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 ท่าเรือและท่าเทียบเรือนี   บ้างเพื อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจต่อไป วิชาท่าเรือและท่าเทียบ
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พัน แต่เนื องจากปัจจุบันหลักสูตรชั  นนายพันได้ลดเวลาการเรียนการสอน  จึงเป็นเหตุให้วิชาท่าเรือและท่า
เทียบเรือเหลือเพียงเป็นวิชาบรรยายพิเศษ 

อย่างไรก็ตามเนื  อหาสาระของวิชาท่าเรือเละท่าเทียบเรือนี  จะปรับลดลงก็หาไม่  ดังนั  นคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์กับ นทน. หรือผู ้สนใจศึกษาค้นคว้าตามสมควร 
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บทที   1 
                       กล่าวนํา 
1. กล่าวทั  วไป 
 ความจริงแล้ว งานในการก่อสร้างท่าเรือและท่าเทียบเรือในราชการทหารนี  มิใช่เป็นหน้าที ของหน่วย 
ช.สนามเลย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างใหม่ ซ่อมแซมหรือการฟื  นฟู งานที กล่าวนี  เป็นหน้าที ของหน่วย ช.ก่อสร้าง
ท่าเรือเท่านั  น แต่หน่วยเช่นนี  ยังมิได้มีจัดขึ  นใน ทบ. ไทยแต่อย่างใด ดังนั  นย่อมจะคาดไม่ได้ว่า         หากมี
สงครามเข้าจริง ๆ แล้วทหารช่างไทยจะต้องมีภารกิจบางอย่างเกี ยวกับงานดังกล่าวนี  หรือไม่   เพราะฉะนั  น 
ความรู้ ที ท่านจะได้รับไปคงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย 
 ก่อนที จะศึกษาถงึเรื องเกี ยวกับท่าเรือและการฟื  นฟูท่าเรือ ก็ควรจะได้ทราบถึงชื อส่วนต่าง ๆ    ของ
ท่าเรือและท่าเทียบเรือเสียก่อน 

2. ชื  อส่วนต่าง  ๆ
 ศัพท์ต่าง ๆ ที เกี ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือ  อันควรจะนํามากล่าวไว้        เพื อความสะดวกใน
การศึกษาต่อไป มีดังนี   คือ  

2.1  ท่าเรือจอด  

  หมายถึง น่านนํ  า ซึ งจะให้เรีอสามารถเข้าทอดสมอหรือจอดได้อย่างปลอดภัยจากคลื นลม ที กําบัง
เช่นนี   อาจจะได้มาโดยธรรมชาติที อํานวยให้กับพื  นที นั  น ดัง  เช่น   จะพบตามอ่าวหรือปากแม่นํ  า ตอนที นํ  า
ทะเลและนํ  าจืดพบกัน เมื อธรรมชาติไม่ให้การป้องกันอย่างเพียงพอแล้ว   ก็อาจจะเพิ  มเติมด้วยการก่อสร้าง
เพื อที จะขยายหรือเพิ มการป้องกันพื  นที บริเวณส่วนใหญ่นั  น จากธรรมชาติ     ให้มากขึ  นได้ ท่าจอดเรือบาง
แห่งอาจสร้างขึ  น  โดยปราศจากการป้องกันตามธรรมชาติแม้แต่น้อยก็ได้              ท่าจอดเรือลอสแองเจลีส 
เป็นตัวอย่างที  ดีกันหนึ ง      ซึ งเป็นท่าจอดเรือที สร้างขึ  นจากพื  นท้องนํ  าที เวิ งว้างปราศจากสิ งกําบังตาม
ธรรมชาติใด ๆ ท่าจอดเรือชั วคราว ในนอร์มังดีซึ งสร้างขึ  นระหว่างสงครามโลกครั  งที  2     ก็เป็นตัวอย่างที ดี
อันหนึ ง 

2.2  ท่าเรือ  

 หมายถึง ท่าจอดเรือ ซึ  งพร้อมด้วยซึ  งอํานวยความสะดวกในการบรรทุก      หรือขนถ่ายสรรพ
สิ งของจากเรือทั  งหลาย ท่าเรือย่อมรวมทั  งบริเวณท่าจอดเรือ ท่าเทียบเรือ คลังพักสัมภาระต่าง ๆ และ
บริเวณที ทํางานในการดําเนินกิจการทั  งหลายเกี ยวกับท่าเรือ 

2.3  ท่าเทียบเรือ  
  เป็นสิ  งก่อสร้างซึ งอํานวยให้เรือเข้าจอด โดยให้ข้างเรือเทียบท่าได้     เพื  อทําการบรรทุก
และขนถ่าย ท่าเทียบเรือแบ่งเป็นชนิดสําคัญ ๆ คือ สะพานเทียบเรือ เขื อนเทียบเรือ และท่าเทียบเรือนอกฝั ง 
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2.3.1 สะพานเทียบเรือ   

   ท่าเทียบเรือแบบสะพานเทียบเรือนี  จะยื นออกจากฝั งลงสู่น่านนํ  าที เป็นท่าจอดเรือ    
สะพานเทียบเรือนี    จะอํานวยให้เรือสามารถเข้าเทียบจอดได้ทั  ง  2  ข้าง  (เมื อมีความกว้างพอ) สะพาน
เทียบเรือชนิดที ใช้กันมากก็คือ (ดูรูปที  1-1) 

  -  สะพานเทียบเรือตั  งฉาก  (RIGHT ANGLE PIER)      จะยื นตั  งได้ฉากกับแนวฝั ง 
ลงไปสู่น่านนํ  า 

  -  สะพานเทียบเรือจัตุรัส  (SQUARE PIER) จะมีความกว้างเท่ากับความยาว   
  -  สะพานเทียบเรือเฉียง  (ACUTE PIER) จะทํามุมซึ งเล็กกว่า 90 องศากับแนวฝั ง         

2.3.2 เขื อนเทียบเรือ  (QUAY) 
   ท่าเทียบเรือซึ งขนาน และสร้างติดกับตัวฝั ง      เขื อนเทียบเรือ จะให้เรือเทียบได้
ด้านเดียวเท่านั  น 

2.3.3 ท่าเทียบเรือนอกฝั ง (MARGINAL WHARF)  
   เทียบเรือนอกฝั งสร้างขนานกับแนวฝั งแต่จะอยู่ห่างจากฝั งออกไป  ทางเข้าไปสู่ท่า
เทียบเรือนี  ก็ คือ    เส้นทางที สร้างลงไปในท้องนํ  านั นเอง ท่าเทียบเรือนอกฝั งนี  มี 2 แบบ คือ แบบรูปตัวยู  
(U) (รูปที 1-1)      ซึ งจะมีเส้นทางจากฝั งไปยังท่าเทียบเรือ 2 ทาง และ แบบรูปตัวที (T) (รูปที  1-1) จะมี
เส้นทางไปสู่ท่าเทียบเรือเพียงทางเดียว     และเรือสามารถเข้าเทียบเรือได้เพียงด้านเดียวเท่านั  น 

2.4  อู ่เรือ 
  คือ อ่างนํ  าที ให้ความกําบังซึ งเรือสามารถเข้าจอดได้ โดยทั ว ๆ ไป          แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด ได้แก่  

2.4.1 อู ่นํ  า  
   คือ อู่เรือแบบธรรมดาที เป็นท่าจอดเรือที กักเก็บนํ  าไว้ได้ตลอดเวลา     อู่ชนิดนี  มัก
นิยมใช้ในที ซึ งมีระดับนํ  าขึ  นลงแตกต่างกันมาก ๆ   เรือจะนําเข้าไปอู่ได้เมื อระดับนํ  าขึ  นสูงแล้วก็ปิดประตูกั  น
นํ  าไว้  เพื อรักษาระดับนํ  าในอู่ให้มีอยู่ตลอดเวลาจนกระทั ง ถึงวาระที ระดับนํ  าขึ  นสูงอีกครั  งก็จะเปิดประตูกั  น
นํ  าเพื อเป็นทางให้เรือออกหรือเข้า 

2.4.2 อู ่แห้ง  

   คือ อู่ที ใช้สําหรับการซ่อมบํารุงเรือ โดยทั ว ๆ ไปจะมีอยู่ 2 แบบ คือ  
   1  อู ่ ขุด โดยมากมักสร้างด้วยคอนกรีต มีประตูกั  นนํ  าเป็นทางเข้าของเรือเมื อนํา
เรือเข้าอู่แล้ว ก็ปิดประตูกั  นนํ  าแล้วทําการรองรับเรือด้วยคานเรือ หรือไม้รองรับ   แล้วก็สูบนํ  าออกจากอู่จน
แห้ง ก็จะทําการซ่อมบํารุงเรือได้ 
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   2  อู ่แห้งลอย เป็นอู่เรือที  ต้องสูบนํ  าเข้าอู่ให้จมลงจนกระทั  งเรือ สามารถแล่นเข้า
ไปในอู่ได้ แล้วจึงสูบนํ  าออกจากอู่ ทําให้อู่ลอยตัวขึ  นเรือก็จะพ้นจากนํ  าอู่แห้งลอยขนาดใหญ่ ๆ     จะ
สามารถแล่นไปได้ด้วยตัวอู่เอง 

2.5  เขื อนกันคลื น (BREAK WATER)  

  เป็นสิ  งก่อสร้างที จะป้องกันมิให้นํ  า ภายในบริเวณท่าจอดเรือถูกรบกวนจากคลื นแรง ๆ หรือ
เพื อป้องกันร่องนํ  า   หรือทางเข้าออกของเรือที ไกลฝั งเขื อนกันคลื นใช้เฉพาะบริเวณที ต้องการจะเพิ ม
ลักษณะ ของบริเวณท่าจอดเรือตามธรรมชาติ        ในเมื  อสามารถทําการสร้างได้ ส่วนมากมักจะสร้างเป็น
แนวยาวขนานหรือเฉียงไปกับฝั ง 

2.6  เขื อนบังคับกระแส  (JETTY)  

  คือ สิ งก่อสร้างที ยื นลงไปในท้องนํ  า เพื อบังคับ    และกําจัดให้กระแส หรือการไหลของนํ  าที 
ขึ  นลงให้เข้าสู่ร่องนํ  าที เลือกไว้ตามต้องการได้      โดยมากมักจะสร้างเฉียงกับแนวฝั ง หรือเกือบตั  งได้ฉากกับ
แนวฝั ง ศัพท์ทั  วไปมักเรียกว่า “ รอ “ 

2.7  เขื อนหินหรืออิฐก่อ (MOLE) 

   หมายถึง เขื อนกันคลื นหรือเขื อนบังคับกระแสนั  นเองหากแต่ว่าเรืออาจจะมาผูกจอด
ทางด้านอับลม  เพื  อใช้สิ งก่อสร้างนี  สําหรับทําการบรรทุก      และขนถ่ายเสมือนเป็นท่าเทียบเรือชั  วคราวได้ 

2.8  เขื อนกั  นนํ  าเซาะชายฝั ง (GROIN)  

  เป็นสิ  งก่อสร้างที ยื นออกไปจากฝั ง   เพื อป้องกันมิให้ถูกนํ  าเซาะพังโดยปะทะกระแสซึ  งไหล
ขนานกับแนวฝั ง กระแสเช่นนี      จะเกิดขึ  นจากคลื นที มากระทบกับฝั ง แล้วเปลี  ยนทิศทางการไหลของนํ  าไป
และจะไหลใกล้ ๆ ฝั ง 

3. ความสามารถของท่าเรือ 
 ในการสร้างและในการปฏิบัติงานเกี ยวกับท่าเรือนั  น สิ งแสดงออกที สําคัญยิ งก็  คือ  คําว่า 
“ความสามารถของท่าเรือ” ความสามารถของท่าเรือนี     ประมาณการได้จากจํานวนการขนถ่ายของย่าน
ท่าเรือนั  น (เป็นตันต่อวัน) และขึ  นอยู่กับสิ  งอํานวยความสะดวกทางวัตถุ ความสามารถนี  ควบคุมด้วยปัจจัย 
3 ประการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ปัจจัยอันใดอันหนึ งจะเป็นสิ งจํากัด และต้องพิจารณาโดยแน่นอนทันที   และ
คาดว่า จะเริ มพิจารณานับตั  งแต่สัมภาระมาถึงท่าเรือแล้ว ปัจจัยทั  ง 3 ดังกล่าว ได้แก่ :- 

