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กิตติกรรมประกาศ

คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับเด็กปฐมวัย ส�าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ 

ของหลายฝ่าย คณะผู้จัดท�าขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ ท่ีให้ค�าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง ผู้เข้าร่วมระดมความ

เห็นทุกท่านท่ีสละเวลาและเสนอความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท�าคู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

เรื่องความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับเด็กปฐมวัย ในครั้งนี้

จากการลงพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและจังหวัดพังงา คณะผู้จัดท�าเห็นถึงความตั้งใจจากผู้มีส่วนร่วมทุกท่านท้ังจากสถาน

ศึกษาต่างๆ และชุมชน ที่หวังจะให้สถานศึกษาได้มีคู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ ท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือและ

คู่มือให้ครูผู้สอนสามารถด�าเนินการสอนในสถานศึกษาได้ ซึ่งหมายถึงเด็กๆจะได้รับการจัดประสบการณ์ ในสาระการเรียนรู้ 

เรื่องความปลอดภัยทางน�้า เพื่อให้สามารถรอดพ้นจากภัยจมน�้าได้

ท้ายสุดน้ีคณะผู้จัดท�าขอขอบคุณองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children ถึงความทุ่มเททั้งการท�างานในพ้ืนที่  

และการด�าเนินการสนับสนุนในทุกขั้นตอนเพื่อให้คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับ

เด็กปฐมวัย เล่มนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี

                                                                                                 คณะผู้จัดท�า

                                                                                                มีนาคม 2562
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ค�าน�า

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ได้ด�าเนินการโครงการความปลอดภัยทางน�้าและป้องกันการจมน�้าใน

เด็ก จ�านวน 2 โครงการ ใน 2 พื้นที่ด�าเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก The Michael Holland Foundation และ 

FamilyMart Japan โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะความปลอดภัยจากภัยทางน�้าและการป้องกัน

การจมน�้าในเด็ก เพื่อลดอันตรายจากการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และลดการสูญเสียชีวิตจากการจมน�้า

จากการด�าเนินงานในพื้นที่ องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children เล็งเห็นความส�าคัญของการจัดท�าคู่มือ เพื่อใช้

ในสถานศึกษา โดยเอกสารคู่มือดังกล่าว ได้จัดท�าขึ้นทั้งสิ้น 4 เล่ม คือ ส�าหรับปฐมวัย 2 เล่ม และประถมศึกษา 2 เล่ม (คู่มือ

การจดัการเรยีนรู ้เร่ือง การว่ายน�า้เพือ่เอาชวิีตรอด ฉบบัสมบรูณ์ และฉบบัย่อ) โดยเอกสารเล่มนีเ้ป็นคูม่อืการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ

ท้ังน้ีองค์การช่วยเหลอืเดก็ Save the Children หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าสถานศกึษาจะสามารถน�าคูม่อืการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ฯไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และอบรม โดยหวังผลสัมฤทธิ์ที่เด็กนักเรียนได้รับทักษะชีวิตส�าคัญติดตัว 

สามารถน�ามาใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติภัยทางน�้า

องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children หวังอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัย

ทางน�า้ ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั ทีไ่ด้จดัท�าขึน้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อสถานศกึษา และหวงัให้บตุรหลานของท่าน และเดก็ทกุๆ

คน จะต้องไม่สูญเสียชีวิตจากการจมน�้าอีกต่อไป 

 

                                                                              องค์การช่วยเหลือเด็ก ประจ�าประเทศไทย
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บทคัดย่อ

การจดัท�าคูม่อืการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้เรือ่ง ความปลอดภยัทางน�า้ ส�าหรับเดก็ปฐมวยั มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิ

การเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัทางน�า้ ให้กับเดก็ๆ ในชัน้ปฐมวยั เพราะเหน็ความส�าคญัว่าหากเดก็ได้มโีอกาสเรยีนรูเ้รือ่งความ

ปลอดภยัทางน�า้เรว็เท่าใด กจ็ะยิง่ช่วยลดการสญูเสยีชีวติจากภยัจมน�า้ได้เรว็ยิง่ขึน้เท่านัน้ ทัง้นีเ้พือ่ให้บรรลเุป้าหมายสงูสดุคอื

