จารีตประเพณีสากลว่ าด้วยการนาร่ อง
โดย นาวาตรี อนันต์ สดับพจน์ จนร. ๑๓๔
เรื อเดินสมุทรทั้งหลายเมื่อจะต้องเข้าเขตท่าเรื ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่เขตท่าเรื ออันเป็ นบ้านเกิดเมืองนอนของนายเรื อ
ที่นายเรื อนาเรื อเข้าออกอย่างต่อเนื่องประจา ๆ จะประสบปัญหามากมายโดยสรุ ปกล่าวได้ดงั ต่อไปนี้
 ขาดแผนที่ขยายที่มีความละเอียดอย่างเพียงพอ
 ขาดข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่สาคัญ ๆ เกี่ยวกับการเดินเรื อ เช่น ตาบลที่เรื อจมที่เกิดขึ้น
ใหม่ ทุ่นเครื่ องหมายการเดินเรื อที่เปลี่ยนแปลงหรื อผิดตาบลที่ การเปลี่ยนแปลงของร่ องน้ าอันเนื่องจากการ
ตกตะกอน ฯลฯ
 ภาษาท้องถิ่นที่จาเป็ นต้องใช้ติดต่อกับเรื อลาอื่น ๆ ที่แล่นสวนทางกันหรื อแล่นแซงกัน ติดต่อกับเรื อจูง
ดัน(TUG BOAT) ติดต่อกับ นายท่า นายทุ่น นายหลัก หรื อ คนรับเชือก ฯลฯ ด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวใช้
แต่ภาษาท้องถิ่นเท่านั้น
 หลักวิชาการเกี่ยวกับ การบังคับควบคุมเรื อและหรื อการนาร่ อง ที่จาเป็ นต้องใช้เป็ นการเฉพาะสาหรับ
ท้องถิ่นนั้น ๆ
 ลักษณะ กระแสลม กระแสน้ า บริ เวณที่มคี วามสาคัญ ต่อเรื อลานั้น ต่อเรื อลาอื่น ๆ ต่อท่าเทียบเรื อที่
จะเข้าเทียบ ฯลฯ
 พฤติกรรมประจาถิ่นของเรื อท้องถิ่นทุกขนาดที่สญ
ั จรไปมาในน่านน้ านั้น ๆ
 พฤติกรรม คุณลักษณะเฉพาะ ของ TUG BOAT ที่มีใช้ประจาท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งขีดความสามารถ
เฉพาะตัวของนายเรื อของ TUG BOAT แต่ละลา
 สภาพร่ องน้ าทางเดินเรื อซึ่งโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะ จากัด แคบมาก ต้องใช้ความประณี ตในการนาเรื อ
เป็ นอย่างมาก ซึ่งไม่อาจใช้วิธีหาที่เรื อต่อเนื่องวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ขณะเดินเรื อในทะเลเปิ ดอันกว้างใหญ่ตามปกติได้
(แม้ปัจจุบนั GPS , DGPS , ARPA จะมีวิทยาการก้าวหน้ามาก แต่ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่ได้จากอุปกรณ์ท้งั หมด
ดังกล่าวไม่เป็ นข้อมูลที่เป็ น REAL TIME อีกทั้งเป็ นข้อมูลที่มีอตั ราผิดแฝงรวมอยูด่ ว้ ยมากมายจนไม่อาจเป็ น
หลักประกันความปลอดภัยในการเดินเรื อบริ เวณดังกล่าวได้)
 ขาดข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เรื อเดินสมุทรต้องปฏิบตั ิตามขณะเคลื่อนเดินในบริ เวณ
ดังกล่าว
อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวจะหมดไปเมื่อมีการใช้ผนู้ าร่ อง (MARITIME PILOT) ประจาท้องถิ่นนั้นๆ
เพราะ ผู้นาร่ อง เป็ น ผู้ชานาญการประจาท้ องถิน่ ( LOCAL EXPERT ) ที่รอบรู้เรื่ องต่าง ๆ ดังกล่าวเป็ นอย่างดี

จารีตประเพณีสากลว่ าด้ วยการนาร่ อง
บรรดา หนังสือ และ ตารา ที่ใช้ศึกษากันทัว่ โลก รวมทั้งบรรดาเอกสารทุกชนิดที่จดั ทาหรื อจัด
จาหน่ายจ่ายแจกโดย IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION) หรื อ IMPA
(INTERNATIONAL MARITIME PILOTS’ ASSOCIATION) หรื อ EMPA (EUROPEAN MARITIME

PILOTS’ ASSOCIATION) ( ซึ่งเป็ นแหล่งต้นตารับแห่งจารี ตประเพณี สากลว่าด้วยการนาร่ อง ) ฯลฯ ที่
เกี่ยวกับ การนาร่ อง อานาจหน้าที่ของนายเรื อและหน้าที่ของผูน้ าร่ องขณะมีการนาร่ องบนเรื อ ทุกแห่งจะพบ
ข้อความ ( หรื อข้อความอื่นที่มคี วามหมายทานองเดียวกัน ) ที่จะขอยกเป็ นตัวอย่างพอสังเขป ต่อไปนี้
 “ THE PILOT’S ROLE IS TO ASSIST THE CAPTAIN BY BRINGING LOCAL
EXPERTISE AND BY OFFERING APPROPRIATE ADVICE DURING THE SHIP’S PASSAGE.”
