
แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกนํ้าหรือเกิดอุบัติเหตุ  

สําหรับผูประกอบการเรือประมง 

 

กรณีเกิดเหตุลูกเรือพลัดตกน้ํา 
1. เม่ือผูควบคุมเรือ/คนบนเรือ ทราบเหตุแหงการพลัดตกน้ําของลูกเรือประมง  

 1.1 ใหดําเนินการคนหาและชวยเหลือในทันที 

 1.2 ประสานทางวิทยุสื่อสาร และแจงจุดพิกัดท่ีคาดวาลูกเรือพลัดตกน้ํา ตามชองทางแนบทายตอศูนย 

PIPO หรือชองทางวิทยุของเรือประมง หรือหนวยตรวจการณทางทะเล ท่ีอยูใกลเคียงทราบ เพ่ือเขาชวยเหลือ

หรือประสานตอใหถึงหนวยงานท่ีเขาชวยเหลือได 

 1.3 แจงเจาของเรือ หรือบุคคลท่ีเจาของเรือมอบหมายท่ีติดตอได และแจงจุดพิกัดท่ีคาดวาลูกเรือพลัด

ตกน้ํา เพ่ือชวยประสานไปยังศูนย PIPO ในพ้ืนท่ี กองทัพเรือ (โทร. 1696) ตํารวจน้ํา หรือเรือตรวจการณ

ประมง ในการขอรับการชวยเหลือ 

2. เม่ือผูควบคุมเรือประมง/คนบนเรือ 

 2.1 ทําการคนหา แลวพบลูกเรือท่ีพลัดตกน้ํา  

  1. มีชีวิตอยู ใหดําเนินการปฐมพยาบาลเบื้องตนทันที หากตรวจสอบแลวไมไดรับบาดเจ็บท้ัง

กายและจิตใจ ใหผูควบคุมเรือจัดเวลาพักใหเหมาะสมเพ่ือใหลูกเรือไดพักฟนจากการพลัดตกน้ํา 

  2. มีชีวิตอยู ใหดําเนินการปฐมพยาบาลเบื้องตนทันที หากตรวจสอบแลวไดรับบาดเจ็บท้ัง

กายและจิตใจ  

   - นําเรือกลับเขาเทียบทาทันที พรอมประสานหนวยแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี หรือบุคคล

ท่ีเจาของเรือมอบหมายท่ีติดตอได เพ่ือชวยประสานหนวยงานท่ีสามารถเขาชวยเหลือหรือประสานการ

ชวยเหลือได เชน ศูนย PIPO หนวยแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เปนตน 

   - ฝากลูกเรือท่ีประสบเหตุ ไปกับเรือประมง หรือเรือของหนวยงานท่ีเคลื่อนท่ีไดเร็ว

กวา พรอมนําเรือประมงกลับเขาเทียบทาดวย 

  3. เสียชีวิต 

   - นําเรือกลับเขาเทียบทาทันที พรอมแจงเจาของเรือ หรือบุคคลท่ีเจาของเรือ

มอบหมายท่ีติดตอได เพ่ือชวยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาดําเนินการ เชน ศูนย PIPO มูลนิธิ/สมาคม/

อาสา ในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เปนตน 

   - ผูควบคุมเรือหรือเจาของเรือแจงความลงบันทึกประจําวันถึงเหตุการณท่ีลูกเรือ

พลัดตกน้ําตอตํารวจทองท่ีท่ีมีการตายหรือพบศพหรือทองท่ีท่ีจะพึงแจงไดโดยเร็วท่ีสุด 

 2.2 คนหา แลวไมพบลูกเรือท่ีพลัดตกน้ํา  

  1. แจงเจาของเรือ และศูนย PIPO วาไมสามารถคนหาลูกเรือท่ีพลัดตกน้ําไดตามสมควรแลว 

2. นําเรือประมงกลับเขาทาเทียบเรือประมงทันที 

3. แจงความลงบันทึกประจําวันถึงเหตุการณท่ีลูกเรือพลัดตกน้ํา 

3. เจาของเรือ ผูควบคุมเรือ และลูกเรือประมง เขาใหขอมูลตอเจาหนาท่ีชุดสหวิชาชีพประจําศูนย PIPO 

