 
                     50 
                    107 
                     13 

 นอกจากรายการข้างบนนี  แล้ว อาจมีเสาครึ งท่อนรวมอยู่ด้วย          เพื อใช้เป็นเสาสมอบก กุญแจ
ปากตายชนิดพิเศษที ใช้ในการขันเครื องต่อเสา ใช้คลายปลอกกันทรุดออกจากกันทรุด และใช้ในการบังคับ
ส่วนต่าง ๆ ออกจากกัน 
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 2.8 เครื องช่วยในการสร้าง 
         2.8.1 ลูกกลิ  งลม  
   เป็นลูกกลิ  งผ้ายาง ซึ  งเมื อมีลมจะใช้ในการช่วยกลิ  งทุ่นของสะพานเครื องหนุนลอย 
M 4 T 6 จากตลิ ง ทุ่นของ M 4 T 6        เมื อประกอบเครื องรองแล้วจะหนักถึง 6,750 ปอนด์ จึงยากที จะนํา
ลงนํ  าได้ นอกจากจะใช้ลกูกลิ  งลม   หรือลูกกลิ  งอื น ๆ ลูกกลิ  งลมทําด้วยไนล่อนอาบนีโอเปรน   และมีรูปร่าง
เป็นทรงกระบอก ลูกกลิ  งแต่ละลูกยาว 11 ฟ ุต  มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ  ว  (เมื ออัดลมแล้ว)             จะหนัก 
40 ปอนด์ ลูกกลิ  งลมมีห้องลม 2 ห้อง มีฝากั  นระหว่างห้อง, มีลิ  นลมและที หิ  วปลายทั  งสองข้าง    ในระหว่าง
การประกอบสะพานให้วางลูกกลิ  งลมที ยังไม่ได้เติมลม วางไว้บนพื  นดิน แล้วประกอบทุ่น และเครื องรองบน
ลูกกลิ  งที ไม่มีลมนี      เมื อประกอบทุ่นเสร็จแล้ว ให้สูบลมเข้าลูกกลิ  งจนมีระยะห่างระหว่างพื  นดินกับส่วนล่าง
ของทุ่น 4 นิ  ว จะต้องใช้ลูกกลิ  งลม 4 ลูก อยู่ใต้ทุ่นตลอดเวลา และจําเป็นจะต้องใช้อีก 2 ลูก หรือมากกว่าใน
การเคลื อนทุ่นลงนํ  า การทอดทุ่นของสะพานเครื องหนุนลอยบนลูกกลิ  งอาจจะใช้แรงคนก็ได้ เมื อทอดทุ่นลง
นํ  าแล้วก็นําเอาลูกกลิ  งออกจากใต้ทุ่น แล้วลากเข้าสู่ฝั งโดยใช้เชือกที ผูกติดไว้ก่อน  แต่ถ้าบริเวณที สร้างไม่มี
ลูกกลิ  งลมอาจจะใช้รถ ดันทุ่นลงไปสู่นํ  าก็ได้             ซึ งตรงบริเวณนั  นจะต้องมีการเตรียมการทําให้มีลาดที 
พอเหมาะปราศจากหิน   และวัสดุอื น ๆ ที เป็นอันตรายต่อทุ่นได้ 
         2.8.2 เครื  องอัดลมและปล่อยลม 
         การอัดลมเข้าทุ่นยางใช้เครื องอัดลม 210 ลบ.ฟ ุต/นาที     โดยใช้ท่อร่วมมาตรฐาน 
สามารถต่อสายลมได้ 4 สาย ทําให้การเอาลมเข้าได้เร็วยิ งขึ  นสามารถเอาลมเข้าทุ่น 2 ทุ่นได้พร้อมๆ  กัน 
วิธีการอัดลมให้คลายจุกปิดลิ  น ทุ่นออก 1 รอบ ก่อนแล้วจึงเอาลมเข้าไป   เมื อลมเต็มแล้ว พนักงานผู ้ช่วย
หมนุจุกปิดลิ  นเข้าที ดังเดิม จากนั  นก็ดําเนินการเอาลมเข้าห้องต่อ ๆ ไป     ซึ งถ้าใช้ทหาร  4 คน ( พนักงาน 2 
และผู ้ช่วย 2) สามารถเอาลมเข้าทุ่นที  สมบูรณ์หนึ งทุ่นใช้เวลา 4 นาที ถ้าใช้สายลม 4 สาย พร้อม ๆ กัน       
จะใช้เวลาการเอาลมเข้าทุ่นได้สมบูรณ์ 2 ทุ่น ในเวลา 6 1/2 นาที เวลานี  ไม่รวมเวลาในการขนส่ง และเวลา
ในการคลี ทุ่นและวางทุ่นเข้าที    สําหรับความดันลมในแต่ละห้องใช้   2   ปอนด์/ตารางนิ  ว ทุกห้อง 
3. ความสามารถ การแบ่งมอบ การขนส่ง และการบรรทุก 
 สะพานเครื องหนุนลอย M 4 T 6 หนึ งชุด สามารถประกอบสร้างได้ดังนี   
 3.1 สร้างเป็นสะพานเครื องหนุนลอยแบบธรรมดาได้ยาว 141 ฟุต 8 นิ  ว สร้างได้ 1 สะพาน 
 3.2 สร้างเป็นสะพานเครื องหนุนลอยแบบเสริมความแข ็งแรงยาว  96 ฟุต  8 นิ  ว              
ได้ 1 สะพาน 
 3.3 แพ 4 ทุ่น แบบธรรมดาและเสริมความแข ็งแรงสร้างได้ 2 แพ 
 3.4 แพ 5 ทุ่น แบบธรรมดาสร้างได้ 1 แพหรือแบบเสริมความแข ็งแรงได้ 1 แพ 
 3.5 แพ 6 ทุ่น เสริมความแข ็งแรงสร้างได้ 1 แพ 
 3.6 สะพานเครื  องหนุนมั  นระยะทอดสั  น ๆ ระยะทอด 38 ฟุต 4 นิ  ว สร้างได้ 3 สะพาน 
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 4. การลําเลียงและการบรรทุก 
 สะพานเครื องหนุนลอย M 4 T 6 หนึ งชุดใช้รถบรรทุกสะพาน 5 ตัน จํานวน 12 คัน    ลําเลียงไปได้
ดังนี   
 4.1 ทอดลอยธรรมดา 5 ทอด ใช้รถ 5 คัน 
 4.2 ทอดลอยชนิดเบี  ยงศูนย์ 4 ทอด ใช้รถ 4 คัน 
 4.3 ชุดตะม่อวาง ใช้รถ 1 คัน 
 4.4 ชุดสายสมอประกอบสายโยง (ชุดโครงหอ) ใช้รถ 1 คัน 
 4.5 ชุดเครื  องมือช่วยต่าง ๆ พร้อมรอก ใช้รถ 1 คัน 
5. วิธีการประกอบสะพานเครื  องหนุนลอย M 4 T 6  
 5.1 วิธีการประกอบสร้างสะพานเครื  องหนุนลอย M 4 T 6 ชนิดธรรมดา 

รูปที   5.14 การประกอบแบบธรรมดา 

 
 ทอดปลายเสริมความแข็งแรงทั  ง 2 ฝั ง มีทอดละ 3 ทุ่น สําหรับทุ่นที  2  ใช้กรอบเสริมเครื องรองชนิด
เบี ยงศูนย์เข้าหาฝั ง   ใช้ตงพื  น 26 ตงพื  น 18 ตงจราจร ทอดยื น 21 ฟ ุต 8 นิ  ว  ทั  ง 2 ฝั ง  ใช้ 26 ตงพื  น 18 ตง
จราจร สําหรับทอดลอยธรรมดา ระยะห่างกึ  งกลางทุ่นถึงกึ งกลางทุ่น 15 ฟ ุต       ใช้ตงพื  น 22 ตงพื  น 18 ตง
จราจร 
         5.1.1 การประกอบทอดปลายเสริมความแข ็งแรง 
       5.1.1.1 วางทุ่น 3 ทุ่น ณ ที ประกอบแพให้เรียงกันตรงแนวโดยใช้ข้างเรียงกัน ทุ่นที  
1 และ 3 ใช้กรอบเสริมเครื องรองชนิดธรรมดา ทุ่นกลางใช้กรอบเสริมเครื องรองชนิดเบี ยงศูนย์เข้าหาฝั งทาง
ทุ่น 1 
       5.1.1.2 การวางตงพื  นมูลฐาน ให้แบ่งช่องสําหรับสอดเดือยของตงพื  นบนคานต่อ
ตงพื  นจากกึ งกลางออกไปข้างละ 13 ช่องทางซ้าย และทางขวาการทอดตงฝั งใกล้      คือการทอดตงพื  นให้
ปลายชี  เข้าหาฝั งใกล้    และสอดลงในช่องคานต่อตงพื  นหมายเลขคู่ทางซ้าย         และหมายเลขคี ทางขวา
ในทํานองเดียวกันการทอดตงฝั งไกล ก็โดยปลายตงชี  ไปทางฝั งไกล          ให้สอดเดือยตงพื  นลงในช่องคาน
หมายเลขคู่ทางขวาและหมายเลขคี ทางซ้าย 
                5.1.1.3 ให้ทอดตงฝั งใกล้ยึดทุ่น 2 กับทุ่น 1   โดยเริ มที คานทางฝั งไกลของทุ่นที  2 
คู่ซ้าย ช่องที   2,6 และหมายเลขคี ทางขวา ช่องที  3,7 
                5.1.1.4 ทอดตรงฝั งไกลยึดทุ่นที  2 เข้ากับทุ่นที  3   โดยเริ มคานฝั งใกล้ของทุ่นที  2 
คู่ขวาช่องที   2,6 และหมายเลขคี   ทางซ้ายช่องที  3,7 
               5.1.1.5 เติมตงพื  นให้เต็มช่องวางเป็น 26 ตงพื  น 18 ตงจราจร 
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         5.1.2 การประกอบทอดยื  น 21 ฟุต 8 นิ  ว 
                5.1.2.1 ประกอบคานบนฝั ง 3 คาน 
          5.1.2.2 คานที  2 ห่างจากคานแรก 6 ฟ ุต 8 นิ  ว 
       5.1.2.3 สอดเดือยคานต่อตงพื  นเริ มจากคานที  1 ช่อง 8 ทางซ้าย  และคานตัวที  2 
เริ มจากช่อง 7 ทางซ้าย ส่วนทางขวาเริ มจากคานที  1 ช่องที  7 และคานที  2 ช่องที  8  
       5.1.2.4 ใช้กําลังทหาร 25 คน ยกทอดยื นที ประกอบตงมูลฐานแล้วเข้าไปประกอบ
กับทอดปลายและเติมตงพื  นที เหลือช่องว่าง จนเต็มเป็น 26 ตงพื  น 18 ตงจราจร 
       5.1.2.5 ที ฝั งไกลก็ทําเช่นเดียวกับฝั งใกล้ โดยประกอบเป็นตงมูลฐานของทอดยื น
ฝั งไกล แล้วนําตงพื  นที ใช้เติมช่องว่างบรรทุกไปบนแพของทอดปลายฝั งไกล พร้อมบรรทุกรถถากถางขึ  นไป
ด้วยโดยใช้เรือดันแพข้ามไปยังฝั งไกล ทําการปรับตลิ งเพื อปิดสะพาน 
         5.1.3 การปิดสะพาน 
       ช่องว่างระหว่างทอยปลายเสริมความแข็งแรงทั  งสองฝั งเราสามารถคํานวนได้เพื อ
จะหาจํานวนทอดลอยเข้ามาปิดสะพาน  สําหรับทอดลาดประกอบแบบ  22 ตงพื  น  18 ตงจราจร  ปกติแล้ว 
ระยะช่องว่างจากคานต่อตงพื  นทางนํ  าของทุ่นทางฝั งใกล้ไปยังคานต่อตงพื  นทางนํ  า      ของทอดปลายเสริม
ความแข็งแรงฝั งไกลจะต้องเป็นระยะ 15 ฟ ุต เสมอ          ดังนั  นจึงต้องดันทอดยื นฝั งไกลเข้าออกให้ได้ระยะ 
15 ฟ ุตโดยอาจจะใช้รถถากถากปรับพื  นที ตลิ งฝั งไกลก็ได้ แล้วปิดสะพาน 
 5.2 วิธีการประกอบสร้างสะพานเครื  องหนุนลอย M 4 T 6 ชนิดเสริมความแข ็งแรง 

รูปที   5.15 การประกอบแบบเสริมความแข ็งแรง 

 
 การประกอบสะพานชนิดเสริมความแข็งแรง นั  น     ทอดปลายเสริมความแข็งแรงทั  งสองฝั งรวมทั  ง
ทอดลอยจะประกอบเป็นแบบเดียวกัน สําหรับทอดลอยจะห่างจากทอดปลาย 6 ฟ ุต 8 นิ  ว การประกอบเป็น
แบบ 26 ตงพื  น 18 ตงจราจร รวมทั  งทอดยื นทั  ง 2 ฝั ง ยาว 21 ฟ ุต 8 นิ  ว ด้วย               จากนั  นสร้างทับด้วย
ทอดหนุนมั  น ยาว 38 ฟ ุต 4 นิ  ว   จากทอดยื นจนถึงทอดปลาย ทําเช่นเดียวกันทั  งสองฝั ง        สําหรับวิธีการ
ประกอบทอดปลาย,ทอดลอยและทอดยื นมีดังนี   
         5.2.1 ทอดปลายทั  งสองฝั ง  
   ประกอบโดยนําทุ่น 3 ทุ่น  ใช้ข้างเรียงกันให้ตรงแนว ให้ทุ่นที  1 กับที  3            ใช้
กรอบเสริมเครื องรองชนิด เบี ยงศูนย์เบี ยงเข้ามาปิด ทุ่นที  2 ตรงกลาง          ซึ งใช้กรอบเสริมเครื องรองชนิด
ธรรมดาทําให้ แต่ละทุ่นห่างกัน 1 ฟ ุต 8 นิ  ว  จากนั  นวางตงพื  นมูลฐาน           โดยทอดตงฝั งใกล้จากทุ่นที  2 
ไปทุ่นที  1 คู่ซ้าย (2,6) คี ขวา (3,7) ต่อไป      ทอดตงฝั งไกลจากทุ่น 2 ไปทุ่นที  3 คู่ขวา (2,6)    คี ซ้าย (3,7) 
จากนั  นเติมตงพื  นลงในช่องว่างจนเต็ม 26 ตงพื  น 18 ตงจราจร    ทําเช่นเดียวกันทั  งสองฝั งรวมทั  งทอดลอย
ด้วย จะเป็นกี ทอดก็ได้แต่ระยะห่างระหว่างทอด 6 ฟ ุต 8 นิ  ว 
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          5.2.2 การสร้างทอดยื  น 21 ฟุต 8 นิ  ว      
   โดยการประกอบตงมูลฐานจากฝั งวางคานต่อตงพื  น 3 คานให้คานที  2 ห่างจาก

คานแรก 6 ฟ ุต 8 นิ  ว คานที  3 ห่างจากคานที  2 , 8 ฟ ุต 4 นิ  ว โดยวางตงพื  นทางซ้ายคานที  1 ช่องที  7 คานที  
2 ช่องที  8 สําหรับทางขวา วางตงพื  น คานที  1 ช่องที  8  และคานที  2 ช่องที  7 จากนั  นใช้ทหาร 25 คน ยกไป
ต่อกับทอดปลายทําเช่นนี  ทั  งสองฝั ง   สําหรับทอดยื นก็ประกอบแบบ 26 ตงพื  น 18 ตงจราจรด้วย 
         5.2.3 สําหรับสะพานแบบเสริมความแข ็งแรง 
   ให้สร้างทอดหนุนมั นยาว  38 ฟ ุต  4 นิ  ว  ทับไว้บนทอดยื น และทอดปลายทั  งสอง
ฝั งด้วย 
 5.3 การประกอบเพื  อลดความสามารถในการรับนํ  าหนักของสะพาน 
         บางโอกาสเมื อไม่มียานพาหนะที มีนํ  าหนักมาก ๆ ข้าม   คงมีแต่ยานพาหนะนํ  าหนักน้อย ๆ 
ข้ามไปเท่านั  นในกรณีอย่างนี  เราสามารถที  จะถอดทอดลอยของสะพานบางส่วนออกไป      ใช้เป็นแพส่งข้าม
ยังพื  นที อื นก่อนก็ได้  เมื อสะพานมีความจําเป็นจะให้ยานพาหนะที มีนํ  าหนักมาก ๆ มาข้ามอีก เราก็สามารถ
นําทอดลอยที ถอดออกไปเข้ามาประกอบตามเดิม    และรับนํ  าหนักเพิ มขึ  นตามเดิมได้ในลักษณะดังนี   
         5.3.1 การประกอบแบบระยะห่างทอดลอย 30 ฟุต 

รูปที   5.16 การประกอบแบบระยะห่างทอดลอย 30 ฟุต 

 
         5.3.2 การประกอบแบบระยะห่างทอดลอย 45 ฟุต 

รูปที   5.17 การประกอบแบบระยะห่างทอดลอย 45 ฟุต 

 
         5.3.3 การประกอบแบบระยะห่างทอดลอย 60 ฟุต 

รูปที   5.18 การประกอบแบบระยะห่างทอดลอย 60 ฟุต 

 
 การขยายระยะห่างของทอดลอยตามแบบต่าง ๆ นั  นต้องอยู่บนพื  นฐานการประกอบแบบมาตรฐาน 
คือ 15, 30, 45 และ 60 ฟ ุต       สําหรับการนําทอดลอยออกเพื  อให้ได้ระยะห่างตามที ต้องการทําได้โดยการ
ปล่อยลมออกจากทุ่นแล้วปลดออกจากส่วนของสะพาน และนําไปใช้ในส่วนอื  น ๆ ต่อไป 
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 5.4 การประกอบสะพานที  มีความกว้างเพียงครึ  งทุ่น 
          การประกอบแบบนี  ก็เป็นแบบเดียวกันกับแบบปกติที  ใช้ทุ่นครึ งทุ่น 2 ลํา นํามาต่อกันเป็น
หนึ งทุ่นเต็ม แต่แบบนี  เราใช้เพียงครึ งทุ่นเท่านั  นโดยวางแผงรองตอนใน 4 แผง, แผงรองตอนปลาย 1 แผง, 
คานรองตัวกลาง 2 คาน, คานรองส่วนยื น 2 คาน โดยไม่ใช้คานรองตัวปลาย     ดังนั  นการต่อระหว่างคาน
รองตัวกลางกับคานรองส่วนยื น จึงต้องมีตวัต่อพิเศษที อาจจะทําขึ  นในสนามก็ได้เข้ามาใช้ต่อ  คานทั  งสอง 
จากนั  นก็วางกรอบเสริมเครื องรอง 2 กรอบ      และคานต่อตงพื  นลงไป สําหรับทอดปลายทั  งสองฝั งก็คงทํา
เช่นเดียวกันกับแบบปกติ คือ    ให้ทุ่นกลางใช้กรอบเสริมเครื องรองชนิดเบี ยงศูนย์ 

รูปที   5.19 ข้อต่อคานพิเศษ 

 
 
เข้าหาทุ่นที  1 ริมฝั ง และทอดยื นทั  งสองฝั งใช้ 21 ฟ ุต 8 นิ  ว สําหรับเครื องบนของสะพานชนิดนี  ปูยกขอบกัน
ล้อขึ  น 2 ข้างตรงกลาง เป็นการบังคับให้ยานพาหนะที วิ งบนสะพานให้อยู่ในแนวกึ  งกลางทุ่น   ซึ งแต่ละข้าง
ทางวิ งจะมีความกว้าง 6 ตงพื  น ดังรูป 

รูปที   5.20 การประกอบแบบครึ  งทุ่น 
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  5.5 ความสามารถของสะพาน M 4 T 6 แบบต่าง ๆ 
          5.5.1 ความสามารถของสะพาน M 4 T 6 ประกอบแบบธรรมดาตามตารางที   5.3 

ตารางที   5.3 ชั  นสะพาน M 4 T 6 
 ความเร็วกระแสนํ  า  ฟุต/วินาที 

แบบการข้าม 0 - 3 
0-1 
(ม.) 

5 
1.5 
(ม.) 

7 
2 (ม.) 

8 
2.5 
(ม.) 

9 
2.8 
(ม.) 

11 
3.4 
(ม.) 

