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คนประจ ำเรือตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำยไทย 
 

ชนะชัย เลิศสุชาตวนิช1 
 
ในการเดินเรือนั้น นอกจากต้องใช้เรือที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเดินทะเลแล้ว เรือยังต้องประกอบไปด้วย

แรงงานทางทะเลหรือคนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าเรือบนเรือ ที่เป็นคนประจ าเรือ (Seafarer) ซึ่งหมายถึง ลูกจ้างที่ตกลง
รับจ้างท างานให้แก่นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ที่ก าหนดให้ลูกจ้างต้องเดินทางออกไปกับเรือเดินทะเลเพื่อท างาน
บนเรือ ตลอดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน โดยในเรือประเภทต่างๆ ก็มีความต้องการคนประจ าเรือที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ต้องการคนประจ าเรือ
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ด้านภาษาต่างประเทศมากกว่าเรือที่เดินทะเลภายในประเทศ 
หรือเรือบรรทุกก๊าซและน้ ามัน ก็ย่อมต้องการคนประจ าเรือที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญเฉพาะด้านที่
มากกว่า  โดยในขณะท าสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างต้องระบุต าแหน่งของคนประจ าเรือไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนประจ าเรือคนนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรบนเรือเดินทะเล 

คนประจ าเรือ (Seafarer) นั้นตามความหมายในพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับ Merriam-Webster 
หมายถึง บุคคลที่ท างานหรือท่องเที่ยวไปกับเรือในทะเล (Someone who works or travels on a boat or ship 
on the sea) โดยทั่วไปแล้ว จะหมายถึง บุคคลที่ท างานมีหน้าที่อยู่บนเรือเดินทะเล 
 
กฎหมำยระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนของคนประจ ำเรือ 

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) เป็นองค์การช านัญ
พิเศษ (Specialized Agency) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีหน้าที่ออกข้อก าหนดมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ  ที่เกี่ยวข้องกับเรือเดินทะเล โดยมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการ
ขนส่งทางทะเลและการป้องกันมลพิษทางทะเลที่เกิดขึ้นจากเรือ (The safety and security of shipping and the 

prevention of marine pollution by ships) 
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ได้จัดท าอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม 

การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามส าหรับคนประจ าเรือ (International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers: STCW) ซึ่งเป็นใน 1 ใน 4 เสาหลักส าคัญ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวางมาตรฐานความรู้ความสามารถของคนประจ าเรือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Uniform Standards 
of Competence for Seafarers) ทั้งในเรื่องการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามส าหรับคน
ประจ าเรือ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในทะเล ทั้งในฝ่ายเดินเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ ช่างไฟฟ้า ฝ่ายวิทยุสื่อสาร และ
ก าหนดมาตรฐานความรู้ชั้นสูงส าหรับการปฏิบัติงานในเรือที่มีความพิเศษ เช่น เรือบรรทุกน้ ามัน เรือบรรทุกสารเคมี 
เรือบรรทุกแก๊สเหลว และก าหนดพันธให้ประเทศต่างๆ สามารถตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาและการฝึกอบรมของ
ประเทศอ่ืนๆ ได้ ก่อนจะยอมรับผู้ถือประกาศนียบัตรที่ออกโดยประเทศนั้นให้ท าการในเรือที่ชักธงของประเทศตนได้ 
รวมทั้ง ก าหนดมาตรฐานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการพักผ่อนของคนประจ าเรือ เพื่อคุ้มครองการ
ปฏิบัติงานบนเรือและเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

 

 
 

 
 
 

                                                           
1 นิติกรกลุ่มกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ ส านักกฎหมาย กรมเจ้าท่า     
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อนุสัญญา STCW ฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี ค.ศ. 2010 ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (The 
2010 Manila Amendments) ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งในเรื่องของความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจใน
ประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถของคนประจ าเรือ โดยใช้ระบบประกาศนียบัตร (Certificate) แสดงถึงความรู้
ความสามารถของคนประจ าเรือ ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ในเรือ (Function) ตามกลุ่มของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของเรือ และความปลอดภัยแห่งชีวิตหรือการป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ตามที่
ก าหนดไว้ในประมวลข้อบังคับแห่งอนุสัญญา ประกอบด้วย 7 หน้าที่ ได้แก ่การเดินเรือ (Navigation) การจัดการและ
ขนถ่ายสินค้า (Cargo Handling and Stowage) การควบคุม การปฏิบัติการของเรือและการดูแลบุคคลบนเรือ 
(Controlling the Operation of the Ship and Care for Persons on Board) วิศวกรรมช่างกลเรือ (Marine 
Engineering) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ และวิศวกรรมควบคุม (Electrical, Electronic and 
Control Engineering) การดูแลรักษาและการซ่อมแซม (Maintenance and Repair) การสื่อสารทางวิทยุ 
(Radiocommunications) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Level) ได้แก่ 