3.1  ความสามารถในการรับเรือบรรทุกของท่าเรือ 

  ปัจจัยประการนี     พิจารณาโดยสมรรถภาพในการที จะนําเรือบรรทุกเข้ามาสู่ท่าเรือ หรือ
บริเวณชายฝั งของท่าเรือได้เพียงใด   ทั  งนี  อาจจะเป็นผลมาจากช่วงระยะระดับนํ  าขึ  นลง   ดังในกรณีของท่า
จอดเรือที เก็บกักนํ  าไว้ได้ หรืออาจเป็นผลจากกระแสนํ  า, ร่องนํ  า และทางเข้าออกที  มีให้ใช้ได้ เพื อนําเรือมาสู่
ท่าจอดเรือ 
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3.2  ความสามารถในการขนถ่ายสัมภาระของท่าเรือ 

  ปัจจัยอันนี    พิจารณาโดยสมรรถภาพของท่าเรือที จะจัดให้เรือเข้าจอดเพื อการขนถ่าย
สัมภาระให้เหมาะสม ทั  งนี        ไม่ว่าจะเป็นการให้จอดทอดสมออยู่เอง แล้วทําการขนถ่ายสัมภาระลงจาก
เรือใหญ่โดยตรง ณ ริมฝั งนั นเอง หรือกระทําทั  ง 2 กรณี  พร้อม ๆ กัน 

3.3  ความสามารถในการลําเลียงสัมภาระออกจากท่าเรือ  

  ปัจจัยอันนี   คือ   ความสามารถในการขนถ่ายสัมภาระออกไปเสียจากบริเวณท่าเรือ ทั  งนี   
ต้องระลึกเสมอว่า      ท่าเรือมิใช่เป็นพื  นที สําหรับเป็นคลังเก็บสัมภาระ  หากจะยอมให้สัมภาระค้างอยู่
บริเวณท่าเทียบเรือ         หรือในคลังพักสัมภาระแล้วย่อมเป็นเครื องขัดขวางการขนถ่ายจากเรือต่อไปได้ 
เส้นทางคมนาคมที จะต้องออกนอกบริเวณท่าเรือ   ก็จะต้องสามารถรับนํ  าหนักจํานวนสัมภาระที จะลําเลียง
ออกได้ต่อวัน เช่นเดียวกับ    การขนถ่ายจากเรือขึ  นสู่ฝั งเหมือนกัน   

4. การเลือกที  สร้าง 
 ต่อไปนี   จะได้พิจารณากันถึงตําบลที ตั  งในการปฏิบัติงานเกี ยวกับท่าเรือ     พื  นที ทั วไปที เราจะต้อง
เกี ยวข้องนั  น ในการปฏิบัติการยุทธหรือทางยุทธวิธีแล้ว        เจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องในการวางแผนเป็นผู ้ที จะ
กําหนด แต่ในเวลาปฏิบัติการเป็นหน้าที ของหัวหน้าเหล่าทหารช่าง  ในกรณีนี  ส่วนมากงานช่างจะจํากัดอยู่
เฉพาะการกู ้สร้าง หรือการปรับปรุงสิ งอํานวยความสะดวกในท่าเรือที มีอยู่เดิมแล้วอย่างไรก็ดี        ในเวลา
สงครามอาจจําเป็นที จะต้องบุกเบิกท่าเรือใหม่ขึ  นก็ได้  ดังเช่น       ที ได้เคยกระทําในคราวบุกขึ  นที นอร์มังดี 
การเลือกที สร้างโดยเฉพาะในกรณีดังกล่าวนั  น ย่อมจะกระทําโดยเจ้าหน้าที  ผู ้ใช้  และเจ้าหน้าที  สร้างซึ งเป็น
ตัวแทนที กําหนดลงไปในตําบลที  ถูกต้องแน่นอน ทั  งที ตั  งของท่าเรือ   และสิ งอํานวยความสะดวกที ต้องการ 
เจ้าหน้าที ผู ้ใช้นั  นโดยมากก็คือ เหล่าทหารขนส่งของ ทบ. หรือ ทร.   เจ้าหน้าที สร้างก็คือ    เหล่าทหารช่าง
ของ ทบ. หรือทั  ง 2 กองทัพร่วมกัน 
 ในการเลือกที สร้างท่าเรือนี    ปัจจัยที สําคัญและแน่นอน           มักจะต้องหยิบยกขึ  นมาพิจารณา
ประการแรก จะต้องพิจารณาถึงความสามารถของท่าเรือ      การสนับสนุนที ต้องการของกําลังรบในสนาม 
ซึ งเป็นเรื องเกี ยวกับการส่งกําลังบํารุง และจะไม่กล่าวถึงในวิชานี   แต่อย่างไรก็ดีปริมาณที ต้องการ ก็จะต้อง
ประมาณหรือกําหนดให้ แต่จากความชํานาญที ได้จากอดีตอันเป็นกฏง่าย ๆ ที ดีอันหนึ ง           ในเมื อเราไม่
สามารถจะหาตัวเลขที ดีกว่าได้แล้ว คือ “ทหารคนหนึ  งที  ต้องการยุทธภ ัณฑ์ 2 SHIPTONS ต่อเดือน”
และจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื น ๆ ที จะมีผลกระทบต่อตําบลที ตั  งของท่าเรือ คือ 
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4.1  การป้องกันจากทะเล   

  หากปราศจากการป้องกัน   การกระทําของคลื น            และกระแสอย่างเพียงพอแล้ว เรือ
ก็ไม่สามารถทําการขนถ่ายจากบริเวณที ทอดสมออู่เรือขนถ่ายได้     การที จะให้แล่นเข้าสู่บริเวณท่าเทียบ
เรือ จะเป็นสิ งที ลําบากมากหรือไม่อาจเป็นไปได้เลย การกระทําของคลื  นอาจจะทําลายท่าเทียบเรือ ให้
เสียหายหรือลดอัตราการขนถ่ายให้น้อยลงไป หากการป้องกันตามธรรมชาติไม่มีเลย    ก็จะต้องพิจารณา
สร้างเครื องป้องกันขึ  น เช่น เขื อนกันคลื น หรือ เขื อนบังคับกระแส 

4.2  อุทกศาสตร์  

  ในการที จะนําเรือจากทะเลเปิดเข้าสู่บริเวณท่าเทียบเรือนั  น  จะต้องมีร่องนํ  าที เรือสามารถ
แล่นเข้าได้ และความลึกของนํ  า จะต้องลึกพอเหมาะ เรื องนี  จําเป็นต้องศึกษาเกี ยวกับ    กระแสนํ  า ความลึก
และวัสดุพื  นท้องนํ  าของท่าเรือ ซึ งจําเป็นต้องอ้างถึงอุทกศาสตร์ของบริเวณนั  น เมื อพูดถึงความลึก ก็
จําเป็นต้องระบุให้ทราบว่าเรือลําเลียงมาตรฐานแบบ LIBERTY  ต้องการนํ  าลึก 28 ฟุต    แบบ  VICTORY 
ต้องการ 29 ฟุต และเรือลําเลียงทหารขนาดใหญ่จะต้องการอย่างสูง 38 ฟุต กระแสอาจจํากัดตําบลที จะใช้
จอดเรือเพราะเรืออาจถูกกระแสพัดให้จมได้ กระแสที ปราศจากการควบคุมก็อาจจะเป็นเหตุที ทําให้บริเวณ
ท่าเรือเกิดการตื  นเขินหรือเซาะพังได้อย่างมาก วัสดุพื  นท้องนํ  าที มีการเปลี  ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะเป็นสิ ง
ที ก่อให้เกิดการตื  นเขินได้อย่างรวดเร็วและก็จะเป็นการปิดทางร่องนํ  าได้ตอนใดที มีความลึกของระดับนํ  าไม่
เพียงพอแล้ว หากพื  นท้องนํ  าที เป็นหินจะเป็นสิ งขจัดการขุดลอกร่องนํ  าไม่ให้สามารถทําได้อย่างรวดเร็วได้ 

4.3  ทางเข้าออกของท่าจอดเรือ 

  หากว่า ท่าจอดเรือจําเป็นต้องป้องกัน          เนื องจากเป็นทะเลเปิดแล้ว ทางเข้าออกของ
ท่าจอดเรือ ก็เป็นสิ งจําเป็นต้องปกปิด ทางเข้าออกยังท่าจอดเรือจะต้องไม่สามารถจะทําการปิดโดยการจม
เรือเพียงลําเดียว ณ ปากทางเข้านั  นได้ ทางเข้าออกของท่าจอดเรือ มีความกว้างตามมาตรฐานที ต้องการ 
700 ฟุต และทางเข้าออกสํารองก็ควรจะได้กระทําไว้หากสามารถทําได้  และเนื องจากจะต้องกระทํา
ทางเข้าออกสํารองนี  เอง บางครั  งการป้องกันจําเป็นต้องละทิ  งเสียบ้าง  ท่าจอดเรือควรปราศจากสิ งกีดขวาง
ในการเดินเรือให้มากที สุด เช่น หินโสโครก หินที สูง ๆ ใต้นํ  า    หรือแนวหินใต้นํ  า ที อยู่ภายในบริเวณจาก
ทางเข้าออกจนถึงบริเวณท่าเทียบเรือ 
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4.4  ความใกล้เส้นทางคมนาคม 

  เส้นทางคมนาคม เช่น ถนน และทางรถไฟ  จะต้องมีให้พอเพียงเพื อเข้าสู่บริเวณท่าเรือ 
หรือมิฉะนั  น ก็สามารถที จะสร้างขึ  นได้พอให้ใช้ได้อย่างน้อยที  สุดตามที ต้องการ ดังที ได้กล่าวไว้แต่ตอนต้น
แล้วว่าท่าเรือมิใช่บริเวณที จะเป็นคลังเก็บรักษา สรรพสิ งของต่าง ๆ ไว้         ซึ งเกือบจะกล่าวได้ว่า ท่าเทียบ
เรือเป็นส่วนหนึ งของระบบการขนย้ายพัสดุทั  งหลาย เพราะฉะนั  น ในการเลือกที สร้างท่าเรือนั  น สิ งที ควรจะ
คํานึงก็คือ ปัญหายิ งใหญ่ในการจะทําการลําเลียงวัสดุ ทั  งหลายให้ออกไปจากบริเวณท่าเรือนั  น ให้เร็วที สุด
เท่าที จะกระทําได้เรื องนี  จําเป็นต้องทําการพิจารณาถึงเครื องให้ความสะดวกที มีอยู่เดิมแล้ว เพื อขจัดเสียซึ ง
ปัญหาเกี ยวกับการจะต้องทําการสร้างใหม่ การสนองความต้องการเกี ยวกับ   ข่ายงานในการลําเลียงตาม
ทางหลวงนั  นบางครั  งบริเวณที จอด , ที เก็บนํ  า และนํ  ามัน ,  สิ งให้ความสะดวกในการส่งกําลังเหล่านี  เอง จะ
เป็นปัจจัยสําคัญยิ งในการบั นทอนการตัดสินใจในการที จะเลือกตําบลที ตั  งให้ถูกต้องได้ 

4.5  ภ ูมิมาปนะวิทยาของบริเวณใกล้เคียง  

  เราจําเป็นต้องศึกษาพื  นที บริเวณที จะเป็น  เขตท่าเรือเกี ยวกับระดับและความสามารถใน
การรับนํ  าหนักของพื  นดินบริเวณนั  น   ท่าเรือจะต้องไม่สร้างในบริเวณที พื  นที รอบ ๆ นั  นเป็นหล่ม หรือมีหน้า
ผาชันหันเข้าสู่บริเวณท่าเรือนั  น   พื  นบริเวณส่วนใหญ่        ควรจะเป็นพื  นระดับซึ  งมีความสูงระหว่าง 5 - 10 
ฟุต จากระดับนํ  าสูงสุดในบริเวณที อยู่ติดกับพื  นนํ  า     และปราศจากป่าทึบ , หนองบึง , หรือ บริเวณที มีหิน
ทับถมอยู่ ซึ  งจะเป็นสิ  งที ขัดขวางการก่อสร้างทั  งสิ  น บริเวณดังกล่าวนั  น เป็นสิ งพึงประสงค์อย่างยิ งในการ
สร้างท่าเรือ 

