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ค ำน ำ 

 
จำกข้อมูลกำรจมน  ำที่ผ่ำนมำ จะพบว่ำสำเหตุส ำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรจมน  ำ
คือ กำรขำดควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยทำงน  ำ  หลำยเหตุกำรณ์เกิดขึ นจำก
กำรลงไปเล่นน  ำในแหล่งน  ำที่ไม่เคยไปหรือแหล่งน  ำที่ไม่คุ้นเคย หลำยครั ง
เกิดจำกกำรพลัดตกลงไปในแหล่งน  ำ บำงเหตุกำรณ์เป็นสิ่งที่ไม่น่ำเกิดขึ น 
เช่น จมน  ำในกระติกน  ำ ใส่เสื อชูชีพแล้วจมน  ำ จมน  ำเพรำะเจอ Rip current 
แต่ไม่รู้วิธีเอำชีวิตรอด  นอกจำกนั นบ่อยครั งที่พบกำรจมน  ำเป็นกลุ่มตั งแต่ 
2 คนขึ นไปเพรำะเกิดจำกกำรลงน  ำไปช่วยคนตกน  ำโดยที่ไม่รู้วิธีที่ถูกต้อง 
ดังนั นกำรสอนให้รู้เรื่องควำมปลอดภัยทำงน  ำ กำรเอำชีวิตรอดในน  ำ กำรช่วย
ผู้ประสบภัยทำงน  ำที่ถูกต้อง และกำรปฐมพยำบำล จะช่วยลดอุบัติกำรณ์
กำรจมน  ำลงได้   
 

อย่ำงไรก็ตำมท่ีผ่ำนมำเนื อหำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนเรื่องควำมปลอดภัย
ทำงน  ำ มักจะกระจัดกระจำยอยู่ในที่ต่ำงๆ จึงอำจไม่สะดวกต่อกำรใช้งำน 
ดังนั นเพ่ือเป็นคู่มือในกำรช่วยผู้สอนในกำรสอนเรื่องควำมปลอดภัยทำงน  ำ 
จึงได้จัดท ำหนังสือเล่มนี ขึ น โดยหนังสือเล่มนี ได้แรงบันดำลใจมำจำกคู่มือ
กำรสอนอย่ำงง่ำยเรื่อง How to stay SAFE ของ Royal Life Saving 
Society, UK ซึ่งมีเนื อหำและรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย จึงได้แปลเนื อหำบำงส่วน
ที่เห็นว่ำเหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย และน ำมำใช้ประกอบกับเนื อหำ
ที่มีอยู่ของประเทศไทย และจัดท ำเป็นหนังสือเล่มนี  
 
  ผู้จัดท ำ 
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กิตติกรรมประกำศ 

 
ขอขอบคุณเนื อหำบำงส่วนจำก Royal Life Saving Society ประเทศอังกฤษ 
และหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น สมำคมเพ่ือช่วยชีวิตทำงน  ำ กรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กรมทรัพยำกรธรณี 
โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน (โดยพระรำชประสงค์ในพระบำท 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ) ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค 
 

เนื่องจำกภำพหลำยภำพที่ใช้ประกอบในหนังสือเล่มนี มำจำกอินเทอร์เนต 
ผู้จัดท ำจึงขออนุญำตน ำภำพต่ำงๆ เหล่ำนั นมำใช้ประกอบในหนังสือเล่มนี  
เพ่ือเป็นวิทยำทำนให้แก่ผู้ที่เข้ำมำศึกษำและน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
และขอขอบคุณมำ ณ ที่นี  
 
  ผู้จัดท ำ 
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สำรบัญ 

 
 

 หน้ำ 
  

บทที่ 1 บทน ำ 1 
  

บทที่ 2 ควำมเสี่ยงในแหล่งน  ำต่ำงๆ 3 
 แหล่งน  ำในบ้ำนหรือรอบบ้ำน 3 
 สระว่ำยน  ำ/สวนน  ำ 5 
 แหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร/อ่ำงกักเก็บน  ำ 6 
 คลอง 8 
 แม่น  ำ 10 
 บึง/ทะเลสำบ 12 
 ชำยหำด 14 
  

บทที่ 3 ท ำอย่ำงไรให้ปลอดภัย (SAFE) 16 
 SPOT 17 
 ตัวอย่ำงค ำตอบจุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ 17 

 ADVICE 18 
 ตัวอย่ำงสัญลักษณ์ต่ำงๆ 18 
 ตัวอย่ำงค ำตอบกฎควำมปลอดภัย/มำตรกำรป้องกัน 20 
 กฎควำมปลอดภัยทั่วไปและเหตุผลกำรปฏิบัติตำม 21 
 เสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว 26 
 Rip Current 28 
 คลื่นสึนำมิ (Tsunami) 31 
 แมงกะพรุน 37 
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สำรบัญ (ต่อ) 

 
 

 หน้ำ 
  

 FRIEND 42 
 เหตุผลกำรห้ำมเล่นน  ำคนเดียว และควรน ำอุปกรณ์ 

ลอยน  ำได้ติดตัวไปด้วย 
42 

 EMERGENCY 44 
 กำรเอำชีวิตรอดในน  ำ 44 
 กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ 46 
 กำรปฐมพยำบำลคนจมน  ำ 47 

  

บทที่ 4 คู่มือกำรสอน 49 
 จุดมุ่งหมำย 49 
 ระยะเวลำกำรเรียนกำรสอน 49 
 จ ำนวนครูผู้สอนและผู้เรียน 49 
 หน่วยกำรเรียนรู้ 50 
 แผนกำรสอนรำยชั่วโมง 51 
 ขั นตอนกำรสอน 52 
  

บทที่ 5 กำรประเมินผล 57 
  

แบบประเมินผล 58 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
   ควำมรุนแรงจำกกำรจมน  ำ? 

 

 คนไทยเสียชีวิตจำกกำรจมน  ำ เฉลี่ยปีละ 3,000 คน 
 กำรจมน  ำเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับที่ 1 ของเด็กไทยอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 
 แต่ละปี มีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีจมน  ำเสียชีวิตกว่ำ 800 คน 
 อัตรำป่วยตำยจำกกำรตกน  ำ จมน  ำ ของเด็ก คอื ร้อยละ 27.5 
 

  ใคร? 
 

 ทุกกลุ่มอำยุ เพศชำยจมน  ำเสียชีวิตมำกกว่ำเพศหญิง 3 เท่ำ  
 กลุ่มเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี เด็กชำยจมน  ำเสียชีวิตมำกกว่ำเด็กหญิง 2 เท่ำ 
 ในกลุ่มเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีพบว่ำ กลุ่มเด็กอำยุ 5 - 9 ปี มีสัดส่วน

กำรเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมำคือกลุ่มเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี และกลุ่มเด็ก
อำยุ 10 - 14 ปี ตำมล ำดับ 

 
 เมื่อไร? 

 

 ช่วงหน้ำร้อนและปิดเทอม (เดือนมีนำคม เมษำยน และพฤษภำคม) 
เป็นช่วงที่พบเด็กจมน  ำเสียชีวิตสูงสุด รองลงไปคือช่วงเดือนตุลำคม 

 วันที่เกิดเหตุมำกท่ีสุดคือ วันเสำร์และวันอำทิตย์ 
 ช่วงเวลำที่เกิดเหตุมำกที่สุด คือ 15.00 - 17.59 น. 
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  ที่ไหน? 
 

 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน  ำของเด็กสูงที่สุด 
รองลงมำคือ ภำคกลำง ภำคใต้ และภำคเหนือ 

 แหล่งน  ำที่มีเด็กเสียชีวิตจำกกำรตกน  ำ จมน  ำสูงที่สุด คือ แหล่งน  ำ
ตำมธรรมชำติ บ่อขุดเพ่ือกำรเกษตรยังคงเป็นแหล่งน  ำที่พบกำรจมน  ำสูงสุด 

 
 อย่ำงไร? 

 

กำรจมน  ำ เกิดขึ นได้หลำยสำเหตุ เช่น 
 กำรลื่นพลัดตกลงไปในน  ำ 
 ขณะที่ว่ำยน  ำ/เล่นน  ำ/ท ำกิจกรรมทำงน  ำ/ประกอบอำชีพ 
 ช่วยคนหรือสัตว์ที่ตกน  ำ จมน  ำ โดยวิธีกำรที่ไม่ถูกต้อง 
 ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/มีโรคประจ ำตัว/ใช้ยำ 
 

  ท ำไม? 
 

 ไม่มีควำมรู้เรื่องกฎควำมปลอดภัยทำงน  ำ และมำตรกำรป้องกัน 
 ไม่ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ นได้ เช่น ควำมลึก ควำมเย็น วัตถุใต้น  ำ 

คลื่นใต้น  ำ สัตว์มีพิษ 
 ไม่รู้วิธีกำรเอำชีวิตรอดในน  ำเมื่อตกลงไปน  ำ 
 ไม่รู้วิธีกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำที่ถูกต้อง 
 ไม่รูว้ิธีกำรปฐมพยำบำลคนจมน  ำที่ถูกต้อง 
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บทที่ 2 

ควำมเสี่ยงในแหล่งน  ำต่ำงๆ 
 

 แหล่งน  ำในบ้ำนหรือรอบบ้ำน 
 

 แหล่งน  ำเสี่ยงในบ้ำน 
 ถังน  ำ/ถังสี  
 กระติกน  ำ 
 กะละมัง  
 อ่ำงอำบน  ำ 
 โอ่งขนำดเล็ก 

 แหล่งน  ำเสี่ยงรอบบ้ำน 
 แอ่งน  ำ/ร่องน  ำ 
 บ่อน  ำ 
 แหล่งน  ำใต้ถุนบ้ำน 
 สระว่ำยน  ำพลำสติก/สระว่ำยน  ำเคลื่อนที่ 

 
ข้อควรค ำนึง 

ควำมปลอดภัยของเด็กขึ นอยู่กับตัวท่ำน 
 ดูแลเด็กอย่ำงใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตำมล ำพังแม้เพียงช่ัวขณะ (เด็กต้องอยู่ใน

ระยะมองเห็น และคว้ำถึงหรือเข้ำถึง) 
 ไม่วำงของเล่นไว้ในภำชนะใส่น  ำหรือสระว่ำยน  ำหรือสระว่ำยน  ำพลำสติก/สระว่ำยน  ำ

เคลื่อนที ่
 เทน  ำทิ งจำกภำชนะใส่น  ำหลังใช้งำน 
 ฝังกลบหลุม/บ่อที่อยู่ในบริเวณบ้ำน 
 ไม่ปล่อยให้เด็กไปเล่นน  ำกันเองตำมล ำพัง 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

แหล่งน  ำเสี่ยงในบ้ำน 
 

   
ถังน  ำ/ถังสี กระติกน  ำ โอ่งขนำดเล็ก 

   

  

 

กะละมัง อ่ำงอำบน  ำเด็ก  
 

แหล่งน  ำเสี่ยงรอบบ้ำน 
 

  
แอ่งน  ำ ร่องน  ำ 

  

  
บ่อน  ำ สระว่ำยน  ำพลำสติก/สระว่ำยน  ำเคลื่อนที่ 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

 สระว่ำยน  ำ/สวนน  ำ 
 

จุดเสี่ยง 
 ควำมลึกของน  ำ  
 เครื่องเล่นต่ำงๆ เช่น สไลด์เดอร์ สปริงบอร์ด  
 สะดือสระ น  ำวน และกระแสน  ำ (ถ้ำมี)  
 กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ (ถ้ำมี) 
 

ควำมลึก 
 แต่ละบริเวณของสระว่ำยน  ำ/สวนน  ำ มีควำมลึกไม่เท่ำกัน ควรสังเกต

ป้ำยบอกระดับน  ำ   
 กรณีท่ีไม่มีป้ำยบอกระดับน  ำ ควรตรวจสอบหรือสอบถำมระดับน  ำ และ

ใช้ควำมระมัดระวังขณะลงเล่นน  ำ 
 

เครื่องเล่นต่ำงๆ เช่น สไลด์เดอร์ สปริงบอร์ด  
 อย่ำเล่นน  ำบริเวณใต้หรือใกล้เคียงสปริงบอร์ด เพรำะคนที่กระโดดลงมำ

จำกสปริงบอร์ด อำจจะกระแทกโดนได้   
 กรณีเล่นสไลด์เดอร์ เมื่อเลื่อนลงมำจนถึงจุดด้ำนล่ำง ให้รีบออกไป

จำกบริเวณนั น เพรำะคนที่ลงตำมหลังลงมำ อำจจะกระแทกโดนได้ 
 

ข้อควรค ำนึง 
 ดูแลเด็กอย่ำงใกล้ชิด เด็กต้องอยู่ในสำยตำตลอดเวลำ และไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน  ำ

ตำมล ำพังแม้เพียงช่ัวขณะ 
 ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสระว่ำยน  ำ/สวนน  ำ และข้อแนะน ำของเจ้ำหน้ำที ่
 ปฏิบัติตำมข้อแนะน ำของเครื่องเล่นแต่ละชนิด และใช้ควำมระมัดระวังในกำรเล่น 
 

  



6                                             ข้อแนะน ำแนวปฏิบัติ: ควำมปลอดภัยทำงน  ำ (Quick Guide: Water Safety) 

กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

 แหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร/อ่ำงกักเก็บน  ำ 
 

จุดเสี่ยง 
 ขอบบ่อมองเห็นไม่ชัดเจน และลื่น 
 ขอบบ่อมีควำมชันมำก 
 ควำมลึก อุณหภูมิ กระแสน  ำ 
 โคลน วัชพืช ก้อนหิน หรือวัสดุใต้น  ำ 
 กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ (ถ้ำมี) 
 

ขอบบ่อมองเห็นไม่ชัดเจน และลื่น 
อย่ำเดินหรือวิ่งเล่นใกล้ขอบบ่อ เพรำะขอบบ่อมักมีวัสดุ/ต้นไม้/ต้นหญ้ำ
ปกคลุม ท ำให้มองไม่เห็นแนวขอบบ่อชัดเจน และอำจพลัดตกหรือลื่นลงไป
ในน  ำได ้
 

ขอบบ่อมีควำมชันมำก 
แหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร หรือบ่อน  ำ หรืออ่ำงกักเก็บน  ำบำงแห่ง มีผนังชันมำก 
ท ำให้เมื่อพลัดตกลงไปในน  ำแล้ว จะไม่สำมำรถขึ นมำเองได้ จนท ำให้หมดแรง 
และจมน  ำในท่ีสุด 
 

