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สวัสดีครับ ท่านผู้เป็นแรงใจให้ทีมงาน  ที่รัก
ฉบบัรับต้นฤดฝูนนีม้สีาระดีๆ  ทีเ่ราภมูใิจน�าเสนอเช่นเคย อาท ิ ระบบควบคุมการจราจรทางน�า้ ซึง่น�าเสนอเป็นตอนที ่ 3 ช่วยให้เข้าใจภาพรวม 

ของการท�างานท่ีได้ชดัเจนยิง่ขึน้ ทัง้ในด้านผูร้บัผดิชอบฝ่ายต่างๆ และลกัษณะของงานแต่ละส่วน รูไ้ว้ย่อมเป็นประโยชน์แน่ โดยเฉพาะผูท้ีข้่องเกีย่ว 
กบัการเดนิทางในทะเล

การเกิดอบุติัเหตุระหว่างเรอืมอียูป่ระปรายในท้องทะเลกว้าง เพราะมกีารสญัจรกนัเป็นจ�านวนมากตลอดเวลา ภาษาทีใ่ช้กนัคอื “เรอืโดนกนั”  
ซึ่งคงฟังแปลกหูส�าหรับผู้ที่มิใช่ชาวเรือ เมื่อเกิดขึ้นแล้วความรับผิดชอบต่อความเสียหายของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร อ่านดูจะรู้ค�าตอบ 
ทีเ่ข้าใจไม่ยากครบั

ทกุคนย่อมปรารถนาความสขุทีแ่ท้จรงิและจรีงัยัง่ยนื ซึง่มเีพยีงส่วนน้อยทีพ่บกบัความสมหวงัอย่างน่าพอใจ อะไรคอืสาเหตุของความล้มเหลว 
เช่นน้ัน ลองพจิารณาเรือ่งทรพัย์อันประเสรฐิฯ ดคูรบั ท่านจะได้ทัง้ความรูค้วามเข้าใจและวิธสีร้างความสขุทีแ่ท้จรงิให้กบัตนเอง
ขอให้อยู่ดีมีสุขโดยทั่วกันครับ

บรรณาธิการบริหาร
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กองทัพเรือ จัดงานวัน “อาภากร” ประจำาปี 2564 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมอบสิทธิพิเศษ 
สำาหรับลูกค้ารอยัลภูเก็ตมารีน่า 

ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดตัวเรือข้ามฟาก 
ระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า พร้อมออกทดลอง 
แล่นรับ/ส่งผู้โดยสาร ในแม่น้ำาเจ้าพระยา

รอยัลภูเก็ตมารีน่าร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูมิใจน�าเสนอแพ็กเกจ 
สดุพเิศษส�าหรบัลกูค้ารอยลัภเูกต็มารน่ีาเท่านัน้ ซึง่ความร่วมมอืนีจ้ะช่วยยกระดบัภเูกต็
ให้เป็นจดุหมายปลายทางด้านท่าจอดเรือ การล่องเรอืยอช์ทและการดแูลสขุภาพ

คณุกลู ู ลาวาน ี ประธานรอยลัภเูกต็มารน่ีา และนพ. ฉตัรชัย เจรญิศร ี ผูช่้วย 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลกรงุเทพภเูกต็ ได้เปิดตวัแพก็เกจสขุภาพราคาพเิศษทีเ่กดิจาก
ความร่วมมอืของทัง้สองฝ่าย เราต่างเหน็ตรงกนัว่าการมีสขุภาพทีด่ ีแขง็แรงและสดชืน่ 
ท�าให้คนๆ หนึง่สามารถใช้ชวีติได้อย่างเตม็ที ่ใช้เวลาสนกุกบัชวีติมากขึน้ ลองท�าสิง่ใหม่ๆ 
ที่น่าตื่นเต้น และแน่นอนว่าจะได้อิสระในการแล่นเรือใบและการแล่นเรือยอช์ท 
อย่างเพลดิเพลนิ ด้วยความร่วมมอืและการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งจากรอยลัภเูกต็ 
มารน่ีา โรงพยาบาลกรงุเทพภเูกต็มคีวามเชือ่มัน่ในการดแูลสขุภาพของคณุ ควบคูไ่ปกับ
ไลฟ์สไตล์อันหรูหราบนเกาะภูเก็ตที่สวยงาม เจ้าของเรือและลูกค้าผู้เช่าส�านักงาน 
และทีเ่กบ็สนิค้า ทีช่�าระเงนิล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดอืน / 6 เดอืน / 1 ปี จะได้รบั 
ส่วนลด 50% ส�าหรบัแพค็เกจตรวจสขุภาพและฟรวีคัซนีไข้หวดัใหญ่หรอือาหารเสรมิ
เพือ่เสรมิสร้างภมูคิุม้กนั โดยโรงพยาบาลกรงุเทพภเูกต็

วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บญัชาการทหารเรอื 
เป็นประธานในพธิเีปิดตวัเรือแตงโมพลังงานไฟฟ้า (ขส.ทร. 1110) ซึง่เป็นเรอืข้ามฟาก 
ในแม่น�้าเจ ้าพระยาของกองทัพเรือ ที่มีอายุการใช้งานมานานถึง 50 ปี  
ณ ท่าเรือราชนาวกิสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยม ีพลเรอืโท ประชาชาติ 
ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือสายงานกิจการพลเรือน และ พลเรือตรี สาธิต  
นาคสงัข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ให้การต้อนรับ และเรียนเชญิผู้บญัชาการทหารเรือ
ชมนิทรรศการการด�าเนินโครงการ พร้อมท�าพิธีเปิดตัวเรือแตงโมไฟฟ้า จากนั้น  
ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ได้ลงเรอืแตงโมไฟฟ้า เพือ่ทดลองนัง่ไปยงั ป้อมวไิชยประสทิธิ์  
และกลบัมาทีอ่าคารราชนาวกิสภา 

กองทัพเรอื ได้อนมุตัแิต่งตัง้คณะท�างานพลงัทดแทนร่วม ระหว่าง กองทพัเรอื  
และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อด�าเนินการด้านความร่วมมือ 
กับภาคเอกชนในการน�าพลงังานทดแทนมาใช้ในกองทพัเรอื ในการวจัิยและพฒันา 
เพื่อพ่ึงพาตนเองตามแนวทางการพัฒนากองทัพเรือที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 
กองทพัเรอื 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) ในเรือ่งการส่งเสรมิการสร้างเครอืข่าย 

ความร่วมมอืการวจัิยและพฒันายทุโธปกรณ์กบัองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  
คณะท�างานได้จัดให้มีโครงการ ติดต้ังระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าส�าหรับรถโดยสาร  
เรอืเวรข้ามฟาก (เรอืแตงโม) เพือ่วจิยัและพฒันาการใช้พลงังานไฟฟ้าในเรือเวรข้ามฟาก 
(เรือแตงโม) ในสังกัด กรมการขนส่งทหารเรือ ที่มีอายุการใช้งานมานาน 50 ปี  
ทีไ่ม่สามารถใช้งานได้ มาดดัแปลงจากระบบเครือ่งยนต์สนัดาปภายในทีใ่ช้น�า้มันดเีซล
เป็นเชือ้เพลงิ มาปรบัปรงุเป็นระบบขบัเคลือ่นพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรีข่บัเคลือ่นด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือลดฝุน่ PM 2.5 และมลภาวะในอากาศ

ส�าหรบั เรอืข้ามฟากดงักล่าว มชีือ่เรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า “เรอืแตงโม”  
ด้วยรปูทรงของเรอื ทีม่ลีกัษณะคล้ายลกูแตงโมผ่าซีก แต่ด้วยรปูลกัษณ์ของท้องเรอื  
ท�าให้เรอืแม้จะเอยีงมากเพยีงใดแต่ก็ยงัสามารถทรงตวัอยู่ได้ โดย ปัจจบุนัเรอืแตงโม  
สงักดั แผนกเรอืบรกิาร กองเรอืเลก็ กรมการขนส่งทหารเรอื เริม่มใีช้ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2495 
เป็นต้นมา โดยใช้บรกิาร รบั - ส่ง ก�าลงัพลกองทพัเรอื และบุคคลทัว่ไป ข้ามฟาก 
ในแม่น�้าเจ้าพระยา ในเวลาราชการ ระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร ระหว่าง 
ท่านเิวศน์วรดฐิ กบั ท่าราชนาวกิสภา และ ท่าพระราชวงัเดมิ กบั ท่าราชนาวสีโมสร 
ปัจจบุนัมี เรอืให้บรกิารจ�านวนทัง้สิน้ 11 ล�า โดยใช้ชือ่เรอืว่า ขส.ทร.1101 - 1111  
และเรอืแต่ละล�าจะมนีามแฝงโดยตัง้จากชือ่คลองส�าคญัๆ เช่น บางกอกน้อย บางหลวง 
ชกัพระ ผดงุกรงุเกษม ตลิง่ชนั โอ่งอ่าง 

วนัที ่19 พฤษภาคม 2564 พลเรือเอก  ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บญัชาการทหารเรอื 
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าอาภากรเกยีรตวิงศ์ กรมหลวงชมุพรเขตอุดมศกัด์ิ องค์บดิาของทหารเรอืไทย 
เนื่องในวันอาภากร ณ พระอนุสาวรีย ์ฯ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ  
พืน้ทีว่งันนัทอทุยาน ถนนอสิรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
โดยม ีนายทหารชัน้ผูใ้หญ่ของกองทพัเรือ ราชสกุลอาภากร ซ่ึงภายหลงัพธิวีางพวงมาลา
ถวายราชสกัการะ กองทัพเรือ และราชสกุลอาภากร ได้จดัให้มพิีธทีกัษณิานปุระทาน
อุทิศถวาย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี ผู ้บัญชาการทหารเรือ  
เป็นประธานในพธิี 

