การจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔
พัฒนาการผลิตบุคลากรการพาณิ ชย์นาวีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจาเรือ
จาก STCW 1978/1995 เป็น STCW 2010
คณะทางานพัฒนาระบบบริ หารการจัดการความรู ้
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
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การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจาเรือจาก
STCW 1978/1995 เป็น STCW ๒๐๑๐
๑. สิ่งสาคัญที่คนประจาเรือไทยต้องทราบเกี่ยวกับอนุสัญญา STCW และการปรับตัวเพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลง
๒. การเปลี่ยนประกาศนีย บัตรของนายประจาเรือฝ่ายปากเรือ อัน เนื่องจากการบังคับใช้
อนุสัญญา STCW 2010
๓. การเปลี่ ยนประกาศนี ยบั ตรของนายประจาเรือ ฝ่า ยช่ างกลเรือ อั นเนื่อ งจากการบัง คับ ใช้
อนุสัญญา STCW 2010
๔. ภาคผนวก (ตารางแสดง ความรู้ความสามารถเพิ่มเติมที่นายประจาเรือฝ่ายเดินเรือ/ช่างกลเรือ
ต้องมีเพื่อให้ สอดคล้องกับอนุสัญญา STCW 2010)
๕. ภาคผนวก ตารางสรุปการเปลี่ยนประกาศนียบัตรจาก อนุสัญญา STCW 1978/1955 เป็น
อนุสัญญา STCW 2010
๑. สิ่งสาคัญที่คนประจาเรือไทยต้องทราบเกี่ยวกับอนุสัญญา STCWและการปรับตัวเพื่อ
รับการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยสาคัญในการรักษาซึ่งความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในธุรกิจพาณิชย์นาวี และการรักษา
ห้วงมหาสมุทร เป็นสิ่งที่คนประจาเรือทั่วโลกต้องมีส่วนร่วม โดยคนประจาเรือต้องเป็นบุคคลที่มีมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติงานในเรือ อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายาม สาหรับคนประจาเรือ
ค.ศ.1978 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๑๙๙๕ และ ๒๐๑๐ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว ควบคุมในเรื่องของการออก
ประกาศนียบัตร และควบคุมในเรื่องการเข้าเวรยาม ข้อกาหนดไม่เพียงบังคับกับคนประจาเรือเท่านั้น แต่
ยังบังคับใช้กับบริษัทเจ้าของเรือ สถาบันการศึกษาในด้านการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม และการบริหาร
จัดการของรัฐเจ้าของธงอีกด้วย
อนุสัญญา STCW ที่ได้รับรองโดย องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime
Organization-IMO ในปี ๑๙๗๘ และได้บังคับใช้ตั้งแต่ปี ๑๙๘๔ ในช่ว งระหว่างทศวรรษ ๑๙๘๐
(ระหว่างปี ๑๙๘๐-๑๙๘๙) เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า อนุสัญญาฯ ปี ๑๙๗๘ ไม่บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้
คือการยกระดับมาตรฐานความสามารถทางอาชีพของคนประจาเรือทั่วโลก ดังนั้นประเทศสมาชิก IMO
ได้ตัดสินใจที่จะแก้ไขอนุสัญญา ปี ๑๙๗๘ ซึ่งได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ ๑๙๙๐ และตัวของ
อนุสัญญาที่ได้รับการแก้ไขได้ถูกเรียกว่า “STCW-95”
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การแก้ไขอนุสัญญา STCW ครั้งล่าสุดที่รู้จักกันดี คือ อนุสัญญาฯ ฉบับแก้ไข ค.ศ. ๒๐๑๐ ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (The 2010 Manila amendments) ซึ่งมีความตั้งใจที่จะรวมเอาการ
เปลี่ยนแปลงของข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล ตั้งแต่ปี ๑๙๙๕ เช่น เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ
ความไม่สอดคล้ องในตัวอนุสัญญาฯ การตีความอนุสัญญาฯ และข้อกาหนดต่างๆที่ล้าสมัย มีการเน้น
จาเพาะในเรื่องของการปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุม และการติดต่อสื่อสาร ระหว่างรัฐเจ้าของ
