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สวัสดีครับ ท่านผู้เห็นคุณค่าของ 
การติดตามอ่านและให้การสนบัสนนุ  ในรปูแบบใดกต็าม นับเป็นพลงัส�าคญัทีส่ร้างเสริมแรงใจให้ทมีงานมุง่มัน่ท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลงั

ในการสรรหาสาระดีๆ  ทีค่วรค่าแก่การรรบัรูแ้ละน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวติประจ�าวนัโดยเฉพาะในหมูผู่เ้กีย่วข้องกบักจิกรรมทางน�า้ทัง้หลาย
ในฉบบัช่วงปลายฤดฝูนทีย่งัไม่มทีท่ีาว่าจะหยดุตกง่ายๆ นี ้ เรายินดนี�าเสนอเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยัในทะเล ได้แก่ ห่วงชชูพี หรือ พวงชชูพี 

อปุกรณ์ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั และเรือ่งเรอืโดนกนัซึง่เป็นค�าทีไ่ม่คุน้หคูนทัว่ไปเท่าใดนกั เป็นศพัท์เฉพาะของชาวเรอืเมือ่เกดิอบัุติเหตุการกระทบกระแทก
กันระหว่างเรือ เขาไม่ใช้ค�าว่า “เรือชนกัน” เช่นพาหนะทางบก แต่เรียกว่า “เรือโดนกัน” ซึ่งมีข้อควรรู้มากมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
ของคูก่รณ ีลองอ่านดนูะครบั

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยู ่ในซีรี่ย์ของ เบื้องหลังความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อเรื่อง สิทศวรรษ  
แห่งการเจรญิเติบโต ซึง่เป็นตอนที ่ 6 มข้ีอชวนคิดวเิคราะห์อยูม่ากมายในการสร้างความเจรญิสารพดัด้านได้อย่างก้าวกระโดดของมหาอ�านาจชาตนิี้ 
สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการบรหิารและพฒันาองค์กรต่างๆของเราได้ในหลายลกัษณะ ถ้าเรามสีตปัิญญาและความมุง่ม่ันทีส่งูพอ

พบกันฉบบัรบัลมหนาวครบั
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บรรณาธิการบริหาร





News
06

กรมทะเล ร่วมงานฝึกปฏิบัติการ  
ศรชล. ปกป้องทะเลไทย

กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ทำาบุญ เรือ ต.98  
และ เรือ ต.99 ก่อนเรือปลดประจำาการ 

วนัที ่ 2 กนัยายน 2565 ทีผ่่านมา กรมกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
โดยส�านกังาน ทช.ที2่ (ชลบรุ)ี และกลุม่ประสานงาน ศรชล. เข้าร่วมชมการฝึก 
การต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล และการปราบปรามการลกัลอบขนอาวธุ 
ทีม่อีานุภาพท�าลายล้างสูง (WMD)/สนิค้าทางทะเลทีผ่ดิกฎหมายหรอืสนิค้าต้องห้าม
ตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศ ณ บรเิวณพืน้ท่ีท่าเรือจกุเสมด็ จ.ชลบรุ ีโดยใช้ก�าลงั
หลกัของ ศรชล.ภาค 1 ด�าเนนิการฝึก ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการฝึกบรหิารวกิฤตการณ์
ระดบัชาต ิ ประจ�าปี 2565 โดยม ีพลเรอืเอก เถลงิศกัดิ ์ ศริสิวสัดิ ์ เสนาธกิาร 
ทหารเรอื ในฐานะเลขาธกิาร ศรชล. เป็นประธานตรวจเย่ียมการฝึก พร้อมทัง้ 
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้สงูของหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมการฝึกครัง้นี ้ โดยมเีรอืประกอบด้วย  
เรือจากกองทัพเรือ (ร.ล.จักรีนฤเบศร,ร.ล.สิมิลัน, ร.ล.ตากใบ) กรมศุลกากร  
(เรือ ศก.609) กองบังคับการต�ารวจน�้า (เรือ 631)/เฮลิคอปเตอร์จาก 
กองทพัเรอืถงึ 3 ล�า (S-70B Sea Hawk,Super Lynx 300 ,S-76B/เนวซีลี  
หรอืชดุปฏบิตักิารพเิศษ จากหน่วยบญัชาการสงครามพเิศษทางเรอื กองเรอืยทุธการ 
พร้อมน�า เรือปฏบิตักิารพเิศษแบบใหม่ หรือทีเ่รยีกกนัว่า เรอืยางท้องแข็งทางยทุธวธีิ 
หรอื Special Operations Craft Rigid Hull Inflatable Boat (SOC RHIB) 2 ล�า 
พร้อมด้วยชดุแพทย์ฉกุเฉนิจากโรงพยาบาลอาภากรเกยีรตวิงศ์ ฐานทพัเรอืสตัหบี 
ชดุถอดท�าลายอมภณัฑ์ หรอื EOD จากกรมสรรพาวธุทหารเรอื แลชุดตรวจอาวธุ
ทีม่อี�านาจท�าลายล้างสงู หรอื Weapons of Mass Destruction หรอื WMD  
จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และปรมาณูเพื่อสันติ โดย ร.ล.จักรีนฤเบศร  
เป็นเรอืส�าหรบัคณะผูบ้งัคบับญัชาชมการฝึกฯ เรอืหลวงสมิลินั เป็นเรอืสนิค้าสมมตุิ
ทีถ่กูยดึและลกัลอบขนอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู จงึนบัเป็นโอกาสดทีีท่่าน 
จะได้เหน็ภาพหนึง่ในการปฏบิตักิารในการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
ของไทย ทีไ่ม่สามารถหารบัชมได้โดยง่าย และเพือ่เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
สร้างความม่ันใจให้กับพี่น้องประชาชนในบทบาทของหน่วยงานความมั่นคง 
ทางทะเลทีส่�าคญัของประเทศ

