
คู่มือการจัดการเรียนรู้

องค์การช่วยเหลือเด็ก SAVE THE CHILDREN มีนาคม 2562

(ฉบับสมบูรณ์)



คู่มือการจัดการเรียนรู้                                                                 
เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด

(ฉบับสมบูรณ์)

มีนาคม 2562

องค์การช่วยเหลือเด็ก SAVE THE CHILDREN
 กรุงเทพ ประเทศไทย



คู่มือการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด (ฉบับสมบูรณ์)

พิมพ์ครั้งที่ 1        มีนาคม 2562

จ�านวนพิมพ์         - 

จ�านวนหน้า         156 หน้า     

พิมพ์ที่               -

จัดท�าและเผยแพร่โดย      องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children

                                 ชั้น 14 อาคารมณียาเซ็นเตอร์

                                 518/5 ถนนเพลินจิต ลุมพินี

                                 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 13330

                                 โทรศัพท์ 02 684 1286-88

                                 โทรสาร 02 684 1289

                                 อีเมล์ info.thailand@savethechildren.org

การอ้างอิง                    องค์การช่วยเหลือเด็ก (2562) 

                                คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด (ฉบับสมบูรณ์)

                                กรุงเทพ ประเทศไทย 



ก

กิตติกรรมประกาศ

คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด ส�าหรับช้ันประถมศึกษา ส�าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของ

หลายฝ่าย คณะผูจั้ดท�าขอขอบคุณคณะครแูละอาจารย์ทีใ่ห้ค�าปรกึษา ชีแ้นะแนวทาง ผูเ้ข้าร่วมประชมุระดมความเหน็ทกุท่าน 

ที่สละเวลาและช่วยเสนอความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้ฯในครั้งนี้

จากการลงพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดพังงา คณะผู้จัดท�าเห็นถึงความตั้งใจจากผู้มีส่วนร่วมทุกท่านทั้ง

จากสถานศึกษาต่างๆ และชุมชน ที่หวังจะให้สถานศึกษาได้มีคู่มือการจัดการเรียนรู้ฯ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือและคู่มือให้

ครูผู้สอนสามารถด�าเนินการสอนในสถานศึกษาได้ ซึ่งหมายถึงเด็กๆจะได้รับความรู้และทักษะที่ส�าคัญเพื่อให้สามารถรอดพ้น

จากภัยจมน�้าได้

ท้ายสดุนีค้ณะผูจ้ดัท�าขอขอบคณุองค์การช่วยเหลอืเดก็ Save the Children ถงึความทุม่เททัง้การท�างานในพืน้ที ่และ

การด�าเนนิการสนับสนนุในทกุขัน้ตอนเพ่ือให้คูม่อืการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การว่ายน�า้เพือ่เอาชวีติรอด ส�าหรบัชัน้ประถมศกึษา 

เล่มนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี

                                                                                                 คณะผู้จัดท�า

                                                                                                มีนาคม 2562



ข

ค�าน�า

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ได้ด�าเนินโครงการความปลอดภัยทางน�้าและป้องกันการจมน�้าในเด็ก  

ในพืน้ทีจ่งัหวดักรงุเทพมหานครและจงัหวดัพงังา  โดยได้รบัการสนบัสนนุทนุจาก The Michael Holland Foundation และ 

FamilyMart Japan โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะความปลอดภัยจากภัยทางน�้าและการป้องกัน

การจมน�้าในเด็ก เพื่อลดอันตรายจากการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และลดการสูญเสียชีวิตจากการจมน�้า

จากการด�าเนินงานในพื้นที่ องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children เล็งเห็นความส�าคัญของการจัดท�าคู่มือเพื่อใช้

ในสถานศึกษา โดยเอกสารชุดนี้ ได้จัดท�าขึ้นทั้งสิ้น 4 เล่ม คือ ส�าหรับปฐมวัย 2 เล่ม (ฉบับย่อ และฉบับสมบูรณ์) และประถม

ศึกษา 2 เล่ม (คู่มือการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ และฉบับย่อ) โดยเอกสารเล่มนี้เป็นคู่มือจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้า 

เพื่อเอาชีวิตรอด ฉบับสมบูรณ์

ทั้งนี้องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานศึกษาจะสามารถน�าคู่มือการจัดการเรียนรู้

เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอดนี้ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และอบรม โดยหวังผลสัมฤทธิ์ที่เด็กนักเรียนได้รับ

ทักษะชีวิตส�าคัญติดตัว สามารถน�ามาใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติภัยทางน�้า

องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children หวังอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด 

ที่ได้จัดท�าขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถานศึกษา และหวังให้บุตรหลานของท่าน และเด็กทุกๆคน จะต้องไม่สูญเสียชีวิต

จากการจมน�้าอีกต่อไป

                                                                              องค์การช่วยเหลือเด็ก ประจ�าประเทศไทย
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บทคัดย่อ

การจัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความปลอดภัยทาง

น�้า ให้กับเด็กๆ ในชั้นประถมศึกษา โดยมุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือส�าคัญที่สถานศึกษาสามารถน�าไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ได้ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังการขับเคลื่อนทางนโยบายให้ภาคการศึกษาได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการสอนการว่ายน�้า

เพื่อเอาชีวิตรอดในภาคการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ ลดการสูญเสียชีวิตจากภัย

จมน�้าในเด็กทั่วประเทศไทย

คู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด ฉบับสมบูรณ์น้ี  แบ่งเน้ือหาเป็น 8 บทคือ 1. บทน�า  

2. กระบวนการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ 3.การศึกษานโยบายและกรอบงานที่เกี่ยวข้อง 4. โครงสร้างการเรียนรู้  

5. การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ 6. เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 7. แนวทางการเชื่อมโยงเนื้อหากับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8. เนื้อหาและแผนการสอนรายชั่วโมง 

ในบทที ่8 เนือ้หาการเรยีนและแผนการสอนรายชัว่โมง ได้แบ่งเป็น 4 สาระการเรยีนรู ้โดยมจี�านวนชัว่โมงเรยีนทัง้หมด 

18 ชั่วโมง แบ่งเป็น ชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 15 ชั่วโมง ทั้งนี้เมื่อเรียนรู้ครบทั้ง 18 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะได้รับ

ความรู้ด้านความปลอดภยัทางน�า้ การลอยตัว ทกัษะการว่ายน�า้เบือ้งต้น การช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยทางน�า้ และการปฐมพยาบาล

ผู้จมน�้า การฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตส�าคัญที่จะท�าให้เด็กรอดพ้นจากภัยจากน�้า และช่วยเหลือผู้อื่นได้

ค�าส�าคัญ: ความปลอดภัยทางน�้า การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Title               Survival Swimming Manual (Complete Version)

Writer             Phacharawadee Tasee (Consultant)

Organization    Save the Children

Year                2019

Abstract

This Survival Swimming manual aims to enhance water safety skills for students in primary schools, 

serving as a handbook for educational institutions in the design of learning plans and school drowning 

prevention interventions. It also aims to drive awareness in the education sector on the importance of 

developing water safety education curriculums, with the ultimate goal of reducing the loss of life from 

drowning of children throughout Thailand.

The content of the Survival Swimming Manual is divided into 8 chapters: 1. Introduction 2. Process 

in creating a learning plan 3. Relevant policies and frameworks 4. Learning structures 5. Preparing and 

integrating learning plans into classroom hours 6. Goals and anticipated results 7. Integrating content into 

different learning areas of the Basic Education Core Curriculum 8. Content and lesson plans

In Chapter 8, learning areas and lesson plans are divided into four core subject areas. The total 

time required for all content to be completed is 18 hours: 3 hours of classroom learning and 15 hours 

of survival swimming skills training. After completion of all learning areas, the learner will have the  

required knowledge and skills in the following areas: 1. Water safety 2. Floating and basic swimming skills  

3. How to help drowning victims 4. First aid and resuscitation techniques.

Keywords: Water Safety, Survival Swimming, Basic Education Core Curriculum
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บทสรุปผู้บริหาร

ภัยจากการจมน�้าเป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่ท�าให้เด็กๆทั่วโลกเสียชีวิต ในประเทศไทยพบว่าการจมน�้าเป็นสาเหตุส�าคัญ

ที่ท�าให้เด็กไทยอายุต�่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน และช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาในช่วง

เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จากข้อมูลของส�านักโรคไม่ติดต่อ สถานการณ์เด็กจมน�้าในประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 มีเด็ก

เสียชีวิตจากการจมน�้าจ�านวน 681 คน ในจ�านวนดังกล่าวเป็นเด็กเล็กช่วงอายุ 0-2 ปี ถึง 152 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 ของ

จ�านวนเด็กท้ังหมดที่เสียชีวิตจากการจมน�้า เมื่อพิจารณาข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2552-2561 มีเด็กไทยท่ีเสียชีวิตจากการจม

น�้าแล้วทั้งสิ้น 9,042 คน กลุ่มช่วงอายุเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน�้าอยู่ในช่วงอายุ 5-9 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.2 ของ

จ�านวนเด็กทั้งหมดที่เสียชีวิตจากการจมน�้า 

การจดัท�าคูม่อืการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการว่ายน�า้เพือ่เอาชวีติรอด  มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิทกัษะความปลอดภยัทางน�า้ 

ให้กบัเดก็ๆ โดยมุง่หวงัให้คูม่อืฉบบันีเ้ป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีส่ถานศกึษาสามารถน�าไปใช้สอน ท้ังนีห้วงัผลสมัฤทธิท์ีเ่ดก็นกัเรยีน

ได้รบัทักษะชวีติส�าคญัตดิตวั สามารถน�ามาใช้ได้ทนัท่วงทีเมือ่เกดิอบุตัภิยัทางน�า้ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายสงูสุดคอืลดการสญูเสยี

ชีวิตจากภัยจมน�้าในเด็กทั่วประเทศไทย

ส�าหรับข้ันตอนการศึกษาเพื่อจัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด  มีข้ันตอนท่ีส�าคัญคือ  

การทบทวนเอกสารที่ส�าคัญ การจัดประชุมทั้งในระดับท้องถ่ินและส่วนกลางเพื่อระดมความเห็นแนวทางการจัดท�าคู่มือ   

การทดสอบผลการใช้คู่มือ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคู่มือน้ีเหมาะกับช่วงอายุของนักเรียน นอกจากน้ีในระหว่างการด�าเนินการ

จัดท�า ได้ปรึกษาและขอค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นักการศึกษา และครูผู้สอน 

ซึ่งกล่าวได้ว่าการจัดท�าคู่มือได้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากตัวแทนภาค

การศึกษา ในหลายหน่วยงาน

ผลการจดัท�าคูม่อืการจดัการเรยีนรู้เรือ่งการว่ายน�า้เพือ่เอาชวีติรอด  ท�าให้ได้เนือ้หาทีม่คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ โดยเนือ้หา

แบ่งเป็น 8 บทคือ 1. บทน�า 2. กระบวนการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ 3.การศึกษานโยบายและกรอบงานที่เกี่ยวข้อง 4. 

โครงสร้างการเรียนรู้ 5. การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ 6.เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 7. แนวทางการเชื่อมโยง

เนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8. เนื้อหาและแผนการสอนรายชั่วโมง 

ในเนื้อหาการเรียน ได้แบ่งเป็น 4 สาระการเรียนรู้ เนื้อหาที่ส�าคัญดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้า  -  การเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน�้าเสี่ยง การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแหล่งน�้า  การ

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยในกิจกรรมทางน�้า  การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้า

2. การลอยตัว และการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด - ทักษะการด�าน�้า กลั้นหายใจ และการหายใจในการว่ายน�้า ทักษะ

การลอยตัว การเอาชีวิตรอดในน�้า (และการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด) ทักษะพื้นฐานการว่ายน�้า

3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า - การร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วย

การโยนอุปกรณ์ การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์

4. การปฐมพยาบาลผู้จมน�้า และการช่วยฟื้นคืนชีพ - การปฐมพยาบาลผู้จมน�้า การช่วยฟื้นคืนชีพ

  

จ�านวนชั่วโมงเรียน เรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง แบ่งเป็น ชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 15 ชั่วโมง ทั้งนี้เมื่อได้

เรียนครบทุกเนื้อหาแล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ทักษะ ตามสาระการเรียนข้างต้น
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ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมที่โรงเรียนด�าเนินการอยู่ สามารถด�าเนินการได้ดังนี้

1. บูรณาการกับการเรียนรู้รายวิชาอื่นทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 

2. บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. บูรณาการกับกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

4. การบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 

5. การบูรณาการกับชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ด้านรูปแบบการด�าเนินการสามารถจัดท�าได้อย่างน้อย 3 รูปแบบ คือ 1.จัดการเรียนรายชั่วโมง 18 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 

3 ชั่วโมง รวม 6 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาปกติ 2.การจัดการเรียนหลักสูตรค่าย สถาบันการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม 3-4 

วัน วันละ 4-6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง  3. การจัดการเรียนร่วมกับวิชาอื่นในส่วนของชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 

และจัดเป็นกิจกรรมค่ายในวันเสาร์-อาทิตย์ ในส่วนของชั่วโมงฝึกปฏิบัติอีก 15 ชั่วโมง

ด้านแนวทางการเชื่อมโยงเนื้อหากับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สามารถเชื่อมโยงได้ทุกกลุ่มสาระวิชา โดยมีกลุ่มสาระวิชาต่างๆดังนี้ 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาต่างประเทศ 3. กลุ ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4.กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 5.สาระภูมิศาสตร์  

6.กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา 7.กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 8.กลุ ่มสาระเรียนรู ้การงานอาชีพ  

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 ส�าหรับการประเมินผลให้ประเมินผลตามหัวข้อประเมินในแต่ละช่ัวโมงเรียน โดยเม่ือจบการเรียนตามเน้ือหาแล้ว 

ผู้เรียนควรลอยตัวในน�้าลึกได้อย่างน้อย 3 นาที และว่ายน�้าในท่าใดก็ได้โดยเคลื่อนที่ได้อย่างน้อยระยะ 15-25 เมตร รวมถึง

ทักษะอื่นๆตามหัวข้อการประเมิน ซึ่งทักษะการลอยตัวและการเคลื่อนที่ในน�้าจะท�าให้เด็กสามารถเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญกับ

ภัยจมน�้าได้
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Executive Summary

Drowning is the third leading cause of death of children and people around the world. 
In Thailand, drowning is the number one cause of death among children (age under 15 
years), with the months of March-May seeing the highest number of deaths, as these months 
correspond with the Thai summer school break.  According to the 2018 report from the 
Thai Bureau of Non-Communicable Diseases Department on child drowning, 681 children 
died from drowning that year. Of these 681, 152 were children aged 0-2 years, constituting 
22.30 percent of the total number of child drowning in the country. Between 2009-2018, 
a total of 9,042 Thai children died from drowning. Most of them were aged 5-9 years, or 
about 40.2 percent.

This manual is designed to enhance water safety skills for students in primary schools 
with the aim that it can be used as a resource for educational institutions. Ultimately,  
if children are able to learn survival swimming skills they should also be able to use such 
skills to survive future water accidents. This will help to achieve the ultimate goal of  
reducing loss of life from child drowning throughout Thailand.

The study was developed through document research, brainstorm meetings and focus 
groups at central and local levels, and by testing the use of the manual. There were also 
informal meetings with specialists throughout the study, including experts such as educators, 
specialist officers from Office of the Private Education Commission, swimming instructors, 
and teachers. As a result, this document combines information and data from many sources 
and includes a wide range of stakeholders, with a focus on those from educational settings.

The content of the Survival Swimming Manual is divided into 8 chapters:  
1. Introduction 2. Process in creating learning plans 3. Relevant policies and frameworks 
4. Learning Structures 5. Preparing and integrating learning plans into classroom hours  
6. Goals and anticipated results 7. Integrating content into different learning areas of the 
Basic Education Core Curriculum 8. Content and lesson plans

The Learning areas are divided into four core subject areas:
                        
1. Water safety - High-risk water areas, the conditions of different water areas, water 

safety skills for water activities, water safety skills for boat travel.
2. Floating and Survival Swimming - Underwater breathing, breathing control and 

breathing while swimming, floating and basic swimming skills, and survival swimming  
(including use of survival aid tools).
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3. Safety rescue techniques when encounter drowning victims - Shouting out loud for 
help, throwing tools for the victim to hold and float, hand to hand equipment to drag the 
victim to the shore.

4. First aid and resuscitation  - First aid for drowning victim and resuscitation techniques.

The total time required for all contents to be completed is 18 hours, divided into  
3 hours of classroom learning and 15 hours of survival swimming skills training. After  
completion of all learning areas, the learner will have the required knowledge and skills in 
the learning area described above.

The options for intergration with existing curriculum and school activities are as follows: 
1. Integration with school courses, both foundational and additional
2. Integration with learner development activities
3. Integration with activities or projects
4. Integration with lifestyle and community cultural contexts
5. Integration with “The Reduce Classes and Increase Knowledge Program”
Integrating into classroom hours can be facilitated in 3 ways: 1. Three hours per 

week for six weeks in the regular semester. 2. Camping course with 3-4 days of organized  
activities. 3. Integrating three hours of learning class with other subjects in regular course/
class/projects and organized camp activities on Saturday-Sunday in the form of practice 
hours for another 15 hours.

The content from The Survival Swimming Manual can be integrated to various  
learning areas in line with the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 and the revised 
version B.E.2560.  The learning areas are as follows: 1. Thai language, 2. Foreign language, 
3. Mathematics, 4. Science, 5. Social Studies, Religion, and Culture, 6. Health and Physical 
Education, 7. Arts, 8. Occupations and Technology, 9. Learner development activities.

For learning assessments, each hour of lesson plans should include a topic of  
assessment. By the end of the learning program the learner should be able to float in deep 
water for at least three minutes and swim in any position for at least 15-25 meters, plus 
other skills as indicated in the assessment section. All of these skills are vitally important 
and will save children’s lives when they are faced with a potential drowning crisis.
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1.1 ความส�าคัญของปัญหา

ภยัจากการจมน�า้เป็นสาเหตุอันดับต้นๆทีท่�าให้เดก็ๆและคนท่ัวโลกเสยีชีวติ การจมน�า้แตกต่างจากอบัุตเิหตแุละอนัตราย

อื่น เพราะเมื่อเกิดการจมน�้าแล้วมักจบลงด้วยการสูญเสียชีวิต ข้อมูลสถิติปี พ.ศ. 2555 จาก Global Report on Drowning: 

Preventing a leading killers (2014)1  องค์การอนามัยโลก ได้รายงานว่ามีคนเสียชีวิตจากการจมน�้าจ�านวน 372,441 คน 

ซึ่งเปรียบเทียบได้ว่าในทุกๆชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน�้าราวๆ 40 คน ยิ่งไปกว่านั้นร้อยละ 90.7 ของจ�านวนผู้เสียชีวิต 

ะดังกล่าวมาจากประเทศที่มีรายได้ต�่า-ปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับน�้าในชีวิตประจ�าวัน เช่น การใช้น�้าเพื่อการ

ท�างาน เพื่อการเดินทาง และเพื่อการท�าเกษตรกรรม โดยภูมิภาคที่มีจ�านวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ รองลงมาคือ ภูมิภาคแอฟฟริกา และภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก ตามล�าดับ

เมื่อพิจารณาด้านอัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้าในเด็ก พบว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กอายุ 0-5 ปี จ�านวน 66,007 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของจ�านวนผู้เสียชีวิตจากการจมน�้าทั้งหมด รองลงมาเป็นเด็กอายุ 5-9 ปี จ�านวน 44,469 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.9 และล�าดับถัดมาคือเด็กอายุ 10-14 ปี จ�านวน 29,743 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 เมื่อพิจารณาข้อมูลโดยเทียบเป็น

อตัราการเสยีชวีติต่อประชากรหนึง่แสนราย ข้อมลูทีจ่�าแนกเพศและอายไุด้แสดงให้เหน็ว่าอนัตรายจากการจมน�า้ในเด็กอยูใ่น

อตัราทีน่่าเป็นห่วง เดก็มกีารเสียชวิีตจากการจมน�า้คิดเป็นอตัราต่อประชากรหนึง่แสนรายสงูกว่าช่วงอายอุืน่ โดยเฉพาะในเดก็

ผู้ชายจะเสียอายุมากกว่าเด็กผู้หญิง ซึ่งพบว่า เด็กผู้ชายที่อายุ 5 ปี2  มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนรายสูงสุด กล่าวคือ

อัตราต่อประชากรแสนรายอยู่ที่ 11.4 คน รองลงมาคือเด็กชายในช่วงอายุ 5-9 ปี อัตราต่อประชากรแสนรายอยู่ที่ 9.3 คน 

และล�าดับถัดมาคือ เด็กผู้หญิงที่อายุต�่ากว่า 5 ปี อัตราต่อประชากรแสนรายอยู่ที่ 8.6 คน (ตารางที่ 1-1)

ตารางที ่1-1: จ�านวนประมาณการผู้เสยีชวีติจากการจมน�า้ อตัราต่อแสนราย จ�าแนกตามเพศ และอาย ุปี พ.ศ. 2555

     เพศ                                                  จ�านวน (คน)

           ทุกช่วงอายุ       0-27 วัน   1-59 เดือน 5-9 ปี     10-14 ปี    15-24 ปี    25-44 ปี   45 ปีขึ้นไป

     ชาย         250,353     893        37,870    29,690    19,605      42,151 51,787       68,357

     หญิง         122,089             630        26,614    14,779    10,138      13,763 14,776       41,389

     เพศ                                          อัตราต่อประชากรแสนราย

           ทุกช่วงอายุ         0-27 วัน   1-59 เดือน 5-9 ปี   10-14 ปี    15-24 ปี   25-44 ปี   45 ปีขึ้นไป

     ชาย                7.0                  -          11.4    9.3         6.4  6.8      4.9            7.3

     หญิง                3.4                  -           8.6    5.0         3.5  2.3      1.5           4.1

บทน�า01

ที่มา: WHO Global Health Estimates, อ้างจากข้อมูลในรายงาน Global Report on Drowning: Preventing a leading killers (2014), หน้า 50.
1  ข้อมูลจาก Global report on drowning: preventing a leading killer. World Health Organization, 2014. 
2   หมายถึงเด็กที่มีอายุในช่วง 1 เดือนขึ้นไป ถึงอายุต�่ากว่า 5 ปี



2

ส�าหรับสถิติในประเทศไทย พบว่าการจมน�้าเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เด็กไทยอายุต�่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ

หนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน และช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จากข้อมูลของส�านัก

โรคไม่ติดต่อ สถานการณ์เด็กจมน�้าในประเทศไทย3  ปี พ.ศ. 2561 มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน�้าจ�านวน 681 คน ในจ�านวน

ดังกล่าว เป็นเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน�้าในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จ�านวน 231 คน จากข้อมูลในปีเดียวกัน พบว่า

เป็นเด็กเล็กช่วงอายุ 0-2 ปี ถึงจ�านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 ของจ�านวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน�้า โดยเด็กชาย

จมน�้าเสียชีวิตสูงมากกว่าเด็กหญิง 2.6 เท่า จังหวัดที่มีจ�านวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน�้ามากที่สุด คือจังหวัดอุดรธานี จังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดปัตตานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ ตามล�าดับ

 เมื่อพิจารณาข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2552-2561 มีเด็กไทยที่เสียชีวิตจากการจมน�้าแล้วทั้งสิ้น 9,042 คน กลุ่มช่วงอายุ

เดก็ทีเ่สยีชวีติจากการจมน�า้อยูใ่นช่วงอาย ุ5-9 ปี มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 40.2 ของจ�านวนเดก็ทัง้หมดทีเ่สยีชวีติจากการจมน�า้ 

รองลงมาคอื กลุม่เดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปี (ร้อยละ 35.4) และส่วนใหญ่เป็นการจมน�า้ตามแหล่งน�า้ธรรมชาต ิบ่อขดุเพือ่การเกษตร 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กๆอาจจะไม่ตระหนักถึงอันตรายของแหล่งน�้า ซึ่งเมื่อลงเล่นน�้าจึงน�ามาสู่การสูญเสียชีวิตในที่สุด

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จากภัยจมน�้าของเด็กน�ามาสู่การเสียชีวิตของเด็กไทยจ�านวนมาก องค์การช่วยเหลือเด็กและภาคีพันธมิตรจึงได้ด�าเนิน

โครงการความปลอดภัยทางน�้า และการป้องกันการจมน�้า ในช่วงปีพ.ศ. 2559 ถึง ปีพ.ศ. 2562 ทั้งนี้ได้ด�าเนินโครงการในสอง

พื้นที่จังหวัดคือ จังหวัดพังงา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยทุนสนับสนุนจาก The Michael Holland Foundation และ 

FamilyMart Japan ตามล�าดับ

โครงการมกีลุม่เป้าหมายหลกัคอื เด็กชัน้อนบุาล เดก็ชัน้ประถมศกึษา คร ูโรงเรยีน ผู้ปกครอง ผูด้แูลเดก็และชมุชน โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางน�้า และการป้องกันการจมน�้า พร้อมส่งเสริมทักษะการว่ายน�้า

เพ่ือเอาชีวิตรอดให้กับเด็กช้ันประถมศึกษา รวมถึงการรณรงค์ผ่านสื่อสิ่งสิงพิมพ์และมัลติมีเดีย เพื่อสร้างความตระหนักและ

ส่งเสริมความปลอดภัยทางน�้าให้กับเด็ก โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการลดการบาดเจ็บอันตราย และการตายจากการจมน�้าของ

เด็กในประเทศไทย

ส�าหรับโครงการในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้ด�าเนินงานร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน�้า ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพงังา องค์การบรหิารส่วนต�าบลคกึคกั องค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกเคยีน เป้า

หมายการด�าเนนิงานในพืน้ทีคื่อ จัดกจิกรรมเพือ่ให้ความรูเ้รือ่งความปลอดภยัทางน�า้ และฝึกทกัษะการว่ายน�า้เพือ่เอาชวีติรอด

ให้กับนักเรยีนในโรงเรียนเป้าหมาย ในขณะเดยีวกนักไ็ด้ด�าเนินการในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ด้วย นอกจากนีไ้ด้จดักิจกรรมส่งเสรมิ

ให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงความจ�าเป็นในการป้องกันการจมน�้า ซึ่งจะน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชนในท่ีสุด ส�าหรับ

โครงการในพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานครได้ด�าเนนิงานร่วมกับหลายหน่วยงาน  โดยโครงการในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร มุง่เน้นไป

ทีก่ารใช้สือ่สิง่พิมพ์และมลัติมเีดียในการเรยีนการสอนเพือ่กระตุน้ให้เกดิความตระหนกัจากภยัจมน�า้และการป้องกนั ควบคูไ่ป

กับการสอนทกัษะเรือ่งความปลอดภยัทางน�า้ และฝึกทักษะการว่ายน�า้เพือ่เอาชีวิตรอด โดยเน้นให้เดก็เป็นศนูย์กลางการเรยีนรู้

ภายหลังการด�าเนินโครงการ ได้มีการประเมินผลโครงการ4  โดยผู้ประเมินภายนอก และพบว่า โครงการประสบความ

ส�าเร็จเป็นอย่างดี เด็กๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้า และเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดภัยทางน�้าผ่าน

กิจกรรมการเรียนว่ายน�้าที่โครงการได้จัดขึ้น นอกจากนี้ครูและผู้บริหารโรงเรียนต่างเห็นว่าโครงการมีประโยชน์กับเด็กอย่าง
3  ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ .2562, ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (2562)
4  เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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แท้จรงิ จงึสนบัสนนุกจิกรรมทีอ่งค์การช่วยเหลอืเดก็ได้ออกแบบไว้ การมีส่วนร่วมของโรงเรยีนและการเอือ้อ�านวยจากส�านกังาน

พื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดในพื้นที่ด�าเนินการ เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้

จากความส�าเร็จและการเรียนรู้ผ่านบทเรียนในโครงการระยะแรก ทางองค์การช่วยเหลือเด็ก จึงได้ด�าเนินการต่อเนื่อง

มาสู่โครงการจัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด โดยเป้าหมายส�าคัญคือการจัดท�าคู่มือการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะความปลอดภัยทางน�้า ให้กับเด็กๆ ในช้ันประถมศึกษา และปฐมวัย เพื่อให้คู่มือการจัดการเรียนรู้ 

ดังกล่าวเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สถานศึกษาสามารถน�าไปใช้ในการแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากน้ียังมุ่งหวังการขับเคล่ือน

ทางนโยบายให้ภาคการศึกษาได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสอนการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอดในภาคการศึกษาอย่างเท่า

เทียมและทั่วถึง  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือลดการสูญเสียชีวิตจากภัยจมน�้าในเด็ก ซึ่งไม่จ�ากัดเฉพาะพื้นที่โครงการ 

แต่รวมถึงเด็กๆ ทุกคนทั่วประเทศไทย



โครงการความปลอดภัยทางน�้า
กันยายน 2559 - สิงหาคม 2561

การจัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้
ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

การเรียนการ
สอนด้านความ
ปลอดภัยทางน�้า 
และการว่ายน�้า
เพื่อเอาชีวิตรอด
ในพื้นที่โครงการ

ทบทวนข้อมูลส�าคัญ ร่างคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ขั้นต้น

คู่มือการจัดการ
เรียนรู้ขั้นต้น

น�าเสนอร่างคู่มือและแนวทางการประเมินผลต่อผู้เชี่ยวชาญ

ร่างคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์

คู่มือการจัดการ
เรียนรู้ฉบับสมบูรณ์

ประชุมระดมความเห็นเพื่อจัดท�า
คู่มือการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

ลงพื้นที่ทดสอบคู่มือการจัดการ
เรียนรู้และประเมินผล

ประชุมระดมความเห็นเพื่อพัฒนา
คู่มือการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

การฝึกอบรม 
ให้กับครูใน

หลักสูตร  "ครู
ฝึกสอนหลักสูตร
ว่ายน�้าเพื่อเอา

ชีวิตรอด"

กิจกรรมเสริม
สร้างทักษะความ
ปลอดภัยทางน�้า

วิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลจาก
ผลการด�าเนินงาน

ระยะแรก  
กิจกรรมอื่นๆ

ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างทักษะ
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด ได้พัฒนาจากเอกสารหลักเรื่อง “หลักสูตรว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิต

รอด และคู่มือการสอน”5  ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จากบทเรียนที่ได้รับจากการด�าเนินงาน

ในหลายพื้นที่ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน รวมถึงการค้นคว้าและทบทวนเอกสารเผยแพร่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

คณะผู้จัดท�าได้จัดการจัดประชุมในระดับท้องถ่ิน เพื่อระดมความเห็นในการจัดท�าแนวทางการจัดท�าคู่มือการจัดการ

เรียนรู้ฯ ผลจากการประชุมท�าให้ได้รับข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากตัวแทนภาคการศึกษา หลังจากการ

ด�าเนนิงานในส่วนนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่างๆ จากนัน้ได้ด�าเนนิการทดลองและทดสอบผลการใช้เอกสารทางการ

จัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้ฯ กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ครูผู้สอนว่ายน�้า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะเป็นการเรียนใน

รูปแบบค่าย 3 วัน6 รวม 18 ชั่วโมง จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้รับจากภาคสนามมาด�าเนินการปรับปรุงคู่มืออีกครั้ง ให้ถูกต้องและ

ครบถ้วนยิ่งขึ้น จากนั้นได้น�าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมส่วนกลางขอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง รวมถึงการค้นหาข้อส่งเสริมเพื่อ

ให้การน�าคูม่อืการจดัการเรยีนรูฉ้บบันีใ้ห้บรรลเุป้าหมาย ให้สถานศกึษาสามารถน�าเอกสารฉบับน้ีไปปรบัใช้ได้ในภาคการศกึษา  

ในระหว่างการด�าเนินการจัดท�า ได้ปรึกษาและขอค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน นักการศึกษา และครูผู้สอนอีกหลายท่าน เพื่อให้หน่วยงานด้านการศึกษาสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นคู่มือที่มีความ

เหมาะสม นอกจากนี้ครูผู้สอนว่ายน�้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสอนว่ายน�้า ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัด

ท�าคู่มือ ท�าให้สามารถบอกถึงผลลัพธ์หลังจากจัดการเรียนการสอนได้ ความเห็นของผู้สอนจึงช่วยส่งเสริมให้คู่มือการจัดการ

เรียนรู้ฉบับนี้ มีความเหมาะสมขึ้น กระบวนการจัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้ ฯ แสดงตามแผนภาพที่ 2-1

แผนภาพที่ 2-1: แสดงกระบวนการจัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด

 

ที่มา: คณะผู้จัดท�า

กระบวนการจัดท�าคู่มือ
การจัดการเรียนรู้02

5   ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2552) หลักสูตรว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอดและคู่มือการสอน (Survival Swimming Curriculum and Handbook). นนทบุรี; ประเทศไทย
6  ค่ายไป-กลับ 
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3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายส่งเสริมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ 

โครงการลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้เป็นนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากรฐับาล ให้ปรับลดชัว่โมง

เรียนของบางวิชาให้น้อยลง เพื่อให้เด็กนักเรียนผ่อนคลายมากขึ้น ไม่เครียดกับการเรียนในห้องเรียน และได้มีเวลาว่างเรียนรู้

ตามวัย ไม่ใช่เรียนรู้จากการท่องจ�าตามต�าราอย่างเดียว หลังรับมอบนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อ

ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ โดยโครงการได้เริ่มด�าเนินการกับโรงเรียนน�าร่องครั้งแรกในช่วงเปิดภาคเรียนเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558

จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ก�าหนดให้สถานศึกษาลดช่ัวโมงเรียนของนักเรียนใน

ภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00น. จากนั้นนักเรียนจะได้ท�ากิจกรรมนอกห้องเรียน ในกลุ่มสาระที่

เหลือแบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนลดความเครียด และเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือด้านร่างกาย สติ

ปัญญา อารมณ์ และสังคม  

 การจดักจิกรรมลดเวลาเรยีน เป็นการลดเวลาของการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเป็นผูร้บัความรู ้ปรบับทบาทของ

ครูในการบรรยาย การอธิบายความรู้ เป็นผู้อ�านวยความสะดวก ส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งค�าถามที่ท้าทายความสามารถ และ

กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ส่วนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียน

รู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ท�างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรม

สร้างสรรค์ที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมอง พัฒนาจิตใจ พัฒนาทักษะการปฏิบัติ และพัฒนาสุขภาพ ให้เชื่อม

โยงกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัช้ีวัดของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยด�าเนนิการการวดัและประเมนิผลการ

เรยีนรูค้วามก้าวหน้า ของผู้เรยีน และน�าผลการประเมนิไปใช้เป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิการผ่านตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรสถาน

ศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งครูน�าผลการประเมินมาปรับการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ

คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด สอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพราะ

นกัเรยีนสามารถมส่ีวนร่วมในกจิกรรม การเรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์ และลงมือปฏบัิตจิริง นักเรียนจะได้ท�ากจิกรรมนอกห้องเรยีน 

ได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตและประสบการณ์จริง จากกิจกรรมการส�ารวจบริเวณรอบโรงเรียน กิจกรรม

ศิลปะ กิจกรรมที่สระว่ายน�้า เป็นต้น ท�าให้นักเรียนมีทักษะที่สามารถดูแลชีวิตตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากภัยจม

น�้าได้อย่างปลอดภัย 

แนวนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการจมน�้าของกระทรวงศึกษาธิการ  

ส�านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในหลายโอกาส 

ประชมุเกีย่วกบัการสร้างความปลอดภยัทางน�า้แก่นกัเรยีน และได้แสดงความเห็นผ่านสือ่สาธารณะ ซึง่ได้แสดงให้เหน็ว่า สพฐ.

เล็งเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมทักษะความปลอดภัยทางน�้า และการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด ให้กับเด็กไทย การแสดง

ความเห็นดังกล่าว อาทิ

การศึกษานโยบายและ
กรอบงานที่เกี่ยวข้อง03
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“การว่ายน�า้เป็นทกัษะชีวติหนึง่ของเดก็ แม้เดก็ไม่ได้อยูใ่นพืน้ท่ีทีม่แีหล่งน�า้แต่ต้องมีการสอนว่ายน�า้แก่เดก็ด้วย เพราะ
เมื่อเด็กเติบโตขึ้น ต้องเดินทาง ท�ากิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องเจอะเจอกับน�้า จะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทาง
น�้า...การจัดโครงการเกี่ยวกับการวางมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยหรือสอนเด็กว่ายน�้า ต้องด�าเนินการต่อเนื่อง 
และสร้างแบบแผนให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ยิ่งถ้าท�าแล้วมีผลดีก็ต้องท�าต่อไป เมื่อมีการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
โครงการก็จะก้าวหน้า อย่างมีศักยภาพ" 7  

    แสงไทย มีสุนทร ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.                                   

      เมษายน พ.ศ. 2557

“วนัน้ีทุกคนต้องหนคีวามเสีย่งจากการว่ายน�า้ไม่เป็นให้พ้น จากสถติท่ีิผ่านมาช่วงปิดเทอมมกัจะมกีรณเีดก็ตกน�า้ จมน�า้ 
เสยีชวีติ เพราะว่ายน�า้ไม่เป็น แต่หลายปีมานีท้ราบว่าสถติเิริม่ลดลง เพราะมหีลายเขตพืน้ทีก่ารศกึษามกีารส่งเสรมิให้เดก็เรยีน
ว่ายน�า้ มคีลาสว่ายน�า้เพือ่ชวิีตส�าหรบัเดก็ทัง้เรยีนฟรแีละเป็นคลาสราคาถกู แต่กไ็ม่ใช่ว่าเดก็ทกุคนจะมโีอกาสเรยีน ขณะทีเ่ดก็
จ�านวนไม่น้อยทีต้่องการเล่นน�า้ ซึง่ก็มคีวามเส่ียงสูง ดงันัน้ สพฐ.เหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนนิการเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั เพือ่ให้
เดก็พ้นจากภัยการตกน�า้ จมน�า้ เสียชวิีต โดยจะให้เร่งส�ารวจข้อมูลเข้ามาก่อน อย่างไรกต็ามนอกจากเดก็นักเรียนแล้ว ครจู�านวน
มากก็ยังว่ายน�้าไม่เป็นซึ่งก็จะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ สพฐ.จะแก้ปัญหา แต่ระยะเริ่มต้นจะด�าเนินการกับเด็กนักเรียนก่อน” 8 

              ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)                                         

พฤษภาคม 2561

“สพฐ.ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดท�าหลักสูตรวิชาเลือก 4 หลักสูตร คือ ฟุตบอล ยิมนาสติก 
การลอยตัวในน�้า และมวยไทย...และสอนการลอยตัวในน�้า เพื่อให้เด็กรู้จักการเอาตัวรอด ขณะที่ฟุตบอลจะมีการพัฒนาโค้ช
ให้เป็นสากล โดยทุกหลักสูตรจะไม่ให้เด็กเล่นตามล�าพัง แต่จะมีการฝึกร่วมกับวิทยากร เช่น การลอยตัวในน�้าจะมีวิทยากร
แกนน�าจากชมรมว่ายน�้า ไลฟ์สไตล์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีวิทยากรกระจายอยู่ทั่วประเทศ...” 9 

              ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)                                         

พฤศจิกายน 2561

เน้ือหาข้างต้นเป็นการแสดงเจตนารมณ์และแนวทางการด�าเนินงานของ สพฐ.อย่างชัดเจนว่าสนับสนุนให้มีการเรียน

เรื่องการลอยตัวในน�้ากับเด็กไทย สิ่งนี้คือสัญญาณที่ดีและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท�าเอกสารฉบับนี้ที่มุ่งเน้นให้เด็ก

มีทักษะความปลอดภัยทางน�้า รู้วิธีลอยตัวและว่ายน�้าเพื่อเอาตัวรอด 

นโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข  

ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักของรัฐที่ด�าเนินงานเพื่อป้องกันและลดการ

จมน�้าในเด็ก ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 ในปีงบประมาณ 2559 ได้ด�าเนินงานลดการเสียชีวิต

จากการจมน�้าของเด็ก เป็นเรื่องของแผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2559 ลดอัตราการ

เสียชีวิตจากการจมน�้าของเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กแสนคน ส�านักโรคไม่ติดต่อ ได้ด�าเนินมาตรการ

ส�าคัญ คือการด�าเนินงาน “ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้า” โดยมุ่งเน้นให้จังหวัดด�าเนินการสร้างทีมเครือข่าย

ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน�้า เพื่อผลักดันให้พื้นที่เกิดการด�าเนินงานป้องกันการจมน�้า โดยความร่วมมือกับสหสาขาและใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
7  ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชน เรื่อง “เด็กจมน�้า มหันตภัยหน้าร้อน '3นาที 15เมตร' ทักษะชีวิต รู้ไว้ไม่ตาย!” วันที่  8 เมษายน 2557
8   ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่อง “สพฐ.ตั้งเป้า สอนเด็กว่ายน�้า-แก้ปัญหาจมน�้า” วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
9   ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่อง “ศธ.หนุนเด็กไทยเล่นกีฬาเพื่อออกก�าลังกาย” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
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ในปีงบประมาณ 2560 ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ ได้ด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัและลดการจมน�า้ของเดก็ โดยมาตรการด้านโนบาย

ที่ส�าคัญคือ การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางน�้าระดับชาติ ด้านมาตรการป้องกันในระดับชุมชน ทางส�านักโรค 

ไม่ติดต่อ ยังคงด�าเนินการต่อเนื่องในการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้า และเน้นกลุ่มเด็กเล็กอายุ 

ต�่ากว่า 5 ปีมากขึ้น เน้นการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือน  

นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขยังผลักดันให้การป้องกันการจมน�้า ได้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

(ปี 2560 – 2579) โดยมีเป้าหมายว่าอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนของเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ต้องน้อยกว่า 2.5 ต่อ

ประชากรเด็กแสนคน

3.2 แนวคิดและกรอบงานที่เกี่ยวข้อง 

กรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน10  

กรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เป็นกรอบที่รวมการด�าเนินงานด้านต่างๆ รวมไว้ในภาพเดียวกัน โดยมี

เป้าประสงค์เพ่ือให้เครือข่ายภาคการศึกษาท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือเช่ือมโยงแนวทางการปฏิบัติแบบ

เดียวกันทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับพื้นที่ในทุกภาคส่วน

กรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนเป็นการน�าเป้าหมายของ Worldwide Initiative for Safe Schools and 

the Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector (GADRRRES) มาปรับ

เป็นแนวทางปฏิบัติ กรอบนี้จัดท�าขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความปลอดภัยในโรงเรียน กลายเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญภายใต้กรอบ

วาระการพัฒนาและกรอบการลดความเสี่ยงและความสามารถในการฟื้นตัวภายหลังปี คศ. 2015 รากฐานของการวางแผน

ส�าหรับความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนคือการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงแบบภัยหลายชนิด มีเป้าหมายเพื่อลดความ

เสี่ยงของภัยทุกชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการ:

1. คุ้มครองนักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาจากการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และอันตรายในโรงเรียน

2. เพือ่ให้โรงเรียนวางแผนการจัดการศกึษาต่อเน่ืองแม้ในระหว่างท่ีเกดิภยัพบิติั เพือ่ปกป้องการลงทุนในภาคการศกึษา

3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยง 

4. การฟื้นตัวของภาคการศึกษา

หลักส�าคัญของความพยายามลดความเส่ียงและสร้างความปลอดภยัรอบด้าน คอื การตระหนกัถงึความส�าคญั ของสทิธิ

เด็กที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิทธิที่จะมีส่วนร่วม แนวทางดังกล่าวจึง

เป็นแนวทางที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ไม่แบ่งแยก มีส่วนร่วม และตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจน เด็กทุกคนควรได้

รับการช่วยเหลือให้มีส่วนร่วมในทุกมิติของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้น และ

เปิดโอกาสให้พลัง ความรู้ และความคิดต่างๆของเด็กเป็นตัวช่วยก�าหนดความยั่งยืนในระยะยาว

ความปลอดภยัรอบด้านในโรงเรียน ซึง่อยูภ่ายใต้นโนบายและการปฏบัิตด้ิานการศกึษา มีความสอดคล้องกบัการบรหิาร

จัดการภัยพิบัติในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และระดับพื้นที่รวมทั้งในโรงเรียน กรอบแนวคิดความปลอดภัยในโรงเรียน

ประกอบด้วยสามเสาหลัก: 

10  ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ฉบับแปลไทย, เข้าถึงได้จาก https://thailand.savethechildren.net/sites/thailand.savethechildren.net/files/library/CSS%208%20pages%20WEBSITE%20
UPLOAD.pdf 
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1) อาคารสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกในโรงเรียนที่ปลอดภัย ( Safer Learning Facilities)

2) การบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา (School Disaster Management)

3) การศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการรู ้รับปรับตัวจากภัยพิบัติ (Risk Reduction and Resilience  

Education) 

แผนภาพที่ 3-1  กรอบแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดภัย

 

ที่มาภาพ: แนวคิดภาพจาก Comprehensive School Safety Framework, 2017.

