
::: แนวทาง
การประกอบ

   อาชีพชาวเรือ :::
โดย.. ศูนยฝกพาณิชยนาวี

การศกึษาของนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ม ี2 ฝาย คือ ฝายเดินเรือ และฝายชางกลเรือ
- ฝายเดินเรือ (Deck Department)  ศึกษาเนนหนักในสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาตางประเทศ การเดินเรือ การเรือ กฎหมายและขอบังคับระหวางประเทศ การบรรทุกและการ
จดัระวาง อุตุนยิมวิทยา ดาราศาสตร อุทกศาสตร การสื่อสารสากล การบริหารงานสังคม จิตวิทยาและ
หลักผูนํ า

- ฝายชางกลเรือ (Engine Department)  ศึกษาเนนหนักในสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาตางประเทศ เครื่องยนตและเครื่องจักรกลเรือ การไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การตอเรือและการทรงตัว
ของเรอื การโรงงานและการบริหารงานสังคม จิตวิทยาและหลักผูนํ า

เมือ่สํ าเร็จการศึกษา
ผูสํ าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย หลักสูตรปกติ 5 ป
ฝายเดินเรือ จะไดรับ :
• ประกาศนียบัตรจากศูนยฝกพาณชิยนาวี
• ปริญญาตรจีากมหาวิทยาลัยบูรพา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ
• มีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนายประจํ าเรือฝายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล 

ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกวา ของกรมการขนสงทางนํ้ าและพาณิชยนาวี
 ฝายชางกลเรือ จะไดรับ :

• ประกาศนียบัตรจากศูนยฝกพาณชิยนาวี
• ปริญญาตรจีากมหาวิทยาลัยบูรพา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
• มีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกํ าลังขับ

เคลือ่น 3000 กิโลวัตตหรือมากกวา ของกรมการขนสงทางนํ้ าและพาณิชยนาวี

ผูสํ าเรจ็การศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย หลักสูตรพิเศษ 3 ป ฝายชางกลเรือ จะไดรับ :
• ประกาศนียบัตรจากศูนยฝกพาณชิยนาวี
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• มีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรองตนกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกํ าลังขับ
เคลือ่น 3000 กิโลวัตตหรือมากกวา ของกรมการขนสงทางนํ้ าและพาณิชยนาวี

• ขณะนี้ยังไมไดรับปริญญาตรี (ปจจุบันศูนยฝกพาณิชยนาวีมีขอตกลงความรวมมือกับ
สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงพยายามดํ าเนินการใหไดรับปริญญาของ
สถาบนัในสงักัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

ความกาวหนาในการทํ างาน
ฝายเดินเรือ จะทํ างานในหนาที่รับผิดชอบทางดานการนํ าเรือไปสูจุดหมายปลายทางอยาง

ปลอดภัย การบรรทุก ขนสง ขนถายสนิคาครบและตรงตอเวลา ตํ าแหนงสูงสุดคือ กัปตันเรือ ใชระยะ
เวลาประมาณ 5-10 ป บางคนก็เปลี่ยนตัวเองมาท ํางานบนบก (ทาเรือ, สํ านักงาน ตํ าแหนงระดับ
ผูบริหารบาง)

ฝายชางกลเรือ จะทํ างานในหนาที่รับผิดชอบทางดานเครื่องยนตกลไกทีใ่ชขับเคลื่อนภายในเรือ
ทัง้หมด ใหสามารถทํ างานท ํางานไดดีจนถึงจดุหมายปลายทางอยางปลอดภัย ตํ าแหนงสูงสุดคือ ตนกล
เรือ ใชระยะเวลาประมาณ 5-10 ป บางคนก็เปลีย่นตวัเองมาทํ างานบนบก (ทาเรือ, สํ านักงาน, อูตอเรือ,
อูซอมเรือ ตํ าแหนงระดับผูบริหารบาง)

การทํ างานในเรือ ปริญญาตรีที่ไดรับ ไมใชส่ิงสํ าคัญในการก ําหนดเงินเดือนและการทํ างานบน
เรือ ที่สํ าคัญคือ ประกาศนียบัตรผูทํ าการในเรือ (ชาวเรือเรียกวา “ต๋ัว”) ซึง่หลกัสตูรการศึกษาที่ศูนยฝก
พาณิชยนาวีเปดสอน เปนหลักสูตรมาตรฐานสากลขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO 
MODEL COURSE) ประกาศนยีบตัรทีไ่ดรับสามารถทํ างานบนเรือไดทุกประเทศทั่วโลก ถาทานมีความรู
ความสามารถ มปีระสบการณการทํ างาน มีภาษาที่สองหรือสามหรือภาษาสากลที่ดี ส่ิงที่ทานจะไดรับ
คือคาตอบแทนที่คุมคาและสูงกวาอาชีพอื่น ๆ หลายเทา ดังนั้น คูแขงที่แทจริงคือ ตัวทานเอง ที่บอกวา
สามารถทํ างานไดหรือไม คูแขงรองลงมาคือ ชาวตางชาตทิีม่ีภาษาสากลที่ดีกวา คูแขงสุดทายคือ คน
ไทยดวยกัน