ตามที่ กองทัพเรือได้เสนอขออนุมัติปลดระวาง เรือ ต.98 เรือ ต.99 ต้ังแต่  
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ได้จัดพิธีท�าบุญก่อนเรือ 
จะปลดประจ�าการข้ึน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่เรือทั้ง 2 ล�า โดย เรือ ต.98  
และ เรอื ต.99 เป็นเรอืท่ีได้รับพระมหากรุณาธคิณุจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานทั้งพระราชด�าริ  
และพระบรมราชวนิจิฉยัเก่ียวกับการต่อเรือ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเรอืทัง้ 2 ล�า 
สร้างโดยกรมอู่ทหารเรอื ท�าให้กองทพัเรอืมขีดีความสามารถในการต่อเรือเพ่ือใช้ปฏบิตังิาน
ภายในน่านน�า้ไทย

ส�าหรับเรือ ต.98 เป็นเรือประเภทเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ขึ้นระวางประจ�าการ 
เมื่อ 7 มีนาคม 2528 ภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติราชการเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ  
รวมระยะเวลาประจ�าการท้ังส้ิน 37 ปี ระหว่างการประจ�าการของเรอื ต.98 ได้ปฏบิตัภิารกจิ
ท่ีส�าคญั เช่น การรกัษาอธปิไตยของชาติจากเหตุการณ์การปะทะกับเรอืต่างชาตบิรเิวณพืน้ที่
ชายแดนของทพัเรอืภาคท่ี 3

ส�าหรับ เรือ ต.99 เป็นเรือประเภทเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ขึ้นระวางประจ�าการ  
เม่ือ 9 มกราคม 2531 รวมระยะ เวลาประจ�าการถงึปัจจบุนั 34 ปี ระหว่างการประจ�าการของ 
เรือ ต.99 ได้ปฏบิตัภิารกิจท่ีส�าคัญ เช่น การลาดตระเวนรักษาอธปิไตยของชาต ิพืน้ทีช่ายแดน
ภาคตะวนัออกและพืน้ทีช่ายแดนฝ่ังอันดามนั เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล
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เรือ Hood 35 โดย Lyman-Morse
YANMAR Marine International (YMI) จับมือแน่น 

กั บ ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น ก า ร ต่ อ เ รื อ  “ L y m a n - M o r s e ”  
และตำ านานของเค ร่ือง เจ็ท พ่นน� า  “Hami l tonJet”  
เ พ่ื อ ใ ห้ ได้ ม า ซ่ึ ง คำ า ต อ บ ท่ี ล� า ส มั ย สำ า ห รั บ เ รื อ ลำ า แ ร ก 
ในรุ่น Hood 35 LM โดย Lyman-Morse

เปิดตัวในเดอืนมถุินายน เรอืล�าที ่1 “Shadow” ตดิต้ังเครือ่งยนต์คู ่
ของ YANMAR รุ่น 6LY440 โดยจบัคูก่บัเครือ่งเจท็พ่นน�า้ ของ Hamilton 
Waterjet รุ่น HJX29 ท�าให้เกดิเรอืเรว็หลงัคาแข็งทีล่�า้ยคุ และสามารถ 
ท�าความเรว็ได้กว่า 40 นอต