สิ่งแวดล้อมปลอดภัยเป็นสิ่งที่บริหารจัดการได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะการลดความเสี่ยงและ

การรู้รับปรับตัวจากภัย การป้องกันภัยและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และสิ่งแวดล้อม สามารถจัดการได้ด้วยการ

จัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง เช่น การสร้างและจัดวางสนาม

เด็กเล่นที่ปลอดภัย  นอกจากนี้ยังหมายความรวมไปถึงเรื่องกิจกรรมการด�าเนินงานที่จะส่งเสริมความปลอดภัย เช่น กิจกรรม

เดินส�ารวจจุดเสี่ยง กิจกรรมซ้อมหนีไฟ น�้าท่วม เป็นต้น 

 ด้วยความส�าคัญที่โรงเรียนจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยรอบด้านต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

ดังกล่าว คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด จึงได้ผนวกเนื้อหาความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งเน้นไปที่

ภัยอันตรายจากการจมน�้า จุดเสี่ยงต่อการจมน�้าที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียนหรือละแวกใกล้เคียงโรงเรียน บ้านและชุมชน 

การเรยีนการสอนนีก็้เพือ่ให้นกัเรยีนมทีกัษะและความรู ้เมือ่มคีวามรูแ้ละมทีกัษะแล้วจะสามารถป้องกนัอนัตรายจากอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นได้และสามารถเอาตัวรอดในเบื้องต้นได้ 
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ความสอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงานตามคู่มือปฏิบัติการ 

การป้องกนัการจมน�า้ ในต้นปี พ.ศ. 2560 องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้เปิดตวัคูม่อืปฏบิตักิาร: การป้องกนัการจมน�า้  

ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาก�าไร โดยมีมุ่งที่จะให้ขั้นตอนปฏิบัติเหมาะกับมาตรการ

ป้องกันในบริบทของท้องถิ่น โดยได้ก�าหนดมาตรการเพื่อปฏิบัติการ 6 มาตรการ (Interventions) ดังนี้ 

1. จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ซึ่งต้องอยู่ห่างจากแหล่งน�้า

2. ติดตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อจ�ากัดการเข้าถึงแหล่งน�้า

3. สอนเด็กวัยเรียนอายุ 6 ปีขึ้นไป ให้ว่ายน�้าเป็นและมีทักษะด้านความปลอดภัยทางน�้า

4. สร้างความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพปกติและบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยอันตรายอื่นๆ

5. ฝึกผู้เห็นเหตุการณ์ให้รู้จักวิธีการช่วยเหลือและการช่วยฟื้นคืนชีพที่ปลอดภัย

6. ก�าหนดและบงัคบัใช้ระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัความปลอดภยัในการเดนิเรอื การขนส่งทางน�า้ และการโดยสารเรือ

ข้ามฟาก

นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการป้องกันการจมน�้าอีกทั้งสิ้นอีก 4 กลยุทธ์ คือ

1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ

2. การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจมน�้าให้กับประชาชนผ่านการสื่อสารกลยุทธ์

3. การพัฒนาแผนความปลอดภัยทางน�้าแห่งชาติ

4. การพัฒนาการป้องกันการจมน�้า ผ่านการเก็บข้อมูลและงานวิจัยที่ออกแบบมาอย่างดี

การด�าเนินงานขององค์การช่วยเหลือเด็ก เพื่อจัดท�าคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด  มีความ

สอดคล้องเป็นอย่างยิง่กบัแนวทางตามคูม่อืปฏบิตักิาร: การป้องกนัการจมน�า้  โดยมคีวามสอดคล้องกับมาตรการที ่3 คอื สอน

เด็กวัยเรียนอายุ 6 ปีขึ้นไปให้ว่ายน�้าเป็นและมีทักษะด้านความปลอดภัยทางน�้า เพราะคู่มือการจัดการเรียนรู้มีเน้ือหาเร่ือง

ความปลอดภัยทางน�้า ที่เป็นความรู้และทักษะส�าคัญที่เด็กจะน�าไปใช้ป้องกันตนเองได้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังบรรจุขั้นตอน

การฝึกสอนทกัษะการลอยตัว การเคล่ือนทีใ่นน�า้ การใช้อปุกรณ์ช่วยในการลอยตวั ซึง่เป็นทกัษะทีจ่ะท�าให้เดก็สามารถลอยตวั

อยูใ่นน�า้ได้นาน เพือ่รอการช่วยเหลอื การด�าเนนิงานเพือ่จดัท�าคูม่อืการจดัการเรยีนรูฯ้ยงัสอดคล้องกบัมาตรการที ่5 คอื ฝึกผู้

เหน็เหตกุารณ์ให้รูจ้กัวิธกีารช่วยเหลอืและการช่วยฟ้ืนคนืชพีทีป่ลอดภยั โดยเนือ้หาเรือ่งการช่วยเหลอืเมือ่พบผูป้ระสบภยัทาง

น�า้มเีน้ือหาให้นักเรยีนได้เรยีนรูว้ธิกีารช่วยเหลอืทีถ่กูต้อง เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัทัง้ผูใ้ห้ความช่วยเหลอืและผูไ้ด้รบัการช่วย

เหลือ นอกจากน้ียงัได้เพิม่เนือ้หาส�าคญัในเรือ่งการปฐมพยาบาลคนจมน�า้และการช่วยฟ้ืนคนืชีพ เพือ่ให้นักเรยีนได้เรยีนรูท้กัษะ

ที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติได้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้าที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)11  

ในแต่ละปี การจมน�้าตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลัก มากยิ่งกว่าการเสียชีวิตจากการขาดสารอาหาร หรือการตาย

จากการคลอดบุตร ปัญหานี้จะกระทบกับกลุ่มคนเปราะบางมาก และกระทบในระดับรุนแรง การมั่นใจในการเข้าถึงแหล่งน�้า

อย่างปลอดภัย จะเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยลดการเสียชีวิตของเด็ก แต่การป้องกันการจมน�้ากลับเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไป ทั้งที่เป็น

พื้นฐานจ�าเป็นที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตรอดและเจริญเติบโตต่อไปได้ การให้เด็กได้เรียนรู้ชุดทักษะเพื่อการเอาตัวรอดจากการจม

น�้า จะช่วยปกป้องเด็กๆ ให้มีชีวิตที่ดีได้เช่นกัน

ท่ามกลางภาระและปัญหาเร่งด่วน การจมน�า้ยงัไม่ปรากฎในเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 

Goals-SDGs)  แม้กระท่ังเป้าหมายที่ควรจะมีเรื่องดังกล่าวบรรจุอยู่ เช่น ในเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 3 (SDGs 3) -  
11  ข้อมูลจาก Drowning: a silent killer, 2017.
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การยุติการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ในเด็กแรกเกิดและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี และในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6 (SDGs 

6)-การลดการตายจากการบาดเจ็บและอันตราย ซึ่งในเป้าหมายดังกล่าวควรบรรจุเรื่องการป้องกันการจมน�้าไว้ด้วย  ในการ

ประชุม การป้องกันการบาดเจ็บในเด็กและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Child Injury Prevention and the Sustainable 

Development Golas Safety 2018 Pre-Conference ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พศจิกายน 2561 ในกรุงเทพ มีการน�าเสนอการ

วิเคราะห์เพื่อบูรณาการ การป้องกันเด็กจมน�้าเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่หลากหลายหัวข้อ อาทิเช่น เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนที่ 2-3-4-5-6-8-11 และ 13

แผนภาพที่ 3-2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

 

ที่มาภาพ: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

ในข้อเท็จจริงเห็นได้ชัดว่าเรื่องการจมน�้ามีความเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นงาน ซึ่งเป็นโอกาสที่จะแก้ปัญหาผ่านหลาย

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่นเป้าหมายที่การพัฒนาที่ยั่งยืน 9 เกี่ยวข้องในประเด็นของ Building resilient infrastructure ซึ่ง

สามารถขยายประเดน็งานไปสูเ่รือ่งการป้องกนัน�า้ท่วมได้ และเช่นเดยีวกนักบัในเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืที ่6 เรือ่งการเข้า

ถงึน�า้ดืม่ทีส่ะอาดปลอดภยั ในประเด็นงานนีส้ามารถเพิม่เรือ่งของความเสีย่งจากการจมน�า้ อนัเนือ่งมาจากการเข้าถงึแหล่งน�า้

ท้ังจาก ธารน�า้ไหล แม่น�า้  และแหล่งน�า้ต่างๆ ซึง่ในทีส่ดุแล้ว ขัน้ตอนแรกสดุทีจ่ะท�าให้การป้องกนัการจมน�า้ได้ผล กคื็อการน�า

ประเดน็เร่ืองการจมน�า้ซึง่เป็นเสมอืนภยัเงียบในความมดื ออกมาเป็นประเด็นทีต้่องรบีเร่งในการแก้ปัญหา เพราะปัญหาภยัจม

น�้าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนเกินกว่าที่จะเพิกเฉยอีกต่อไปได้ ทั้งนี้จึงต้องติดตามต่อไปว่าสหประชาชาติจะมีการบรรจุประเด็นเรื่อง

การจมน�า้ไว้ในหวัข้อเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งน�า้ในเดก็อย่างไรในอนาคต  การป้องกนัการสญูเสยีชวีติในเดก็ก่อนวยัอนัควรเป็น

สิ่งที่ป้องกันได้ ด้วยวิธีง่ายๆและน�าไปปฏิบัติได้หลายระดับ (Simple and scalable solutions) เช่น การสอนบทเรียนการ

ว่ายน�้าเพื่อเอาตัวรอดให้กับเด็ก การจัดสถานที่รับเลี้ยงเด็กของชุมชน การสอนทักษะการรับมือกับภัยน�้าท่วม โดยทั้งหมดที่

กล่าวมาสามารถเข้าถงึเดก็ได้อย่างทัว่ถงึและมต้ีนทนุทีต่�า่ และสามารถรักษาชวีติของเดก็ได้เป็นจ�านวนมาก ประเดน็นีม้คีวาม

ส�าคัญมาโดยตลอดและมีความส�าคัญมากย่ิงข้ึน จากโอกาสในการเผชิญความเสี่ยงด้านแหล่งน�้ามากขึ้น ทั้งจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และจากการถูกละเลยจากภาคสังคมทั้งที่เป็นประเด็นที่ส่งผลถึงชีวิต
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โครงสร้างการเรียนรู้04
คู่มือการจัดการเรียนรู้ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสอนนักเรียนให้ได้รับความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ถูกต้อง 

เหมาะสม ในการปฏบิตัตินเม่ือต้องอยูใ่กล้แหล่งน�า้ ในการเตรยีมพร้อมให้มคีวามปลอดภยัเสมอ สามารถเอาชวีติรอดด้วยการ

ลอยตัวและเคลื่อนที่ในน�้าได้อย่างปลอดภัย หากประสบภัยจมน�้า ความรู้และทักษะในคู่มือการจัดการเรียนรู้ยังครอบคลุมถึง

การช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยทางน�า้อย่างถกูวธิ ีการปฐมพยาบาลคนจมน�า้ และการช่วยฟ้ืนคืนชพี อย่างไรกต็ามไม่เพยีงแต่แวดวง

การศึกษาเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากคู่มือนี้ พ่อแม่ผู้ปครอง กลุ่มอาสาสมัคร ชมรม องค์กรอื่นๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่

ต้องการใช้เป็นคู่มือในการฝึกทักษะการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด ก็สามารถใช้เอกสารฉบับนี้เพื่อการเรียนรู้ได้  

4.1  จ�านวนช่ัวโมง

โดยคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด มีกิจกรรมหลัก 2 ส่วนคือ 

  

  ชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมง (ไม่ใช้สระว่ายน�้า) 

  ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 15 ชั่วโมง (ใช้สระว่ายน�้า)              
รวม 18 ชั่วโมง

ในการเรียน ชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมงแรก นักเรียนจะได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยทางน�้า และเนื้อหาอื่นๆอย่างครบ

ถ้วน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 1- 4 จากนั้นนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงในชั่วโมงปฏิบัติที่ 1-15 ตามความรู้ที่ได้เรียนมาเบื้อง

ต้นในชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมงแรก 

4.2 การปรับกิจกรรมตามบริบทของพื้นที่ และทางเลือกการใช้สระว่ายน�้า

ส�าหรับทางเลือกการใช้สระว่ายน�้า ในโรงเรียนที่ไม่มีสระว่ายน�้า สามารถด�าเนินการได้ดังนี้

1. เลือกด�าเนินการตามรูปแบบค่าย 3-4 วัน ใช้สระว่ายน�้าประจ�าจังหวัด (ไป-กลับ) หรือสถานที่ใกล้เคียงที่ม ี

สระว่ายน�้า (ไป-กลับ หรือค้างแรม)

2. ใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ ที่ไม่เป็นอันตราย แสดงขอบเขตที่นักเรียนสามารถลงน�้าได้ หรือกั้นบริเวณให้ชัดเจน ในกรณี

นี้ครูสามารถปรับการสอนโดยปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ เช่น ตัดขั้นตอนการลืมตาในน�้า

3. ใช้สระว่ายน�า้ส�าเรจ็รปู โรงเรยีนอาจจดัหาสระว่ายน�า้ส�าเรจ็รปู เพือ่ใช้ในการเรียนการสอน บางครัง้เรยีกสระว่ายน�า้

เคลื่อนที่ ซึ่งมีลักษณะวัสดุเหมือนผ้าใบพลาสติกอย่างหนาและเหนียว เมื่อไม่ใช้ก็สามารถเทน�้าทิ้งได้ 

4. ใช้สระว่ายน�า้โรงแรมในจงัหวดั สวนน�า้ในห้าง หรอืสระว่ายน�า้สาธารณะประจ�าจังหวัด และด�าเนนิการสอนต่อเนือ่ง

ในหนึ่งภาคการศึกษา
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ทั้งนี้ทางเลือกขึ้นอยู่กับงบประมาณ ความร่วมมือของโรงเรียนกับสถานที่ และบริบทของพื้นที่ ครูผู้สอนสามารถปรับ

คู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอดให้เหมาะสมกับข้อจ�ากัดต่างๆ ทั้งความสามารถของเด็ก ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง เวลาในการจัดการเรียนการสอน เช่น อาจด�าเนินการช่วงปิดเทอม หรือวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ในช่วง

ภาคเรียนปกติ เป็นต้น

4.3 โครงสร้างช่ัวโมงเรียน และกิจกรรม

มีโครงสร้างการน�าเสนอในแต่ละชั่วโมงการเรียนรู้ดังนี้

1. หัวข้อเรียน ระบุประเด็นเนื้อหาที่จะจัดการการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นๆ

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ ระบุความรู้และทักษะหลักที่ให้ผู้เรียนได้รับในหัวข้อดังกล่าว

3. สาระการเรียนรู้ ประเด็นความรู้และทักษะในหัวข้อนั้นๆ

4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆคือ

ขั้นเตรียม

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน เตรียมอุปกรณ์สื่อ 

ขั้นด�าเนินการสอน/การท�ากิจกรรม 

ชัว่โมงเรียนรู ้- สอนโดยใช้เนือ้หาตามหวัข้อการเรยีนรู้ มกีารสาธติ การอภปิราย การลงมอืปฏบิตั ิการส�ารวจ การแสดง

บทบาทสมมติ โดยใช้การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม

ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ - ฝึกปฏิบัติที่สระว่ายน�้า เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการลอยตัว การเคลื่อนที่ในน�้า และการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางน�้า

ขั้นสรุป - สรุปการเรียนและสาระหลัก 

5. สื่อ/อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนในชั่วโมง

6. เน้ือหา - เนือ้หาการเรยีนรูจ้ะถกูบรรจอุยูใ่นแต่ละชัว่โมงแรกของการเรยีนในเนือ้หานัน้ โดยทีเ่นือ้หาการเรยีนรู้บาง

ส่วนจะถูกใช้เรียนซ�้าในหลายชั่วโมง เพราะการเรียนเรื่องการด�าน�้า การกลั้นลมหายใจ การหายใจในการว่ายน�้า การลอยตัว

ในน�้า การเคลื่อนที่ในน�้า การใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อการลอยตัว และการใช้อุปกรณ์เพื่อการช่วยชีวิตผู้อื่น เป็นทักษะที่ต้องฝึก

ปฏิบัติซ�้า เพื่อให้มีพัฒนาการและมีพื้นฐานที่ดีสามารถปฏิบัติได้เอง เมื่อจบการเรียนการสอน

7. การวัดและประเมินผล - ระบุวิธีการประเมินผลในแต่ละชั่วโมง

8. ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน - ระบุผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียนจากการเรียนในแต่ละชั่วโมง 
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4.4 หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้า 
หัวข้อเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ในชั่วโมงเรียนเรียนรู้
1. การเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน�้าเสี่ยง

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแหล่งน�้า

3. การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยในกิจกรรมทางน�้า

4. การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้า

ระยะเวลาในการเรียน - ชั่วโมงเรียนรู้ ระยะเวลา 50-60 นาที 

.........................................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: การลอยตัว และการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
หัวข้อเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ในชั่วโมงเรียนเรียนรู้
1. การหายใจในการว่ายน�้า การควบคุมลมหายใจ และการกักเก็บลมหายใจ

2. การลอยตัว การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด และการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด

ระยะเวลาในการเรียน - ชั่วโมงเรียนเรียนรู้ ระยะเวลา 50-60 นาที นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่จ�าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อ

ให้มีความรู้เบื้องต้นก่อนการลงสระน�้าเพื่อปฏิบัติจริง

 

หัวข้อเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ในชั่วโมงฝึกปฏิบัติ
1. ทักษะการด�าน�้า กลั้นหายใจ และการหายใจในการว่ายน�้า

2. ทักษะการลอยตัว การเอาชีวิตรอดในน�้า (และการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด)

3. ทักษะพื้นฐานการว่ายน�้า

ระยะเวลาและจ�านวนครั้งในการเรียน - ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 15 ครั้ง ครั้งละ 50-60 นาที (นับรวมเวลาที่ใช้

การเรียนร่วมกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 3)  เป็นการเรียนที่สระว่ายน�้าทั้งหมด (หรือแหล่งน�้าที่ได้จัดการเรียนการสอน) ในจ�านวน 

15 ครั้งที่จัดการเรียนการสอน จะมีเนื้อหาการเรียนครอบคลุมทั้งหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โดยทักษะที่

ต้องฝึกปฏิบัติในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จะถูกน�ามาสอนในทุกชั่วโมงตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1-15 ซึ่งเมื่อเรียนครบทั้ง 15 ชั่วโมงแล้ว ผู้

เรียนจะได้เรียนครบถ้วนหัวข้อเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

.........................................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า
หัวข้อเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ในชั่วโมงเรียนเรียนรู้และชั่วโมงฝึกปฏิบัติ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า

• การร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

• การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์

• การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์
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ระยะเวลาในการเรียน - ชั่วโมงเรียนเรียนรู้ ระยะเวลา 25-30 นาที นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่จ�าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อ

ให้มีความรู้เบื้องต้นก่อนการลงสระน�้าเพื่อปฏิบัติจริง 

ระยะเวลาและจ�านวนครั้งในการเรียน - ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 15 ครั้ง ครั้งละ 50-60 นาที (นับรวมเวลาที่ใช้

การเรียนร่วมกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 2)  เป็นการเรียนที่สระว่ายน�้าทั้งหมด (หรือแหล่งน�้าที่ได้จัดการเรียนการสอน) ในจ�านวน 

15 ครั้งที่จัดการเรียนการสอน จะมีเนื้อหาการเรียนครอบคลุมทั้งหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โดยทักษะที่

ต้องฝึกปฏิบัติในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จะถูกสอนอยู่ในท้ายชั่วโมง ซึ่งเมื่อเรียนครบทั้ง 15 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนครบ

ถ้วนตามสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

.........................................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4:  การปฐมพยาบาลผู้จมน�้า และการช่วยฟื้นคืนชีพ 
สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การปฐมพยาบาลผู้จมน�้า และการช่วยฟื้นคืนชีพ

• การปฐมพยาบาลผู้จมน�้า 

• การช่วยฟื้นคืนชีพ

ระยะเวลาในการเรียน - ชั่วโมงเรียนเรียนรู้ ระยะเวลา 25-30 นาที 
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ตารางที่ 4-1 แสดงหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา และจ�านวนชั่วโมงเรียน

                                                                                      จ�านวนชั่วโมงเรียน

   กลุ่มที่                   หน่วยการเรียนรู้                 ชั่วโมงเรียนรู้    ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ         แผนรายชั่วโมง

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน�้า
ชั่วโมงเรียนรู้
1. การเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน�้าเสี่ยง
2. การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแหล่งน�้า
3. การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัย
ในกิจกรรมทางน�้า
4. การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัย
ในการเดินทางทางน�้า

การลอยตัว และการว่ายน�้าเพ่ือเอาชีวิต
รอด
ชั่วโมงเรียนรู้
1. การหายใจในการว่ายน�้า การควบคุมลม
หายใจ และการกักเก็บลมหายใจ
2. การลอยตัว การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
และการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ
1. ทักษะการด�าน�้า เป่าลม กลั้นหายใจ และ
การหายใจในการว่ายน�้า
2. ทักษะการลอยตัว การเอาชีวิตรอดในน�้า 
(และการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชวิีตรอด)
3. ทักษะพื้นฐานการว่ายน�้า

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า
ชั่วโมงเรียนรู้และชั่วโมงฝึกปฏิบัติ
1. การให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทางน�า้
• การร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
• การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยน
อุปกรณ์
• การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่น
อุปกรณ์

การปฐมพยาบาลผู้จมน�้า และการช่วย
ฟื้นคืนชีพ
ชั่วโมงเรียนรู้
1.  การปฐมพยาบาลผู้จมน�้า 
2.  การช่วยฟื้นคืนชีพ

ชั่วโมงเรียนรู้ที่  1
(กิจกรรมในห้องเรียน/นอก
ห้องเรียน)

ชั่วโมงเรียนรู้ที่  2
(กิจกรรมในห้องเรียน/นอก
ห้องเรียน)

ชั่วโมงฝึกปฏิบัติที่ 1-15
(สระว่ายน�้า หรือแหล่งน�้าที่
จัดการเรียนการสอน)
*เรียนร่วมกับหน่วยการเรียน
รู้ที่ 3

ชั่วโมงเรียนรู้ที่  3
(กิจกรรมในห้องเรียน/นอก
ห้องเรียน)
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติที่ 1-15
(สระว่ายน�้า หรือแหล่งน�้าที่
จัดการเรียนการสอน)
*เรียนร่วมกับหน่วยการเรียน
รู้ที่ 2

ชั่วโมงเรียนรู้ที่  3
(กิจกรรมในห้องเรียน/นอก
ห้องเรียน)

1.

2.

3.

4.

5.

1

1

0.5

0.5

-

15

-

การประเมินผล  
1. ชั่วโมงเรียนรู้ให้ประเมินผลหลังชั่วโมงเรียนที่ 3 หรือประเมินร่วมกับรายวิชาที่ได้บูรณาการการสอน (ดูรายละเอียด
เพิ่มในหัวข้อการประเมินผล)
2. ชั่วโมงฝึกปฏิบัติให้ประเมินผลในชั่วโมงเรียน (ดูรายละเอียดเพิ่มในหัวข้อการประเมินผล)
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การจัดการเรียนการสอน
และการบูรณาการ05

              

5.1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

การด�าเนินการสามารถจัดท�าได้อย่างน้อย 3 รูปแบบ คือ

 

1. การจัดการเรียนร่วมกับกิจกรรม โครงการ และหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาด�าเนินการอยู่ โดยจัดการ

เรียนรายชั่วโมง 18 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 6 สัปดาห์ หรือบริหารในเวลาที่สถาบันการศึกษาสามารถ

ด�าเนินการได้

2. การจัดการเรียนรูปแบบค่าย สถาบันการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม 3-4 วัน วันละ 4-6 ชั่วโมง รวมเวลา

เรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง  ซึ่งอาจเลือกจัดวันศุกร์-อาทิตย์ หรือด�าเนินกิจกรรมในช่วงปิดเทอม หรือเลือกด�าเนินการ

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ 3 สัปดาห์ต่อเนื่อง

3. การจัดการเรียนร่วมกับรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม ในส่วนของชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมง และจัด

เป็นกิจกรรมค่ายในวันเสาร์-อาทิตย์ ในส่วนของชั่วโมงฝึกปฏิบัติอีก 15 ชั่วโมง

5.2 การบูรณาการคู่มือการจัดการเรียนรู้

สามารถด�าเนินการบูรณาการคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด กับกิจกรรมที่

โรงเรียนด�าเนินการอยู่ ได้ดังนี้

1. บูรณาการกับการเรียนรู้รายวิชาอื่นทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติม  โดยการเชื่อมโยงหรือแทรกเป็น

สาระเพิ่มเติมตามเนื้อหาคู่มือการจัดการเรียนรู้ฯไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

โดยสามารถแทรกการเรียนรู้ได้ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องมากที่สุดตามล�าดับ จนไปถึงการ 

บูรณาการข้ามกลุ่มสาระเรียนรู้อื่นๆ 

2. บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการวิเคราะห์จุดเน้นและขอบข่ายเน้ือหาการเรียนรู้ ผลการ 

เรียนรู้/สาระการเรียนรู้ของคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพ่ือเอาชีวิตรอด กับวัตถุประสงค์ของการจัด

กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมอื่นๆ จากนั้นบูรณาการการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนกับการเรียนตามคู่มือการจัดการเรียนรู้ฯ
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3. บูรณาการกับกิจกรรม โครงการ โครงงาน โดยการวิเคราะห์จุดเน้นและขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ของคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด กับวัตถุประสงค์  

เป้าหมายของกจิกรรม โครงการ โครงงาน จากนัน้บรูณาการการเรยีนรูต้ามคูมื่อการจดัการเรียนรูฯ้ กบัการปฏบิตัิ

กิจกรรม โครงการ โครงงาน 

4. การบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน โดยน�ากิจกรรมการเรียนรู้ของคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ

ว่ายน�้าเพ่ือเอาชีวิตรอด ไปบูรณาการกับวิถีชีวิตประจ�าวันของนักเรียน โดยก�าหนดผู้รับผิดชอบประเมินผลใน

แต่ละกิจกรรม

5. การบูรณาการกับชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยน�าการเรียนรู้ของคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 

การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด ไปจัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

          

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน

รู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการท�างาน สร้าง

เสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครอบคลุมหลัก องค์ 4 แห่งการศึกษาคือ  

พทุธศกึษา จรยิศกึษา หตัถศกึษา และพลศกึษา  ท้ังน้ีได้ประกาศให้สถานศกึษาบรหิารจัดการเวลาของสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในระดับประถมศึกษา จัดเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 840 ชั่วโมง

ต่อปี และรายวิชา กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 40 ชั่วโมงต่อปี และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี รวมเวลาเรียนต่อปี ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง

5.3  แนวทางการประเมินผล

1. ในกรณีเรียน 18 ชั่วโมงแยก ไม่บูรณาการกับรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม

ชั่วโมงเรียนรู ้

ประเมินแบบทดสอบก่อนเรียนในต้นชั่วโมงแรก และแบบทดสอบหลังการเรียนท้ายชั่วโมงที่ 3 

ชั่วโมงฝึกปฏิบัต ิ

เป็นการประเมนิผลระหว่างเรยีนหรอืหลงัจบทักษะส�าคญัท่ีได้สอนมาช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้ว ท้ังน้ีในทักษะ

ที่มีการเรียนการสอนหลายชั่วโมง ผู้สอนสามารถประเมินในชั่วโมงใดก็ได้ และในชั่วโมงที่ 15 ให้ประเมินผลทุก

ทกัษะทีน่กัเรยีนยงัไม่ผ่านการประเมนิ อนึง่ในชัว่โมงฝึกปฏบิตัชิัว่โมงแรก ต้องมกีารทดสอบเดก็เบือ้งต้นก่อน เพือ่

ดูทักษะเบื้องต้นของเด็ก และแยกกลุ่มเด็กส�าหรับการสอนตามความสามารถและทักษะ

2. ในกรณีที่เป็นบูรณาการการเรียนรู้ตามรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ให้ประเมินผลร่วมกับวิชา

นั้นๆ

1. การบูรณาการกับการเรียนรู้รายวิชาอื่นท้ังรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  การวัดและประเมินผลน�า

คะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลระหว่างการเรียน มาเป็นคะแนนระหว่างเรียนของการเรียนเรื่องการว่าย
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น�้าเพื่อเอาชีวิตรอดกับกิจกรรม โครงการ โครงงาน และให้น�าคะแนนไปรวมกับคะแนนปลายปี หรือปลายภาค เพื่อตัดสิน

และให้ระดับผลการเรียน

2. บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล แล้วน�าคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลระหว่าง

การจัดกิจกรรมมาเป็นคะแนนระหว่างเรียนของรายวิชาเพิ่มเติมความปลอดภัยทางน�้าฯ แล้วน�าไปรวมกับคะแนนปลายปี 

หรือปลายภาค เพื่อตัดสินและให้ระดับผลการเรียน ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประเมินและสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก�าหนด

3. การบูรณาการกับกิจกรรม โครงการ โครงงาน การวัดและประเมินผล แล้วน�าคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมิน

ผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือฯมาเป็นคะแนนระหว่างเรียนของกิจกรรม โครงการ โครงงานร่วมกับการ 

เรียนรู้ตามคู่มือฯ แล้วน�าไปรวมกับคะแนนปลายปี หรือปลายภาคของทั้งสองกิจกรรม เพื่อตัดสินและให้ระดับผลการเรียน

4. การบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน ก�าหนดผู้รับผิดชอบประเมินผลในแต่ละกิจกรรม แล้วน�าผลการประเมิน

มาส่งให้ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนระหว่างเรียน ส�าหรับน�าไปรวมกับคะแนนปลายปี หรือ 

ปลายภาค เพื่อตัดสินและให้ระดับผลการเรียน
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เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ06
6.1  เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ

ก�าหนดเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านความรู้
1. มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้า

2. มีความรู้เรื่องความรู้เรื่องการลอยตัวและการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด

3. มีความรู้เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า

4. มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลผู้จมน�้า  และการช่วยฟื้นคืนชีพ

ด้านทักษะ
ภายหลังจากการเรียนทั้ง 4 หน่วยการเรียนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถ

1. ลงและขึ้นจากแหล่งน�้าได้อย่างปลอดภัย มีความคุ้นเคย อ่อนตัวเมื่อทรงตัวอยู่ในน�้า  สามารถเดินเคลื่อนตัวไป

     ในน�้าตื้นระดับเอวถึงคอโดยใช้มือช่วยผลักและดึงน�้าได้

2. ลืมตาใต้น�้า ด�าน�้าได้ กลั้นหายใจและหายใจออกใต้น�้าได้

3. หายใจออกทางปากใต้น�้าและหายใจเข้าทางปากเหนือน�้า 20 ครั้ง ระหว่างปฏิบัติให้เคลื่อนที่น�้าลึก

4. ถีบเท้าออกจากขอบสระในท่าคว�่าและปล่อยให้ตัวไหลไปในน�้า รวมถึงถีบเท้าออกจากขอบสระแล้วเตะเท้าคว�่า

5. คว�่าหน้าถีบเท้าออกจากขอบสระ ตัวไหลไปตามแรงถีบดึงแขนและเตะเท้าไปด้วย

6. หงายตัวถีบเท้าออกจากขอบสระแล้วเตะเท้าหงาย

7. เตะเท้าหงาย แขนผลักน�้าข้างๆ ล�าตัว

8. ทรงตัวขึ้นยืนจากท่าเตะเท้าคว�่าและท่าเตะเท้าหงาย

9. เตะเท้าคว�่า (หงาย) เคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วพลิกเป็นหงาย (คว�่า) เคลื่อนที่ต่อไป

10. เตะเท้าคว�่าเคลื่อนที่ไป หมุนแขนสลับกัน เงยหน้าหายใจ เคลื่อนที่ไปได้ 15 เมตร

11. เตะเท้าคว�่าเคลื่อนที่ไปแล้วสลับกับการพลิกเป็นเตะเท้าหงายเคลื่อนที่ได้ 25 เมตร

12. เคลื่อนที่ไปในน�้าด้วยท่าใดก็ได้ในระยะ 10-25 เมตร

13. กระโดดลงน�้าเอาเท้าลงก่อนในน�้าลึกแล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า 1 นาที

14. กระโดดพุ่งหลาวลงน�้าจากท่านั่งห้อยเท้า ท่านั่งยองและท่าคุกเข่า

15. สามารถเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ลอยน�้าได�ในระยะ 3 เมตร

16. ลอยตัวคว�่า 1 นาที
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17. ลอยตัวคว�่า เงยหน้าหายใจด้วยท่าลูกหมาตกน�้า 5 ครั้ง

18. ลอยตัวหงาย (แม่ชีลอยน�้า) 3 นาที

19. กอดขวดน�้าดื่มลอยตัวหงาย 3 นาที

20. รู้จักวิธีการให้ความช่วยเหลือทางน�้าด้วยการตะโกน โยน ยื่นอุปกรณ์ 

ด้านเจตคติ
1. มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการแหล่งน�้าเสี่ยงต่อการจมน�้าในบริเวณบ้าน 

    โรงเรียน หรือชุมชน หรือสามารถบอกผู้ใหญ่ให้เห็นถึงอันตรายจากแหล่งน�้าที่อาจเกิดขึ้นได้

2. ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทางน�้า 

3. ตระหนักถึงความส�าคัญของการใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อต้องเดินทาง หรือท�ากิจกรรมทางน�้า

4. ตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนรู้ทักษะการลอยตัวในน�้าได้ ว่ายน�้าเป็น

5. มีทัศนคติในทางบวกต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกก�าลังกาย 

6. มีทัศนคติในทางบวกว่าตนสามารถช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าได้ 

6.2  คุณสมบัติของผู้สอน

1. ว่ายน�้าฟรีสไตล์ได้ 25 เมตร และท่าว่ายน�้าท่ากรรเชียงได้ 25 เมตร

2. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางน�้า

3. ควรจบด้านพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4. ควรผ่านการอบรมหลักสูตรการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนตกน�้า 

5. รักการสอนมีจิตวิญญาณความเป็นครู

จ�านวนครูผู้สอนอย่างน้อย 2-4 คน ต่อช้ันเรียนฝึกปฏิบัติ ท้ังนี้หากมีเด็กจ�านวนมาก หรือเพราะลักษณะของ

แหล่งน�้าที่ใช้ที่ท�าให้ต้องใช้ผู้ดูแลมากขึ้น  ให้เพิ่มผู้ดูแลความปลอดภัย 1-2 คนต่อชั้นเรียน ทั้งนี้ควรมีผู้ดูแลผู้เรียนทั้งในน�้า  

และบนบก เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน 
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แนวทางการเช่ือมโยงเนื้อหากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน07

การบูรณาการการเรียนรู้กับรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาจพิจารณาแนวทางการ

บรูณาการ การเชือ่มโยง หรอืการแทรกสาระ ได้ตามตารางที ่7-1 ถงึ ตารางที ่7-9 ซึง่ได้แสดงแนวทางการเชือ่มโยง และแทรก

สาระของเนื้อหาตามคู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ตารางที่ 7-1

แนวทางการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ชั้น                ตัวชี้วัดที่                  สาระการเรียนรู้แกนกลาง                 การเชื่อมโยงการแทรกสาระ              

สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิต 
                       และมีนิสัยรักการอ่าน

3. ตอบค�าถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
4. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่
อ่าน
5. คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน

7. บอกความหมายของ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ส�าคัญที่มักพบเห็นในชีวิต
ประจ�าวัน

3. ตั้งค�าถามและตอบ
ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
4. ระบุใจความส�าคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
5. แสดงความคิดเห็นและ
คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน

7. อ่านข้อความเชิงอธิบาย 
และปฏิบัติตามค�าสั่งและ
ข้อแนะน�า

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
นิทาน เรื่องสั้น บทร้องเล่นและบทเพลง 
เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ประกอบด้วย
- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ�าวัน
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและ
แสดงอันตราย

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
นิทาน เรื่องเล่าสั้นๆ บทเพลงและบทร้อย
กรองง่ายๆ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ข่าวและเหตุการณ์ประจ�าวัน

การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม
ค�าสั่งหรือข้อแนะน�า
- การใช้สถานที่สาธารณะ...

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
นิทาน เรื่องสั้น บทร้องเล่นและบทเพลง 
เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียน
รู้อื่น

การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ที่แสดงความปลอดภัยและแสดง
อันตราย เช่น เครื่องหมายห้ามลงว่ายน�้า 
เครื่องหมายแสดงคลื่นน�้าแรง เครื่องหมาย
ห้ามกระโดดน�้า

อ่าน ระบุใจความส�าคัญ แสดงความคิด
เห็น จากนิทาน เรื่องเล่าสั้นๆ บทเพลง  
ที่มีสาระด้านความความปลอดภัย 
ทางน�้า รวมถึงข่าวและเหตุการณ ์
ประจ�าวัน ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยทาง
น�้า การจมน�้า พร้อมสอนสาระด้านความ
ปลอดภัยทางน�้า

อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค�า
สั่งหรือข้อแนะน�า เช่น ระเบียบการใช้สระ
ว่ายน�้า ข้อควรปฏิบัติเมื่อโดยสารเรือ ฯลฯ

ป.1

ป.2
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ชั้น                ตัวชี้วัดที่                  สาระการเรียนรู้แกนกลาง                 การเชื่อมโยงการแทรกสาระ              

3. ตั้งค�าถามและตอบ
ค�าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
4. ล�าดับเหตุการณ์และ
คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผล
ประกอบ
5. สรุปความรู้และข้อคิด
จากเรื่องที่อ่านเพื่อน�าไปใช้
ในชีวิตประจ�าวัน

8. อธิบายความหมายของ
ข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ 
และแผนภูมิ

3. อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลา
ที่ก�าหนดและตอบค�าถาม
จากเรื่องที่อ่าน
5. คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผล
ประกอบ
6. สรุปความรู้และข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน เพื่อน�าไป
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

5. วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่านเพื่อน�าไปใช้ในการ
ด�าเนินชีวิต

6. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 
ค�าสั่ง ข้อแนะน�า และ
ปฏิบัติตาม

7. อธิบายความหมายของ
ข้อมูลจากการอ่านแผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
นิทานหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับท้องถิ่น เรื่อง
เล่าสั้นๆ บทเพลงและบทร้อยกรอง บท
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ข่าวและ
เหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวันในท้องถิ่นและ
ชุมชน

การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูมิ

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น เรื่อง
สั้น เรื่องเล่าจากประสบการณ์ นิทานชาดก 
บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภท
โน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจ�าวัน 
สารคดีและบันเทิงคดี

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
วรรณคดีในบทเรียน บทความ บทโฆษณา 
งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ข่าวและ
เหตุการณ์ประจ�าวัน

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค�าสั่ง ข้อ
แนะน�า และปฏิบัติตาม เช่น การใช้
พจนานุกรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ การอ่าน
ฉลากยา คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน ข่าวสารทางราชการ

การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ

อ่าน แสดงความคิดเห็น สรุปความรู้และ
ข้อคิด จากนิทาน เรื่องเล่าสั้นๆ บทเพลง 
ที่มีสาระด้านความความปลอดภัยทาง
น�้า รวมถึงข่าวและเหตุการณ์ประจ�าวัน 
ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยทางน�้า การจมน�้า 
พร้อมสอนสาระด้านความปลอดภยัทางน�า้

อ่านและอธิบายข้อมูล เช่น แผนภูมิแสดง
สาเหตุของจมน�้า แผนที่แสดงแหล่งน�้า
เสี่ยง

อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้และ
ข้อคิด จากสื่อที่มีสาระด้านความความ
ปลอดภัยทางน�้า รวมถึงข่าวและเหตุการณ์
ประจ�าวัน ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยทาง
น�้า การจมน�้า พร้อมสอนสาระด้านความ
ปลอดภัยทางน�้า

อ่านวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น จาก
บทความ ที่มีสาระด้านความความ
ปลอดภัยทางน�้า รวมถึงข่าวและเหตุการณ์
ประจ�าวัน ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยทาง
น�้า การจมน�้า พร้อมสอนสาระด้านความ
ปลอดภัยทางน�้า

อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค�าสั่ง ข้อแนะน�า 
และปฏิบัติตาม เช่น ระเบียบการใช้สระ
ว่ายน�้า ข้อควรปฏิบัติเมื่อโดยสารเรือหรือ
ท�ากิจกรรมทางน�้า ขั้นตอนการสวมเสื้อ
ชูชีพ ขั้นตอนการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
ทางน�้า

อ่านและอธิบายข้อมูล เช่น แผนภูมิแสดง
สาเหตุของจมน�้า แผนที่แสดงแหล่งน�้า
เสี่ยง กราฟแสดงเด็กที่ผู้เสียชีวิตจากการ
จมน�้าในแต่ละปี

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6
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สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เขียนสื่อสารด้วยค�า
ประโยคง่ายๆ

2. เขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับ
ประสบการณ์

2. เขียนบรรยายเกี่ยวกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน

5. เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ

4. เขียนย่อความจากเรื่อง
สั้นๆ

6. เขียนบันทึกและเขียน
รายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า

2. เขียนสื่อสารโดยใช้ค�า
ได้ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม

5. เขียนย่อความจากเรื่อง
ที่อ่าน

การเขียนสื่อสาร - ค�าที่ใช้ในชีวิตประจ�า
วัน ค�าพื้นฐานในบทเรียน ค�าคล้องจอง, 
ประโยคง่ายๆ

การเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์

การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน 
สัตว์ สิ่งของ สถานที่

การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากค�าภาพ 
และหัวข้อที่ก�าหนด

การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น 
นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ 
จดหมาย ค�าสอน

การเขียนบันทึกและการเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า

การเขียนสื่อสาร เช่น ค�าขวัญ ค�าอวยพร 
ค�าแนะน�า และค�าอธิบายแสดงขั้นตอน

การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน 
ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ ...

เขียนสื่อสาร ประโยคง่ายๆ เช่น อย่าใกล้ 
อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกน โยน ยื่น พร้อม
สอนสาระด้านความปลอดภัยทางน�้า

ประสบการณ์เกี่ยวกับแหล่งน�้า การเล่นน�้า 
การว่ายน�้า การท�ากิจกรรมทางน�้า พร้อม
สอนสาระด้านความปลอดภัยทางน�้า

เขียนบรรยายเกี่ยวกับคน เช่น นักกีฬา
ว่ายน�้า สิ่งของ เช่น เสื้อชูชีพ สถานที่ เช่น 
สระว่ายน�้า แม่น�้า พร้อมสอนสาระด้าน
ความปลอดภัยทางน�้า ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
บรรยาย

เขียนเรื่องตามจินตนาการ เช่น อาจ
ก�าหนดค�าภาพ และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งน�้าต่างๆ การเล่นน�้า การเดิน
ทางทางเรือ และเสริมสาระด้านความ
ปลอดภัยทางน�้าตามความเหมาะสม

เขียนย่อความจากสื่อต่างๆที่มีสาระเกี่ยว
กับเนื้อหาเรื่องความปลอดภัยทางน�้าฯ 
การลอยตัวในน�้า การว่ายน�้า

เขียนบันทึกและการเขียนรายงานจากการ
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวกับเนื้อหาตาม
คู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อ
เอาชีวิตรอด เช่น การช่วยผู้ประสบภัยทาง
น�้าที่ถูกต้องและปลอดภัย การเอาตัวรอด
จากภัยจมน�้าด้วยวิธีการลอยตัว ฯลฯ

เขียนสื่อสารเรื่อง ข้อควรรู้และการเอาตัว
รอดเมื่อต้องโดยสารทางเรือ ค�าแนะน�า
ใส่เสื้อชูชีพอย่างไรให้ปลอดภัย ค�าอธิบาย
แสดงขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ

เขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น จาก
บทความเรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
บทความเรื่องการป้องกันเด็กจมน�้า ฯลฯ

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6
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สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

1. ฟังค�าแนะน�า ค�าสั่ง
ง่ายๆและปฏิบัติตาม

2. ตอบค�าถามและเล่าเรื่อง
ที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง  
3. พูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู

1. ฟังค�าแนะน�า ค�าสั่งที ่
ซับซ้อน และปฏิบัติตาม

2. เล่าเรื่องที่ฟังและด ู
ทั้งที่เป็นความรู้และความ
บันเทิง   
3.บอกสาระส�าคัญของ 
เรื่องที่ฟังและดู  
4. ตั้งค�าถามและตอบ
ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู  
5. พูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู

1. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง  
2. บอกสาระส�าคัญจาก
การฟังและการดู  
3. ตั้งค�าถามและตอบ
ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู  
4. พูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู

การฟังและปฏิบัติตามค�าแนะน�า ค�าสั่ง
ง่ายๆ

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง เช่น เรื่องเล่าและ
สารคดีส�าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน เรื่อง
ขบขัน

การฟังและปฏิบัติตามค�าแนะน�า ค�าสั่งที่
ซับซ้อน

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้สึกและความบันเทิง เช่น เรื่องเล่า
และสารคดีส�าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน และ
เรื่องขบขัน รายการส�าหรับเด็ก ข่าวและ
เหตุการณ์ประจ�าวัน เพลง

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้สึกและความบันเทิง เช่น เรื่องเล่า
และสารคดีส�าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน และ
เรื่องขบขัน รายการส�าหรับเด็ก ข่าวและ
เหตุการณ์ประจ�าวัน เพลง

ฟังและปฏิบัติตามค�าแนะน�า เช่น อย่าใกล้ 
อย่าเก็บ อย่าก้ม  เมื่ออยู่ใกล้แหล่งน�้า

จับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู จากเรื่อง
เล่าและสารคดีส�าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน 
ตามเนื้อหาเรื่องความปลอดภัยทางน�้า

ฟังและปฏิบัติตามค�าแนะน�า ค�าสั่ง เช่น
ขั้นตอนการขึ้นลงเรือ การเอาตัวรอดเมื่อ
เกิด Rip Currents

จับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู จากเรื่อง
เล่าและสารคดีส�าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน 
เหตุการณ์ประจ�าวัน ที่มีสาระเกี่ยวข้องกับ
คู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อ
เอาชีวิตรอด 

จับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู จากเรื่อง
เล่าและสารคดีส�าหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน 
เหตุการณ์ประจ�าวัน ที่มีสาระเกี่ยวข้อง 
กับคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน�้า
เพื่อเอาชีวิตรอด

ป.1

ป.2

ป.3
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2. พูดสรุปความจากการ
ฟังและดู  
3. พูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยว
กับเรื่องที่ฟังและดู  
4. ตั้งค�าถามและตอบ
ค�าถามเชิงเหตุผลจากเรื่อง
ที่ฟังและดู

1. พูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น และความรู้สึกจาก
เรื่องที่ฟังและดู  
2. ตั้งค�าถามและตอบ
ค�าถามเชิงเหตุผลจาก 
เรื่องที่ฟังและดู  
3. วิเคราะห์ความน่า 
เชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและ 
ดูอย่างมีเหตุผล

1. พูดแสดงความรู้ ความ
เข้าใจ จุดประสงค์ของเรื่อง
ที่ฟังและดู
2. ตั้งค�าถามและตอบ
ค�าถามเชิงเหตุผลจากเรื่อง
ที่ฟังและดู

การจับใจความและการพูดแสดงความ
รู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อ
ต่างๆ เช่น เรื่องเล่า บทความสั้นๆ ข่าว
และเหตุการณ์ประจ�าวัน โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ...

