
 
 
 
 
 
 

            คู่มือการใช้เครื่องยนต์ติดท้ายสี่จังหวะ  
        เมอคิวรี่เวอราโด้ 200 แรงม้า 
          Operation and Maintenance Manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 308/4 Moo 12 Thappraya Rd. Nongprue Banglamung Cholburi Thailand 20150 
Tel. 038-251-637-8     252-412-5   Fax. 038-251-782 



 

2 

สารบัญ 
 

ต ำแหน่งของหมำยเลขเครื่องยนต ์      4 
คุณลักษณะทำงเทคนิค       5 
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์       6
น  ำมันเืื อเลลิงท่่ช  ื       7 
กำรชื เืื อเลลิงท่่ม่แอลกอฮอล์ผสม      7 
กำรเติมน  ำมันเืื อเลลิง       8 
กำรตรวจวัดระดับและเปล่่ยนน  ำมันเครื่อง     8 
สัญญำณเตือนเมื่อเครื่องยนต์ม่ปัญหำ      9 
ระบบ ENGINE GUARDIAN      10 
ระบบ SmartCraft Product       10 
ระบบเลำเวอร์ทริม (Power Trim)      11 
กำรขับเรือท่่น  ำตื น        12 
กำรตรวจสภำลก่อนช  ืงำน       12 
กำรเบรคอินเครื่องยนต์       15 
กำรตรวจเื็คสภำลและกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง     16 
ระบบและวิธ่กำรเดินน  ำจืด       19 
กำรถอดและชส่ฝำครอบเครื่องคืน      20 
กำรท ำควำมสะอำดและบ ำรุงรักษำฝำครอบเครื่อง    21 
กรองอำกำศ        21 
กรองน  ำมันเืื อเลลิง       23 
ตัวกันกร่อน        26 
กำรเปล่่ยนชบจักร        27 
กำรตรวจเื็คและกำรเปล่่ยนหัวเท่ยน      29 
กำรเปล่่ยนฟิวส์        33 



 

3 

กำรตรวจสอบควำมตึงสำยลำน      35 
จุดท่่ต องกำรกำรหล่อลื่น       35 
กำรตรวจระดับน  ำมันเลำเวอร์ทริม      37 
กำรตรวจเื็คน  ำมันเลำเวอร์ระบบบังคับเล่ ยว     38 
กำรเปล่่ยนน  ำมันเครื่อง       39 
กำรเปล่่ยนกรองน  ำมันเครื่อง      39 
กำรเติมน  ำมันเครื่อง       41 
กำรถ่ำยน  ำมันเก่ยร์       42 
กำรเื็คระดับและกำรชส่น  ำมันเก่ยร์      43 
กำรแก ไขปัญหำเบื องต น       44 
ศูนย์บริกำร        47 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

4 

ต าแหน่งของหมายเลขเครื่องยนต์ 
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คุณลักษณะทางเทคนิค 
 

แรงม้า 200 (149 กิโลวัตต)์ 
รอบเครื่องสูงสุด 5800-6400 
จ านวนลูกสูบ 4 (In-Line) 
รอบเดินเบา ECM ปรับชห อัตโนมัต ิ
ความจุกระบอกสูบ 1,731 cc 
ความโตกระบอกสูบ 82 mm 
ช่วงชัก 82 mm 
ชนิดของหัวเทยีน NGK ILFR6G-E 

ระยะเขีย้วหัวเทยีน 0.8 mm 
อัตราทดเกียร ์
 

2.08:1 

น้ ามันเครื่อง 
 

10W-30 หรือสูงกว่ำน่  
6 ลิตร 

น้ ามันเกียร์ 
 

92-802844Q1 (296 cc 
ต่อ ขวด) 
710 cc 

แบตเตอรี่ 1,000 CCA 
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ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ 
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น้ ามันเชื้อเพลิงท่ีใช้ 
ออกเทนตั งแต่ 90 ขึ นไปสำมำรถชื ได  

 

การใช้เชื้อเพลิงท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม 
 ทำงผู ผลิตไม่แนะน ำชห ชื เลรำะม่ผลกระทบกับระบบเืื อเลลิง
คือลวกยำง ซ่ลต่ำงๆ จะเสื่อมสภำล กำรสึกหรอของเครื่ องยนต์และ
ืิ นส่วนโลหะเลิ่มขึ น สตำร์ทติดยำก ถ ำหล่กเล่่ยงไม่ได ส่วนผสมของเอ
ทำนอลต องไม่เกิน 10% และ 5% ส ำหรับ 
เมทำนอลและต องม่กรองแยกน  ำก่อนน  ำมันเข ำเครื่องด วย 
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การเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 
1. เติมขณะเครื่องยนต์ดับเท่ำนั น 
2. ชห เหลือื่องว่ำงด ำนบนสุดประมำณ 10% จำกปริมำตรเต็มถงั 

 

การตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่อง 
1. ก่อนท ำกำรวัดระดับน  ำมันเครื่องชห ทริมท่อนหำงขึ นสดุอยู่ชนแนวรำบกับ
ลื นดินประมำฯ 5-10 นำท่ เลื่อชห น  ำมันเครื่องสำมำรถระบำยกลับไปท่่บ่อลัก
น  ำมันเครื่อง 
2. ทริมเครื่องลงกลับมำแนวด่ิง ณ ต ำแหน่งลร อมชื งำน  
3. เปิดจุกฝำ ดึงก ำนวัดคันจับขึ นแล วเื็ดปลำยก ำนวัดด วยผ ำสะอำดก่อน 
แล วชส่ก ำนวัดเข ำไปชหม ่
4. ดึงก ำนวันขึ นอ่กครั ง ตรวจเื็คว่ำระดับน  ำมันเครื่องอยู่ชนื่วงท่่ก ำหนดหรือ
เปล่ำ ดังรูปข ำงล่ำง  
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5. ถ ำระดับน  ำมันต่ ำกว่ำข่ดต่ ำสุดชห เติมน  ำมันเครื่องท่่ือ่งเติม ประมำณ 
500 มล. 