ระดับบริหาร (Management Level) เป็นระดับความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการท าการในต าแหน่ง 
นายเรือ ต้นเรือ ต้นกล รองต้นกลในเรือเดินทะเล และท าให้มั่นใจว่าหน้าที่ในเรือทั้งหมดที่ได้ก าหนดไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบได้ด าเนินการอย่างเหมาะสม 

ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) เป็นระดับความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการท าการในต าแหน่ง 
นายยามฝ่ายเดินเรือหรือฝ่ายช่างกล หรือเจ้าหน้าที่วิทยุในเรือ ภายใต้การควบคุมก ากับของผู้ปฏิบัติงานในระดับ
บริหาร และควบคุมดูแลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของหน้าที่ในเรือทั้งหมดที่ได้ก าหนดไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ตามขั้นตอนที่เหมาะสม และอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับของผู้ปฏิบัติงานในระดับบริหาร 

ระดับสนับสนุน (Support Level) เป็น ระดับความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในเรือ ตามที่รับมอบหมายและอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับของผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ  และระดับ
บริหาร 

มาตรฐานความรู้ความสามารถ (Standard of Competence) ของคนประจ าเรือ เป็นระดับความรู้
ความสามารถที่ต้องมีส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในเรือตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้  โดยผู้ที่ท าการในเรือ ซึ่ง
ได้แก่ นายเรือ นายประจ าเรือ ลูกเรือ และผู้ฝึกหัดในเรือ (Cadet) ในต าแหน่งต่างๆ ที่ก าหนดไว้ จะต้องผ่าน
การศึกษาและการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่เป็นไปตามหลักสูตรต้นแบบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(Model Course ของ IMO) 

ผู้ท าการในเรือเดินทะเลจะแยกออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเดินเรือ (Deck Department) และฝ่ายช่างกล 
(Engine Department) โดยฝ่ายเดินเรือ ประกอบด้วย นายเรือ (Master or Captain) ซึ่งหมายถึง ผู้มีอ านาจสั่งการ
ในเรือ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของเรือมีภาระหน้าที่จัดการดูแลให้เรือเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ 
เช่น SOLAS MARPOL STCW MLC กฎหมาย ข้อบังคับเมืองท่า และท่าเรือ รวมถึงนโยบายของบริษัทเรือด้วย ที่
เรียกว่า อ านาจสั่งการข้ามขั้นตอนปกติ (Overriding Authority) เป็นผู้น าสูงสุดในเรือ และมีอ านาจหน้าที่เต็มในการ
สั่งการปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งในเวลาเรือจอดและเวลาเรือเดิน เพื่อที่จะรักษาชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพย์สินด้วย 
ส่วนนายประจ าเรือ (Officer) หมายถึง ผู้ท าการในเรือ นอกจากนายเรือและลูกเรือ นายประจ าเรือ ฝ่ายเดินเรือ 
(Deck Officer) หมายถึง นายประจ าเรือที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และต้นเรือ (Chief Mate) หมายถึง นายประจ า
เรือในต าแหน่งรองจากนายเรือ และเป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุมเรือเมื่อนายเรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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ส าหรับฝ่ายช่างกล ประกอบด้วย นายประจ าเรือฝ่ายช่างกล (Engineer Officer) หมายถึง นายประจ าเรือที่
มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ต้นกล (Chief Engineer Officer) หมายถึง นายประจ าเรือฝ่ายช่างกลต าแหน่งสูงสุดในเรือ 
ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักรขับเคลื่อนเรือ เครื่องจักรกลและเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในเรือ รองต้นกล (Second 
Engineer Officer) หมายถึง นายประจ าเรือฝ่ายช่างกลในต าแหน่งรองจากต้นกลและเป็นผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
ขับเคลื่อนเรือ เครื่องจักรกลและเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในเรือ เมื่อต้นกลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ช่วยนายประจ าเรือ
ฝ่ายช่างกล (Assistant Engineer Officer) หมายถึง บุคคลที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นนายประจ าเรือฝ่าย
ช่างกล นายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล (Electro-Technical Officer) หมายถึง นายประจ าเรือที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับอิเลคทรอเทคนิคอล และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ 