 “ THE PILOT ADVISES THE CAPTAIN , WHO REMAINS RESPONSIBLE FOR
CONDUCT OF THE SHIP.”
ข้อความตัวอย่างทั้งสองที่ยกมาถือเป็ นหัวใจหลักของแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนาร่ อง หรื อถือเป็ น
จารี ตประเพณี สากลว่าด้วยการนาร่ อง ที่เห็นชัดเจนว่า ผูน้ าร่ องเป็ นผูแ้ นะนานายเรื อ โดยนายเรื อยังคงไว้ซ่ึง
ความรับผิดชอบในการควบคุมบังคับเรื อเหมือนเดิม ( เช่นเดียวกันกับกรณี ปกติที่ไม่มีผนู้ าร่ องปฏิบตั ิหน้าที่อยู่
บนเรื อ )......จากข้ อความทั้งสอง ( และข้ อความอื่น ๆ ที่มีความหมายทานองเดียวกัน ) ในทางจารี ตประเพณี
สากลว่ าด้ วยการนาร่ องสามารถแตกออกเป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ของนายเรื อและหน้ าที่ของผู้นา
ร่ องขณะมีการนาร่ องบนเรื อได้ ดังต่ อไปนี ้
อานาจหน้ าทีข่ องนายเรือ
 นายเรื อเป็ นผูเ้ ดียวที่มีอานาจหน้าที่ ปกครอง บังคับบัญชา และหรื อ สัง่ การ คนประจาเรื อทุกคนใน
ทุกกรณี ( เหมือนกันทั้งกรณี ปกติที่ไม่มกี ารนาร่ องบนเรื อ และ กรณี ที่มกี ารนาร่ องบนเรื อ การปรากฏตัวของ
ผูน้ าร่ องบนเรื อรวมทั้งการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูน้ าร่ องขณะอยูบ่ นเรื อ มิได้เป็ นการผ่องถ่ายอานาจหน้าที่ต่าง ๆ
ของนายเรื อให้ไปตกอยูก่ บั ผูน้ าร่ องแต่ประการใด)
 นายเรื อ (โดยความร่ วมมือและการสนับสนุนจากเจ้าของเรื อ ) ต้องจัดเตรี ยมทุกสิ่งทุกอย่างบนเรื อ ทั้ง
องค์บุคคล ( จานวนและความรู้ความสามารถ ) และองค์วตั ถุ ให้พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจทั้งปวงของเรื อ
(รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูน้ าร่ อง) ให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย และปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
 จัดบุคลากรสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของนายเรื อเอง และ การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูน้ าร่ อง ในทุก
สถานการณ์ เช่น ตรวจสอบและหรื อหาตาบลที่เรื ออย่างต่ อเนื่อง ตรวจสอบเป้ าเรดาร์ ยามตรวจการณ์ ใช้สมอ
กรณีฉุกเฉิน คนประจาสถานีเทียบ-ออกจากเทียบ คนประจาสถานีผกู -ออกจากผูกทุ่นหรื อหลักผูกเรื อ ฯลฯ
 จัดเตรี ยมข้อมูลสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื อและแจ้งให้ผนู้ าร่ องทราบก่อนที่ผนู้ าร่ องจะเริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่
 ติดตามและหรื อตรวจสอบคาแนะนาของผูน้ าร่ องอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไข คาแนะนาของผูน้ าร่ อง ทันทีที่นายเรื อมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นที่แตกต่างไป
จากคาแนะนาของผูน้ าร่ อง
 ติดตามและหรื อตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของคนประจาเรื อที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายเรื อ
