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Content ทักษะความปลอดภัยทางน้้า ฉบับ ผู้ใหญ่ 
 

1. 
บทน้า 

ความเสี่ยงต่อการจมน้้าและอันตราย 
 
จุดประสงค์ เพื่อทราบสถานการณ์เสียชีวิตของเด็กแต่ละกลุ่มจากการจมน้้า และทราบปัจจัยเสี่ยงของ
เหตุจมน้้า 
 
เนื้อหา 
 

ศูนย์วิจัยเพื่อสร๎างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รายงานถึงสถานการณ์ของการ
เสียชีวิตของเด็กจากเหตุการณ์จมน้้าหนึ่งทศวรรษท่ีผํานมาพบวํา จมน้้าครองแชมป์เหตุน้าการตายในกลุํมเด็ก
ที่อายุ 1-9 ปีมาโดยตลอด  ตั้งแตํป ี 2546-2556 จ้านวน 11 ปี มีเด็กจมน้้าเสียชีวิต 14,789 ราย พบการ
เสียชีวิตลดลงในกลุํมเด็กเล็กวัยเตาะแตะและอนุบาลอายุ 1-4 ปี โดยอัตราเสียชีวิต 17.6 คน ตํอ 100,000 คน 
หรือเสียชีวิตลดลงจาก 637 คนในปี 2545 ลงเหลือ 295 คนในปี 2556  ลดลงอยํางชัดเจนถึง 41%  ซึ่งการ
เสียชีวิตของเด็กวัยนี้มักจมน้้าตายในบ๎าน ขณะผู๎ดูแลอยูํใกล๎แตํเผอเรอชั่วขณะ ดังนั้น การป้องกันด๎วยการสื่อ
ความรู๎ทั้งโดยตรงและผํานสื่อสาธารณะท้าให๎พํอแมํและผู๎ดูแลเด็กรับรู๎และจัดการสิ่งแวดล๎อมในบ๎านรอบบ๎าน
ได๎ทันท ีรวมทั้งท้าให๎มีความตั้งใจระมัดระวังในการดูแลเด็กเล็กใกล๎ชิดมากข้ึน ท้าให๎อัตราการเสียชีวิตลดลงได๎ 

เด็กวัยเรียนระดับประถมอายุ 5-9 ปี มีอัตราการเสียชีวิตอยูํที่ 12.6 คน ตํอ 100,000 คน การเสียชีวิต
ชํวง 11 ปี ตั้งแตํ 2546-2556 ได๎ ลดลงจาก 646 คนในปี 2545 เหลือ 533 คนในปี 2556 หรือลดลงเพียง
12% เห็นได๎วําแนวโน๎มการเสียชีวิตลดลงอยํางเชื่องช๎า  ซึ่งเด็กวัยนี้มักเสียชีวิตในแหลํงน้้าไกลบ๎าน  สํวนใหญํ
ยังคงเป็นแหลํงน้้าในชุมชนที่เด็กอาศัยอยูํ หรือเส๎นทางจากบ๎านไปโรงเรียน พํอแมํไมํได๎เฝ้าดูใกล๎ชิดเพราะเป็น
วัยเริ่มวิ่งเลํนกับเพ่ือนนอกบ๎าน ผู๎ดูแลมักคิดวําเด็กวัยนี้จะต๎องรู๎ความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงภัยได๎ด๎วยตนเอง   
  สํวนกลุํมเด็กโต อายุ 10-14 ปี อัตราเสียชีวิตอยูํที่ 5.2 คน ตํอ 100,000 คน ถึงแม๎อัตราเสียชีวิตน๎อย
แตํการลดลงก็ท้าได๎น๎อย   

พบวํา เดือนที่มีการจมน้้าเสียชีวิตมากที่สุดคือเดือนเมษายน มีนาคม พฤษภาคม ตุลาคม และ
พฤศจิกายนตามล้าดับ จะเห็นได๎วําเป็นชํวงปิดเทอมของนักเรียนทั้งสิ้น ซึ่งแนวโน๎มของอัตราการเสียชีวิตของ
เด็กจากเหตุการณ์จมน้้าของทุกเดือนลดลง แตํในชํวง 5 เดือนอันตราย มีแนวโน๎มการลดลงต่้ากวํา นั่นอาจมี
เหตุมาจาก 5 เดือนอันตรายในชํวงปิดเทอม  

แหลํงน้้าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้้ามากที่สุด คือ แหลํงน้้าธรรมชาติ ร๎อยละ 49.9 รองลงมาคือสระ
วํายน้้า ร๎อยละ 5.4  และอํางอาบน้้า ร๎อยละ 2.5 

ปัจจัยการเสียชีวิต มาจาก  
1. ความไมํรู๎ของเด็กตํอความเสี่ยงของแหลํงน้้านั้น เชํน  
- ไปเลํนน้้าในแมํน้้าล้าคลองขนาดใหญํ กว๎าง ลึก มีกระแสน้้าเชี่ยว แรง 
- ไปเลํนน้้าบํอขุด ไมํรู๎ความลึกของน้้า 
- ไปเลํนน้้าในสระวํายน้้าที่ไมํมีผู๎ใหญํเฝ้าดูแล  เป็นต๎น 
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2.  ไมํมีทักษะชํวยตนเองและผู๎อื่นเมื่อตกน้้า เชํน  
- เพ่ือนชวนไปเลํนน้้าแตํวํายน้้าไมํเป็นและไมํคิดวําเป็นอันตราย  
- ไปเลํนน้้าวํายน้้าคนเดียว โดยไมํมีผู๎ใหญํไปด๎วย   
- หยอกล๎อใกล๎แหลํงน้้าแล๎วตกลงไป หรือถูกกระแสน้้าพลัดออกจากตลิ่ง 
- วํายน้้านานจนเป็นตะคริว ชํวยตนเองไมํเป็น 
- ชํวยเหลือคนตกน้้าจมน้้าไมํถูกวิธี และไมํได๎ตามคนชํวยเหลือ หรือบอกผู๎ใหญํทราบทันที 

   ดังนั้น การสํงเสริมและสนับสนุนให๎กลุํมเด็กอายุ 5- 9 ปี หรือนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล๎ว 
มีการเรียนรู๎เพื่อมีทักษะความปลอดภัยทางน้้า 5 ด๎าน จึงเป็นทักษะชีวิตส้าคัญเพ่ือรอดจากการจมน้้าเสียชีวิต
ได๎ ซ่ึงประกอบด๎วย 

1. เรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมและพฤติกรรมเสี่ยงตํอการจมน้้า 
2. ลอยตัวในน้้าได๎อยํางน๎อย 3 นาท ีเพ่ือรอการชํวยเหลือ 
3. เคลื่อนตัวจากทําลอยตัว เพ่ือเข๎าเกาะขอบฝั่งได๎อยํางน๎อย 15 เมตร 
4. ชํวยเหลือผู๎อื่นโดยการตะโกน ยื่น โยน และรู๎จักเตรียมอุปกรณ ์
5. สร๎างนิสัยใสํชูชีพกํอนทุกครั้ง เมื่อมีกิจกรรมหรือเดินทางทางน้้า 

(รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, จมน้้า : ลดการตายจากการจมน้้าของเด็กลงร๎อยละ 50 ในระยะ 5 ปี, การ
ประชุมวิชาการ ปัญหาใหญํสุขภาพเด็กไทยที่ถูกละเลย, 10-12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแมํน้้า รามาดา
พลาซํา กรุงเทพฯ) 
 
ชวนคิด 

1. ควรท้าอะไรบ๎างเพ่ือไมํให๎เด็กจมน้้าเสียชีวิต 
2. แหลํงน้้าเสี่ยงจมน้้าของเด็กอายุน๎อยกวํา 5 ปี 
3. แหลํงน้้าเสี่ยงจมน้้าของเด็กอายุมากกวํา 5  ปี 
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2 
บทที่ 1 

รู้จักความเสี่ยง 
 

จุดประสงค์   
1. เพื่อทราบความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 5 

ปี และเด็กอายุมากกว่า 5 ปี 
2. เพื่อทราบหลักการป้องกัน 

 
เนื้อหา 
 

1. กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี 
  
 เด็กอายุน๎อยกวํา 5 ปี สํวนใหญํจมน้้าเสียชีวิตบริเวณแหลํงน้้าในบ๎าน เชํน อํางน้้า โอํงน้้า จากความ
ซุกซนของเด็ก และความเผอเรอของผู๎ปกครองที่ปลํอยให๎เด็กใกล๎แหลํงน้้าตามล้าพัง เพราะไมํคิดวําจะเป็น
อันตราย ซึ่งระดับน้้าตื้นแคํ  1 – 2 นิ้ว ก็ท้าให๎เด็กจมน้้าเสียชีวิตได๎ ทั้งนี้เนื่องจาก มีการทรงตัวไมํดี หรือล๎มใน
ทําท่ีศีรษะทิ่มลง เมื่อพลัดตกน้้าจึงไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎อยํางปลอดภัย แหลํงน้้าเสี่ยงภายในบ๎านหรือ
บริเวณรอบๆ บ๎าน เชํน 
 

