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WELCOME TO BOAT & YACHT THAILAND 2014 CONFERENCE (BYTHAI2014) 
 
Boat & Yacht Thailand Conference is a one-stop event for the boat operators, builders, maritime 
professionals, tourist companies and authorities to gather information and network with players 
in Thailand and the Southeast Asia boat and yacht industry.   
 
After the many recent accidents with tourist boats in Thailand and the obvious need to improve 
the situation, the organizing committee has decided to dedicate the first BYThai Conference to 
safety issues. Thus, the objectives of BYThai2014 are: 
 

• Bring awareness of safety issues related to small craft design, operation and regulatory 
work; 

• Provide a  discussion platform for maritime and tourism industry on safety issues; 
• Enhance the reputation of the maritime industry and tourism in Thailand 

 
The BYThai2014 speakers are leading marine industry experts discussing regulatory issues of 
boating, boat design and construction technologies, marine equipment, safe operation, marine 
education and training.  
 
In January 2014, Albatross Marine Design and International Maritime College of Kasetsart 
University initiated the idea of organizing a conference that could become a platform to discuss 
the problems of the Thai maritime industry. We specially appreciate the support of Ocean Marina 
as host sponsor of the event. We are also glad to welcome Pattaya City Hall, TAT, and the  
Marine Department who have expressed their valuable support to the event. We are grateful to 
our Sponsors Hull Co, Ltd, AusThai Marine Co. Ltd, ASAP Marine Trading, Bakri Cono Marine, 
International Maritime Certification Institution whose  support made this event happen.  Such 
events can only be successful with the assistance of the press, such as Sea Yachting, aBoat 
Magazine,  the local press and other appropriate publications. And of course we a thankful to all 
the attendees for their interest in BYThai2014.  
 
Thailand has long history of boating and is an attractive and popular water tourism destination. 
With significant growth of the industry, all of us need to work together to bring its safety and 
efficiency to match leading international standards. We will do our utmost to provide you with a 
high quality networking event and look forward to receiving your input and suggestions for our 
next conference that will take place in parallel with Pattaya Boat Show at Ocean Marina. 
 
Kind regards, 

 
Achiraya Jabtanom 
Conference Development Manager 
info@boatyachtthailand.com 
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ยนิดตีอ้นรบัสูง่านประชุมสมัมนาวชิาการ BOAT & YACHT THAILAND 2014 (BYTHAI2014) 
 
งาน Boat & Yacht Thailand รวบรวมผูป้ระกอบการเรอื ไมว่า่จะเป็นอูต่อ่เรอื, บรษัิททอ่งเทีSยวและภาครัฐ 
รวบรวมขอ้มลูจากเครอืขา่ยผูใ้ชเ้รอืในประเทศไทย, ผูใ้ชเ้รอืภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละผูเ้กีSยวขอ้งใน
อตุสาหกรรมยอชต ์ 
 
หลังจากเกดิอบุัตเิหตกุบัเรอืทอ่งเทีSยวในประเทศไทย ความตอ้งการทีSจะปรับปรงุมาตรฐานเรอืก็ไดเ้กดิขึeนดว้ย
เชน่กนั โดยคณะกรรมการจดังานไดตั้ดสนิใจทีSจะจัดประชมุ BYThai ขึeน โดยหัวขอ้งานครั eงแรกกลา่วถงึ
ปัญหาเรืSองความปลอดภัย วัตถปุระสงคข์องงาน BYThai ครัeงนีeคอื 
 

• สรา้งความตระหนักเรืSองความปลอดภัย สําหรับเรอืขนาดเลก็ ในดา้นการดําเนนิการและกฎระเบยีบใน
การใชง้าน 

• ใชเ้ป็นเวทสีนทนาในประเดน็ดา้นความปลอดภัยในการใชเ้รอื และอตุสาหกรรมการทอ่งเทีSยวทางนํeา 
• สรา้งชืSอเสยีงทีSดตีอ่อตุสาหกรรมเรอื  

 
ผูบ้รรยายในงานเป็นผูเ้ช ีSยวชาญทางดา้นอตุสาหกรรมเรอื รว่มกันถกปัญหากฎระเบยีบของการแลน่เรอื, การ
ออกแบบเรอื, เทคโนโลยกีารตอ่เรอื, อปุกรณ์เรอื การใชเ้รอือยา่งปลอดภัย, การศกึษาและฝึกอบรม 
 
ในเดอืนมกราคม พ.ศ.2557 บรษัิทอลับาทรอส มารนิ ดไีซน ์จํากัดและวทิยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาต ิ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา มคีวามคดิรเิริSมในการจัดการประชมุโดยตอ้งการจัดงานเพืSอเป็น
เวทหีารอืเกีSยวกบัปัญหาของอตุสาหกรรมการเดนิเรอืไทย 
 
เราขอขอบคณุโอเชีSยน มารน่ิา ทีSเป็นเจา้ภาพหลักสนับสนุนการจัดงาน นอกจากนีeเรายังมคีวามยนิดขีอตอ้นรับ
เมอืงพัทยา, การทอ่งเทีSยวแหง่ประเทศไทยและกรมเจา้ทา่ ทีSไดแ้สดงความสนับสนุนมาในครั eงนีe ซ ึSงมคีา่ยิSง
กบัทางผูจั้ดงาน ขอขอบคณุสปอนเซอร ์บรษัิท ฮลั จํากัด, บรษัิท ออสไทย มารนี จํากดั, บรษัิท ASAP มารนี 
เทรดดิeง, บรษัิท บาคร ิโคโน จํากดั และสถาบันรับรองเรอืนานาชาต ิIMCI ทีSมกีารสนับสนุนใหเ้กดิงานนีeข ึeน 
งานนีeประสบความสําเร็จดว้ยความชว่ยเหลอืทางดา้นประชาสัมพันธจ์ากสืSอมวลชน เชน่ นิตยสาร Sea- 
Yachting, นติยสาร aBoat และสืSอทอ้งถิSนของเรา และแน่นอนวา่ เราขอขอบคณุทกุทา่นทีSใหค้วามสนใจเขา้
รว่มงาน BYThai2014 
 
ประเทศไทยมปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของการลอ่งเรอืและเป็นสถานทีSทีSน่าสนใจ ไดร้บัความนยิมในการ
ทอ่งเทีSยว การเจรญิเตบิโตอยา่งมนัียสําคัญของอตุสาหกรรมนีe เราทกุคนตอ้งรว่มกนัเพืSอสรา้งความปลอดภัย
และประสทิธภิาพใหไ้ดม้าตรฐานชั eนนํา เป็นทีSยอมรับจากนานาประเทศ เราจะพยายามอยา่งเต็มทีSเพืSอสรา้ง
เครอืขา่ยทีSมคีณุภาพสงูและหวังวา่จะไดรั้บขอ้มลูและคําแนะนําจากทกุทา่น สําหรับการประชมุครั eงตอ่ไปของ
เราจะเกดิขึeนควบคูไ่ปกบังาน Pattaya Boat Show ทีSโอเช ีSยนมารนิ่า 
 
ขอแสดงความนับถอื 

 
อชริญา จาบถนอม 
ผูจั้ดการงานประชมุ 
info@boatyachtthailand.com 
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WELCOME TO BOAT & YACHT THAILAND 2014 CONFERENCE (BYTHAI2014) 
 
Boat & Yacht Thailand Conference is a one-stop event for the boat operators, builders, maritime 
professionals, tourist companies and authorities to gather information and network with players 
in Thailand and the Southeast Asia boat and yacht industry.   
 