และหรื อให้เป็ นไปตามความเห็นชอบของนายเรื อภายหลังการแนะนาของผูน้ าร่ อง
ฯลฯ

หน้ าที่ของผู้นาร่ อง
ผูน้ าร่ องขณะทาการนาร่ องบนเรื อ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าร่ องประเภทใดหรื ออยูใ่ นสังกัดใด ผูน้ าร่ องจะมีแต่
“หน้าที่” ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยไม่มี “อานาจ” ใด ๆ เป็ นพิเศษ รวมทั้งมิได้เป็ นการผ่องถ่ายอานาจทั้งหมดหรื อ
บางส่วนของนายเรื อที่มีต่อเรื อตนให้มาตกอยูก่ บั ผูน้ าร่ องบนเรื อแต่ประการใด....... ผูน้ าร่ องขณะทาการนาร่ อง
บนเรื อ มีหน้าที่ให้คาแนะนานายเรื อในเรื่ องต่อไปนี้
o ทิศทางเรื อ ( หรื อมุมหางเสือ ) และความเร็ วเรื อ ( หรื อกาลังเครื่ องจักร ) เพื่อให้เรื อเคลื่อนเดินใน
น่านน้ าทางเดินเรื อโดยปลอดภัย หลบหลีกที่ต้นื และหรื อ หลบหลีกอันตรายใต้น้ า
o ทิศทางกระแสลมและทิศทางกระแสน้ า รวมทั้งผลที่จะเกิดจากกระแสลมและกระแสน้ า
o การเดินเรื อในน่านน้ าจากัด ( น่านน้ าแคบและหรื อน่านน้ าตื้น ) รวมทั้งการป้ องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขณะเดินเรื อในน่านน้ าจากัด ตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
o สภาพการจราจรทางน้ าประจาท้องถิ่น ที่แตกต่างกันในแต่ละบริ เวณ
o ใช้ภาษาสากลและภาษาท้องถิ่นติดต่อประสานงานระหว่างนายเรื อกับผูเ้ กี่ยวข้องในท้องถิ่น
o หลักวิชาการพิเศษอื่น ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการควบคุมบังคับเรื อ
o หลักวิชาการและหรื อหลักปฏิบตั ิพิเศษประจาท้องถิน่ เพื่อการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ TUG BOAT(S) นาย
ท่า เรื อรับเชือก และหรื อ คนรับเชือก ฯลฯ
o กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
o แนะนานายเรื อให้จดั ให้มีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีในเรื อให้สอดคล้องกับความจาเป็ นในแต่ละ
สถานการณ์ เช่น ใช้สมอเมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉิน ใช้ ARPA ตรวจสอบ เข็ม ความเร็ ว CPA และ TCPA เรื อ
เป้ าอันตราย ใช้ AIS หาข้อมูลเรื อลาอื่น ๆ เมื่อมีความจาเป็ น ฯลฯ
o รายละเอียดการปฏิบตั ิร่วมกับสถานี VTS และหรื อ PORT CONTROL ตามหลักปฏิบตั ิประจา
ท้องถิ่น
ฯลฯ

หมายเหตุ
๑. การใช้ภาษาสากลและภาษาท้องถิน่ ติดต่อประสานงานระหว่างนายเรื อกับผูเ้ กี่ยวข้องในท้องถิน่ แม้ในกรณี
ที่นายเรื อเป็ นชาวต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่น นายเรื อก็สามารถ รับรู้ รับทราบ และ เข้าใจ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ส่วนนี้ของผูน้ าร่ องได้จากผลการปฏิบตั ิของผูเ้ กี่ยวข้องต่าง ๆ ที่นายเรื อมองเห็นด้วยตาตนเอง