แลวแตกรณี  

 

 



กรณีพบลูกเรือประมงลําอ่ืนตกน้ํา 
1. เม่ือผูควบคุมเรือ พบลูกเรือพลัดตกน้ํา 

 1.1 ดําเนินการเขาชวยเหลือนําข้ึนเรือในทันที (กรณีสังเกตพบวายังไมเสียชีวิต) 

 1.2 พรอมประสานทางวิทยุสื่อสาร และแจงจุดพิกัดท่ีพบลูกเรือตกน้ํา เพ่ือใหศูนย PIPO กลุม

เรือประมง หรือหนวยตรวจการณทางทะเล ท่ีอยูใกลเคียงทราบ วามีการเขาชวยเหลือลกูเรือท่ีตกน้ํา หรือชวย

ประสานตอใหถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1.3 พรอมแจงเจาของเรือ หรือบุคคลท่ีเจาของเรือมอบหมายท่ีติดตอได วามีการเขาชวยเหลือลูกเรือ

ตกน้ํา และแจงจุดพิกัดท่ีพบลูกเรือตกน้ํา พรอมประสานเจาหนาท่ีชุดสหวิชาชีพประจําศูนย PIPO ในพ้ืนท่ี  

2. เม่ือผูควบคุมเรือประมง/คนบนเรือ ชวยคนตกน้ําข้ึนมาบนเรือประมงแลว 

  1. มีชีวิตอยู ใหดําเนินการปฐมพยาบาลเบื้องตนทันที หากตรวจสอบแลวไมไดรับบาดเจ็บท้ัง

กายและจิตใจ ใหผูควบคุมเรืออํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีบนเรือเพ่ือใหลูกเรือท่ีไดชวยเหลือข้ึนมาไดพักฟน

จากการตกน้ํา และสามารถฝากลูกเรือท่ีไดชวยเหลือไปกับเรือประมงท่ีกําลังกลับเขาฝง พรอมประสานไปยัง

เจาของเรือตนเองและเรือท่ีฝากลูกเรือไป เพ่ือแจงวาลูกเรือท่ีไดชวยเหลือข้ึนมาปลอดภัยดี และเม่ือเรือกลับเขา

เทียบทาแลวใหประสานเจาหนาท่ีชุดสหวิชาชีพประจําศูนย PIPO หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาตรวจสอบ 

  2. มีชีวิตอยู ใหดําเนินการปฐมพยาบาลเบื้องตนทันที หากตรวจสอบแลวไดรับบาดเจ็บท้ัง

กายและจิตใจ 

   - ฝากลูกเรือท่ีไดชวยเหลือ ไปกับเรือประมง หรือเรือของหนวยงานท่ีเคลื่อนท่ีไดเร็ว

กวา  

   - ติดตอเจาของเรือ หรือบุคคลท่ีเจาของเรือมอบหมายท่ีติดตอได เพ่ือชวยประสาน

หนวยงานท่ีสามารถเขาชวยเหลือหรือประสานการชวยเหลือได เชน ศูนย PIPO หนวยแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 

โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เปนตน 

  3. เสียชีวิต 

   3.1 กรณีนําข้ึนเรือมาแลว ตอมาเสียชีวิต ใหผูควบคุมเรือติดตอเจาของเรือหรือผูท่ี

ไดรับมอบหมายจากเจาของเรือ ประสานไปยังศูนย PIPO หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือมารับลูกเรือท่ีเสียชีวิต