After the many recent accidents with tourist boats in Thailand and the obvious need to improve 
the situation, the organizing committee has decided to dedicate the first BYThai Conference to 
safety issues. Thus, the objectives of BYThai2014 are: 
 

• Bring awareness of safety issues related to small craft design, operation and regulatory 
work; 

• Provide a  discussion platform for maritime and tourism industry on safety issues; 
• Enhance the reputation of the maritime industry and tourism in Thailand 

 
The BYThai2014 speakers are leading marine industry experts discussing regulatory issues of 
boating, boat design and construction technologies, marine equipment, safe operation, marine 
education and training.  
 
In January 2014, Albatross Marine Design and International Maritime College of Kasetsart 
University initiated the idea of organizing a conference that could become a platform to discuss 
the problems of the Thai maritime industry. We specially appreciate the support of Ocean Marina 
as host sponsor of the event. We are also glad to welcome Pattaya City Hall, TAT, and the  
Marine Department who have expressed their valuable support to the event. We are grateful to 
our Sponsors Hull Co, Ltd, AusThai Marine Co. Ltd, ASAP Marine Trading, Bakri Cono Marine, 
International Maritime Certification Institution whose  support made this event happen.  Such 
events can only be successful with the assistance of the press, such as Sea Yachting, aBoat 
Magazine,  the local press and other appropriate publications. And of course we a thankful to all 
the attendees for their interest in BYThai2014.  
 
Thailand has long history of boating and is an attractive and popular water tourism destination. 
With significant growth of the industry, all of us need to work together to bring its safety and 
efficiency to match leading international standards. We will do our utmost to provide you with a 
high quality networking event and look forward to receiving your input and suggestions for our 
next conference that will take place in parallel with Pattaya Boat Show at Ocean Marina. 
 
 
Kind regards, 
 
Conference Development Manager 
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ยนิดตีอ้นรบัสูง่านประชุมสมัมนาวชิาการ BOAT & YACHT THAILAND 2014 (BYTHAI2014) 
 
งาน Boat & Yacht Thailand รวบรวมผูป้ระกอบการเรอื ไมว่า่จะเป็นอูต่อ่เรอื, บรษัิททอ่งเทีRยวและภาครัฐ 
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ผูบ้รรยายในงานเป็นผูเ้ช ีRยวชาญทางดา้นอตุสาหกรรมเรอื รว่มกันถกปัญหากฎระเบยีบของการแลน่เรอื, การ
ออกแบบเรอื, เทคโนโลยกีารตอ่เรอื, อปุกรณ์เรอื การใชเ้รอือยา่งปลอดภัย, การศกึษาและฝึกอบรม 
 
ในเดอืนมกราคม พ.ศ.2557 บรษัิทอลับาทรอส มารนิ ดไีซน ์จํากัดและวทิยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาต ิ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา มคีวามคดิรเิริRมในการจัดการประชมุโดยตอ้งการจัดงานเพืRอเป็น
เวทหีารอืเกีRยวกบัปัญหาของอตุสาหกรรมการเดนิเรอืไทย 
 
เราขอขอบคณุโอเชีRยน มารน่ิา ทีRเป็นเจา้ภาพหลักสนับสนุนการจัดงาน นอกจากนีdเรายังมคีวามยนิดขีอตอ้นรับ
เมอืงพัทยา, การทอ่งเทีRยวแหง่ประเทศไทยและกรมเจา้ทา่ ทีRไดแ้สดงความสนับสนุนมาในครั dงนีd ซ ึRงมคีา่ยิRง
กบัทางผูจั้ดงาน ขอขอบคณุสปอนเซอร ์บรษัิท ฮลั จํากัด, บรษัิท ออสไทย มารนี จํากดั, บรษัิท ASAP มารนี 
เทรดดิdง, บรษัิท บาคร ิโคโน จํากดั และสถาบันรับรองเรอืนานาชาต ิIMCI ทีRมกีารสนับสนุนใหเ้กดิงานนีdข ึdน 
งานนีdประสบความสําเร็จดว้ยความชว่ยเหลอืทางดา้นประชาสัมพันธจ์ากสืRอมวลชน เชน่ นิตยสาร Sea- 
Yachting, นติยสาร aBoat และสืRอทอ้งถิRนของเรา และแน่นอนวา่ เราขอขอบคณุทกุทา่นทีRใหค้วามสนใจเขา้
รว่มงาน BYThai2014 
 
ประเทศไทยมปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของการลอ่งเรอืและเป็นสถานทีRทีRน่าสนใจ ไดร้บัความนยิมในการ
ทอ่งเทีRยว การเจรญิเตบิโตอยา่งมนัียสําคัญของอตุสาหกรรมนีd เราทกุคนตอ้งรว่มกนัเพืRอสรา้งความปลอดภัย
และประสทิธภิาพใหไ้ดม้าตรฐานชั dนนํา เป็นทีRยอมรับจากนานาประเทศ เราจะพยายามอยา่งเต็มทีRเพืRอสรา้ง
เครอืขา่ยทีRมคีณุภาพสงูและหวังวา่จะไดรั้บขอ้มลูและคําแนะนําจากทกุทา่น สําหรับการประชมุครั dงตอ่ไปของ
เราจะเกดิขึdนควบคูไ่ปกบังาน Pattaya Boat Show ทีRโอเช ีRยนมารนิ่า 
 
 
ขอแสดงความนับถอื 
 
 
ผูจั้ดการงานประชมุ 
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PRELIMINARY PROGRAMME 

 

 

 

 

 

4 April, Friday 09.00 – 12.00       MORNING SESSION
   
09.00 Welcome Speeches and Introductions  
 Mr. Scott Finsten, Harbour Master of Ocean Marina Yacht Club. 
 Mr. Itthiphol Kunplome, The Mayor of Pattaya city. 

