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  การป้องกนัอบุตัภิยัส าหรบัแรงงานประมง (เรอืประมง/การเพาะเลีย้งสตัวน์ า้) 

 

   
 

 

I การท าประมงดว้ยเรอืประมง (งานบนเรอื ฯลฯ) 

1.สิง่ทีต่อ้งระวังเมือ่ขึน้เรอื 

1) คลืน่ทะเลและการโคลงของเรอื 
 

คลืน่ทะเลเกดิจากการเคลือ่นไหวอยา่งสอดประสานกนัของคลืน่ลมและแรงกระเพือ่ม  

การเคลือ่นไหวของผวิน ้ามคีวามซบัซอ้น คลืน่อาจซดัปะทะดาดฟ้าเรอืไดท้กุเมือ่จาก 

ทกุทศิทางอยา่งเหนือความคาดหมาย อาจท าใหล้กูเรอืไดร้ับบาดเจ็บหรอืตกทะเล 
 

การโคลงของเรอืเป็นอะไรทีย่ากจะคาดการณ์ได ้ผันแปรตามคลืน่ลม แรงกระเพือ่มของน ้า  

การเปลีย่นทศิทางและความเร็วของเรอื 
 

อาจหกลม้หรอืพลดัตกทะเลได ้หากไมร่ะมัดระวังเทา้รวมถงึสิง่ตา่ง ๆ รอบตัวขณะอยูบ่นเรอื 

ทีโ่คลงเคลงและปะทะกบัคลืน่ลม ซึง่ตา่งจากเวลาทีอ่ยูบ่นบก  
 

ลักษณะการโคลงของเรอืและคลืน่ลมไมเ่หมอืนกนัเสมอไป อาจเกดิคลืน่ลมและการโยกโคลง 

ในลักษณะทีเ่หนือความคาดหมายได ้ควรคดิไวก้อ่นวา่จะรับมอือยา่งไรเมือ่เกดิสถานการณ์ 

เชน่น้ีขึน้ ควรระวังวา่ลักษณะการโคลงของเรอืไมไ่ดม้แีบบเดยีวเหมอืนไมก้ระดกตาม 

สนามเด็กเลน่ และความคดิทีว่า่ “ครัง้ทีแ่ลว้ไมม่ปัีญหา ครัง้น้ีคงไมเ่ป็นไร” ใชไ้มไ่ด ้

เมือ่อยูบ่นเรอื 
  

ระหวา่งท างานบนดาดฟ้าเรอื ตอ้งคอยฟังเสยีงเตอืนจากนายยาม โดยเฉพาะเมือ่ตอ้งท างานใน
เวลากลางคนื เพราะแสงไฟอยูบ่นดาดฟ้าเรอื ท าใหย้ากจะมองเห็นผวิน ้าทะเล จงึตอ้งเพิม่ความ
ระมัดระวังใหม้ากยิง่ขึน้ และตอ้งแน่ใจวา่ไดส้วมเสือ้ชชูพีพรอ้มรับมอืสถานการณ์หากตกทะเล 

○ ระวังศรีษะ ! ① 

○ ทางเดนิทีป่ลอดภัยคอื ?  ② 

○ ทกุครัง้ทีข่ ึน้ลงบันไดหรอืบันไดพาด ตอ้งรักษาต าแหน่งสมัผัสบันไดใหไ้ดค้รบ 3 จดุเสมอ ③ 

บทน า  

แผน่พับนีบ้ง่ชีป้ระเด็นตา่ง ๆ ทีต่อ้งใสใ่จระหวา่งการท างานในอตุสาหกรรมประมงเพือ่ไมใ่ห ้

ไดร้ับบาดเจ็บหรอืลม้ป่วย นอกจากตอ้งปฏบิัตติามค าสัง่และค าแนะน าของผูม้หีนา้ทีค่วบคมุดแูล  

เชน่ ไตก้ง๋และหัวหนา้คนงานแลว้ การลงมอืปฏบิัตดิว้ยตัวเองเพือ่ความปลอดภัยของตัวทา่นเอง 

ก็ส าคัญเชน่กนั  

ขอใหจ้ดจ าขอ้ควรระวังทีร่ะบใุนแผน่พับนี้เสมอระหวา่งการท างาน หวังวา่ทา่นจะท างานดว้ยความ 

ปลอดภัย ลงจากเรอืดว้ยสขุภาพทีแ่ข็งแรง และกลบัไปหาครอบครัวดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้ 

 ※ มแีผน่พับฉบับภาษาญีปุ่่ นดว้ย หากมคี าถามหรอืขอ้สงสยั กรณุาสอบถามหัวหนา้ชาวญีปุ่่ น 
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○ การโยกโคลงของเรอืมคีวามไมแ่น่นอน ④ 

○ ระหวา่งท างานบนดาดฟ้าเรอื ตอ้งใชส้ายชว่ยชวีติหรอืสวมเสือ้ชชูพี และตอ้งใชเ้ชอืกนริภัยเมือ่จ าเป็น ⑤ 

