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I ការងារនេសាទនលើនាវានេសាទ(ការងារនលើនាវា។ល។) 
1. នេលន ើងនាវា 

(1) រលកសមុទ្ទ េិងលំនោលតួនាវា 

 រលកដោយសារខ្យល់និងរលករកីោល លាយឡំគ្នា បដងក ើតជារលកសមុទ្រ។ ចលនានននទៃសមុទ្រដនាោះគឺសំុាញំ។ 
រលកសមុទ្រ បុកទៃប់នឹងជាន់នាវាពីរិសដៅណាមួយ ចំដពលមិនបានគតិរុក ដែលបណាា លដោយនាវកិទ្តូវរបួស 

និងោចនាំដៅកន ុងសមុទ្រ។ 

 តួនាវាមានចលនាលំដោលសំុាញំ ដៅតាមរលកដោយសារខ្យល់និងរលករកីោល, ដលបឿននាវានិងការផ្លា ស់បត រូរិ

ស។ 

 ខុ្សពីដលើដគ្នក, ដលើនាវាដពលមានលំដោល ដ ើយរលកសមុទ្រវាយបក់ដបាកទង, ទ្បសិនដបើមិនទ្បងុទ្បយ័តា

ចំដ ោះជំហ៊ា នដជើង និងសាា នភាពជុំវញិដរ នឹងោចែួលធ្លា ក់ចូលសមុទ្រ។ 

លំដោលនាវានិងរលកសមុទ្រ មិនទ្បាកែថាសុីសង្វា ក់គ្នា ដរ។ លំដោលនិងរលកសមុទ្រដែលដយើងសាា នមិនែល់ 

ោចដកើតមាន។ នាដពលដនាោះ ទ្តូវទ្សនម៉ៃគិតរុកជាមុនថាដតើទ្តូវដោោះទ្សាយដបបណា។ ចំបាចទ់្បងុទ្បយ័តាចំដ ោះ

ការដែលថា វាមិនដមនជាចលនាដៅែដែល ែូចជាដោងបាស់មាា ងៗដនាោះដឡើយ។ ការគតិថា「ដលើកមុនមិនអ ី

ដលើកដនោះក៍មិនអីដែរ」មិនដទ្បើដលើនាវាដរ។ 

 ដពលកំពុងដ ា្ ីការដលើជាន់នាវា, ទ្តូវទ្បងុទ្បយ័តាដោយមិនទ្តូវដលាចសាា ប់សញ្ញា ទ្បកាសោសនាពីអាកឃ្ា ំដមើលដលើ

រីខ្ពស់ឬដលើជាន់នាវា ដែលកំពុងឃ្ា ំដមើលរលកសមុទ្រដឡើយ។ ជាពិដសសដពលកំពុងដនសារដពលយប់ ដលា ើងបំលា ឺ

ោក់ដលើជាន់នាវា ដ ា្ ីដោយពបិាកដមើលដ ើញនទៃសមុទ្រ ដែលជាដ តុចំបាច់កាន់ដតទ្បងុទ្បយ័តាដែមដរៀត។ ោច់

ខាតទ្តូវ ក់ោវការ រជីវតិ ដែើមបីបង្វក រការែួលធ្លា ក់កន ុងសមទុ្រ។ 

○ ទ្បយ័តាកាល! ① 

○ ទល វូដែើរសុវតា ិភាពណា ② 

○ ដពលចុោះដឡើងកាំជដ ា្ ើរឬជដ ា្ ើរោក់ដតាងដឡើង, មាន3ចំនចុទ្រទ្រង់រកាលំនឹងែងខ្ល នួដែលជាបរបញ្ញា តិ ③ 

នសចកត ីន្តើម 

 កូនដសៀវដៅដនោះ សរដសរដ្នាអំំពទី្បការទ្តូវទ្បងុទ្បយ័តា ដជៀសវាងបណាា លដោយមានរបួស ឬជមង ឺ ដពល
អាកកំពងុបំដពញការង្វរដនសារ។ 

 ជាមួយនងឹការដគ្នរពការដ្នាំរបស់អាកទ្តូតពិនតិយ ែូចជានាយនាវាឬទ្បធ្លនដនសារជាដែើម, ការដ ា្ ី

សកមាភាពការ រខ្ល នួដោយខ្ល នួឯង ពិតជាសំខានណ់ាស។់ 

 សូមកុំដ ា្សទ្បដ សឬដលាចទ្បការទ្បងុទ្បយ័តាដែលមានសរដសរដនោះ រាល់ដពលកំពងុដ ា្ ីការ។ 

 សូមដ ា្ ីការដោយសុខ្ភាពលអ , ចោុះពីនាវាដោយសុខ្ភាពលអ  នងិទ្តលប់ដៅជួបជុទំ្គួសារដោយកាញីញឹម។ 
 ※ មានជាភាសាជប៉ៃុនទងដែរ ទ្បសិនដបើមានចំនុចណាមនិយល់ សូមសួរបញ្ញា ក់ថាា ក់ដលើដែលជាជនជាតិជប៉ៃុន។ 

ការការពារទប់សាា ត់នទ្រោះថ្នា ក់ចំនពាោះេលករកន ុងការងារនេសាទ(នាវានេសាទ・ចិញ្ច ឹមជល្ល) 
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○ លំដោលមិនដៅនឹងដរ ④ 

○ ដពលដ ា្ ីការដលើជាន់នាវា ទ្តូវដទ្បើដខ្ែការ រជីវតិ ឬ កោ់វការ រជីវតិ។ ដ ើយដពលចំបាច់គឺោញដខ្ែ ក់សុវតា ិ
ភាព ⑤ 

○ ដពលតួនាវាដោលខាា ំង ទ្តូវចងភាា ប់របស់ដែលោចបំលាស់រី ⑥ 

(2) មាេទលំាប់(វេិ័យ)ទងំនេោះ នរៀបចំ・នរៀបរយ・សអំាត・សាា តបាត 

សទ្មាប់ការង្វរដលើនាវាដែលជានិចចកាលមានលំដោល ដ ើយរលកសមុទ្របុកទៃប់នឹងជាន់នាវា, ដែើមបីសុវតា ិ