Mr. Prommate Nathomtong, Director Product Promotion Department Services Promotion 
Divistion ofTourism Authority of Thailand  
 

09.30 Keynote  
 Mr. Pimook Prayoonprohm, Director Marine Office 6 of Thai Marine Department 
 
09.40 Thai Tourist Boat Safety and Lessons Studied 
 Dr. Albert Nazarov, Albatross Marine Design Co., Ltd. 
 
10.10 Life Saving Equipment 
 Mr. Chairot Kheanjan, Chemstar Bangkok Nautical School 
 
 
10.40     Morning Break       
 
 
11.00 On Volunteer Coast Guard in Australia 
 Mr. Ray Ringuet, Austhai Marine Co., Ltd. 
 
11.30 Naval Architecture and Marine Engineering to Boatbuilding Development in 

Thailand 
 Dr. Yodchai Tiaple, International Maritime College,  

Kasetsart University Sri Racha Campus 
 
 
12.00      Lunch        



    

 

 

 

PRELIMINARY PROGRAMME 

 

 

 

 

 

4 April, Friday 13.00 – 16.30             AFTERNOON SESSION
   
13.00 European Approaches to Small Pleasure Boats Certification  
 Mr. Peter Jacops, International Marine Certification Institute  

 
13.30 The Development of Marine Instrument in Thailand 
 Dr. Phansak Iamraksa, International Maritime College,  

Kasetsart University Sri Racha Campus 
 

 
14.00     Afternoon Break       
 
 
14.30 Marine Engines Safety 
 Mr. Kazuki Otsuka, Hull Co., Ltd. 
 
15.00 EQUIPMENT DEMONSTRATION Sea Trials: Verification of Boat’s Performance 
 Mr. Patchara Suebyiw, Mr. Anon Leeprasert and Mr. Alongkorn Piamalung,  
 Albatross Marine Design Co., Ltd. 
 
15.30 Round Table Meeting 
 
16.30 The Closing Speeches  
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PRELIMINARY PROGRAMME 

 

 

 

 

 

4 เมษายน, ศกุร ์09.00 – 12.00         ชว่งเชา้
   
09.00 กลา่วตอ้นรบัและแนะนํางาน 
 นายสกอ็ต ฟริ�นเซน, ผูด้แูลทา่เรอื โอเชี ยน มารน่ีา ยอชต ์คลบั 
 นายอทิธพิล คณุปลื�ม, นายกเมอืงพัทยา 

นายพรหมเมธ นาถมทอง, ผูอํ้านวยการ ฝ่ายสง่เสรมิสนิคา้การทอ่งเที ยว,  
กองสง่เสรมิการบรกิารทอ่งเที ยว การทอ่งเที ยวแหง่ประเทศไทย 
 

09.30 กลา่วปราศรยัสําคญั  
 นายภมิขุ ประยรูพรหม, ผูอํ้านวยการสํานักงานกรมเจา้ทา่ภมูภิาคที  6 (ชลบรุ)ี 
 
09.40 ความปลอดภยัของเรอืทอ่งเที,ยวไทยและบทเรยีนที,ตอ้งศกึษา 
 ดร.อัลเบริท์ นาซารอฟ, บรษัิท อัลบาทรอส มารนิ ดไีซน์ จํากดั 
 
10.10 อปุกรณเ์พื,อความปลอดภยัทางทะเล 
 นายชยัโรจน ์แกน่จันทร,์ โรงเรยีนการเดนิเรอืเคมสตาร ์
 
 
10.40     พกัเบรคชว่งเชา้       
 
 
11.00 อาสาสมคัรยามฝั,งในออสเตรเลยี 
 นายเรย ์รงิกติ, บรษัิท ออสไทย มารนี จํากดั 
 
11.30 วศิวกรรมตอ่เรอืและเครื,องกลเรอืกบัการพฒันาอตุสาหกรรมตอ่เรอืประเทศไทย 
 ดร.ยอดชาย เตยีเปิ�น, วทิยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาต ิมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา  
 
 
12.00          พกัเที,ยง        
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PRELIMINARY PROGRAMME 

 

 

 

 

 

4 เมษายน, ศกุร ์13.00 – 16.30                          ชว่งบา่ย
   
13.00 การรบัรองเรอืขนาดเล็กในยุโรป  
 นายปีเตอร ์เจคอปส,์ สถาบันรับรองเรอืนานาชาต ิIMCI 

 
13.30 การพฒันาเครื'องมอืทางทะเลในประเทศไทย 
 ดร.พรรณศักดิ# เอี$ยมรกัษา, วทิยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาต,ิ  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา  
 

 
14.00     พกัเบรคชว่งบา่ย       
 
 
14.30 การใชเ้ครื'องยนตเ์รอือยา่งปลอดภยั 
 นายโอซกึะ คาซกู,ิ บรษัิท ฮัล จํากดั 
 
15.00 สาธติการใชอ้ปุกรณ์ทดสอบเรอื, ทดสอบเรอื: พสิจูนส์มรรถนะเรอื 
 นายพัชระ สบืหยิ$ว, นายอานนท ์ลี5ประเสรฐิ และนายอลงกรณ์ เพยีมะลัง,  

บรษัิท อัลบาทรอส มารนิ ดไีซน์ จํากัด  
  
 
15.30 ประชุมโตะ๊กลม 
 
16.30 กลา่วปิดงาน  
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THAI TOURIST BOAT SAFETY AND LESSONS STUDIED 
 
Albert Nazarov,  
Managing Director, Albatross Marine Design 
 
 
Abstract 
 
Recent accidents with tourist boats in Thailand were widely reported in international mass media, 
and again raised the issues of improvement of boating safety. In many cases the official reason 
of accident is the fault of operator or bad weather conditions, but in practice many injuries and 
fatalities can be avoided if the boats are designed properly. 
 