○ เวลาทีเ่รอืโยกโคลงอยา่งรนุแรง ตอ้งยดึหรอืมัดสิง่ของทีก่ลิง้ไปมาไดใ้หอ้ยูก่บัที ่⑥ 

2) จดัใหเ้ป็นระเบยีบ/เก็บเป็นทีเ่ป็นทาง/ท าความสะอาด/สขุลกัษณะ ท าใหเ้ป็นนสิยั (วนิยั) 
           

เมือ่ตอ้งท างานบนเรอืทีโ่คลงเคลงตลอดเวลาและมคีลืน่ซดัดาดฟ้า สิง่ทีต่อ้งท าใหเ้ป็นนสิยัคอื  
จัดขา้วของใหเ้ป็นระเบยีบ เก็บเป็นทีเ่ป็นทาง และหมั่นท าความสะอาดเพือ่ความปลอดภัย  

หากดาดฟ้าเรอืไมเ่ป็นระเบยีบหรอืไมส่ะอาด เวลาทีเ่รอืโยกโคลง ลังปลาและสิง่ของอืน่ ๆ  

ทีก่ลาดเกลือ่นอยูอ่าจเคลือ่นทีไ่ปมา ท าใหค้นบนเรอืเดนิสะดดุหรอืถกูของกระแทกใสไ่ด ้
 

 (1) จดัใหเ้ป็นระเบยีบ 

จัดใหเ้ป็นระเบยีบ หมายถงึ การคัดแยกสิง่ของทีจ่ าเป็นกบัสิง่ของทีไ่มจ่ าเป็นออกจากกนั 
แลว้ก าจัดสิง่ของทีไ่มจ่ าเป็น แมจ้ะตอ้งก าจดัสิง่ของทีไ่มจ่ าเป็น แตก่ฎหมายหา้มไมใ่หท้ิง้ 
อะไรตอ่มอิะไรลงทะเล ตอ้งปรกึษาหัวหนา้และปฏบิัตติามค าแนะน า ⑦ 

 

 (2) เก็บเป็นทีเ่ป็นทาง 

เก็บเป็นทีเ่ป็นทาง หมายถงึ การแยกประเภทสิง่ของทีจ่ าเป็นและจัดเก็บในทีท่ีห่ยบิใชง้านสะดวก ⑧ 
 

 (3)  ท าความสะอาด 

ท าความสะอาด หมายถงึ การเช็ดลา้งรอยเป้ือนหรอืสิง่สกปรก  

ระหวา่งท าประมง บรเิวณดาดฟ้าเรอืมักเป้ือนเลอืดและคราบจากสตัวท์ะเล หากไมท่ าสะอาด  

อาจเกดิอบุัตภัิยรา้ยแรง เชน่ ลืน่ลม้, พลัดตก ฯลฯ ได ้⑨ 

 

  (4) สขุลกัษณะ 

สขุลักษณะ หมายถงึ การดแูลรักษาสิง่ตา่ง ๆ รอบตวัใหถ้กูสขุอนามัย เชน่ ซักเสือ้ผา้, ลา้งมอื,  

ฆา่เชือ้อปุกรณ์ประกอบอาหาร ฯลฯ การป้องกนัไมใ่หเ้กดิโรคเป็นเรือ่งจ าเป็นอยา่งยิง่ ⑩ 

  

  (5) วนิยั 

 การสรา้งนสิยัจัดใหเ้ป็นระเบยีบ/เก็บเป็นทีเ่ป็นทาง/ท าความสะอาด/สขุลักษณะ เรยีกวา่  

“วนัิย” เป็นพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการรักษาความปลอดภัยและสขุอนามัยบนเรอื   
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2.  วตัถอุนัตรายและเครือ่งหมายความปลอดภยั  

 

1) การยกขนวตัถอุนัตราย 

มวัีตถอุันตรายหลายชนดิบนเรอื (กา๊ซแรงดันสงู, วัตถไุวไฟ, สารพษิ ฯลฯ) ตอ้งระมดัระวัง 

อยา่งมากเมือ่ยกขนสิง่เหลา่น้ี ตอ้งปฏบิัตติามเครือ่งหมายเตอืนและค าสัง่ของหัวหนา้ 

อยา่งเครง่ครัด 

● กา๊ซแรงดนัสงู: ตัวอยา่งเชน่ กา๊ซอะเซทลินีทีใ่ชใ้นการบัดกร,ี สารท าความเย็นส าหรับ 

ตูแ้ชแ่ข็ง, กา๊ซหงุตม้ ฯลฯ กา๊ซแรงดันสงูอาจท าใหเ้กดิการตดิไฟ, การระเบดิ, ภาวะกา๊ซ 

