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Trick ไม่ลับ นักเดินทาง

เส้นจราจร นับว่าเป็นส่ิงท่ีส�าคัญอย่างมากท่ีผู้ใช้รถใช้ถนนจ�าเป็นต้องรู้ เพราะถือว่าเป็นเคร่ืองหมายและกฎจราจรขัน้พืน้ฐาน  

เพราะถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจร ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ แล้วเส้นแต่ละเส้น มีความส�าคัญอย่างไร วันนี้ คอลัมน์ 

Trick ไม่ลับ นักเดินทางจะพาท่านไปรู้จักกัน

“เส้นจราจร”
สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ

เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง
ห้ำมแซงโดยเดด็ขำด ห้ำมขบัรถผ่ำน
หรอืคร่อมเส้นหรอืกลบัรถ

เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ 
ให้ขบัรถในช่องเดนิรถ 
ห้ำมขบัคร่อมเส้นหรอืทบัเส้น  
เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องเดนิรถหรอืกลบัรถ

เส้นสีเหลืองทึบ
แนวสดุขอบทำงเดนิรถ

เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามแซงคู่ (เส้นทึบคู่)
ห้ำมขบัรถผ่ำน คร่อมเส้นหรอืแซงเดด็ขำดทั้งสองทศิทำง

เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ (เส้นประคู่เส้นทึบ)
รถทำงเส้นประอำจข้ำม
หรอืแซงได้เมื่อปลอดภยั

เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ (เส้นทึบคู่เส้นประ)
รถทำงเส้นทบึห้ำมแซง
ขบัรถผ่ำนหรอืคร่อมเส้นโดยเดด็ขำด

“อุบัติเหตุลดได้ 
ถ้าร่วมใจเคารพ

กฎจราจร”กระดานข่าว
ราชรถ
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นโยบายบริหารด้านการขนส่งทางน�้า
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตแิละยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยฯ 

กำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยกำร 
ขนส่งทำงน�้ำภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิ
กระทรวงคมนำคมได้ท�ำแผนให้สอด 
คล้องกับประเด็นเรื่องของโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรน�ำเอำเทคโนโลยมีำใช้ใน
กำรขนส่งทำงน�้ำเพื่อเสรมิสร้ำง พฒันำ 
ในเรื่องของกำรขนส่งทำงน�้ำ ซึ่งเป็น
ประตูหลักในเรื่องของกำรขนส่งสินค้ำ 
กำรน�ำเข้ำสนิค้ำต่ำง ๆ  กรมเจ้ำท่ำ จะม ี
หน้ำที่ก�ำกับ ดูแล ควบคุมโดยเฉพำะ
เรื่องป้องกนัและลดมลภำวะสิ่งแวดล้อม 
ให้มกีำรจดักำรที่ด ีไม่ก่อให้เกดิมลพษิ 
นอกจำกนี้จะให้ควำมส�ำคัญด้ำนกำร
ก�ำกบัดแูลควำมปลอดภยัของเขตท่ำเรอื 
เพรำะทกุคนต้องได้รบั ควำมปลอดภยั
ในกำรใช้บรกิำรทำงน�้ำ ควบคมุตรวจตรำ

สัมภาษณ์พิเศษ

อธิบดีกรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม หน่วยงาน

ทีเ่ป็นหวัใจส�าคัญต่อการ ส่งเสริมพฒันา 

ด้านคมนาคมขนส่งทางน�า้ ทีมงานวารสาร 

ราชรถได้รับเกียรติจาก นายวทิยา ยาม่วง 

อธบิดกีรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์พเิศษถงึ 

แนวนโยบายการบริหารกรมเจ้าท่า ตาม 

แผนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์

พฒันาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 

เราเน้นงานเชิงรุก

โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง

เราเน้นงานเชิงรุก

โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง

นำยวิทยำ ยำม่วง
อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ
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ให้เรือทุกล�ำที่อยู่ในน่ำนน�้ำไทยมีมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ขณะเดียวกันกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยที่ท�ำหน้ำที่ควบคุม
ท่ำเรือต่ำง ๆ ต้องมีประสิทธิภำพ ในกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ระบบมโีลจสิตกิส์ที่ด ีไม่มกีำรรอคอยกำรขนส่งสนิค้ำ ทกุอย่ำง
ต้องรวดเรว็มกีำรเชื่อมโยงกบัระบบกำรขนส่งคมนำคมทำงถนน 

ในส่วนกำรด�ำเนินงำนและกำรเชื่อมต่อกำรคมนำคม 
กรมเจ้ำท่ำ จะร่วมมือกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงฯ ทั้ง 
ทำงรำง และทำงบก และกำรขนส่งในรปูแบบอื่น เพื่อให้ทกุ
กำรขนส่งเกิดควำมคล่องตัว รวดเร็วและเกิดประสิทธิภำพ 
สูงสุด พร้อมทั้งมีกำรเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวใน
อนำคตอกีด้วย ซึ่งกรมเจ้ำท่ำจะมบีทบำทส�ำคญัในกำรส่งเสรมิ
กำรท่องเที่ยวทำงน�้ำ กรมเจ้ำท่ำจะต้องให้ควำมสะดวก ดแูล 
ควำมปลอดภยัของท่ำเรอื และแหล่งท่องเที่ยวทำงน�้ำ โดยเรำ
จะด�ำเนนิงำนควบคูไ่ปกบักำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่กรมเจ้ำท่ำจะด�ำเนินกำรเพื่อที่จะ
สนบัสนนุภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ

