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เลือกน�้ำมันเครื่องที่เหมำะ
ส�ำหรับเรือของคุณ
Choosing Oil 
For Your Boat

SEVEN SEAS  
EMERGENCY

DRINKING WATER

โอเช่ียน มำรีน่ำ พัทยำ 
โบ๊ท โชว์ ครัง้ที่ 6 
จัดอย่ำงยิ่งใหญ่

Ocean marina Pattaya 
Boat  Show  2017 

SeaStation 
GPS 
โดย SeaStar
รักษำต�ำแหน่งเรือ
และต�ำแหน่งหัวเรือ
ด้วย GPS

มำรู้จักส่วนประกอบต่ำงๆ
และอุปกรณ์บนเรือกันเถอะ 

SHIP’S 
CONTRUCTION 
& EQUIPMENT
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร, พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน, นาวาเอก พีรชัย เปรมประเสริฐ, คุณชลิษฐ์ สักกวาที,  
คุณสุรยุทธ ศรีประเสริฐ, คุณฐาพล สมสกุล, คุณคธาวุธ คล้ายพงษ์พันธ์EDITOR

TALK

OWNER
STAFF
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E-mai l  : aboa tmagaz ine@gma i l . com Websi le : www.aboa tmagaz ine . com Facebook :  aboa tmagaz ine บรรณาธิการผู ้พิมพ ์ผู ้ โฆษณา กาญจน ์ วรรณ ใจดี  
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สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงโอกาสใหม่ๆ ที่หลายคนจับตามองอย่างโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, 

EEC) ซ่ึงหลายคนคาดหวังว่าจะกระตุ ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยส�าคัญ ขณะเดียวกันหลายๆ คนก็ยังนึกถึงหลายๆ สิ่งที่ค ้างคามาจากปีเก่า 

ซึ่งเราต่างก็คาดหวังว่าจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น อย่างเช่น IUU Fishing ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงมาเป็นเวลานาน  

 Magazine ขอเป็นก�าลังใจให้ท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมกันก้าวผ่านอุปสรรคเก่าๆ เข้าสู่ปีใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ

ส�าหรับ  Magazine ฉบับแรกของปี 2561 นี้ ขอแนะน�า SeaStation อุปกรณ์ท่ีจะช่วยให้คุณรักษาต�าแหน่งเรือ และต�าแหน่งหัวเรือ 

ได้ง่ายกว่าเดิมด้วย GPS (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 8-9) เกร็ดความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ ในหน้า 10-11 การเลือกน�้ามันเครื่อง 

ให้เหมาะกับเรือของคุณ ในหน้า 12-13 ปิดท้ายด้วยข่าวสาร และภาพบรรยากาศจากงาน Ocean Marina Pattaya Boat Show 2017 (หน้า 14-15)  

งานใหญ่ของวงการเรือยอช์ทส่งท้ายปี 2560
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เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560  
ที่ผ่านมา บริษัท เอ. แอนด์ มารีน 
(ไทย) จ�ากัด ได้จัดงานท�าบุญเลี้ยง
พระประจ�าปีเพ่ือเสรมิสร้างความเป็น
ศริมิงคลให้แก่องค์กร ผูบ้ริหาร และ
เป็นขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยมีการท�าบุญ
ตักบาตร และถวายภัตตาหาร  
แด่พระสงฆ์ จ�านวน 9 รปู ณ อาคาร
มารีน่าสโตร์ ช้ัน 1 โดยมีพนักงาน 
เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรยีง

NEWS

นายสุรงค ์ บูลกุล ประธาน
กรรมการ (บอร์ด) การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (กทท.)เป็นประธานใน
พิธีขึ้นระวางเรือ “เรือท่าเรือ124” 
ร่วมกบัผูบ้ริหาร กทท. ส�าหรบัการจัด
พิธีข้ึนระวางเรือเพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่เรือใหม่ตามขนบธรรมเนยีม

ทั้ ง นี้  ก ท ท . ไ ด ้ จ ้ า ง เ ห ม า 
บรษัิท ซเีครสท์ มารีน จ�ากดั ต่อเรือ 
ล�าดังกล่าว โดยมีความยาวตลอด 
ล�าเรือ 32.00 เมตร ความกว้าง 
เรือ 11.50 เมตร ระยะกินน�้าลึก  
5.30 เมตร มคีวามเรว็สงูสดุ 13 นอต  
พร้อมอปุกรณ์ประกอบในการเดนิเรอื 
มลูค่าต่อเรอืประมาณ 295,320,000 