หรือฝากลูกเรือท่ีเสียชีวิตไปกับเรือประมง พรอมแจง มูลนิธิ/สมาคม/อาสา ในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล สถานีตํารวจ 

เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

   3.2 กรณีพบวาเสียชีวิตอยูกอนแลว ใหผูควบคุมเรือจอดเรืออยู ณ ตําแหนงท่ีพบ

ลูกเรือเสียชีวิต และติดตอเจาของเรือหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาของเรือ ประสานไปยังศูนย PIPO หรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือมารับลูกเรือท่ีเสียชีวิต พรอมแจง มูลนิธิ/สมาคม/อาสา ในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล สถานี

ตํารวจ เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 



กรณีเกิดอุบัติเหตุบนเรือในระหวางออกไปทําการประมง 
1. เม่ือผูควบคุมเรือ/คนบนเรือ พบอุบัติเหตุบนเรือประมง  

 1.1 ใหดําเนินการเขาชวยเหลือเหตุทันที  

1.2 ประสานทางวิทยุสื่อสาร เพ่ือใหศูนย PIPO กลุมเรือประมง หรือหนวยตรวจการณทางทะเล ท่ีอยู

ใกลเคียงทราบ เพ่ือเขาชวยเหลือหรือประสานตอใหถึงหนวยงานท่ีเขาชวยเหลือได 

 1.3 แจงเจาของเรือ หรือบุคคลท่ีอยูบนฝงท่ีติดตอได เพ่ือชวยประสานหนวยงานท่ีสามารถเขา

ชวยเหลือได เชน ศรชล. ในพ้ืนท่ี ตํารวจน้ํา เรือตรวจการณประมง ศูนย PIPO เปนตน 

 1.4 พรอมใหการปฐมพยาบาลตามหลักเกณฑเบื้องตน  

  1. มีชีวิตอยู หากตรวจสอบแลวไมไดรับบาดเจ็บท้ังกายและจิตใจ ใหผูควบคุมเรือจัดเวลาพัก

ใหเหมาะสมเพ่ือใหลูกเรือไดพักฟน 

  2. มีชีวิตอยู หากตรวจสอบแลวไดรับบาดเจ็บท้ังกายและจิตใจ 

   - นําเรือกลับเขาเทียบทาทันที พรอมประสานหนวยแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี หรือบุคคล

ท่ีเจาของเรือมอบหมายท่ีติดตอได เพ่ือชวยประสานหนวยงานท่ีสามารถเขาชวยเหลือ เชน ศูนย PIPO หนวย

แพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เปนตน 

   - ฝากลูกเรือท่ีประสบเหตุ ไปกับเรือประมง หรือเรือของหนวยงานท่ีเคลื่อนท่ีไดเร็ว

กวา พรอมนําเรือประมงกลับเขาเทียบทาดวย 

  3. เสียชีวิต 

   - นําเรือกลับเขาเทียบทาทันที พรอมแจงเจาของเรือ หรือบุคคลท่ีเจาของเรือ

มอบหมายท่ีติดตอได เพ่ือชวยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาดําเนินการ เชน ศูนย PIPO มูลนิธิ/สมาคม/

อาสา ในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เปนตน 

   - ผูควบคุมเรือหรือเจาของเรือแจงความลงบันทึกประจําวันถึงเหตุการณท่ีเกิดเหตุ

ทะเลาะวิวาทตอตํารวจทองท่ีท่ีมีการตายหรือพบศพหรือทองท่ีท่ีจะพึงแจงไดโดยเร็วท่ีสุด 

2. เจาของเรือ ผูควบคุมเรือ และลูกเรือประมง เขาใหขอมูลตอเจาหนาท่ีชุดสหวิชาชีพประจําศูนย PIPO 

แลวแตกรณี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาท 
1. เม่ือผูควบคุมเรือ/คนบนเรือ พบเห็นเหตุทะเลาะวิวาทบนเรือประมง  

