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แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันการเกิดเหตุ 
กรณีลูกเรือพลดัตกนํ้าหรือเกิดเหตอุื่นบนเรอืประมง  

สําหรับผูประกอบการเรือประมง เจาของเรือ และผูควบคุมเรอื 

โดยกองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต กรมประมง 
 

 จากการท่ีกองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต ไดรับขอมูลและสถิติ กรณีเหตุ

ลูกเรือพลัดตกน้ําหรือเหตุอ่ืน จากศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมง ดานตรวจประมง และศูนยควบคุมการแจง

เรือเขาออก โดยไดรับการประสานจากผูประกอบการ เจาของเรือ หรือผูควบคุมเรือ ตั้งแตป 2563 จนถึงปจจุบัน 

จํานวน 305 เหตุ ซ่ึงขอมูลเหตุเหลานี้ยังคงปรากฏอยูในทุกเดือน ตั้งแต 9 - 29 เหตุ ในเหตุเหลานี้มีการเสียชีวิตถึง 

103 ราย และคนหาไมพบอีก 101 ราย ดวยเหตุนี้จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันการเกิดดังกลาวข้ึน เพ่ือเปน

การกําชับ ทําความเขาใจ ใหตระหนักถึงการปองกันเพ่ือลดอัตราการเกิดเหตุเหลานี้ ซ่ึงจะมีเนื้อหาท่ีไดรับขอมูล

จาก Ministry of Health, Labour and Welfare Japan เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีขอมูลเก่ียวกับลักษณะ

การทํางานประมง และทราบแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานภาคประมงทะเล 

ท้ังนี้ ใหดูควบคูไปกับเอกสารแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางานภาคประมงทะเลของกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน 

 

การทําประมงดวยเรือประมง 

 1. สิ่งท่ีตองระวังเม่ือข้ึนเรือ 

 1) คลื่นทะเลและการโคลงของเรือ 

  คลื่นทะเลเกิดจากการเคลื่อนไหวอยางสอดประสานกันของคลื่นลมและแรงกระเพ่ือม การเคลื่อนไหว

ของผิวน้ํามีความซับซอน คลื่นอาจซัดปะทะดาดฟาเรือไดทุกเม่ือจากทุกทิศทางอยางเหนือความคาดหมาย อาจทําให

ลูกเรือไดรับบาดเจ็บหรือตกทะเล การโคลงของเรือเปนอะไรท่ียากจะคาดการณได ผันแปรตามคลื่นลม แรงกระเพ่ือม

ของน้ํา การเปลี่ยนทิศทางและความเร็วของเรือ อาจหกลมหรือพลัดตกทะเลได หากไมระมัดระวังเทารวมถึงสิ่งตาง ๆ 

รอบตัวขณะอยูบนเรือท่ีโคลงเคลงและปะทะกับคลื่นลม ซ่ึงตางจากเวลาท่ีอยูบนบก ลักษณะการโคลงของเรือ

และคลื่นลมไมเหมือนกันเสมอไป อาจเกิดคลื่นลมและการโยกโคลง ในลักษณะที่เหนือความคาดหมายได  

ควรคิดไวกอนวาจะรับมืออยางไรเม่ือเกิดสถานการณเชนนี้ข้ึน ควรระวังวาลักษณะการโคลงของเรือไมไดมีแบบเดียว

เหมือนไมกระดกตามสนามเด็กเลน และความคิดท่ีวา “ครั้งท่ีแลวไมมีปญหา ครั้งนี้คงไมเปนไร” ใชไมไดเม่ืออยู

บนเรือ และระหวางทํางานบนเรือ ตองคอยฟงเสียงเตือนจากผูควบคุมเรือ โดยเฉพาะเม่ือตองทํางานในเวลากลางคืน 

เพราะแสงไฟอยูบนดาดฟาเรือ ทําใหยากจะมองเห็นผิวน้ําทะเล จึงตองเพ่ิมความระมัดระวังใหมากยิ่งข้ึน และ