พิธีขึ้นระวางเรือ “เรือท่าเรือ124”
ประเพณีการปฎิบัติของชาวเรือหลัง
จากการต่อเรือใหม่ ซึง่เรือล�าดงักล่าว
จะน� าทดแทนเรือท ่ า เรือ  107  
ทีเ่สือ่มสภาพ และหมดอายกุารใช้งาน 
โดยได้ผ่านการท�าพิธีปล่อยเรือลงน�้า
เรียบร ้อยเ ม่ือ10ตุลาคม 2560  
ทีผ่่านมา

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) 
จัดงานท�าบุญเลี้ยงพระประจ�าปี

บาท และมีความสามารถในการ 
ลากจูงขนาดก�าลงัฉดุไม่น้อยกว่า 30 
เมตริกตัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยและความสะดวก
รวดเร็ว ในการให้บริการลากจูง 
เรือสินค้าเข้าเทียบและออกจากท่า 
พร ้อมรองรับปริมาณเรือสินค ้า 
ทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

การจัดหาเรือท ่าเรือ 124  
เพื่อเป ็นการทดแทนเรือล�าเก ่า 
ที่ ป ล ด ร ะ ว า ง  แ ล ะ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ป ระ สิทธิ ภ าพกา รปฏิ บั ติ ง าน 
ในการรองรับขีดความสามารถการ
รองรับสินค้า รวมถึงการรองรับ
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ต ่างประเทศภายใต้ 
ไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อเป็นการ 
ลดต้นทุนด้านการขนส่งโลจิสติกส์
ของประเทศด้วย

มหกรรมเรือส�าราญและมารีน่า “ไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ครัง้ที่ 3”
งานจัดข้ึนโดยความร่วมมือกับรัฐบาลไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

โดยมุง่เน้นทีก่ารส่งเสรมิธุรกจิการเช่าเรือซเูปอร์ยอช์ทในประเทศไทย และภมูภิาคเอเชยี นบัเป็น 
การจัดงานที่มีความโดดเด่นซึ่งเปิดโอกาสให้ผู ้ซื้อ และผู ้เช่าที่มีศักยภาพสามารถทดลอง 
แล่นเรอืยอช์ทชัน้เลศิได้ภายในงาน รวมถงึเรอืใบ เรอืตกปลา เรอืใบเลก็ เรอืล�าเลยีง ยานกฬีาทางน�า้  
และเรือส�าราญนอกเหนอืไปจากซเูปอร์ยอช์ท

ไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ ครัง้ท่ี 3 จะจัดขึน้ในช่วงเทศกาลตรษุจนีต้ังแต่ วนัที ่22-25 กมุภาพนัธ์ 
2561 ณ อ่าวปอ แกรนด์มารน่ีา จงัหวดัภเูกต็ ซึง่ช่วงเวลาดงักล่าวจงัหวดัภเูกต็จะคกึคกัไปด้วย 
นกัท่องเทีย่วจ�านวนมาก การจดังานครัง้นีจ้ะแสดงให้เหน็ว่าธรุกจิการเช่าเรอืยอช์ท และกจิกรรม
ทางน�้าจะสามารถยกระดับไลฟ์สไตล์การล่องเรือ และการท่องเที่ยวทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉยีงใต้ได้อย่างมหาศาล
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เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) 
จัดงานท�าบุญเลี้ยงพระประจ�าปี
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Boat Report

SeaStation 
GPS 
โดย SeaStar
รักษำต�ำแหน่งเรือ
และต�ำแหน่งหัวเรือ
ด้วย GPS

เมื่อท่านต้องการที่จะรักษาต�าแหน่ง 
ที่ดีท่ีสุดเหนือแนวปะการังหรือซากเรือจม 
SeaStation เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด 
เพียงแค่รักษาต�าแหน่งเรือและต�าแหน่ง 
หัวเรือไว้ แล้วหย่อนเบ็ดและคอยดูว่า 
จะประสบความส�าเร็จหรือไม่ ถ้าไม่ส�าเร็จ 
ก็เพียงย้ายต�าแหน่งใหม่และเปิดสวิทช์ 
SeaStation โดยไม ่จ�าเป ็นที่จะต ้อง
ทอดสมอจริง