การจับใจความและการพูดแสดงความ
รู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ 
เช่น เรื่องเล่า บทความ ข่าวและเหตุการณ์
ประจ�าวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์...

การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ในจุด
ประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

จับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความ
คิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ เช่น 
เรื่องเล่า บทความสั้นๆ ข่าวและเหตุการณ์
ประจ�าวัน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีสาระ
เกี่ยวข้องกับคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด

จับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความ
คิดจากสื่อต่างๆ เช่น เรื่องเล่า บทความ
สั้นๆ ข่าวและเหตุการณ์ประจ�าวัน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีสาระเกี่ยวข้องกับคู่มือ
การจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอา
ชีวิตรอด

พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ ในจุด
ประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ 
เช่น วิธีการลอยตัวในน�้า เพื่อให้พันจาก
ภยัจมน�า้ การช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยทางน�า้ 

ป.4

ป.5

ป.6

หมายเหตุ: 1) ในบางสาระการเรียนรู้แกนกลางได้ละข้อความข้างท้าย (แสดงด้วยเครื่องหมายจุดไข่ปลา(…)) โปรดดู

ข้อความเต็มจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2551  2) แสดงเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
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สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

3. เลือกภาพตรงตามความ
หมายของค�าและกลุ่มค�า
ที่ฟัง

4. ตอบค�าถามจากการฟัง
เรื่องใกลัตัว

3. เลือกภาพตรงตามความ
หมายของค�า กลุ่มค�า และ
ประโยคที่ฟัง

4. ตอบค�าถามจากการ
ฟังประโยคบทสนทนา 
หรือนิทานง่ายๆที่มีภาพ
ประกอบ

3. เลือกระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์ตรงตามความ
หมายของกลุ่มค�า และ
ประโยคที่ฟัง

4. ตอบค�าถามจากการ
ฟังหรืออ่านประโยค บท
สนทนา หรือนิทานง่ายๆ

ค�า กลุ่มค�า และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายใน
วงค�าศัพท์ประมาณ 150-200 ค�า (ค�าศัพท์ที่
เป็นรูปธรรม)

• บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ
• ประโยคค�าถามและค�าตอบ …

• ค�า กลุ่มค�า ประโยคเดี่ยว และความ
หมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
นันทนาการเป็นวงค�าศัพท์สะสมประมาณ 
250-300 ค�า (ค�าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)

• ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพ
ประกอบ ประโยคค�าถามและค�าตอบ ...

กลุ่มค�า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ และความ
หมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ
นันทนาการเป็นวงค�าศัพท์สะสมประมาณ 
350-450 ค�า (ค�าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)

• ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพ
ประกอบ
• ประโยคค�าถามและค�าตอบ ...

ค�าและกลุ่มค�าและความหมาย เช่น แม่น�้า
คลอง บ่อปลา แทรกสาระเรื่องความเสี่ยง
ของแหล่งน�้า การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
และทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน�้า

บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวหรือนิทาน
ที่มีภาพประกอบ เช่น การเล่นน�้าของ
เด็กๆ เรือ เสื้อชูชีพ น�้าท่วม แทรกสาระ
ด้านความปลอดภัยทางน�้า ตามบริบทที่
เกี่ยวข้อง

ค�า กลุ่มค�า ประโยคเดี่ยว และความหมาย 
เช่น แหล่งน�้าต่างๆ คลอง บ่อปลา โอ่ง 
อ่างน�้าในบ้าน แทรกสาระเรื่องความเสี่ยง
ของแหล่งน�้า การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
และทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน�้า

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพ
ประกอบ ประโยคค�าถามและค�าตอบ เช่น 
การเล่นน�้าของเด็กๆ เรือ เสื้อชูชีพ น�้า
ท่วม แทรกสาระด้านความปลอดภยัทางน�า้ 
ตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับค�าที่เรียน

ค�า กลุ่มค�า ประโยคเดี่ยว และความหมาย 
เช่น แหล่งน�้าต่างๆ คลอง บ่อปลา โอ่ง 
อ่างน�้าในบ้าน และแทรกสาระด้านความ
เสี่ยงของแหล่งน�้าต่างๆทั้งในบริเวณบ้าน
และโรงเรียน การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
และทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน�้า

ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพ
ประกอบ ประโยคค�าถามและค�าตอบ 
เช่น การเล่นน�้าของเด็กๆ สระว่ายน�้า 
เรือ เสื้อชูชีพ การแต่งกาย น�้าท่วม ฯลฯ 
และแทรกสาระในคู่มือการจัดการเรียน
รู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอดตาม
บริบทที่เกี่ยวข้องกับค�าที่เรียน

ป.1

ป.2

ป.3

ตารางที่ 7-2 

แนวทางการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
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3. เลือกระบุภาพหรือ
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้นๆ
ที่ฟังหรืออ่าน

3. ระบุ วาดภาพ 
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ตรงตามความหมายของ
ประโยคและข้อความสั้นๆ
ที่ฟังหรืออ่าน

4. บอกใจความส�าคัญและ
ตอบค�าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆ

3. เลือก ระบุประโยค 
หรือข้อความสั้นๆตรง
ตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน

4. บอกใจความส�าคัญและ
ตอบค�าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ และเรื่องเล่า

กลุ่มค�า ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ 
เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้า
อากาศ และเป็นวงค�าศัพท์สะสมประมาณ 
450-700 ค�า (ค�าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม)

กลุ่มค�า ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้า
อากาศ และเป็นวงค�าศัพท์สะสมประมาณ 
750-950 ค�า (ค�าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม)

-ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องสั้นๆ
ค�าถามเกี่ยวกับใจความส�าคัญของเรื่อง เช่น 
ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่...

ประโยคหรือข้อความ สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย และความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร 
เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้า
อากาศ และเป็นวงค�าศัพท์สะสม ประมาณ 
1,050-1,200 ค�า (ค�าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม)

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า 
ค�าถามเกี่ยวกับใจความส�าคัญของเรื่อง 
เช่น ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
ท�าไม...

ค�า กลุ่มค�า ประโยค และความหมาย 
เช่น แหล่งน�้าต่างๆ คลอง บ่อปลา โอ่ง
ในบ้าน น�้าท่วม การว่ายน�้า การลอยตัว
ในน�้า ความปลอดภัย และแทรกสาระ
ด้านความเสี่ยงของแหล่งน�้าต่างๆทั้งใน
บริเวณบ้านและโรงเรียน การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย และและทักษะการเอาตัวรอด
จากการจมน�้า

ค�า กลุ่มค�า ประโยค และความหมาย 
เช่น แหล่งน�้าต่างๆ คลอง บ่อปลา โอ่ง
ในบ้าน น�้าท่วม การว่ายน�้า การลอยตัว
ในน�้า ความปลอดภัย และแทรกสาระ
ด้านความเสี่ยงของแหล่งน�้าต่างๆทั้งใน
บริเวณบ้านและโรงเรียน การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย และและทักษะการเอาตัวรอด
จากการจมน�้า

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่อง
สั้นๆ ค�าถามเกี่ยวกับใจความส�าคัญของ
เรื่อง โดยแทรกสาระในคู่มือการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
ตามบริบทที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเหตุสาย
ด่วน 1669

ค�า กลุ่มค�า ประโยค และความหมาย เช่น 
แหล่งน�้าต่างๆ คลอง บ่อปลา น�้าท่วม 
การว่ายน�้า การลอยตัวในน�้า การช่วย
ชีวิตผู้ประสบภัยทางน�้า และแทรกสาระ
ด้านความเสี่ยงของแหล่งน�้าต่างๆทั้งใน
บริเวณบ้านและโรงเรียน การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย และทักษะการเอาตัวรอดจาก
การจมน�้า

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า 
ค�าถามเกี่ยวกับใจความส�าคัญของเรื่อง 
แทรกสาระตามคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด ตามบริบทที่
เกี่ยวข้อง

ป.4

ป.5

ป.6

หมายเหตุ: 1) ในบางสาระการเรียนรู้แกนกลางได้ละข้อความข้างท้าย (แสดงด้วยเครื่องหมายจุดไข่ปลา(…)) โปรดดู

ข้อความเต็มจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  2) แสดงเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาค�าตอบ
ของโจทย์ปัญหา เมื่อ
ก�าหนด 1 รูป แทน 1 
หน่วย

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาค�าตอบ
ของโจทย์ปัญหาเมื่อ
ก�าหนดรูป 1 รูป แทน  2 
หน่วย 5  หน่วย หรือ 10 
หน่วย

1. เขียนแผนภูมิรูปภาพ 
และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาค�าตอบ
ของโจทย์ปัญหา
2. เขียนตารางทางเดียว
จากข้อมูลที่เป็นจ�านวนนับ 
และใช้ข้อมูลจากตาราง
ทางเดียวในการหาค�าตอบ
ของโจทย์ปัญหา

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
แท่ง ตารางสองทางในการ
หาค�าตอบของโจทย์ปัญหา

12  ข้อมูลจากเอกสารเรื่อง ประเด็นสารส�าคัญส�าหรับการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้าปี 2561 
13  ข้อมูลจ�านวนผู้เสียชีวิตจากข่าวเรือล่มภูเก็ต
14  ข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการขนส่งทางน�้า
15  เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน�้าของเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ จ�าแนกรายเขตและรายจังหวัดปี พ.ศ. 2562 (ค�่าเฉลีย 3 ปีย้อนหลัง ปี พ.ศ.2557 - 2559)

การน�าเสนอข้อมูล
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

การน�าเสนอข้อมูล
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน�าเสนอ
ข้อมูล
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและจ�าแนกข้อมูล
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ
- การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว 
(one-way table)

การน�าเสนอข้อมูล
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวม
การย่นระยะ)
- การอ่านตารางสองทาง (two-way table)

- อาจน�าเสนอแผนภูมิรูปภาพข้อมูลอันดับ
ของจังหวัดที่มีจ�านวนเด็กจมน�้าเสียชีวิต
สูงสุด12   ก�าหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย ผู้
สอนเสริมสาระความส�าคัญของการ การ
ว่ายน�้าได้ การลอยตัว และหลักส�าคัญ
ส�าหรับเด็ก

- แผนภูมิรูปภาพจ�านวนผู้ประสบภัยเรือ
ล่ม13  ก�าหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 5 
หน่วย หรือ 10 หน่วย ผู้สอนเสริมสาระ
กฎความปลอดภัยทางน�้า การสวมเสื้อ
ชูชีพ ประเภทของเสื้อชูชีพ การเอาตัวรอด
เมื่อเกิดเหตุการณ์เรือล่ม14 การลอยตัว 
ในน�้า การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด

- เก็บรวบรวมข้อมูลและการน�าเสนอ
ข้อมูล สถิติที่เรือบรรทุกคนโดยสารเกิด
อุบัติเหตุอาจน�าเขียนแผนภูมิรูปภาพ หรือ
เขียนตารางทางเดียว ผู้สอนเสริมสาระกฎ
ความปลอดภัยทางน�้า การสวมเสื้อชูชีพ 
ประเภทของเสื้อชูชีพ การเอาตัวรอดเมื่อ
เกิดเหตุการณ์เรือล่ม

- น�าเสนอข้อมูลเป้าหมายในการลดการ
เสียชีวิตจากการจมน�้าของเด็กอายุต�่ากว่า 
15 ปี15  ใช้แผนภูมิแท่ง ตารางสองทาง   
ผู้สอนเสริมสาระความส�าคัญของทักษะ
การลอยตัวในน�้า การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิต
รอด การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ตารางที่ 7-3 

แนวทางการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
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ชั้น                ตัวชี้วัดที่                  สาระการเรียนรู้แกนกลาง                 การเชื่อมโยงการแทรกสาระ              

1. ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้น
ในการหาค�าตอบจากโจทย์
ปัญหา
2. เขียนแผนภูมิแท่งจาก
ข้อมูลที่เป็นจ�านวนนับ

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูป
วงกลมในการหาค�าตอบ
ของโจทย์ปัญหา

การน�าเสนอข้อมูล
- การอ่านกราฟเส้น
- การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง

การน�าเสนอข้อมูล
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

- น�าเสนอสถิติจ�านวนเด็กผู้เสียชีวิตจาก
การจมน�้า16  โดยใช้รูปแบบกราฟเส้น 
กราฟแท่ง ผู้สอนเสริมสาระความส�าคัญ
ของทักษะการลอยตัวในน�้า การว่ายน�้า
เพื่อเอาชีวิตรอด การช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยทางน�้า

- น�าเสนอข้อมูลเป็นกราฟวงกลมเกี่ยว
กับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางน�้า 
จ�าแนกตามแต่ละสาเหตุ17 หรืออาจน�า
เสนอสถิติจ�านวนเด็กผู้เสียชีวิตจากการจม
น�้า จ�าแนกตามอายุ18  ผู้สอนเสริมสาระ 
เด็กควรจะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ทางน�้าต่างๆ และควรเรียนรู้ทักษะการ
ลอยตัวในน�้า

ป.5

ป.6

หมายเหตุ: 1) ในบางสาระการเรียนรู้แกนกลางได้ละข้อความข้างท้าย (แสดงด้วยเครื่องหมายจุดไข่ปลา(…)) โปรดดู

ข้อความเต็มจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  2) แสดงเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

16    ข้อมูลการเสียชีวิตจากการตกน�้า จมน�้า (W65-W74) ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559
17    ข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการขนส่งทางน�้า
18    ข้อมูลการเสียชีวิตจากการตกน�้า จมน�้า (W65-W74) ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559
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ตารางที่ 7-4
แนวทางการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ              

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐานที่ ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. อธิบายสมบัติที่สังเกต
ได้ของวัสดุที่ใช้ท�าวัตถุ ซึ่ง
ท�าจากวัสดุชนิดเดียวกัน 
หรือหลายชนิดประกอบ
กัน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์

1. เปรียบเทียบสมบัติการ
ดูดซับน�้าของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ระบุการน�าสมบัติ การดูด
ซับน�้าของวัสดุ ไปประยุกต์
ใช้ในการท�าวัตถุในชีวิต
ประจ�าวัน

3. เปรียบเทียบสมบัติที่
สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อน�า
มาท�าเป็นวัตถุ ในการใช้
งานตามวัตถุประสงค์ และ
อธิบายการน�าวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
4. ตระหนักถึงประโยชน์
ของการน�าวัสดุที่ใช้แล้ว 
กลับมาใช้ใหม่ 

1. อธิบายว่าวัตถุประกอบ
ขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยๆซึ่ง
สามารถแยกออกจากกันได้
และประกอบกันเป็นวัตถุ
ชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

- วัสดุที่ใช้ท�าวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มี
หลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ 
อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิด มี
สมบัติ ที่สังเกตได้ต่างๆ เช่น สี นุ่ม แข็ง 
ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้...

- วัสดุแต่ละชนิด มีสมบัติการดูดซับน�้า แตก
ต่างกัน จึงน�าไปท�าวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าที่ดูดซับน�้าได้มากกว่า
ท�าผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน�้าท�า
ร่ม

การน�าวัสดุมาท�าเป็นวัตถุในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ 
วัสดุที่ใช้แล้ว อาจน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
กระดาษใช้แล้ว อาจท�ามาเป็นจรวดกระดาษ 
ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ

- วัตถุอาจท�าจากชิ้นส่วนย่อยๆ ซึ่งแต่ละ
ชิ้นมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วย
กัน เมื่อแยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้นของวัตถุ
ออกจากกัน สามารถน�าชิ้นส่วนเหล่านั้นมา
ประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ ...

- วัสดุมีสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่อง
ความยืดหยุ่น การลอยน�้า และการดูดซับ
น�้า เช่น พลาสติก โฟม ไม่ดูดซับน�้า
- พลาสติกมีหลายประเภท19  ส่วนใหญ่
ลอยน�้าได้ จึงถูกน�ามาใช้เป็นอุปกรณ์ช่วย
ในการลอยตัวในน�้า เช่น ขวดน�้าพลาสติก 
- โฟม มีคุณสมบัติไม่ดูดซับน�้า และลอย
น�้าจึงถูกน�ามาใช้เป็นประกอบกับวัสดุอื่นๆ 
เพื่อท�าอุปกรณ์ลอยน�้า เช่น เสื้อพยุงตัว 
- นักเรียนควรรู้วิธีการลอยตัวในน�้า และ
รู้ว่าสิ่งของรอบตัวที่ลอยน�้าได้สามารถใช้
เป็นอุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวและใช้ช่วย
ผู้ประสบภัยทางน�้าได้

- น�าวัสดุมาท�าเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุ
ที่ใช้แล้ว อาจน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
การท�าเสื้อชูชีพจากเสื้อยืดกับขวดน�้า
พลาสติกที่ใช้แล้ว20 , การท�าเสื้อชูชีพจาก
ถุงยังชีพกับขวดน�้าพลาสติกที่ใช้แล้ว
- การท�าอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทาง
น�้า เช่น การผูกเชือกกับแกลลอนพลาสติก 
เพื่อท�าเป็นอุปกรณ์โยน  การบรรจุขวด
น�้าพลาสติกในปลอกหมอนข้างเพื่อใช้เป็น
อุปกรณ์ในการลอยตัว หรือโยน (เมื่อผูก
ติดกับเชือก)

ป.1

ป.2

ป.3

19   ข้อมูลจากบทความเรื่อง พลาสติกรอบตัวเรา จาก http://www.moe.go.th
20   การท�าเสื้อชูชีพจากวัสดุเหลือใช้ ให้บรรจุขวดน�้าทางด้านหน้าอกเท่านั้น ไม่ต้องบรรจุขวดน�้าใส่ทางด้านหลัง
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ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ               

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิว
โลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

6. บรรยายลักษณะและ
ผลกระทบจากน�้าท่วม การ
กัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ
7. ตระหนักถึงผลกระ
ทบของภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย โดยน�าเสนอ
แนวทางในการเฝ้าระวัง
และปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยที่อาจจะเกิดใน
ท้องถิ่น

3. การใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้

- น�้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม  
แผ่นดินไหว และสึนามิ มีผลกระทบต่อ 
ชีวิต และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
- มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
เช่น ติดตามข่าวสารอย่างเสมอ เตรียมถุง
ยังชีพ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติ
ตามค�าสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที ่
อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและ 
ธรณีพิบัติภัย

- อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วย
ให้การติดต่อสื่อสารท�าได้สะดวกและรวดเร็ว
และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการ
เรียนและการด�าเนินชีวิต
- เวบเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมส�าหรับอ่าน
เอกสารพบเว็บเพจ
- การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ท�าได้โดย
ใช้เวปไซต์ส�าหรับสืบค้น และต้องก�าหนดค�า
ค้นที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ
- ข้อมูลความรู้ ...

- น�้าท่วม น�้าป่าไหลหลาก สึนามิและภัย
พิบัติต่าง มีผลกระทบต่อชีวิต
- มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย เช่น ติดตามข่าวสารอย่างเสมอ 
เตรียมถุงยังชีพ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
เตรียมอุปกรณ์เพื่อช่วยในการลอยน�้า และ
ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน�้าไว้ให้พร้อม 
นอกจากนี้ควรเรียนรู้ทักษะการลอยตัว
เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดภัยตกน�้า จมน�้า

- สืบค้นข้อมูลความรู้เรื่องความปลอดภัย
ทางน�้า ทักษะการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า และ
การช่วยฟื้นคืนชีพ โดยใช้เวปไซต์ส�าหรับ
สืบค้น ก�าหนดค�าค้นที่เหมาะสม เช่น ใช้
ค�าว่า “กฎความปลอดภัยทางน�้า เทคนิค
การลอยตัวในน�้า ตะโกน โยน ยื่น”
- ใช้เวปไซด์ยูทูป สืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
ศึกษา เช่น การโทรหมายเลข 1669 การ
ลอยตัวในน�้า เป็นต้น

ป.5

ป.3

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค�านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การท�างาน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน 
และมีจริยธรรม
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ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ               

4.รวบรวม ประมวลผล 
และน�าเสนอข้อมูล โดยใช้
ซอฟแวร์ตามวัตถุประสงค์

4. รวบรวม ประเมิน น�า
เสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟแวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เนตที่หลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต
ประจ�าวัน

3. การใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

- การรวบรวมข้อมูล ท�าได้โดยก�าหนดหัวข้อ
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบ
เทียบจัดกลุ่ม เรียงล�าดับ
- การน�าเสนอข้อมูลท�าได้หลายลักษณะตาม
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การท�า
เอกสารรายงาน การท�าป้ายประกาศ
- การใช้ซอฟแวร์ท�างานตามวัตถุประสงค์ 
เช่น ใช้ซอฟแวร์น�าเสนอ หรือซอฟแวร์
กราฟฟิก สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟแวร์
ประมวลค�า ท�าป้ายประกาศหรือเอกสาร
รายงาน ใช้ซอฟแวร์ตารางท�างานในการ
ประมวลผลข้อมูล

- การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทาง
เลือก ประเมินผล...
- การใช้ซอฟแวร์หรือบริการบนอินเทอร์เนต
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล...
- ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และส�ารวจ
แผนที่ในท้องถิ่นเพื่อน�าเสนอแนวทางในการ
จัดการพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ...

- การใช้ค�าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะ
ท�าให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงความ
ต้องการ
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ...
- เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเวปไซด์ต่างๆจะ
ต้องน�าเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบและ
เลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์
กัน
- การท�ารายงานหรือการน�าเสนอข้อมูล จะ
ต้องน�าข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษา
ของตนเอง ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และวิธีการน�าเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษา
ไทย)

- การใช้ซอฟแวร์ท�างานตามวัตถุประสงค์ 
เช่น ใช้ซอฟแวร์น�าเสนอ น�าเสนอวิธีการ
ฝึกลอยตัวในน�้าโดยใช้ขวดพลาสติกเป็น
อุปกรณ์ช่วย ตามข้อมูลที่ได้สืบค้นมา
- ใช้ซอฟแวร์ประมวลค�า เช่น ท�าป้าย
ประกาศเตือนแหล่งน�้าอันตรายต่อการ
จมน�้า  ใช้ซอฟแวร์ตารางท�างานในการ
ประมวลผลข้อมูล เช่น ตารางแสดง
จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการจมน�้า จ�าแนก
ตามอายุ 

- ใช้ซอฟแวร์หรือบริการบนอินเทอร์เนต
ที่ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน ตัวอย่าง 
เช่น ถ่ายภาพ และส�ารวจแผนที่ในท้องถิ่น
เพื่อน�าเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่
แหล่งน�้าเสี่ยงต่อการจมน�้า ...

-สืบค้นข้อมูลความรู้ตามคู่มือการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
ได้จากอินเทอร์เน็ต โดยใช้ค�าค้นที่ตรง
ประเด็น กระชับ เหมาะสม ในเนื้อหาที่
สนใจ เช่น ใช้ค�าว่า ความปลอดภัยทางน�้า, 
การลอยตัวในน�้า, ปฐมพยาบาลคนจมน�้า, 
เล่นน�้าปลอดภัยฯลฯ 
-จากนั้นท�ารายงานหรือน�าเสนอข้อมูล 
โดยเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธี
การน�าเสนอ

 

ป.3

ป.5

ป.6

หมายเหตุ: 1) ในบางสาระการเรียนรู้แกนกลางได้ละข้อความข้างท้าย (แสดงด้วยเครื่องหมายจุดไข่ปลา(…)) โปรดดู

ข้อความเต็มจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  2) แสดงเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 7-5

แนวทางการเชื่อมโยงกับสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ                

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้เครื่องมือและ
แผนที่ทางภูมิศาสตร์ในการ  ค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

1. จ�าแนกสิ่งแวดล้อม

รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและที่มนุษย์

สร้างขึ้น

2. ระบุความสัมพันธ์ของ

ต�าแหน่ง

1. ระบุสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง

ขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้าน

กับโรงเรียน

2.ระบุต�าแหน่งและ

ลักษณะทางกายภาพ

ของสิ่งต่างๆที่ปรากฎใน 

แผนผัง แผนที่ รูปถ่าย 

และลูกโลก

1. ส�ารวจข้อมูลทาง

ภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและ

ชุมชนโดยใช้แผนผัง แผนที่ 

และรูปถ่าย เพื่อแสดง

ความสัมพันธ์ของต�าแหน่ง 

ระยะทิศทาง

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ 

ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่บ้านและที่โรงเรียน

- ความสัมพันธ์ของต�าแหน่ง ระยะ ทิศ ของ

สิ่งต่างๆรอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย ... แหล่ง

น�้า...

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้าง

ขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน

ต�าแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่ง

ต่างๆที่ปรากฎในแผนที่ แผนผัง รูปถ่าย 

และลูกโลก เช่น ภูเขา ที่ราบ แม่น�้า ต้นไม้ 

ทะเล

- ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน 

- แผนที่ แผนผัง รูปถ่าย 

- ความสัมพันธ์ของต�าแหน่ง ระยะ ทิศทาง

- สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

เช่น บึง คลองธรรมชาติ แม่น�้า น�้าตก 

ทะเลสาบ ทะเล

- สิ่งแวดล้อมทางน�้าที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 

สระว่ายน�้า บ่อเลี้ยงปลา สวนน�้า ท่าเรือ 

ศาลาท่าน�้า แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร 

คลองชลประทาน เขื่อน

- ต้องเข้าใกล้แหล่งน�้าดังกล่าวข้างต้น

อย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎความ

ปลอดภัยทางน�้า เช่น ไม่วิ่งเล่นใกล้แหล่ง

น�้าดังกล่าวเพราะอาจลื่น ล้ม พลัดตกลง

ไปในน�้าได้ ควรเล่นน�้าให้อยู่ในสายตา

ผู้ใหญ่ ไม่ควรไปเล่นตามล�าพัง หรือกับ

กลุ่มเพื่อนๆโดยไม่มีผู้ใหญ่  

- ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน แผนที่ 

แผนผัง รูปถ่าย ความสัมพันธ์ของ

ต�าแหน่ง ระยะ ทิศทาง สามารถใช้เพื่อ

ท�าจัดท�า/เผยแพร่ แหล่งน�้าอันตรายที่

เสี่ยงต่อการจมน�้า แหล่งน�้าเหล่านี้ทุกจุด

ควรมีป้ายเตือนอันตราย และป้ายแสดง

ข้อปฏิบัติในการใช้แหล่งน�้า เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิต

ป.1

ป.2

ป.3
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ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ                

1. สืบค้นและอธิบายข้อมูล

ลักษณะทางกายภาพใน

จังหวัดของตนด้วยแผนที่

และรูปถ่าย      

2. ระบุแหล่งทรัพยากร

และสถานที่ส�าคัญใน

จังหวัดของตนด้วยแผนที่

และรูปถ่าย
              

3. อธิบายลักษณะทาง

กายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง

ทรัพยากรและสถานที่

ส�าคัญในจังหวัด

1. สืบค้นและอธิบายข้อมูล

ลักษณะทางกายภาพใน

ภูมิภาคของตนด้วยแผนที่

และรูปถ่าย

2. อธิบายลักษณะทาง

กายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง

ทรัพยากรและสถานที่

ส�าคัญในภูมิภาคของตน

2.อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างลักษณะทาง

กายภาพกับภัยพิบัติใน

ประเทศไทย เพื่อเตรียม

พร้อมรับมือภัยพิบัติ

ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง

แหล่งทรัพยากรและสถานที่ส�าคัญใน

จังหวัดของตน

ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง

ทรัพยากรและสถานที่ส�าคัญในจังหวัด

ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน

ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่ง

ทรัพยากรและสถานที่ส�าคัญในภูมิภาคของ

ตน

- ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง

กายภาพกับภัยพิบัติของประเทศไทย เช่น 

อุทุกภัย แผ่นดินไหว วาตภัย สึนามิ ภัยแล้ง 

ดินถล่ม และโคลนถล่ม

- การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

- ข้อมูลลักษณะทางกายภาพในจังหวัด

ด้วยแผนที่และรูปถ่าย  แหล่งทรัพยากร

ด้านแหล่งน�้า เช่น บึง คลอง แม่น�้า น�้าตก 

ทะเล ทะเลสาบ เขื่อน

- การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ

ด�าเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น การคมนาคม 

การพักผ่อน การว่ายน�้าออกก�าลังกาย 

และใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยัง

ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น การหา

ปลา การท�าประมง ใช้เพื่อการเพาะปลูก

ทางการเกษตร 

- ดังนั้นเราจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ ลักษณะ

ของแหล่งน�้าต่างๆและความเสี่ยง การ

ปฏิบัติตนตามกฎความปลอดภัยทาง

น�้า การจัดการแหล่งน�้าเสี่ยงต่อการจมน�้า 

การเราลอยตัวในน�้า  และเรียนรู้ทักษะ

การเอาตัวรอดจากภัยทางน�้า เพื่อความ

ปลอดภัยของชีวิต

- เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เตรียม

อุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ประจ�าบ้าน เช่น 

อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวในน�้า อุปกรณ์

เชือกเพื่อช่วยผู้ประสบภัยทางน�้า และ

เรียนรู้วิธีการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง 

ควรปฏิบัติตามค�าประกาศในแต่ละ

สถานการณ์อย่างเคร่งครัด และไม่ลงเล่น

น�้าในพื้นที่ภัยพิบัติ

ป.4

ป.5

ป.6

หมายเหตุ: 1) ในบางสาระการเรียนรู้แกนกลางได้ละข้อความข้างท้าย (แสดงด้วยเครื่องหมายจุดไข่ปลา(…)) โปรดดู

ข้อความเต็มจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 2) แสดงเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 7-6 
แนวทางการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 

ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ               

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก�าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา

1.การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่ และใช้
อุปกรณ์ประกอบ

1. ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ขณะอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบ

1. ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ขณะอยู่กับที่ 
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่างมีทิศทาง

1. ควบคุมตนเองเมื่อใช้
ทักษะการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะผสมผสานได้ทั้ง
แบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และ
ใช้อุปกรณ์ประกอบ

3. ควบคุมการเคลื่อนไหว
ในเรื่องการรับแรง การใช้
แรง และความสมดุล

5. เล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากล ประเภทบุคคลและ
ประเภททีมอย่างละ 1 
ชนิด

3. เล่นกีฬาไทย กีฬา
สากล ประเภทบุคคลและ
ประเภททีมอย่างละ 1 
ชนิด

5. ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม แล้ว
น�าความรู้และหลักการที่
ได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษา
หาความรู้เรื่องอื่นๆ

ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิต
ประจ�าวัน...แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น 
จับ โยน เตะ เคาะ

ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบอยู่กับที่ เช่น กระโดด บิดตัว 
ดึง ผลัก แบบเคลื่อนที่ เช่น กระโดดเขย่ง 
ก้าว ชิดก้าว วิ่งตามทิศทางที่ก�าหนด และ
แบบใช้อุปกรณ์ เช่น คีบ ขว้าง ตี

• การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ เช่น 
ย่อยืด เขย่ง พับตัว เคลื่อนไหว-ล�าตัว การ
เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น เดินต่อเท้า 
เดินถอยหลัง กระโจน และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง เช่น ดีด 
ขว้าง โยนและรับ...

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้ง
แบบอยู่กับที่ เช่น กระโดดหมุนตัว กระโดด
เหยียดตัว แบบเคลื่อนที่ เช่น ซิกแซ็ก วิ่ง
เปลี่ยนทิศทาง ควบม้า และแบบใช้อุปกรณ์ 
เช่น บอล เชือก

การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง 
และความสมดุล

การเล่นกีฬาไทย เช่น ตะกร้อวง วิ่งชักธง 
และกฬีาสากล เช่น กรฑีาประเภทลู่ ...ว่ายน�า้

การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล
และประเภททีม เช่น กรีฑา ประเภทลู่และ
ลาน เปตอง ว่ายน�้า ...

การน�าความรู้และหลักการของกิจกรรม
นันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษา 
หาความรู้

- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า ต้องมี
การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ก�าลังจะจมน�้า โดยวิธี
การ ตะโกน โยน ยื่น โดยการฝึกโยน
อุปกรณ์เช่น แกลลอน ขวดน�้าพลาสติก 
ห่วงยาง บอลพลาสติก อุปกรณ์เชือก 
ฯลฯ 
- การฝึกทักษะตามหลัก ตะโกน โยน ยื่น 
นอกจากจะได้ความรู้และทักษะส�าคัญ
ในการช่วยชีวิตผู้อื่นแล้ว ยังได้ฝึกการ
เคลื่อนไหวร่างกาย การควบคุมร่างกาย 
ร่วมกับการใช้อุปกรณ์อีกด้วย

- การตะโยน โยน ยื่น ที่เป็นการ
เคลื่อนไหวที่สอดคล้องสัมพันธ์กับสาระ
เรื่อง การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง 
การใช้แรง และความสมดุล เพราะต้องม ี
ผู้โยน/ยื่น และต้องมีผู้รับ การโยน ต้อง
คาดประมาณให้ถูกต้อง ซึ่งผู้โยน/ยื่น  
ต้องท�าด้วยความสมดุล เพื่อไม่ให้ส่ง
อุปกรณ์แรงเกินไป และไม่เสียหลักล้ม
- กีฬาว่ายน�้า ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
และบริหารหัวใจ ช่วยรักษาสุขภาพปอด 
แล้ว การลอยตัว และการว่ายน�้า เป็น
ทักษะที่จะช่วยให้สามารถเอาตัวรอดจาก
ภัยจมน�้าได้
- กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามความ
สนใจ และไปหาความรู้ต่อ เช่น เล่นเกม
ตะโกน โยน ยื่น น�าไปสู่หาความรู้เพิ่ม
เรื่องการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้า กิจกรรม
ฝึกหายใจ ว่ายน�้าปฏิบัติบก น�าไปสู่ความ
สนใจฝึกลอยตัว และว่ายน�้า

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6
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ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ               

1. ระบุสิ่งที่ท�าให้เกิด
อันตรายที่บ้านโรงเรียน
และการป้องกัน

2. บอกสาเหตุและการ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
การเล่น

3. แสดงค�าพูดหรือท่าทาง
ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
เมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและ
โรงเรียน

1. ปฏิตนในการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทาง
น�้าและทางบก

4. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์
และป้ายเตือนของสิ่งของ
หรือสถานที่ที่เป็นอันตราย

1. ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุใน
บ้าน โรงเรียน และการ
เดินทาง

2. แสดงวิธีขอความช่วย
เหลือจากบุคคลและแหล่ง
ต่างๆเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือ
อุบัติเหตุ

• สิ่งที่ท�าให้เกิดอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน
• การป้องกันอันตรายภายในบ้านและ
โรงเรียน

อันตรายจากการเล่น
- สาเหตุที่ท�าให้เกิดอันตรายจากการเล่น
- การป้องกันอันตรายจากการเล่น

การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้าน
และโรงเรียน
-บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ
-ค�าพูดและท่าทางการขอความช่วยเหลือ

อุบัติเหตุทางน�้าและทางบก
- สาเหตุของอุบัติเหตุทางน�้าและทางบก
- วิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางน�้าและทางบก

สัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือ
สถานที่ที่เป็นอันตราย
- ความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือน

วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง

การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่ง
ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ

- สิ่งที่อาจท�าให้เกิดอันตรายภายในบ้าน
และโรงเรียน คือแหล่งน�้าเสี่ยงต่างๆ 
- สาเหตุคือการเล่นใกล้แหล่งน�้าเหล่านี้
อาจล้มลื่นไถลตกลงน�้าได้  หรือการก้ม
เก็บของในแหล่งน�้า การลงเล่นน�้า อาจ
ท�าให้ตกน�้า/จมน�้าได้
- การป้องกันคือ การต้องปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยทางน�้า การเรียนลอยตัวใน
น�้า และการว่ายน�้าเพื่อชีวิตรอด

- ในกรณีที่มีคนตกน�้า ให้ตะโกนขอความ
ช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้
โทร 1669 เพื่อแจ้งว่าเกิดเหตุอะไรมีผู้
ป่วยและผู้บาดเจ็บในลักษณะใด

- อุบัติเหตุทางน�้าจากการสัญจรทาง
น�้า จากกิจกรรมสันทนาการทางน�้า เกิด
ได้จากทั้งปัจจัยบุคคลและปัจจัยสภาพ
แวดล้อม
- วิธีป้องกัน คือต้องปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยทางน�้าอย่างเคร่งครัด ควรฝึก
การลอยตัว การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน�้า จะมีทักษะช่วยให้
รอดชีวิตได้

- ควรอ่านและปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ 
หรือป้ายเตือนตามแหล่งน�้าต่างๆ เช่น 
ป้ายเตือน ห้ามลงเล่นน�้าในจุดที่เป็น
อันตราย 

ส�าหรับแหล่งน�้าเสี่ยงบริเวณบ้านและ
โรงเรียน วิธีป้องกัน คือต้องปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยทางน�้าอย่างเคร่งครัด ควร
ฝึกการลอยตัว การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิต
รอด เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน�้า จะมีทักษะ
ช่วยให้รอดชีวิตได้

- เมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน ควร
ตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยเสียงที่ดัง
ฟังชัด เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้โทร 
1669 เพื่อแจ้งว่าเกิดเหตุอะไรมีผู้ป่วย
และผู้บาดเจ็บในลักษณะใด

ป.1

ป.2 

ป.3

 

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และ
ความรุนแรง



37

ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ                

5. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
อันตรายจากการเล่นกีฬา

2. ระบุวิธีปฏิบัติตน
เพื่อความปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ

การปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่น
กีฬา

การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ

- ส�าหรับกีฬาว่ายน�้าและกีฬาทางน�้า เป็น
กีฬาที่ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยอย่าง
มาก หลักความปลอดภัยในการว่าย
น�้า เช่น หากมีอาการอ่อนเพลียไม่ควรลง
น�้า เพราะอาจหมดแรงหรือเป็นตะคริวได้ 
ควรสวมเสื้อพยุงตัว 

- การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยเมื่อ
เกิดอุทกภัย เช่น  หากจ�าเป็นต้องเดินลุย
น�้าท่วมสูง ควรใช้วัสดุที่ลอยน�้าได้ยึดเกาะ
พยุงตัว เพื่อป้องกันการจมน�้าเสียชีวิต 
ห้ามขับผ่านบริเวณที่น�้าท่วมสูง เพราะ
กระแสน�้าอาจพัดรถออกนอกเส้นทาง ก่อ
ให้เกิดอันตรายได้

ป.5

ป.6

หมายเหตุ: 1) แสดงเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 7-7 

แนวทางการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ               

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารย์คุณค่า
งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสร ะชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

4. สร้างงานทัศนศิลป์โดย
การทดลองใช้สีด้วยเทคนิค
ง่ายๆ

3. สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ 
โดยใช้ทัศนธาติที่เน้นเส้น
รูปร่าง

5. สร้างภาพปะติดโดยการ
ตัดหรือฉีกกระดาษ

4. วาดภาพระบายสีสิ่งของ
รอบตัว

6. วาดภาพถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกจาก
เหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้
เส้นรูปร่าง รูปทรง สี และ
พื้นผิว

2. อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น
และสีวรรณะเย็นที่มีต่อ
อารมณ์ของมนุษย์

4. สร้างสรรค์งานปั้นจาก
ดินน�้ามันหรือดินเหนียว 
โดยเน้นการถ่ายทอด
จินตนาการ

6. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการ
จัดขนาดสัดส่วน และความ
สมดุล

7. สร้างงานทัศนศิลป์เป็น
แผนภาพ แผนผัง และภาพ
ประกอบ เพื่อถ่ายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยว
กับเหตุการณ์ต่างๆ

การทดลองสีด้วยการใช้สีน�้า สีโปสเตอร์ สี
เทียน และสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น

เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ ประเภทต่างๆ 
เช่น งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ

ภาพปะติดจากกระดาษ

การวาดภาพระบายสีสิ่งรอบตัว ด้วยสีเทียน 
ดินสอสี และสีโปสเตอร์

การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว วาด
ภาพถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึก

อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น

การสร้างงานปั้นเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ
ด้วยการใช้ดินน�้ามันหรือดินเหนียว

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรง
ข้าม หลักการจัดขนาดสัดส่วน และความ
สมดุล

การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง 
และภาพประกอบ

- สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นสื่อกลาง
การเรียนรู้ เช่น การท�าภาพปะติดจาก
กระดาษเป็นรูปเรือและแม่น�้า สามารถ
แทรกสาระการเดินทางทางเรือ อย่าง
ปลอดภัย การสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง งาน
ทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งานปั้น การวาด
ภาพระบายสี การสร้างสรรค์งานทัศน
ศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด
สัดส่วน และความสมดุล
- สร้างสรรค์งานศิลปะรูปป้ายเตือน
อันตรายต่างๆ เช่น ป้ายห้ามเล่นน�้า ป้าย
เตือนคลื่นน�้าแรง ป้ายเหล่านี้มักมีสีแดง 
เหลือง หรือในบางครั้งสีด�า สีวรรณะ
อุ่น มักถูกใช้ในการท�าป้ายเตือนอันตราย
ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นเห็นถึงการห้าม การ
หยุดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

- การวาดแผนภาพประกอบ เช่น อาจ
เรียนรู้เรื่องหลักการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน�้า จากนั้นให้วาดแผนภาพขั้นตอน
ประกอบ การตะโกน การโยน การยื่น
- ให้วาดแผนผังบ้าน ชุมชนของฉันที่แสดง
พื้นที่แหล่งน�้า จากนั้นสอดแทรกสาระ
เรื่องความปลอดภัยทางน�้า
- วาดภาพประกอบเรื่องเล่า เช่น เด็กๆ
ชวนกันไปเล่นน�้า วาดภาพในนิทานที่มี
เรื่องราว การเดินทางหรือท�ากิจกรรมทาง
น�้า พร้อมแทรกสาระเรื่องความปลอดภัย
ทางน�้า

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6
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ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ  

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดนตรีอย่างสนุกสนาน

3. เคาะจังหวะหรือ
เคลื่อนไหวร่างกายให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของ
เพลง

4. ร้องเพลงง่ายๆที่เหมาะ
สมกับวัย

5. บอกความหมายและ
ความส�าคัญของเพลงที่
ได้ยิน

5. เคลื่อนไหวท่าทาง
สอดคล้องกับอารมณ์ของ
เพลงที่ฟัง

7. ระบุว่าดนตรีสามารถใช้
ในการสื่อเรื่องราว

6. ด้นสดง่ายๆโดยใช้
ประโยคเพลงแบบถาม-
ตอบ

5. บรรยายความรู้สึกที่มี
ต่อดนตรี
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับท�านองจังหวะ การ
ประสานเสียงและคุณภาพ
เสียงของเพลงที่ฟัง

กิจกรรมดนตรี - การร้องเพลง การเคาะ
จังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง 
(ตามความดัง-เบาของบทเพลง,ตามความช้า
เร็วของจังหวะ)

-การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง
-การเล่นดนตรีประกอบเพลง

การขับร้อง

ความหมายและความส�าคัญของเพลงที่ได้ยิน 
เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ

การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง

ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง

การสร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม-ตอบ

การบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิด
เห็นที่มีต่อบทเพลง
- เนื้อหาในบทเพลง
- องค์ประกอบในบทเพลง
- คุณภาพเสียงในบทเพลง

- เพลง  “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”21  มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
เมื่ออยู่ใกล้แหล่งน�้า สามารถใช้เพลงเป็น
สื่อเพื่อร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหว
ประกอบเนื้อเพลง เล่นดนตรีและขับร้อง
- ความหมายและความส�าคัญของเพลง 
เพื่อสอนเรื่องความปลอดภัยทางน�้า ไม่ให้
เด็กเล่นน�้าตามล�าพัง ไม่ก้มเก็บของเมื่อ
ของหล่นลงในน�้า เพราะอาจพลัดตกน�้าได้
- เรียนรู้ความหมายของบทเพลง อย่าใกล้ 
อย่าเก็บ อย่าก้ม หรือเพลงที่มีเนื้อหาด้าน 
อุทกภัย อาจสื่อถึงการสูญเสีย จากนั้น
เชือ่มโยงสูส่าระด้านความปลอดภยัทางน�า้

สร้างสรรค์ประโยคเพลงถาม ตอบ ง่ายๆ
ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการว่ายน�้า การเที่ยว
เล่นแหล่งน�้า ต้องปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยทางน�้า

- อาจแต่งเพลงร่วมกัน โดยเป็นเพลงที่
มีท�านองง่ายๆ ใช้เครื่องดนตรีประกอบ 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
น�้า ในด้านใดด้านหนึ่ง และบรรยายความ
รู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบทเพลง 

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความ
รู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

หมายเหตุ: 1) แสดงเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

21  เพลงอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม จาก https://www.youtube.com/watch?v=jwpM36G8Lt4&t=39s
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ตารางที่ 7-8 

แนวทางการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ22  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

ชั้น                ตัวชี้วัดที่                        สาระการเรียนรู้                       การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ               

สาระที่ 1 การด�ารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท�างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท�างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท�างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ท�างาน มีจิตส�านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด�ารงชิวิต

2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือง่ายๆในการ
ท�างานอย่างปลอดภัย
 
2.ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ในการท�างาน
อย่างเหมาะสมกับงานและ
ประหยัด

2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ตรงกับลักษณะ
งาน

1. ใช้ทักษะการจัดการใน
การท�างานอย่างเป็นระบบ 
ประณีต และมีความคิด
สร้างสรรค์

2.ใช้ทักษะการจัดการใน
การท�างานและมีทักษะการ
ท�างานร่วมกัน

การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ใน
การท�างานอย่างปลอดภัย เช่น การท�าความ
คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ

การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะ
สมกับงาน ช่วยให้ประหยัด และปลอดภัย 
เช่น การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว

การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะ
สมตรงกับลักษณะของงาน ช่วยให้ประหยัด 
และปลอดภัย เช่น การประดิษฐ์ของใช้ใน
โอกาสต่างๆ โดยใช้วัสดุท้องถิ่น

ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและ
ระบบคน เพื่อให้ท�างานส�าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประดิษฐ์
ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุเหลือใช้ที่มีใน
ท้องถิ่น.