1. ถังน้้า 

 
2. กระติกน้้า 

 
3. กะละมัง 
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4. โอํง 

 
  
5. บํอน้้าใกล๎บ๎าน 

 
  
6. แหลํงน้้าใต๎ถุนบ๎าน 

 
            

หลักการป้องกัน 
1. ผู๎ปกครอง/ผู๎ดูแลเด็กควรดูแลเด็กอยํางใกล๎ชิด อยําเผอเรอ ไมํปลํอยให๎เด็กคลาดสายตาแม๎

เพียงชั่วขณะ เชํน คุยโทรศัพท์ เปิด-ปิด ประตูบ๎าน หรือท้างานบ๎าน 
2. อยําปลํอยให๎เด็กเล็กอยูํในห๎องน้้าตามล้าพัง หรือจ้ากัดพ้ืนที่เลํนส้าหรับเด็กให๎อยูํในสายตา 
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3. เด็กอาจจมน้้าในถังน้้า แม๎มีระดับน้้าแคํเพียง 1-2 นิ้ว ดังนั้น เทน้้าทิ้งจากภาชนะใสํน้้าทุกครั้ง

หลังใช๎งาน  ปิดภาชนะใสํน้้า/ตํุม/ถังน้้า/กระติกน้้าหลังใช๎ทุกครั้ง 
4. ก้าจัดแหลํงน้้าเสี่ยงภายในบ๎าน และรอบบ๎าน เพ่ือเป็นการป้องกันไมํให๎เด็กจมน้้าได๎ เชํน 

สร๎างรั้วล๎อมรอบอํางเลี้ยงปลา  
 

2. กลุ่มเด็กอายุมากกว่า 5 ปี 
 
แหล่งน้้า สิ่งแวดล้อมเสี่ยงต่อการจมน้้า และการจัดการ 

 การจมน้้าของกลุํมเด็กอายุมากกวํา 5 ปี สํวนใหญํมักเกิดที่แหลํงน้้าธรรมชาติ เชํน แมํน้้า หนองน้้า 
บํอน้้า แอํงน้้า อํางเก็บน้้า เป็นต๎น ซึ่งเด็กไปเลํนและจมน้้า มักจะไมํรู๎ความลึกและความเร็วของการไหลของน้้า 
รวมทั้งอาจไมํได๎มีการดูแลหรือจัดการสิ่งแวดล๎อมที่เสี่ยงให๎เกิดความปลอดภัยขึ้น ตัวอยํางความเสี่ยงของแหลํง
น้้าและสิ่งแวดล๎อมเสี่ยงตํอการจมน้้า เชํน 
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1. แหลํงน้้าทีเ่ด็กที่ลอยตัวไมํได๎ วํายน้้าไมํเป็น มักจมน้้าเสียชีวิต ได๎แกํ 

ก. แหลํงน้้าที่ลึกเกินกวําไหลํของเด็กหรือพ้ืนผิวที่มีความลึกตํางระดับไมํเทํากัน เชํน บํอขุดด๎วยรถ
แบคโฮตักดิน บํอขุดน้้าใช๎ในชุมชน 

 

 
ข. แหลํงน้้าทีไ่มทํราบความลึกตํางระดับของพ้ืนที่ก๎นบํอ เชํน บํอน้้าขุด 

 
 
2. บํอขุด ที่ใช๎เป็นแหลํงน้้าทางเกษตร 
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3. บํอท่ีไมํมีรั้วกั้น บํอเลี้ยงปลา 

 
 

4. สระน้้าสาธารณะ สระวํายน้้าที่ไมํมีผู๎ดูแล 

 
 

5. แมํน้้า ล้าคลอง 

 
 

6. เขื่อน ฝายน้้า ประตูเขื่อนกั้นน้้า 
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7. น้้าหลาก น้้าทํวม 

 
 

8. ทะเลที่ไมํมีการก้าหนดขอบเขตการเลํนน้้า และไมํรู๎ความลึก ความเร็วของน้้า 

 
 

9. ปรากฏการณ์ Rip Current (กระแสน้้าไหลกลับ) หรือ เรียกวํา คลื่นดอกเห็ด คือเมื่อคลื่นซัดเข๎าหาฝั่ง 
มวลของกระแสน้้าที่ซัดเข๎ามาจะต๎องหาทางไหลกลับออกสูํทะเล โดยกระแสน้้านี้จะไหลผํานชํองของสันดอน
ทรายใต๎น้้าที่ต่้ากวําแนวสันดอนทรายข๎างเคียงที่กีดขวางการไหลย๎อนกลับของกระแสน้้า ท้าให๎เกิดเป็นชํองการ
ไหลของกระแสน้้า กลับออกสูํทะเล  บริเวณทะเลที่พบปรากฎการณ์นี้เชํน หาดแมํร้าพึง หาดกะตะ-กะรน 
เกาะช๎าง 

 
 
การจัดการแหล่งน้้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 

1. บํอน้้า/สระน้้า เพ่ือ
การเกษตร 

1. สร๎างรั้วล๎อมรอบ 
2. ติดป้ายค้าเตือน/ท้าป้ายแจ๎งระดับน้้า 
3. จัดให๎มีอุปกรณ์ลอยน้้า/อุปกรณ์ชํวยชีวิตไว๎บริเวณรอบ

แหลํงน้้าเป็นระยะ 
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2. น้้าตก 1. ก้าหนดบริเวณท่ีเลํนน้้าได๎/ห๎ามเลํนน้้า 
2. ติดป้ายค้าเตือน เชํน ห๎ามดื่มสุรา บริเวณน้้าลึกห๎ามเลํน

น้้า ข๎อแนะน้าเพ่ือความปลอดภัย 
3. จัดให๎มีอุปกรณ์ลอยน้้า/อุปกรณ์ชํวยชีวิตไว๎เป็นระยะ 
4. จัดให๎มี Lifeguard ตลอดเวลาที่เปิดให๎บริการ 
5. ก้าหนดให๎ผู๎ลงเลํนน้้าทุกคนต๎องใสํเสื้อชูชีพ/เสื้อพยุงตัว 

3. คลอง/แมํน้้า 1. ติดป้ายค้าเตือนบริเวณแหลํงน้้า 
2. จัดให๎มีอุปกรณ์ลอยน้้า/อุปกรณ์ชํวยชีวิตไว๎บริเวณ

แหลํง 
3. ก้าหนดให๎ผู๎โดยสารเรือทุกคนต๎องใสํชูชีพ/เสื้อพยุงตัว

หรือมีอุปกรณ์ลอยน้้าได๎ติดตัว ตลอดเวลาที่อยูํในน้้า 
4. ห๎ามดื่มสุราขณะลงเลํนน้้า/ท้ากิจกรรมทางน้้า 

4. อํางเก็บน้้า/เขื่อน 1. ติดป้ายค้าเตือนบริเวณแหลํงน้้า 
2. จัดให๎มีอุปกรณ์ลอยน้้า/อุปกรณ์ชํวยชีวิตไว๎บริเวณ

แหลํงน้้า 
3. กรณีท่ีจัดให๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยว 
- ก้าหนดให๎มีพ้ืนที่เลํนน้้าที่ปลอดภัย 
- ควรก้าหนดให๎ผู๎โดยสารเรือทุกคนต๎องใสํเสื้อชูชีพ/

เสื้อพยุงตัว ตลอดเวลาที่เดินทาง/ท้ากิจกรรมทาง
น้้า 

- จัดให๎มี Lifeguard ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 
- ห๎ามดื่มสุราขณะลงเลํนน้้า/ท้ากิจกรรมทางน้้า 

5. ทะเล 1. ก้าหนดให๎มีพ้ืนทีเลํนน้้าที่ปลอดภัย 
2. ติดป้ายค้าเตือน/สัญลักษณ์ เพ่ือแจ๎งเตือนภัย เชํน ห๎าม

ดื่มสุรา บริเวณน้้าลึก ห๎ามเลํนน้้า ข๎อแนะน้าเพ่ือความ
ปลอดภัย 

3. ก้าหนดให๎ผู๎โดยสารเรือทุกคนต๎องใสํเสื้อชูชีพ/เสื้อพยุง
ตัวตลอดเวลาที่เดินทางหรือท้ากิจกรรมทางน้้า 