หนวยงานที่พรอมรับเขาทํ างาน
สภาพการท ํางานและสภาพแวดลอมในการประกอบอาชีพชาวเรือ จัดเปนอาชีพพิเศษเฉพาะอีก

อาชีพหนึ่ง ซึ่งเมื่อสํ าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชยจากศูนยฝกพาณิชยนาวีและไดรับ
ประกาศนยีบัตรจากกรมการขนสงทางนํ้ าและพาณิชยนาวีแลว สวนใหญก็จะประกอบอาชีพในกิจการที่
เกีย่วของกับธุรกิจทางเรือ เชน
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หนวยงานราชการ (ตํ าแหนงที่รองรับมีจํ านวนจํ ากัด)
กรมการขนสงทางนํ้ าและพาณิชยนาวี
กรมศุลกากร
กรมประมง

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ (ตํ าแหนงที่รองรับมีจํ านวนจํ ากัด)
การทาเรือแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สวนงานทีเ่กี่ยวกับเรือ)

หนวยงานบริษัทเอกชน (ตํ าแหนงงานที่พรอมรองรับมจี ํานวนมาก)
บริษัทเรือตาง ๆ ทัง้ของประเทศไทยและตางประเทศทั่วโลก (ท ํางานในระดับนายประจํ าเรือ)
บริษทัตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือ
บริษทัทีเ่กีย่วกับแทนขุดเจาะนํ้ ามันกลางทะเล,  กจิการขุดแรในทะเล
อูตอเรือและอูซอมเรือ (ท ํางานในระดับนายชางกล)
บริษทัอะไหลเรือ (ทํ างานในระดับวิศวกร)

รายไดและสวัสดิการ  (เมือ่สํ าเร็จการศึกษา)
รายไดของคนประจํ าเรือ เมื่อเทียบกับคนทํ างานบนบกที่มีความรูเทาเทียมกัน จะมีรายไดสูง

กวาอยางนอยสองถึงสามเทา (20,000 – 40,000 บาท เมือ่เร่ิมตนทํ างานครั้งแรก) ซึ่งก็ข้ึนอยูกับสายการ
เดินเรือ โดยแบงเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ

- สายนอก หมายถงึ สายการเดินเรือของบริษัทนั้นเดินทางรับสงสินคาตาง ๆ ทัว่โลกไปประเทศ
ตาง ๆ โดยไมแวะเขาเทยีบทาที่ประเทศไทย เชน เดินทางระหวางญี่ปุน-อเมริกา , แอฟริกา-ตะวันออก
กลาง–ยุโรป เปนตน สํ าหรับระยะการทํ างานของแตละคนนั้น ข้ึนอยูกับสัญญาครั้งแรกที่เขาทํ างาน
ระหวางบริษัทเรือกับพนักงาน ชาวเรือสวนใหญเรียกวา Contract (คอน-ทแร็คท) ระยะเวลาหนึ่ง
Contract ไมเทากัน อาจจะเปน 6 เดอืน, 8 เดือน, 12 เดือน หรือมากกวาหนึ่งป  เมื่อหมด Contract แลว 
สามารถพักผอนไดประมาณ 1-2 เดอืน ในชวงพักผอนนี้สามารถเปลี่ยนบริษัทเรือ หรืออบรมหลักสูตร
พเิศษเพือ่เพิ่มวิทยฐานะของตัวเอง หรือกลับเขาไปทํ างานที่เดิมได

ขอเสียของสายนอกคือ ไปท ํางานเปนระยะเวลานาน ๆ หางไกลครอบครัว เมื่อหมด
สัญญาหรือหมด Contract แลวถึงจะไดกลับบานมาหาครอบครัว

ขอดีของสายนอกคือ คาตอบแทนสูง โอกาสสรางฐานะความเปนอยูของครอบครัวเร็ว 
ไดทองเที่ยวและพบเห็นสิ่งใหม ๆ  ของประเทศตาง ๆ
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- สายใน หมายถงึ สายการเดินเรือของบริษัทนั้นเดินทางรับสงสินคาตาง ๆ ไปประเทศในแถบ
ใกลเคียง และจะตองแวะเขาเทยีบทาที่ประเทศไทยอยูเปนประจํ า เชน ไทย-สิงคโปร , ไทย-ฮองกง 
เปนตน สํ าหรบัระยะการทํ างานของแตละคนนั้น ข้ึนอยูกับสัญญาครั้งแรกที่เขาทํ างานระหวางบริษัทเรือ
กบัพนกังาน ชาวเรือสวนใหญเรียกวา Contract เหมอืนกับสายนอก

ขอเสียของสายในคือ คาตอบแทนตํ่ ากวาสายนอก
ขอดีของสายในคือ มีโอกาสอยูครอบครัวมากกวาสายนอก