การจัดการในการท�างานและทักษะการ
ท�างานร่วมกัน เช่น การเตรียม ประกอบ  
จัดอาหาร การติดตั้ง ประกอบ ของใช ้
ในบ้าน

- นักเรียนสามารถเรียนรู้การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ อย่าง
ปลอดภัย เหมาะสมตรงกับลักษณะของ
งาน และประหยัด ผ่านการเรียนเรื่อง
การท�าอุปกรณ์การลอยตัวในน�้า อุปกรณ์
ส�าหรับช่วยผู้ประสบภัยทางน�้า หรือ
การท�าป้ายเตือนแหล่งน�้าเสี่ยง เช่น ถัง
แกลลอนผูกเชือก ขวดพลาสติกผูกเชือก 
โดยอุปกรณ์นี้ท�าได้ง่าย ใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ เพียงไม่กี่ชิ้น 
- อุปกรณ์ดังกล่าว สามารถใช้วัสดุเหลือ
ใช้ได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า นอกจากนี้หากมี
วัสดุท้องถิ่น ก็ล้วนสามารถน�ามาประยุกต์
ใช้ได้
- อุปกรณ์ดังกล่าว ยังสามารถพกติดตัว
เมื่อต้องเดินทางทางน�้าหรือท�ากิจกรรม
ทางน�้า หรือสามารถมีติดประจ�าไว้ที่บ้าน 
หรือตามแหล่งน�้าในชุมชนได้

ป.1

ป.2

ป.3

ป.5

ป.6

หมายเหตุ: 1) ในบางสาระการเรียนรู้แกนกลางได้ละข้อความข้างท้าย (แสดงด้วยเครื่องหมายจุดไข่ปลา(…)) โปรดดู

ข้อความเต็มจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2551  

22   ค�าสั่งสพฐ. 921/2561 มีค�าสั่งว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และในค�าสั่งฉบับเดียวกันได้มีค�าสั่งให้ยกเลิก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีเงื่อนไขทางเวลาช่วงปีการศึกษา 
2561-2562 และในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระทุกชั้นเรียน
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ชั้น        ระดับ/หลักสูตร                 กลุ่มกิจกรรม/รายการ                    การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ               

กิจกรรมวิชา ลูกเสือเนตรนารี 

ลูกเสือส�ารอง
- เตรียมลูกเสือ
ส�ารอง
- ดาวดวงที่ 1
- ดาวดวงที่ 2
- ดาวดวงที่ 3

ลูกเสือสามัญ
-ลูกเสือตรี
-ลูกเสือโท
-ลูกเสือเอก

• กิจกรรมตามข้อบังคับ ลูกเสือแห่งชาติและ
วิชาพิเศษ (วิชาพิเศษ 18 วิชา)23 
- รายการเรียนตามหลักสูตรเตรียมลูกเสือ
ส�ารอง - 1. มีความรู้เกี่ยวกับนิทานเรื่อง 
เมาคลี...4.รู้จักค�าปฏิญาณและกฎของลูก
เสือส�ารอง
- รายการเรียนตามหลักสูตร ดาวดวงที่ 1 
ดาวดวงที่ 2 และ ดาวดวงที่ 324  -  
1. อนามัย 2.ความสามารถในเชิงทักษะ  
3. การส�ารวจ 4. การค้นหาธรรมชาติ 
5. ความปลอดภัย 6. บริการ 7. ธงและ
ประเทศต่างๆ 8. การฝีมือ 9. กิจกรรมการ
แจ้ง 10. การบันเทิง 11. การผูกเงื่อน  
12. ค�าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส�ารอง
• วิชาพิเศษ 18 วิชา เช่น วิชาที่ 6 นัก
ส�ารวจ, วิชาที่ 7 นักปฐมพยาบาล, วิชาที่ 14 
นักว่ายน�้า, วิชาที่ 15 ผู้ช่วยคนตกน�้า

• กิจกรรมตามข้อบังคับ ลูกเสือแห่งชาติและ
วิชาพิเศษ (วิชาพิเศษ 54 วิชา)25 

- ลูกเสือตรี 1. แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือ...4. ระเบียบแถว
- ลูกเสือโท 1. การรู้จักดูแลตัวเอง  
2. การช่วยเหลือผู้อื่น... 
6. ค�าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
- ลูกเสือเอก 1. การพึ่งตนเอง  
2. การบริการ...5. ระเบียบแถว
• วิชาพิเศษ 54 วิชา เช่น
วิชาที่ 9 นักว่ายน�้า
วิชาที่ 11 ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วิชาที่ 12 ผู้ให้การปฐมพยาบาล
วิชาที่ 20 นักส�ารวจ
วิชาที่ 50 การพัฒนาชุมชน
 

- แทรกสาระด้านแหล่งน�้าเสี่ยงต่อการจม
น�้า ในรายการเรียนหลักสูตรดาวดวงที่ 1-3 
สาระที่ 3 การส�ารวจ และสาระที่ 4 การ
ค้นหาธรรมชาติ
- แทรกสาระด้านความปลอดภัยทางน�้า ใน
รายการเรียนหลักสูตรดาวดวงที่ 1-3 สาระที่ 
5 ความปลอดภัย
- แทรกสาระด้านอุปกรณ์เพื่อช่วยในการ
ลอยตัว อุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ประสบภัยทาง
น�้าในรายการเรียนหลักสูตรดาวดวงที่ 1-3 
สาระที่ 8 การฝีมือ สาระที่ 11 การผูกเงื่อน
- แทรกสาระด้านแหล่งน�้าเสี่ยงต่อการจมน�้า
ในวิชาพิเศษ วิชาที่ 6 นักส�ารวจ
- แทรกสาระด้านการปฐมพยาบาลคนจมน�้า 
ในวิชาพิเศษ วิชาที่ 7 นักปฐมพยาบาล
- แทรกสาระด้านการลอยตัว การว่ายน�้า
เพื่อเอาชีวิตรอด ในวิชาพิเศษ วิชาที่ 14 นัก
ว่ายน�้า
- แทรกสาระด้านการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้า 
ในวิชาพิเศษ วิชาที่ 15 ผู้ช่วยคนตกน�้า

- แทรกสาระด้านการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้า 
และการปฐมพยาบาลคนจมน�้า ในรายการ
เรียนหลักสูตรลูกเสือโท  รายการที่ 2 การ
ช่วยเหลือผู้อื่น
- แทรกสาระด้านการลอยตัว การว่ายน�้าเพื่อ
เอาชีวิตรอด ในวิชาพิเศษ วิชาที่ 9 นักว่ายน�้า
- แทรกสาระด้านการช่วยผู้ประสบภัยทาง
น�้า ในวิชาพิเศษ วิชาที่ 11 ผู้ช่วยเหลือผู้
ประสบภัย
- แทรกสาระด้านการปฐมพยาบาลคน
จมน�้า ในวิชาพิเศษ วิชาที่ 12 ผู้ให้การ
ปฐมพยาบาล
- แทรกสาระด้านแหล่งน�้าเสี่ยงต่อการจมน�้า
ในวิชาพิเศษ วิชาที่ 20 นักส�ารวจ
- แทรกสาระด้านแหล่งน�้าเสี่ยงต่อการจมน�้า 
การท�าป้ายเตือนแหล่งน�้าเสี่ยง การให้ความ
รู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้า การว่ายน�้าเพื่อ
เอาชีวิตรอด ในวิชาพิเศษ วิชาที่ 50 การ
พัฒนาชุมชน

ป.1-ป.3

ป.4-ป.6

23   เครื่องหมายวิชาพิเศษ เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ เรียนชั้นละ 2 วิชา และเมื่อสอบได้ดาวดวงที่ 3 แล้วสอบได้ทุกวิชา โดยสามารถเรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้วิธีบูรณาการ เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
24   หลักสูตรดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 และ ดาวดวงที่ 3 มีรายการเรียนเดียวกัน แต่เพิ่มความยากตามล�าดับชั้นหลักสูตร
25  เครื่องหมายวิชาพิเศษ เรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้วิธีบูรณาการ เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางที่ 7-9

แนวทางการเชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
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ชั้น        ระดับ/หลักสูตร                 กลุ่มกิจกรรม/รายการ                    การเชื่อมโยง/การแทรกสาระ               

กิจกรรมวิชา ยุวกาชาด

1

2

• กิจกรรมหลัก26  กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ 
เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาด
ได้ศึกษาและฝึกฝนทักษะการป้องกันชีวิต
และสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มี
ความรู้และทักษะในการรักษาอนามัยของ
ตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น การ
ปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียม
ตัวป้องกันอุบัติภัยและภยันตรายต่างๆ...
• กิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ทักษะ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะ สถานศึกษาควร
ก�าหนดเวลาในการท�ากิจกรรมให้ด้วย เช่น 
จัดในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน บูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ หรือจัดใน
ลักษณะการอยู่ค่ายกลางวันและค่ายพัก
แรม ก็จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากขึ้น 
ปัจจุบันยุวกาชาดมีกิจกรรมพิเศษทั้งหมด 
54 กิจกรรม เช่น
กิจกรรมที่ 18 – กิจกรรมว่ายน�้า 1
กิจกรรมที่ 19 – กิจกรรมว่ายน�้า 2
กิจกรรมที่ 20 – กิจกรรมว่ายน�้า 3
กิจกรรมที่ 21 – กิจกรรมการช่วยคนตกน�้า
กิจกรรมที่ 27 – กิจกรรมนักปฐมพยาบาล 1
กิจกรรมที่ 28 – กิจกรรมนักปฐมพยาบาล 2
กิจกรรมที่ 29 – กิจกรรมนักปฐมพยาบาล 3
กิจกรรมที่ 49 – กิจกรรมพี่เลี้ยงเด็ก
กิจกรรมที่ 52 – กิจกรรมนักส�ารวจ 

- การแทรกสาระในกิจกรรมหลัก  
อาจพิจารณาเรียนในกลุ่มกิจกรรมสุขภาพ 
ซึ่งมีรายการเรียนเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะ
การป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพ การปฐมพยาบาลและ 
เคหพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัย
และภยันตรายต่างๆ
- แทรกสาระด้านการลอยตัว  
การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด ในกิจกรรม
ที่ 18 กิจกรรมว่ายน�้า 1, กิจกรรมที่ 19  
กิจกรรมว่ายน�้า 2, กิจกรรมที่ 20   
กิจกรรมว่ายน�้า 3
- แทรกสาระด้านการช่วยผู้ประสบภัยทาง
น�้าในกิจกรรมที่ 21 กิจกรรมการช่วยคน
ตกน�้า
- แทรกสาระด้านการปฐมพยาบาลคนจมน�า้ 
ในกิจกรรมที่ 27 
กิจกรรมนักปฐมพยาบาล 1,  
กิจกรรมที่ 28 กิจกรรมนักปฐมพยาบาล 2, 
กิจกรรมที่ 29  กิจกรรมนักปฐมพยาบาล 3
- แทรกสาระด้านความปลอดภัยทางน�้า 
แหล่งน�้าเสี่ยงและการจัดการแหล่งน�้าเสี่ยง  
การสอนเด็กให้ปฏิบัติตามหลัก อย่าใกล้ 
อย่าเก็บ อย่าก้ม ในกิจกรรมที่ 49  
กิจกรรมพี่เลี้ยงเด็ก
- แทรกสาระด้านแหล่งน�า้เส่ียงต่อการจมน�า้ 
ในกิจกรรมที่ 52 กิจกรรมนักส�ารวจ

ป.1-ป.3

ป.4-ป.6

หมายเหต:ุ แสดงกลุม่กิจกรรม รายการเรยีน โดยย่อความ โปรดดกูลุม่กจิกรรม รายการเรยีนทัง้หมดจากกจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

26   กจิกรรมหลกัประกอบด้วย 4 กลุ่มกิจกรรม ในแตล่ะสาระของกจิกรรมหลกัทัง้ 4 กลุ่มกิจกรรม สถานศกึษาสามารถปรับแตล่ะสาระมากนอ้ยแตกตา่งกนัได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สภาพการณป์จัจุบนั 
ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา



43

ช่ัวโมงเรียนรู้ที่ 1

หัวข้อเรียน 1.1 การเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน�้าเสี่ยง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งน�้าเสี่ยง จุดเสี่ยงต่อการจมน�้า การจัดการแหล่งน�้าเสี่ยง และสามารถปฏิบัติตน

ได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากแหล่งน�้าเสี่ยงในบริเวณต่างๆได้

สาระการเรียนรู้

1.ให้ความรูน้กัเรยีนเกีย่วกบัแหล่งน�า้เสีย่ง คอื รูค้วามหมายและสามารถระบแุหล่งน�า้เสีย่ง ท้ังในบ้าน รอบๆบ้าน ละแวก

บ้าน ในชมุชน และในบรเิวณโรงเรยีน ไม่เพยีงแต่แหล่งน�า้ธรรมชาต ิหรอืบรเิวณน�า้ลกึเท่านัน้ทีอั่นตราย ภาชนะบรรจนุ�า้ขนาด

ใหญ่ภายในบ้าน หรือบริเวณน�้าตื้นต่างๆ ก็อาจเกิดอันตรายแก่เด็กได้ เพราะลักษณะการล้ม เช่น ล้มหัวทิ่ม หรือหมดสติ ล้วน

ท�าให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ น�ามาซึ่งการจมน�้าเสียชีวิตในที่สุด

2. วิธีการจัดการแหล่งน�้าเสี่ยงเบื้องต้น เช่น การฝัง กลบ หลุมบ่อ ท�าป้ายเตือน ฯลฯ

3. เรียนวิธีปฏิบัติตนตามหลัก “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการพลัดตกแหล่งน�้า 

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ทดสอบแบบประเมินผลก่อนการเรียน (Pre-test)

1. สอนและอธิบาย พร้อมแสดงภาพหรืออุปกรณ์จริง ของภาชนะ อุปกรณ์ที่เก็บน�้า ในบ้าน รอบบ้าน ที่อาจกลายเป็น

จุดเสี่ยง รวมถึงภาพหรือแหล่งน�้าเสี่ยงในละแวกบ้าน ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางน�้าของจังหวัด

2. ส�ารวจจุดเสี่ยง ที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน ให้อภิปรายกลุ่มว่ามีบริเวณใดบ้างที่เป็นแหล่งน�้าเสี่ยง และจากจุดเสี่ยง

ที่พบให้นักเรียนแสดงความเห็นว่าจะสามารถจัดการแหล่งน�้าเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร

3. ชมวิดิทัศน์เพลง “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ” ท�ากิจกรรมร้องเพลงหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย จากนั้นสรุป

ร่วมกันถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแหล่งน�้าเสี่ยง

เนื้อหาและแผนการสอน
รายช่ัวโมง08
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สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้

1. รูปภาพ วีดิทัศน์ของแหล่งน�้าเสี่ยง หรือการเห็นตัวอย่างจริงจากการส�ารวจรอบโรงเรียน ตัวอย่างจากในโรงเรียน 

ละแวกโรงเรียน, ภาพหรือแสดงอุปกรณ์จริง ของ สระน�้าเป่าลม กาละมัง ถังบรรจุน�้า แท๊งค์น�้าขนาดใหญ่ ฯล ที่สามารถกลาย

เป็นจุดเสี่ยงได้

2. สื่อสิ่งพิมพ์ นิทาน 

3. วดีทิศัน์  เพลง “อย่าใกล้ อย่าเกบ็ อย่าก้ม” สามารถเข้าถงึวดีทิศัน์ได้ที ่https://www.youtube.com/watch?v=Cnt-

DKmdP9uY&feature=youtu.be 

การวัดและประเมินผล

1.  แบบประเมินผลการเรียน (Pre-test)

2.  สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน 

3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย สนทนาและซักถาม
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รูปภาพชุดที่ 1 

แหล่งน�้าเสี่ยง จุดเสี่ยงต่อการจมน�้า

บึงบัว                                                                  

สระน�้าขุด                                                     แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร

บึง หนองน�้า

1. รู้จักแหล่งน�้าเสี่ยง

แหล่งน�้าเสี่ยง หมายถึง แหล่งน�้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจมน�้า แหล่งน�้าเสี่ยงมีรอบด้าน ทั้งในบ้าน รอบๆบ้าน 

ละแวกบ้าน ในชุมชน จังหวัด และในบริเวณโรงเรียน

1) แหล่งน�้าเสี่ยงในบ้าน เช่น กะละมัง อ่างอาบน�้าเด็ก ถังเก็บน�้า โอ่ง ที่นั่งชักโครกในห้องน�้า สระว่ายน�้าพลาสติก  

ภาชนะที่ที่บรรจุน�้าเหล่านี้ เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเด็กเล็กๆ อายุแรกเกิดถึงสามปี

2) แหล่งน�า้เสีย่งรอบบ้านและบรเิวณบ้าน  เช่น แอ่งน�า้ใต้ถุนบ้าน บ่อเลีย้งปลา ร่องน�า้ คนู�า้ บ่อน�า้ แหล่งน�า้ขัง สระน�า้ขดุ

3) แหล่งน�้าเสี่ยงในชุมชน จังหวัด เช่น แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร แม่น�้า คลอง คลองชลประทาน หนอง บึง ขุมเหมือง 

ทะเลสาบ ทะเล อ่างเก็บน�้า เขื่อน แหล่งน�้าท่วม

4) แหล่งน�้าเสี่ยงในบริเวณโรงเรียน เช่น บ่อน�้า บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม บ่อบัว สระน�้าพุ
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บ่อน�้า                                              

การจัดการแหล่งน�้าเสี่ยง เช่น การฝัง กลบหลุมบ่อที่อาจมีน�้าขังน�้าได้ หากเป็นภาชนะใส่น�้าให้เทน�้าออกแล้วคว�่า หรือ

หากยงัต้องใช้เพือ่บรรจนุ�า้ให้หาฝาปิด หากเป็นบรเิวณใหญ่อาจปลกูต้นไม้ล้อมรอบแหล่งน�า้เสีย่งแทนรัว้ เพือ่ป้องกนัการพลดั

ตก หรอืล่ืนไถลตกแหล่งน�า้ นอกจากนีค้วรท�าป้ายเตอืน พร้อมหาอปุกรณ์ช่วยเหลอืท่ีหาง่ายตดิท่ีแหล่งน�า้ เช่น ถังแกลลอนเปล่า

3. การปฏิบัติตามหลัก อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม

อย่าใกล้ - อย่าเข้าใกล้แหล่งน�้าโดยล�าพัง อย่าวิ่งเล่นใกล้แหล่งน�้า เช่น เล่นใกล้บ่อน�้า ร่องน�้า

อย่าเก็บ - อย่าลงไปในแหล่งน�้าเพื่อเก็บสิ่งของต่างๆ เช่น ลูกบอลที่ลอยอยู่ในน�้า มือถือ 

   กระเป๋าร่วงลงไปในน�้า กระทงลอยน�้า

อย่าก้ม - อย่าก้มลงไปดูในภาชนะใส่น�้าหรือแหล่งน�้าต่างๆ เช่น บ่อน�้าบาดาล ศาลาริมน�้า 

2. การจัดการแหล่งน�้าเสี่ยง

อ่างบัว                                                             โอ่ง
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หัวข้อเรียนที่ 1.2  การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแหล่งน�้า

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสภาพแหล่งน�้า สามารถประเมินความเสี่ยงอันตรายเบื้องต้นที่อาจจะได้รับจากแหล่ง

น�้า และสามารถป้องกันภัยทางน�้าที่อาจเกิดจากสภาพต่างๆของแหล่งน�้าได้

สาระการเรียนรู้

ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสภาพแหล่งน�้าที่เป็นอันตราย  ความส�าคัญของการประเมินความเสี่ยงของแหล่งน�้าเบื้อง

ต้น เช่น น�้าลึก น�้าตื้น น�้าไหลเชี่ยว และควรสังเกต อ่านและปฏิบัติตามป้ายเตือนตามแหล่งน�้าต่างๆ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยง

อันตรายที่อาจเกิดได้ รวมถึงรู้เอาตัวรอดจากสภาพแหล่งน�้าแบบต่างๆได้

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

1. สอนและอธิบายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแหล่งน�้า วิธีประเมินความเสี่ยงของแหล่งน�้าเบื้องต้น

2. แสดงตัวอย่างป้ายเตือนอันตรายจากแหล่งน้ัน  ท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ป้ายเตือนตามแหล่งน�้า ท�าเดี่ยวหรือกลุ่ม

ย่อย อาจนึกถึงแหล่งน�้าเสี่ยงในโรงเรียน และชุมชน ครูผู้สอนสรุปถึงความส�าคัญของการอ่านและปฏิบัติตามป้ายเตือนตาม

แหล่งน�้าต่างๆ 

3. แสดงภาพสาธิตวิธีการเอาตัวรอดขณะเล่นน�้าในแหล่งน�้าที่เกิดปรากฎการณ์คลื่นน�้าดูด Rip Currents 

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. รูปภาพหรือวีดิทัศน์ แสดงสภาพแหล่งน�้าแบบต่างๆ 

2. รูปภาพแสดงป้ายเตือนในบริเวณแหล่งน�้าเสี่ยง หรือจุดเสี่ยงต่อการจมน�้าต่างๆ 

3. สีน�้า สีเทียน กระดาษ หรืออุปกรณ์เพื่อสร้างงานทัศนศิลป์ ส�าหรับท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ป้ายเตือน

4. ภาพสาธิตวิธีการเอาตัวรอดขณะเล่นน�้าในแหล่งน�้าที่เกิดปรากฏการณ์ Rip Currents  

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน 

2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาและซักถาม

 

สภาพแหล่งน�้า

สภาพแหล่งน�้าสามารถแบ่งเป็น 1) น�้าตื้น คือ ระดับน�้าที่ยืนถึง 2) น�้าลึก คือ ระดับน�้าที่ยืนไม่ถึง 3) น�้าวนคือกระแส

น�้าไหลวนเป็นวงในทะเลหรือแม่น�้า เกิดจากรูปร่างลักษณะของร่องน�้าหรือเน่ืองจากกระแสน�้าสองสายไหลมาปะทะกัน  

4) ปรากฏการณ์กระแสน�้าไหลกลับ หรือคลื่นน�้าดูด (Rip Currents) คือเมื่อคลื่นซัดเข้าหาฝั่งมวลของกระแสน�้าที่ซัดเข้ามา

จะต้องหาทางไหลกลับออกสู่ทะเล โดยกระแสน�้านี้จะไหลผ่านช่องของสันดอนทรายใต้น�้าท่ีต�่ากว่าสันดอนทรายข้างเคียงที่
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27   ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญกับ Rip Currents ได้ที่ https://beachsafe.org.au/surf-safety/ripcurrents

ทางหนี ทางหนี

กระแสน
้ำ กระแสน้ำ

กระแสน้ำยอนกลับ

การว่ายน�้า

เมื่อเผชิญกับ 

Rip Currents

ปรากฏการณ์

Rip Currents

กดีขวางการไหลย้อนกลบัของกระแสน�า้ ท�าให้เกดิเป็นช่องการไหลของกระแสน�า้กลบัออกสูท่ะเล ช่องนีจ้ะกว้าง 10-50 เมตร 

แล้วแต่ธรรมชาติ ส�าหรับประเทศไทยบริเวณทะเลในประเทศไทยท่ีมักพบปรากฎการณ์ Rip Currents เช่น หาดแม่ร�าพึง  

หาดกะตะ  กะรน เกาะช้าง นอกจากนี้ความแรงของกระแสน�้า น�้าเชี่ยว คลื่นลมแรง (ท�าให้คลื่นน�้าแรง) ซึ่งอาจจะท�าให้หมด

แรงว่ายน�้าได้ง่าย และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้     

• เราควรรู้ว่าความเสี่ยงของการเล่นน�้าในแหล่งน�้าธรรมชาติ เพราะความตื้นลึกของแหล่งน�้าไม่ได้ไล่ระดับกัน ในสระ

ว่ายน�้ามาตรฐานก็มีไล่ระดับตื้นและลึกเช่นกัน และเรื่องทิศทางของกระแสน�้า อาจพบกับแหล่งน�้าวน หรือคลื่นน�้าดูด

• เราควรรู้จักเอาชีวิตรอดขณะเล่นน�้าในแหล่งน�้าท่ีเกิดปรากฏการณ์ Rip Currents โดยหากเกิดพลัดหลงเข้าไปยัง

บริเวณที่เกิดปรากฏการณ์ Rip Currents  อย่าพยายามว่ายน�้าทวนกระแสเพื่อกลับเข้าฝั่งทันที แต่ให้ว่ายขนานไปกับชายฝั่ง

จนอยู่นอกเส้นทางของกระแสน�้าที่เกิดปรากฏการณ์  Rip Currents27

รูปภาพชุดที่ 2  

แสดงปรากฏการณ์ Rip Currents และการเอาตัวรอดจาก Rip Currents 

ที่มาภาพ: 1. ภาพปรากฏการณ์ Rip Currents จาก https://www.bellewaves.com/new-blog/2018/4/2/rip-currents 2. ภาพการว่ายน�้าเมื่อเผชิญกับ Rip Currents จาก https://beachsafe.org.au/

surf-safety/ripcurrents, แก้ไขภาพเป็นภาษาไทยโดยคณะผู้จัดท�า
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ควรรู้จักประเมินความเสี่ยงแหล่งน�้าเบื้องต้น

เราควรตระหนักถึงความเสี่ยงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้บริเวณแหล่งน�้า ต้องรู้จักประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น คือ รู้ว่าบริเวณ

ใดเป็นบริเวณน�้าลึกหรือน�้าตื้น และก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างไร เช่น น�้าตื้น (ที่อาจมองดูเหมือนลึกพอ) กระโดดลงไปในน�้า

อาจขาหักได้ บริเวณน�้าท่วม น�้ามักขุ่น ท�าให้ไม่รู้สภาพพื้นใต้น�้า ซึ่งอาจเป็นหลุมเป็นบ่อจากแรงเซาะของน�้า การลงไปในน�้าก็

อาจท�าให้เกิดอันตรายได้ ส่วนบริเวณน�้าลึกถ้ายังว่ายน�้าไม่เป็นอาจจมน�้าได้ การเล่นน�้าในบางบริเวณอาจเกิดอันตรายจากน�้า

หลาก น�้าท่วม หลังฝนตกหนัก บริเวณที่น�้าไม่นิ่ง ควรรู้ระดับความแรงของการไหลของกระแสน�้า เช่น น�้าไหลเชี่ยว ก็อาจพลัด

ให้ร่างกายเสียการทรงตัว ล้มและไหลตามน�้า ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ จมน�้าได้ สภาพแอ่งน�้าตกที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่เล็ก

ต่างกนั น�า้ทีค่่อนข้างขุน่และเยน็จดั สิง่เหล่านืล้้วนเตม็ไปด้วยอนัตรายทัง้สิน้ นอกจากนีย้งัมกีิง่ไม้เกีย่ว น�า้ไหลเชีย่วอาจพดัพา

ไปติดซอกหิน ลื่นล้มแขนขาหักหรือหล่นหน้าผาได้ คลื่นลมแรงท�าให้คลื่นทะเลแรง เราจะหมดแรงว่ายน�้าได้ง่าย

ควรประเมนิแหล่งน�า้และบรเิวณรอบๆว่า มจุีดเสีย่งหรอืไม่ ถ้ามีควรประเมินว่าจะก่อให้เกดิอบุตัภิยัทางน�า้ หรอือบุตัเิหตุ

อะไรได้บ้าง ระดับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และจะป้องกันได้อย่างไร นอกจากนี้ในบริเวณใกล้แหล่งน�้าที่มีหญ้าปกคลุม หรือ

เป็นดนิโคลน กเ็ป็นบรเิวณเส่ียง ไม่ควรว่ิง เล่น ยนื ใกล้แหล่งน�า้เสีย่ง โดยเฉพาะแหล่งน�า้ธรรมชาตหิรอืแหล่งน�า้เพือ่การเกษตร

ที่จะมีหญ้าปกคลุมบริเวณปากบ่อ ท�าให้เกิดการลื่นไถลได้ง่าย

การอ่านป้ายเตือนแหล่งน�้าอันตรายต่างๆ

 ควรอ่านป้ายเตอืนอันตรายต่างๆตามแหล่งน�า้ต่างๆทกุครัง้ เพราะสภาพแหล่งน�า้แต่ละทีไ่ม่เหมอืนกนั จดุทีม่ป้ีายเตือน

ต่างๆมักเป็นจุดที่อันตราย อาจเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วในบริเวณนั้น หากไม่ระมัดระวัง อาจน�ามาซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ โดยป้าย

เตือนเหล่านี้ บางครั้งเป็นรูปสัญลักษณ์ บางครั้งเป็นข้อความเขียน บางครั้งเป็นธงสีแดง จึงควรรู้สัญลักษณ์ที่ส�าคัญไว้ และ

อ่านข้อความเตือนทุกครั้ง

รูปภาพชุดที่ 3 ป้ายเตือนอันตรายจากแหล่งน�้าต่างๆ

ป้ายเตือนเขตน�้าลึกอันตราย   

         ป้ายเตือนคลื่นน�้าอันตราย ห้ามว่ายน�้า                    ธงแดง พร้อมสัญลักษณ์ห้ามว่ายน�้า 

 ป้ายเตือน ห้ามลงว่ายน�้า
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หัวข้อเรียนที่ 1.3 การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยในกิจกรรมทางน�้า

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะความปลอดภัยทางน�้าเมื่อท�ากิจกรรมทางน�้า 

สาระการเรียนรู้

1. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความส�าคัญของการปฏิบัติตามระเบียบการใช้สระว่ายน�้า

2. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับรู้วิธีการลงและขึ้นจากแหล่งน�้าตามธรรมชาติ ซึ่งมีสภาพน�้า สภาพใต้น�้า และริมแหล่งน�้า

ต่างกัน จึงต้องรู้วิธีเข้าถึงแหล่งน�้าอย่างปลอดภัย

3. เรียนรู้เกี่ยวกับกฎแห่งความปลอดภัยทั่วไป ที่ควรปฏิบัติเมื่อท�ากิจกรรมทางน�้า

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

สอนและอธิบายให้นักเรียน:

1. เข้าใจถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามระเบียบสระว่ายน�้า 

2. รู้จักวิธีลงและขึ้นจากแหล่งน�้าธรรมชาติ

3. รู้กฎแห่งความปลอดภัยทั่วไป ที่ควรปฏิบัติเมื่อท�ากิจกรรมทางน�้า

ครูผู้สอนให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยและสรุปบทเรียนร่วมกันอีกครั้งหลังการเรียนการสอน

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

-

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน 

2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาและซักถาม
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1. การปฏิบัติตามระเบียบ การใช้สระว่ายน�้า 

1) ควรแต่งกายลงว่ายน�้าเล่นน�้าด้วยชุดว่ายน�้าที่สะอาดและควรสวมหมวกว่ายน�้า ไม่ควรสวมเครื่อง 

ประดับ เพราะอาจหลุดเข้าไปท�าความเสียหายให้เครื่องกรองน�้า และอาจเกิดอันตรายบาดเจ็บต่อตนเองและผู้

อื่นได้

2) ห้ามเล่นหรือแกล้งจมน�้า หรือฝึกด�าน�้าทน หรือแข่งด�าน�้า เพราะเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์จะคอยสังเกต 

และให้ความช่วยเหลือคนจมน�้า หากมีการล้อเล่นกัน จะท�าให้เจ้าหน้าที่เกิดความไม่แน่ใจ อาจท�าให้ปฏิบัติงาน

ผิดพลาดหรือบกพร่องได้

3) ห้ามวิ่ง เล่นผลักกัน เล่นต่อสู้กัน ในน�้าหรือบนพื้นรอบๆ บริเวณสระหรือวิ่งกระโดดลงน�้าเนื่องจาก 

พื้นที่บริเวณรอบๆ สระจะเปียกน�้าและลื่น อาจเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้ 

4) พบเห็นอุปกรณ์ในสระน�้าช�ารุดเสียหาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สระ เช่น พื้นร่อน กระเบื้องแตก ร้าว บิ่น 

ไฟใต้น�้าหลุด บันไดหลวม ตะแกรงปิดฝาท่อหลุด อุปกรณ์ที่ช�ารุดต้องได้รับการดูแลซ่อมบ�ารุงโดยทันที ไม่เช่นนั้น

อาจเกิดอันตรายได้

5) ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่และระเบียบการใช้สระโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

อันตราย

นอกจากข้อควรปฏิบัติข้างต้น ยังมีควรปฏิบัติอื่นๆ อีก เช่น หากมีคนว่ายน�้าตามลู่ ไม่ควรว่ายขวางสระ 

เพราะอาจเป็นอันตรายทั้งสองฝ่าย ควรทานอาหารก่อนลงสระน�้าอย่างน้อย 30 นาที ห้ามสวมใส่ชุดชั้นใน (เสื้อ

ใน กางเกงใน) ไว้ภายในชุดว่ายน�้ารวมถึงควรอาบน�้า สระผม และล้างเท้าให้สะอาดก่อนลงสระ เพื่อสุขอนามัย

ของผู้อื่น ไม่ควรน�าอาหารเข้ามาในบริเวณสระน�้า เด็กๆควรมีผู้ปกครองหรือครูดูแลขณะลงเล่นน�้า ผู้ป่วยหรือผู้

ที่มีโรคประจ�าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคเบาหวาน ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนลงสระ เพื่อหากอาการ

ก�าเริบเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยได้ถูกต้อง

2. การลงและขึ้นจากแหล่งน�้าธรรมชาติ

1) การเดินลุยลงน�้า 

 (1) ก้าวช้าๆ ใช้แขนทั้งสองข้างเพื่อการทรงตัว  

 (2) ใช้ไม้คล�าทางไปเรื่อยๆ ขณะก้าวไปข้างหน้าช้าๆ

2) การไถลลงน�้า 

 (1) จับขอบตลิ่งและหันหน้าเข้าหาฝั่งขณะที่หย่อนตัวลงน�้า 

 (2) หย่อนตัวลงถ่ายน�้าหนักลงที่มือทั้งสองข้าง

 (3) ใช้เท้าคล�าส�ารวจทางเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเศษวัสดุ  

 (4) ไถลลงน�้าจากขอบตลิ่งโดยหันหน้าเข้าหาฝั่ง
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3. กฎแห่งความปลอดภัยทั่วไป 

1) ไม่ว่ายน�้าคนเดียว ควรว่ายกับเพื่อนหรือเป็นกลุ่ม หรือใช้ระบบจับคู่ (Buddy System) เป็นระบบ

ความปลอดภัยในการท�ากิจกรรมทางน�้าที่ดีมาก คือ ลงเล่นน�้าเป็นคู่ หากเกิดอะไรขึ้นก็จะมีอีกคนหนึ่งให้ความ

ช่วยเหลือได้ หรือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ตรงจุดไหน ให้รายละเอียดได้ แม้คู่ของเราจะไม่ลงน�้า ก็รู้ว่าใครลงเล่นน�้าหรือ

ว่ายน�้าอยู่ตรงไหน

2) ไม่ว่ายน�้าออกไปไกลจากฝั่งควรว่ายน�้าขนานฝั่ง หากต้องการว่ายน�้าระยะทางไกลๆ ในแหล่งน�้าทั่วไป 

ควรจะว่ายขนานไปตามฝั่ง หากหมดก�าลังจะได้เข้าฝั่งได้ใกล้ๆ หากเราว่ายไกลออกไปจากฝั่ง เมื่อหมดแรงเราจะ

ต้องว่ายกลับเข้าฝั่งไกลพอๆ กับที่เราว่ายออกไป

3) ไม่ลงว่ายน�า้ เล่นน�า้ในเวลากลางคนืตอนใกล้รุ่งและใกล้ค�า่ มกัเป็นช่วงเวลาทีส่ตัว์ออกหากนิ เช่น ฉลาม 

งูทะเล และในช่วงใกล้ค�่าหากเกิดเหตุการณ์จะให้ความช่วยเหลือยากเพราะความมืดท�าให้มองไม่ค่อยเห็น

4) ลงเล่นน�า้หรอืว่ายน�า้ในบรเิวณท่ีจดัไว้ให้หรอืมีเจ้าหน้าท่ีชีวพทัิกษ์คอยดแูล  เพือ่ความปลอดภยัท้ังสถาน

ที่และอุปกรณ์ ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ 

5) ไม่กระโดดลงน�้าในบริเวณน�้าตื้น น�้าขุ่นหรือไม่ทราบสภาพใต้น�้า น�้าใสๆ ที่มองดูว่าลึก อาจตื้น ถ้าน�้าขุ่น

และไม่เคยลงมาก่อน ไม่ควรกระโดดลงน�้า เพราะอาจมีตอไม้กิ่งไม้อยู่ใต้น�้า อาจก่อให้เกิดอันตรายได้  

6) ไม่ควรลงเล่นน�้าหากดื่มสุรา อดนอน อ่อนเพลีย หรือเมายา การอดนอนและความอ่อนเพลีย ท�าให้

ร่างกายอ่อนแอ ควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ อาจเป็นตะคริว ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้คนจมน�้าเสียชีวิตมากที่สุดสาเหตุ

หนึ่งรวมทั้งไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ อาจจะท�าให้ผู้อื่นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือต้องเสียชีวิตไปด้วย

7) เตรียมชุดว่ายน�้าที่เหมาะสมส�าหรับลงเล่นน�้าหรือว่ายน�้า ทั้งที่แหล่งน�้าธรรมชาติและสระว่ายน�้า

8) ไม่ควรลงเล่นน�้าขณะมีฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง อาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่า อีกประการหนึ่งความเย็น

อาจท�าให้เป็นตะคริวและฝนตกท�าให้มองเห็นไม่ชัด ซึ่งเป็นอันตราย

9) เด็กเล็ก เด็กทั้งที่ว่ายน�้าเป็นหรือไม่เป็น ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา แม้จะสวมใส่อุปกรณ์ช่วยลอยตัว 

(ห่วงพลาสติก ปลอกแขน) ก็ตาม ก็ไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยในชีวิตได้เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ใช่

อปุกรณ์ช่วยชวีติ อปุกรณ์เหล่านีอ้าจจะรัว่หรอืหลดุจากการสวมใส่ ท�าให้ผูท้ีส่วมใส่จมน�า้ได้ จงึต้องมคีนคอยดแูล

10) เตรียมอุปกรณ์ส�าหรับช่วยชีวิตไว้เสมอ เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับช่วยตนเอง ได้แก่ ชูชีพ ขวด

น�า้ดืม่ ส�าหรบัการลอยตวันานๆ เตรยีมอปุกรณ์โยนและยืน่ส�าหรบัช่วยผูต้กน�า้ เช่น แกลลอน ไม้ อปุกรณ์ผกูเชอืก 

แต่หากจ�าเป็นต้องว่ายน�้าออกไปช่วย ควรสวมเสื้อชูชีพไว้ ว่ายไปพร้อมแท่งโฟม (Rescue tube) ยาวประมาณ 

1 เมตร หรือผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า จากนั้นยื่นให้คนตกน�้าจับแล้วลากเข้าฝั่ง จะปลอดภัยมากกว่าการเข้าไปถึงตัว

คนตกน�้า เพราะอาจถูกคนตกน�้ากอดรัดจนจมน�้าไปด้วย

11) หากเห็นน�้าขุ่นแดงไหลผ่าน ให้ขึ้นจากแหล่งน�้าทันที เพราะอาจเกิดน�้าป่าไหลหลาก น�้าท่วม เมื่อมีฝน

ตกหนกัถงึหนกัมาก ตดิต่อกนัเป็นเวลานานหลายชัว่โมง จะมโีอกาสเกดิน�า้ป่าไหลหลาก โดยสิง่ผดิปกตทิีส่ามารถ

สงัเกตเบือ้งต้นคอื สขีองน�า้เปลีย่นเป็นสแีดงขุน่ คล้ายดนิโคลน เสยีงน�า้ดงัอือ้องึกว่าปกต ิปรมิาณน�า้ในน�า้ตกเพิม่

ขึ้นอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิน�้าเปลี่ยนไปจากเดิม มีเศษไม้ กิ่งไม้ ขนาดใหญ่ เศษดินกรวดและหิน ไหลมาพร้อมกับ

น�้า หากพบตามข้อสังเกตดังกล่าว ให้รีบขึ้นจากน�้าและขึ้นที่สูงทันที 
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12) เมื่อเห็นน�้าลดลงจากชายหาดอย่างรวดเร็วและไกล ให้รีบว่ิงหนีขึ้นที่สูงทันที เพราะอาจเกิดคลื่น

สึนามิ  ขณะที่จุดต�่าสุดของคลื่นเคลื่อนเข้าสู่ฝั่ง ระดับน�้าทะเลจะลดลงและท�าให้ขอบทะเลร่นถอยออกจาก

ชายฝั่ง ถ้าชายฝั่งนั้นมีความลาดชันน้อย ระยะการร่นถอยนี้อาจมากถึง 800 เมตร ผู้ที่ไม่ทราบถึงอันตรายที่

จะเกดิขึน้อาจยงัคงรออยูท่ีช่ายฝ่ังด้วยความสนใจ นอกจากนีบ้รเิวณทีต่�า่ อาจเกดิน�า้ท่วมได้ก่อนทีย่อดคลืน่จะ

เข้าปะทะฝั่ง น�้าที่ท่วมนี้อาจลดลงได้ก่อนที่ยอดคลื่นถัดไปจะเคลื่อนที่ตามเข้ามา ดังนั้นการทราบข้อมูลเกี่ยว

กับคล่ืนสึนามิจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะท�าให้ตระหนักถึงอันตราย ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ระดับน�้าในครั้งแรกลด

ลงไปนั้น อาจมีคลื่นลูกใหญ่ตามมาอีกได้ 

13) ระมัดระวังดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเองอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารของสภาพอากาศ รับ

ฟังการแจ้งเตอืนประกาศเตอืนภยั สงัเกตทางขึน้ทางลง เผือ่สถานการณ์ฉกุเฉนิ และปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ

สถานที่อย่างเคร่งครัด
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หัวข้อเรียนที่ 1.4 การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้า

จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้า 

 สาระการเรียนรู้

1. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับวิธีการขึ้น-ลงเรือ การเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ส�าหรับช่วยชีวิตขณะที่โดยสายเรือ และ

เรียนวิธีการปฏิบัติตนเพื่อการโดยสารเรืออย่างปลอดภัย

2. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับทักษะการเลือกใช้เสื้อชูชีพที่เหมาะสม และใส่ได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

สอนและอธิบายให้นักเรียน

1. เลือกใช้ชูชีพท่ีเหมาะสมกับขนาดและน�้าหนักของตนทุกครั้ง รู้วิธีใส่ที่ถูกต้อง พร้อมอธิบายความแตกต่างระหว่าง

เสื้อชูชีพและเสื้อพยุงตัวได้

2. รูว้ธิกีารขึน้-ลงเรอื การเตรยีมพร้อมด้านอุปกรณ์ หากเกดิอบุตัเิหตขุณะโดยสารเรอื และการโดยสารเรอือย่างปลอดภยั

3. กิจกรรมท�าเสื้อชูชีพจากวัสดุเหลือใช้ (กิจกรรมทางเลือก)28

ครูผู้สอนให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยและสรุปบทเรียนร่วมกันอีกครั้งหลังการเรียนการสอน

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. แสดงภาพตัวอย่างเสื้อชูชีพ เสื้อพยุงตัว

2. เสื้อยืด 1 ตัว ขวดน�้า 4 ขวด ด้าย เข็ม กรรไกร (ส�าหรับกิจกรรมทางเลือก)

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน 

2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาและซักถาม

28    การท�าเสื้อชูชีพจากวัสดุเหลือใช้ ให้บรรจุขวดน�้าทางด้านหน้าอกเท่านั้น ไม่ต้องบรรจุขวดน�้าใส่ทางด้านหลัง
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1. การเลือกเสื้อชูชีพ

และความแตกต่างระหว่างเสื้อชูชีพ และเสื้อพยุงตัว

ควรสวมเส้ือชูชีพที่เหมาะสมกับขนาดน�้าหนักของตัวเองทุกครั้งท่ีเดินทางทางน�้า ลักษณะของชูชีพท่ี

เหมาะสมส�าหรับการใช้โดยทั่วๆไป จะช่วยให้หน้าอก ศีรษะและใบหน้าของผู้สวมลอยอยู่เหนือน�้าเสมอ แม้ผู้ที่

สวมจะหมดสติ 

เสื้อชูชีพ (Life jacket) และเสื้อพยุงตัว (Buoyancy Aid) นั้นแตกต่างกัน29 กล่าวคือ:

เสื้อชูชีพ มีแรงลอยตัวสูง ใช้ได้ทุกสภาพอากาศ ทั้งในน�้าทะเล น�้าเชี่ยว น�้าไหล เสื้อชูชีพถูกออกแบบให้

พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้น จึงสามารถใช้กับผู้ประสบภัยที่ไม่รู้สึกตัว หมดสติ หรือสลบได้ 

เสือ้พยุงตวั เหมาะส�าหรบักฬีาทางน�า้ เช่น เจ็ทสกี เรอืใบ สกนี�า้ เรอืคายคั เรอืแคนู ใส่แล้วยงัคงเคลือ่นไหว