ลดการสูญเสียชีวิตจากภัยจมน�้าในเด็กทั่วประเทศไทย

คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท 

คือ 1. แนวทางการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ 3. สื่อการสอน 

คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ เล่มนี้ มุ่งเน้นการ

จัดประสบการณ์และกิจกรรมให้กับกลุ่มปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี (อนุบาลช้ันปีท่ี 1 อนุบาลช้ันปีท่ี 2 และอนุบาลชั้น

ปีที่ 3) โดยไม่ต้องจัดเป็นรายวิชาให้เด็กเรียน แต่ให้สร้างสรรค์กิจกรรมและประสบการณ์ตามแนวทางของคู่มือ โดยที่

สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด  ยังคงสามารถน�าไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถ่ินได ้

ค�าส�าคัญ: ปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 การจัดประสบการณ์ ความปลอดภัยทางน�้า
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Title          Survival Swimming and Water Safety Manual for Early Childhood  
                              Education (Brief Version)

 Writer            Phacharawadee Tasee (Consultant)
Organization    Save the Children
Year                2019

Abstract

The Survival Swimming and Water Safety Manual for Early Childhood Education aims to enhance 

water safety knowledge and skills of young children. The importance of water safety skills should not be 

underestimated as arming children with these life-saving skills can have a lifelong impact, especially in 

aiding the reduction and prevention of loss of life from drowning. The manual is also designed to provide 

guidelines on child care and drowning prevention measures, equipping teachers, parents, and community 

members with fundamental knowledge, including information on first aid and rescue techniques. This aim 

of this handbook is to increase knowledge on water safety education with the ultimate goal of reducing 

the loss of life from drowning of children throughout Thailand.

The content of the manual is divided into 3 chapters: 1. Guidelines for organizing and managing  

learning activities, 2. Learning Areas, and 3. Building networks and cooperation with parents and communities.

The Survival Swimming and Water Safety Manual for Early Childhood Education focuses on  

providing learning experiences and activities for children, ages between 3-6 years (pre-school and  

kindergarten year 1-3).  The information outlined in the handbook does not have to be integrated into 

school subjects. The manual only serves as a guideline and source of information for creative activities and 

learning experiences from which water safety practitioners can learn from. The educational institutions or 

early childhood development institutions will be able to further adapt and adjust these activities to best 

suit their children and local contexts.

Key words: Early childhood, Early Childhood Education Curriculum B.E. 2560, Provision Experiences, 

Water Safety
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บทสรุปผู้บริหาร

การจดัท�าคูม่อืการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้เรือ่ง ความปลอดภยัทางน�า้ ส�าหรับเดก็ปฐมวยั มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิ

การเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัทางน�า้ ให้กบัเดก็ปฐมวยั เพราะเหน็ความส�าคญัว่าหากเดก็ได้มโีอกาสเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยั

ทางน�้าเร็วเท่าใด ก็จะยิ่งช่วยลดการสูญเสียชีวิตจากภัยจมน�้าได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น

คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ ถูกออกแบบให้มุ่งเน้นใน

การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม สาระการเรียนรู้และสื่อ  โดยเล่มนี้มีเนื้อหา 3 บท คือ 1. แนวทางการจัดประสบการณ์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ 3. สื่อการสอน 

เน้ือหาบางบทจากเล่มฉบับสมบรูณ์ได้ถกูลดและไม่ปรากฏในฉบบัย่อ โดยเน้ือหาดงักล่าวได้แก่ บทน�า การใช้คูมื่อการจดั

ประสบการณ์การเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัทางน�า้ ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั  วตัถปุระสงค์และกลุม่เป้าหมาย  กรอบแนวคดิ  แนวทาง

การด�าเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบแนวคิด สาระเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน

คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์

และกจิกรรมให้กบักลุม่ปฐมวยัในช่วงอาย ุ3-6 ปี ซึง่เป็นกลุม่ท่ีได้เข้าเรยีนสถานศกึษาแล้วในระดบัช้ันเตรยีมอนุบาล อนุบาลชัน้

ปีท่ี 1 อนุบาลชัน้ปีที ่2 และอนบุาลชัน้ปีที ่3 โดยไม่ต้องจดัเป็นรายวชิาให้เดก็เรยีน แต่ให้สร้างสรรค์กจิกรรมและประสบการณ์