ភាព ចំបាច់ជាពិដសសទ្តូវមានរំលាប់ ដរៀបចំ・ដរៀបរយ・សំោត។ ដៅដលើជានន់ាវា ទ្បសិនដបើគ្នា នការដរៀបចំ・

ដរៀបរយ・សំោតដរ ដពលនាវាដោល ោចជំពប់ដជើងនឹងរបស់របរ, ដកសោក់ដទ្គឿងសមុទ្រដែលរាយបា៉ៃ យដនាោះ ក៍

រំកិលដលើជាន់នាវា ដ ើយប៉ៃោះទ្តូវនាវកិ។ 

1) នរៀបចំ 

  ដរៀបចំជាការដបងដចករបស់ចំបាច់និងរបស់មិនចំបាច់ ដ ើយរបស់មិនចំបាច់គឺដបាោះដចល។ សអ ីក៍ដោយដចោះ

ដតដបាោះដចលជាមួយគ្នា កន ុងសមុទ្រោងំអស់ ទ្តូវបានហមឃ្ត់ដោយចាប់។ ទ្តូវអនុវតាន៍តាមវ ិ្ ី ដ្នាពំីថាា ក់

ដលើ។ ⑦ 

2) នរៀបរយ 

    ដរៀបរយជាការដបងដចកទ្បដលរននរបស់ចំបាច់ នងិោក់ដៅកដនាងសុវតា ិភាព នងិង្វយទ្សួលយកដពលដទ្បើ។
រដបៀបដរៀបរយ ទ្តូវបានកំនត់ដៅតាមទ្បដលរនាវាដនសារ ែូចដនោះទ្តូវអនុវតាន៍ដោយដគ្នរពតាមការដ្នាំរបស់

ថាា ក់ដលើ។ របស់ ង្ន់ របស់ង្វយែួលរលំ ចំបាច់ទ្តូវចង់ភាា ប់។ ⑧ 

3) សអំាត 

 សំោតជាការដ ា្ ីដោយសាអ ត ដោយកំចត់ទ្បឡាក់ឬសទ្មាមដចញ។  
ជាន់នាវាដពលកំពុងដនសារគឺទ្បឡាក់ដោយឈាមកកននទ្តី។ ែូចដនោះទ្តូវសំោតដៅតាមសាា នភាពដនាោះដែើមបី

កុំដោយរអិលដែលបណាា លដោយែួល និងដទ្គ្នោះថាា ក់្ំែូចជាការែួលធ្លា ក់។ ⑨ 

4) សាា តបាត 

សាអ តបាតជាការដបាកគក់សំដលៀកបំ ក់និងលាងនែ, សំលាប់ដមដរាគឧបករ្៍ចមអ ិនោហរជាដែើម  នងិ

រកាអនាម័យជុំវញិខ្ល នួ។ វាចបំាច់សទ្មាប់ការការ ររប់សាក ត់ការដកើតមានជមងឺ។ ⑩ 

5)  វេិ័យ 

  ការមានរំលាប់ ដរៀបចំ・ដរៀបរយ・សំោត・សាអ តបាត ដៅថា「 វនិ័យ」។ ោងំដនោះជាទ្បការចំបាច់ដែលជាមូល

ោា នននការរកាអនាម័យសុវតាភិាពកន ុងនាវា។ 
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2. របស់អាចបងារនទ្រោះថ្នា ក់ េិងសញ្ញា សុវតថ ិភាេ 

(1) ការប ោះពាលន់ទ្បើទ្បាស់របសអ់ាចបងារនទ្រោះថ្នា ក ់

ដៅដលើនាវាមានរបស់ដទ្គ្នោះថាា ក់(ហា សសំ ្ខ្ពស់, សារធ្លតុែុតដ ោះ, សារធ្លតុមានជាតិពុល) ចនួំនដទ្ចើន។ ទ្តូវ

ទ្បងុទ្បយ័តន ទ្គប់ទ្គ្នន់កន ុងការប៉ៃោះ ល់ដទ្បើទ្បាស់ ដោយដគ្នរពតាមសញ្ញា ទ្បកាសោសនានិងថាា ក់ដលើ។ 

1) ហ្គា សសំពាធខ្ពស់៖ មានែូចជាហា សោដសរីដឡនដទ្បើកន ុងការទារដែក, សារធ្លតុរាវដ ា្ ីដោយទ្តជាក់រូរឹកកក, 

ហា សLPដទ្បើសទ្មាប់ចមអ ិនោហរជាដែើម។ វាោចបណាា លដោយ ឆាបដ ោះនិងទ្ោុះ, ពុលហា សនិងខ្ាោះអុកសីុដ ែន, 

របួសដោយទ្តជាក់កកជាដែើម។ មិនទ្តូវបំលាស់រីពីកដនាងរុកោក់ដោយគ្នា នមូលដ តុ និងចំបាច់ទ្បងុទ្បយ័តា 

មិនបដនាមការប៉ៃោះរងា ិចខាា ងំែល់កំប៉ៃុង្ុងហា ស ឬដ ា្ ីដោយខូ្ចសាា មែល់កាលវា៉ា ល់ និងបំពង់រុដោដឡើយ។ 

        2) សារធាតុដុតន ោះ៖ មានែូចជាដទ្បងឥនធនៈរបស់មា៉ៃ សីុន, ដទ្បងកាត, ថាា លំាបនិងសារធ្លតុរាវរំលាយ ជាដែើម។ មិន

ទ្តូវោក់ចំដ ោះដលា ើងដកបរកដនាងរុកោក់ដឡើយ។ 

        3) សារធាតុេុល៖ មានែូចជា ោសីុតស៊ាុលទួននសាធ្លតុរាវរបស់ោគុយ, សាប៊ាូកាត់កំ្រកន ុងបំពង់រឹកសមុទ្រជាដែើ