We divide all known accidents into 3 main groups: 
• Speedboat accidents 
• Ferry/slow boat accidents 
• Accident to a person in water (swimming, paragliding, etc. close to boat, but not directly 

on boat) 
 
Speedboats are the most dangerous type of craft and their accidents cause 2/3 of all injuries and 
deaths related to boats in Thailand. Two widespread types of speedboat accidents are a) collision 
and b) flooding. Most of speedboats used locally are built without any structural standards, have 
no fuel gauges and no bilge pumps – they are substandard and not ISO-compliant. 
Safer designs of speedboats should be introduced with location of seats compliant to IMO HSC 
Code – only forward looking seating, no passengers or crew seats in front of the craft. 
Ferry accidents are rare event, but they get a lot of public attention usually due to high number 
of casualties. Currently, most of local ferries do not comply with any known international 
standards. 
International ISO standards, Rules of Classification Societies and IMO Codes cover most of safety 
issues related to boats, and those should be step-by-step implemented in Thailand if we are 
looking for improvements. But first, awareness should be brought all levels – from officials to 
boat operators, insurance companies, builders and designers. 
Within Marine industry we should work together to demonstrate goodwill to improve the 
situation, to save lives and show superior image of Thailand. 
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ความปลอดภยัของเรอืทอ่งเที*ยวไทยและบทเรยีนที*ตอ้งศกึษา 
 
อัลเบริท์ นาซารอฟ,  
กรรมการผูจั้ดการ, บรษัิท อัลบาทรอส มารนิ ดไีซน์ จํากดั  
 
 
บทคดัยอ่ 
 
ความปลอดภัยของเรอืทอ่งเทีTยวไทยและบทเรยีนทีTตอ้งศกึษา 
จากอบัุตเิหตทุีTเกดิขึ\นกบัเรอืทอ่งเทีTยวในไทยถกูเผยแพรอ่อกไปโดยสืTอตา่งชาต ิการปรับปรงุมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเรอื จงึถกูหยบิยกขึ\นมาพจิารณาอกีครั \ง สาเหตขุองอบุัตเิหตอุยา่งเป็นทางการ สว่นใหญถ่กูระบุ
วา่เกดิจากความประมาทของผูป้ระกอบการ หรอืสภาพอากาศทีTเลวรา้ย แตใ่นทางปฏบิตั ิเราสามารถลด
จํานวนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บและเสยีชวีติลงได ้หากเรอืทีTใชอ้อกแบบมาอยา่งถกูตอ้ง 
 

อบุัตเิหตทุีTเกดิขึ\น แบง่เป็น 3 กลุม่หลกั ๆ 
• อบุัตเิหตทุีTเกดิขึ\นจากเรอืเร็ว 
• อบุัตเิหตจุากเรอืโดยสาร 
• อบุัตเิหตจุากการเลน่กจิกรรมทางนํ\า (วา่ยนํ\า, รม่รอ่นและอืTน ๆ โดยเป็นอบุัตเิหตทุีTไมไ่ดเ้กดิจากเรอื

โดยตรง) 
 
เรอืเร็วถอืวา่อนัตรายมากทีTสดุในกลุม่ จํานวนของอบุตัเิหตคุดิเป็น 2 ใน 3 ของทั\งหมด สาเหตขุองอบุตัเิหตมุี
อยู ่2 ประการ คอืการชน และการรัTว เรอืเหลา่นี\โครงสรา้งไมไ่ดม้าตรฐาน ไมม่กีารตดิตั \งมาตรวัดนํ\ามนั และไม่
มกีารตดิตั \งเครืTองสบูนํ\าอตัโนมัตใินทอ้งเรอื ซึTงไมต่รงตามมาตรฐาน ISO และตํTากวา่มาตรฐานอยา่งน่าวติก  
การออกแบบทีTปลอดภัย ตรงตามมาตรฐาน IMO HSC Code ทีTนั\งโดยสารบนเรอืควรมทีศิทางมองตรงไป
ขา้งหนา้ ไมค่วรมทีีTนัTงใด ๆ อยูท่ ีTหัวเรอื  
อบุัตเิหตจุากเรอืโดยสาร เกดิขึ\นนอ้ยครั \ง แตห่ากเกดิขึ\นมักจะเป็นทีTน่าสนใน เนืTองจากจํานวนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ
และเสยีชวีติ จะมากกวา่เรอืปกต ิทั \งนี\หากเราหาขอ้มลูจะพบวา่ เรอืโดยสารสว่นใหญท่ีTใชใ้นปัจจบุนัไมไ่ด ้
มาตรฐานตามหลักสากล  
มาตรฐาน ISO กฎของสมาคมจัดชั \นเรอื และ IMO Codes ทั \งหมดนี\มหัีวขอ้ทีTครอบคลมุประเด็นความ
ปลอดภัยในการใชเ้รอื เราควรนํากฎเหลา่นี\มาใชใ้นไทย ใหไ้ดผ้ลทลีะขั \น ๆ เพืTอพัฒนาความปลอดภัย 
ประการแรกตอ้งทําใหผู้เ้กีTยวขอ้งทกุระดับตระหนักถงึปัญหาเหลา่นี\ ไมว่า่จะเป็นเจา้หนา้ทีTรัฐ, ผูป้ระกอบการ
ธรุกจิเรอื, บรษัิทประกนัภยั, อูต่อ่เรอื และนักออกแบบเรอื 
เราตอ้งทํางานรว่มกนัโดยแสดงใหเ้หน็ความมุง่มันทีTจะปรับปรงุสถานการณ์ทีTเป็นอยู ่เพืTอความปลอดภัยและ
ภาพลักษณท์ีTยอดเยีTยมของไทย 
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LIFE SAVING EQUIPMENT 
 
Chairot Kheanjan,  
General Manager, Chemstar Bangkok Nautical School 
 
 
Abstract 
 
Life-Saving Equipment 
 

1. Introduction (Yes or No) 
• The sea is dangerous 
• You cannot change the laws of nature 
• We make mistakes 

 
2. As you are crew member? 
• Would you know what to do if emergency occurred on your boat/yacht? 
• If yes, How to implement your knowledge of emergency equipment, procedure to save 

lives? 
 

3. The personal life-saving equipment 
 

4. Survival craft 
 

5. Control plans (Contingency plans) 
 

6. Yours responsibility 
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อปุกรณเ์พื อความปลอดภยัทางทะเล 
 
ชยัโรจน์ แกน่จันทร,์ 
ผูจั้ดการทัGวไป, โรงเรยีนการเดนิเรอืเคมสตาร ์
 
 
บทคดัยอ่ 
 
อบุกรณ์เพืGอความปลอดภัยทางทะเล 
 

1. บทนํา (ใชห่รอืไม)่ 
• ทอ้งทะเลมอีันตราย 
• เราไมส่ามารถเปลีGยนกฎหมายธรรมชาตไิด ้
• สิGงทีGเราทําผดิพลาด 

 
2. หากคณุเป็นลกูเรอื 
• คณุรูห้รอืไม ่หากเกดิเหตฉุุกเฉนิในเรอื คณุจะทําอยา่งไร 
• หากรูว้า่ตอ้งทําอยา่งไรแลว้ คณุมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีGจะใชอ้ปุกรณฉุ์กเฉนิและขัeนตอนชว่ยชวีติ

ลกูเรอืทา่นอืGนหรอืไม ่
 

3. อปุกรณ์ชว่ยชวีติสว่นบคุคล 
 

4. เรอืกูช้พี 
 

5. แผนการควบคมุสถานการณฉุ์กเฉนิ 
 

6. การแสดงความรับผดิชอบรว่มกัน 
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ON VOLUNTEER COAST GUARD IN AUSTRALIA 
 
Ray Ringuet,  
Managing Director, Austhai Marine Co., Ltd. 
 