ง่ายที่จะใช้งานร่วมกับ Optimus 360 SeaStar Solutions ได้ประยุกต์ใช้  
“อัลกอริทึ่ม” (algorithm) อัจฉริยะแบบเดียวกันใน SeaStation เช่นเดียวกับ 
ที่ท่านเคยประสบในระบบควบคุมด้วยจอยสต๊ิก Optimus 360 เพ่ือลดการ 
ที่จะต้องเปล่ียนเกียร์และเร่งเคร่ืองยนต์โดยไม่จ�าเป็น แต่ยังสามารถรักษาต�าแหน่ง
เรือและต�าแหน่งหัวเรือไว้ได้ด้วยการควบคุมเครื่องยนต์ นายท้ายเรือหลายท่าน 
บอกว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เครื่องยนต์ส่ันสะเทือนในขณะที่มีการเปลี่ยนเกียร์
เนื่องจากอาจก่อเสียงดังและมีผลกระทบต่อการตกปลา SeaStar ค�านึงถึง 
และเอาจริงเอาจังกับข้อสังเกตนี้และมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า SeaStation จะเป็น 
ตัวช่วยชั้นดีของนักตกปลา

การใช้งานโดยทั่วไปอีกอย่างหนึ่งของ SeaStation ก็คือ เมื่อท่านก�าลังคอย 
ช่องว่างในท่าเรือขณะที่ก�าลังจะน�าเรือเข้าจอด หรือรอสะพานเปิด เพียงแค่ท่าน 
กดปุ่ม A หรือปุ่ม A และ C บนจอยสติ๊ก ระบบจะรับรู้โดยแสดงบนหน้าจอ  
Color CANtrak และเรือกจ็ะรกัษาต�าแหน่งได้เอง เมือ่เรอืพร้อมท่ีจะเคลือ่นตวัออก 
เพียงปลดปุ่ม A และ/หรือ C ออกเพื่อกลับไปสู่การควบคุมด้วยจอยสติ๊กอีกครั้ง  
ขณะที ่SeaStar ได้เพิม่เตมิความสามารถ และคณุลกัษณะต่างๆ ให้กบั SeaStation 
ระบบจะมาพร้อมกับการปรับปรุงซอฟท์แวร์
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ข้อควรระวัง : อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะกับการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์
ในการว่ายน�้าหรือด�าน�้า

โหมดท่ี 1 :  การรักษา
ต� าแหน ่ งหั ว เรื อ  รั กษา
ต�าแหน ่งหัวเรือ โดยไม ่
ค�านึงถึงต�าแหน่งของตัวเรือ  
การใช้งานรวมถงึการตกปลา
แบบ Kite Fishing/Drift 
Fishing ใช้งานง่าย ช่วยเพิม่
ระยะเวลาในการตกปลา
โหมดท่ี 2 :  การรักษา
ต�าแหน ่งตัวเรือ โดยไม ่ 
ค�านึงถึงต�าแหน่งของหัวเรือ  
การใช้งานรวมถงึ การตกปลา
ด ้ วย เหยื่ อ  การตกปลา
บริเวณท่ีมีปะการัง/ซากเรือ 
ปล่อยให้หวัเรอืหนัไปทางใด
ก็ ได ้  ในขณะที่ต�าแหน ่ง 
ของเรือส�าคัญที่สุด
โหมดท่ี 3 :  การรักษา
ต�าแหน ่งทั้ งตัวเรือ และ 
หั ว เรื อ  รั กษาต� าแหน ่ ง 
ท้ั ง ตั ว เ รื อ แ ล ะ หั ว เ รื อ  
การใช ้งานรวมถึงการรอ
คอยให้สะพานเปิด จอดรอ
เพื่ อที่ จะเข ้ าจอดเรือใน
ท ่าเรือ และการตกปลา 
ใกล้สิ่งก่อสร้างต่างๆ

โหมดการท�างานของ SeaStation นี่คือขั้นตอน
เพื่อความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในน�้า
ในขณะใช้งาน SeaStation หลังจากกดปุ ่ม A 
(ต�าแหน่งตัวเรือ) และ C (ต�าแหน่งหัวเรือ) บนจอย
สติ๊กแล้ว นายท้ายจะได้รับแจ้งให้ท�าการใช้งาน 
SeaStation โดยกดปุ่มบนจอแสดงผล CANtrak