เป็นพษิ, ภาวะขาดออกซเิจน หรอืท าใหเ้กดิบาดแผลเน่ืองจากสมัผัสถกูความเย็นจัดได ้ 

ตอ้งระมดัระวังไมเ่คลือ่นยา้ยจากทีเ่ก็บโดยพละการ ไมช่นหรอืกระแทกถังกา๊ซ ไมท่ าให ้

บรเิวณวาลว์และทอ่กา๊ซเกดิการช ารดุเสยีหาย  

● วตัถไุวไฟ: ตัวอยา่งเชน่ เชือ้เพลงิเครือ่งยนต,์ น ้ามันกา๊ด, สแีละสารท าละลายอืน่ ๆ  

ตอ้งเก็บแยกใหห้า่งจากแหลง่จดุตดิไฟ  

● สารพษิ: ตัวอยา่งเชน่ กรดซลัฟรูกิเจอืจางทีใ่ชเ้ป็นน ้ากลั่นแบตเตอร,ี น ้ายาลา้งตะกรัน 

ในทอ่น ้าทะเล ฯลฯ หากสดูดมหรอืสมัผัสถกูผวิหนัง อาจท าใหร้ะคายเคอืง เกดิอาการเป็นพษิ  

ดังนัน้ เมือ่ตอ้งยกขนสารพษิเหลา่น้ี ตอ้งใชอ้ปุกรณ์ป้องกนั (แวน่ตานริภัยและถงุมอืทีท่นทาน 

ตอ่กรด) นอกจากน้ี เมือ่ตอ้งใชน้ ้ายาท าความสะอาดเพือ่ฆา่เชือ้ ตอ้งระวังใหน้ ้ายาเจอืจาง 

ในระดับทีป่ลอดภัย 

● สิง่อืน่ ๆ ทีเ่ป็นอนัตราย: บนเรอืประมง เกดิการบาดเจ็บรนุแรงขึน้ไดบ้อ่ยครัง้จากฟัน 

ปลาฉลาม, เงีย่งปลากระเบน, กลา้มปหูมิะ, ครบีหลังปลาทนู่า ฯลฯ ตอ้งระวังไมส่มัผัสถกู 

โดยตรง 
 

2) เครือ่งหมายความปลอดภยั 

มเีครือ่งหมายมากมายบนเรอืดังเชน่เครือ่งหมายตอ่ไปน้ี ตอ้งท าความเขา้ใจความหมายของ 

เครือ่งหมายเหลา่นี้เพือ่ป้องกนัอบุัตภิัย 
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ตัวอยา่งเหล่านี้คอื “เครือ่งหมายความปลอดภัย” ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมญีปุ่่ น Z9104 

เครือ่งหมายหา้ม: เครือ่งหมายหา้มเขา้, หา้มท า 

   

หา้มจุดไฟ หา้มเขา้ หา้มผ่าน 

เครือ่งหมายเตอืน: เครือ่งหมายเตอืนใหร้ะวัง 

   

สารพษิ  ระวังตก ระวังไฟฟ้าช็อต 

เครือ่งหมายสภาวะความปลอดภัย: เครือ่งหมายแสดงทางออกฉุกเฉนิ, ชดุปฐมพยาบาล, เปลสนาม ฯลฯ 

   
ทางออกฉุกเฉนิ ชดุปฐมพยาบาล เสน้ทางอพยพ   

เครือ่งหมายป้องกันอัคคภีัย: เครือ่งหมายแสดงต าแหน่งจัดเก็บอปุกรณ์ดับเพลงิ ฯลฯ 

  

 

อปุกรณ์ดับเพลงิ สายฉีดน ้าดับเพลงิ  

เครือ่งหมายบังคับ: เครือ่งหมายแสดงขอ้บังคับทีต่อ้งปฏบัิตติามอยา่งเคร่งครัด 

   

สวมหมวกนริภัย สวมหนา้กาก สวมแวน่ตานริภัย 

ส าหรับพืน้ทีอ่ันตรายและเขตหวงหา้มอืน่ ๆ จะแจง้เตอืนโดยใชเ้ชอืกหรอืแถบสเีหลอืงสลับด า ดังภาพประกอบ 

 
 

3. การสวมเครือ่งแตง่กายและการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอยา่งเหมาะสม 
 

   

 

○ แขนเสือ้ทีรุ่ม่รา่มถกูเกีย่วดงึเขา้ไปตดิในเครือ่งกวา้น ⑪ 

○ ชายเสือ้ถกูเกีย่วดงึเขา้ไปตดิในรอกยกอวน ⑫ 
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○ ถงุมอืชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้กดิบาดแผลและป้องกนัการ 

เปรอะเป้ือนไดก้จ็รงิ แตห่ากสอดปลายนิว้มอืเขา้ไปไมส่ดุ  

ถงุมอือาจถกูเกีย่วเขา้ไปตดิในอปุกรณ์ทีห่มนุเดนิเครือ่งอยู ่

ได ้⑮ 

 

 