ด้วยพระกรณยีกจิตลอดระยะเวลาทีท่รงรับราชการทหารเรือ ส่งผลให้กองทพัเรอื 
มคีวามเจริญก้าวหน้า สามารถท�าหน้าทีร่ัว้ของชาตทิางทะเลได้อย่างเข้มแขง็สบืต่อมา  
ซึง่นบัเป็นสิง่ทีม่คีณุค่ายิง่ กองทพัเรอืจงึได้ประกาศขนานพระนามเป็น “องค์บิดา 
ของทหารเรอืไทย” และได้ก�าหนดให้วนัที ่ 19 พฤษภาคม ของทกุปี อนัเป็นวนัคล้าย 
วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น “วันอาภากร” โดยก�าหนดจัดกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือเทดิพระเกียรตแิละน้อมร�าลึกในพระกรุณาคณุ ของพระองค์ท่านเป็นประจ�าทกุปี
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YANMAR เปิดตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่ 
6LF และ 6LT กบัสดุยอดแรงม้า

YANMAR MARINE INTERNATIONAL ได้เปิดตวัเครือ่งยนต์รุน่ 6LF 
และ 6LT ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบรางร่วม (common-rail) รุ่นใหม่ 
ที่ Boot Düsseldorf ในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา

การเปิดตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่ 6 รุ่น ของ YANMAR ส�าหรับเรือ
ความเร็วสูง เป็นการขยายตลาดส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรางร่วมจากรุ่น
แรงม้าตั้งแต่ 40 แรงม้า ถึง 640 แรงม้า ซึ่งเป็นรุ่นขนาดแรงม้าที่มีอยู่
มากมายจากผู้ผลิตเครื่องยนต์หลายรายในตลาด

การเพิ่มความสามารถของ YANMAR ด้วยการจัดให้มีเครื่องยนต์
ขนาดกะทดัรดั สมรรถนะสงู เป็นการเปิดตลาดใหม่ และขยายฐานลกูค้า
เดิมไปในเวลาเดียวกัน เครื่องยนต ์ขนาดแรงม ้า 485 แรงม ้า  
ถึง 640 แรงม้า ในรุ่น 6LF และ 6LT เป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะอย่างยิ่ง 
ส�าหรับการใช้งานในเรือส�าราญ แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นเครื่องยนต์ 
ที่สามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ไม่หนักมากได้อีกด้วย
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เครื่องยนต์ทั้งสองรุ ่น ซึ่งประกอบไปด้วย
เครื่องยนต์ที่มีรอบเครื่อง 3000 รอบ/นาที ได้แก่ 
6LF485 6LF530 และ 6LF550 และเครื่องยนต์
รอบ 2530 รอบ/นาที อันได้แก่ 6LT500 6LT580 
และ 6LT640 แสดงให ้เห็นพัฒนาการของ  
YANMAR โดยเฉพาะระบบควบคมุเครือ่งยนต์ VC20 
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการ
ควบคุมเรือ และประสบการณ์การเล่นเรือท่ีน่า
ประทับใจยิ่งขึ้น เครื่องยนต์ดีเซลท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานการปล่อยมลพิษนั้น มีอัตราการ
สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงที่ต�่ากว่าอย่างเห็นได้ชัด 
อกีทัง้ยงัใช้งานได้กับน�า้มนัเชือ้เพลงิหลายประเภท
อีกด้วย
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ส�าหรับเครื่องยนต์รุ่น 6LF และ 6LT นี้ มีการจัดไว้เป็นชุด
เพือ่จ�าหน่าย นัน่คือ เครือ่งยนต์ ชดุเกยีร์ ZF และระบบควบคมุ 
VC20

Martijn Oggel ผู้จัดการฝ่ายขายที่ดูแลการจัดจ�าหน่าย
เครือ่งยนต์ YANMAR ทัว่โลก ซึง่ประจ�าอยูท่ี่ YANMAR Marine 
International กล่าวว่า : “จากการเปิดตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ 
ท�าให้เครื่องยนต์แบบรางร่วม หรือ Common-rail ของ  
YANMAR มีแรงม้าเพิ่มขึ้นจนถึง 640 mhp ซึ่งเป็นการเพิ่ม
สมรรถนะที่ส�าคัญยิ่งจากที่มีอยู่ 440 mhp ก่อนหน้านี้ เราตื่น
เต้นกับประสิทธิภาพที่สูงกว่า สมรรถนะที่ดีกว่า และมลพิษที่
น้อยกว่า จากเครื่องยนต์ที่ทรงพลังกว่าในรุ่น 6LF และ 6LT  
ซึ่งมาพร้อมกับชื่อเสียงของ YANMAR ในด้านคุณภาพ  
ความวางใจได้ ความล�้าหน้าด้านเทคโนโลยี ส�าหรับผู ้รัก 
การเล่นเรือ และผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์”
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“เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับตัวเรือแบบขึ้นน�้าและกึ่งขึ้นน�้า
ที่มีระบบขับเคลื่อนแบบติดตั้งเครื่องยนต์ไว ้ในตัวเรือ 
เครื่องยนต์มีขนาดกระทัดรัด สมรรถนะดีเยี่ยม เป็นค�าตอบ
ทีส่มบรูณ์ส�าหรับเรอืความเรว็สงู อกีทัง้เครือ่งยนต์รุน่นีย้งัเป็น
รุ่นแรกที่ใช้ระบบควบคุมใหม่ รุ่น VS20 อันเป็นการบ่งบอก
ถงึการเป็นผูน้�าด้านเทคโนโลย ีการพฒันาเครือ่งยนต์รุ่นต่อๆ
ไปของ Yanmar จะมุ่งเน้นไปทีก่ารพัฒนาเครือ่งยนต์รางร่วม 
(common-rail) ซ่ึงจะมีบทบาทส�าคัญต่อการปรับปรุง
คุณภาพและประสบการณ์ในการเล่นเรืออย่างสมบูรณ์”

