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แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดเหตุ

กรณีลูกเรือพลัดตกน้ําหรือเกิดเหตุอื่นบนเรือประมง
สําหรับผูประกอบการเรือประมง เจาของเรือ และผูควบคุมเรือ

โดยกองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต กรมประมง
จากการที่กองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต ไดรับขอมูลและสถิติ กรณีเหตุ
ลูกเรือพลัดตกน้ําหรือเหตุอื่น จากศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมง ดานตรวจประมง และศูนยควบคุมการแจง
เรือเขาออก โดยไดรับการประสานจากผูประกอบการ เจาของเรือ หรือผูควบคุมเรือ ตั้งแตป 2563 จนถึงปจจุบัน
จํานวน 305 เหตุ ซึ่งขอมูลเหตุเหลานี้ยังคงปรากฏอยูในทุกเดือน ตั้งแต 9 - 29 เหตุ ในเหตุเหลานี้มีการเสียชีวิตถึง
103 ราย และคนหาไมพบอีก 101 ราย ดวยเหตุนี้จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดดังกลาวขึ้น เพื่อเปน
การกําชับ ทําความเขาใจ ใหตระหนักถึงการปองกันเพื่อลดอัตราการเกิดเหตุเหลานี้ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่ไดรับขอมูล
จาก Ministry of Health, Labour and Welfare Japan เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
การทํางานประมง และทราบแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานภาคประมงทะเล
ทั้งนี้ ใหดูควบคูไปกับเอกสารแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางานภาคประมงทะเลของกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน
การทําประมงดวยเรือประมง
1. สิ่งที่ตองระวังเมื่อขึ้นเรือ
1) คลื่นทะเลและการโคลงของเรือ
คลื่นทะเลเกิดจากการเคลื่อนไหวอยางสอดประสานกันของคลื่นลมและแรงกระเพื่อม การเคลื่อนไหว
ของผิวน้ํามีความซับซอน คลื่นอาจซัดปะทะดาดฟาเรือไดทุกเมื่อจากทุกทิศทางอยางเหนือความคาดหมาย อาจทําให
ลูกเรือไดรับบาดเจ็บหรือตกทะเล การโคลงของเรือเปนอะไรที่ยากจะคาดการณได ผันแปรตามคลื่นลม แรงกระเพื่อม
ของน้ํา การเปลี่ยนทิศทางและความเร็วของเรือ อาจหกลมหรือพลัดตกทะเลได หากไมระมัดระวังเทารวมถึงสิ่งตาง ๆ
รอบตัวขณะอยูบนเรือที่โคลงเคลงและปะทะกับคลื่นลม ซึ่งตางจากเวลาที่อยูบนบก ลักษณะการโคลงของเรือ
และคลื่นลมไมเหมือนกันเสมอไป อาจเกิดคลื่น ลมและการโยกโคลง ในลักษณะที่เหนือความคาดหมายได
ควรคิดไวกอนวาจะรับมืออยางไรเมื่อเกิดสถานการณเชนนี้ขึ้น ควรระวังวาลักษณะการโคลงของเรือไมไดมีแบบเดียว
เหมือนไมกระดกตามสนามเด็กเลน และความคิดที่วา “ครั้งที่แลวไมมีปญหา ครั้งนี้คงไมเปนไร” ใชไมไดเมื่ออยู
บนเรือ และระหวางทํางานบนเรือ ตองคอยฟงเสียงเตือนจากผูควบคุมเรือ โดยเฉพาะเมื่อตองทํางานในเวลากลางคืน
เพราะแสงไฟอยูบนดาดฟาเรือ ทําใหยากจะมองเห็นผิวน้ําทะเล จึงตองเพิ่มความระมัดระวังใหมากยิ่งขึ้น และ
ตองแนใจวาไดสวมเสื้อชูชีพ หรือทราบวาเสื้อชูชีพของตนเอง หรือของเรือ อยูบริเวณไหนบนเรือ เพื่อพรอมรับมือ