6. ชส่ก ำนวัดกลับเข ำท่่ ปล่อยทิ งไว ประมำณ 5-10 นำท่ แล ว ดึงก ำนมำ
เื็คอ่กครั งว่ำ ระดับน  ำมันเครื่องอยู่ชนื่วงหรือเปล่ำ เื็คจนระดับอยู่ชนื่วง  

 
 7. ชส่ก ำนวัดกลับเข ำท่่ ปิดฝำื่องเติมน  ำมนัเครื่องชห สนทิ 

 
สัญญาณเตือนเม่ือเครื่องยนต์มีปัญหา 
 ทุกครั งเมื่อบิดสวิตื์กญุแจไปท่ต่ ำแหน่ง ON จะม่เส่ยงแตรดังหนึ่งครั ง
แสดงว่ำทุกอย่ำงท ำงำนปกต ิ
ขณะท่่เครื่องท ำงำน สัญญำนเตือนจะเบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังน่  

1. เส่ยงเตือนดังยำวประมำณ 6 วินำท ่
 เป็นกำรบ่งบอกถึงสภำล สถำนะท่่ส ำคัญของเครื่องยนต์ว่ำก ำลังม่
ปัญหำ อำจม่กำรจ ำกัดก ำลังของเครื่องยนต์ โดยกำรจ ำกัดรอบของเครื่อง 
ลูกค ำควรร่บขับกลับไปท่่ท่ำเรือและติดต่อบริษัทตัวแทน มำเื็คเครื่อง 
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2. เส่ยงเตือนสั น ดังไม่สม่ ำเสมอชนระยะประมำณ 6 วินำท่ 
 เป็นกำรบ่งบอกสถำนะของเครื่องยนต์ชนส่วนของปัญหำท่่ไมส่ ำคัญมำก 
ผู ขับอำจจะยังคงสำมำรถขับเรือต่อไปได  แต่เครื่องจะจ ำกัดรอบของ
เครื่องยนตไ์ว เลื่อปกป้องตัวเครื่อง หลงัจำกท่ช่ื เรือเสร็จก็ควรท่่จะ ติดต่อ
บริษัทตัวแทน มำเื็คเครื่อง   
 ตัวอย่ำงอำกำร เื่น 

- ม่น  ำเข ำผสมชนกรองเืื อเลลิง  
- ปัญหำระบบหล่อเย็น (ปัญหำ แรงดันน  ำหรืออุณหภูมิเครือ่ง) ชห 

หยุดเครื่องแล วดู รูน  ำเข ำว่ำม่อะไรอุดอยู่หรือเปล่ำ 
- ระดับน  ำมันเครื่องต่ ำ  

 

ระบบ ENGINE GUARDIAN 
 ระบบ Engine guardian เป็นระบบท่่บ่งื่ ต นเหตุของปัญหำ เซนเซอร์
ตัวส ำคัญของเครื่องยนต ์คือระบบป้องกันเครื่องยนต์เกิดควำมเส่ยหำยจำก
ควำมผิดปกติท่่เกิดขึ น เครื่องยนตม์่เส่ยงออดดัง 6 วินำท่ และ/หรือ จะลด
ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ชห ต่ ำ เมื่อลบเหตุกำรณ์เื่นน่ ชห ร่บแจ งศูนย์บริกำรชน
เครือซ่ทลัทยำหรือซท่โบ๊ทโดยด่วน 

 
ระบบ SMARTCRAFT PRODUCT 
  ระบบเกจย์ Smartcraft จะเป็นืุดเซต็ท่ม่ำลร อมกับเครื่องยนตต์ิดท ำย 
(Outboard) ซึ่งหน ำจอของเกจย์เป็นระบบดิจิตอลท่ส่ำมำรถบอกกำรท ำงำนของ
ฟังค์ืั่นต่ำงๆ เื่น รอบเครื่องยนต์ (RPM), อัตรำกำรกินน  ำมันเืื อเลลิง   



 

11 

อุณหภูมิน  ำหล่อเย็น, แรงดันน  ำมันเครื่อง, แรงดันน  ำ, ก ำลังไฟชนแบตเตอร่่ 
(โวลต)์ และ ืั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ เป็นต น 
 ชนส่วนของเครื่องยนต ์หำกเครื่องยนต์ม่ปัญหำท ำงำนไมเ่ต็มท่่ หน ำจอ
ของเกจย์ก็จะบอกถึงสถำนะของเครื่องยนต์หรือปัญหำสั นๆ ท ำชห เรำสำมำรถ
ทรำบถึงปัญหำคร่ำวๆว่ำ ตอนน่ เครื่องม่ปัญหำอะไร เื่น แรงดันน  ำมนัเครื่องไม่
ลอ, แรงดันน  ำไม่ลอ, เครื่องโอเวอร์ฮ่ท อ่กทั งยังง่ำยชนกำรท่่จะแจ งื่ำงจำก
ศูนย์ไปตรวจสอบ เลื่อควำมถูกต อง แม่นย ำ ลดค่ำชื จ่ำยกำรเดินทำง ชนกำรไป
ตรวจเื็คของลูกค ำอ่กด วย    
 
ระบบเพาเวอร์ทริม (Power Trim) 
 ผลของกำรทริมเครื่องยนต์ชนลักษณะต่ำงๆ สรุปได ดังน่  
  กำรทริมชห เครื่องต่ ำลง 

1. ท ำชห หัวเรือกดลง 
2. ส ำหรับเรือหนักหรือเรือท่ไ่มต่ องกำรชห เลลนน  ำ 
3. ชื ขณะขับเรือสู คลื่น 
4. เลิ่มแรงดึงชห เรือหันไปทำงขวำกรณ่ท่ช่ื ชบจักรหมุนขวำ 

 
กำรทริมเครื่องยนตช์ห ยก 
1. ท ำชห หัวเรือยกขึ น 
2. ท ำชห เรือม่ควำมเร็วสงูขึ น 
3. เลิ่มแรงดึงเรือชห หันไปทำงซ ำยกรณท่่่ชื ชบจักรหมนุซ ำย 
4. ถ ำยกสูงเกินไปน  ำหล่อเย็นจะเข ำไปตำมรนู  ำได  
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การขับเรือท่ีน้ าตื้น  
1. ชื ควำมเร็วรอบต่ ำกว่ำ 2000 rpm 
2. ยกเครื่องขึ น แตต่ องชห แนช่จว่ำ รูน  ำเข ำต องไม่ล นเหนือน  ำ 
3. ขับเรือท่่ควำมเร็วต่ ำ และหำกทริมเครื่องมำกกว่ำ 20 องศำ 