๒. ระหว่างมีการนาร่ องบนเรื อ การปฏิบตั ิส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมบังคับทิศทางเรื อ ( หรื อมุมหางเสือ ) และ
ความเร็ วเรื อ ( หรื อกาลังเครื่ องจักร ) การนาเรื อเข้าเทียบหรื อออกจากเทียบท่า การนาเรื อเข้าผูกหรื อออกจาก
ผูกทุ่นหรื อหลักผูกเรื อ รวมทั้งการติดต่อ TUG BOAT(S) ให้ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ดังกล่าวจาเป็ นต้องเลือกใช้วิธีที่เอื้ออานวยให้ผเู้ กี่ยวข้องที่มีหน้าที่ปฏิบตั ิลงมือปฏิบตั ิได้ในเวลาที่ส้ นั ที่สุด
(นับตั้งแต่ผนู้ าร่ องให้คาแนะนานายเรื อ จนถึงผูม้ ีหน้าที่ลงมือปฏิบตั ิ) ดังนั้นจารี ตประเพณี สากลว่าด้วยการนา
ร่ องจึงมีรูปแบบการแนะนานายเรื อของผูน้ าร่ องที่จาแนกกล่าวได้ดงั ต่อไปนี้

๒.๑ กรณีนายเรือเห็นว่าคาแนะนาของผู้นาร่ องเป็ นคาแนะนาที่ถูกต้องเหาาะสากบสสถานการณ การ
ปฏิสบตใิ นทบนทีที่สิ้นสุดคาแนะนาของผู้นาร่ องอาจเป็ นไปในรูปแสสใดรูปแสสหนึ่งดบงต่อไปนี้
๒.๑.๑ หากนายเรือเห็นว่าคนประจาเรือ ผู้าหี น้ าที่ปฏิสบตติ าาคาแนะนานบ้นได้ ยนิ คาแนะนาของ
ผู้นาร่ อง นายเรือจะนิ่งเฉยเพือ่ แสดงควาายินยอาให้ คนประจาเรือผู้าหี น้ าที่ผ้นู ้นบ ปฏิสบตติ าาคาแนะนานบ้น
โดยตรง
๒.๑.๒ นายเรือจะกล่าวทวนคาแนะนาของผู้นาร่ องออกไปเป็ นคาสบ่งของนายเรือให้ คนประจา
เรือผู้าหี น้ าที่ ปฏิสบตติ าาคาสบ่งดบงกล่าวของนายเรือ
๒.๑.๓ กรณีที่นายเรือต้องปฏิสบตดิ ้ วยตนเอง นายเรือจะกล่าวทวนคาแนะนาของผู้นาร่ องแล้ว
ปฏิสบตติ าาคาแนะนานบ้นด้ วยตนเอง
๒.๒ ไม่ว่าการแนะนานายเรื อของผู้นาร่ องจะเป็ นรู ปแบบใดใน ๓ รู ปแบบดังกล่าวใน ข้ อ ๒.๑ หาก
ขณะใดขณะหนึ่งนายเรื อไม่เห็นด้ วยกับคาแนะนาของผู้นาร่ อง นายเรื อจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดัง ต่ อไปนี ้
๒.๒.๑ หากก่ อนหน้ านั้นเป็ นกรณี ตาม ข้ อ ๒.๑.๑ หรื อ ข้ อ ๒.๑.๒ นายเรื อจะออกคาสั่งใหม่
ตามความเห็นแย้งของตนให้ คนประจาเรื อผู้มีหน้ าที่ ปฏิบตั ิตามคาสั่งใหม่ของนายเรื อทันทีที่สิน้ สุดคาแนะนา
ของผู้นาร่ อง
๒.๒.๒ หากเป็ นกรณี ตาม ข้ อ ๒.๑.๓ นายเรื อจะปฏิบัติเป็ นอย่างอื่นตามความเห็นแย้งของตน
แล้วแจ้ งการปฏิบัตินั้นให้ ผ้นู าร่ องทราบ
๒.๓ การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูน้ าร่ อง ไม่ว่ารู ปแบบใดหรื อกรณี ใด จะไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ าร่ องเข้าไปมี
อานาจหน้าที่ควบคุมดูแลเรื อ บังคับบัญชาในเรื อแทนนายเรื อ หรื อทาให้นายเรื อพ้นจากความรับผิดชอบทั้ง
ปวงในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินเรื อและหรื อการบังคับเรื อ นายเรื อยังคงไว้ซ่ึงสิทธิและอานาจหน้าที่ทุกอย่าง
ดังกล่าวเหมือนเดิมทุกประการ
การนาร่ อง ( PILOTAGE ) ทัว่ โลกในปัจจุบนั แบ่งเป็ น ๒ รู ปแบบ คือ แสสที่ ๑ ผู้นาร่ องขึน้ ไปปฏิสบติ