สํ าหรับสวัสดิการของชาวเรือ มคีวามจ ําเปนตองดี ทั้งนี้เพื่อชดเชยกับสภาวะการทํ างานที่ตอง
จากบานเปนเวลานาน ทนตอการตรากตรํ าในทะเล และตองพบแรงกดดันจากวัฒนธรรมตาง ๆ ภายใน
เรือ ซึง่คนท ํางานในเรือไมใชมีเฉพาะคนไทย เรือลํ าหนึ่งอาจตองมีชาวเรือที่เปนคนอินเดีย ,พมา, ฟลิป
ปนส, จนี อ่ืน ๆ อีกมากมาย การกินอยูตางกัน ภาษาตางกัน ดังนั้นภาษาที่จะตองสื่อสารในการทํ างาน
พื้นฐานคือภาษาอังกฤษ  ดังนั้นคนเรือที่มีความสามารถดานภาษาอังกฤษดียอมมีคาตอบแทนการ
ทํ างานดีกวาคนที่พูดไดบาง เขียนไดนิดหนอย  นอกเหนือจากที่ข้ึนอยูกับความรูความสามารถและ
ประสบการณการทํ างาน

ขอคิดกอนตัดสินใจเลือกอาชีพชาวเรือ  (ฝากถงึชาวเรือทุกทาน)
อาชีพคนประจํ าเรือหรือชาวเรือ เปนสายงานอาชีพเฉพาะที่มีความพิเศษ สถานที่ประกอบ

อาชีพสวนใหญ จะอยูหางไกลจากสายตาคนทั่วไป ดังนั้นคนสวนมากจึงไมคอยจะมีความรูและความ
เขาใจลักษณะการทํ างานของชาวเรือ เพราะจะคุนเคยกับการทํ างานหรือใชชีวิตบนบกมากกวา โดย
เฉพาะอยางยิง่สังคมไทยมีความผูกพันกับครอบครัวมาก การเดินทางบอย ๆ แตละครั้งเปนเวลานาน 
อาจจะท ําใหเกิดความวาเหวและวิตกกังวลไดงาย  ดังนั้นผูท ํางานในเรือเปนเวลานาน ๆ จึงตองมีความ
อดทนสงู ทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ  เพราะการทํ างานในเรือมีอุปสรรคมากมาย ไมวาจะเปนคลื่นลม
ทะเล ความจ ําเจ วฒันธรรมสังคมและภาษาที่หลากหลาย ระดับความรูความสามารถของคนประจํ าเรือ
ที่ตางกัน สวนหนึ่งที่ท ําใหวงการคนประจํ าเรือยังขาดแคลนบุคลากรอยูมากคือ เมือ่ท ํางานไปสักระยะ
หนึง่กจ็ะผนัตัวเองไปทํ างานอื่น ๆ ทีอ่ยูใกลครอบครัว คาตอบแทนไมมาก ทํ าใหคนประจํ าเรือหรือชาว
เรือยังมีความตองการอีกมาก ถาไมเลือกงานจนเกินไป ดังนั้น ส่ิงที่ควรนํ ามาพิจารณากอนตัดสินใจ
เลอืกอาชีพชาวเรือคือ

1. การเมาคลื่น ถอืเปนเรื่องปกติสํ าหรับบางคนที่ลงเรือคร้ังแรก ๆ  แตกม็ทีางหายหรือคุนเคย
ได  ถามคีวามอดทนเพียงพอและมีกํ าลังใจในการตอสูเพื่อความเปนชาวเรือ
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2. ภัยอันตราย การคมนาคมทางนํ้ าจะมีความปลอดภัยคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการ
คมนาคมทางอืน่ อันตรายแทบจะเกิดขึ้นไมไดเลยถาไมเกิดจากความประมาทเลินเลอ ใน
ขณะปฏบัิติงานเปนสวนใหญ ทั้งนี้ เพราะเรือในปจจุบันมีขนาดใหญ มีเทคโนโลยีกาวหนา
จงึท ําใหมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ องคการทางทะเลระหวางประเทศ ไดกํ าหนดมาตร
การตาง ๆ มาควบคุมดูแลดานความปลอดภัยภายใตอนุสัญญาตาง ๆ หลายฉบับ รวมไป
ถึงมาตรฐานการฝกอบรมชาวเรือดวย ซึง่ทั่วโลกจะใชเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงทํ าใหมี
ความเชื่อมั่นไดในดานความปลอดภัย

3. ความรูสึกวาเหว เปนความรูสึกที่มีอิทธิพลคอนขางสูงสํ าหรับสังคมไทยซึ่งจะมีความผูกพัน
กับครอบครัวมาก แตเมื่อพิจารณาถึงรายไดที่สูงกวาอาชีพบนบกในแตละระดับเดียวกัน
ประมาณ 2-3 เทา และการทีม่โีอกาสไปเยือนดินแดนของประเทศตาง ๆ ตามเสนทางที่เรือ
แวะเขาจอดเทียบทา ทํ าใหไดเห็นโลกกวางอันสวยงาม จงึเปนอาชีพที่ทาทาย การเริ่มตน
ท ํางานตัง้แตอายยุงันอย และไมใชจายฟุมเฟอยจนเกินไป จะสามารถมีเงินเหลือมากพอที่
จะตั้งตัวไดในระยะเวลาอันสั้น หลังจากนั้นอาจเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่ชอบหรือมี
ความตองการได