 
Abstract 
 
Volunteering a Solution 
In confronting a problem it is always wise to research and consider how others who have faced 
the same problem have solved it. The problem that we face in Thailand is one of unsafe boating 
conditions leading to injury, loss of life and a lack of confidence in the small craft commercial 
marine industry. The problem is not unique to Thailand, but is of greater significance here 
because of the extremely large number of small craft operating in the Tourism industry. The 
adverse publicity resulting from accidents within this segment of the marine activity has the 
potential to seriously damage Thailand’s reputation as a safe holiday destination. 
 
Methods of approaching this problem are many and varied. By looking at experience of other 
nations we have the potential to benefit from the experience that they have gained. One 
method that has proven successful in assisting the appropriate authorities is volunteer Coast 
Guard Organizations. These are successful in a number of countries but the authors experience 
is in Australia so the comments herein will be based on that country. 
 
The volunteer coast guard organization in Australia is an unqualified success. The first Flotilla 
was established in 1937. In 1961, the different organizations were re-structured modeled on 
the US Coast Guard Auxiliary. Several flotillas continued to operate independently and in 2009 
all merged under the sponsorship of the Government. 
 
The question is – will this work in Thailand? 
The authors believe it will.  
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อาสาสมคัรยามฝั�งในออสเตรเลยี 
 
เรย ์รงิกติ,  
กรรมการผูจั้ดการ, ออสไทย มารนี จํากดั 
 
 
บทคดัยอ่ 
 
วธิแีกปั้ญหาโดยจัดตั VงอาสาสมัครยามฝัYง 
หากเกดิปัญหาใดๆ ขึVน การแกไ้ขทีYถกูนํามาใชเ้สมอ คอืการศกึษาและพจิารณาจากกรณีผูท้ีYเคยประสบ
เหตกุารณเ์ดยีวกนั ปัญหาทีYเรากําลังเผชญิอยูใ่นประเทศไทยอยา่งหนึYงคอื การใชเ้รอืไมป่ลอดภัย ทีYนําไปสู่
การบาดเจ็บ, การสญูเสยีชวีติและเสยีทรัพยส์นิ ทําใหผู้ค้นขาดความมัYนใจในอตุสาหกรรมการเดนิทะเลโดย
เรอืพาณชิยข์นาดเล็ก ปัญหานีVมักถกูมองขา้ม หากแตม่คีวามสําคัญเป็นอยา่งยิYง เนืYองดว้ยจํานวนเรอืทีYใชใ้น
อตุสาหกรรมทอ่งเทีYยวนัVนมอียูม่าก การเผยแพรข่า่วอบัุตเิหตทุีYเกดิขึVนจากการทอ่งเทีYยวทางทะเล เป็นการ
ทําลายชืYอเสยีงของไทย จากการเป็นแหลง่ทอ่งเทีYยวทีYปลอดภัยในวันหยดุพักผอ่น 
 
วธิกีารทีYจะใชแ้กปั้ญหานีV มหีลายวธิ ีโดยวธิหีนึYงทปีระสบสําเร็จในหลายประเทศ คอื การมอีงคก์รอาสาสมคัร
ยามฝัYง ซึYงในทีYนีVขอยกตัวอยา่งในประเทศออสเตรเลยี  เนืYองจากเป็นประเทศทีYผูบ้รรยาย/ผูเ้ขยีน มี
ประสบการณ์ตรง  
 
การจัดตั Vงองคก์รอาสาสมัครยามฝัYงในออสเตรเลยี ถอืเป็นความสําเร็จอยา่งยิYง โดยเรอืกลุม่แรกไดก้อ่ตั VงขึVน
ในปี พ.ศ. 2480 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2504 หรอื 24 ปีตอ่มา หลายองคก์รไดร้ว่มกนัปรับโครงสรา้งการทํางาน
ขององคก์ร โดยศกึษาจากระบบยามฝัYงของสหรัฐอเมรกิา จากนัVนหลายกลุม่เรอืยังคงดําเนนิการอยา่งอสิระ 
จนกระทัYงในปี พ.ศ. 2552 กลุม่เรอืทั Vงหลายไดร้วมตวักันเป็นหนึYงเดยีว ภายใตก้ารสนับสนุนของรัฐบาล 
 
คําถามคอื วธินีีVจะใชไ้ดผ้ลในประเทศไทยหรอืไม ่ 
ผูเ้ขยีน/ผูบ้รรยาย เชืYอวา่ไดผ้ล 
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NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING EDUCATION FOR SHIP-
BUILDING DEVELOPMENT IN THAILAND 
 
Yodchai Tiaple, 
Head of Naval Architecture and Marine Engineering Department, 
International Maritime College, Kasetsart University Sri Racha Campus, 
 
 
Abstract 
 
Knowledge and know-how in Naval Architecture and Marine Engineering are the basis for the 
development of Thai Ship-Building industry. Moreover nowadays, applications of 3D-CAD, CFD 
and FEA are practically used to design a ship or a boat. In order to develop the Thai Ship-
Building industry to the international standard and be accepted worldwide, it is then important 
to transfer these knowledge and know-how to the Thai new generations, and to form them to 
be new naval architects. In order to achieve such things, the supports from the government 
and the corresponding administration departments are very necessary.    
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วศิวกรรมตอ่เรอืและเครื+องกลเรอืกบัการพฒันาอตุสาหกรรมตอ่เรอืประเทศไทย 
 
ยอดชาย เตยีเปิ6น, 
หัวหนา้สาขาวชิาวศิวกรรมตอ่เรอืและเครืHองกลเรอื, 
วทิยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาต ิมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 
 