ส�าหรับผู้ที่ต้องการเครื่องยนต์ YANMAR รุ่น 6LF และ 
6LT ท่านยังจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายการจัดจ�าหน่าย
เครื่องยนต์ YANMAR ทั่วโลก รวมถึงการสนับสนุนจาก
ตัวแทนจ�าหน่ายในแต่ละพื้นที่ พร้อมอะไหล่แท้ตลอดเวลา

เครื่องยนต์รุ่น 6LF และ 6LT นี้ มีพร้อมจ�าหน่ายตั้งแต่
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เป็นต้นไป

ต้องการข้อมลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อ :

บรษัิท ฮลั จ�ากัด

info@hull.co.th

038-238-131 - 2
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การจัดบุคลากรประจ�าศูนย์ควบคุมการ
จราจรทางน�า้

การปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมในวงรอบ  
24 ชั่วโมง แบ่งออกเป็นผลัดหมุนเวียน 
สับเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าท่ี โดยแต่ละผลัด 
มเีจ้าหน้าทีดั่งนี้

1. หัวหน้าชดุปฏบิตังิาน
2. พนักงานเรดาร์
3. พนักงานวทิยุ
4. พนักงานคอมพวิเตอร์
5. ช่างซ่อมบ�ารุง
6. เจ้าหน้าทีป่ระจ�าศูนย์
เจ้าหน้าทีล่�าดบั 2-3 ควรต้องเป็นผูท้ีเ่คย

ปฏบิตังิานในเรือมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ล�าดบั 1 
ควรผ่านงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยด�ารง
ต�าแหน่งต้นเรือ หรือผูบ้งัคบัการเรอืมาก่อน ด้วย
เหตผุลทีว่่า บคุคลเหล่านีม้หีน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า 
และควบคมุการจราจรทางเรอื จงึจ�าเป็นท่ีต้อง
เข้าใจธรรมชาติของเรือ และการปฏิบัติงาน 
ในเรอืเป็นอย่างดมีาก่อน การสัง่การใดๆ ของ 
ผู้ควบคุมที่มีพื้นฐานด้านการเดินเรือมาเป็น
อย่างดีเท่านั้นที่จะท�าให้ภารกิจของระบบฯ  
เป็นไปได้อย่างปลอดภยั

สรปุภารกจิหลกัของระบบควบคมุการจราจร
ทางน�า้ (VTMS)

1. Information Service คอื ภารกจิให้
ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั ต�าบลทีเ่รอื ชือ่เรอืล�าอืน่
และความตัง้ใจของเรอืแต่ละล�า สภาพร่องน�า้
ทางเดินเรือ สภาพอากาศ ภยัอนัตราย ฯลฯ 

2. Navigational Assistance Service  
คือภารกิจให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ส�าคญัๆ หรือในสถานการณ์ยากล�าบากเก่ียวกบั

การเดนิเรอื สภาพอากาศ เรอืล�าใดล�าหนึง่เกดิ
ข้อขดัข้องฉกุเฉนิ ฯลฯ 

3. Traffic Organization Service คือ 
ภารกจิเกีย่วกบั การปฏบิตักิาร หรอื การบรหิาร
จัดการการจราจรทางน�้า เพื่อมิให้การจราจร
คับค่ังเกินไปหรืออยู่ในสถานการณ์อันตราย 
ด้วยการก�าหนดตารางเวลาการเคล่ือนเดิน 
ของเรอื ก�าหนดระยะห่าง รายงานสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของเรือในพื้นที่รับผิดชอบ 
ก�าหนดเส้นทางเดนิเรอื จ�ากดัความเรว็ ฯลฯ 

ระบบควบคมุ
การจราจรทางนำา้ (VTMS) 
ตอนท่ี 3
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ปัญหาของระบบควบคุมการจราจรทางน�้า 
(VTMS)

ในปัจจุบันนี้ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญที่สุดของ
ระบบควบคุมการจราจรทางน�้า (VTMS)  
ในหลายๆ ประเทศคอื การขาดกฎหมายหรอื
ระเบียบข้อบังคับที่น�ามาใช้ส�าหรับการวาง
ระบบ และคุณภาพของบคุลากรทีป่ฏบิตัหิน้าที่
ดแูลระบบ กล่าวโดยสรปุได้ว่าความส�าเรจ็ของ
ระบบฯ มจีดุเร่ิมต้นตัง้แต่ผูก้�าหนดนโยบายให้
มรีะบบขึน้มา ซ่ึงต้องมคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้
ถงึการท�างานของระบบฯ อนัน�าไปสูก่ารจดัวาง
ระบบทีเ่หมาะสม มกีารจดับคุลากรทีถ่กูต้อง
กับงานที่รับผิดชอบ มีการฝึกหัดศึกษาที่มี
คณุภาพ และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืต้องมกีฎหมาย
และระเบยีบข้อบังคบัทีร่องรบัระบบฯ ทีจ่ะให้
มขีึน้อย่างสมบรูณ์

กฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้องกับ
ระบบควบคมุการจราจรทางน�า้ (VTMS)

ข ้ อบั ง คั บขององค ์ ก า รทะ เล โลก  
International Maritime Organization 
(IMO) Resolution A.857(20) Guidelines 
for Vessel Traffic Services และ MSC/ 
Circular 952 make reference to  
the IALA Guidelines on VTS และ SOLAS  
Chapter V, Regulation 12 Vessel Traffic 
Services

ข้อแนะน�าของสมาคมประภาคารระหว่าง
ประเทศ the International Association  
of Marine Aids to Navigation and  
L i ghthouse Author i t i es  ( IALA )  
Recommendation V119 และ IALA VTS 
Manual (2002), the Port Marine Safety 
Code and the Guide to Good Practice.

ทัง้ 3 ภารกจิของระบบควบคมุการจราจร
ทางน�า้ (VTMS) จะมีการส่งและรบัข้อความที่
มลีกัษณะเป็น “Question” ,“Instruction” , 
“Advice” , “Request” , “Information” , 
“Warning” และ “Intention” ซึ่งทั้ง  
7 ลักษณะต่างล้วนมกีารจ�ากดัสิทธิและเสรภีาพ
ในการเดนิเรอืตามปกตขิองเรอืท่ีเก่ียวข้องทกุ
กรณี มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันออกไป  
ดังนั้นในการปฏิบัติภารกิจของระบบควบคุม
การจราจรทางน�า้ (VTMS) จงึจ�าเป็นต้องมกีาร
ก�าหนดขอบเขตแนวทางการปฏิบัติและราย
ละเอยีดการปฏิบัตใิห้ VTS Operators ทราบ
อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนหนึ่งกระท�าได้ด้วยการ
ก�าหนดให ้มีหลักสูตรศึกษาอบรม VTS  
Operators และอกีส่วนหนึง่จะถกูก�าหนดโดย
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ความ ถกูต้อง สมบรูณ์ 
กระชับฉับไว รวมทั้งเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลสูงสุดของระบบควบคุมการจราจร
ทางน�า้ (VTMS)
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ของเรอืแต่ละล�า และในการพสูิจน์ความผิดกรณี
เรอืโดนกนันี ้กไ็ม่สามารถน�าบทสนันษิฐานความ
ผดิทีบั่ญญตัไิว้ในกฎหมายอ่ืนมาใช้บังคบัได้

เรือที่เกิดอุบัติเหตุโดนกันแล้วสามารถ
พสิจูน์ได้ว่าเรอืแต่ละล�าทีเ่ป็นคู่กรณไีด้ใช้ความ
ระมดัระวงั ความสามารถในการเดนิเรอือย่างเตม็
ทีแ่ล้ว และไม่ได้ละเมดิกฎข้อบงัคับใดๆ เกีย่วกบั
การเดินเรือ หรือเป็นที่เกิดเพราะเหตุสุดวิสัย  
หรอืเหตกุารณ์ทีเ่กดินัน้ไม่อาจรูไ้ด้ว่าสาเหตเุรอื
โดนกันนั้นเกิดจากสาเหตุใด เรือแต่ละล�าก็จะ
ต้องรบัผดิชอบความเสยีหายกนัเอง แต่ถ้าสาเหตุ
ของเรือโดนกนันัน้ เกดิจากความผิดของเรอืล�า
เดยีว เรอืล�านัน้ต้องรบัผิดต่อความเสียหายทีเ่กดิ
ขึน้

ถ้าเรอืโดนกนัเกดิจากความผิดของเรอืตัง้แต่
สองล�าขึ้นไป และไม่อาจก�าหนดส่วนแห่ง 

เรือเมื่อกระทบกระท่ังชนเฉี่ยวกันน้ันเขา
เรยีกว่า “โดนกนั” และการป้องกันเรอืโดนกนั
กจ็ะต้องมกีฎระเบยีบเกีย่วกับการจราจรทางน�า้
เป็นกฎเกณฑ์เป็นหลกัทีจ่ะต้องปฏบิตัเิพือ่ความ
ปลอดภัยในการเดนิเรอื

“เรอืโดนกนั” นัน้หมายความว่า เหตทุีเ่รอื
เกดิการปะทะซึง่กนัและกนั หรอืปะทะกบัเรอื
ล�าอืน่ ท�าให้เกดิความเสยีหายแก่ตวัเรอืกด็ ีหรอื
ทรัพย์สนิกด็ ีหรือบคุคลบนเรอืก็ด ีทีม่กีารปะทะ
กันล�าหนึ่งล�าใด หรือทุกๆ ล�าท่ีปะทะกัน 
นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการท่ีเรือได้ก่อ  
หรอืได้รับความเสยีหายโดยมสีาเหตมุาจากการ
ปฏบิตั ิ หรอืไม่ได้ปฏบิตัเิกีย่วกับการบงัคบัเรอื
หรอืการควบคมุเรือ หรอืการฝ่าฝืนกฎข้อบงัคบั
เกี่ยวกับการเดินเรือ ถึงแม้ว่าเรือจะมิได้มีการ
ปะทะกนั ไม่ว่าเหตจุะเกิดขึน้ในน่านน�า้ใดกต็าม