ควำมลึกของแหล่งน  ำ 
แต่ละบริเวณของแหล่งน  ำมีควำมลึกไม่เท่ำกัน กรณีจ ำเป็นต้องลงน  ำ ควรใช้
ควำมระมัดระวัง และตรวจสอบระดับน  ำก่อนลงน  ำ โดยกำรหำไม้ยำวๆ 
คล ำทำงไปเรื่อยๆ เพ่ือวัดระดับน  ำเป็นระยะๆ ขณะที่ก้ำวไปข้ำงหน้ำช้ำๆ 
 

อุณหภูมิ กระแสน  ำ และวัสดุใต้น  ำ 
บริเวณผิวน  ำและใต้น  ำ มีอุณหภูมิแตกต่ำงกัน ซึ่งใต้น  ำจะมีอุณหภูมิต่ ำกว่ำ
บนผิวดิน รวมทั งแหล่งน  ำแต่ละแห่งมีกระแสน  ำใต้น  ำแตกต่ำงกัน และอำจ
มีโคลน วัชพืช ก้อนหิน หรือวัสดุอยู่ใต้น  ำ ซึ่งอำจไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วย
ตำเปล่ำ จึงไม่ควรลงไปในน  ำในแหล่งน  ำที่ไม่รู้จักและไม่คุ้นเคย 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ (ถ้ำมี) 
กรณีแหล่งน  ำนั น มีกิจกรรมทำงน  ำ (เช่น เรือแคนู เรือคำยัค บำนำน่ำโบ๊ท 
เรือข้ำมฟำก เรือหำปลำ เรือท่องเที่ยว)  ไม่ควรลงไปในน  ำบริเวณที่มีกิจกรรม
ทำงน  ำ เพรำะพำหนะทำงน  ำอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อคนที่อยู่ในน  ำได้ 

 

ข้อควรค ำนึง 
 กรณีจ ำเป็นต้องลงน  ำ ควรใช้ควำมระมัดระวัง เตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำย

ให้พร้อมก่อนลงน  ำ และน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ติดตัวไปด้วยเสมอ ทั งนี อำจพกมีด
หรือวัสดุอื่นที่สำมำรถน ำมำใช้ตัดวัสดุที่อยู่ใต้น  ำในกรณีที่มีวัสดุพันขำหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ำงกำย 

 กรณีที่แหล่งน  ำนั น ถูกจัดให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว และมีกิจกรรมทำงน  ำต่ำงๆ  
ควรจัดให้มีบริเวณเล่นน  ำท่ีแยกกันชัดเจนออกจำกบริเวณที่มีกิจกรรมทำงน  ำ 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

  คลอง 
 

จุดเสี่ยง 
 บริเวณริมฝั่งคลอง อำจมองเห็นไม่ชัดเจน และลื่น 
 บริเวณผนังฝั่งคลอง มีควำมชันและลื่น 
 ควำมลึก อุณหภูมิ กระแสน  ำ 
 โคลน วัชพืช หรือวัสดุใต้น  ำ 
 กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ (ถ้ำมี) 
 กำรจรำจรทำงน  ำ เช่น เรือพำย เรือหำงยำว เรือขนส่งสินค้ำ เรือข้ำมฟำก 

เรือหำปลำ เรือท่องเที่ยว 
 สะพำนข้ำมคลอง ท่ำน  ำ 
 

บริเวณริมฝั่งคลอง อำจมองเห็นไม่ชัดเจน และลื่น 
อย่ำเดินหรือวิ่งเล่นใกล้ริมคลอง เพรำะบริเวณริมฝั่งคลองอำจมีวัสดุ/ต้นไม้
ปิดบังอยู่ ท ำให้มองไม่เห็นแนวริมฝั่งคลองชัดเจน และอำจพลัดตกหรือลื่น
ลงไปในน  ำได้ 
 

บริเวณผนังฝั่งคลอง มีควำมชันและลื่น 
บริเวณผนังฝั่งคลอง จะมีลักษณะเป็นแนวก ำแพง ซึ่งมีควำมชันและลื่น 
หำกพลัดตกลงไปในน  ำแล้ว จะไม่สำมำรถขึ นมำเองได้ 
 

ควำมลึก อุณหภูมิ กระแสน  ำ และวัสดุใต้น  ำ 
คลองแต่ละแห่งจะมีควำมลึกค่อนข้ำงมำก และในแต่ละบริเวณก็มีระดับ
ควำมลึกไม่เท่ำกัน ใต้น  ำอำจมีกระแสน  ำแรง แหล่งน  ำวน และมีอุณหภูมิ
ค่อนข้ำงต่ ำ รวมทั งมีโคลน วัชพืช หรือวัสดุอยู่ใต้น  ำ ซึ่งอำจไม่สำมำรถ
มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ จึงไม่ควรลงไปในน  ำที่ไม่รู้จักและไม่คุ้นเคย  
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

กำรจรำจรทำงน  ำ 
ไม่ควรลงไปในน  ำบริเวณท่ีมีกำรจรำจรทำงน  ำ/สัญจรทำงน  ำ เพรำะพำหนะ
ทำงน  ำส่วนใหญ่ จะมีเครื่องยนต์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยต่อคนที่อยู่ในน  ำได้ 

 
ข้อควรค ำนึง 

 กรณีจ ำเป็นต้องลงน  ำ ควรใช้ควำมระมัดระวัง เตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำยให้พร้อม
ก่อนลงน  ำ และน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ติดตัวไปด้วยเสมอ ทั งนี อำจพกมีดหรือวัสดุอื่น
ทีส่ำมำรถน ำมำใช้ตัดวัสดุที่อยู่ใต้น  ำในกรณีที่มีวัสดุพันขำหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่ำงกำย 

 กรณีที่แหล่งน  ำนั น ถูกจัดให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว และมีกิจกรรมทำงน  ำต่ำงๆ  
(เช่น เรือถีบ เรือแคนู เรือคำยัค) ควรจัดให้มีบริเวณเล่นน  ำที่แยกกันชัดเจนออกจำก
บริเวณที่มีกิจกรรมทำงน  ำ 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

  แม่น  ำ 
 

จุดเสี่ยง 
 ริมแม่น  ำมองเห็นไม่ชัดเจน และลื่น 
 ควำมลึก อุณหภูมิ กระแสน  ำ 
 โคลน วัชพืช ก้อนหิน หรือวัสดุใต้น  ำ 
 กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ (ถ้ำมี) 
 กำรจรำจรทำงน  ำ เช่น เรือพำย เรือหำงยำว เรือขนส่งสินค้ำ เรือข้ำมฟำก 

เรือหำปลำ เรือท่องเที่ยว 
 

ริมแม่น  ำมองเห็นไม่ชัดเจน และลื่น 
อย่ำเดินหรือวิ่งเล่นใกล้ริมแม่น  ำ เพรำะบริเวณริมแม่น  ำอำจมีวัสดุ/ต้นไม้
ปิดบังอยู่ ท ำให้มองไม่เห็นแนวริมแม่น  ำอย่ำงชัดเจน และอำจพลัดตกหรือ
ลื่นลงไปในน  ำได ้

 

ควำมลึก อุณหภูมิ กระแสน  ำ และวัสดุใต้น  ำ 
ระดับควำมสูงของน  ำในแม่น  ำมีควำมไม่แน่นอน ขึ นกับฤดูต่ำงๆ และในแต่ละ
บริเวณก็มีระดับควำมลึกไม่เท่ำกัน   
 

ใต้น  ำอำจมีกระแสน  ำแรง แหล่งน  ำวน และมีอุณหภูมิค่อนข้ำงต่ ำ รวมทั ง
มีโคลน วัชพืช หรือวัสดุอยู่ใต้น  ำ ซึ่งอำจไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ 
จึงไม่ควรลงไปในน  ำที่ไม่รู้จักและไม่คุ้นเคย  
 

กำรจรำจรทำงน  ำ 
ไม่ควรลงไปในน  ำบริเวณท่ีมีกำรจรำจรทำงน  ำ/สัญจรทำงน  ำ เพรำะพำหนะ
ทำงน  ำส่วนใหญ่ จะมีเครื่องยนต์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยต่อคนที่อยู่ในน  ำได้ 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

ข้อควรค ำนึง 
 กรณีจ ำเป็นต้องลงน  ำ ควรใช้ควำมระมัดระวัง เตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำยให้พร้อม

ก่อนลงน  ำ และน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ติดตัวไปด้วยเสมอ ทั งนี อำจพกมีดหรือวัสดุอื่น
ทีส่ำมำรถน ำมำใช้ตัดวัสดุที่อยู่ใต้น  ำในกรณีที่มีวัสดุพันขำหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่ำงกำย 

 กรณีที่แหล่งน  ำนั น ถูกจัดให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว และมีกิจกรรมทำงน  ำต่ำงๆ 
(เช่น เรือถีบ เรือแคนู เรือคำยัค บำนำนำ่โบ๊ท) ควรจัดให้มีบริเวณเล่นน  ำท่ีแยกกัน
ชัดเจนออกจำกบริเวณที่มีกิจกรรมทำงน  ำ 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

  บึง/ทะเลสำบ 
 

จุดเสี่ยง 
 ริมบึง/ริมทะเลสำบ มองเห็นไม่ชัดเจน และลื่น 
 ควำมลึกของแหล่งน  ำ 
 อุณหภูม ิกระแสน  ำ 
 โคลน วัชพืช ก้อนหิน หรือวัสดุใต้น  ำ 
 กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ (ถ้ำมี) 
 

ริมบึง/ริมทะเลสำบมองเห็นไม่ชัดเจน และลื่น 
อย่ำเดินหรือวิ่งเล่นใกล้ริมบึง/ทะเลสำบ เพรำะริมบึง/ทะเลสำบ มักมีวัสดุ/
ต้นไม้/ต้นหญ้ำปกคลุม ท ำให้มองไม่เห็นแนวขอบที่ชัดเจน และอำจพลัดตก
หรือลื่นลงไปในน  ำได ้
 

ควำมลึกของแหล่งน  ำ 
แต่ละบริเวณของแหล่งน  ำมีควำมลึกไม่เท่ำกัน กรณีจ ำเป็นต้องลงน  ำ ควรใช้
ควำมระมัดระวัง และตรวจสอบระดับน  ำก่อนลงน  ำ โดยกำรหำไม้ยำวๆ 
คล ำทำงไปเรื่อยๆ เพ่ือวัดระดับน  ำเป็นระยะๆ ขณะที่ก้ำวไปข้ำงหน้ำช้ำๆ 
 

อุณหภูมิ กระแสน  ำ และวัสดุใต้น  ำ 
ใต้น  ำอำจมีกระแสน  ำแรง แหล่งน  ำวน และมีอุณหภูมิค่อนข้ำงต่ ำ รวมทั ง
มีโคลน วัชพืช หรือวัสดุอยู่ใต้น  ำ ซึ่งอำจไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ 
จึงไม่ควรลงไปในน  ำที่ไม่รู้จักและไม่คุ้นเคย 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ (ถ้ำมี) 
กรณีแหล่งน  ำนั น มีกิจกรรมทำงน  ำ (เช่น เรือแคนู เรือคำยัค บำนำน่ำโบ๊ท 
เรือข้ำมฟำก เรือหำปลำ เรือท่องเที่ยว) ไม่ควรลงไปในน  ำบริเวณที่มีกิจกรรม
ทำงน  ำ เพรำะพำหนะทำงน  ำอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อคนที่อยู่ในน  ำได ้

 

ข้อควรค ำนึง 
 กรณีจ ำเป็นต้องลงน  ำ ควรใช้ควำมระมัดระวัง เตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำยให้พร้อม

ก่อนลงน  ำ และน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ติดตัวไปด้วยเสมอ ทั งนี อำจพกมีดหรือวัสดุอื่น
ทีส่ำมำรถน ำมำใช้ตัดวัสดุที่อยู่ใต้น  ำในกรณีที่มีวัสดุพันขำหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่ำงกำย 

 กรณีที่แหล่งน  ำนั น ถูกจัดให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว และมีกิจกรรมทำงน  ำต่ำงๆ  
ควรจัดให้มีบริเวณเล่นน  ำท่ีแยกกันชัดเจนออกจำกบริเวณที่มีกิจกรรมทำงน  ำ 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

  ชำยหำด 
 

จุดเสี่ยง 
 ควำมลึก/ระดับน  ำ 
 คลื่น กระแสน  ำ และ Rip Current รวมทั ง Tsunami 
 อุณหภูมิ ก้อนหินหรือวัสดุใต้น  ำ 
 โขดหินที่อยู่บริเวณชำยหำด 
 สัตว์ในทะเล เช่น แมงกะพรุน 
 กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ/กำรจรำจรทำงน  ำ เช่น เจ็ทสกี บำนำน่ำโบ๊ท 

สปีดโบ๊ท เรือข้ำมฟำก เรือท่องเที่ยว เรือหำปลำ  
 

ควำมลึก/ระดับน  ำ 
แต่ละบริเวณของชำยหำดมีควำมลึกไม่เท่ำกัน และระดับน  ำอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จึงควรใช้ควำมระมัดระวัง และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ 
 

คลื่น กระแสน  ำ และ Rip Current รวมทั ง Tsunami 
ในแต่ละช่วงของปี บริเวณชำยหำดจะมีคลื่นหรือกระแสน  ำที่แตกต่ำงกัน 
ซึ่งบำงช่วงมีควำมรุนแรงมำก ไม่เหมำะสมกับกำรลงเล่นน  ำ ดังนั นจึงควร
ศึกษำและสอบถำมข้อมูลก่อนลงเล่นน  ำ รวมทั งปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของ
เจ้ำหน้ำที่/ป้ำยเตือน/สัญลักษณ์อย่ำงเคร่งครัด 
 

ชำยหำดบำงแห่งอำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด Rip Current หรือ Tsunami 
จึงควรศึกษำถึงวิธีกำรปฏิบัติตัวเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยก่อนลงเล่นน  ำ และ
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่/ป้ำยเตือน/สัญลักษณ์อย่ำงเคร่งครัด 
 