เรอืยอช์ทแบบประหยดั ของ Lyman-Morse ซ่ึงถกูหล่อขึน้โดยใช้
แม่พิมพ์เย็น เป็นเรือส�าราญล�าแรกในสหรัฐอเมริกา ที่ติดตั้งเครื่องเจ็ท 
พ่นน�า้แบบใหม่ มปีระสิทธิภาพสงูกว่าและทรงพลงักว่า โดยมรีะบบการ
ควบคุมระดับเดียวกับท่ีใช้ในกองทัพ เรือ Shadow ยังได้รับการติดตั้ง
ระบบท�างานแบบอตัโนมตัโิดยไม่ต้องมคีนควบคุม ด้วยเทคโนโลยทีีล่�า้หน้า
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ตวัแทนจ�าหน่ายเครือ่งยนต์ YANMAR นัน่คอื Mack Boring & Parts Co. เป็นผูร้บัผิดชอบ 
ในการจัดหาเคร่ืองยนต์ YANMAR รุ่น 6LY440 ซ่ึงถูกคัดเลือกว่าเป็นเครื่องยนต์ท่ีเหมาะสม 
ส�าหรบัระบบทีไ่ด้รบัการผสมผสานใหม่ในการขบัเคลือ่นเรอื เพือ่แสดงถงึสมรรถนะ ประสทิธิภาพ 
ในการจดัการน�า้มนัเชือ้เพลงิ ความวางใจได้ และการท�างานทีเ่งยีบและนุม่นวล

เครือ่งยนต์รุน่ 6LY มีความเรว็รอบ 3300 รอบ/นาท ี440 แรงม้า (324 kW) เป็นเครือ่งยนต์ 
ที่ถูกผลิตเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการใช้งานทางทะเล และเหมาะอย่างยิ่งกับระบบขับเคลื่อน 
ทัง้แบบใช้เพลาขับและแบบเจท็พ่นน�า้ มแีรงบดิสงู ส่งผลให้เครือ่งยนต์มอีตัราเร่ง และสมรรถนะ 
ในการตอบสนองที่ดีเยี่ยม และเนื่องจากขนาดของเครื่องยนต์ที่กระทัดรัด แบบ 6 สูบเรียง  
ระบบฉดีน�า้มนัเช้ือเพลงิแบบรางร่วม (common rail) จงึเหมาะอย่ายิง่ส�าหรบัการตดิตัง้ในเรอืใหม่
ทีม่ขีนาดห้องเครือ่งยนต์ทีจ่�ากดั

Kevin Carlan ประธานกรรมการบริหารของ YMI ในสหรัฐอเมริกา ได่กล่าวว่า  
“YMI มคีวามภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ท่ีได้มส่ีวนร่วมในโครงการทีย่ิง่ใหญ่นี ้เคร่ืองยนต์ YANMAR  
ที่ได้รับการติดตั้งเข้ากันกับเครื่องเจ็ทพ่นน�้าของ Hamilton Jets เป็นค�าตอบที่ดีที่สุด 
ในด้านความเรว็ ก�าลงั อกีทัง้ยงัมีการสัน่สะเทอีนน้อยและเสยีงในระดบัต�า่ เคร่ืองยนต์ YANMAR 6LY 
ได้ถกูพัฒนาขึน้เป็นรุน่ที ่4 เป็นเครือ่งยนต์ท่ีเรยีบง่ายแต่แขง็แรงทนทาน เหมาะอย่างย่ิงส�าหรบั
การใช้งานในสภาวะทีถ่กูออกแบบมา ซึง่ให้สมรรถนะทีท่รงพลังและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม”

  



11

MAGAZINE I PAGEMAGAZINE I PAGE

  
“การเปิดตัวที่โดดเด่นของ เรือ Hood 35 LM เป็นผลมาจากการ 

ท�างานหนักของบุคลากรของ Yanmar ที่ได้ท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
กับทีมงานของ Mack Boring และ Hamilton และ Lyman-Morse  
เรารอคอยที่จะเห็นการจับคู่ของ 6LY กับเครื่องเจ็ทพ่นน�้าของ Hamilton  
ในเรอืล�าต่อๆ ไปท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตข้างหน้า”

Shadow เป็นตวัอย่างของการรวบรวมเอาเทคโนโลยลี�า้สมยั เข้ากบังานฝีมอื
ระดบัโลก และสมรรถนะทีย่อดเยีย่ม เท่าทีม่อียูใ่นปัจจบุนัน้ี การออกแบบตวัเรอื
ประกอบด้วยความสวยงามตามวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและลวดลายที่คลาสสิค 
แบบ Downeast

เรือ Hood 35 LM เป็นสญัลกัษณ์ของความร่วมมอืทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
อย่างงดงามระหว่าง Lyman-Morse และ C.W. Hood Design ดงัเช่นปรากฏ 
บนเรือ Hood 57 LM

จากประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ยาวนาน  
และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในกลุม่เรอืสนัทนาการ 
Yanmar กล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่าเป็นผู้สร้างมาตรฐานระดับโลกในด้าน 
การขับเคลือ่นเรอืขนาดเล็กและเรือใบส�าหรับอนาคต
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ห่วงชูชพี หรือ พวงชชูพี จดัว่าเป็นอปุกรณ์
ช่วยชีวิตท่ีเรารู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
อุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ และมวีตัถปุระสงค์หลัก
ในการใช้ป้องกัน และช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุ 
การจมน�้าที่ราคาไม่สูงนัก มีอายุการใช้งาน 
ที่คงทนยาวนาน ท�าให้ห่วงชูชีพเป็นอุปกรณ์ 
ที่ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในกิจกรรมทางน�้า 
ทัง้น�า้ทะเลและน�า้จดื รวมถงึตามเรอืขนาดเลก็ไป
จนถงึเรือพาณชิย์ขนาดใหญ่ทีเ่ดนิทางในน่านน�า้
สากล ด้วยเหตผุลทีก่ล่าวมานี ้เราจงึควรท�าความ
รูจ้กักับเจ้าพวงชชูพีหรอืห่วงชชูพีนีใ้ห้มากยิง่ขึน้