ម។ ទ្បសិនដបើទ្សូបហា សចូល ដ ើយអងាធ្លតុរាវមានជាប់នឹងដសបក វានឹងបងករដោយមានការពុលនិងរលាក។ ដពល

ដទ្បើទ្បាស់ ចំបាច់ទ្តូវដទ្បើឧបករ្៍ការ រ(ដវនតាការ រឬដទ្សាមនែការ រោសីុត)។ ករ្ីដទ្បើទ្បាស់សាប៊ាូ ដែើមបី

បនាបជាតិពុល・សំលាប់ដមដរាគ ចំបាច់ទ្បងុទ្បយ័តាយកអទ្តាលាយបនាបដែលសុវតា ិភាព។ 

        4) របស់នទ្រោះថ្នា ក់ដ៍ទទ៖ ដៅនាវាដនសារ មានករ្ីរងរបួស្ំៗដទ្ចើនែូចជា ដោយសារដ ា្ញទ្តីឆាា មនិងមជ ុល

បដបល, ែដងកៀបកាា មទ្ពិល, និងទ្ពយុខ្ាងទ្តីមា៉ៃ  ា ឺរ៉ាុជាដែើមដែលដនសារបាន ែូចដនោះទ្តូវទ្បងុទ្បយ័តាកុំប៉ៃោះ ល់។ 

(2) សញ្ញា សុវតថិភាេ 

 ដៅដលើនាវា ដែើមបីការ ររប់សាក ត់ដទ្គ្នោះថាា ក់ែូចខាងដទ្កាម, មានសញ្ញា ដទែងៗទ្តូវបានបិតបង្វា ញ។ ដតាោះមក
យល់ែឹងខ្ា ឹមសារោងំដនាោះ។ 
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ឧោ រ្៍បង្វា ញខាងដទ្កាមដនោះគឺសាង់ោរឧសា កមាជប៉ៃុនZ9104「សញ្ញា សុវតា ិភាព」 

សញ្ញា ហមឃ្ត់៖ ជាសញ្ញា  ហមចូល និងហមដ ា្ ី។ 

   
ហមោច់ខាតចំដ ោះដលា ើង ហមចូល ហម ាងកាត់ 

សញ្ញា ោសនា៖ ជាសញ្ញា ជទ្មញុទ្បងុទ្បយ័តា។ 

   
សារធ្លតុពុល ទ្បយ័តាែួលធ្លា ក់ ទ្បយ័តា ាងអគា ីសនី 

សញ្ញា សាា នភាពសុវតា ិភាព៖ ជាសញ្ញា ដែើមបីបង្វា ញរីតាំងននទ្ចករត់ដគចខ្ល នួ, រីកដនាងទ្បអប់ថាា សំដទ្ង្វា ោះបឋម និងដទ្គដសាងអាក

របួសជាដែើម។ 

   
បង្វា ញទ្ចករត់ដគចខ្ល នួ ទ្បអប់ថាា សំដទ្ង្វា ោះបឋម បង្វា ញទល វូ ាងកាត់ 

សញ្ញា បង្វក រអគា ីល័យ៖ ជាសញ្ញា បង្វា ញកដនាងរុកោក់ឧបករ្៍ពនាត់អគា ីល័យ។ 

  

 

ឧបករ្៍ពនាត់អគា ីល័យ  ន ុកពនាត់អគា ីល័យ  

សញ្ញា បញ្ញា ៖ ទ្តូវដគ្នរពបញ្ញា ននសញ្ញា ។ 

   
 ក់មួកការ រ  ក់មា៉ៃ ស់  ក់ដវនតាការ រ 

ដ ា្ ីសញ្ញា បង្វា ញទ្បាប់ដោយទ្បងុទ្បយ័តា ចំដ ោះរីកដនាងដទ្គ្នោះថាា ក់ដទែងៗ ដោយលាបព្៌ដមា និងដលឿង ឬដទ្បើដខ្ែពួរ។ 

 

3. នសល ៀកពាក់, នទ្បើទ្បាស់ឧបករណ៍ការពារទ្តឹមទ្តវូ 

  
○ កនែោវដែលមិនបានបិរជិត រមូរចូលឧបករ្៍មូរសំណាញ់(Net Haulers)។ ⑪ 

○ ជាយោវ ក់ដទ្ៅ រមូរចូលឧបករ្៍មូរដកា្(Cone Roller) សទ្មាប់ដលើកោក់សំណាញ់។ ⑫ 
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○ ដពលដទ្បើទ្បាស់ដខ្ែដលនោ៉ៃ ែ(Lanyard)ននទ្កវាត់សុវតា ិភាព

ដែលមានទ្បោប់ទ្សូបចរនា ាង(Shock Absorber) ដ ា្ ីជាដខ្ែ

ការ រជីវតិ, ចបំាច់ទ្តូវគិតពីការលូតបដនាម(ចប់ពី1m)នន

ទ្បោប់ទ្សូបសំដ្ើម។ 

 

 

○ មួកសុវតា ិភាព ការ ររបស់ឆាប・ធ្លា ក់ដលើកាល។ នទៃ

របាំង ការ រដលាកនិងមុខ្ ពីដទាសន្ចូឬទ្តីដហោះមក។ 

 

 

 
 

 

○ ដទ្សាមនែការ រនែអាកពីរបួសនិងការទ្បឡាក់ ប៉ៃុដនត ទ្បសិនដបើ
មិន ក់ដោយបានទ្តឹមទ្តូវ វាោចរមូរចូលមា៉ៃ សីុន។ ⑮ 

 

ដពលកំពុងដ ា្ ីការ ទ្តូវដសា ៀក ក់ សំដលៀកបំ ក់ការង្វរ, ដសបកដជើងសុវតា ិភាពឬដសបកដជើងដៅស៊ាូ កដវងសុវតា ិ