สัตว์ในทะเล  

ชำยหำดบำงแห่งอำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรพบสัตว์มีพิษ (เช่น แมงกะพรุน) 
จึงควรศึกษำถึงวิธีกำรปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันและรักษำก่อนลงเล่นน  ำ และ
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่/ป้ำยเตือน/สัญลักษณ์อย่ำงเคร่งครัด 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

อุณหภูมิ ก้อนหินหรือวัสดุใต้น  ำ และโขดหินที่อยู่บริเวณชำยหำด  
ในน  ำจะมีอุณหภูมิต่ ำกว่ำบนผิวดิน และมีก้อนหินหรือวัสดุใต้น  ำ หำกลง
เล่นน  ำ ควรเตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำยและใช้ควำมระมัดระวัง เพรำะ
อำจเป็นตะคริว หรือถูกก้อนหินใต้น  ำบำดขำ หรือวัสดุใต้น  ำพันขำ 
 

โขดหินที่อยู่บริเวณชำยหำดมีควำมลื่น อย่ำปีนขึ นไปเล่น เพรำะอำจ
พลัดตกลงไปในน  ำได ้
 

กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ/กำรจรำจรทำงน  ำ 
ไม่ควรลงไปในน  ำบริเวณที่มีกิจกรรมทำงน  ำ/กำรจรำจรทำงน  ำ เพรำะพำหนะ
ทำงน  ำส่วนใหญ่จะมีเครื่องยนต์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยต่อคนที่อยู่ในน  ำได้ 

 
ข้อควรค ำนึง 

 เรียนรู้กฎควำมปลอดภัยต่ำงๆ และปฏิบัติตำม 
 ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำท่ี หรือป้ำยเตือน หรือสัญลักษณ์ อย่ำงเคร่งครัด 
 ลงเล่นน  ำในบริเวณที่ก ำหนดไว้  
 ใส่เสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว หรือน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ติดตัวไปด้วยเสมอ 
 กรณีที่แหล่งน  ำนั น มีกิจกรรมหรือกำรจรำจรทำงน  ำ ควรจัดให้มีบริเวณเล่นน  ำ

ที่แยกกันชัดเจนออกจำกบริเวณที่มีกิจกรรมหรือกำรจรำจรทำงน  ำ 
 กรณีที่แหล่งน  ำนั น มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด Rip Current หรือ Tsunami หรือ

พบแมงกะพรุนพิษ  ควรจัดให้มีสัญลักษณ์/ป้ำยค ำแนะน ำ/อุปกรณ์ช่วยเหลือ 
ไว้บริเวณชำยหำด เพื่อให้นักท่องเที่ยวสำมำรถปฏิบัติตำมได้ 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

 
บทที่ 3 

ท ำอย่ำงไรให้ปลอดภัย (SAFE) 
 

  ท ำอย่ำงไรให้ปลอดภัย (SAFE) 
 

SPOT 
 เรียนรู้เกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ 

 

ADVICE 
 ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่และป้ำยสัญลักษณ์  
 เรียนรู้กฎควำมปลอดภัยและมำตรกำรป้องกัน  

 

FRIEND 
 ไม่เล่นน  ำคนเดียว ต้องมีผู้ปกครองหรือเพ่ือนเสมอ  
 ถ้ำจะไปเล่นน  ำ ควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ติดตัวไปด้วยเสมอ 

 

EMERGENCY 
 เรียนรู้ทักษะกำรเอำชีวิตรอดในน  ำ, กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ 

และกำรปฐมพยำบำล 
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กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

  SPOT (จุดเสี่ยง: เรียนรู้เกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ) 
 
ตัวอย่ำงค ำตอบจุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ  
(รำยละเอียดจุดเสี่ยงดังเนื อหำในบทที่ 2)  

แหล่งน  ำ ค ำตอบ: 
ในบ้ำน  ถังน  ำ ถังสี กระติกน  ำ 

 กะละมัง/อ่ำงอำบน  ำ/โอ่งขนำดเล็ก 
รอบบ้ำน  แอ่งน  ำ/ร่องน  ำ บ่อน  ำ แหล่งน  ำใต้ถุนบ้ำน 

 สระว่ำยน  ำพลำสติก/สระว่ำยน  ำเคลื่อนที่/สระว่ำยน  ำ 
สระว่ำยน  ำ/
สวนน  ำ 

 ควำมลึก สะดือสระ น  ำวน และกระแสน  ำ (ถ้ำมี) 
 เครื่องเล่นต่ำงๆ เช่น สไลด์เดอร์ สปริงบอร์ด 
 กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ (ถ้ำมี) 

แหล่งน  ำเพ่ือ
กำรเกษตร 
อ่ำงกักเก็บน  ำ  
คลอง แม่น  ำ  
บึง ทะเลสำบ 
 

 ขอบบ่อ/ริมบึง/ริมคลอง/ริมแม่น  ำ (มีวัสดุ/ต้นไม้/
ต้นหญ้ำปกคลุม ลื่น และชัน) 

 ควำมลึก อุณหภูมิ และกระแสน  ำ 
 โคลน วัชพืช ก้อนหิน หรือวัสดุใต้น  ำ 
 กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ เชน่ ลอ่งแกง่ เรือแคนู เรือคำยัค 

เจ็ทสกี บำนำน่ำโบ๊ท 
 กำรจรำจรทำงน  ำ เช่น เรือพำย เรือหำงยำว เรือหำปลำ 

เรือท่องเที่ยว เรือข้ำมฟำก เรือขนส่งสินค้ำ 
ชำยหำด  ควำมลึก ระดับน  ำ อุณหภูมิ กระแสน  ำ และคลื่น 

 Rip Current และ Tsunami 
 ทรำยดูด ก้อนหินหรือวัสดุใต้น  ำ โขดหินบริเวณชำยหำด 
 สัตว์ในทะเล เช่น แมงกะพรุน 
 กิจกรรมบริเวณแหล่งน  ำ เช่น เจ็ทสกี บำนำน่ำโบ๊ท  
 กำรจรำจรทำงน  ำ เช่น สปีดโบ๊ท เรือข้ำมฟำก เรือหำปลำ 

เรือท่องเที่ยว  



18                                             ข้อแนะน ำแนวปฏิบัติ: ควำมปลอดภัยทำงน  ำ (Quick Guide: Water Safety) 

กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

  ADVICE (ค ำแนะน ำ: ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ-ป้ำยสัญลักษณ ์
และเรียนรู้กฎควำมปลอดภัย/มำตรกำรป้องกัน) 

 
 ตัวอย่ำงสัญลักษณ์ต่ำงๆ 
 

   
ควรสวมเสื อชูชีพ ระวัง! น  ำลึก อันตรำย!  

บริเวณเล่นสกีน  ำ 
   

   
อันตรำย!  

บริเวณเรือแล่นผ่ำน 
ระวังแมงกะพรุน พื นที่เสี่ยงภัยคลื่นยักษ์ 

(Tsunami) 
   

  

 

ห้ำมว่ำยน  ำ ห้ำมด ำน  ำ  
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อันตรำยมำก หำ้มเล่นน  ำเด็ดขำด อันตรำย ห้ำมเล่นน  ำ 

  

  
เล่นน  ำด้วยควำมระมดัระวัง บริเวณนี มีเจ้ำหน้ำท่ี Lifeguard 

สำมำรถเล่นน  ำได ้

  

  
ระวัง! สัตว์ทะเล  

(แมงกะพรุน ปลำกระเบน อื่นๆ) 
ระหว่ำงธงนี  เป็นบริเวณส ำหรับ 

กีฬำทำงน  ำ 
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 ตัวอย่ำงค ำตอบกฎควำมปลอดภัย/มำตรกำรป้องกนั  
 

แหล่งน  ำ ค ำตอบ: 
ในบ้ำน/ 
รอบบ้ำน 

 เทน  ำทิ ง ปิดฝำถังน  ำ  
 อย่ำเดินใกล้แหล่งน  ำ (เพรำะอำจลื่นตกลงไป) 
 อย่ำเก็บของที่อยู่ในน  ำ อย่ำก้ม/ชะโงกลงไปดูในน  ำ 

สระว่ำยน  ำ/ 
สวนน  ำ 

 ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
 ใส่ชุดที่เหมำะสมตำมข้อก ำหนดของสถำนที่ (ชุดว่ำยน  ำ 

หมวกว่ำยน  ำ ฯลฯ) 
 ไม่เล่นน  ำคนเดียว ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเสมอ 
 เล่นน  ำในบริเวณท่ีจัดไว้ให้หรือมีเจ้ำหน้ำที่ดูแล 

แหล่งน  ำเพ่ือ
กำรเกษตร/
อ่ำงกักเก็บน  ำ  
คลอง แม่น  ำ  
บึง ทะเลสำบ 

 ปฏิบัติตำมป้ำยหรือสัญลักษณ์เตือนต่ำงๆ  
 ไม่เดินใกล้แหล่งน  ำ (เพรำะอำจลื่นตกลงไป) 
 ไม่ว่ำยน  ำ/เล่นน  ำคนเดียว ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเสมอ 
 ไม่กระโดดลงน  ำในบริเวณน  ำตื นหรือไม่ทรำบสภำพใต้น  ำ 
 กรณีที่ต้องลงน  ำ ควรน ำอุปกรณ์ช่วยลอยน  ำติดตัว

ไปด้วยเสมอ 
ชำยหำด  ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ และป้ำยหรือ

สัญลักษณ์เตือนต่ำงๆ 
 เล่นน  ำในบริเวณท่ีจัดไว้ให้หรือมีเจ้ำหน้ำที่ดูแล 
 ใส่เสื อชูชีพขณะลงเรือหรือท ำกิจกรรมทำงน  ำ 
 ควรว่ำยน  ำขนำนฝั่ง 
 ไม่ว่ำยน  ำ/เล่นน  ำคนเดียว ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเสมอ 
 ไม่ว่ำยน  ำ/เล่นน  ำเวลำกลำงคืนหรือเวลำฝนตกฟ้ำคะนอง 
 ไม่กระโดดลงน  ำในบริเวณน  ำตื นหรือไม่ทรำบสภำพใต้น  ำ 
 ไม่ใส่กำงเกงยีนส์/กำงเกงขำยำว ลงเล่นน  ำ 
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 กฎควำมปลอดภัยทั่วไปและเหตุผลกำรปฏิบัติตำม 
(ที่มำ: หนังสือหลักสูตรวำ่ยน  ำเพื่อเอำชวีิตรอดและคู่มือกำรสอน ตอนที ่3 หนว่ยกำรเรียนที่ 1) 
 

1)  ไม่ว่ำยน  ำคนเดียว ควรว่ำยกับเพื่อนหรือเป็นกลุ่มหรืออย่ำงน้อยมีผู้อื่น
รู้ว่ำ เรำลงเล่นน  ำอยู่ที่ใด 
เหตุผล  ระบบจับคู่หรือ Buddy System เป็นระบบควำมปลอดภัยในกำร
ท ำกิจกรรมทำงน  ำที่ดีมำก คือ ลงเล่นน  ำเป็นคู่ หำกเกิดอะไรขึ น
ก็จะมีอีกคนหนึ่งให้ควำมช่วยเหลือได้หรือรู้ว่ำเกิดอะไรขึ นตรงจุดไหน 
ให้รำยละเอียดได้ แม้คู่หูจะไม่ลงน  ำก็รู้ว่ำใครลงน  ำหรือว่ำยน  ำอยู่ตรงไหน  

2)  ลงเล่นน  ำหรือว่ำยน  ำในบริเวณที่จัดไว้ให้หรือมีเจ้ำหน้ำที่ชีวพิทักษ์  
(Lifeguard) คอยดูแล 
เหตุผล กำรลงว่ำยน  ำหรือเล่นน  ำในพื นที่ท่ีจัดให้ว่ำยน  ำและมีเจ้ำหน้ำที่
ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ดูแล ย่อมมีควำมปลอดภัยทั งสถำนที่และอุปกรณ์ 
ควำมพร้อมในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ไม่ต้องกังวลอันตรำยจำกเรือ 
ตอไม้ใต้น  ำ ที่อำจเป็นอันตรำยต่อเรำ หำกเกิดอุบัติเหตุใดๆ เจ้ำหน้ำที่
ก็สำมำรถที่จะให้ควำมช่วยเหลือได้ 

3)  ไม่ว่ำยน  ำออกไปไกลจำกฝั่ง ควรว่ำยน  ำขนำนฝั่ง  
เหตุผล กำรว่ำยน  ำ หำกต้องกำรว่ำยน  ำระยะทำงไกลๆ ในแหล่งน  ำทั่วไป 
ควรจะว่ำยขนำนไปตำมฝั่ง หำกหมดก ำลังจะได้เข้ำฝั่งได้ใกล้ๆ หำกเรำ
ว่ำยไกลออกไปจำกฝั่ง เมื่อหมดแรงเรำจะต้องว่ำยกลับเข้ำฝั่ง ซึ่งไกล
พอๆ กับท่ีเรำว่ำยออกไป 

4)  ไม่ลงว่ำยน  ำ เล่นน  ำในเวลำกลำงคืน 
เหตุผล ตอนใกล้รุ่งและใกล้ค่ ำ มักเป็นช่วงเวลำที่สัตว์ออกหำกิน เช่น 
ฉลำม งูทะเล จึงอำจเกิดอันตรำยจำกสัตว์เหล่ำนี ได้ และในช่วงใกล้ค่ ำ
หำกเกิดเหตุกำรณ์จะให้ควำมช่วยเหลือได้ยำกเพรำะมองไม่ค่อยเห็น
และควำมมืดท ำให้เรำไม่เห็นสัตว์ที่จะเข้ำมำท ำอันตรำยเรำด้วย  
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5)  ไม่ควรลงเล่นน  ำขณะมีฝนตกหรือฝนฟ้ำคะนอง 
เหตุผล ในสระว่ำยน  ำมักมีสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนๆ ที่สูงกว่ำสระว่ำยน  ำก็ไม่น่ำจะ
มีอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ แต่หำกเป็นในแหล่งน  ำกว้ำงๆ กำรที่เรำลอยอยู่ในน  ำ
อำจจะเป็นจุดที่สูงกว่ำผิวน  ำอ่ืนๆ ซึ่งฟ้ำอำจจะผ่ำลงมำที่เรำได้ นอกจำกนั น
ควำมเย็นอำจท ำให้เรำเป็นตะคริวและฝนตกท ำให้มองเห็นไม่ชัด 