ระหวา่งท างาน ตอ้งสวมเครือ่งแตง่กายส าหรับการท างานโดยเฉพาะ สวมรองเทา้นริภัยหรอื 

รองเทา้บทูยางนริภัย แขนเสือ้หรอืตัวเสือ้หากปลอ่ยรุม่รา่ม ไมก่ลัดกระดมุหรอืไมเ่หน็บชาย 

ใหเ้รยีบรอ้ย อาจถกูเกีย่วดงึเขา้ไปตดิในอปุกรณ์ทีห่มนุเดนิเครือ่งอยูไ่ด ้

 

○ แขนและชายเสือ้กนัฝนตอ้งเหน็บเก็บใหเ้รยีบรอ้ย และตอ้งสวมเสือ้ชชูพีทบับนเสือ้กนัฝน ⑬ 

○ ตรวจดวูา่ดอกยางกนัลืน่ทีพ่ืน้รองเทา้บทูยางหรอืรองเทา้บทูยางนริภัยยังไมส่กึ (รองเทา้บทู 

ยางนริภัยควรเสรมิหัวเรซนิสงัเคราะหห์รอืหัวเหล็กเพือ่ป้องกนันิว้เทา้เชน่เดยีวกบัรองเทา้นริภัย) ⑭ 

○ ในกรณีทีใ่ชเ้ข็มขัดนริภัยตดิสายยดึกันตก 

เสรมิดว้ยอปุกรณ์ดดูซบัแรงกระแทกเป็น 

สายชว่ยชวีติ ตอ้งค านงึเรือ่งการยดืของ 
อปุกรณ์ดดูซบัแรงกระแทก (มากกวา่ 1 

เมตร) 

○ หมวกนริภัยชว่ยป้องกันไมใ่หศ้รีษะถกู 

สิง่ของปลวิหรอืร่วงตกใสไ่ด ้กะบังหมวก 

ชว่ยป้องกันดวงตาและใบหนา้ไมใ่หถ้กูปลา 
หรอืตะขอฟาดหรอืกระเด็นถกูได ้ 
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(1) รูส้กึวงิเวยีนตาพร่ามัว หนา้มดื → 
พักในทีท่ีอ่ากาศเย็น 

 

(2) รูส้กึคลืน่ไส ้ไมม่แีรง → ไปหอ้ง

พยาบาล 

 
(3) ไมส่ามารถเดนิตรงได ้ไมต่อบสนอง 
เสยีงเรยีก → สง่สถานพยาบาลทันท ี

 
  

 

 

  

 

4. โรคภยัไขเ้จ็บทีต่อ้งระวงัและการป้องกนั   

 การท างานบนเรอืประมงนัน้ อาจตอ้งใชช้วีติกลางวันกลางคนืสลับกนั คอืท างานตอนกลางคนื 
และนอนตอนกลางวัน หรอือาจตอ้งท างานสลับกบัพักผอ่นชว่งสัน้ ๆ หากไมด่แูลรา่งกายใหอ้ยูใ่น 

สภาพพรอ้มท างาน เชน่ พักผอ่นไมเ่พยีงพอ กอ็าจไดร้ับบาดเจ็บหรอืลม้ป่วยได ้เวลาท างาน  

ตอ้งดแูลสขุภาพของตัวเองใหด้ ีการใสใ่จสภาพรา่งกายของเพือ่นรว่มงานก็ส าคัญเชน่กนั  
  

 แมจ้ะลม้ป่วยกะทันหัน แตเ่มือ่เรอืออกทะเลแลว้ ไมส่ามารถกลับไปทีท่า่เรอืทันทไีด ้
  

 ทีญ่ีปุ่่ น บรษัิทตอ้งจดัการตรวจสขุภาพประจ าปีใหแ้กผู่ใ้ชแ้รงงาน กรณุาเขา้รับการตรวจ  

ส าหรับคนทีท่ างานบนเรอื นอกจากการตรวจสขุภาพประจ าปีตามหนังสอืคนประจ าเรอืแลว้  

แนะน าใหใ้ชบ้รกิาร “ปรกึษาสขุภาพฟร”ี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการสง่เสรมิความปลอดภัย 

และสขุอนามัยส าหรับลกูเรอื จัดในชว่งเดอืนกนัยายนของทกุปี 
 

1) โรคลมแดด 

โรคลมแดดเกดิขึน้ไดเ้มือ่ตอ้งท างานทา่มกลางความรอ้นและความชืน้ เชน่ บนดาดฟ้าเรอืที ่  
สมัผัสถกูแสงแดดโดยตรง ฯลฯ ควรดืม่น ้าและเกลอืแรแ่มไ้มรู่ส้กึกระหาย และควรพักในทีท่ีม่ี

อากาศเย็นเป็นระยะ ⑯ 

หากมอีาการดังตอ่ไปน้ี แสดงวา่ทา่นก าลังเป็นโรคลมแดด ⑰ 

 