4.6  ความสามารถในการที  จะขยายตัวเองได้ 
  ในสงครามโลกครั  งที  2 ได้แสดงตัวอย่างอันดี ให้ประจักษ์ว่า การประมาณความต้องการ
เกี ยวกับการท่าเรือนั  น หากได้กระทําโดยถูกต้อง เป็นต้นว่า   ได้วางแผนไว้ว่าท่าเรือแห่งนี  จะเป็นท่าเรือที  
สําคัญยิ ง แต่ไม่เคยได้ใช้เลยและในทํานองเดียวกัน ท่าเรือเล็ก ๆ กลับกลายเป็นท่าเรือที  สําคัญยิ งไปได้  
เพราะฉะนั  นการเตรียมการเพื อการขยายในอันที จะอํานวยให้มีพื  นที ทําคลังพักซึ งห่างจากพื  นนํ  าเข้าไปมาก
พอ  และยังต้องการถนนเพิ  มเติมเพื  อการบริการของท่าเรือนั  น    ในการเลือกระหว่างที สร้างหลาย ๆ แห่ง ที  
ไม่สามารถจะทําการขยายได้ ทั  งนี    เนื องมาจากสถานการณ์บังคับ ก็อาจเลือกเอาสักแห่งหนึ งที ถึงแม้ว่า 
ความต้องการขั  นต้นจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที พอใช้ก็ตาม แต่สามารถจะทําการขยายได้ในอนาคต ความ
รับผิดชอบของทหารช่าง โดยเฉพาะในขั  นการวางแผนนั  น อาจต้องการบริเวณที สร้างที จะหลีกเลี  ยงบริเวณที 
จะต้องสิ  นเปลืองเวลา - แรงงาน  และวัสดุในการที จะทําการขยายในขั  นต่อไปก็ได้ 
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4.7  แรงงานพลเรือนที  จะหาได้    

  หากว่าปัจจัยอื น ๆ ที กล่าวมาแล้ว      มีนํ  าหนักในการพิจารณากํ  ากึ งกันในการเลือกตําบล
ที สร้างท่าเรือแล้ว     ก็จําเป็นต้องพิจารณาถึงเรื องแรงงานพลเรือนที หาได้มาประกอบด้วย หากสามารถที 
จะหาแรงงานพลเรือนมาใช้ในการนี  ได้แล้ว    ให้พึงละเว้นที จะใช้แรงงานทหารเข้ามาปฏิบัติเป็นแรงงานใน
การสร้างเสียทั  งสิ  น นอกจากนี   แรงงานพลเรือนโดยทั ว ๆ ไปแล้ว ยังไม่ต้องการที พักอาศัยและยังคุ ้นกับวัสดุ
ก่อสร้างในท้องถิ นนั  น ๆ อีก        และคุ ้นกับกับเทคนิคในการสร้างของสภาพในบริเวณนั  น  ถึงแม้ว่าแรงงาน
ท้องถิ นที จะหาได้มีความสําคัญอยู่ก็ตามแต่ ก็เป็นปัจจัยที จะบังคับ    การเลือกตําบลที สร้างท่าเรือน้อยที สุด   
        ตารางที   1.1  เกณฑ์การออกแบบท่าเรือ 
 
ชนิดของสิ ง สําหรับเรือบรรทุก (ลําเลียง)                   สําหรับเรือขนถ่าย 
ก่อสร้าง      ความกว้าง    ความยาว     ความลึก

ของระดับ
นํ  า                   

ความ
กว้าง   

ความ
ยาว     

ความลึก
ของระดับ
นํ  า                         

สะพานเทียบเรือ  
 
 
เขื อนเทียบเรือ
หรือเขื อนเทียบ
เรือนอกฝั ง              

 90 ฟุต 
จอด 2 ข้าง  
 
 60 ฟุต 
จอดข้าง
เดียว             

100 ฟุต/ช่อง
บรรทุกของ  
HATCH  
100 ฟตุ/ช่อง
บรรทุกของ  
HATCH  
 

 30 ฟุต 
 ถึง 35 ฟุต 
 
30 ฟุต 
ถึง 35 ฟุต           

 42 ฟุต 
 
 
32 ฟุต           

 100 ฟุต 
 
 
100 ฟุต           

 8 ฟุต  
 
 
 8 ฟุต           

ตารางที   1.2  ขนาดของสะพานเทียบเรือ สําหรับเรือแต่ละชนิด 
 

ชนิดของเรือ กินนํ  าลึก ช่องบรรทุก สะพานเทียบเรือ 
   กว้าง ยาว ความลึกของนํ  า 

LIBERTY 
VICTORY 
เรือขนถ่าย 

C.4 

28 ฟุต 
29 ฟุต 
8 ฟุต 

33 ฟุต 

5 
5 
- 
7 

90 ฟุต 
90 ฟุต 
42 ฟุต 
90 ฟุต 

500 ฟุต 
500 ฟุต 
100 ฟุต 
700  ฟุต 

30 ฟุต 
30 ฟุต 
8 ฟุต 

35 ฟุต 
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รูปที   1.1  แบบต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือ 

 
 
 
 
 
  1 QUAY 
 
       5 RIGHT-ANGLE PIER FOR TWO 
         FREIGHTERS ON EACH SIDE    
 
 
 
       2 SQUARE PIER 
 
       6 ACUTE-ANGLE PIER FOR TWO                                                               
         FREIGHTERS ON EACH SIDE   
 3 RIGHT-ANGLE PIER 
   ONE FREIGHTER EACH SIDE  
 
 
 
       7 T-TYPE MERGINAL WHARF FOR 
          FREIGHTERS ON INSIDE FACE 
        4 RIGHT-ANGLE PIER       LIGHTERS ON INSIDE FACE 
          ONE FREIGHTER -ONE LIGHTER 
          EACH SIDE 
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       9 U-TYPE MERGINAL WHARF         
  
 8 ACUT - ANGLE PIER FOR ONE 
   FREIGHTER  ON EACH SIDE  
    
 
 
       10 FINGER PIER  
           ONE PREIGHTER EACH SIDE 
 
 NOTE :  NOT TO SCALE EXPLANATION OF LAYOUT TERMINOLOGY ONLY 
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5. การฟื นฟ ูท่าเรือ 
 บทเรียนต้น ๆ ได้กล่าวถึงเครื องให้ความสะดวกเป็นเฉพาะอย่าง       ซึ  งจะประกอบขึ  นเป็นท่าเรือ 
เราได้กล่าวแล้วถึงสะพานเทียบเรือ เขื อนเทียบเรือ ท่าเทียบเรือนอกฝั ง และสะพานเทียบเรือ เพื  อประโยชน์
ในการที จะสร้างท่าเรือขึ  นใหม่ในบริเวณที ไม่มีท่าเรือเลย 
 แท้ที จริงแล้ว   ในเขตยุทธบริเวณจะต้องเผชิญกับปัญหาการฟื  นฟูท่าเรือของข้าศึกที ยึดได้มากกว่า
ซึ งนับว่าจะเป็นเรื องที ยุ่งเหยิงพอใช้          สิ งใดที ไม่ถูกทําลายให้ชํารุด  หรือยับเยินด้วยการปฏิบัติในทาง
ยุทธศาสตร์หรือทางยุทธวิธีก็ตาม ข้าศึกก็จะทําให้เหลือแต่ซากด้วยการระเบิด     ซึ งจะเป็นการรบกวนและ
ก่อให้เกิดความลําบากมากกว่าเพียงทําลายสิ งให้ความสะดวกของท่าเรือเอง 
 ทหารช่างมีความรับผิดชอบในอันที จะทําให้ท่าเรือกลับมีสภาพในอันที จะใช้ได้        เพื  อผลในการ
วางแผนสําหรับการรับและการส่งอุปกรณ์ทั  งปวง 
 ผูท้ี ได้ผ่านสงครามโลกครั  งที  2 มาแล้ว ย่อมจะมีความสันทัด   และทราบถึงปัญหาที อาจจะเกิดขึ  น 
และเคยได้ประสบความยุ่งยากมาบ้างแล้ว ก็ย่อมจะมีโอกาสดีต่อไปทั  งในอนาคต     หากจะมีการใช้อาวุธ
นิวเคลียร์ด้วยแล้ว ปัญหาที จะประสบก็ย่อมจะมีความยุ่งเหยิงมากยิ งขึ  นอีกอยา่งไม่ต้องสงสัย 
 บทเรียนบทนี   จะกล่าวถึงหลักปฏิบัติมูลฐานในการที จะฟื  นฟูท่าเรือ   ซึ  งอาจจะต้องได้ปฏิบัติต่อไป
ในภารกิจในสนาม 

5.1  การพิจารณาเบื  องต้น 

  5.1.1  ความรับผิดชอบโดยทั  ว ๆ ไป ณ ท่าเรือ 
   การสร้างท่าเรือในบริเวณโพ้นทะเลที ยึดได้จากข้าศึกนั  น ย่อมนําไปสู่ความ
รับผิดชอบเป็นตอน ๆ เริ มตั  งแต่หน่วยนาวิกโยธิน             ซึ งเข้าทําการรบแบบสะเทินนํ  าสะเทินบก ก็มีส่วน
รับผิดชอบ  ต่อมาก็เป็นความรับผิดชอบของกองทัพ กองทัพน้อย กองพลส่วนล่วงหน้า และผู ้บัญชาการ
ฐานทัพ 
   การปฏิบัติของท่าเรือในเขตยุทธบริเวณเป็นภาระใหญ่ และสําคัญยิ งที จะต้อง
รับมา     ซึ งจะมีทั  งความรับผิดชอบส่วนที เป็นของกองทัพบกและส่วนที เป็นของกองทัพเรือ       และมีทั  ง
ความรับผิดชอบทางยุทธวิธีเกี ยวกับการป้องกัน          และให้ความปลอดภัยแก่ท่าเรือกับความรับผิดชอบ
ในการบริหาร หน้าที ทั  งหลายนี   จะต้องนํามาพิจารณาและประสานงานมิฉะนั  นแล้วก็จะได้รับความยุ่งยาก
ขึ  นได้  หากได้แต่งตั  งเจ้าหน้าที ประจําท่าเรือแล้วการประสานงานนี  ก็จะสําเร็จตลอดบริเวณท่าเรือ     แต่
หากว่าท่าเรือนั  นยังมิได้มอบหมายให้ใครเป็นผู ้บังคับการท่าเรือ และไม่มีส่วนบัญชางานแล้ว        การ
ประสานงานนี  ผู ้บังคับหน่วยทหารช่างจะต้องเป็นผู ้กระทํา 
   ความรับผิดชอบของทหารช่าง  ย่อมแตกต่างจากทหารขนส่งในการฟื  นฟูท่าเรือ            
กล่าวคือความรับผิดชอบของทหารช่างก็เพื อที จะสร้างท่าเรือให้กลับมีสภาพดังว่า       จะทําให้ทหารขนส่ง
สามารถปฏิบัติงานเพื อให้สมตามความมุ่งหมายของท่าเรือที มีอยู่ ทหารช่างเป็นผู ้สร้าง ทหารขนส่งเป็นผู ้
ปฏิบัติและอํานวยงาน 
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5.1.2 ความสามารถของท่าเรือ        