กับทุกสถานการณ
2) จัดใหเปนระเบียบ/เก็บเปนที่เปนทาง/ทําความสะอาด/สุขลักษณะ ทําใหเปนนิสัย (วินัย)
เมื่อตองทํางานบนเรือที่โคลงเคลงตลอดเวลาและมีคลื่นซัดมาที่เรือ สิ่งที่ตองทําใหเปนนิสัยคือ
จัดขาวของใหเปนระเบียบ เก็บเปนที่เปนทาง และหมั่นทําความสะอาดเพื่อความปลอดภัย หากดาดฟาเรือ
ไมเปนระเบียบหรือไมสะอาด เวลาที่เรือโยกโคลง ลังปลาและสิ่งของอื่น ๆ ที่กลาดเกลื่อนอยูอาจเคลื่อนที่ไปมา
ทําใหคนบนเรือเดินสะดุดหรือถูกของกระแทกใสได
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(1) จัดใหเปนระเบียบ หมายถึง การคัดแยกสิ่งของที่จําเปนกับสิ่งของที่ไมจําเปนออกจากกันแลว
กําจัดสิ่งของที่ไมจําเปน แมจะตองกําจัดสิ่งของที่ไมจําเปน แตก็ไมไดหมายถึงใหทิ้งอะไรตอมิอะไรลงทะเล
(2) เก็บเปนที่เปนทาง หมายถึง การแยกประเภทสิ่งของที่จําเปนและจัดเก็บในที่ที่หยิบใชงานสะดวก
(3) ทําความสะอาด หมายถึง การเช็ดลางรอยเปอนหรือสิ่งสกปรกระหวางทําประมง บริเวณดาดฟาเรือ
มักเปอนเลือดและคราบจากสัตวทะเล หากไมทําสะอาด อาจเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน ลื่นลม พลัดตก ฯลฯ ได
(4) สุขลั กษณะ หมายถึง การดู แลรักษาสิ่ งต าง ๆ รอบตัวให ถูกสุขอนามั ย เชน การชํ าระล าง
รางกายจากสิ่งสกปรก การดูแลพื้นที่ประกอบอาหาร การดูแลบริเวณที่พัก เปนตน ซึ่งการปองกันไมใหเกิดโรค
เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง
(5) วินัย คือ การสรางนิสัยจัดใหเปนระเบียบ/เก็บเปนที่เปนทาง/ทําความสะอาด/สุขลักษณะ
เรียกวา “วินัย” เปนพื้นฐานที่จําเปนในการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยบนเรือ
2. วัตถุอันตรายและเครื่องหมายความปลอดภัย
1) การยกขนวัตถุอันตราย มีวัตถุอันตรายหลายชนิดบนเรือ กลุมกาซแรงดันสูง ตัวอยางเชน สารทํา
ความเย็นสําหรับตูแชแข็ง กาซหุงตม เปนตน กาซแรงดันสูงอาจทําใหเกิดการติดไฟ หรือการระเบิดได สวนกลุม
วัตถุไวไฟ ตัวอยางเชน เชื้อเพลิงเครื่องยนต, น้ํามันกาด, สีและสารทําละลายอื่น ๆ ตองเก็บแยกใหหางจากแหลง
จุดติดไฟ และกลุมสิ่งอื่น ๆ ที่เปนอันตราย เชน บนเรือประมง เกิดการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นไดบอยครั้งจากฟน
ปลาฉลาม เงี่ยงปลากระเบน ครีบหลังปลา หรือแมงกะพรุน ฯลฯ ตองระวังไมสัมผัสถูกโดยตรง
2) กรณี มีเครื่องหมายความปลอดภัย ตองทําความเข าใจ และปฏิ บัติ อยางเครงครัด เพื่อปองกัน
อุบัติภัย
3. การสวมเครื่องแตงกายและการใชอุปกรณปองกันอยางเหมาะสม
1) แขนเสื้อที่รุมรามถูกเกี่ยวดึงเขาไปติดในเครื่องกวาน
2) ชายเสื้อถูกเกี่ยวดึงเขาไปติดในรอกยกอวน
3) แขนและชายเสื้อกันฝนตองเหน็บเก็บใหเรียบรอย
4) ถาเปนไปได ตองสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน
5) ถุงมือชวยปองกันไมใหเกิดบาดแผลและปองกันการเปรอะเปอนไดก็จริง แตหากสอดปลายนิ้วมือ
เขาไปไมสุดถุงมืออาจถูกเกี่ยวเขาไปติดในอุปกรณที่หมุนเดินเครื่องอยูได