ธงและ IMO ของการออกประกาศนี ย บั ต รในบทที่ ๑ และได้ ก าหนดข้ อ บั ง คั บ เฉพาะ ส าหรั บ การ
ปฏิบัติงานในธุรกิจ offshore และธุรกิจเรือเดินใกล้ฝั่ง ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมดได้มีการยอมรับใน
การแก้ไขและการทาให้อนุสัญญา STCW มีความสอดคล้องกลมกลืนกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
แรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ โดยเน้นให้ปฏิบัติได้จริง
ในขณะที่อนุสัญญา STCW - ๗๘ เกือบทั้งหมด ได้เน้นเกี่ยวกับความรู้ ส่วนอนุสัญญา STCW ๙๕ ได้ยกระดับการเน้นเฉพาะลงไปในเรื่องเกี่ยวกับ ทักษะในการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถโดย
การนาเอาความรู้ในทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ส่วน STCW-๒๐๑๐ นั้นได้ดาเนินการต่อเนื่องจากอนุสัญญา
STCW-๙๕ โดยเน้นหนักในด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มากกว่าระยะเวลาในการทางานในเรือ
และระยะเวลาในการฝึกอบรม มาตรฐานในอนุสัญญาได้ถูกจัดทาขึ้นและประยุกต์ใช้กับคนประจาเรือทุก
ระดับซึ่งทางานอยู่ในเรือพาณิชย์เดินสมุทรซึ่งได้จดทะเบียนภายใต้รัฐเจ้าของธงของประเทศภาคีของ
อนุสัญญาฯ
ส่วนคาว่า “เรือเดินสมุทร” (seagoing ship) นั้นหมายรวมถึงเรือทาการพาณิชย์ทั้งหมดที่ทาการ
ทั้งในประเทศและในน่านน้าสากล อนุสัญญาฯ ไม่ได้ บังคับใช้กับคนประจาเรือที่ทางานกับ เรือรบ เรือรบ
สนับสนุน หรือเรือที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือ เรือที่ไม่มี วัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ เรือประมง (มีอนุสัญญา
STCW-F ที่ IMO ได้เผยแพร่ให้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับมาตรฐานความรู้ความสามารถของคนประจา
เรือในเรือประมง) เรือยอช์ทที่ไม่ทาการค้า และเรือไม้ซึ่งต่อสร้างโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิม
มองโดยภาพรวมแล้ว อนุสัญญา STCW-๙๕ ได้รับการยอมรับในประเทศที่ส่งออกแรงงานคน
ประจาเรือที่สาคัญทุกประเทศ และประเทศที่เรือไปทาการจดทะเบียน ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าประมาณ
มากกว่าร้อยละ ๙๘ ของกองเรือพาณิชย์โลก นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออนุสัญญาฯ STCW-๒๐๑๐ บังคับใช้
จะได้รับการยอมรับจากเวทีโลกเช่นเดียวกันกับ อนุสัญญา STCW-๙๕ ซึ่งประเทศไทยและชาวเรือไทยอยู่
ในฐานะที่ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม อนุสัญญา STCW อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งสาคัญที่คนเรือไทยต้องทราบอีกเรื่อง คือ เงื่อนเวลาของการบังคับใช้ของอนุสัญญา STCW๒๐๑๐ อนุสั ญญา STCW-๒๐๑๐ เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕ และได้ให้เวลา ๕ ปี (จาก ๑
มกราคม ๒๕๕๕ - ๑ มกราคม. ๒๕๖๐ ) ในการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์ใช้ระหว่าง อนุสัญญา STCW๙๕ และ STCW-๒๐๑๐ สาหรับรัฐภาคีและคนประจาเรือในการดาเนินการในกระบวนงานต่างๆ เช่น การ
เปลี่ยนประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเพิ่มเติม ฯลฯ หลังจากเดือนมกราคมปี ๒๕๖๐ คนประจาเรือทุกคน
ทั่วโลกต้องมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานของ อนุสัญญา STCW-๒๐๑๐
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เงื่อนเวลาที่สาคัญที่อยากจะเน้นและนามาเรียนเพื่อให้ทราบและจดจามีดังนี้
๑ มกราคม ๒๕๕๕
อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ ได้บังคับใช้สาหรับทุกรัฐภาคีในอนุสัญญาฯ หลั งจากวันที่ ๑ ม.ค.