ตองแนใจวาไดสวมเสื้อชูชีพ หรือทราบวาเสื้อชูชีพของตนเอง หรือของเรือ อยูบริเวณไหนบนเรือ เพ่ือพรอมรับมือ

กับทุกสถานการณ 

 2) จัดใหเปนระเบียบ/เก็บเปนท่ีเปนทาง/ทําความสะอาด/สุขลักษณะ ทําใหเปนนิสัย (วินัย) 

  เม่ือตองทํางานบนเรือท่ีโคลงเคลงตลอดเวลาและมีคลื่นซัดมาท่ีเรือ สิ่งท่ีตองทําใหเปนนิสัยคือ  

จัดขาวของใหเปนระเบียบ เก็บเปนท่ีเปนทาง และหม่ันทําความสะอาดเพ่ือความปลอดภัย หากดาดฟาเรือ 

ไมเปนระเบียบหรือไมสะอาด เวลาท่ีเรือโยกโคลง ลังปลาและสิ่งของอ่ืน ๆ ท่ีกลาดเกลื่อนอยูอาจเคลื่อนท่ีไปมา 

ทําใหคนบนเรือเดินสะดุดหรือถูกของกระแทกใสได 
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   (1) จัดใหเปนระเบียบ หมายถึง การคัดแยกสิ่งของท่ีจําเปนกับสิ่งของท่ีไมจําเปนออกจากกันแลว

กําจัดสิ่งของท่ีไมจําเปน แมจะตองกําจัดสิ่งของท่ีไมจําเปน แตก็ไมไดหมายถึงใหท้ิงอะไรตอมิอะไรลงทะเล 

  (2) เก็บเปนท่ีเปนทาง หมายถึง การแยกประเภทสิ่งของท่ีจําเปนและจัดเก็บในท่ีท่ีหยิบใชงานสะดวก 

  (3) ทําความสะอาด หมายถึง การเช็ดลางรอยเปอนหรือสิ่งสกปรกระหวางทําประมง บริเวณดาดฟาเรือ

มักเปอนเลือดและคราบจากสัตวทะเล หากไมทําสะอาด อาจเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน ลื่นลม พลัดตก ฯลฯ ได 

  (4) สุขลักษณะ หมายถึง การดูแลรักษาสิ่งตาง ๆ รอบตัวใหถูกสุขอนามัย เชน การชําระลาง

รางกายจากสิ่งสกปรก การดูแลพ้ืนท่ีประกอบอาหาร การดูแลบริเวณท่ีพัก เปนตน ซ่ึงการปองกันไมใหเกิดโรค

เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง 

  (5) วินัย คือ การสรางนิสัยจัดใหเปนระเบียบ/เก็บเปนท่ีเปนทาง/ทําความสะอาด/สุขลักษณะ 

เรียกวา “วินัย” เปนพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยบนเรือ 

 2. วัตถุอันตรายและเครื่องหมายความปลอดภัย 

 1) การยกขนวัตถุอันตราย มีวัตถุอันตรายหลายชนิดบนเรือ กลุมกาซแรงดันสูง ตัวอยางเชน สารทํา

ความเย็นสําหรับตูแชแข็ง กาซหุงตม เปนตน กาซแรงดันสูงอาจทําใหเกิดการติดไฟ หรือการระเบิดได สวนกลุม

วัตถุไวไฟ ตัวอยางเชน เชื้อเพลิงเครื่องยนต, น้ํามันกาด, สีและสารทําละลายอ่ืน ๆ ตองเก็บแยกใหหางจากแหลง

จุดติดไฟ และกลุมสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเปนอันตราย เชน บนเรือประมง เกิดการบาดเจ็บรุนแรงข้ึนไดบอยครั้งจากฟน