4. จัดให๎มีอุปกรณ์ลอยน้้า/อุปกรณ์ชํวยชีวิตไว๎บริเวณ
แหลํงน้้า 

5. จัดให๎มี Lifeguard บริเวณชายหาด 
6. สระวํายน้้า 1. สร๎างรั้วล๎อมรอบ 

2. ท้าป้ายแจ๎งระดับน้้าเป็นระยะ 
3. จัดให๎มี Lifeguard ตลอดเวลาที่เปิดให๎บริการ 
4. จัดให๎มีอุปกรณ์ลอยน้้า/อุปกรณ์ชํวยชีวิตไว๎บริเวณรอบ

สระ 
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 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้้า 
1. เด็กเลํนหยอกล๎อใกล๎แหลํงน้้าแล๎วตกลงไป, เก็บของริมน้้าแล๎วลื่นไถลลงไป หรือถูกเพ่ือนผลัก

ตกน้้า 
2. เพ่ือนชวนไปเลํนน้้า แตํวํายน้้าไมํเป็นและไมํคิดวําเป็นอันตราย 
3. ไปเลํนน้้า หรือกระโดดน้้า โดยไมํรู๎วําแหลํงน้้าจะอันตราย เชํน  แมํน้้าล้าคลอง น้้าตก บํอขุด 

หรือไปเลํนน้้าในสระวํายน้้าโดยไมํมีคนเฝ้า 
4. วํายน้้าคนเดียว ไมํมีเพ่ือน หรือผู๎ใหญํดูแล   
5. ชํวยคนตกน้้าจมน้้า ด๎วยการกระโดดลงไปชํวยด๎วยตนเอง 
6. วํายน้้านานจนเป็นตะคริว แล๎วชํวยเหลือตนเองไมํเป็น 
7. วํายน้้าไมํเป็น เลํนกีฬาทางน้้า หรือโดยสารทางเรือโดยไมํใสํเสื้อชูชีพ 

 
หลักการป้องกัน 

1. ส้ารวจจุดเสี่ยงตํอการเกิดอุบัติภัยทางน้้า โดยพาเด็กเดินส้ารวจบริเวณโรงเรียน รอบบ๎านและ
พ้ืนที่ใกล๎เคียง พร๎อมสอนให๎เด็กมิให๎เข๎าใกล๎พ้ืนที่เสี่ยงอันตรายตํอการเกิดอุบัติภัยทางน้้า เพ่ือป้องกันเด็กพลัด
ตกน้้าเสียชีวิต 

2. ไมํให๎เด็กวํายน้้า เลํนน้้าใกล๎แหลํงน้้าหรือตลิ่งน้้าตามล้าพัง โดยเฉพาะเด็กเล็ก ถึงแม๎จะ
ชํวงเวลาสั้นๆ เพราะเด็กอาจจมน้้าเสียชีวิต อีกท้ังหากเด็กเป็นตะคริวหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เด็กจะไมํสามารถ
ชํวยเหลือตนเอง ได๎อยํางปลอดภัย พร๎อมดูแลเด็กมิให๎เลํนน้้าในลักษณะผาดโผน ซึ่งอาจกํอให๎เกิดอันตราย 
 
ตัวอยํางการป้องกันความเสี่ยง 
ส้ารวจสิ่งแวดล๎อมเสี่ยงตํอการจมน้้า บริเวณโรงเรียน 

รอบบ๎านและพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
สอนเด็กไมํให๎เข๎าใกล๎พ้ืนที่เสี่ยงตํอการจมน้้า 

  
  

ไมํเลํนน้้าที่มีป้ายเตือน มีป้ายบอกอันตราย 
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ค้าถามประเมินความรู้ 
1. สิ่งแวดล๎อมท่ีเสี่ยงตํอการจมน้้าของเด็กอายุน๎อยกวํา 5 ปี 
     ก. แหลํงน้้าในบ๎าน เชํนอํางอาบน้้า     ข. แหลํงน้้ารอบบ๎าน เชํน สระวํายน้้า     ค. ถกูท้ังข๎อ ก. และ ข. 
2. ข๎อใดอันตรายน๎อยสุด  
     ก. ให๎เด็กใสํเสื้อชูชีพเลํนน้้าเสมอที่มีกิจกรรมทางน้้า     ข. ปลํอยให๎เด็กเล็กเลํนน้้าอยูํในห๎องน้้า        ค. 
ให๎เด็กไปเลํนน้้าที่แมํน้้ากับเพ่ือนในวัยเดียวกัน 
3. แหลํงน้้าใดท่ีมีความเสี่ยงน๎อยสุด 
     ก. ทะเล ไมํมีป้ายค้าเตือน หรือสัญลักษณ์แจ๎งเตือนภัย    ข. อํางเก็บน้้า ไมํมีป้ายเตือนอันตราย     ค. 
น้้าตก ติดอุปกรณ์ชํวยชีวิตไว๎บริเวณรอบแหลํงน้้าเป็นระยะ 
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3 
บทที่ 2  

การลอยตัว 
 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อรู้จักวิธีและรูปแบบลอยตัว 
2. เพื่อรู้จักประโยชน์การลอยตัว 

 
เนื้อหา 
  

วิธีและรูปแบบลอยตัว 
การลอยตัว ใช๎เมื่อประสบเหตุทางน้้า เชํน เรือลํมหรือตกน้้า และต๎องการความชํวยเหลือ  เป็นทักษะ

ที่ต๎องฝึกฝนในสระวํายน้้าหรือแหลํงน้้า  เด็กๆไมํควรฝึกฝนทักษะลอยตัวด๎วยตนเองตามล้าพัง 
เด็กที่ยังวํายน้้าไมํเป็นและไมํคุ๎นเคยกับสระวํายน้้าหรือแหลํงน้้ามากํอน ควรสร๎างความคุ๎นเคยกับน้้า 

และฝึกการหายใจเข๎าออกกํอน ดังนี้  
1. ให๎นั่งที่ขอบสระใช๎มือกวักน้้าขึ้นมาลูบแขน ลูบหน๎า ล้าตัว เพ่ือปรับอุณหภูมิของรํางกายกับ

น้้า ตํอจากนั้นให๎นั่งที่ขอบสระหรือบันได เหยียดเท๎า หรือเอาเท๎าจุํมลงไปในน้้า แกวํงไปมาเตะสลับขึ้นลง จะ
ช๎าบ๎างเร็วบ๎างสลับกันไปตามความเหมาะสม ตํอจากนั้นลองให๎เด็กจุํมศีรษะลงในน้้าโดยนับ 1-3 ดู ตะโกนดัง 
ๆ บอกให๎กลั้นหายใจให๎ได๎ถึงสามวินาที พยายามกระตุ๎นให๎ลองท้าให๎ส้าเร็จ 

 

  
 

2. ฝึกการหายใจเข๎าและหายใจออก โดยปฏิบัติดังนี้  
2.1 ใช๎มือทั้งสองข๎างจับขอบสระ ลืมตา หายใจเข๎าลึกๆ กลั้นหายใจ แล๎วคํอยๆ ยํอตัวลงไป

ในน้้าให๎ศีรษะจมมิดลงในน้้า กลั้นหายใจไว๎ นับ 1-5 แล๎วจึงยกศีรษะขึ้นจากน้้า  
2.2 อ๎าปากหายใจเข๎าทางปาก (ไมํหายใจเข๎าทางจมูกเพราะน้้าที่ยังค๎างอยูํตามใบหน๎าจะ

ไหลเข๎าจมูก ท้าให๎ส้าลักน้้าได)๎ โดยไมํเอามือมาลูบหน๎า สํายศีรษะหรือสะบัดผม ท้าติดตํอกัน 10-15 ครั้ง 
2.3 เมื่อช้านาญอาจใช๎วิธีปลํอยลมออกทางจมูก ขณะที่ด้าน้้า และเพ่ิมระยะเวลาในการกลั้น

หายใจในน้้า โดยนับ 1-10 1-20 หรือ 1-30 แล๎วจึงยกศีรษะขึ้นจากน้้ารีบอ๎าปากหายใจเข๎าลึกๆ เร็วๆ 
เมื่อมีความมั่นใจสามารถหายใจเข๎าออก และลืมตาในน้้าได๎แล๎ว ขั้นตํอไปเป็นการฝึกลอยตัว 
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การฝึกลอยตัว 
1. การลอยตัวแบบนอนคว้่า(ท่าปลาดาว ท่าแมงกะพรุน) 
ควรเริ่มฝึกบริเวณน้้าตื้นระดับเอว หน๎าอก คาง เมื่อเด็กท้าได๎ดีแล๎วจึงเพิ่มระดับความลึก 
วิธีการฝึก 
1) ให๎เด็กยืนหันหน๎าเข๎าหาขอบสระ จากนั้นยํอตัวลงให๎คางปริ่มน้้า 
2) หายใจเข๎าทางปากให๎เต็มปอดแล๎วก๎มหน๎าลงให๎ใบหน๎าจมน้้าแล๎วกลั้นใจไว๎นานๆ ตัวจะงอโค๎งเล็กน๎อย