2) ภาวะตวัเย็นเกนิ 

ถา้สมัผัสถกูฝนหรอืคลืน่ลมเย็นเป็นเวลานาน อาจเกดิภาวะตัวเย็นเกนิและอาจถงึขัน้เสยีชวีติได ้ ⑱ 

มอีาการหนาวสัน่ มนึงง → ท าใหร้า่งกายอบอุน่ ดืม่เครือ่งดืม่รอ้น ๆ ⑲ 
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3) โรคตดิเชือ้ 

 “โรคตดิเชือ้” เชน่ โรคไขห้วัดใหญ ่กระเพาะอาหารและล าไสอ้ักเสบจากการตดิเชือ้ไวรัส ฯลฯ  
สามารถแพรร่ะบาดไดง้า่ยบนเรอืทีม่พีืน้ทีค่ับแคบและหลายคนตอ้งใชพ้ืน้ทีร่ว่มกนั การรักษา 

ความสะอาดบรเิวณพืน้ทีพ่ักอาศัยจงึเป็นเรือ่งส าคัญ ดืม่น ้าสะอาดทีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้เทา่นัน้  

และฆา่เชือ้อปุกรณ์ประกอบอาหารทกุครัง้เพือ่ป้องกนัอาหารเป็นพษิ ⑳ ㉑ 

4) ปวดหลงั 

การยกของหนักหรอืการท างานดว้ยทว่งทา่ไมเ่หมาะสมอาจท าใหป้วดหลัง เมือ่ยกของหนัก  
ตอ้งระวังไมย่กผดิทา่ และพยายามใหห้ลายคนชว่ยกนัยก ไมย่กคนเดยีว ㉒ 

5) สขุภาพจติ 

ความเครยีดจากความรูส้กึโดดเดีย่วหรอืรูส้กึถกูทอดทิง้เป็นเวลานาน อาจสะสมกลายเป็น 

ความผดิปกตทิางจติใจ เชน่ โรคซมึเศรา้ ฯลฯ ควรพักผอ่นนอนหลับใหเ้พยีงพอ ผอ่นคลาย 

ความตงึเครยีดในชวีติประจ าวันดว้ยการพูดคยุกบัเพือ่นรว่มงาน หากรูส้กึไมส่บายใจ นอนไมห่ลับ  
กงัวล หรอืมปัีญหาสขุภาพ ควรปรกึษาหัวหนา้หรอืเพือ่นรว่มงาน ㉓ ㉔ ㉕ 

5. การรบัมอืเหตฉุุกเฉนิ 
  
ทกุคนบนเรอืตอ้งรว่มแรงรว่มใจกนัรับมอืเหตฉุุกเฉนิตา่ง ๆ เชน่ ไฟไหม,้ น ้าทว่ม, มคีนตกทะเล  

หรอืมคีนเป็นลมเพราะขาดออกซเิจนในหอ้งเก็บสตัวน์ ้าหรอืทีอ่ืน่ ๆ นอกจากนี้ หากเรอืมทีทีา่วา่ 
จะอับปาง ทกุคนตอ้งชว่ยกนัน าเรอืชชูพีออกมา อพยพออกจากเรอื และรอความชว่ยเหลอืจากกูภั้ย 

ลกูเรอืแตล่ะคนจะไดร้ับมอบหมายหนา้ทีร่ับผดิชอบยามเกดิเหตฉุุกเฉนิ เมือ่ขึน้เรอื อันดับแรก  

ตอ้งตรวจเชก็แผนผังการจัดสถานีฉุกเฉนิและยนืยันหนา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมาย สิง่ส าคัญคอื  

ตอ้งเขา้ใจสิง่ทีต่นเองตอ้งท า หากมคี าถามหรอืขอ้สงสยั ใหส้อบถามหัวหนา้  
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○ “ท าใจด ีๆ ไว ้!” ㉖ 

○ “มคีนตกลงไป !” ระหวา่งทีร่อ้งตะโกน ใหโ้ยนสิง่ของทีล่อยน ้าได ้เชน่ กลอ่งไม ้ลงไปเรือ่ย ๆ ㉗ 

  

○ การซอ่มแซมฉุกเฉนิโดยใชเ้ชอืกพันรอบรโูหวท่ีท่อ่น ้าทะเล ㉘ 

○ “ไฟไหม ้!” ใชอ้ปุกรณ์ดับเพลงิเบือ้งตน้ ฉีดไปทีฐ่านไฟจากทางเหนือลม ㉙ 

  

○ “กูภ้ัยมาแน่ !”   ㉚ 

○ “กูภ้ัยมาแลว้ !”  ㉛ 
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งานบ ารุงรักษา

เดินเรือ/เดินเคร่ือง

ยกขนสนิค้า

เข้า-ออกทา่เรือ

สถิตอิบุตัเิหตจุ าแนกตามลกัษณะงาน 1311 กรณี
(หยดุงาน 3 วนัขึน้ไป)