เครื่องจะม่ออดร องและเครื่องจะตัดรอบอัตโนมตัิท่่ 2000 
RPM ดังนั นควรทริมเครื่องลดต่ ำลง  

 

การตรวจสภาพก่อนใช้งาน 
1. ผู ขับเรือต องรู  วิธ่กำรขับ กำรท ำงำนของเครื่องยนต์และรบบน ำร่อง 

(ถ ำม)่ 
2. ตำมกฏหมำยนั น ผู ขับเรือและผู โดยสำรต องม่อุปกรณ์ป้องกันควำม

ปลอดภัยลื นฐำนหรือเสื อืูื่ลประจ ำตัว 
3. ปริมำณน  ำมันเืื อเลลงิท่่ม่อยู่ชนถัง 
4. ห ำมบรรทุกผู โดยสำรเกนิท่่เรือก ำหนด 
5. แจ งผู โดยสำรชห ทรำบเสมอว่ำเรือจะไปท่ไ่หนและเวลำท่ค่ำดว่ำจะ

กลับมำ 
6. ตำมกฏหมำย ห ำมผู ท่่ดื่มเครื่องด่ืมท่่ม่แอลกอฮอล์และเสลสำรเสล

ติดทุกืนิดขับเรือ 
7. ผู ขับล่่เรือต องทรำบลักษณะภูมิประเทศ บริเวณชดน  ำตืน่ กระแสน  ำ 

บริเวณท่่ม่โขดหินโสโครกหรืออันตรำยอ่ืนๆ 
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8. รูน  ำเข ำท่่ท่อนหำงอยู่ชต น  ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
9. เื็คระดับน  ำมันเครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

10. เปิดจุกระบำยอำกำศท่่ฝำถังน  ำมันเืื อเลลิง 
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11. สวิทซ์ตัดดับ (Landyard stop switch) อยู่ท่่ต ำแหนง่ RUN ถึงจะ
สตำรท์เครื่องได  

 
 
 
 
 
 
12. ก่อนสตำร์ท เล่ือนร่โมทไปท่่ต ำแหน่งเก่ยร์ว่ำง (N, neutral) เสมอ 

ดังรูป 

 
 
13.   บิดกุญแจไปท่่ต ำแหน่งสตำรท์และแื่กญุแจไว  ระบบจะสตำร์ท

อัตโนมตัิ หำกสตำรท์ไม่ติด ชห บิดไปท่่ OFF แล วสตำรท์เครื่องชหม ่
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14. หลังจำกท่่เครื่องสตำร์ทติด ชห เื็คว่ำม่น  ำไหลออกท่่รนู  ำออก
ต ำแหนง่ดังรูปหรือไม ่

 

 
 หมำยเหต ุ หำกไม่ม่น  ำออก ชห ดับเครื่องและทริมเครื่องขึ น เลื่อ
เื็คดูว่ำท่่รูน  ำเข ำตรงท่อนหำงม่ขยะไปอุดรูอยู่รึเปล่ำ หำกไม่ม่อะไรไปอุดตนั 
ยำงป้ัมน  ำอำจม่ปัญหำ ซึ่งทั งหมดจะส่งผลชห เครื่องร อน โอเวอร์ฮ่ท (Over 
heat) และท ำชห เครื่องลงัได  ดงันั นควรร่บแจ งื่ำงจำกบริษัทชห ไปตรวจเื็ค  
 

การเบรคอินเครื่องยนต์ 
1. ชน 2 ืั่วโมงแรกชห เร่งเครื่องท่่ควำมเร็วรอบต่ำง ๆ และเร่งไม่เกิน 

4500 rpm หรือ ¾ ของควำมเร็วสูงสุด และ ทุกๆ 10 นำท่ ชห เร่งท่่
รอบสูงสุดแื่ไว ประมำณ 1 นำท ่

2. แปดืั่วโมงถัดไปชห ชื งำนปกติ ห ำมเรง่เครื่องท่่ควำมเรว็รอบสูงสุด
เป็นเกิน 5 นำท่ต่อครั ง 
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การตรวจเช็คสภาพและการบ ารุงรักษาเครื่อง 
 

การตรวจเช็คก่อนใช้งาน 
1. ตรวจระดับน  ำมนัเครื่อง น  ำมันเืื อเลลิง 
2. ตรวจเื็คสวิทซต์ัดดับ (สวิทซ์แลนด์ยำร์ด) 
3. ตรวจดูสำยน  ำมันเืื อเลลิงว่ำม่กำรเสื่อมสภำลหรือรั่วซึม

หรือไม ่
4. ตรวจจุดยึดเครื่อง (แทรนซัม) ว่ำยึดแน่นกับตัวเรือหรือไม่ อย่ำ

ลืมคันทอร์ค (ร่ทอร์ค) ด วยประแจปอนด์ 55 ปอนด์ ฟุต หรือ 
75 นิวตันเมตร 

5. ตรวจเื็คระบบลวงมำลัยส ำหรับส่วนประกอบท่่อำจท ำชห 
หลวมได  

6. ตรวจดูว่ำฟิตติ งและท่อของลวงมำลัยไฮโดรลคินั นม่กำรรั่วซึม
หรือม่ควำมเส่ยหำยหรือเปล่ำ ตรวจสอบควำมแน่นของ ไทด์
บำร์ (Tie bar) ว่ำคันแน่นหรือไม ่

7. ตรวจเื็คชบจักรว่ำม่ควำมเส่ยหำยหรือไม ่
 
การตรวจสอบหลังใช้งาน 

1. เดินน  ำจืดทุกครั ง ชนกรณท่่่ชื งำนชนน  ำทะเล หรือ น  ำท่่สกปรก
มำกๆ 

2. ล ำงข่ เกลือท่่ส่วนภำยนอกของตัวเครื่องยนต ์
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การตรวจสอบทุก 100 ชั่วโมงหรือทุก 1 ปี 
1. ตรวจจุดยึดเครื่อง (แทรนซัม) ว่ำยึดแน่นกับตัวเรือหรือไม่ อย่ำ