 
บทคดัยอ่ 
 
องคค์วามรูด้า้นวศิวกรรมตอ่เรอืและเครืHองกลเรอืเป็นพื6นฐานสําคัญตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรมตอ่เรอืของ
ประเทศไทย โดยการนําเอาศาตรห์ลาย ๆ แขนงประยกุตใ์ชร้ว่มกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรอ์อกแบบ 3 มติ ิ
อาศัยการจําลองทางพลศาสตรข์องไหลชว่ยการวเิคราะหภ์าระโหลดทางดา้นชลพลศาสตร ์และอาศัยการ
จําลองทางไฟไนตเ์อลเิมนตช์ว่ยการวเิคราะหค์วามแข็งแรงของตวัเรอื การถา่ยทอดองคค์วามรูเ้หลา่นี6ไปสู่
อตุสาหกรรมตอ่เรอื จงึมคีวามจําเป็นทีHควรจะไดรั้บการสนับสนุนและสง่เสรมิจากหน่วยงานทีHเกีHยวขอ้ง เพืHอ
ชว่ยในการยกระดับอตุสาหกรรมตอ่เรอืและการทอ่งเทีHยวทางนํ6าของไทยใหเ้ป็นทีHยอมรับในระดับสากล 
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EUROPEAN APPROACHES TO SMALL PLEASURE BOATS CERTIFICATION 
 
Peter Jacops,  
Inspector, International Marine Certification Institute 
 
 
Abstract 
 
Based in Brussels, Belgium IMCI is a European Union based, independent, non-profit 
organisation committed to adding value to the worldwide recreational craft industry by 
assessing compliance of companies, products, services and experts with the highest recognised 
standards of quality and safety. IMCI has today a net of 48 Inspectors covering 20 countries, by 
2013 they had certified 1.475 boat manufacturers with 8.487 boat types in total; 1.059 
component and engine manufacturers with 8.521 component and engine types in total. IMCI  
inspects boats for compliance with the European Recreational Craft Directive to do so the 
Directive refers to International Standards ISO for small craft between 2,5m and 24m.  
Thailand is, trough the Thailand Standard Institute (TISI), (together with 20 other countries), 
observing member while another 24 countries are participating members of this technical 
committee. There are 78 published ISO standards related to small craft available through TISI 
each of them is applicable to a particular item on the boat from fire safety, electrical systems, to 
steering systems and many others. Due to the wide range and global application of these 
standards, many countries outside Europe such as Canada, South Africa, Australia (partly). 
....have implemented these standards in their own maritime legislation.   
This has resulted in an increase in export values of boats in the countries applying these 
standards but also in an increase in safety. It is therefore of uttermost importance to implement 
these ISO standards but also to urge TISI to become a participating member in the technical 
committee.   
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การรบัรองเรอืขนาดเล็กในยุโรป 
 
ปีเตอร ์เจคอปส,์  
ผูต้รวจสอบ, สถาบนัรับรองเรอืนานาชาต ิ
 
 
บทคดัยอ่ 
 
IMCI อยูใ่นกรงุบรัสเซลส ์ประเทศเบลเยีWยม สหภาพยโุรป เป็นองคก์รอสิระ ไมแ่สวงหาผลกําไร มุง่มัWนทีWจะ
เพิWมมลูคา่และสรา้งมาตรฐานใหก้บัอตุสาหกรรมเรอืทัWวโลก โดยตรวจสอบการผลติ, ผลติภัณฑ,์ การบรกิาร
และเป็นทีWยอมรับสงูสดุในดา้นคณุภาพของความปลอดภัย ปัจจบุนั IMCI มผีูต้รวจสอบ 48 ทา่นใน 20 
ประเทศ โดยมผีลงานจนถงึปี 2013 รับรองอูต่อ่เรอื 1,475 แหง่และรับรองเรอืไปทัgงสิgน 8,487 ลํา รับรอง
โรงงานผลติเครืWองยนตแ์ละชิgนสว่นประกอบ 1,059 แหง่ รับรองช ิgนสว่นประกอบและเครืWองยนต ์8,521 ชิgน 
IMCI ตรวจสอบมาตรฐานเรอืสนัทนาการของยโุรป โดยใชม้าตรฐาน ISO สําหรับเรอืความยาวขนาด       
2.5-24.0 เมตร 
ประเทศไทย, โดยสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม TISI หรอืทีWรูจั้กกนัในนาม สมอ. ไทยเป็น
สมาชกิผูส้ังเกตการณข์องคณะกรรมการดา้นเทคนคิรว่มกับอกี 24 ประเทศ โดยใชม้าตรฐาน ISO 78 ขอ้ทีW
เกีWยวขอ้งกบัเรอืขนาดเล็ก โดยแตล่ะขอ้กลา่วถงึอปุกรณท์ีWใชเ้พืWอความปลอดภัย ป้องกนัเรอืจากเหตไุฟไหม,้ 
ระบบไฟฟ้า, ระบบพวงมาลยัและอืWน ๆ อกีมากมาย หลายประเทศนอกทวปียโุรปเชน่ แคนาดา, แอฟรกิาใต,้ 
ออสเตรเลยี(บางพืgนทีW) ไดดํ้าเนนิการตามมาตรฐานเหลา่นีgในการออกกฏหมายเกีWยวกับการเดนิเรอืใน
ประเทศ สง่ผลใหป้ระเทศเหลา่นัgน สามารถเพิWมมลูคา่ ในการสง่ออกเรอืและยงัเพิWมความปลอดภัยในการใช ้
เรอือกีดว้ย ดังนัgนจงึเป็นเรืWองสําคัญอยา่งยิWง ทีWจะใชม้าตรฐาน ISO เหลา่นีg รวมถงึการรว่มผลักดันให ้สมอ. 
เขา้รว่มเป็นสมาชกิผูม้สีว่นรว่มในคณะกรรมการดา้นเทคนคินีgอกีดว้ย 
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THE DEVELOPMENT OF MARINE INSTRUMENT IN THAILAND 
 
Phansak Iamraksa,  
Lecturer of Marine Engineer and Naval Architect, 
International Maritime College, Kasetsart University Sri Racha Campus 
 
 
Abstract 
 
The Maritime industries in Thailand mainly rely on three aspects: fishery, logistic and tourism; 
these are constantly support country economy for several decades because of the predictable 
and clam sea environment in both sides of the coast (gulf of Thailand and Andaman sea); 
however, the global warming in recent years severely changes local climate and sea behavior 
causing rough sea and unpredicted current. Therefore, the marine instruments which serve as 
probes, monitors and surveys become more essential equipment for maritime surviving of the 
country. In order to bring some sensors and electronic device into the sea, the naval 
architecture is one of the crucial factors for success apart from electronic designs. 
The drifter system was designed and fabricated by the marine instrument laboratory (MIL) of 
the international maritime college (IMC). This system objected to measure velocity, direction 
and height of the ocean wave and current. Rounded shape buoy was selected to contain all 
electronic equipment including the communication and navigation devices. The global 
positioning system (GPS) served as sensor for wave direction and speed monitoring, while sea 
wave height was investigated by using the accelerometer. All the ocean wave information 
obtained from sensors were processed and wirelessly sent to the data logging station via Wifi. 
At underneath, the drifter was tied with the plastic grill acted first experiment was performed at 
Chaam beach in Pectchaburi province. Five buoys were deployed at around 1 km from the 
beach and the data logging station installed in the small boat was anchored and waited for 
receiving wave information from drifters. From the experiment, it was shown that the 
communication network can maintain its integrity at the range of 2-3 km radius surround the 
station; there were few data lost due to the blind site occurred by the wave height differences, 
while the available data indicated sea current velocity in order to improve the instrument 
accuracy. 
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การพฒันาเครื"องมอืทางทะเลในประเทศไทย 
 