อยํางสบายๆแขนและขากางออกเพ่ือรักษาสมดุลของรํางกาย 
3) เมื่อหมดกลั้นหายใจและต๎องการจะหายใจให๎เป่าลมหายใจออกทางปากแล๎วใช๎ฝ่ามือทั้งสองผลักน้้า

เงยหน๎าขึ้นพอปากพ๎นระดับน้้าให๎หายใจเข๎าทางปากอยํางเร็วแล๎วก๎มหน๎าลงใต๎ การก๎มหน๎าลงหลังจากหายใจ
เข๎าแล๎วต๎องคํอยๆ ท้าเพ่ือจะไมํให๎รํางกายจมลงไปใต๎น้้าลึกเกินไป 

 
 

2. การลอยตัวแบบนอนหงาย ใช้ขวดน้้าดื่มพลาสติกช่วย  
วิธีการฝึก 
1) ให๎เด็กยืนอยูํในน้้า จับขวดน้้าดื่มพลาสติก เอนตัวไปข๎างหลัง ยกขาท้ัง 2 ข๎างขึ้น พยายามให๎ล้าตัว

ขนานกับน้้าหูจมน้้า หน๎าเงย แอํนหน๎าอก  
2) ให๎เด็กยืนบนขอบสระ กอดขวดน้้าดื่มพลาสติกไว๎กลางหน๎าอก กระโดดลงน้้า เตะขาให๎ตัวลอยขึ้น

เหนือน้้า แล๎วพลิกหงายให๎ล้าตัวขนานกับน้้า มือทั้ง 2 ข๎าง กอดขวดน้้าดื่มพลาสติก ลอยตัว 3 นาที 
 

  
 
3. การลอยตัวแบบนอนหงาย (แม่ชีลอยน้้า) 

ทักษะการลอยตัวแบบนอนหงายหรือทําแมํชีลอยน้้าเป็นทักษะที่ส้าคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัย
ทางน้้า หากเผยแพรํให๎ทุกคนได๎รับรู๎และฝึกทักษะการลอยตัวแบบนอนหงายได๎จะสามารถแก๎ปัญหาการจมน้้า
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เสียชีวิตได๎ 
ควรเริ่มฝึกในน้้าประมาณหน๎าอก – คาง 
วิธีการฝึก 
1) ให๎เด็กยืนหันหน๎าเข๎าหาขอบสระ ปลายเท๎าท้ังสองชิดผนังสระ สองมือจับขอบสระ ยํอเขําลงเงยหน๎า

ให๎ใบหูปริ่มน้้า เหยียดแขนตรง 
2) หายใจเข๎าเต็มปอด ยืดอก ยกพุง  ปลํอยมือออกจากขอบสระแขนเหยียดตรงแนบข๎างล้าตัว ขาเหยียด

ตรง จัดล้าตัวให๎ตรงเหมือนกับนอนหงายบนที่นอน ล้าตัวจะคํอยๆ ลอยขึ้นมา ขนานผิวน้้า หลักส้าคัญคือ เงย
หน๎ามากๆ ล้าตัวตรง ยืดอก ยกก๎น เอวไมํงอ 

หมายเหตุ แตํละคนจะลอยตัวทํานอนหงายหรือแมํชีลอยน้้าได๎ไมํเทํากัน สํวนมากผู๎หญิงจะลอยได๎ดีกวํา
ผู๎ชาย และจะมีบางคนลอยไมํได๎ (ประมาณ 1 ใน 100) ซึ่งจะต๎องใช๎อุปกรณ์ชํวย 

การที่รํางกายของเราลอยน้้าได๎ก็เพราะ 
ก.) ความหนาแนํนของกระดูก 
ข.) จ้านวนไขมันที่แทรกอยูํในกล๎ามเนื้อ 
ค.) ความจุปอด 
 
การลอยตัวแบบนอนหงายหรือทําแมํชีลอยน้้า พอจะแบํงออกได๎เป็น 6 แบบ ดังนี้ 
1.) นอนหงายเหยียดตรงขนานกับผิวน้้า แขนแนบล้าตัว 

 
2.) นอนหงายเหยียดตรงขนานกับผิวน้้า แขนเหยียดตรงขึ้นไปหนังศีรษะ ทํอนแขนแนบในหู 

 
3.) นอนหงายเหยียดตรงขนานกับผิวน้้า แขนเหยียดตรงขึ้นไปเหนือศีรษะ ทํอนแขนแนบใบหูพับข๎อมือ

ขึ้น 

 
4.) นอนหงายเหยียดตรงขนานกับผิวน้้า แขนเหยียดตรงขึ้นไปเหนือศีรษะ ทํอนแขนแนบในหูพับข๎อมือ

ขึ้น พับงอเขําให๎ตั้งฉากกับรํางกาย ห๎อยเท๎าลงไปด๎านลําง 
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5.) นอนหงายเหยียดตรงขนานกับผิวน้้า แขนเหยียดตรงขึ้นไปเหนือศีรษะ ทํอนแขนแนบใบหูพับข๎อมือ

ขึ้น พับงอเขําให๎ส๎นเท๎าเข๎าไปติดกับก๎นให๎มากที่สุด(งอเขํามากกวําเดิม) 
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6.) เหยียดล้าตัวให๎ตรงตั้งได๎ฉากกับผิวน้้า กางแขนออกแบบไม๎กางเขน เงยหน๎า 

 
 
* ปกติเม่ือฝึกทําลอยตัวแบบนอนหงาย ผู๎หญิงสํวนมากจะลอยหงายแขนแนบล้าตัวได๎เลยแตํผู๎ชาย

สํวนมากเมื่อเหยียดล้าตัวตรงเพ่ือลอยตัวแบบนอนหงายได๎สักครูํ ส๎นเท๎าจะเริ่มจมและจะดึงเอารํางกายของเรา
จมลงไปด๎วย ทั้งนี้เพราะจุดศูนย์ถํวงของรํางกายไมํสมดุลและมักจะอยูํคํอนไปทางปลายเท๎า จึงต๎องท้าทําตํางๆ 
ตามข๎อ 1.)-6.) เพื่อจะเลื่อนจุดศูนย์ถํวงของถํวงของรํางกายขึ้นมาตามแนวล้าตัวจากปลายเท๎าให๎ไปอยูํที่จุด
สมดุลกลางล้าตัว 

 

  
 

4. การลอยตัวแบบล้าตัวตั้ง (การลอยคอ การลอยตัวแบบลูกหมาตกน้้า) 
การลอยคอแบบลูกหมาตกน้้า เป็นทักษะที่จ้าเป็นและมีประโยชน์มาก เมื่อเราลอยตัวทํานี้จะสามารถ

มองเห็นสภาพรอบๆ ตัวเราได๎ สามารถจะถอดรองเท๎าบีบนวดกล๎ามเนื้อหรือมองเห็นทิศทางท่ีจะเคลื่อนที่ไปได๎ 
แตํเป็นทักษะที่ฝึกยาก ต๎องฝึกมาก ใช๎เวลานานกวําจะมีความสามารถลอยตัวแบบนี้ได๎ดี 

ควรเริ่มฝึกบริเวณน้้าระดับหน๎าอก – คาง เมื่อนักเรียนท้าได๎ดีแล๎วจึงเพิ่มระดับความลึก 
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วิธีการฝึก 
1. ให๎เด็กยํอตัวลงให๎คางและใบหูปริ่มน้้า 
2. ยกเท๎าขึ้นจากพ้ืน ใช๎ฝ่าเท๎าท้ังสองถีบน้้าลงด๎านลํางสลับกันเหมือนถีบจักรยาน ข๎อศอกท้ังสองข๎างงอ 

แขนทํอนบนแนบเกือบชิดล้าตัว แขนทํอนลํางงอตั้งฉากกับล้าตัวหรือขนานกับผิวน้้า ฝ่ามือทั้งสองคว่้าลงและ
สลับกันพ๎ุยน้้า ลงด๎านลํางหรือจะปาดฝ่ามือเข๎าออกโดยท้ามุมเหมือนปีกเครื่องบินปาดให๎น้้าลงด๎านลํางจะท้า
ให๎มีแรงยกล้าตัวให๎ลอยขึ้น 

 
 