หน้ าที่สนเรือ ( PILOT ON BOARD ) และ แสสที่ ๒ การนาร่ องโดยสถานีสนฝบ่ง ( SHORE BASED
PILOTAGE ) ซึ่งแต่ละแบบยังแบ่งออกเป็ น ๒ กรณี คือ การนาร่ องโดยบังคับ (COMPULSORY PILOTAGE)
และการนาร่ องโดยไม่บังคับ(NONCOMPULSORY PILOTAGE) { บางแห่ งอาจเรี ยกว่ า การนาร่ องโดยความ
สมัครใจ (VOLUNTARY PILOTAGE) } สาหรับประเทศไทยแล้วตลอดแนวชายฝั่งทะเลทัว่ ทั้งประเทศมีความ
เหมาะสมแต่เฉพาะการนาร่ องแบบที่ ๑ ผูน้ าร่ องขึ้นไปปฏิบตั ิหน้าที่บนเรื อ ( PILOT ON BOARD ) เท่านั้น
ส่วนการนาร่ องแบบที่ ๒ การนาร่ องโดยสถานีบนฝั่ง ( SHORE BASED PILOTAGE ) ด้วยเหตุผลทางเทคนิค
รวมทั้งเหตุผลประกอบอื่น ๆ สาหรับประเทศไทยไม่อาจดาเนินการได้ ( ดูรายละเอียดเหตุและผลได้จาก
บทความเรื่ อง VTS กับ SHORE BASED PILOTAGE )
การนาร่ องโดยสบงคบส ( COMPULSORY PILOTAGE )
การนาร่ องโดยบังคับ (COMPULSORY PILOTAGE) หมายถึง การบังคับให้เรื อทุกลาที่อยูใ่ นข่าย
บังคับใช้ผนู้ าร่ องต้องใช้ผนู้ าร่ องขณะเคลื่อนเดินในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็ นเขตบังคับใช้ผนู้ าร่ อง การกาหนดให้

พื้นที่ใดเป็ นพื้นที่การนาร่ องโดยบังคับ ส่วนใหญ่จะกาหนดภายใต้หลักการและเหตุผล ต่าง ๆ เช่น เป็ นพื้นที่ที่มี
ความสาคัญด้านความมัน่ คงของประเทศ เช่น ความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจ ความมัน่ คงทางทหาร ฯลฯ ความ
จาเป็ นในการพิทกั ษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ความหนาแน่นของการจราจรทางน้ า สภาพท้องน้ าในพื้นที่การเดินเรื อ
และพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็ นอันตรายต่อการเดินเรื อ ความรุ นแรงของกระแสน้ าและกระแสลม ข้อจากัดของร่ องน้ า
ทางเดินเรื อ เช่น ร่ องน้ าแคบ ร่ องน้ าตื้น อัตราการตกตะกอนสะสมของดินบริ เวณร่ องน้ าทางเดินเรื อสูงและ
หรื อรวดเร็ ว ร่ องน้ าทางเดินเรื อเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณดังกล่าวก่อนที่
จะกาหนดให้เป็ นพื้นที่การนาร่ องโดยบังคับ เป็ นบริ เวณที่ตอ้ งใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับการนาร่ องขั้นสูง เช่น
SHIP-BANK INTERACTION , SQUAT , KICKING ฯลฯ สภาพทัศนวิสยั จากัด มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับ
DRAFT และหรื อ AIR DRAFT มีความจาเป็ นต้องใช้ภาษาท้องถิ่นติดต่อสื่อสารเพื่อการหลบหลีกเรื อกับเรื อ
ลาอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการเดินเรื อ ฯลฯ เป็ นต้น
การนาร่ องโดยไา่สบงคบส ( NONCOMPULSORY PILOTAGE ) { สางแห่งอาจเรียกว่า การนาร่ องโดยควาา
สาบครใจ ( VOLUNTARY PILOTAGE ) }
การนาร่ องโดยไม่บงั คับ( NONCOMPULSORY PILOTAGE ) หมายถึง การไม่บงั คับให้เรื อเดิน
