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พฤติกำรณ์ที่โจทก์ได้ดำเนินกำรนำเรือทั้งสำมลำกลับมำประเทศไทยด้วยค่ำใช้จ่ำยของโจทก์
รวมทั้งได้เอำประกันภัยเรือทั้งสำมลำในระหว่ำงเดินทำงไว้กับจำเลย เป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นได้ชัดว่ำ โจทก์ได้รับ
โอนควำมเสี่ยงภัยในเรือทั้งสำมลำจำกผู้ขำยตั้งแต่ ก่อนเรือทั้งสำมลำออกเดินทำงแล้ว ดังนั้น โจทก์จึงเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในเรือชูไก 2 ในขณะเรือชูไก 2 สูญหำยไป สัญญำประกันภัยเรือชูไก 2 ระหว่ำงโจทก์กับจำเลยตำม
กรมธรรม์ประกันภัยจึงมีผลบังคับได้ตำมกฎหมำย โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนในควำมสูญหำย
ของเรือชูไก 2 จำกจำเลยได้
เรือชูไก 1 เป็นเรือกลเดินทะเลขนำด 99.97 ตันกรอส จัดอยู่ในประเภทเรือกลเดินทะเล
ขนำดต่ำกว่ำ 500 ตันกรอส หำกจะใช้ในกิจกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศ นำยเรือของเรือชูไก 1 จะต้องมี
ประกำศนียบัตรนำยเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนำดต่ำกว่ำ 500 ตันกรอส หรือประกำศนียบัตรนำยเรือ
ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนำด 500 ถึง 3,100 ตันกรอส และได้รับประกำศนียบัตรที่เหมำะสมสำหรับนำย
เรือของเรือนั้น ธ. ผู้ทำหน้ำที่นำยเรือของเรือชูไก 1 มีประกำศนียบัตรนำยเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนำด
500 ถึง 3,100 ตันกรอส แม้ ธ. จะยังไม่ได้รับประกำศนียบัตรที่เหมำะสม แต่ตำมหนังสือของกรมกำรขนส่ง
ทำงน้ำและพำณิชยนำวีก็รับรองว่ำ กำรทำหน้ำที่นำยเรือของเรือชูไก 1 ขณะเกิดเหตุ ธ. มีประกำศนียบัตรคน
ประจำเรือสูงกว่ำประกำศนียบัตรตำมกำหนดข้อบังคับกำรตรวจเรือสำหรับกำรเป็นนำยเรือชูไก 1 ถึง 2 ชั้น
โจทก์เพิ่งซื้อและรับมอบเรือชูไก 1 พร้อมกับเรือชูไก 2 และชูไก 3 จำกผู้ขำยที่ประเทศญี่ปุ่น จึงยังมิได้จด
ทะเบียนเรือไทย กำรนำเรือชูไก 1 กลับประเทศไทย จึงต้องมีกำรออกทะเบียนเรือไทยชั่วครำว เพื่อให้เรือมี
สัญชำติไทยเพื่อสะดวกในกำรนำเรือชูไก 1 ออกจำกประเทศญี่ ปุ่นกลับมำยังประเทศไทยเป็นกระบวนกำรรับ
มอบเรือเพื่อนำมำใช้ในกิจกำรของโจทก์ จึงยังไม่อำจถือได้ว่ำ เรือชูไก 1 เป็นเรือกลเดินทะเลระหว่ำงประเทศ
ธ. ก็เคยทำหน้ำที่นำยเรือนำเรือรู้ค้ำ 1 และรู้ค้ำ 2 จำกประเทศญี่ปุ่น เดินทำงกลับมำยังประเทศไทยแล้ว กำร
ทำหน้ำที่นำยเรือของเรือชูไก 1 ของ ธ. จึงไม่ถือเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อบังคับกฎระเบียบของกรมเจ้ำท่ำ
โจทก์จัดให้เรือทั้งสำมลำอยู่ในสภำพพร้อมออกเดินทำงในทะเลได้อย่ำงปลอดภัย ส่วนสภำพ
อำกำศและท้องทะเล ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำ ขณะเกิดเหตุทะเลมีคลื่นลมแรงจัด คลื่นสูงกว่ำ 3 เมตร ทำให้เรือทั้ง