ได้คล่องตัว ทั้งนี้หากใส่เสื้อพยุงตัว ต้องตีขาช่วย เพื่อให้หน้าไม่คว�่าและสามารถเคลื่อนที่ไปในน�้าได้

โดยข้อจ�ากัดของเสื้อพยุงตัวคือถูกออกแบบให้เป็นตัวช่วยลอยอยู่ในน�้า มากกว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต 

จึงเหมาะส�าหรับผู้ที่มีสติและรู้สึกตัว ไม่เหมาะส�าหรับการใช้ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่รู้สึกตัว หมดสติ หรือสลบ 

เพราะเสื้อพยุงตัวจะไม่ช่วยพลิกให้หน้าของผู้สวมใส่ หงายขึ้นหนือน�้าเหมือนกับเสื้อชูชีพ ในขณะที่ข้อจ�ากัดของ

เสื้อชูชีพ คือเทอะทะ และจ�ากัดการเคลื่อนไหว

การสวมใส่เสื้อชูชีพหรือเสื้อพยุงตัว ที่ถูกต้องคือ ต้องล็อกในทุกจุด รวมทั้งสายคล้องขา ดึงสายให้แน่น 

การล็อกทุกจุดให้แน่นมีความส�าคัญมาก เพราะหากล็อกแต่ช่วงบน ไม่ล็อกสายล็อกขาที่อยู่ช่วงล่าง หากอยู่ใน

น�้าเสื้ออาจหลุดออกจากตัวได้ เสื้อชูชีพ คือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับคนที่ว่ายน�้าไม่เป็น 

ควรสวมเสื้อชูชีพไว้เพื่อให้เรามั่นใจว่าอย่างไรก็ไม่จมน�้า

รูปภาพชุดที่ 4 เสื้อพยุงตัว เสื้อชูชีพ

เสื้อชูชีพ

เสื้อพยุงตัว

ที่มาภาพ: ภาพจากใบปลิวเรื่องเสื้อชูชีพกับเสื้อพยุงตัวความแตกต่าง..ที่ควรรู้, 
29   ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



56

2. การขึ้นและลงเรือโดยสาร 

1) การขึ้นและลงเรือ ควรรอให้เรือจอดเทียบท่าให้เรียบร้อยก่อนจึงขึ้นหรือลงเรืออย่างเป็นระเบียบ ห้าม

กระโดดขึ้น ลงเรืออย่างเด็ดขาด เพราะอาจก้าวเท้าพลาด หรือลื่นล้มพลัดตกน�้าได้ และควรทยอยขึ้นและลงเรือ 

อย่าแย่งกัน

2) การรอลงเรือให้ยืนคอยบนฝั่งหรือท่า อย่ายืนคอยบนโป๊ะ เพราะโป๊ะก็มีการทรงตัวเช่นเดียวกับเรือ

และรบัน�า้หนกัได้จ�านวนจ�ากัด หากลงไปยนืคอยบนโป๊ะมากๆ โซ่หรอืเชอืกทีย่ดึเหนีย่วโป๊ะไว้กบัหลกัอาจจะขาด 

ท�าให้โป๊ะพลิกคว�่าทางด้านที่รับน�้าหนักมากกว่าได้

3) หากเรือมีคนจ�านวนมากหรือน�้าหนักบรรทุกตามที่ก�าหนดแล้ว ควรใช้บริการเรือล�าอื่นแทน

3. ความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้า

ข้อปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนและขณะโดยสารเรือ

1) ก่อนการเดินทาง ถ้าเป็นการเดินทางทางทะเล ควรรับฟังค�าพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่ง

ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงทุกวันเป็นประจ�า หากมีค�าเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดการเดินทาง

2) ควรเลอืกชดุทีไ่ม่อุม้น�า้ และสามารถถอดออกได้ง่าย รองเท้าท่ีสวมกเ็ช่นกนั ควรถอดง่าย ถ้าเป็นรองเท้า

หุม้ส้นไม่ควรใช้ชนิดผกูเชอืก และถ้าจ�าเป็นเมือ่ลงเรอืควรแก้เชอืกรองเท้าให้หลวมหรอืถอดรองเท้าออกเสยีก่อน 

3) เมื่อลงเรือแล้ว อย่ายืนท้ายเรือ อย่าน่ังกราบเรือหรือบนหลังคาเรือ การเลือกที่นั่งภายในตัวเรือให้

ค�านึงถึงการทรงตัวของเรือเป็นส�าคัญ ไม่ท�ากิจกรรมท่ีท�าให้เรือเสียการทรงตัว กระจายกันน่ังเพื่อให้เรืออยู่ใน

ลักษณะสมดุล 

4) ควรสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลา ในขณะที่โดยสารเรือ

5) อย่าตื่นตกใจเมื่อเรือเอียงหรือโคลงเพราะคลื่นหรือพริ้วน�้าจากเรืออื่น พยายามยึดจับพนักที่นั่งให้มั่น 

อย่าให้ล่ืนล้มไปรวมทางกราบเรือที่เอียงไปได้ ส่วนผู้ที่อยู่ทางกราบเรือที่เอียงให้นั่งนิ่ง ๆ อย่ากลัวเปียกน�า้และ

อย่าพยายามขืนอาการเอียงของเรือ

6) ไม่ควรดื่มสุรามึนเมาขณะเดินทางทางเรือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่าง

ปลอดภัย และเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเมื่อไหร่ การอยู่บนเรือจึงจะต้องเตรียมท้ังร่างกายและจิตใจให้

พร้อมทุกขณะ

7) หากเป็นไปได้ควรเตรยีมอปุกรณ์ส�าหรบัช่วยชวีติตนเองตดิตวัไว้เสมอ เช่น รองเท้าแตะฟองน�า้ รองเท้า

แตะโฟม ขวดน�้าดื่มพลาสติก ถังแกลลอน ฯลฯ ควรมองหาอุปกรณ์ส�าหรับช่วยชีวิตผู้อื่นไว้เสมอด้วยเพื่อใช้ช่วย

เมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น ห่วงชูชีพ ขวดน�้าดื่มพลาสติก ถังแกลลอน เชือก ไม้ยาวๆ ฯลฯ

หากเกิดเรือล่ม ต้องเตรียมสละอะไรก็ตามท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการเอาชีวิตรอด ให้เอาชีวิตให้รอดก่อน 

จงตั้งสติไว้ให้มั่น อย่าตกใจจนเกินไป พยายามว่ายน�้าให้ห่างจากเรือ เพื่อป้องกันเรือพลิกคว�่าแล้วมาครอบเรา

ไว้ รวมทั้งให้ระวังใบจักรเรือที่ยังท�างาน ห้ามคว้าหรือจับกราบเรือ เพราะอาจโดนน�้าดูดเข้าไปใต้ท้องเรือ ควร

ว่ายน�้าไปให้ห่างๆเข้าไว้ เมื่อว่ายน�้าห่างออกจากบริเวณที่เกิดเหตุแล้ว ควรหาอุปกรณ์ที่ลอยน�้าได้เพื่อเกาะช่วย

ในการพยุงตัว พยายามช่วยตัวเองให้ลอยตามน�้าให้ได้ รอการช่วยเหลือ อย่าพยายามว่ายเข้าฝั่งอาจท�าให้หมด

แรง ควรตะโกนให้คนช่วย หรือเป่านกหวีดที่ติดมากับชูชีพ
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ช่ัวโมงเรียนรู้ที่ 2

หัวข้อเรียน 2.1 การหายใจในการว่ายน�้า การควบคุมลมหายใจ และการกัก
เก็บลมหายใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรยีนรูค้วามส�าคญัของการหายใจเพือ่การว่ายน�า้ เรยีนรูว้ธิกีารควบคมุลมหายใจ และวธิกีารกกัลมหายใจ

สาระการเรียนรู้

1. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการหายใจระหว่างการว่ายน�้า วิธีการหายใจที่ถูกต้องจะท�าให้เหนื่อยน้อย

ลง ว่ายน�้าหรือลอยตัวในน�้าได้ดีขึ้น

2. รู้วิธีการควบคุมลมหายใจ วิธีการกักลมหายใจ

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

1. ผู้สอนอธิบายและสาธิตให้นักเรียนรู้วิธีการหายใจที่ถูกต้องระหว่างการว่ายน�้า 

2. ผู้สอนอธิบายและสาธิตการควบคุมลมหายใจ วธิกีารกกัลมหายใจ เพือ่ให้เริม่คุน้เคยก่อนฝึกปฏบิตัจิรงิ

3. ผู้สอนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติบนบก โดยสมมติสถานการณ์เมื่อหน้าพ้นน�้า และเม่ือหน้าอยู่ใต้น�้า ทั้งนี้

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ให้นักเรียนมีพ้ืนฐานท่ีส�าคัญในการฝึกลอยตัวในน�้า และการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด 

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

-

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน 

2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย สนทนาและซักถาม
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การควบคุมการหายใจขณะลอยตัวในน�้า (Conditional floater)30

การหายใจมคีวามส�าคญัมาก เราสามารถเปลีย่นแปลงความหนาแน่นด้วยกระบวนการหายใจได้ปรมิาตร

ของทรวงอกจะเพิ่มขึ้นขณะหายใจเข้าประมาณ 4 ลิตร แต่น�้าหนักของปริมาตรอากาศที่หายใจเข้านั้นมีค่าน้อย

มาก (ประมาณ 0.04 นิวตัน) ดังนั้นการควบคุมปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้า ออกในปอด จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ส�าคญัในการเปลีย่นแปลงปรมิาตรและความหนาแน่นของร่างกาย ซึง่มีผลโดยตรงต่อความสามารถในการลอยตัว

ของร่างกาย การควบคุมการหายใจขณะลอยตัวในน�้า เรียก Conditional floater

ขณะหายใจในน�้า ควรหายใจเข้าโดยเร็วและลึก กลั้นหายใจ (กักลมหายใจ) ชั่วครู่ แล้วหายใจออกอย่าง

เรว็ จากนัน้หายใจเข้าเรว็ และลกึอกีครัง้ ขณะหายใจเข้าโดยเงยหน้าขึน้เพือ่รบัปรมิาณอากาศเข้าในปอดให้มาก 

ความหนาหนาแน่นของร่างกายจะลดลงเมื่อเทียบกับน�้า ท�าให้ร่างกายลอยตัวได้ดี ช่วงหายใจออกปริมาตรของ

ร่างกายลดลง ความหนาแน่นของร่างกายเพิ่มขึ้นแรงลอยตัวจะลดลง จึงควรรีบคว�่าหน้าลงเพื่อเพิ่มปริมาณแรง

ลอยตัวก่อนที่จะหายใจออกทุกครั้ง หรืออาจใช้เท้าหรือมือช่วยกระทุ้งน�้าเพื่อพยุงให้ตัวลอย

การหายใจในการว่ายน�้า (Bobbing in swimmimg)

ผูว่้ายน�า้จ�าเป็นจะต้องฝึกทกัษะและจงัหวะการหายใจในระหว่างว่ายน�า้ให้เคยชนิจึงจะสามารถว่ายน�า้ท่า

มาตรฐา ทั้ง ท่าฟรีสไตล์ (Free style) ท่ากบ (Breast stroke) และท่าผีเสื้อ (Butterfly stroke) ได้ดี ผู้สอน

จ�าเป็นจะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความส�าคัญของทักษะและจังหวะการหายใจในการว่ายน�้าท่ีถูก

ต้อง และให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการหายใจอย่างสม�่าเสมอ  วิธีการฝึกทักษะการหายใจส�าหรับการว่ายน�้าขั้น

เริ่มต้น เริ่มด้วยการให้นักเรียนยืนหันหน้าเข้าหาขอบสระ สองมือจับขอบสระ (ส�าหรับการฝึกปฏิบัติบกให้สมมติ

จุดที่เป็นระดับน�้า) ใช้วิธีการหายใจเข้าทางปากเมื่อหน้าพ้นน�้า  จากนั้นย่อขาลงจนศีรษะจมน�้าเป่าลมออกทาง

ปากหายใจออกแรงๆ เมื่อยืนขึ้นมาพ้นระดับน�้าให้อ้าปากหายใจเข้าทางปากอย่างเร็ว แล้วลงไปพ่นน�้า(ถ้ามีน�้า

เข้าปาก)ออกจากปากพร้อม ๆ กับการเป่าลมออกใต้น�้า

การฝึกทักษะ และจังหวะหายใจนี้ให้ท�าเป็นชุด ในการเรียนที่สระแต่ละครั้ง อาจจะท�า 3 - 5 ชุด ชุดละ 5 

ครั้ง (หายใจเข้าและออก นับเป็น 1 ครั้ง) แล้วค่อยๆ เพิ่มจ�านวนครั้งและจ�านวนชุดให้มากขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกว่า

นักเรียนจะคุ้นเคยกับทักษะ และจังหวะการหายใจในการว่ายน�้า (สามารถท�าได้ 50 ครั้งต่อเนื่องโดยไม่รู้สึก

อึดอัด) ในการฝึกจริงในสระน�้าไม่ควรให้ผู้เรียนใส่แว่นว่ายน�้า และห้ามใช้มือลูบน�้าออกจากหน้าระหว่างการฝึก 

ส�าหรับการฝึกบนบก สามารถฝึกโดยจ�าลองสถานการณ์ได้ การปรับจ�านวนปฏิบัติให้ท�าตามความเหมาะสมของ

เวลา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับวิธีการกับลมหายใจและวิธีการหายใจเพื่อการว่ายน�้า ก่อนการลงฝึกในน�้า

30   การออกก�าลังกายในน�้า ข้อมูลจาก https://ams.kku.ac.th 
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หัวข้อเรียน 2.2 การลอยตัว การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด และการใช้อุปกรณ์
ช่วยในการเอาชีวิตรอด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลอยตัวในน�้าในท่าต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการลอยตัว รู้วิธีการลอยตัว

ในน�้า ทั้งแบบใช้และไม่ใช้อุปกรณ์

สาระการเรียนรู้

1. ให้ความรูน้กัเรยีนเกีย่วกบัความส�าคัญของการลอยตวัเพือ่เอาชวีติรอด รูว้ธีิลอยตวัท่าต่างๆ และปัจจยั

ที่มีผลต่อการลอยตัว

2. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ การลอยตัวในน�้าโดยใช้อุปกรณ์ นักเรียนได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ที่สามารถหา

ได้รอบตัวสามารถน�ามาเป็นอุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวได้

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

สอน อธิบาย และสาธิตให้นักเรียน

1. รู้วิธีลอยตัวท่าต่างๆ และปัจจัยที่มีผลต่อการลอยตัว 

2. การลอยตัวในน�้าโดยใช้อุปกรณ์ เพื่อช่วยในการลอยตัว โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่สามารถหาได้รอบตัว

3. การสาธติการลอยตวัท่าต่างๆ และการใช้อปุกรณ์ในการลอยตวั ให้ครผููส้อนท�าการสาธติและฝึกปฏบิตัิ

บนบก พร้อมดูวิดิโอประกอบเพื่อความเข้าใจ

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. วิดีโอแสดงการลอยตัวท่าต่างๆ

2. ขวดน�้าพลาสติกขนาด 800 มล. ขึ้นไป 1 ขวดต่อนักเรียน 1 คน

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจในการปฏิบัติตามในขั้นตอนสาธิต 

2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการสนทนาและซักถาม
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  ความส�าคัญของการฝึกทักษะลอยตัวในน�้า

 การลอยตัวในน�้า - การลอยตัวในน�้าเป็นทักษะชีวิตที่ส�าคัญมาก เพราะจะท�าให้เราสามารถเอาชีวิตรอด

ได้เมื่อประสบกับอุบัติภัยทางน�้า เช่น เรือล่ม พลัดตกเรือ หรือตกจากเครื่องเล่นทางน�้า การว่ายน�้าเป็นเป็นเรื่อง

ที่ดีมาก แต่การว่ายน�้าเก่งกลับไม่สามารถท�าให้รอดพ้นจากภัยจมน�้าได้เสมอไป หากปราศจากทักษะการลอยตัว 

เพราะบางครัง้อุบัติเหตุเกิดไกลจากฝ่ัง การว่ายน�า้ต้องใช้แรงมาก ซึง่จะหมดแรงและจมน�า้ในทีส่ดุ ในทางกลบักนั

การลอยตัวท�าให้ไม่จมน�้า และประหยัดแรง เป็นการประวิงเวลารอคนมาช่วย ท�าให้รอดชีวิตได้ในที่สุด  และถ้า

หากทั้งลอยตัวได้ ว่ายน�้าเป็น ย่อมเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการลอยตัว31 

 ปกตร่ิางกายของคนเราจะลอยน�า้ได้ เพราะร่างกายมคีวามหนาแน่นน้อยกว่าน�า้ อย่างไรกต็ามยงัมปัีจจยั

ทางด้านกายภาพของร่างกายซึ่งมีผลต่อความหนาแน่นเฉลี่ยของร่างกายและมีผลต่อการลอยน�้า ปัจจัยดังกล่าว

ได้แก่

ความหนาแน่นของกระดูก กระดูกท�าหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกาย มีความหนาแน่นมากกว่าน�้า

ประมาณร้อยละ 50 

จ�านวนไขมันในกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อมีความหนาแน่นมากกว่าน�้าเล็กน้อย ส่วนไขมันมีความหนาแน่น

น้อยกว่าน�้า จึงลอยตัวในน�้าได้ง่ายกว่า ดังนั้นคนที่มีความหนาแน่นของกล้ามเนื้อมากกว่า หรือมีสัดส่วนของไข

มนัต่อใยกล้ามเนือ้ต�า่มากๆ (Very lean muscle) กม็แีนวโน้มทีจ่ะลอยน�า้ได้ยากกว่าผูท้ีม่ไีขมันในกล้ามเนือ้มาก 

ความจุปอด  คนที่มีความจุปอดมากจะลอยตัวได้ง่ายกว่า เหตุผลคือ 1) มีที่เก็บอากาศมากกว่า ท�าหน้าที่

เสมือนบอลลูน ปอดที่บรรุจุอากาศ จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน�้ามาก ก็จะช่วยในการลอยตัว 2) มีออกซิเจน

ทีห่มนุเวียนในร่างกายมากกว่า ทัง้นีอ้อกซเิจนมคีวามหนาแน่นน้อยกว่าน�า้ ดงันัน้หากมอีอกซเิจนในร่างกายมาก 

การลอยตัวก็จะมากขึ้น

จากปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของร่างกายข้างต้น จึงมีแนวโน้มว่าผู้หญิงจะลอยตัวในน�้าได้ง่ายกว่า

ผูช้าย ผูท้ีมี่รปูร่างอ้วนจะลอยตวัในน�า้ได้ง่ายกว่าผูท้ีม่รูีปร่างผอมแห้ง ซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัเรือ่งไขมนัโดยเฉลีย่

ในร่างกาย เป็นต้น ผู้ที่มีเชื้อชาติแอฟฟริกัน จะลอยตัวในน�้าได้ยากกว่าชนผิวขาว เพราะมีความหนาแน่นโดย

เฉล่ียในร่างกายมากกว่าคนผิวขาว จากเนื้อเยื้อท่ีเป็นกระดูกมีความหนาแน่นมากกว่า นอกเหนือไปจากปัจจัย

เรื่องความหนาแน่นของร่างกายแล้ว ท่าทางขณะลอยตัวอยู่ในน�้า ก็มีผลต่อการลอยตัว นอกจากน้ียังมีปัจจัย

จากสภาพแวดล้อมของน�้า กล่าวคือ การลอยตัวในน�้าเค็มจะลอยตัวได้ง่ายกว่าเพราะน�้าเค็มมีเกลือ และมีความ 

หนาแน่นมากกว่าน�้าจืด การลอยตัวในน�้าเค็ม น�้าทะเล จึงง่ายกว่าการลอยตัวในน�้าจืด

31   ข้อมูลจาก https://www.wfmynews2.com/ และ https://www.swimoutlet.com/guides/how-to-float-for-swimming
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การลอยตัวท่าต่างๆ

1. ท่าลูกหมาตกน�้า  เป็นการลอยตัวแบบล�าตัวตั้ง หรือการลอยคอแบบลูกหมาตกน�้า เป็นท่าที่เหมาะ

กับเด็ก ๆ ให้เอาชีวิตรอดจากการจมน�้า การที่หน้าอยู่เหนือน�้าตลอดท�าให้สามารถหายใจได้อย่างอิสระ  

2. ท่าปลาดาว  ท่าปลาดาวแบบคว�่า คือการลอยตัวโดยที่จัดร่างกายเหมือนรูปปลาดาว กางแขนออก 

กางขาออก คล้ายปลาดาวลอยน�้า ขา 2 ข้างลอยระนาบเดียวกับน�้า 

3. ท่าแมงกระพรนุ  เป็นท่าลอยตวั และเลีย้งตวัในน�า้ได้อกีท่าหนึง่  เป็นท่าทีต้่องงอเข่า แล้วต้องก้มหน้า

อยู่ใต้น�้า ให้ก้มหน้าลงในน�้า ยกเข่างอพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ขึ้นมาแนบอกและเอาแขนกอดเข่าทั้งสองเอาไว้ เก็บ

คอ ก้มหน้าชิดคางชิดอกไว้ หน้าเราจะก้มลงที่พื้น แผ่นหลังขนานกับผิวน�้า จากนั้นตัวเราก็จะลอยอยู่ในน�้าได้

4. ท่าผีจีน  เป็นท่าลอยตัวในบริเวณน�้าลึกประมาณ 1 เท่าหรือ 1 เท่าครึ่งของตน โดยเป็นท่าที่ทิ้งตัวตรง

ไปที่พื้นสระเมื่อเท้าแตะพื้นสระให้ย่อขาและสปริงข้อเท้าถีบตัวขึ้นมาให้พ้นระดับน�้า ในระหว่างที่ตัวก�าลังพุ่งขึ้น

สู่ผิวน�้าให้ใช้แขนและฝ่ามือทั้งสองข้างพุ้ยน�้าให้ตัวเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งหรือขอบสระไปด้วย

5. ท่าปลาเข็ม  ตัวตรงยืดแขนขาชิดกันเหมือนปลาเข็ม โดยให้ยืดแขนออกไปข้างหน้า ในลักษณะวาง

บนน�้า มือ 2 ข้างจับกันไว้ (แค่วางทับกัน) จากนั้น อ้าปากกว้างหายใจลึกๆ ก้มหน้า พร้อมกับถีบขาออกไป หลัง

จากถีบออกจากขอบสระไปแล้ว ให้รวมขา 2 ข้างให้ชิด อาจตีขาเบาๆ หรือไม่ตีขาโดยปล่อยให้ขาลอยน�้า ค่อยๆ

เป่าลมออก 

6. ท่าแม่ชีลอยน�้า  เป็นท่าลอยตัวแบบนอนหงาย ความสามารถในการลอยตัว แต่ละคนจะลอยตัวท่า

นอนหงายหรือแม่ชีลอยน�้าได้ไม่เท่ากัน บางคนลอยไม่ได้ และบางคนอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วย โดยท่าลอยตัว

นอนหงายพอจะแบ่งออกได้เป็น 6 แบบ ดังนี้

1) นอนหงายเหยียดตรงขนานกับผิวน�้า แขนแนบล�าตัว

2) นอนหงายเหยียดตรงขนานกับผิวน�้า แขนเหยียดตรงขึ้นไปเหนือศีรษะ ท่อนแขนแนบใบหู

3) นอนหงายเหยียดตรงขนานกับผิวน�้า แขนเหยียดตรงขึ้นไปเหนือศีรษะ ท่อนแขนแนบใบหู 

พับข้อมือขึ้น
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ปกติเมื่อฝึกท่าลอยตัวแบบนอนหงายผู้หญิงส่วนมากจะลอยหงายแขนแนบล�าตัวได้เลย แต่ผู้ชายส่วน

มากเมื่อเหยียดล�าตัวตรงเพื่อลอยตัวแบบนอนหงายได้สักครู่ ส้นเท้าจะเริ่มจมและจะดึงเอาร่างกายของเราจม

ลงไปด้วย ทั้งนี้เพราะจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายไม่สมดุลและมักจะอยู่ค่อนไปทางปลายเท้า จึงต้องท่าต่างๆ ตาม

ข้อ 1) - 6) เพื่อจะเลื่อนจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายขึ้นมาตามแนวล�าตัวจากปลายเท้าให้ไปอยู่ที่จุดสมดุลกลางล�าตัว

รูปภาพชุดที่ 5 การลอยตัวแบบนอนหงาย 

  1.                                                                2.

 3.                                                                 4.

  5.                                                                6.

ที่มาภาพ: พลตรีอดิศักดิ์ สุวรรณประกร
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ช่ัวโมงเรียนรู้ที่ 3

หัวข้อเรียน 3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า

จุดประสงค์การเรียนรู้

มีความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า ด้วย 3 วิธีหลัก คือ การตะโกน โยน ยื่น ซึ่ง

เป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อผู้ช่วยชีวิตและผู้ประสบภัย

สาระการเรียนรู้

ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า 

1. การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการ “ตะโกน” ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

2. การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการ “โยน” อุปกรณ์ เช่น ขวดน�้าดื่มพลาสติก ถังแกลลอน เสื้อชูชีพ 

และอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก

3. การช่วยผูป้ระสบภัยทางน�า้ด้วยการ “ยืน่” อุปกรณ์ เช่น Kickboard, Swimming Noodle, ท่อ PVC, 

กิ่งไม้

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

1. ผูส้อนอธิบายและสาธิตพือ่ให้นกัเรยีนรูว้ธิกีารตะโกนร้องขอความช่วยเหลอื, การช่วยผูป้ระสบภยัทาง

น�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์

2. กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระหว่างผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับผู้ประสบภัย

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้   

1. ภาพ วีดิทัศน์แสดงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า  

2. อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า เช่น ขวดน�้าดื่มขนาด 800 มล.ขึ้นไป ไม้พลอง ไม้ไผ่ หรือ

ท่อพีวีซี ถังแกลลอน เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ที่มีเชือกผูก เช่น ขวดน�้าดื่มพลาสติกที่มีเชือกผูก แกลลอนพลาสติกที่มี

เชือกผูก  หรือห่วงชูชีพที่มีเชือกผูก

ส�าหรับจ�านวนอุปกรณ์ ควรเตรียมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์อุปกรณ์ได้ 

ตามทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นหรือที่จะสามารถจัดหาได้

การวัดและประเมินผล

1.  สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน  

2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย สนทนาและซักถาม
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1. การตะโกน

การตะโกน ร้องเรียกผู้ใหญ่ให้ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้า และการแจ้งเจ้าหน้าที่

วิธีช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าที่ถูกต้องคือ จะไม่เข้าไปช่วยด้วยตนเองเพราะอาจมีอันตรายถึงชีวิต เม่ือเห็น

คนตกน�้า เด็กๆอาจตกใจมาก ไม่รู้ว่าควรจะท�าเช่นไร และในหลายๆเหตุการณ์เด็กมักลงไปช่วยเพื่อนที่ก�าลังจะ

จมน�้า ซึ่งน�ามาสู่การสูญเสียชีวิต ควรสอนให้เด็กตั้งสติ ไม่ตระหนก และให้รีบบอกหรือตะโกนร้องเรียกให้ผู้ใหญ่

ทราบเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือ โดยตะโกนว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตกน�้า”  และ ควรตะโกนบอกผู้

ประสบภัยด้วยว่า “ไม่ต้องตกใจ มาช่วยแล้ว เตะขาไว้ ตีขาไว้” เพื่อพยุงตัว และเร่งหาอุปกรณ์เพื่อโยนหรือ

ยื่นให้ผู้ประสบภัยต่อไป

อน่ึงควรสอนให้นกัเรยีนรูจั้กโทรหมายเลขโทรศัพท์ 1669 ซ่ึงเป็นเบอร์โทรสายด่วนของสถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรกับผู้ป่วย บาดเจ็บ  และมีอาการอย่างไร เพื่อจะได้ท�าการช่วย

เหลือต่อไป

 2. การโยน

การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ เช่น แผ่นโฟม (Kickboard) ขวดน�้าดื่มพลาสติก  

ถังแกลลอน  เสื้อชูชีพ ฯลฯ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้าที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือ การช่วยจากบนบก โดยที่ผู้ให้

ความช่วยเหลือไม่ต้องลงน�้า และวิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าท่ีปลอดภัยท่ีสุดส�าหรับเด็กเล็กๆ และนักเรียน

ที่เริ่มเรียนว่ายน�้า

การช่วยด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ลอยน�้า เช่น ห่วงชูชีพ ถังน�้า ถังแกลลอน ขวดน�้าดื่มพลาสติก ไปให้ผู้ประสบ

ภยั โดยโยนอปุกรณ์นัน้ๆ ไปให้ตรงตวัผูป้ระสบภยั ควรตะโกนบอกผูป้ระสบภยัด้วยว่าให้จบัหรอืเกาะหรอืกอด

อุปกรณ์นั้นๆไว ้ ถ้าจะให้ดีควรโยนให้ตกตรงหน้าของผู้ประสบภัย เพื่อที่ผู้ประสบภัยจะได้จับหรือเกาะอุปกรณ์

พยุงตัวลอยน�้าเพื่อรอความช่วยเหลือต่อไป แต่การช่วยด้วยการโยนอุปกรณ์แบบนี้จะต้องมีความแม่นย�าหรือไม่

กต้็องโยนให้หลายๆชิน้เพราะหากโยนไม่แม่น ผูป้ระสบภยัไม่สามารถจะสามารถจะเคลือ่นทีม่าจบัอปุกรณ์ทีโ่ยน

ให้ได้ การช่วยจะไม่ประสบความส�าเร็จ และผู้ให้ความช่วยเหลือก็ไม่สามารถที่จะลงไปหยิบอุปกรณ์นั้นๆ เอามา

โยนให้ประสบภัยอีกครั้งได้

 การช่วยด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก เช่น ห่วงชูชีพ ถังน�้า ถังแกลลอน ขวดน�้าดื่มพลาสติก ที่มีเชือก

ผูก เชือกที่ใช้ต้องมีความอ่อนตัว ไม่บิดเป็นเกลียว ขนาดประมาณ 4 หุน (0.5นิ้ว) ยาว 12-15 เมตร การโยน

อุปกรณ์ที่มีเชือกผูก ให้ผู้โยน โยนอุปกรณ์ให้ข้ามศีรษะของผู้ประสบภัยไป เชือกจะตกลงไปกระทบตัวผู้ประสบ

ภัย ควรตะโกนบอกผู้ประสบภัยว่า “จับเชือกไว้ จับเชือกไว้” เมื่อผู้ประสบภัยจับเชือกได้แล้วให้สาวเชือกเพื่อ

ลากเอาผู้ประสบภัยเข้าสู่ที่ปลอดภัย

3. การยื่น

การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น แผ่นโฟม (Kickboard) ท่อพีวีซี ไม้พลอง กิ่งไม้ หรือ 

Swimming Noodle ฯลฯ           
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วิธีนี้เป็นการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าที่มีอันตรายต่อผู้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าการโยน โดยเฉพาะเด็ก

เล็กๆที่อาจจะถูกผู้ประสบภัยดึงจมน�้าไปด้วย 

 ส�าหรับการช่วยด้วยการยื่นแผ่นโฟม เนื่องจากในสระว่ายน�้าจะมีโฟมอยู่เป็นจ�านวนมาก จึงควรสอนให้

นกัเรยีนรูจ้กัใช้อุปกรณ์ชนดินี ้แต่ควรย�า้ให้นกัเรียนเข้าใจว่าเป็นการยืน่อุปกรณ์เฉพาะในสระว่ายน�า้ เพราะปกตใิน

สถานทีอ่ืน่ๆจะไม่มแีผ่นโฟม นกัเรยีนจึงต้องใช้อปุกรณ์ชนดิอืน่ทีเ่หมาะสมแทน วธิกีารยืน่แผ่นโฟมนัน้ ให้ผูท้ีช่่วย

นอนราบลงกับพืน้แล้วยืน่แผ่นโฟมให้ผูป้ระสบภัยโดยจับแผ่นโฟมไว้ให้ม่ันคง พร้อมกับบอกให้ผูป้ระสบภยัจับโฟม

ว่า “จับโฟมไว้ จับโฟมไว้” แล้วดึงเข้าหาขอบสระ เมื่อถึงขอบสระแล้วให้ท�าการช่วยเหลือให้ขึ้นขอบสระต่อไป 

 ส�าหรับการช่วยด้วยการยื่นไม้ยาว เช่น ท่อพีวีซี ไม้พลอง กิ่งไม้ หรือ Swimming Noodle ฯลฯ การ

ช่วยให้ผู้ที่เข้าไปช่วย ยืน ในลักษณะยืนเท้าน�าและเท้าตาม ยืนให้มั่นคง โดยเท้าน�า ท�าหน้าที่ยันพื้นเมื่อถูกดึง 

หรือเมื่อออกแรงดึงผู้ประสบภัยเข้าฝั่ง เท้าหลังเป็นจุดศูนย์ถ่วงน�้าหนักของร่างกาย เม่ือยืนได้มั่นคงแล้วให้ใช้

สองมือจับอุปกรณ์ให้แน่น ย่อตัวลงให้ต�่าเพื่อลดจุดศูนย์ถ่วง ยืนได้มั่นคงขึ้น ไม่ถูกผู้ประสบภัยดึงตกน�้า จากนั้น

ยื่นอุปกรณ์ไปทางด้านข้างของผู้ประสบภัย วาดอุปกรณ์เข้าไปหาผู้ประสบภัย และบอกให้จับอุปกรณ์นั้นๆไว้ 

โดยพูดว่า “จับไม้ไว้ จับไม้ไว้”  เมื่อผู้ประสบภัยจับอุปกรณ์ได้แล้วให้ถอยหลังห่างออกมาจากขอบสระ 1 ก้าว  

ย่อตัวลงแล้วค่อยๆสาวไม้ดึงผู้ประสบภัยเข้าหาขอบสระ จากนั้นให้ช่วยเหลือขึ้นสระ/ฝั่ง ต่อไป

รูปภาพชุดที่ 6 วิธีการช่วยเหลือผู้ตกน�้า จมน�้า ที่ถูกต้อง คือ “ตะโกน โยน ยื่น”

ตั้งสติแล้วตะโกน                   เพื่อให้คนตกน�้าพยุงตัวในน�้า                  ให้คนตกน�้าจับ

สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง คือ “ตะโกน โยน ยื่น”
โดยเมื่อพบคนตกน�้าต้องไม่กระโดดลงไปช่วย แต่ควรตะโกนขอความช่วยเหลือ

โทรแจ้ง  1669  และหาอุปกรณ์โยนหรือยื่นให้คนตกน�้าจับเพื่อช่วย  

ตะโกน

"ช่วยด้วย ช่วยด้วย"
มีคนตกน�้า

ความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ

 โยน  ยื่น       
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รูปภาพชุดที่ 7 อุปกรณ์ลอยน�้า อุปกรณ์ช่วยผู้ประสบภัย

อุปกรณ์เชือก-แกลลอนที่สามารถลอยน�้าได้ผูกเชือก               อุปกรณ์แผ่นโฟม หรือ Kickboard  

   

               

      อุปกรณ์เชือก - ห่วงชูชีพผูกเชือก                                 Swimmimg Noodle

 

                      

                  ท่อพีวีซี                                                  ขวดน�้าดื่มพลาสติก



67

 รูปภาพชุดที่ 8 การช่วยคนตกน�้า ตามหลัก “ตะโกน โยน ยื่น”

 

ตะโกนดังๆว่า "ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตกน�้า"      
และตะโกนบอกผู้ประสบภัยว่า  "ไม่ต้องตกใจ 
มาช่วยแล้ว เตะขาไว้ ตีขาไว้"

ควรบอกผู้ประสบภัยว่าให้เกาะ หรือจับอุปกรณ์ไว้ เช่น ในกรณีโยนห่วง พูดว่า  "เกาะห่วงไว้ เกาะห่วงไว้"
ในกรณียื่นไม้ พูดว่า "จับไม้ไว้ จับไม้ไว้"

1. 2.

3.

4. 5.

ช่วยด้วย
มีคนตกน�้า
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หัวข้อเรียน 3.2 การปฐมพยาบาลผู้จมน�้า และการช่วยฟื้นคืนชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ผูเ้รียนมคีวามรูเ้บือ้งต้นเร่ืองการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นผูจ้มน�า้ การช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน และรูจ้กัโทร

ขอความช่วยเหลือเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสายด่วน หมายเลข 1669

สาระการเรียนรู้

ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

1. ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้จมน�้า ข้อควรปฏิบัติ และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

2. ความรู้เบื้องต้นเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ 

3. ความรู้เรื่องการโทรขอความช่วยเหลือเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสายด่วนหมายเลข 1669

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ประเมินผลหลังการเรียน (Post-test) จากน้ันสอนและอธิบายวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้จมน�้า  

การช่วยฟื้นคืนชีพ การโทรหมายเลข 1669

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. ภาพ วีดิทัศน์ แสดงวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน�้า

2. ภาพ วีดิทัศน์ แสดงขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ และวิธีการนวดหัวใจ

การวัดและประเมินผล

1. แบบประเมินผลหลังการเรียน (Post-test)

2. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน 

3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย สนทนาและซักถาม
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 การปฐมพยาบาลผู้จมน�้า

1. โทรศัพท์แจ้งหมายเลข 1669 หรือหน่วยพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด

2. ห้ามจับผู้ประสบภัยอุ้มพาดบ่า แล้วกระโดดหรือวิ่งเพื่อเอาน�้าออก

3. สิ่งที่ควรท�าคือจับคนจมน�้านอนบนพื้นราบ แห้งและแข็ง 

4. ตรวจดูว่ารู้สึกตัวหรือไม่ โดยใช้มือสองข้างจับไหล่ เขย่าตัวพร้อมเรียกดังๆ กรณีรู้สึกตัว ให้เช็ดตัวให้

แห้ง เปลี่ยนเสื้อผ้าและห่มผ้า เพื่อความอบอุ่นของร่างกาย และน�าส่งโรงพยาบาลทุกราย

5. หากตรวจดูแล้วพบว่าไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง ให้ท�าการช่วยฟื้นคืนชีพ ดังนี้

(1) ช่วยหายใจ ท�าดังนี้

- เปิดทางเดินหายใจ โดยการกดหน้าผาก เชยคาง

- เป่าปากโดยวางปากครอบปากผู้ป่วย บีบจมูก เป่าลมเข้า ให้ผู้ป่วยหน้าอกยกขึ้น (เป่าปาก 2 ครั้ง)

(2) กดนวดหัวใจ ท�าดังนี้

- วางส้นมอืขนานกับแนวก่ึงกลางหน้าอก (กึง่กลางหวันมทัง้สองข้าง) วางมอือกีข้างทบัประสานกนัไว้ โดย

แขนตัง้ฉาก กดหน้าอกให้ยบุไปประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของหน้าอก ความเรว็อย่างน้อย 100 ครัง้ต่อนาที

- นวดหัวใจ 30 ครั้ง สลับกับการเป่าปาก 2 ครั้ง ท�าไปจนกว่าผู้ประสบภัยจะรู้สึกตัวและหายใจได้เอง

6. จับผู้ป่วยนอนตะแคงข้าง ศีรษะหงายไปข้างหลัง เพื่อให้น�้าไหลออกทางปาก ใช้ผ้าห่มคลุมผู้ป่วยเพื่อ

ให้เกิดความอบอุ่น อย่าให้กินอาหารและดื่มน�้าทางปาก จากนั้นให้น�าส่งโรงพยาบาลทุกกรณี

อย่าเสียเวลาพยายามเอาน�า้ออกจากปอดหรอืผายปอดด้วยวธิอีืน่ เพราะจะไม่ทนัการณ์และไม่ได้ผล ห้าม

อุ้มพาดบ่ากระโดดหรือวิ่งหรือกดท้องเพื่อกระแทกเอาน�้าออก เพราะไม่มีความจ�าเป็นและอาจก่อให้เกิดผลเสีย 

เพราะคนตกน�้า จมน�้า จะอาเจียน และอาจท�าให้ส�าลัก อีกทั้งท�าให้การช่วยชีวิตเด็กช้าลงไปอีก การเป่าปากยัง

จ�าเป็นส�าหรบัผูท้ีจ่มน�า้ เพราะผูท้ีจ่มน�า้หมดสต ิเนือ่งจากขาดอากาศหายใจ จึงยงัคงต้องเริม่ต้นจากการเป่าปาก 

เพื่อช่วยหายใจ ในกรณีที่สามารถเป่าปากได้ก่อนขึ้นฝั่ง ควรท�าทันที เช่น ในกรณีที่เป็นการช่วยจากน�้าขึ้นมาบน

เรือ หรือพาเข้าที่ตื้นๆก่อน 

การโทรแจ้งสายด่วน 1669 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้งสายด่วน 1669 ซึ่งเป็นหมายเลขของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ถือเป็นสายด่วนช่วย

ชีวิต ข้อควรรู้ส�าหรับผู้ที่จะโทรแจ้งสายด่วน คือ 

1. เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน 1669 

2. ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรมีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในลักษณะใด 

3. บอกสถานที่เกิดเหตุเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน 

4. บอกเพศ ช่วงอายุ อาการ จ�านวน ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ 

5. บอกระดับความรู้สึกตัวของ ผู้ป่วย 

6. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ�้า เช่น อยู่กลางถนนหรือรถติดแก๊ส 

7. บอกชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

8. ช่วยเหลือเบื้องต้นตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่

9. รอทีมกู้ชีพไปรับผู้ป่วยเพื่อน�าส่งโรงพยาบาล
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 1

หัวข้อเรียนที่ 1  การสร้างความคุ้นเคยในน�้า การทรงตัวในน�้า ฝึกการด�าน�้า 
(ด�าน�้า เป่าลม) การกลั้นหายใจใต้น�้า การลืมตาใต้น�้า ฝึกการหายใจ การลอยตัว
แบบนอนคว�่า

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับน�้า สามารถทรงตัวในน�้าได้ ฝึกการหายใจ ฝึกการด�าน�้า32  การกล้ัน

หายใจใต้น�้า (การกักเก็บลมหายใจ) ฝึกการหายใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญท่ีสุดส�าหรับการฝึกในทักษะอื่นๆต่อ

ไป นอกจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า 

สาระการเรียนรู้

1. สอนทักษะการทรงตัวในน�้า การยืน การเคลื่อนที่ (เดิน) ในน�้า เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับน�้า

2. สอนการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า การลืมตาในน�้า

3. สอนการฝึกหายใจ 

4. สอนการลอยตัวแบบนอนคว�่า 

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้

เหรียญบาท จ�านวนเท่านักเรียน หรือมากกว่าตามจ�านวนเกมและการออกแบบกิจกรรม

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม 

1. เตรียมอุปกรณ์/สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย

2. ทวนระเบียบการใช้สระว่ายน�้านั้นๆ

3. สอนวิธีการขึ้น ลงจากแหล่งน�้า

4. ขั้นทดสอบก่อนการสอน (Pre-test) – เพื่อดูทักษะเบื้องต้นของผู้เรียน และแยกกลุ่มส�าหรับการสอน

ตามความสามารถและทักษะ ทั้งนี้ให้ค�านึงถึงความปลอดภัย

ขั้นด�าเนินการสอน

1. ฝึกสร้างความคุ้นเคยกับน�้า

2. ฝึกการยืน การทรงตัวในบริเวณน�้าตื้น

3. ฝึกการเดิน การเคลื่อนที่ในน�้าตื้น

4. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า

32   การด�าน�้าในทุกๆชั่วโมง หมายถึงการด�าน�้า เป่าลม
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5. ฝึกการลืมตาใต้น�้า

6. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก

7. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า 

8. ฝึกการตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยคนตกน�้า

ขั้นสรุป 

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

         

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในการด�าน�้า ให้แทรกกิจกรรมการแข่งขัน ด�าน�้าเก็บของใต้น�้า หรือการนับค�านวณ ซึ่งเป็นการฝึก

การลืมตาในน�้า การด�าน�้า และการกลั้นหายใจ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน (2) สามารถฝึกด�าน�้าลอยตัวท่าต่างๆ 

อยู่กับท่ี เช่น แมงกระพรุน ปลาดาวคว�่า (3) การลอยตัวคว�่าอยู่กับที่ผู้สอนอาจช่วยประคอง หรือการลอยตัว

คว�่าเคลื่อนที่ไปกับผิวน�้า โดยครูจับมือหรือตัวลากไป (4) สามารถฝึกเตะขาโดยนั่งที่ขอบสระ (5) ทักษะการด�า

น�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ การกกัเก็บลมหายใจ และการหายใจเพือ่การว่ายน�า้ เป็นทักษะพืน้ฐานทีส่�าคญัทีส่ดุ ดัง

นั้นผู้สอนต้องฝึกผู้เรียนในทุกชั่วโมง เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ (6) ในทุกชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 

เน้นความปลอดภัยของเด็กเป็นส�าคัญดังนั้นการฝึกให้เริ่มจากน�้าระดับแค่น�้าอกแล้วค่อยขยับเพิ่มระดับความ

ลึก ในบางกิจกรรมหากยังต้องอุปกรณ์ช่วย เช่น การใช้ Kickboard ครูก็สามารถน�ามาใช้ตามความเหมาะสม  

(7) ครูผู้สอนสามารถเริ่มฝึกท่าลอยตัวแบบนอนคว�่า ท่าปลาดาว ท่าแมงกระพรุน (8) การเรียนการสอนควรเน้น

ที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตามการเรียนรู้ของเด็ก

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. มีความคุ้นเคยกับน�้า 

2. ทรงตัวในน�้า ยืน เดิน เคลื่อนที่ในบริเวณน�้าตื้นได้อย่างมั่นคง

3. คุ้นเคยกับการด�าน�้า การกลั้นหายใจหรือกักเก็บลมหายใจได้ หายใจเข้าและออกทางปาก สามารถ

ปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

4. คุ้นเคยกับการลืมตาใต้น�้า 

5. รู้วิธีการลอยตัวแบบนอนคว�่า

การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ 
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การสร้างความคุ้นเคยกับน�้า