4. โรคภัยไขเจ็บที่ตองระวังและการปองกัน
การทํางานบนเรือประมงนั้น อาจตองใชชีวิตกลางวันกลางคืนสลับกันคือ ทํางานตอนกลางคืน และ
นอนตอนกลางวัน หรืออาจตองทํางานสลับกับพักผอนชวงสั้น ๆ หากไมดูแลรางกายใหอยูในสภาพพรอมทํางาน
เชน พักผอนไมเพียงพอ ก็อาจไดรับบาดเจ็บหรือลมปวยได เวลาทํางานตองดูแลสุขภาพของตัวเองใหดี การใสใจ
สภาพรางกายของเพื่อนรวมงานก็สําคัญเชนกัน แมจะลมปวยกะทันหัน แตเมื่อเรือออกทะเลแลว ไมสามารถ
กลับไปที่ทาเรือทันทีได การจัดการตรวจสุขภาพประจําปใหแกคนทํางานในเรือจึงเปนสิ่งสําคัญ นอกจากการ
ตรวจสุขภาพประจําปตามหนังสือคนประจําเรือแลว แนะนําใหใชบริการ “ปรึกษาสุขภาพฟรี” ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการสงเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยสําหรับลูกเรือ
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1) โรคลมแดด เกิดขึ้นไดเมื่อตองทํางานทามกลางความรอนและความชื้น เชน บนดาดฟาเรือที่สัมผัส
ถูกแสงแดดโดยตรง ฯลฯ ควรดื่มน้ําและเกลือแรแมไมรูสึกกระหาย และควรพักในที่ที่มีอากาศเย็นเปนระยะ
หากมีอาการดังตอไปนี้ แสดงวาทานกําลังเปนโรคลมแดด
(1) รูสึกวิงเวียนตาพรามัว หนามืด → พักในที่ที่อากาศเย็น
(2) รูสึกคลื่นไส ไมมีแรง → ไปหองพยาบาล
(3) ไมสามารถเดินตรงได ไมตอบสนองเสียงเรียก → สงสถานพยาบาลทันที
2) ภาวะตัวเย็นเกิน ถาสัมผัสถูกฝนหรือคลื่นลมเย็นเปนเวลานาน อาจเกิดภาวะตัวเย็นเกินและอาจ
ถึงขั้นเสียชีวิตได มีอาการหนาวสั่น มึนงง → ทําใหรางกายอบอุน ดื่มเครื่องดื่มรอน ๆ
3) โรคติดเชื้อ เชน โรคไขหวัดใหญ กระเพาะอาหาร และลําไสอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ฯลฯ สามารถ
แพรระบาดไดงายบนเรือที่มีพื้นที่คับแคบและหลายคนตองใชพื้นที่รวมกัน การรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่
พักอาศัยจึงเปนเรื่องสําคัญ ดื่มน้ําสะอาดที่ผานการฆาเชื้อแลวเทานั้น และทําความสะอาดอุปกรณประกอบอาหาร
ทุกครั้งเพื่อปองกันอาหารเปนพิษ
4) ปวดหลัง การยกของหนักหรือการทํางานดวยทวงทาไมเหมาะสมอาจทําใหปวดหลัง เมื่อยกของหนัก
ตองระวังไมยกผิดทา และพยายามใหหลายคนชวยกันยก ไมยกคนเดียว
5) สุขภาพจิต ความเครียดจากความรูสึกโดดเดี่ยวหรือรูสึกถูกทอดทิ้งเปนเวลานาน อาจสะสมกลายเปน
ความผิดปกติทางจิตใจ เชน โรคซึมเศรา ฯลฯ ควรพักผอนนอนหลับใหเพียงพอ ผอนคลายความตึงเครียดใน
ชีวิตประจําวันดวยการพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน หากรูสึกไมสบายใจ นอนไมหลับ กังวล หรือมีปญหาสุขภาพ
ควรปรึกษาหัวหนาหรือเพื่อนรวมงาน
5. การรับมือเหตุฉุกเฉิน
ทุกคนบนเรือตองรวมแรงรวมใจกันรับมือเหตุฉุกเฉินตาง ๆ เชน ไฟไหม น้ําทวมเรือ มีคนพลัดตกน้ํา
อุบัติเหตุบนเรือ หรือเหตุอื่น หรือมีคนเปนลมเพราะขาดออกซิเจนในหองเก็บสัตวน้ําหรือที่อื่น ๆ นอกจากนี้
หากเรือมีทีทาวาจะอับปาง ทุกคนตองชวยกันนําชูชีพ หางชูชีพ หรือแพชูชีพ ออกมา และอพยพออกจากเรือ