     ธรรมดา (50) 
55 

(45) 
55 

(40) 
50 

(35) 
45 

(30) 
40 

(25) 
30 

     ระมัดระวัง (60) 
61 

(58) 
59 

(54) 
55 

(49) 
51 

(45) 
47 

(35) 
37 

     เสี ยงภัย (68) 
69 

(66) 
67 

(62) 
63 

(59) 
60 

(54) 
56 

(43) 
45 

 หมายเหตุ       ตัวเลขในวงเล็บแทนชั  นยานยนต์ล้อ, ตัวเลขตัวล่างแทนชั  นยานยนต์สายพาน, ชั  นที 
กําหนดให้นี  ใช้สําหรับสะพาน 22 ตงพื  น 18 ตง จราจร, ทอดปลายเสริมความแข็งแรง    และทอดยื น 21 ฟ ุต 
8 นิ  ว 
  5.5.2 ความสามารถของสะพาน M4 T6  ประกอบแบบเสริมความแข ็งแรง โดยมี
ระยะห่าง ระหว่างทุ่นโดยเฉลี  ย 10 ฟุต 

ตารางที   5.4 ชั  นสะพาน M 4 T 6 แบบเสริมความแข ็งแรง 
แบบการข้าม ความเร็วกระแสนํ  า ฟุต/วินาท ี

 0 - 3 
0 - 1 ม. 

5 
1.5 ม. 

7 
2 ม. 

8 
2.5 ม. 

9 
2.8 ม. 

11 
3.4 ม. 

ธรรมดา (75) 
* 75 

(75) 
* 75 

(70) 
75 

(65) 
70 

(55) 
60 

(27) 
30 

ระมัดระวัง (80) 
* 80 

(80) 
* 80 

(79) 
79 

(73) 
73 

(66) 
67 

(43) 
45 

เสี ยงภัย (90) 
* 90 

(90) 
* 90 

(90) 
* 90  

(87) 
 87 

(81) 
81 

(59) 
60 

 หมายเหตุ  5.5.2.1 ตัวเลขในวงเล็บแทนชั  นยานล้อ 
   5.5.2.2 ตัวเลขตัวล่างแทนชั  นยานสายพาน 
   5.5.2.3 ทอดลอยใช้ 22 ตงพื  น 18 ตงจราจร 
   5.5.2.4 ทอดปลายและทอดยื นทั  งสองฝั งใช้ 24 ตงพื  น 18 ตงจราจร 
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   5.5.2.5 ทอดหนุนมั นที สร้างทับข้างบนทอดยื น     และทอดปลายของสะพานใช้ 
22 ตงพื  น 18 ตงจราจร 
   5.5.2.6 เครื องหมายดอกจันทร์ คือ  ความสามารถของสะพานจะจํากัด      โดย
ทอดปลายของสะพาน 
 5.5.3 ความยาวของสะพาน M4 T6 ที  ขยายระยะห่างทอดลอยออกไป 

ตารางที   5.5 ชั  นของสะพาน M 4 T 6  แบบต่าง ๆ     
แบบของสะพาน แบบ 

การข้าม 
ความเร็วกระแสนํ  า ฟุต/วินาที 

  0-3 
0-1 ม. 

5 
1.5 ม. 

7 
2 ม. 

8 
2.5 ม. 

9 
2.8 ม. 

11 
3.4 ม. 

ระยะห่างทอดลอย 30 ฟ ุต 
18ตงพื  น 14 ตงจราจร 

ธรรมดา 
 

(23) 
26 

(22) 
25 

(19) 
22 

(17) 
20 

(15) 
18 

(9) 
11 

 ระมัดระวัง (26) 
28 

(24) 
27 

(21) 
24 

(19) 
22 

(17) 
20 

(12) 
14 

 เสี ยงภัย (30) 
32 

(29) 
31 

(27) 
29 

(24) 
27 

(22) 
25 

(17) 
19 

ระยะห่างทอดลอย 45 ฟ ุต 
16 ตงพื  น 12 ตงจราจร 

ธรรมดา 
 

(14) 
16 

(13) 
15 

(12) 
14 

(11) 
13 

(9) 
11 

(6) 
7 

 ระมัดระวัง (16) 
18 

(15) 
17 

(13) 
15 

(12) 
14 

(10) 
12 

(7) 
8 

 เสี ยงภัย (18) 
21 

(17) 
20 

(16) 
18 

(15) 
17 

(14) 
16 

(10) 
12 

ระยะห่างทอดลอย 60 ฟ ุต 
14 ตงพื  น 12 ตงจราจร 

ธรรมดา (10) 
12 

(9) 
11 

(8) 
9 

(7) 
8 

(6) 
7 

(4) 
4 

 ระมัดระวัง (11) 
13 

(10) 
12 

(9) 
10 

(8) 
9 

(7) 
8 

(5) 
5 

 เสี ยงภัย (12) 
15 

(11) 
14 

(11) 
13 

(10) 
12 

(9) 
11 

(7) 
8 
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   5.5.4 ความสามารถของสะพาน M 4 T 6 ประกอบแบบกว้างครึ  งทุ่น 
ตารางที   5.6 ชั  นของสะพาน  M 4 T 6 แบบครึ  งทุ่น 

แบบ 
การข้าม 

ความเร็วกระแสนํ  า ฟุต / วินาท ี  

 3 
1 เมตร 

5 
1.5 เมตร 

7 
2 เมตร 

8 
2.5 เมตร 

9 
2.8 เมตร 

10 
3 เมตร 

11 
3.4 เมตร 

ธรรมดา 18 16 13 11 7 4 0 
ระมัดระวัง 20 18 15 13 9 5 1 
เสี  ยงภ ัย 23 21 18 15 11 7 2 

 
6. การเตรียมที  สร้าง 
 การวางผัง และพื  นที ในการประกอบขึ  นอยู่กับสภาพของพื  นที  , เครื องมือที มีอยู่     และความยาว
ของสะพานที จะสร้าง การเตรียมตะม่อตลิ งสะพาน และระบบการโยงยึด ควรจะได้ดําเนินก่อน หรือกระทํา
ในขณะที กําลังสร้างทอดยื น 
7. การจัดพนักงานประกอบสร้างสะพานตามลําดับทอดและหน้าที  ของพนักงานต่าง  ๆ
            7.1 แรงงานในการสร้างและการจัด 

ตารางที   5.7 การจ ัดพนักงานสร้างสะพานตามลําดับทอด 
พนักงาน จ ํานวนพวก นายสิบ พลทหาร 

ตะม่อตลิ งฝั งใกล้ 
ตะม่อตลิ งฝั งไกล 
สูบลม 
เครื องรอง 
ส่งเรือทุ่น 
หามตง (จากฝั ง) 
ทอดตงพื  นใส่สลัก 
โยงยึด 
ตรวจสลัก 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
- 
1 
- 
2 
1 
2 
1 

8 
8 
2 

10 
2 
40 
12 
12 
2 
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 7.2 หน้าที  ของพนักงาน 
       7.2.1 พนักงานตะม่อตลิ งฝั งใกล้ เตรียมตะม่อตลิ  งฝั งใกล้โดยการใช้รถถากถาง พนักงาน
พวกนี  ยังมีหน้าที วางเสาสะพาน,หลักราวสะพาน และใส่เชือกราวสะพาน 
       7.2.2 พนักงานตะม่อตลิ งฝั งไกล มีหน้าที สร้างทอดปลายฝั งไกลด้วย     และเตรียมตะม่อ 
แล้ววางทอดปลายและทอดยื นให้สมบูรณ์ถ้าจําเป็นอาจใช้รถถากถาง 
       7.2.3 พนักงานอัดลม (สูบลม)    ขนทุ่นครึ งท่อนสองท่อนลงจากรถสะพาน วางลูกกลิ  งลม
ที ยังไม่ได้อัดให้เข้าที  แล้วนําทุ่นวางลงบนลูกกลิ  งลมนั  นแล้วต่อสายเชือกเข้ากับลูกกลิ  ง ต่อท่อลมและอัดลม
เข้าทุ่นจนเรียบร้อย หลังจากนําทุ่นลมอัดลงนํ  าแล้ว พนักงานพวกนี  ต้องนําลูกกลิ  งลมกลับและวางเข้าที ใหม่ 
เพื อใช้กับทุ่นต่อไป 
       7.2.4 พนักงานเครื องรอง ขนเครื องรองจากรถ   และนําไปประกอบเข้ากับทุ่น  โดยมีกรอบ
เสริมเครื องรอง, คานต่อตงพื  น และเครื องเสริมขอบกันล้อ 
       7.2.5 พนักงานส่งทุ่น มีหน้าที ส่งทุ่นที ประกอบแล้วไปยังที สร้างสะพานและต่อเข้ากับระบบ
โยงยึด 
       7.2.6 พนักงานหามตงพื  น  ขนตงพื  นลงและประกอบทอดปลายและทอดอื น ๆ ของสะพาน 
โดยการปูตงพื  น และใส่สลักตงพื  นจนครบ 
       7.2.7 พนักงานตรวจสลัก มีหน้าที ตรวจสลักตงพื  นที ยังไม่ได้ใส่ไว้เนื องจากใส่ยาก 
                7.2.8 พวกโยงยึด   ประกอบด้วย  การผูกสายสมอ, สายโยงยึดเรือทุ่น,      สายขึงสมอของ
โครงหอสมอบกนอนฝังดินและสายหนวดพราหมณ์ริมฝั ง 
8. การสร้างสะพานโดยวิธีนําแพเข้าเทียบ 

ตารางที   5.8 การจ ัดพนักงานสร้างสะพานตามลําดับแพ 
พนักงาน จ ํานวนพวก จํานวนนายสิบ พลทหาร 

ตะม่อตลิ งฝั งใกล้ 
ตะม่อตลิงฝั งไกล 
สูบลม 
เครื องรอง 
ส่งเรือทุ่น 
โยงยึด 
ประกอบแพ 
นําแพ 
ประกอบสะพาน 
ตรวจสลัก 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
- 
1 
- 
2 
1 
1 
1 
- 

8 
8 
2 
10 
2 
12 
20 
4 
10 
4 
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  8.1 หน้าที  ของพนักงาน 
  8.1.1 พนักงานตะม่อตลิ งฝั งใกล้ เตรียมตะม่อตลิ งฝั งใกล้ และใช้รถถากถาง    ถ้าจําเป็น 

รวมทั  งมีหน้าที รับผิดชอบในการสร้างทอดปลายฝั งใกล้ 
  8.1.2 พนักงานตะม่อตลิ งฝั งไกล เตรียมตะม่อตลิ งฝั งไกล       และใช้รถถากถางถ้าจําเป็น, 
จัดวางสมอบกที จําเป็นและสร้างทอดยื น 21 ฟ ุต 8 นิ  ว และลาดทอดปลายฝั งไกล 
  8.1.3 พนักงานอัดลม ขนทุน่ครึ งท่อนสองท่อนลงจากรถ, วางลูกกลิ  งที ยังไม่ได้อัดลมเข้าที  
แล้ววางทุ่นบนลูกกลิ  งลมนั  น, ต่อสายเชือกเข้ากับลูกกลิ  งลม และอัดลมเข้ากับทุ่นครึ งท่อนจนเต็ม  เมื อทอด
ทุ่นเสร็จแล้ว พนักงานพวกนี  ดึงลูกกลิ  งกลับ และวางเข้าที เพื อรองทุ่นต่อ ๆ ไป 
  8.1.4 พนักงานเครื องรอง    มีหน้าที ขนเครื องรองลงจากรถ    แล้วประกอบทุ่นที อัดลมแล้ว 
โดยวางแผงรองตอนใน 8 แผง,  แผงรองตอนปลาย 2 แผง คานรองตอนกลาง 2,       คานรองตอนปลาย 4, 
คานรองส่วนยื น 4, กรอบเสริมเครื องรอง 2 กรอบ และคานต่อตงพื  น 2 คาน 
  8.1.5 พนักงานส่งทุ่นส่งทุน่ที สําเร็จแล้วไปยังที ประกอบแพเพื อวางตงพื  น 
  8.1.6 พนักงานประกอบแพ ขนตงพื  นลงจากรถแล้ววางเครื องบนของแพ    ใช้ทหาร 8 คน 
วางตงพื  นและใส่สลัก,ทหาร 16 คน ขนตงพื  นจากรถไปยังแพ 
  8.1.7 พนักงานนําแพ นําทอดปลายฝั งไกล       และแพไปยังที  สร้างสะพาน โยงต่อเข้ากับ
ระบบการโยงยึด และช่วยเหลือในการปูตงพื  น 
  8.1.8 พนักงานประกอบสะพาน มีหน้าที ช่วยในการประกอบทอดปลายฝั งใกล้ และต่อแพ
เข้ากับสะพาน 
  8.1.9 พวกโยงยึด ผูกสายสมอโยงยึดทุ่น,  สายขึงสมอของโครงหอ,      สมอบกนอนฝังดิน 
และสายหนวดพราหมณ์ริมฝั ง ขนาดของพวกนี  ขึ  นอยู่กับความยาวของสะพาน,             อัตราความเร็วของ
กระแสนํ  า 
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บทที   6 
การประกอบแพของสะพานเครื  องหนุนลอย M4 T6 

1. กล่าวทั  วไป 
 แพของสะพาน M4 T6  เป็นลักษณะทุ่นยางลมอัด, เครื องรอง, ตงพื  นคานต่อตงพื  น เช่นเดียวกับ
สะพานเครื องหนุนลอย M4 T6 ทั  งสิ  นที มีแตกต่างกันบ้างก็มี อาทิ เช่น ลาดขึ  นลงเป็นต้น   ลาดขึ  นลงของ
สะพานใช้ตงพื  นปลายเรียว ส่วนลาดขึ  นลงของแพนั  นมีขนาดดังนี   

รูปที   6.1 ลาดแพ 

 
 
 กว้าง   3 ฟ ุต 3/4 นิ  ว ( 4 ตงพื  นต่อแผง ) 
 ยาวใช้งานได้  3 ฟ ุต (ประมาณ) 
 ลึกด้านหัว  9 ฟ ุต 1/4 นิ  ว 
 หนัก   234  ปอนด์ (ประมาณ) 
 แพนี  ใช้ขนส่งทหารและยานพาหนะข้ามไปแย่งยึดที หมายขั  นที  2 และ 3  

2. แบบต่าง ๆ ของแพ M4 T6   
2.1 แพแบบ 4 ทุ ่น ธรรมดา 
2.2 แพแบบ 4 ทุ ่นเสริมความแข็งแรง 
2.3 แพแบบ 5 ทุ ่นธรรมดา 
2.4 แพแบบ 5 ทุ ่นเสริมความแข็งแรง 
2.5 แพแบบ 6 ทุ ่นเสริมความแข็งแรง 

3. การประกอบแพแบบต่าง ๆ  
 3.1 การประกอบแพแบบ 4 ทุ ่นธรรมดา 
  3.1.1 ทุกทุ่นใช้กรอบเสริมเตรื  องรองชนิดธรรมดา 
  3.1.2 ยึด 2 ทุ่น แรกก่อนโดยทอดตงฝั งไกล ยึดจากทุ่น 1 ไปทุ่น 2 
  3.1.3 ทอดตงฝั งใกล้ ยึดจากทุ่น 2 ไปทุ่น 1  
  3.1.4 เติมตงพื  นใส่ช่องว่างจนเต ็ม 
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  3.1.5 นําทุ ่นที    3 เข้ามาชิดกับทุ่นที   2  และต่อทุ่นที   3 กับทุ ่นที   2      โดยทอดตง
ฝั งใกล้ ยึดจากทุ่น 3 ไปทุ่น 2 และเติมตงพื  นจนเต ็ม 
  3.1.6 นําทุ ่นที   4 เข้ามาต่อกับทุ่นที   3 โดยทอดตงฝั งไกลยึดทุ่นที   3 ไปทุ่นที   4 และ
เติมตงพื  นจนเต ็ม 
  3.1.7 สร้างทอดยื  น  15 ฟุต  
  3.1.8 ใส่ลาดแพ 

รูปที   6.2 แพแบบ 4 ทุ ่น ธรรมดา 

 
 3.2 การประกอบแพแบบ 4 ทุ ่นเสริมความแข ็งแรง 
  3.2.1 วางทุ่น 1 กบัทุ่น 2  เรียงกันให้ได้แนวโดยทุ่นที   1 ใช้กรอบเสริมเครื  องรอง
ชนิดธรรมดา ทุ ่นที   2  ใช้กรอบเสริมเครื  องรองชนิดเบี  ยงศูนย์เข้าหาทุ่นที   1 
  3.2.2 ต่อทุ่นที   1  เข้าหากับทุ่นที   2 โดยวางตงพื  นในช่อง 2, 4, 6, 8, ทางซ้าย และ 
1, 3, 5, 7, 9, 11 ทางขวา เป็นการทอดตงฝั งใกล้ยึดจากทุ่น 2  ไปทุ ่น 1 
  3.2.3 นําทุ ่นที   3  เข้ามาต่อกับทุ่นที   2 โดยทุ่นที   3    ใช้กรอบเสริมเครื  องรองชนิด
เบี  ยงศูนย์ไปทางฝั งไกล จากนั  นวางตงต่อทุ่น 2 เข้ากับ 3 โดยทอดตงฝั งไกลคู ่ขวาคี  ซ้ายยึดจากทุ ่น 
3 ไปทุ่น 4 และเติมตงพื  นใส่ในช่องว่างให้เต ็ม 
  3.2.5 สร้างส่วนยื  น 21 ฟุต 8 นิ  ว และลาดแพ เข้าทั  งสองข้าง 

รูปที   6.3 แพแบบ 4 ทุ ่นเสริมความแข ็งแรง 
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 3.3 การประกอบแพแบบ 5 ทุ ่นธรรมดา 
  การประกอบแพแบบนี   ประกอบเหมือนกันกับ แพแบบ 4 ทุ่น ธรรมดา และมีส่วนยื นข้างละ 
15 ฟ ุต 
 3.4 การประกอบแพแบบ 5 ทุ ่นเสริมความแข ็งแรง 
  3.4.1 วางทุ่นที   1 ทุ่นที   2 ทุ ่นที   3 เรียงกันให้ได้แนว  โดยทุ ่นที   1      และทุ่นที   3  
ใช้กรอบเสริมเครื  องรองชนิดเบี  ยงศูนย์เบี  ยงเข้าไปปิดทุ่นที   2          ซึ  งใช้กรอบเสริมเครื  องรอง
ชนิดธรรมดา 
  3.4.2 ทอดตงฝั งใกล้ คู่ซ้าย คี  ขวา ต่อทุ่น 2 ไปทุน่ที   1 
  3.4.3 ทอดตงฝั งไกล คู ่ขวา คี  ซ้าย ต่อทุ่น 2 ไปทุ่นที   3 
  3.4.4 ผลักแพ 3 ทุ ่น ออกไปทางนํ  าและนําทุ่นที   4 ซี  งใช้กรอบเสริมเครื  องรองชนิด
ธรรมดาเข้ามาแทน 
  3.4.5 ทอดตงฝั งใกล้ คูซ้าย คี  ขวา ต่อทุ่น 1 ไปทุ ่น 4 โดยวางตงเริ  มจากคานฝั งใกล้
ของทุ่นที   1 เป็นระยะ 6 ฟุต 8 นิ  ว ทําให้ตงพื  นที  วางเลยคานฝั งใกล้ของทุ่นที   4 ออกไป 1 ฟุต 7 นิ  ว 
ส่วนทางขวาก ็วางตงหมายเลขคี  ทางขวาเช่นเดียวกัน 
  3.4.6 นําคานต่อตงพื  นเข้ามารับปลายตงที  เลยออกไป 
  3.4.7 ประกอบส่วนยื  น โดยวางคาน 2 คานบนพื  นให้ห่างกัน 8 ฟุต 4 นิ  ว   จากนั  น
วางตงมูลฐาน 2, 6 ทางซ้ายและ 3, 7 ทางขวา    แล้วยกขึ  นไปเกี  ยวกับ คานตัวที  รับปลายตงยื  น
ออกไป ทําให้ส่วนยื  นยาว 16 ฟุต 7 นิ  ว 
  3.4.8 เติมตงพื  นจนเต ็มและประกอบลาดแพเข้าไป 
  3.4.9 หมุนแพออกไปทางฝั งไกลให้ทุ่นที   3 เข้ามาหาฝั งใกล้และนําทุ ่นที   5   ซึ  งใช้
กรอบเสริมเครื  องรองชนิดธรรมคาเข้ามาต่อ 
  3.4.10 ต่อทุ่นที   3 กับทุ ่นที   5      โดยเริ  มจากคานฝั งใกล้ของทุ่นที   3 ไปยึดทุ ่นที   5 
ซึ  งทุ ่นที   5  อยู ่ห่างจากทุ ่นที   3  เป็นระยะ 6 ฟุต 8 นิ  ว ทําให้วางเลยคานฝั งใกล้ของทุ่นที   5 ออกไป 
1 ฟุต 7 นิ  ว โดยวางหมายเลขคู ่ทางซ้ายและหมายเลขคี  ทางขวา 
  3.4.11 ปฏ ิบัติเช่นเดียวกันกับครั  งแรกจนเสร็จ 

รูปที   6.4 แบบ 5 ทุ่นเสริมความแข ็งแรง 
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 3.5. การประกอบแพแบบ 6 ทุ ่นเสริมความแข็งแรง 
  3.5.1 ประกอบแพ 3 ทุ่น แบบเดียวกับแพ 5 ทุ ่น เสริมความแข ็งแรง  
จํานวน 2 แพ 
  3.5.2 นําแพทั  งสองเข้ามาต่อกันโดยแพชุดที  หนึ  งห่างจากแพชุดที  สอง 6 ฟุต 8 นิ  ว 
  3.5.3 วางตงพื  นเลขคู่ทางซ้ายจากคานฝั งไกลทุ่นกลางของแพชุดที  หนึ  ง  ไปยังคาน
ฝั งใกล้ของทุ่นแรกแพชุดที  สองและคานหมายเลขคี  ทางขวาจากคานฝั งไกลของทุ่นกลาง ชุดที  หนึ  ง
ไปยังคานฝั งใกล้ของทุ ่นแรกแพชุดที  สองจากนั  นเติมตงพื  นจนเต็ม 
  3.5.4 ประกอบทอดยื  น 21 ฟุต 8 นิ  ว     โดยวางคานต่อตงพื  นบนฝั งจ ํานวน 3 คาน
ให้คานที  สองห่างจากคานแรก 6 ฟุต 8 นิ  ว และคานที  สามห่างจากคานที  สอง 8 ฟุต 4 นิ  ว  จากนั  น
ต่อตงมูลฐานยึดคานทั  งสามโดยเริ  มจากช่อง 7 คานแรก ช่อง 8 คานตัวที  สองทางซ้าย  และช่อง 8 
คานแรกช่อง 7 คานตัวที  สอง ทางขวา จากนั  นยกไปต่อกับแพแล้วเติมตงพื  นจนเต ็ม และประกอบ
ลาดแพ 
  3.5.5 หมุนแพออกไปให้แพชุดชุดที  สองเข้าหาฝั ง      แล้วทําการประกอบทอดยื  น 
และลาดแพ เช่นเดียวกันกับที  ได้ปฏิบัติมาแล้ว 

รูปที   6.5 แพแบบ 6 ทุ ่นเสริมความแข ็งแรง 
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4. ความสามารถของแพ M 4 T 6 ประกอบแบบ 18 ตงพื  น 16 ตงจราจร 
ตารางที   6.1 ชั  นรับนํ  าหนักของแพ  M 4 T 6   

 
แบบการสร้าง 

ความยาว
ใช้งาน 

ข้ามอย่างธรรมดา  
ความเร็วกระแสนํ  า  
(ฟ. / ว.) 