ลืมคันทอร์ค (ร่ทอร์ค) ด วยประแจปอนด์ 55 ปอนด์ ฟุต หรือ 
75 นิวตันเมตร 

2. เปล่่ยนน  ำมันเครื่องและกรองน  ำมันเครื่อง อำจจะต องเปล่่ยน
กรองถ่่ขึ น หำกเรือชื งำนชนสภำลท่ไ่ม่ด่  

3. ตรวจเื็คเทอร์โมสตทั ดูว่ำม่ข่เกลือหรือสปรงิยังชื ได หรอืไม่
และเื็คชห มั่นชจว่ำเทอร์โมสตัทปิดสนิทท่่อุณภูมหิ อง 

4. ตรวจเื็คท ำควำมสะอำดหรือเปล่่ยนกรองเนื อมันเืื อเลลิง 
5. ตรวจเื็คสภำลของตัวกันกร่อน เื็คชห บ่อยขึ นกรณ่ท่ช่ื ชนน  ำ

ทะเล 
6. เปล่่ยนถ่ำยน  ำมันเก่ยร ์
7. ตรวจเื็ค ระดับน  ำมันเลำเวอร์ทริม 
8. ตรวจเื็ค น  ำมันเลำเวอร์สเต่ยร์ริ่ง 
9. ตรวจเื็คแบตเตอร่ ่
10. ตรวจเื็คสภำลหัวเท่ยนว่ำม่ข่ เกลือหรือเกิดกำรกัดกร่อนหรือม่ 

และเปล่่ยนหัวเท่ยนหำกจ ำเป็น และอย่ำลืมท่่จะทำ Anti Seize 
ก่อนติดตั งคืน 

11. เื็คสำยไฟและตัวต่อต่ำงๆ 
12. ตรวจควำมแน่นของน็อต จุดยึดต่ำง ๆ 
13. ตรวจเื็คซล่ฝำเครื่อง ชห แนช่จว่ำซ่ลนั นยังคงชื งำนได อยู่และ

ไม่ได ได รับควำมเส่ยหำย 
14. ตรวจเื็คโฟร์มเก็บเส่ยง ฝำเครื่องข ำงชน ว่ำยังคงชื งำนได อยู่

และไมไ่ด ได รับควำมเส่ยหำย 
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15. ตรวจเื็คตัวระงับไอด่ว่ำอยู่ชนต ำแหนง่หรือเปล่ำ 
16. เื็คตัวเก็บเส่ยงตอนเดินเบำว่ำอยู่ชนต ำแหน่งหรือไม ่
17. เื็คแคลมป์รัดท่อหรือืุดยำงตรงทำงเข ำอำกำศ ว่ำหลวม

หรือไม ่
 

การตรวจสอบทุก 300 ชั่วโมงหรือ 3 ปี 
หมำยเหต ุ เปล่่ยนถ่ำยน  ำมันเครื่องก่อนกำรถอดท่อนหำงทกุครั ง 
เลื่อป้องกันน  ำมันเครื่องรั่วออก  

 
1. เปล่่ยนยำงป้ัมน  ำและเปล่่ยนบ่อยขึ นชนกรณท่่่เครื่องร อน (โอ

เวอร์ฮ่ท) หรือ แรงดันน  ำต่ ำ 
2. เปล่่ยนกรองแรงดันสูง (high pressure in line fuel filter) 
3. เปล่่ยนหัวเท่ยนท่่ 300 ืั่วโมงแรกหรือ 3 ปีแรก หลงัจำกนั น .

ชห ตรวจเื็คทุกๆ 300 ืม. หรือ 3 ปีและเปล่่ยนหัวเท่ยนถ ำ
จ ำเป็น  

4. เปล่่ยนสำยลำน 
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ระบบและวิธีการเดินน้ าจืด 
ท ำกำรเดินน  ำจืดทุกครั ง เมื่อชื งำนชนน  ำทะเล น  ำสกปรก

มำกๆ หรือ น  ำท่่ม่โคลน ืำยเหลน ซึง่จะื่วยป้องกันชห  ไม่เกิดกำร
สะสมของสิส่กปรกท่่จะไปอุดตันภำยชนระบบทำงเดนิของน  ำ 

ส ำหรับเครื่องติดท ำย เวลำท่่จะเดินน  ำจืด สำมำรถท่จ่ะทริม
เครื่องชห อยู่ต ำแหนง่แนวตั งหรือต ำแหนง่ชื งำน ซึง่ม่วิธก่ำรดังน่  
1. ดับเครื่อง ชห เครื่องอยู่ชนต ำแหนง่แนวตั งหรือต ำแหนง่ชื งำนปกติ 
2. ถอดจุกข อต่อท่่ม่ไว เดินน  ำจืดออก ตรงฝำครอบด ำนล่ำงตำมรูป 
3. ถอดฝำท่่จุกออก และ ต่อสำยยำงเข ำไป 

 
 

4. เปิดน  ำ และปล่อยชห น  ำเข ำไปืะล ำง เข ำสู่ระบบหล่อเย็นประมำณ 
15 นำท่ 

5. หลังจำกท่่ครบเวลำท่่ก ำหนด ชห ปิดน  ำ และ ถอดสำยยำงออก 
6. ชสฝ่ำคืนท่่จุกข อต่อ และ ชส่จุกข อต่อไปท่่ต ำแหน่งเดิม 
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การถอดและใส่ฝาครอบเครื่องคืน 
 กำรถอดฝำครอบเครื่อง  

ปลดล็อคฝำครอบเครื่องโดยกำรดึงแผ่นท่ห่ลังฝำครอบตำมรูป
ข ำงล่ำง แล วยกฝำครอบขึ นเลื่อเอำออก 

 

 
 