สำมลำมีกำรฉุดกระชำกกัน ทำให้เชือกที่ผูกยึดโยงเรือชูไก 1 และเรือชูไก 2 ขำด เรือชูไก 2 และเรือชูไก 3
หลุดไปจำกกำรควบคุม และทำให้เรือชูไก 2 จมหำยไป ซึ่งสภำพแห่งท้องทะเลที่อำจมีคลื่นลมแรง และคลื่นสูง
กว่ำปกติ เป็นเหตุกำรณ์ปกติที่อำจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำในท้องทะเล และกำรที่เชือกที่ใช้ยึดโยงเรือขำด ก็มิได้
หมำยควำมว่ำเชือกที่ใช้มีขนำดเล็กหรือกำรยึดโยงไม่เหมำะสม สภำพเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พุกใช้เชือกยึด
เรือชูไก 2 หลุดจำกตัวเรือ แสดงว่ำ ควำมรุนแรงในกำรฉุดกระชำกที่มำกกว่ำปกติ กำรที่เชือกไม่ขำดแต่เหนี่ยว
กระชำกจนพุกหลุด ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกกำรคำดคะเน ถือได้ว่ำ ควำมสูญหำยหรือเสียหำยที่
เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติทำงทะเลโดยแท้ มิได้เกิดขึ้นจำกกำรกระทำของบุคคลใดหรือเกิดขึ้นจำกควำมบกพร่อง
โดยตรงของกำรกระทำของบุคคลใด ทั้งมิใช่ควำมเสียหำยตำมปกติธรรมดำหรือซึ่งคำดหมำยได้ว่ำน่ำจะเกิดขึ้น

โดยทั่วไปจำกกำรเดินเรือ ควำมสูญหำยของเรือชูไก 2 จึงเกิดจำกภัยพิบัติทำงทะเล จำเลยผู้รับประกันภัยต้อง
รับผิดตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
ควำมรับผิดของจำเลยเป็นไปตำมสัญญำประกันภัย มิใช่ควำมรับผิดฐำนละเมิด โจทก์จึงชอบ
ที่ จ ะเรีย กดอกเบี้ ยจำกจำเลยนั บแต่วั นที่ จำเลยผิ ด นัด เมื่ อถู กทวงถำมแล้ว เท่ ำนั้ น ปัญ หำนี้เ ป็น ปัญ หำข้ อ
กฎหมำยอันเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน แม้จำเลยไม่ได้อุทธรณ์ ศำลฎีกำแผนกคดีทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศก็มีอำนำจแก้ไขให้ถูกต้องได้
________________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน 9,900,000 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงิน 9,000,000 บำท นับแต่วันฟ้องจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ศำลทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำและกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศกลำงพิ พ ำกษำให้ จ ำเลยช ำระเงิ น จ ำนวน
9,000,000 บำท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วันที่ 13 ธันวำคม 2546
เป็นต้นไป จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้อง (วันที่ 18 เมษำยน 2548) ต้องไม่เกิน
900,000 บำท กับให้จำเลยใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 100,000 บำท
จำเลยอุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ
ศำลฎีกำแผนกคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศวินิจฉัยว่ำ ข้อเท็จจริงที่คู่ควำมไม่ได้
โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์ฟังได้ว่ำ โจทก์ได้ เจรจำซื้อเรือใช้แล้วจำนวน 3 ลำ จำกบริษัทซอริยุ เทรดดิ้ง จำกัด
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเรือทั้งสำมลำกลับมำใช้ในกิจกำรของโจทก์ในประเทศไทย ลำแรกเป็น
เรือยนต์ประเภทใช้ดันหรือลำกลูง ชื่อ ไดอิชิ โชกำกุ มำรู รำคำ 10,000,000 เยน ต่อมำใช้ชื่อว่ำ ชูไก 1 ลำที่
สองและลำที่สำมเป็นเรือลำเลียงไม่มีเครื่องยนต์ ชื่อ โชกำกุ มำรู รำคำ 47,000,000 เยน และฮำมำกำเช รำคำ
8,000,000 เยน ซึ่งต่อมำใช้ชื่อว่ำ ชูไก 2 และชูไก 3 ตำมลำดับ โจทก์ได้ชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้ขำยไว้แล้ว
จำนวน 8,000,000 เยน และโจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นเงินจำนวน 57,000,000 เยน ผ่ำนธนำคำร
ไทยพำณิชย์ จำกัด เพื่อชำระรำคำเรือทั้งสำมลำส่วนที่เหลือไปยังผู้ขำยที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อมำโจทก์และผู้ขำยได้
ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขำยเรือทั้งสำมลำโดยมีเงื่อนไขว่ำ ผู้ขำยจะส่งมอบเรือทั้งสำมลำให้แก่โจทก์ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น และโจทก์จะต้องชำระรำคำเรือทั้งหมดเมื่อได้รับหนังสือแจ้งควำมพร้อมในกำรส่งมอบเรือจำกโจทก์แล้ว
บันทึกดังกล่ำวกำหนดให้ใช้กฎหมำย NIPPONSALE 1999 บังคับแก่กำรซื้อขำยนี้ ซึ่งตำมกฎหมำยกำหนดให้
กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในเรือจะโอนไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ชำระรำคำและมีกำรส่งมอบเรือกันแล้ว โจทก์
ได้มอบหมำยให้นำยสมภพ เป็นผู้ดำเนินกำรแทนโจทก์ ในกำรติดต่อกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีเพื่อ
ขออนุญำตใช้ชื่อเรือ และขอให้เจ้ำพนักงำนตรวจเรือเดินทำงไปตรวจเรือทั้งสำมลำที่ประเทศญี่ปุ่น กับขอชื่อ
เรียกขำนทำงวิทยุจำกกรมไปรษณีย์โทรเลข กรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวีได้มอบหมำยให้เรือโทชัย
ณรงค์ เป็นเจ้ำพนักงำนตรวจเรือเดินทำงไปตรวจเรือทั้งสำมลำที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อออกใบทะเบียนเรือชั่วครำว

และหนังสือรับรองควำมพร้อมออกทะเลของเรือทั้งสำมลำให้ไว้เป็นหลักฐำน สำหรับกำรเดินทำงเที่ยวเดียว
จำกประเทศญี่ปุ่นกลับมำประเทศไทย นำยสมภพได้จัดคนประจำเรือรวม 11 คน มีนำยวิทยำหรือธนพัฒน์
เป็นนำยเรือ ผู้ควบคุมเรือทั้งสำมลำเดินทำงกลับประเทศไทย ต่อมำโจทก์ได้รับแจ้งจำกผู้ขำยว่ำ ผู้ขำยพร้อมจะ
ส่งมอบเรือทั้งสำมลำให้แก่โจทก์เพื่อเป็นกำรประกันควำมเสี่ยงภัย โจทก์ได้มอบหมำยให้นำงสำวเพียรเพ็ญไป
ติดต่อขอเอำประกันภัยเรือทั้งสำมลำระหว่ำงเดินทำงกลับประเทศไทย จำเลยทำคำเสนอรับประกันภัยตัวเรือ