ข้ามอย่างเสี ยงภัย 
ความเร็วกระแสนํ  า  
(ฟ. / ว.) 

  5 7 8 9 11 5 7 8 9 11 
4 ทุ่นธรรมดาส่วนยื น 15 
ฟ ุต 

87′- 1′′ 
51′- 6′′ 

50  
55    
       
1                       

45 
50  
      
2  

40 
44     
        
2 

35 
40    
       
3    

30 
35    
      
4 

60 
65 
     
1                         

55 
60   
    
2    

50 
55   
     
2 

45 
50 
   
3    

35 
40          
    
 4 

4 ทุ่นเสริมความแข็งแรง
ส่วนยื น 21’- 8 “ 

87′ - 1′′ 
38′ -  3′′ 

50 
55     
      
1     

50 
55   
     
2 

45 
50    
       
2 

40 
45    
      
3 

35 
40   
     
4 

60 
60    
     
1 

60 
65          
    
2 

55 
60    
     
2 

50 
55  
   
3     

45 
50       
    
4 

5 ทุน่ธรรมดา ส่วนยื น 
15 ฟ ุต 

102′ - 1′′ 
66′ - 6′′ 

55 
60     
      
1      

50 
55     
      
2 

45 
50   
      
5 

40 
45    
      
3 

35 
40    
     
5 

65 
70    
     
1 

60 
65   
    
2    

55 
60    
    
3   

50 
55  
   
3    

45 
50  
   
 5        

5 ทุ่นเสริมความแข็งแรง
ส่วนยื น 16’ - 7” 

88′ - 9′′ 
50 ′- 0′′ 

60 
65     
      
1    

60 
65    
      
2               

60 
60   
       
3 

55  
60 
      
3 

45 
40   
     
5 

70 
75   
    
1 

70 
75     
    
2 

70 
75    
    
3 

65 
70      
   
3  

55 
60      
     
5 

6 ทุ่นเสริมความแข็งแรง
ส่วนยื น 21’ - 8 “ 

103′ - 4′′ 
53′ - 3′′ 

65  
70     
      
1 

65 
70      
     
2   

65 
70   
       
3 

60 
65  
     
3 

45 
50   
      
5 

75 
81    
     
1 

75 
81  
    
2            

75 
80   
    
3 

70 
75          
   
3 

55 
60  
     
5             

 หมายเหตุ  ตัวเลขข้างบนแทนชั  นยานยนต์ล้อ,      ตัวเลขข้างล่างแทนชั  นยานยนต์สายพาน และ
จํานวนเรือสร้างสะพาน 27 ฟ ุต ที จะต้องใช้ในการดันแพ 
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5. อุปกรณ์ในการสร้างสะพาน 
 อุปกรณ์ที ใช้ในการสร้างที จําเป็นในการประกอบแพมีดังนี   
 5.1 เครื องอัดลม 210 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 
 5.2 รถบรรทุกในการขนเครื  องใช้ในการสร้างแพ 
 5.3 ลูกกลิ  งลม 20 ลูก เพื  อใช้ในการทอดทุ่นและเครื  องรอง 
 5.4 ท่อลมและข้อต่อสําหรับใช้เครื  องอัดลม 210 ลูกบาศก์ฟุด/นาที 
6. จ ํานวนส่วนประกอบต่าง ๆ ของแพ 

ตารางที   6.2 จ ํานวนชิ  นส่วนประกอบของแพ  M 4 T 6  
                  รายการ 
 

   ประเภทของแพ  

 4 ทุ่น 
ธรรมดา 

4 ทุ่นเสริม
ความแข็งแรง 

5 ทุ่น
ธรรมดา 

5 ทุ่นเสริม
ความแข็ง 
แรง 

6 ทุ่นเสริม
ความแข็งแรง 

เหล็กเสริมขอบกันล้อ 20 20 24 20 32 
กรอบเสริมเครื องรองชนิดธรรมดา 8 4 10 6 4 
กรอบเสริมเครื องรองชนิดเบี ยงศูนย์ - 4 - 4 8 
สมอนํ  า 4 4 5 5 6 
ตงพื  นยาว 110 110 132 112 136 
ตงพื  นสั  น - - - 16 - 
ตงพื  นปลายเรียว 16 16 16 - 16 
เหล็กสลักต่อเรือทุ่น 12 12 15 15 18 
ทุ่นยางลมอัดครึ งทุ่น 12 ตัน 8 8 10 10 12 
เสา, ราวสะพาน 10 10 12 12 14 
ลาดแพ 8 8 8 8 8 
ชุดเครื องรอง 4 ชุด 4 ชุด 5 ชุด  5 ชุด 6 ชุด 
คานต่อตงพื  น 10 12 12 14 16 
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7. ระบบโยงยึดของสะพานเครื  องหนุนลอย M 4 T 6 มี 4 ระบบ 
 7.1 ระบบสายหนวดพราหมณ์ ใช้ในกระแสนํ  า ไม่เกิน 3 ฟุด/วินาที (1 ม. /ว.) 
  7.1.1 ยึดทุ่นแรกของทอดปลายทั  ง 2 ฝั ง  
  7.1.2 ยึดเหนือนํ  าทุก ๆ 6 ทุ่น, ท้ายนํ  าทุก ๆ 10 ทุ ่น 
  7.1.3 ยึดตรึงสะพานในระหว่างการประกอบสร้าง 
  7.1.4 สายหนวดพราหมณ์ทํามุม 45 องศา กับแนวสะพาน 
  7.1.5 ถ้ากระแสนํ  ามากกว่า 3 ฟุต/วินาที  (1 ม. / ว.)   ยึดสายหนวดพราหมณ์ท้าย
นํ  าทุก 6 ทุ ่น 
 7.2 ระบบสมอนํ  า 
  ใช้กับกระแสนํ  า 3 - 5 ฟ ุต/วินาที ( 1 - 1.5 ม. / ว. ) 
  7.2.1 ระยะสมอกับทุ่นอย่างน้อย 10 เท่า ของความลึกของนํ  า 
  7.2.2 ใช้เรือสร้างสะพาน 27 ฟุต ดึงสายสมอถอยหลังความเร็ว 2000 รอบ/วินาที 
หยุดอยู ่กับที   เพื  อทดสอบดินพื  นท้องนํ  า 

  7.2.3 ยึดทุกทุ่นทางเหนือนํ  า และทุ่นเว้นทุ่นทางท้ายนํ  า 
  7.2.4 ระบบนี  ใช้ได้ในกรณีพื  นท้องนํ  าสมอสามารถยึดเกาะได้ 
 7.3 ระบบผสม 
   ใช้ในกระแสนํ  ามากกว่า 5 ฟ ุต/วินาที ( 1.5 ม./ว.)  
  7.3.1 ยึดสายหนวดพราหมณ์เหนือนํ  าทุก 6 ทุ ่น ท้ายนํ  าทุก 12 ทุ่น 
  7.3.2 ยึดด้วยสมอนํ  าเหนือนํ  าทุกทุ่น, ท้ายนํ  าทุ่นเว้นทุ่น 
 7.4 ระบบหอขึงสายสมอประกอบสายโยง 
  เป็นวิธีที  ดีที สุดใช้ในกระแสนํ  า 0 - 11 ฟ ุต/วินาที ( 0 - 3.4 ม./ว.) 
  7.4.1 หอขึงสายสมอ 
  7.4.2 สมอบกนอนฝังดิน 
  7.4.3 ยึดทุกทุ่นเหนือนํ  า, ทุ ่นเว้นทุ่นทางท้ายนํ  า        ( จะใช้สายสมอหรือ สาย
หนวดพราหมณ์ก็ได้ ตามความเร็วของกระแสนํ  า ) 
  7.4.4 หนึ  งโครงหอทําสายสมอได้ไม่เกิน 3 เส้น 
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บทที   7 
สะพานเครื  องหนุนลอย M.4 เรือทุ ่นโลหะผสม 

 
1. กล่าวทั  วไป  
 เหล่าทหารช่างมีภารกิจในการยุทธที มีความสําคัญมากประการหนึ  ง   คือ     อํานวยความสะดวก
ในการเคลื อนที ให้กับทหารฝ่ายเดียวกัน จากภารกิจดังกล่าว   ทหารช่างมีเครื องมือข้ามลํานํ  า   ในอัตราที 
สําคัญ คอื สะพานเครื องหนุนลอย M. 4  T. 6     ซึ งสามารถสร้างเป็นสะพานเครื องหนุนลอย         ได้ยาว
ตามต้องการ มีขีดความสามารถรับนํ  าหนัก ยานพาหนะที หนักที สุดของกองพลได้ คือ รถถัง  M48 A5 ซึ งมี
นํ  าหนักสูงสุดไม่เกิน 60 ตัน     แต่เนื องจากเครื องล่างของสะพานเครื องหนุนลอย M. 4  T.6 ซึ งเป็นทุ่นยาง
ใช้ลมอัด มีอายุการใช้งานไม่เกิน10 ปี ได้ชํารุดเกือบหมด (ประมาณ 90 %)  ซึ ง ทบ. ได้รับความช่วยเหลือ
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาตั  งแต่ปี  พ.ศ. 2505         การซ่อมบํารุงไม่สามารถทําได้     การจัดหามาใหม่
ก็ไม่สามารถกระทําได้เพราะว่าบริษัทผู ้ผลิตได้เลิกผลิตไปแล้ว  การจัดหาจากต่างประเทศ เช่น       เกาหลี 
ก็มีราคาแพง และอายุการใช้งานสั  นมาก         จากการจัดหามาใช้ทุ่นใช้งานได้ไม่เกิน 2 ปี ก็ชํารุดรั วซึมอีก  
การซ่อมบํารุงกระทําได้ยากและไม่คงทนถาวร 
 เครื องบนของสะพานดังกล่าวมีความคงทนถาวรมาก             เครื องบนเป็นตงพื  นอะลูมิเนียมผสม 
นํ  าหนักเบา แต่ถ้าไม่มีเครื องล่างของสะพาน เครื องบนก็ไม่มีประโยชน์ และจะต้องขอจําหน่ายทิ  งไป  ดังนั  น   
กช.จึงได้คิดที จะวิจัยเรือทุ่นโลหะผสมที  มีนํ  าหนักเบา มาใช้แทนทุ่นยางลมอัด เพื อประกอบสร้างเป็นสะพาน
เครื องหนุนลอยหรือแพ เพื อใช้ในภารกิจการข้ามลํานํ  าต่อไป 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทุ่นยางลมอัด ซึ งมีอายุการใช้งานสั  นการเก็บรักษาลําบาก การซ่อมบํารุง
ไม่สามารถทําได้ การแก้ไข คือ   ผลิตทุ่นโลหะผสมที มีนํ  าหนักเบามีแรงลอยตัวมากพอที จะรับนํ  าหนัก   ของ
ยานพาหนะขนาดหนักที จะบรรทุกบนแพหรือสะพานได้ดี และปลอดภัย 
 คานต่อตงพื  น    เป็นชิ  นส่วนที สําคัญมากชิ  นหนึ ง คานต่อตงพื  นสามารถวางบนกราบเรือ    ได้อย่าง
มั นคง  สามารถที จะวางตงพื  นของสะพานเครื องหนุนลอยให้เต็มได้ตามต้องการ              การประกอบสร้าง
ก็สามารถสร้างเป็นแพหรือสะพานก็ได้ คล้ายกับเครื องล่างที ใช้ทุ่นยางลมอัด 
 บริษัทอิตัลไทย มารีน จํากัด ได้เริ มผลิตเรือทุ่นเมื อเดือนมกราคม 2536 และผลิตแล้วเสร็จเมื อเดือน
มิถุนายน 2536   โดยใช้อะลูมิเนียมอัลลอย มารีนเกรดหนา 3 มม. ราคาจาก 158,000 บาท   เป็น 240,000 
บาท ต่อลําซึ งเรือทุ่นครึ งท่อน 1 ลํา มีขนาดดังนี   
       กว้าง   2.03    เมตร 
                ยาวตลอดลํา  5.50         เมตร 
       ลึก  1.10         เมตร 
       นํ  าหนัก              500         กก. / ลํา  
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รูปที   7.1 รูปเรือ 

 
                                                                                                 2.03 ม. 

 
                                                     5.50 ม.  
 
 
                                                                                                  1.10 ม.1.10    1.10 ม. 
                                                                                                   
 
2. ความสามารถเรือทุ ่นโลหะผสม 
 2.1 เมื  อประกอบกันเป็นแพ หรือสะพานแล้วจะเท่าเทียมกับทุ่นยางลมอัดของ สะพาน 
M.4 T.6 ของเดิมหรือ มากกว่า 
 2..2 สามารถเคลื  อนย้ายโดยยานพาหนะในอัตราของหน่วย ช. ได้ 
 2.3 การยกขนในระยะใกล้ สามารถใช้กําลังพลจ ํานวน 14 คน หรือมากกว่ายกขนเรือทุ่น
โลหะผสมครึ  งท่อนได้ 1 ลํา 
 2.4 สามารถประกอบเรือทุ่นได้โดยกําลังพล ซึ  งประกอบไม่ยุ่งยาก มีความง่าย และรวดเร็ว 
 2.5 เรือทุ่นประกอบกับเครืองบนของสะพาน M. 4 T.6  ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงใด ๆ 
 2.6 การส่งกําลังและซ่อมบํารุงสามารถทําได้โดยไม่ยุ่งยากนัก 
3. ผลจากการทดลองประกอบสร้าง 
 บริษัท อิตัลไทยมารีน จํากัด ได้เริ มสร้างเรือทุ่นเมื อ ม.ค. 36  ผลิตเสร็จแล้วเมื อ มิ.ย. 36 ได้ทดลอง
ประกอบสร้างเป็นแพยาว 111 ฟ ุต 8 นิ  ว และทดลองรับนํ  าหนักรถถัง M. 48 A.5   ที มีนํ  าหนัก 54 ตัน   เมื อ
วันที  23 มิ.ย. 36  ณ. แม่นํ  าแม่กลอง  จ.ราชบุรี       ผลปรากฏว่า แพสามารถรับนํ  าหนักได้ แต่เรือทุ่นจมลง
ไปในนํ  ามากเกินไป คือจมลงไปประมาณ 90 ซม. จากความลึกของเรือ 1.10 เมตร        ดังนั  น คณะทํางาน   
และวิศวกรของบริษัท ไ ด้พิจารณาประกอบเรือทุ่นใหม่แบบ 3 ลําชิดกัน  และมีเรือทุ่น 2 ลําชิดกันอยู่หัวและ
ท้ายแพแบบ  2-3-2  ซึ งครั  งแรกเป็นแบบ  2-2-2-2  จากผลการทดสอบแบบแพครั  งหลัง 2-3-2 ยาว 96 ฟ ุต 
8 นิ  ว ทดลองบรรทุกรถถัง M.48 A.5 ใหม่        เมื อวันที  20 และ 21 ก.ค. 36  ที สนามฝึกจารุมณี  จ.ราชบุรี
ปรากฏว่า แพสามารถรับนํ  าหนักได้ดีและเรือจมลงไปในนํ  า 70 ซม. จากความลึกของเรือ 1.10 เมตร 
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รูปที   7.2 การบรรทุกยานสายพาน 

 
 

4. ราคาเรือทุ ่นเมื  อเปรียบเทียบกับของประเทศสหรัฐอเมริกา  (2536) 
 4.1 ของสหรัฐอเมริกา เรือทุ ่นยางลมอัดครึ  งท่อน  
  ราคาลําละ  279,600 บาท    (ปี 36)  ไม่รวมค่าขนส่ง 
 4.2 ของประเทศใต้หวันราคาทุน่ยางอัดลมครึ  งท่อน 
  ราคาลําละ 104,697 บาท  (ปี 30)  แต่คุณภาพของเรือทุ่นยางไม่ดี  ใช้งานไม่ทนทานต่อ
สภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทย 
 4.3 ราคาเรือทุ่นโลหะผสม 
  ตามประมาณการเดิม ราคาลําละ 140,000 บาท  (ปี 33) แต่เนื องจากได้แก้ไขคุณลักษณะ 
เฉพาะของวัสดุที ใช้ให้หนาขึ  นจากเดิม จาก 2 มม. เป็นมารีนเกรดหนา 3 มม. ทําให้ราคาสูงขึ  น     เป็นลําละ 
158,000 บาท (ปี 36) ซึ งบริษัทจะไม่มีกําไร แต่ยินดีผลิตให้ชุดแรกจํานวน 16 ลํา เพื  อช่วยเหลือกองทัพบก 
 4.4 ราคาเรือทุ่นโลหะผสมในปัจจุบัน (ปี 39)  
  มีราคาลําละ 240,000 บาท ซึ งสามารถผลิตได้ภายในประเทศไทย 
5. ส่วนประกอบของสะพาน M. 4 เรือทุ่นโลหะผสม 
 5.1 เรือทุ่นโลหะผสม 
 5.2 คานต่อตงพื  น 
 5.3 ตงพื  น ยาว , สั  น และปลายเรียว 
 5.4 เหล็กเสริมตงกระหนาบ , แผ่นกันทรุด 
 5.5 สลักต่อตงพื  น 
 5.6 สมอนํ  า , สมอบก, เชือกสายหนวดพราหมณ์ 
 5.7 เครื องยนต์ติดท้าย 55 แรงม้า 
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6. พนักงานประกอบสร้าง (84 นาย) 
 6.1 ที  ตําบลประกอบสร้าง 
           6.1.1 ประกอบเรือทุ่น   ส.1,  พลฯ. 10 
           6.1.2 ประกอบแพ         ส.1,    พลฯ. 24 
           6.1.3 พวกส่งแพ    ส.1,   พลฯ. 4 
 6.2 ที  แนวศูนย์กลางสะพาน 
           6.2.1 พวกตลิ  งฝั งไกล   ส.1,  พลฯ. 8 
           6.2.2 พวกต่อสะพาน   ส.1,   พลฯ. 10 
                    6.23 พวกโยงยึด    ส.1,  พลฯ. 12 
           6.24 พวกตลิ  งฝั งใกล้   ส.1,   พลฯ. 8 
 รวมนายทหาร 1 นาย, นายสิบ  7 นาย และพลทหาร   76   นาย 
7. การประกอบสร้างสะพาน แบบ  3-3-3-3 
 7.1 พนักงานประกอบแพ นําตงพื  นยาวต่อเรือทุ ่น 2 ทุ่นเข้าด้วยกันโดยใส่ตงหมายเลขคี  
ทางขวาและหมายเลขคู่ทางซ้าย พร้อมใส่เหล ็กเสริมตรงกระหนาบที  ช่อง 11 
 7.2 นําเครื  องเรือติดท้าย 55 แรงม้าติดท้ายเรือทุ่นลําที   2 ทางท้ายนํ  า 
 7.3 นําเรือทุ ่นลําที   3 เข้ามาต่อกับทุ ่นที   2  โดยใส่ตงพื  นยาวเลขคู่ทางขวาเลขคี  ทางซ้าย 
ช่อง 11 ใส่เหล ็กเสริมตงกระหนาบ  
 7.4 นําตงพื  นยาวที  เหลือวางบนเรือทุ่นลําที   3 ทั  งหมด เพื  อใช้เตมิช่องว่าง 
เมื  อต่อสะพาน 
 7.5 ประกอบทอดยื  นของทอดปลายฝั งใกล้ ยาว 21 ฟุต 8 นิ  ว   โดยวางคานแรกบนตลิ  ง 
และตัวที   2  ให้ห่างจากคานแรกระยะ 6 ฟุต 8 นิ  ว  คานที   3 ห่างจากคานที   2 ระยะ 8 ฟุต 4 นิ  ว 
 จากนั  นประกอบตงลงคานทางซ้ายช่อง 7, 8 และทางขวา 8, 7 แล้วยกไปยดึกับคานของ
แพทอดปลาย และเติมตงพื  นจนเต ็ม 
 7.6 ประกอบทอดยื  นของทอดปลายฝั งไกล ทําเช่นเดียวกันแล้วนําไปยังฝั งไกล 
 7.7 ประกอบชุดแพ 3 ทุ ่น ชุดอื  น ๆ โดยใช้เครื  องเรือติดท้าย 55 แรงม้า นําเข้าไปต่อกับ
ทอดปลายและทอดต่อ ๆ ไป จนปิดสะพาน 
 7.8 แพแต่ละชุดให้นําสมอนํ  าไว้ในเรือทุ่นลํากลางทางเหนือของนํ  าและเตรียมตงพื  นยาว 
ที  เหลือไว้บนแพ เพื  อเติมช่องว่างเมื  อต่อสะพาน 
 7.9 ระยะห่างของแต่ละแพที  นําไปต่อกันนั  นคือ 6 ฟุต 8 นิ  ว 
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8. ความสามารถของสะพาน M. 4 เรือทุ ่นโลหะผสม 
 แต่ละ กองพัน ทหารช่างสนาม ของกองพลทหารราบ จะได้รับเรือทุน่โลหะผสม    จํานวน 30 ลํา 
สามารถนําไปประกอบสร้างสะพานเครื องหนุนลอย แบบ 3-3-3-3  ทอดยื นยาว 21 ฟ ุต 8 นิ  ว        ได้ยาว 
156 ฟ ุต 8 นิ  ว (47.7 เมตร)  และยังเหลือเรือทุ่นสํารองไว้อีก 6 ลํา        ซึ งถ้าต้องการสร้างให้ยาวขึ  นไปอีก
ต้องหาอุปกรณ์มาเพิ มเติม  สําหรับสะพานนี  สามารถรับนํ  าหนักของรถถัง M.48 A.5  ซึ งหนัก 54 - 57 ตัน 
(ชั  น 55) ได้ 