ปลาฉลาม เง่ียงปลากระเบน ครีบหลังปลา หรือแมงกะพรุน ฯลฯ ตองระวังไมสัมผัสถูกโดยตรง 

 2) กรณีมีเครื่องหมายความปลอดภัย ตองทําความเขาใจ และปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือปองกัน

อุบัติภัย 

 3. การสวมเครื่องแตงกายและการใชอุปกรณปองกันอยางเหมาะสม 

 1) แขนเสื้อท่ีรุมรามถูกเก่ียวดึงเขาไปติดในเครื่องกวาน 

 2) ชายเสื้อถูกเก่ียวดึงเขาไปติดในรอกยกอวน 

 3) แขนและชายเสื้อกันฝนตองเหน็บเก็บใหเรียบรอย  

 4) ถาเปนไปได ตองสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งในขณะปฏิบัติงาน 

 5) ถุงมือชวยปองกันไมใหเกิดบาดแผลและปองกันการเปรอะเปอนไดก็จริง แตหากสอดปลายนิ้วมือ

เขาไปไมสุดถุงมืออาจถูกเก่ียวเขาไปติดในอุปกรณท่ีหมุนเดินเครื่องอยูได 

 4. โรคภัยไขเจ็บท่ีตองระวังและการปองกัน 

 การทํางานบนเรือประมงนั้น อาจตองใชชีวิตกลางวันกลางคืนสลับกันคือ ทํางานตอนกลางคืน และ

นอนตอนกลางวัน หรืออาจตองทํางานสลับกับพักผอนชวงสั้น ๆ หากไมดูแลรางกายใหอยูในสภาพพรอมทํางาน 

เชน พักผอนไมเพียงพอ ก็อาจไดรับบาดเจ็บหรือลมปวยได เวลาทํางานตองดูแลสุขภาพของตัวเองใหดี การใสใจ

สภาพรางกายของเพ่ือนรวมงานก็สําคัญเชนกัน แมจะลมปวยกะทันหัน แตเม่ือเรือออกทะเลแลว ไมสามารถ

กลับไปท่ีทาเรือทันทีได การจัดการตรวจสุขภาพประจําปใหแกคนทํางานในเรือจึงเปนสิ่งสําคัญ นอกจากการ

ตรวจสุขภาพประจําปตามหนังสือคนประจําเรือแลว แนะนําใหใชบริการ “ปรึกษาสุขภาพฟรี” ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของการสงเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยสําหรับลูกเรือ 
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 1) โรคลมแดด เกิดข้ึนไดเม่ือตองทํางานทามกลางความรอนและความชื้น เชน บนดาดฟาเรือท่ีสัมผัส

ถูกแสงแดดโดยตรง ฯลฯ ควรดื่มน้ําและเกลือแรแมไมรูสึกกระหาย และควรพักในท่ีท่ีมีอากาศเย็นเปนระยะ 

หากมีอาการดังตอไปนี้ แสดงวาทานกําลังเปนโรคลมแดด 

  (1) รูสึกวิงเวียนตาพรามัว หนามืด → พักในท่ีท่ีอากาศเย็น 

  (2) รูสึกคลื่นไส ไมมีแรง → ไปหองพยาบาล 

  (3) ไมสามารถเดินตรงได ไมตอบสนองเสียงเรียก → สงสถานพยาบาลทันที 

 2) ภาวะตัวเย็นเกิน ถาสัมผัสถูกฝนหรือคลื่นลมเย็นเปนเวลานาน อาจเกิดภาวะตัวเย็นเกินและอาจ

ถึงข้ันเสียชีวิตได มีอาการหนาวสั่น มึนงง → ทําใหรางกายอบอุน ดื่มเครื่องดื่มรอน ๆ 

 3) โรคติดเชื้อ เชน โรคไขหวัดใหญ กระเพาะอาหาร และลําไสอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ฯลฯ สามารถ

แพรระบาดไดงายบนเรือท่ีมีพ้ืนท่ีคับแคบและหลายคนตองใชพ้ืนท่ีรวมกัน การรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ี