ประเภท Institute Voyage Clauses - Hulls Total Loss, General Average and 3/4ths Collison
Liability ในอัตรำร้อยละ 50 ของรำคำเรือแต่ละลำในวงเงิน 1,800,000 บำท 9,000,000 บำท และ
1,440,000 บำท ตำมลำดับ โดยมีเงื่อนไขให้โจทก์ส่งแบบแปลนกำรผูกเชือกลำกจูงเรือให้จำเลยก่อนกรมธรรม์
ประกันภัยมีผลใช้บังคับ โจทก์ตกลงเอำประกันภัยตำมคำเสนอของจำเลยและขอให้กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ม
คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 7 ธันวำคม 2546 และโจทก์ให้คำรับรองต่อจำเลยว่ำ เรือทั้งสำมลำได้ผ่ำนกำรตรวจและ
รับรองจำกเจ้ำพนักงำนตรวจเรือของไทยและเรือได้ติดตั้งอุปกรณ์ควำมปลอดภัยตำมข้อกำหนดทั่วไป โดยจะ
ไม่นำเรือไปใช้ในกำรบรรทุกอำวุธ เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่จำเลย
แล้ว ต่อมำนำยสมภพและคนประจำเรือได้เดินทำงไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมกำรนำเรือทั้งสำมลำเดินทำง
กลับประเทศไทย โดยได้เข้ำร่วมประชุมกับเจ้ำของเรือและกัปตันเรือคนเดิมซึ่งเป็นคนญี่ปุ่น และโจทก์ได้ว่ำจ้ำง
บริษัทวินเทค จำกัด ให้เป็นผู้กำหนดแผนและวิธีปฏิบัติในกำรดันและลำกจูง เรือทั้งสำมลำในทะเล รวมทั้งกำร
กำหนดกำรใช้อุปกรณ์เชือกลวด และโซ่ขนำดต่ำง ๆ ที่ใช้ผูกยึดเรือเพื่อควำมมั่นคงแข็งแรง โดยมีกำรกำหนด
แผนกำรว่ำให้เรือชูไก 2 เป็นลำหน้ำโดยมีเรือชูไก 1 ซึ่งเป็นเรือยนต์ประกบดันท้ำย และผูกเรือชูไก 3 ไว้กับ
ท้ำยเรือชู ไก 1 จำกนั้นโจทก์ ได้ ส่ ง แบบแปลนกำรผูกเรื อให้ จำเลยตรวจสอบแล้ ว เรื อโทชัยณรงค์ไ ด้ออก
ใบรับรองว่ำเรือมีอุปกรณ์ควำมปลอดภัยเพียงพอสำหรับลูกเรือทุกคนและพร้อมที่จะเดินทำงกลับประเทศไทย
ได้และได้ออกทะเบียนเรือชั่วครำว โดยรับรองว่ำเรือทั้งสำมลำมีควำมปลอดภัยมั่นคง และสำมำรถเดินทำง
กลับไปยังประเทศไทยด้วยควำมปลอดภัย รวมทั้งได้ตรวจสอบระบบกำรบริหำรงำนเพื่อควำมปลอดภัยของเรือ
ชูไก 1 แล้ว ได้ออกหนังสือรับรองไว้ ผู้ขำยได้ส่งมอบเรือทั้งสำมลำให้แก่ผู้แทนโจทก์ เรือทั้งสำมลำได้แล่นออก
จำกท่ำเรือเมืองโอซำก้ำเพื่อเดินทำงกลับมำยังประเทศไทย โดยจะเดินเรือเลียบชำยฝั่งประเทศญี่ปุ่น ผ่ำนทะเล
จีนด้ำนตะวันออก แล้วแล่นเลียบชำยฝั่งประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ชำยฝั่งประเทศเวียดนำม แล้วเข้ำ
อ่ำวไทย ตอนค่ำขณะเรือทั้งสำมลำเดินทำงยังไม่พ้นประเทศญี่ปุ่น ห่ำงจำกฝั่งประมำณ 5 ไมล์ มีลมพัดแรงขึ้น
มำก มีคลื่นสูงกว่ำปกติ ทำให้เรือแล่น ช้ำลง และเชือกผูกเรือระหว่ำงเรือชูไก 1 กับเรือชูไก 2 ทำงกรำบซ้ำย
ขำด จึงมีกำรเปลี่ยนเชือกผูกมัดกันใหม่ ต่อมำหลักพุกที่ใช้ผูกเชือกของเรือชูไก 2 ด้ำนกรำบซ้ำยท้ำยเรือได้ขำด
หลุดออกจำกแท่น ทำให้เรือชูไก 1 เสียกำรทรงตัว ตัวเรือชูไก 1 จึงกระแทกเข้ำกับท้ำยเรือชูไก 2 มีรอยแตก