รูปที   7.3 การประกอบแบบ  3-3-3-3 

 
 
 



 8 -1 

บทที   8 
แพ  M.4 เรือทุ่นโลหะผสม 

1. กล่าวทั  วไป 
 เรือทุ่นโลหะผสมนอกจากจะนําไปสร้างเป็นสะพานได้แล้ว ยังสามารถนําไปสร้าง เป็นแพ     ได้อีก  
โดยที  ความสามารถรับนํ  าหนักก็ยังได้ไม่น้อยกว่าเดิมแต่ความยาวของแพที สร้าง  โดยเรือทุ่นโลหะผสมนั  น 
จะยาวกว่าแพของ M.4  T.6  เพราะว่าหนึ  งทุ่นของ  M.4 T.6 จะเท่ากับ  2 ทุ่น        ของแพเรือทุ่นโลหะผสม     
สําหรับการประกอบเครื องล่างนั  น โดยการนําเรือทุ่นโลหะผสม 2 ลํา   หันท้ายเรือชนกัน      และเชื อมต่อกัน 
เป็นหนึ งทุ่น    ส่วนประกอบเครื องบนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับวิธีประกอบเครื องบนของแพ M.4 T.6 
2. การสร้างแพ M.4 เรือทุ ่นโลหะผสม 
             แบบของแพที สร้างจะเป็นแบบ 2-3-2 ความยาว 96 ฟ ุต 8 นิ  ว โดยมีความกว้าง 22 ตงพื  น 20 ตง 
จราจร   สําหรับเครื องมือที ใช้ในการประกอบสร้าง มีรถเป็นปั  นจั  น,   รถ 5 ตัน ลากจูง, รถบรรทุก 2 1/2 ตัน 
และเรือดันแพ 27 ฟ ุต 
3. การจัดพนักงานประกอบสร้างดังนี   
 3.1 นายทหารอํานวยการสร้าง     1  นาย 
 3.2 พวกประกอบเรือทุ่น  ส.1,     พลฯ. 14 
 3.3 พวกประกอบแพ              ส.1,     พลฯ. 8 
      3.4 พวกหิ  วตรง                    ส.1,     พลฯ. 10 
 3.5 พวกโย่งยึด                     ส.2,     พลฯ. 2 
          3.6 พวกเครื  องเรือติดท้าย        ส.2,     พลฯ. 4 
 รวมนายทหาร 1 นาย, นายสิบ 7 นาย, พลทหาร 38 นาย 
4. หน้าที  ของพนักงานต่าง ๆ  
 4.1 พวกประกอบเรือทุ่นนําเรือทุ ่นครึ  งท่อนลงจากรถและประกอบกันเป็นทุ่น 
 4.2 พวกหิ  วตง นําตงพื  นยาวลงจากรถส่งให้พวกประกอบแพ 
          4.3 พวกประกอบแพ รับตงพื  นจากพวกหิ  วตงไปประกอบเป็นแพบนเรือทุ่น 
 4.4 พวกประกอบแพวางตงพื  นเรือทุ่นที  อยู ่ในนํ  า 
 4.5 พวกโยงยึดนําสมอนํ  า และเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ  วยาว พอเพียงสําหรับยึดแพ 
 4.6 พวกเครื  องเรือติดท้ายนําเครื  องเรือติดกับทุ ่นของแพ 
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5. อุปกรณ์ในการสร้างแพ มีดังนี   
 5.1 เรือทุ่นโลหะผสม   14 ลํา (รยบ.  2 1/2 ตัน = 5 คัน) 
 5.2 ตงพื  นยาว   132     อัน      (รยบ.  2 1/2 ตัน = 5 คัน) 
 5.3 คานต่อตงพื  น   18      อัน      (รยบ.   2 1/2 ตัน = 1  คัน) 
 5.4 ลาดหัวแพ                 8      อัน      (รยบ.   2 1/2 ตัน = 1  คัน) 
 5.5 ตงพื  นปลายเรียว              16      อัน      
 5.6 ตงพื  นสั  น      8      อัน       
 5.7 สลักทางดิ  ง     16       อัน     
          5.8 สลักทางนอน       8        อัน     
 5.9 เหล็กเสริมตงกระหนาบ     14       อัน      (รยบ.   2 1/2 ตัน = 1 คัน) 
 5.10 สลักต่อตงพื  น           420       ตัว      
    5.11 เชือกขนาดโต  3/4″          4       เส้น    
 5.12 เครื องมือประกอบสร้าง   1        ชุด      
6. ขั  นตอนการประกอบสร้าง 
 6.1 ประกอบทุน่ที   1 กับทุ ่นที   2 เข้าด้วยกันโดยใส่ตงหมายเลขคี  ทางขวา และหมายเลขคู่
ทางซ้าย   
  6.2 นําทุ ่นที   3 มาประกอบกับทุ่นที   2 ต่อออกไปทางนํ  าโดยเริ  มต่อตงพื  นจากคานฝั งไกล
ของทุ่นที   3โดยให้วางลงหมายเลขคู่ทางขวาและหมายเลขคี  ทางซ้าย 
 6.3 ต่อทุ่น 4 และทุ่น 5 เข้าด้วยกันโดยใส่ตงหมายเลขคี  ทางซ้ายและหมายเลขคู่ทางขวา 

รูปที   8.1 การประกอบแพ 3 ทุ่น 

           
 

 6.4 ผลักแพของทุ่น 1,2,3 ออกไปทางนํ  า และนําแพของทุ่น 4 กับ ทุ ่น 5 ที  ต่อกันไว้ เข้าไป
แทนที   แล้วเชื  อมต่อแพทุ่นที   4 กับทุ ่น ที   5 เข้ากับแพทุ ่นที   1,2,3      เข้าด้วยกันโดยให้มีระยะห่าง 
6 ฟุต 8 นิ  ว 
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รูปที   8.2 การต่อแพ 4,5 กับแพ 1,2,3 

 

 
 6.5 ต่อแพของทุ่น 4,5 เข้ากับแพทุ่น 1,2,3        โดยทอดตงจากฝั งไกลของทุ่นที   1 ช่อง
หมายเลขคู่ทางซ้าย และหมายเลขคี  ทางขวา และเติมตงพื  นจากช่องว่างจนเต ็ม 
 6.6 ประกอบทอดยื  น 15 ฟุต โดย วางคาน 2 คาน บนฝั งให้ห่างกัน 6 ฟุต 8 นิ  ว  จากนั  น
ต่อครงมูลฐานคานแรกช่อง 7 คาน 2 ช่อง 8 ทางซ้าย และ 8,7 ทางขวา และยกไปเกี  ยวกับทุ่น 4 
และเติมตงพื  นจนเต ็ม 

รูปที   8.3 การประกอบทอดยื  น 15 ฟุต 

 
 6.7 จะเหลือช่องว่างสําหรับเติมตงพื  นปลายเรียว และประกอบลาดหัวแพจนเต ็ม   แล้ว
หมุนแพอีกด้านเข้าหาฝั ง พร้อมทั  งประกอบทุ่นที   6 และ 7 เข้าด้วยกันเหมือนที  ทํามาแล้ว 
 6.8 ต่อแพ ทุ ่นที   6,7 เข้ากับแพทุ่นที   3,2,1   พร้อมทั  งประกอบทอดยื  น  และลาดหัวแพ 
เช่นเดียวกันกับที  ทํามาแล้ว 
7. ความสามารถของแพ M.4 เรือทุ ่นโลหะผสมแบบ 2-3-2 ยาว 96 ฟุต 8 นิ  ว  
 สามารถบรรทุกรถถังแบบ M. 48 A.5 ซึ งมีนํ  าหนัก 54 - 57 ตัน (ชั  น 55) ได้โดยปลอดภัย 
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บทที   9 
ทอดเครื  องหนุนมั  น แบบ M.4 T.6 

1. กล่าวทั  วไป 
 สะพานเครื องหนุนมั นตงพื  นอะลูมิเนียมทอดข้ามลํานํ  าแคบ ๆ   หรือช่องนํ  าอาจจะประกอบขึ  น โดย
ใช้อุปกรณ์จากชุดสะพานเครื องหนุนลอย M.4 T.6  ได้ระยะทอดสั  น ๆ  ของทอดเครื องหนุนมั  น ที กล่าวแล้ว
นี   ทําให้เกิดวิธีการรวดเร็วในการข้ามลํานํ  าจากช่องนํ  าแคบ ๆ   และสั  น ๆ  สําหรับยานพาหนะขนาดหนักได้
โดยอาจจะประกอบสร้างให้เป็นระยะทอดจากตลิ งได้ยาวจาก 15 ฟ ุต ถึง 45 ฟ ุต       ทอดเครื องหนุนมั นซึ ง
ยาวกว่า 45 ฟ ุต ก็อาจประกอบสร้างได้เช่นเดียวกันโดยใช้ตะม่อวาง    หรือตะม่อกลางนํ  าทําเป็นเครื องหนุน
รายทาง  ตงพื  นชนิดสั  น ใช้ ณ  ปลายทางทั  งสองข้าง ของระยะ 23 ฟ ุต 4 นิ  ว กับ 38 ฟ ุต 4 นิ  ว   สําหรับระยะ
ทอด 30 ฟ ุต และ 45 ฟ ุต       ก็ใช้ตงพื  นสั  นข้างหนึ ง และตงพื  นปลายเรียวอีกปลายข้างหนึ  ง       สําหรับทอด
เครื องหนุนมั นนี    จะต้องยึดปลายทอดทั  งสองนี  ให้แน่นด้วยสมอบกปัก หรือสมอบกนอนฝังดิน   เพื อป้องกัน
แรงตามยาวของสะพาน             สําหรับความสามารถของสะพานแสดงไว้ในตาราง ความกว้างของสะพาน 
โดยปกติใช้ 22 ตงพื  น 18 ตงจราจร 
2. รูปแบบของการประกอบสร้าง 
 สะพานเครื องหนุนมั นชนิดนี  ประกอบจาก การนําตงพื  นยาว, ตงพื  นสั  น,และตงพื  นปลายเรียว นํามา
วางลงบนคานต่อตงพื  นให้สลับกันไปจนได้ความยาวที กําหนด    ซึ งสามารถที จะประกอบได้ 7 แบบดังนี   
 2.1  แบบที    15 ฟุต 
 2.2  แบบที    21  ฟุต 8 นิ  ว 
 2.3  แบบที     23  ฟุต 4 นิ  ว 
 2.4  แบบที   30 ฟุต 
 2.5  แบบที   36 ฟุต 8 นิ  ว 
 2.6  แบบที   38 ฟุต 4 นิ  ว 
 2.7  แบบที   45 ฟุต  
3. การประกอบโครงมูลฐาน 
 เพื อให้ง่ายต่อการสร้างสะพานชนิดนี   ก่อนการสร้างต้องหาข้อมูลเสียก่อนว่า       ลํานํ  ากว้างเท่าไร 
สภาพดินริมตลิ  ง แข็งแรงเพียงพอหรือไม่    จากนั  นจึงตกลงใจสร้างว่าจะต้องสร้างสะพานยาวเท่าไรเป็นต้น 
ในการสร้างสะพานนั  นถ้าเราประกอบสร้าง โดยวางตงพื  นลงไปจนเต็มเลยทีเดียว จะทําให้สะพานมีนํ  าหนัก
มาก ยากต่อการนําไปทอดข้ามได้  ดังนั  นเพื อให้การประกอบสร้างเป็นไปได้อย่างง่าย ๆ เราก็มีวิธีการปฏิบัติ 
โดยการทําเป็นโครงมูลฐานก่อน เพื อให้เป็นรูปร่างที ยดึกันไว้    สามารถนําไปมายังที ต้องการจะสร้างได้โดย
ไม่หลุดออกจากกัน เป็นการสะดวกที  จะนําไปวางพาดลํานํ  าได้แล้ว       จึงค่อยเติมส่วนที เหลือจนเต็มต่อไป 
สําหรับวิธีการประกอบโครงมูลฐานมีดังนี   
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 3.1 วางคานต่อตงพื  นให้ตั  งฉากกับแนวศูนย์กลางสะพาน  โดยแบ่งคานต่อตงพื  น ซึ  งมีช่อง
สําหรับวางตง  พื  นอยู่ทั  งหมด 26 ช่อง   ให้อยู ่ด้านละ 13 ช่อง สําหรับช่องแรกให้นับออกจากแนว
ศูนย์กลางสะพานออกไป 
          3.2 วางคานต่อตงพื  นตัวต่อต่อไปให้เป็นระยะเท่าไรนั  น มีข้อสังเกตุว่าถ้าความยาวสะพาน
ลงท้าย 8 นิ  ว เช่น 21 ฟุต 8 นิ  ว คานตัวที  สองต้องห่างจากคานแรก 6 ฟุต 8 นิ  ว        แต่ถ้าสะพาน
ยาว  23 ฟุต 4 นิ  ว คานตัวที  สองจะต้องอยู่ห่างจากคานแรก 8 ฟุต 4 นิ  ว เป็นต้น     และคานถ ัดไป
จะห่างจากคานที   2 เป็น 6 ฟุต 8 นิ  ว สลับกันไปอย่างนี  จนได้ระยะตามต้องการ 
 3.3 วางตงพื  นยาวลงบนคานตัวแรกช่องที   8 ทางซ้ายมือ   และวางตงพื  นตงที  สองบนช่องที   
7 ทางซ้ายมือบนคานตัวถ ัดไป    สําหรับทางขวามือให้วางตงพื  นยาวตัวแรก ลงบนช่อง 7 ของคาน
แรก และช่อง 8 ของ คานถัดไปทางขวามือ 
 3.4 โดยสรุปคือ วางตง 8,7 ทางซ้ายมือและ 7,8 ทางขวามือ 
 3.5 การวางคานจะต้องได้จ ํานวนครบตามความยาวที  ต้องการ     และวางตงพื  นยาวต่อกัน
ให้ตลอดความยาวของโครง 
4. การทอดโครงมูลฐาน 
 4.1 ใช้ปั นจั  น 
          เมื อประกอบโครงมูลฐาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ใช้รถปั  นจันยกไปวางพาดลํานํ  าได้เลย วิธีการ
เช่นนี  ถ้าเป็นสะพานที  ไม่ยาวมากนักจนเกินไป เราก็สามารถเติมตงพื  นจนเต็มตามรูปแบบได้เลยแล้ว   ใช้รถ
ปั  นจั นยกไปวางทอดข้ามลํานํ  า พร้อมทั  งประกอบทอดลาดทั  งสองข้างก็จะเป็นสะพาน ที สมบูรณ์ได้เลย 
 4.2 ใช้โครง A. สําหรับโครง A  
  นั  น  ติดตั  งอยู่ข้างหน้าของรถสะพาน 5 ตัน อยู่แล้ว       สามารถที จะยกโครงมูลฐานไปวาง
ทอดข้ามลํานํ  าได้เลยแต่สําหรับ โครง A นี      สามารถยกนํ  าหนักได้ไม่มาก เหมือนปั  นจั น  ดังนั  น   ก็เพียงแต่
ยกโครงมูลฐาน ไปวางทอดข้าม   แล้วเติมตงพื  น ให้เต็มช่องว่าง  รวมทั  งประกอบทอดลาดทั  งสองข้างเข้าไป
จนเสร็จ 
 4.3 ใช้คานประกอบ  
  โดยการนําตงพื  นยาวมาต่อกันด้วยชุดต่อตงพื  น จะเป็นความยาวของลํานํ  า โดย  ประกอบ
เป็น 2 ชุด เสร็จแล้วใช้เชือกผูกคานประกอบทั  ง 2 ข้าง        และลากข้ามลํานํ  าขึ  นไปพาดอยู่บนฝั งทั  งสองได้ 
เพราะตงพื  นข้างในกลวงลอยนํ  าได้        จากนั  นวางโครงมูลฐานบนคานประกอบและเลื อนออกไปจนตลอด
ความยาวของสะพาน         จากนั  นผลักคานประกอบออกไปคงเหลือแต่โครงมูลฐานที พาดฝั งทั  งสองเท่านั  น 
และนําตงพื  นมาเติมช่องว่างจนเต็ม พร้อมทั  งประกอบทอดลาดทั  งสองฝั งจนเสร็จ 
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5. ความสามารถของทอดหนุนมั  น และจ ํานวนชิ  นส่วน  
ตารางที   9.1 ข้อมูลตงพื  นทอดหนุนมั  น  M 4 T 6  

                 23’ - 4”  30’  - 0”  38’ - 4”    45’ - 0”    
                     22 
                     18 

22 
18 

22 
16 

24 
18 

22 
18 

22 
16 

24 
18 

26 
18 

20 
16 

22 
18 

22 
16 

24 
18 

24 
16 

26 
18 

26 
16 

ตงพื  นธรรมดา (ยาว)    22 33 33 36 44 44 48 52 50 52 52 57 57 61 61 
ตงพื  นสั  น                 22 11 11 12 22 22 24 26 11 10 10 11 11 11 11 
ตงพื  นปลายเรียว (1)     36 47 43 48 36 32 36 36 51 51 51 55 55 55 55 
คานต่อตงพื  น               4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 