6)  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน ก ำไล ต่ำงหูหรือนำฬิกำลงน  ำ 
เหตุผล เมื่อเรำอยู่ในน  ำ ร่ำงกำยของเรำจะหมุนไปได้ทุกด้ำน เครื่องประดับ
เหล่ำนี  เมื่อถูกน  ำจะลื่น หลวม แกว่ง ไปได้รอบทิศทำงตำมกำรเคลื่อนไหว
ของร่ำงกำย อำจจะหลุดหล่นโดยไม่รู้ตัว และอำจสูญหำยได้ โดยอำจมี
ผู้เก็บได้แล้วไม่ส่งคืน ยำกแก่กำรค้นหำ และเครื่องประดับเหล่ำนี ส่วนใหญ่
จะแข็ง มีควำมคมในตัว อำจจะท ำให้เกิดบำดแผลแก่ตนเองหรือผู้อื่นได้ 

7)  ไม่กระโดดลงน  ำในบริเวณน  ำขุ่นหรือไม่ทรำบสภำพใต้น  ำ 
เหตุผล น  ำใสๆ ที่มองดูว่ำลึก อำจตื นก็ได้ ยิ่งน  ำขุ่นและไม่เคยลงมำก่อน 
ไม่ควรกระโดดลงน  ำ เพรำะอำจมีตอไม้ กิ่งไม้อยู่ใต้น  ำ ซึ่งอำจก่อให้เกิด
อันตรำยได้  รวมทั งหำกเป็นบริเวณน  ำตื น ถ้ำกระโดดลงไปอำจท ำให้
ขำหักได้ ส่วนบริเวณน  ำลึกถ้ำว่ำยน  ำยังไม่เป็นอำจจมน  ำได้ 

8) ห้ำมวิ่ง เล่นผลักกัน ชกกันในน  ำหรือบนพื นรอบๆ แหล่งน  ำ หรือวิ่งกระโดด
ลงน  ำ  
เหตุผล เนื่องจำกพื นที่บริเวณรอบๆ แหล่งน  ำอำจจะเปียกน  ำและลื่น 
จึงอำจเกิดกำรลื่นและพลัดตกลงน  ำได้ กำรวิ่งและกระโดดลงน  ำ อำจจะ
ลื่น ล้ม ไปกระทบกระแทกหรือหล่นลงไปโดนคนหรือวัสดุที่อยู่ในน  ำ 
ซึ่งแรงกระแทกจะรุนแรงมำก 

9)  ห้ำมเล่นหรือแกล้งจมน  ำ ไม่อนุญำตให้ฝึกด ำน  ำทนหรือด ำน  ำแข่งกัน 
เหตุผล กำรแกล้งจมน  ำ ฝึกด ำน  ำทน แข่งด ำน  ำ ล้วนมีอันตรำยต่อผู้เล่น 
เพรำะเจ้ำหน้ำที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) จะคอยสังเกตและให้ควำมช่วยเหลือ
คนจมน  ำ หำกมีกำรล้อเล่นบ่อยๆ จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่เกิดควำมไม่แน่ใจ 
อำจท ำให้ปฏิบัติงำนผิดพลำดหรือบกพร่องได้ 
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10)  ไม่ควรลงเล่นน  ำหำกดื่มสุรำ เมำยำ อดนอน อ่อนเพลีย 
เหตุผล สุรำ ยำ กำรอดนอนและควำมอ่อนเพลีย ท ำให้ร่ำงกำยอ่อนแอ 
ควบคุมกล้ำมเนื อไม่ได้ อำจเป็นตะคริว ซึ่งเป็นสำเหตุที่ท ำให้คนจมน  ำ
เสียชีวิตมำกที่สุดสำเหตุหนึ่ง รวมทั งไม่สำมำรถจะช่วยตัวเองได้ อำจจะ
ท ำให้ผู้อ่ืนที่เข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือต้องเสียชีวิตไปด้วย 

11)  ทำนอำหำรให้เรียบร้อยก่อนลงสระอย่ำงน้อย 30 นำที และไม่ควร
ทำนอำหำรในขณะว่ำยน  ำหรือเล่นน  ำ 
เหตุผล เพ่ือให้อำหำรที่ทำนเข้ำไปได้ย่อยไปแล้วส่วนหนึ่ง จะได้ไม่เกิด
กำรส ำลักหรืออำเจียน 

12)  เตรียมชุดที่เหมำะสมส ำหรับลงเล่นน  ำหรือว่ำยน  ำ ไม่ควรใส่กำงเกง
ขำยำวลงเล่นน  ำ  
เหตุผล เวลำไปว่ำยน  ำที่สระว่ำยน  ำต้องใช้ชุดว่ำยน  ำ เวลำไปเที่ยวทะเล
หรือน  ำตกจะต้องเตรียมชุดไปเล่นน  ำที่เหมำะสม ไม่ควรใส่กำงเกงขำยำว 
เพรำะทั งหนัก เกะกะ เนื อผ้ำแข็ง ยิ่งกำงเกงยีนส์ยิ่งอันตรำยมำก      

13)  เด็กเล็กทั งที่ว่ำยน  ำเป็นหรือไม่เป็น ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลำ  
แม้จะใช้อุปกรณ์ช่วยลอยน  ำ 
เหตุผล ไม่ว่ำน  ำจะตื นหรือลึก คนเรำสำมำรถจมน  ำเสียชีวิตได้ทั งนั น 
เด็กเล็กๆ รวมทั งคนที่ว่ำยน  ำไม่เป็นหรือเพ่ิงเริ่มหัดหรือว่ำยน  ำเป็นใหม่ๆ 
ล้วนแต่อำจจมน  ำเสียชีวิตได้ทั งนั น แม้แต่คนว่ำยน  ำเป็นยังจมน  ำได้  
ดังนั นหำกยังว่ำยน  ำไม่แข็ง แมจ้ะสวมใส่อุปกรณ์ช่วยลอยตัว ก็ต้องมีคน
คอยดูแลอย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ 

14)  พบเห็นคนจมน  ำ อย่ำเข้ำไปช่วยเอง โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ชีวพิทักษ์ 
(Lifeguard) หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีดูแล 
เหตุผล กำรช่วยคนจมน  ำอำจมีอันตรำยถึงชีวิต จึงไม่ควรเข้ำไปให้
ควำมช่วยเหลือเองเพรำะอำจพลำดถูกคนจมน  ำกอดรัดจนจมน  ำไปด้วย 
หำกพบเห็นคนจมน  ำควรแจ้งเจ้ำหน้ำที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) หรือ
เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลอยู่บริเวณนั น ซึ่งได้รับกำรฝึกวิธีกำรช่วยคนจมน  ำ
มำโดยเฉพำะ ท ำกำรช่วยเหลือจะปลอดภัยมำกกว่ำ 
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15)  เตรียมอุปกรณ์ส ำหรับช่วยชีวิตไว้เสมอ เช่น ห่วงชูชีพ ไม้ เชือก ฯลฯ 
เหตุผล อุบัติเหตุเกิดขึ นได้ทุกเวลำ ทุกที่ กำรช่วยคนตกน  ำด้วยกำรใช้
อุปกรณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด ดังนั นกำรจัดเตรียมอุปกรณ์
ช่วยชีวิตไว้ล่วงหน้ำให้มีควำมพร้อมเสมอ เป็นกำรรักษำควำมปลอดภัย
ในกำรท ำกิจกรรมทำงน  ำที่ดีท่ีสุด  
 

กำรจัดเตรียมอุปกรณท์ี่ลอยน  ำได้ส ำหรับช่วยตนเอง ได้แก่ ชูชีพ 
ขวดน  ำดื่มพลำสติก ถังแกลลอนพลำสติก ส ำหรับกำรใช้ช่วยให้ลอยตัว
ไดน้ำนๆ  

 

กำรเตรียมไม้ยำวๆ ไว้ยื่นให้คนตกน  ำจับ ถังหรือห่วงชูชีพไว้โยน
ให้คนตกน  ำจับ และเชือกยำวๆ ส ำหรับคนตกน  ำที่อยู่ไกลเกินที่จะยื่นไม้
หรือโยนถังให ้ท ำให้เรำไม่ต้องเสี่ยงชีวิตในกำรที่จะต้องลงน  ำและว่ำยน  ำ
ออกไปช่วยคนตกน  ำ  

 

กรณจี ำเป็นต้องว่ำยน  ำออกไปช่วย ควรน ำอุปกรณ์ที่ลอยน  ำได้
ติดตัวไปด้วย และว่ำยออกไปพร้อมกับน ำแท่งโฟม (Rescue tube) 
ยำวประมำณ 1 เมตร ผ้ำเช็ดตัว ผ้ำขำวม้ำ จำกนั นยื่นให้คนตกน  ำจับ
แล้วลำกเข้ำฝั่ง โดยที่เรำไม่โดนหรือต้องจับตัวคนตกน  ำ ซึ่งจะปลอดภัย
มำกกว่ำกำรเข้ำไปถึงตัวและจับคนตกน  ำลำกเข้ำฝั่ง ซึ่งอันตรำยมำก 
อำจถูกคนตกน  ำกอดรัดจนจมน  ำไปด้วย 
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ข้อควรค ำนึง 
 

ปัจจัยหลักที่เป็นสำเหตุให้เกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน คือ  
1) กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรว่ำยน  ำของตนเองสูงเกินไป ซึ่งอำจ

ท ำให้เกิดอันตรำยได้ 
2) กำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพรำะแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อร่ำงกำย 

และลดควำมสำมำรถในกำรใช้วิจำรณญำณ  
 

ห่วงยำงพลำสติก ปลอกแขนพลำสติก เสื อพลำสติก 
อุปกรณ์เหล่ำนี ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิต เป็นเพียงของเล่นหรืออุปกรณ์เล่นน  ำ 
ไม่มีควำมแข็งแรง ทนทำนเพียงพอ อำจจะรั่วหรือหลุดจำกกำรสวมใส่  
ท ำให้เด็กที่สวมใส่จมน  ำได้ 
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 เสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว 
(ที่มำ: กองป้องกันกำรบำดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข) 
 

กำรใช้เสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว 
 สวมเสื อชูชีพที่เหมำะสมกับขนำดน  ำหนักของตัวเองทุกครั งที่เดินทำงทำงน  ำ 
 เพ่ือควำมปลอดภัย เมื่อใส่เสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัวแล้ว ควรล็อคในทุกจุด 

รวมทั งสำยคล้องขำ 
 หำกใส่เสื อพยุงตัว ต้องตีขำช่วยเพื่อให้หน้ำไม่คว่ ำ และสำมำรถเคลื่อนที่

ไปในน  ำ  
 กรณีสลบหรือไม่รู้สึกตัว ผู้ใส่เสื อพยุงตัวอำจจมน  ำเสียชีวิตได้ เพรำะ

เสื อพยุงตัวจะไม่ช่วยพลิกให้หน้ำของผู้สวมใส่หงำยขึ นเหนือน  ำเหมือนกับ
เสื อชูชีพ 

 
ควำมแตกต่ำงของเสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว 
 

เสื อชูชีพ เสื อพยุงตัว 
  

 มีแรงลอยตัวสูง ใช้ได้ทุกสภำพ
อำกำศ ทั งในน  ำทะเล น  ำเชี่ยว 
น  ำไหล 

 ถูกออกแบบให้พลิกตัว
ผู้ประสบภัยในท่ำนอนคว่ ำ 
ในน  ำให้หงำยหน้ำขึ น  

 สำมำรถใช้กับผู้ประสบภัย 
ที่ไม่รู้สึกตัว/หมดสติ/สลบ 

 เหมำะส ำหรับกีฬำทำงน  ำ เช่น 
สกีน  ำ เจทสกี แล่นเรือใบ เรือแคนู 
เรือคำยัค 

 ใส่สบำย และเคลื่อนไหวได้
คล่องตัว 

ข้อจ ำกัด 
 เทอะทะ และจ ำกัดกำร

เคลื่อนไหว 

ข้อจ ำกัด 
 ไม่ได้ถูกออกแบบให้ช่วยพลิกตัว

ผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่ำหงำยหน้ำ  
 เหมำะส ำหรับผู้ที่มีสติและรู้สึกตัว 
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เสื อชูชีพ 
 

 
 

เสื อพยุงตัว 
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 Rip Current 
(ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 
 

Rip Current เป็นกระแสน  ำที่พัดในแนวตั งฉำกกับชำยฝั่งออกสู่ทะเล เกิดจำก
แนวสันทรำยหรืออุปสรรคใต้น  ำ ปิดกั นมิให้ไหลกลับคืนท้องทะเลได้สะดวก
นอกจำกบำงช่องทำงเท่ำนั น หรือเกิดจำกกำรที่น  ำไหลพัดสอบมำปะทะ
แล้วไหลย้อนกลับออกไปในทะเล  

 

สิ่งกีดขวำงกระแสน  ำ เช่น แนวหิน แนวปะกำรัง หรือสันทรำยที่อยู่ใต้น  ำ  
ซึ่งแนวหินหรือแนวปะกำรังมักจะอยู่คงที่ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถบอกเตือนกันได้ 
แต่แนวสันทรำยมักจะมีกำรเคลื่อนพังหรือก่อตัวขึ นใหม่ ยำกแก่กำรระวังป้องกัน 

 

แนวสันทรำยใต้น  ำ มักเกี่ยวพันกับฤดูกำล และสภำพอำกำศ หลังฝนตกหนัก 
หรือในช่วงที่คลื่นน  ำทะเลปั่นป่วน มักมีผลให้ทรำยตำมชำยหำดพังไหลย้อน
ลงไปตกตะกอนนอกแนวขอบชำยฝั่งทะเล ซึ่งทรำยเหล่ำนี เองเป็นสันทรำย
ใต้น  ำที่ขัดขวำงกำรไหลย้อนกลับของน  ำทะเลที่ถำโถมเข้ำฝั่ง ด้วยอิทธิพล
ของคลื่นน  ำทะเลจ ำนวนมำกถูกบังคับให้ไหลย้อนกลับออกไปในช่องเปิด
ของสันทรำย และกลำยเป็น Rip Current  ดังนั นหลังฝนตกหนักหรือหลังจำก
วันที่ทะเลปั่นป่วน ควรงดเล่นน  ำทะเลสัก 2 - 3 วัน เพรำะหลังจำกนั น สันทรำย
ทะเลที่เกิดขึ นจะพัง และทรำยจะถูกกอบขึ นมำกองบนทรำยตำมเดิม 
 