ភាព ដោយបានទ្តមឹទ្តូវ។ កនែោវ និងជុំវញិចដងកោះសំដលៀកបំ ក់ ទ្តូវបិរដឡវជាដែើមដោយជាប់ ដទ្ ោះវាោចរមូរ

ចូលមា៉ៃ សីុនម៉ៃូរ័រវលិ។ដ ើយទ្តូវដទ្បើទ្បាស់ឧបករ្៍ការ រសមទ្សបដៅតាមការង្វរ ែូចជាោវការ រជីវតិ, 

ដខ្ែទ្កវាត់សុវតា ិភាព, ដខ្ែការ រជីវតិ និងមួកការ រជាដែើម។ 

○ ដខាោវដលាៀងក៍ទ្តូវបិរនែនិងជាយោវដោយដ្នជិតដែរ។ ោវការ រជីវតិទ្តូវ ក់ពីដលើោវដលាៀង។ ⑬ 
○ ពិនតិយដមើលថាដសបកដជើងដៅស៊ាូ កដវងឬ ដសបកដជើងដៅស៊ាូ កដវងសុវតា ិភាព បាតវាមិនរអលិ។ (ដសបកដជើងដៅស៊ាូ កដវងសុវតា ិ
ភាព ែូចគ្នា នឹងដសបកដជើងសុវតា ិភាពដែរ គទឺលិតពីជ័រសំាងដតរិក ឬទលិតពីដែក ការ រចងុដសបកដជើងពីការប៉ៃោះរងា ិ

ច។) ⑭ 
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4. ជមង ឺដដលទ្តវូទ្បងុទ្បយ័តាេិងការការពារ 
 ចំដ ោះឧសា កមាដនសារ ដពលខ្ាោះដ ា្ ីការយប់សទ្មាកនែងដែលទ្យុគ្នា នែងយប់ ដ ើយដពលខ្ាោះដ ា្ ីការនិងសទ្មាករយោះដពលខ្ា ី
សារចុោះដឡើង ែូចដនោះទ្បសិនដបើមិនទ្គប់ទ្គងសាា នភាពសុខ្ភាពដោយបាន ា ត់ចត់ដរ ោចបណាា លដោយមានរបួសនិងជំងឺ។ 

ដពលដ ា្ ីការ ទ្តូវដចោះទ្គប់ទ្គងសុខ្ភាពខ្ល នួដោយខ្ល នួឯង។ វាចំបាច់ទងដែរ ដែលមិតារមួការង្វរជួយដ្នាំដោយទ្បងុទ្បយ័តា

សាា នភាពសុខ្ភាពដៅវញិដៅមក។ 

 ដលើនាវា ដោោះឈឺបនាៃ ន់ នាវាមិនោចទ្តលប់ដៅដទភាា មបានដរ។ 

 ដៅជប៉ៃុន ទ្កមុ ៊ាុនដោយបុគាលិកនាដោជិកររួលការពិនិតយសុខ្ភាពមួយែងកន ុងមួយឆាា ំ។ សូមពិនិតយសុខ្ភាពពំុខាន។ 

ដ ើយនាវកិគួដទ្បើទ្បាស់ដោយសកមានូវ 「ដសវាទ្បឹកាសុខ្ភាពឥតគិតនែា」 ដែលដ ា្ ីជាដរៀងរាល់ឆាា ំដខ្9 ចំដ ោះសុវតា ិភាពអនាម័

យការង្វរនននាវកិ ក៍ែូចជាពិនិតយវញិ្ញា បនបទ្តសុខ្ភាពទ្បចំឆាា ំ កន ុងកូនដសៀវដៅរបស់នាវកិ។ 

(1) ទ្រេុនតត  

   ទ្គនុដៅា ដកើតមានដពលដ ា្កីារយូរដមា៉ៃ ងដៅបរោិា នដែលមានសីតុ ា្ ភាពខ្ពស់សំដ្ើមដទ្ចើន ែូចជាដៅជាន់នាវា
ដែលពនា ឺទ្ពោះោរិតយប៉ៃោះទ្តូវ។  

ដោោះជាមិនដទ្សករឹកកា ី ចូរររួលោនជាតិរឹកនិងជាតអិំបិល ដ ើយសទ្មាកដរៀងោត់ដៅកដនាងរដ ើយ។ ⑯ 

ដ ើយដបើមានដរាគសញ្ញា ែូចខាងដទ្កាម ោចជាទ្គនុដៅា  ចបំាច់មានវធិ្លនការ។ ⑰ 

1)  វលិមុខ្្ីងដធ្លង, ខ្យល់ចប់ →សទ្មាកដៅកដនាងរដ ើយ 

2) ចងក់អ តួ, រដសោះរដសាោះដពញខ្ល នួ →ដៅបនៃប់ដពរយ 

3) ដែើរមិនទ្តង់, ដៅមិនដ ា ើយ →ែឹកសដទ្ង្វា ោះបនាៃ ន់ 

(2) កនំៅខ្ល េួចុោះទប 

ដពលទ្តូវហលដលាៀងខ្យល់ទ្តជាក់ឬរលកសមុទ្រយូរ ដ ា្ ីដោយកំដៅខ្ល នួចុោះោប ដែលោចសាា ប់ក៍មាន។ ⑱ 
ែងខ្ល នួញ័រញក់ ដ ើយចុោះដខ្ាយដោយភាពរង្វរ → ដ ា្ ីដោយកក់ដៅា ខ្ល នួ, ទឹករបស់ដៅា ៗ ⑲ 

(3) នោរសញ្ញា  លង 

<ជមង ឺ ាង>ែូចជាទ្គនុផ្លា សាយ្ំឬរលាកទ្កពោះដ ោះដវៀនដោយវរុីស ង្វយនឹងរកី ាងដលើនាវាដែលមានកដនាងរមួគានិង

ចដងអៀត។ ចំបាច់ទ្តូវដែរកាអនាម័យកដនាងរស់ដៅ។ ដែើមបីការ រពុលោហរ, រឹកសាអ តទ្តូវសំលាប់ដមដរាគ, មិនទ្តូវទឹក