   สภาพของท่าเรือเป็นสิ งที จะบ่งถึงความสามารถของท่าเรือ ในกรณีที จะฟื  นฟู
ท่าเรือ การคาดคะเนคุณค่า     หรือขนาดความสามารถของท่าเรืออย่างถูกต้องนั  น จะต้องพิจารณา ซึ  งเป็น
เรื องขัดกันกับ เวลาที  จะซ่อม    เมื อการปฏิบัติทั  งสิ  นได้วางแผนไว้แล้วทหารขนส่งจะเป็นผู ้ประมาณความ
ต้องการ ความสามารถของท่าเรือ               และประสานงาน กับ สธ.4 อย่างไรก็ดี    ทหารช่างจะต้อง
กระทําการประมาณความสามารถของส่วนต่าง ๆ ของท่าเรือด้วยตนเอง          เพื อช่วยให้การพิจารณาถึง
งานต่าง ๆ ซึ  งจะทําให้ท่าเรือมีความสามารถสูงสุดโดยเร็วที สุด       และประหยัดที สุดเท่าที จะเป็นไปได้ การ
ประมาณความสามารถของท่าเรือ        จะขึ  นอยูก่ับอัตราการขนถ่ายของเรือเป็นเบื  องแรกที จะกระทําได้ ณ 
ท่าเทียบเรือ  หรือ ณ บริเวณจอดทอดสมอ และความสามารถในการเคลื อนย้ายสัมภาระบนฝั ง 
   ปัจจัยที จะต้องพิจารณาอันเป็นผลต่ออัตราการขนย้ายสัมภาระนั  น           ย่อมมี
สิ งต่าง ๆ เข้ามาเกี ยวข้องอีกมาก เช่น สภาพนํ  าแข็งจัด จะขัดขวางการขนย้ายอย่างมาก ระดับนํ  าขึ  นลงสูง 
หิมะตก ลมตามฤดูกาลหมอกตามฤดูกาลหรือเกิดขึ  นตลอดเวลา อุณหภูมิสูงมาก  และสภาพอื  น ๆ ที 
คล้ายคลึงกัน สิ งเหล่านี  เป็นผลกระทบกระเทือนต่อการขนย้ายทั  งสิ  นประสบการณ์ที อาจเป็นไปได้       หรือ
มีท่าทีจะประสบสภาพดังกล่าวแล้ว จะต้องนํามาพิจารณาในการประมาณความสามารถของท่าเรือ 

5.2  เวลาในการวางแผน  
  การวางแผนฟื  นฟูท่าเรือ คือ   เวลาที จะเสียไปในงานต่าง ๆ  ในสงครามโลกครั  งที  2     
การเตรียมการเพื  อทําการสร้างท่าเรือที จะเข้าไปยังภาคพื  นยุโรปนั  นได้กระทําแล้วล่วงหน้าถึง 2 ปีก่อน         
การวางแผนนี  ต้องนําเข้าสู่การพิจารณาว่า      ความเสียหายได้เกิดขึ  นแล้วอย่างเรียบร้อย     ความเสียหาย
ที น่าจะคาดคะเน   ก็คือ อาจจะเป็นการกระทําของเราเอง   และอาจจะเป็นการทําลายด้วยดินระเบิดของ
ข้าศึกที  อาจเป็นผลได้ ผลของการวางแผนในสงครามโลกครั  งที  2 นั  น ได้พบว่า เป็นสิ  งที ถูกต้องอันควร
สังเกตไว้ในโอกาสนี   

5.3  มาตรการในการวางแผน  
  การวางแผนในการสร้างท่าเรือใหม่และการประมาณเกี ยวกับวัสดุ  แรงงานที ต้องการใน
การนี  ย่อมขึ  นอยู่กับข่าวสารที จะได้รับทุก ๆ ชิ  น     การศึกษาข่าวสารดังกล่าวนี    ควรจะใช้แหล่งที มาต่าง ๆ  
ดังนี  คือ มาตราการของข่าวกรอง ตารางนํ  าขึ  น - นํ  าลง แผนที ทางทะเล  สถิติเกี ยวกับความเร็วของ
กระแสนํ  า    แบบของท่าจอดเรือ บันทึกทั  งหลายเกี ยวกับเครื องให้ความสะดวกของท่าเรือที มีอยู่เดิม 
รายงานการลาดตระเวน ข่าวสารเกี ยวกับโครงสร้างใต้นํ  า การศึกษาความเสียหาย และภาพถ่ายทางอากาศ
สิ งเหล่านี     จะให้ข่าวที มีค่าต่อการประมาณแผนการหลัก แหล่งข่าวประจําท้องถิ นก็มีความสําคัญไม่น้อย
เลย  ซึ งอาจจะใช้ได้หากมีความสอดคล้องอย่างมากที สุดพร้อมด้วยเชื อถือได้ 
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5.4  ความมุ่งหมายของการวางแผน 

  จากการรวบรวมข่าวสารที จะหาได้ทั  งหลายและมาตรการต่าง ๆ แล้ว    ความมุ่งหมายใน
การฟื  นฟูท่าเรือก็อาจจะกล่าวได้ว่า มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ 
             1. เพื  อรวบรวมงานทั  งหลายที จําเป็นจะต้องกระทํา 
  2. เพื อจะใช้พิจารณาแรงงานและเครื องอํานวยความสะดวกที จะมีให้นั  นเป็นประโยชน์และ
ประหยัดมากที  สุด 
  3. เพื อพิจารณาเสนอความต้องการ  ที  จําเป็นพร้อมทั  งทําการเบิกเกี ยวกับ      อุปกรณ์
ประเภท 4 ซึ งเป็นวัสดุก่อสร้างทางช่างเป็นส่วนใหญ่ เครื องมือพิเศษและหน่วยที จะปฏิบัติงาน 

 3.1 การพิจารณาเกี  ยวกับงานที  จําเป็นต้องทํา     ในเรื องนี  จําเป็นจะต้องมี 
ปัจจัยบางอย่างเข้าช่วยเหลือในการพิจารณา กล่าวคือ ก่อนอื  นเราต้องรวบรวมงานทั  งหลายนั  น และ
ความสําเร็จซึ  งจะกระทําได้โดยเร็วที สุดเพื อที จะให้ท่าเรือนั  นใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วที สุด     เราจะต้อง
พิจารณาถึงเทคนิคการปฏิบัติของเหล่าทหารขนส่งไปพร้อม  ๆกันด้วย ทั  งนี  อาจจะต้องการการประสานงาน
โดยใกล้ชิดกับทหารขนส่ง ไม่เฉพาะแต่จะจัดเตรียมแต่เรื องสะพานเทียบเรือและเขื อนเทียบเรือเท่านั  น         
แต่จะต้องพิจารณาถึงพื  นที  ที จะใช้เป็นแหล่งรวมเครื องมือและวัสดุก่อสร้างด้วย การจราจรในการปฏิบัติงาน   
ย่านรับ ย่านแยกประเภทและย่านจ่าย คลังเก็บพัสดุและสิ  งอํานวยความสะดวกที คล้ายคลึงนี           ก็
จะต้องนํามาพิจารณาด้วย 

              3.2 การใช้แรงงานและเครื  องอํานวยความสะดวกให้ได้ผล และประหยัด   
หมายความว่าเราจะต้องใช้ความสามารถที มีอยู่ในการทํางานต่าง ๆ นั  น โดยเปลืองแรงงาน  และวัสดุน้อย
ที สุด แต่ผลิตงานได้มากที สุด เช่น   ปัญหาของการสร้างเครื องให้ความสะดวกชายฝั ง            กับการฟื  นฟู
ท่าเทียบเรือ เป็นต้น          จากความชํานาญทราบว่าสัมภาระที จะรับและขนย้ายไปจากฝั งนั  น จะเฉลี ยได้
ประมาณ 1000 ตัน/ความยาวของฝั ง 1 ไมล์ต่อวัน เรือลําเลียงมาตราฐานกับ ที ใช้ในสงครามโลก   ครั  งที  2 
ต้องการท่าเทียบเรือยาวประมาณ 500 ฟุต     และมีความสามารถจะขนถ่ายได้มากกว่า 700 ตัน ในชั  วโมง
ทํางาน 20 ชั วโมงต่อวัน ตัวเลขเหล่านี  นั  นยังขึ  นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศดีและทะเลเรียบ    ดีด้วยหากไม่
คํานึงถึงปัจจัยเรื องดินฟ้าอากาศ หรือความไม่แน่นอนของความต้องการแรงงาน     และเครื องมือในการ
ลําเลียงสัมภาระมาสู่ฝั งแล้ว อัตราการขนถ่ายและการขนย้ายสัมภาระที กล่าวแล้วเป็นสิ งที ทําให้แน่นอน ซึ ง
เราจะได้รับโดยการฟื  นฟูท่าเทียบเรือมากกว่าจะได้โดยการสร้างสิ  งอํานวยความสะดวกของฝั ง    ให้มากขึ  น
กว่าที จําเป็นโดยแท้จริง 

          3.3 การเบิกอุปกรณ์ เครื  องมือ และกําลังพล    การเสนอและเบิกอุปกรณ์  
เครื องมือและกําลังพลนั  นจะต้องกระทําล่วงหน้า ดังนั  น   หน่วยที จะปฏิบัติงานทั  งหลายก็จะมาอยู่ที บริเวณ
จัดไว้ เรื องนี  เห็นได้แจ่มแจ้งหากปราศจากแรงงานและวัสดุแล้ว งานต่าง ๆ   ก็ไม่สามารถกระทําได้จริง
ทีเดียวในกรณีที เมืองนั  น มีวัสดุเป็นจํานวนมากที ยึดได้จากเยอรมันอย่างง่ายดาย ทั  งนี         เยอรมันไม่มี
เวลาพอที จะทําการทําลายได้ทันที แต่จะเชื อถือโชคชะตาเช่นนี  เสมอไปหรือ 
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5.5 ความรับผิดชอบ   

  ความรับผิดชอบโดยทั วไปนั  น ได้กล่าวมาแล้วในบทต้น ๆ ในที นี  เราจะได้กล่าวถึงความ
รับผิดชอบ ซึ งเราจะต้องเกี ยวข้องในระยะแรกของการฟื  นฟูท่าเรือ กล่าวคือ กองทัพเรือ เหล่าทหารขนส่ง    
และเหล่าทหารช่าง 

5.5.1 กองทัพเรือ   

   กองทัพเรือย่อมรับผิดชอบในการกู ้ขนาดใหญ่       การกวาดทุ่นระเบิดลอย ตา
ข่ายใต้นํ  าเรือที จมขวางหรือปิดช่องทางบริเวณท่าเรือไว้ (เรือที จมเพื อปิดท่าเรือนี      มักจะเป็นเรือที จมโดยมี
นํ  าหนักอื น มาถ่วงช่วยคล้ายสินค้าในเรือ ได้แก่ ซีเมนต์และทราย เป็นต้น       และจมไว้ในบริเวณที  สําคัญ
ทางยุทธศาสตร์เช่น ในช่องทางเข้าออก          ซึ งไม่สามารถจะทําการกู ้ ได้ด้วยวิธีธรรมดาโดยมากมักจะ
ต้องทําการระเบิดทีละน้อย) 

5.5.2  เหล่าทหารขนส่ง   

   โดยสังเขป ความรับผิดชอบของเหล่าทหารขนส่ง       ย่อมรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเกี ยวกับท่าเรือ นั นก็คือ การรับสัมภาระ การขนถ่าย การแยกประเภท     การขนย้ายสัมภาระ
หลักและการแจกจ่ายสัมภาระไปยังบริเวณคลังให้เร็วที สุดที จะทําได้เหล่าทหารขนส่งจะต้องกระทําการ
ติดต่อกับทหารเรือและเจ้าหน้าที ทางทหารและพลเรือนที น่าสนใจอื น ๆ อีกด้วย  ทั  งนี  ต้องการกระทําทั  งกับ
ฝ่ายพันธมิตรและของประเทศของตนเองด้วย 

5.5.3  เหล่าทหารช่าง  

   ทหารช่างได้คุ ้นเคยกับหน้าที ของเหล่าโดยทั วไปอยู่แล้วสําหรับการฟื  นฟูท่าเรือนี  
เหล่าทหารช่างจะได้รับมอบหน้าที  ให้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี   
   -  การดับเพลิงและการล้างไอพิษในพื  นที ที ต้องการ หรือน่าจะเป็น 
   -  กวาดล้างทุ่นระเบิด และปักป้ายห้ามในพื  นที ที อันตราย 
   -  รื  อถอนเครื องกีดขวางทั  งบนบกและในนํ  าตื  น ๆ 
   -  กวาดล้างสิ งปรักหักพัง 
   -  ทําการสร้างและซ่อม ในสิ งต่อไปนี   
   - เขื อนกันคลื น และ เขื อนบังคับกระแส 
   - ท่าเทียบเรือ เขื อนเทียบเรือ และลาดขึ  นลง 
    - สนามบิน และลานสําหรับ ฮ. 
    - ถนนและทางรถไฟ  
    - อาคารและสาธารณูปโภค 
   -  การกู ้ขนาดย่อม 
   -  การขุดลอก 
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   -  เสนอความต้องการและเบิกเครื องใช้สําหรับอาคาร      และการสาธารณูปโภค 
เครื อง อํานวยความสะดวกอื น ๆ ในบริเวณท่าเรือสําหรับใช้ในกิจการทหาร 