 ประโยชน์ของการลอยตัวในน้้า 

เด็ก ๆ ควรฝีกลอยตัว และสามารถลอยตัวได๎นานอยํางน๎อย 3 นาท ีเพ่ือรอให๎คนมาชํวย และถ๎ามี
อุปกรณ์ชํวยลอยตัว เชํน ขวดน้้า แกลลอน หรือใสํเสื้อชูชีพจะท้าให๎มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น 

 
ค้าถามประเมินความรู้ 
1. การที่คนเราจะลอยน้้าได๎ดีมาจาก 
     ก. ความจุปอด    ข. ความหนาแนํนของกระดูก    ค. ถูกทั้งข๎อ ก. และข. 
2. ทักษะลอยตัวที่ส้าคัญท่ีสุดในการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้้า 
     ก. ทําผีจีน    ข. ลอยตัวแบบนอนหงาย (แมํชีลอยน้้า)     ค. ทําปลาดาว 
3. เด็ก ๆ ควรสามารถลอยตัวได๎นานอยํางน๎อยกี่นาที 
     ก. 1 นาที   ข. 2 นาที    ค. 3 นาที 
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4 
บทที ่3 

การเคลื่อนตัวในน้้า 
 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อรู้วิธีและรูปแบบเคลื่อนตัวในน้้า 
2. เพื่อรู้จักความปลอดภัยการเล่นน้้า 

 
เนื้อหา 
 

วิธีเคลื่อนตัวในน้้า ท้าได๎ดังนี้ 
1. การเคลื่อนไหวของขา มี 2 วิธี  
วิธีที่ 1  ใช๎เท๎าเตะน้้าทั้งสองข๎าง โดยโยกไปมาทางด๎านหน๎าและหลังในแบบกรรไกร  
วิธีที่ 2  ใช๎ขาเคลื่อนไหวแบบการวํายน้้าขากบ ลักษณะถีบเท๎า ตบเท๎า เข๎าหากันอยูํตลอดเวลา  
2. การเคลื่อนไหวของแขน มี 2 วิธี 
วิธีที่ 1  การรวบแขนเข๎าออก คือ กางแขนออกงอตรงข๎อศอกเล็กน๎อย ให๎แขนขนานกับผิวน้้า เหวี่ยง

แขนเป็นวงกลมไปมาอยูํใต๎น้้า กดแขนให๎ลึกกวําระดับอก ฝ่ามือคว่้าลงเพื่อกดน้้าให๎ตัวลอยอยูํ  
วิธีที่ 2  งอแขนที่ข๎อศอกแล๎วกดน้้าขึ้นลง เพ่ือสลับกันแบบสุนัขตกน้้า ให๎กดฝ่ามือขึ้นลงช๎าๆ ลึกๆ 

ลักษณะของนิ้วมือเรียงชิดติดกัน เงยหน๎าพ๎นน้้า มือสลับกันเป็นรูปวงรีไมํเหวี่ยงออกไปด๎านข๎าง ดึงน้้าให๎มือไป
แคํระดับอก อีกมือสอดใต๎น้้าไปทางด๎านหน๎าสลับกันไปมาให๎ตลอดเวลา 
 
 รูปแบบเคลื่อนตัวในน้้า  

การเคลื่อนที่ไปในน้้า มีหลายทํา เชํน ทําลูกหมาตกน้้า ทําผีจีน เตะเท๎าคว่้า เตะเท๎าหงาย ถีบกบ เป็น
ต๎น ซึ่งจะต๎องมีการฝึกฝนจนช้านาญ  ซ่ึงเด็กๆควรสามารถเคลื่อนทีใ่นน้้า เพื่อเข๎าถึงฝั่งได๎อยํางน๎อย 15 เมตร  
ตัวอยํางการฝึกเคลื่อนที่ในน้้า มีดังนี้ 

1. เคลื่อนที่ด้วยท่าลูกหมาตกน้้า 
วิธีการฝึก 
1) ให๎เด็กยํอตัวลงให๎คางและใบหูปริ่มน้้า 
2) ยกเท๎าขึ้นจากพ้ืน ใช๎ฝ่าเท๎าท้ังสองถีบน้้าลงด๎านลํางสลับกันเหมือนถีบจักรยาน ข๎อศอกท้ังสองข๎างงอ 

แขนทํอนบนแนบเกือบชิดล้าตัว แขนทํอนลํางงอตั้งฉากกับล้าตัวหรือขนานกับผิวน้้า ฝ่ามือทั้งสองคว่้าลงและ
สลับกันพ๎ุยน้้า ลงด๎านลํางหรือจะปาดฝ่ามือเข๎าออกโดยท้ามุมเหมือนปีกเครื่องบินปาดให๎น้้าลงด๎านลํางจะท้า
ให๎มีแรงยกล้าตัวให๎ลอยขึ้น 
 

2. เคลื่อนที่ด้วยท่าผีจีน 
ทําผีจีน เป็นทักษะการเอาชีวิตรอดส้าหรับผู๎เริ่มหัดวํายน้้าที่หมดแรง ชํวยตัวเองไมํได๎ในบริเวณน้้าลึก

ประมาณ 1 เทําหรือ 1 เทําครึ่งของความสูงของตน โดยใช๎การฝึกทักษะและจังหวะการหายใจในการวํายน้้า 
วิธีการฝึก 
1) ทิ้งตัวตรงลงไปที่พ้ืนสระพอเท๎าทั้งสองแตะพื้นสระให๎ยํอขาและสปริงข๎อเท๎าถีบตัวขึ้นมาให๎พ๎นระดับ
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น้้า 
2) หายใจเข๎าทางปาก ปลํอยตัวลงไปที่พ้ืนสระตั้งทั้งล้าตัวให๎ตรงระหวํางที่ตัวจมลงไปให๎เป่าลมออก

(หายใจออก) 
3) จากนั้นก็สปริงข๎อเท๎าถีบเท๎าขึ้นจากขอบสระสูํผิวหนังเพื่อหายใจครั้งตํอไป ในระหวํางที่ตัวก้าลังพํุงขึ้น

สูํผิวน้้าให๎ใช๎แขนและฝ่ามือทั้ง 2 ข๎าง พุ๎ยน้้าให๎ตัวเคลื่อนที่เข๎าหาขอบสระไปด๎วย 
 

3. เคลื่อนที่ด้วยการเตะเท้าคว้่า  
เป็นการเคลื่อนที่ไปในน้้าที่ผิวน้้าตามแนวนอน 
วิธีการฝึก 
1) นอนคว่้าหน๎าลงน้้า กลั้นหายใจ ล้าตัวเหยียดตรงขนานกับผิวน้้า แขนทั้งสองเหยียดลงไปเหนือศีรษะ 

ท๎องแขนแนบใบหู ขาเหยียดตรง 
2) การเตะเท๎าคว่้าให๎ใช๎กล๎ามเนื้อต๎นขาและโคนขาบังคับให๎ทํอนขาขยับขึ้นลงและเน๎นการสะบัดปลาย

เท๎าให๎น้้าออกไปจากหลังเท๎าเพ่ือให๎มีแรงสํงล้าตัวให๎เคลื่อนที่ไปด๎านหน๎า ข๎อเขํางอได๎เล็กน๎อย 
 

 
 
 

4. เคลื่อนที่ด้วยการเตะเท้าหงาย  
เป็นการเคลื่อนที่ไปในน้้าที่ผิวน้้าตามแนวนอน 
วิธีการฝึก 
1) นอนหงายเงยหน๎า ล้าตัวเหยียดตรงขนานกับผิวน้้าแขนทั้งสองเหยียดตรงแนบข๎างล้าตัว ขาเหยียดตรง 
2) การเตะเท๎าหงายให๎งอเขําลงแล๎วเตะเท๎าข้ึนบิดปลายเท๎าเข๎าหากันเล็กน๎อย การเตะเท๎าหงายให๎เน๎น

การสะบัดหลังเท๎าให๎น้้าไหลออกไปจากปลายเท๎าทางหลังเท๎าเพ่ือให๎มีแรงสํงล้าตัวให๎เคลื่อนที่ไปด๎านหน๎า เขํา
งอได๎เล็กน๎อย แตํอยํางอหรือยกเขําขึ้นจะท้าให๎ก๎นงอหรือจมลงไปท้าให๎ล้าตัวด๎านหลังต๎านน้้า การเตะเท๎าหงาย 
ปากและจมูกพ๎นน้้าท้าให๎หายใจได๎ตลอด เมื่อต๎องการเคลื่อนที่ไปไกลๆ ให๎ใช๎มือที่แนบอยูํข๎างล้าตัวชํวยโบกน้้า 
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5. เคลื่อนที่ด้วยการเตะเท้าคว้่าสลับกับการเตะเท้าหงาย 
วิธีการฝึก 
1) เมื่อเตะเท๎าคว่้าไปได๎ระยะหนึ่งจะหมดกลั้นหายใจให๎กดมือข๎างใดข๎างหนึ่งลงเพ่ือผลักน้้าให๎ล้าตัวพลิก