ដទ្ៅពីរបស់ដែលសំោត ដ ើយការសំលាប់ដមដរាគជាតិពុលពីឧបករ្៍ចំអិនោហរ ក៍មិនោចខ្ាោះបាន។ ⑳ ㉑ 
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(4) ឈឺចនងាោះឬខ្ាង 

 ការកាន់ដលើករបស់ ង្ន់, ជំ រែងខ្ល នួទ្បឹង ួស ោចដ ា្ ីដោយឈឹចដងកោះដៅតាមចលនា។ ដពលកាន់ដលើករបស់ ង្ន់ 

មិនទ្តូវដ ា្ ីជំ រែងខ្ល នួទ្បឹង ួសដឡើយ។ ចូរកាន់ដលើកគ្នា ដទ្ចើន ជាជាងកាន់ដលើកមាា ក់ឯង។ ㉒ 

(5) សខុ្ភាេសាា រត ី

ទ្បសិនដបើមានភាពតានតងឹែូចជាោរមា្៍ឯដកាឬោច់ដោយដឡក ដៅដតបនា , បញ្ញា ទល វូចិតាែូចជា <ជងងធឺ្លា ក់រឹកចិតា> 

ោចនឹងវវិឌ្ឍ។ ចូរដគងនិងសទ្មាកឱ្យបានទ្គប់ទ្គ្នន់។ សូមបំបាត់ភាពតានតឹងឬដ្សាសទ្បចំនែង ដោយរការំនាក់រំនង

លអជាមួយមិតាល័្កា។ ទ្បសិនដបើអាកមានោរមា្៍មិនទ្សួលចិតា , ដគងមនិលក់, ទ្ពួយបារមភឬសាា នភាពមិនទ្សួលខ្ល នួ សូម

ពិដទ្គ្នោះដោបល់ោ៉ៃ ងសកមាជាមួយថាា ក់ដលើឬមិតារមួការង្វររបស់អាក។ ㉓ ㉔ ㉕ 

5. ដំន ោះទ្សាយនេលអាសេា  

  ទ្បសិនដបើដលើនាវាមានអគា ីល័យ នាវកិោងំអស់ទ្តូវ ដ ា្ ីសកមាភាពពនាតអ់គា ីល័យ, ការ ររកឹដពលរឹកលិចចូល, ជួយ

សដទ្ង្វា ោះមនុសែធ្លា ក់ចូលសមុទ្រ ឬែួលដោយសារកងាោះអុកសីុដសនដៅកន ុងកដនាងសត ុកទ្តីជាដែើម។ ដ ើយទ្បសិនជាអកុសល 

នាវាដ ៀបនឹងលិច  អាករាល់គ្នា ទ្តូវដតចកដចញពីនាវាដោយកបូ នសដទ្ង្វា ោះជីវតិជាដែើម និងស ការគ្នា  ដ ើយរង់ចំការ

ជួយសដទ្ង្វា ោះ។ 

 ដលើនាវា មានដបងដចកតួនារីរបស់នាវកិមាា ក់ៗដែើមបីទ្បងុដទ្បៀបសទ្មាប់សាា នភាពោសនាោងំដនោះ។ បនាៃ ប់ពីដឡើង

នាវា ែំបូងទ្តូវដតបញ្ញា ក់ពីតួនារីដែលបានកំ្ត់ឱ្យខ្ល នួ ដៅកន ុងតារាងរីតាងំបនាៃ ន់។ សំខាន់ណាស់កន ុងការសួរថាា ក់ដលើ 

ដ ើយយល់ពីអា ីដែលមិនយល់។ ទ្តូវចងចំសញ្ញា ទ្បាប់គ្នា  និងដលា ើងសញ្ញា កន ុងករ្ីោសនាែូចជាអគា ីល័យជាដែើមទងដែរ។ 

ដ ើយទ្តូវដមើលបញ្ញា ក់ជាមុននូវសកមាភាពដែលគួរដ ា្ ីែំបូងដគ ដពលរកដ ើញអគា ីល័យឬការែួលធ្លា ក់ចូលកន ុងសមុទ្រ។ 

កន ុងករ្ីណាក៏ដោយ សទ្មាប់អាករកដ ើញរីមួយ, អា ីដែលទ្តូវដ ា្ ីែំបូងដគគឺ“ទាល់ែំ្ឹង” ែល់នាវកិែ៍នរដរៀត ែូដចាោះពួក

ដគមិនទ្តូវដលាតចូលដទែងដតមាា ក់ឯងដែើមបីពនាត់អគា ីល័យ ឬដលាតចូលជួយអាកែួលធ្លា ក់ចូលកន ុងសមុទ្រដតមាា ក់ឯងជា

ដែើមដឡើយ។ 
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○ 「ទ្បយ័តន ទ្បដយង!」㉖ 

○ 「មានមនុសែធ្លា ក់!」ដទ្សកបដ ា្ ើរ ដបាោះរបស់អដ ា្ តែូចជាទ្បអប់ដឈើចូលបនាបនាៃ ប់។ ㉗ 

  

 

  

 

○ ជួសជុសបនាៃ ន់សិន ដោយមូររំុដខ្ែពួរជុំវញិមុខ្ដបកធ្លា យដៅដលើបំពង់រឹកសមុទ្រ។ ㉘ 

○ 「ដលា ើងដ ោះ!!」ការបាញ់ពនាត់អគាលី័យបឋម គឺបាញ់ខិ្តជិតទ្បលពដលា ើងពីខ្យល់។ ㉙ 

 

○ ជំនួយសដទ្ង្វា ោះោចខ់ាតនងឹមក! ㉚ 

○ ជំនួយសដទ្ង្វា ោះមកែល់ដ ើយ! ㉛ 
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មិនអាចកំនត់ប្រភេទការងារ
ភប្ៅពីការងារ
មិនចាស់
ភសេងភទៀត