มุ่งสู่การเป็นกรมเจ้าท่าดิจิทัล เน้นการท�างานเชิงรุก
ในอดตีที่ผ่ำนมำ ได้มกีำรเกบ็ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ไว้อยู่

แล้ว ดังนั้น ในยุคปัจจุบันกรมเจ้ำท่ำจะไม่เก็บฐำนข้อมูลไว้
เพียงอย่ำงเดียว แต่จะมีกำรน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์ 
เพื่อให้ข้อมูลนั้นเกดิประโยชน์สูงสดุ ต่อกำรด�ำเนนิงำน อำท ิ

ในกรณีที่เรำมีข้อมูลของเรือไทยว่ำมีอยู่กี่ล�ำ มีเรือไทยอยู่
ที่ไหนบ้ำงทั่วโลก กรมเจ้ำท่ำจะต้องพฒันำระบบ เพื่อให้รู้ว่ำ
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ขึ้นทั่วโลก เรือไทยอยู่ที่ไหน และ
สำมำรถสนับสนุน ขนย้ำยคนไทยได้อย่ำงไร โดยเฉพำะ
กรณีเร่งด่วนจะมีกำรใช้ระบบไอทีเข้ำมำช่วยด�ำเนินงำนเรื่อง
ควำมมั่นคงและปลอดภยั และที่ส�ำคญักรมเจ้ำท่ำ 4.0 ต้อง
ท�ำงำนอย่ำงรวดเรว็ ไม่ล่ำช้ำ เพื่อให้สนบัสนนุกบัเทคโนโลย ี
ที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สอดรับกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล ที่เป็นสิ่งที่สนับสนุนกำร
เตบิโตทำงเศรษฐกจิ ของประเทศ   

กรมเจ้ำท่ำยึดควำมส�ำคัญด้ำนกำรประสำนงำน กับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ โดยนโยบำยต่อไปนี้กรมเจ้ำท่ำต้องท�ำงำน
เชิงรุก โดยกำรไปพบปะ พูดคุย ประสำนงำนกับคนที่ต้อง
เกี่ยวข้อง ต้องมแีผนและแก้ปัญหำเรื่องรำวต่ำง ๆ ได้ เพรำะ
เป็นสิ่งท้ำทำยกบักำรท�ำงำนในอนำคต เพรำะกรมเจ้ำท่ำจะ
เป็นหน่วยงำนส�ำคญัที่ช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ  

สิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากการได้ด�าเนินงานของ
กรมเจ้าท่า

“กรมเจ้ำท่ำเหมอืนมงักรที่นอนหลบั พร้อมที่จะตื่นขึ้น
และขยบัเหนิสูท้่องฟ้ำและมหำสมทุร” ผมมวีสิยัทศัน์ว่ำ กำร 
ท�ำงำนเรำจะยึดประชำชนเป็นที่ตั้ง ดังนั้น สิ่งที่จะเห็นกำร
เปลี่ยนแปลงนบัจำกนี้ไปคอื จะมกีำรสร้ำงห้องน�้ำให้กบัท่ำเรอื 
เพื่อให้บรกิำรประชำชนให้มหี้องน�้ำใช้ มำกกว่ำนั้นเรำจะท�ำ 
ท่ำเรือที่มีมำตรฐำนและเป็นต้นแบบ โดยจะเอำท่ำเรือของ
กรมเจ้ำท่ำเองเป็นท่ำเรอืต้นแบบให้กบัให้กบัท่ำเรอือื่นเพื่อให้
ทกุคนยอมรบั พฒันำให้มท่ีำเรอืที่สวยที่สดุ โดยเฉพำะท่ำเรอื 
ที่ท่ำรำชินี ซึ่งสอดรับกับสถำนีรถไฟฟ้ำที่สวยที่สุด คือสถำนี
สนำมไชย ดังนั้น กำรสร้ำงท่ำเรือที่สวยที่สุดก็จะกลำยเป็น
แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่หลำย ๆ คนอยำกจะมำเที่ยว มำถ่ำยรูป แต่เหนอืสิ่งอื่นใด 
กรมเจ้ำท่ำจะเน้นเรื่องของท่ำเรือที่มีควำมปลอดภัย ทั้งเรือ 
ทั้งคน ทั้งสถำนที่ มสีิ่งแวดล้อมทำงน�้ำที่ด ี

บทบำทหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำจะไม่ใช่เพยีงแค่สนบัสนนุ 
ระบบกำรขนส่งคมนำคมทำงน�้ำเท่ำนั้น เรำจะมีบทบำทใน
กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจไทย และเมื่อถึง
เวลำนั้นคนที่ได้รบัผลประโยชน์มำกที่สดุกค็อื ประชำชนคนไทย 
และนี่คอืสิ่งที่ส�ำคญัที่สดุในกำรด�ำเนนิงำนของกรมเจ้ำท่ำ
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เอ็นเตอร์เทน เลนซ้าย

ดยจุดมุ ่งหมำยแรกของเรำคือ 
ไปกรำบนมสักำร หลวงพ่อทนัใจ 
ที่วดัพระธำตดุอยค�ำ เป็นสถำนที่ 

ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีชื่อเสียงด้ำนกำรขอพร 
บนบำน และเป็นวดัที่ส�ำคญัของจงัหวดั 
เชียงใหม่ มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,300 ปี 
ตั้งอยู่บรเิวณดอยค�ำ ด้ำนหลงัอทุยำน
หลวงรำชพฤกษ์ ที่ห่ำงจำกตัวเมือง
ประมำณ 15 กโิลเมตร

เช้าวันพักผ่อนที่สดใส เราเริ่มออกเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งตรงสู่ 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 ช่ัวโมงเท่านั้น รวดเร็วทันใจแบบสุด ๆ เม่ือลง

เคร่ืองแล้ว เรากไ็ด้รถโดยสารสาธารณะเป็นเพือ่นพาไปแอ่วตามสถานทีท่่องเท่ียวต่าง ๆ ในทริปนี้

เดินทางสะดวกสบาย

“แอ่วเชยีงใหม่”
เมืองต้องห้ามพลาด

หลวงพ่อทันใจทีว่ดัพระธาตดุอยค�า 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
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ก่อนไปนั่งจบิกำแฟชลิ ๆ ถ่ำยรูป
เก๋ ๆ สมัผสับรรยำกำศท่ำมกลำงขนุเขำ 
ที่แสนเยน็สบำย ชุ่มฉ�่ำไปด้วยเมด็ฝน  
โปรยปรำยเล็กน้อย จนลืมอำกำศที่
กรงุเทพฯ ไปเลย

ถนนคนเดิน

ด้วยการเดินทางที่รวดเร็ว สะดวก
สบายแบบนี้ ถ้ามีโอกาสจะกลับมา
แอ่วเชียงใหม่อีกแน่เจ้า...

เที่ยวเล่นถ่ำยรูปไปมำท้องก็เริ่มร้อง เรำเลยเลือกไปฝำกท้องนอกเมืองด้วย
สลัดผักที่ปลูกแบบออร์แกนิค พร้อมเดิมชมฟำร์มผักไปด้วย และเมื่อมำเชียงใหม่
ทั้งท ีจะให้จบแบบนี้ไม่ได้ พอเริ่มเยน็ค�่ำเรำทกุคนกเ็ตรยีมพร้อมส�ำหรบั ถนนคนเดนิ 
เพื่อออกไปช้อปปิ้ง เลอืกซื้อของฝำก ที่พ่อค้ำ แม่ค้ำ น�ำมำวำงขำยกนัอย่ำงคกึคกั 
และถงึแม้จะอิ่มแค่ไหน เรำกม็ทีี่ว่ำงส�ำหรบัของอร่อย ๆ  บนถนนแห่งนี้เสมอ เรยีกว่ำ 
คนืนั้น อิ่มท้องนอนหลบัสบำยฝันดี
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เทียบท่าคมนาคม

พื่อตอบสนองธุรกิจด้ำนพำณิชยนำว ี

ที่ขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็ จงึได้มสีถำบนั

ที่สอนวชิำกำรด้ำนพำณชิยนำว ีเกดิขึ้น

อย่ำงมำกมำย ซึ่งหนึ่งในนั้นคอื “ศนูย์ฝึก

พำณิชย์นำวี” ที่เป็นหน่วยงำนหนึ่งของ

กรมเจ้ำท่ำ กระทรวงคมนำคม มีหน้ำที่

ผลิตคนประจ�ำเรือระดับนำยประจ�ำเรือ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ปัจจุบันธุรกิจด้านพาณิชยนาวี การขนส่งทางทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ กองเรือพาณิชย์ 

ท่าเรือ อูต่่อเรอื และอูซ่่อมเรือ เป็นกิจการท่ีส�าคัญของประเทศ ต้องอาศยัเงินลงทนุเป็นจ�านวนมาก 

และมคีวามอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ตลอดจน

เป็นกจิการท่ีต้องเผชิญกบัการแข่งขันเสรีระหว่างประเทศ ผูป้ระกอบการมีความเส่ียงด้านการลงทนุ 

เป็นอนัมาก การพฒันาพาณิชยนาวจีงึต้องค�านึงถึงการส่งเสริมภาคธรุกิจให้มศีกัยภาพในการแข่งขัน

และอ�านวยความสะดวกในยุคดจิทิลัด้วยเทคโนโลยีอนัทันสมัย เพือ่สนับสนุน คุ้มครองการด�าเนินงาน

ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างทันสมัย และแก้ไขปัญหา อุปสรรคอย่างทันท่วงที

แหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลด้านการเดินเรือ

สู่ความเป็นเลิศ
ระดับสากล
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ให้มีคุณภำพและตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของตลำดแรงงำนเพื่อสนับสนุน

กจิกำรพำณชิยนำว ีรวมทั้งพฒันำและฝึก

อบรม เพื่อเพิ่มวทิยฐำนะของคนประจ�ำเรอื 

ทุกระดับชั้น ให้ได้มำตรฐำนสำกล ตำม

อนสุญัญำ STCW (International Convention 

on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers) 1978 และที่

แก้ไขเพิ่มเตมิ อนสุญัญำดงักล่ำว องค์กำร 

ทำงทะเลระหว่ำงประเทศ ได้มีจัดท�ำขึ้น

เพื่อก�ำหนด “คณุสมบตั ิQualification” และ 

“ควำมรู้ควำมสำมำรถ Competency” ตำม 

ชั้นประกำศนียบัตรของผู ้ท�ำกำรในเรือ 

ซึ่งมตี�ำแหน่งงำนต่ำง ๆ ภำยในเรอื

ศูนย์ฝึกพำณชิย์นำวีได้เริ่มก่อตั้งขึ้น

ในครั้งแรก ใช้ชื่อเรยีกว่ำ “โรงเรยีนเดนิเรอื

พำณิชย์” ในปี พ.ศ.2514 เป็นโครงกำร

สร้ำงชำวเรอืชั่วครำว ผลตินกัเรยีนเดนิเรอื

ระดบันำยประจ�ำเรอืโดยตรงให้แก่ บรษิทั 

ไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด โดยใช้หลักสูตร

เร่งรดัให้จบภำยใน 3 ปี มนีกัเรยีนในรุน่แรก

จ�ำนวน 18 คน และในปี พ.ศ.2518 เปลี่ยน 

หลักสูตรจำก 3 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี 

โดยได้รับควำมร่วมมือจำกรัฐบำลแห่ง

รำชอำณำจกัรนอร์เวย์ ในกำรส่งผูเ้ชี่ยวชำญ

ด้ำนกำรสอนมำวำงแนวทำงและรูปแบบ

ส�ำคญักำรจดักำรศกึษำของสถำบนั ต่อมำ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึก

พำณชิย์นำว”ี ขึ้นเป็นกำรถำวร ในปี พ.ศ. 

2521 โดยกรมเจ้ำท่ำได้ขอควำมช่วยเหลอื

จำกรฐับำลองักฤษเพื่อมำส�ำรวจจดัท�ำแผน

แม่บทก่อสร้ำงที่จังหวัดสมุทรปรำกำรนั้น 

บนพื้นที่ 25 ไร่ ในปี พ.ศ. 2525 ได้รับ

ควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำลเดนมำร์กในเรื่อง 

ของกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มำตรฐำน

สงูขึ้น มกีำรต่อสร้ำงเรอืฝึก “วสิตูรสำคร” 

อูต่่อเรอืจำกประเทศเดนมำร์ก นอกจำกนั้น 

ในปี พ.ศ. 2532 รฐับำลญี่ปุ่นได้ให้ควำม

ช่วยเหลือโดยได้ส่งผู ้เชี่ยวชำญมำให ้

ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกบัหลกัสตูรกำรศกึษำและ

ช่วยเหลอืด้ำนอปุกรณ์กำรศกึษำ (GMDSS 

Simulator และ Oil Tanker Simulator) 

หลงัจำกนั้น ในปี พ.ศ. 2548 ได้มกีำรต่อ

สร้ำงเรือฝึก “สำครวิสัย” และอำคำร

เครื่องมือกำรฝึกจ�ำลองกำรเดินเรือและ 

ช่ำงกลเรือ ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำว ี

ได้มีกำรปรบัปรงุและพฒันำมำเป็นล�ำดบั 

ดงันั้นหำกรวมอำยุตั้งแต่เริ่มมีกำรก่อตั้ง

จนปัจจุบัน ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี มีอำยุ

ถึง 48 ปี
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“ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบนั 

ด้านพาณชิยนาวี ยุคใหม่ มผีูเ้รยีนเป็น

ศูนย์กลาง จดัการศึกษาและฝึกอบรม 

ด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพระดับ

มาตรฐานสากลใช้ เทคโนโลยีทนัสมยั 

บรกิารทีร่วดเร็วและโปร่งใส คนประจ�าเรอื 

ทีผ่ลติจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีแห่งนี้ 

เป็นตัวจักรส�าคัญ ในการขับเคลื่อน

กิจการพาณิชยนาวี ของไทย ดังนั้น 

ผูท้ีเ่ข้ามาศึกษาในสถาบนัแห่งนี ้นอกจาก 

ให้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 

สากลแล้ว จะต้องมรีะเบยีบวินยั ความ- 

รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความ

อดทน มภีาวะผูน้�า ความประพฤติทีด่ี 

เป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญที่พึงมีและ

พึงสร้างให้เพิ่มพูนขึ้นในตัวนักเรียน

เดินเรือพาณิชย์ ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อน

ให้การพาณิชยนาวไีทยพฒันาต่อไป

สามารถ แข่งขันกับนานาประเทศได้”