ตามแนวทางของคูม่ือ โดยทีส่ถานศึกษาหรอืสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัทกุสังกดั  ยังคงสามารถน�าไปปรบัใชเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบั

เด็กและสภาพท้องถิ่นได้

เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมสื่อการสอนท่ีครูสามารถใช้เพื่อจัดกิจกรรมตามเน้ือหาเรื่องความปลอดภัยทางน�้าให้กับเด็ก

ปฐมวัย  ซึ่งอยู่ในรูปแบบของวิดิโอ นิทาน การ์ตูนแอนนิเมชั่น เพลง โปสเตอร์ภาพสี ภาพจิ๊กซอร์ เป็นต้น พร้อมแหล่งที่มา

ของสื่อต่างๆ อย่างไรก็ตามครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้สื่อที่โรงเรียนมี สร้างสรรค์สื่อขึ้นใหม่ หรือใช้สื่อสาธารณะอื่นๆที่เข้า

ถึงได้ โดยเป็นสื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้า

คู่มือนี้ได้แสดงแนวทางการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยทางน�้าให้กับเด็ก โดยยึด

ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังเพื่อให้เด็กได้ท�ากิจกรรมท่ีเหมาะสม

กับวัย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ในขณะที่ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้าไปด้วย เช่น การจัดกิจกรรม

การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านเพลงที่มีเนื้อหาเรื่องปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเม่ือเข้าใกล้แหล่งน�้า การก�าหนดบทบาทสมมติที่มี

เนื้อหาเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อพบผู้ประสบภัยทางน�้า อย่างไรก็ตามครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และเลือกกิจกรรมที ่

เหมาะสมกับเด็ก โดยค�านึงถึงหลักการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม และพัฒนาการตามวัยเป็นหลัก



ช

Executive Summary

The Survival Swimming and Water Safety Manual for Early Childhood Education aims 
to enhance water safety knowledge and skills among young children, with the ultimate goal 
of reducing the loss of life from drowning of children throughout Thailand.

The conceptual framework of the document has two important concepts:

1. Learning experiences and activities provision, which includes the following  
learning areas: 1) Understanding water risk areas, 2) How to be safe around water, and 3) Safe  
water rescue techniques (to educate children not to jump into the water to help drowning  
victims but to shout for help and use rescue aid equipment nearby to help drowning victims)

2. Management provision, which includes the following learning areas: 1) Educational 
institutions providing water safety education for students, and 2) Collaborating and building a 
water safety network with parents and communities enhancing protection for young children 
through improved awareness of water safety knowledge and providing safe environment 
for children at home and in the community, including teaching children about first aid and 
safe water rescue techniques.

This document has three target groups. These are: 1. Children age between three to 
six, 2. Teachers and educational institutions 3. Parents and communities.

The content of the manual is divided into 3 chapters: 1. Guidelines for organizing and 
managing learning activities, 2. Learning Areas, and 3. Building networks and cooperation 
with parents and communities.

The Survival Swimming and Water Safety Manual for Early Childhood Education  
focuses on providing learning experiences and activities for children, ages between 
3-6 years (pre-school and kindergarten year 1-3).  The information outlined in the  
handbook does not have to be integrated into school subjects. The manual only serves as a  
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guideline and source of information for creative activities and learning experiences from 
which water safety practitioners can learn from. The educational institutions or early  
childhood development institutions will be able to further adapt and adjust these activities 
to best suit their children and local contexts.

This document compiles resources on learning materials that teachers can use to  
implement water safety education. Some of which include videos, stories, animations, music, 
color image posters, and puzzles, etc. Additionally, teachers can apply and adapt existing 
materials available in schools or use other publicly available teaching resources to carry 
out water safety education activities of their choice.

In addition to learning materials, this document contains information and tools 
for integrating cooperation with parents and communities, consisting of two main parts:  
1. Safety criteria to prevent child drowning 2. First aid and resuscitation techniques for child 
drowning. These aim to enhance knowledge and skills in the preparation and prevention of 
unexpected water accidents in order to reduce the loss of life of children from drowning.

The manual was written based on the guidelines and standards of the Early  
Childhood Education Curriculum B.E.2560, the Ministry of Education, in order to ensure that 
activities outlined in the manual are appropriate for students’ ages, and promotes various  
developments while students are learning about water safety. Examples include 1). Exercise 
activity through songs with lyrics on how to be safe around water areas and; 2). Role play 
activities on how to safely rescue drowning victims. Teachers can also be creative and select 
activities that are suitable for children by providing learning experiences and activities that 
are age appropriate and meet development levels of the students.