   

Rip Current 
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สถำนที่มักพบ Rip Current 
 ฝั่งอ่ำวไทย เช่น หำดแม่ร ำพึง จังหวัดระยอง  หำดทรำยขำว เกำะช้ำง 

จังหวัดตรำด 
 ฝั่งอันดำมัน เช่น หำดกะตะ กะรน ป่ำตอง และหำดสุรินทร์ จังหวัดภูเก็ต 
 
วิธีสังเกต 
สังเกตสีของน  ำทะเล เพรำะมันเป็นกระแสน  ำที่พำเอำตะกอนออกไป
นอกชำยฝั่ง บริเวณกระแสน  ำจึงมีควำมขุ่นแตกต่ำงไปจำกน  ำทะเลทั่วๆ ไป 
มีกำรไหลวน ปั่นป่วน เพรำะควำมแรง และมีลักษณะคล้ำยรูปดอกเห็ด 
โดยมีล ำต้นยื่นจำกชำยฝั่ง ส่วนที่เป็นหมวกเห็ดยื่นไปในทะเลลึก ขนำดยิ่งใหญ่
และยิ่งไกลก็ยิ่งแรงมำก  
 

   
Rip Current 
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วิธีกำรเอำชีวิตรอด 
หำกเกดิพลัดหลงเข้ำไปยังบริเวณท่ีเกิด Rip Current อย่ำพยำยำมว่ำยทวน
กระแสน  ำเพ่ือกลับเข้ำฝั่งทันที แต่ให้ว่ำยขนำนไปกับชำยฝั่งจนอยู่นอกเส้นทำง
ของกระแสน  ำที่เกิด Rip Current แล้วจึงว่ำยกลับเข้ำฝั่ง  
 

 
วิธีกำรเอำชีวิตรอดจำก Rip Current 

 
หมำยเหตุ   
สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ Rip Current ในรูปแบบ Augmented Reality 
(AR) ของกองป้องกันกำรบำดเจ็บ กรมควบคุมโรค ได้ที่ Application  
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 คลื่นสึนำมิ (Tsunami)  
(ที่มำ: โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว) 
 

คลื่นสึนำมิ (Tsunami) หมำยถึง คลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหำสมุทรด้วยควำมเร็ว
สูงมำก และมีพลังรุนแรง สำมำรถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทำงไกลๆ 
เมื่อเคลื่อนที่เข้ำสู่บริเวณชำยฝั่งจะท ำให้เกิดเป็นคลื่นขนำดใหญ่มำก 
ที่เรียกกันว่ำ คลื่นยักษ์ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงใหญ่หลวงต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของผู้คนที่อำศัยอยู่ตำมบริเวณชำยฝั่ง  
 

คลื่นชนิดนี แตกต่ำงจำกคลื่นธรรมดำที่เกิดจำกแรงลม พัดผ่ำนเหนือพื นผิวน  ำ
ในท้องทะเล  ค ำว่ำ “สึนำมิ (Tsunami)” มำจำกภำษำญี่ปุ่น แปลว่ำ 
คลื่นอ่ำวจอดเรือ (Harbour Waves) เนื่องจำกบริเวณชำยฝั่งที่เป็นอ่ำวจอดเรือ 
มักได้รับภัยจำกคลื่นชนิดนี อยู่บ่อยๆ ต่อมำชื่อนี ได้น ำไปใช้แพร่หลำยจนเป็น
ที่เข้ำใจกันโดยทั่วไป 
 

ลักษณะที่ส ำคัญของคลื่นสึนำมิ คือ เป็นคลื่นที่เคลื่อนตัวในมหำสมุทร  
ประกอบด้วยชุดคลื่นที่มีควำมยำวมำก โดยมีระยะทำงระหว่ำงยอดคลื่น
แต่ละลูกตั งแต่ 100 ถึง 200 กิโลเมตร และมีคำบคลื่นคือ ช่วงเวลำเคลื่อนที่
ของยอดคลื่นแต่ละลูกตั งแต่ 10 นำที ถึง 1 ชั่วโมง สำมำรถเคลื่อนที่
ด้วยควำมเร็วสูงตั งแต่ 700 ถึงมำกกว่ำ 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนที่
ไปได้ในระยะทำงไกลหลำยร้อยหรือหลำยพันกิโลเมตร  ขณะเคลื่อนที่อยู่ใน
บริเวณน  ำลึก ควำมสูงของคลื่นมีเพียง 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร แต่เมื่อ
เข้ำไปถึงบริเวณน  ำตื น ใกล้ชำยฝั่ง จะเพ่ิมควำมสูงและควำมรุนแรงมำกขึ น
ตำมล ำดับ จนอำจมีลักษณะคล้ำยก ำแพงน  ำขนำดใหญ่ที่ถำโถมเข้ำหำชำยฝั่ง 
คลื่นอำจเพ่ิมควำมสูงได้มำกถึง 30 เมตร 
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เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงคลื่นสึนำมิกับคลื่นธรรมดำที่เกิดจำก
กระแสลมให้เห็นได้ดังต่อไปนี  
 

ลักษณะของคลื่น คลื่นธรรมดำ คลื่นสึนำมิ 
ควำมยำวคลื่น 100 – 1,000 เมตร 100 – 200 กิโลเมตร 
คำบคลื่น เป็นวินำทีถึงนำที 10 นำที – 1 ชั่วโมง 
ควำมเร็ว 
ในกำรเคลื่อนที่ 

ไม่เกิน 80 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง 

700 – 800 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง 

ควำมสูงของคลื่น 
เมื่อซัดเข้ำฝั่ง 

ประมำณ 1 เมตร อำจสูงถึง 30 เมตร 

แนวคลื่นถดถอย แนวน  ำลง ระดับชำยฝั่งลดลงมำก
อย่ำงผิดปกติ 

แนวคลื่นท่วมฝั่ง* 
(run - up) 
*แนวคลื่นที่ซัดเข้ำหำฝั่ง 

แนวน  ำขึ น ระดับน  ำสูงมำก  
จนไหลบ่ำเข้ำไปท่วม

บริเวณชำยฝั่ง 
 
 

 
 

คลื่นสึนำมิ (Tsunami) 
 

คลื่นสึนำมิ เมื่อ 11 มีนำคม พ.ศ. 2554 ณ ประเทศญีปุ่่น 
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สำเหตุของกำรเกิดคลื่นสึนำมิ (Tsunami) 
คลื่นสึนำมิไม่ได้เกิดจำกลมพำยุเหมือนอย่ำงคลื่นธรรมดำ เพรำะเมื่อเกิด
คลื่นสึนำมิ ท้องฟ้ำอำจปลอดโปร่งไม่มีลมพำยุเลยก็ได้ แต่คลื่นสึนำมิเกิดจำก
กำรไหวสะเทือนของเปลือกโลกอย่ำงรุนแรงใต้พื นท้องทะเล และมหำสมุทร 
ซึ่งปลดปล่อยพลังงำนมหำศำลออกมำ ท ำให้มวลน  ำในมหำสมุทรเกิดกำร
เคลื่อนไหวกลำยเป็นคลื่นขนำดใหญ่ แผ่กระจำยเป็นวงกว้ำงออกไปจำก
บริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลำงของแผ่นดินไหว 
 

นักวิชำกำรจึงแบ่งสำเหตุของกำรเกิดคลื่นสึนำมิเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
คลื่นสึนำมิจำกแผ่นดินไหว (seismic tsunami) และคลื่นสึนำมิไร้แผ่นดินไหว 
(non - seismic tsunami) 
 คลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหว 

 เป็นผลมำจำกกำรเกิดแผ่นดินไหวในระดับที่รุนแรง  คือ ตั งแต่ 
8.0 ขึ นไปตำมมำตรำริกเตอร์ โดยมีจุดศูนย์กลำงแผ่นดินไหวอยู่ใต้
พื นท้องมหำสมุทร หรือที่บริเวณใกล้ชำยฝั่งทะเล  

 บริเวณท่ีมักเกิดคลื่นสึนำมิบ่อยครั ง คือ ในมหำสมุทรแปซิฟิก 
 คลื่นสึนามิไร้แผ่นดินไหว แบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด  

 เกิดจำกปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ ดังนี  แผ่นดินถล่มขนำดใหญ่
ใกล้ชำยฝั่งทะเล หรือกำรปะทุอย่ำงรุนแรงของภูเขำไฟใต้ทะเลหรือ
บนเกำะในทะเล หรือกำรพุ่งชนของอุกกำบำตลงบนพื นน  ำในมหำสมุทร 

 เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ เช่น กำรทดลองระเบิดปรมำณู 
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วิธีสังเกต 
 เมื่อรู้สึกว่ำมีกำรสั่นไหวเกิดขึ น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชำยฝั่ง 

ให้รีบออกจำกบริเวณชำยฝั่งไปยังบริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันที โดยไม่ต้อง
รอประกำศจำกทำงกำร เนื่องจำกคลื่นสึนำมิเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วสูง 

 สังเกตปรำกฏกำรณ์ของชำยฝั่ง หำกเกิดกำรลดลงของระดับน  ำทะเล
อย่ำงรวดเร็ว หลังกำรเกิดแผ่นดินไหวให้สันนิษฐำนว่ำ อำจเกิดคลื่นสึนำมิ
ตำมมำได้ ให้อพยพคนในครอบครัว สัตว์เลี ยง ให้อยู่ห่ำงจำกชำยฝั่งมำกๆ 
และอยู่ในที่น  ำท่วมไม่ถึง 

 
12 ขั นตอนกำรเอำตัวรอดจำกคลื่นสึนำมิ (Tsunami)  
(ที่มำ: กองธรณีวิทยำ กรมทรัพยำกรธรณี กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 
 

(1)  ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับอันตรำยที่มำจำกสึนำมิไว้ล่วงหน้ำ โดยเฉพำะ
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณท่ีมีควำมเสี่ยงจะเกิดสึนำมิ เช่น 
 บ้ำน โรงเรียน สถำนที่ท ำงำนอยู่ติดกับชำยฝั่งทะเล 
 ระดบัควำมสูงของบ้ำน โรงเรียน สถำนที่ท ำงำน มีควำมสูงต่ ำกว่ำ

ระดับน  ำทะเล 
 เป็นพื นที่บริเวณท่ีมีสัญญำณเตือนภัยสึนำมิ 

(2) มีกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ หำกพื นที่บริเวณที่คุณอำศัยมีควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดสึนำม ิ
 เตรียมอุปกรณ์เอำตัวรอดไว้ เช่น อำหำร น  ำ ชุดปฐมพยำบำลเบื องต้น 

และต้องจัดเตรียมไว้ในที่ซึ่งสำมำรถหยิบใช้ได้ง่ำยในกรณีฉุกเฉิน 
 ชุดอุปกรณ์ส ำหรับเอำตัวรอดต้องเตรียมไว้ให้เพียงพอส ำหรับคน

ในครอบครัว และอย่ำลืมเตรียมยำเฉพำะส ำหรับผู้ป่วยในครอบครัว 
 ต้องมีกำรเตรียมแผนกำรอพยพไว้ล่วงหน้ำส ำหรับครอบครัว 
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(3) มีกำรพัฒนำแผนกำรเอำตัวรอดจำกสึนำมิร่วมกับชุมชนและหน่วยงำน
ท้องถิ่น 
 ระดมควำมคิดเพ่ือหำแนวทำงกำรวำงแผนในกำรอพยพ 
 ด ำเนินกำรฝึกซ้อมตำมแผนกำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ

สมำชิกในชุมชนมีควำมเข้ำใจแผนกำรที่ตรงกัน รวมทั งแนวทำง
กำรช่วยเหลือคนป่วย และคนพิกำร 

 ตรวจสอบสัญญำณกำรเตือนภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีกำรแจกคู่มือ 
หรือใบปลิวเรื่องแผนกำรอพยพแก่สมำชิกในชุมชน 

(4) ฝึกตัวเองให้เป็นคนช่ำงสังเกตสิ่งรอบข้ำงอยู่เสมอ เพรำะก่อนเกิดสึนำมิ
จะมีเหตุกำรณ์ทำงธรรมชำติที่จะเป็นตัวเตือนภัยล่วงหน้ำได้  เช่น 
กำรลดลงของระดับน  ำทะเลอย่ำงรวดเร็ว เป็นสัญญำณเตือนภัยว่ำ
ก ำลังจะมีคลื่นสึนำมิตำมมำ หรือพฤติกรรมกำรแสดงออกของสัตว์
ที่เปลี่ยนไป 

(5) ใส่ใจต่อค ำเตือนของชุมชน และหน่วยงำนภำครัฐที่มีกำรแจ้งเตือน
ล่วงหน้ำ พร้อมกับเตรียมอพยพตำมแผนกำรของชุมชนที่เตรียมไว้ 

(6) กำรปฏิบัติตัว กรณคีลื่นสึนำมิก ำลังเคลื่อนที่เข้ำใกล้ชำยฝั่งอย่ำงรวดเร็ว 
 รีบออกห่ำงจำกบริเวณชำยฝั่งให้เร็วที่สุด และหนีขึ นที่สูง เช่น 

ภูเขำสูง 
 หำกท่ำนไม่สำมำรถหนีห่ำงจำกชำยฝั่งได้แล้ว ให้พยำยำมมองหำ

ที่สูงและต้องมีควำมแข็งแรงคงทน เช่น บ้ำน อำคำร โดยท่ำนต้อง
ปีนขึ นไปให้สูงที่สุดแม้กระท่ังหลังคำ เท่ำท่ีท่ำนจะสำมำรถท ำได้ 

 ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถท ำตำมวิธีที่แนะน ำเบื องต้นได้แล้ว 
ทำงเลือกที่ดีที่สุดคือ มองหำต้นไม้ที่สูงและมีควำมแข็งแรง ท่ำนต้อง
ปีนขึ นไปให้สูงที่สุด 

 หำกพบว่ำตัวเองหนีไม่ทันและก ำลังจะจมน  ำให้มองหำสิ่งที่สำมำรถ
ลอยน  ำได้และเกำะไว้ให้แน่น 
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(7) ถ้ำอยู่ในเรือซึง่จอดอยู่ในท่ำเรือหรืออ่ำวให้รีบน ำเรือออกไปกลำงทะเล 
เมื่อทรำบว่ำจะเกิดคลื่นสึนำมิพัดเข้ำหำ เพรำะคลื่นสึนำมิที่อยู่ไกล
ชำยฝั่งมำกๆ จะมีขนำดเล็ก 