โดยทัว่ไปห่วงชูชีพจะท�าขึน้จากวัสด ุ 2 แบบ 
คือ แบบที่ท�าด้วยฟองน�้าแล้วห่อด้วยผ้าดิบ  
และแบบแข็งที่ท�าจากไฟเบอร์ หรือโพลีเอทินิล  
ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและความคงทนสูงกว่า  
ราคากสู็งกว่าตามไปด้วย นอกจากน้ียงัมีห่วงชูชพีที่

ท�าจาก PVC (Polyvinyl Chloride) ด้วยเช่นกนั
ในการเลอืกห่วงชชูพีน้ัน ท่านจะต้องทราบ 

ถึงลักษณะของงานที่จะน�าไปใช้ ก่อนตัดสินใจ 
เลอืกซือ้ ซึง่มหีวัข้อหลกัๆ ดังนี้

ขนาด ทีน่ยิมโดยทัว่ไปในท้องตลาดจะมอียู่ 
2 ขนาด คอื ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 เซนตเิมตร 
และ 65 เซนตเิมตร

น�้าหนัก ขนาดที่นิยมทั่วไปในท้องตลาด 
จะมอียู ่2 ขนาด คอื 2.5 กโิลกรมั และ 4 กโิลกรมั

ส ีสท่ีีนยิมส่วนใหญ่คอื สีส้ม, สขีาวคาดแดง 
เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น หากเป็นการน�าไปพยุงตัว 
เวลาเล่นน�า้ทะเลกส็ามารถเลอืกใช้ห่วงชชูพีแบบ 
ขนาด และสีใดก็ได้ หรืออาจจะใช้ห่วงยาง  
แผ่นโฟมลอยตัวทั่วๆ ไป ซ่ึงมีขนาดและสีสัน 
ที่หลากหลาย แม ้กระทั่งยางรถยนต์เก ่าๆ  
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ก็สามารถน�าไปใช้ได้ แต่ถ้าหากท่านน�าไปใช ้
บนเรอื เช่นเรอืเดินสมทุรระหว่างประเทศกจ็ะต้อง
ใช้ห่วงชชูพีทีผ่ลติได้ตามมาตรฐานความปลอดภยั
ในชีวิตทางทะเล หรือ SOLAS โดยจะต้องมี
คณุสมบตัดิงันี้

สีส้มเท่าน้ัน และยังต้องจัดเตรียมให้มีไว ้
บนเรือ ทั้งแบบน�้าหนัก 2.5 กิโลกรัม และ  
4 กิโลกรัมด้วย เนื่องจากห่วงชูชีพน�้าหนัก  
4 กโิลกรมั จะถกูออกแบบมาให้ใช้ร่วมกบัอปุกรณ์
ระบุต�าแหน่งคนตกน�้า (Man Overboard)  
โดยห่วงชชีูพน�า้หนกั 4 กโิลกรมันัน้ มนี�า้หนักมาก
พอที่จะสามารถลากอุปกรณ์ระบุต�าแหน่ง 
คนตกน�า้นีล้งไปกับห่วงชูชพีได้

รปูทรงของห่วงชชูพีนัน้ยังมรีปูทรงอืน่ๆ อกี
คอื รปูทรงเกอืกม้า (Horseshoe) ซึง่ออกแบบ 
มาเพือ่ช่วยให้การช่วยชีวติท�าได้ง่ายขึน้ ห่วงชชูพี
รูปเกือกม้าส่วนใหญ่จะผลิตจากโพลีเอสเตอร์  
และมปีลอกหุม้ภายนอกท�าจาก PVC ซ่ึงสามารถ
ถอดซกัได้ และยงัมกีระเป๋าใส่ห่วงชชูพีชนดิขายแยก
ต่างหากด้วย ในปัจจุบันห่วงชูชีพชนิดนี้ยังไม่มี
มาตรฐานระหว่างประเทศใดๆ รับรองไว้

นอกจากนี้ทางผู ้ผลิตบางรายยังมีการ
ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ เพื่อให้ 
การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
เช่น ชดุอปุกรณ์ช่วยเหลอืคนตกน�า้ทีป่ระกอบด้วย 
ชดุเข็มขดัรดัตัวผูป้ระสบภยั สายช่วยชวีติลอยน�า้ 
และบรรจภุณัฑ์ทีอ่อกแบบมาให้เก็บ และตดิตัง้ไว้
บรเิวณราวเรอือย่างถาวร และง่ายต่อการใช้งาน