กำรชสฝ่ำครอบเครื่อง 
น ำฝำครอบเครื่องมำครอบลง แล วชห ส่วนหน ำฝำครอบเข ำก่อน 

แล ววำงฝำครอบชนแนวซ่ล หลังจำกนั นชห ดันฝำครอบลงชห เข ต ำแหนง่ 
และล็อคฝำครอบด วยตัวล็อคตำมรูปข ำงบน เลื่อควำมแน่ชจว่ำได ล็อค
สนิท ชห ลองดึงฝำครอบเครื่องขึ น และโยกไปมำ 
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การท าความสะอาดและบ ารุงรักษาฝาครอบเครื่อง 
หมำยเหตุ กำรเื็ดแห ง (คือกำรเื็ดลื นผิวของฝำครอบเครื่องขณะท่่แห ง)
จะท ำชห ม่รอยข่ดข่วนบนลื นผิวเล็กน อย ดังนั นควรท ำชห ผิวของฝำครอบเปียก
ก่อนกำรท ำควำมสะอำดเสมอ ไม่ควรชื ผงซักฟอกท่่ม่ส่วนผสมของกรดไฮโดร
คลอริก  

ต่อไปน่ คือ วิธ่กำรท ำควำมสะอำดและวิธ่กำรแว็กซ์ฝำครอบเครื่อง 
1. ก่อนกำรท ำควำมสะอำดควรฉ่ดล ำงด วยน  ำสะอำด เลื่อเอำส่วน

สกปรกท่่ติดอยู่ออก 
2. จำกนั นชื ผ ำหรือฟองน  ำถู โดยชื สบู่อ่อนๆ ท่่ไม่ชื่สำรขัดส่ แล ว

ล ำงด วยน  ำสะอำด 
3. เื็ดกับผ ำแห งหรือฟองน  ำชห แห ง 
4. ชื แว็กซ์ขัดลื นผิวฝำครอบ โดยท่่แว็กซ์จะไม่ชื่แว็กซ์ขัดส่รถ ซึ่ง

แว็กซ์น่ ต องถูกออกแบบเฉลำะ  
5. ชนกำรลบรอยข่ดข่วนเล็ก ๆ น อย ๆ ชห ชื  น  ำยำจำกเมอร์คิวร่่ 

เบอร์อะไหล่ 92-859026K 1  
 
กรองอากาศ 
 กรองอำกำศติดตั งอยู่ชกล กับล อื่วยแรง โดยกรองอำกำศจะ
ื่วยขจัดอนุภำคชนอำกำศซึ่งอำจส่งผลชห ส่วนประกอบของเครื่องยนต์
เกิดควำมเส่ยหำย กรองอำกำศถูกออกแบบชห สำมำรถจ ำกัดกำรไหล
ของอำกำศชนเวลำท่่เครื่องท ำงำน 
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กำรถอดกรองอำกำศ 
1. ถอดท่อ Vent ของ FSM และ ของเครื่องออก จำกฝำครอบล อื่วย

แรง (Flywheel) 
2. ถอดน็อต (a) ดังรูปข ำงล่ำง ตรงฝำครอบ Flywheel ออก 

 

3. เอำฝำครอบของ flywheel ออก 
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 กรองน้ ามันเช้ือเพลิง (แยกน้ าออกจากเช้ือเพลิง) 
หมำยเหต ุ ออดจะร องขึ น เมื่อม่น  ำเข ำไปผสมอยู่กับเืื อเลลิงจ ำนวนมำก 

กรองน่ จะเป็นตัวแยกควำมืื น น  ำและสิ่งสกปรกออกจำก
เืื อเลลิง หำกชนกรองนั นเต็มไปด วยน  ำ เรำสำมำรถถอดกรองเอำน  ำ
ออกมำได  แต่ถ ำกรองนั นเต็มไปด วยสิ่งสกปรก ชห ท ำกำรเปล่่ยนกรอง  

  
 กำรถอดกรอง 

1. บิดกุญแจสตำร์ทอยู่ชนต ำแหนง่ “OFF” 
2. ถอด ฝำวำล์วไอน  ำมันเืื อเลลิง ออกดังรูป 

 

3. เอำเศษผ ำไปวำงรอบๆ วำล์ว แล วกดแกนกลำงของวำล์วเลื่อ
ปล่อยชห แรงดันออกมำ ดังรูป 
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4. คันสกรูเลื่อถอดเอำกรองออก โดยคันทวนเข็มนำฬิกำ ดงัรูป 

 
 
การท าความสะอาดกรอง 

1. หมุนตัวกรองออกจำกตัวฐำนวยึด โดยท่่ท่อและสำยไฟ
ยังคงติดอยู่กับตัวยึด  
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2. แล วน ำของเหลวท่่ม่อยู่ข ำงไหนออกลงภำืนะท่่เตร่ยมไว  

 
 การติดต้ังกรองเชื้อเพลิง 

1. เอากรองกลับไปใสใ่นฐานยึด ในต าแหนง่ทีถู่กต้องให้แนน่ ดังรูป 
2. หล่อลื่นแหวนซีลของกรองด้วยน  ามัน 
3. ติดตั งกรองกลับคืน พร้อมตรวจสอบความแน่น 

หมายเหตุ ตรวจเช็คด้วยสายตาว่า มีความรั่วซืมของน  ามันเชื อเพลงิที่กรอ 
ขณะที่กญุแจสตาร์ทอยูในต าแหน่ง Run หรือไม่ โดยการให้เชื อเพลงิเข้าไปใน
กรอง 
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ตัวกันกร่อน 
ตัวกันกร่อนจะอยู่ท่ต่ ำแหนง่ต่ำงๆ ของเครื่องยนต์ติดท ำย โดย

จะเป็นตัวท่่เกิดกำรสึกกร่อนแทนจุดอ่ืนๆ ของเครื่องยนต ์ 
ควรม่กำรตรวจเื็คตัวกันกร่อนเป็นระยะๆ โดยเฉลำะอย่ำงย่ิง

ส ำหรับเครื่องยนต์ท่ช่ื งำนชนน  ำทะเล เลรำะมันจะถูกกัดกร่อนได เร็ว
ขึ น หำกเห็นว่ำม่กำรกัดกร่อนจนเกือบหมด ควรท ำกำรเปล่่ยนตัวกัน
กร่อนทันท ่ ห ำมทำส่หรือเคลือบท่ต่ัวกันกร่อน เลรำะมันจะท ำชห 
ประสิทธิภำลของตัวกันกร่อนน อยลง 