เพื่อรอความชวยเหลือจากกูภัย
6. มาตรการความปลอดภัยสําหรับการทํางานบนเรือ
อุบัติภัยบนเรือประมงสวนใหญมักเกิดขึ้นระหวางทําประมง
1) ถูกเกี่ยวดึงเขาไปติดและถูกหนีบ
มีเครื่องมือกาลังแรงมากมายบนเรือ เชน เครื่องมือจับปลาและเครื่องมือผูกจอดเรือ ฯลฯ เครื่องมือ
หลายประเภทมีฝาครอบหรือมีเครื่องปองกันการสัมผัสถูก แตเครื่องมือเหลานี้ซึ่งคลายกับประตูลิฟต ไมสามารถ
หยุดไดเองโดยอัตโนมัติเมื่อเจอถูกสิ่งกีดขวาง แมจะมีปุมหยุดฉุกเฉิน แตเครื่องจะไมหยุดทํางานจนกวาจะมีคนกดปุม
เกิดอุบัติภัยขึ้นไดมากมาย เชน ถูกเครื่องมือจับปลา, เครื่องมือทําประมง, แหอวนเกี่ยวดึงเขาไปติด ทําใหอวัยวะ
บางสวน หรือทั้งรางกายถูกหนีบ หรือถูกบดขยี้
ตัวอยางอุบัติเหตุ 1 ระหวางงานชักรอก มือซายของคนงานที่กําลังผูกอวนกับสลิง เกี่ยวติดกับสลิง
และถูกรอกดึงลากเขาไป งานผูกอวนกับสลิงเปนงานที่ตองชวยกันทํา 2 คน สาเหตุ ไมใสใจงานที่อีกคนกําลังทํา
ใหสัญญาณดึงรอกโดยไมไดยืนยันความพรอม มาตรการปองกัน เมื่อตองทํางานเปนคูหรือเปนทีม แมจะเรงรีบ
แตก็ตองใสใจจังหวะการทํางาน และการเคลื่อนไหวของเพื่อนรวมงาน และตองตรวจเช็คยืนยันความปลอดภัย
กอนทุกครั้ง
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ตัวอยางอุบัติเหตุ 2 ระหวางดึงยกอวนดวยเครื่องกวาน เรือมักโคลงเคลงไปมาทามกลางคลื่นลม
พายุ เมื่อรางกายสูญเสียการทรงตัว แขนเสื้ออาจถูกเครื่องกวานหนีบ ทําใหมือและแขนถูกดึงเขาไปในเครื่องกวานได
สาเหตุ รางกายสูญเสียการทรงตัว อยูใกลลูกรอกมากเกินไป หยุดการหมุนของลูกรอกไมไดทันทวงที มาตรการ
ปองกัน เมื่อตองทํางานทามกลางคลื่นลมพายุ ตองพยายามรักษาการทรงตัว ไมอยูใกลเครื่องมือที่กําลังหมุน
มากเกินไป นอกจากนี้ ตองมีคนประจําอยูและตองพรอมหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน
2) ทํางานเกินกําลังและทํางานดวยทวงทาไมเหมาะสม
เกิดอุบัติภัยขึ้นไดเมื่อบิดหรือเอี้ยวตัวขณะยกของหนัก ทวงทาการเคลื่อนไหวของรางกายที่ไมเหมาะสม
อาจทําใหกลามเนื้อบาดเจ็บ เคล็ดขัดยอก เกิดอาการพลิกหรือแพลงได อุบัติภัยเหลานี้เกิดไดบอยระหวางทําประมง
หรือเมื่อตองยกขนสัตวน้ํา อุปกรณ และแหอวน
ตัวอยางอุบัติเหตุ ขณะพยายามยกลังหนักประมาณ 30 กิโลกรัม เพื่อเทสัตวน้ําในลังใสเขาไปในระวาง
เกิดสูญเสียการทรงตัวเพราะเรือโคลง ทําใหมือขวาพลิก สาเหตุ ยกของหนักเพียงลําพัง ไมสามารถรักษาการทรงตัวได
เพราะเรือโคลง มาตรการปองกัน ตองไมลืมวาสิ่งที่ทําไดงายบนบก อาจทําไมไดงาย ๆ บนเรือ เมื่อตองจัดการ
ของที่มีน้ําหนักมาก ตองชวยกัน 2 คนขึ้นไป ไมใชทําเพียงลาพัง และตองระมัดระวังตําแหนงของเทารวมถึง
การโยกโคลงของเรือ (เมื่อเกิดความผิดพลาดจนไดรับบาดเจ็บ ตองไมลังเลที่จะขอความชวยเหลือ ตองคิดวา
ถาไมขอความชวยเหลือ ตอไปจะยิ่งเปนภาระใหกับเพื่อนรวมงานคนอื่น)
3) หกลม พลัดตก/วูบ
การหกลมถือเปนอุบัติภัย เกิดขึ้นไดจากการสะดุดหรือลื่นลมบนดาดฟาเรือ ฯลฯ ทําใหกระแทกกับพื้น