ใช๎มืออีกข๎างหนึ่งดันน้้าตํอเพ่ือชํวยพร๎อมกับพลิกล้าตัวให๎หงายขึ้น 
2) แขนเมื่อกดน้้าและดันน้้าแล๎วให๎แนบอยูํข๎างล้าตัว จัดล้าตัวให๎ตรงขนานกับผิวน้้าและเตะเท๎าหงาย

ตํอไป 
3) ระหวํางที่เตะขาหงายให๎หายใจให๎พอที่จะพลิกตัวเป็นทําเตะเท๎าคว่้าตํอไป 
4) จากทําเตะเท๎าหงายจะพลิกเป็นทําเตะเท๎าคว่้า ให๎เหวี่ยงแขนข๎างใดข๎างหนึ่งสะพายแลํงข๎ามไหลํข๎าง

ตรงข๎ามกับมือที่เหวี่ยง เมื่อเหวี่ยงแขนข๎างนั้นสะพายแลํงข๎ามไหลํไปแล๎วให๎เหยียดแขนตรงขึ้นไปด๎านหน๎า
เหนือศีรษะพร๎อมกับให๎พลิกล้าตัวเป็นทํานอนคว่้าแล๎วเตะเท๎าคว่้าตํอไปสํวนแขนอีกข๎างหนึ่งให๎เหยียดตามขึ้น
ไปด๎านหน๎าให๎อยูํเหนือศีรษะเชํนเดียวกัน 
 ความปลอดภัยการเล่นน้้า 

1. ไมํวํายน้้าคนเดียว ควรวํายกับเพ่ือนหรือเป็นกลุํมหรืออยํางน๎อยมีผู๎อื่นรู๎วําเราลงเลํนน้้าอยูํที่ใด 
2. ไมํวํายน้้าออกไปไกลจากฝั่ง ควรวํายน้้าขนานฝั่ง 
3. ไมํลงวํายน้้า เลํนน้้าในเวลากลางคืน 
4. ลงเลํนน้้าหรือวํายน้้าในบริเวณท่ีจัดไว๎ให๎หรือมีเจ๎าหน๎าที่คอยดูแล 
5. ไมํกระโดดลงเลํนน้้าในบริเวณน้้าตื้น น้้าขุํนหรือไมํทราบสภาพใต๎น้้า 
6. ไมํควรลงเลํนน้้าหากดื่มสุรา เมายา อดนอน อํอนเพลีย 
7. เตรียมชุดวํายน้้าที่เหมาะสมส้าหรับลงเลํนน้้าหรือวํายน้้า ไมํควรใสํกางเกงขายาวลงเลํนน้้า 
8. ไมํควรลงเลํนน้้าขณะมีฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง 
9. เด็กเล็กท้ังที่วํายน้้าเป็นหรือไมํเป็น ต๎องมีคนคอยดูแลตลอดเวลาแม๎จะใช๎อุปกรณ์ชํวยลอยตัว 
10. เตรียมอุปกรณ์ส้าหรับชํวยชีวิตไว๎เสมอ เชํน หํวงชูชีพ ไม๎ เชือก  
11. ระมัดระวัง ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเองอยูํเสมอ 
12. ให๎ขึ้นจากแหลํงน้้าทันที ที่เห็นน้้าขุํนสีแดงไหลผําน 
13. ให๎รีบวิ่งหนีขึ้นที่สูงทันทีเมื่อเห็นน้้าลดลงจากชายหาดอยํางรวดเร็วและไกล 
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ค้าถามประเมินความรู้ 
1. เด็กๆควรสามารถเคลื่อนที่ในน้้า เพื่อเข๎าถึงฝั่งได๎อยํางน๎อยกี่เมตร 
     ก. 5 เมตร    ข. 10 เมตร    ค.  15 เมตร 
2. การเคลื่อนที่ไปในน้้าที่ผิวน้้าตามแนวนอน 
     ก. ทําผีจีน     ข.  เตะเท๎าคว่้า และเตะเท๎าหงาย      ค. ไมํมีข๎อถูก 
3. ข๎อก้าหนดความปลอดภัยในการเลํนน้้า 
     ก. เป็นสิ่งที่ต๎องสอนเด็กทุกครั้ง   ข. สระวํายน้้าต๎องมีเจ๎าหน๎าที่ที่สามารถชํวยเหลือคนจมน้้าถูกวิธี    ค. 
ถูกทั้ง ข๎อ ก. และข๎อ ข. 
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5 
บทที่ 4 

การช่วยเหลือคนตกน้้า 
 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อรู้จักอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้้าจมน้้าและการจัดเตรยีม 
2. เพื่อรู้วิธีการช่วยเหลือด้วยตะโกน โยน ยื่น 
3. เพื่อรู้วิธีการ CPR ช่วยเหลือคนหมดสติจากการจมน้้า  

 
เนื้อหา 
 

1. อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้้าจมน้้าและการจัดเตรียม   
 อุปกรณ์ที่ควรจัดเตรียมไว๎ในแหลํงน้้าตํางๆ และสระวํายน้้า เพ่ือชํวยเหลือคนตกน้้าจมน้้า ได๎แกํ 
 

   
 
ตัวอยําง  การจัดเตรียมอุปกรณ์ชํวยเหลือคนตกน้้าจมน้้าในแหลํงน้้าของชุมชน ซึ่งมีอุปกรณ์และค้าแนะน้าการ
ชํวยเหลือ 
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 นอกจากนี้ สามารถอุปกรณ์ท่ีหาได๎ใกล๎ตัว เชํน เสื้อ เข็มขัด กางเกง ผ๎าเช็ดตัว หรือ อุปกรณ์ที่ลอยน้้า
อ่ืนๆ ได๎ เชํน กิ่งไม๎ ขอนไม๎ ลูกมะพร๎าว ยางในรถยนต์สูบลม หรืออุปกรณ์ชํวยชีวิตตามมาตรฐาน เชํน ทํอ 
PVC ไม๎ตะขอ เชือก เชือกผูกอุปกรณ์ เสื้อชูชีพ หํวงชูชีพ ถุงขว๎างเชือก แทํงโฟมยาวประมาณ 1 เมตร เป็นต๎น 
 

 วิธีการเตรียมถุงเชือก  
อุปกรณ์ 
1. เชือกท่ีมีน้้าหนัก ความยาวไมํน๎อยกวํา 15 เมตร จ้านวน 1 เส๎น 
2. ถุงพลาสติกหรือถุงผ๎า ขนาดไมํควรเล็กกวํา 6 x 8 นิ้ว จ้านวน 1 ใบ 
3. หนังยางรัดแกง ขนาดวงเล็ก จ้านวน 1 เส๎น 

 
วิธีเตรียมถุงเชือก 

 

1. น้าถุงพลาสติกหรือถุงผ๎า กลับด๎านถุงข๎างใน
ออกมาข๎างนอก 

  

 

2. ผูกเชือกด๎านหนึ่งให๎เป็น ปมอีกด๎านหนึ่งให๎เป็น
บํวงคล๎องแขน 
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3. น้าเชือกท่ีผูกเป็นปมวางทาบมุมด๎านใดด๎านหนึ่ง
ของถุงพลาสติก 

  

 

4. ใช๎หนังยางรัดเชือกกับมุมถุงพลาสติกเข๎าด๎วยกัน
ให๎แนํน 

  

 

5. กลับถุงด๎านนอกออกมา 
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6. ใช๎มือข๎างที่ถนัดจับปากถุงโดยใช๎นิ้วโป้งกดท่ี
ปากถุงพลาสติกและใช๎มืออีกข๎างสาวเชือกลงไป
ในถุง ให๎สุดถุง  

  

 

7. เหลือไว๎แคํปมคล๎องแขน มัดปากถุงแบบหลวมๆ 
1 รอบ พอเหมาะกับการขว๎างไปแล๎วเชือกจะ
หลุดมาโดยงําย 

  
วิธีการโยนถุงเชือก เพ่ือชํวยคนตกน้้าจมน้้า 
1. ใช๎มือข๎างที่ถนัดจับถุงเชือก เพ่ือที่จะโยนถุงเชือกได๎แมํนย้า และใช๎เชือกที่มีบํวงคล๎องแขนข๎างท่ีไมํ

ถนัด 
2. โยนเชือกข๎ามศีรษะผู๎ประสบภัย ลักษณะ โพรเจคไทล์* เพ่ือให๎เชือกตกลงไปกระทบตัว

