การสรางกระชังเลีย้ งปลา
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ิ

องคประกอบของโครงแพ
1. ทอเหล็กเสนผาศูนยกลาง 1 นิว้ ครึง่ ความหนาปานกลาง ถึงหนามาก ความยาวทอนละ
6 เมตร สําหรับทําโครงแพขนาด กวาง 6 เมตร ยาว 24 เมตร
2. ทอเหล็กเสนผาศูนยกลาง 1.25 นิว้ ความยาวทอนละ 20 เซนติเมตร สําหรับเปนไส
สอดเชื่อมตอทอเหล็กเสนผาศูนยกลาง 1 นิว้ ครึง่ เขาดวยกัน
3. ตัวประกับ สําหรับใชยึดทอเหล็กเสนผาศูนยกลาง 1 นิว้ ครึง่ เพื่อประกอบเปนโครงแพ
(วิธีการทําตัวประกับ อยูใ นรายละเอียด)
4. ทุน ลอย เปนถัง 200 ลิตร
5. สายรัดทุน ลอยเขากับโครงแพ ทําจากเหล็กแผนหนากวาง 2 นิว้ (วิธีการทําสายรัดอยูใ น
รายละเอียด)
6. สีกนั สนิม และสีนามั
้ํ นสีขาวสําหรับเคลือบกันสนิม
7. ทอ พีวีซี เสนผาศูนยกลาง 4 นิว้ ผาออกหนึง่ ในสี่ ความยาว 6.5 เมตร สําหรับใชใสสี
กันสนิมหรือสีนามั
้ํ นเพือ่ ใชทอ ลงไปชุบเคลือบกันสนิม ทั้งภายในและภายนอก
-! ประกับทอ 1 นิว้ ครึง่ ใชเพลานิว้ 6 หุน ทอนิว้ 2 หุน ใชเพลานิว้ ครึง่
-! การกดรองตัวประกับ จัดแตละลอดหางกัน 17 เซนติเมตร จากปากกาถึงแทน
เหล็กรองทํารอง
-! การจัดชุดทํารองใหตั้งแทนเหล็กทํารองกอน ถึงตัง้ ปากกาโดยใหกง่ึ กลางของปาก
กาหางจากขอบในปากกกา 24 เซนติเมตร โดยใหตั้งฉากกัน
ปากกา
24 ซม.
ฉาก
รองแทนเหล็ก

-

การเคลือบสี สีกนั สนิม 2 กระปอง ชุบทอเหล็กยาว 6 เมตรไดเทากับ 40 ทอน
-! รางชุบเหล็กทอทําจากพีวีซี เสนผาศูนยกลาง 4 นิว้
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-! ชุบสีกันสนิมแลวทิ้งไว 2 วัน ใหสีแหงสนิท แลวจึงจะสามารถชุบสีขาวเคลือบได
ไมเชนนั้นตัวสีกนั สนิมไมแหงสนิทเมือ่ ชุบสีขาวเคลือบก็จะถูกทินเนอรกดั สีกนั สนิมลอกได
-! โครงกระชัง ทําจากทอเหล็กเรียก “เหล็กแปบดํา” มี 3 ขนาด
หนาบาง
หนาปานกลาง
เหมาะสําหรับใชทาโครงแพ
ํ
หนาที่สุด (สีเขียวคาด)

วิธกี ารตอทอเหล็ก
มีวธิ กี ารตอทอเหล็ก 2 วิธี
1. วิธใี ชทอ เหล็กขนาดเล็กกวา สอดเปนไสทอเหล็กขนาดที่ใหญกวา เพือ่ ใชสอดเชือ่ มทอ
เหล็กทัง้ สองเขาดวยกัน แลวใชตัวประกับยึดซําอี
้ กที

2.!วิธีใชทอ เหล็กขนาดใหญกวา ทําเปนโครงใหทอ เหล็กขนาดเล็กกวาสอดเชือ่ มตอกัน
โครงเชือ่ ม