(8) เมื่อได้รับทรำบกำรแจ้งเตือน สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ หยิบเฉพำะชุดอุปกรณ์
ที่เตรียมไว้เท่ำนั น ไม่ต้องสนใจอย่ำงอ่ืน ให้จ ำไว้เสมอว่ำ ชีวิตมีค่ำที่สุด 

(9) คลื่นสึนำมิอำจเกิดขึ นได้หลำยระลอกจำกกำรเกิดแผ่นดินไหวครั งเดียว 
เนื่องจำกมีกำรแกว่งไปมำของน  ำทะเล และแต่ละควำมยำวของลูกคลื่น
ห่ำงกันเป็นชั่วโมง ดังนั นควรอยู่ในที่ปลอดภัย จนกว่ำจะแน่ใจว่ำทุกอย่ำง
สงบแล้ว 

(10) รับฟังข่ำวสำรจำกวิทยุเป็นหลัก อย่ำเชื่อค ำพูดปำกต่อปำก เพรำะท่ำน
อำจเป็นอันตรำยหำกลงมำจำกที่ปลอดภัยเร็วเกินไป 

(11) รอฟังประกำศจำกหน่วยงำนท้องถิ่นและภำครัฐเท่ำนั น ท่ำนจึงแน่ใจ
และสำมำรถกลับบ้ำนได้ 

(12) หลังจำกเกิดสึนำมิ ท่ำนจะต้องพบกับเศษซำกปลักหักพังจ ำนวนมำก 
รวมทั งผู้บำดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และปัญหำเรื่องควำมหิวโหย ดังนั น
แผนกำรรับมือกับสึนำมิต้องมีกำรวำงแผนกำรช่วยเหลือหลังเกิดสึนำมิ
ไว้ล่วงหน้ำด้วย โดยต้องมีกำรร่วมมือกันระหว่ำงชุมชนและหน่วยงำน
ภำครัฐ และเอกชนไว้ เช่น 
 จัดให้มีแหล่งน  ำจืดยำมฉุกเฉินไว้ ไม่ว่ำจะเป็นน  ำขวดหรือน  ำประปำ 
 ใช้อำคำรและบ้ำนเรือนที่ไม่ได้รับควำมเสียหำยเป็นสถำนที่พักพิง

ชั่วครำวแก่ผู้ประสบภัย 
 เตรียมเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำไว้ใช้ยำมฉุกเฉิน 
 มีแผนเตรียมกำรฉุกเฉินในด้ำนกำรแจกจ่ำยอำหำรให้แก่ผู้ประสบภัย 
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 แมงกะพรุน 
(ที่มำ: ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และส ำนักระบำดวิทยำ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข) 
 

แมงกะพรุนพิษที่มีรำยงำนว่ำท ำให้เสียชีวิตบ่อยคือ แมงกะพรุนกล่อง (Box 
Jellyfish) และแมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man of war) นอกจำกนั น
ในประเทศไทยยังมีรำยงำนพบแมงกะพรุนไฟ ซึ่งท ำให้เกิดอำกำรปวดแสบ
ปวดร้อน และแมงกะพรุนชนิดอ่ืนๆ ที่จัดว่ำมีพิษน้อย ซึ่งพบได้ทั่วไป แต่ไม่มี
อันตรำย และไม่ท ำให้เสียชีวิต  
แมงกะพรุนกล่อง (Box Jellyfish)  
 มีลักษณะรูปร่ำงคล้ำยระฆังหรือกล่องสี่เหลี่ยม มีขนำดแตกต่ำงกัน โดย

ขนำดของล ำตัวแต่ละด้ำนสำมำรถกว้ำงได้ถึง 20 เซนติเมตร แต่ละมุมของ
รูปสี่เหลี่ยมจะมีลักษณะคล้ำยขำยื่นออกมำ แล้วแยกเป็นสำยหนวด โดย
ที่แต่ละขำอำจมีหนวดได้ถึง 15 เส้น และหนวดแต่ละเส้นยำวได้ถึง 3 เมตร   

 ลักษณะโดยทั่วไปจะมีสีน  ำเงินจำงๆ หรือไม่มีสี และมีลักษณะใส 
 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ชนิดที่มีหนวดหลำยเส้น และชนิดที่มีหนวด

เส้นเดียว 
 พบบ่อยในวันที่มีอำกำศดี คลื่นลมสงบ หรือบำงครั งเกิดหลังฝนตก 

แถวชำยหำดระดับน  ำตื นๆ 
แมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man of war) 
 มีลักษณะรูปร่ำงคล้ำยหมวกของทหำรเรือชำวโปรตุเกสในยุคกลำง มีขนำด

แตกต่ำงกัน โดยขนำดควำมยำวของร่มมีตั งแต่ประมำณ 5 ถึง 30 เซนติเมตร 
ขึ นกับชนิดหรือสำยพันธ์   

 ลักษณะโดยทั่วไปจะมีสีมีสีชมพู ม่วง หรือน  ำเงิน 
 มีอย่ำงน้อย 2 สำยพันธ์ โดยสำยพันธ์หนึ่งมีหนวดสำยยำวพอๆ กัน

หลำยเส้น ส่วนอีกสำยพันธ์มีหนวดสำยยำวสำยเดียวเห็นชัด แต่มีหนวดสั นๆ 
หลำยสำยร่วมอยู่ด้วย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99


38                                             ข้อแนะน ำแนวปฏิบัติ: ควำมปลอดภัยทำงน  ำ (Quick Guide: Water Safety) 

กองปอ้งกันกำรบำดเจบ็ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

 แมงกะพรุนชนิดนี จะลอยอยู่ผิวน  ำ เคลื่อนที่ไปตำมกระแสน  ำหรือลมทะเล
จะพัดพำไป ไม่สำมำรถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง พบได้ตำมแถบเขตร้อนทั่วโลก 
และแม้จะเกยตื นติดชำยหำดหลำยวันก็ยังคงมีพิษอยู่  

 
สถำนที่พบแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย 
 แมงกะพรุนกล่อง พบที่ จังหวัดภูเก็ต (แหลมตุ๊กแก*) จังหวัดพังงำ 

จังหวัดกระบี่ (เกำะลันตำ* หำดไร่เลย์*) จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล  
จังหวัดตรำด (เกำะหมำก* เกำะกูด*) จังหวัดเพชรบุรี (หำดชะอ ำ*)  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดสมุทรสงครำม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี (เกำะสมุย* เกำะพะงัน* เกำะเต่ำ*) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
จังหวัดสงขลำ และจังหวัดปัตตำนี 

 แมงกะพรุนหัวขวด ชนิดมีหนวดเส้นเดียว พบที่ จังหวัดภูเก็ต (เกำะศรีรำชำ 
หำดกะรนน้อย*) และชำยหำดจังหวัดภูเก็ต 

 แมงกะพรุนหัวขวด ชนิดที่มีหนวดหลำยเส้น ยังไม่พบในประเทศแถบนี  
 แมงกะพรุนไฟ พบที่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงำ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสงขลำ และจังหวัดปัตตำนี 
 

หมำยเหต ุ* มีรำยงำนว่ำมีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำกแมงกะพรุนกล่อง 

 
ช่วงที่พบผู้บำดเจ็บจำกแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย 
 ฝั่งอ่ำวไทย: ช่วงฤดูท่องเที่ยวเดือนสิงหำคม – เดือนกันยำยน และ

เดือนธันวำคม – เดือนมกรำคม 
 ฝั่งอันดำมัน: ช่วงฤดูท่องเที่ยวเดือนตุลำคม – เดือนมกรำคม 
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กำรป้องกัน 
 กำรป้องกันเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุด เพรำะกำรเสียชีวิตมักเกิดภำยใน 2 ถึง  

10 นำทีแรก   
 หลักกำรคือ ลดโอกำสเสี่ยงกำรสัมผัส ป้องกันไม่ให้โดนพิษปริมำณมำก 

และเพ่ิมโอกำสรอดชีวิตเมื่อถูกหนวดแมงกะพรุน ดังนี  
 หลีกเลี่ยงลงเล่นน  ำทะเลในฤดูฝนที่แมงกะพรุนชุกชุม 
 หลีกเลี่ยงลงเล่นน  ำทะเล หลังพำยุฝน เพรำะมีโอกำสสัมผัสชิ นส่วน

หนวดของแมงกะพรุนที่ขำดออกมำจำกตัวแมงกะพรุนได้ 
 สวมเสื อผ้ำที่มีเนื อผ้ำค่อนข้ำงแน่นและเป็นชุดที่แนบตัวเพ่ือปกปิด

ส่วนล ำตัวและแขนขำ (เช่น Wet Suite หรือ Body Suit) กรณีไม่มี
เสื อผ้ำแบบนี  สำมำรถสวมเสื อผ้ำชนิดอื่นที่เป็นเสื อแขนยำวและ
กำงเกงขำยำว ซึ่งควรเป็นผ้ำเนื อแน่นและแนบล ำตัว เพื่อป้องกัน
แมงกะพรุนหลุดรอดเข้ำไปในเสื อผ้ำ 

 ใช้ครีมกันแดดที่เป็น Jellyfish Sting Protection หรือ Sea lice 
repellent 

 ลงเล่นน  ำในบริเวณท่ีมีเจ้ำหน้ำที่ (lifeguard) ดูแล 
 กำรใช้ตำข่ำยกั นในทะเล 
 ติดป้ำยเตือนและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อโดนแมงกะพรุน   
 จัดเตรียมน  ำส้มสำยชูเพ่ือใช้ในกำรปฐมพยำบำล 
 สื่อสำรประชำสัมพันธ์ 

 

 
Wet Suite หรือ Body Suit 
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กำรปฐมพยำบำล  
กำรปฐมพยำบำลอย่ำงรวดเร็วและเหมำะสมจะช่วยเพิ่มโอกำสในกำร
รอดชีวิตสูงมำก 
 น ำผู้บำดเจ็บขึ นจำกน  ำ ไปยังบริเวณท่ีปลอดภัย 
 เรียกให้คนช่วย และเรียกรถพยำบำล 
 ระวังและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสัมผัสหรือขัดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน  

เพรำะเป็นกำรกระตุ้นกำรยิงเข็มพิษ 
 กรณีผู้บำดเจ็บ รู้สึกตัวดี 

 รำดบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนด้วยน  ำสำยชูให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
นำนอย่ำงน้อย 30 วินำที ห้ามราดด้วยน ้าจืดเด็ดขาด 

 น ำหนวดแมงกะพรุนที่ติดอยู่ออกอย่ำงรวดเร็วโดยใช้บัตรแข็ง หลีกเลี่ยง
กำรขัดถูหรือขยี หนวด 

 บรรเทำอำกำรปวดโดยใช้น  ำแข็งประคบบริเวณแผล (ท ำหลังจำก
รำดน  ำส้มสำยชูแล้ว) 

 สังเกตอำกำร หำกมีอำกำรต่อไปนี อย่ำงน้อย 1 ข้อ ให้รีบน ำส่ง
โรงพยำบำล  
 ปวดมำก, กระสับกระส่ำย สับสน, เหงื่อออกมำก คลื่นไส้ อำเจียน, 

ใจสั่น เจ็บหน้ำอก แน่นหน้ำอก, หำยใจล ำบำก หำยใจเร็ว หรือ
หอบเหนื่อย, หน้ำซีด หรือปลำยมือปลำยเท้ำเขียว 

 กรณีผู้บำดเจ็บหมดสติ ไม่หำยใจ ไม่มีชีพจร 
 ช่วยฟื้นคืนชีพโดยกำรกดนวดหัวใจทันที 
 รำดบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนด้วยน  ำสำยชูให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

นำนอย่ำงน้อย 30 วินำที หา้มราดด้วยน ้าจืดเด็ดขาด 
 ช่วยฟื้นคืนชีพต่อจนกว่ำรถพยำบำลจะมำถึงหรืออำกำรดีขึ น 
 รีบน ำส่งโรงพยำบำล 

 

หมำยเหตุ  กรณีทรำบชัดเจนว่ำ เป็นแมงกะพรุนหัวขวด (เห็นตัวในที่เกิดเหตุ) ควรใช้น  ำทะเลปริมำณมำก
รำดบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนแทนกำรใช้น  ำส้มสำยชู  
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แมงกะพรุนกล่อง (Box Jellyfish) 
 

  
ชนิดที่มีหนวดหลำยเส้น 

  

  
ชนิดที่มีหนวดเส้นเดียว 

 

แมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man of war) 
 

  
ชนิดที่มีหนวดหลำยเส้น 

  

  
ชนิดที่มีหนวดเส้นเดียว 
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  FRIEND (เพื่อน: ไม่เล่นน  ำคนเดียว ต้องมีผู้ปกครองหรือ
เพื่อนเสมอ และควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ไปด้วย) 

 
 เหตุผลกำรห้ำมเล่นน  ำคนเดียว และควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้
ติดตัวไปด้วย 

 

ประเด็น เหตุผล: 
ห้ำมเล่นน  ำคนเดียว และ
ต้องมีผู้อ่ืนอยู่ด้วยเสมอ 

 ควรลงเล่นน  ำโดยมีผู้ปกครองดูแลอยู่ 
หรือลง เล่นน  ำ เป็นคู ่ห รือ เป็นกลุ ่ม  
เพรำะหำกเกิดอะไรขึ นก็จะมีอีกคนหนึ่ง
ให้ควำมช่วยเหลือได้ หรือรู้ว่ำเกิดอะไรขึ น 
ตรงจุดไหน ให้รำยละเอียดได้ 

หำกจ ำเป็นต้องลงไปในน  ำ 
ควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้
ติดตัวไปด้วยเสมอ 

 กำรจมน  ำเกิดขึ นได้ทุกเวลำ ทุกที่ ดังนั น
กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ล่วงหน้ำ
ให้มีควำมพร้อมเสมอ เป็นกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำกิจกรรมทำงน  ำ
ที่ดีที่สุด 

 อุปกรณ์ลอยน  ำได้ เช่น ชูชีพ ขวดน  ำดื่ม
พลำสติก ถังแกลลอนพลำสติก  
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ถังแกลลอนพลำสติก ขวดน  ำดื่มพลำสติก  