ตำมแนวเชื่อมด้ำนกรำบขวำยำวประมำณ 10 นิ้ว ทำให้เรือชูไก 1 ไม่สำมำรถดันเรือชูไก 2 ได้ต่อไป จึงได้ให้
เรือชูไก 1 ลำกจูงเรือชูไก 2 และเรือชูไก 3 กลับเข้ำไปฝั่งประเทศญี่ปุ่น แต่ทะเลมีคลื่นลมแรงและฝนตก
ตลอดเวลำ เชือกที่ลำกจูงเรือชูไก 1 กับเรือชูไก 2 ขำดออกจำกกัน แต่เรือชูไก 2 และเรือชูไก 3 ยังผูกติดกัน
เรื อ ชู ไ ก 1 ซึ่ ง ยั ง แล่ น ดู เ รื อ ชู ไ ก 2 และเรื อ ชู ไ ก 3 อยู่ ร อบ ๆ ประสบกั บ ปั ญ หำเครื่ อ งไฟฟ้ ำ ดั บ 1 เครื่ อ ง
เครื่องจักรใหญ่ด้ำนขวำดับ มีน้ำเข้ำห้องเครื่อง ทำให้เรือชูไก 1 เอียงมำก นำยเรือจึงนำเรือชูไก 1 กลับเข้ำฝั่ง
ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกนั้นหน่วยยำมฝั่งของประเทศญี่ปุ่นได้จัดเรือและเฮลิคอปเตอร์ออกค้นหำเรือชูไก 2 และ
เรือชูไก 3 ปรำกฏว่ำพบแต่เรือชูไก 3 ไม่พบเรือชูไก 2 แสดงว่ำเรือชูไก 2 สูญหำยไปในทะเล โจทก์ได้แจ้งเหตุ
แห่งควำมสูญหำยให้จำเลยทรำบ เพื่อให้จำเลยตรวจสอบควำมเสียหำยและพิจำรณำจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแก่
โจทก์ ต่อมำโจทก์ทวงถำมให้จำเลยชำระค่ำสินไหมทดแทนในควำมสูญหำยของเรือชูไก 2 แต่จำเลยเพิกเฉย

ปัญหำวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกว่ำ โจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรือชูไก 2 ในขณะ
ที่เรือชูไก 2 สูญหำยหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่ำ ตำมสัญญำซื้อขำยระหว่ำงโจทก์กับผู้ขำยระบุเงื่อนไขว่ำ เงื่อนไข
กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงภัยในเรือที่ซื้อขำยกันจะโอนไปยังผู้ซื้อก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ชำระรำคำและมีกำรส่งมอบเรือ
เห็นว่ำ โจทก์มี นำยธงไชย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริห ำรของโจทก์ เป็นพยำนเบิกควำมประกอบบั นทึกถ้อ ย
คำยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรชำระรำคำเรือทั้งสำมลำว่ำ พยำนตกลงซื้อเรือทั้งสำมลำจำกผู้ขำยที่ประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นเงินรวม 65,000,000 เยน โจทก์ชำระรำคำให้ผู้ขำยล่วงหน้ำเป็นเงิน 8,000,000 เยน โดยกำรหักกลบ
ลบหนี้กัน ที่เหลืออีก 57,000,000 เยน โจทก์ชำระโดยกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผู้ขำย และผู้ขำย
ได้รับชำระค่ำเรือทั้งสำมลำทั้งหมดไปแล้วก่อนมีกำรรับมอบเรือทั้งสำมลำ โดยผู้ขำยได้ออกตรำสำรกำรขำย
(Bill of Sale) เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำได้รับเงินค่ำเรือทั้งสำมลำจำนวน 65,000,000 เยน ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่
จำเลยอ้ำงว่ำโจทก์เพิ่งชำระเงินค่ำเรือทั้งสำมลำส่วนที่เหลือให้ผู้ขำย หลังเกิดเหตุแล้ว เห็นว่ำ เอกสำรหมำย ล.