นายสุขิน  รัตนเสถียร
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

เทียบท่าคมนาคม

ส�าหรับการศึกษาที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมี 2 หลักสูตร คือ 
1. หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการเดนิเรือ (Bachelor of Science Program 

in Nautical Science) ศกึษำวชิำภำษำองักฤษ ศกึษำด้ำนกำรเดนิเรอืชำยฝั่ง กำรเดนิเรอื

อเิลก็ทรอนกิส์ กำรน�ำร่องเรอื กำรบงัคบัเรอืใหญ่ กำรสื่อสำรวทิย/ุดำวเทยีม อตุนุยิมวทิยำ 

กำรปฏิบัติงำนสินค้ำและกำรจัดระวำง กำรต่อเรือและกำรทรงตัว กำรเข้ำยำมสะพำน

เดนิเรอื กำรบรหิำรจดักำรภำยในเรอื กำรบ�ำรงุรกัษำตวัเรอืและอปุกรณ์กำรเดนิเรอื และ 

ควำมปลอดภยัประจ�ำเรอื

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (Bachelor of 

Engineering Program in Marine Engineering) ศึกษำวิชำภำษำอังกฤษ ศึกษำด้ำน

เครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วยต่ำง ๆ เครื่องไฟฟ้ำ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม

อัตโนมัติ เครื่องมือในกำรขนถ่ำยสินค้ำ เครื่องถือท้ำย กำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรกล 

ควำมปลอดภยัประจ�ำเรอื และกำรบรหิำรจดักำรภำยในห้องเครื่องเรอื

หลกัสูตรกำรศกึษำได้รบักำรรบัรองตำมระบบบรหิำรงำนคณุภำพ ISO 9001:2015  

ที่ได้รบักำรรบัรองจำก UKAS โดยผูท้ี่ส�ำเรจ็กำรศกึษำสำขำวชิำวทิยำกำรเดนิเรอื จะท�ำงำน

เป็นนำยประจ�ำเรือฝ่ำยเดินเรือ (Deck Officer) และสำมำรถเลื่อนชั้นเป็นต้นเรือ (Chief 

Officer) และนำยเรือ (Captain) ตำมล�ำดับ ในขณะที่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิศวกรรม

เครื่องกลเรอื จะท�ำงำนเป็นนำยช่ำงกลที่ 3 (3rd Engineer Officer) และสำมำรถเลื่อนชั้น

เป็นรองต้นกล (2nd Engineer Officer) และต้นกล (Chief Engineer Officer) ตำมล�ำดบั
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ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจ�าเรือ ร่วม 48 ปี และผลิตนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
ประมาณ 44 รุ่น รวมผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 3,612 นาย และผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่สามารถไปประกอบอาชีพ
การเดินเรือ กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางเรือ แท่นขุดเจาะด้านพลังงาน อู่ต่อเรือ อูซ่่อมเรอื กจิการอะไหล่เรอื ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศท่ัวโลก รวมถงึหน่วยงานราชการ เช่น กรมเจ้าท่า และการท่าเรอืแห่งประเทศไทย ปัจจุบันบุคลากร 
ท่ีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีผลิตออกสู่ตลาดแรงงาน เป็นที่ยอมรับและมีจ�านวนมากท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนชั้นน�า

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://www.mmtc.ac.th

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Desired Characteristics of MMTC)
“รอบรู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี”

เป็นบณัฑติที่มคีวำมเชี่ยวชำญในวชิำชพี (Professional Proficiency) เป็นนกัเดนิเรอื

และนำยช่ำงกลเรือที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเดินเรือและขนส่งสินค้ำไปประเทศ

ต่ำง ๆ ได้รอบโลก มีควำมปลอดภัย มีประสิทธิภำพ จะต้องเป็นพลเมืองที่ดี (Decent 

Citizenship) มีทักษะควำมเป็นผู ้น�ำ เป็นนักบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบ 

มีคณุธรรมจรยิธรรม และให้เกยีรตผิู้อื่นพร้อมช่วยเหลอืสงัคม
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@สถาน ีMOT