สถติปีิ 2014-2017 จากรายงานตามมาตรา 111 ของกฎหมายลกูเรอื 

 
6. มาตรการความปลอดภยัส าหรบัการท างานบนเรอื 

  อบุัตภิัยบนเรอืประมงสว่นใหญม่ักเกดิขึน้ระหวา่งท าประมง  

 

1) ถกูเกีย่วดงึเขา้ไปตดิและถกูหนบี 

  มเีครือ่งมอืก าลังแรงมากมายบนเรอื เชน่ เครือ่งมอืจับปลาและเครือ่งมอืผกูจอดเรอื ฯลฯ  
เครือ่งมอืหลายประเภทมฝีาครอบหรอืมเีครือ่งป้องกนัการสมัผัสถกู แตเ่ครือ่งมอืเหลา่น้ีซึง่คลา้ยกบั 

ประตลูฟิต ์ไมส่ามารถหยุดไดเ้องโดยอัตโนมัตเิมือ่เจอถกูสิง่กดีขวาง แมจ้ะมปีุ่ มหยดุฉุกเฉนิ แต ่

เครือ่งจะไมห่ยดุท างานจนกวา่จะมคีนกดปุ่ ม  

  เกดิอบุัตภัิยขึน้ไดม้ากมาย เชน่ ถกูเครือ่งมอืจับปลา, เครือ่งมอืท าประมง, แหอวนเกีย่วดงึ 
เขา้ไปตดิ ท าใหอ้วัยวะบางสว่นหรอืทัง้รา่งกายถกูหนีบหรอืถกูบดขยี ้

 

ตวัอยา่งอบุตัเิหต ุ1: ระหวา่งงานชกัรอก มอืซา้ยของคนงานทีก่ าลังผกูอวนกบัสลงิ เกีย่วตดิกบั 

สลงิและถกูรอกดงึลากเขา้ไป งานผกูอวนกบัสลงิเป็นงานทีต่อ้งชว่ยกนัท า 2 คน ㉜ 
 

สาเหต:ุ ไมใ่สใ่จงานทีอ่กีคนก าลังท า ใหส้ญัญาณดงึรอกโดยไมไ่ดย้นืยันความพรอ้ม 
 

มาตรการป้องกนั: เมือ่ตอ้งท างานเป็นคูห่รอืเป็นทมี แมจ้ะเรง่รบีแตก่็ตอ้งใสใ่จจังหวะการท างาน 

และการเคลือ่นไหวของเพือ่นรว่มงาน และตอ้งตรวจเช็กยนืยันความปลอดภัยกอ่นทกุครัง้  
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ตวัอยา่งอบุตัเิหต ุ2: ระหวา่งดงึยกอวนดว้ยเครือ่งกวา้น เรอืมักโคลงเคลงไปมาทา่มกลางคลืน่ลม 
พาย ุเมือ่รา่งกายสญูเสยีการทรงตัว แขนเสือ้ฝนอาจถกูเครือ่งกวา้นหนีบ ท าใหม้อืและแขนซา้ยถกู 
ดงึเขา้ไปในเครือ่งกวา้นได ้㉝ 

สาเหต:ุ รา่งกายสญูเสยีการทรงตัว อยูใ่กลล้กูรอกมากเกนิไป หยดุการหมนุของลกูรอกไมไ่ด ้
ทันทว่งท ี
มาตรการป้องกนั: เมือ่ตอ้งท างานทา่มกลางคลืน่ลมพาย ุตอ้งพยายามรักษาการทรงตัว ไมอ่ยู่ 
ใกลเ้ครือ่งมอืทีก่ าลังหมนุมากเกนิไป นอกจากนี้ ตอ้งมนีายยามประจ าอยูแ่ละตอ้งพรอ้มหยดุ 
เดนิเครือ่งฉุกเฉนิ  

2) ท างานเกนิก าลงัและท างานดว้ยทว่งทา่ไมเ่หมาะสม 

 เกดิอบุตัภิัยขึน้ไดเ้มือ่บดิหรอืเอีย้วตัวขณะยกของหนัก ทว่งทา่การเคลือ่นไหวของรา่งกายทีไ่ม่ 

เหมาะสมอาจท าใหก้ลา้มเนื้อบาดเจ็บ เคล็ดขัดยอก เกดิอาการพลกิหรอืแพลงได ้อบุัตภิัยเหลา่นี ้

เกดิไดบ้อ่ยระหวา่งท าประมง หรอืเมือ่ตอ้งยกขนสตัวน์ ้า อปุกรณ์ และแหอวน 
 
ตวัอยา่งอบุตัเิหต ุ1: ขณะพยายามยกลังหนักประมาณ 30 กก. เพือ่เทสตัวน์ ้าในลังใสเ่ขา้ไปใน 