พรรณศักดิ= เอีAยมรักษา, 
อาจารยป์ระจําหลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบั์ณฑติ สาขาวศิวกรรมเรอืและเครืAองกลเรอื, 
วทิยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาต ิมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 
 
  
บทคดัยอ่ 
 
อตุสาหกรรมพาณชิยนาวขีองประเทศไทยอาศัยสว่นหลกัอยู ่3 ดา้นไดแ้ก ่ประมง การขนสง่และการ
ทอ่งเทีAยวซึAงกจิกรรมดังกลา่วไดช้ว่ยเหลอืเศรษฐกจิของประเทศมาเป็นเวลาหลายสบิปี ทั cงนีcเพราะสภาพ
ทอ้งทะเลทัcงฝัAงอา่วไทยและอันดามนั มคีวามเงยีบสงบและสามารถคาดการได ้อยา่งไรกต็ามจากภาวะโลก
รอ้นในระยะเวลาทีAผา่นไดป้รบัเปลีAยนสภาพอากาศในบรเิวณตา่ง ๆ รวมไปถงึทอ้งทะเล ทําใหเ้กดิคลืAนลม
และกระแสนํcาทีAเปลีAยนแปลงอยา่งไมค่าดคดิบอ่ย ๆ ดว้ยเหตนุีcเครืAองมอืทางทะเลจงึมคีวามจําเป็นสําหรับการ
อยูร่อดของอตุสาหกรรมพาณชิยนาวขีองประเทศ ดังนัcนเพืAอทีAจะนําอปุกรณต์รวจจับและอปุกรณ์ทาง
อเิล็กทรอนกิสไ์ปใชใ้นทะเล ความรูท้างดา้นการออกแบบเรอืจงึเป็นสว่นสําคัญในความสําเร็จนอกจากงาน
ดา้นการออกแบบทางอเิล็กทรอนกิส ์
ทุน่ลอยแบบปลอ่ยไหลหรอื Drifter ไดรั้บการออกแบบและสรา้งโดยหอ้งปฏบัิตกิารอปุกรณ์ทางทะเล (MIL) 
วทิยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาต ิโดยระบบดังกลา่วมวัีตถปุระสงคเ์พืAอทําการวัด ความเร็ว ทศิทาง และความ
สงูของคลืAน และกระแสนํcาในทะเล รปูรา่งทรงกลมไดถ้กูนํามาใชเ้พืAอบรรจอุปุกรณ์ อเิล็กทรอนกิส ์อาท ิ
อปุกรณ์สืAอสาร และนํารอ่ง ระบบระบตํุาแหน่งผา่นดาวเทยีมถกูนํามาใชเ้ป็น ตัวตรวจจับทศิทางและความเร็ว
ของคลืAน ในขนะทีAความสงูนัcนอาศัยตัววัดความเรง่เป็นเครืAองตรวจจับ โดยคา่มลูของคลืAนและกระแสนํcาจาก
เครืAองมอืตรวจจบัตา่งๆ จะไดรั้บการคํานวนและสง่สญัญาณแบบไรส้ายไปสู ่สถานรัีบขอ้มลู ดา้นลา่งของทุน่
ลอยดังกลา่วมกีารตดิตั cงตะแกรงพลาสตกิทีAทําหนา้ทีAเป็นตัวรับแรงจากกระแสนํcาเพืAอใหตั้วทุน่นัcนลอยไปตาม
ทศิทางตา่งๆ  
โดยอปุกรณต์น้แบบไดนํ้าไปทดลองครัcงแรกทีAหาดชะอําจังหวัดเพชรบรุ ีโดยทุน่ลอยจํานวน 5 ทุน่ ไดถ้กู
ปลอ่ยทีAระยะ 1 กโิลเมตร หา่งจากชายหาดและสถานรัีบสัญญาณทีAตดิตั cงไวใ้นเรอืเล็กทีAทอดสมอไว ้จากการ
ทดลองพบวา่ระบบการสืAอสารระหวา่งทุน่กับสถานสีามารถตดิตอ่กนัไดแ้มห้า่งกนัรัศมปีระมาณ 2-3 กโิลเมตร 
นอกจากนีcยังพบวา่ขอ้มลูมกีารขาดหายอนัเนืAองมาจากบดบังเพราะคลืAนทีAสงูตํAามากกวา่ปกต ิสว่นขอ้มลูทีA
ไดรั้บทีAสถานนัีcนสามารถแสดงถงึขอ้มลูของความเร็ว ทศิทาง ไดอ้ยา่งด ีแตอ่ยา่งไรก็ดกีารสอบเทยีบยงัตอ้ง
มกีารดําเนนิการเพิAมเตมิเพืAอปรับปรงุความแมน่ยาํของเครืAองมอื 
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MARINE ENGINES SAFETY 
 
Kazuki  Otsuka,  
Managing Director, HULL Co.,Ltd. 
 
 
Abstract 
 
In order to obtain maximum engine output, the installation practice is vitally important. The 
correct installation does not only concern the engine efficiency, but also the safety of installer. 
Upon the completion of engine installation, the correct operation procedure is the next on 
agenda. The user needs to be properly educated and trained to operate the engines safety, 
efficiently, economically and durably. 
 