จะม่ตัวกันกร่อน 2 ตัวอยู่ท่่แลนหำงทั ง 2 ด ำน ส่วนอ่กตัวอยู่ท่่ 
ด ำนล่ำงของแทรนซัม่ท่่ชื ยึดเกำะกับตัวเรือ ดังรูป 
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 การเปลี่ยนใบจักร 
1. เก่ยร์ชห อยู่ต ำแหน่งว่ำง 
2. ถ่ำงตัวล็อคออก 

 
 

3. ชสไ่ม ขัดชบจักรไว ชต แลนท่อนหำงดังรูป คลำยน็อตล็อคชบจักร
ออก 

 
 

4. ดึงชบจักรออก หำกดึงชบจักรไม่ออก ชห ติดต่อศูนย์บริกำรชน
เครือบริษัทซท่ ทั งซ่ทลทัยำ ซ่ทกรงุเทล และซ่ทภูเกต็ ตำมแต่
ลูกค ำสะดวก 
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5. เลื่อควำมสะดวกและง่ำยชนกำรถอดชบจักรออกชนอนำคต ควร
ท่่จะหล่อลืน่เลลำชบจักรด วยผลติภัณฑ์ข ำงล่ำงต่อไปน่  

      

6. ส าหรับใบจักรรุ่น Flo-Torq II  จะท าการติดตั งตามรูปข้างล่าง
โดยเรียงจากตัว f-e-d-c-b และ a  

 

7. ส าหรับใบจักรรุ่น Flo-Torq IV  จะท าการติดตั งตามรูปข้างล่าง
โดยเรียงจากตัว f-e-d-c-b และ a 
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8. ชสไ่ม ขัดชบจักรไว ชต แลนท่อนหำง หลังจำกนั นชห ขันทอรค์
ตำมสเป็คตำรำงด ำนล่ำง 

 

9. ล็อคด้วยน็อต 3 ตัวโดยการดันให้ยึดกับแกนใบจักรดังรูป 

 
 

การตรวจเช็คและการเปลีย่นหัวเทยีน 
1. ถอดฝาเครื่องออก ดูวิธี “การถอดและใส่ฝาครอบเครื่อง หน้า 20” 
2. การที่จะถอดหัวเทียนได้นั น ต้องถอดฝาครอบดังรูปข้างล่าง a และ  

b ก่อน โดยการถอดน็อต 2 ตัวจากรูป a และ อีก 6 ตัวดังรูป b 
พร้อมเก็บรักษาน็อตยึดทั งหมดให้ดี อย่าให้หาย 
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3. จำกรูปข ำงล่ำง ปลดสำยไฟ (รูป a) ท่่ต่อกับคอยล์ (รูป b) ออก  
4. ถอดสลักเกล่ยว (รูป c) ท่่ยึดคอยล์ (รูป b) ออก หลังจำกนั นจึงดึง

คอยล์ออกจำกหัวเท่ยน 

 
 

5. ถอดหัวเท่ยนออกมำเื็ค เปล่่ยนหัวเท่ยนชหม่ หำกขั วื ำรุด หรือม่
กำรสึกกร่อนท่่เกร่ยว หรือฉนวนกันควำมร อนแตกหักเสย่หำย 
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6. ตั งระยะห่ำงเข่ ยวหัวเท่ยนตำมสเป็คข ำงล่ำง 

 
 

7. ส ำหรับเครื่องท่่ชื งำนชนน  ำทะเล จะต องท ำกำรืะโลม เคลือบด วย 
Anti-Seize Compound ที่เกลียวของหัวเทียนด้วย เบอร์อะไหล่
ตามรูปข้างล่าง 

 

 
  

8. ก่อนท่่จะติดตั งหัวเท่ยนคืน จะต องท ำควำมสะอำดตรงแท่นยึดหัว
เท่ยนท่่เครื่องยนต์ก่อน แล วชส่หัวเท่ยนเข ำไปโดยหมนุแน่นด วยมือ
ก่อน หลังจำกนั น ถึงชื เครื่องมือทอร์คแน่นตำมสเป็คข ำงล่ำง  

 
 

9. น ำคอยล์ชส่กลับคืนท่ห่ัวเท่ยน 
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10. ชสส่ลักเกล่ยวท่่ยึดคอยล์คืนแล วคันทอร์คตำมสเป็ค ข ำงล่ำง 

 
  

11. ต่อสำยไฟ (รูป a) เข ำท่่คอยล์เหมือนเดิม 

 
 

12. ติดตั งฝาครอบดังรูปข้างล่าง a และ  b เข้าสู่ที่เดิม และใส่น็อตยึด
ทั งหมด โดยคันทอร์คตามสเป็คข้างล่าง 
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13. ครอบฝำครอบเครื่องกลับสู่ท่เ่ดิม 

 
  การเปลี่ยนฟิวส ์

ระบบวงจรกำรเดินสำยไฟชนเครื่องติดท ำยจะถูกควบคุมโดย
ฟิวส์ หำกฟิวส์ขำดต องหำชห ได ว่ำสำเหตุนั นเกิดจำกอะไร มิฉะนั นเมื่อ
เปล่่ยนฟิวส์ชหมม่ันจะขำดอ่กครั ง 

 
1. เอำฝำครอบเครื่องขึ น จะเห็นฟิวส์จะอยู่ด ำนขวำ 
 

 
 
2. เอำตัวครอบลลำสติกท่่ฟิวส์ออก 
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3. ชื ตัวดึงฟิวส์ เลื่อน ำตัวฟิวส์ออก 
4. ตรวจเื็คดูฟิวสท์่่ขำด 
5. เปล่่ยนฟิวส์ขนำดแอมป์ท่่เท่ำกัน 

 

 
  