5.6  ลําดับขั  นในการฟื นฟู   
  เพื อที จะเป็นการช่วยในการวางแผนและการก่อสร้างจริง ๆ ของงานต่าง ๆ ที จะต้องทํานั  น    
ปัญหาในการสร้างท่าเรือใหม่และการฟื  นฟูท่าเรือ แยกได้เป็น 3 ขั  น คือ 

  ขั  นที   1 ขั  นนี  ประกอบด้วยการลาดตระเวน การล้างไอพิษ การกวาดล้างสิ  งปรักหักพัง ทุ่น
ระเบิดและกับระเบิด การขนถา่ยสัมภาระด้วยเครื องอํานวยความสะดวกขนาดย่อม     ให้สําเร็จก่อนโดยใช้
รถบรรทุกสะเทินนํ  าสะเทินบก ขนาด 2.5 ตัน 
  เรือขนถ่ายและเรือบรรทุกขนาดย่อมที  มีลาดติด  และการเตรียมการเกี ยวกับแผนภูมิ
ความสามารถของท่าเรือ 

 1.1 การวางแผนนั  น จะต้องกระทําก่อนที  จะเข้าสู่ ท่าเรือ    
    ภายหลังที ได้เข้าสู่ท่าเรือแล้วจะต้องทําการสํารวจเพื อจะพิจารณาว่า        
ข้อสันนิษฐานที ได้วางแผนไว้แล้ว  มีความถูกต้องเพียงใด    แล้วจึงทําแผนเกี ยวกับการสร้างใหม่ทันที ทั  ง   
2   อย่าง  นี        จะต้องกระทําโดยเร็วที สุดที จะทําได้     การลาดตระเวณนี   จะต้องรวมทั  ง 
    - การสํารวจบริเวณพื  นที ด้านทะเลเพื อพิจารณาว่า งานที ต้องกระทํานั  น 
มีอะไร  ที จะต้องเพิ มเติมอีกบ้าง การสํารวจนี  ไม่ทําเฉพาะโครงสร้างที มีอยู่ริมนํ  าทั  งหมดเท่านั  น ควรรวมทั  ง
เครื องมือที  จะใช้ในการรบ สัมภาระหนักด้วย ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เช่น ปั  นจั นโครงที มีอยู่กับท่าเรือแล้ว
เป็นต้น  และควรจะได้รวมทั  งพิจารณาพื  นที  ที มีทุ่นระเบิด พื  นที อันตรายและเครื องกีดขวางบนบกและใต้นํ  า  
ซึ งอาจเป็นสิ งขัดขวางการสร้างใหม่ได้ 
    - สํารวจถนน ทางรถไฟ และสะพานต่าง ๆ ที มีอยู่ในบริเวณท่าเรือ 
    - สํารวจพื  นที ที จะใช้เป็นคลังได้ และเครื องอํานวยความสะดวกอื น  ๆ
    - ประเมินค่าสิ  งอุปกรณ์และเครื องมือต่าง ๆ ที ข้าศึกได้ทิ  งไว้ ทั  งทาง
คุณภาพ  และจํานวนที จะมีให้ เผื อว่าจะใช้ในงานนี  ได้  ตัวอย่างอันดีที เห็นก็คือ  การพิจารณาจํานวนเหล็ก 
ซีเมนต์   และวัสดุก่อสร้างสําหรับถนนซึ งได้พบและใช้นั  นนับว่าเเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ ง 
    - การพิจารณาระบบการประปาและการแจกจ่ายนํ  าประปาท้องถิ น และ
คุณภาพของนํ  าซึ งเรื องนี  จะต้องทําการประสานกับฝ่ายเสนารักษ์ด้วย 
    - การประเมินค่าของแรงงานพลเรือน และเชลยศึกที จะให้ได้    (การ
สร้างใหม่ในตอนแรกที นั  น ได้เชลยศึกมาหลายพันและเมื  อได้ทําการคัดเลือกตามอาชีพที ตนสันทัดแล้ว   
ปรากฏว่าเป็นช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างต่อท่อ ช่างก่อหิน และพลประจําเครื องมือต่าง ๆ รวมทั  งสินกว่า 1,000 
คน  และพวกที  เหลือก็เป็นพวกช่างฝีมือ และช่างอื น ๆ อีกบ้าง เชลยศกึเหล่านี  ได้ใช้ในการฟื  นฟูท่าเรือ) 
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    - ระหว่างที คัดเลือกเชลยศึกอยู่นี    ก็จะต้องทําการตรวจค้นสิ งที ข้าศึกได้
ทําลายไว้แล้วตามแผนให้มากที สุดเท่าที จะมากได้          และข่าวสารที มีค่าหลายอย่างที ได้มาจากพลเรือน
ข่าวสารทั  งหลายที ได้มาจากแหล่งดังกล่าวนี   จะต้องทําการตรวจสอบ 2 ครั  ง     อย่างไรก็ดีข่าวบางอย่างที 
ได้มานั  น ไม่ว่าจะเป็นจากเชลยศึก   หรือจากพลเรือนที ไม่ใฝ่ใจกับฝ่ายเราก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดทางไปได้
อย่างมากเช่นเดียวกัน 
    - ระหว่างทําการลาดตระเวนนั  น ท่านจะต้องพิจารณาว่า ตําบลใดที จะทํา
ให้ท่านเสียเวลาในการสร้างนั  น  ๆ ด้วย การใช้ซากเรือเก่าที จมนํ  าอยู่เป็นส่วนรองรับสําหรับเทียบเรือเป็นต้น 
   1.2  งานอื น ๆ ที จะต้องกระทําในระยะต้นของขั  นแรก       ก็ควรจะเป็นการล้างไอ
พิษในพื  นที ที ต้องการใช้การดับเพลิง การรื  อถอนกําแพงหรืออาคารที  จะเป็นอันตรายการทําให้ทุ่นระเบิด    
และกับระเบิดหมดอันตราย และการกวาดล้างสิ งสลักหักพัง   และกองอิฐกองหินออกไปเสียจากพื  นที 
สําคัญ ๆ เช่น บริเวณที จะเป็นท่าเทียบเรือถนนแยกจากท่าเทียบเรือ     และชายฝั งไปยังบริเวณที จะเป็นคลัง
สัมภาระ เป็นต้น 
   1.3  จะต้องกระทําการขนถ่ายด้วยยานพาหนะสะเทินนํ  าสะเทินบก      เรือขนถ่าย
เรือยกพลขึ  นบกให้เร็วที สุดที จะเร็วได้ และการขนถ่ายเหล่านี  เอง ที จะเป็นทางให้ท่านได้วัสดุก่อสร้างมาใช้
อย่างมากที สุด 
   1.4  ในตอนท้ายของขั  นที  1 ก็ควรจะได้เตรียมที จะรายงานถึงสภาพของสิ  งต่าง ๆ  
ที มีอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไรตามที  ท่านได้ลาดตระเวนและประเมินค่าแล้ว         และแสดงแผนภูมิให้เห็นถึง
ความสามารถของท่าเรือปัจจุบัน และความสามารถของท่าเรือที คาดหวังว่าน่าจะเป็น   และแผนภูมินี  จะ
เป็นสิ งที ช่วยให้ได้มาซึ งความสามารถของท่าเรือที ปรารถนา 
  ขั  นที   2  ประกอบด้วย ทําการสร้างสิ งก่อสร้างชนิดลําลองบน          หรือข้างหน้าของท่า
เทียบเรือที มีอยู่เดิม เพื อที จะอํานวยให้ทําการขนถ่ายสัมภาระได้ 
  แท้ที จริงแล้ว ไม่มีเส้นอะไรที จะแบ่งงานขั  นที  1 และขั  นที  2 ออกให้เห็นชัดได้เลยเป็นสิ ง
ธรรมดาของความมุ่งหมายของท่าน ที จะใช้วัสดุแรงงานที มีให้นั  นดําเนินต่อไป ก็คือขั  นที  1 เป็นเรื องทั ว ๆ ไป 
ขั  นที  2 คือ การใช้ความพยายามเข้าแก้ปัญหาเป็นเฉพาะราย ๆ ไป จากแผนที ได้วางไว้        และข่าวสารที 
รวบรวมได้ล่วงหน้านั  นแล้วในขั  นที  1 ท่านก็พิจารณาได้ว่า งานต่าง ๆ ที จําเป็นจะต้องกระทํา เพื อให้ได้
ท่าเรือที มีความสามารถตามที วางแผนไว้นั  น มีอะไรบ้าง ขั  นที  2 นี   จะเป็นงานที กระทําบนฝั งเป็นเบื  องแรก 
ซึ งอาจจะปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว  โดยใช้วัสดุที  จะหาได้ทันทีทันใดนั  น    แหล่งวัสดุของท้องถิ น        หรือโดย
การใช้ส่วนของสถานการณ์ที มีอยู่ในมือขณะนั  น 
  สิ งก่อสร้างลําลองที อาจจะต้องกระทํานี   อาจจะมีสิ งต่อไปนี   คือ 
   -  การใช้เรือที จมไว้เป็นฐานรองรับท่าเทียบเรือ 
   -  การประกอบและการใช้สะพานเบลี   หรือสะพานโครงแผง 
   -  สร้างท่าเทียบเรือ โดยการใช้เรือทุ่นของกองทัพเรือ 
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-  ทําการประกอบสิ  งก่อสร้างโครงสร้างสําเร็จรูปต่าง ๆ 
   -  ใช้วัสดุก่อสร้างที หาได้ในท้องถิ  น เช่น ไม้ คานเหล็กรูปตัวไอ    และเสาเหล็กพืด
ทําเขื อนกันดิน ในการปฏิบัติงาน นั  น รถประจําทาง และรางรถไฟที ข้าศึกได้ปัก      และทิ  งไว้รายทางตาม
ท้องนํ  าทั  งด้านนอกและด้านในของเขื อนกันคลื น ฝ่ายเราได้ดัดแปลงให้เป็นตําบลขนถ่ายหิน  และเครื องมือ
หนักมาแล้ว โดยใช้เศษอิฐเศษหินและหินใหญ่ทิ  งลงไปในแนวที ปักเหล็กและทิ  งรถไว้ 
   -  ทําการซ่อมประตูระบายนํ  าของประตูนํ  าให้ใช้ชั วคราวสําหรับ     เพื อควบคุม
ระดับนํ  าขึ  นลงในอ่างนํ  าของบริเวณท่าเรือ การทําแบบนี  อาจจะเป็นสิ  งธรรมดาที ต้องกระทําในชั  วระยะเวลา
อันสั  น ซึ งจะทําให้มีที จอดเรือกําหนดลงได้หลายแห่งภายในแอ่งนํ  านี   

  ขั  นที   3  เมื อเราได้กวาดล้างบริเวณท่าเรือ ทําการลาดตระเวณ         และประเมินค่าทํา
เครื องให้ความสะดวกในการขนถ่ายชายหาด  และสร้างท่าเทียบเรือลอย     และสร้างสิ งก่อสร้างลําลอง 
งานขั  นต่อไปก็จะเป็นการวางแผนและเริ มงานที  จะให้ความถาวรมากขึ  น   สําหรับใช้ในระยะยาวงานเหล่านี  
จะประกอบด้วย 
  -  ทําการซ่อมและสร้างใหม่แก่เขื อนเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ และโครงสร้างอื น ๆ 
  -  ทําการสร้างโครงสร้างที จะใช้เป็นท่าเทียบเรือแห่งใหม่ชั วคราว 
  -  ทํางานเกี  ยวกับถนน ทางรถไฟ และบริเวณที ใช้เป็นคลังสัมภาระ 
  -  ขุดลอกช่องทางเข้าออก และช่องระหว่างสะพานเทียบเรือให้ได้ความลึกที ต้องการ 
  -  ทําบริเวณให้จอดทอดสมอเพิ มเติม 
  ขณะที งานขั  นที  2 กําลังดําเนินไป ก่อนที งานขั  นที  3 จะได้เริ มลงมือจริง ๆ นั  น    ทหารช่าง
จะต้องพิจารณาว่า เครื องให้ความสะดวกสําหรับท่าเทียบเรือใหม่ มีอะไรบ้างที จําเป็นต้องสร้าง    หรือซ่อม 
เพื อให้ทราบถึงความสามารถของท่าเรือที ประสงค์ การทําท่าเทียบเรือให้เป็นแนวตรงการขุดลอกให้ลึก หรือ
การขยายทางนํ  าให้กว้างขึ  น เป็นสิ งที ต้องการ งานนี  จําเป็นต้องประสานงานกับ สธ. 4    และเจ้าหน้าที ของ
ท่าเรือ เพื อให้บรรลุถึงข้อตกลงร่วมกันเกี ยวกับลําดับความสําคัญ ที จะให้เหล่าทหารขนส่ง  สามารถ
ปฏิบัติการท่าเรือได้ประสิทธิภาพอย่างสูงยิ ง การเสนอและเบิกวัสดุก่อสร้าง   และเครื องมือที จําเป็นจะต้อง
เตรียมและวางใบเบิกทันท ี
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ตัวอย่างที   1.1 ปัญหาสําหรับนักเรียน 
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 จากการสํารวจรูปทรวดทรงใต้พื  นท้องนํ  าทั  ง 4 รูป ที กําหนดให้   (โดยใช้ตารางที  1-1 และตารางที  
1-2 ประกอบ) 
 จงพิจารณาดูว่า ท่านจะทําการสร้างท่าเทียบเรือชนิดใด   และใช้เรืออะไรมาเทียบท่าเพื  อให้เหมาะ
กับความยาวของท่าเทียบเรือนั  น ๆ พร้อมทั  งให้เหตุผลประกอบ 