ส่วนอ่ืนๆ ประกอบด้วย พนักงานวิทยุ (Radio Operator) ซึ่งหมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยกิจการวิทยุ และโทรคมนาคม พนักงานวิทยุจีเอ็มดีเอสเอส (GMDSS Radio Operator) หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อก าหนด 

ส่วนที่เป็น ลูกเรือ (Rating) ซึ่งหมายถึง ผู้ท าการในเรือ นอกจากนายเรือและนายประจ าเรือประกอบด้วย 
ลูกเรือช านาญงานฝ่ายเดินเรือ (Able Seafarers Deck) หมายถึง ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายเดินเรือ และมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ ลูกเรือช านาญงานฝ่ายช่างกล (Able Seafarers Engine) หมายถึง ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฝ่ายช่างกลเรือ และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ลูกเรืออิเล็กทรอเทคนิคอล (Electro-Technical Rating) หมายถึง 
ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับอิเลคทรอเทคนิคอล และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด นายงานรักษาความปลอดภัยประจ า
เรือ (Ship Security Officer, SSO) หมายถึง ผู้ท าการในเรือที่บริษัทก าหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความ
ปลอดภัย (Security) ของเรือ รวมถึงด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ (Ship Security 
Plan) ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานตรวจเรือ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า
บริษัท (Company Security Officer, CSO) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าท่าเรือ (Port Facility 
Security Officer, PFSO) 

ส าหรับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถต่างๆ ของคนประจ าเรือ จะประกอบด้วย 

1. ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (Certificate of Competency, CoC) เป็นเอกสารที่ออก
ให้แก่  

 - นายเรือ (Master) ซึ่งหมายถึง ผู้มีอ านาจสั่งการในเรือ หรือนายประจ าเรือ  
 - นายประจ าเรือ (Officer) ซึ่งหมายถึง ผู้ท าการในเรือ นอกจากนายเรือและลูกเรือ ส าหรับท าการในเรือ

ในต าแหน่ง (Capacity) และหน้าที่ในเรือ (Function) ที่เกี่ยวข้องตามระดับความรับผิดชอบ (Level of 
Responsibility) ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้น 

2. ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ (Certificate of Proficiency, CoP) เป็นเอกสารที่ออกให้แก่
นายเรือ นายประจ าเรือและลูกเรือ นอกจากประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ เพื่อรับรองว่าผู้ถือมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการฝึกอบรม ความรู้ความสามารถ (Competency) หรือการปฏิบัติงานในทะเล ตามที่ก าหนด (นายเรือ 
นายประจ าเรือและลูกเรือ) 

3. ประกาศนียบัตรรับรอง (Certificate of Endorsement, CoE) เป็นเอกสารที่ออกให้แก่นายเรือหรือ 
นายประจ าเรือ เพื่อรับรองว่าผู้ถือมีความรู้ความสามารถ ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือในต าแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตามความรับผิดชอบในแต่ละระดับชั้นของประกาศนียบัตร (นายเรือ นายประจ าเรือ) 

4. ประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอ่ืน (Certificate of Recognition, CoR) เป็น
เอกสารที่ออกให้แก่นายเรือหรือนายประจ า เรือที่ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถประกาศนียบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญหรือประกาศนียบัตรรับรองแล้วแต่กรณีที่ออกโดยรัฐภาคีอ่ืน ว่าเทียบเท่ากับประกาศนียบัตรที่
ออกให้ตามอนุสัญญานี้ (นายเรือ นายประจ าเรือ 

5. ประกาศนียบัตรฝึกอบรม (Certificate of Training, CoT) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการ
รับรอง ออกให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 



4 
 

6. ประกาศนียบัตรสุขภาพ (Medical Certificate) เป็นเอกสารที่แพทย์ออกให้แก่ผู้ถือเพื่อรับรองว่ามี
สุขภาพเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในเรือ ตามที่ก าหนด 

ทั้งนี้โดยผู้ถือประกาศนียบัตรจะมีสิทธิท าการตามต าแหน่ง (Capacity) ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ประกาศนียบัตร 
ซึ่งผู้ท าการในเรือฝ่ายเดินเรือ (Deck Department) มีการแบ่งชั้นของประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้ 