ฉบับน้ีทีมงานวารสารราชรถได้สนทนากับสองนักเรียน

จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวง

คมนาคม ซึง่ท้ังสองคนมีความหวงัความตัง้ใจเดนิเข้าสู่

สถาบัน แห่งนี้ และมีเป้าหมายที่จะประสบความส�าเร็จ

ต่อวิชาชีพในอนาคต ด้วยทัศนคติที่พร้อมกายและใจ

นักเรียนเดินเรือ

ด้วยใจรักและความอดทน

“ตาล” หรอื นดร. วศิรุต ชอบศลิป์ เดก็หนุม่จำกโรงเรยีน 
ยโสธรพทิยำคม ได้เล่ำให้เรำฟังถงึเหตผุลในกำรเลอืกเรยีนด้ำน
กำรเดนิเรอืว่ำ กำรเรยีนด้ำนนี้เป็นวชิำชพีและที่ส�ำคญัยงัขำดคนอยู่ 
ดงันั้นจงึมคีวำมต้องกำรสงูในตลำด มโีอกำสได้เงนิเดอืนสงู และ 
คนที่ท�ำอำชพีนี้จะได้เงนิเดอืนสูงกว่ำอำชพีอื่นประมำณ 3 เท่ำ 
นี่จงึเป็นสำเหตหุลกัในกำรเลอืกเรยีนด้ำนกำรเดนิเรอื ส�ำหรบัสำขำ
ที่เลอืกเรยีนคอื วทิยำศำสตรบณัฑติ สำขำวทิยำกำรเดนิเรอื โดยจะ
เน้นหนกัในกำรบรหิำรจดักำรฝ่ำยเดนิเรอื ซึ่งในกำรปฏบิตังิำนจรงิ
จะเป็นผู้ควบคุมกำรเดินเรือทั้งหมด นับว่ำเป็นต�ำแหน่งที่ต้องมี
ควำมรบัผดิชอบสูงมำก

“การเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่โรงเรียน แต่เป็นที่ฝึกฝนตัวเอง

ไปด้วย ทัง้อาชพี และความอดทน” ที่นี่ไม่ใช่สอนแต่ในหลกัสูตร 

แต่ต้องมกีำรฝึกปฏบิตัเิพื่อเตรยีมตวัในกำรท�ำงำนจรงิ โดยกำรฝึก

ภำคปฏบิตัต้ิองลงเรอืและไปใช้ชวีติบนเรอืจรงิ ๆ นำนหลำยเดอืน 

ดังนั้น ต้องฝึกทั้งวิชำชีพและควำมอดทน ทั้งร่ำยกำยและจิตใจ 

โดยเฉพำะควำมเหงำ ถ้ำใครทนไม่ไหวกแ็พ้ไป มนีกัเรยีนหลำยคน

ที่ลำออกระหว่ำงเรยีนเพรำะทนภำวะควำมกดดนัหลำย ๆ อย่ำงไม่ได้

ก่อนจบกำรสนทนำ ตำล บอกว่ำ อยำกให้คนที่สนใจที่จะ

เรยีนด้ำนนี้ ให้โฟกสัว่ำมนัเป็นวชิำชพี เพรำะเรยีนแค่ 5 ปี แต่ใน

กำรท�ำงำนจรงิมนัมำกกว่ำนั้น ถ้ำเรำผ่ำนจดุนี้ได้ เรำกส็ำมำรถไป

ประกอบอำชพีได้ทั้งชวีติ จงึอยำกให้ทกุคนถำมตวัเองว่ำ “ชอบ

อาชพีนีจ้รงิหรอืเปล่า” และนอกเหนอืจำกกำรเป็นนกัเดนิเรอืแล้ว 

ยงัสำมำรถต่อยอดไปท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ  เกี่ยวกบักำรเดนิเรอื (Maritime) 

ได้อกีด้วย ดงันั้นคนที่จะเรยีนที่นี่ต้องมคีวำมชอบจรงิ ๆ เพรำะ

ถ้ำชอบกจ็ะท�ำให้กำรเรยีนนั้นมคีวำมสขุ

สู่ความฝันความส�าเร็จ
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อีกหนึ่งหนุ่มที่ทีมวำรสำรรำชรถ ได้มีโอกำสคุยคือ 

นดร.ศรัณย์ ศริิผล หรอื “โจ๊ะ” ที่เดนิทำงมำกจำกภำคอสีำน 

มำเรยีนที่ศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้ ซึ่งเขำได้เล่ำถงึควำมประทบัใจ