1

ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้ตามหลักการจัดประสบการณ์  แนวทางการจัดประสบการณ์ หลักการจัด

กิจกรรม  ขอบข่ายของกิจวัตรประจ�าวัน  โดยมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตาม

ช่วงอายุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1 

1.1 หลักการจัดประสบการณ์

1. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง

2. เน้นเด็กเป็นส�าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็ก 

อาศัยอยู่

3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก

4. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้ง

น�าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง

5. ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

1.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ 

1. จดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจติวทิยา พฒันาการ และการท�างานของสมอง ท่ีเหมาะกบัอาย ุวุฒภิาวะและระดบั

พัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาตามระดับศักยภาพ

2. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท�า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้

เคลื่อนไหว ส�ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

3. จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้

4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท�าและน�าเสนอความคิดโดยผู้สอนหรือผู้จัด

ประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ�านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก

5. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่

อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท�ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน

1
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้างการเรียนรู้

คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เรื่อง ความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับเด็กปฐมวัย (ฉบับย่อ)
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6. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้อง

กับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก

7. จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนส่ือ แหล่งเรียนรู้  

การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ

นอกจากแนวทางข้างต้นแล้ว ควรจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ�าวัน  

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม วินัย  จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได ้

คาดการณ์  แนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยการใช้สาระการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้า 

เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ มีแนวทางดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การจัดประสบการณ์ส�าคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้

           กรอบแนวคิด                     เป้าหมายการด�าเนินงาน                 แนวทางการด�าเนินงาน            

การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท�า

การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลาก
หลายรูปแบบ

การส�ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้
รอบตัว

การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตร
ประจ�าวัน

การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ 
เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย

การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ

การส�ารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้
รอบตัว

การตั้งค�าถามในเรื่องที่สนใจ

การรับรู้ และแสดงความคิด ความรู้สึก
ผ่านสื่อวัสดุของเล่น และชิ้นงาน

การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง ดนตรี

การร้องเพลง

การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ ให้
สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน

พัฒนาการด้านสติปัญญา
การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา

พัฒนาการด้านสติปัญญา
การใช้ภาษา

พัฒนาการด้านสติปัญญา
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้

พัฒนาการทางด้านร่างกาย
การรักษาความปลอดภัย

พัฒนาการด้านสติปัญญา
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และการ
แสวงหาความรู้

พัฒนาการด้านสติปัญญา
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

พัฒนาการด้านอารมณ์
สุนทรียภาพ ดนตรี

พัฒนาการด้านอารมณ์
การแสดงออกทางอารมณ์

พัฒนาการด้านร่างกาย
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่

พัฒนาการด้านสติปัญญา
การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา

แหล่งน�้าเสี่ยง เช่น คลอง บึง บ่อปลา 
อ่างน�้าในบ้าน เด็กๆไม่ควรเล่นน�้า 
ตามล�าพัง และไม่ควรวิ่งเล่นใกล ้
บริเวณริมแหล่งน�้า เพราะอาจลื่นพลัด
ตกลงไปจมน�้าได้

 

การอ่านป้าย สัญลักษณ์เตือนภัยห้าม 
ลงเล่นน�้า

การปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย 
เมื่ออยู่ใกล้แหล่งน�้า ตามหลัก  
“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”
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           กรอบแนวคิด                     เป้าหมายการด�าเนินงาน                 แนวทางการด�าเนินงาน            

การฟังและปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล

การท�าศิลปะแบบร่วมมือ

การเล่นและท�างานร่วมกับผู้อื่น

การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง  
รูปทรง จากวัสดุที่หลากหลาย

การปั้น

การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก  
การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

การท�างานศิลปะที่น�าวัสดุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ซ�้าหรือแปรรูป
แล้วน�ากลับมาใช้ใหม่

การเล่นบทบาทสมมติ

การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์
ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง 
การจับ การโยน การเตะ

การแสดงความยินดี เมื่อผู้อื่นมีความสุข  
เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ และ
การช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ

การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม

พัฒนาการด้านสติปัญญา
การใช้ภาษา

พัฒนาการด้านสติปัญญา
การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
และการตัดสินใจและแก้ปัญหา

พัฒนาการด้านสังคม
การเล่นและท�างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ

พัฒนาการด้านสติปัญญา
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

พัฒนาการด้านร่างกาย
การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

พัฒนาการด้านร่างกาย
การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

พัฒนาการด้านสังคม
การดูแลรักษาธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
การแสดงออกทางอารมณ์

พัฒนาการด้านร่างกาย
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจคุณธรรม จริยธรรม

การสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อเดินทางหรือ
ท�ากิจกรรมทางน�้า

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า ตาม
หลัก “ตะโกน โยน ยื่น”
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1.3 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสภาพที่พึงประสงค์
 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ก�าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ�านวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย

1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข มาตรฐาน

ที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.  พฒันาการด้านสตปัิญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คอื มาตรฐานที ่9 ใช้ภาษาสือ่สารได้เหมาะสมกบัวยั มาตรฐาน

ที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  มาตรฐาน

ที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

สภาพที่พึงประสงค์

สภาพที่พึงประสงค ์ - สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยท่ีคาดหวังให้เด็กเกิด บนพ้ืนฐาน

พัฒนาการตามวัย หรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดสาระการเรียนรู้ในการจัด

ประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก 

ด้านตวับ่งช้ี - ตวับ่งชีเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาเดก็ทีม่คีวามสมัพนัธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ในหลกัสตูรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได้ระบรุายละเอยีดของมาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามช่วงอาย ุตวับ่งชี้ 

และสภาพท่ีพงึประสงค์ ครบทัง้ 12 มาตรฐาน   โดยคูมื่อการจัดประสบการณ์การเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัทางน�า้ ส�าหรบัเดก็

ปฐมวัย ได้แสดงเฉพาะตัวบ่งชี้ และสภาพพึงประสงค์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ กิจกรรมตามสาระการเรียนรู้

ของคูม่อืการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัทางน�า้ ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั โดยมีตวับ่งช้ีและสภาพทีพ่งึประสงค์ดงันี้
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มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดีมาตรฐาน            

     ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 3-4 ปี

สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 4-5 ปี

สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 5-6 ปี

รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น

เล่นและท�ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง

เล่นและท�ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

เล่น ท�ากิจกรรมและปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย

เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้

ใช้มือ ตาประสาน
สัมพันธ์กัน

สนใจ มีความสุขและ
แสดงออก  
ผ่านงานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสอง
ข้าง

ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงได้

เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน

ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 ซม.ได้

สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี

สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี

รับลูกบอลโดยใช้มือและล�า
ตัวช่วย

ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจาก
กันได้โดยใช้มือเดียว

เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 ซม.ได้

สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี

สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี

รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก
พื้นได้

ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้

เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
อย่างมีมุมชัดเจน

ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.25 ซม.ได้

สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ

สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี

สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง เคลื่อนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรี

ตารางที่ 2 ตัวบ่งชี้และสภาพพึงประสงค์ตามช่วงอายุ

มาตรฐานที่ 2  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

แสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม

แสดงอารมณ์ ความรู้สึก 
ได้ตามสถานการณ์

แสดงอารมณ์ ความรู้สึก 
ได้เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์

แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้
สอดคล้องกับสถานการณ ์
อย่างเหมาะสม

มาตรฐานที่ 4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
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     ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 3-4 ปี

สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 4-5 ปี

สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 5-6 ปี

มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น

มีความรับผิดชอบ

ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวัน

ประหยัดและพอเพียง

แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่น

ท�างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส�าเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ใช้ห้องน�้าห้องส้วมด้วยตนเอง

ใช้ส่ิงของเครือ่งใช้อย่างประหยดั
และพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่น

ท�างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส�าเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

ใช้ห้องน�้าห้องส้วมโดยมีผู้ช่วย
เหลือ

ใช้สิง่ของเครือ่งใช้อย่างประหยดั
และพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้อง
กับสถานการณ์

ท�างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส�าเร็จด้วยตนเอง

ใช้และท�าความสะอาดหลังใช้
ห้องน�้าห้องส้วมด้วยตนเอง

ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงด้วย

มาตรฐานที่ 5   มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

มาตรฐานที่ 6   มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตนเบื้องต้น 
ในการเป็นสมาชิก 
ที่ดีของสังคม

มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อม ี
ผู้ชี้แนะ

มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเมื่อมีผู้ชี้แนะ

ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อม ี
ผู้ชี้แนะ

ดูแลรักษาธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ 8  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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     ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 3-4 ปี

สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 4-5 ปี

สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 5-6 ปี

สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ

อ่าน เขียนภาพ และ
สัญลักษณ์ได้

มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด

มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล

มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ

ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง 
ต่อเนื่อง

อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค�าพร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด

จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว

เรียงล�าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์ อย่างน้อย 4 ล�าดับ

ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท�าเมื่อ
มีผู้ชี้แนะ

คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วม
ในการลงความเห็นจากข้อมูล

ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและเริ่ม
เรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น

ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก

ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูด
โต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ

อ่านภาพ และพูดข้อความด้วย
ภาษาของตน

จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งานเพียงลักษณะเดียว

เรียงล�าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 3 ล�าดับ 

ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท�าเมื่อมีผู้ชี้แนะ

คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น

ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ

แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนา
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฟัง

เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้

อ่านภาพสัญลักษณ์ ค�า ด้วยการ
ชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ

จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของ
สิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบสองลักษณะขึ้นไป

เรียงล�าดับสิ่งของและ
เหตุการณ์อย่างน้อย 5 ล�าดับ

อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการก
ระท�าด้วยตนเอง

คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 
และมีส่วนร่วมในการลงความ
เห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น

ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและ
เลือกวิธีแก้ปัญหา

มาตรฐานที่ 9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 10   มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

     ตัวบ่งชี้ 
สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 3-4 ปี

สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 4-5 ปี

สภาพที่พึงประสงค์

อายุ 5-6 ปี

ท�างานศิลปะตาม
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

แสดงท่าทาง 
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์

มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้

มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้

สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด  ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง และแปลก
ใหม่จากเดิมหรือม ี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น

เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายหรือ 
แปลกใหม่

สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่
พบเห็น

ใช้ประโยคค�าถามว่า “ที่ไหน” 
“ท�าไม” ในการค้นหาค�าตอบ

สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง

เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร

ความคิด ความรู้สึกของตนเอง

สนใจฟังหรืออ่านหนังสือด้วย
ตนเอง

ใช้ประโยคค�าถามว่า “ใคร” 
“อะไร” ในการค้นหาค�าตอบ

สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด  ความรู้สึกของตนเอง
โดยมีการดัดแปลง แปลกใหม่
จากเดิม และมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง
อย่างหลากหลายและ 

แปลกใหม่

สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่อความคิดด้วยตนเอง
เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

ใช้ประโยคค�าถามว่า “เมื่อ
ไหร่” “อย่างไร” ในการค้นหา
ค�าตอบ

รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
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1.4 หลักการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมสามารถจัดได้ในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการน�าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและ

สภาพชุมชน ที่ส�าคัญผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 มีหลักการการจัดกิจกรรมที่ส�าคัญดังนี้

1. ก�าหนดระยะเวลา ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ

และความสนใจของเด็ก เช่น  วัย 3-4 ปี มีความสนใจประมาณ 8-12 นาที วัย 4-5 ปี มีความสนใจประมาณ 12-15 นาที วัย 

5-6 ปี มีความสนใจประมาณ 15-20 นาที กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่  ควรใช้เวลาต่อเนื่องไม่เกิน 20 

นาที

2. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที  

3. กิจกรรมควรมีความสมดุลกันระหว่างกิจกรรมแต่ละแบบ เช่น ระหว่างกิจกรรมในห้องสมดุลกับกิจกรรมนอกห้อง  

ระหว่างกจิกรรมทีใ่ช้กล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็ก ระหว่างกจิกรรมทีเ่ป็นรายบคุคลกบักจิกรรมรายกลุ่มย่อยและกลุม่ใหญ่ 

ระหว่างกิจกรรมที่เด็กริเริ่มและกิจกรรมที่ผู้สอนเป็นผู้ริเริ่ม กิจกรรมที่ใช้ก�าลังและไม่ใช้ก�าลัง