ភ ើកដាក់ររស់ភនសាទ
ភប្រើប្ាស់សនទូច&សំណាញ់ភនសាទ

ការងារភនសាទសមុប្ទ
ចមអិនអាហារ

ភរៀរចំ・ប្ររ់ប្រង
ភរើកររនាវា・រញ្ជា រ

ភ ើកដាក់រនទុកទំនិញ
ភចញចូ កំពង់ផស

ចំនួនករណីភប្រោះថ្នា ក់ភព ភកើតមានតាមការងារ 
1311ករណី  (ឈរ់សប្មាកភ ើសពី3ថ្ងៃ)

សថ ិតិទ្បចឆំ្ា ំ2014～2017 ទេរបាយការណ៍មាទ្ា111 ចាប់សត ីេីបុរាលិកកមាករនាវា 

6.  វធិាេការសុវតថ ិភាេចំនពាោះការងារនលើនាវា 
ដទ្គ្នោះថាា ក់ដកើតមានដលើនាវាដនសារ ភាគដទ្ចើនដកើតមានដពលកំពុងដ ា្ ីការ។ 

1) រមូរចូល, នកៀបជាប់ 

 ដលើនាវាមានមា៉ៃ សីុនជាដទ្ចើន ដែលបដចចញលរធទល្ំៗែូចជា ឧបករ្៍ដនសារនិងឧបករ្៍ចងនាវាកុំដោយរសាត់។ 

ខ្ាោះមានគទ្មបឬរបស់ការ រការប៉ៃោះ ប៉ៃុដនាវាមិនមានឧបករ្៍សុវតា ិភាពែូចោា រជដ ា្ ើរយនាដែលែឹងវតថ ុចំដលក ដ ើយ

ឈប់ដោយសា ័យទ្បវតា ិដរ។ ដោោះបីជាមានប៊ាូតុងបចឈប់បនាៃ ន់ក៏ដោយ ក៏វានឹងមនិបចឈប់ដែរលុោះទ្តាដតមានអាកណាចុច

វា។ 

ដទ្គ្នោះថាា ក់ជាដទ្ចើនបានដកើតដឡើង ែូចជាការរមូរចូលកន ុងនិងដកៀបជាប់ឧបករ្៍ស្ចូ・សំណាញ់ដនសារ ដ ើយមួយ

ដទាកឬរាងកាយោងំមូលទ្តូវបានមួលនិងកំដរច។ 

ករណីនទ្រោះថ្នា ក់ 1៖ កន ុងការង្វរដលើកោក់សំណាញ់ ដៅដពលមូរចងសំណាញ់ដោយឧបករ្៍រុំ ក់ដខ្ែ ដ ើយស្ចូដលើក, នែ

ដ ាងទ្តូវបានរមូរចូលោងំអចច ឹង ដពលដលើកដោយឧបករ្៍ោញមូរដខ្ែ។ ការង្វរមូរចងសំណាញ់ដោយឧបករ្៍រុំ ក់ដខ្ែ 

ទ្តូវបានដ ា្ ីដោយមនុសែពីរនាក់។ ㉜ 

មូលនេតុ៖ មិនបានទ្បាប់គ្នា ដៅវញិដៅមកដោយទ្បងុទ្បយ័តាចំដ ោះសកមាភាពដពលកំពុងដ ា្ ីការ។ បានដ ា្ ីសញ្ញា ទ្បាប់

ដោយមូរដលើក ដោយមិនបានពិនិតយបញ្ញា ក់សាា នភាព។ 

 វធិាេការការពារទប់សាា ត់៖ ដពលដ ា្ ីការង្វរដោយនាវកិដទ្ចើនគ្នា , ដោោះដពលទ្បញប់ ទ្តូវទ្បាប់គ្នា ដៅវញិដៅមកដោយទ្បងុ

ទ្បយ័តា ពិនិតយបញ្ញា ក់សាា នភាពរចួចំដ ា្ ីសកមាភាពបនាៃ ប់។ 
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ករណីនទ្រោះថ្នា ក់ 2៖ កន ុងដពលដ ា្ ីការដលើកោក់សំណាញ់ដោយដទ្បើឧបករ្៍មូរសំណាញ់(Net Haulers), នាវា ា ីងដឃ្ា ងខាា ំង

ដោយសារពយុ ោះដលាៀង ដ ើយបាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល នួ, នែោវដលាៀងទ្តូវបានដកៀបជាប់ ដ ើយនែដ ាងឬដែើមនែទ្តូវបាន

ដកៀបនឹងឧបករ្៍មូរសំណាញ់។ ㉝ 

មូលនេតុ៖ បាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល នួ។ ខិ្តជិតឧបករ្៍មូរដពក។ បចឈប់ឧបករ្៍មូរមិនោន់។ 

 វធិាេការការពារទប់សាា ត់៖ សទ្មាប់ការង្វរដពលពយុ ោះដលាៀង ទ្តូវរកាជំ រកុំដោយបាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល នួ នងិមិនចូល

ជិតទ្ជលុមា៉ៃ សីុនមូរវលិដឡើយ។ ចំបាច់ទ្បងុដទ្បៀប ោក់អាកឃ្ា ំដមើល និងបចឈប់បនាៃ ន់។ 

(2) ទ្បតកិមាតបចលនា・ចលនាេួសកទ្មតិ 

 វាោចមានដទ្គ្នោះថាា ក់ែូចជាពត់ចដងកោះដោយសារដលើករបស់ ង្ន់, ឈឺ រមួល ដទ្គចសាច់ែុំ ដោយសារជំ រចលនាែងខ្ល នួ

 ួសកទ្មិត។ ដទ្ៅពីការង្វរដនសារ, វាក៏ដកើតមានញឹកញប់ដែរ ដពលដទ្បើទ្បាស់ របស់ទ្តងចប់ទ្តី, សន្ចូទ្តី និងសំណាញ់