 1. จํานวนที  ให้นี  รวมทั  งลาดขึ  นลงทั  งสองข้าง 
 2. ความยาวสมบูรณ์ทั  งหมดต้องการแผ่นรับแรงกด 4 แผ่น , แผ่นปิดรอยต่อสั  น 4 แผ่น 
6. การจัดพนักงานในการประกอบการสร้าง (หมวด ช.) 
 6.1 ผู ้ อํานวยการสร้าง      นายทหาร       1       นาย 
 6.2 พนักงานใส่สลัก          นายสิบ   1,      พลฯ. 4 
 6.3 พนักงานวางตง             นายสิบ  1,      พลฯ. 6 
 6.4  พนักงานหิ  วตง                      นายสิบ  1,      พลฯ. 12  
 6.5  พนักงานสายหนวดพราหมณ์     นายสิบ  1,      พลฯ. 8 
 สําหรับพนักงานสายหนวดพราหมณ์ จะแบ่งเป็น  2 พวก คือฝั งใกล้ 4 นาย  ฝั งไกล 4 นาย มีหน้าที 
หามคานต่อตงพื  นรวมถึง การจัดระยะ    และฐานตะม่อตลิ  งคอสะพาน ทั  งฝั งใกล้ และฝั งไกลด้วย 
7. เครื  องมือเครื  องใช้ในการประกอบสร้าง 
 7.1 รถปั นจั  น 
 7.2 รถถากถาง 
 7.3 พลั  วใหญ่ - เล ็ก 
 7.4 ขวานใหญ่ 
 7.5 ฆ้อน 8 ปอนด์ 
 7.6 เสาหลักเล ็ง 
 7.7  ระดับนํ  า 
 7.8  ตลับเมตรวัดระยะ 
 7.9  สมอบก 
 7.10 เชือกสายหนวดพราหมณ์  เส้นผ่าศูนย์กลาง  1 นิ  ว 
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8. ความสามารถของสะพานทอดหนุนมั  น M 4 T 6  
ตารางที   9.2 ชั  นของสะพานทอดหนุนมั  น  M 4 T 6  

ความสามารถของสะพานจ ํากัดด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของสะพาน (ฟุต) กับจ ํานวนคงทีใช้เป็นแนวจราจร 
                            23’ - 4”  30’  - 0”  38’ - 4”    45’ - 0”    
แบบการข้าม                            22   

       18                                
22 
18 

22 
16 

24 
18 

22 
18 

22 
16 

24 
18 

26 
18 

20 
16 

22 
18 

22 
16 

24 
18 

24 
16 

26 
18 

26 
16 

ธรรมดา 125W 
         100T 

85 
65 

90 
70 

90 
70 

45 
35 

50 
40 

55 
45 

65 
50 

24 
25 

24 
25 

30 
30 

30 
30 

40 
35 

40 
35 

45 
40 

ระมัดระวัง 120W 
         100T 

100 
80 

100 
80 

105 
85 

70 
51 

70 
51 

75 
55 

82 
50 

40 
35 

46 
40 

46 
40 

51 
43 

51 
43 

56 
46 

56 
46 

เสี  ยงภ ัย 120W 
         100T 

110 
90 

110 
90 

115 
95 

78 
57 

78 
57 

85 
62 

90 
67 

47 
40 

54 
45 

54 
45 

60 
49 

60 
49 

66 
53 

66 
53 
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รูปที   9.1 ทอดหนุนมั  น ขนาด  15  ฟุต 
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รูปที   9.2 ทอดหนุนมั  น ขนาด  23  ฟุต  4  นิ  ว 
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รูปที   9.3 ทอดหนุนมั  น ขนาด  30  ฟุต  (22/18) 
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รูปที   9.4 ทอดหนุนมั  น ขนาด  30  ฟุต  (24/18) 
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 รูปที   9.5 ทอดหนุนมั  น ขนาด  38  ฟุต  4  นิ  ว 
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 รูปที   9.6 โครงสะพานยาว      38  ฟุต  4  นิ  ว 
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 รูปที   9.7 ทอดหนุนมั  น ขนาด  45  ฟุต 
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 รูปที   9.8 ทอดหนุนมั  น ขนาด  45  ฟุต  (26/18) 
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 บทที   10 
สะพานเครื  องหนุนลอย M.G.B (MEDIUM GIRDER BRIDGE)  

1. กล่าวทั  วไป 
 สะพาน M.G.B เป็นสะพานที ได้ออกแบบโดยประเทศอังกฤษ ซึ งได้พัฒนามาจากสะพานเบลี    M.2  
ซึ งเริ มใช้ในกองทัพประเทศอังกฤษเมื อ พ.ศ. 2514           ปัจจุบันมีใช้มากกว่า 20 ประเทศ มีสหรัฐอเมริกา
,ออสเตเลีย,ไทย ฯลฯ เป็นต้น  ซึ งเป็นสะพานโครงแผงขนาดกลางมีนํ  าหนักเบาสร้างด้วยกําลังคน ทั  งใน
พื  นที ส่วนหน้าและส่วนหลัง 
 ชิ  นส่วนของสะพานทําด้วยโลหะผสม 3 อย่าง คือ สังกะส,ี แมกนีเซียม,  อัลลอย     และอะลูมิเนียม  
สําหรับชิ  นส่วนที  หนักที สุดหนักไม่เกิน 200 กก. ใช้ 2 คนถึง 6 คน ยกได้ เมื อสร้างแล้วเป็นสะพานกว้าง 4.01 
เมตร รับนํ  าหนักได้ตั  งแต่ชั  น 16 ถึงชั  น 70 
2. ลักษณะความสามารถของสะพาน 

2.1 สร้างเป็นสะพานเครื องหนุนมั  นรับนํ  าหนักได้ชั  น 60  
          2.1.1 แบบโครงชั  นเดียว 
          2.1.2 แบบโครงสองชั  น 
          2.1.3 แบบโครงสองชั  นประกอบชุดเสริมความแข ็งแรง 

2.2 เป็นสะพานเครื องหนุนลอย 
          2.2.1 แบบโครงชั  นเดียว รับนํ  าหนักได้ชั  น 60 
          2.2.2 แบบโครงสองชั  นรับนํ  าหนักได้ชั  น 70 
 2.3 เป็นแพส่งข้าม 
             2.3.1 แพเป็นแบบโครงชั  นเดียวรับนํ  าหนักได้ชั  น 60 
3. ข้อดีของสะพาน M.G.B. 
 3.1 สร้างได้หลายแบบ, มีความคล่องตัวสูง, ง่ายในการถอดและประกอบ 
 3.2 มีชิ  นส่วนที  เป็นหลักมาตรฐานเดียวกัน 
 3.3 นํ  าหนักเบา, แข ็งแรงทนทาน, ขนส่งง่าย 
 3.4 ไม่ต้องเตรียมพื  นที  ในการสร้างมากและให้การดูแลบํารุงรักษาน้อย 
4. ข้อเสียของสะพาน M.G.B. 
 4.1 ราคาแพงต้องใช้ความระมัดระวังในการฝึกเป็นพิเศษ 
 4.2 สะพานเครื  องหนุนมั  นสร้างได้ยาวเพียง 49.4 เมตร      (ประกอบชุดเสริมความ
แข ็งแรง) รับนํ  าหนักได้ชั  น 60  
5. ลักษณะและขีดความสามารถของสะพานที  มีอยู ่ในปัจจุบัน ( M.G.B. )   
 กรมการทหารช่างได้ซื  อมาครั  งแรกเมื อ พ.ศ. 2526  และครั  งที สองเมื อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 
เมื อรวมชิ  นส่วนประกอบต่าง ๆ ทั  งหมดแล้ว สามารถประกอบได้ดังนี   
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 5.1 เป็นสะพานเครื  องหนุนลอยแบบโครงสองชั  นรับนํ  าหนัก  ได้ชั  น 70 ยาว 200 เมตร  
ได้ 1 สะพาน 
 5.2 เป็นแพส่งข้าม ขับเคลื  อนด้วยตนเองรับนํ  าหนักได้ชั  น 60 จํานวน 3 แพ  และสะพาน
เครื องหนุนมั  นพร้อมชุดเสริมความแข ็งแรงรับนํ  าหนักได้ชั  น 60 ยาว 49.4 เมตร ได้อีก 2 สะพาน  
  5.3 เป็นสะพานเครื องหนุนลอยแบบโครงสองชั  นรับนํ  าหนัก   ได้ชั  น 70   ยาว 150 เมตร 
จํานวน 1 สะพาน และสะพานเครื  องหนุนมั  นพร้อมชุดเสริมความแข ็งแรง    รับนํ  าหนักได้ชั  น 60 
ยาว 49.4 เมตร จ ํานวน 1 สะพาน ได้ในเวลาเดียวกัน 
 5.4 เป็นสะพานเครื องหนุนลอยแบบโครงสองชั  นรับนํ  าหนัก      ได้ชั  น 70 ยาว 132 เมตร 
จํานวน 1 สะพาน และสะพานเครื  องหนุนมั  นพร้อมชุดเสริมความแข ็งแรงรับนํ  าหนัก    ได้ชั  น 60 
ยาว 49.4 เมตร จ ํานวน 1 สะพาน  และแพส่งข้ามขับเคลื  อนด้วยตนเองชั  น 60 จํานวน 1 แพ  ได้
ในเวลาเดียวกัน 
 5.5 เป็นแพขับเคลื  อนด้วยตนเอง   รับนํ  าหนักได้ชั  น 60   จํานวน  3 แพ       และสะพาน
เครื องหนุนมั  นรับนํ  าหนัก  ได้ชั  น 60 ความยาวไม่เกิน 49.4 เมตร จํานวน 2 สะพาน     ได้ในเวลา
เดียวกัน 
6. รูปแบบต่าง ๆของการสร้างสะพาน M.G.B 
 6.1 สะพานเครื  องหนุนมั  นแบบโครงชั  นเดียว   

รูปที   10.1 สะพานเครื  องหนุนมั  นแบบโครงชั  นเดียว 

 
 6.2 สะพานเครื  องหนุนมั  นแบบโครงสองชั  น 

รูปที   10.2 สะพานเครื  องหนุนมั  นแบบโครงสองชั  น 

 



10-3

     6.3 สะพานเครื  องหนุนลอย M.G.B. แบบโครงชั  นเดียว 
รูปที   10.3 สะพานเครื  องหนุนลอยแบบโครงชั  นเดียว 

 
    6.4 สะพานเครื  องหนุนลอย M.G.B. โครงสองชั  น 

รูปที   10.4 สะพานเครื  องหนุนลอยโครงสองชั  น 

 
    6.5 แพ M.G.B. โครงชั  นเดียวรับนํ  าหนักได้ชั  น 60 

รูปที  10.5 แพ แบบโครงชั นเดียวรับนํ าหนักชั น 60 

 
7. ชิ  นส่วนหลักของสะพานโครงแผงขนาดกลาง M.G.B. 

7.1 โครงบน (TOP PANEL) 
 7.2 โครงล่าง (BOTTOM PANEL) 
 7.3 โครงต่อคอสะพาน (JUNCTION PANEL) 
 7.4 โครงล่างปลายเรียว (END TAPER PANEL) 
 7.5 คานตลิ  ง (BANK SEAT BEAM) 
 7.6 สลักต่อโครง (PANEL PIN) มีหัว 
 7.7 สลักต่อโครงไม่มีหัว (HEADLESS PANEL PIN) 
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  7.8 แกงแนง (SWAY BRACE) 
 7.9 สลักแกงแนง (BRACING PIN) 
 7.10 คลิ ปสลักต่อโครง (CLIP) 
 7.11 แผงพื  น (DECK UNIT) 
 7.12 ลาดสะพาน (RAMP UNIT) 
 7.13 ขอบกันล้อ (KERB) 
 7.14 ชุดเรืองแสงชี  สะพาน (LUMINARY ASSEMBLY) 
 7.15 ตะกร้าอุปกรณ์ (BASKET) 
 7.16 ถุงใส่คลิ ป (STORES BAGS) 
8. ชิ  นส่วนช่วยในการทอดสะพาน 
 8.1 จมูกเบาตัวหน้า 
 8.2 จมูกเบาตัวหลัง 
 8.3 สลักจมูก 
 8.4 จมูกหนัก 
 8.5 ลูกกลิ  งส่งทอดจมูก 
 8.6 ฐานลูกกลิ  งรับทอดจมูก 
 8.7 ลูกกลิ  งรับทอดจมูก 
 8.8 คานหนุนทอดจมูก 
 8.9 เสายึดคานหนุนทอดจมูก 
 8.10 คานลูกกลิ  ง 
 8.11 ตัวรับคานลูกกลิ  ง 
 8.12 ตัวปรับรับคานลูกกลิ  ง 
 8.13 แผ่นฐานโครงรับคานลูกกลิ  ง 
 8.14 แผ่นรองแม่แรง 
 8.15 ชุดห้องวางแม่แรง 
 8.16 กรอบสร้างสะพานตัวขวาง 
 8.17 กรอบสร้างสะพานตัวยาว 
 8.18 คานรับแท่งดันสะพาน 
 8.19 แท่งดันสะพาน 
 8.20 แม่แรงไฮโดรลิค 
 8.21 ชุดรับหัวแม่แรง 
 8.22 แผ่นยึดจมูกหนัก 
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 9. อุปกรณ์ช่วยในการสร้างสะพาน 
9.1 ตุ ๊กตารับสะพาน 

 9.2 คานหาม 
 9.3 ขอหิ  ว 
 9.4 ชุดช่วยยกประกอบโครงบน 
10. สะพานเครื  องหนุนลอย M.G.B. โครงชั  นเดียว รับนํ  าหนักได้ชั  น 60  
 สะพานเครื องหนุนลอยโครงชั  นเดียวต่างไปจากสะพานโครงสองชั  นที สามารถสร้างเป็นพืด
ต่อเนื องกันไปโดยไม่ต้องพะวงถึงความยาวของสะพาน       โดยในระหว่างการต่อโครงสะพานจากแผงแรก   
จนถึงแผงที  13 สามารถใช้แรงคนดันสะพานให้เลื อนไปบนรางลูกกลิ  ง (BOOM) ได้      จากนั  นกระดกหัว
สะพานลงบนตะม่อชั วคราว แล้วใช้กว้าน ขันชักสะพาน ข้ามแม่นํ  า      และต่อสะพานจนแล้วเสร็จ 
 เนื องจากความยาวของทอดปลายสะพาน (landing bay)          ถูกจํากัดไว้ที  10.3 เมตร (34 ฟ ุต) 
ความสูงมากที สุดที ยอมให้ของริมตลิ ง คือ 2.4 เมตร ซึ งจะให้ความลาดชันสูงสุด หนึ งต่อห้า ( 20%) ปัญหา
การเพิ มและลดของระดับนํ  าในแม่นํ  าจะถูกขจัดไปได้ โดยการใช้คอต่อบานพับ (Hinge bay)     ซึ งจะทําให้
ทอดปลายสะพานโก่งงอไปตามขีดจํากัดนั  นได้ 
 10.1 อุปกรณ์ที  ใช้สร้างสะพานเครื  องหนุนลอยชั  นเดียว    

นอกจากสมอบก,  ฐานยึดกว้าน, ทุ่นลอย, รถบรรทุกทุ่น เป็นต้น นอกจากนี  ยังมีอุปกรณ์ 
เพิ มเข้ามาดังนี   
          10.1.1 คานเสี  ยว (Hornbeam)  

ใช้แทนโครงสะพานบน 2 โครงแรกของสะพานชั  นเดียว 
          10.1.2 คานขวางปลายสะพาน (End beam bridge)  

ใช้แทนคอสะพาน (Bank seat) 
          10.1.3 ลาดสะพานสั  น (Toe Ramp unit)  

ใช้แทนและยังสามารถสับเปลี  ยนแทนกันได้ กับลาดสะพานมาตรฐานเดิม 
          10.1.4 คอต่อบานพับ   (Panel , higed bridge)         

ใช้ประกอบเข้ากับระหว่างทอดปลายสะพาน และโครงแผงที วางอยู่บนทุ่นลอย  
เพื อให้สะพานยุบตัวลงมาตามระดบันํ  าได้ 
          10.1.5 เหล ็กคํ  ากันแกว่ง   (Strut , Bracing bridge)         

ใช้เพิ มความแข็งแกร่งของโครงสะพานที อยู่บนฝั ง (ทอดปลายสะพาน) 
                   10.1.6 อุปกรณ์ไฮโดรลิค (Power Pack)    

ชุดส่งกําลังไฮโดรลิคบังคับด้วยมือ   และสามารถติดตั  งบนแผงคอต่อ หรือติดข้าง 
สะพานได้ 
          10.1.7 ชุดกว้าน (Platform Winch Ass)      

ติดตั  งอยู่บนฝั งตรงข้ามอย่างมั นคง   ใช้ดึงสะพานแทนรถบรรทุกที เคยใช้ตามปกติ 
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           10.1.8 ชุดสายรั  ง (Lannching rope Ass.)   
 ประกอบด้วยสายรัดที ใช้คาดรัดสะพาน และสายรั  งพร้อมด้วยขอเกี ยว 
 10.2 ข้อจํากัด 
          10.2.1 เมื  อกระแสนํ  ามากกว่า 2.1 เมตร/วินาที  ต้องยึดสะพานทั  งสองฝั งให้มั  นคง 
โดยเพิ  มสายหนวดพราหมณ์ให้มากขึ  น 
          10.2.2 ถ้ากระแสนํ  าความเร็วน้อยกว่า 1.5 เมคร/วินาที         ก ็อาจลดจํานวนสาย
หนวดพราหมณ์ ลงได้ 
          10.2.3 ถ้าความเร็วกระแสนํ  า มากกว่า 2.6 เมตร/วินาที ห้ามยวดยานสัญจรไปบน
สะพาน 
 10.3 การปล่อยทุ่นลอย M.G.B.  

ความเร็วสูงสุดของกระแสนํ  าที ยอมให้ คือ 2.6 เมตร/วินาที  
 10.4 ข้อพิจารณาเกี  ยวกับการใช้สะพาน  

ความชันสูงสุดที จะให้ส่วนท้ายของสะพานที  พาดอยู่บนตลิ งใช้ได้กับยานพาหนะดังนี    
          10.4.1 ความชันหนึ  งต่อห้า (20%)      

ใช้สําหรับยานสายพาน  และรถซึ งไม่มีลําตัวเป็นข้อต่อ ความสูงชันของตลิ งมากที  
สุดคือ 2.4 เมตร 
          10.4.2 ความชันหนึ  งต่อเก้า (11%)     

ใช้สําหรับรถพ่วงหรือยานล้อที มีเกินกว่า 2 เพลา ความสูงชันตลิ งมากที สุดคือ 1.5  
เมตร 
 10.5 การเว้นช่องรถระหว่างคันต่อคัน ต้องรักษาระยะไว้ที   30.5 เมตรเสมอ 
 10.6 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
          10.6.1 สะพานที  ยาว 100 เมตร สร้างเสร็จใน 1 ชั  วโมง ตอนกลางวัน และ 2 ชั  วโมง 
ในเวลากลางคืน  ทั  งนี  คิดเฉลี  ยตามสภาพภูมิประเทศทั  วไป 
          10.6.2 ทุกความยาวที  เพิ  มขึ  น 30 เมตร จะใช้เวลาเพิ  มขึ  น 10 นาที 
 10.7 พนักงานประกอบสร้าง ทั  งหมด 64 นาย 
          10.7.1 ชุดต่อโครงสะพาน 
                 10.7.1.1 ต่อโครงสะพานทางซ้ายมือ 2 ชุด ชุดละ 4 คน รวม = 8 คน 
                 10.7.1.2 ต่อโครงสะพานทางขวามือ 2 ชุด ชุดละ 4 คน รวม = 8 คน 
                 10.7.1.3 เจ้าหน้าที  ระวังแนวกึ  งกลางสะพาน   1   ชุด   รวม = 1 คน 
          10.7.2 ชุดปูพื  นสะพาน 
                 10.7.2.1 ปูพื  นสะพานด้านซ้ายมือ 2 ชุด ชุดละ 4 คน รวม = 8 คน  
                 10.7.2.2 ปูพื  นสะพานด้านขวามือ 2 ชุด ชุดละ 4 คน รวม = 8 คน 
          10.7.3 ชุดโยงยึด 
                 10.7.3.1 ชุดยึดด้วยสมอบก   1  ชุด  จํานวน = 6 คน 
                 10.7.3.2 ชุดยึดด้วยสมอนํ  า    1  ชุด  จํานวน = 6 คน 
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           10.7.4 ชุดวางทุ่น 2 ชุด   ชุดละ  4  คน        จ ํานวน = 8 คน 
          10.7.5 ชุดเชื  อมต่อสะพาน          จ ํานวน = 7 คน 
           10.7.6 พลขับรถบรรทุกทุ่น   จํานวน = 4 คน 
 10.8 ตําแหน่งที  กําหนดไว้บนโครงสะพาน (Panel position = pp)  

เป็นรหัสที ใช้เรียกชื อตําแหน่งต่าง ๆ ของสะพานเครื องหนุนลอยโครงชั  นเดียว 
          10.8.1 คานเสี  ยว ความยาว 4.0 เมตร นับเป็นหนึ  งโครง และมีตําแหน่งบอกระยะ
ภายในแผง จํานวน 16 ตําแหน่ง 
          10.8.2 แผงคอต่อ ยาว 0.9 เมตร จะนับเป็นหนึ  งโครง    และมีตําแหน่งบอกระยะ 
จํานวน 4 ตําแหน่ง 
          10.8.3 สําหรับแผงมาตรฐานจะมีตําแหน่งบอกระยะภายในแผงจ ํานวน 8 ตําแหน่ง 
 10.9 การนับลําดับโครงแผง 