ก า ร ป รั บ ต� า แ ห น ่ ง หั ว เ รื อ  ( H e a d i n g  
Adjustment) การปรบัต�าแหน่งหวัเรอืสามารถท�าได้
โดยกดปุม่ปรับต�าแหน่ง ซึง่สามารถปรบัได้คร้ังละ 50 
คณุลกัษณะเด่นนีท้�าให้นายท้ายสามารถปรบัต�าแหน่ง
หัวเรือได้โดยไม่ต้องหยุดการใช้งาน SeaStation  
เพื่อตั้งล�าให ้ท ้าย เรือเข ้าหาลมและกระแสน�้า  
ท�าให้เครื่องยนต์ท�างานน้อยลง
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มำรู้จักส่วนประกอบต่ำงๆ
และอุปกรณ์บนเรือกันเถอะ 

Ten Tips 
to Make Docking 
Easy and Safe
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SHIP’S 
CONTRUCTION 
& EQUIPMENT

ส่วนประกอบของเรือและอุปกรณ ์
บนเรือเป็นส่วนประกอบเรือ ซึ่งถ้าขาด
อย่างใดอย่างหนึง่ไป เรอืกค็งจะไม่สมบรูณ์ 
และไม่สามารถขบัเคลือ่นออกทะเลไปได้ 
แต่ละส่วนมีความส�าคัญแตกต่างกัน 
ออกไป เหมอืนหุ่นยนต์กม็ส่ีวนประกอบ
และหน้าที่การท�างานแตกต่างกันไป  
และถ้าจับประกอบเข้าด้วยกันก็จะได ้
สิ่งที่มนุษย์ต้องการใช้งาน ในแต่ละงาน 
กันไป เรามาว่ากันท่ีส่วนประกอบเรือ 
กนัดกีว่าครบั เริม่ด้วย...

1. Rudder หางเสอืเรอื
2. Propeller ใบจกัเรอื
3. Main engine with gearbox 

and shaft generator เครือ่งจกัรใหญ่
และเพลาเครือ่งไฟฟ้า

4. C02 bottles in C02 room  
ห้องถังดบัเพลงิCO2

5. Man overboard boat (MOB)
เรือส�าหรับช่วยคนตกน�้า หรือ rescue 
boat

6. Free fall lifeboat เรอืช่วยชวีติ
แบบปล่อยอสิระ

7. Crane for MOB, lifeboat,  
liferaft and provisions. เครนส�าหรบั
ปล่อยเรอืและแพชูชพี

8. Funnel with all exhaust 
pipes  ปล่องและท่อไอเสยี

9. Rear mast with navigation 
lights เสากระโดงท้ายและไฟเรอืเดนิ

10. Cross trees with radar  
scanners  เสาสัญญาณเรดาห์

11. Top deck with magnetic 
compass and search light ดาดฟ้าเรอื
และเข็มทศิแม่เหลก็ และไฟส่องค้นหา

12. Accommodation  อาคารทีพ่กั
คนประจ�าเรอื

13. Hatch cradle ล้อเลื่อนยกฝา
ระวาง

14. Heavy fuel oil tank
15. Bulk cargo สินค้าเทกอง
16. Vert ica l  bulkhead or  

pontoon ผนงัระวาง
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29. Wing tank (ballast) ถงัถ่วงเรอื
ด้านข้าง

30. Bulk cargo สินค้าเทกอง
31. Gangway บนัไดขึน้-ลงเรอื
32. Stacked hatches ฝาระวาง 

ซ้อนกัน
34. Breakwater
35. Anchor winch กว้านสมอ
36. Collision bulkhead
37. Deeptank
38. Bow thruster in nozzle
39. Forepeak tank in bulbous 

stem
40. Port side กราบซ้ายของเรอื
41. Starboard กราบขวาของเรอื

17. Heavy cargo, steel coils
18. Project cargo
19. Ho r i zon ta l  decks  o r  

hatchcovers
20. General cargo, rolls of paper
21. Shear strake
22. Hold fan
23. Fixed bulkhead
24. Container pedestal
25. Tanktop, max. load 15 t/m2
26. Containers, 5 rows, 3 bays       

สนิค้าตู้คอนเทนเนอร์
27. Vert ica l  bulkhead or  

pontoon
28. Hatch coaming ขอบฝาระวาง
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เลือก
น�้ำมันเครื่อง
ที่เหมำะส�ำหรับ
เรือของคุณ

เพ่ือให ้ระบบส่งก�าลังท�างานได ้
เรียบเงียบด้วยน�้ามันหล่อลื่นที่ถูกต้อง  
เรือกฬีาตกปลาส่วนมากจะไม่ดบัเครือ่งยนต์
ต่อเนือ่งเป็นเวลาหลายวนั ส่วนมากแล้ว 
จะปล่อยให้เครือ่งเดนิเบาๆ อยูใ่นสถานท่ีช้ืน 