ដនសារទងដែរ។ 

ករណីនទ្រោះថ្នា ក់ 1៖ ដពលដលើកដឡើងក្នាងោក់ទ្តីចប់បាន ទ្បដ ល30kg ដ ើយដរៀបនឹងោក់តាមមាត់ទ្ចកមា៉ៃ សីុនដបង

ដចកដរសី, លំដោលនាវាដ ា្ ីដោយបាត់បង់តុលយភាព ដ ើយពត់នែសាា ំ។ ㉞ 

មូលនេតុ៖ កាន់ដលើករបស់ ង្ន់ដតមាា ក់ឯង។ មនិោចរកាតុលយភាពែងខ្ល នួដោយសារលំដោលនាវា។ 

 វធិាេការការពារទប់សាា ត់៖ ចូរកុំដលាចថារបស់មិនពិបាកកានដ់លើកដៅដលើដគ្នក ខុ្សគ្នា ដៅដលើនាវា, ដពលដលើកោក់របស់

ង្ន់មិនទ្តូវដ ា្មីាា ក់ឯងដរគឺដ ា្ពីីរនាក់ដឡើង ដ ើយទ្បងុទ្បយ័តាចំដ ោះសាា នភាពជំ រដជើងនងិលំដោលនាវា។ (ទ្តូវគិតថា 

ទ្បសិនដពលដនាោះខំ្ ួសកទ្មិតដ ើយទ្តូវរបួស ចុងដទ្កាយបានទ្តឹមបដនាមបនុ្ក្ំែល់នាវកិដទែងដរៀត, ែូចដនោះការហ៊ា ន

សំុជំនួយពិតជាសំខាន់ទងដែរ។) 

ករណីនទ្រោះថ្នា ក់ 2៖ ដៅកដនាងឈរស្ចូដពលកំពុងស្ចូចូល ទ្តីដែលជាប់បានទ្គវទី្គវាត់ របូតពីដទាសន្ចូ អាកស្ចូដរៀប

នឹងែួលដៅដទ្កាយ ខំ្រប់ជំ រដែរដតដទ្គចចដងកោះខាងសាា ំ។ ㉟ 

មូលនេតុ៖ ដពលស្ចូដលើកទ្តី្ូណាសា ីពាក(ទ្តីកាតែឺអុ) មិនបានគិតជាមនុថារបូតដទាសន្ចូ ដ ើយមិនបានទ្បងុដទ្បៀប

ជំ រខ្ល នួតាមដនាោះ។ 

 វធិាេការការពារទប់សាា ត់៖ ដពលកំពុងស្ចូចូល ទ្តីោចទ្គវទី្គវាត់របូតពីដទាសន្ចូ និងដខ្ែសន្ចូោចោច។់ ចបំាច់ដ ា្ ី

ជំ ររប់រល់កន ុងដពលដនាោះទងដែរ។ ជា្មាតា ោកក់ដជើងោងំពីរដទ្កាមបំពង់បាញ់រឹកដែើមបីដ ា្ ីដោយជាប់ជំ រដជើង។ 
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(3) ដួលរលំ, ដួលធាល ក់, ធាល កចុ់ោះ 

 ែួលរលំជាដទ្គ្នោះថាា ក់ដកើតដឡើងដោយសារ ជំពប់ រអិលែួលដៅដលើជាន់នាវាជាដែើម។  បុករងា ិចខាា ំងដៅនងឹកទ្មាល
ជាន់ឬរបស់ដទ្គ្នង ទ្តូវរបួស ង្ន់ ដ ើយករ្ីខ្ាោះក៏មានករ្ីែល់សាា ប់បាត់បង់ជីវតិ ។  

ដ ើយការធ្លា ក់ដពលកំពុងប៉ៃោះជាន់កាំជដ ា្ ើរឬជដ ា្ ើរលូតោក់ដតាងជាដែើម ដៅថា「ែួលធ្លា ក」់, និងែងខ្ល នួធ្លា កព់ីដលើ

ោកាសមកោងំទ្សងុដៅថា「ធ្លា ក់ចុោះ」។ 

ករណីនទ្រោះថ្នា ក់៖ ដពលកំពុងដលើកោក់ដទ្គឿងបរដិភាគ បានរអិលដជើង ដ ើយបានធ្លា ក់ពីជាន់នាវាមកកដនាងសត ុកទ្តី 

ដ ើយបានបុកជងាង់ខាងសាា ំខាា ងំ។ ㊱ 

មូលនេតុ៖ ដពលកំពុងដបាោះយុថាក ចុោះឈប់, ពុំមានលំដោលនាវាដរ ដតមិនបានទ្បងុទ្បយ័តាដោយដមនដរនចំដ ោះជំ រដជើ

ង។ 

 វធិាេការការពារទប់សាា ត់៖ ដៅជាន់នននាវាដនសារ, មានដទាកមាត់ដបើកននោងសត ុកទ្តី និងឧបករ្៍ស្ចូទ្តីដៅកដនាង

ចដងអៀត នងិកដនាងលយដចញ ែូចដនោះដោោះដពលនាវាមិនដោលកា ី ចំបាច់ទ្បងុទ្បយ័តាដោយបានទ្គប់ទ្គ្នន់។ ទ្តូវដជៀស

វាងការដោបដលើករបស់ដែលដមើលមិនដ ើញខាងមុខ្។ 

4) ការដួលធាល កក់ន ុងសមុទ្ទ 

 វាង្វយដកើតមាន ដពលជំពប់, ទ្គដលងតាមលំដោលនាវា, រមូរចូលឧបករ្៍ស្ចូទ្តី・សំណាញ់ទ្តី,  ូរតាមរលកជាដែើម 

ដ ើយជាដទ្គ្នោះថាា ក់ដែលមានអទ្តាសាា ប់ខ្ពស់។ 

វាដកើតដឡើងជាចមបងដពលកំពងុដនសារ ប៉ៃុដនាវាក៏ដកើតដឡើងទងដែរដៅដពលទ្សវងឹទ្សាបាញ់ដនាមដកៀននាវា ឬដពលចុោះ