เครือ่งคดัแยก เกดิสญูเสยีการทรงตัวเพราะเรอืโคลง ท าใหม้อืขวาพลกิ ㉞ 

สาเหต:ุ ยกของหนักเพยีงล าพัง ไมส่ามารถรักษาการทรงตัวไดเ้พราะเรอืโคลง 

มาตรการป้องกนั: ตอ้งไมล่มืวา่สิง่ทีท่ าไดง้า่ยบนบก อาจท าไมไ่ดง้า่ย ๆ บนเรอื เมือ่ตอ้งจดัการ 

ของทีม่นี ้าหนักมาก ตอ้งชว่ยกนั 2 คนขึน้ไป ไมใ่ชท่ าเพยีงล าพัง และตอ้งระมัดระวังต าแหน่งของ 

เทา้รวมถงึการโยกโคลงของเรอื (เมือ่เกดิความผดิพลาดจนไดร้ับบาดเจ็บ ตอ้งไมล่ังเลทีจ่ะขอ 

ความชว่ยเหลอื ตอ้งคดิวา่ถา้ไมข่อความชว่ยเหลอื ตอ่ไปจะยิง่เป็นภาระใหก้บัเพือ่นรว่มงานคนอืน่)  
 

ตวัอยา่งอบุตัเิหต ุ2: ระหวา่งทีต่กปลาโออยูบ่นดาดฟ้าเรอื ปลาทีต่ดิเบ็ดแลว้อาจสะบัดจนเบด็ 

หลดุ ท าใหค้นทีถ่อืคันเบด็เสยีหลักและตอ้งพยายามเกร็งขาไมใ่หห้งายหลัง อาจท าใหบ้ัน้เอว 

ดา้นขวาเคล็ดขัดยอกได ้㉟ 

สาเหต:ุ ตอนทีป่ลาตดิเบด็ ไม่คาดคดิวา่เบ็ดจะถกูสะบัดหลดุ จงึไมไ่ดเ้ตรยีมพรอ้มรับมอื  
มาตรการป้องกนั: ขณะดงึปลาทีต่ดิเบด็ขึน้มา เบ็ดอาจหลดุหรอืสายเบ็ดอาจขาดได ้ตอ้งรักษา 
ทว่งทา่ของรา่งกายใหพ้รอ้มรับมอืสถานการณ์ โดยปกต ิควรยดึเทา้ทัง้สองขา้งใหม้ั่นดว้ยการ 
สอดขอ้เทา้ไวใ้ตท้อ่น ้า 
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3) หกลม้, พลดัตก/วบู 

การหกลม้ถอืเป็นอบุตัภิัย เกดิขึน้ไดจ้ากการสะดดุหรอืลืน่ลม้บนดาดฟ้าเรอื ฯลฯ ท าใหก้ระแทกกบั 
พืน้หรอืวัตถอุืน่จนไดร้ับบาดเจ็บ หรอืในบางกรณีอาจถงึขัน้เสยีชวีติ 

นอกจากนี้ ยังมอีบุตัภิัยทีเ่รยีกวา่ “พลัดตก” ซึง่กค็อืการตกลงไปขณะทีม่อืจับบันไดหรอืบันไดพาด  

และอบุัตภัิยทีเ่รยีกวา่ “วบู” ซึง่หมายถงึ หมดสตลิม้ทัง้ยนื 

 

ตวัอยา่งอบุตัเิหต ุ: ระหวา่งทีแ่บกขนอาหาร เกดิลืน่และตกจากดาดฟ้าลงไปทีห่อ้งเก็บสตัวน์ ้า 

เขา่ขวากระแทกอยา่งแรง ㊱ 

สาเหต:ุ เพราะเรอืไมโ่คลงขณะจอด จงึประมาท ไมร่ะวังเทา้ 

มาตรการป้องกนั: บรเิวณพืน้ทีแ่คบบนดาดฟ้าเรอื มทีัง้ประตหูอ้งเก็บสตัวน์ ้า อปุกรณ์ประมง  

ไมนั่บรวมสารพัดสิง่ทีย่ืน่ออกมา ดังนัน้ แมใ้นเวลาทีเ่รอืไมโ่ยกโคลงก็ตอ้งระวังเทา้ นอกจากน้ี 

ตอ้งหลกีเลีย่งการถอืสิง่ของในลักษณะทีจ่ะท าใหม้องไมเ่ห็นทางขา้งหนา้ดว้ย 

4) ตกทะเล 

 สว่นใหญเ่กดิจากเดนิสะดดุ ถกูเรอืทีโ่ยกโคลงเหวีย่ง ถกูเกีย่วดงึเขา้ไปตดิในอปุกรณ์ประมง 

หรอือวน หรอืถกูคลืน่ซดั เป็นอบุัตภัิยทีม่อีัตราการเสยีชวีติสงู 

   แมส้ว่นมากจะเกดิขึน้ระหวา่งท าประมง แตเ่วลาออกไปเขา้หอ้งน ้าทีก่ราบเรอืขณะมนึเมา หรอื 