(1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (CoC) ส าหรับนายเรือ ได้แก ่เรือกลเดินทะเล 
  (1.1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ นายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 

ตันกรอสส์ หรือมากกว่า (Master on ships of 3,000 gross tonnage or more) 
  (1.2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ นายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 - 3,000 

ตันกรอสส์ (Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage) เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง 
  (1.3) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500 - 

3,000 ตันกรอสส์ (Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage engaged on near-coastal 
voyages) 

  (1.4) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ ากว่า 
500 ตันกรอสส์ (Master on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages) 

 (2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (CoC) ส าหรับต้นเรือ ได้แก ่เรือกลเดินทะเล 
  (2.1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 

ตันกรอสส์หรือมากกว่า (Chief mate on ships of 3,000 gross tonnage or more) 
  (2.2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 - 3,000 

ตันกรอสส์ (Chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage) เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง 
  (2.3) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ต้นเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500 - 

3,000 ตันกรอสส์ (Chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage engaged on near-
coastal voyages) 

 (3) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (CoC) ส าหรับนายประจ าเรือ ได้แก ่เรือกลเดินทะเล 
  (3.1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ นายประจ าเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล

ขนาด 500 ตันกรอสส์หรือมากกว่า (Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross 
tonnage or more) เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง 

  (3.2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ นายประจ าเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล
ใกล้ฝั่ง ขนาด 500 ตันกรอสส์หรือมากกว่า (Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross 
tonnage or more engaged on near-coastal voyages) 

  (3.3) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ นายประจ าเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด
ต่ ากว่า 500 ตันกรอสส์ (officer in charge of a navigational watch on ships of less than 500 gross 
tonnage engaged on near-coastal voyages) 

 (4) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ (CoP) ส าหรับลูกเรือ ได้แก่ 
  (4.1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ลูกเรือช านาญงานฝ่ายเดินเรือ (Rating as able 

seafarer deck) 
  (4.2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (Rating forming part 

of navigational watch) 
 (5) ประกาศนียบัตรรับรอง (CoE) พนักงานวิทยุจีเอ็มดีเอสเอส (GMDSS radio operator) แบบจีโอซี 

(GOC) และแบบอาร์โอซี (ROC) 
 (6) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ (CoP) ส าหรับคนท าการในเรือ ได้แก ่
  (6.1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ (CoP) พื้นฐานความปลอดภัย (Basic Training) 

และพื้นฐานการรักษาความปลอดภัย (Security Awareness) ส าหรับผู้ท าการในเรือทุกต าแหน่ง 



5 
 

  (6.2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ (CoP) พนักงานรักษาความปลอดภัยส าหรับ 
นายงานที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเรือ 

  (6.3) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ (CoP) พนักงานรักษาความปลอดภัยส าหรับผู้ท า
การในเรือที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเรือ (Security Duties)  

ส่วนประกาศนียบัตรผู้ท าการในเรือฝ่ายช่างกล (Engine Department) มีการแบ่งชั้นของประกาศนียบัตร 
ดังต่อไปนี้  

 (1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (CoC) ส าหรับต้นกล ได้แก ่
   (1.1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดก าลังขับเคลื่อน 

3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า (Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 
3,000 kW propulsion power or more) 

  (1.2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดก าลังขับเคลื่อน 
750-3,000 กิโลวัตต์ (Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 
between 750-3,000 kW propulsion power) 

 (2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (CoC) ส าหรับรองต้นกล ได้แก ่
  (2.1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดก าลัง

ขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า (Second engineer officer on ships powered by main propulsion 
machinery of 3,000 kW propulsion power or more) 

  (2.2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดก าลัง
ขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ (Second engineer officer on ships powered by main propulsion 
machinery of between 750-3,000 kW propulsion power) 

 (3) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (CoC) ส าหรับนายประจ าเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดิน
ทะเลขนาดก าลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (officer in charge of an engineering watch on ships 
powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more) 

 (4) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ (CoP) ส าหรับลูกเรือฝ่ายช่างกล ได้แก ่
  (4.1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ลูกเรือช านาญงานฝ่ายช่างกล (Rating as able 

seafarer engine) 
  (4.2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (Rating forming part 

of engineering watch) 
 (5) ประกาศนียบัตรผู้ท าการในเรือฝ่ายช่างกล ส าหรับผู้ควบคุมระบบอิเล็กทรอเทคนิคอล มีดังนี้ 
  (5.1) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (CoC) นายช่างอิเล็กทรอเทคนิคอล (electro-

technical officer) 
   (5.2) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช านาญ  (CoP) ลูกเรืออิเล็กทรอเทคนิคอล 