เม่ือเรอืเกดิโดนกนัแล้วกจ็ะต้องมคีนรบัผดิ
ชอบ โดยจะต้องเป็นไปตามส่วนแห่งความผดิ

ฟaBOAT Tips

หลกัท่ีจะต้องปฏบิตัิ 
เมื่อเรอืโดนกนั
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ความผดิของเรอืแต่ละล�าได้ เรอืล�าทีผ่ดิแต่ละล�า
ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่าๆ กัน 
แต่ถ้ามคีวามเสียหายทีเ่กดิแก่เรอืและทรพัย์สิน
บนเรอื เรอืล�าทีผ่ดิแต่ละล�าต้องรบัผดิต่อความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ไม่เกนิส่วนแห่งความผิดของตน 
และความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร ่างกาย  
หรืออนามัยของบุคคลบนเรือของเรือล�าที่ผิด
แต่ละล�า ต้องรบัผดิต่อความเสียหายทีเ่กดิข้ึน
อย่างลกูหนีร่้วมกนั

กรณีเรือโดนกันเนื่องจากความผิดของ 
ผู ้น�าร่อง เรือล�าท่ีผิดจะปฏิเสธความรับผิด 
ต่อความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนมไิด้

ในกรณีที่เรือเสียหายไม่สามารถซ่อมได้ 
หรอืค่าซ่อมเรอืท�าให้เรอืกลบัคนืสูส่ภาพเดมิสงู
กว่าราคาเรอืในช่วงเวลานัน้ ค่าเสยีหายอนัพงึ
เรียกได้ให้รวมถึงราคาเรือตามมูลค่าในเวลาที่
เรอืโดนกนั โดยค�านงึถงึประเภท อาย ุ สภาพ 
ลักษณะการใช้งาน ราคาแห่งมูลค่าการท�า
ประกนัภัย ราคาเรอืทีม่สีภาพคล้ายคลงึกนั และ
ปัจจัยอย่างอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัเรอืนัน้

นอกจากค่าเสียหายแล้ว ให้รวมถึงค่าใช้
จ่ายทีไ่ด้จ่ายไปเพือ่การช่วยเหลือกูภั้ยทางทะเล 
การเฉล่ียความเสียหายทั่วไป ค่าภาระ และ 
ค่าใช้จ่ายอนัควรอย่างอืน่ทีเ่กดิขึน้เพราะเรอืโดน
กนั และค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายให้แก่บคุคลภายนอก
ตามสัญญา โดยผลของกฎหมายหรือหน้ีตาม
กฎหมายอย่างอืน่เพราะเรอืโดนกนั พร้อมค่าใช้
จ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าเชื้อเพลิงบนเรือและ
อุปกรณ์ประจ�าเรือที่สูญหายหรือเสียหายจาก
เรือโดนกันที่ไม่ได้รวมอยู่ในการประเมินราคา
เรือตามวรรคหนึ่ง และค่าใช้จ่ายจากการขาด
รายได้ในค่าระวาง ค่าเช่า ค่าโดยสารหรือ 
ค่าตอบแทนอย่างอืน่ ทีจ่ะได้รบัตามสญัญาหรอื
จากการทีไ่ม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ ท้ังนี้
ให้หกัค่าใช้จ่ายอนัเกดิขึน้หากมกีารปฏิบัติตาม
สญัญาหรอืใช้ประโยชน์จากเรอืนัน้ออกเสียก่อน

ในกรณีที่เรือเสียหายแต่เพียงบางส่วน  
ค่าเสียหายอนัพงึเรยีกได้ให้รวมถงึค่าซ่อมแซม
ช่ัวคราวทีไ่ด้กระท�าขึน้ตามสมควร เพือ่ให้เรอือยู่
ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัย 
และค่าซ่อมแซมถาวรเพือ่ให้เรือกลบัคนืสูส่ภาพ
เช่นก่อนเรือโดนกัน และค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็น
อย่างอืน่ทีเ่กีย่วกบัการซ่อมแซม เช่น ค่าไล่แก๊ส 

ค่าท�าความสะอาดถัง ค่าภาระท่าเรอื ค่าควบคมุ
ดแูลการซ่อมแซม ค่าตรวจและยนืยนัมาตรฐาน
เรอื ค่าใช้อู ่ค่าเทยีบท่าหรอืค่าบรกิารอย่างอืน่ที่
เรียกเก็บตามระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม 
เป็นต้น