ข้อกําหนด 1. ใช้เกณฑ์การออกแบบท่าเทียบเรือจากตาราง 
  2. เรือที จะใช้จอดเทียบท่าให้ใช้เรือ LIGERTY VICTORY เรือขนถ่ายและเรือ  C 4 
  3. ถ้านํ  าลึกเกิน 40 ฟุต ถือว่าไม่สามารถใช้ตะม่อปักสร้างสะพานเทียบเรือได้เพราะ นํ  าลึก       
เกินไป ปักลําบาก 
 



2-1 
  บทที   2  

    การทอดสมอ ( ANCHORAGES ) 
นอกจากจะมีท่าเทียบเรือ ณ บริเวณแนวฝั งแล้ว     ท่าเรือโดยมากจะต้องการบริเวณ     ที สําหรับ

ทอดสมอเพื อในกรณีที เรือสามารถจะจอดคอย เข้าเทียบจอดยังท่าเทียบเรือหรืออาจจะทําการขนถ่ายลงสู่
เรือขนถ่ายเลยก็ได้ 

1. วิธ ีการย ึดเรือ ( TYPES OF MOORING ) 
1.1  การใช้สมอของเรือ ( SHIP’S GROUND TACKLE )  

  สําหรับการยึดเรือ โดยใช้สมอของเรือนั  น หากบริเวณใดมีความลึกของนํ  าพอเหมาะแล้ว ก็
ให้หมายไว้ด้วยทุ่นเรือก็จะแล่นเข้าไปยังบริเวณนั  นแล้วก็ทิ  งสมอลง 

1.2  ทุ ่นจอดเรือประจําที   (FIXED MOORING)  

  โดยปกติจะประกอบด้วย การใช้สมอเดี ยวกับทุ่น หรือการใช้สมอหลายตัวกับทุ่น เรือจะผูก
ให้อยู่กับที ตัวทุ่น 
  ในกรณีที เรือใช้สมอเดี  ยวหรือเมื อใช้ทุ่นเดี ยวแล้ว เรือที ผูกจอดอยู่นั  น จะแกว่งไปได้อย่าง
อิสระเป็นรูปโค้งวงกลม ทั  งนี  ขึ  นกับทิศทางของกระแสนํ  าและทิศทางของกระแสลม การยึดเรือชนิดนี  เรียกว่า 
การยึดแบบแกว่งได้อิสระ (FREE-SWINGING MOORING)  (รูปที  2.1) 
  หากพื  นที ในการทอดสมอมีจํากัด ก็จําเป็นจะต้องหาวิธียึดเรือให้ลดรัศมีการแกว่งของเรือ
ลงให้น้อยที สุด ในการนี  ควรพิจารณาใช้ การยึดเรือทั  งหัวและท้าย    (BOW AND STERN MOORING ) 
(รูปที  2.2) หรือการยึดแผ่ ( SPREAD MOORING ) การยึดเรือทั  งหัวและท้ายนี  จะทําให้เรือตรึงอยู่ทั  ง
ข้างหน้าและท้าย การแกว่งของเรือจะจํากัดลงให้เหลือแต่การแกว่งทางข้าง ซึ งทั  งนี  ขึ  นอยู่กับระยะห่าง
ระหว่าง   การทอดสมอทางหัวและท้ายนั นเอง การที จะให้ทรงตัวอยู่กับที ดีขึ  นอีกนั  น อาจจะกระทําได้โดยใช้
สมอข้างหัว    และท้ายข้างละ 2  ตัว ซึ งเรียกว่า การยึดแผ่ซึ งอย่างไรก็ดีสมอหรือทุ่นผูกเรือนี   จะต้องแยก
จากกันทั  งหัว      และท้าย ฉะนั  น เรือจะถูกรั  งไว้มิให้แกว่งไปมาได้ไม่ว่าในทิศทางใด  ๆ      โดยปกติการยึด
เรือแบบนี  จะต้องกําหนดให้ขนานกับทิศทางของกระแสนํ  าที แรง ทั  งนี  เพื อลดแรงถอนเครื องยึดเรือและที ผูก
เรือลงได้ 
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2. การย ึดเรือโดยใช้สมอหลายตัวกับทุ ่น  
   ที ใช้กันอยู่ทั วไปมี 2 แบบ คือ 

2.1  แบบโซ่ขึ  นลงได้ (RISER - CHAIN TYPE) (รูปที   2.3) 

  ประกอบด้วยสมอ 3 ตัว ระยะห่างกนัเป็นมุม 120 องศา มีโซ่สมอ 3 เส้นล่ามมายังห่วง
หลัก (GROUND RING)  และมีโซ่อีกเส้นหนึ  งโยงจากห่วงหลักไปหาห่วงที หมุนได้ที ฐานของทุ่น โซ่เส้นนี  เอง
ที จะขึ  น ๆ ลง ได้ตามระดับนํ  าเรียกว่า     RISER – CHAIN          

2.2  แบบโทรศัพท์ (TELEPHONE TYPE) (รูปที   2.4) 
  ประกอบด้วยสมอ 3 ตัว   วางห่างกัน  เป็นมุม 120 องศา โซ่ล่ามสมอนั  นใช้ 3 เส้น แต่ละ
เส้นจะโยงมายึดกับฐานของทุ่นทุก ๆ เส้น 
  ทั  ง 2 แบบนี  ต่างก็มีข้อดีแตกต่าง กัน กล่าวคือ แบบโทรศัพท์   จะมีรัศมีการแกว่งของเรือ
น้อยที สุด ตัวทุ่นจะไม่หมุนไปหมุนมาเพราะถูกยึด อยู ่ 3 ด้าน ดังนั  น   อาจจะใช้โทรศัพท์ทําการวางเพื อ
ติดต่อจาก ที ทอดสมอไปยังฝั งได้  แบบโซ่ขึ  นลงได้นั  นใช้โซ่น้อยกว่าเป็นการประหยัดดี    และตัวทุ่นก็ไม่
จําเป็นต้องใหญ่เท่าใดนักก็ได้ 

3.  ที  ผูกเรือเสาหมู ่  (MOORING DOLPHINS) 
ในการที จะใช้ที ผูกเรือเพื  อสํารองไว้เผื อทุ่นผูกเรือ    หรือชํารุด หรือนําไปซ่อมนั  น อาจจะใช้ที ผูกเรือ

เสาหมู่ได้ซึ งประกอบด้วยเสาไม้จํานวนหนึ ง  ตอกลงไปในพื  นนํ  าให้ปลายเสารวมเข้าหากัน แต่อย่างไรก็ดี
การที จะใช้ที ผูกเรือแบบนี  อย่างมากมายนั  น             เป็นสิ งที ไม่พึงกระทํา ทั  งนี   เพราะจะเป็นสิ  งที ขัดขวาง
การเดินเรือได้          และการคํานวณหากําลังสามารถในการยึดเรือก็เป็นสิ งที กระทําได้ยาก หากกระทําใน
นํ  าลึกๆ โดยเฉพาะการคิดหาแรงฉ ุดทางซ้ายของเรือที มาผูกกับหมู่เสา เป็นสิ  งที พิจารณาได้ยากทีเดียว 

4.  สมอ 
 เสถียรภาพของการยึดเรือโดยใช้ทุ่นกับสมอนั  น ขึ  นอยู่กับกําลังในการยึดของสมอที ใช้ สมอที ใช้กัน

มากในปัจจุบันนี  มีหลายชนิด คือ    
4.1  สมอมาตรฐานกองทัพเรือไม่มีกะ (NAVY STANDARD STOCKLESS)  

  เป็นแบบที นิยมใช้กันมากที สุด เนื องจากมีลักษณะที จะยึดกับดินได้ดีไม่ว่าจะเป็นดินชนิด
ใด ทั  งยังเก็บรักษาได้ง่าย มีก้านสมอที  
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  4.2  สมอมีกะ (STOCK OR ADMIRALTY ANCHOR)    

  สมอแบบนี  เป็นที ล้าสมัยแล้ว เป็นสมอที มีก้านและกะกระด้าง ใบสมอทั  งสองข้างก็พับไม่ได้ 
โดยปกติเวลาทิ  งให้เกาะดิน ใบสมอมักจะจิกดินเพียงข้างเดียว แต่กําลังในการยึดดินจะดีกว่าสมอไม่มีกะ
เล็กน้อย 

4.3  สมอรูปเห ็ด (MUSHROOM ANCHOR)    
  เป็นสมอที  มีก้านกระด้าง  และมีหัวกลมบานคล้ายจานเหมาะในการที  จะใช้กับพื  นนํ  าอ่อน
เป็นโคลน กําลังในการยึดเกิดขึ  นโดยการจมตัวลงไปลึก ๆ นิยมใช้กับเรือขนาดเล็ก ๆ กําลังในการยึดไม่ดี
เหมือนสมอไม่มีกะหรือมีกะ 

4.4  สมอนํ  าหนักเบา (LIGHTWEIGHT ANCHOR)  
   รูปร่างคล้ายคลึงกับสมอ    ไม่มีกะ เรือขนาดเล็ก ๆใช้กันมาก มีกําลังในการยึดที ไม่แน่นอน 
และเบาเกินไปที จะใช้กับเรือนํ  าลึก 

4.5  สมอคอนกรีต (CONCRETEBLOCK ANCHOR)       
   สมอแบบนี  กองทัพเรือผลิตขึ  นเป็นแบบแสวงเครื อง เป็นแท่งคอนกรีตที มีด้านเท่ากัน      
และมีความหนาเท่ากับ 1 ใน 3 ของความยาวของด้านหนึ ง และทําปีกยื  น 2 ข้างให้มีลาดเล็กน้อย ปีกนี  จะ
ขุดดินลงไปเมื อตัวสมอถูกลากการทํารูปเช่นนี        จะทําให้มีกําลังในการยึดไม่ได้แน่นอน ฉะนั  น ไม่เป็นสิ งที 
ควรจะใช้นอกจากจะไม่มีสมออย่างอื นแล้ว       และเพื อเป็นการประหยัดอาจจะทําปีกยื นเพียงข้างเดียวได้ 