 1.1 ใหดําเนินการเขาระงับเหตุ และชวยเหลือเหตุทันที  

1.2 ประสานทางวิทยุสื่อสาร เพ่ือใหศูนย PIPO กลุมเรือประมง หรือหนวยตรวจการณทางทะเล ท่ีอยู

ใกลเคียงทราบ เพ่ือเขาชวยเหลือหรือประสานตอใหถึงหนวยงานท่ีเขาชวยเหลือได 

 1.3 แจงเจาของเรือ หรือบุคคลท่ีอยูบนฝงท่ีติดตอได เพ่ือชวยประสานหนวยงานท่ีสามารถเขา

ชวยเหลือได เชน ศรชล. ในพ้ืนท่ี ตํารวจน้ํา เรือตรวจการณประมง ศูนย PIPO เปนตน 

 1.4 พรอมใหการปฐมพยาบาลตามหลักเกณฑเบื้องตน  

  1. มีชีวิตอยู หากตรวจสอบแลวไมไดรับบาดเจ็บท้ังกายและจิตใจ ใหผูควบคุมเรือจัดเวลาพัก

ใหเหมาะสมเพ่ือใหลูกเรือไดพักฟน 

  2. มีชีวิตอยู หากตรวจสอบแลวไดรับบาดเจ็บท้ังกายและจิตใจ 

   - นําเรือกลับเขาเทียบทาทันที พรอมประสานหนวยแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี หรือบุคคล

ท่ีเจาของเรือมอบหมายท่ีติดตอได เพ่ือชวยประสานหนวยงานท่ีสามารถเขาชวยเหลือ เชน ศูนย PIPO หนวย

แพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เปนตน 

   - ฝากลูกเรือท่ีประสบเหตุ ไปกับเรือประมง หรือเรือของหนวยงานท่ีเคลื่อนท่ีไดเร็ว

กวา พรอมนําเรือประมงกลับเขาเทียบทาดวย 

  3. เสียชีวิต 

   - นําเรือกลับเขาเทียบทาทันที พรอมแจงเจาของเรือ หรือบุคคลท่ีเจาของเรือ

มอบหมายท่ีติดตอได เพ่ือชวยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาดําเนินการ เชน ศูนย PIPO มูลนิธิ/สมาคม/

อาสา ในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล สถานีตํารวจ เปนตน 

   - ผูควบคุมเรือหรือเจาของเรือแจงความลงบันทึกประจําวันถึงเหตุการณท่ีเกิดเหตุ

ทะเลาะวิวาทตอตํารวจทองท่ีท่ีมีการตายหรือพบศพหรือทองท่ีท่ีจะพึงแจงไดโดยเร็วท่ีสุด 

2. เจาของเรือ ผูควบคุมเรือ และลูกเรือประมง เขาใหขอมูลตอเจาหนาท่ีชุดสหวิชาชีพประจําศูนย PIPO 

แลวแตกรณี  



ผูควบคุมเรือ เจาของเรือหรือบุคคลท่ี
เจาของเรือมอบหมาย 

ชุดสหวิชาชีพศูนย PIPO 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   
 

 

 

                              