ដឡើងនាវានិងែីដគ្នក។ ក៏មានករ្ីជាដទ្ចើនដរៀតដែលមូលដ តុមិនចាស់លាស់ដទ្ ោះមិនមានសាកែីបានដ ើញ។ 

ករណីនទ្រោះថ្នា ក់ 1៖ ដពលកំពុងដបាោះសំណាញ់ ដគបដចចញបនាបនាៃ ប់នូវឧបករ្៍ដនសារែូចជា របស់អដ ា្ ត, ដខ្ែពួរ និង

សំណាញ់ជាដែើម ដៅដពលដែលដខ្ែចុងដទ្កាយទ្តូវបានបដចចញ, ក៍ធ្លា ក់បាត់ខ្ល នួកន ុងសមុទ្រជាមួយនឹងដខ្ែពួរពីសា ីបដវឬទល វូ

រអិល។ ㊲ 

មូលនេតុ៖ ដ ា្ ីការដកៀកជាប់នឹងដខ្ែពួរដែលបដចចញពីសា ីបដវ។ នាវកិមិនបានទ្បាប់គ្នា ដោយទ្បងុទ្បយ័តាដៅវញិដៅមក 

នូវជំ រដ ា្ ីការនិងរីតាំងឈរ។ 

 វធិាេការការពារទប់សាា ត់៖ សា ីបដវគឺង្វយរអិល ែូចដនោះទ្តូវទ្បងុទ្បយ័តាជំ រដជើង, ទ្តូវ ក់ដសបកដជើងសុវតា ិភាពដែលរប់

កុំដោយរអិល, ដ ើយមិនទ្តូវកដនធកដជើងដែើរ ាងដខ្ែពួរ ឬោក់ដជើងកន ុងកង នងិទ្បងុទ្បយ័តាកដនាងឈរទងដែរ។ វា

សំខាន់ណាស់ដែលនាវកិទាល់សញ្ញា ទ្បាប់ការង្វរចាស់លាស់ ដ ើយនាវកិឃ្ា ំដមើលគ្នា , ទ្បាប់គ្នា  និងទ្បងុទ្បយ័តារីតាំងឈរ។ 

ករណីនទ្រោះថ្នា ក់ 2៖ ដពលនាវាកំពុងដបើកបរដោយបានបចច ប់ការដលើកោក់សំណាញ់ នាវកិដែលបានដ ា្ ីការដរៀបចំសំណាញ់

ដលើជាន់នាវាដទាកខាងដទ្កាយ បានបាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល នួ ដ ើយធ្លា ក់ចូលសមុទ្រ និងបានបាត់ខ្ល នួ។ ㊳ ㊴ 

មូលនេតុ៖ បានដ ា្ ីការដតមាា កឯ់ងដៅដលើសំណាញ់ដែលមានកដនាងោក់ដជើងអន់។ ដៅដពលបាត់បង់តុលយភាពែងខ្ល នួ

ដោយសារលំដោលននតួនាវា, អត់មានរបស់កាន់ដែើមបីរប់ែងខ្ល នួែូចជាបង្វក ន់នែជាដែើមដឡើយ។ 

 វធិាេការការពារទប់សាា ត់៖ ដៅដលើសំណាញ់ដនសារដែលមានកដនាងោក់ដជើងអន់, ទ្តូវទ្បងុទ្បយ័តាជាពិដសសចំដ ោះជំ រ

ដជើង ដ ើយរការបស់ដែលរប់ែងខ្ល នួដៅដពលបាត់បង់តុលយភាពដោយជាប់ទ្បចំ។ អនុដលាមតាមចាប់ ដៅដពលដ ា្ ី

ការដលើជាន់នាវា ទ្តូវដទ្បើទ្បាស់ោវការ រជីវតិ ឬដ ា្ ីការចប់ពីពីរនាក់ដឡើង ដ ើយដគ្នរពោ៉ៃ ងមុឺងមា៉ៃ តច់ំដ ោះការោក់

អាកឃ្ា ំដមើល។ 
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II ការងារចិញ្ច ឹមជល្ល 

1. ការងារចិញ្ច ឹមជល្ល 
     សទ្មាប់អាកដ ា្ ីការចិចច មឹជលទល ចំបាច់ទ្បងុទ្បយ័តាដពលទ្តូវដ ា្ ីការែូចគ្នា នឹងការង្វរដលើនាវាទងដែរ។ 
សូមោន ⇒ Ⅰ．3, 4 

2.  វធិាេការសុវតថ ិភាេទេការងារចិញ្ច ឹមជល្ល 
ករណីនទ្រោះថ្នា ក់ 1៖ ដៅកដនាងលាងអយសៃ ័រ កទ្មាលជាន់ដសើម ដតដោយទ្បញប់ដរើបរត់ ក៏រអិលែួលបាក់កនែ។ ㊵ 

មូលនេតុ៖ កទ្មាលជាន់ដសើម ដ ើយរត់។ 

 វធិាេការការពារទប់សាា ត់៖ កទ្មាលជាន់ដសើម ង្វយរអិល។ ទ្តូវ ក់ដសបកដជើងមិនង្វយរអិល។ ដែើរ មិនទ្តូវរត។់ 

ករណីនទ្រោះថ្នា ក់ 2៖ ដពលកំពុងដទ្បើដខ្ែ ននាំឬខ្នដវយ័រសទ្មាប់ែឹកជចជ នូទ្បដលរដលៀសទ្គំ មានកំដរចជាប់សៃ ោះដៅ

ដទាកបងា ិល ដ ើយដពលយកដចញ នែដកៀបជាប់។ ㊶ 

មូលនេតុ៖ យកកំដរចដចញដោយមិនបានបចឈប់មា៉ៃ សីុនជាមុន។ 

 វធិាេការការពារទប់សាា ត់៖ ដពលយកកំដរចជាប់ដចញពីមា៉ៃ សីុន ឬដពលសំោត ោចខ់ាតទ្តូវបចឈប់មា៉ៃ សីុន។ 