  

 

 

เสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว ห่วงชูชีพ 
  

 
 

kickboard บอร์ดชูชีพ/บอร์ดพยุงตัว 
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  EMERGENCY (กรณีฉุกเฉิน: เรียนรู้ทักษะกำรเอำชีวิตรอด
ในน  ำ, กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ และกำรปฐมพยำบำล) 

 
 กำรเอำชีวิตรอดในน  ำ 

(ที่มำ: หนังสือหลักสูตรว่ำยน  ำเพื่อเอำชีวิตรอดและคู่มือกำรสอน ตอนที่ 3 หน่วยกำรเรียนที่ 2) 
 

 ลอยตัวเปล่ำ ได้แก่ ลอยตัวหงำย (แม่ชีลอยน  ำ) ลอยตัวคว่ ำ ลอยตัว
แบบลูกหมำตกน  ำ 

 

การลอยตัวแบบนอนหงาย (แม่ชีลอยน ้า) 
การลอยตัวแบบนอนหงาย เหมาะส้าหรับการลอยตัวในน ้าที่ไม่มีคลื่น โดย
แต่ละคนจะลอยตัวท่านอนหงายได้ไม่เท่ากัน ขึ นอยู่กับความหนาแน่น
ของกระดูก, ไขมันในร่างกาย, ความจุปอด และการจัดท่าทางของร่างกาย 
ทั งนี อาจมีบางคนลอยไม่ได้ จ้าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย  
 

การลอยตัวแบบนอนคว่้า (ท่าปลาดาว ท่าแมงกะพรุน) 
กำรลอยตัวแบบนอนคว่ ำ เหมำะส ำหรับกำรลอยตัวในน  ำที่มีคลื่น ที่ผ่ำนมำ 
มีผู้สำมำรถลอยตัวอยู่ในท่ำนอนคว่ ำในทะเล เพ่ือรอกำรช่วยเหลือได้นำน
ถึง 72 ชั่วโมง 
 

การลอยตัวแบบล้าตัวตั ง (การลอยคอ การลอยตัวแบบลูกหมาตกน ้า)  
การลอยคอแบบลูกหมาตกน ้า เป็นทักษะที่จ้าเป็นและมีประโยชน์มาก 
เมื่อลอยตัวท่านี จะสามารถมองเห็นสภาพรอบๆ ตัวเราได้ แต่เป็นทักษะ
ที่ฝึกยาก ต้องฝึกมาก และใช้เวลานาน กว่าจะมีความสามารถลอยตัว
แบบนี ได้ด ี

 

 ลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ ได้แก่ กำรกอดอุปกรณ์ลอยน  ำได้เพ่ือใช้ลอยตัว
อยู่ในน  ำ เช่น ถังแกลลอนพลำสติกปิดฝำ ขวดน  ำพลำสติกปิดฝำ 
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ลอยตัวหงำย (แม่ชีลอยน  ำ) 

  

 

ลอยตัวคว่ ำ 

  

 

ลอยตัวแบบลูกหมำตกน  ำ 

  

 

ลอยตัวโดยกอดอุปกรณล์อยน  ำ 
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 กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ 
(ที่มำ: กองป้องกันกำรบำดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข) 
 

 ห้ำมกระโดดลงน  ำไปช่วย  
 ช่วยผู้ประสบภัย โดยกำร “ตะโกน โยน ยื่น” 

- ตะโกน: เรียกผู้ใหญ่ให้มำช่วย และโทร 1669 
- โยน: อุปกรณ์ลอยน  ำได้ให้ผู้ประสบภัยจับและใช้กอดเพ่ือลอยตัว 
- ยื่น: อุปกรณ์ให้ผู้ประสบภัยจับ เพ่ือดึงผู้ประสบภัยเข้ำฝั่ง 

 

 

ตะโกน 

  

 

โยน 

  

 

ยื่น 
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 กำรปฐมพยำบำลคนจมน  ำ 
(ที่มำ: กองป้องกันกำรบำดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข) 
 

 ห้ำมน ำคนจมน  ำอุ้มพำดบ่ำ 
 โทรศัพท์แจ้งหมำยเลข 1669 หรือหน่วยพยำบำลใกล้เคียง 
 ถ้ำคนจมน  ำรู้สึกตัว: เช็ดตัวให้แห้ง เปลี่ยนเสื อผ้ำและห่มผ้ำเพื่อให้

ควำมอบอุ่นแก่ร่ำงกำย และน ำส่งโรงพยำบำล 
 ถ้ำคนจมน  ำไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง: 

 ช่วยหำยใจ ท ำดังนี   
-  เปิดทำงเดินหำยใจ โดยกำรกดหน้ำผำก เชยคำง  
-  เป่ำปำกโดยวำงปำกครอบปำกผู้ป่วย บีบจมูก เป่ำลมเข้ำให้หน้ำอก

ผู้ป่วยยกขึ น (เป่ำปำก 2 ครั ง) 
 กดนวดหัวใจ ท ำดังนี  

-  วำงส้นมือขนำนกับแนวกึ่งกลำงหน้ำอก (กึ่งกลำงหัวนมทั ง 2 ข้ำง) 
ประสำนมือ แขนตั งฉำก 

-  กดหน้ำอกให้ยุบประมำณ 1 ใน 3 ของควำมหนำของหน้ำอก 
ควำมเร็ว 100 ครั งต่อนำท ี

-  นวดหัวใจ 30 ครั ง สลับกับกำรเป่ำปำก 2 ครั ง ท ำไปจนกว่ำ
ผู้ประสบภัยจะรู้สึกตัวและหำยใจได้เอง 

 ถ้ำผู้ป่วยหำยใจได้แล้ว 
- จับผู้ป่วยนอนตะแคงข้ำง ศีรษะหงำยไปข้ำงหลังเพื่อให้น  ำไหลออก

ทำงปำก  
- ใช้ผ้ำห่มคลุมผู้ป่วยเพื่อให้เกิดควำมอบอุ่น งดน  ำและอำหำร  

 น ำคนจมน  ำส่งโรงพยำบำลทุกรำย ไม่ว่ำจะมีอำกำรหนักเบำเพียงใด 
 

หมำยเหตุ: “กำรเป่ำปำก” ยังจ ำเป็นส ำหรับผู้ที่จมน  ำ เพรำะผู้ที่จมน  ำหมดสติ เนื่องจำกขำดอำกำศ
หำยใจ (เป็นข้อยกเว้นของ CPR 2015) 
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ห้ำมน ำคนจมน  ำอุ้มพำดบ่ำ โทรศัพท์แจ้งหมำยเลข 1669 

  

  
กรณีรูส้ึกตัว:  

เช็ดตัวให้แห้ง ท ำร่ำงกำยใหอ้บอุ่น  
และน ำส่งโรงพยำบำล 

กรณไีม่รูส้ึกตัว ไม่ตอบสนอง:  
ช่วยหำยใจ  

โดยกำรเป่ำปำก 2 ครั ง 
  

  
และกดนวดหัวใจ  

โดยกดหน้ำอก 30 ครั ง  
สลับกับเป่ำปำก 2 ครั ง 

ถ้ำผู้ป่วยหำยใจได้แล้ว  
จับผู้ป่วยนอนตะแคงข้ำง  
ศีรษะหงำยไปข้ำงหลัง 

เพื่อให้น  ำไหลออกทำงปำก 
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บทที่ 4 
คู่มือกำรสอน 

 
 จุดมุ่งหมำย 

 

เมื่อเรียนจบ ผู้เข้ำเรียนจะรู้ว่ำ ท ำอย่ำงไรให้ปลอดภัย (SAFE) ดังนี  
1. รู้เกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ 
2. รู้กฎควำมปลอดภัยและมำตรกำรป้องกัน  
3. รู้จักป้ำยสัญลักษณ์ 
4. รู้จักวิธีใช้และควำมแตกต่ำงของเสื อชูชีพและเสื อพยุงตัว 
5. รู้จัก Rip Current และวิธีกำรเอำชีวิตรอด 
6. รู้จักคลื่นสึนำมิ (Tsunami) และวิธีกำรเอำชีวิตรอด 
7. รู้จักวิธีกำรปฐมพยำบำลผู้บำดเจ็บจำกแมงกะพรุน 
8. รู้จักอุปกรณ์ท่ีสำมำรถลอยน  ำได ้
9. รู้วิธีกำรเอำชีวิตรอดในน  ำ (ลอยตัวโดยใช้อุปกรณ ์และไม่ใช้อุปกรณ์) 
10. รู้วิธีและ/หรือมีทักษะกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ โดยกำร

ไม่กระโดดลงน  ำไปช่วย แต่ให้ช่วยด้วยกำร “ตะโกน โยน ยื่น” 
11. รู้วิธีและ/หรือมีทักษะกำรปฐมพยำบำลคนจมน  ำ 
 

 ระยะเวลำกำรเรียนกำรสอน 
 

จ ำนวน 4 ครั ง ครั งละ 60 นำท ี
 

 จ ำนวนครูผู้สอนและผู้เรียน 
 

ครูผู้สอน 1 คน สอนเด็กกลุ่มละ 10 - 20 คน 
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 หน่วยกำรเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ เนื อหำ จ ำนวนชั่วโมง 
1 SPOT 

 เรียนรู้เกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ 
0.5 

2 ADVICE 
 ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่และ

ป้ำยสัญลักษณ์  
 เรียนรู้กฎควำมปลอดภัยและมำตรกำร

ป้องกัน 

1 

3 FRIEND 
 ไม่เล่นน  ำคนเดียว ต้องมีผู้ปกครองหรือ

เพ่ือนเสมอ  
 ถ้ำจะไปเล่นน  ำ ควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้

ติดตัวไปด้วย 

0.5 

4 EMERGENCY 
 เรียนรู้วิธีกำรเอำชีวิตรอดในน  ำ,  

กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ  
และกำรปฐมพยำบำลคนจมน  ำ 

 กำรประเมินผล 

2 
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 แผนกำรสอนรำยชั่วโมง 
 

 เนื อหำ (โดยย่อ) 
ชั่วโมงท่ี 1 1.  อธิบำยให้ผู้เรียนรู้ว่ำ ควำมปลอดภัยทำงน  ำ (SAFE) 

ประกอบไปด้วยอะไรบ้ำง (SPOT ADVICE FRIEND 
EMERGENCY) 

2.  สอนให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ (SPOT) 
3. สอนให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ-ป้ำยสัญลักษณ์ 

(ADVICE) 
ชั่วโมงท่ี 2 1.  สอนให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติตำมกฎควำมปลอดภัย/

มำตรกำรป้องกัน (ADVICE) 
2. สอนให้ผู ้เร ียนรู ้จ ักวิธ ีกำรใช้และควำมแตกต่ำง

ของเสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว  
3. สอนให้ผู้เรียนรู้จัก Rip Current และวิธีกำรเอำชีวิตรอด 
4.  สอนให้ผู้เรียนรู้จักคลื่นสึนำมิ (Tsunami) และวิธีกำร

เอำชีวิตรอด 
5. สอนให้ผู้เรียนรู้จักแมงกะพรุน และวิธีกำรปฐมพยำบำล 
6. อธิบำยให้ผู้เรียนรู้ว่ำ ไม่เล่นน  ำคนเดียว ต้องมีผู้ปกครอง

หรือเพ่ือนเสมอ และควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ไปด้วย 
(FRIEND) 

ชั่วโมงท่ี 3 1.  สอนให้ผู้เรียนรู้วิธีกำรเอำชีวิตรอดในน  ำ (EMERGENCY) 
2.  สอนให้ผู้ เรียนรู้และ/หรือมีทักษะกำรช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทำงน  ำ (EMERGENCY) 
ชั่วโมงท่ี 4 1.  สอนให้ผู้เรียนรู้และ/หรือมีทักษะกำรปฐมพยำบำล

คนจมน  ำ (EMERGENCY) 
2.  ประเมินผล 
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 ขั นตอนกำรสอน 
 

ชั่วโมงที่ 1 
ขั นตอนกำรสอน 
1. อธิบำยให้รู้ว่ำ ควำมปลอดภัยทำงน  ำ (SAFE) ประกอบไปด้วยอะไรบ้ำง 

(รำยละเอียดดังเนื อหำในบทท่ี 3) 
 SPOT (จุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ) 

 ADVICE (ค ำแนะน ำ-ป้ำยสัญลักษณ ์และกฎควำมปลอดภัย-มำตรกำรป้องกัน) 
 FRIEND (ไม่เล่นน  ำคนเดียว และควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ไปด้วย) 
 EMERGENCY (วิธีกำรเอำชีวติรอดในน  ำ, กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกำรปฐมพยำบำล) 

2. สอนให้รู้เกี่ยวกับจุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ (SPOT) 
(1)  น ำภำพแหล่งน  ำแบบต่ำงๆ ให้ผู้เรียนดู (ในบ้ำน/รอบบ้ำน สระว่ำยน  ำ/สวนน  ำ/

แหล่งน  ำเพื่อกำรเกษตร/อ่ำงกักเก็บน  ำ/คลอง/แม่น  ำ/บึง/ทะเลสำบ/ชำยหำด) 

(2) ให้ผู้เรียนยกมือตอบว่ำ จุดใดบ้ำงที่เป็นจุดเสี่ยง 
(3) อธิบำยเพ่ิมเติมถึงจุดเสี่ยงของแหล่งน  ำต่ำงๆ รวมทั งจุดเสี่ยงที่

ผู้เรียนยังตอบไม่ได้ (รำยละเอียดจุดเสี่ยงดังเนื อหำในบทที่ 2) 
3. สอนให้รู้และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ-ป้ำยสัญลักษณ์ (ADVICE) 

(1) บอกให้ผู้เรียนศึกษำและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของป้ำยสัญลักษณ์
ต่ำงๆ ก่อนที่จะไปเล่นน  ำ 

(2) อธิบำยให้ผู้เรียนรู้ว่ำ สัญลักษณ์ต่ำงๆ มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
(3) ให้ผู้เรียนยกมือตอบว่ำ สัญลักษณ์ต่ำงๆ มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
(4) อธิบำยเพิ่มเติมถึงสัญลักษณ์ต่ำงๆ  รวมทั งสัญลักษณ์ที่ผู้เรียน

ตอบไม่ได้ (รำยละเอียดดังเนื อหำในบทที่ 3 หัวข้อ “ตัวอย่ำง
สัญลักษณ์ต่ำงๆ”) 