การสร้างความคุน้เคยกบัน�า้มคีวามส�าคญักบัผูท่ี้เริม่เรยีนว่ายน�า้เป็นอย่างมาก คนว่ายน�า้จะเรยีนว่ายน�า้ได้

ดี ก็เพราะการสร้างพื้นฐานความคุ้นเคยกับน�้า โดยปกติเราจะคุ้นเคยกับแรงดึงดูดของโลกที่ท�ากับตัวเราในแนว

ดิ่งท�าให้เราทรงตัวได้ง่าย แต่เมื่อลงไปในน�้าจะได้รับอิทธิพลจากน�้าทั้งระดับน�้าลึก น�้าตื้น แรงลอยตัว คลื่นและ

กระแสน�้า ในน�้าร่างกายของเราจะหมุนไปได้ในทุกด้านทุกแกน ซึ่งจะมีผลท�าให้เราทรงตัวยืนอยู่ได้ยาก

นอกจากนี้การด�าลงไปใต้น�้าต้องกล้ันหายใจ แรงกดดันของน�้า อาการแสบตาเม่ือน�้าเข้าตา น�้าเข้าจมูก 

การส�าลักน�้า ความกลัวการจมน�้า และกลัวหายใจไม่ออก สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ ไม่คุ้นเคย น่า

กลัวส�าหรับผู้เริ่มหัดว่ายน�้า  หน้าที่ส�าคัญของครูผู้สอนว่ายน�้าคือการสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนมีความคุ้น

เคยกับแรงลอยตัวของน�้า คุณสมบัติและธรรมชาติของน�้าได้อย่างรวดเร็ว โดยวิธีสร้างประสบการณ์ สร้างความ

คุ้นเคยกับน�้า อาทิ

• การก้มหน้าลงไปในน�้า กลั้นหายใจ 1 อึดใจ

• การก้มหน้าลงไปลืมตาใต้น�้า นับนิ้ว หยิบของที่พื้นสระ

• การก้มหน้าลงไปลืมตาใต้น�้า เป่าลมออกทางปาก

• การย่อตัวลงไปใต้น�้าให้มิดศีรษะ กลั้นหายใจ 1 อึดใจ

• การฝึกการทรงตัวยืนขึ้นจากท่าก้มตัว

• การฝึกการทรงตัวยืนขึ้นจากท่าย่อเข่าก้มตัว

• การฝึกการพับเอวลงใช้ขาทั้งสองยันพื้นทรงตัวยืนขึ้นจากท่านอนหงาย

• การเดินเคลื่อนที่ไปด้านหน้าในน�้าลึกระดับเอว หน้าอกและคอ 

• การเดินเคลื่อนที่ไปด้านข้างในน�้าลึกระดับเอว หน้าอกและคอ 

• การเดินเคล่ือนที่ไปด้านหน้าและด้านข้างในน�้าลึกระดับเอว หน้าอกและคอ โดยใช้แขนและมือช่วย

พุ้ยน�้า

• ฝึกการลอยตัวคว�่า  เคลื่อนที่ไปกับผิวน�้าโดยครูจับมือหรือตัวลากไป

• ฝึกการโผตัวคว�่าออกจากขอบสระเคลื่อนที่ไปใต้น�้า

• ฝึกการหมุนพลิกตัวในแนวนอน (กลิ้งด้านซ้าย-ขวา) และในแนวตั้ง

การหายใจในการว่ายน�้า 

การว่ายน�้าท่ามาตรฐาน 3 ท่า คือ ท่าฟรีสไตล์ (Free style) ท่ากบ (Breast stroke) และท่าผีเสื้อ (But-

terfly stroke) ยกเว้นท่ากรรเชียง (Back stroke) ผูว่้ายจ�าเป็นจะต้องฝึกทกัษะและจงัหวะการหายใจในระหว่าง

ว่ายน�้าให้เคยชินจึงจะสามารถว่ายน�้าท่ามาตรฐานทั้ง 3 ท่าได้ดี เพื่อที่จะให้ผู้เรียนว่ายน�้าทั้ง 3 ท่าได้ดี ครูผู้สอน

จ�าเป็นจะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความส�าคัญของทักษะและจังหวะการหายใจในการว่ายน�้าที ่

ถูกต้องและให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการหายใจอย่างสม�่าเสมอ

วิธีการฝึกทักษะการหายใจส�าหรับการว่ายน�้าขั้นเริ่มต้น

1) เริ่มด้วยการให้นักเรียนยืนหันหน้าเข้าหาขอบสระ

2) สองมือจับขอบสระ หายใจเข้าทางปาก  จากนั้นย่อขาลงจนศีรษะจมน�้าเป่าลมออกทางปาก (หายใจ

ออก) แรงๆ
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3) จากนัน้ให้เหยยีดขายนืขึน้พอปากพ้นระดบัน�า้ให้อ้าปากหายใจเข้าทางปากอย่างเรว็ หากมนี�า้ไหลเข้า

ปากให้อมไว้แล้วลงไปพ่นน�้าออกจากปากพร้อม ๆ กับการเป่าลมออกใต้น�้า

4) การฝึกทักษะและจังหวะหายใจนี้ให้ท�าเป็นชุด ในการเรียน 1 ครั้ง อาจจะท�า 3 - 5 ชุด ชุดละ 5 ครั้ง 

แล้วค่อยๆ เพ่ิมจ�านวนครัง้และจ�านวนชดุให้มากขึน้ไปเรือ่ย ๆ  จนกว่านกัเรยีนจะคุน้เคยกบัทกัษะและจงัหวะการ

หายใจในการว่ายน�้า (สามารถท�าได้ 50 ครั้งต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกอึดอัด) ในการฝึกไม่ควรให้ผู้เรียนใส่แว่นว่ายน�้า

และห้ามใช้มือลูบน�้าออกจากหน้าระหว่างการฝึก

รูปภาพชุดที่ 9 แสดงทักษะการฝึกหายใจ

1                                                               2

                              

3                                                               4

 

การลอยตัวแบบนอนคว�่า ท่าปลาดาว

ควรเริ่มฝึกบริเวณน�้าตื้นระดับเอว  หน้าอก  คาง เมื่อนักเรียนท�าได้ดีแล้วจึงเพิ่มระดับความลึก

วิธีการฝึก

1) ให้นักเรียนยืนหันหน้าเข้าหาขอบสระ จากนั้นย่อตัวลงให้คางปริ่มน�้า

2) หายใจเข้าทางปากให้เต็มปอดแล้วก้มหน้าลงให้ใบหน้าจมน�้าแล้วกลั้นใจไว้นานๆ ล�าตัวจะงอโค้งเล็ก

น้อยอย่างสบายๆ แขนและขากางออกเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย

3) เมือ่หมดกลัน้หายใจและต้องการจะหายใจให้เป่าลมหายใจออกทางปากแล้วใช้ฝ่ามือท้ังสองผลกัน�า้เงย

หน้าข้ึนพอปากพ้นระดบัน�า้ให้หายใจเข้าทางปากอย่างเรว็แล้วก้มหน้าลงใต้น�า้ การก้มหน้าลงหลงัจากหายใจเข้า

แล้วต้องค่อยๆ ท�าเพื่อจะไม่ให้ร่างกายจมลงไปใต้น�้าลึกเกินไป
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รูปภาพชุดที่ 10 การลอยตัวแบบนอนคว�่า ท่าปลาดาว

1                                                               2

3                                                               4

                                5

การลอยตัวแบบนอนคว�่า ท่าแมงกระพรุน

ท่าแมงกระพรุน เป็นท่าลอยตัว และเลี้ยงตัวในน�า้ได้อีกท่าหนึ่ง  แต่ท่าแมงกระพรุนเป็นท่าที่อาจจะไม่

สบายมาก เพราะเป็นท่าที่ต้องงอเข่า แล้วต้องก้มหน้าอยู่ใต้น�้า

วิธีการฝึก

ให้นกัเรยีนเริม่จากท่ายนือยูใ่นสระน�า้ สดูหายใจเข้าลกึๆ ก้มหน้าลงในน�า้ เสรจ็แล้วค่อยๆ ยกเข่างอพร้อม

กันทั้ง 2 ข้าง ขึ้นมาแนบอกและเอาแขนกอดเข่าทั้งสองเอาไว้ เก็บคอ ก้มหน้าชิดคางชิดอกไว้ หน้าเราจะก้มลงที่

พื้น แผ่นหลังขนานกับผิวน�้า จากนั้นตัวเราก็จะลอยอยู่ในน�้าได้ ท่าแมงกระพรุนอาจจะลอยตัวยาก แต่จะท�าให้

ฝึกการทรงตัวได้ดี 
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ท่านี้เมื่อเริ่มท�าแล้วตัวเราอาจจะเอียงซ้าย เอียงขวาบ้าง หรืออาจจะลอยจนหลังพ้นน�้า หรือบางทีตัวอาจ

จะลอยเป็นแนวตรงก็ได้ หรืออาจจะจมลงในน�้าเล็กน้อยก็เป็นได้ ซึ่งต้องฝึกการทรงตัว และการลอยตัว 

การลอยตัวท่าแมงกะพรุนนั้นจะมีข้อเสียตรงที่จะเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ การลอยตัวใน

ลักษณะน้ีจึงไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้กันมาก ส�าหรับการหายใจท่าลอยตัวแบบแมงกะพรุนจะเป็นการลอยตัวที่จ�าเป็น

จะต้องกลั้นหายใจได้นานพอสมควร (ค่อยๆหายใจออก) ถึงจะสามารถอยู่บนผิวน�้าในระยะเวลานานๆ ส�าหรับ

การปฏิบัติท่านี้ให้ต่อเนื่อง ก็จะต้องยกศีรษะให้พ้นจากผิวน�้าเพ่ือหายใจ จากนั้นสามารถกลับเข้าสู่ท่าเดิมใน

ลักษณะงอเข่าหลัง

รูปภาพชุดที่ 11 การลอยตัวแบบนอนคว�่า ท่าแมงกระพรุน

                        1.

                        2.



76

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า 

การตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยคนตกน�้า

ให้นักเรียนตะโกนบอกผู้ใหญ่ หรือคนรอบข้างในบริเวณใกล้เคียงว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตกน�้า” 

และให้ตะโกนบอกผู้ประสบภัยให้รู้ว่า มีคนจะให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยพูดว่า “ไม่ต้องตกใจ มาช่วยแล้ว  

เตะขาไว้ ตีขาไว้” 

จากนั้นให้รีบเร่งหาอุปกรณ์เพื่อโยน หรือเพื่อยื่น ไปยังต�าแหน่งหรือใกล้กับจุดสมมุติที่มีผู้ประสบภัยทาง

น�า้อยู ่เพือ่ให้ผู้ประสบภยัใช้เกาะลอยตัว หรอืให้จบัเพือ่ดงึผูป้ระสบภยัเข้าฝ่ังต่อไป  ส�าหรบัขัน้ตอนการช่วยเหลอื 

ด้วยการโยนและยื่นอุปกรณ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือในชั่วโมงอื่นๆ ต่อไป

รูปภาพชุดที่ 12 การฝึกตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยคนตกน�้า

ตะโกนดังๆว่า
 "ช่วยด้วย ช่วยด้วยมีคนตกน�้า"
 และตะโกนบอกผู้ประสบภัยว่า 

"ไม่ต้องตกใจ มาช่วยแล้ว 
เตะขาไว้ ตีขาไว้"
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 2

หัวข้อเรียนที่ 2  ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า ฝึกการหายใจ ฝึกการ
ลอยตัวท่าต่างๆ รวมถึงการลอยตัวแบบนอนหงาย และการใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ลอยตัว รวมถึงรู้วิธีเรียกให้ผู้อื่นมาช่วยผู้ประสบภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า  ฝึกการหายใจ และฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า ฝึกการลอยตัว

แบบนอนหงาย รูจ้กัการใช้ขวดน�า้ดืม่พลาสติกเป็นอปุกรณ์ช่วยลอยตวั รวมถงึรูว้ธิเีรยีกให้ผูอ้ืน่มาช่วยผูป้ระสบภยั

สาระการเรียนรู้

1. สอนการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า การลืมตาในน�้า

2. สอนการฝึกหายใจ 

3. สอนทักษะการเอาชีวิตรอดด้วยการลอยตัวในลักษณะต่างๆ เช่น การลอยตัวแบบนอนคว�่า แบบนอน

หงาย รวมถึงการใช้ขวดน�้าดื่มพลาสติกเป็นอุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว

4. สอนการตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อพบผู้ประสบภัย

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป 

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม  

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย

ขั้นด�าเนินการสอน

1. ฝึกการยืน การทรงตัวในบริเวณน�้าตื้น

2. ฝึกการเดิน การเคลื่อนที่ในน�้าตื้น ไปด้านหน้า และด้านข้าง

3. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า

4. ฝึกการลืมตาใต้น�้า

5. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก

6. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า 

7. ฝึกการลอยตัว

8. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย
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9. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว

10. ฝึกการตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยคนตกน�้า

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม  

(1) กิจกรรมการแข่งขันในชั่วโมงนี้ ให้นักเรียนก้มเก็บเหรียญ หรือแข่งนับนิ้ว หรือเล่นเกมใบ้ค�า โดยมีคน

หนึ่งอยู่บนสระบอกประโยคสั้นๆให้คนถัดไป จากนั้นให้คนที่สองบอกประโยคดังกล่าวให้กับคนที่ 3 และบอกต่อ

กันไปเรื่อยๆ ทีมละ 4-7 คน ทีมใดบอกประโยคสุดท้ายได้ถูกต้องใกล้เคียงสุดจะเป็นทีมชนะ  (2) การลอยตัว

หงายอยู่กับที่ผู้สอนอาจช่วยประคอง หรือ การลอยตัวหงายเคลื่อนที่ไปกับผิวน�้าโดยผู้สอนจับมือหรือตัวลาก

ไป (3) ครูสอนวิธีการจับขวดน�้าพลาสติก ไม่ให้หลุดโดยง่าย (4) ทักษะการด�าน�้า การกลั้นหายใจ การกักเก็บลม

หายใจ และการหายใจเพื่อการว่ายน�้า เป็นทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุด ผู้สอนต้องฝึกผู้เรียนในทุกชั่วโมง เพื่อให้

ผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ (5) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน 

การท�ากิจกรรมตามการเรียนรู้ของเด็ก

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. การทรงตัวในน�้า ยืน เดิน เคลื่อนที่ไปด้านหน้า ด้านข้าง ในบริเวณน�้าตื้น ได้อย่างมั่นคง

2. การด�าน�้า กักเก็บลมหายใจได้ หายใจเข้าและออกทางปาก โดยสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

3. คุ้นเคยกับการลืมตาใต้น�้า 

4. รูว้ธิกีารลอยตวั การลอยตวัแบบนอนคว�า่ การลอยตวัแบบนอนหงาย และใช้อปุกรณ์ช่วยในการลอยตวั

5. สามารถตะโกนเรียกผู้อื่นมาช่วยผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ
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การลอยตัวแบบนอนหงาย (ท่าแม่ชีลอยน�้า)

ทกัษะการลอยตวัแบบนอนหงาย หรอืท่าแม่ชลีอยน�า้เป็นทกัษะทีส่�าคญัทีส่ดุในการเอาชวีติรอดจากอบุตัภิัย 

ทางน�้า หากเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้ ทักษะการลอยตัวแบบนอนหงายสามารถแก้ปัญหาการจมน�้าเสียชีวิตได้ 

เพราะเป็นท่านอนหงาย สามารถหายใจได้สะดวก ลอยตัวได้นาน

วิธีการฝึก    

ควรเริ่มฝึกในน�้าลึกประมาณหน้าอก ถึงคาง

1) ให้นักเรียนยืนหันหน้าเข้าหาขอบสระ ปลายเท้าทั้งสองชิดผนังสระ สองมือจับขอบสระ ย่อเข่าลง เงย

หน้าให้ใบหูปริ่มน�้า เหยียดแขนตรง

2) หายใจเข้าเต็มปอด (แล้วกลั้นใจไว้สักครู่) ยืดอก ยกพุง ปล่อยมือออกจากขอบสระ แขนเหยียดตรง

แนบข้างล�าตัว ขาเหยียดตรง จัดล�าตัวให้ตรงเหมือนกับนอนหงายบนที่นอน ปล่อยให้ตัวค่อยๆ ลอย ล�าตัวจะ

ค่อยๆลอยขึ้นมาขนานผิวน�้า หากส้นเท้าจมลง ให้ปล่อยให้จมไป แต่ห้ามงอตัวเพราะจะท�าให้จมน�้า ต้องเหยียด

ตวัให้ตรงไว้ตลอด วธิแีก้ส้นเท้าจมให้ค่อยๆ เรีย่แขนทัง้ 2 ข้างขึน้ไปเหนอืศรีษะ ให้ท่อนแขนแนบใบหเูอาไว้ หลกั

ส�าคัญคือ เงยหน้ามากๆ ล�าตัวตรง ยืดอก ยกก้น เอวไม่งอ ตัวไม่งอ

3) เวลาหายใจให้หายใจออกทางปากช้าๆ แต่หายใจเข้าให้เร็วๆ แล้วกลั้นใจไว้ รักษาจังหวะหายใจให้ดี

จะท�าให้ลอยตัวได้นานมาก

รูปภาพชุดที่ 13 ท่าแม่ชีลอยน�้า

1                                                          2

3                                                           4

                              5                                                        
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การลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า

การลอยคอ ลอยตัว แบบลูกหมาตกน�้า (Tread water) เป็นทักษะที่จ�าเป็นและมีประโยชน์มาก เมื่อเรา

ลอยตัวท่านี้ จะสามารถมองเห็นสภาพรอบๆ ตัวเราได้ มองเห็นทิศทางที่จะเคลื่อนที่ไปได้ แต่เป็นทักษะที่ยาก 

ต้องใช้เวลาฝึกนานกว่าจะมีความสามารถลอยตัวแบบนี้ได้ดี

วิธีการฝึก

ควรเริ่มฝึกบริเวณน�้าระดับหน้าอก ถึง คาง เมื่อนักเรียนท�าได้ดีแล้วจึงเพิ่มระดับความลึก

1) ให้นักเรียนย่อตัวลงให้คางและใบหูปริ่มน�้า

2) ยกเท้าขึน้จากพืน้ ใช้ฝ่าเท้าทัง้สองข้างถบีน�า้ลงด้านล่างสลบักนัเหมอืนถบีจกัรยาน ข้อศอกทัง้สองข้าง

งอ แขนท่อนบนแนบเกือบชดิล�าตวั แขนท่อนล่างงอตัง้ฉากกบัล�าตวัหรอืขนานกบัผวิน�า้ ฝ่ามอืทัง้สองคว�า่ลงและ

สลับกันพุ้ยน�้าลงด้านล่างหรือจะปาดฝ่ามือเข้าออกโดยท�ามุมเหมือนปีกเครื่องบินปาดให้น�้าลงด้านล่าง การใช้

ฝ่าเท้าและฝ่ามือถีบหรือปาดให้น�้าลงด้านล่างจะท�าให้มีแรงยกล�าตัวให้ลอยขึ้น

รูปภาพชุดที่ 14 การลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า

 

               1

 

              2                                                                          



81

การใช้ขวดน�้าดื่มพลาสติกเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด 

เริ่มการฝึกจากท่ายืนอยู่ในน�้า

วิธีการฝึก

ให้นักเรียนยืนอยู่ในน�้า จับขวดน�้าดื่มพลาสติก เอนตัวไปข้างหลัง ยกขาทั้ง 2 ข้างขึ้น พยายามให้ล�าตัว

ขนานกับน�้า หูจมน�้า หน้าเงย แอ่นหน้าอก

รูปภาพชุดที่ 15 การกอดขวดน�้าดื่มพลาสติกลอยตัว
                    

                       1                                                                   2

 

อนึ่งรองเท้าฟองน�้า สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวได้   รองเท้าประเภทที่มีพื้นอัดอากาศ 

รองเท้าท�าจากโฟมเบา รองเท้าแตะ รองเท้าเหล่านี้จะช่วยพยุงเท้าของเราให้ลอยง่ายขึ้น

รูปภาพชุดที่ 16 การใช้รองเท้าฟองน�้าช่วยในการลอยตัว
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 3

หัวข้อเรียนที่ 3  ฝึกเตะเท้าคว�่า ฝึกเตะเท้าหงาย ฝึกการลอยตัว ฝึกการ 
กระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก และฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้  

เพื่อให้นักเรียนเริ่มฝึกเตะเท้าคว�่า ฝึกเตะเท้าหงาย ฝึกถีบเท้าออกจากขอบสระในท่าคว�่า ฝึกการลอยตัว 

และฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้ว

สาระการเรียนรู้

1. สอนทักษะการเตะเท้าคว�่า โดยเริ่มฝึกจากการจับขอบสระ  

2. สอนทักษะการเตะเท้าหงาย โดยเริ่มฝึกจากการนั่งที่ขอบสระ

3. สอนการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก

4. สอนการถีบเท้าออกจากขอบสระในท่าคว�่า

5. สอนให้ฝึกลอยตัว 

6. ฝึกเพิม่ในทกัษะส�าคญัอืน่ๆต่อเนือ่ง เช่น ฝึกการเดนิเคลือ่นทีใ่น ฝึกการด�าน�า้ กลัน้หายใต้น�า้ การลมืตา

ใต้น�้า ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป 

ขั้นตอนการสอน การจัดกิจกรรม

ขั้นเตรียม   

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย

ขั้นด�าเนินการสอน

1. ฝึกการยืน การทรงตัวในบริเวณน�้าตื้น

2. ฝึกการเดิน การเคลื่อนที่ในน�้าตื้น ไปด้านหน้า และด้านข้าง

3. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า

4. ฝึกการลืมตาใต้น�้า

5. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก

6. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า 

7. ฝึกถีบเท้าออกจากขอบสระในท่าคว�่าและปล่อยให้ตัวไหลไปตามน�้า
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8. ฝึกเตะเท้าหงาย โดยการนั่งขอบสระ

9. ฝึกเตะเท้าคว�่า โดยการจับขอบสระ

10. ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก เอาเท้าลงก่อน

11. ฝึกการลอยตัว

12. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย

13. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว

14. ฝึกการตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยคนตกน�้า

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร (2) ในบางขัน้ตอนทีเ่ป็นการปฏบิตัใินน�า้ลกึ ผู้สอนสามารถช่วยหรอืใช้อปุกรณ์ช่วยได้ตามความเหมาะ

สมของผูเ้รยีน หรอืเริม่จากน�า้ส่วนทีไ่ม่ลกึมาก (3) สามารถฝึกการลอยตวั ท่าผจีนีได้ในชัว่โมงนี ้(4) การเรยีนการ

สอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตามการเรียนรู้ของเด็ก

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. มีความคุ้นเคยกับน�้ามากขึ้น ทรงตัวในน�้าได้ดียิ่งขึ้น

2. รู้วิธีเตะเท้าคว�่า เตะเท้าหงาย

3. สามารถถีบเท้าออกจากขอบสระในท่าคว�่าและปล่อยให้ตัวไหลไปตามน�้าได้

4. สามารถกระโดดน�้าจากขอบสระน�้าลึกได้

5. สามารถลอยตัวได้ดีขึ้น

6. ผลจากการฝึกซ�้าท�าให้ปฏิบัติในทักษะต่างๆได้ดีขึ้น เช่น การด�าน�้า การกลั้นหายใจในน�้า การหายใจ

เข้าออกทางปาก สามารถเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัวได้ดีขึ้น

การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ
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การท�าท่าผีจีน (Kangaroo jump)

การท�าท่าผีจีน เป็นทักษะการเอาชีวิตรอดส�าหรับผู้เริ่มหัดว่ายน�้าที่หมดแรงช่วยตัวเองไม่ได้ในบริเวณน�้า

ลึกประมาณ 1 เท่าหรือ 1 เท่าครึ่งของความสูงของตน โดยใช้การฝึกทักษะและจังหวะการหายใจในการว่ายน�้า

วิธีการฝึก

1) ทิง้ตวัตรงลงไปทีพ่ืน้สระ พอเท้าทัง้สองแตะพืน้สระให้ย่อขาแล้วสปริงข้อเท้าถีบตวัข้ึนมาให้พ้นระดบัน�า้

2) หายใจเข้าทางปาก ปล่อยตวัลงไปทีพ่ืน้สระตัง้ล�าตวัให้ตรงระหว่างทีตั่วจมลงไปให้เป่าลมออก (หายใจออก)

3) จากนั้นก็สปริงข้อเท้าถีบเท้าขึ้นจากขอบสระสู่ผิวน�้าเพื่อหายใจครั้งต่อไป ในระหว่างที่ตัวก�าลังพุ่งขึ้น

สู่ผิวน�้าให้ใช้แขนและฝ่ามือทั้งสองข้างพุ้ยน�้าให้ตัวเคลื่อนที่เข้าหาขอบสระไปด้วย

รูปภาพชุดที่ 17  การท�าท่าผีจีน

1                                                               2

                               

                           3
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 4

หัวข้อเรียนที่ 4  ฝึกเตะเท้าคว�่า ฝึกเตะเท้าหงาย ฝึกการลอยตัว ฝึกการยืน
ทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย และฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้  

เพือ่ให้นกัเรยีนเตะเท้าคว�า่และท่าเตะเท้าหงาย  ฝึกการลอยตวั ฝึกการกระโดดน�า้จากขอบสระด้านน�า้ลกึ 

ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย และฝึกเพิ่มทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่องจากสามชั่วโมงแรก

สาระการเรียนรู้

1. สอนทักษะการเตะเท้าคว�่า 

2. สอนทักษะการเตะเท้าหงาย

3. สอนให้ฝึกลอยตัว 

4. สอนการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก 

5. ฝึกเพิม่ในทกัษะส�าคัญอ่ืนๆต่อเนือ่ง เช่น ฝึกการเดนิเคลือ่นทีใ่นน�า้ การทรงตวัในน�า้ ฝึกการด�าน�า้ กลัน้

หายใจในน�้า การลืมตาใต้น�้า ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม  

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย

ขั้นด�าเนินการสอน

1. ฝึกเดินเคลื่อนตัวไปในน�้าโดยใช้มือผลักและดึงน�้าได้

2. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า 

3. ฝึกการลืมตาใต้น�้า

4. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก

5. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า

6. ฝึกถีบเท้าออกจากขอบสระในท่าคว�่าและปล่อยให้ตัวไหลไปตามน�้า

7. ฝึกเตะเท้าคว�่า

8. ฝึกเตะเท้าหงาย
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9. ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย

10. ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก เอาเท้าลงก่อน

11. ฝึกการลอยตัว

12. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย

13. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว

14. ฝึกการตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยคนตกน�้า

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร เพิ่มได้ในชั่วโมงนี้ (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การ

ท�ากิจกรรมตามการเรียนรู้ของเด็ก

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. มีความคุ้นเคยกับน�้ามากขึ้น ทรงตัวในน�้าได้ดีขึ้น สามารถเดินเคลื่อนตัวไปในน�้าโดยใช้มือผลักและดึง

น�้าได้ และสามารถทรงตัวได้หลังจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย

2. สามารถเตะเท้าคว�่าได้ 

3. สามารถเตะเท้าหงายได้

4. สามารถกระโดดน�้าจากขอบสระน�้าลึกได้ 

5. ผลจากการฝึกซ�้าท�าให้ปฏิบัติในทักษะต่างๆได้ดีขึ้น เช่น การด�าน�้า การกลั้นหายใจในน�้า การลืมตาใต้

น�า้ ทกัษะการหายใจเข้าออกทางปาก การเกาะขวดน�า้ดืม่ลอยตวั และสามารถตะโกนเรยีกผูใ้หญ่ให้มาช่วยคนจม

น�้าได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ประเมินในทักษะการเรียกผู้ใหญ่มาช่วยเมื่อมีคนตกน�้า 
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การเตะเท้าคว�่า

   เป็นการเคลื่อนที่ไปในน�้าที่ผิวน�้าตามแนวนอน

   วิธีการฝึก

1) นอนคว�่าหน้าลงน�้า กลั้นหายใจไว้ ล�าตัวเหยียดตรงขนานกับผิวน�้า แขนท้ังสองเหยียดตรงไปเหนือ

ศีรษะ ท้องแขนแนบใบหู ขาเหยียดตรง

2) การเตะเท้าคว�่าให้ใช้กล้ามเน้ือต้นขาและโคนขาบังคับให้ท่อนขาขยับข้ึนลงและเน้นการสะบัดปลาย

เท้าให้น�้าออกไปจากหลังเท้าเพื่อให้มีแรงส่งล�าตัวให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้า ข้อเข่างอได้เล็กน้อย

รูปภาพชุดที่ 18  การเตะเท้าคว�่า

             

                       1

                      

2                                                                   3
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การเตะเท้าหงาย

เป็นการเคลื่อนที่ไปในน�้าที่ผิวน�้าตามแนวนอน

วิธีการฝึก

1) นอนหงายเงยหน้า ล�าตัวเหยียดตรงขนานกับผิวน�้า แขนทั้งสองเหยียดตรงแนบข้างล�าตัว ขาเหยียด

ตรง

2) การเตะเท้าหงายให้งอเข่าลงแล้วเตะเท้าขึ้นบิดปลายเท้าเข้าหากันเล็กน้อย การเตะเท้าหงายให้เน้น

การสะบัดหลังเท้าให้น�้าไหลออกไปจากปลายเท้า ทางหลังเท้าเพื่อให้มีแรงส่งล�าตัวให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้า เข่า

งอได้เล็กน้อยแต่อย่างอหรือยกเข่าขึ้นจะท่าให้ก้นงอหรือจมลงไป ท�าให้ล�าตัวด้านหลังต้านน�้า การเตะเท้าหงาย 

ปากและจมูกพ้นน�้า ท�าให้หายใจได้ตลอด เมื่อต้องการเคลื่อนที่ไปไกลๆ ให้ใช้มือที่แนบอยู่ข้างล�าตัวช่วยโบกน�้า

รูปภาพชุดที่ 19   การเตะเท้าหงาย
               

                 1

                

                 2
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 5

หัวข้อเรียนที่ 5  ฝึกการเตะเท้าให้ได้ระยะทาง 5 เมตรแล้วพลิกตัว ฝึกการ 
กระโดดจากขอบสระด้านน�้าลึกแล้ว ฝึกการลอยตัวให้ได้นาน 10 วินาที และฝึก
ปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อฝึกการเตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวหงาย ฝึกการเตะเท้าหงายและพลิกตัวคว�่า โดยปฏิบัติให้ได้ 5 เมตร 

ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึกแล้วลอยตัว ฝึกทักษะการลอยตัว ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงายให้ได้ 

10 วนิาท ีและฝึกโยนขวดน�า้ดืม่พลาสตกิเพือ่ช่วยผูป้ระสบภยัทางน�า้ รวมถงึฝึกเพิม่ในทกัษะส�าคญัอืน่ๆต่อเนือ่ง

สาระการเรียนรู้

1. ฝึกการเตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวหงาย ฝึกการเตะเท้าหงายและพลิกตัวคว�่า โดยเคลื่อนท่ีมีระยะทาง  

5 เมตร 

2. สอนการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า  

3. สอนวิธีโยนขวดน�้าดื่มพลาสติกเพื่อช่วยผู้ประสบภัยทางน�้า 

4. ฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่องจากชั่วโมงแรก เช่น ฝึกหายใจเข้าและออกทางปากได้ 5 ครั้ง ฝึก

การลอยตัว ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย และฝึกการเกาะขวดน�า้ด่ืมลอยตวั อย่างละ 10 วินาที ฝึกการยนืทรงตวั

จากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป 

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม  

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย

ขั้นด�าเนินการสอน

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า

2. ฝึกการลืมตาใต้น�้า

3. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 5 ครั้ง

4. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า

5. ฝึกถีบเท้าออกจากขอบสระในท่าคว�่าและปล่อยให้ตัวไหลไปตามน�้า

6. ฝึกเตะเท้าคว�่าระยะทาง 5 เมตร แล้วพลิกตัวนอนหงาย
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7. ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย

8. ฝึกเตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร แล้วพลิกตัวนอนคว�่า

9. ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก เอาเท้าลงก่อน แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า

10. ฝึกการลอยตัว 10 วินาที

11. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 10 วินาที

12. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 10 วินาที

13. ฝึกการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนขวดน�้าดื่มพลาสติก

ขั้นสรุป

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

 

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร (2) ครูผู้สอนสามารถสอนท่าการลอยตัวแบบนอนคว�่าท่าปลาเข็มได้ ในชั่วโมงนี้  (3) การเรียนการ

สอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตามการเรียนรู้ของเด็ก

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถเตะเท้าคว�่า เคลื่อนที่ได้เป็นระยะทาง 5 เมตรแล้วพลิกตัวได้

2. สามารถเตะเท้าหงาย เคลื่อนที่ได้เป็นระยะทาง 5 เมตรแล้วพลิกตัวได้

3. สามารถลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้าได้ หลังจากระโดดน�้าลงสระจากด้านน�้าลึก

4. สามารถใช้อุปกรณ์ลอยน�้าโยน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้

5. ผลจากการฝึกซ�า้ท�าให้สามารถปฏบิตัใินทกัษะต่างๆได้ดขีึน้ เช่น การด�าน�า้ การกลัน้หายใจ การลมืตา

ใต้น�า้ ทกัษะการหายใจเข้าออกทางปาก ฝึกการยนืทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�า่และเตะเท้าหงาย การลอยตวัสามารถ

ลอยตัวได้หลายท่า มีความมั่นใจในการลอยตัวในน�้ามากขึ้น และสามารถเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัวได้

การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ
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การลอยตัวแบบนอนคว�่า ท่าปลาเข็ม

ท่าปลาเข็มเป็นท่าที่เลียนแบบท่าทางของปลาเข็ม ลองจินตนาการถึงปลาเข็มตัวยาวๆ เพรียวๆ การว่าย

และลอยตัวในน�้าท่านี้ก็คล้ายๆ กัน

วิธีการฝึก

1) เริ่มจากยืนและยกเท้าข้างหนึ่งยันกับผนังขอบสระว่ายน�้า

2) ยืดแขนทั้งสองให้ตรงไปข้างหน้า หรือจะวางทับกันไว้ก็ได้ แต่ไม่ต้องจับให้แน่น อ้าปากกว้างๆ หายใจ

ลึกๆ ก้มหน้า เตรียมถีบตัวออกจากขอบสระ

3) ถีบตัวจากขอบสระพุ่งไปข้างหน้า ก้มหน้าผ่อนลมหายใจในน�้า แขนเหยียดตรึงขนานกับผิวน�้า เท้าทั้ง

สองข้างเหยียดตึงชิดกัน ขาก็ตีน�้าเบาๆ ไปเรื่อยๆ เมื่อหมดลมหายใจเงยหน้าขึ้นมาหายใจ และก้มหน้าลงไปท�า

แบบเดิมไปเรื่อยๆ

4) เมื่อต้องการกลับท่ายืน ให้ดึงเข่ามาที่หน้าอก  พร้อมทั้งเหยียดเท้ายืนในท่าเดิม   

ส�าหรับการตีขา ให้ตีขาเบาๆ หรือจะไม่ตีขาก็ได้ แต่อาจทรงตัวล�าบากขึ้นเล็กน้อยเวลาน�้าไม่นิ่ง แต่ก็

สามารถปฏบิตัแิบบไม่ตขีาได้ไม่ยาก หากไม่ตขีาให้ปล่อยให้ขาลอยน�า้ในท่าเดมิ คือ ขาเหยยีดตรง ขาสองข้างชิดกนั 
                         

 รูปภาพชุดที่ 20   ลอยตัวแบบนอนคว�่า ท่าปลาเข็ม      

        1                                   2                                               3
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การเตะเท้าคว�่าสลับกับการเตะเท้าหงาย

วิธีการฝึก

1) เมือ่เตะเท้าคว�า่ไปได้ระยะหนึง่จะหมดกลัน้หายใจ ให้กดมอืข้างใดข้างหนึง่ลงเพือ่ผลกัน�า้ให้ล�าตวัพลกิ 

ใช้มืออีกข้างหนึ่งดันน�้าต่อเพื่อช่วยพร้อมกับพลิกล�าตัวให้หงายขึ้น

2) แขนเม่ือกดและดันน�า้แล้ว ให้แนบอยูข้่างล�าตวั จดัล�าตวัให้ตรงขนานกบัผวิน�า้ และเตะเท้าหงายต่อไป

3) ระหว่างที่เตะเท้าหงายให้หายใจให้พอที่จะพลิกตัวเป็นท่าเตะเท้าคว�่าต่อไป

4) จากท่าเตะเท้าหงายจะพลิกเป็นท่าเตะเท้าคว�่า ให้เหวี่ยงแขนข้างใดข้างหนึ่งสะพายแล่งข้ามไหล่ข้าง

ตรงข้ามกับมือที่เหว่ียงเมื่อเหว่ียงแขนข้างนั้นสะพายแล่งข้ามไหล่ไปแล้วให้เหยียดแขนตรงข้ึนไปด้านหน้าเหนือ

ศีรษะพร้อมกับให้พลิกล�าตัวเป็นท่านอนคว�่าแล้วเตะเท้าคว�่าต่อไปส่วนแขนอีกข้างหนึ่งให้เหยียดตามขึ้นไปด้าน

หน้าให้อยู่เหนือศีรษะเช่นเดียวกัน

รูปภาพชุดที่ 21  การเตะเท้าคว�่าสลับกับการเตะเท้าหงาย

1                                                            2

       

 

                           

3                                                            4

5                                                            6

                                                                  

                                 7
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การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนขวดน�้าดื่มพลาสติก

การช่วยด้วยวธิโียนอปุกรณ์ลอยน�า้ เช่น ขวดน�า้ดืม่พลาสตกิ ห่วงชชูพี ถงัน�า้ ถงัแกลลอน ไปให้ผูป้ระสบภยั 

โดยโยนอปุกรณ์นัน้ๆ ไปให้ตรงตวัผูป้ระสบภยั ควรโยนให้โดนหรอืตกตรงหน้าของผูป้ระสบภยั เพือ่ทีผู่ป้ระสบภยั

จะได้จับหรอืเกาะอปุกรณ์พยงุตวั ลอยน�า้เพือ่รอความช่วยเหลือต่อไป แต่การช่วยด้วยการโยนอปุกรณ์แบบนีจ้ะ

ต้องมีความแม่นย�า หรือไม่ก็ต้องโยนให้หลายๆ ชิ้นเพราะหากโยนไม่แม่น ผู้ประสบภัยจะไม่สามารถจะเคลื่อนที่

มาจับอุปกรณ์ที่โยนให้ได้ การช่วยจะไม่ประสบความส�าเร็จและผู้ให้ความช่วยเหลือก็ไม่สามารถที่จะลงไปหยิบ 

อุปกรณ์นั้นๆ เอามาโยนให้ผู้ประสบภัยอีกครั้งได้

วิธีการฝึก  

1)  ให้นักเรียนยืนอยู่ที่ขอบสระว่ายน�้า

2)  ครูผู้สอนก�าหนดจุดสมมุติที่มีผู้ประสบภัยทางน�้าในสระว่ายน�้า

3)  ให้นักเรียนตะโกนบอกผู้ใหญ่ หรือคนรอบข้างในบริเวณใกล้เคียงว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตก

น�้า” และ ให้นักเรียนตะโกนบอกผู้ประสบภัยให้รู้ว่า มีคนจะให้ความช่วยเหลือแล้ว “ไม่ต้องตกใจ มาช่วยแล้ว 

เตะขาไว้ ตีขาไว้” จากนั้นให้โยนอุปกรณ์ (แผ่นโฟม ขวดน�้าดื่มพลาสติก ถังแกลลอน เสื้อชูชีพ) ไปยังต�าแหน่ง

หรอืใกล้กบัจดุสมมตุทิีม่ผู้ีประสบภยัทางน�า้อยู ่(ให้โยนอุปกรณ์หลายๆ ชิน้) ควรตะโกนบอกผูป้ระสบภยัว่าให้จบั

อปุกรณ์ทีโ่ยนให้ไว้ เช่น กรณทีีโ่ยนขวดน�า้พลาสตกิ ให้ตะโกนบอกผูป้ระสบภยัว่า “กอดขวดน�า้ไว้ กอดขวดน�า้ไว้”

4)  ให้นกัเรยีนจบัคู่กบัเพือ่นกัเรยีนอกีคน แล้วให้คนหนึง่แสดงบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทางน�า้ 

และอีกคนแสดงบทบาทเป็นผู้ประสบภัยทางน�้า

5)  ให้นักเรียนที่แสดงบทบาทเป็นผู้ประสบภัยทางน�้าลงไปอยู่ในน�้า แล้วให้นักเรียนที่แสดงบทบาทเป็น

ผู้ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทางน�า้แก่การโยนอปุกรณ์ (ขวดพลาสตกิ แกลลอน เส้ือชูชีพ ฯลฯ) เพือ่ช่วยเหลือตามข้อ 3

6)  ให้นักเรียนทั้งคู่สลับบทบาทกันอีกครั้งได้

รูปภาพชุดที่ 22   การช่วยด้วยวีธีการโยนขวดน�้าดื่มพลาสติก

1                                                            2

     

3                                                             4

ที่มาภาพ: คณะผู้จัดท�า
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 6

หัวข้อเรียนที่ 6  ฝึกการเตะเท้าเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวหงาย ฝึกการเตะเท้าหงาย
ใช้แขนผลกัน�า้ข้าง ๆ  ล�าตัวแล้วพลกิตวัคว�า่ โดยเคลือ่นทีใ่ห้ได้ระยะทางอย่างละ 10 
เมตร  ฝึกการลอยตวัท่าต่างๆให้ได้นาน 20 วนิาที และฝึกปฏบิติัซ�า้หัวข้ออ่ืนต่อจาก
ชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพือ่ฝึกการเตะเท้าคว�า่แล้วพลกิตวัหงาย ฝึกการเตะเท้าหงายใช้แขนผลกัน�า้ข้าง ๆ  ล�าตวั แล้วพลกิตวัคว�า่ 

ระยะทาง 10 เมตร ฝึกทักษะการลอยตัว, ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว โดยฝึก

ลอยตัว ให้ได้ 20 วินาที รวมถึงฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่อง

สาระการเรียนรู้

1. ฝึกการเตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวหงาย โดยเคลื่อนที่ระยะทาง 10 เมตร 

2. ฝึกการเตะเท้าหงายใช้แขนผลักน�้าข้าง ๆ ล�าตัว ระยะทาง 10 เมตร แล้วพลิกตัวนอนคว�่า

3. ฝึกการลอยตัว ฝึกการลอยตัวหงาย และฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว อย่างน้อยอย่างละ 20 วินาที  

4. ฝึกเพิม่ในทกัษะส�าคญัอืน่ๆต่อเนือ่ง คอื ฝึกการด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ เพิม่การฝึกหายใจเข้าและ

ออกทางปากจ�านวน 10 ครั้ง ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย ฝึกซ�้าการกระโดดน�้าจาก

ขอบสระแล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า การโยนขวดน�้าดื่มพลาสติกเพื่อช่วยผู้ประสบภัย

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป เท่าจ�านวนนักเรียนในกลุ่ม 

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม  

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย

ขั้นด�าเนินการสอน 

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า

2. ฝึกการลืมตาใต้น�้า

3. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 10 ครั้ง

4. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า

5. ฝึกถีบเท้าออกจากขอบสระในท่าคว�่าและปล่อยให้ตัวไหลไปตามน�้า
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6. ฝึกเตะเท้าคว�่าระยะทาง 10 เมตร แล้วพลิกตัวนอนหงาย

7. ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย

8. ฝึกเตะเท้าหงายใช้แขนผลักน�้าข้าง ๆ ล�าตัว ระยะทาง 10 เมตร แล้วพลิกตัวนอนคว�่า

9. ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก เอาเท้าลงก่อน แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า

10. ฝึกการลอยตัว 20 วินาที

11. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 20 วินาที

12. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 20 วินาที

13. ฝึกการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนขวดน�้าดื่มพลาสติก

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

           

ค�าอธิบายเพิ่มเติม

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตามการ

เรียนรู้ของเด็ก

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1.  สามารถเตะเท้าคว�่า เคลื่อนที่ได้เป็นระยะทาง 10 เมตรแล้วพลิกตัวได้

2.  สามารถเตะเท้าหงายใช้แขนผลักน�้าข้าง ๆ ล�าตัว ระยะทาง 10 เมตร แล้วพลิกตัวคว�่าได้

3.  สามารถลอยตัวท่าต่างๆได้อย่างละ 20 วินาที  

4.  ผลจากการฝึกซ�้าท�าให้ปฏิบัติในทักษะต่างๆได้ดีขึ้น เช่น การด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า การลืมตา 

ใต้น�า้ ทกัษะการหายใจเข้าออกทางปาก (ปฏบิตั ิ10 ครัง้) สามารถยนืทรงตวัจากท่าเตะเท้าคว�า่และเตะเท้าหงาย

รวมถึงสามารถลอยตัวได้หลังจากกระโดดน�้าลงสระจากขอบสระด้านลึก

การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ทดสอบทักษะการการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนขวดน�้าดื่มพลาสติก 
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 7

หวัข้อเรยีนท่ี 7  ชัว่โมงแรกของการฝึกลอยตวัแบบนอนคว�า่แล้วเงยหน้าหายใจ 
การลอยตัวในท่าต่างๆ ปฏิบัติให้ได้ 30 วินาที และเป็นชั่วโมงแรกของการฝึกช่วย
ผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ท่ีมีเชือกผูก และฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นต่อ
จากชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อฝึกลอยตัวแบบนอนคว�่า แล้วเงยหน้าหายใจ ฝึกทักษะการลอยตัว ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย ฝึก

การเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า โดยฝึกการ

ลอยตัวในแต่ละท่า 30 วนิาท ีฝึกช่วยผูป้ระสบภยัทางน�า้ด้วยการโยนอปุกรณ์ทีม่เีชอืกผกู รวมถงึฝึกเพิม่ในทกัษะ