ห ่วงชูชีพเป ็นสินค ้า ท่ี มี อุปกรณ์เสริม 
จ�านวนมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัย เช่น ไฟติดห่วงชูชีพ  
โดยจะส่งสัญญาณแสงอัตโนมัติเม่ือลงสู ่น�้า  
และเชือกลอยน�้าเพื่อผูกระหว ่างห ่วงชู ชีพ 
กับตัวเรือ รวมถึงขายึดห่วงชูชีพเพื่อการติดตั้ง 
บนตวัเรอื

ส�าหรับการเก็บรกัษาน้ัน โดยปกตห่ิวงชชีูพ
ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับทุกสภาพอากาศ  
และแสงแดด อย่างไรกต็ามเพือ่ยดือายกุารใช้งาน 
ควรหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงๆ การเก็บในท่ีชื้น  
การสัมผัสของมีคม และควรหมั่นตรวจสอบ
อปุกรณ์หลงัการใช้งานทุกครัง้

ห่วงชูชพี และอปุกรณ์เสริมนัน้ เป็นอกีหนึง่
ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือ 
คนตกน�า้ ส�าหรบัท่านทีใ่ช้เวลากบักจิกรรมทางน�า้
อยู่เป็นประจ�า ก็ควรท่ีจะพึงระลึกไว้เสมอว่า  
ในเรอืงของความปลอดภยักนัไว้ก่อนย่อมดกีว่าแก้
แน่นอน
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เรือเมื่อกระทบกระทั่งชนเฉี่ยวกันนั้น 
เขาเรียกว่า “โดนกัน” และการป้องกันเรือ 
โดนกันก็จะต ้องมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การจราจรทางน�า้เป็นกฎเกณฑ์เป็นหลกัทีจ่ะ
ต้องปฏิบตัเิพือ่ความปลอดภยัในการเดนิเรอื

“เรอืโดนกนั” นัน้หมายความว่า เหตทุีเ่รอื
เกิดการปะทะซึ่งกันและกัน หรือปะทะกับ 
เรอืล�าอืน่ ท�าให้เกดิความเสยีหายแก่ตัวเรอืกด็ี 
หรอืทรพัย์สนิกดี็ หรอืบคุคลบนเรอืก็ดี ท่ีมกีาร
ปะทะกันล�าหนึง่ล�าใด หรอืทุกๆ ล�าทีป่ะทะกนั 
นอกจากนัน้ยงัหมายความรวมถงึการท่ีเรอืได้ก่อ 
หรือได้รับความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจาก 
การปฏิบตั ิ หรือไม่ได้ปฏิบตัเิก่ียวกับการบงัคบั
เรือหรือการควบคุมเรือ หรือการฝ่าฝืนกฎ 
ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการเดนิเรอื ถงึแม้ว่าเรอืจะมไิด้
มีการปะทะกัน ไม่ว่าเหตุจะเกิดข้ึนในน่านน�้า 
ใดกต็าม

เมื่อเรือเกิดโดนกันแล้วก็จะต้องมีคน 
รับผิดชอบในกรณีท่ีเรือโดนกัน โดยจะต้อง 
เป็นไปตามส่วนแห่งความผิดของเรือแต่ละล�า 
และในการพิสูจน์ความผิดกรณีเรือโดนกันน้ี  
ก็ไม ่สามารถน�าบทสันนิษฐานความผิดที ่
บญัญตัไิว้ในกฎหมายอืน่มาใช้บงัคบัได้

เรือที่เกิดอุบัติเหตุโดนกันแล้วสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าเรือแต่ละล�าท่ีเป็นคู ่กรณีได้ใช ้
ความระมดัระวงั ความสามารถในการเดนิเรอื
อย่างเต็มที่แล้ว และไม่ได้ละเมิดกฎข้อบังคับ

ใดๆ เกีย่วกบัการเดินเรอื หรอืเป็นทีเ่กดิเพราะ
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่เกิดน้ันไม่อาจ 
รู้ได้ว่าสาเหตุเรือโดนกันนั้นเกิดจากสาเหตุใด 
เรือแต่ละล�าก็จะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 
กนัเอง แต่ถ้าสาเหตุของเรอืโดนกนันัน้ เกดิจาก
ความผิดของเรือล�าเดียว เรือล�านั้นต้องรับผิด 
ต่อความเสยีหายทีเ่กดิข้ึน

ถ้าเรือโดนกันเกิดจากความผิดของเรือ
ตั้งแต่สองล�าขึ้นไป และไม่อาจก�าหนดส่วน 
แห่งความผิดของเรือแต่ละล�าได้ เรือล�าที่ผิด

  

 