และเป็นน�า้เคม็ตลอดเวลา เครือ่งยนต์เรอื
เมื่อท�าหน้าท่ีพาเรือไปด้วยความเร็ว  
ต้องรับน�้าหนักถ่วงที่คงที่ตลอดเวลา 
แม้แต่ขณะลากจูง และเมื่อต้องแล่นเรือ
ด้วยความเร็วคงที่ก็ต้องท�างานที่รอบ
เครื่องยนต์สูงตลอดเวลา ส่วนเครื่อง-
รถยนต์ ในทางกลับกันขณะต้องแล่น 
ด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะเวลานาน 
เครื่องจะท�างานที่รอบต�่ามาก เพราะมี
ระบบเกียร์ช่วย เมือ่ถงึเวลาทีค่ณุจะต้อง
เลือกสรรหาน�า้มนัเครือ่งเรือ ปัจจยัต่อไปนี้
จะมบีทบาทส�าคญั ช่วยคณุตัดสนิใจ

น�้ำมันเครื่องที่ผลิตโดย
บริษัทผลิตเครื่องยนต์เรือ

แล ้ ว น�้ า มั น ขอ งบ ริ ษั ท เ รื อ ใ ด  
จะเหมาะสมทีสุ่ดส�าหรบัเครือ่งเรอืของคณุ 
ค�าตอบง่ายๆ คอืให้เลอืกซือ้น�า้มนัหล่อลืน่
เครื่องเรือจากบริษัททีผลิตเครื่องเรือ 
ของคุณ ผู้ผลิตเครือ่งยนต์ได้ให้การประกนั
การใช้งานมาด้วยตอนที่คุณซื้อเคร่ือง 
จากพวกเขา แล้วบคุคลเหล่านีไ้ด้ก�าหนด
ให้คุณใช้น�า้มนัเครือ่งทีเ่ขาผลติ ตลอดอายุ
การใช ้งาน โดยเฉพาะช ่วงเวลาท่ี 
รับประกันการใช้งาน ซึ่งการรับประกัน 
การใช้งานนี้อาจยืดไปถึง 6 ปีทีเดียว  
เป ็นเงื่อนไขที่มี เหตุผล ทางผู ้สร ้าง
เครื่องยนต์ก็ให้ความส�าคัญมากในการ
ผลิตน�้ามันหล่อลื่นส�าหรับเครื่องยนต์ 
ที่พวกเขาผลิต น�้ามันดังกล่าวนี้มักจะมี
จ�าหน่ายเฉพาะในศูนย์บรกิารของบริษัท
นัน้ ด้วยราคาทีค่่อนข้างสงู แต่มนักเ็หมอืน
กบัการซือ้การประกนัการใช้งานทีไ่ม่แพง

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเครื่องเรือบางรุ่น 
ที่ ต ้ อ ง ใช ้น�้ ามัน เกรดพิ เศษเฉพาะ  
ที่ถูกก�าหนดโดยผู้ผลิตเรือ หากลูกค้า 
ที่เป็นเจ้าของเรือติดท้าย Evinrude  
E -Tec  ยืนยันจะให ้ ผู ้ ผ ลิต เครื่ อ ง 
ตั้งโปรแกรมลดการสิ้นเปลืองของน�้ามัน
หล่อล่ืนสองจังหวะ ก็จะได้รับการติดตั้ง 
ให้โดยทีมงานของบริษัท หลังจากได้รับ
การติดตัง้โปรแกรมดงักล่าวแล้ว เครือ่งเรอื

MAGAZINE I PAGE

12
ARTICLE : aBOAT

PHOTO : INTERNET



MAGAZINE I PAGE 13

MAGAZINE I PAGE12
Engine Contributor

ของคณุจะถกูก�าหนดให้ใช้เฉพาะแต่น�า้มนั
หล่อลื่นสองจังหวะ ช่ือ Evinrude’s 
XD100 แต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน เช่น
เดียวกันกับเครื่องเรือสี่จังหวะทั้งที่ใช้
เบนซินและดีเซลเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง  
ผู้ผลิตเครื่อง เป็นผู้ก�าหนดให้ใช้น�้ามัน 
หล่อลื่นตามค�าแนะน�าในคู่มือการใช้งาน
ของเครื่องยนต์นั้น เช่นก�าหนด ระดับ
(เกรด) ของน�า้มนัหล่อลืน่ เป็น 10W-40 
หรือก�าหนดหลายระดับ ข้ึนอยู่กับการ 
ใช้งาน ภมูอิากาศและฤดกูาล เช่นเดยีวกัน
กับน�้ามันเกียร ์ ที่ผู ้ ใช ้ต ้องอ่านคู ่มือ 
การใช้งานอย่างถี่ถ้วน ให้ใช้น�้ามันเกียร์ 
ตามที่ก�าหนดในคู่มือผู้ใช้ มิฉะนั้นแล้ว  
การรับประกนัการใช้งานอาจจะเป็นโมฆะได้