พักอาศัยจึงเปนเรื่องสําคัญ ดื่มน้ําสะอาดท่ีผานการฆาเชื้อแลวเทานั้น และทําความสะอาดอุปกรณประกอบอาหาร

ทุกครั้งเพ่ือปองกันอาหารเปนพิษ 

 4) ปวดหลัง การยกของหนักหรือการทํางานดวยทวงทาไมเหมาะสมอาจทําใหปวดหลัง เม่ือยกของหนัก 

ตองระวังไมยกผิดทา และพยายามใหหลายคนชวยกันยก ไมยกคนเดียว 

 5) สุขภาพจิต ความเครียดจากความรูสึกโดดเดี่ยวหรือรูสึกถูกทอดท้ิงเปนเวลานาน อาจสะสมกลายเปน

ความผิดปกติทางจิตใจ เชน โรคซึมเศรา ฯลฯ ควรพักผอนนอนหลับใหเพียงพอ ผอนคลายความตึงเครียดใน

ชีวิตประจําวันดวยการพูดคุยกับเพ่ือนรวมงาน หากรูสึกไมสบายใจ นอนไมหลับ กังวล หรือมีปญหาสุขภาพ 

ควรปรึกษาหัวหนาหรือเพ่ือนรวมงาน  

 5. การรับมือเหตุฉุกเฉิน  

  ทุกคนบนเรือตองรวมแรงรวมใจกันรับมือเหตุฉุกเฉินตาง ๆ เชน ไฟไหม น้ําทวมเรือ มีคนพลัดตกน้ํา 

อุบัติเหตุบนเรือ หรือเหตุอ่ืน หรือมีคนเปนลมเพราะขาดออกซิเจนในหองเก็บสัตวน้ําหรือท่ีอ่ืน ๆ นอกจากนี้ 

หากเรือมีทีทาวาจะอับปาง ทุกคนตองชวยกันนําชูชีพ หางชูชีพ หรือแพชูชีพ ออกมา และอพยพออกจากเรือ 

เพ่ือรอความชวยเหลือจากกูภัย 

 6. มาตรการความปลอดภัยสําหรับการทํางานบนเรือ 

  อุบัติภัยบนเรือประมงสวนใหญมักเกิดข้ึนระหวางทําประมง 

1) ถูกเก่ียวดึงเขาไปติดและถูกหนีบ 

  มีเครื่องมือกาลังแรงมากมายบนเรือ เชน เครื่องมือจับปลาและเครื่องมือผูกจอดเรือ ฯลฯ เครื่องมือ

หลายประเภทมีฝาครอบหรือมีเครื่องปองกันการสัมผัสถูก แตเครื่องมือเหลานี้ซ่ึงคลายกับประตูลิฟต ไมสามารถ

หยุดไดเองโดยอัตโนมัติเม่ือเจอถูกสิ่งกีดขวาง แมจะมีปุมหยุดฉุกเฉิน แตเครื่องจะไมหยุดทํางานจนกวาจะมีคนกดปุม 

เกิดอุบัติภัยข้ึนไดมากมาย เชน ถูกเครื่องมือจับปลา, เครื่องมือทําประมง, แหอวนเก่ียวดึงเขาไปติด ทําใหอวัยวะ

บางสวน หรือท้ังรางกายถูกหนีบ หรือถูกบดขยี้ 

  ตัวอยางอุบัติเหตุ 1 ระหวางงานชักรอก มือซายของคนงานท่ีกําลังผูกอวนกับสลิง เก่ียวติดกับสลิง

และถูกรอกดึงลากเขาไป งานผูกอวนกับสลิงเปนงานท่ีตองชวยกันทํา 2 คน สาเหตุ ไมใสใจงานท่ีอีกคนกําลังทํา 

ใหสัญญาณดึงรอกโดยไมไดยืนยันความพรอม มาตรการปองกัน เม่ือตองทํางานเปนคูหรอืเปนทีม แมจะเรงรีบ