5.  การคํานวณเครื  องย ึดเรือ 
    ในเขตยุทธบริเวณนั  นโดยมากมักจะใช้การยึดเรือโดยอาศัยสมอของเรือเสมอ ๆ แต่อย่างไรก็ดีใน
การถอนสมอเรือโดยเฉลี ยแล้วลําหนึ  ง ๆ จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที  ฉะนั  น ในกรณีที ต้องการเคลื อนเรือ
ออกจากบริเวณทอดสมอโดยเร็ว    เช่น อาจถูกโจมตีโดยอาวุธปรมาณูแล้ว การยึดเรือโดยใช้สมอของเรือก็
เป็นสิ งที ไม่พึงประสงค์ ดังนั  น ก็อาจเป็นสิ งที ทหารช่างจะต้องประสานกับทหารขนส่งเพื อทําการออกแบบ
ทุ่นผูกเรือประจําที  
 เมื อเรือเข้าผูกกับทุ่นเรือประจําที แล้ว แรงที กระทําต่อทุ่นผูกเรือนั  นจะพิจารณาได้ดังนี   จงพิจารณา
ขณะที ทุ่นลอยอยู่ จะเห็นได้ว่า แรงต่าง ๆ ที  กระทําต่อทุ่นนั  นเป็นแรงในทางราบทั  งสิ  น        ซึ งแรงเหล่านี  จะ
ถ่ายทอดไปถึงตัวสมอ แรงราบที  กระทําต่อเครื องผูก คือ ผลรวมของแรงลม แรงลู่ของกระแสนํ  า แรงสั นและ
แกว่งของเรือ ซึ งอาจจะเขียนเป็นสมการได้ดังนี   
 H   =     HW   +   HS     +   HC       เมื อ 
 H   =  เป็นแรงที กระทําต่อทุ่นผูกเรือหรือสมอที ใช้ 
 HW   =  เป็นแรงลมทั  งหมด  
 HS   =  เป็นแรงสั นและแกว่งของเรือ 
 HC   =  เป็นแรงลู่ของกระแสนํ  า   
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  5.1  แรงลมทั  งหมด  

  จะพิจารณาได้จากการใช้หน่วยแรงลมที กระทําต่อพื  นที ของท้ายเรือหรือพื  นที ของข้างเรือ 
ทั  งนี  ขึ  นอยู่กับการใช้เครื องยึดเรืออันเดียว หรือ 2 อัน แรงลมทั  งหมดเป็นปอนด์นี  ให้พิจารณาจากสูตร ที ตั  ง
ขึ  นโดยอาศัยการทดลองแล้ว ดังนี   
 HW    = 0.004  V2   A 
 ซึ ง V  =  ความเร็วของกระแสลมเป็นไมล์ / ชั วโมง 
     A  = เป็นพื  นที ของเรือที จะต้านลมเป็นตารางฟุต 

5.2  แรงสั  นและแกว่งของเรือ  

  โดยธรรมดาเรือที จอดอยู่จะมีการเคลื  อนไหวด้วยการเปลี  ยนแปลงของกระแสลม การ
กระทําของคลื  นหรือกระแสนํ  า แรงทางราบนี  คิดได้ประมาณ 30% ของแรงลมทั  งหมด และคิดให้กระทําใน
ทิศทางเดียวกับแรงลม ดังนั  น 
       HS  =  0.30  HW 

5.3  แรงลู่ของกระแสนํ  า แรงทางราบที  เกิดจากกระแสนํ  า  

  คือ ผลรวมของการปะทะเนื องจากแรงยึดที เกิดขึ  นกับลําเรือนั  น แรงลู่ที เกี ยวกับการก่อรูป
ของคลื นและการเคลื อนตัวของคลื นเมื อปะทะเรือแล้ว ค่าของแรงลู่ของกระแสนํ  านี   พิจารณาได้โดยอาศัย
การทดลองสําหรับเรือที กินนํ  าลึก   เช่น          LIBERTY , VICTORY  และเรือบรรทุกสัมภาระ 
             HC  =    900   V2

C 
  ซึ ง  HC  = แรงทางราบเป็นปอนด์สําหรับการยึดแบบแกว่งได้อิสระ 
             VC  = ความเร็วของกระแสนํ  าเป็นน๊อต 
 ถ้าการยึดเรือทั  งหัวและท้ายแล้ว   
                    HC    =   2.32  B.  V 2

C 
         ซึ ง  B  =  พื  นที รูปตัดของลําเรือใต้ระดับนํ  าเป็นตารางฟุต 
                    VC  =  ความเร็วของกระแสนํ  าเป็นน๊อต 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-5 
  5.4  แรงที  กระทําต่อสมอ 

  แรงทั  งหมดที กระทําต่อเครื องยึดเรือนี         จะถูกต้านทานด้วยสมอทั  งหลายที ใช้ในการนี   
สมมุติว่าเรากําลังออกแบบเครื องยึดแบบโทรศัพท์และเป็นการยึดชนิดแกว่งได้อิสระเราได้คํานวณแล้ว
ปรากฏว่า แรงที กระทําเครื องยึดทั  งหมด เท่ากับ 100,000 ปอนด์ ถ้าสมมุติว่า เราจะใช้สมอแบบมาตรฐาน
กองทัพเรือไม่มีกะและพื  นท้องนํ  าเป็นทรายแน่น จากตารางที  2.1 เราจะพบว่าสมอแบบนี   (NSS)มีกําลังยึด
ในพื  นทรายแน่นเท่ากับ 7.1 เท่าของนํ  าหนักของสมอในอากาศ 
   เมื อ    H    =        7.1  Wa 
  เพราะฉะนั  น  Wa    =   H / 7.1 
  นั นคือนําหนักของสมอที ต้องการใช้ = 100.000 / 7.1  = 14.100 ปอนด์ 
  ต่อไปลองพิจารณาดูว่า จะต้องใช้สมอสักกี ตัว เมื  อเราใช้เครื องยึดแบบโทรศัพท์สมอ
จะต้องใช้ 3 ตัวไม่มีปัญหาอะไร แต่ละตัวจะต้องหนัก 14.100 ปอนด์ เพื อให้แต่ละตัวสามารถต้านทานแรง
ทั  งหมดได้   และเนื องจากเป็นชนิดแกว่างได้อิสระ   เรือก็อาจจะหมุนไปจนทําให้สมอตัวหนึ  งรับแรงเต็มที  
ทั  งหมดอีก  2  ตัวที  เหลือก็หย่อนตัวได้ 

6. ทุ่นจม (SINKERS) 
  ทุ่นจมนี  หากใช้ก็เพื  อประโยชน์ที จะทําให้มุมดึงของสมอลดลง       ซึ งอาจจะเป็นรูปลูกบาศก์    หรือ
รูปแปดเหลี ยมก็ได้    โดยธรรมชาตินํ  าหนักของทุ่นจมนี   จะต้องน้อยกว่านํ  าหนักของสมอเสมอ ปกติ
นํ  าหนักของทุ่นจมควรใช้เท่ากับ นํ  าหนักของสมอในอากาศ ลบด้วยนํ  าหนักของโซ่สมอในนํ  า และ
จะวางให้ห่างจากตัวสมออย่างน้อย 135 ฟุต  สําหรับเครื องยึดเรือนํ  าลึก 

7.  ความยาวของโซ่ 
  ความยาวของโซ่ที ต้องการใช้ ขึ  นอยู่กับความลึกของกระแสนํ  า สําหรับเครื องยึดแบบโทรศัพท์แล้ว 
กฎหัวแม่มือให้ไว้ว่า    ความยาวของโซ่ที ใช้ประมาณ 6 เท่าของความลึกระดับนํ  าสูงสุดเฉลี ย สําหรับเครื อง
ยึดแบบโซ่ขึ  นลงได้ โซ่ที ใช้สําหรับยึดจากทุ่นลอยไปยังห่วงหลัก   จะใช้ความยาวเท่ากับ 3 เท่าของความลึก
ระดับนํ  าสูงสุดเฉลี ย และโซ่จากห่วงหลักถึงตัวสมอ จะต้องใช้อย่างน้อยที สุด  135 ฟุต 

8. ความแข ็งแรงของโซ่ 
  ความแข็งแรงของโซ่สมอ อย่างน้อยควรจะเป็น 3.2 เท่าของแรงที จะกระทําต่อเครื องยึดทั  งหมด 
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  9. การวางผังที  ทอดสมอ  (ANCHOR LAYOUT) 

  นอกจากการคิดคํานวณออกแบบเครื องยึดแล้ว ก็ยังจะมีปัญหาอื นที จะต้องขบคิดอีกด้วย คือ การ
ยึดเรือลําหนึ ง ๆ   โดยการใช้สมอนี  จะต้องการพื  นที สักเท่าใด จาก รส.101 - 10 ได้ใช้เกณฑ์ไว้ดังนี       การ
ทอดสมอแบบแกว่งได้อิสระจะต้องมีรัศมี 800 ฟุต ตัวเลขตามเกณฑ์ใช้ได้ทั ว ๆ ไปสําหรับเรือขนาดยาว 500 
ฟุต และนํ  าลึก 30 ฟุต การใช้สมอของเรือและเครื องยึดแบบโทรศัพท์นี  เป็นการรักษาระยะรัศมีได้แต่สําหรับ
การใช้เครื องยึดแบบโซ่ขึ  นลงได้นั  น มาตรฐานของกองทัพเรือวางเกณฑ์ไว้ว่ารัศมีจะต้องยาว 833 ฟุต หาก
นํ  าลึก 40 ฟุต 
 หากระดับนํ  าและขนาดของเรือเพิ มขึ  น รัศมีของการแกว่งก็เพิ มขึ  นด้วย ในการวางผังที ทอดสมอ
ขอให้ใช้เกณฑ์ที กล่าวไว้ใน รส. 101 – 10 
 
 รูปที   2.1 การย ึดแบบแกว่งได้อิสระ            รูปที   2.2  การย ึดเรือทั  งหัวและท้าย  
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  รูปที   2.3  การย ึดเรือโดยใช้สมอหลายตัว กับทุ่นแบบโซ่ข ึ  นลงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  120°   ส่วนประกอบที  สําคัญ 
      -หมู่สมอใช้ 3 ตัว วางห่างกันเป็นมุม 120 องศา             
 120°           120°  -โซ่ขึ  นลงได้ยาว 3 เท่าของความลึกของระดับนํ  า 
     -โซ่สมอยาวอย่างน้อยที สุด 135 ฟุต 
     - ความยาวของระดับนํ  าต้องใช้ความลึกสูงสุดเฉลี ย 
     
 รูปที   2.4 การย ึดโดยการใช้สมอหลายตัว กับทุ่นแบบโทรศัพท์    
  
 
 
                120°    120°  
           
          120° 
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  รูปที   2.5   ภาพสังเขปแสดงชื  อส่วนต่าง ๆ ของสมอและชนิดของสมอ 

           1. ชื  อส่วนต่าง ๆ ของสมอ 
 
1 ห่วงสมอ           9. โซ่สมอ       
                                      
                  2. กะสมอ 
3. ก้านสมอ 
         4. ปลายสมอ 
5. ผาน หรือใบสมอ       7. คอสมอ 
         6. แขนสมอ 
            
       
 
8. ยอดสมอ        
 

       
                                                                                                                          

                                                                                                    
 

 
 

            2. สมอมาตรฐานกองทัพเรือไม่มีกะ 
             - ก้านสมอเป็นเหล็กเหนียวมาก 
                - ใบสมอกว้าง 
    - ใบ สมอพับได้จนขนานกับก้านสมอใช้ได้กับดิน 
        ทุกชนิด 
   

3.  สมอมีกะ 
     - ก้าน และ กะ แข็งกระด้าง 
     - ใบสมอพับไม่ได้ และในสมอมักจิกดินข้างเดียว 
     - กําลังในการยึดดินดีมาก แต่ค่อนข้างล้าสมัยแล้ว 
    
  4. สมอรูปเห ็ด 
      - ก้านสมอกระด้างเหมาะที จะใช้ดินอ่อนและโคลน 
      - หัวกลมคล้ายจานหรือเห็ดใช้กับเรือขนาดเล็ก  ๆ
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10.  ตารางมาตรฐานเครื  องมือย ึดเรือ 
 

ตารางที   2.1  กําลังย ึดของสมอในพื  นทรายแน่น (H) 
   สมอมาตรฐานกองทัพเรือไม่มีกะ (NSS)..........................H = 7.1 Wa 
   สมอมีกะ....................................................................…H = 7.3 Wa 
   สมอรูปเห็ด.................................................................... H = 2.5 Wa 
   สมอนํ  าหนักเบา (LWT)....................................................H = 1.5 Wa 
   สมอคอนกรีต..................................................................H = 2.5 Wa 
   เมื อ H เป็นกําลังยึด .  Wa เป็นนํ  าหนักของสมอในอากาศ 
         ตารางที   2.2  อัตราส่วนความสามารถการย ึดแห่งพื  นท้องนํ  าชนิดต่าง ๆ ต่อพื  นทรายแน่น 
   พื  นทรายที กระทุ ้งแน่นอย่างดี....................................................1.0 
   ดินเหนียวแข็ง,แน่นตัว,มีความเป็นพลาสติก...............................1.5 
   ดินเหนียวเกาะตัว (COHESIVE CLAY)ความแน่นปานกลาง....…0.6 
               โคลนเหลว,ทรายร่วน,กรวด......................................................0.3    
   หิน,หินชนวน,หินก้อน.............................................................. 0.0 