ขนาด 1 ! นิว้

ขนาด 1 1/2 นิว้

วิธีทาสายรั
ํ
ดถัง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิธีทํารองสําหรับใชรัดทอเหล็กโครงกระชัง
อุปกรณ - ชุดกดรอง (ชุดเดิมกับชุดที่ใชทาตั
ํ วประกับ)
-!แกนเพลาเหล็ก
-!แมแรงขนาด 2-10 ตัน
-!แผนเหล็กหนากวาง 2 นิว้ หนา 1 หุน ความยาวตลอดเสน 6 เมตร
วิธที าํ
- หาความยาวเสนรอบวงของถัง เมือ่ ทราบแลวบวกเพิม่ อีกประมาณ 25
เซนติเมตร ไดเทาไหรใหตัดเหล็กหนา 2 ตามความยาวทีค่ านวณได
ํ
-!นําเหล็กหนา 2 ที่ตัดแลวมากดทํารอง 2 รอง เพื่อใชรัดทอเหล็ก จุดที่จะ
กดใหประมาณวาตองการใหถงั ลอยนํามากลอยน
้
อยอยางไร
กลับหนาหลัก/สารบัญ

การสรางกระชังเลี้ยงปลา 3

ํ วประกับ
-!กดดวยแมแรงเชนวิธีทาตั

2.!ตีเหล็กใหเปนรูปโคงตามรูปโคงของถังโดยใชฆอ นตีและหักมุมตรงปลายเสนเหล็กขางละ 4
เซนติเมตร เพื่อใชเจาะรูรอยนอต

3.เจาะรูรอ ยนอต
อุปกรณ - เหล็กมารค
-! สวานและดอกสวาน 3 หุน
-! เครื่องเจียร
4. ชุบสีกนั สนิมและชุบเคลือบซํ้าดวยสีนามั
้ํ นสีขาว
ขั้นตอนการชุบสีกันสนิม
อุปกรณ - เจียร
- สีกนั สนิม , สีนามั
้ํ นสีขาว , ทินเนอรผสมสี
- ถังนํามั
้ นใสสสี าหรั
ํ บใชตัวประกับจุมชุบเคลือบ
วิธที าํ
- ใชเครื่องเจียร เจียรรูเจาะใหเรียบ
- ผสมสีลงในถัง แลวใชตัวประกับจุมชุบลงไป โดยชุบเคลือบดวยสีกนั สนิม
กอน ปลอยทิ้งใหแหงสนิทดีแลวชุบเคลือบทับดวยสีนํ้ามันสีขาว
ขั้นตอนการตัด
อุปกรณ - เหล็กรอง
- เหล็กสกัด
- ฆอน
วิธที าํ
นําแผนเหล็กที่กดทํารองตลอดทัง้ เสนแลว มาวางพาดบนแทนรอง ใชฆอ นทุบ
เหล็กสกัด สกัดแผนเหล็ก
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เจาะรูนอ ต
อุปกรณ วิธที าํ
-

ทอเหล็กขนาดหนึง่ นิว้ ครึง่ เชือ่ มตัดเปนรูปกากบาทใหไดฉากกันทุกมุม
คีมลอค
สวานและดอกสวาน 3 หุน
เหล็กมารค
ตัวประกับทีส่ กัดออกมาแลว ลองประกบบนกากบาท
ใชคีมลอคจับแผนลางกับแผนบนใหแนน
ใชเหล็กมารค ทําเครื่องหมายจุดที่จะทําการเจาะไว
ใชสวานเจาะ ขนาดดอก 3 หุน ตรงจุดที่ทาเครื
ํ อ่ งหมายเอาไว

วิธที ําตัวประกับ ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้
1. กดทํารอง
อุปกรณประกอบดวย
- ชุดกดทํารอง ซึ่งประกอบขึ้นจากแทนเหล็กทํารองและปากกาจับ ติดตัง้ บนแผน
ไม โดยจัดระยะหางจากครึง่ หนึง่ ของปากกาไปถึงรองดานในอกของแทนทํารอง 24 เซนติเมตร

ขนาด 1 ฝ นิว้

- แผนเหล็กหนากวาง 5 นิว้ หนา 1 หุน ความยาว 6 เมตร
- แกนเหล็กเพลา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิว้ 6 หุน สําหรับทําตัวประกับทอ
ขนาดเสนผาศูนยกลางหนึง่ นิว้ ครึง่ สําหรับทอขนาด 1 นิว้ 2 หุน
- แผนเหล็กขนาด 5 นิว้ x 4 นิว้
- แมแรงขนาด 10 ตัน