แตก็ตองใสใจจังหวะการทํางาน และการเคลื่อนไหวของเพ่ือนรวมงาน และตองตรวจเช็คยืนยันความปลอดภัย

กอนทุกครั้ง 
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  ตัวอยางอุบัติเหตุ 2 ระหวางดึงยกอวนดวยเครื่องกวาน เรือมักโคลงเคลงไปมาทามกลางคลื่นลม

พายุ เม่ือรางกายสูญเสียการทรงตัว แขนเสื้ออาจถูกเครื่องกวานหนีบ ทําใหมือและแขนถูกดึงเขาไปในเครื่องกวานได 

สาเหตุ รางกายสูญเสียการทรงตัว อยูใกลลูกรอกมากเกินไป หยุดการหมุนของลูกรอกไมไดทันทวงที มาตรการ

ปองกัน เม่ือตองทํางานทามกลางคลื่นลมพายุ ตองพยายามรักษาการทรงตัว ไมอยูใกลเครื่องมือท่ีกําลังหมุน

มากเกินไป นอกจากนี้ ตองมีคนประจําอยูและตองพรอมหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน 

 2) ทํางานเกินกําลังและทํางานดวยทวงทาไมเหมาะสม 

  เกิดอุบัติภัยข้ึนไดเม่ือบิดหรือเอ้ียวตัวขณะยกของหนัก ทวงทาการเคลื่อนไหวของรางกายท่ีไมเหมาะสม

อาจทําใหกลามเนื้อบาดเจ็บ เคล็ดขัดยอก เกิดอาการพลิกหรือแพลงได อุบัติภัยเหลานี้เกิดไดบอยระหวางทําประมง 

หรือเม่ือตองยกขนสัตวน้ํา อุปกรณ และแหอวน 

  ตัวอยางอุบัติเหตุ ขณะพยายามยกลังหนักประมาณ 30 กิโลกรัม เพ่ือเทสัตวน้ําในลังใสเขาไปในระวาง 

เกิดสูญเสียการทรงตัวเพราะเรือโคลง ทําใหมือขวาพลิก สาเหต ุยกของหนักเพียงลําพัง ไมสามารถรักษาการทรงตัวได

เพราะเรือโคลง มาตรการปองกัน ตองไมลืมวาสิ่งท่ีทําไดงายบนบก อาจทําไมไดงาย ๆ บนเรือ เม่ือตองจัดการ

ของท่ีมีน้ําหนักมาก ตองชวยกัน 2 คนข้ึนไป ไมใชทําเพียงลาพัง และตองระมัดระวังตําแหนงของเทารวมถึง

การโยกโคลงของเรือ (เมื่อเกิดความผิดพลาดจนไดรับบาดเจ็บ ตองไมลังเลที่จะขอความชวยเหลือ ตองคิดวา 

ถาไมขอความชวยเหลือ ตอไปจะยิ่งเปนภาระใหกับเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน) 

 3) หกลม พลัดตก/วูบ 

  การหกลมถือเปนอุบัติภัย เกิดข้ึนไดจากการสะดุดหรือลื่นลมบนดาดฟาเรือ ฯลฯ ทําใหกระแทกกับพ้ืน

หรือวัตถุอ่ืนจนไดรับบาดเจ็บ หรือในบางกรณีอาจถึงข้ันเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีอุบัติภัยท่ีเรียกวา “พลัดตก” 

ซ่ึงก็คือการตกลงไป ขณะท่ีมือจับบันได หรือเดินบริเวณดาดฟาเรือ และอุบัติภัยท่ีเรียกวา “วูบ” ซ่ึงหมายถึง 

หมดสติลมท้ังยืน 

  ตัวอยางอุบัติเหตุ ระหวางท่ีแบกขนอาหาร เกิดลื่นและตกจากดาดฟาลงไปท่ีหองเก็บสัตวน้ํา เขาขวา