 
 
 
 
 

          5.  สมอนํ  าหนักเบา 
   - รูปคล้ายกับสมอไม่มีกะ กําลังยึดไม่แน่นอน 
                - ใช้กับเรือขนาดเล็ก ๆ อย่างเดียว 
            6. สมอคอนกรีต 
    - ใช้เป็นสมอแสวงเครื อง 
    - หนา 1/3 เท่าของด้านกว้างเท่ากัน 

- กําลังยึดประมาณ 4 เท่าของนํ  าหนัก แต่จาก   
                   การทดลองได้กําลังยึดไม่แน่นอนจึงไม่ควร        
                   ใช้นอกจากจําเป็น 
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  ตารางที   2.3  พื  นที  ต้านลมเฉลี  ยของเรือนํ  าล ึกลําเลียงสัมภาระ ( A ) 

   เรือ LIBERTY........................................................3600 ตารางฟุต 
    เรือ VICTORY........................................................4200 ตารางฟุต 
    เรือ C - 4 ...............................................................5000 ตารางฟุต 

ตารางที   2.4  เบ ็ดเตล ็ดที  ควรทราบ 
   นํ  าหนักของคอนกรีต 1 ลูกบาศก์ฟุต  =  150  ปอนด์ 
   ความแข็งแรงของโซส่มออย่างน้อย   = 3.2 เท่าของแรงทั  งสิ  นที ทําต่อเครื อง 
               ยึดหรือสมอซึ งเท่ากับกําลังยึดของ 
               สมอชนิดต่าง ๆ นั  นเอง 
   นํ  าหนักของวัตถุในนํ  าเค็ม                = 0.87 เท่าของนํ  าหนักของวัตถุในอากาศ 
ตัวอย่างที   2.1 แบบฝึกหัดวิชาท่าเรือและท่าเทียบเรือ 

สถานการณ์  ท่านเป็นนายทหารประจําท่าเทียบเรือในยุทธบริเวณแห่งหนึ ง    จะต้องพิจารณาให้
ท่าเรือนี  ปฏิบัติการในสภาพฉ ุกเฉินให้สามารถขนถ่ายยุทธสัมภาระได้ 
 เจ้าหน้าที ขนส่งทางทะเลได้เสนอผู ้บังคับบัญชาการท่าเรือว่า เรือลําเลียงขนาด C-4   ได้ออกจาก
ท่าในเขตภายในมาแล้วและมุ่งหน้าจะเข้าสู่ท่าเรือแห่งนี  แล้ว กําหนดว่าจะเดินทางถึงท่าเรือนี  ในอีก 15 วัน
ข้างหน้า 
 แต่ท่าเรือนี  ไม่มีสะพานเทียบเรือที สามารถจะให้เรือลําเลียง C-4    เข้าจอดเทียบได้เลย แต่อย่างไร
ก็ดี ณ บริเวณท่าเรือนี  มีพื  นที พอเพียง  และระดับนํ  าลึกพอที จะให้เรือนี  ทําการจอดโดยการยึดด้วยเครื องยึด
เรือแบบแกว่งได้อิสระ ภายในบริเวณจากเขื อนกันคลื นเข้ามา และจากตําบลนี      จะสามารถทําการขนถ่าย
ยุทธสัมภาระลงยังเรือขนถ่ายไปสู่บริเวณท่าเรือได้ 
 1. ข่าวที  ท่านได้รับพอที  จะใช้เป็นประโยชน์ในเรื  องนี   ณ ท่าเรือแห่งนี  คือ 
  1.1 ความลึกเฉลี ยของนํ  า ณ บริเวณที จะจอดทอดสมอได้ นับจากเขื อนกันคลื  นเข้ามาแล้ว
ลึก   ประมาณ 50 ฟุต ในเวลามีระดับนํ  าตํ าปานกลาง 
  1.2 ระดับเปลี  ยนแปลงของระดับนํ  าขึ  นลง 10 ฟุต เป็นเกณฑ์สูงสุด 
  1.3 ความเร็วสูงสุดของลมในบริเวณทุกทิศทางประมาณ 50 ไมล์/ชั วโมง(V) 
  1.4 ความเร็วของกระแสนํ  าสูงสุด 3 น๊อต (Vc) 
  1.5 ลักษณะดินของพื  นท้องนํ  าบรเวณท่าเรือเป็นดินเหนียวเกาะตัวความแน่นปานกลาง 
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  2.  หลังจากทําการลาดตระเวน ณ บริเวณท่าเรือนี  แล้วพบว่าวัสดุที  สามารถจะใช้ในการ

สร้างบริเวณจอดทอดสมอได้นั  น มี 
   2.1 มีทุ่นลอยที จะใช้สร้างเครื องยึดแบบโทรศัพท์ได้ 1 ทุ่นพร้อมด้วยข้อต่อต่าง ๆ ครบถ้วน 
  2.2 สมอมาตรฐานกองทัพเรือไม่มีกะ มีอยู่ 4 ตัวหนักตัวละ 10,000 ปอนด์ 
  2.3 มีโซ่สมอใหม่ ๆ ขนาด 1 นิ  ว ยาว 90 ฟุตอยู่ 16 เส้น มีกําลังแตกหักเส้นละ 84,500 
ปอนด์ และนํ  าหนักเส้นละ  850 ปอนด์ 
  2.4 โซ่สมอใหม่ ๆ ขนาด 1 3/4 นิ  ว มีอีก 12 เส้น ยาวเส้นละ 90 ฟุต กําลังแตกหักเส้นละ 
259,210 ปอนด์ นํ  าหนักเส้นละ 2550 ปอนด์ 
  2.5 เหล็กเส้นสําหรับใช้กับคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1 นิ  ว และ 2 นิ  ว  ในความยาวต่าง ๆ      
กัน มีใช้ได้เพียงพอ 
  2.6 ซีเมนต์ 350 ถงุ พอที จะผสมเป็นคอนกรีตได้ประมาณ 1.765 ลบ.ฟ. 
  2.7 ไม้ เชือกลวด เครื องเหล็ก หินย่อยและทรายสําหรับใช้ผสมคอนกรีต และทุ่นลอย 
เครื องหมายต่าง ๆ มีอยู่มากพอตามความต้องการใช้ 

3. บงการ ให้ท่านออกแบบเครื องยึดเรือลําเลียง C - 4 โดยพิจารณาใช้วัสดุที มีอยู่และจงแสดงการ
คํานวณเกี ยวกับ 

  3.1 การหาจํานวน ชนิด และขนาดของสมอ 
  3.2 ความยาวของโซ่สมอที ต้องการใช้ 
  3.3 จํานวนและขนาดของทุ่นจมหากต้องใช้ 
วิธีทํา 

 ขั  นตอนที   1  ก่อนอื นให้หาแรงที  กระทําต่อเครื องย ึดหรือสมอทั  งหมด ตามสูตรที ว่า 
           H   =  HW   +   HS   +   HC 
 ซึ ง   HW  = 0.004 V 2 A   ในที นี   V = 50.A = 5,000 ตารางฟุต (จากตารางที  2 - 3) 
        HW  = 0.004 x 50 2 x 5,000                          = 50,000 ปอนด์ 
        HS   =  0.30   HW        = 0.30 x 50,000        = 15,000  ปอนด์ 
        HC   = 900 V 2C  เมื อเป็นการยึดแบบแกว่งได้อิสระ และ VC  =  3  น๊อต 
    =  900 x 3 2    =  8.100 ปอนด์ 
        H     =  50,000 + 15,000 + 8,100 
                = 73,100 ปอนด์ 
      เมื อการทอดสมอเป็นแบบแกว่งได้อิสระ ฉะนั  นแรงที กระทําต่อสมอแต่ละตัว  = 73,100 ปอนด์   
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   ขั  นตอนที   2 หากจะใช้สมอมาตรฐานกองทัพเรือไม่มีกะ ให้หานํ  าหนักของสมอที  ต้องใช้ 

ทั  งนี  เราทราบจากตารางที  2-1 ว่า H = 7.1 Wa , ดินพื  นท้องนํ  าเป็นดินเหนียวเกาะตัวความแน่นปานกลาง 
= 0.6 ของพื  นทรายแน่น จากตารางที  2 - 2 
   H = 7.1 Wa x 0.6 
  หรือ  Wa  =         H               
                                   7.1 x 0.6 
                =    73,100    =  17,160 ปอนด์ / 1 ตัว 
           7.1 x 0.6 
 ดังนั  นสมอมาตรฐานกองทัพเรือไม่มีกะที มีอยู่หนักเพียง 10,.000 ปอนด์  นั  น ย่อมใช้ไม่ได้ที จะทํา
เครื องยึดนี   จําเป็นต้องคิดใช้สมอคอนกรีตต่อไป 
 ขั  นตอนที   3  การคิดคํานวณสมอคอนกรีต จากสูตรเดิมใน ขั  นตอนที  2   จะหานํ  าหนักของสมอ
คอนกรีตได้ดังนี   
   Wa   =  73,100          =    48,733     ปอนด์แต่ละตัว  
                    2.5 x 0.6       
 คอนกรีต  1 ลูกบาศก์ฟุต หนัก  150 ปอนด์ จากตารางที  2 - 4 
 เพราะฉะนั  น ปริมาตรของสมอคอนกรีต  =  48.733    =  325  ลูกบาศก์ 
                           150 
 มีซีเมนต์ 350 ถุง นับว่าเพียงพอในการใช้ทําคอนกรีต 325 ลูกบาศก์ฟุตได้ หาขนาดของสมอ
คอนกรีต 
 ขั  นตอนที   4 หาความยาวของโซ่ที  ต้องใช้ 
  L    =   6 x ความลึกของระดับนํ  าสูงสุดเฉลี ย 
                   =   6 x ( 50 + 10 ) 
        =   6 x 60 = 360 ฟุต แต่ละสายที ล่ามสมอ 
  เพราะฉะนั  น ต้องการโซ่ยาวทั  งสิ  น     =  3 x 360  = 1,080 ฟุต 
   มีโซ่ขนาดยาวเส้นละ                 90    ฟุต 
  เพราะฉะนั  น จะต้องใช้โซ่                =  1,080   =  12  เส้น 
               90 
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  ขั  นตอนที   5 หาขนาดโซ่ที  ต้องการใช้ จากตารางที  2 - 2 

   ความแข็งแรงของโซ่         =   3.2  H 
                                        =  3.2 x 73,100  =  233,920  ปอนด์ 
 เพราะฉะนั  น จะต้องใช้โซ่ขนาด 1  3/4 นิ  วที มีอยู่  และมีจํานวนพอ 
 แต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยละเอียดแล้ว       จะเห็นได้ว่า  โซ่มีจํานวนจํากัดใช้ได้พอดี 
360 ฟุต หากจะให้ปลอดภ ัยโดยแท้แล้ว ควรใช้ทุ่นจมเข้าช่วยเหลือเป็นส่วนปลอดภัย 

ขั  นตอนที   6 หาขนาดของทุ่นจมในกรณีที ใช้ทุ่นจมเป็นรูปสี  เหลี ยมลูกบาศก์ง่ายและสะดวกที สุด 
  นํ  าหนักของสมอที ต้องใช้  (หาแล้วจาก ขั  นตอนที  3)  = 48,733 ปอนด์ 
  นํ  าหนักของโซ่สมอ 4 เส้นขนาด 1  3/4 นิ  ว  =  4 x 2550  = 10,200 ปอนด์ 
  นํ  าหนักของโซ่เสมอในนํ  า  = 10,200 x 0.87  =  8,874 ปอนด์ (จากตารางที  2 - 4) 
  นํ  าหนักของทุ่นจม       = นํ  าหนักของสมอในอากาศ  - นํ  าหนักของโซ่สมอในนํ  า 
             =   48,733 - 8,874   = 39,859   ปอนด์ 
  เพราะฉะนั  น ปริมาตรของทุ่นจม  =  39,859  =  265.72  ลูกบาศก์ฟุต 
           150 
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