นอกจากค่าเสยีหายตามวรรคหนึง่ ค่าเสยี
หายอนัพงึเรยีกได้ให้รวมถงึค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี้ 
จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการช่วย
เหลือ กู้ภัยทางทะเล จะต้องจ่ายการเฉลี่ย 
ความเสียหายทัว่ไป ค่าภาระและค่าใช้จ่ายอันควร
อย่างอื่นที่เกิดขึ้นเพราะเรือโดนกัน พร้อมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายให้แก่บคุคลภายนอกตามสญัญา 
โดยผลของกฎหมายหรือหนีต้ามกฎหมายอย่าง
อืน่เพราะเรอืโดนกนั และค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายไป
เป็นค่าเช่ือเพลิงบนเรอืและอปุกรณ์ประจ�าเรอืที่
สูญหายหรอืเสียหายจากเรือโดนกนัทีไ่ม่ได้รวม
อยูใ่นค่าซ่อมแซม นอกจากนัน้จะยงัมค่ีาใช้จ่าย
จากการขาดรายได้ในค่าระวาง ค่าเช่า ค่าโดยสาร 
หรอืค่าตอบแทนอย่างอืน่ทีจ่ะได้รบัตามสญัญา 
หรือจากการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ 
ในระหว่างการซ่อมแซม ท้ังนี ้ ให้หกัค่าใช้จ่าย 
อันจะเกิดขึ้นหากมีการปฏิบัติตามสัญญา 
หรอืใช้ประโยชน์จากเรอืนัน้ออกเสียก่อน

ในกรณีที่เรือได้รับการซ่อมแซมความ 
เสียหายอันเกิดจากเรือโดนกัน พร้อมกับการ
บ�ารงุรักษาตามปกตทิีม่ขีึน้ตามรอบระยะเวลา 
หรือพร้อมกับการซ่อมแซมความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากกรณีอื่น ความเสียหายอันพึง 
เรยีกได้ ให้รวมถงึค่าใช้อู ่ค่าเทยีบท่า หรอืค่าบริการ
อย่างอืน่ท่ีเรยีกเกบ็ตามระยะเวลาเฉพาะในส่วน
ทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการซ่อมแซมจากเรือโดนกัน 
และค่าเสยีหายจากการขาดรายได้ หรือการที ่
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือในระหว่าง 
การซ่อมแซม เฉพาะในส่วนของระยะเวลา 
ที่เพิ่มขึ้นเพราะการซ่อมแซมความเสียหาย 
จากเรอืโดนกนั

ในกรณีที่การซ่อมแซมเรือจ�าเป็นต้อง 
น�าวัสดุที่มีสภาพดีกว่าหรือมีมูลค่าสูงกว่า 
มาเปลีย่นส่วนทีเ่สยีหาย ให้ประโยชน์ดงักล่าว
ตกแก่เรอืนัน้

ฟaBOAT Tips
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ความสมบูรณ์พูนพร้อมด้วยทรัพย์ ย่อม
เป็นที่ปรารถนาของปุถุชนคนท่ียังไม่สิ้นกิเลส
อย่างพวกเราท้ังหลาย จงึพากเพียรแสวงหามา
ครอบครองด้วยวิธีต่าง บ้างก็ท�าไปอย่างผิด
ท�านองครองธรรมโดยไม่รูส้กึระอายใจ อนัสบื
เนือ่งมาจากความมกิีเลสหนาปัญญาหยาบของ
ตนเป็นสาเหตุหลัก ส�าคัญผิดคิดไปว่าความ
ร�่ารวยด้วยสมบัติทางโลกจะน�ามาซ่ึงความสุข
กายสบายใจไปชั่วชีวิต รวมทั้งความมั่นคงใน
อนาคตของลกูหลานเหลนด้วย ซ่ึงนบัเป็นความ
เข้าใจทีเ่ลอะเลอืนอย่างน่าสมเพชเวทนายิง่นัก

ตามความเป็นจรงิแล้ว ความสุขทีแ่ท้ของคน
เรามิได้ขึ้นกับปัจจัยภายนอกแต่อย่างใดเลย  
เหล่าน้ันเป็นเพียงเครื่องอ�านวยความสะดวก 
ในการยงัชพีเท่านัน้ ใช้ประโยชน์ได้เพยีงชัว่คราว 
สั้นบ้าง ยาวบ้าง ตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้  
เหลอืกเ็พยีงแต่บญุ(กรรมด)ี และบาป (กรรมชัว่) 
ท่ีจะยังจิตติดวิญญาณตามให้ผลในชาติต่อๆไป 
เมือ่เป็นเช่นนัน้เราจะหาความสขุทีจ่รีงัได้อย่างไร 
พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้อย่างชัดเจนมาก 
หลกัการกไ็ม่ยุง่ยากซับซ้อนด้วย ทกุคนสามารถ
น�าไปปฎิบัติได้แน่นอน ถ้ามีศรัทธาและความ