กระแทกอยางแรง สาเหตุ เรือไมโคลงเคลงขณะจอด จึงประมาท ไมระวังเทา มาตรการปองกัน บริเวณพ้ืนท่ี

แคบบนดาดฟาเรือ มีท้ังระวางหองเก็บสัตวน้ํา อุปกรณประมง ไมนับรวมสารพัดสิ่งท่ียื่นออกมา ดังนั้น แมใน

เวลาท่ีเรือไมโยกโคลงก็ตองระวังเทา นอกจากนี้ ตองหลีกเลี่ยงการถือสิ่งของในลักษณะท่ีจะทําใหมองไมเห็นทาง

ขางหนาดวย 

 4) ตกทะเล 

  สวนใหญเกิดจากเดินสะดุด ถูกเรือท่ีโยกโคลงเหวี่ยง ถูกเก่ียวดึงเขาไปติดในอุปกรณประมง หรืออวน 

หรือถูกคลื่นซัด เปนอุบัติภัยท่ีมีอัตราการเสียชีวิตสูง แมสวนมากจะเกิดข้ึนระหวางทําประมง แตเวลาออกไปเขาหองน้ํา

ท่ีกราบเรือขณะมึนเมา หรือชวงท่ีเดินไปมาระหวางเรือกับฝง ก็อาจตกทะเลไดเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีอุบัติภัย

หลายครั้งท่ีเกิดข้ึนโดยไมทราบสาเหตุแนชัด เนื่องจากไมมีผูเห็นเหตุการณขณะเกิดเหตุ 

  ตัวอยางอุบัติเหตุ 1 ขณะวางอวน อุปกรณทําประมงอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนทุน เชือก อวน ฯลฯ มักถูกโยน

ออกไปเรื่อย ๆ ตอนท่ีโยนเชือกเสนสุดทาย อาจตกไปพรอมเชือกแลวหายไปในทะเล สาเหตุ ทํางานอยูใกลเชือกท่ี

ถูกโยน คนบนเรือไมไดใสใจกันและกัน ท้ังเรื่องทาทางและจุดท่ีแตละคนยืนทํางานอยู มาตรการปองกัน บริเวณ

บนเรือมักลื่น จึงตองระวังเทา ควรยืนดวยความทะมัดทะแมง ไมยืนครอมเชือก ระวังจุดท่ียืนอยูไมใหเทาติด

หวงเชือก สิ่งสําคัญคือ ทุกคนบนเรือตองใหสัญญาณการทํางานท่ีชัดเจน ขณะเดียวกันตองสังเกตเพ่ือนรวมงาน 

คอยตะโกนบอก และใสใจจุดท่ีอีกคนยืนอยู 
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  ตัวอยางอุบัติเหตุ 2 หลังจากท่ีเรือยกอวนแลว คนงานบนเรือท่ีกําลังเก็บอวนอยูบนดาดฟาทาง

ดานหลัง อาจสูญเสียการทรงตัว พลัดตกทะเล และหายไป สาเหตุ ทํางานเพียงลําพังบนอวนท่ียากตอการทรงตัว 

เรือโยกโคลงทําใหสูญเสียการทรงตัว และไมมีราวจับหรือสิ่งท่ีชวยยึดพยุงตัว มาตรการปองกัน ระมัดระวังเทา

ใหมากเปนพิเศษ เชน เม่ืออยูบนอวนท่ียากตอการทรงตัว ฯลฯ ตองแนใจเสมอวามีสิ่งท่ีสามารถจับเพ่ือยึดพยุง

ตัวได หากสูญเสียการทรงตัว ตามปกติแลวถาสามารถดําเนินการสวมเสื้อชูชีพเสมอระหวางทํางานบนดาดฟา

เรือได จะเปนเรื่องดี นอกจากนี้ ตองทํางาน 2 คนข้ึนไป หรือตองมีคนประจาํอยู 

 

 

 

แนวปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางานภาคประมงทะเลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

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

 

 
อางอิง 
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