เรือโดนกนั 
ควรปฏิบตัิอย่างไร?
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แต่ละล�าต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
เท่าๆ กัน แต่ถ้ามีความเสียหายท่ีเกิดแก่เรือ 
และทรัพย์สินบนเรือ เรือล�าท่ีผิดแต่ละล�า 
ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนไม่เกนิส่วน
แห่งความผิดของตน และความเสียหายท่ีเกิด 
แก่ชวีติ ร่างกาย หรืออนามยัของบคุคลบนเรอื
ของเรือล�าที่ผิดแต่ละล�า ต้องรับผิดต่อความ 
เสยีหายทีเ่กดิขึน้อย่างลกูหนีร่้วมกนั

กรณีเรือโดนกันเนื่องจากความผิดของ 
ผู ้น�าร่อง เรือล�าที่ผิดจะปฏิเสธความรับผิด 
ต่อความเสียหายทีเ่กดิข้ึนมไิด้

ในกรณีที่เรือเสียหายไม่สามารถซ่อมได้ 
หรือค่าซ่อมเรือท�าให้เรือกลับคืนสู่สภาพเดิม 
สงูกว่าราคาเรือในช่วงเวลานัน้ ค่าเสยีหายอนัพงึ
เรียกได้ให้รวมถึงราคาเรือตามมูลค่าในเวลา 
ทีเ่รือโดนกนั โดยค�านงึถงึประเภท อายุ สภาพ 
ลักษณะการใช้งาน ราคาแห่งมูลค่าการท�า
ประกันภัย ราคาเรือที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน  
และปัจจยัอย่างอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัเรอืนัน้

นอกจากค่าเสียหายแล้ว ให ้รวมถึง 
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัย 
ทางทะเล การเฉลีย่ความเสยีหายทัว่ไป ค่าภาระ 
และค ่าใช ้จ ่ายอันควรอย ่างอื่น ท่ี เ กิดข้ึน 
เพราะเรือโดนกัน และค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายให ้
แก่บุคคลภายนอกตามสัญญา โดยผลของ
กฎหมายหรือหนี้ตามกฎหมายอย ่างอื่น 
เพราะเรือโดนกัน พร้อมค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายไป
เป็นค่าเชือ้เพลงิบนเรอืและอปุกรณ์ประจ�าเรอื 
ท่ีสญูหายหรือเสยีหายจากเรือโดนกันทีไ่ม่ได้รวม
อยู่ในการประเมินราคาเรือตามวรรคหน่ึง  
และค่าใช้จ่ายจากการขาดรายได้ในค่าระวาง  
ค่าเช่า ค่าโดยสารหรือค่าตอบแทนอย่างอื่น 
ทีจ่ะได้รบัตามสญัญาหรือจากการท่ีไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเรือ ทั้งนี้ให้หักค่าใช้จ่าย 
อนัเกดิขึน้หากมกีารปฏบิตัติามสญัญา หรอืใช้
ประโยชน์จากเรือนัน้ออกเสยีก่อน

ในกรณีที่เรือเสียหายแต่เพียงบางส่วน  
ค่าเสยีหายอนัพงึเรยีกได้ให้รวมถงึค่าซ่อมแซม
ชั่ วคราวที่ ได ้กระท�าขึ้นตามสมควรเพื่อ 
ให้เรืออยู ่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้ 
อย่างปลอดภยัและค่าซ่อมแซมถาวรเพือ่ให้เรอืก
ลบัคนืสูส่ภาพเช่นก่อนเรือโดนกัน และค่าใช้จ่าย
อันจ�าเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม  

เช่น ค่าไล่แก๊ส ค่าท�าความสะอาดถงั ค่าภาระ
ท่าเรอื ค่าควบคมุดแูลการซ่อมแซม ค่าตรวจ
และยืนยันมาตรฐานเรือ ค่าใช้อู่ ค่าเทียบท่า 
หรือค ่าบริการอย ่างอื่นที่ เรียกเก็บตาม 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการซ่อมแซม เป็นต้น

นอกจากค ่าเสียหายตามวรรคหนึ่ ง  
ค่าเสียหายอันพึงเรียกได้ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ดงัต่อไปนี ้ จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายไปเพือ่
การช่วยเหลอื กูภ้ยัทางทะเล จะต้องจ่ายการ
เฉลีย่ความเสยีหายทัว่ไป ค่าภาระและค่าใช้จ่าย
อันควรอย่างอื่นที่เกิดขึ้นเพราะเรือโดนกัน 
พร้อมทัง้ค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายให้แก่บคุคลภายนอก
ตามสัญญา โดยผลของกฎหมาย หรือหนี้ 
ตามกฎหมายอย่างอื่นเพราะเรือโดนกัน  
และค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายไปเป็นค่าเชือ่เพลงิบนเรอื
และอุปกรณ์ประจ�าเรือที่สูญหายหรือเสียหาย
จากเรือโดนกันที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าซ่อมแซม 
นอกจากนัน้จะยงัมค่ีาใช้จ่ายจากการขาดรายได้
ในค่าระวาง ค่าเช่า ค่าโดยสารหรอืค่าตอบแทน
อย่างอ่ืนท่ีจะได้รับตามสัญญา หรือจากการ 
ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือในระหว่าง 
การซ่อมแซม ทัง้นี ้ให้หกัค่าใช้จ่ายอนัจะเกิดขึน้
หากมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือใช้ประโยชน์
จากเรอืนัน้ออกเสยีก่อน