๒๕๕๕ เป็นต้นไป ข้อบังคับเกี่ยวกับชั่วโมงขั้นต่าในการพักผ่อน และการบันทึกจานวนชั่วโมงในการ
ทางานต้องได้รับ การปฏิบัติ ส าหรั บช่ว งเวลาภายใน ๕ ปี หลั งจาก วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๑
มกราคม ๒๕๖๐ รัฐภาคีต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตาม อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐
ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีนี้ รัฐภาคีสามารถดาเนินการออกใบประกาศนียบัตรความรู้ความสามารถของคน
ประจาเรือตามที่เคยทามาได้ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถสาหรับคนประจาเรือรุ่นใหม่และมาตรฐานในการฝึกอบรมสาหรับบุคคลรุ่นใหม่ต้อง
สอดคล้องกับ อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐
๑ มกราคม ๒๕๕๗
หลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ คนประจาเรือทั่วโลกจะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับ
การรับมือกับเหตุการณ์ก่อการร้าย (secirity training) โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับใหม่ในอนุสัญญาฯ
๑ มกราคม ๒๕๖๐
หมดเวลาส าหรั บการดาเนินการเปลี่ ยนถ่ายกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ ของรัฐภาคี ที่
เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา STCW โดยเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากอนุสัญญาตัว
เดิมคือ อนุสั ญญา STCW ๙๕ เป็นตัว ใหม่คือ อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ อย่างไรก็ตามนับตั้ งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป คนเรือทั่วโลกทุกคนที่ปฏิบัติงานบนเรือพาณิชย์ ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ในอนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ และต้องครอบครองประกาศนียบัตรที่เป็นไปตามอนุสัญญา STCW ๒๐๑๐
โดยบังคับใช้ครอบคลุมทุกตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนเรือ รัฐเจ้าของธง โดยรัฐเจ้าของธงยังคงสามารถ
ดาเนินการ ออก รับรอง และสลักหลังประกาศนียบัตรซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่ออกให้ก่อนปี ๒๕๕๓
สาหรับคนเรือซึ่งเริ่มฝึกอบรมก่อน วันที่ ๑ ก.ค.๒๕๕๖
ความหมายของประกาศนียบัตรภายใต้ อนุสัญญา STCW ๒๐๑๐
“ประกาศนียบัตร” (Certificates) คือ เอกสารที่เป็นทางการทั้งหมดที่เป็นไปตาม อนุสัญญาฯ
เช่น ตั๋ว (ที่คนเรือไทยชอบเรียกกัน) ในอนุสัญญาฯเรียกว่า COC (Certificate of Competence) ,การ
รั บ รองประกาศนี ย บั ต ร (endorsements), ประกาศนียบั ตรความสามารถเฉพาะ (Certificates of
Proficiency) และเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงว่าคนเรือมีคุณสมบัติสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ
ประกาศนี ย บั ตรเป็ น สิ่ ง ส าคัญ เป็ น หลั ก ฐานที่ ต้ อ งมี ติ ด ตั ว เพื่ อ ใช้ใ นการพิ สู จ น์ถึ ง ระดั บ ของ
การศึก ษาและการฝึ ก อบรมที่ไ ด้ รั บ ระยะเวลาที่ ป ฏิบั ติ งานบนเรื อ ความรู้ค วามสามารถและความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ การมีสุขภาพที่ดี และอายุ ซึ่ งทั้งหมดที่กล่าวมาต้องสอดคล้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับ
ของอนุสัญญา
1. ประกาศนี ย บั ต รแสดงความรู้ ค วามสามารถในต าแหน่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
(Certificate of Competence: COC) หรือที่เราเรียกกันว่า “ตั๋ว” เอกสารนี้ถูกออกให้แก่ นายเรือ นาย
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ประจาเรือ คนใช้วิทยุ และลูกเรือ ซึ่งทาหน้าที่เข้ายามโดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและระดับของความรับผิดชอบบนเรือ
2. เอกสารรับรอง (Endorsement) เป็นเอกสารที่ออกให้กับ นายเรือ และนาย
ประจาเรือ อาจอยู่เป็นส่วนหนึ่งในประกาศนียบัตรหรือเป็นเอกสารออกให้แยกต่างหากก็ได้ ซึ่งเป็นการ
รับรองว่าประกาศนียบัตรของรัฐเจ้าของธงได้ถูกออกให้สอดคล้องกับข้อบังคับของอนุสัญญาฯ
๒.๑ เอกสารรับรองระหว่างรัฐต่อรัฐ (Endorsement of Recognition)
เอกสารรั บ รองนี้ ถู ก ออกให้ โ ดยรั ฐ เจ้ า ของธงโดยเป็ น การรั บ รองอย่ า งเป็ น ทางการว่ า
ประกาศนียบัตรของรัฐเจ้าของธงอีกรัฐหนึ่งนั้นสามารถใช้งานได้ในเรือที่ชักธงของรัฐตนเองได้ ซึ่งขั้นตอน
ดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ น เนื่ อ งจากกองเรื อ หลายชาติ มี ค นเรื อ ปฏิ บั ติ ง านกั บ กองเรื อ ของตน โดยถื อ
ประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยรัฐเจ้าของธงรัฐอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถือประกาศนียบัตรจากประเทศ “ก”
แต่คุณทางานเรือที่จดทะเบียนกับประเทศ “ข” คุณต้องได้รับการรับรองตั๋วหรือประกาศนียบัตรจาก
ประเทศ “ข” เพื่อให้ประเทศ “ข”รับรองว่าคุณสามารถทางานในเรือที่ชักธงของประเทศ “ข”ได้
๓. ประกาศนี ย บั ต รแสดงความรู้ ค วามสามารถเฉพาะทาง (Certificates
Proficiency)

of

เอกสารนี้ออกให้กับคนเรือเพื่อรับรองว่าเขาหรือหล่อนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของ
อนุสัญญาฯในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะทาง ประกาศนียบัตรเหล่านี้รวมถึงประกาศนียบัตรสาหรับ
บุคลากรที่ทาการในเรือเฉพาะประเภท (เรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง และเรือบรรทุกผู้โดยสาร) และ
สาหรับคนเรือที่ถูกมอบหมายให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย การรับมือกับเหตุก่อการร้ายและ
การป้องกัน มลภาวะ ประกาศนี ย บัตรรับรองว่าผู้ ถือมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานของ
อนุสัญญาในหน้าที่เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย การดูแลคนประจาเรือ หรือสินค้า
๔. เอกสารหลักฐานอื่นๆ (Documentary evidence)
คือ เอกสารซึ่งไม่จาเป็นต้องออกหรือได้รับการรับรองจากรัฐเจ้าของธง และไม่ได้เรียกว่า
ประกาศนียบัตร เอกสารออกให้โดยเจ้าของเรือหรือกัปตันเรือเพื่อยืนยันว่าคนเรือมีส่วนร่วมในการฝึก
เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือได้รับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมบางประเภท เช่น การฝึกความคุ้นเคยในเรือ
เป็นหลักฐานสาคัญแสดงว่าคนเรือได้รับการฝึกอบรมในงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ความปลอดภัยพื้นฐาน
ในเรือ ถ้าหากไม่มีหลักฐานในการฝึกและการผ่านประสบการณ์ดังกล่าว คนเรือต้องได้รับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรทบทวนในด้านการดารงชีพและการดับไฟ ฯลฯ
:
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๒. การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจาเรือฝ่ายปากเรือ อันเนื่องจากการบังคับใช้

STCW 2010
2.๑ มาตรฐานของความรู้ความสามารถที่จาเป็นต้องมีเพิ่มเติม เป็นไปตามระดับของตั๋วที่ถืออยู่
สาหรับนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือจะเป็นไปตาม
2.๑.๑ STCW บทที่ 2 ในส่วน A (Chapter 2 and part A of STCW Code)
2.๑.๒ STCW บทที่ ๕ สาหรับคนเรือที่ทางานในเรือเฉพาะประเภท
2.๑.๓ STCW บทที่ ๖ ภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยในอาชีพ การปฐมพยาบาล และการ
ดารงชีพดังนี้
1. พื้นฐานความปลอดภัย (Basic training) section A-VI/1 P.2 ประกอบด้วย
หลักสูตรดังต่อไปนี้
a. การดารงชีพในทะเล (Personal survival technique) table A-VI/1-1
b. การป้องกันและการดับไฟ (Fire prevention and firefighting) table
A-VI/1-2
c. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Elementary first aid) table A-VI/1-3
d. ความปลอดภั ย ของบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Personal
safety and social responsibility) table A-VI/1-4
2. เรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (Survival crafts and rescue
boats other than fast rescue boats) section A-VI/2 P.1-4 (table AVI/2-1)
3. การดับไฟชั้นสูง(Advanced firefighting)section A-VI/3 P.1-4(table AVI/3-1)
4. การปฐมพยาบาลในเรือ (Medical first aid) section A-VI/4 P.1-3(table AVI/4-1)
2.๒ การเปลี่ยนใบประกาศนียบัตรจาก ปก.STCW 95 เป็น ปก.STCW 2010 ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับการเปลี่ยนประกาศนียบัตร (Revalidation requirements) ตั๋วและประกาศนียบัตรสาหรับนาย
ประจาเรือฝ่ายเดินเรือ ที่ออกให้โดยรัฐเจ้าของธงต้องได้รับการรับรองใหม่ โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ
อนุสัญญา STCW 2010 และต้องได้รับการต่ออายุ ทุกๆระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ประกาศนียบัตรที่ออก
ภายใต้มาตรฐานอนุสัญญา STCW 95 ต้องได้รับการยกระดับเป็น ประกาศนียบัตรมาตรฐานของ
อนุสัญญา STCW 2010 ก่อน มกราคม ๒๕๖๐ส่วนประกาศนียบัตรการฝึกอบรมของหลักสูตรเฉพาะทาง
ก็ต้องได้รับการทบทวนเช่นกัน
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ตารางแสดงการรับรองการเปลี่ยนประกาศนียบัตรโดยรัฐเจ้าของธงตามระดับ ของตั๋วของนายประจาเรือ
ฝ่ายเดินเรือ
ประกาศนียบัตรระดับนายเรือ (Master)
NAME OF CERTIFICATE
REVALIDATION
REG.
National certificate of competence and Yes
I/2,II/2,II/3 C/R
endorsement
Flag state endorsement of recognition
Yes
I/10
E/R
GMDSS endorsement
Yes
IV/2
C/R
Basic safety training
Achieved
within VI/1
D/P
-Personal survival techniques
previous five years
-Fire prevention and fire fighting
-Elementary first aid
-Personal safety and social responsibility
Medical first aid
No
VI/4
D/P
Survival craft and rescue boats
Yes
VI/2
D/P
Advance fire fighting
Yes
VI/3
D/P
Medical fitness
Yes
I/9
C/R
Basic safety familiarisation
On assignment
VI/1
T/O
Ship specific familiarisation
On assignment
I/14
T/O
Security familiarisation
On assignment
VI/6
T/O
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement
required.
ข้อกาหนดทั่วไปที่จะได้รับประกาศนียบัตรนายเรือ
สาหรับนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่า (Master on ships of
3,000 gross tonnage or more) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลในตาแหน่งหน้าที่ : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล ใน
หน้าที่นายยามฝ่ายเดินเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า อย่างน้อย
๓๖ เดือน แต่อาจจะลดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒๔ เดือน โดยในระยะเวลา
ดังกล่าว ต้องปฏิบัติห น้าที่ต้นเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า
อย่างน้อย ๑๒ เดือน
2. การศึกษาและการฝึกอบรม : สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/2 of the
STCW Code สาหรับ นายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส
หรือมากกว่า (Master on ships of 3,000 gross tonnage or more)
การเปลีย่ นประกาศนียบัตรของนายประจาเรือจาก STCW 1995 เป็น STCW 2010
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สาหรับนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกรอส (Master on ships of
between 500 and 3,000 gross tonnage) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลในตาแหน่งหน้าที่ : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล ใน
หน้าที่นายยามฝ่ายเดินเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า อย่างน้อย
๓๖ เดือน แต่อาจจะลดระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒๔ เดือน โดยในระยะเวลา
ดังกล่าว ต้องปฏิบัติห น้าที่ต้นเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า
อย่างน้อย ๑๒ เดือน
2. การศึกษาและการฝึกอบรม : สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/2 of the
STCW Code สาหรับ นายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐
ตันกรอส (Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage)
สาหรับนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส (Master on ships of
less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. อายุ : มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลในตาแหน่งหน้าที่ : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล ใน
หน้าที่นายยามฝ่ายเดินเรือ อย่างน้อย 12 เดือน
3. การศึกษาและการฝึกอบรม : สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/3 of the
STCW Code สาหรับนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส
(Master on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal
voyages)
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ประกาศนียบัตรระดับต้นเรือ (Chief mate)
NAME OF CERTIFICATE
REVALIDATION
REG.