1 เป็นหนังสือที่ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด ผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้โจทก์ แจ้งให้โจทก์ทรำบว่ำได้มีกำรหัก
เงินจำนวน 57,000,000 เยน หรือ 20,749,000 บำท จำกบัญชีของโจทก์ ตำมที่ธนำคำรตัวแทนในประเทศ
ญี่ปุ่นเรียกเก็บมำเท่ำนั้น มิใช่วันที่โจทก์ได้จ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยดังที่จำเลยอุทธรณ์ และจำกพฤติกำรณ์ที่โจทก์ได้
ดำเนินกำรนำเรือทั้งสำมลำกลับมำประเทศไทยด้วยค่ำใช้จ่ำยของโจทก์ รวมทั้งได้เอำประกันภัยเรือทั้งสำมลำ
ในระหว่ำงเดินทำงไว้กับจำเลย เป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่ำ โจทก์ได้รับโอนควำมเสี่ยงภัยในเรือทั้งสำมลำ
จำกผู้ขำยแล้ว โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรือชูไก 2 ในขณะเรือชูไก 2 สูญหำยไป สัญญำประกันภัยเรือชูไก
2 ระหว่ำงโจทก์กับจำเลยตำมกรมธรรม์ประกันภัย จึงมีผลบังคับได้ตำมกฎหมำย โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่ำ
สินไหมทดแทนในควำมสูญหำยของเรือชูไก 2 จำกจำเลยได้
ปัญหำวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยในข้อต่อไปว่ำ โจทก์ได้จัดให้เรือทั้งสำมลำอยู่ในสภำพที่
สำมำรถเดินทะเลได้อย่ำงปลอดภัยหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่ำ นำยวิทยำหรือธนพัฒน์ นำยเรือชูไ ก 1 ไม่มี
คุณสมบัติ ไม่มีควำมรู้และศักยภำพเพียงพอที่จะเป็นนำยเรือควบคุมเรือกลเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ ทั้งเรือ
โทชัยณรงค์ พนักงำนตรวจเรือ มิได้มีกำรตรวจสอบตัวเรือ อุปกรณ์บนเรือ และคนประจำเรือ ของเรือทั้งสำม
ลำแต่อย่ำงใด กำรออกเอกสำรรับรองว่ำเรือทั้งสำมลำมีอุปกรณ์ควำมปลอดภัยเพียงพอพร้อมที่จะเดินทำงกลับ
ประเทศไทยได้ กำรออกใบทะเบียนเรือชั่วครำวและหนังสือรับรองเอกสำรจึงไม่ชอบ ทั้งกำรผูกยึดโยงเรือทั้ง
สำมลำไม่เหมำะสมแก่กำรเดินทำงทำงทะเล จึงทำให้เกิดควำมเสียหำยและสูญหำยแก่เรือชูไก 2 เห็นว่ำ เรือชู
ไก 1 เป็นเรือกลเดินทะเลขนำด 99.97 ตันกรอส จัดอยู่ในประเภทเรือกลเดินทะเลขนำดต่ำกว่ำ 500 ตันกรอส
หำกจะใช้ในกิจกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศ นำยเรือของเรือชูไก 1 จะต้องมีประกำศนียบัตรนำยเรือของเรือกล
เดินทะเลใกล้ฝั่งขนำดต่ำกว่ำ 500 ตันกรอส หรือประกำศนียบัตรนำยเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ งขนำด
500 ถึง 3,000 ตันกรอส และได้รับประกำศนียบัตรที่เหมำะสมสำหรับนำยเรือของเรือ นำยธนพัฒน์ผู้ทำหน้ำที่