ในกำรเรยีนว่ำ “ทีน่ี่เป็นมากกว่ามหาวิทยาลยั เพราะเป็น

เหมอืนโรงเรยีนฝึกทหารทีท่�าให้เราได้รู้จกัถงึความอดทน 

มรีะเบยีบวนิยั และสอนอาชพีให้เราด้วย ดงัน้ัน การเรียน

ที่นี่จึงถือว่าได้เปรียบกว่าการเรียนที่อ่ืนที่เรียนแต่

วิชาการเพียงอย่างเดียว” ส�ำหรบัเหตผุลหลกัในกำรเลอืก

เรยีนที่สถำบนันี้กค็อื เหน็ว่ำเป็นสำขำที่เปิดใหม่ ในระหว่ำง

เรยีนท�ำให้ได้ไปเที่ยวต่ำงประเทศ ได้ฝึกอำชพี ได้เดนิเรอืไป

กบัเพื่อน ได้เงนิระหว่ำงฝึกภำคปฏบิตัดิ้วย และที่ส�ำคญัจบ

มำแล้ว มอีำชพีรองรบัและมรีำยได้ที่สูงอกีด้วย

โจ๊ะ เลอืกเรยีนด้ำนวศิวกรรมศำสตร์ สำขำเครื่องกลเรอื 

โดยจะท�ำหน้ำที่หลักในกำรดูแลรักษำเครื่องจักรใหญ ่

เครื่องไฟฟ้ำ ระบบหม้อน�้ำ ระบบท่อต่ำง ๆ  เหมอืนกบัห้องเครื่อง

ที่ต้องดแูล และเป็นฟันเฟืองที่ส�ำคญัที่ท�ำให้เรอืสำมำรถเดนิทำง

ไปได้อย่ำงปลอดภยัและมปีระสทิธภิำพ

ส�ำหรบัคนที่เลอืกจะมำเรยีนที่นี่ โจ๊ะ บอกว่ำ ควรจะ

ต้องมกีำรตั้งเป้ำหมำยในชวีติให้ชดัเจนว่ำเรำชอบที่นี่หรอืไม่ 

และที่ส�ำคญัเรยีนที่นี่ “ต้องใช้ใจล้วน ๆ” คอื ต้องมใีจรกั

ในอำชพีนี้ ใจต้องพร้อมต่ออปุสรรคต่ำง ๆ  ต้องผ่ำนแรงกดดนั

ในทกุรูปแบบทั้งกำรเรยีน กำรฝึกปฏบิตั ิและพร้อมที่จะอดทน

เพรำะถ้ำหำกผ่ำนจดุนี้ไปได้ กม็องข้ำมเรื่องกำรเรยีนไปเลย 

ให้มองว่ำในอนำคต ในกำรประกอบอำชีพซึ่งโอกำสที่จะ

ประสบผลส�ำเรจ็ในชวีติในหน้ำที่กำรงำนกอ็ยู่ไม่ไกล
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กระดานข่าวราชรถ

กระทรวงคมนาคม
ตดิตามแก้ปัญหาอทุกภัยในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

พร้อมเฝ้าระวงัสถานการณ์ เร่งฟ้ืนฟเูส้นทางสัญจรให้เป็นปกติโดยเร็ว
จำกสถำนกำรณ์อทุกภยัเนื่องจำกผลกระทบ
ของพำยุโพดุลและคำจิกิ ตั้งแต่ช่วงปลำย
เดอืนสงิหำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ ท�ำให้เกดิเหต ุ
น�้ำท่วมในหลำยพื้นที่จงัหวัดภำคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื กระทรวงคมนาคม โดยกรม

ทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้
บูรณำกำรกบัทกุหน่วยงำน เร่งด�ำเนนิกำรแก้
ปัญหำเส้นทำงคมนำคมขนส่งได้รับควำม
เสยีหำย ช่วยเหลอื ประชำชนที่ได้รบัควำม
เดอืดร้อนกรณทีำงหรอืสะพำนขำดสนบัสนนุ
เครื่องอุปโภคบริโภคให้ควำมช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัทนัท ีพร้อมสนบัสนนุเจ้ำหน้ำที่ 
เครื่องจกัร รถบรรทกุ ในกำรอพยพผูป้ระสบภยั 
สนบัสนนุหน่วยงำนอื่น ๆ  เพื่อขนส่งของเข้ำไป
ช่วยเหลอืประชำชน เพื่อให้กลบัมำใช้เส้นทำง
สัญจรในเบื้องต้นได้ พร้อมเฝ้ำระวังจนกว่ำ 
สถำนกำรณ์จะคลี่คลำยและเร่งด�ำเนินกำร
ฟื ้นฟูบูรณะให้เส้นทำงคมนำคมทั้งหมด
กลบัมำใช้งำนได้ตำมปกตโิดยเรว็

  กรมทางหลวง ด�าเนินการทอดสะพานเบลี่ย์ จ.อุบลราชธานี ติดตั้งป้ายเตือน พร้อมวางกระสอบทราย 
แท่งแบร์ริเออร์ เพื่อเตรียมการกู้ถนนและคืนผิวการจราจร

 กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะน�าเส้นทางเลี่ยง พร้อมน�าเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าด�าเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมจัดรถบรรทุกขนส่ง
ประชาชนและยานพาหนะ บริเวณที่น�้าท่วม จัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง



กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม 
พฒันำรปูแบบกำรออกใบอนญุำตขบัรถแบบบตัรพลำสตกิ 
(Smart card) รูปแบบใหม่ ที่มรีะบบตรวจสอบข้อมลูด้วย
ควิอำร์โค้ดด้ำนหลงับตัร ตั้งแต่วนัที่ 4 กนัยำยน 2560 ได้
ออกใบอนญุำตขบัรถรปูแบบใหม่ที่มคีวิอำร์โค้ดแล้ว จ�ำนวน 
11,720,744 ใบ โดยประชำชนสำมำรถสแกนควิอำร์โค้ด
ที่อยูห่ลงัใบอนญุำตขบัรถ เพื่อเข้ำถงึข้อมลูใบอนญุำตขบัรถ
ผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนกิส์ได้ โดยจะปรำกฏภำพใบอนญุำต 
ขบัรถเสมอืนจรงิทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลงั เพยีงดำวน์โหลด
แอปพลเิคชนั DLT QR LICENCE ของ ขบ. จำกโทรศพัท์
สมำร์ทโฟน จำกนั้นกรอกข้อมูลรหสับตัรประชำชน อเีมล์ 
สแกนควิอำร์โค้ด กดยนืยนัและรอรหสั OTP ที่จะส่งเข้ำ
อเีมล์ เพื่อน�ำรหสั OTP กรอกในช่องว่ำงและกดปุ่มตกลง 
ระบบจะให้ตั้งรหสัรกัษำควำมปลอดภยั 6 หลกั เพื่อเข้ำถึง
ข้อมูลใบอนุญำตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล รองรับ
กำรแสดงใบอนญุำตขบัรถด้วยวธิกีำรข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ 
หรือใบขับขี่ดิจิทัล ตำมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 
กันยำยน 2562 เพิ่มควำมสะดวกสบำยแก่ประชำชนใน
กำรแสดงใบอนญุำตขบัรถเสมอืนจรงิต่อเจ้ำพนกังำน

กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยประชาชนสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถ
ที่มีคิวอาร์โค้ดด้วยวิธี และข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน 
DLT QR LICENCE ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด (บวท.) กระทรวง
คมนาคม เตรยีมแผนปรบัปรงุเส้นทำงบนิใหม่ให้เป็นแบบคู่ขนำน และ
จดักำรจรำจรทำงอำกำศแบบทำงเดยีว (One - way - route) ในเส้นทำงบนิ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับปริมำณจรำจรทำงอำกำศที่เพิ่มขึ้น 
และสนบัสนนุแนวคดิ “ท้องฟ้ำไร้รอยต่อ” (Seamless ASEAN Sky) ของ
อำเซยีน รวมทั้งสนบัสนนุนโยบำยของกระทรวงคมนำคมที่มุง่เน้นให้ประชำชน
ได้รบัควำมสะดวกสบำย และควำมปลอดภยัในทกุกำรเดนิทำง โดยขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพจิำรณำ จำกนั้น บวท. จะน�ำเสนอให้ส�ำนกังำนกำรบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทยพจิำรณำ รวมทั้งเชญิสำยกำรบนิผู้ใช้บรกิำรมำท�ำควำมเข้ำใจถงึแนวทำงกำรปฏบิตักิำรบนิ พร้อมจดัท�ำ
วธิปีฏบิตังิำนส�ำหรบัเจ้ำหน้ำที่ควบคมุจรำจรทำงอำกำศ ก่อนจะประกำศเส้นทำงบนิใหม่อย่ำงเป็นทำงกำร

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด
ปรับปรุงเส้นทางบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมลาว เปิดประตูสู่เอเชีย
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ร่มหูกวาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
กำรปฏิบัติงำน ณ จุดตรวจเข้มข้นรถโดยสำรสำธำรณะ (Checking Point) จ.สงิห์บรุ ี
เมื่อวนัที่ 21 กนัยำยน 2562

กระทรวงคมนาคม ร่วมบริจำคเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหตุอุทกภัย “ร่วมใจ 
พี่น้องไทย ช่วยภัยน�้ำท่วม” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็น
ประธำนรบัมอบ เมื่อวนัที่ 17 กนัยำยน 2562 ณ สถำนโีทรทศัน์ช่อง 9 MCOT HD
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นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ตรวจติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมแออดัภำยในอำคำรผูโ้ดยสำรท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง 
เมื่อวนัที่ 1 กนัยำยน 2562 ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น 
ประธำนเปิดงำนวนัทำงทะเลโลก ประจ�ำปี 
2562 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2562 
ณ อำคำรเฉลมิรำชกมุำร ี 60 พรรษำ 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั กรงุเทพฯ
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ร่มหูกวาง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
ตดิตำมสถำนกำรณ์น�้ำท่วมและเยี่ยมผูป้ระสบอทุกภยั เมื่อวนัที่ 23 
กนัยำยน 2562 ณ โรงเรยีนบ้ำนค้อทอง อ�ำเภอเขื่องใน จงัหวดั
อบุลรำชธำน ี

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบ
นโยบำยกำรด�ำเนนิงำนท่ำเรอืแหลมฉบงั เมื่อวนัที่ 7 กนัยำยน 2562 ณ ท่ำเรอืแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบรุี
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นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธำนกำรประชมุตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนของ
ท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2562 
ณ ห้องประชมุท่ำอำกำศยำนอบุลรำชธำน ีจงัหวดัอบุลรำชธำนี

นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธำนเปิดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ Big Cleaning เรำท�ำควำมดี
ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 ณ สถำนรีถไฟกรงุเทพ

นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วม
กำรเสวนำเรื่อง “พฒันำพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้ำวไกล เชื่อมโลก” 
ในกำรประชมุประจ�ำปี 2562 ของส�ำนกังำนสภำพฒันำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2562 
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อำคำรอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมอืงทองธำนี
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