National certificate of competence Yes
I/2,II/2,II/3 C/R
and endorsement
Flag state endorsement of recognition Yes
I/10
E/R
GMDSS endorsement
Yes
IV/2
C/R
Basic safety training
Achieved within VI/1
D/P
-Personal survival techniques
previous five years
-Fire prevention and fire fighting
-Elementary first aid
-Personal safety and social
responsibility
Medical first aid
No
VI/4
D/P
Survival craft and rescue boats
Yes
VI/2
D/P
Advance fire fighting
Yes
VI/3
D/P
Medical fitness
Yes
I/9
C/R
Basic safety familiarisation
On assignment
VI/1
T/O
Ship specific familiarisation
On assignment
I/14
T/O
Security familiarisation
On assignment
VI/6
T/O
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement
required.
ข้อกาหนดทั่วไปที่จะได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือ
สาหรับต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า (Chief mate on ships
of 3,000 gross tonnage or more) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลในตาแหน่งหน้าที่ : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล ใน
หน้าที่นายยามฝ่ายเดินเรือในเรือเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า อย่างน้อย
12 เดือน
2. การศึกษาและการฝึกอบรม : สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/2 of the
STCW Code สาหรับ นายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส
หรือมากกว่า (Master on ships of 3,000 gross tonnage or more)
สาหรับต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกรอส (Chief mate on ships of
between 500 and 3,000 gross tonnage) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
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1. การศึกษาและการฝึกอบรม : สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/2 of the
STCW Code สาหรับ นายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐
ตันกรอส (Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage)
ประกาศนียบัตรระดับนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือ
(Officer in charge of a navigational watch)
NAME OF CERTIFICATE
REVALIDATION
REG.
National certificate of competence Yes
I/2,II/1,II/3 C/R
and endorsement
Flag state endorsement of recognition Yes
I/10
E/R
GMDSS endorsement
Yes
IV/2
C/R
Basic safety training
Achieved within VI/1
D/P
-Personal survival techniques
previous five years
-Fire prevention and fire fighting
-Elementary first aid
-Personal safety and social
responsibility
Medical first aid
No
VI/4
D/P
Survival craft and rescue boats
Yes
VI/2
D/P
Advance fire fighting
Yes
VI/3
D/P
Medical fitness
Yes
I/9
C/R
Basic safety familiarisation
On assignment
VI/1
T/O
Ship specific familiarisation
On assignment
I/14
T/O
Security familiarisation
On assignment
VI/6
T/O
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement
required.
ข้อกาหนดทั่วไปที่จะได้รับประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือ
ส าหรั บ นายประจ าเรื อ ฝ่ า ยเดิ นเรือ ของเรือ กลเดิ นทะเลขนาด ๕๐๐ ตั นกรอสหรือ มากกว่ า
(Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more) ต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. อายุ : มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล : ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล อย่างน้อย 12 เดือน
โดยต้องโปรแกรมการฝึกอบรมบนเรือ พร้อมทั้งลงสมุดบันทึกการฝึก ( training record
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book) ที่ได้รับการอนุมัติซึ่งจะต้องเป็นไปตาม section A-II/1 of the STCW Code
มิฉะนั้นคนประจาเรือต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลไม่น้อยกว่า 36 เดือน
3. การปฏิบัติหน้าที่เข้ายามสะพานเดินเรือ : มี ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเลพร้อมทั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่เข้ายามสะพานเดินเรือ ภายใต้การดูแลของนายเรือหรือนายประจาเรือที่ผ่าน
การรับรองเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
4. การปฏิบัติหน้าที่นายวิทยุ : ตอบสนองความต้องการดาเนินเกี่ยวกฎระเบียบการใช้วิทยุ
ตาม STCW chapter IV (GMDSS)
5. การศึกษาและการฝึกอบรม : สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/1 of the
STCW Code
สาหรับนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาดน้อยกว่า ๕๐๐ ตันกรอส (Officer in
charge of a navigational watch on ships of less than 500 gross tonnage not engaged on
near-coastal voyages)ใช้ประกาศนียบัตรเช่นเดียวกับ ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของ
เรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า (Officer in charge of a navigational watch on
ships of 500 gross tonnage or more)
ส่วนสาหรับนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรื อกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐
ตันกรอสหรือมากกว่า (Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross
tonnage or more engaged on near-coastal voyages) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. อายุ : มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทะเล : สาเร็จการฝึกอบรมตามแผนที่กรมเจ้าท่าอนุมัติในฝ่าย
เดินเรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 36 เดือน
3. การปฏิบัติหน้าที่นายวิทยุ : ตอบสนองความต้องการดาเนินเกี่ยวกฎระเบียบการใช้วิทยุ
ตาม STCW chapter IV (GMDSS)
4. การศึกษาและการฝึกอบรม : สาเร็จการศึกษาหลักสูตรตาม section A-II/3 of the
STCW Code สาหรับ นายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐
ตันกรอสหรือมากกว่า (Officer in charge of a navigational watch on ships of 500
gross tonnage or more engaged on near-coastal voyages)
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แนะนาความรู้ความสามารถที่ต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
อนุสัญญา STCW 201๐ สาหรับนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือ
ร ะ ดั บ ชั้ นข อ ง ความรู้ความสามารถที่ต้องมีเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ประกาศนียบัตร
๑. นายเรือและ ๑. การใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS) เพื่อความปลอดภัยของการ
ต้นเรือ
เดินเรือ
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสะพานเดินเรือ
3. ทักษะในด้านการเป็นผู้นาและการบริหารจัดการ
4. การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรและเรือ
5. ดูแลความปลอดภัยการเดินเรือโดยใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์เดินเรือ
และระบบช่วยเหลือการตัดสินใจในการสั่งการต่างๆ
๒.นายประจ า ๑. การใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (ECDIS) เพื่อความปลอดภัยของการ
เรือฝ่ายเดินเรือ เดินเรือ
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสะพานเดินเรือ
3. ทักษะในด้านการเป็นผู้นาและการบริหารจัดการ
4. การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรและเรือ

ข้อควรจา ยังมีความรู้ความสามารถอีกหลายรายการที่ไม่ได้กล่าวถึงในตารางนี้ สามารถดูเพิ่มเติมได้
ใน ตารางแสดงความรู้ความสามารถในอนุสัญญา STCW Code A
๓. การเปลี่ยนประกาศนียบัตรของนายประจาเรือฝ่ายช่างกลเรือ อันเนื่องจากการบังคับใช้

STCW 2010
๓.๑ มาตรฐานของความรู้ความสามารถที่จาเป็นต้องมีเพิ่มเติม เป็นไปตามระดับของตั๋วที่ถืออยู่
สาหรับนายประจาเรือฝ่ายช่างกลจะเป็นไปตาม
๓.๑.๑ STCW บทที่ ๓ ในส่วน A (Chapter 3 and part A of STCW Code)
๓.๑.๒ STCW บทที่ ๕ สาหรับคนเรือที่ทางานในเรือเฉพาะประเภท
๓.๑.๓ STCW บทที่ ๖ ภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยในอาชีพ การปฐมพยาบาล และการ
ดารงชีพ
๓.๒ การเปลี่ยนใบประกาศนียบัตรจาก ปก.STCW 95 เป็น ปก.STCW 2010 ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับการเปลี่ยนประกาศนียบัตร (Revalidation requirements) ตัว๋ และประกาศนียบัตรสาหรับนาย
ประจาเรือฝ่ายช่างกลเรือ ที่ออกให้โดยรัฐเจ้าของธงต้องได้รับการรับรองใหม่ โดยเป็นไปตามมาตรฐาน
ของอนุสัญญา STCW 2010 และต้องได้รับการต่ออายุ ทุกๆระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ประกาศนียบัตรที่ออก
ภายใต้มาตรฐานอนุสัญญา STCW 95 ต้องได้รับการยกระดับเป็น ประกาศนียบัตรมาตรฐานของ
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อนุสัญญา STCW 2010 ก่อน มกราคม ๒๕๖๐ส่วนประกาศนียบัตรการฝึกอบรมของหลักสูตรเฉพาะทาง
ก็ต้องได้รับการทบทวนเช่นกัน
ตารางแสดงการรับรองการเปลี่ยนประกาศนียบัตรโดยรัฐเจ้าของธงตามระดับของ
ตั๋วของนายประจาเรือฝ่ายช่างกล
ประกาศนียบัตรระดับต้นกลเรือ (Chief engineer)
NAME OF CERTIFICATE
REVALIDATION
REG.
National certificate of competence and Yes
I/2,III/2,III/3 C/R
endorsement
Flag state endorsement of recognition
Yes
I/10
E/R
Basic safety training
Achieved
within VI/1
D/P
-Personal survival techniques
previous five years
-Fire prevention and fire fighting
-Elementary first aid
-Personal safety and social responsibility
Medical first aid
No
VI/4
D/P
Survival craft and rescue boats
Yes
VI/2
D/P
Advance fire fighting
Yes
VI/3
D/P
Medical fitness
Yes
I/9
C/R
Basic safety familiarisation
On assignment
VI/1
T/O
Ship specific familiarisation
On assignment
I/14
T/O
Security familiarization
On assignment
VI/6
T/O
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement
required.