น�้ำมันหล่อลื่นที่มีกำร
รับรองคุณภำพ

ไม่ว่าคณุจะเลอืกซ้ือน�า้มนัของบรษิทั
ที่ผลิตเครื่องเรือหรือไม่ก็ตาม คุณควร
เลือกใช้น�้ามันหล่อลื่นที่มีการรับรอง
คุณภาพโดยสมาคมผู้ผลิตเรือแห่งชาติ 
(NMMA) เช่น TC-S3 ส�าหรบัน�า้มันหล่อ
ลืน่สองจงัหวะ และ FC-W ส�าหรับน�า้มนั
หล่อลืน่สีจ่งัหวะ การรบัรองคณุภาพ นีเ้ป็น
มาตรการก�าหนดให้ผู้ผลิตน�้ามันหล่อลื่น 
ผสมสารเพิม่คณุภาพน�า้มนัหล่อลืน่ทีผ่ลติ
ให้มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอของ
เคร่ืองเรือขณะต้องท�างานภายใต้สภาวะ
รุนแรงท่ีเกิดกับเคร่ืองยนต์หรือกับตัว
น�า้มนัหล่อลืน่เองเช่นการหยดุใช้งานเป็น
ระยะเวลานาน การก่อตัวทางเคมีเช่น 

อเิลก็ทรอนกิส์ เตือนผูใ้ช้ทุกๆ 100 ชัว่โมง
การใช้งาน หรือทกุๆ 6 เดอืนอย่างใดอย่าง
หนึง่ทีเ่กดิก่อน ปรมิาณการใช้น�า้มนัเครือ่ง
ทีร่ะบใุนคู่มอืผู้ใช้ ให้คณุเตมิน�า้มันเครือ่ง
ให้พอดตีามทีก่�าหนด การเตมิมากเกินไป
หรือน้อยไปมีโทษทั้งสองอย่าง การเติม
น�า้มนัเครือ่งมากเกินก�าหนดจะท�าให้เกิด
แรงอดัสูงเกนิไปในห้องน�า้มนัเครือ่งส่งผล
ให้แหวนยางกนัรัว่(ซลิ) แตกได้ การเตมิ
น�า้มนัเครือ่งน้อยกว่าก�าหนดอาจท�าให้เกิด
การขาดน�า้มนัหล่อลืน่ ท�าให้ทัง้ระบบเสยี
หายและหยดุท�างานได้ คณุควรจัดน�า้มนั
เครือ่งส�ารองไว้เตมิเพิม่ หากตรวจวดัแล้ว
พบว่าน�า้มนัเครือ่งพร่องไป อาการนีม้กัจะ
เกดิกบัเครือ่งยนต์เก่า ทีใ่ช้งานมานานแล้ว 
การตรวจวดัระดบัน�า้มนัเครือ่งทกุครัง้ก่อน
เดินทางเป็นส่ิงจ�าเป็น และ พยายาม 
หลีกเล่ียงการผสมกันของน�้ามันเครื่อง 
ต่างย่ีห้อกนัด้วย