6. รูปข ำงล่ำงคือฟิวส์ของอุปกรณ์ต่ำงๆ 

 
  
 a. ฟิวส์ของ ECM และ Purge Valve – ขนำด 20 แอมป์ 
 b. ฟิวส์ของ Ignition coil – ขนำด 20 แอมป์ 
 c. ฟิวส์ควบคุมโมดูลเืื อเลลิง – ขนำด 20 แอมป์ 
 d. ฟิวส์ส ำรอง - ขนำด 20 แอมป์ 
 e. ฟิวส์คุมหัวฉ่ดและบู๊ืวำล์ว - ขนำด 20 แอมป์ 
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การตรวจสอบความตึงสายพาน 
ต องท ำกำรแจ งศูนย์บริกำรของ Mercury มำตรวจเื็คหำกลบ

ปัญหำท่่เกิดขึ นกับสำยลำนดังน่  
1. เกิดกำรเส่ยหำยท่่ตัวสำยลำนหรือร่อง V 
2. เกิดกำรื ำรุดท่่ร่อง 
3. ส่วนของยำงบวมน  ำมัน 
4. ลื นผิวสำยกำนื ำรุด เส่ยหำย 
5. ม่ร่องรอยบ่งบอกควำมเส่ยหำยท่่จะเกิดขึ นชนอนำคตตรงขอบหรือ

ลื นผิวด ำนนอกของสำยลำน 
 

จุดที่ต้องการการหล่อลื่น 
1. หล่อลื่นอะไหล่ข ำงล่ำงด วยจำรบ่ 101 ย่่ห อ Mercury หรอื 

Quicksilver เท่ำนั น 

 
  
 ต ำแหนง่ดังรูป  
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2. หล่อลื่นเพลาใบจักรด้วยจารบี Anti-Corrosion Grease หรือ 2-4-C 
with Teflon หรือ จารบี 101 ย่ีห้อ Mercury หรือ Quicksilver 
เท่านั น 

 

- เลลำชบจักร 

 
 

3. หล่อลื่นอะไหล่ดังรูปข้างล่างด้วย จารบี 2-4-C with Teflon หรือ 
101 ย่ีห้อ Mercury หรือ Quicksilver เท่านั น  
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a. ตัวอัดจำรบ่ตรงคอเครื่อง 
b. ตัวอัดจำรบ่ตรงปำกกำ 

 

- อัดจำรบ่ตรงกระบอกเลำเวอร์ (ถ ำม)่ 

 

 
การตรวจระดับน้ ามันเพาเวอร์ทริม 
1. ชห ยกเครื่องขึ นสุดแล วชื ตัวค  ำรองเครื่องไว  
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2. หมุนรูเติมน  ำมนัเลำเวอร์ทริมออก เื็คระดับน  ำมนัว่ำไมต่่ ำไปกว่ำรู
เติม ถ ำต่ ำกว่ำระดับรูเติมชห เติมน  ำมันเลำเวอร์ของ Quicksilver 
หรือ Mercury หรือ ATF ลงไปชห ได ระดับ 

 

 
 

การตรวจเช็คน้ ามันเพาเวอร์ระบบบังคับเลีย้ว (power steering) 
  หมุนรูเติมน  ำมนัเลำเวอร์ระบบบังคับเล่ ยวออก เื็คระดับน  ำมัน
ว่ำไม่ต่ ำไปกว่ำรูเติม ถ ำต่ ำกว่ำระดับรูเติมชห เติมน  ำมนัเลำเวอร์ เกรด 
SAE 10W-30 synthetic power steering fluid. 

  ระบบบังคับเล่ ยวเครื่องยนต ์200 Verado L4 
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การเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง 
1. ปริมำณน  ำมันเครื่องคือ (เครื่อง 200hp L4 = 6 ลิตร สว่น 
เครื่อง 250hp L6 = 7 ลิตร) 
2. ยกเครื่องขึ นสุด 
3. ชห เอ่ยงเครื่องดังภำลชห รูถ่ำยน  ำมันเครื่องตรงกับแนวด่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนกรองน้ ามันเครื่อง 
1. เอาฝาครอบเครื่องออก 
2. เอาผ้าขี ริ วหรือกระดาษรองใต้กรองน  ามันเครื่อง เพื่อป้องกัน
น  ามันเครื่องเลอะภายในเครื่อง  
3. คลายสกรูออกโดยใช้เครื่องถอดกรอง (Oil Filter wrench)

ช่วย และหมุนกรองในทิศทวนเข็มนาฬิกา 
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4. ท าความสะอาดแท่นกรอง 
5. ทาน  ามันเครื่องทีซ่ีลกรองน  ามันเครื่อง ห้ามใช้จารบีทา 
6. ใส่กรองใหม่พร้อมขันให้แน่นโดยหมนุ ¾ รอบ ถงึ 1 รอบ 
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การเติมน้ ามันเครื่อง 
1. ถอดฝำจุกชส่น  ำมันเครื่องออก แล วเติมน  ำมันเครื่องลงไปถึง

จุดตรงกลำง โดยเติมประมำณ 6 ลติร ส ำหรับเครื่อง 200hp L4 
และเครื่อง 250hp L6 จ ำนวน 7 ลิตร น  ำมันจะอยู่ชนต ำแหน่งจุด
ตรงกลำงลอด่ 

 
 
2. ชสฝ่ำจุกน  ำมันกลับคืน 
3. ลองน ำเครื่องไปเดินเบำชนบ่อหรือชื ประกับน  ำจืด ประมำณ 

5 นำท่ เลื่อเื็คว่ำม่กำรรั่วซึมท่่กรองน  ำมันเครื่องหรือไม ่
4. ดับเครื่องและเื็คระดับน  ำมันเครื่อง 
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การถ่ายน้ ามันเกียร์ 
1. ตั งเครื่องอยู่ต ำแหนง่แนวด่ิง 
2. เอำชบจักรออก 
3. น ำกระบะมำรองน  ำมนัเก่ยร์ดังรูป 
4. ถอดน็อตสองตัวออกดังรูป (a และ b) เลื่อชห น  ำมนัเก่ยรอ์อก 

ดังรูป 

 
 