นำยเรือของเรือชูไก 1 ขณะเกิดเหตุ มีประกำศนียบัตรนำยเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนำด 500 ถึง 3,000
ตันกรอส แม้นำยธนพัฒน์จะยังไม่ได้รับประกำศนียบัตรที่เ หมำะสม แต่ตำมหนังสือของกรมกำรขนส่งทำงน้ำ
และพำณิชยนำวี รับรองว่ำ กำรทำหน้ำที่นำยเรือของเรือชูไก 1 ขณะเกิดเหตุ นำยธนพัฒน์มีประกำศนียบัตร
คนประจำเรือสูงกว่ำประกำศนียบัตรตำมกำหนดข้อบังคับกำรตรวจเรือ (ฉบับที่ 25) สำหรับกำรเป็นนำยเรือชู
ไก 1 ถึง 2 ชั้น โจทก์เพิ่งซื้อและรับมอบเรือชูไก 1 พร้อมกับเรือชูไก 2 และเรือชูไก 3 จำกผู้ขำยที่ประเทศญี่ปุ่น
จึงยังมิได้จดทะเบียนเรือไทย ว่ำจะนำมำใช้เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลระหว่ำงประเทศ หรือเรือกลเดินทะเล
ใกล้ฝั่ง กำรนำเรือชูไก 1 กลับประเทศไทย จึงต้องมีกำรออกใบทะเบียนเรือไทยชั่วครำว เพื่อให้เรือมีสัญชำติ
ไทยเพื่อสะดวกในกำรนำเรือชูไก 1 ออกจำกประเทศญี่ปุ่น กลับมำยังประเทศไทย เป็นกระบวนกำรรับมอบเรือ
เพื่อนำมำใช้ในกิจกำรของโจทก์ จึงยังไม่อำจถือได้ว่ำ เรือชูไก 1 เป็นเรือกลเดินทะเลระหว่ำงประเทศ ตำม

ข้อบังคับ กฎระเบียบของกรมเจ้ำท่ำเกี่ยวกับคนประจำเรือและกำรจัดคนประจำเรือ ก่อนทำหน้ำที่นำยเรือของ
เรือชูไก 1 นำยธนพัฒน์เคยทำหน้ำที่นำยเรือนำเรือรู้ค้ำ 1 และเรือรู้ค้ำ 2 จำกประเทศญี่ปุ่นเดินทำงกลับมำยัง
ประเทศไทยแล้ ว กำรท ำหน้ำ ที่ น ำยเรื อของเรือ ชูไ ก 1 ของนำยธนพัฒ น์จึ งไม่ถือ เป็ นกำรฝ่ำฝื นข้ อบั งคั บ
กฎระเบียบของกรมเจ้ำท่ำเกี่ยวกับคนประจำเรือและกำรจัดคนประจำเรือแต่อย่ำงใด
มีปัญหำวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของจำเลยต่อไปว่ำ ควำมสูญหำยของเรือชูไก 2 เกิดจำกภัยพิบัติ
ทำงทะเลอันเป็นเงื่อนไขที่จะได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่ำ ในช่วงวั น
เวลำเกิดเหตุ สภำพอำกำศและท้องทะเลบริเวณที่เรือทั้งสำมลำเกิดเหตุมีสภำพปกติ ไม่มีรำยงำนว่ำมีควำมกด
อำกำศต่ำ หรือพำยุแต่อย่ำงใด ควำมสูญหำยของเรือชูไก 2 จึงมิได้เกิดจำกภัยพิบัติทำงทะเล (Perils of the
seas) แต่เกิดเหตุเพรำะควำมไม่เหมำะสมในกำรผูกเรือ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ
สภำพควำมเหมำะสมในกำรผูกเรือ คดีรับฟังข้อเท็จจริงได้แล้วว่ำ โจทก์จัดให้เรือทั้งสำมลำอยู่ในสภำพพร้อม
ออกเดินทำงในทะเลได้อย่ำงปลอดภัย ส่วนสภำพอำกำศและท้องทะเลในบริเวณที่เกิดเหตุ เห็นว่ำ กำรรำยงำน
ของนำยธนพัฒน์นำยเรือชูไก 1 มีรำยละเอียดและกำรกระทำเป็นลำดับขั้นตอน สอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้
ในปูมเรือและตรงกับที่ได้ให้ถ้อยคำไว้แก่จำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำ ขณะเกิดเหตุทะเลมีคลื่นลมแรงจัด คลื่นสูง