นับจากจุดกําหนดบนหัวสะพาน (Datum point)        และแต่ละโครงแผง จะแบ่งออกเป็น 
ส่วน ๆ เท่า ๆ กัน       โดยเครื องหมายกําหนดระยะบนพื  นสะพาน ซึ  งคานเสี  ยวจะถูกกําหนดให้เป็นแผงที  1  
และแผงคอต่อเป็นแผงที  5 ในรูปข้างล่างจุดกําหนด    (Datum point) จะได้รหัสเป็น 1P0   และจุดศูนย์ถ่วง 
(C.G. Marker)  อยู่ที   3P1     และฐานรองรับโครงสะพานขณะทําการต่อโครงสะพาน (Pedestal) อยู่ที  5P2  
สะพานจะถูกผลักเลื  อนให้ตําแหน่ง 1P14 ไปอยู่เหนือคานลูกกลิ  ง (RB) 

รูปที   10.6 การต่อโครงสะพาน 
                          1 P14                 3P1       
     DATUM        
                           1             2                3              4          5           6        
                                       ROLLER BEAM 
                                   .                                                      
                                                                 BUILDING PEDESTAL         

 
10.10  ขั  นตอนการสร้างสะพาน 

         10.10.1 ขั  นที   1  
ขนอุปกรณ์เกี ยวกับการเชื อมต่อ และการโยงยึดลงจากรถ      และนําไปประกอบ 

กันบนขาหยั งรองรับคานลูกกลิ  งปรับได้ซึ งวางอยู่บนฐานรองรับกับอีกส่วน คือ       แท่นรองรับโครงสะพาน
ที ยังไม่ได้ปูพื  นสะพานอีก 2 ชุด ต่อไปตั  งคานเสี  ยว            ซึ งถือว่าเป็นโครงสะพานแผงที  1 บนคานลูกกลิ  ง 
ประกอบคานขวางปลายสะพานและลาดสะพานเข้าไป ขณะเดียวกันใช้เรือบรรทุกชุดสมอบก   และห่วงยึด
สายหนวดพราหมณ์ 8 ตัว ไปยังฝั งตรงข้ามทําการติดตั  งฐานยึดกว้าน      จากนั  นปล่อยตะม่อทุ่นลอยลงไป
ขณะทําการก่อสร้าง โดยใช้สายรั  งยึดตะม่อชั วคราวให้มั นคง (ลอยห่างจากฝั งเล็กน้อย)        และเตรียมพื  น
สะพาน และขอบกันล้อให้พร้อม 
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                 10.10.2 ขั  นที   2  
ติดเหล็กคํ  ากันแกว่งตัวแรก จากนั  นต่อโครงสะพานแผงที  2 และ 3  แล้วติดเหล็ก 

กันแกว่งตัวที  2 เข้าไป ติดตั  งกว้านบนฝั งตรงข้ามแล้วนําเรือกลับมายังฝั งเริ มต้นพร้อมด้วยสายฉุดเพื อนํามา
ผูกยึดกับสะพานติดตั  งฐานยึดสมอบกบนฝั งแม่นํ  าทั  งสองฝั ง         ใช้เรือเป็นอุปกรณ์ช่วยในการจัดตําแหน่ง
ตะม่อรองรับโครงสะพาน         โดยให้กราบทุ่นอยู่ห่างจาก RB เป็นระยะ 9.8 เมตร ปล่อย ตะม่อชุดที  1,2,3 
ลงไปพร้อมกับต่อทําเป็นแพ 
         10.10.3 ขั  นที   3  

ต่อโครงสะพานชนิดมาตรฐานเข้าไปเป็นแผงที  4                 จากนั  นใช้แผงคอต่อ 
(Hinge bay) ต่อเป็นแผงที  5 นําพื  นสะพาน ต่อแผงที  6 จนถึงแผงที  11    (ส่วนที  ยื นเลย RB ออกไปจะต้อง
ไม่เกิน 7  แผง) เตรียมพื  นสะพาน และปล่อยทุ่นที  4 ถึงทุ่นที  14 ตามที ต้องการใช้ 
         10.10.4 ขั  นที   4  

ประกอบแผงที  12 และ 13  เพิ มเข้าไป และโยงสายหนวดพราหมณ์จากฐานยึด 
บนฝั งไปที โครงสะพาน ต่อไปใช้เครื องมือไฮโดรลิคในแผงคอต่อปลดขอสับออก        และเลื  อนสะพานไป
ข้างหน้า จนจุดศูนย์ถ่วง 6P7 อยู่เหนือคาน RB แล้วกระดกสะพานตรง RB      ให้ลดลงสู่ตะม่อชั วคราว ที  
ตําแหน่ง 1  P8 โดยใช้ locker arm ตัวนอกเท่านั  น แล้วปูพื  นสะพาน     และขอบสะพานในแผงที  6 ถึง 10 
จากนั  นใช้กว้านจากฝั งตรงข้าม ชักสะพานให้เลื  อนออกไปเรื อย ๆ               
         10.10.5 ขั  นที   5  

เป็นที เริ มต่อสะพานด้วยอัตราเร็วสูง โดยเจ้าหน้าที ประจํากว้าน  จะปรับอัตราเร็ว 
ของกว้านให้พอเหมาะกับการต่อโครงสะพาน อัตราที กําหนด คือ 15 วินาทีต่อแผง แพรองรับปลายสะพาน
ของฝั งตรงข้ามจะถูกนําเข้าเชื อมเรื อย ๆ ต่อกับสะพานที  ตําแหน่ง 6P0     ต่อไปนํา ตะม่อชุดที  4,5  และ 6 
เข้าไปเชื อมต่อกับสะพานขอให้สังเกตุว่า ระยะไกลสุดระหว่างตะม่อ หรือฐานสะพานคู่ใด ๆ ต้องไม่เกิน 17 
โครงแผง 
         10.10.6 ขั  นที   6  

การต่อเติมสะพาน จะดําเนินไปอย่างต่อเนื อง จนถึงแผงที  30      และ การปูพื  น 
สะพาน จะดําเนินไปด้วยอัตราเร็ว เท่า ๆ กัน  คานเสี  ยวจะถูกยกขึ  นจากตะม่อชั วคราวทันทีด้วยกว้าน 
         10.10.7 ขั  นที   7  

เป็นขั  นเริ มต้นการต่อท้ายสะพานของฝั งเริ มต้น (ฝั งใกล้)  โดยประกอบแผงคอต่อ 
เพิ มแผงมาตรฐาน (โครงบน) อีก 3 แผง ต่อคานเสี  ยวติดเหล็กคํ  ากันแกว่ง  และคานขวางปลายสะพานเข้า
ไป จากนั  นปูพื  นสะพาน และขอบสะพานลงในทอดปลาย และยึดชุดควบคุมไฮโดรลิค ลงกับพื  นแผงคอต่อ 
แล้วเลื อนสะพานโดยสายกว้านไปจนกระทั งแผงคอต่อเลยพ้นคาน RB และบังคับไฮโดรลิค เพื อปลดขอสับ
ออก, ต่อลาดสะพานเข้ากับบากใหล่ ของคานขวางปลายสะพาน ประกอบกับปลายสะพาน      และนําแพ
รองรับเข้าไปเชื อมต่อกับโครงสะพาน 
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          10.10.8 ขั  นที   8  
บังคับไฮโดรลิคของแผงคอต่อให้ไปยกปลายสะพานขึ  นพ้นคาน   RB   แล้วดึง

คาน   RB ปรับแนว 
กลางสะพานระหว่าง 2 ฝั ง  แม่นํ  าโดยใช้กว้านจากฝั งตรงข้าม         และสายหนวดพราหมณ์ ยึดติดสะพาน
ริมฝั งทั  งสองปรับให้ได้แนวแล้วลดทอดปลายสะพานลงพาดฝั ง และปูพื  นสะพาน   และขอบสะพานให้ครบ 

ตารางที   10.1 แพและการส่งข้าม 
 
 

การปฏิบัติเกี ยวกับการข้ามของแพและการส่งข้าม 
ความกว้างของลํานํ  า (เมตร) 

และจํานวนรอบ/ชม. 
 75 150 300 
จํานวนในการเดินทางต่อชั วโมงถ้าความเร็วของกระแสนํ  า
ตั  งแต1่.6 เมตรต่อวินาที ในเวลากลางวันและในเวลา
กลางคืนหรือการนําแพข้ามยากลําบากให้ลดลง 50 % 
1. แพยุทธวิธีเบา 
2. แพ M4T6 
3. แพชั  น 60 

 
 
 
8 
8 
6 

 
 
 
6 
6 
4 

 
 
 
4 
4 
2 

จํานวนแพที  จะใช้กับท่า 1 ท่า 1 2 3 
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บทที   11 
ระบบการโยงยึด 

1. การออกแบบ และวิธีการประกอบสร้างระบบโยงยึดของสะพาน 
การโยงยึด คือ การยึดตรึงสะพานให้อยู่กับที  โดยการใช้สายเคเบิล,สายหนวดพราหมณ์              

และอุปกรณ์อื น ๆ ตามความจําเป็น  เพื อให้สะพานนี  สามารถต้านทานกระแสนํ  าที มาปะทะ หรือ แรงลมได้
 ระบบการโยงยึดเป็นสิ งสําคัญที สุดอย่างหนึ งในการสร้างสะพานเครื องหนุนลอยถ้าไม่มีความ
แข็งแรงพอเพียงแลัว สะพานนี  อาจจะถูกกระแสนํ  า หรือ แรงพายุพัดทําลายได้และก็เคยปรากฏมาแล้วใน
สงครามครั  งก่อน ๆ  

สําหรับปัจจัยที เราจะนํามาพิจารณาในเรื องการโยงยึดมีความเร็วของกระแสนํ  า, ชนิดของดิน, 
ความสูงของตลิ  ง, ความกว้างของลํานํ  า และลักษณะของท้องนํ  า เมื อเราทราบข้อมูลหรือรายละเอียด            
ดังกล่าวแล้วเราก็สามารถเลือกระบบโยงยึดได้เหมาะสม  ระบบการโยงยึดที สําคัญ มีอยู่ 4 ระบบ คือ ระบบ
สายหนวดพราหมณ์, ระบบสมอ, ระบบผสม และระบบหอขึงสายสมอประกอบสายโยง ซึ งจะได้กล่าว           
รายละเอียดเป็นข้อ ๆ ต่อไป 
2. ระบบการโยงยึด 4 ระบบ คือ 

2.1 ระบบการโยงยึดด้วยสายหนวดพราหมณ์ 
       2.1.1 สายหนวดพราหมณ์ อาจจะเป็นเชือกธรรมดาก็ได้ปลายข้างหนึ  งผูกติดกับสะพาน 
อีกข้างหนึ  งผูกคิดกับสมอบกหรือต้นไม้ที อยู่บนฝั งระบบนี  ใช้ในขณะสร้างสะพานหรืออาจใช้ตลอดไปก็ได้        
ถ้าหากกระแสนํ  าไหลอย่างธรรมดาไม่เกิน 3 ฟ ุต/วินาที สายหนวดพราหมณ์นี  จะถูกขึงเป็นมุม 45 องศา          
กับแนวสะพาน อยู่เหนือผิวนํ  าและสามารถโยงยึดสะพานยาว ๆ ได้ 
       2.1.2 การสร้างสายหนวดพราหมณ์ทางท้ายนํ  าจะสร้างต่อเมื อสะพานประกอบเรียบร้อย
แล้ว เพื  อมิให้เป็นการกีดขวางเรือยนต์ ที ใช้สร้างสะพานนั  น ธรรมดาจะยึดทุก ๆ ทุ่นที  10 แต่ถ้ากระแสนํ  า 
เกิน 3 ฟ ุต/วินาที  จะยึดทุกทุ่นที  6  
       2.1.3 สร้างสายหนวดพราหมณ์ ยึดทุ่นแรกของสะพานทั  ง 2 ฝั ง  ทั  งเหนือนํ  าและท้ายนํ  าไว้
มิให้เคลื อนที เมื อมีแรงกระแทกจากรถที เริ มขึ  นสะพานนั  น 
       2.1.4 ในขณะที กําลังประกอบสร้างสะพาน การยึดสายหนวดพราหมณ์ที คอสะพานจะไม่
ยึดตรึงให้แน่นนัก แต่ทันทีที ประกอบสะพานเสร็จจะต้องยึดให้ตึง และแข็งแรงเพื อกันมิให้สะพาน เคลื อนที 
ไปตามยาว และเพื อเป็นการจัดแนวสะพานให้อยู่เป็นเส้นตรง 

 
 
 
 
2.2 ระบบการโยงยึดด้วยสมอ 
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       สมอนี  เป็นสมอเกาะยึดติดกับพื  นท้องนํ  า และมีสายสมอโยงมาผูกติดกับทุ่นต่าง ๆ ของ
สะพาน สมอนี  เมื ออยู่ที ท้องนํ  า ก้านสมอจะวางราบกับพื  นท้องนํ  าเสมอ เมื อสมอถูกดึงจะทําให้ใบสมอ          
ยึดติดกับดิน ระบบนี  ความแข็งแรงขึ  นอยู่กับลักษณะของพื  นท้องนํ  า จะได้ผลก็ต่อเมื อท้องนํ  าเป็นทราย, 
กรวด, หินย่อย หรือวัตถุใด ๆ ที ทําให้ใบสมอสามารถยึดติดอยู่ได้ แต่ถ้าพื  นท้องนํ  าแข็งสมอนี  จะไม่มี
ประโยชน์เลยแต่ ถ้าพื  นท้องนํ  าอํานวยให้แล้วระบบนี  ก็จะเป็นระบบที ใช้เป็นหลัก สามารถใช้กับกระแสนํ  า
เกินกว่า 3 ฟ ุต/วินาทีและใช้กับสะพานที มีระยะทอดยาว ๆ  มีนํ  าหนักสูง ๆ ได้ ถ้ากระแสนํ  ามีความเร็ว
เปลี ยนอยู่เสมอแล้ว เราจะใช้ผสมกับระบบที  1 ระยะทางราบจากทุ่นถึงสมออย่างน้อยเป็น 10 เท่า          
ของความลึกของท้องนํ  า ทั  งนี  เพื อให้ขาของสมองทํามุมพอดีกับท้องนํ  า และเป็นการป้องกันมิให้สมอหลุด
จากท้องนํ  าด้วยปลายเชือกที ผูกกับสมอผูกด้วยเงื อนกะ อีกปลายข้างหนึ งผูกติดกับทุ่นหรือสะพาน ก่อนที จะ
ทอดสมอนี   ต้องทดลองดูให้แน่ใจว่า เมื อทอดไปแล้วก้านสมอจะต้องตั  งฉากกับขาสมอทําให้สมอ           
นอนราบกับพื  นท้องนํ  าและยึดติดกับดิน ความตึงของสายสมอเป็นสิ  งสําคัญอย่างยิ ง ต้องหมั นตรวจทุก ๆ 
ระยะเวลา เพื อพิจารณาว่าจะต้องถอนขึ  นมาทอดใหม่หรือไม่ ทั  งนี  ก็เพราะกระแสนํ  าอาจจะแรงจนทําให้สมอ
เคลื อนที ได้ 

2.3 ระบบผสม 
  ถ้ากระแสนํ  ามีความเร็วมากกว่า 5 ฟ ุต/วินาที แล้วระบบการโยงยึดผสมระหว่าง           
สายหนวดพราหมณ์ กับสมอ ควรจะนํามาใช้  โดยใช้สายหนวดพราหมณ์ ยึดทุก ๆ ทุ่นที  6 ทางเหนือนํ  า 
และทุก ๆ ทุ่นที  12 ทางด้านท้ายนํ  า ส่วนสมอนั  น เรายึดทุก ๆ ทุ่นทางด้านเหนือนํ  า และทุก ๆ ทุ่นเว้นทุ่น
ทางด้านท้ายนํ  านอกจากนี  สะพานที ชํารุดยังใช้เป็นที โยงยึดได้เหมือนกัน 
 2.4 ระบบหอขึงสายสมอประกอบสายโยง 
     ระบบนี  ประกอยด้วย หอสองหอหรือมากกว่า รองรับสายเคเบิล ซึ  งวางพาดจากฝั งหนึ งไป
ยังอีกฝั งหนึ ง ขนานกับแนวสะพาน และอยู่ทางเหนือนํ  า ถ้าหากกระแสนํ  าไหลขึ  นลง,กระแสนํ  าไหลแรง และ
มีอุปกรณ์อย่างเพียงพอแล้ว ก็อาจจะสร้างหอทางท้ายนํ  า เพื อเป็นการเพิ  มเติมระบบการโยงยึดทางด้าน         
นี  ด้วย  สําหรับสายเคเบิล อาจจะไปโยงยึดกับต้นไม้   หรือสมอบกธรรมชาติก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หอควรรีบ
สร้างทันทีที เวลาและวัสดุอํานวยให้ สายโยงยึด คือ สายที เชื อมทุ่นกับสายเคเบิลซึ  งสายเคเบิลนี  จะทําหน้าที 
คล้ายกับสายเคเบิลของสะพานแขวน ผิดกันอยู่ที สายเคเบิลของหอนี  จะมีแรงไม่ตั  งฉากกับพื  นนํ  า แต่จะเอียง
ไปทางท้ายนํ  า เนื องจากกระแสนํ  านั นเอง 

โครงหอเป็นเครื องรองรับเชือกลวดซึ งเรียกว่า สายขึงสมอเหนือศีรษะซึ  งมีความมุง่หมาย ๒ประการ
คือ รักษาสายขึงสมอให้อยู่เหนือระดับนํ  าสูงสุดในบริเวณสร้างสะพานและเพื อรักษาสายขึงสมอให้ตกท้อง
ช้างเนื องจากนํ  าหนักประจําของมันได้พอเพียงโดยหลีกเลี ยงมิให้สายเชือกลวดนั  นเกิดความเค้นขึ  นโดยเกิน
ความจําเป็น 
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รูปที   11.1  โครงหอ 

 
3. ส่วนประกอบของโครงหอ 

3.1 ฐานโครงหอ ทําหน้าที รองรับโคนโครงหอ เพื อรับถ่ายทอดนํ  าหนักลงไปสู่พื  นดินหรือฐานราก  
และรองรับโคนโครงหอ 

3.2 โคนโครงหอ เป็นส่วนต่อจากโครงหอถ่ายทอดนํ  าหนักสู่ฐานโครงหอ 
 3.3 โครงหอ  แบ่งเป็นท่อน,ท่อนหนึ ง ๆ ยาว 10 ฟ ุต 10 นิ  ว แต่ละท่อนสามารถต่อกันได้โดยมั  นคง 
 3.4 ครอบโครงหอ มีหน้าที รองรับเชือกลวดหรือที เรียกกันว่า สายขึงสมอและประกอบติดตั  งไว้บน
โครงหออีกชั  นหนึ  ง 
4. การประกอบสร้าง 

ถ้าเราเอาครอบกับโคนต่อกันโดยตรง จะได้ความสูงน้อยที สุด คือ 3 ฟ ุต 8 1/4 นิ  ว  จากตัวเลขนี  เอง
ถ้าเราเอาโครงหอประกอบ ขึ  นระหว่างกลางอีก 10 ฟ ุต 10 นิ  ว จะได้ความสูง 14 ฟ ุต 6 1/4 นิ  ว และโดย
ธรรมดา โครงหอนี  จะประกอบได้สูงที สุด 6 โครง คือ 65 ฟ ุต ซึ งจะได้ความสูงที สุด 68 ฟ ุต 8 1/4 นิ  ว 
5. วิธีการสร้าง 

5.1 ยึดฐานให้แน่น, โยงยึดสายหนวดพราหมณ์ 
 5.2 เตรียมสมอบกนอนฝังดินสําหรับโยงยึดสายขึงสมอ และสมอบกสําหรับสายยึดหนวดพราหมณ์
ยึดโครงหอ 

5.3 ต่อโครงหอให้ได้ความสูงตามต้องการ แล้วประกอบโคนและหัวยึดให้แน่น 
 5.4 ก่อนการยกโครง จะต้องพยายามให้เดือยโคนหออยู่ในเบ้าของฐาน 
 5.5 การยกโครงใช้ปั  นจั  นหรือใช้คนประกอบกับขบวนรอกที เหมาะสมจึงจะทําได้ 
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6. กําลังยึดของสมอบกปักในดินธรรมดา 
สมอบกปัก                รับแรงได้ (ปอนด์) 

      สมอบกปักเดี ยว                700 
         สมอบกปักผสม   1-1     1,400 
          สมอบกปักผสม   1-1-1  1,800 
          สมอบกปักผสม   2-1     2,000 
          สมอบกปักผสม   3-2-1   4,000                        
  7. สมอบกนอนฝังดิน 