- เครื่องหมุนขวำ ควำมจุน  ำมันเก่ยร์ประมำณ 970 มล. 
- เครื่องหมุนซ ำย ควำมจุน  ำมันเก่ยร์ประมำณ 900 มล. 
- ต องชื น  ำมันเก่ยร์ ของ Mercury หรือ Quicksilver High 

Performance Gear Lubricant เท่ำนั น 
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การเช็คระดับและการใส่น้ ามันเกียร์ 
1. ตั งเครื่องอยู่ต ำแหนง่แนวด่ิง 
2. เอำแหวนรองน็อตและน็อตสองตัวออกดังรูปข ำงล่ำง (a และ b) 
3. เอำน  ำมันเก่ยร์ชส่ท่รู่ชส่ รูป b และชส่น  ำมันเก่ยรจ์นกว่ำจะเต็ม

และไหลออกทำงรูรูป a ดังรูป 
 

 
 

หมำยเหต ุ  หำกแหวนรองน็อตเส่ย จะต องท ำกำรเปล่่ยนชหม ่
  

4. เมื่อน  ำมันเก่ยร์ไหลออกทำงรูรูป a แล วชห ชส่แหวนรอง
และน็อต ท่่รู a โดยท่่หลอดน  ำมันเก่ยร์ยงัคำอยู่ท่่รู b 

5. เอำหลอดน  ำมันเก่ยร์ท่่คำอยู่ออก แล วชส่แหวนรองน็อต และ 
น็อตของรู b ชห เร่ยบร อย  
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การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
เครื่องไม่หมุน - มอเตอร์สตาร์ทไม่ท างาน  
สาเหตุที่เป็นไปได ้

1. กุญแจตัดดับไม่ได อยู่ต ำแหน่ง RUN 
2. ฟิวส์อำจจะขำด 
3. เก่ยร์ไม่อยู่ต ำแหนง่ว่ำง 
4. ตัวเข ำเก่ยร์เส่ย 
5. แบตเตอร่่อ่อน 
6. กุญแจสตำร์ทเส่ย 
7. สำยไฟต่ำง ๆ อำจม่ปัญหำ 
8. มอร์เตอร์สตำร์ทม่ปัญหำ 
 

เครื่องยนต์สตารท์ไม่ติด 
สาเหตุที่เป็นไปได ้

1. กำรติดเครื่องยนต์ไม่ถูกต อง 
2. น  ำมันท่วม 
3. น  ำมันเืื อเลลิงหมด 
4. รูระบำยถังน  ำมันเืื อเลลิงไม่เปิดหรือเส่ย 
5. สำยน  ำมันเืื อเลลิงไมต่่อ หรือย่น 
6. ม่สิ่งสกปรกอุดตันท่่กรองน  ำมันเืื อเลลิง 
7. ป้ัมน  ำมันเืื อเลลิงเส่ย 
8. กรองถังน  ำมันเืื อเลลงิอุดตัน 
9. ระบบกำรจุดระเบิดม่ปัญหำ 
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10. หัวเท่ยนม่เขม่ำเกำะมำกเกินไป 
 

เครื่องสตารท์ติดแต่เข้าเกียรไ์ม่ได ้
1. ตัวเข ำเก่ยร์เส่ย 

 
รอบเครื่องผิดปกติ 
สาเหตุที่เป็นไปได ้

2. ระบบ Engine Guard ท ำงำน 
3. หัวเท่ยนม่เขม่ำเกำะมำกเกินไป 
4. กำรปรับรอบผิดปกต ิ
5. ระบบน  ำมันเืื อเลลิงอุดตัน 
6. ป้ัมน  ำมันเืื อเลลิงเส่ย 
7. ระบบจุดระเบิดเส่ย 

 
เครื่องยนต์มีประสทิธิภาพต่ า 
สาเหตุที่เป็นไปได ้

1. เครื่อง Overheat แต่ออดเตือนไมท่ ำงำน 
2. แรงดันน  ำมันเครื่องต่ ำ 
3. ปีกผ่เสื อเปิดไมสุ่ด 
4. ชบจักรเส่ยหำย หรือ ชบจักรไม่เหมำะสม 
5. องศำกำรจุดระเบิดผิดลลำด 
6. เรือบรรทุกเกินขนำดหรือกำรกระจำยน  ำหนักบนเรือไม่ด ่
7. ม่น  ำเข ำเรือมำก 
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8. ท องเรือม่เลร่ยง 
 

แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ 
สาเหตุที่เป็นไปได ้

1. ขั วแบตหลวมหรือสึกกร่อน 
2. น  ำยำแบตเตอร่่ต่ ำ 
3. แบตเตอร่่เสื่อมสภำล 
4. ม่อุปกรณ์ไฟฟ้ำมำกเกินไป 
5. ไดืำร์ท, ขดลวดไดืำร์จ หรือ ตัวควบคุมโวลต์เทจ เส่ย 
6. ฟิวส์ควบคุมไดืำร์ทขำด 
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ศูนย์บริการ 
     

บริษัท  ซีทพัทยา  จ ากัด 
ที่อยู่ :  308 / 4  หมู่ที่ 12  ถนนทัพพระยา  ต าบลหนองปรือ   
                                 อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20260 
โทรศัพท์ :      0 3825 1637-8, 0 3825 2412-5 
โทรสาร :  0 3825 1782 
อีเมลล์ :  chetana@seatboat.com , service_sp@seatboat.com  
  
บริษัท  ซีทภูเก็ต  จ ากัด 
ที่อยู่ :  22 / 17  หมู่ที่  2  ถนนเทพกระษัตรี  ต าบลเกาะแก้ว   
                                 อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83200  
โทรศัพท์ :      0 7623 9714-5  
โทรสาร :  0 7623 9716 
อีเมลล์ :  jakkrapan@seatboat.com , wit@seatboat.com  

 
 
บริษัท  ซีทพัทยา จ ากัด (สาขากรุงเทพ)    
ที่อยู่ :  138 / 74  ชั น 18 อาคารจิวเวลรี่ เซนเตอร์  
                                 ถนนนเรศ  สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ :      0 2267 3273-9 
โทรสาร :  0 2267 3280 
อีเมลล์ :  kadekarn@seatboat.com , pongpen@seatboat.com  
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