คุณควรเปลี่ยนไส้กรองน�้ามันทุกๆ 
ครัง้ทีค่ณุเปลีย่นน�า้มนัเครือ่งเรอื กรองนี้
มีหน้าที่ดักสิ่งสกปรก เช่น ชิ้นส่วนของ
โลหะขนาดเลก็ ทีส่ามารถท�าให้ระบบวาล์ว 
และกระบอกสบู เสยีหายได้ และอย่าลมื
น�าน�า้มนัเก่าไปทิง้ตามสถานทีท่ีก่ฎหมาย
ก�าหนด เครือ่งเรือตดิท้ายสองจังหวะ ไม่มี
ห้องน�้ามันเครื่อง ส�าหรับระบบการฉีด
น�้ามันหล่อล่ืน ไม่มีที่ถ่ายน�้ามันหล่อลื่น  
ผูใ้ช้เตมิน�า้มนัหล่อลืน่เพิม่ เมือ่พบว่าน�า้มนั
ดังกล่าวพร่อง เครื่องเรือเหล่านี้มีระบบ 
อีเล็กทรอนิกส์ แสดงท่ีแผงหน้าปัด  
เตือนเม่ือน�้ามันหล่อลื่นพร่องจะอย่างไร
กต็าม ชดุส่งก�าลงั ของเครือ่งตดิท้ายและ
เครือ่งขบัท้าย (Stern-Drive) ทกุรุน่มชีดุ
ส่งก�าลงัอยูด้่านล่าง ชดุส่งก�าลงัดังกล่าวน้ี
ต้องใช้น�า้มนัเกยีร์ในการหล่อลืน่ โปรดด ู
ในคู่มือผู้ใช้งานว่าควรเปลี่ยนน�้ามันเกียร์
บ่อยเท่าไร ส่วนมากแล้วจะถูกก�าหนดท่ี
ทกุๆ 100 ชัว่โมงของการใช้งาน นกัตกปลา
ใช้เรือของเขาอย่างหนักหนาสาหัสกว่า 
การใช้รถเก๋ง หรือรถบรรทุก หากไม่ให้
ความส�าคัญกับน�้ ามันหล ่อลื่นแล ้ว 
ผลทีต่ามมาอาจจะไม่สวยหรูอย่างทีคิ่ด

ความช้ืนในระบบ การเกิดสนิมหรือการ
กดักร่อน การเกดิตะกรนัของสารคาร์บอน
สมาคมผูผ้ลติเรอื ยงัไม่มมีาตรการก�าหนด
มาตรฐานของน�า้มันเกียร์ที่ใช้ส�าหรับเรือ 
อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อน�้ามันเกียร์
ส� าหรับเรือของคุณให ้ เลือกเฉพาะ 
น�า้มนัเกยีร์ทีถ่กูก�าหนดให้ใช้กบัเรอืเท่านัน้ 
การเลอืกซือ้น�า้มนัเกยีร์นีห้ากคณุเลอืกซือ้
จากบริษัทเดียวกันกับน�้ามันเครื่อง ก็จะ 
ไม่เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ขอเพยีงให้เว้น
การเลือกช้ือผลิตภัณฑ ์หล ่อลื่นเรือ  
ตามร้านขายอะไหล่รถยนต์ท่ัวไป

ให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ก�ำหนดกำร

ทัง้เครือ่งตดิท้ายและตดิตัง้ภายในที่
เป็นแบบสีจ่งัหวะ จะมกีารก�าหนดตาราง
เวลาเปลี่ยนน�้ามันหล่อลื่นไว้ในคู่มือผู้ใช้
เรอือยูแ่ล้ว คณุควรอ่านอย่างถีถ้่วนและให้
ความส�าคญักบัตารางนี ้ปัจจบุนัเครือ่งยนต์
เรือหลายรุ ่นได ้ มีการติดตั้ งอุปกรณ์ 

Choosing Oil 
For Your Boat
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มหกรรมการแสดงเรอืยอช์ท และสนิค้า
ไลฟ์สไตล์ชัน้น�าของเอเชยี “โอเชีย่น มารน่ีา 
พทัยา โบ๊ท โชว์ ครัง้ที ่6” จดัข้ึนอย่างยิง่ใหญ่ 
ในวนัที ่ 23-26 พฤศจกิายน 2560 ทีผ่่านมา  
ณ โอเช่ียน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา  
สร้างเมด็เงนิสะพดัไม่ต�า่กว่า 2 พนัล้านบาทให้
กับธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลชายฝั ่ง 
ตะวันออก แสดงศักยภาพการท่องเท่ียว 
ทางทะเลของฝ่ังอ่าวไทย และสนบัสนนุนโยบาย
ภาครัฐที่ต้องการผลักดันประเทศไทยไปสู่  
“การเป็นมารีน่าฮับของอาเซียน” ซ่ึงใน 
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์  
วฒันวรางกรู เป็นประธานในการเปิดงาน