หรือวัตถุอื่นจนไดรับบาดเจ็บ หรือในบางกรณีอาจถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีอุบัติภัยที่เรียกวา “พลัดตก”
ซึ่งก็คือการตกลงไป ขณะที่มือจับบันได หรือเดินบริเวณดาดฟาเรือ และอุบัติภัยที่เรียกวา “วูบ” ซึ่งหมายถึง
หมดสติลมทั้งยืน
ตัวอยางอุบัติเหตุ ระหวางที่แบกขนอาหาร เกิดลื่นและตกจากดาดฟาลงไปที่หองเก็บสัตวน้ํา เขาขวา
กระแทกอยางแรง สาเหตุ เรือไมโคลงเคลงขณะจอด จึงประมาท ไมระวังเทา มาตรการปองกัน บริเวณพื้นที่
แคบบนดาดฟาเรือ มีทั้งระวางหองเก็บสัตวน้ํา อุปกรณประมง ไมนับรวมสารพัดสิ่งที่ยื่นออกมา ดังนั้น แมใน
เวลาที่เรือไมโยกโคลงก็ตองระวังเทา นอกจากนี้ ตองหลีกเลี่ยงการถือสิ่งของในลักษณะที่จะทําใหมองไมเห็นทาง
ขางหนาดวย
4) ตกทะเล
สวนใหญเกิดจากเดินสะดุด ถูกเรือที่โยกโคลงเหวี่ยง ถูกเกี่ยวดึงเขาไปติดในอุปกรณประมง หรืออวน
หรือถูกคลื่นซัด เปนอุบัติภัยที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง แมสวนมากจะเกิดขึ้นระหวางทําประมง แตเวลาออกไปเขาหองน้ํา
ที่กราบเรือขณะมึนเมา หรือชวงที่เดินไปมาระหวางเรือกับฝง ก็อาจตกทะเลไดเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีอุบัติภัย
หลายครั้งที่เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุแนชัด เนื่องจากไมมีผูเห็นเหตุการณขณะเกิดเหตุ
ตัวอยางอุบัติเหตุ 1 ขณะวางอวน อุปกรณทําประมงอื่น ๆ ไมวาจะเปนทุน เชือก อวน ฯลฯ มักถูกโยน
ออกไปเรื่อย ๆ ตอนที่โยนเชือกเสนสุดทาย อาจตกไปพรอมเชือกแลวหายไปในทะเล สาเหตุ ทํางานอยูใกลเชือกที่
ถูกโยน คนบนเรือไมไดใสใจกันและกัน ทั้งเรื่องทาทางและจุดที่แตละคนยืนทํางานอยู มาตรการปองกัน บริเวณ
บนเรือมักลื่น จึงตองระวังเทา ควรยืนดวยความทะมัดทะแมง ไมยืนครอมเชือก ระวังจุดที่ยืนอยูไมใหเทาติด
หวงเชือก สิ่งสําคัญคือ ทุกคนบนเรือตองใหสัญญาณการทํางานที่ชัดเจน ขณะเดียวกันตองสังเกตเพื่อนรวมงาน
คอยตะโกนบอก และใสใจจุดที่อีกคนยืนอยู
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ตัวอยางอุบัติเหตุ 2 หลังจากที่เรือยกอวนแลว คนงานบนเรือที่กําลังเก็บอวนอยูบนดาดฟาทาง
ดานหลัง อาจสูญเสียการทรงตัว พลัดตกทะเล และหายไป สาเหตุ ทํางานเพียงลําพังบนอวนที่ยากตอการทรงตัว
เรือโยกโคลงทําใหสูญเสียการทรงตัว และไมมีราวจับหรือสิ่งที่ชวยยึดพยุงตัว มาตรการปองกัน ระมัดระวังเทา
ใหมากเปนพิเศษ เชน เมื่ออยูบนอวนที่ยากตอการทรงตัว ฯลฯ ตองแนใจเสมอวามีสิ่งที่สามารถจับเพื่อยึดพยุง
ตัวได หากสูญเสียการทรงตัว ตามปกติแลวถาสามารถดําเนินการสวมเสื้อชูชีพเสมอระหวางทํางานบนดาดฟา
เรือได จะเปนเรื่องดี นอกจากนี้ ตองทํางาน 2 คนขึ้นไป หรือตองมีคนประจําอยู

แนวปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางานภาคประมงทะเลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
http://file.fisheries.go.th/d/dde8c5503e/
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