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิดเหตุลูกเรือพลัดตกนํ้า 

หรือพบลูกเรือตกนํ้า 
เพ่ือทราบและประสาน

การชวยเหลือ 
เพ่ือทราบ ประสาน

หรือเขาชวยเหลือ 

ทําการคนหา ชวยเหลือ และ

ปฐมพยาบาล 

ลูกเรือพลัดตกนํ้า 

พบลูกเรือตกนํ้า 

มีชีวิตอยู 

เสียชีวิต 

ฝากเรือประมงหรือประสานเรือมารับ 

จอด ณ ท่ีเกิดเหตุ และประสานเรอืมารับ 

กรณีเกิดอุบัติเหตุบนเรือในระหวางออกไปทําการประมง 

มีชีวิตอยู 

ไมไดรับบาดเจ็บ

ท้ังกายและใจ 
จัดเวลาพักให

เหมาะสม 

ไดรับบาดเจบ็ท้ัง

กายและใจ 
นําเรือกลับทาเทียบเรือทันที 

หรือฝากท่ีท่ีเร็วกวาและกลับ

เขาทาดวย 

เสียชีวิต 
นําเรือกลับเขาทา

เทียบเรือทันที 
ลงบันทึก

ประจําวันทันที 

มีชีวิตอยู 

ไมไดรับบาดเจ็บ

ท้ังกายและใจ 
จัดเวลาพักให

เหมาะสม 

ไดรับบาดเจบ็ท้ัง

กายและใจ 
นําเรือกลับทาเทียบเรือทันที 

หรือฝากท่ีท่ีเร็วกวาและกลับ

เขาทาดวย 

เสียชีวิต 
นําเรือกลับเขาทา

เทียบเรือทันที 
ลงบันทึก

ประจําวันทันที 

กรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาท 

มีชีวิตอยู 

ไมไดรับบาดเจ็บ

ท้ังกายและใจ 
จัดเวลาพักให

เหมาะสม 

ไดรับบาดเจบ็ท้ัง

กายและใจ 
นําเรือกลับทาเทียบเรือทันที 

หรือฝากท่ีท่ีเร็วกวาและกลับ

เขาทาดวย 

เสียชีวิต 
นําเรือกลับเขาทา

เทียบเรือทันที 
ลงบันทึก

ประจําวันทันที 

เพ่ือทราบและประสาน

การชวยเหลือ 
เพ่ือทราบ ประสาน

หรือเขาชวยเหลือ 

เพ่ือทราบและประสาน

การชวยเหลือ 
เพ่ือทราบ ประสาน

หรือเขาชวยเหลือ 

เพ่ือทราบและประสาน

การชวยเหลือ 
เพ่ือทราบ ประสาน

หรือเขาชวยเหลือ 

เพ่ือทราบและประสาน

การชวยเหลือ 
เพ่ือทราบ ประสาน

หรือเขาชวยเหลือ 



ชองวิทยุท่ีติดตอส่ือสารกับกรมประมง 

1. ความถ่ียาน HF/SSB (J3E, USE) สําหรับใชติดตอระหวางศูนย/สถานีวิทยุประมงชายฝง และเรือประมง 

ความถ่ีสง (กฮ.) ความถ่ีรับ (กฮ.)  
8228.000 8228.000 ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง – สถานีวิทยุประมง

ชายฝงและสถานีวิทยุประมงชายฝง – เรือประมง เปนชองหลัก 
6290.000 6290.000 ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง – สถานีวิทยุประมง

ชายฝงและสถานีวิทยุประมงชายฝง – เรือประมง เปนชองรอง 
8782.000 8782.000 ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง – สถานีวิทยุประมง

ชายฝงและสถานีวิทยุประมงชายฝง – เรือประมง เปนชองรอง 
8752.000 8752.000 ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง – สถานีวิทยุประมง

ชายฝงและสถานีวิทยุประมงชายฝง – เรือประมง เปนชองรอง 
 

2. ความถ่ีวิทยุยาน MF/HF สําหรับใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง และเรือประมง ในระบบ 

CITIZEN BAND (CB) ดังนี้ 

ชอง ความถ่ีสง (มฮ.) ความถ่ีรับ (มฮ.) แบนด หมายเหตุ 
11 27.085 27.085 C ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง – 

สถานีวิทยุประมงชายฝงและสถานีวิทยุ
ประมงชายฝง – เรือประมง 

12 27.105 27.105 C ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง – 
สถานีวิทยุประมงชายฝงและสถานีวิทยุ
ประมงชายฝง – เรือประมง 

21 27.215 27.215 C เฝาฟงเม่ือมีเหตุฉุกเฉินทางทะเล 
 

  