สมุทรต้องใช้ผนู้ าร่ องขณะเคลื่อนเดินในพื้นที่ที่กาหนด เรื อเดินสมุทรทุกลามีอิสระที่จะใช้ผนู้ าร่ องหรื อไม่ก็ได้
ตามความสมัครใจหรื อตามดุลยพินิจของนายเรื อ การกาหนดพื้นที่ใดให้เป็ นพื้นที่การนาร่ องโดยไม่บงั คับ
ส่วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะผ่อนคลายในเรื่ องต่าง ๆ ที่เป็ นหลักการและเหตุผลในการกาหนดพื้นที่ใดให้
เป็ นพื้นที่การนาร่ องโดยบังคับที่ได้กล่าวไว้แล้ว หรื อแม้จะเป็ นกรณี ที่มีบางประเด็นที่จาเป็ นต้องควบคุมหรื อ
จากัด แต่การควบคุมหรื อการจากัดสามารถกระทาได้ดว้ ยการใช้ระบบสื่อสารหรื อด้วยอุปกรณ์เครื่ องช่วยอืน่ ๆ
ทั้งก่อนที่เรื อเดินสมุทรจะผ่านพื้นที่ดงั กล่าว และระหว่างที่เรื อเดินสมุทรกาลังเคลื่อนเดินผ่านพื้นที่ดงั กล่าว
การนาร่ องโดยบังคับเป็ นแต่เพียงการบังคับให้มีการนาร่ องบนเรื อเท่านั้น ทั้งกรณี การนาร่ องโดย
บังคับ และ การนาร่ องโดยไม่บงั คับ( การนาร่ องโดยความสมัครใจ ) อานาจหน้าที่ของนายเรื อ และ หน้าที่
ของผูน้ าร่ อง รวมทั้งรายละเอียดการปฏิบตั ิต่าง ๆ ของการนาร่ องทั้ง ๒ กรณี ดงั กล่าว มีหลักการและมี
รายละเอียดต่าง ๆ เหมือนกันและเป็ นไปตามที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ตน้ การนาร่ องโดยบังคับ และ การนา
ร่ องโดยไม่บงั คับ( การนาร่ องโดยความสมัครใจ ) จึงมิใช่สาระสาคัญที่จะต้องนามาประกอบการพิจารณาใน
ประเด็นความรับผิดหากเกิดการสูญหายหรื อความเสียหายใด ๆ ระหว่างที่มีการนาร่ องบนเรื อ ตามหลักกฎหมาย
ถือว่าอานาจหน้าที่ของนายเรื อและหน้าที่ของผูน้ าร่ องเป็ นเหตุปัจจัยที่ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ดังนั้นตาม
หลักกฎหมายจึงถือว่าอานาจหน้าที่ของนายเรื อและหน้าที่ของผูน้ าร่ องเป็ นสาระสาคัญที่จะต้องนามาใช้
ประกอบการพิจารณาในประเด็นความรับผิดดังกล่าว ( หากทั้งสองฝ่ ายปฏิบตั ิตามอานาจและหรื อหน้าที่ของตน
ครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ละเมิดอานาจและหรื อหน้าที่ของอีกฝ่ ายหนึ่ง )
จารี ตประเพณี สากลว่าด้วยการนาร่ องมีท้งั หมดเพียงเท่านี้ โดยไม่มีการกาหนดความรับผิด ( ไม่ว่าจะ
เป็ นทางแพ่งและหรื อทางอาญา ) ว่าจะตกแก่นายเรื อและหรื อตกแก่ผนู้ าร่ องมากน้อยเพียงใด ด้วยจารี ตประเพณี
สากลว่าด้วยการนาร่ องมีเจตนาที่จะให้ความรับผิดทั้งทางแพ่งและหรื อทางอาญาของนายเรื อและหรื อของผูน้ า

ร่ องเป็ นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าความรับผิดตามกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศดังกล่าวจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานแห่งจารี ตประเพณี สากลว่าด้วยการนาร่ องหลัก ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ยวดที่ว่า “ผู้นาร่ องเป็ นผู้แนะนานายเรือ” ( มิใช่ ฐานะอื่นใด
ดังที่มผี ้ คู นจานวนมากเข้ าใจผิดพลาดคลาดเคลือ่ น )