มีความแข็งแรงมากกว่าบรรดาสมอบกทั  งหลาย สมอบกแบบนี  เป็นแบบที ดีที สุดในการโยงยึด        
แรงดึงมาก ๆ เพราะว่ามีพื  นที กดกับหน้าดินแน่นตัวโดยธรรมชาติ สมอบกนอนฝังดินก็ประกอบด้วย ท่อนซุง
หรือคานเหล็ก หรือ วัสดุที คล้ายคลึงกันฝังลงไปในดิน สายหนวดพราหมณ์จะโยงยึดตรงกึ งกลางของท่อน
วัสด ุ
8. การสร้างสมอบกนอนฝังดิน 

8.1 หลุมสําหรับฝังเสาสมอบกนอนฝังดิน ควรจะลึกที สุด เพื อให้ได้แรงต้านทาน ของหน้าดินที แน่น
ตัวโดยธรรมชาติและหน้าดินนี  ควรจะเอียง 15 องศา 

8.2 หลักสมอบกปัก ควรตอกเข้าไปในดินหลาย ๆ หลัก ข้างหน้าท่อนไม้เพื อเพิ  มแรงต้านทาน 
8.3 คูเอียงสําหรับผิวสายหนวดพราหมณ์ ควรจะขุดผ่านให้สายไปคล้องกันท่อนไม้ได้ และควรวาง

ท่อนไม้รองสายหนวดพราหมณ์ ตอนที โผล่จากหลุมตรงผิวดินด้วย คูเอียงนี  ควรกว้างประมาณ 1 ฟ ุต           
ถึง 1 1/2  ฟ ุต 

8.4 สายหนวดพราหมณ์จะต้องผูกยึดให้มั นคง ตรงกึ งกลางของท่อนวัสดุ  ดังนั  นส่วนใช้งานของ
เชือกซึ งจะรับแรงดึงก็จะอ้อมผ่านลงข้างใต้วัสดุเพื อให้มีแรงหมุนแก่วัสดุนั  น ดึงแนบกับหน้าดินตลอดเวลา 
ปลายวิ งของสายหนวดพราหมณ์ ควรใส่คลิ ปให้มั นคง และอยูเ่หนือพื  นดินเพื อปรับและตรวจได้ 

8.5 ความแข็งแรงของสมอบกนอนฝังดิน ขึ  นอยู่กับส่วนหนึ  งของความแข็งแรงของท่อนไม้ หรือ คาน
เหล็กซึ งเราฝังลงไป แต่ส่วนใหญ่แล้วขึ  นอยู่กับแรงต้านทานของดิน แรงต้านทานของสมอบกนอนฝังดินให้ไว้
ในตาราง 

8.6 ระยะทางดิ  งเป็นฟ ุต ต้องอยู่เหนือระดับนํ  าใต้ดินอย่างน้อย 1 ฟ ุต 
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รูปที   11.2 สมอบกนอนฝังดิน 

 
 

9. การออกแบบระบบหอขึงสายสมอประกอบสายโยง 
   9.1 ผลของการลาดตระเวน 

 9.2 เครื องมือเครื องใช้มีให้ตามต้องการ 
                   9.2.1 อุปกรณ์มีทุกชนิด 
          9.2.2 เชือกลวด IPS.6 x19  
          9.2.3 หอขึงสายสมอในชุดของสะพานชั  น 60 
          9.2.4 ไม้เหลี ยมที ใช้ทําสมอบกนอนฝังดินขนาด 18″ x 20″ ยาวตามต้องการ 
          9.2.5 ระยะหย่อนตัวขั  นแรก 5% 
          9.2.6 สายเคเบิลสูงเหนือนํ  า 3 ฟ ุต 

9.3 หาระยะระหว่างโครงหอทั  งสองฝั ง 

HD = VD/SR 

ลึกเฉลี่ย 

HD (ระยะทางระดับ) 15° 

SR (อัตราลาดคูเอียง) 

VD 
ลึกของหลุม 

ความเร็วกระแสนํ  า 7 ฟ ุต/วินาที 

600′ 
8′ 

ฝั งไกล 
ลาดหลังหอ 1:4 

ระดับนํ  าใต้ดิน 
ฝั งใกล้ 

5′ 
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          ระยะห่างระหว่างโครงหอทั  งสองฝั ง  = ( กว้างลํานํ  า x 1.1 ) + 100 ฟ ุต 
                     = ( 600 x 1.1 ) + 100 
                                                      =      760     ฟ ุต       

9.4 หาขนาดของเชือกลวด และจ ํานวนเชือกลวดสําหรับสายขึงสมอ  
กว้างลํานํ  า 600 ฟตุ, ความเร็วกระแสนํ  า 7 ฟ ุต/วินาที   จะได้ขนาดเชือกลวดเส้นผ่านศูนย์ 

กลาง 1 นิ  ว (ใช้เส้นเดียว) จากตารางที  11.1 
9.5 หาระยะตกท้องช้างของสายขึงสมอ (เป็นฟุต) 

                   ระยะตกท้องช้าง  = % ความหย่อนตัวขั  นต้น + ระยะห่างระหว่างโครงหอ 
                                        =  0.05 x 760  
                      =       38   ฟ ุต 

9.6 หาความสูงของหอ 
          ความสูงของหอ         = ( ระยะตกท้องช้าง + เคเบิลเหนือนํ  า ) - ความสูงตลิ ง 
          ความสูงหอ (ฝั งใกล้)   = ( 38 + 3 ) - 5       =       36     ฟ ุต          
          ความสูงหอ(ฝั งไกล)   = ( 38 + 3 ) - 8       =       33     ฟ ุต 

9.7 หาจ ํานวนท่อนหอ ( แต่ละท่อนสูง 10 ฟุต 10 นิ  ว )  
                จ ํานวนท่อนหอ                              ความสูง 
               ครอบ,โคน และฐาน     3 ฟ ุต 8 1/4   นิ  ว 
               ใช้ 1 ท่อน                                       14 ฟ ุต 6 1/4   นิ  ว 
               ใช้ 2 ท่อน                                             25 ฟ ุต 4 1/4   นิ  ว    
               ใช้ 3 ท่อน                                             36 ฟ ุต 2 1/4   นิ  ว  
               ใช้ 4 ท่อน                                             47 ฟ ุต 1/4     นิ  ว 
      ใช้ 5 ท่อน                                             57 ฟ ุต 10 1/4  นิ  ว  
              ใช้ 6 ท่อน                                             68 ฟ ุต 8 1/4   นิ  ว 
 

9.7.1 ฝั งใกล้ใช้       =      3        ท่อน     สูง      =     36      ฟ ุต  2 1/4  นิ  ว 
          9.7.2 ฝั งไกลใช้       =      3        ท่อน     สูง      =     36      ฟ ุต  2 1/4  นิ  ว                
          9.7.3 สูงหอแท้จริง   =     36        ฟ ุต    2 1/4  นิ  ว 

9.8 หาระยะห่างระหว่างกึ  งกลางแนวสะพานทางเหนือนํ  า ถ ึงกึ  งกลางหอขึงสายเสมอ 
          9.8.1 ถ้าตลิ  งสูง 15 ฟ ุต หรือน้อยกว่า 
   ระยะทางเหนือนํ  าจากกึ งกลางแนวสะพานถึงกึ งกลางหอ = 50 ฟ ุต + สูงหอ 
 
 
          9.8.2 ถ้าตลิ  งสูงมากกว่า 15 ฟ ุตขึ  นไป 
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     ระยะทางเหนือนํ  าจากกึ งกลางแนวสะพานถึงกึ งกลางหอ=35 ฟ ุต+สูงหอ+สูงตลิ ง 
          9.8.3 ถ้าระบบหอขึงสายสมอมากกว่าหนึ งคู ่
               ระยะห่างของหอทางเหนือนํ  า  = 25 ฟ ุต + ไปข้างหน้าของหอแรก 
                ดังนั  น  ตลิ  งสูงน้อยกว่า 15 ฟ ุต, ระยะห่างทางเหนือนํ  าจากกึ งกลาง 
                        แนวสะพานถึงกึ  งกลางหอ       =   50 + (36 ฟ ุต 2 1/4 นิ  ว) 
                             =   86 ฟ ุต 2 1/4 นิ  ว 
                    =    87   ฟ ุต 

9.9 หาพื  นที  สําหรับสมอบกนอนฝังดิน 
    9.9.1 กําลังแตกหักของเชือกลวด I.P.S. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ  ว = 84,000 ปอนด์  จาก                
(ตารางที  11.2)                                          .                                          
          9.9.2 กําลังยึดต่อตารางฟ ุต   
               สมอบกฝังลึก 7 ฟ ุต ลาด 1 : 4 กําลังยึด  = 8,400 ปอนด/์ตารางฟ ุต จาก (ตารางที  11.3)  

        9.9.3 พื  นที ต้านทาน      =    
มอบกแรงยึดของส

วดกของเชือกลกําลังแตกหั     

           =     
/ตร.ฟุต ,   ปอนด์

◌์  ,   ปอนด  

           =    10   ตร.ฟ ุต 
9.10 การหาขนาดของสมอบกนอนฝังดินที  ต้องการ  

         9.10.1 ความสูงของหน้าไม้หรือไม้กลมขนาด    =  18 นิ  ว x 20 นิ  ว =  20  นิ  ว 

         9.10.2 ความยาวของสมอบกนอนฝังดิน       = 
าไม้ความสูงหน้

ยงกว้างคูเอีนทานพื  นที ต้า +  

                  =  
20

110x12+  

                  =    7    ฟ ุต  
                  9.10.3 ความหนาของสมอบกนอนฝังดินที ต้องการ ( หน้ากว้าง ) 

                         ถ้าไม้เหลี ยม    
t
L     ต้อง   น้อยกว่าหรือเท่ากับ     9 

                ถ้าไม้กลม        
D
L    ต้อง   น้อยกว่าหรือเท่ากับ      5  

 

    ไม้ขนาด 18″ x  20″     
t
L       =  

18
7x12  =  4.66  <   9   ใช้ได้ 

 
  9.11 หาที  ตั  งของสมอบกนอนฝังดิน         
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            9.11.1 ระยะห่างหลังหอ = 
ลาดหลังหอ

นสมอบกฝังดิความลึกของหอความสูงของ +  

     = 
1/4

 ฟุตนิ  ว)
4
1(  ฟุต +

 = 
1

7)4(36.27+  

=   172  ฟ ุต 9 นิ  ว             =        173     ฟ ุต 
9.11.2 ระยะเยื  องเหนือนํ  าของหอขึงสายสมอ 

   ความหย่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที กําหนด        =   5 
   ระยะเยื  องเหนือนํ  าเป็นฟ ุต ต่อ 100 ฟ ุต        =   14 

               ระยะเยื  องเหนือนํ  า    =   
100

 ฟุตยื  องต่อ  ◌งั ห อxระยะเระยะห่างหล  

                               =  
100

173X14  

                                                 =  24.22 
               ∴    ระยะเยื  องเหนือนํ  า    =  25 ฟ ุต  
 
 
 
 
 
 
 
 



 11-9
ตารางที   11.1 Anchor Cable Requirements for Upstream Overhead system Reinforced Bridge Construction 

(Wet gap)  Number and Anchor Cable size in inches for stated  maximum current velocities     
Bridge Bridge 5 fps 7 fps 9 fps 11 fps 

Span in feet type Single Dual Triple Single Dual Triple Single Dual Triple Single Dual Triple 
 M 4  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  3/8  1/2  3/8  3/8  1/2  1/2  3/8 

200 Cl 60 and             
 M 4 T 6  1/2  3/8  5/8  5/8  1/2  1/2  3/4  5/8  1/2  7/8  3/4  5/8 

 M 4  1/2  3/8  3/8  1/2  1/2  3/8   1/2  3/8  3/4  5/8  1/2 
400 Cl 60 and             

 M 4 T 6  5/8  1/2  1/2  3/4  5/8  1/2 1     7/8  5/8 1 1/4 1     3/4 
 M 4  5/8  1/2  3/8  5/8  1/2  3/8  3/4  5/8  1/2  7/8  3/4  5/8 

600 Cl 60 and             
 M 4 T 6  3/4  5/8  1/2 1     3/4  5/8 1 1/4 1     3/4 1 1/2 1 1/4  7/8 

 M 4  5/8  1/2  3/8  3/4  5/8  1/2  7/8  3/4  5/8 1     7/8  3/4 
800 Cl 60 and             

 M 4 T 6  7/8  3/4  5/8 1 1/8  7/8  3/4 1 3/8 1 1/8  7/8 (**) 1 1/2 1 1/8 
 M 4  3/4  5/8  1/2  7/8  5/8  1/2 1      3/4  5/8 1 1/8  7/8  3/4 

1,000 Cl 60 and             
 M 4 T 6 1     7/8  3/4 1 1/4 1     7/8 1 1/2 1 3/8 1     (**) (**) 1 1/4 

 M 4  3/4  5/8  1/2  7/8  3/4  5/8 1      7/8  3/4 1 1/4 1      7/8 
1,200 Cl 60 and             

 M 4 T 6 1 1/8  7/8  3/4 1 3/8 1 1/8  7/8 (**) 1 1/2 1 1/8 (**) (**) 1 3/8 
*  Based upon improves plow steel cable and2 percent initial cable sag. 
**  Unsafe Based on cable span equal to 1.1 times wet gap plus 100 feet. 
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ตารางที   11.2  Capacity of Anchorage Cable 

Size  ( inches )   3/8  1/2  5/8  ¾  7/8 1     1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 
Wt / Ft ( approx ) 0.23 0.04 0.63 0.9 1.23 1.6 2.03 2.5 3.03 3.6 

GRADE BREAKING  STRENGTH  ( POUNDS ) 
MPS 10,000 17,000 26,200 37,400 50,800 66,000 83,000 102,000 123,000 145,000 

PLOW STEEL 11,000 18,800 28,800 41,200 56,000 73,000 92,000 113,000 136,000 161,000 
IPS 12,600 21,600 33,200 47,400 64,400 84,000 106,600 130,000 157,000 185,000 

1. The  strength  varies  slightly  with  the  strand  construction  and  the  number  of  strands. 
2. The  strength  varies  approximately  with  the  square  of  the  diameter.  For  example: 3/4 –inch rope  is  4  times  as  strong 

as 3/8  - inch  rope  of  the  same  material ( 3/4 ) 2 หารด้วย  ( 3/8 ) 2 = 4 
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ตารางที   11.3  Holding Power of Deadmen in loamy Soil 

Mean depth of anchorage Inclination of pull (slope) and safe resistance in pounds per Square foot 
Slope (rise over run) Vertical 1:1 (45. ) 1:2 (26.5.) 1:3 (18.5.) 1:4 (14.) 

3 feet 600 950 1,300 1,450 1,500 
4 feet  1,050 1,750 2,200 2,600 2,700 
5 feet 1,700 2,800 3,600 4,000 4,100 
6 feet 2,400 3,800 5,100 5,800 6,000 
7 feet 3,200 5,100 7,000 8,000 8,400 

For hardpan or rock, muliply the safe resistance in table by 5 For fine graned soils with high moisture content,multiply the safe  
resistance in table by 1/2 
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ตารางที   11.4 Offset of deaden 
Current velocities Final Horizontal Offset angle Offset upstream 

Normal 
assemble 

Reinforced 
Assembly 

Cable sag 
in percent 

(             ) 
(in degrees) 

(in feet per Humored 
feet from tower base) 

3  fps …………. 3 5 9 
6 fps 3 fps 4 6.5 11 
7 fps 5 fps 5 8 14 
9 fps 7 fps 6 9.5 17 

11 fps 9 fps 7 11 19 
………. 11 fps 8 13 23 

 
ตารางที   11.5 เรือส่งข้าม 

 
วิธีการข้ามลํานํ  า จํานวน

พนักงาน 
บรรทุกได้มากที สุด 
(รวมทั  งพนักงาน) 

ความเร็ว 
กระแสนํ  า 

เวลาในการข้ามนาที/รอบ 
ในความกว้างของลํานํ  า (ม.) 

 90 150 300 
เรือพลาสติกส่งข้าม 
ใช้พาย 

3 คน พลปืนเล็ก 12 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

1.2 ม./ว. 
(4ฟ./ว.) 

4 6 10 

เรือพลาสติกใช้ 
เครื องยนต์ติดท้าย 

2 คน พลปืนเล็ก 12 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

1.5 ม./ว. 
(5 ฟ./ว.) 

3 4 5 

 2 คน พลปืนเล็ก 7 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

2.5 ม./ว. 
(8.2 ฟ./ว.) 

3 4 5 

ใช้เป็นเรือเร็วส่งข้าม 1 คน พลปืนเล็ก 5 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

3.2 ม./ว. 
(10.5 ฟ./ว.) 

3 4 5 

เรือส่งข้าม 
ลมอัดใช้พาย 

3 คน พลปืนเล็ก 12 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

1.5 ม./ว. 
(5 ฟ./ว.) 

4 6 10 

เรือส่งข้ามลมอัดใช้
เครื องยนต์ติดท้าย 

2 คน พลปืนเล็ก 12 คน 
พร้อมอุปกรณ์ประจํากาย 

3.5 ม./ว. 
(11.5 ฟ./ว.) 

- 4 5 
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ตารางที   11.6 แพและการส่งข้าม 
 

 
การปฏิบัติเกี ยวกับการข้ามของแพและการส่งข้าม 

ความกว้างของลํานํ  า (ม.) 
และจํานวนรอบ/ชม. 

 75 150 300 
               จํานวนในการเดินทาง  ต่อชั วโมงถ้าความเร็วของกระแสนํ  าตั  งแต่ 
1.6 เมตรต่อวินาที  ในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนหรือการนําแพข้าม 
ยากลําบากให้ลดลง 50 % 

1. แพยุทธวิธีเบา 
2. แพ M4 T6 
3. แพชั  น 60 

 
 
 
8 
8 
6 

 
 
 
6 
6 
4 

 
 
 
4 
4 
2 

จํานวนของแพที จะใช้กับท่า 1 ท่า 1 2 3 
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บทที   12 
สะพานเครื่องหนุนลอยแบบริบบอน ( สะพานพับได 79 A ) 

ก.คุณลักษณะทั่วไป 
   1.เปนลักษณะทุนลอยโลหะพับได   ใชรถบรรทุกสะพานในการเคลื่อนยาย   ปลอยลงและเก็บกู 
การประกอบสรางเปนแพหรือสะพาน ตองใชเรือดันแพชวยประกอบสราง 
  2.สามารถประกอบสรางแพเปนแพยุทธวิธ ีชั้น 70 ใชเวลาประมาณ 10 นาที หรือประกอบสราง
เปนสะพานเคร่ืองหนุนลอยชั้น 70 ความยาว 200 เมตร ใชเวลาประมาณ 45 นาที  
ข. การใชงาน 
   1.การเปดเสนทางเคลื่อนที(่ MOBILITY ) ใชในการสงขามกําลังพลและยานพาหนะของกองพล
ทหารราบยานยนต กองพลทหารราบยานเกราะ และกองพลทหารมา ในการขามลําน้าํทางยุทธวิธ ี
   2.การปฏิบัติงานชางทั่วไป   ( GENERAL ENGINEERING )   ใชประกอบสรางเปน สะพานและ
เคร่ืองหนุนลอย สําหรับใชในการสงกําลังบํารุง หรือใชในการเคลื่อนที่ยายกําลังทางยุทธวิธี  เมื่อสะพานท่ีมี
ใชงานอยูเดิมถูกทําลายลง   หรือเมื่อตองการรักษาความลับโดยขามลําน้าํบริเวณอ่ืน   ( ไมใชสะพานที่มีอยู
เดิม )   เพื่อปองกันการตรวจจับความเคลื่อนไหวของฝายเราจากขาศึก 

3.ปกติจะใชงานในพื้นที่ขางหนาของกองพลดําเนินกลยุทธ  เน่ืองจากสามารถเคลื่อนยายไดดวย
ตัวเอง และประกอบสรางรวมท้ังการเก็บกูโดยใชเวลานอย 
ค. ขอพิจารณาสําคัญ 
 1.สะพานเครื่องหนุนลอยแบบริบบอน     เปนเคร่ืองมือสําคัญของผูบังคับหนวยดําเนินกล
ยุทธในการครองความริเร่ิม เน่ืองจากสามารถเคลื่อนยายไปประกอบสรางไดอยางรวดเร็ว    และสามารถสง
ขามกําลังพลและยุทโธปกรณไดเกือบตลอดแนวของลําน้าํ     จึงทําใหขาศึกไมสามารถคาดการณไดวาฝาย
เราจะขามลําน้าํ ณ บริเวณใด จึงไมทราบเจตนารมณของฝายเรา การปฏิบัติดังกลาวจะทําใหฝายเรา
สามารถเคล่ือนยายกําลังขามลําน้าํไดตลอดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยไมเปนขอจํากัดในการริเร่ิมของผูบังคับ
หนวยดําเนินกลยุทธ 