(electrotechnical rating) 
 

การเรียกต าแหน่งของคนประจ าเรือตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายเดินเรือ ประกอบด้วย นายเรือ (Master 
or Captain) ส าหรับระดับนายประจ าเรือ (Officer) ได้แก่ ต้นเรือ (Chief mate or Chief Officer: C/O) ต้นหน 
(Second Officer: 2/O) ผู้ช่วยต้นเรือ (Third Officer: 3/O) ส่วนระดับลูกเรือ (Rating) ได้แก่ สรั่งเรือ (Boson) 
นายท้ายเรือ (Able Seaman: AB) และกลาสีเรือ (Ordinary Seaman and Boys: OS) 

ส าหรับการเรียกต าแหน่งของคนประจ าเรือตามภาระหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายห้องเครื่อง ประกอบด้วย ระดับ
นายประจ าเรือ (Officer) ได้แก่ ต้นกล (The Chief Engineer: C/E) รองต้นกล (Second Engineer: 2/E) นายช่าง
กลที่สาม (Third Engineer: 3/E) นายช่างกลที่สี่ (Fourth Engineer: 4/E) นายช่างไฟฟ้า (Electrical Engineer: 
E/E) ) ส่วนระดับลูกเรือ (Rating) ได้แก ่สรั่งช่างกล (Fitter) ช่างเคร่ือง (Oiler) ช่างเช็ด (Wiper) 
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นอกจากนี้ ผู้ที่ท าการในเรือทุกต าแหน่ง จะต้องผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานความปลอดภัย (Basic Training) 5
หลักสูตร ที่ประกอบด้วย หลักสูตรการด ารงชีพในทะเล (Personal Survival Techniques) หลักสูตรการป้องกันและ
การดับไฟ (Fire Prevention and Fire Fighting) หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Elementary First Aid) 
หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Personal Safety and Social Responsibilities) 
และหลักสูตรความรู้ความช านาญพ้ืนฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ (Proficiencies in Security 
Awareness) 

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา STCW แล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2540 กรมเจ้าท่าในฐานะ
หน่วยงานหลัก (Competence Authority) ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่างๆ ของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญา STCW ด้วย 
 
กฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนของคนประจ ำเรือ 
 

ส าหรับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของคนประจ าเรือนั้น  ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน 
น่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2525 ได้บัญญัติค านิยามของคนประจ าเรือ ไว้ในมาตรา 3 “คนประจ าเรือ” หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ท าการ
อยู่ในเรือและมีบทบัญญัติที่เป็นเร่ืองมาตรฐานคนประจ าเรืออยู่ใน มาตรา 277 และมาตรา 279 ดังนี้  

มาตรา 277 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าการในเรือกลไฟ เรือยนต์ เรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินค้าขนาด
ตั้งแต่ 100 หาบขึ้นไป ซึ่งท าการติดต่อกับเรือเดินทะเลหรือเรือซึ่งใช้เป็นเรือชูชีพประจ าเรือเดินทะเล  ในต าแหน่งที่ 
กฎข้อบังคับส า หรับการตรวจเรือก าหนดให้ต้องมีประกาศนียบัตร เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้
ความสามารถให้ท าการเช่นนั้นได้” 

มาตรา 279 บัญญัติว่า “ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจออกข้อบังคับเก่ียวกบั
การสอบความรู้ของผู้ท าการในเรือ ดังต่อไปนี้ 

(1) การแบ่งชั้นความรู้ 
(2) วิธีการสอบความรู้ 
(3) หลักสูตร 
(4) คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
(5) ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
(6) การออกประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ 
(7) รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับการสอบความรู้ 
ข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
โดยตามมาตรา 279 นั้น กรมเจ้าท่าได้ออกข้อบังคับเก่ียวกับการสอบความรู้ของผู้ท าการในเรือ พ.ศ. 

2557 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม อนุสัญญา STCW 2010 แล้ว 
 
นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481ได้ให้ค าจ ากัดความของคนประจ าเรือใกล้เคียงกับ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทยฯ แต่เฉพาะกว่า ไว้ในมาตรา 5 (10) ที่ระบุว่า “คนประจ าเรือ” หมายความ
ถึง บรรดาคนที่มีหน้าที่ท าการประจ าอยู่ในเรือ 

 
------------------------- 
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