วิธที าํ - นําแผนเหล็กวางพาดบนชุดทํารอง ใชปากกาจับใหแนนเพื่อกันแผนเหล็กเลื่อน
ขยับเวลากด แลวเอาแกนเหล็กเพลาวางทับแผนเหล็กใหตรงกับรองบนแทนเหล็กทํารอง โดยวางแผน
เหล็กขนาด 4 นิว้ x 5 นิว้ ทับบนแกนเหล็กเพลาอีกที
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- จากนัน้ วางแมแรงขนาด 10 ตัน บนแผนเหล็ก 5 นิว้ x 4 นิว้ แลวใชแมแรงกด
ใหแกนเหล็กเพลาลงไปในรองของแทนทํารอง จะทําใหเกิดรองขึน้ บนแผนเหล็ก
-! กดทํารองไปตลอดแผนเหล็ก จนตลอดความยาว ซึ่งแผนเหล็ก 1 แผน ยาว 6
เมตร จะกดทํารองได 33 รอง

ภาพมองจากดานหนา

ภาพมองจากดานขาง

วิธกี ารเย็บกระชังเลีย้ งปลา
อุปกรณ
1. อวนชนิดทีใ่ ชพรางแสง (ความทึบประมาณ 50 เปอรเซ็นต) ความยาวประมาณ 16-17
เมตร
2.
3.
4.
5.

เชือกคราวขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ยาว 25 เมตร
เชือกเย็บทําขอบกระชัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร ยาว 15 เมตร
ดายเย็บอวนเบอร 14 และเข็มเย็บ
จักรเย็บผา

ขั้นตอนการเย็บอวนเปนกระชัง
1. ตัดเนือ้ อวน (ขนาดหนากวาง 2 เมตร) ยาว 12 เมตร และตองตัดเนือ้ อวนเผือ่ ไวอกี
10-20 เซนติเมตร เพือ่ นํามาเย็บทําดานกวางทัง้ 4 ดานของกระชัง
2.! ใชเชือกไนลอนขนาด 5 มิลลิเมตร เย็บรอยเขากับเนือ้ อวนเพือ่ ทําเปนเชือกคราว วิธีการ
เย็บทําโดยพับขอบกระชังดานที่กําหนดใหเปนดานปากของกระชัง แลวใชดา ยเย็บอวนเบอร 14 เย็บ
รอยเชือกเขากับเนือ้ อวนตลอดความยาวของเนือ้ อวน
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3.! หลังจากรอยเชือกคราวเสร็จแลว ใชดา ยเย็บเชือกไนลอนขนาดเสนผาศูนยกลาง 3
มิลลิเมตร เขากับเนือ้ อวนตามแนวความกวางของเนือ้ อวน จํานวน 3 เสน แตละเสนยาว 3.5 เมตร
เพื่อทําเปนขอบของกระชัง

4.!ขณะนี้จะแบงเนือ้ อวนไดเปน 4 สวนดังรูปภาพ

5. เจาะรูดงึ เชือกคราวออกมาใหเปนหูกระชังสําหรับใชผูกเขากับโครงแพ

กลับหนาหลัก/สารบัญ

การสรางกระชังเลี้ยงปลา 7

6.! ใชจักรเย็บผา เย็บสวนปลายทั้ง 2 ขางของอวนเขาดวยกันและเชือกขนาด 3 มิลลิเมตร
เย็บรอยเปนขอบของกระชัง

7. ตัดเนื้ออวนขนาด กวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร (ตัดเผือ่ ดานละเล็กนอย) นํามาเย็บ
ปะเขากับกระชังทีเ่ ย็บดานขางทัง้ 4 ทิ้งไวแลว โดยใชจักรเย็บผาเย็บ จากนัน้ นําเชือกเสนผาศูนยกลาง
3 มิลลิเมตร ยาว 12 เมตรมารอยโดยรอบเปนขอบดานกนของกระชัง

กลับหนาหลัก/สารบัญ