2.การรักษาความลับในการเคลื่อนยายกําลังพลทางยุทธวิธี ยอมชวยในการรักษาความปลอดภัย
ใหกับกําลังพลของฝายเราซึ่งมีความลอแหลมอยางมากในขณะขามลําน้าํ   สะพานเคร่ืองหนุนลอยแบบริบ
บอนสามารถชวยรักษาความลับในการสงขามกําลังพล และยุทโธปกรณของฝายเราได โดยสามารถประกอบ
สรางในเวลาใกลค่าํ เพื่อใชสงขามในเวลากลางคืนและเก็บกูในเวลากอนสวางกับสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่
สงขามไดอยางรวดเร็ว 

3.ปกติลําน้าํที่ลุยขามไมไดยอมถือเปนเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ ซึ่งมีความยากลําบากในการ
เคลื่อนยายกําลัง จากการรักษาความลับในการสงขามกําลังพลและยุทโธปกรณ ยอมจะสามารถใชกองกําลัง
ดังกลาวเขาทําการรบในทิศทางและเวลาที่ขาศึกไมคาดคิด เพื่อหวังผลในการจูโจมได 
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สะพานเครื่องหนุนลอยแบบ เอ็มจีบ ี
ก. คุณลักษณะทั่วไป 
 1) เปนลักษณะเรือทุนขับเคลื่อนดวยตัวเอง ( หรือใชประกอบเรือดันแพ ) สามารถเคลื่อนยายได
ดวยตัวเองโดยใชรถบรรทุกสะพานในการเคล่ือนยาย ปลอยลงและเก็บกู 
 2) สามารถประกอบสรางเปนแพยุทธวิธี ชั้น 60 ใชเวลาประมาณ 30 นาที หรือ ประกอบสรางเปน
สะพานเครื่องหนุนลอยชั้น 70 ความยาว 200 เมตร ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 
ข. การใชงาน 
 1) การใชงานพันธกิจการเสนทางเคลื่อนท่ี ( MOBILITY )และการปฏิบัติงานชางท่ัวไป ( GENERAL 
ENGINEERING ) คงใชงานเชนเดียวกับสะพานเคร่ืองหนุนลอยแบบริบบอน 
 2) ปกติจะใชงานในพื้นที่สวนหลังของกองพลดําเนินกลยุทธ หรือใชสับเปลี่ยนเพื่อจะไดเก็บกู
สะพานเครื่องหนุนลอยแบบริบินนําไปใชพื้นท่ีขางหนาตอไป 
ค. ขอพิจารณาสําคัญ 
 1) สะพานเคร่ืองหนุนลอยแบบ เอ็มจีบี เปนเคร่ืองมือสําคัญในการคลองความริเริ่ม แตมีขอจํากัด
ในเร่ืองใชเวลาในการประกอบสราง และเก็บกูมากกวาสะพานเคร่ืองหนุนลอยแบบริบอน จึงทําใหการรักษา
ความลับในการสงขามกําลังพลและยุทโธปกรณ กระทําไดยากกวา หากจะตองการรักษาความลับควรจะ
นํามาใชในพื้นท่ีขางหนาของกองพลดําเนินกลยุทธ 
 2) เครื่องบนสะพานเคร่ืองหนุนลอยแบบ เอ็มจีบี   จํานวน 1 ชุด   สามารถนํามาประกอบสราง
เปนสะพานเคร่ืองหนุนมั่นในการขามชองวาไดดังน้ี  
  ก) สะพานชั้นเดียว ( 12 ทอด ) รับน้าํหนักชั้น 16 ความกวางชองวางไดไมเกิน 18 เมตร 
  ข) สะพานสองชั้น ( 16 ทอด ) รับน้าํหนักชั้น 40 ความกวางชองวางไดไมเกิน 36 เมตร 
  ค) สะพานสองชั้นเสริมความแข็งแรง ( 22 ทอด ) รับน้าํหนักชั้น 60 ความกวางชองวางได
ไมเกิน 46 เมตร 
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สะพานเครื่องหนุนลอยแบบ เอ็ม 4 ทุนโลหะผสม 
ก. คุณลักษณะทั่วไป 
 1) เปนลักษณะเรือทุน ใชประกอบกับเรือดับแพ ไมสามารถเคลื่อนยายดวยตัวเอง การขนยาย
สามารถบรรทุกไดโดย รยบ.เททาย และรถก่ึงพวงชานต่าํ การยกขนตองใชรถปนจั่น หรือรถกูขนาด 5 ตัน
ชวยเหลือในการขนข้ึนและยกลง 
 2) สามารถประกอบสรางเปนแพยุทธวิธี ชั้น 60 ใชเวลาประมาณ 45 นาที หรือ ประกอบสรางเปน
สะพานเครื่องหนุนลอยชั้น 60 ความยาว 200 เมตรใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
ข. การใชงาน  
 1) การปฏิบัติงานชางทั่วไป ( GENERAL ENGINEERING ) ปกติจะใชประกอบสราง เปนสะพาน
เคลื่อนหนุนลอย สําหรับใชในการสงกําลังบํารุงเพื่อดํารงความตอเนื่องในการรบมากกวาใชในการขามลําน้าํ
ทางยุทธวิธี เนื่องจากตองใชกําลังพลและยุทโธปกรณในการประกอบสรางหรือเก็บกูมาก อีกท้ังยังใชเวลา
มากในการประกอบสรางหรือเก็บกู ทําใหยากตอการรักษาความลับและมีความลอแหลมเปนอยางมากจาก
การถูกทําลายท้ังจากการถูกโจมตีทางอากาศ หรืออาวุธยิงสนับสนุน 
 2) ปกติจะนํามาใชงานเขตหลังหรืออาจนํามาใชไดในพื้นท่ีสวนหลังของกองทัพนอย 
ค. ขอพิจารณาสําคัญ 

1) เน่ืองจากสะพานเครื่องหนุนลอยแบบ เอ็ม 4 ทุนโลหะผสมน้ี ตองใชเวลาประกอบสรางและเก็บ
กูมาก จึงมักจะประกอบสรางเปนแพยุทธวิธี เพื่อใชในการสงขามกําลังพลและยุทโธปกรณ มากกวา
ประกอบสรางเปนสะพานเคร่ืองหนุนลอย เพราะจะลดอันตราจากการถูกทําลายจากอาวุธยิงประเภทตางๆ 
ของขาศึก กับยังสามารถปกปดกําบังไดงายกวา 
 2) เมื่อจําเปนตองประกอบสรางเปนสะพานเคร่ืองหนุนลอยแบบ เอ็ม 4 ทุนโลหะผสมแลวควรใช
ในพื้นที่ซึ่งฝายเรามีการระวังปองกันสะพานเปนอยางดี และควรเตรียมสะพานเครื่องหนุนลอยแบบ เอ็ม 4 
ทุนโลหะผสม ไวเปนสะพานสํารองอีก 1 ชุด เพื่อใหพรอมประกอบสรางทดแทน สะพานเดิมท่ีอาจถูก
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ทําลายจนใชการไมได นอกจากนั้นยังตองเรงรีบการสรางสะพานเคร่ืองหนุนมั่นทดแทนสะพานเครื่องหนุน
ลอยดังกลาวโดยเร็ว เพื่อจะไดเก็บกูสําหรับเตรียมไปใชงานในพื้นที่แหงอ่ืนตอไป 
 3) เครื่องบนของสะพานเคร่ืองหนุนลอยแบบ เอ็ม 4 ทุนโลหะผสม สามารถนํามา ประกอบสราง
เปนสะพานเคร่ืองหนุนมั่นในการขามชองวาง ไดดังน้ี.- 
      ก) ชั้น 100 ความกวางชองวาง ไมเกิน 7.1 เมตร 
      ข) ชั้น 65 ความกวางชองวาง ไมเกิน 9.1 เมตร 
      ค) ชั้น 35 ความกวางชองวาง ไมเกิน 11.6 เมตร 
      ง) ชั้น 25 ความกวางชองวาง ไมเกิน 13.7 เมตร 
หมายเหต ุ   แบบสราง 22 ตงพื้น 18 ตงจราจร 
 
 
 
 
 
 

สะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก 
1.คุณลักษณะเฉพาะ 
   1.1 วัตถุประสงคในการใชงาน 
ใชทอดขาม  แมน้าํ   ลําคลอง   ชองทางขาม   ลําหวยหรือพื้นท่ีฉุกเฉินอ่ืน  ๆ  ทั้งในทางยุทธวิธีหรืองาน
บรรเทาสาธารณภัย 
   1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค 
ชุดสะพานเคร่ืองหนุนมั่นขนาดหนักประกอบดวย สะพานพรอมทอดยื่น รถสรางสะพาน 1 คันและ
รถบรรทุกสะพาน 6 คัน    
        1.2.1 สะพาน (bridge span) ตอเปนทอดยาว ประกอบดวยทอดสะพาน (  bridge bays  )   จํานวน 6 ทอด                 
แตละทอดหนักไมเกิน 9 ตัน และมีรายละเอียดดังนี้                                    
                1.2.1.1 ทอดลาดหัวทําดวยเหล็กเปนรูปโครงสรางรับแรง ( truss structure )  แบบ 3 คาน
ยาว  
จํานวน    2     ชุด   ยึดติดกันอยูดวยคานขวางรวมเปน    6   คานยาว    เปนทางลาด   ปลายดานสูง  สวนบนมีหูยึด
แบบ 2   แถวจํานวน  4   ชุด  ดานลางมีหูยึดแบบ   1     แถว จํานวน   2    ชุดพรอมสลักยึด    ในทอด มีทอดยื่นปลาย
ลาด    
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( ramp guide beam )     ซึ่งติดต้ังอยูใตทอดลาดหัว    ทําดวยเหล็กเปนรูปโครงสรางรับแรง (  truss structure  )   
แบบ 3  คานยาวเปนทางลาดปลายดานสูงสวนบนมีหูยึดแบบ   1   แถวจํานวน   1   ชุด สวนลาง มีสลักและหูยึดแบบ  
2  แถว  
จํานวน 2 ชุด  พรอมสลักยึด               
           1.2.1.2  ทอดลาดทายทําดวยเหล็กเปนรูปโครงสรางรับแรง( truss structure ) แบบ 3 คานยาว 
จํานวน 2 ชุด ยึดติดกันอยูดวยคานขวางรวมเปน 6 คานยาวเปนทางลาดปลายดานสูงมีหูยึดแบบ 3 แถว จํานวน   
4 ชุด ดานลางมีหูยึดแบบ 2 แถว จํานวน  2 ชุด  พรอมสลักยึดในทอด  มีทอดยื่นปลายลาด    ramp guide beam 
) ซึ่งติดตั้งอยูใตทอด ลาดทายทําดวยเหล็กเปนรูปโครงสรางรับแรง   (truss structure)   แบบ  3 คานยาวเปนทางลาด
ปลายดานสูง สวนบนมีหูยึดแบบ 2  แถวจํานวน 1  ชุด   สวนลางมีรูสลัก มีหูยึดแบบ  3  แถว จํานวน 2  ชุด พรอม
สลักยึด  
             1.2.1.3  ทอดกลางในชุดสะพานจะมี   4   ทอดท่ีมีขนาดเดียวกันและเหมือนกัน  ทําดวยเหล็ก
เปนรูปโครงสรางรับแรง (  truss structure  )  แบบ 3 คานยาว จํานวน   2   ชุด ยึดติดกันอยูดวยคานขวาง รวมเปน  6   
คานยาว ปลายดานหนึ่งสวนบนมีหูยึดแบบ 3 แถวจํานวน  4 ชุด  ดานลางมีหูยึด  แบบ 2 แถวจํานวน 2 ชุด พรอม
สลักยึด ปลายอีกดานหนึ่ง สวนบนมีหูยึด แบบ 2 แถว  จํานวน  4 ชุด ดานลางมีหูยึดแบบ 1 แถว จํานวน 2 
ชุด พรอมสลักในทอด มีทอดยื่น (ramp guide beam) ซึ่งติดตั้งอยูใตทอด ทําดวยเหล็กเปนรูปโครงสราง
รับแรง (truss structure) แบบ 3 คานยาว ปลายดานหน่ึง สวนบนมีหูแบบ 2 แถวจํานวน 1 ชุด  สวนลาง
มีรูสลัก หูยึดแบบ 3 แถว จํานวน 2 ชุด พรอมสลักยึด ปลายอีกดานหนึ่ง สวนบนมีหูยึดแบบ 1 แถวจํานวน 
1 ชุด ดานลาง มีหูยึดแบบ 2 แถว จํานวน 2 ชุด พรอมสลักยึด  
         1.2.1.4  ชุดแผนขยายความกวางสะพานทางเดินดานขาง (Widen board) สามารถพับเก็บ
ข้ึนมาบนตัวสะพาน ไดในขณะทําการเคลื่อนยาย และชุดแผนปดดานใน ( Inside widen Board )  ดานใน
ลาดข้ึนของทอดลาดหัวและลาดลงของทอดลาดทาย 
             1.2.1.5  ขนาดสะพาน 
                        1.2.1.5.1 ความยาวสะพาน 17-51 เมตร   
                       1.2.1.5.2 ความกวางจราจร 3.2 เมตร 
                      1.2.1.5.3 ความกวางรวมทางเดิน 4 เมตร                      
     1.2.2  รถสรางสะพาน (Erection vehicle) 
                1.2.2.1  ขนาดตัวรถไมนอยกวา 945X250X255 ซม.เครื่องยนต Cummins ISM450 EFI   
ชนิดเชื้อเพลิงดีเซล 6 สูบเรียง 4 จังหวะรอบ มีเคร่ืองชวยอัดอากาศ (turbocharged) และชุดลดอุณหภูมิ
อากาศ (inter-cooled) ระบายความรอนดวยน้าํ ความจุกระบอกสูบ 10.8 ลิตรมีกําลังขับไมนอยกวา 
335kW./450 H.P. /1800 rpm. เปนรถบรรทุกออกแบบพิเศษใชสําหรับประกอบสรางสะพานบนตัวรถ 
ความเร็วสูงสุดขณะเคลื่อนยาย(ไมมีสะพาน) ไมนอยกวา 80 กม./ชม. ระบบการขับเคลื่อนแบบ 8X8 ขนาด
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ยาง 14.00R20 ผาใบ18 ชั้น ระบบประจุไฟ 28V 1500W   ความจุถังน้าํมันไมนอยกวา 400 ลิตร ความ
สิ้นเปลืองไมเกิน 42 ลิตร/100 ก.ม. นน.ตัวรถไมเกิน 34 ตัน 
              1.2.2.2  มีเทาชางท่ีดานขางของตัวรถ ควบคุมและทํางานดวยระบบไฮดรอลิค เมื่อกางออกใช
งานแลวสามารถรับ นน.ตัวรถและ นน.สะพานได 
              1.2.2.3  มีเครนติดตั้งอยูบนดานหลังของหองพลขับควบคุมและทํางานดวยระบบไฮดรอลิค   
ใชสําหรับยกทอดสะพานพรอมทอดยื่นจากรถบรรทุกสะพาน เพื่อวางบนตัวรถและทําการประกอบ  
              1.2.2.4  มีชุดรองรับเพื่อประกอบทอดสะพาน   สามารถรับ  นน.สะพานและควบคุมใหอยูบน
รถอยางมั่นคง 
              1.2.2.5  มีชุดควบคุมและทํางานดวยระบบไฮดรอลิคเพื่อขับเคล่ือนทอดยื่นไปวางและสง
สะพานไปตามทอดยื่นเพื่อวางตามจุดที่ตองการ 
              1.2.2.6  หองพลขับมีท่ีนั่งไมนอยกวา 2 ท่ี มีอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ พวงมาลัยขวามีเครื่อง
ผอนแรง มีสวิทชควบคุม ไฟสองสวาง ไฟสัญญาณ ไฟเตือนระบบตางๆตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก 
         1.2.3  รถบรรทุกสะพาน (Transportation vehicle) 

 1.2.3.1  ขนาดตัวรถไมนอยกวา1000X320X304 ซม. เคร่ืองยนต Weichai WD615.44  
ชนิดเชื้อเพลิงดีเซล 6 สูบเรียง 4 จังหวะรอบ ระบายความรอนดวยน้าํ ความจุกระบอกสูบ9.7 ลิตรมีกําลัง
ขับไมนอยกวา 235kW./315 H.P. /2200 rpm. เปนรถบรรทุกออกแบบพิเศษใชสําหรับบรรทุก
ทอดสะพานบนตัวรถสามารถเคลื่อนยายไปยังที่หมายตามตองการที่ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 80 กม./ชม.   
ระบบการขับเคลื่อนแบบ 6X6 ขนาดยาง  14.00R20  ผาใบ  18  ชั้น  ระบบประจุไฟ  28V  1000W  
ความจุถังน้าํมันไมนอยกวา 400  ลิตร   ความสิ้นเปลืองไมเกิน   32   ลิตรตอระยะทาง 100 ก.ม. นน.  ตัว
รถรวม นน. ทอดสะพานไมเกิน  19 ตัน 

1.2.3.2  มีอุปกรณสําหรับรองรับและยึดตรึง บรรทุกทอดกลาง ทอดหัวหรือทอดทายพรอม
ทอดยื่น ของสะพานได  
             1.2.3.3  หองพลขับมีท่ีนั่งไมนอยกวา 2 ที่  มีอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ พวงมาลัยขวามีเคร่ือง
ผอนแรง มีสวิทชควบคุม ไฟสองสวาง ไฟเตือน ไฟสัญญาณระบบตางๆตามมาตรฐานกรมการขนสงทางบก 
 
 
 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ 
เปนสะพานหนุนมั่นขนาดหนักชวงเดียว ประกอบสรางดวยการตอทอดสะพานเขาดวยกันบนรถสราง 
สามารถรับ นน.ไดไมนอยกวาชั้น 60   

1.3.1 ความยาว 17 เมตร ประกอบดวยทอดลาดหัวและทอดลาดทาย  
        1.3.2 ความยาว 25.5 เมตร ประกอบดวยทอดลาดหัว ทอดลาดทายและ 1 ทอดกลาง 
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1.3.3 ความยาว 34 เมตร ประกอบดวยทอดลาดหัว ทอดลาดทายและ 2 ทอดกลาง  
1.3.4 ความยาว 42.5 เมตร ประกอบดวยทอดลาดหัว ทอดลาดทายและ 3 ทอดกลาง  

        1.3.5 ความยาว 51 เมตร ประกอบดวยทอดลาดหัว ทอดลาดทายและ 4 ทอดกลาง 
2. การบรรจุและหีบหอ  ตามมาตรฐานโรงงาน 
3. ขอกําหนดอ่ืนๆ  
   3.1 คูมือการประกอบสะพาน – ถอดสะพาน และการใชสะพานในการรับ  นน. บรรทุก   คูมือชิ้นสวน
ซอม 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนอยางละ 6 ชุด 

     3.2 คูมือการใชรถสรางสะพานและอุปกรณประจํารถสรางสะพาน คูมือชิ้นสวนซอม คูมือซอมและ
ปรนนิบัติบํารุงรถสรางสะพานและอุปกรณประจํารถสรางสะพาน เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน
อยางละ 6 ชุด 
   3.3 คูมือการใชรถบรรทุกสะพาน และอุปกรณประจํารถบรรทุกสะพาน   คูมือชิ้นสวนซอม   คูมือซอม
และ 
ปรนนิบัติบํารุงรถบรรทุกสะพานและอุปกรณประจํารถบรรทุกสะพานภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน
อยางละ 2 ชุดตอคัน 
   3.4 กลองเครื่องมือและเครื่องมือประจํารถสรางสะพาน รถบรรทุกสะพาน จํานวน 1 ชุดและเพิ่มเติมดวย 
  3.4.1 ประแจแหวน/ปากตาย เบอร  10 - 24 มม. จํานวน 1 ชุด 
        3.4.2 ประแจเลื่อนขนาดความยาว 12 น้ิว  จํานวน 1 อัน 
        3.4.3 คีมล็อกขนาดความยาวไมนอยกวา 8 นิ้ว   จํานวน 1 อัน 
    3.5 ชิ้นสวนซอม กรองทุกระบบจํานวนระบบละ 4 ชุด 
    3.6 สีกากีแกมเขียวเบอร 24064 ท้ังสะพาน รถสรางสะพาน รถบรรทุกสะพาน 
    3.7 มีเครื่องดับเพลิง ขนาดไมนอยกวา 3 กิโลกรัม ตามคุณลักษณะ สป. สาย วศ. ตามหมายเลขสิ่ง
อุปกรณ  4210 – xx - 310 – 5830 พรอมท่ีติดตั้ง 
    3.8 เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
4. วิธีการตรวจสอบ 
  4.1 ตรวจตามคุณลักษณะเฉพาะ 
  4.2 ตามแคตตาล็อก 
  4.3 ทดลองประกอบสรางและใชงาน  
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สะพานเครื่องหนุนม่ันขนาดหนัก 
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