กว่ำ 3 เมตร ทำให้เรือทั้งสำมลำมีกำรฉุดกระชำกกัน ทำให้เชือกที่ผูกยึดโยงเรือชูไก 1 และเรือชูไก 2 ขำด เรือ
ชูไก 2 และเรือชูไก 3 หลุดไปจำกกำรควบคุมและทำให้เรือชูไก 2 จมหำยไป ซึ่งสภำพแห่งท้องทะเลที่อำจมี
คลื่นลมแรง และคลื่นสูงกว่ำปกติ เป็นเหตุกำรณ์ปกติที่อำจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำในท้องทะเล และกำรที่เชือกที่
ใช้ยึดโยงเรือขำด ก็มิได้หมำยควำมว่ำเชือกที่ ใช้มีขนำดเล็กหรือกำรยึดโยงไม่เหมำะสม สภำพเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นทำให้พุกใช้เชือกยึดเรือชูไก 2 หลุดจำกตัวเรือ แสดงว่ำ ควำมรุนแรงในกำรฉุดกระชำกมีมำกกว่ำปกติ
กำรที่เชือกไม่ขำดแต่เหนี่ยวกระชำกจนพุกหลุด ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกกำรคำดคะเน ถือได้ว่ำ
ควำมสูญหำยหรือเสียหำยที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติทำงทะเลโดยแท้ มิได้เกิดขึ้นจำกกำรกระทำของบุคคลใดหรือ
เกิดขึ้นจำกควำมบกพร่องโดยตรงของกำรกระทำของบุคคลใด ทั้งมิใช่ควำมเสียหำยตำมปกติ ธรรมดำหรือซึ่ง
คำดหมำยได้ว่ำน่ำจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปจำกกำรเดินเรือ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่ำนำยทวีวัฒน์ นักอุตุนิยมวิทยำ กรม
อุตุนิยมวิทยำ พยำนจำเลย ยืนยันว่ำตำมรำยงำนสภำพอำกำศบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุในช่วงเวลำเกิดเหตุ
ไม่ปรำกฏให้เห็นว่ำมีพำยุหรือคลื่นลมรุนแรง เป็นเรื่องกำรให้ควำมเห็นจำกประสบกำรณ์ตำมรำยงำนสภำพ
อำกำศในบริเวณท้องที่ดังกล่ำว แต่สภำพแห่งท้องทะเลนั้นกว้ำงใหญ่ไพศำล กำรวิเครำะห์ถึงสภำพอำกำศจำก
แผนที่ ซึ่งแสดงให้เห็นเส้นทำงของลมและควำมกดอำกำศในท้องทะเลบริเวณที่เกิดเหตุ เพียงอย่ำงเดียวโดยไม่
มีพยำนหลักฐำนอื่นประกอบ ย่อมไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้ำงคำให้กำรหรือคำเบิกควำมของนำยธนพัฒน์
นำยเรือชูไก 1 ได้ ข้อเท็ จจริงรับฟังได้ว่ำควำมสูญ หำยของเรือชูไก 2 เกิดจำกภัยพิบัติทำงทะเล ซึ่ งผู้รับ
ประกันภัยต้องรับผิดตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ที่ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กลำงพิพำกษำให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัยแก่โจทก์ชอบแล้ว อุทธรณ์ของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น
(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย - อร่ำม เสนำมนตรี - รัตน กองแก้ว)
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