ชว่งทีเ่ดนิไปมาระหวา่งเรอืกบัฝ่ัง ก็อาจตกทะเลไดเ้ชน่กนั นอกจากน้ี ยังมอีบุัตภัิยหลายครัง้ที ่

เกดิขึน้โดยไมท่ราบสาเหตแุน่ชดั เน่ืองจากไมม่ผีูเ้ห็นเหตกุารณ์ขณะเกดิเหต ุ

 

ตวัอยา่งอบุตัเิหต ุ1: ขณะวางอวน อปุกรณ์ท าประมงอืน่ ๆ ไมว่า่จะเป็นทุน่ เชอืก อวน ฯลฯ  

มักถกูโยนออกไปเรือ่ย ๆ ตอนทีโ่ยนเชอืกเสน้สดุทา้ย อาจตกจากสลปิเวยพ์รอ้มเชอืกแลว้หายไป 

ในทะเล ㊲ 

สาเหต:ุ ท างานอยูใ่กลเ้ชอืกทีถ่กูโยนจากสลปิเวย ์คนบนเรอืไมไ่ดใ้สใ่จกนัและกนัทัง้เรือ่งทา่ทาง 

และจดุทีแ่ตล่ะคนยนืท างานอยู่ 

มาตรการป้องกนั: บรเิวณสลปิเวยม์ักลืน่ จงึตอ้งระวังเทา้ สวมรองเทา้นริภัยกนัลืน่ ไมย่นืครอ่ม 

เชอืก ระวังจดุทีย่นือยูไ่มใ่หเ้ทา้ตดิหว่งเชอืก สิง่ส าคัญคอืทกุคนบนเรอืตอ้งใหส้ญัญาณการท างาน 

ทีช่ดัเจน ขณะเดยีวกนัตอ้งสงัเกตเพือ่นรว่มงาน คอยตะโกนบอก และใสใ่จจดุทีอ่กีคนยนือยู ่
 

ตวัอยา่งอบุตัเิหต ุ2: หลังจากทีเ่รอืยกอวนแลว้ คนงานบนเรอืทีก่ าลังเก็บอวนอยูบ่นดาดฟ้าทาง 

ดา้นหลัง อาจสญูเสยีการทรงตัว พลัดตกทะเล และหายไป  ㊳ ㊴ 

สาเหต:ุ ท างานเพยีงล าพังบนอวนทีย่ากตอ่การทรงตัว เรอืโยกโคลงท าใหส้ญูเสยีการทรงตัว  

และไมม่รีาวจับหรอืสิง่ทีช่ว่ยยดึพยงุตัว 
มาตรการป้องกนั: ระมัดระวังเทา้ใหม้ากเป็นพเิศษ เชน่ เมือ่อยูบ่นอวนทีย่ากตอ่การทรงตัว ฯลฯ  

ตอ้งแน่ใจเสมอวา่มสี ิง่ทีส่ามารถจับเพือ่ยดึพยงุตัวไดห้ากสญูเสยีการทรงตัว ตามกฎหมาย ตอ้งใช ้

สายชว่ยชวีติหรอืสวมเสือ้ชชูพีเสมอระหวา่งท างานบนดาดฟ้าเรอื นอกจากนี้ ตอ้งท างาน 2 คน 

ขึน้ไป หรอืตอ้งมนีายยามประจ าอยู่   
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Ⅱ อตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 

1. สิง่ทีต่อ้งระวงัเมือ่ท างานในอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 

   สิง่ทีค่นท างานในอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าตอ้งระมัดระวังไมต่า่งจากคนทีท่ างานบนเรอื 

⇒ ดทูี ่I. 3, 4  
 

 2. มาตรการความปลอดภยัส าหรบัอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 

ตวัอยา่งอบุตัเิหต ุ1: บรเิวณลา้งท าความสะอาดหอยนางรม พืน้มักเปียกแฉะ แตด่ว้ยความ 

เรง่รบี จงึวิง่ ท าใหล้ืน่ลม้ขอ้มอืหัก  ㊵ 

สาเหต:ุ วิง่ทัง้ทีพ่ืน้เปียกแฉะ  

มาตรการป้องกนั: บรเิวณทีเ่ปียกแฉะมักลืน่ลม้ไดง้า่ย ควรสวมรองเทา้กนัลืน่ และไมว่ิง่ 

 

ตวัอยา่งอบุตัเิหต ุ2: ระหวา่งใชง้านสายพานล าเลยีงหอย ขณะพยายามน าสิง่แปลกปลอม 

ทีต่ดิอยูใ่นลอ้หมนุออก มอืถกูดงึเขา้ไปตดิในเครือ่ง  ㊶ 

สาเหต:ุ พยายามน าสิง่แปลกปลอมออกโดยไมห่ยดุเดนิเครือ่ง  

มาตรการป้องกนั: หยดุเดนิเครือ่งทกุครัง้เมือ่ตอ้งการน าสิง่แปลกปลอมทีต่ดิอยูอ่อก  
หรอืเมือ่จะท าความสะอาด 