Presentation which will cover; 

• differences between marine and automotive engines 
• applications of marine engines 
• inboard versus outboard engines 
• marine engine industrial standards 
• emission control standards 
• engine installation practice 
• general safety measures on engine operations 
• steering system 
• propulsion system 
• bonding chemicals for marine applications 
• specifically designed marine lubricants 
• spare-part availability/management 
• after sales service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

ABSTRACTS 

 

 

 

 

 

การใชเ้ครื�องยนตเ์รอือยา่งปลอดภยั 
 
โอซกึะ คาซกู,ิ 
กรรมการผูจั้ดการ, บรษัิท ฮัล จํากดั 
 
 
บทคดัยอ่ 
 
การตดิตั BงเครืFองยนตใ์หถ้กูตอ้งมผีลใหเ้ครืFองยนตใ์ชก้าํลงัแรงมา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ความสําคญัในการ
ตดิตั Bงไมไ่ดห้มายถงึประสทิธภิาพของเครืFองยนตเ์ทา่นัBน   หากแตย่ังรวมถงึความปลอดภัยในการตดิตั Bงอกี
ดว้ย และเมืFอตดิตั Bงเรยีบรอ้ยแลว้ การใชง้านทีFเหมาะสมเป็นเรืFองทีFตอ้งคํานงึถงึในลําดบัถดัมา ผูใ้ชจํ้าเป็น 
ตอ้งศกึษาและเรยีนรูก้ารทํางานของเครืFองยนตเ์พืFอการใชง้านอยา่งปลอดภัย มปีระสทิธภิาพ คุม้คา่และ
ทนทาน 
 
เนืBอหาบรรยายเกีFยวกบั; 

• ความแตกตา่งของเครืFองยนตร์ะหวา่งเรอืและรถยนต ์
• การใชง้านเครืFองยนตเ์รอื 
• การเปรยีบเทยีบเครืFองยนตป์ระเภท Inboard และ Outboard 
• มาตรฐานอตุสาหกรรมเครืFองยนตเ์รอื 
• มาตรฐานควบคมุการปลอ่ยไอเสยี 
• การตดิตั BงเครืFองยนต ์
• การตรวจเชคเครืFองยนตเ์พืFอความปลอดภัย 
• ระบบบังคบัเลีBยว 
• ระบบขบัเคลืFอน 
• เคมภีัณฑสํ์าหรับตดิยดึบนเรอื 
• นํBามันหลอ่ลืFนแบบเฉพาะสําหรับเรอื 
• อะไหลเ่ครืFองยนต ์
• บรกิารหลังการขาย 
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EQUIPMENT DEMONSTRATION 
SEA TRAILS: VERIFICATION OF BOAT’S PERFORMANCE 
 
Patchara Suebyiw,  
Manager of Engineering Section, Albatross Marine Design Co., Ltd.  
 
Anon Leeprasert,  
Manager of Naval Architecture Section, Albatross Marine Design Co., Ltd.  
 
Alongkorn Paemalung,  
Manager of Structural Engineering Section, Albatross Marine Design Co., Ltd.  
 
 
Abstract 
 
Sea trials and measurements is the way to verify parameters of boat versus design specifications 
and expectations of the owner and such trials provide valuable data to designers, builders and 
operators. Any comparisons of boats is only valid if one is operating real numbers derived from 
sea trials performed according to established procedures and engineering practices.   
 
During presentation, the process of sea trials is presented including:  

• measurements of displacement and flotation 
• inclination test 
• speed trials and running trim angle 
• fuel consumption and range 
• sea keeping measured in terms of vertical accelerations 
• measurements of maneuvering characteristics and  crash stops 
• noise level 
• video/photo recording of flow and wave making 

 
The presentation includes demonstration of equipment used for sea trails: speed measurement 
equipment, heel and trim measurement tubes, wave buoy, accelerometers and pressure gauges, 
environment meter, etc.  
Sea trials are an important stage in collecting the information on boats for purposes of their 
safety assessment and performance fine-tuning. Albatross Marine Design has extensive 
experience and database of trials, and is also certified by RS to conduct trials and testing ob 
boats and high speed craft. 
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สาธติการใชอ้ปุกรณ์ทดสอบเรอื 
ทดสอบเรอื: พสิจูนส์มรรถนะเรอื 
 
นายพัชระ สบืหยิ7ว, 
ผูจั้ดการแผนกวศิวกรรม, บรษัิท อัลบาทรอส มารนิ ดไีซน์ จํากดั 
 
นายอานนท ์ลีKประเสรฐิ, 
ผูจั้ดการแผนกสถาปนกิเรอื, บรษัิท อัลบาทรอส มารนิ ดไีซน์ จํากดั 
 
นายอลงกรณ์ เพยีมะลัง, วศิวกรตอ่เรอื 
ผูจั้ดการแผนกวศิวกรรมโครงสรา้งเรอื, บรษัิท อลับาทรอส มารนิ ดไีซน ์จํากัด 
 
 
บทคดัยอ่ 
 
การทดสอบเรอืและวัดคา่ตา่งๆ ถอืเป็นตัวแปรพสิจูนเ์รอื เทยีบกับคา่ที7ออกแบบไว ้และคา่มาตรฐานที7เจา้ของ
เรอืคาดหวังไว ้ซึ7งขอ้มลูจากการทดสอบเรอืมปีระโยชนต์อ่ผูอ้อกแบบ, อูต่อ่เรอืและผูใ้ชเ้รอื การเปรยีบเทยีบ
เรอืแตล่ะลํา สามารถทําได ้โดยเทยีบคา่ที7ได ้จากการทดสอบเรอืตามขัKนตอนการปฎบิตัทิางวศิวกรรม 
 
การบรรยายมเีนืKอหาครอบคลมุขั Kนตอนของการทดสอบเรอื ดังนีK 

• การวัดคา่ระวางขับนํKาและการลอยตัว 
• ทดสอบการเอยีงเรอื 
• ทดสอบความสอบความเร็วแลน่และมมุยกขณะแลน่ 
• อัตราการสิKนเปลอืงนํKามนัเชืKอเพลงิและระยะทําการ 
• การวัดคา่แรงปะทะในแนวตั Kง 
• การวัดคา่รัศมวีงเลีKยวและแรงที7เกดิจากการหยดุแบบฉับพลัน 
• การวัดระดับความดังของเสยีง 
• ภาพถา่ย/วดีโีอ บนัทกึลักษณะคลื7นขณะแลน่ 

 
การสาธติการใชอ้ปุกรณสํ์าหรับทดสอบเรอื ไดแ้ก ่เครื7องวัดความเร็ว, ทอ่วัดระดบันํKาตรวจสอบคา่ความเอยีง
เรอื, ทุน่วัดคลื7น, เครื7องวัดคา่แรงปะทะและแรงดัน, เครื7องวัดสภาวะแวดลอ้มและอื7นๆ 
การทดสอบเรอืเป็นขั Kนตอนสําคญั เราสามารถไดข้อ้มลูของเรอืและนําไปตอ่ยอด ประเมณิความปลอดภัยและ
ปรับสมรรถนะของเรอื บรษัิท อัลบาทรอส มปีระสบการณ์กวา้งขวางและมขีอ้มลูขั Kนตอนการทดสอบเรอื โดย
ไดรั้บการรับรองจาก “Russian Maritime Register of Shipping” ซ ึ7งเป็นสถาบนัที7มกีารควบคมุจัดการ การ
ทดสอบเรอืทั7วไปและเรอืเร็ว 
 
 


