 

ขั นสรุป 
1. ผู้สอนสรุปเนื อหำให้ผู้เรียนฟังอีกครั ง 
2. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ผู้เรียนซักถำม 
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ชั่วโมงที่ 2 
ขั นตอนกำรสอน 
1.  สอนให้รู้และปฏิบัติตำมกฎควำมปลอดภัย/มำตรกำรป้องกัน (ADVICE) 

(1) บอกให้ผู้เรียนเชื่อฟังและปฏิบัติตำมกฎและค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
(2) น ำภำพแหล่งน  ำแบบต่ำงๆ ให้ผู้เรียนดูอีกครั ง (ในบ้ำน/รอบบ้ำน สระว่ำยน  ำ/

สวนน  ำ แหล่งน  ำเพื่อกำรเกษตร/อ่ำงกักเก็บน  ำ/คลอง/แม่น  ำ/บึง/ทะเลสำบ ชำยหำด) 
(3) ให้ผู้เรียนยกมือตอบว่ำ กฎควำมปลอดภัยและมำตรกำรป้องกัน 

ในแต่ละแหล่งน  ำ คืออะไรบ้ำง (รำยละเอียดดังเนื อหำในบทที่ 3 
หัวข้อ “ตัวอย่ำงค ำตอบกฎควำมปลอดภัย/มำตรกำรป้องกัน”) 

(4) อธิบำยเพ่ิมเติมถึงกฎควำมปลอดภัย/มำตรกำรป้องกัน  และ
ที่ผู้เรียนตอบไม่ได้ (รำยละเอียดดังเนื อหำในบทที่ 3 หัวข้อ 
“กฎควำมปลอดภัยทั่วไปและเหตุผลกำรปฏิบัติตำม”) 

2. สอนใหรู้้จักวิธีกำรใช้และควำมแตกต่ำงของเสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว  
(1) อธิบำยให้ผู้เรียนรู้จักและรู้วิธีกำรใช้เสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว และ

ควำมแตกต่ำงของเสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว (รำยละเอียดดังเนื อหำ
ในบทที่ 3 หัวข้อ “เสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว”) 

(2) ให้ผู้เรียนทดลองใส่เสื อชูชีพ/เสื อพยุงตัว 
3. สอนใหรู้้จัก Rip Current และวิธีกำรเอำชีวิตรอด 

(1) อธิบำยให้ผู้เรียนรู้จัก Rip Current และวิธีกำรเอำชีวิตรอด 
(รำยละเอียดดังเนื อหำในบทท่ี 3 หัวข้อ “Rip Current”) 

(2) ให้ผู้เรียนบอกถึงวิธีกำรสังเกตและวิธีกำรเอำชีวิตรอดจำก  
Rip Current 

4.  สอนใหรู้้จักคลื่นสึนำมิ (Tsunami) และวิธีกำรเอำชีวิตรอด 
(1) อธิบำยให้ผู้เรียนรู้จักคลื่นสึนำมิ (Tsunami) และวิธีกำรเอำชีวิตรอด 

(รำยละเอียดดังเนื อหำในบทที่ 3 หัวข้อ “คลื่นสึนำมิ (Tsunami)”) 
(2) ให้ผู้เรียนบอกถึงวิธีกำรสังเกตและวิธีกำรเอำชีวิตรอดจำกคลื่นสึนำมิ 

(Tsunami) 
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ขั นตอนกำรสอน (ต่อ) 
5. สอนให้รู้จักแมงกะพรุน และวิธีกำรปฐมพยำบำล 

(1) อธิบำยให้ผู้เรียนรู้จักแมงกะพรุน และวิธีกำรปฐมพยำบำล 
(รำยละเอียดดังเนื อหำในบทท่ี 3 หัวข้อ “แมงกะพรุน”) 

(2) ให้ผู้เรียนบอกถึงวิธีกำรปฐมพยำบำลผู้บำดเจ็บจำกแมงกะพรุน  
6. อธิบำยให้รู้ว่ำ ไม่เล่นน  ำคนเดียว ต้องมีผู้ปกครองหรือเพื่อนเสมอ 

และควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ไปด้วย (FRIEND) 
(1) บอกให้ผู้เรียนรู้ว่ำ “ห้ำมเล่นน  ำคนเดียว ต้องมีผู้ปกครอง/เพื่อน

เป็นกลุ่มเสมอ หรืออย่ำงน้อยต้องมีผู้อื่นรู้ว่ำเรำลงเล่นน  ำอยู่
ในบริเวณใด” 

(2) อธิบำยเหตุผลของกำร “ห้ำมเล่นน  ำคนเดียว และต้องมีผู้อื่น
อยู่ด้วยเสมอ” 

(3) บอกให้ผู้เรียนรู้ว่ำ “หำกจ ำเป็นต้องไปเล่นน  ำหรือลงน  ำ เช่น หำปลำ 
งมหอย เก็บผัก ควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ติดตัวไปด้วยเสมอ” 

(4) อธิบำยเหตุผลของกำร “น ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้ติดตัวไปด้วยเสมอ” 
(5) น ำภำพอุปกรณ์ลอยน  ำได้แบบต่ำงๆ ให้ผู้เรียนดู 
(6) ถำมผู้เรียนว่ำ อุปกรณ์ใด ช่วยลอยน  ำได้ 
  

ขั นสรุป 
1. ผู้สอนสรุปเนื อหำให้ผู้เรียนฟังอีกครั ง 
2. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ผู้เรียนซักถำม 
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ชั่วโมงที่ 3 
ขั นตอนกำรสอน 
1.  สอนใหรู้้วิธีกำรเอำชีวิตรอดในน  ำ (EMERGENCY) 

(1) สอนวิธีกำรเอำชีวิตรอดในน  ำ (ทฤษฎี) โดยกำรลอยตัวเปล่ำ และ
กำรใช้อุปกรณ์ช่วย 

(2) ให้ผู้เรียนทดลองฝึกปฏิบัติบนบก* 
*  หมำยเหตุ กรณีมีสระว่ำยน  ำ/แหล่งน  ำ ที่สำมำรถใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนได้ ควรให้

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรว่ำยน  ำเพื่อเอำชีวิตรอดและ
คู่มือกำรสอน 

2.  สอนให้รู้วิธีและ/หรือมีทักษะกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ 
(EMERGENCY) 
(1) สอนให้รู้วิธีกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน  ำ โดยกำร “ตะโกน 

โยน ยื่น” และเน้นกำรห้ำมกระโดดลงน  ำไปช่วย 
(2) ให้ผู้เรียนทดลองฝึกปฏิบัติ** “ตะโกน โยน ยื่น” 
**   หมำยเหต ุกรณีมีอุปกรณ์และสถำนที่เหมำะสม ที่สำมำรถใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนได้ 

ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัต ิ
 

ขั นสรุป 
1. ผู้สอนสรุปเนื อหำให้ผู้เรียนฟังอีกครั ง 
2. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ผู้เรียนซักถำม 
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ชั่วโมงที่ 4 
ขั นตอนกำรสอน 
1.  สอนให้รู้วิธแีละ/หรือมีทักษะกำรปฐมพยำบำลคนจมน  ำ (EMERGENCY) 

(1) สอนให้รู้วิธีกำรปฐมพยำบำลคนจมน  ำ 
(2) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกำรปฐมพยำบำลคนจมน  ำ*** 
*** หมำยเหต ุกรณีมีอุปกรณ์และสถำนที่เหมำะสม ที่สำมำรถใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนได้ 

ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัต ิ
 

ขั นสรุป 
1. ผู้สอนสรุปเนื อหำให้ผู้เรียนฟังอีกครั ง 
2. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ผู้เรียนซักถำม 
 

กำรประเมินผล 
ผู้สอนประเมินผลผู้เรียนตำมแบบประเมินผล 
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บทที่ 5 
กำรประเมินผล 

 
 กำรวัดและกำรประเมนิผล 

  

1. ผู้เรียนต้องมีเวลำเรียนไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง (ร้อยละ 75) ของเวลำเรียน 
จึงจะมีสิทธิสอบประเมินผล  

2. กำรคิดคะแนนตำมแบบประเมินผล  
เกณฑก์ำรประเมินผล  

ระดับ คะแนน ควำมหมำย 
A 25 - 30 ดีเยี่ยม 
B 20 - 24 ดี 
C 15 - 19 พอใช้ 
F < 15 อ่อน 

 

3. กำรประเมินผล  
 สอบผ่ำน หมำยถึง ผู้เรียนต้องผ่ำนตำมเกณฑ์กำรประเมินผล ไม่ต่ ำกว่ำ 

ร้อยละ 50 (ระดับ C) 
 สอบไมผ่่ำน หมำยถึง เด็กสอบได้ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 50 (ระดับ C) 
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แบบประเมินผล 
Quick Guide: Water Safety 

 

ค ำชี แจง ท ำเครื่องหมำย X หน้ำค ำตอบ ที่คิดว่ำถูกต้อง 
 

 ใช่ ไม่ใช่ 
1. ข้อใดเป็นแหล่งน  ำภำยในบ้ำน ที่เสี่ยงต่อกำรจมน  ำ   

1.1 บ่อน  ำ ร่องน  ำ แอ่งน  ำ   
1.2 กะละมัง อ่ำงอำบน  ำ กระติกน  ำ   

   

2. ข้อใดเป็นจุดเสี่ยง   
2.1 ขอบบ่อ โคลน วัสดุใต้น  ำ ก้อนหิน   
2.2 อุณหภูมิ กระแสน  ำ คลื่น   

   

3. ข้อใดเป็นกิจกรรมทำงน  ำหรือจรำจรทำงน  ำ   
3.1 หำปลำ เก็บผัก   
3.2 นั่งบำนำน่ำโบ๊ท   
3.3 นั่งเล่นบริเวณชำยหำด   

   

4. ข้อใดคือควำมหมำยที่ถูกต้อง   

4.1  หมำยถึง ระวัง! น  ำลึก 

  

4.2  หมำยถึง ลงเล่นน  ำได้  

  

4.3  หมำยถงึ พื นที่เสี่ยงภัยคลื่นสึนำม ิ

  

5. ข้อใดคือ... 
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 ใช่ ไม่ใช่ 
5. ข้อใดคือมำตรกำรป้องกันกำรจมน  ำหรือกฎควำมปลอดภัย

ทำงน  ำที่ถูกต้อง 
  

5.1 ไมเ่ดินใกล้แหล่งน  ำ   
5.2 เล่นน  ำคนเดียวได ้ถ้ำว่ำยน  ำเป็น   
5.3 ถ้ำว่ำยน  ำเป็น สำมำรถกระโดดลงน  ำได้   
5.4 หำกจ ำเป็นต้องลงไปในน  ำ ควรน ำอุปกรณ์ลอยน  ำได้

ติดตัวไปด้วยเสมอ 
  

5.5 ใส่เสื อชูชีพทุกครั งขณะนั่งเรือหรือท ำกิจกรรมทำงน  ำ   
5.6 ว่ำยน  ำ/เล่นน  ำเวลำกลำงคืนหรือเวลำฝนตกได้   
5.7 ถ้ำจะว่ำยน  ำ ควรว่ำยน  ำขนำนฝั่ง   
5.8 ใส่กำงเกงยีนส์/กำงเกงขำยำวลงเล่นน  ำ   

   

6. ข้อใดคืออุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภัยทำงน  ำ   

6.1      เสื อชูชีพ 

  

6.2           ห่วงชูชีพ 

  

6.3   

ห่วงยำงพลำสติก/ 
ปลอกแขนพลำสติก 

 

  

 
7. เสื อพยุงตัว… 
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 ใช่ ไม่ใช่ 
7. เสื อพยุงตัว สำมำรถพลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงำยหน้ำขึ นได้   
   

8. วิธีกำรเอำชีวิตรอดจำก Rip Current คือ กำรว่ำยขนำน
ไปกับชำยฝั่ง จนอยู่นอกกระแสน  ำ Rip Current แล้วจึง
ว่ำยกลับเข้ำฝั่ง 

  

   

9. กำรปฐมพยำบำลผู้ถูกแมงกะพรุนคือ รำดบริเวณที่ถูก
แมงกะพรุนด้วยน  ำส้มสำยชู 

  

   

10. กำรเอำชีวิตรอดในน  ำ โดยกำรลอยตัวหงำย (แม่ชีลอยน  ำ) 
เป็นวิธีที่เหมำะกับแหล่งน  ำที่มีคลื่น 

  

   

11. กำรช่วยคนตกน  ำระยะใกล้ๆ ควรใช้วิธีกำรยื่น เช่น ไม้    
   

12. กำรช่วยคนตกน  ำที่อยู่ไกลๆ ควรใช้วิธีกำรโยน เช่น 
อุปกรณ์ที่ลอยน  ำได้ 

  

   

13. เมื่อช่วยคนจมน  ำ ขึ นมำจำกน  ำแล้ว ห้ำมจับคนจมน  ำ
อุ้มพำดบ่ำหรือห้อยหัว เพื่อเขย่ำให้น  ำออก 

  

   

14. กำรปฐมพยำบำลคนจมน  ำคือ กำรเป่ำปำกสลับกับ
กำรกดหน้ำอก 

  

   

15. น ำคนจมน  ำส่งโรงพยำบำล เฉพำะคนที่มีอำกำรหนัก   
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 เฉลยค ำตอบแบบประเมินผล (Quick Guide: Water Safety) 
 

 ใช่ ไม่ใช่   ใช่ ไม่ใช่ 
ข้อ 1.1   x  ข้อ 6.1  x  
ข้อ 1.2  x   ข้อ 6.2 x  
ข้อ 2.1 x   ข้อ 6.3  x 
ข้อ 2.2  x   ข้อ 7.  x 
ข้อ 3.1 x   ข้อ 8. x  
ข้อ 3.2 x   ข้อ 9. x  
ข้อ 3.3  x  ข้อ 10.  x 
ข้อ 4.1    x  ข้อ 11. x  
ข้อ 4.2    x  ข้อ 12. x  
ข้อ 4.3   x   ข้อ 13. x  
ข้อ 5.1 x   ข้อ 14. x  
ข้อ 5.2  x  ข้อ 15.  x 
ข้อ 5.3  x     
ข้อ 5.4 x      
ข้อ 5.5 x      
ข้อ 5.6  x     
ข้อ 5.7 x      
ข้อ 5.8   x     
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