ผู๎ประสบภัย 
3. เมื่อผู๎ประสบภัยจับเชือกได๎แล๎ว ให๎สาวเชือก โดยยืนอยูํหํางจากขอบสระในลักษณะการยืนที่มีเท๎า

น้าเท๎าตาม เท๎าน้าคือเท๎าหน๎าเอาไว๎ยันพ้ืนเมื่อถูกดึงหรือออกแรงดึงผู๎ประสบภัยเข๎าหาขอบสระ เท๎าตามคือเท๎า
หลังให๎ทิ้งน้้าหนักตัวสํวนใหญํลงที่เท๎าหลัง เพ่ือให๎ศูนย์ถํวงของรํางกายมาอยูํที่เท๎าหลัง 

4. เมื่อมาถึงขอบสระให๎ผู๎ชํวยเหลือจับมือผู๎ประสบภัยวางลงบนขอบสระและถามผู๎ประสบภัยวํา 
“ขึ้นเองได๎หรือป่าว” ถ๎าผู๎ประสบภัยไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ให๎ปฐมพยาบาลเบื้องต๎นหรือโทร 1669 
*หมายเหตุ โพรเจคไทล์ คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค๎ง 
 

2. ทักษะและวิธีการช่วยเหลือด้วยตะโกน โยน ยื่น 
หลักส้าคัญของการชํวยคนตกน้้าจมน้้า  ผู๎ชํวยเหลือต๎องปลอดภัยและชํวยคนตกน้้าจมน้้าปลอดภัย

ด๎วยเชํนกัน ดังนั้น ผู๎ชํวยเหลอืควรชํวยจากบนบก อยํากระโดดลงน้้าไปชํวยด๎วยตัวเอง และใช๎หลัก “ตะโกน 
โยน ยื่น” 
 วิธีการตะโกน โยน ยื่น 

ก. ตะโกน เป็นการใช๎เสียงชํวย เพื่อขอความชํวยเหลือ และเพ่ือบอกคนตกน้้าจมน้้า โดย  
 

1) ตะโกนขอความชํวยเหลือ เชํน “ชํวยด๎วย ชํวยด๎วย เด็กตกน้้า เด็กจมน้้า” และ  
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 ตะโกนให๎คนที่อยูํใกล๎บริเวณไปตามคนอ่ืนมาชํวย หรือให๎โทร
แจ๎ง 1669 หรือหนํวยรับแจ๎งเหตุและก๎ูชีพฉุกเฉิน 

2) ตะโกนบอกคนตกน้้าจมน้้า เชํน 
“หนูไมํต๎องกลัว เรามาชํวยแล๎ว” 
“เตะขาไว๎ ไมํต๎องออกแรงมาก ลอยตัวไว๎กํอน” 
“ไมํต๎องตกใจ จะไปชํวยแล๎ว เอามือตะกุยน้้าไว๎ หนูเกํงมาก” 
เป็นต๎น 

 
3) หาอุปกรณ์ท่ีลอยน้้าได๎ และ

ตะโกนบอกให๎จับอุปกรณ์
ลอยตัวไว๎ 

 

เชํน ขวดน้้า แกลลอน หํวงชูชีพ ลูกมะพร๎าว โยนไปให๎ตก
ตรงหน๎าของคนตกน้้าจมน้้า  เพ่ือให๎คว๎าถึงจะได๎จับหรือเกาะ
อุปกรณ์พยุงตัวลอยน้้า เพ่ือรอการชํวยเหลือขั้นตํอไป 
 
- ควรโยนด๎วยความแมํนย้าและโยนหลายๆ ชิ้น 
- ควรใสํน้้าเล็กน๎อยในอุปกรณ์ ท้าให๎อุปกรณ์มีน้้าหนัก

สามารถโยนได๎แมํนย้ามากข้ึน 

 
  

ข. โยน เป็นการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก เชํน ถังแกลลอนผูกเชือก ถุงเชือก โดยโยนอุปกรณ์ให๎ข๎าม
ศีรษะคนตกน้้าจมน้้า เพื่อให๎เชือกตกลงไปกระทบตัว เมื่อคนตกน้้าจมน้้าจับเชือกได๎แล๎วให๎สาวเชือกเพ่ือลาก
เข๎าสูํที่ปลอดภัย  

การโยนอุปกรณ์ ใช๎ชํวยผู๎ที่ตกน้้าและอยูํไกลเกินกวําที่จะยื่นอุปกรณ์ให๎จับได๎    ข๎อส้าคัญ เชือกที่ใช๎
ต๎องมีความอํอนตัว ไมํบิดเป็นเกลียว ขนาดประมาณ 4 หุน ความยาว 12-15 เมตร  นอกจากนี้ผู๎ชํวยเหลือต๎อง
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มั่นใจความปลอดภัยโดย ผูกเชือกให๎ติดกับเสา/หลัก/วัตถุที่ยึดแนํน หรือ มัดเป็นหํวงหลวมๆไว๎ที่ข๎อมือ เพ่ือให๎
สามารถดึงออกได๎เมื่อถูกดึงลงน้้า 

 

 
ค. ยื่น เป็นการยื่นอุปกรณ์ เชํน ไม๎ ทํอพีวีซี กิ่งไม๎ โดยยื่นอุปกรณ์ไปด๎านข๎างของคนตกน้้าจมน้้า แล๎ว

จึงวาดอุปกรณ์เข๎าไปหาตัวคนตกน้้าจมน้้า (เพ่ือหลีกเลี่ยงไมํให๎อุปกรณ์โดนหน๎า)  ตะโกนบอก “จับไม๎ไว๎ จับไม๎
ไว๎”   

การยื่นอุปกรณ์ ใช๎ชํวยผู๎ที่ตกน้้าใกล๎ฝั่ง ข๎อส้าคัญ ผู๎ชํวยเหลือยํอตัวลงต่้าขณะสาวไม๎ เพ่ือไมํให๎ถูกดึง
ตกน้้า 
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หลักส้าคัญ 
หลังจากชํวยเหลือคนตกน้้าจมน้้าขึ้นมาแล๎ว ห๎ามจับอุ๎มพาดบํา กระโดด หรือวิ่งรอบสนาม หรือวางบนกระทะ
คว่้าแล๎ว รีดน้้าออกเพราะจะท้าให๎ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น กรณีที่เด็กไมํหายใจให๎ชํวย โดยวิธีเป่าปาก 
และควรน้าสํงโรงพยาบาลให๎เร็วที่สุด 

 
 
 
 

3. วิธีการเป่าปาก ผายปอด หรือ CPR เพื่อช่วยเหลือคนหมดสติจากการจมน้้า  

 

1. โทรศัพท์แจ๎งหมายเลข 1669 หรือหนํวยพยาบาล
ใกล๎เคียงโดยเร็วที่สุด 

 

2. ห๎ามจับคนจมน้้าอ๎ุมพาดบํา กระโดดหรือวิ่งรอบ
สนาม เพ่ือเอาน้้าออก 

 

3. จับคนจมน้้านอนบนพื้นราบแห๎ง และแข็ง 
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4. ตรวจดูวํารู๎สึกตัวหรือไมํ โดยใช๎มือทั้ง 2 ข๎างจับ
ไหลํเขยํา พร๎อมเรียกดังๆ 

 

5. กรณีรู๎สึกตัว  
เช็ดตัวให๎แห๎งเปลี่ยนเสื้อผ๎าและหํมผ๎าเพื่อให๎
ความอบอํุนแกํรํางกายและน้าสํงโรงพยาบาลทุก
ราย 

 

6. กรณีไมํรู๎สึกตัว ไมํตอบสนอง  
ก. ชํวยหายใจ ท้าดังนี ้
- เปิดทางเดินหายใจ โดยการกดหน๎าผาก เชย

คง 
- เป่าปากโดยวางปากครอบปากผู๎ป่วย บีบ

จมูก เป่าลมเข๎า ให๎หน๎าอกผู๎ป่วยยกขึ้น (เป่า
ปาก 2 ครั้ง) 

 

ข. กดนวดหัวใจ ท้าดังนี้ 
- วางส๎นมือขนานกับแนวกึ่งกลางหน๎าอก 

(ก่ึงกลางหัวนมทั้ง 2 ข๎าง) ประสานมือ แขน
ตั้งฉาก 

- กดหน๎าอกให๎ยุบประมาณ 1 ใน 3 ของความ
หนา ของหน๎าอกความเร็ว 100 ครั้ง ตํอนาที 

- นวดหัวใจ 30 ครั้ง สลับกับเป่าปาก 2 ครั้ง 
ท้าไปจนกวําผู๎ประสบภัยจะรู๎สึกตัวและ
หายใจได๎เอง 

 