Special report

เข้าใจเพยีงพอ
ความทุกข์และสุขของคนเราขึ้นอยู่กับ

สภาวะของจติใจเป็นส�าคญั ถ้าท�าให้จติสงบได้
ความสุขทีแ่ท้ย่อมบงัเกิดขึน้ สมดงัพทุธภาษติที่
ตรสัไว้ว่า” นตัถ ิสนัติ ประรงั สขุงั” ซ่ึงหมาย
ถงึ”สุขอืน่ยิง่กว่าความสงบ ไม่ม”ี คือสภาวะจติ 
ที่ปราศจากกิเลสคลุกเคล้าให้เศร้าหมอง  
เป่ียมด้วย ความสะอาด สว่างและสงบ อนัเป็น
สภาพเดมิแท้ของจติทกุดวงทีเ่ราทกุคนยงัคงมี
อยูใ่นส่วนทีเ่ป็นแก่นแท้ เรยีกว่า “จติประภสัสร” 
ซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสต่างๆ ได้แก่ ความโลภ 
ความโกรธ และความหลง เป็นต้น จึงเข้าไม่ถงึ
ความประภัสสรของจิตตน อันเป็นสภาวะ 
แห่งความสขุสงบทีจ่รีงัยัง่ยนืชัว่นจินรินัดร์

พระพทุธองค์ยงัทรงสอนไว้ด้วยว่า “จติตงั 
ทนัตงั สุขา วหงั” ความหมายตามภาษาชาวโลก

ทรัพย์อันประเสริฐ เลิศเลอค่า
กว่าสมบัติอื่นใด
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Special report

“พาหุสัจจะ” หมายถึง ความเป็นผู้ได้
ศกึษาเล่าเรยีนมาก

“จาคะ” หมายถงึ ความเสยีสละ เอือ้เฟ้ือ
เผือ่แผ่

“ปัญญา” หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ
ถ่องแท้ในเหตผุล ดชีัว่ ถกูผดิ คณุโทษ ประโยชน์ 
มใิช่ประโยชน์รู้คดิ รูพิ้จารณาและรู้ทีจ่ะจดัท�า

อริยทรัพย์ เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่
ภายในจติใจดกีว่าทรัพย์ภายนอก เพราะไม่มผีู้
ใดแย่งชิง ไม่สูญหายไปด้วยภยันตรายต่างๆ 
ท�าให้ใจไม่อ้างว้างยากจน และเป็นทุนสร้าง
ทรพัย์ภายนอกได้ด้วย

จากค�าอธบิายของท่าน อาจารย์ ประยุทธ 
ปยตุโต ข้างต้น เหน็ได้อย่างชดัเจนในคณุค่าและ
ความหมายของ อรยิทรพัย์ ทีม่ต่ีอชวีติจติใจของ
เรา เป็นเรื่องท่ีทุกคนสร้างสมได้ด้วยตนเอง  
เป็นหนทางน�าไปสู่ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวร 
กว่าการพึ่งพิงทรัพย์ภายนอกใดๆ ไม่แต่เพียง 
ในชาตินี้เท่านั้น ทรัพย์อันประเสริฐเหล่านี้ 
ยั ง เป ็นทุนส�าหรับการเดินทางต ่อไปใน 
ภพภูมิหน้าถ้าเรายังหลงเหลือกิเลสเป็นเชื้อ 
ให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎฎ์ สืบไปอีก  
เรามาเร ่งแสวงหาอริยทรัพย์กันเถิดครับ  
เพราะมีความประเสริฐเลิศเลอค่ากว่าทรัพย ์
ภายนอกใดๆ ทัง้ทีย่งัสร้างสมได้ด้วยตนเองกัน
ทกุคน

อย่างเราๆ ก็คอื”จติทีฝึ่กดแีล้ว ย่อมน�าความสุข
มาให้” ท่านทรงชีใ้ห้เหน็อย่างชดัเจนว่า การฝึก
จติเป็นเรือ่งทีท่กุคนท�าได้ อนัจะน�ามาซึง่ความ
สุขท่ีเราต่างปรารถนา หลักปฎิบัติโดยทั่วไป
ได้แก่ การให้ทาน การรกัษาศีล และการเจรญิ
ภาวนา หลักพื้นฐานของการท�าบุญนั่นเอง  
ซ่ึงขอเว้นทีจ่ะกล่าวถงึรายละเอยีดในทีน่ี้

ส�าหรับค�าว ่าทรัพย ์อันประเสริฐ น้ัน  
แปลความมาจาก ค�าว่า “อรยิทรัพย์” อนัเป็น
ส ่วนหนึ่งของหลักพุทธธรรมค�าสอนของ 
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ประกอบด้วย
ทรัพย์ 7 ประการ ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ  
โอตปัปะ พาหสัุจจะ จาคะ และปัญญา

ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม ซึง่เรยีบเรยีงโดย สมเดจ็พระพทุธ
โฆษาจารย์ (ป.อ.ปยตุโต) ได้ให้ความหมายไว้
ดงันี้

“อริยทรัพย์” คือ ทรัพย์อันประเสริฐ 
ทรพัย์คอืคณุธรรมประจ�าใจอนัประเสรฐิ

“ศรัทธา” หมายถงึ ความเชือ่ท่ีมเีหตผุล 
มัน่ใจในหลกัท่ีถอืและในการทีท่�า

“ศีล” หมายถึง การรักษากายวาจา 
ให้เรยีบร้อย ประพฤตถูิกต้อง ดีงาม

“หิริ” หมายถึง ความละอายใจต่อการ
ท�าความชัว่

“โอตตัปปะ” หมายถึง ความเกรงกลัว 
ต่อความชัว่
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