ในกรณีที่เรือได้รับการซ่อมแซมความ 
เสียหายอันเกิดจากเรือโดนกันพร้อมกับการ
บ�ารงุรกัษาตามปกตทิีม่ขีึน้ตามรอบระยะเวลา
หรือพร้อมกับการซ่อมแซมความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากกรณีอื่น ความเสียหายอันพึง 
เรียกได ้ ให ้รวมถึงค ่าใช ้ อู ่  ค ่าเทียบท่า  
หรือค ่าบริการอย ่างอื่นที่ เรียกเก็บตาม 
ระยะเวลาเฉพาะในส่วนทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการ
ซ่อมแซมจากเรือโดนกัน และค่าเสียหาย 
จากการขาดรายได้หรือการที่ไม ่สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากเรือในระหว่างการซ่อมแซม
เฉพาะในส่วนของระยะเวลาทีเ่พ่ิมขึน้เพราะการ
ซ่อมแซมความเสยีหายจากเรอืโดนกัน

ในกรณีที่การซ่อมแซมเรือจ�าเป็นต้องน�า
วสัดทุีม่สีภาพดกีว่าหรือมมีลูค่าสงูกว่ามาเปลีย่น
ส่วนทีเ่สยีหาย ให้ประโยชน์ดงักล่าวตกแก่เรอื
นัน้
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เบื้องหลังความสำาเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศของ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(ตอนที่ 6)

จะตามทนัในอนาคตอนัใกล้ น่าจะไม่เกนิสบิปี
2. ประชากรกว่า 800 ล้านคน หลดุพ้นจาก

ความยากจนกลายเป็นผู ้มีรายได้ปานกลาง 
และรายได้สงู

3. ทุนส�ารองระหว่างประเทศสูงกว่า 
ทกุประเทศ

4. เป็นทั้งโรงงานผลิตสินค้า และตลาด 
ใหญ่ทีส่ดุของโลก

5. มีความเป็นนักค้าขายอันดบั 1 
6. ก ่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19  

มีนักท่องเที่ยวจากนอกประเทศเฉล่ียราวปีละ 
100 ล้านคน

7. ในปัจจุบันมีการลงทุนด้วยคนจีน 
ในต่างประเทศมูลค่าสูงกว่าการลงทุนในจีน
โดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct  
Investment) 

8. ได้เปรียบดุลการค้าค้าต่อเน่ือง 27 ปี 
เฉลีย่ราวปีละ 400,000 - 500,000 ล้านเหรยีญ
ดอลล า ร ์ สห รั ฐ ฯ  บ า งป ี เ กิ น ดุ ล สู ง ถึ ง  
670,000 US. Dollar

แม้จะประสบความส�าเรจ็สูงอย่างน่าพอใจ 
จีนก็ไม่ประมาท มีการปรับเปล่ียนนโยบาย 
และแผนในการพฒันาประเทศให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการ
ต่อสู้สงครามทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาในยุค
ของประธานาธบิด ี โดนลัด์ ทรมัป์ ซึง่พยายาม
ออกมาตรการต่างๆ มากดดนัจนีเพือ่ให้ฝ่ายตน

สีท่ศวรรษแห่งการเตบิโต
นับตั้งแต่ประธาน เติ้ง เสี่ยวผิง ผู ้น�า

ประเทศจนีคนที ่2 ได้ประกาศนโยบายสีท่นัสมยั 
เม่ือปี พ.ศ.2521 โดยเปิดรับการลงทุนจาก 
ต่างประเทศ และยอมให้เอกชนในประเทศ 
มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ 
เศรษฐกิจ โดยรวมของ จีนมีการ เ ติบโต 
อย่างรวดเร็ว อัตราเฉลี่ยราวร้อยละ 9 ต่อปี  
ซึง่นบัว่าสงูมาก จนกระทัง่ราวสามปีท่ีผ่านมา
เมือ่เกดิการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
ซึ่งส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
ไปทัว่โลก อตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิของจนี
จงึลดลงเหลอืค่าเฉลีย่ราวร้อยละ 5 ในปีปัจจบุนั
คาดว ่า GDP จะโตประมาณร ้อยละ 3  
ซึง่ส่วนหนึง่เป็นนโยบายของรฐับาลจนีเองด้วย
ทีต้่องการลดความร้อนแรงในการเตบิโตทีต้่อง
พึ่งการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติ 
เป็นปัจจัยหลัก หันมาเน้นความยั่งยืนด้วย 
การพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น 
เพราะมจี�านวนประชากรมาก และรายได้เฉลีย่
ต่อหวั (Per Capita Income) สงูขึน้กว่าเดมิมาก
อย่างเทยีบกนัไม่ได้เลย