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ประกาศนียบัตรระดับรองต้นกลเรือ (Second engineer)
NAME OF CERTIFICATE
REVALIDATION
REG.
National certificate of competence and Yes
I/2,III/2,III/3 C/R
endorsement
Flag state endorsement of recognition
Yes
I/10
E/R
Basic safety training
Achieved
within VI/1
D/P
-Personal survival techniques
previous five years
-Fire prevention and fire fighting
-Elementary first aid
-Personal safety and social responsibility
Medical first aid
No
VI/4
D/P
Survival craft and rescue boats
Yes
VI/2
D/P
Advance fire fighting
Yes
VI/3
D/P
Medical fitness
Yes
I/9
C/R
Basic safety familiarisation
On assignment
VI/1
T/O
Ship specific familiarisation
On assignment
I/14
T/O
Security familiarisation
On assignment
VI/6
T/O
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement
required.
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ประกาศนียบัตรระดับนายประจาเรือฝ่ายช่างกลเรือ (Officer in charge of an engineering
watch)
NAME OF CERTIFICATE
REVALIDATION
REG.
National certificate of competence and Yes
I/2,III/2,III/3 C/R
endorsement
Flag state endorsement of recognition
Yes
I/10
E/R
Basic safety training
Achieved
within VI/1
D/P
-Personal survival techniques
previous five years
-Fire prevention and fire fighting
-Elementary first aid
-Personal safety and social responsibility
Medical first aid
No
VI/4
D/P
Survival craft and rescue boats
Yes
VI/2
D/P
Advance fire fighting
Yes
VI/3
D/P
Medical fitness
Yes
I/9
C/R
Basic safety familiarisation
On assignment
VI/1
T/O
Ship specific familiarisation
On assignment
I/14
T/O
Security familiarisation
On assignment
VI/6
T/O
C/R certificate required. D/P Documentary proof. T/O Training onboard. E/R Endorsement
required.
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แนะนาความรู้ความสามารถที่ต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ
อนุสัญญา STCW 201๐ สาหรับนายประจาเรือฝ่ายช่างกลเรือ
ระดับชั้นของประกาศนียบัตร
ความรู้ความสามารถที่ต้องมีเพิ่มเติม
๑. ต้นกลและรองต้นกลเรือ ๑.การบริ ห ารจั ด การในการปฏิ บั ติ ง านของระบบ
ขับเคลื่อนเรือและเครื่องจักรในเรือ
๒. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในแผนกช่างกล
๓.ทักษะในด้านการเป็นผู้นาและการบริหารจัดการ
๔.การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรและ
เรือ
๒.นายประจาเรือฝ่ ายช่างกล
เรือ
๑. การใช้ระบบการติดต่อสื่อสารภายในที่หลากหลาย
๒. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรใน
แผนกช่างกลเรือ
๓. ทักษะในการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
๔. การดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรและ
เรือ
๕. การบ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มท าอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์
๖. การใช้เครื่องมือช่าง เครื่องมือซ่อมบารุงเครื่องจัก
และเครื่องมือวัดทางช่าง อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ

ข้อควรจา ยังมีความรู้ความสามารถอีกหลายรายการที่ไม่ได้กล่าวถึงในตารางนี้ สามารถดูเพิ่มเติมได้
ใน ตารางแสดงความรู้ความสามารถในอนุสัญญา STCW Code A
หมายเหตุ
1. นายประจาเรือผู้ที่รับผิดชอบความปลอดภัย(การคุกคาม)ในเรือต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
นายงานรักษาความปลอดภัยประจาเรือ ship security officer Section A-VI/5 P.1-4 Tables VI/5
2.คนประจาเรือที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ปล่อยเรือหรือประจาเรือเร็วช่วยชีวิต (Fast
rescue boats) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร เรือเร็วช่วยชีวิต (Fast rescue boats) section A-VI/2
P.1-4 (table A-VI/2-2
3.นายประจ าเรื อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการรั ก ษาพยาบาลในเรื อ ต้ อ งผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร การ
รักษาพยาบาลในเรือ (Medical care) section A-VI/4 P.4-6 (table A-VI/4-2)
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