การจดัแสดงงานในปีนีต่้อยอดความ
ส�าเรจ็ของปีทีผ่่านมา โดยมท้ัีงเรอืยอช์ท
แบรนด์ช้ันน�าระดบัโลก ตัง้แต่เรอืสปอร์ต
ขนาดเล็กไปจนถงึเรอืระดบัซเูปอร์ยอช์ท 
เรือยอช์ททีต่่อโดยบรษิทัไทยทัง้ในรปูแบบ
เพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อนและเพื่อการ
พาณชิย์มลูค่ารวมนบัพนัล้านบาท นอกจาก
นัน้ยงัมวีสัดอุปุกรณ์การตกแต่งเรอืและการ
บรกิาร รถหร ูและอสงัหารมิทรพัย์ลกัชวัรี่ 
บนพื้นที่ 20,375 ตารางเมตรทั้งบนน�้า 
และชายฝ่ัง ตลอดจนถงึเครือ่งเล่นทางน�า้ 
ทีจ่ะมกีารสาธติให้ชมกนักลางทะเล อาทิ 
เจท็เซร์ิฟ และอกีมากมาย รวมถึงเปิดให้ 
ทกุคนได้ล่องเรอืยอช์ทฟรทีกุวัน ซึง่คาดว่า
จะดงึดดูผู้เข้าเยีย่มชมงานกว่า 6,000 คน

โอเช่ียน มำรีน่ำ พัทยำ 
โบ๊ท โชว์ ครัง้ที่ 6 
จัดอย่ำงยิ่งใหญ่

นายณพงศ์ ปรพินธ์พจนพสุิทธิ ์รกัษาการ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่ธรุกจิ Residential 
Business บรษัิท  โอเชีย่น พรอพเพอร์ตี ้จ�ากดั 
กล่าวว่า “ปีน้ีเราได้รับการตอบรับจากเรือ
ยอช์ทชัน้น�า และบรษิทัต่างๆ หลายแห่งเข้า
ร่วมแสดงสนิค้าในงานโอเชีย่น มารีน่า พทัยา 
โบ๊ท โชว์ ไม่ว่าจะเป็นเรอืยอช์ท ซเูปอร์ยอช์ท 
สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ เ ก่ียวข้อง โครงการ
อสังหาริมทรัพย์สุดหรู และอีกมากมาย  
โดยการจดังานทัง้ 4 วนันีจั้ดได้ว่าเป็นงาน
ส�าหรบัทกุคน ซึง่มทีัง้ร้านอาหารดงัแบบป็อบ
อพั และกจิกรรมต่างๆ ส�าหรบัเดก็ๆ อกีด้วย”
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มิสเตอร์สก็อต ฟินสเตน ผู้จัดการท่าเรือ  
โอเชีย่น มารีน่า ยอช์ท คลบั กล่าวว่า “เป้าหมาย
ของการจัดงานอีกส ่วนหน่ีงคือ การมอบ
ประสบการณ์ให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายทัง้คนไทย
และต่างชาติได้สัมผัสไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว 
ทางทะเล กิจกรรมทางน�้า ตลอดจนสินค้า 

ของผูป้ระกอบการและบรกิารต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง
ในภูมิภาคน้ี ถือเป็นการแสดงศักยภาพของ 
เส้นทางการล่องเรืออันสวยงามของน่านน�้า 
อ่าวไทยได้เป็นอย่างด”ี 

ผู้เยี่ยมชมงานโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา  
โบ๊ท โชว์ ต่างเดนิทางมาจากทัง้ยโุรป และจาก
ทัว่เอเชยี และได้รบัการกล่าวขานว่าเป็นงาน 
ทีพ่ลาดไม่ได้ ด้วยท�าเลการเดนิทางทีส่ะดวก
สบาย ใกล้กบัสนามบนิถงึสองแห่ง เดินทาง 
จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง  
90 นาท ี และไม่ไกลจากสนามบนินานาชาต ิ
อูต่ะเภา “เราคาดหวังว่า โครงการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจ หรือ อีอีซี จะเป็น 
ส่วนส�าคญั ในการช่วยกระตุน้ และผลกัดนั
การเติบโตของเศรษฐกิจในฝั่งตะวันออก 
และพัทยาท้ังบนบกและชายฝั ่งทะเล 
เป็นอย่างด”ี คณุณพงศ์กล่าวสรปุ

โอเชีย่น มารน่ีา พทัยา โบ๊ท โชว์ ครัง้ที ่6 
ปิดฉากไปอย่างสวยงาม สร้างความประทับใจ
ให้นกัท่องเทีย่ว และผูเ้ช้าชมงาน การจดังาน
อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมาแสดง 
ให้เห็นถึงศักยภาพของงานโบ้ทโชว์บ้านเรา  
และท่าจอดเรือทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้
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