ค. จับผู๎ป่วยนอนตะแคงข๎าง ศีรษะหงายไปข๎าง
หลัง เพื่อให๎น้้าไหลออกจากปาก ใช๎ผ๎าหํม
คลุมผู๎ป่วยเพือ่ให๎เกิดความอบอํุน งดน้้าและ
อาหาร และน้าสํงโรงพยาบาลทุกราย 

หมายเหตุ 
1. หลังจากชํวยเหลือคนตกน้้า จมน้้า ขึ้นมาแล๎ว ห๎ามจับอ๎ุมพาดบําหรือห๎อยหัว หรือกดท๎องเพ่ือ

กระแทกเอาน้้าออกเพราะความพยายามที่จะเอาน้้าออก ไมํมีความจ้าเป็น และอาจกํอให๎เกิดผลเสีย เพราะคน
ตกน้้า จมน้้า จะอาเจียนและอาจท้าให๎ส้าลัก อีกทั้งท้าให๎การชํวยชีวิตเด็กช๎าลงไปอีก 

2. “การเป่าปาก” ยังจ้าเป็นส้าหรับผู๎ที่จมน้้า (เป็นข๎อยกเว๎นของ CPR) เพราะผู๎ที่จมน้้า หมดสติ 
เนื่องจากขาดอากาศหายใจ จึงยังคงต๎องเริ่มต๎นจากการเป่าปาก เพ่ือชํวยหายใจ 
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ค้าถามประเมินความรู้ 
1. เมื่อพบคนตกน้้าจมน้้า 
     ก.  มีสติ และไมํโดดลงน้้าไปชํวย   ข. ตะโกนและหาอุปกรณ์ชํวย     ค. ถูกทั้งข๎อ ก. และ ข. 
2. เมื่อชํวยเหลือคนจมน้้าขึ้นจากน้้าได๎ และหมดสติ ให๎รีบท้าอะไร 
     ก.  อ๎ุมพาดบําเอาน้้าออก   ข.   ตะโกนขอความชํวยเหลือและชํวยผายปอด     ค. ไมํต๎องท้าอะไร 
3. สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ควรมีไว๎ใกล๎แหลํงน้้าเสี่ยง เพื่อเตรียมชํวยเหลือคนตกน้้า 
     ก. ขวดน้้า แกลลอน หํวงชูชีพ ลูกมะพร๎าว   ข. ป้ายบอกวิธีการชํวยเหลือ    ค. ถูกทั้งข๎อ ก. และ ข. 
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6 
บทที่ 5 
เสื้อชูชีพ 

 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อรู้จักเสื้อชูชีพและประโยชน์ 
2. เพื่อรู้จักวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพ 

 
เนื้อหา 
 

เสื้อชูชีพและประโยชน์ 
เสื้อชูชีพ เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้้า ชํวยให๎คนใสํลอยตัวอยูํในน้้าได๎ มีความจ้าเป็นส้าหรับทุก

คนที่รํวมกิจกรรมทางน้้าและเดินทางทางเรือ ไมํวําเด็กหรือผู๎ใหญํ และวํายน้้าเป็นหรือไมํ  
 
ความปลอดภัยกิจกรรมทางน้้าและโดยสารเรือ 
1. สวมเสื้อชูชีพกํอนทุกครั้งที่รํวมกิจกรรมทางน้้า หรือเดินทางทางเรือ  
2. ชูชีพที่เหมาะสมจะชํวยให๎หน๎าอก ศีรษะและใบหน๎าของผู๎สวม ลอยอยูํเหนือน้้าเสมอแม๎ผู๎ที่สวมจะ

หมดสติ 
3. เตรียมอุปกรณ์ส้าหรับชํวยชีวิตตนเองติดตัวเสมอ เชํน ถังแกลลอนพลาสติค ขวดน้้าดื่มพลาสติค 
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกิจกรรมทางน้้าที่เข๎ารํวม เชํน ชุดที่เลํนน้้า ไมํกระโดดลงน้้าในบริเวณน้้า

ตื้น น้้าขุํนหรือไมํทราบสภาพใต๎น้้า   
5. ไมํควรใสํเสื้อผ๎าที่หนา หนักหรืออ๎ุมน้้า เชํน กางเกงยีนส์ เสื้อผ๎าหนาๆ 
6. ไมํโดยสารเรือท่ีบรรทุกน้้าหนักเกิน ไมํวิ่งเลํนบนเรือหรือนั่งกาบเรือ 
 
หลักการเลือกเสื้อชูชีพ มีดังนี้ 
1. เสื้อชูชีพต๎องเหมาะสมกับน้้าหนักของผู๎สวมใสํ 
2. เสื้อชูชีพต๎องไมํเปลี่ยนสภาพและคุณสมบัติ เมื่อถูกน้้ามัน 
3. เสื้อชูชีพสามารถท้าให๎ผู๎สวมพลิกกลับไปอยูํในลักษณะเอนหงายหลัง และมีที่รองรับศีรษะผู๎ที่สวม

ใสํได๎ภายใน 15 วินาทีไมํวําผู๎สวมใสํจะมีสติหรือหมดสติก็ตาม และต๎องให๎ปากของผู๎สวมชูชีพอยูํสูงพ๎นระดับน้้า 
4. เสื้อชูชีพสามารถทนจากแรงกระแทกของน้้าได๎ จากระดับความสูงอยํางน๎อย 6 เมตร ส้าหรับผู๎สวม

ต๎องไมํมีอันตราย หรือหลุดไปจากเสื้อชูชีพ 
 

ปัจจุบันในท๎องตลาดมีทั้งเสื้อชูชีพและเสื้อพยุงตัว ทีม่ีความแตกตํางของรูปแบบและการใช๎งาน (รูปที่ 
1,2)  ดังนี้  

เสื้อชูชีพ เสื้อพยุงตัว 
1. ถูกออกแบบให๎พลิกตัวผู๎ประสบภัยในทํานอน

คว่้าในน้้าให๎หงายหน๎าขึ้น 
2. สามารถใช๎กับผู๎ประสบภัยที่ไมํรู๎ตัว/หมดสติ/

1. ถูกออกแบบให๎เป็นตัวชํวยลอยอยูํในน้้ามากกวํา
เป็นอุปกรณ์ชํวยชีวิต 

2. ไมํชํวยพลิกตัวผู๎สวมใสํให๎อยูํในทําหงายหน๎า 
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สลบได ๎
3. เทอะทะ และจ้ากัดการเคลื่อนไหว 

3. เหมาะส้าหรับผู๎ที่มีสติและรู๎สึกตัว (ไมํเหมาะกับ
กรณีท่ีผู๎ประสบภัยไมํรู๎สึกตัว/สลบ) 

4. สวมใสํได๎สบายและเคลื่อนไหวได๎คลํองตัว 
5. เหมาะส้าหรับกีฬาทางน้้า เชํน สกีน้้า เจทสกี 

แลํนเรือใบ เรือแคนู 
6. หากใสํเสื้อพยุงตัว ต๎องตีขาชํวยเพื่อให๎หน๎าไมํ

คว่้าและสามารถเคลื่อนที่ไปในน้้า 
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รูปที่ 1 
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รูปที่ 2 
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ตัวอยํางการท้าชูชีพอยํางงําย 
1. ชูชีพอยํางงําย ใช๎แกลลอน 1 ใบ 

 
2. ชูชีพอยํางงําย ใช๎แกลลอน 2 ใบ 
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3. ชูชีพอยํางงําย ใช๎ขวดน้้าและเป้ผ๎า 

 
4. ชูชีพอยํางงําย ใช๎ขวดน้้าและถุงปุ๋ย 
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วิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพ 
1. เลือกเสื้อชูชีพให๎เหมาะสมกับขนาดน้้าหนัก พร๎อมตรวจสภาพเสื้อ สายรัด และนกหวีด 
2. สวมใสํขณะอยูํบนบกกํอนเริ่มกิจกรรมทางน้้าหรือโดยสารทางเรือ 
3. ติดสายรัดทุกอัน และสายรัดที่อยูํระหวํางเท๎า ให๎กระชับ และตรวจสอบความพร๎อม 

 

  
 
 
ค้าถามประเมินความรู้ 
1. อุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้้า 
     ก. หวํงยาง     ข. เสื้อชูชพี     ค. แกลลอนและขวด 
2. เสื้อชูชีพเหมาะส้าหรับ 
     ก. วํายน้้าไมํเป็น     ข. วาํยน้้าเป็น        ค. ถูกทั้งข๎อ ก. และ ข. 
3. หากจะเป็นต๎องเดินทางทางน้้า ควรเตรียมอะไรบ๎าง 
     ก. เสื้อชูชีพ    ข. แกลลอนและขวดน้้า     ค. ถูกทั้งข๎อ ก. และ ข. 
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