อย่างไรก็ตาม สี่ทศวรรษเศษผ่านไป  
จีนมีสถิติที่น่าทึ่งเก่ียวกับความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกจิ พอสรปุได้ดงันี้

1. ขนาดเศรษฐกิจโตเป็นอันดับสอง 
รองจากสหรัฐอเมริกา และมีแนวโน้มว่า 
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                                           หนทางสร้างชาติ
คดิสร้างชาตต้ิองปราดเปรือ่งเร่ืองยากยุง่   มจีติมุง่ผดงุศักดิร์กัษ์ถิน่ฐาน
 พาผองชนพ้นห้วงทกุข์ทีรุ่กราน ปราบคนพาลสนัดานถ่อยลดน้อยลง
เสรมิคนดมีปัีญญาให้กล้าแกร่ง ร่วมเตมิแรงแต่งวถิทีีสู่งส่ง
 เร่งจัดการงานต่างต่างอย่างซือ่ตรง ความมัน่คงด�ารงอยูคู่แ่ผ่นดนิ
เหน็การณ์ไกลในภาคหน้าตัง้ท่ารับ พร้อมเปลีย่นปรับกบัความต่างอย่างมีศลิป์
 รูเ้ท่าทนัความผนัแปรแก้จนชนิ สขุรวยรนิมสิิน้หวงัดงัหมายปอง
พึง่ปัญญาเป็นอาวุธหยดุเร่ืองร้าย แม้เหนือ่ยหน่ายไม่ท้อถอยคอยปกป้อง
 ถอืหลกัธรรมน�าชวีติคดิไตร่ตรอง  จกัเรอืงรองผ่องพราวท่ัวชัว่นรินัดร์
      นรชาติ
           31 กรกฎาคม 2565  

เสยีเปรยีบดลุการค้าน้อยลง โดยภาพรวมแล้ว
แทบไม่ได้ผลเลย เพราะมาตรการส่วนใหญ่ 
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคนอเมริกัน 
เองด้วย อาท ิ ต้องซ้ือสินค้าจนีในราคาแพงขึน้ 
การส่งออกสินค้าและการเข้าไปลงทุนในจีน 
มีความยากล�าบากมากขึ้น อันเป็นผลจาก 
การออกมาตรการตอบโต้จากฝ่ายจนี

ในปัจจบุนั นโยบายด้านเศรษฐกจิของจนี
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่  
ลดการค้าเชิงปริมาณ เน้นการผลิตสินค้าท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตผล  
มโีครงการ Made in China 2025 กล่าวคือ  
ณ ปีท่ีก�าหนดเป็นต้นไป สินค้าจีนต้องเป็น 
ทีย่อมรบัในระดบัสากลว่ามคีณุภาพสงู ลบภาพ
ในอดีตที่ถูกมองจากทั่วโลกว่าเป็นของถูก
คุณภาพต�่า ซึ่งเป็นนโยบายที่แสลงใจรัฐบาล
อเมรกินัมาก

อีกนโยบายหนึ่ งก็คือ การย ้ายฐาน 
การผลติสนิค้าทีใ่ช้เทคโนโลยตี�า่ไปยงัประเทศ 

ทีล้่าหลงักว่า เพ่ือสร้างงานให้ประเทศเหล่านัน้
พร้อมกบัเป็นแนวทางขยายตลาดไปพร้อมๆ กนั 
นอกจากนั้นยังมีการเร่งพัฒนาภาคบริการ 
จนโตแซงภาคอตุสาหกรรมและส่วนอ่ืนๆ เน้น
เรือ่งความปลอดภัยและความมัน่คงทางอาหาร 
(Food Safety and Food Security) ทัง้ยงัมี
มาตรการควบคุมการไหลเข้า-ออก ของเงนิตรา
ต่างประเทศด้วย

จึ งพอให ้ ได ้ ชั ดว ่ า  ด ้ วยวิ สั ยทั ศน  ์
ผู ้น�าประเทศ น�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย  
และแผนงานที่เหมาะสม มีการปรับเปลี่ยน 
ให้สอดคล้องกบัความเป็นไปในแต่ละห้วงเวลา 
มีความมุ ่ งหมายที่ ชั ด เจนและลงลึก ใน 
รายละเอียดของการปฏิบัติอย่างครอบคลุม 
ท�าให้จีนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
แบบก้าวกระโดดในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา  
โดยมหีลกัประกนัความมัน่คงทีด่พีอด้วย

ทีม่า : การบรรยายเรือ่ง ขอดเกลด็มังกร 
เม่ือ 2 ก.พ. 65 ณ โรงแรมเซนทารา  
ศนูย์ราชการแจ้งวัฒนะ

โดย ดร.ไพจติร วบิลูย์ธนสาร
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