ส�าคัญอื่นๆต่อเนื่อง

สาระการเรียนรู้

1. สอนการลอยตัวแบบนอนคว�่า แล้วเงยหน้าหายใจ

2. สอนการฝึกการลอยตวั ฝึกการลอยตวัหงาย, ฝึกการกระโดดน�า้จากขอบสระ แล้วลอยตวัแบบลกูหมา

ตกน�้า และฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว  โดยปฏิบัติอย่างละ 30 วินาที

3. สอนวิธีช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก

4. ฝึกเพิม่ในทกัษะส�าคญัอืน่ๆต่อเนือ่ง คอื ฝึกการด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ เพิม่การฝึกหายใจเข้าและ

ออกทางปากจ�านวน 10 ครั้ง ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย ฝึกซ�้าการเตะเท้าคว�่าแล้ว

พลิกตัวหงาย การเตะเท้าหงาย ใช้แขนผลักน�้าข้าง ๆ ล�าตัว แล้วพลิกตัวนอนคว�่า (ปฏิบัติ 10 เมตร)

ขั้นตอนการสอน การจัดกิจกรรม

ขั้นเตรียม  

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย

ขั้นด�าเนินการสอน  

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า

2. ฝึกการลืมตาใต้น�้า

3. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 10 ครั้ง

4. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ

5. ฝึกเตะเท้าคว�่าระยะทาง 10 เมตร แล้วพลิกตัวนอนหงาย

6. ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย

7. ฝึกเตะเท้าหงายใช้แขนผลักน�้าข้าง ๆ ล�าตัว ระยะทาง 10 เมตร แล้วพลิกตัวนอนคว�่า
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8. ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก เอาเท้าลงก่อน แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า 30 วินาที 

9. ฝึกการลอยตัว 30 วินาที

10. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 30 วินาที

11. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 30 วินาที

12. ฝึกการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก

ขั้นสรุป 

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตามการ

เรียนรู้ของเด็ก

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป

2. อุปกรณ์ที่มีเชือกผูก เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน ถุงพลาสติก

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถลอยตัวแบบนอนคว�่าแล้วเงยหน้าหายใจได้

2. สามารถลอยตวัท่าต่างๆได้อย่างละ 30 วินาที  ซึง่รวมถึงสามารถลอยตวัแบบลกูหมาตกน�า้ได้ 30 วินาที 

หลังจากกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก

3. สามารถช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูกได้

4. ผลจากการฝึกซ�้าท�าให้ปฏิบัติในทักษะต่างๆได้ดีขึ้น เช่น การด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า การลืมตา 

ใต้น�้า ทักษะการหายใจเข้าออกทางปาก  ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย รวมถึงทักษะ

การเตะเท้าคว�่า การเตะเท้าหงาย เคลื่อนที่แล้วพลิกตัว 

การวัดและประเมินผล  

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ทดสอบทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ลอยน�้าที่มีเชือกผูกเช่น ถังแกลลอน  

ถุงพลาสติก
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การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้าที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือ การช่วยจากบนบก โดยที่ผู้ให้

ความช่วยเหลือไม่ต้องลงน�้า และเป็นวิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าที่ปลอดภัยที่สุดส�าหรับเด็ก และนักเรียนที่

เริ่มเรียนว่ายน�้า

ให้นักเรียนตะโกนบอกผู้ใหญ่ หรือคนรอบข้างในบริเวณใกล้เคียงว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตกน�้า” 

และให้ตะโกนบอกผู้ประสบภัยให้รู้ว่า มีคนจะให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยพูดว่า “ไม่ต้องตกใจ มาช่วยแล้ว เตะ

ขาไว้ ตีขาไว้” จากนั้นให้รีบเร่งหาอุปกรณ์เพื่อโยน การช่วยด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก เช่น ห่วงชูชีพ ถังน�้า 

ถังแกลลอน ขวดน�้าดื่มพลาสติก ถุงพลาสติก ที่มีเชือกผูก เชือกที่ใช้ต้องมีความอ่อนตัว ไม่บิดเป็นเกลียว ขนาด

ประมาณ 4 หุน (0.5 นิ้ว)  ยาว 12-15 เมตร การโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก ให้ผู้โยนโยนอุปกรณ์ให้ข้ามศีรษะของ

ผูป้ระสบภยัไป เชอืกจะตกลงไปกระทบตวัผูป้ระสบภัย ควรตะโกนบอกผูป้ระสบภยัว่า “จบัเชอืกไว้ จบัเชอืกไว้” 

เมื่อผู้ประสบภัยจับเชือกได้แล้วให้สาวเชือกเพื่อลากเอาผู้ประสบภัยเข้าสู่ที่ปลอดภัย

รูปภาพชุดที่ 23   การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก

1                                                              2

 3                                                             4                     

                     

                               5
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 8

หวัข้อเรียนที ่8  การฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก เพิม่การปฏิบตัเิป็น 15 
ครั้งพร้อมเคลื่อนที่ การลอยตัวในท่าต่างๆให้ปฏิบัติ 30 วินาทีเช่นเดียวกับชั่วโมงที่
แล้ว การฝึกเตะเท้าคว�า่ การฝึกเตะเท้าหงาย เพ่ิมการปฏบิตัเิป็น 15 เมตร โดยการฝึก
เตะเท้าหงายให้เคลือ่นทีร่ะยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�า่  ชัว่โมงแรกของ
การฝึกช่วยผูป้ระสบภยัทางน�า้ด้วยการนอนราบลงกบัพืน้ยืน่แผ่นโฟม (Kickboard) 
และฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เพื่อฝึกในเรื่องการหายใจพร้อมการเคลื่อนที่ การลอยตัวแบบนอนคว�่า แล้วเงยหน้าหายใจ ฝึกทักษะ

การลอยตัว ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้า

ลึก แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า โดยฝึกการลอยตัวในแต่ละท่า 30 วินาที และฝึกทักษะใหม่คือ การฝึกช่วยผู้

ประสบภัยทางน�า้ด้วยการนอนราบลงกบัพืน้ ยืน่แผ่นโฟม (Kickboard) รวมถึงฝึกเพิม่ในทักษะส�าคญัอืน่ๆต่อเน่ือง

สาระการเรียนรู้ 

1. สอนการฝึกการลอยตวั, ฝึกการลอยตัวหงาย, ฝึกการกระโดดน�า้จากขอบสระ แล้วลอยตวัแบบลกูหมา

ตกน�้า และฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว  โดยปฏิบัติอย่างละ 30 วินาที

2. สอนการเคลื่อนที่ในน�้า การเตะเท้าหงายใช้แขนผลักน�้าข้าง ๆ  ล�าตัว ระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัว

เตะเท้าคว�่า รวมถึงการเตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวหงาย ปฏิบัติ 15 เมตร 

3. สอนให้ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการนอนราบลงกับพื้น ยื่นแผ่นโฟม (Kickboard)

4. ฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่อง คือ ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า การลืมตาใต้น�้า เพิ่มการ

ฝึกหายใจเข้าและออกทางปากจ�านวน 15 ครั้ง ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย สอนการ

ลอยตัวแบบนอนคว�่า แล้วเงยหน้าหายใจ การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม 

ขั้นเตรียม 

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย

ขั้นด�าเนินการสอน

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า

2. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 15 ครั้ง แล้วเคลื่อนที่ด้วย

3. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า แล้วเงยหน้าหายใจ

4. ฝึกเตะเท้าคว�่าระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวนอนหงาย 
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5. ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย 

6. ฝึกเตะเท้าหงายใช้แขนผลักน�้าข้าง ๆ ล�าตัว ระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า 

7. ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก เอาเท้าลงก่อน แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า 30 วินาที  

8. ฝึกการลอยตัว 30 วินาที

9. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 30 วินาที

10. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 30 วินาที

11. ฝึกการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูก

12. ฝึกการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการนอนราบลงกับพื้น ยื่นแผ่นโฟม (Kickboard)

ขั้นสรุป 

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตามการ

เรียนรู้ของเด็ก

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป

2. อุปกรณ์ที่มีเชือกผูก เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน ถุงพลาสติก

3. อุปกรณ์โฟม (Kickboard) 

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถเตะเท้าคว�่า เคลื่อนที่ได้เป็นระยะทาง 15 เมตรแล้วพลิกตัวนอนหงายได้ 

2. สามารถเตะเท้าหงายใช้แขนผลักน�้าข้าง ๆ ล�าตัว ระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่าได้ 

3. สามารถลอยตวัท่าต่างๆได้อย่างละ 30 วินาที  ซึง่รวมถึงสามารถลอยตวัแบบลกูหมาตกน�า้ได้ 30 วินาที 

หลังจากกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก

4. สามารถช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการนอนราบลงกับพื้น ยื่นแผ่นโฟม (Kickboard)

5. ผลจากการฝึกซ�้าท�าให้ปฏิบัติในทักษะต่างๆได้ดีขึ้น เช่น การด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า ทักษะการ

หายใจเข้าออกทางปาก สามารถปฏิบัติได้ 15 ครั้งพร้อมเคลื่อนที่ การยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้า

หงายรวมถึงทักษะ สามารถช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูกได้
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รูปภาพชุดที่ 24  การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นแผ่นโฟม 

1                                                             2

การวัดและประเมินผล  

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

 การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น แผ่นโฟม (Kickboard) 

การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น แผ่นโฟม (Kickboard) เป็นการช่วยผู้ประสบภัย

ทางน�้าที่มีอันตรายต่อผู้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าการโยนโดยเฉพาะส�าหรับเด็กเล็กๆ ที่อาจจะถูกผู้ประสบภัย

ดึงตกน�้าไปด้วย

การช่วยด้วยการยื่นแผ่นโฟม (Kickboard) เนื่องจากในสระว่ายน�้าจะมีโฟม (Kickboard) อยู่เป็นจ�านวน

มาก จึงควรสอนให้นักเรียนรู้จักใช้อุปกรณ์นี้ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้า แต่ต้องเน้นให้นักเรียนรู้ว่า เป็นการช่วยผู้

ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์เฉพาะในสระว่ายน�้า เพราะปกติในสถานที่อื่น ๆ  จะไม่มีโฟม (Kickboard) 

ให้ใช้ นักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นที่เหมาะสมแทน

ให้นักเรียนตะโกนบอกผู้ใหญ่ หรือคนรอบข้างในบริเวณใกล้เคียงว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตกน�้า” 

และให้ตะโกนบอกผู้ประสบภัยให้รู้ว่า มีคนจะให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยพูดว่า “ไม่ต้องตกใจ มาช่วยแล้ว เตะ

ขาไว้ ตีขาไว้” วิธีการยื่นแผ่นโฟมนั้น ให้ผู้ที่ช่วยนอนราบลงกับพื้นแล้วยื่นแผ่นโฟมให้ผู้ประสบภัยโดยจับแผ่น

โฟมไว้ให้มั่นคง พร้อมกับบอกให้ผู้ประสบภัยจับโฟมว่า “จับโฟมไว้ จับโฟมไว้” แล้วดึงเข้าหาขอบสระ เมื่อถึง

ขอบสระแล้วให้ท�าการช่วยเหลือให้ขึ้นขอบสระต่อไป 

ส�าหรับการเริ่มฝึกการยื่นแผ่นโฟมในชั่วโมงนี้ ผู้ฝึกอาจจะเริ่มจากการฝึกการยื่นโดยยังไม่ออกห่างจาก

ขอบสระมาก เมื่อมีความมั่นใจก็ให้ยื่นแผ่นโฟมช่วยผู้ประสบภัย ให้ออกห่างจากขอบสระมากขึ้น เช่น ห่างจาก

ขอบสระระยะ 1 ช่วงแขน
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 9

หวัข้อเรียนที ่9 การฝึกการหายใจเข้าและออกทางปากให้เพิม่การปฏบิตัเิป็น 20 
ครั้ง แล้วเคลื่อนที่ด้วยการลอยตัวในท่าต่างๆ ให้เพิ่มการปฏิบัติเป็น 40 วินาที การ
เกาะขวดน�้าดื่มลอยตัวให้เพิ่มการปฏิบัติเป็น 1 นาที การฝึกเตะเท้าคว�่าให้เคลื่อนที่
ระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย และการเตะเท้าหงายให้เคลื่อนที่ระยะ
ทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า  การฝึกช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการนอน
ราบลงกบัพืน้ ยืน่แผ่นโฟม (Kickboard) ในช่ัวโมงนีใ้ห้ปฏิบตัโิดยให้ยืน่แผ่นโฟมห่าง
จากขอบสระ 1 ช่วงแขน และฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่และฝึกซ�้าในทักษะที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อให้นักเรียนลอยตัว เคลื่อนที่ในน�้า ได้อย่าง

เป็นธรรมชาติ ทั้งในเรื่องการหายใจพร้อมการเคลื่อนที่ การเตะเท้าคว�่า การเตะเท้าหงาย การลอยตัวแบบนอน

คว�า่แล้วเงยหน้าหายใจ ฝึกการลอยตวัแบบนอนหงาย ฝึกการกระโดดน�า้จากขอบสระด้านน�า้ลกึ แล้วลอยตวัแบบ

ลูกหมาตกน�า้ โดยฝึกการลอยตัวในแต่ละท่า 40 วนิาท ีฝึกการเกาะขวดน�า้ดืม่ลอยตัว 1 นาท ีและฝึกในทกัษะการ

ช่วยผู้ประสบภยัทางน�า้ด้วยการนอนราบลงกบัพืน้ ยืน่แผ่นโฟม (Kickboard) โดยยืน่ห่างจากขอบสระ 1 ช่วงแขน

สาระการเรียนรู้

1. สอนการฝึกการลอยตัว ฝึกการลอยตัวหงาย ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระ แล้วลอยตัวแบบลูกหมา

ตกน�้า โดยปฏิบัติอย่างละ 40 วินาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 1 นาที

2. สอนนักเรียนให้เคลื่อนที่ไปในน�้า เตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย เตะเท้าหงายแล้วพลิกตัวเตะ

เท้าคว�่า โดยเคลื่อนที่ให้ได้ระยะทาง 15 เมตร ก่อนพลิกตัว

3. ฝึกเพิม่ในทกัษะส�าคญัอืน่ๆต่อเนือ่ง คอื ฝึกการด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ เพิม่การฝึกหายใจเข้าและ

ออกทางปากจ�านวน 20 ครั้งแล้วเคลื่อนที่ด้วย การยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย การลอยตัว

แบบนอนคว�า่แล้วเงยหน้าหายใจ ด้วยการนอนราบลงกบัพ้ืน ยืน่แผ่นโฟม (Kickboard) โดยยืน่ห่างจากขอบสระ 

1 ช่วงแขน

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม   

เตรียมอุปกรณ์  สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย

ขั้นด�าเนินการสอน 

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า

2. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 20 ครั้ง แล้วเคลื่อนที่ด้วย
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3. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ

4. ฝึกเตะเท้าคว�่าระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย

5. ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย

6. ฝึกเตะเท้าหงายใช้แขนผลักน�้าข้างๆ ล�าตัว ระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า

7. ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก เอาเท้าลงก่อน แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า 40 วินาที 

8. ฝึกการลอยตัว 40 วินาที

9. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 40 วินาที

10. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 1 นาที

11. ฝึกการช่วยผูป้ระสบภัยทางน�า้ด้วยการนอนราบลงกบัพืน้ ยืน่แผ่นโฟม (Kickboard) ช่วยผูป้ระสบภยั 

ห่างจากขอบสระ 1 ช่วงแขน 

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตามการ

เรียนรู้ของเด็ก

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป

2. อุปกรณ์แผ่นโฟม (Kickboard) 

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในน�้า เตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย เตะเท้าหงายแล้วพลิกตัวเตะเท้า

คว�่า โดยเคลื่อนที่ให้ได้ระยะทาง 15 เมตร ก่อนพลิกตัว

2. สามารถลอยตัว ลอยตัวหงาย กระโดดน�า้จากขอบสระ แล้วลอยตวัแบบลกูหมาตกน�า้ โดยปฏิบตัอิย่าง

ละ 40 วินาที และสามารถเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 1 นาทีได้

3. สามารถช่วยผู้ประสบภยัทางน�า้ด้วยการใช้อปุกรณ์แผ่นโฟม (Kickboard ) ได้โดยยืน่แผ่นโฟมห่างจาก

ขอบสระ 1 ช่วงแขน (ยื่นใกล้เข้าผู้ประสบภัยมากขึ้น โดยผู้ยื่นแผ่นโฟมยังมีความปลอดภัย)

4. ผลจากการฝึกซ�้าท�าให้ปฏิบัติในทักษะต่างๆได้ดีขึ้น เช่น การด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า ทักษะการ

หายใจเข้าออกทางปาก สามารถปฏิบัติได้ 20 ครั้งพร้อมเคลื่อนที่ การยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้า

หงาย ลอยตัวคว�่าแล้วเงยหน้าหายใจได้
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รูปภาพชุดที่ 25 การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นแผ่นโฟม

ให้ออกห่างจากขอบสระ 1 ช่วงแขน

1                                                              2                                                                    

3                                                              4

การวัดและประเมินผล  

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ประเมิน การด�าน�้า กลั้นหายใจใต้น�้า ลืมตาในน�้า การหายใจ ด�าน�้าเป่าลมเข้า ออกทางปาก 20 ครั้ง

การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น แผ่นโฟม (Kickboard) 

การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น แผ่นโฟม (Kickboard) เป็นการช่วยผู้ประสบภัย

ทางน�้าที่มีอันตรายต่อผู้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าการโยน โดยเฉพาะส�าหรับเด็กเล็กๆ ที่อาจจะถูกผู้ประสบภัย

ดึงตกน�้าไปด้วย

การช่วยด้วยการยื่นแผ่นโฟม (Kickboard) เนื่องจากในสระว่ายน�้าจะมีโฟม(Kickboard) อยู่เป็นจ�านวน

มาก จึงควรสอนให้นักเรียนรู้จักใช้อุปกรณ์นี้ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้า แต่ต้องเน้นให้นักเรียนรู้ว่า เป็นการช่วยผู้

ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์เฉพาะในสระว่ายน�้า เพราะปกติในสถานที่อื่น ๆ  จะไม่มีโฟม (Kickboard) 

ให้ใช้ นักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นที่เหมาะสมแทน

ให้นักเรียนตะโกนบอกผู้ใหญ่ หรือคนรอบข้างในบริเวณใกล้เคียงว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตกน�้า” 

และให้ตะโกนบอกผู้ประสบภัยให้รู้ว่า มีคนจะให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยพูดว่า “ไม่ต้องตกใจ มาช่วยแล้ว  

เตะขาไว้ ตขีาไว้” วธิกีารยืน่แผ่นโฟมนัน้ ให้ผูท้ีช่่วยนอนราบลงกบัพืน้แล้วยืน่แผ่นโฟมให้ผูป้ระสบภยัโดยจบัแผ่น

โฟมไว้ให้มั่นคง พร้อมกับบอกให้ผู้ประสบภัยจับโฟมว่า “จับโฟมไว้ จับโฟมไว้” แล้วดึงเข้าหาขอบสระ เมื่อถึง

ขอบสระแล้วให้ท�าการช่วยเหลือให้ขึ้นขอบสระต่อไป 

       ส�าหรับการฝึกการยื่นแผ่นโฟมในชั่วโมงนี้ ผู้ฝึกสามารถฝึกการช่วยผู้ประสบภัย ด้วยการยื่นโฟม  

ให้ห่างจากขอบสระ 1 ช่วงแขน
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 10

หัวข้อเรียนที่ 10  การฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้าน
ข้างซ้าย  ขวา การฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก ปฏิบัติ 20 ครั้ง แล้วเคลื่อนที่
ไปด้วยในน�้าลึก การลอยตัวในท่าต่างๆให้ปฏิบัติ 40 วินาที การเกาะขวดน�้าดื่ม
ลอยตัวปฏิบัติ 1 นาที การลอยตัวแบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง การฝึกเตะ
เท้าคว�่าให้เคลื่อนที่ระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย และการเตะเท้า
หงายให้เคลื่อนที่ระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า  และเป็นชั่วโมงแรก
ของการฝึกช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นท่อ PVC และฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่น
ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพือ่เรยีนรูท้กัษะใหม่และฝึกซ�า้ในทกัษะทีไ่ด้เรยีนไปแล้ว ทัง้ในเรือ่งการฝึกการด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ 

แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย  ขวา การหายใจพร้อมการเคลื่อนที่ การเตะเท้าคว�่า การเตะเท้าหงาย การลอยตัว

แบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย ฝึกการกระโดดน�า้จากขอบสระด้านน�้าลึก แล้ว

ลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า โดยฝึกการลอยตัวในแต่ละท่า 40 วินาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 1 นาที และ

ฝึกทักษะใหม่คือการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC

สาระการเรียนรู้

1. สอนการฝึกการลอยตัว ฝึกการลอยตัวหงาย ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระ แล้วลอยตัวแบบลูกหมา

ตกน�้า  โดยปฏิบัติอย่างละ 40 วินาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 1 นาที

2. สอนนักเรียนให้เคลื่อนที่ไปในน�้า เตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย เตะเท้าหงายแล้วพลิกตัวเตะ

เท้าคว�่า โดยเคลื่อนที่ให้ได้ระยะทาง 15 เมตร ก่อนพลิกตัว

3. สอนให้ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC

4. ฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่อง เช่น ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้าแล้วแล้วเคลื่อนที่ไปด้าน

ข้างซ้าย-ขวา การฝึกหายใจเข้าและออกทางปากจ�านวน 20 ครัง้แล้วเคลือ่นทีด้่วยในน�า้ลกึ ฝึกการยนืทรงตวัจาก

ท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย การลอยตัวแบบนอนคว�่าแล้วเงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง 

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม   

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

ขั้นด�าเนินการสอน  

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย ขวา 

2. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 20 ครั้ง แล้วเคลื่อนที่ด้วย ในน�้าลึก 
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3. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

4. ฝึกเตะเท้าคว�่าระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย

5. ฝึกการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและเตะเท้าหงาย

6. ฝึกเตะเท้าหงายใช้แขนผลักน�้าข้างๆ ล�าตัว ระยะทาง 15 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า

7. ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก เอาเท้าลงก่อน แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า 40 วินาที

8. ฝึกการลอยตัว 40 วินาที

9. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 40 วินาที

10. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 1 นาที

11. ฝึกการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้น

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะ

สมได้ตามสมควร (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ตามการเรียนรู้ของเด็ก

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป

2. ท่อ PVC 

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในน�้า เตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย เตะเท้าหงายแล้วพลิกตัวเตะเท้า

คว�่า โดยเคลื่อนที่ให้ได้ระยะทาง 15 เมตร ก่อนพลิกตัว

2. สามารถลอยตัว ลอยตวัหงาย กระโดดน�า้จากขอบสระ แล้วลอยตวัแบบลกูหมาตกน�า้ โดยปฏบิตัอิย่าง

ละ 40 วินาที และสามารถเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 1 นาทีได้

3. สามารถช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC

4. ผลจากการฝึกซ�า้ท�าให้ปฏบัิติในทักษะต่างๆได้ดข้ึีน เช่น การด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ พร้อมเคล่ือนที่

ซ้าย-ขวา ทักษะการหายใจเข้าออกทางปาก สามารถปฏิบัติได้ 20 ครั้งพร้อมเคลื่อนที่ การยืนทรงตัวจากท่าเตะ

เท้าคว�่าและเตะเท้าหงายลอยตัวคว�่าแล้วเงยหน้าหายใจได้  5 ครั้ง
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การวัดและประเมินผล  

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ทดสอบทักษะการยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่า และยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าหงาย

การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น ท่อ PVC ไม้พลอง กิ่งไม้ หรือ Swimming

Noodle

การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น ท่อ PVC ไม้พลอง กิ่งไม้ หรือ Swimming Noodle 

เป็นการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าที่มีอันตรายต่อผู้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าการโยน โดยเฉพาะส�าหรับเด็กเล็กๆ 

ที่อาจจะถูกผู้ประสบภัยดึงตกน�้าไปด้วย

ส�าหรับการช่วยด้วยการยื่นไม้ยาว เช่น ท่อพีวีซี ไม้พลอง กิ่งไม้ หรือ Swimming Noodle ฯลฯ การช่วย

ให้ผู้ที่เข้าไปช่วย ยืน ในลักษณะยืนเท้าน�าและเท้าตาม ยืนให้มั่นคง โดยเท้าน�าท�าหน้าที่ยันพื้นเมื่อถูกดึง หรือ

เมื่อออกแรงดึงผู้ประสบภัยเข้าฝั่ง 

เท้าตามคือเท้าหลัง ให้ทิ้งน�้าหนักส่วนใหญ่ลงที่เท้าหลัง เพื่อให้ศูนย์ถ่วงของร่างกายมาอยู่ที่เท้าหลัง

ให้นักเรียนตะโกนบอกผู้ใหญ่ หรือคนรอบข้างในบริเวณใกล้เคียงว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตกน�้า” 

และให้ตะโกนบอกผู้ประสบภัยให้รู้ว่า มีคนจะให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยพูดว่า “ไม่ต้องตกใจ มาช่วยแล้ว เตะ

ขาไว้ ตีขาไว้”

เมือ่ยนืได้มัน่คงแล้วให้ใช้สองมอืจบัอปุกรณ์ทีจ่ะยืน่ให้แน่น ย่อตวัลงให้ต�า่เพือ่ลดจุดศนูย์ถ่วงให้ยนืได้ม่ันคง

ขึน้ ไม่ถกูผูป้ระสบภยัดงึตกน�า้ จากนัน้ยืน่อุปกรณ์ไปทางด้านข้างของผูป้ระสบภยั วาดอปุกรณ์เข้าไปหาผูป้ระสบ

ภัย และบอกให้จับอุปกรณ์นั้นๆไว้ โดยตะโกนบอกว่า “จับไม้ไว้ จับไม้ไว้”  เมื่อผู้ประสบภัยจับอุปกรณ์ได้แล้ว

ให้ถอยหลังห่างออกมาจากขอบสระ 1 ก้าว ย่อตัวลงแล้วค่อยๆสาวไม้ดึงผู้ประสบภัยเข้าหาขอบสระ จากนั้นให้

ช่วยเหลือขึ้นสระ หรือฝั่ง ต่อไป
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รูปภาพชุดที่ 26  การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น ท่อ PVC

1                                                              2                                                          

3                                                             4                                                         

5                                                              6                                              

                               7
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 11

หัวข้อเรียนที่ 11  การฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้าน
ข้างซ้าย ขวา การฝึกการหายใจเข้า และออกทางปาก ปฏิบัติ 20 ครั้งแล้วเคลื่อนที่
ไปด้วยในน�้าลึก การลอยตัวในท่าต่างๆให้เพิ่มการปฏิบัติเป็น 50 วินาที การเกาะ
ขวดน�า้ดืม่ลอยตวัเพิม่การปฏบิตัเิป็น 2 นาท ีการเคลือ่นทีใ่นน�า้ฝึกทกัษะใหม่คอื การ
เตะเท้าคว�่า(หงาย)แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย(คว�่า)แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า(หงาย) 
โดยให้พลิกตวัทกุระยะ 5 เมตร ในชัว่โมงนีใ้ห้ฝึกช่วยผูป้ระสบภยัทางน�า้ด้วยการย่อ
ตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC ห่างจากขอบสระ 2 เมตร และฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นต่อจาก
ชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่และฝึกซ�้าในทักษะที่ได้เรียนไปแล้ว ทั้งในเรื่องการฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้

น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย ขวา การหายใจพร้อมการเคลื่อนที่ในน�้าลึก การเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วพลิก

ตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า) แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า (หงาย) การลอยตัวแบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ ฝึกการลอยตัว

แบบนอนหงาย ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า โดยฝึกการลอยตัวใน

แต่ละท่า 50 วินาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 2 นาที รวมถึงฝึกซ�้าในทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วย

การ ยื่นท่อ PVC

สาระการเรียนรู้

1. สอนการฝึกการลอยตัว ฝึกการลอยตัวหงาย ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระ แล้วลอยตัวแบบลูกหมา

ตกน�้า  โดยปฏิบัติอย่างละ 50 วินาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 2 นาที

2. สอนนักเรียนให้เคลื่อนที่ไปในน�้า การเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า) แล้วพลิก

ตัวเตะเท้าคว�่า (หงาย) โดยให้พลิกตัวทุกระยะ 5 เมตร

3. สอนให้ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC ห่างจากขอบสระ 2 เมตร

4. ฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่อง เช่น ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้าแล้วแล้วเคลื่อนที่ไปด้าน

ข้างซ้าย-ขวา การฝึกหายใจเข้าและออกทางปากจ�านวน 20 ครัง้แล้วเคลือ่นทีด้่วยในน�า้ลกึ การลอยตวัแบบนอน

คว�่าแล้วเงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง 



110

ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม   

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

ขั้นด�าเนินการสอน  

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย-ขวา

2. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 20 ครั้ง แล้วเคลื่อนที่ด้วย ในน�้าลึก

3. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่าเงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

4. ฝึกเตะเท้าคว�่าระยะทาง 5 เมตร พลิกตัวเตะเท้าหงาย 5 เมตร พลิกตัวเตะเท้าคว�่า ระยะทาง 5 เมตร

5. ฝึกเตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร พลกิตวัเตะเท้าคว�า่ 5 เมตร พลกิตวัเตะเท้าหงาย ระยะทาง 5 เมตร

6. ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึก เอาเท้าลงก่อน แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า 50 วินาที

7. ฝึกการลอยตัว 50 วินาที

8. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 50 วินาที

9. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 2 นาที

10. ฝึกวิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC ช่วยผู้ประสบภัยห่างจากขอบสระ 

2 เมตร

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมท่ีเหมาะสม

ได้ตามสมควร (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตาม 

การเรียนรู้ของเด็ก

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป

2. ท่อ PVC
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ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในน�้า การเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า) แล้วพลิกตัว

เตะเท้าคว�่า (หงาย) โดยพลิกตัวทุกระยะ 5 เมตรได้

2. สามารถลอยตัว ลอยตัวหงาย กระโดดน�า้จากขอบสระ แล้วลอยตวัแบบลกูหมาตกน�า้ โดยปฏิบตัอิย่าง

ละ 50 วินาที และสามารถเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 2 นาทีได้

3. สามารถช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC ห่างจากขอบสระ 2 เมตร

4. ผลจากการฝึกซ�า้ท�าให้ปฏบัิติในทกัษะต่างๆได้ดีข้ึน เช่น การด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ พร้อมเคลือ่นที่

ซ้าย-ขวา ทักษะการหายใจเข้าออกทางปาก สามารถปฏิบัติได้ 20 ครั้งพร้อมเคลื่อนที่ในน�้าลึก ลอยตัวคว�่าแล้ว

เงยหน้าหายใจได้  5 ครั้ง

การวัดและประเมินผล  

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ทดสอบทักษะการลอยตัวคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

4. ทดสอบทักษะการช่วยคนตกน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ ระยะทาง 2-4 เมตร เช่น แผ่นโฟม ท่อ PVC 
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 12

หัวข้อเรียนท่ี 12 การฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไป
ด้านข้างซ้าย ขวา เพิ่มระยะทางเป็น 2 เมตร การลอยตัวท่านอนหงาย  การกระ
กระโดดจากขอบสระด้านน�้าลึกแล้วลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า เพิ่มการปฏิบัติเป็น 1 
นาที การเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัวเพิ่มการปฏิบัติเป็น 3 นาที การเตะเท้าคว�่า (หงาย) 
แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า)แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า (หงาย) โดยให้พลิกตัวทุก
ระยะ 5 เมตร การฝึกทักษะใหม่ในชั่วโมงนี้คือ การลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า เตะเท้า
คว�่า (หงาย) กลับ ปฏิบัติ 5 เมตร การฝึกเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ การกระ
โดดน�า้ท่าพุง่หลาวจากท่านัง่ทีข่อบสระ และการเคล่ือนท่ีไปจบัอุปกรณ์ในน�า้ต้ืน ฝึก
ปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่และฝึกซ�้าในทักษะที่ได้เรียนไปแล้ว ทั้งในเรื่องการฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้

น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย ขวา การหายใจพร้อมการเคลื่อนท่ีในน�้าลึก ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระ

ด้านน�้าลึก แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า โดยฝึกการลอยตัวในแต่ละท่า 1 นาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 

3 นาที การลอยตัวแบบนอนคว�่าเงยหน้าหายใจ การเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า) แล้ว

พลิกตัวเตะเท้าคว�่า (หงาย) โดยให้พลิกตัวทุกระยะ 5 เมตร เรียนรู้ทักษะใหม่คือการฝึกทักษะใหม่ในชั่วโมงนี้คือ 

การลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า เตะเท้าคว�่า (หงาย) กลับ การฝึกเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ การกระโดดน�้าท่า

พุ่งหลาวจากท่านั่งที่ขอบสระ และการเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ในน�้าตื้น

สาระการเรียนรู้ 

1. สอนการลอยตัวหงาย ฝึกการกระโดดน�้าจากขอบสระ แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า โดยปฏิบัติ 

อย่างละ 1 นาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที

2. สอนนกัเรยีนให้ลอยตวัจากนัน้เคลือ่นท่ีไปในน�า้ โดยสอนการลอยตวัท่าลกูหมาตกน�า้ เตะเท้าคว�า่กลบั/

เตะเท้าหงายกลับ ปฏิบัติท่าละ 5 เมตร

3. สอนการฝึกเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์

4. สอนการกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาว จากท่านั่งที่ขอบสระ 

5. สอนการเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ในน�้าตื้น

6. ฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่อง เช่น ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้าแล้วแล้วเคลื่อนที่ไปด้าน

ข้างซ้าย-ขวา เพิ่มระยะทางเป็น 2 เมตร การฝึกหายใจเข้าและออกทางปากจ�านวน 20 ครั้งแล้วเคลื่อนที่ด้วยใน

น�้าลึก การลอยตัวแบบนอนคว�่าแล้วเงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง 
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ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม   

เตรียมอุปกรณ์  สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

ขั้นด�าเนินการสอน  

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย ขวา ระยะทาง 2 เมตร

2. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 20 ครั้ง แล้วเคลื่อนที่ด้วย ในน�้าลึก

3. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

4. ฝึกเตะเท้าคว�่าระยะทาง 5 เมตร พลิกตัวเตะเท้าหงาย 5 เมตร พลิกตัวเตะเท้าคว�่าระยะทาง 5 เมตร

5. ฝึกเตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร พลิกตัวเตะเท้าคว�่า 5 เมตร พลิกตัวเตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร

6. ลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า เตะเท้าคว�่ากลับ ระยะทาง 5 เมตร

7. ลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า เตะเท้าหงายกลับ ระยะทาง 5 เมตร

8. ฝึกเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์

9. ฝึกการกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาวจากท่านั่งที่ขอบสระ

10. ฝึกกระโดดน�้า เอาเท้าลงก่อนในน�้าลึก ลอยตัว 1 นาที

11. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 1 นาที

12. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที

13. ฝึกการเคลื่อนที่ในน�้าตื้น ไปจับอุปกรณ์ลอยน�้า

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร (2) เด็กๆได้เรียนการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัวตั้งแต่ช่ัวโมงแรก และได้เรียนการกระโดดน�้าจากของ

สระด้านน�้าลึกตั้งแต่ชั่วโมงที่ 3 ครูผู้สอนสามารถผนวกทั้งสองทักษะโดยฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที

จากการกระโดดจากขอบสระได้ในชั่วโมงนี้ (3) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอน

การสอน การท�ากิจกรรมตามการเรียนรู้ของเด็ก

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป
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ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในน�้า โดยเตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวเตะเท้าหงายแล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า  การ

เตะเท้าหงายแล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่าแล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย ปฏิบัติ 15 เมตร โดยให้พลิกตัวทุกระยะ 5 เมตร

2. สามารถลอยตัวหงาย กระโดดน�้าจากขอบสระ แล้วลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า โดยปฏิบัติอย่างละ 1 

นาที และสามารถเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาทีได้

3. สามารถลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า เตะเท้าคว�่ากลับ  เตะเท้าหงายกลับได้ ปฏิบัติท่าละ 5 เมตร

4. สามารถเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์

5. สามารถกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาว จากท่านั่งที่ขอบสระ 

6. สามารถเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ในน�้าตื้น

7. ผลจากการฝึกซ�า้ท�าให้ปฏบัิติในทกัษะต่างๆได้ดีข้ึน เช่น การด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ พร้อมเคลือ่นที่

ซ้าย-ขวา ทักษะการหายใจเข้าออกทางปาก สามารถปฏิบัติได้ 20 ครั้งพร้อมเคลื่อนที่ในน�้าลึก ลอยตัวคว�่าแล้ว

เงยหน้าหายใจได้  5 ครั้ง

การวัดและประเมินผล  

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ทดสอบทักษะการลอยตัวคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง
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รูปภาพชุดที่ 27   การกอดขวดน�้าดื่มพลาสติกลอยตัว จากการกระโดดลงน�้าจากขอบสระ

        

1                                                              2

3                                                             4

การกระโดดพุ่งหลาว จากท่านั่งที่ขอบสระ

ควรฝึกในระดับน�า้ประมาณอก - คาง และเพือ่ความปลอดภยัครผููส้อนควรคอยช่วยอยูใ่นน�า้ การกระโดด

พุ่งหลาวลงน�้า จะต้องจัดท่าของร่างกายให้เป็นเสมือนไม้แหลมเสียบลงน�้า คือ จัดให้ปลายนิ้ว ท่อนแขน ศีรษะ 

ล�าตัว ขา หัวเข่า ปลายเท้า ทั้งหมดจะต้องเป็นเสมือนแท่งไม้แหลมเสียบลงน�้า ณ จุดจุดเดียว ล�าตัวอาจจะโค้ง

เล็กน้อยได้แต่ต้องพยายามให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายลงน�้าที่จุดจุดเดียว

วิธีการฝึก

1) ให้นักเรียนนั่งที่ขอบสระ ห้อยเท้าลงน�้า

2) ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหยียดตรงแนบใบหู ก้มหน้าลงให้ใบหูอยู่ใต้ท้องแขน

3) โน้มตัวไปข้างหน้าให้น�้าหนักตัวค่อยๆ เลื่อนไปด้านหน้าโค้งตัวลงไปอีกจนตัวหล่นลงไปในน�้า

4) เมื่อน�้าหนักตัวจะหล่นลงน�้าให้เหยียดตัวตรง ล�าตัวอาจจะโค้งได้เล็กน้อย พยายามให้ส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย (ปลายนิ้ว ท่อนแขน ศีรษะ ล�าตัว ขา หัวเข่า ปลายเท้า)  ลงน�้า ณ จุดเดียวกัน

5) เมือ่ลงน�า้ไปแล้วปล่อยล�าตวัทีเ่หยยีดตรงไหลตามแรงส่งไปข้างหน้าจนเกอืบหมดแรงส่งจึงเงยหน้าหยุด

ยืนขึ้น

การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด

การใช้ขวดน�้าดื่มพลาสติก (กระโดดลงน�้าจากขอบสระ แล้วลอยตัวกอดกอดขวดน�้าดื่มพลาสติก)

วิธีการฝึก

ให้นักเรียนยืนบนขอบสระ กอดขวดน�้าด่ืมพลาสติกไว้กลางหน้าอก กระโดดลงน�้า เตะขาให้ตัวลอยข้ึน

เหนือน�้า แล้วพลิกหงายให้ล�าตัวขนานกับน�้า มือทั้ง 2 ข้างกอดขวดน�้าดื่มพลาสติก ลอยตัว 3 นาที
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รูปภาพชุดที่ 28  การกระโดดพุ่งหลาว จากท่านั่งที่ขอบสระ

1                                                             2                                          

3                                                            4

5                                                            6

                               7 
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 13

หัวข้อเรียนที่ 13 การฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้าน
ข้างซ้าย ขวา ปฏิบัติ 2 เมตร การลอยตัวท่านอนหงายเพิ่มการปฏิบัติเป็น 2 นาที 
การเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว ปฏิบัติ 3 นาที การเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วพลิกตัวเตะ
เท้าหงาย (คว�่า) แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า (หงาย) โดยให้พลิกตัวทุกระยะ 5 เมตร 
การลอยตวัท่าลกูหมาตกน�า้ เตะเท้าคว�า่ (หงาย) กลับ ปฏบิติั 5 เมตร การฝึกเตะเท้า
คว�า่และใช้แขนฟรสีไตล์ เพิม่การปฏบิติัเป็น 5 เมตร การฝึกทักษะใหม่ในชัว่โมงน้ีคอื 
การว่ายท่าวัดวา โดยการเตะเท้าคว�า่ หมนุแขนลงน�า้สลบักนั เงยหน้าหายใจ ปฏบิตัิ 
5 เมตร การกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาวจากท่านั่งยองๆที่ขอบสระ และการเคลื่อนที่ไป
จับอุปกรณ์ในน�้าลึก ฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่และฝึกซ�้าในทักษะที่ได้เรียนไปแล้ว ทั้งในเรื่องการฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้

น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย ขวา การหายใจพร้อมการเคลื่อนที่ในน�้าลึก การลอยตัวท่านอนหงาย 2 นาที 

ฝึกการกระโดดน�้าในน�้าลึกแล้วลอยตัว 1 นาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที การลอยตัวแบบนอนคว�่า

เงยหน้าหายใจ การเคลือ่นทีด้่วยการเตะเท้าคว�า่ (หงาย) แล้วพลกิตวัเตะเท้าหงาย (คว�า่) แล้วพลิกตวัเตะเท้าคว�า่ 

(หงาย) การลอยตวัท่าลกูหมาตกน�า้แล้วเตะเท้าคว�า่ (หงาย) กลบั การฝึกเตะเท้าคว�า่และใช้แขนฟรสีไตล์ 5 เมตร 

การฝึกทักษะใหม่ในชั่วโมงนี้คือ การว่ายท่าวัดวา ฝึกเงยหน้าหายใจ 5 เมตร การกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาวจากท่า

นั่งยองๆที่ขอบสระ และ การเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ในน�้าลึก

สาระการเรียนรู้ 

1. สอนการลอยตัวหงาย 2 นาที  ฝึกการกระโดดน�้าในน�้าลึกแล้วลอยตัว 1 นาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่ม

ลอยตัว 3 นาที

2. สอนนกัเรยีนให้ลอยตวัจากนัน้เคลือ่นท่ีไปในน�า้ โดยสอนการลอยตวัท่าลกูหมาตกน�า้ เตะเท้าคว�า่กลบั/

เตะเท้าหงายกลับ ปฏิบัติท่าละ 5 เมตร  การเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า) แล้วพลิกตัว

เตะเท้าคว�่า(หงาย

3. สอนการเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ 5 เมตร

4. สอนการว่ายท่าวัดวา เงยหน้าหายใจ 5 เมตร

5. สอนการกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาว จากท่ายองๆที่ขอบสระ 

6. สอนการเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ในน�้าลึก

7. ฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่อง เช่น ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้าแล้วแล้วเคลื่อนที่ไปด้าน

ข้างซ้าย-ขวา ระยะทาง 2 เมตร การฝึกหายใจเข้าและออกทางปากจ�านวน 20 ครั้งแล้วเคลื่อนที่ด้วยในน�้าลึก 

การลอยตัวแบบนอนคว�่าแล้วเงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง 
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ขั้นตอนการสอน การจัดกิจกรรม

ขั้นเตรียม   

เตรียมอุปกรณ์  สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

ขั้นด�าเนินการสอน   

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย ขวา ระยะทาง 2 เมตร

2. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 20 ครั้ง แล้วเคลื่อนที่ด้วย ในน�้าลึก

3. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

4. ฝึกเตะเท้าคว�่าระยะทาง 5 เมตร พลิกตัวเตะเท้าหงาย 5 เมตร พลิกตัวเตะเท้าคว�่าระยะทาง 5 เมตร

5. ฝึกเตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร พลกิตวัเตะเท้าคว�า่ 5 เมตร พลกิตวั เตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร

6. ฝึกลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า เตะเท้าคว�่ากลับ ระยะทาง 5 เมตร

7. ฝึกลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า เตะเท้าหงายกลับ ระยะทาง 5 เมตร

8. ฝึกเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ ระยะทาง 5 เมตร

9. ฝึกเตะเท้าคว�่า หมุนแขนลงน�้าสลับกัน เงยหน้าหายใจ ระยะทาง 5 เมตร (ว่ายท่าวัดวา)

10. ฝึกการกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาวจากท่านั่งยอง ๆ ที่ขอบสระ

11. ฝึกกระโดดน�้า เอาเท้าลงก่อนในน�้าลึก ลอยตัว 1 นาที

12. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 2 นาที

13. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที

14. ฝึกการเคลื่อนที่ในน�้าลึก ไปจับอุปกรณ์ลอยน�้า ระยะทาง 3 เมตร

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมท่ีเหมาะสม

ได้ตามสมควร (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตาม 

การเรียนรู้ของเด็ก

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้นไป

2. อุปกรณ์ลอยน�้า เช่น ขวดน�้าพลาสติก แกลลอน ห่วงชูชีพ 
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ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในน�้า แล้วพลิกตัวเปลี่ยนท่าได้ โดยการเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วพลิกตัวเตะ

เท้าหงาย (คว�่า) แล้วพลิกตัวเตะเท้าคว�่า (หงาย) โดยให้พลิกตัวทุกระยะ 5 เมตร

2. สามารถลอยตัวท่านอนหงาย 2 นาทีได้ กระโดดน�้าด้านน�้าลึก แล้วลอยตัว 1 นาทีได้ และสามารถ

เกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาทีได้

3. สามารถลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า เตะเท้าคว�่ากลับ  เตะเท้าหงายกลับได้ ปฏิบัติท่าละ 5 เมตร

4. สามารถเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ ระยะทาง 5 เมตร

5. สามารถว่ายท่าวัดวา เงยหน้าหายใจ 5 เมตร 

6. สามารถกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาว จากท่านั่งยองๆที่ขอบสระ 

7. สามารถเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ในน�้าลึก

8. ผลจากการฝึกซ�า้ท�าให้ปฏบิตัใินทกัษะต่างๆ ได้ดขีึน้ เช่น การด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ พร้อมเคลือ่นที่

ซ้าย-ขวา ทักษะการหายใจเข้าออกทางปาก สามารถปฏิบัติได้ 20 ครั้งพร้อมเคลื่อนที่ในน�้าลึก ลอยตัวคว�่าแล้ว

เงยหน้าหายใจได้  5 ครั้ง

การวัดและประเมินผล  

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ทดสอบทักษะการเตะเท้าคว�่า ดึงแขนฟรีสไตล์ 5 เมตร

4. ทดสอบทักษะการลอยตัวคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

5. ทดสอบการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที
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การว่ายท่าวัดวา

นักเรยีนได้ฝึกทกัษะเบือ้งต้นเกีย่วกบัการว่ายน�า้ไปแล้วอย่างครบถ้วนและต่อเนือ่ง ในชัว่โมงนีน้กัเรยีนจะ

เริม่ฝึกหดัเตะเท้าหมนุแขนว่ายท่าวดัวาและหายใจ โดยเริม่จากใกล้ๆ แล้วค่อยๆเพิม่ระยะทางขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ฝึกให้

นักเรียนสามารถเคลื่อนที่ในน�้า และเงยหน้าหายใจได้ 

วิธีการฝึก

1.ลักษณะของล�าตัวและการเตะเท้า  ให้เริ่มฝึกหัดจากการโผตัวไปข้างหน้าพร้อมกับเตะเท้าคว�่าสลับขึ้น

ลง (ไม่เกร็ง) ศีรษะก้มขนานกับล�าตัวกลั้นหายใจ แขนทั้งสองเหยียดไปข้างหน้า

2.การลอยตัวเตะเท้าพร้อมกับการใช้แขน  เมื่อตัวพุ่งไปข้างหน้าและเตะเท้าคว�่า  แขนทั้งสองที่เหยียดไป

เหนอืศรีษะให้กดฝ่ามือข้างใดข้างหนึง่ลง (หมนุแขนลงในน�า้) แขนตรงผ่านล�าตวัไปจนสุดด้านหลังขณะทีจ่ะยกแขน

ทีอ่ยูด้่านหลงัไปข้างหน้าก็ให้กดฝ่ามอืทีอ่ยูเ่หนือศรีษะอกีข้างหน่ึงลงเช่นเดยีวกับครัง้แรก (สลบัหมุนแขนอกีข้างลง

ในน�า้) เวลาเดียวกันก็ยกแขนทีอ่ยูด้่านหลังพ้นน�า้กลบัไปยงัทีเ่ดมิ  สลบักนัช้าๆ ขณะทีเ่ท้ายงัเตะสลบัขึน้ลงตลอด

3.การว่ายน�้าพร้อมกับการหายใจ  ผู้เรียนสามารถว่ายท่าวัดวาโดยเงยหน้าไว้เพื่อหายใจ ขณะเดียวกันก็

หมนุแขนลงใต้น�า้สลบักนัพร้อมเตะเท้า หรอืผูเ้รยีนสามารถสลบัเงยหน้าหายใจ ส�าหรบัการฝึกแบบสลบัเงยหน้า

หายใจ การเริ่มต้นเมื่อผู้ว่ายน�้าจะเงยหน้าหายใจ ให้หันหน้าเอียงขึ้นด้านข้าง ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้เป็นระยะ เพื่อ

หายใจทางปากเอาอากาศเข้าไป โดยให้หายใจเข้าทางปากให้เต็มท่ีอย่างรวดเร็ว ก่อนจะหันหน้ากลับไปก้มลง

มองพื้นสระว่าย ค่อยๆ หายใจออกให้หมด ขณะหายใจเท้าเตะสลับขึ้นลงตลอดแขนขวาคงว่ายสลับกับแขนซ้าย

พร้อมกับหายใจ ท�าซ�้าอย่างเดิมเมื่อต้องการเงยหน้าหายใจ

การกระโดดพุ่งหลาวจากท่านั่งยองๆ

ควรฝึกในระดับน�า้ประมาณอก - คาง และเพือ่ความปลอดภัยครคูวรคอยช่วยอยูใ่นน�า้การกระโดดพุง่หลาว

ลงน�้า จะต้องจัดท่าของร่างกายให้เป็นเสมือนไม้แหลมเสียบลงน�้า คือ จัดให้ปลายนิ้ว ท่อนแขน ศีรษะ ล�าตัว ขา 

หัวเช่า ปลายเท้า ทั้งหมดจะต้องเป็นเสมือนแท่งไม้แหลมเสียบลงน�้า ณ จุดจุดเดียว ล�าตัวอาจจะโค้งเล็กน้อยได้

แต่ต้องพยายามให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายลงน�้าที่จุดจุดเดียว

วิธีการฝึก

1) ให้นักเรียนนั่งยองๆ ที่ขอบสระ แยกเข่าทั้งสองออกจากกันเล็กน้อย

2) ใช้ข้อนิว้เท้าโดยเฉพาะข้อนิว้หวัแม่เท้าเกีย่วยดึขอบสระเอาไว้เพือ่เป็นทีย่ดึยนัตวัออกไปจากขอบสระ

3) ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหยียดตรงแนบใบหู ก้มหน้าลงให้ใบหูอยู่ใต้ท้องแขน

4) โน้มตัวไปข้างหน้าให้น�้าหนักตัวค่อยๆ เลื่อนไปด้านหน้าโค้งตัวต่อไปอีกจนน�้าหนักตัวจะหล่นลงน�้า

5) เมือ่น�า้หนกัตัวจะหล่นลงน�า้ให้เหยยีดเข่าและขาทัง้สองข้างให้ตรงพร้อมกบัสปรงิยดืข้อเท้าส่งตวัให้พุง่

เสียบลงน�้าไป ล�าตัวอาจจะโค้งได้เล็กน้อย จัดให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (ปลายนิ้ว ท่อนแขน ศีรษะ ล�าตัว ขา 

หัวเข่า ปลายเท้า) ลงน�้า ณ จุดเดียวกัน

6) เมือ่ลงน�า้ไปแล้วปล่อยล�าตวัทีเ่หยยีดตรงไหลตามแรงส่งไปข้างหน้าจนเกอืบหมดแรงส่งจึงเงยหน้าหยุด

ยืนขึ้น
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รูปภาพชุดที่ 29  การกระโดดพุ่งหลาวจากท่านั่งยองๆ

1                                                             2                                         

3                                                             4

                                                                     

                                                      

                               5

การเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ลอยน�้าในน�้าลึก

การเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ลอยน�้าหรือฝึกการได้รับการช่วยเหลือด้วยการโยนอุปกรณ์ลอยน�้ามาให้  หาก

นักเรยีนขาดทักษะการเคลือ่นทีไ่ปจบัอปุกรณ์ลอยน�า้ เมือ่เคลือ่นทีห่รอืว่ายน�า้ไปเพ่ือจบัอปุกรณ์ลอยน�า้ อุปกรณ์

นั้นอาจจะถูกคลื่นจากการว่ายน�้า พัดเอาอุปกรณ์ลอยน�้าเคลื่อนท่ีห่างออกไปเรื่อยๆ ตามแรงคลื่นท่ีไปกระทบ 

นอกจากนี้การจับอุปกรณ์ลอยน�้า หากยังจับได้ไม่แน่นหรือมั่นคงดีพอ เมื่อออกแรงกดอุปกรณ์ลงเพื่อยกพยุงตัว

ขึ้น อุปกรณ์จะมีแรงลอยตัวดันจนอาจจะหลุดมือลอยน�้าห่างออกไปอีก จึงควรให้นักเรียนฝึกการเคลื่อนที่ไปหา

อุปกรณ์โดยมีคลื่นน้อยที่สุดและฝึกการยึดจับอุปกรณ์นั้นๆ ให้มั่นคงก่อนออกแรงกดเพื่อพยุงตัวลอยขึ้น

วิธีการฝึก

1) โยนขวดน�้าดื่มพลาสติกลงไปในน�้าห่างจากนักเรียนประมาณ 3 เมตร จากนั้นให้นักเรียนยืนอยู่ในน�้า

เตะขาเคลื่อนที่ออกไปจากขอบสระ จนถึงต�าแหน่งที่ขวดน�้าดื่มพลาสติกลอยอยู่ แล้วยื่นมือออกไปจับขวดน�้าดื่ม

พลาสติก
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2) โยนขวดน�้าดื่มพลาสติกลงไปในน�้าห่างจากนักเรียนประมาณ 3 เมตร จากนั้นให้นักเรียนที่ยืนอยู่บน

ขอบสระกระโดดลงน�้า เตะขาให้ตัวลอยขึ้นเหนือน�้า จากนั้นเตะขาเคลื่อนท่ีออกไปจนถึงต�าแหน่งท่ีขวดน�้าดื่ม

พลาสติกลอยอยู่ แล้วยื่นมือออกไปจับขวดน�้าดื่มพลาสติก

รูปภาพชุดที่  30  การเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ลอยน�้าในน�้าลึก

       1                                                              2

 

 

  

       

       3                                                             4
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 14

หัวข้อเรียนที่ 14 การฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า การหายใจเข้า ออก
ทางปาก พร้อมการเคลื่อนที่ยังคงฝึกปฏิบัติต่อเนื่อง การลอยตัวท่านอนหงายเพิ่ม
การปฏิบัติเป็น 3 นาที การเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว ปฏิบัติ 3 นาที การเตะเท้าคว�่า 
(หงาย) ปฏิบัติ 25 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า) ปฏิบัติ 25 เมตรโดยให้
หายใจด้วยท่าลูกหมาตกน�้าระหว่างเตะเท้าคว�่า การเตะเท้าคว�่า (หงาย) ปฏิบัติ 5 
เมตรแล้วเลี้ยวกลับ ระยะทาง 5 เมตร การเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ ปฏิบัติ 5 
เมตร แล้วพลกิตวัเตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร การฝึกทกัษะใหม่ในชัว่โมงนีค้อื การ
ว่ายท่าวัดวา โดยการเตะเท้าคว�่า หมุนแขนลงน�้าสลับกัน เงยหน้าหายใจ ปฏิบัติ 10 
เมตร การกระโดดน�า้ท่าพุง่หลาวจากท่านัง่คกุเข่าทีข่อบสระ การเคล่ือนทีใ่นน�า้ลกึไป
จับอุปกรณ์ลอยน�้า ระยะทาง 3 เมตร ฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่และฝึกซ�้าในทักษะที่ได้เรียนไปแล้ว เพ่ือให้ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการฝึกการ

ด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า การฝึกหายใจเข้าและออกทางปาก พร้อมการเคลื่อนที่ในน�้าลึก การลอยตัวท่านอน

หงาย 3 นาที ฝึกการกระโดดน�้า แล้วลอยตัว 1 นาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที การลอยตัวแบบนอน

คว�่าเงยหน้าหายใจ การเคลื่อนที่ด้วยการเตะเท้าคว�่า (หงาย) 25 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า) 25 เมตร 

การเตะเท้าคว�า่ (หงาย) แล้วเลีย้วตวักลบั การฝึกเตะเท้าคว�า่และใช้แขนฟรสีไตล์แล้วพลกิตวัเตะเท้าหงาย การฝึก

ทักษะใหม่ในชั่วโมงนี้คือ การว่ายท่าวัดวา เงยหน้าหายใจ 10 เมตร การกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาวจากท่านั่งคุกเข่า

ขอบสระ และ การเคลื่อนที่ในน�้าลึกไปจับอุปกรณ์ระยะทาง 3 เมตร

สาระการเรียนรู้

1. สอนการลอยตัวหงาย ปฏิบัติ 3 นาที  ฝึกการกระโดดน�้าเอาเท้าลงก่อนในน�้าลึกแล้วลอยตัว ปฏิบัติ 1 

นาที ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที

2. สอนการเคลื่อนที่เตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วพลิกตัวหงาย (คว�่า) โดยหายใจท่าลูกหมาตกน�้า ระหว่าง

เตะเท้าคว�่า ปฏิบัติระยะทางละ 25 เมตร รวมถึงการเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วเลี้ยวตัวกลับ

3. สอนการกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาว จากท่านั่งคุกเข่าที่ขอบสระ

4. สอนการเตะเท้าคว�่า ใช้แขนฟรีสไตล์ แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย

5. สอนการว่ายท่าวัดวา เงยหน้าหายใจ 10 เมตร

6. สอนการเคลื่อนที่ในน�้าลึกไปจับอุปกรณ์ ระยะทาง 3 เมตร

7. ฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่อง เช่น ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้าแล้วแล้วเคลื่อนที่ไปด้าน

ข้างซ้าย-ขวา ระยะทาง 2 เมตร การฝึกหายใจเข้าและออกทางปากจ�านวน 20 ครั้งแล้วเคลื่อนที่ด้วยในน�้าลึก 

การลอยตัวแบบนอนคว�่าแล้วเงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง 
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ขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม   

เตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

ขั้นด�าเนินการสอน 

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย ขวา ระยะทาง 2 เมตร

2. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 20 ครั้ง แล้วเคลื่อนที่ด้วย ในน�้าลึก

3. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

4. ฝึกเตะเท้าคว�า่ระยะทาง 25 เมตร ให้หายใจด้วยท่าลกูหมาตกน�า้ระหว่างทางแล้วพลกิตวัเตะเท้าหงาย 

25 เมตร

5. ฝึกเตะเท้าหงายระยะทาง 25 เมตร พลิกตัวเตะเท้าคว�่า 25 เมตร ให้หายใจด้วยท่าลูกหมาตกน�้า

ระหว่างทาง

6. ฝึกเตะเท้าคว�่า ระยะทาง 5 เมตร แล้วเลี้ยวกลับ ระยะทาง 5 เมตร

7. ฝึกเตะเท้าหงาย ระยะทาง 5 เมตร แล้วเลี้ยวกลับ ระยะทาง 5 เมตร

8. ฝึกเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ ระยะทาง 5 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร

9. ฝึกเตะเท้าคว�่า หมุนแขนลงน�้าสลับกัน เงยหน้าหายใจ ระยะทาง 10 เมตร (ว่ายท่าวัดวา)

10. ฝึกการกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาวจากท่าคุกเข่าที่ขอบสระ

11. ฝึกกระโดดน�้า เอาเท้าลงก่อนในน�้าลึก ลอยตัว 1 นาที

12. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 3 นาที

13. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที

14. ฝึกการเคลื่อนที่ในน�้าลึก ไปจับอุปกรณ์ลอยน�้า ระยะทาง 3 เมตร

ขั้นสรุป  

ผู้สอนสรุป แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาในบทเรียน และผู้สอน

นัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป

ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตามการ

เรียนรู้ของเด็ก

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้น

2. อุปกรณ์ลอยน�้า เช่น แกลลอน ห่วงชูชีพ ขวดน�้าดื่มพลาสติก                 
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ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถทีจ่ะเคลือ่นทีไ่ปในน�า้ได้ในระยะทีไ่กลขึน้(ไปและกลบั ระยะทางละ 25 เมตร)ทัง้ในท่าเตะเท้า

คว�่า และเตะเท้าหงาย โดยหายใจด้วยท่าลูกหมาตกน�้าระหว่างเตะเท้าคว�่า สามารถพลิกตัวเปลี่ยนท่าได้ รวมถึง

สามารถเลี้ยวกลับแล้วเคลื่อนที่ต่อได้

2. สามารถลอยตัวแบบนอนหงายได้ 3 นาที สามารถเกาะขวดน�า้ดื่มลอยตัว 3 นาที รวมถึงสามารถ

กระโดดน�้าด้านน�้าลึกแล้วลอยตัวได้ 1 นาที  

3. สามารถเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ ระยะทาง 5 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงายระยะทาง  

5 เมตร ได้

4. สามารถว่ายท่าวัดวาได้ เงยหน้าหายใจ ระยะทาง 10 เมตร

5. สามารถกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาว จากท่านั่งคุกเข่าที่ขอบสระ 

6. สามารถเคลื่อนที่ในน�้าลึกไปจับอุปกรณ์ 

7. ผลจากการฝึกซ�า้ท�าให้ปฏบัิติในทกัษะต่างๆได้ดีข้ึน เช่น การด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ พร้อมเคลือ่นที่

ซ้าย-ขวา ระยะทาง 2 เมตร ทักษะการหายใจเข้าออกทางปาก สามารถปฏิบัติได้ 20 ครั้งพร้อมเคลื่อนที่ในน�้า

ลึก การลอยตัวคว�่าแล้วเงยหน้าหายใจได้  5 ครั้ง       

การวัดและประเมินผล  

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ทดสอบทักษะการเตะเท้าคว�่าแล้วพลิกเป็นท่าเตะเท้าหงายแล้วพลิกเป็นท่าเตะเท้าคว�่าสดับกัน  

25 เมตร

4. ทดสอบทักษะการลอยตัวคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

5. ทดสอบทักษะการลอยตัวแบบนอนหงาย 3 นาที

6. ทดสอบการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที
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การกระโดดพุ่งหลาวจากท่านั่งคุกเข่าที่ขอบสระ   

ควรฝึกในระดบัน�า้ประมาณอก - คาง และเพือ่ความปลอดภยั ครผููส้อนควรคอยช่วยอยูใ่นน�า้ การกระโดด

พุ่งหลาวลงน�้า จะต้องจัดท่าของร่างกายให้เป็นเสมือนไม้แหลมเสียบลงน�้า คือ จัดให้ปลายนิ้ว ท่อนแขน ศีรษะ 

ล�าตัว ขา หัวเข่า ปลายเท้า ทั้งหมดจะต้องเป็นเสมือนแท่งไม้แหลมเสียบลงน�้า ณ จุดจุดเดียว ล�าตัวอาจจะโค้ง

เล็กน้อยได้แต่ต้องพยายามให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายลงน�้าที่จุดจุดเดียว

การกระโดดพุ่งหลาวจากท่านั่งคุกเข่าที่ขอบสระ

วิธีการฝึก

1) ให้นักเรียนยืนที่ขอบสระ ใช้เท้าข้างถนัด เอานิ้วเท้ายึดเกี่ยวที่ขอบสระ โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้า

2) คุกเข่าลง โดยตั้งเข่าอีกข้างหนึ่งลงกับพื้น ห่างจากเท้าหน้า 1 ช่วงไหล่

3) มือทั้ง 2 ข้างจับที่ขอบสระ ห่างกันประมาณ 1 ช่วงไหล่

4) ยกสะโพกขึ้น เหยียดขาหลังให้ตรง โน้มตัวไปข้างหน้าให้น�้าหนักค่อยๆ เลื่อนไปข้างหน้า

5) ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้น เหยียดตรงอยู่บนใบหู ก้มหน้าลงมองดูปลายเท้าที่ยึดเกี่ยวขอบสระ พุ่งตัวเสียบ

ลงน�้าให้ร่างกาย (ปลายนิ้ว ท่อนแขน ศีรษะ ล�าตัว ขา หัวเข่า ปลายเท้า) ลงน�้า ณ จุดเดียว

6) เมื่อลงน�้าไปแล้ว ปล่อยล�าตัวที่เหยียดตรงไหลตามแรงส่งไปข้างหน้า จนเกือบหมดแรงส่งจึงเงยหน้า

หยุดยืนขึ้น
                                           

รูปภาพชุดที่  31  การกระโดดพุ่งหลาวจากท่านั่งคุกเข่าที่ขอบสระ

1                                                              2

3                                                              4                                                             

                                5
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ช่ัวโมงปฏิบัติที่ 15

หัวข้อเรียนที่ 15 การฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า การหายใจเข้า ออกทาง
ปาก พร้อมการเคลื่อนท่ียังคงฝึกปฏิบัติต่อเนื่อง การลอยตัวท่านอนหงายปฏิบัติ และ
การเกาะขวดน�้าด่ืมลอยตัว ปฏิบัติท่าละ 3 นาที การเตะเท้าคว�่า (หงาย) ปฏิบัติ 25 
เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า) ปฏิบัติ 25 เมตรโดยให้หายใจด้วยท่าลูกหมาตก
น�้าระหว่างเตะเท้าคว�่า การเตะเท้าคว�่า (หงาย) ปฏิบัติ 5 เมตรแล้วเลี้ยวกลับ ระยะทาง 
5 เมตร การเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ ปฏิบัติ 5 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย
ระยะทาง 5 เมตร การว่ายท่าวัดวา พร้อมหายใจขณะว่ายน�้า ให้ปฏิบัติ 15 เมตร การ
ฝึกทักษะใหม่ในชั่วโมงนี้คือ การกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาวจากท่ายืนที่ขอบสระ กระโดด
น�้าด้านน�้าลึก ลอยตัว 1 นาที แล้วว่ายไปเกาะอุปกรณ์ลอยน�้าพยุงตัว เตะเท้าระยะทาง 
3 เมตรแล้วเคลื่อนที่เข้าฝั่ง การโยนอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าห่างจากขอบสระ 3 
เมตร และฝึกปฏิบัติซ�้าหัวข้ออื่นต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่และฝึกซ�้าในทักษะที่ได้เรียนไปแล้ว เพ่ือให้ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการฝึกการ

ด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า การฝึกหายใจเข้าและออกทางปาก พร้อมการเคลื่อนที่ในน�้าลึก การลอยตัวท่านอน

หงาย 3 นาที การเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที การลอยตัวแบบนอนคว�่าเงยหน้าหายใจ การเคลื่อนที่ด้วยการ

เตะเท้าคว�่า (หงาย) 25 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย (คว�่า) 25 เมตร การเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วเลี้ยวตัว

กลับ การฝึกเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย การว่ายท่าวัดวา ฝึกเงยหน้าหายใจ 15 

เมตร การฝึกทักษะใหม่ในชั่วโมงนี้คือ การกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาวจากท่ายืนที่ขอบสระ การกระโดดน�้าจากขอบ

สระด้านน�้าลึกเอาเท้าลงก่อนจากนั้นลอยตัว 1 นาที แล้วว่ายไปเกาะอุปกรณ์ลอยน�้าพยุงตัว เตะเท้าระยะทาง 3 

เมตรแล้วเคลื่อนที่เข้าฝั่ง การโยนอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าห่างจากขอบสระ 3 เมตร

สาระการเรียนรู้

1. สอนการลอยตัวหงาย ปฏิบัติ 3 นาที  ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที

2. สอนการเคลื่อนที่เตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วพลิกตัวหงาย (คว�่า) โดยหายใจท่าลูกหมาตกน�้า ระหว่าง

เตะเท้าคว�่า ปฏิบัติระยะทางละ 25 เมตร รวมถึงการเตะเท้าคว�่า (หงาย) แล้วเลี้ยวตัวกลับ

3. สอนการกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาว จากท่ายืนที่ขอบสระ

4. สอนการเตะเท้าคว�่า ใช้แขนฟรีสไตล์ แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงาย

5. สอนการว่ายท่าวัดวา เงยหน้าหายใจ 15 มตร

6. สอนการกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึกเอาเท้าลงก่อน จากน้ันลอยตัว 1 นาที แล้วว่ายไปเกาะ

อุปกรณ์ลอยน�้าพยุงตัว เตะเท้าระยะทาง 3 เมตรแล้วเคลื่อนที่เข้าฝั่ง
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7. ฝึกเพิ่มในทักษะส�าคัญอื่นๆต่อเนื่อง เช่น ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้าแล้วแล้วเคลื่อนที่ไปด้าน

ข้างซ้าย-ขวา ระยะทาง 2 เมตร การฝึกหายใจเข้าและออกทางปากจ�านวน 20 ครั้งแล้วเคลื่อนที่ด้วยในน�้าลึก 

การลอยตัวแบบนอนคว�า่แล้วเงยหน้าหายใจ 5 ครัง้ ในชัว่โมงนีก้ลับมาฝึกการช่วยผูป้ระสบภยัทางน�า้อกีครัง้ ด้วย

การโยนอุปกรณ์ช่วยห่างจากขอบสระ 3 เมตร และการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC 

ช่วยผู้ประสบภัยห่างจากขอบสระ 2 เมตร

ขั้นด�าเนินการสอน การท�ากิจกรรม

ขั้นเตรียม 

1. เตรียมอุปกรณ์  สื่อการสอน และให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย 

2. เตรียมการประเมินทักษะที่ยังไม่ผ่าน และทักษะอื่นๆที่ยังไม่ได้ประเมิน

ขั้นด�าเนินการสอน  

1. ฝึกการด�าน�้า การกลั้นหายใจใต้น�้า แล้วเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย ขวา ระยะทาง 2 เมตร

2. ฝึกการหายใจเข้าและออกทางปาก จ�านวน 20 ครั้ง แล้วเคลื่อนที่ด้วย ในน�้าลึก

3. ฝึกการลอยตัวแบบนอนคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

4. ฝึกเตะเท้าคว�่า ระยะทาง 25 เมตร ให้หายใจด้วยท่าลูกหมาตกน�้าระหว่างทางแล้วพลิกตัวเตะเท้า

หงาย 25 เมตร

5. ฝึกเตะเท้าหงาย ระยะทาง 25 เมตร พลิกตัวเตะเท้าคว�่า 25 เมตร ให้หายใจด้วยท่าลูกหมาตกน�้า

ระหว่างทาง

6. ฝึกเตะเท้าคว�่า ระยะทาง 5 เมตร แล้วเลี้ยวกลับ ระยะทาง 5 เมตร

7. ฝึกเตะเท้าหงาย ระยะทาง 5 เมตร แล้วเลี้ยวกลับ ระยะทาง 5 เมตร

8. ฝึกเตะเท้าคว�่าและใช้แขนฟรีสไตล์ ระยะทาง 5 เมตร แล้วพลิกตัวเตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร

9. ฝึกการเตะเท้าคว�่า หมุนแขนลงน�้าสลับกัน เงยหน้าหายใจ ระยะทาง 15 เมตร (ว่ายท่าวัดวา)

10. ฝึกการกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาวจากท่ายืนที่ขอบสระ

11. ฝึกกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึกเอาเท้าลงก่อน จากนั้นลอยตัว 1 นาที แล้วว่ายไปเกาะอุปกรณ์

ลอยน�้าพยุงตัว เตะเท้าระยะทาง 3 เมตรแล้วเคลื่อนที่เข้าฝั่ง

12. ฝึกการลอยตัวแบบนอนหงาย 3 นาที

13. ฝึกการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที

14. ฝึกวธีิการช่วยผูป้ระสบภยัทางน�า้ด้วยการโยนอุปกรณ์ช่วยผูป้ระสบภยัทางน�า้ห่างจากขอบสระ 3 เมตร

15. ฝึกวิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC ช่วยผู้ประสบภัยห่างจากขอบสระ 

2 เมตร

ขั้นสรุป  

ผูส้อนสรปุผลการเรยีนนกัเรยีน แนะน�าแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เปิดโอกาสให้นกัเรยีนซักถามปัญหาใน

บทเรียน และผู้สอนนัดหมายการเรียนชั่วโมงต่อไป
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ค�าอธิบายเพิ่มเติม 

(1) ในทุกชั่วโมง ให้มีการจัดกิจกรรม เกม หรือการแข่งขัน แทรกกับการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดความเพลิดเพลินและคึกคัก ซึ่งครูผู้สอนสามารถเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมได้

ตามสมควร (2) การเรียนการสอนควรเน้นที่เด็กเป็นหลัก สามารถปรับขั้นตอนการสอน การท�ากิจกรรมตามการ

เรียนรู้ของเด็ก

สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 

1. ขวดน�้าดื่มพลาสติกขนาดตั้งแต่ 800 มล. ขึ้น

2. อุปกรณ์ลอยน�้า เช่น แกลลอน ห่วงชูชีพ ขวดน�้าดื่มพลาสติก แผ่นโฟม   

3. อุปกรณ์ยื่น เช่น ท่อพีวีซี ไม้พลอง กิ่งไม้ 

ผลที่ได้รับจากชั่วโมงเรียน

1. สามารถทีจ่ะเคล่ือนทีไ่ปในน�า้ได้ในระยะทีไ่กลขึน้ทัง้ในท่าเตะเท้าคว�า่ และเตะเท้าหงาย โดยหายใจด้วย

ท่าลกูหมาตกน�า้ระหว่างเตะเท้าคว�า่ สามารถพลกิตวัเปลีย่นท่าได้ รวมถงึสามารถเลีย้วกลบัแล้วเคลือ่นทีต่่อได้

2. สามารถลอยตัวแบบนอนหงายได้ 3 นาที สามารถเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที 

3. สามารถเตะเท้าคว�า่และใช้แขนฟรีสไตล์ ระยะทาง 5 เมตร แล้วพลกิตวัเตะเท้าหงายระยะทาง 5 เมตร ได้

4. สามารถว่ายท่าวัดวา เงยหน้าหายใจ 15 เมตร

5. สามารถกระโดดน�้าท่าพุ่งหลาว จากท่ายืนที่ขอบสระ 

6. สามารถกระโดดน�้าจากขอบสระด้านน�้าลึกเอาเท้าลงก่อน จากน้ันลอยตัว 1 นาที แล้วว่ายไปเกาะ

อุปกรณ์ลอยน�้าพยุงตัว เตะเท้าระยะทาง 3 เมตรแล้วเคลื่อนที่เข้าฝั่ง

7. สามารถโยนอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าห่างจากขอบสระ 3 เมตร

8. ผลจากการฝึกซ�า้ท�าให้ปฏบัิติในทกัษะต่างๆได้ดีข้ึน เช่น การด�าน�า้ การกลัน้หายใจใต้น�า้ พร้อมเคลือ่นที่

ซ้าย-ขวา ระยะทาง 2 เมตร ทักษะการหายใจเข้าออกทางปาก สามารถปฏิบัติได้ 20 ครั้งพร้อมเคลื่อนที่ในน�้าลึก 

การลอยตัวคว�่าแล้วเงยหน้าหายใจได้  5 ครั้ง สามารถช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการย่อตัวให้ต�่า ยื่นท่อ PVC 

ห่างจากขอบสระ 2 เมตร

การวัดและประเมินผล  

1. ประเมินผลจากการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. ประเมินผลจากการสังเกตพัฒนาการในการปฏิบัติตามทักษะต่างๆ

3. ประเมินทักษะการลอยตัวคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

4. ประเมินทักษะการว่ายท่าวัดวา เงยหน้าหายใจ 15 เมตร

5. ประเมินทักษะการลอยตัวแบบนอนหงาย 3 นาที

6. ประเมินทักษะการเกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที

7. ประเมินทักษะการลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า 1 นาที
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8. ประเมินทักษะการกระโดดพุ่งหลาวลงน�้าจากท่ายืน

9. ประเมนิทกัษะการกระโดดน�า้จากท่ายนืทีข่อบสระด้านน�า้ลกึ เอาเท้าลงก่อน ลอยตัว 1 นาท ีแล้วว่าย

ไปเกาะอุปกรณ์ลอยน�้าพยุงตัว เตะเท้าระยะทาง 3 เมตรแล้วเคลื่อนที่เข้าฝั่ง

หมายเหตุ

ทักษะใดๆที่ยังไม่ได้ประเมิน หรือประเมินแล้วผู้เรียนยังทดสอบไม่ผ่านให้ครูผู้สอนประเมินในชั่วโมงนี้

การกระโดดพุ่งหลาวจากท่ายืนเท้าคู่

ควรฝึกในระดับน�้าประมาณอก - คาง และเพื่อความปลอดภัย ครูควรคอยช่วยอยู่ในน�้า การกระโดด

พุ่งหลาวลงน�้า จะต้องจัดท่าของร่างกายให้เป็นเสมือนไม้แหลมเสียบลงน�้า คือจัดให้ปลายนิ้ว ท่อนแขน ศีรษะ 

ล�าตัว ขา หัวเข่า ปลายเท้า ทั้งหมดจะต้องเป็นเสมือนแท่งไม้แหลมเสียบลงน�้า ณ จุดจุดเดียว ล�าตัวอาจจะโค้ง

เล็กน้อยได้แต่ต้องพยายามให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายลงน�้าที่จุดจุดเดียว 

วิธีการฝึก

การกระโดดพุ่งหลาวจากท่ายืนเท้าคู ่

1) ให้นักเรียนยืนที่ขอบสระหันหน้าเข้าสู่สระว่ายน�้า แยกเท้าทั้งสองข้างออกจากกันเสมอไหล่

2) ใช้ข้อนิ้วเท้า โดยเฉพาะข้อนิ้วหัวแม่เท้าเกี่ยวยึดขอบสระเอาไว้เพื่อเป็นที่ยึดยันตัวออกจากขอบสระ

3) ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหยียดตรงแนบใบหู ก้มหน้าลงให้ใบหูอยู่ใต้ท้องแขน จากนั้นก้มและโน้มตัวไป

ข้างหน้าให้น�้าหนักตัวค่อยๆ เลื่อนไปด้านหน้า โค้งตัวต่อไปอีก จนน�้าหนักตัวจะหล่นลงน�้า

4) เมือ่น�า้หนกัตวัจะหล่นลงน�า้ให้เหยยีดเข่าและขาทัง้สองข้างให้ตรงพร้อมกบัสปรงิยดืข้อเท้าส่งตวัให้พุง่

เสียบลงน�้าไป ล�าตัวอาจจะโค้งได้เล็กน้อย จัดให้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ปลายนิ้ว ท่อนแขน ศีรษะล�าตัว ขา หัว

เข่า ปลายเท้า) ลงน�้า ณ จุดเดียวก้น

5) เมือ่ลงน�า้ไปแล้วปล่อยล�าตวัทีเ่หยยีดตรงไหลตามแรงส่งไปข้างหน้าจนเกอืบหมดแรงส่งจึงเงยหน้าหยุด

ยืนขึ้น
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รูปภาพชุดที่ 32  การกระโดดพุ่งหลาวจากท่ายืนเท้าคู่

1                                                             2                                            

3                                                              4                                                    

5                                                              6
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ชื่อเล่น....................................................................... ชั้นเรียน..................................................................

ชั่วโมงที่เด็กมาเรียน   

1. การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน�้า 

   1. การด�าน�้า กลั้นหายใจลืมตาในน�้า การหายใจ ด�าน�้า

เป่าลมเข้า-ออกทางปาก 20 ครั้ง  

2. เตะเท้าคว�า่แล้วพลิกเป็นท่าเตะเท้าหงายแล้วพลกิเป็น

ท่าเตะเท้าคว�่าสลับกัน 25 เมตร  

3. การเตะเท้าคว�่า หมุนแขนลงน�้าสลับกัน เงยหน้า

หายใจ ระยะทาง 15 เมตร (ว่ายท่าวัดวา)  

4. ยืนทรงตัวจากท่าเตะเท้าคว�่าและยืนทรงตัวจากท่า

เตะเท้าหงาย  

5. เตะเท้าคว�่า ดึงแขนฟรีสไตล์ 5 เมตร 

6. กระโดดพุ่งหลาวลงน�้าจากท่ายืน  

7. การกระโดดน�้าจากท่ายืนที่ขอบสระด้านน�้าลึก เอา

เท้าลงก่อน ลอยตัว 1 นาที แล้วว่ายไปเกาะอุปกรณ์ลอยน�้า

พยุงตัว เตะเท้าระยะทาง 3 เมตรแล้วเคลื่อนที่เข้าฝั่งระยะทาง 

3 เมตร  

8. ลอยตัวคว�่า เงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง  

9. ลอยตัวแบบนอนหงาย 3 นาที  

10. ลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้า 1 นาที  

11. เกาะขวดน�้าดื่มลอยตัว 3 นาที  

2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า  

1. เรียกผู้ใหญ่ให้ช่วยคนตกน�้า  

2. ช่วยคนตกน�้าด้วยการโยนอุปกรณ์ลอยน�้าระยะทาง 

3-5 เมตร เช่นขวดน�้าดื่มพลาสติก ถังแกลลอน

3. ช่วยคนตกน�้าด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ลอยน�้าท่ีมีเชือกผูก 

เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน  

4. ช่วยคนตกน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ลอยน�้าระยะทาง 

2-4 เมตร เช่น แผ่นโฟม ท่อ PVC

                        ทักษะ                                         ผ่าน        ไม่ผ่าน     ชม.*        
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แบบทดสอบก่อนการเรียนเรื่องความปลอดภัยทางน�้า และการว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด

ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรยีน......................................................................................................................................................

ชื่อนักเรียน.................................................................................................................................................

วันที่................................................................................ เรียนชั้น.............................................................

ส่วนที่ 1 แบบทดสอบก่อนการเรียน – ชั่วโมงเรียนรู้

ค�าชี้แจง - ให้ท�าเครื่องหมาย X  ในข้อที่ถูก

หมายเหต ุ- สามารถปรับแบบสอบถามให้สอดคล้องกับการสอนได้ และส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนต้น สามารถปรับข้อ ค�าตอบให้ลดลง หรือปรับการทดสอบให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน

1.  ข้อใดเป็นการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยทางน�้า

    ก. น้องฟ้าชะโงกเก็บตุ๊กตาที่หล่นในแม่น�้า

    ข. น้องไก่กระโดดลงไปช่วยเพื่อนที่ก�าลังตกน�้า

    ค. น้องญาญ่าสวมเสื้อชูชีพขณะเล่นน�้าในทะเล

    ง. น้องเมย์ชวนเพื่อนๆมาเล่นน�้าเพราะเห็นว่าน�้าตื้น

2. สิ่งที่นักเรียนควรท�าเมื่อเห็นลูกบอลลอยอยู่ในบ่อน�้า

    ก. เข้าไปใกล้ๆ และใช้มือหรือไม้เขี่ยเพื่อเก็บลูกบอล

    ข. ไม่เข้าไปใกล้ ไม่ก้มมอง และไม่พยายามเก็บเอง เพราะอาจพลัดตกลงไปได้

    ค. พยายามเก็บลูกบอลด้วยตัวเอง จะได้ไม่ต้องบอกให้ผู้ใหญ่ช่วย

    ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบสระและการเตรียมตัวก่อนมาว่ายน�้า

    ก. พบเห็นคนจมน�้า อย่าเข้าไปช่วยเอง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) หรือครูผู้สอน

    ข. ทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนลงสระอย่างน้อย 30 นาที จะได้ไม่เกิดส�าลักหรืออาเจียน

    ค. หากมีโรคประจ�าตัว หรือป่วย ไม่จ�าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) หรือครูผู้สอน               

    เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว

    ง. ห้ามวิ่ง เล่นผลักกันในน�้าหรือบนพื้นรอบๆเน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณรอบๆสระเปียกน�้าและลื่น  

            อาจเกิดอุบัติเหตุได้

4. ข้อใดถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยทั่วไป

    ก. ว่ายน�้าคนเดียว

    ข. เริ่มว่ายน�้าจากฝั่ง โดยว่ายให้ไกลออกไปจากฝั่ง

    ค. ลงว่ายน�้าในเวลากลางคืน

    ง. ควรระมัดระวังอยู่ตลอด เพราะน�้าไม่ว่าจะตื้นหรือลึกเราสามารถจมน�้าเสียชีวิตได้

5. ข้อใดไม่ถูกต้องในการปฏิบัติตามความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้า

    ก. สวมเสื้อชูชีพที่เหมาะสมกับขนาดน�้าหนักของตัวเองทุกครั้งที่เดินทางทางน�้า

    ข. ควรใส่เสื้อผ้าที่หนาเพื่อความอบอุ่นของร่างกาย

    ค. มองหาอุปกรณ์ส�าหรับช่วยชีวิตผู้อื่นไว้เสมอ

    ง. ควรเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับช่วยชีวิตตนเองติดตัวไว้เสมอ
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6. เมื่อต้องการเล่นน�้า ควรไปกับใคร

    ก. เพื่อน

    ข. น้อง

    ค. ไปคนเดียวก็ได้

    ง. พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/ผู้ใหญ่

7. ควรปฏิบัติอย่างไรหากเกิดพลัดหลงเข้าไปยังบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์ Rip Currents

    ก. ว่ายขนานไปกับชายฝั่งจนอยู่นอกเส้นทางของกระแสน�้า

    ข. พยายามว่ายทวนกระแสน�้าเพื่อกลับเข้าฝั่งทันที

    ค. พยายามว่ายตามกระแสน�้าวน

    ง. ลอยตัวนิ่งอยู่ในน�้า

8. ข้อใดเป็นแหล่งน�้าที่อาจท�าให้เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จมน�้าได้

    ก. แหล่งน�้าขัง

    ข. โอ่งขนาดใหญ่

    ค. บ่อเลี้ยงปลาในโรงเรียน

    ง. ถูกทุกข้อ

9. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ควรเตรียมไปด้วยเมื่อต้องการไปเล่นน�้า

    ก. เสื้อชูชีพ

    ข. ขวดน�้าพลาสติกเปล่า/ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า

    ค. ไม่ต้องน�าอะไรไปก็ได้ แต่งตัวให้สวยหล่อก็พอ

    ง. ข้อ ก กับ ข ถูกต้อง

10.ปัจจัยข้อใดที่ท�าให้คนเราลอยน�้าได้แตกต่างกัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

    ก. ความหนาแน่นของกระดูก

    ข. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

    ค. จ�านวนไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อ

    ง. ความจุปอด

11.น้องต้นกล้าตกน�้า และว่ายน�้าไม่เป็นควรช่วยอย่างไร

    ก. ตะโกนขอความช่วยเหลอืว่า “ช่วยด้วย ๆ มคีนตกน�า้ ไม่ต้องตกใจ ตีขาไว้ เตะขาไว้ เรามาช่วยแล้ว”

    ข. เดินผ่านไปเหมือนมองไม่เห็น

    ค. กระโดนลงไปช่วย

    ง. ยืนมองเฉย ๆ

12.ข้อใดไม่ใช่ทักษะการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยทางน�้า

    ก. การลอยตัวนอนหงายกอดขวด

    ข. การลอยตัวคว�่า การลอยตัวหงาย 

    ค. การลอยตัวท่าลูกหมาตกน�้า

    ง. การว่ายน�้าให้เร็วที่สุดเพื่อหาโอกาสในการเข้าฝั่ง
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13.เมื่อพบคนจมน�้า เราควรกระโดดไปช่วยทันทีหรือไม่ เพราะเหตุใด

    ก. ควร ถ้าเราว่ายน�้าเป็น

    ข. ควร เพราะถ้าเราไม่ลงไปช่วยเค้าอาจจะเป็นอันตรายได้

    ค. ไม่ควร เพราะเราควรช่วยด้วยวิธีอื่นที่เกิดอันตรายน้อยกว่า เช่น การตะโกน โยน ยื่น

    ง. ถูกทุกข้อ

14.หลักการช่วยเหลือคนตกน�้าคืออะไร

    ก. การช่วยตามหลัก “ตะโกน โยน ยื่น”

    ข. ต้องว่ายน�้าเป็นเท่านั้นถึงจะช่วยเหลือคนจมน�้าได้

    ค. ไม่ลงไปช่วยในน�้าอย่างเด็ดขาด ถ้าไป ต้องไปพร้อมอุปกรณ์

    ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ค.

15.ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่สามารถน�ามาใช้เพื่อช่วยชีวิตคนตกน�้า

    ก. ถุงเชือก

    ข. ขวดน�้า

    ค. ท่อพีวีซี

    ง. ก้อนหิน

16.การขอความช่วยเหลือจากบริการการแพทย์ฉุกเฉินคือหมายเลขใด

    ก.  หมายเลข 1699 

    ข.  หมายเลข 1996

    ค.  หมายเลข 1669

    ง.  หมายเลข 1966

17.การจัดท่าผู้ป่วย เพื่อฟื้นคืนชีพ ควรจัดในท่าใด

    ก. นอนหงายราบบนพื้นนุ่ม

    ข. นอนคว�่า

    ค. ยืนท�ามุม 45 องศากับผนัง

    ง. นอนหงายราบบนพื้นแข็ง
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ส่วนที่ 2  แบบทดสอบก่อนการเรียน - ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ

ค�าชี้แจง  ให้ให้ท�าเครื่องหมาย       ในข้อที่ตรงกับทักษะที่นักเรียนปฏิบัติได้

1. นักเรียนสามารถว่ายน�้าท่าใดก็ได้เป็นระยะทาง 25 เมตร

                        ไม่ได้                      ได้                      ไม่แน่ใจ

2. นักเรียนสามารถว่ายน�้าท่าใดก็ได้เป็นระยะทางมากกว่า 10 เมตร แต่ไม่ถึง 25 เมตร

                        ไม่ได้                      ได้                      ไม่แน่ใจ

3. สามารถลอยตัวแบบนอนหงาย ได้นาน 3 นาที

                        ไม่ได้                      ได้                      ไม่แน่ใจ

4. สามารถลอยตัวแบบลูกหมาตกน�้าได้นาน 1 นาที

                        ไม่ได้                      ได้                      ไม่แน่ใจ

5. สามารถยืนที่ขอบสระหรือบนแท่นกระโดด กระโดดลงน�้าลึก แล้วพลิกตัวลอยตัวอยู่ในน�้าได้อย่างน้อย 

3 นาที

                         ไม่ได้                     ได้                      ไม่แน่ใจ

6. สามารถเคลื่อนที่ไปเกาะอุปกรณ์ลอยน�้าได้ในระยะ 3 เมตร (ในน�้าลึก)

                         ไม่ได้                     ได้                      ไม่แน่ใจ

7. สามารถลอยตัวคว�่าและเงยหน้าหายใจ 5 ครั้ง

                         ไม่ได้                     ได้                      ไม่แน่ใจ



องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

สถานศกึษาจะสามารถน�าคูม่อืการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการวา่ยน�า้เพือ่เอาชีวติรอดนี้

 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และอบรม

โดยหวังผลสัมฤทธิ์ที่เด็กนักเรียนได้รับทักษะชีวิตส�าคัญติดตัว

สามารถน�ามาใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติภัยทางน�้า

องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children หวังอย่างยิ่งว่า

คู่มือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอด ที่ได้จัดท�าขึ้น
 

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถานศึกษา และหวังให้บุตรหลานของท่าน  

และเด็กทุกๆ คน จะต้องไม่สูญเสียชีวิตจากการจมน�้าอีกต่อไป
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