1.5 ขอบข่ายของกิจวัตรประจ�าวัน

หลกัสตูรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได้ระบุว่า ขอบข่ายของกจิวตัรประจ�าวนั ว่าสามารถจดัได้หลายรูปแบบ ทีส่�าคญั

ยังคงต้องค�านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้

การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ ่– เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะ

ต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม  

ปีนป่ายอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก – เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ กล้ามนิ้วมือ การประสาน

สัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ และระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้

เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น 

สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว เป็นต้น

การพัฒนาอารมณ์จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม – เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาม

ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาสังคมนิสัย – เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน มีนิสัยรักการท�างาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและ

ผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากกคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันอย่างสม�่าเสมอ รับประทานอาหาร 

พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท�าความสะอาดร่างกาย เล่นและท�างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม  

เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท�างานเสร็จ

การพฒันาการคิด – เป็นการพฒันาให้เด็กมคีวามสามารถในการคดิแก้ปัญหาความคดิรวบยอด และคิดเชิงเหตผุลทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับ

เด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่มเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และท�ากิจกรรม

ทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่

การพัฒนาภาษา – เป็นการพัฒนาให้เด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่

เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค�าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมเป็นแบบ

อย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค�าถึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส�าคัญ

การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ – เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตาม

จินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน�้า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง

1.6 กิจกรรมแนะน�าเพื่อสาระการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้า 

ครผููส้อนสามารถจัดประสบการณ์ส�าคญัทีห่ลากหลาย และกจิกรรมเรยีนรูส้ร้างสรรค์ ให้เดก็ปฐมวยัได้เล่น เรยีนรู ้ลงมอื

ปฏิบัติ ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรม อาทิ

1. กิจกรรมระบายสีแหล่งน�้าเสี่ยง เช่น แม่น�้า บ่อน�้า รวมถึง ภาชนะใส่น�้าขนาดต่างๆ เช่น กะละมัง อ่างอาบน�้า  

จากนั้นให้เด็กเลือกรูปที่แสดงถึงแหล่งน�้าที่อาจเป็นอันตรายต่อการจมน�้าของเด็ก

2. กจิกรรมสนทนากลุม่ ตัง้ค�าถามจากภาพการ์ตนู โบว์ชวัร์การ์ตนู เรือ่ง “อย่าใกล้ อย่าเกบ็ อย่าก้ม” เพือ่ให้เดก็แสดง

ความเห็นว่าอันตรายจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเข้าใกล้ ก้ม และเก็บของในแหล่งน�้า

3. กจิกรรมชมภาพส่ือการ์ตนูแอนนเิมชัน่ ชดุ “ตุน่น้อยตืน่ตวั” เดก็ๆ จะได้เรยีนรูผ่้านสาระทีห่ลากหลายในแต่ละตอน 

อาทิ ตอน “แหล่งน�้าเสี่ยง” ตอน “แย่แล้วไจแอนท์ตกน�้า” เป็นต้น

4. กิจกรรมร้องเพลง  กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ท�าท่าทางประกอบการเคลื่อนไหว เพลง “อย่าใกล้ อย่าเก็บ  

อย่าก้ม”
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5. กิจกรรมบทบาทสมมติ ผ่านเรื่องราวต่างๆ อาทิ การตะโกน โยน ยื่น หรืออย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม การบอกเตือน

เพื่อนเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน�้ามากเกินไป 

6. กิจกรรมท�าอุปกรณ์ชูชีพ จากวัสดุเหลือใช้ เช่น การท�าเสื้อชูชีพ3  จากเสื้อยืดเก่าและขวดน�้าพลาสติก

7. การท�ากิจกรรรมศิลปะ การวาดภาพ การปั้น การตัด ปะ ฉีก เช่น การวาดภาพป้ายเตือนอันตรายจากแหล่งน�้า โดย

เป็นป้ายที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ หรือสัญลักษณ์

8. กิจกรรมส�ารวจแหล่งน�้าและจุดเสี่ยงในบริเวณโรงเรียน เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หากเข้าใกล้แหล่งน�้าตามล�าพัง อาจล้มหรือตกลงไปได้ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ 

9. กจิกรรมสนทนากลุม่ใหญ่ตามสาระข่าวในชวีติประจ�าวนั ทีเ่กีย่วข้องกบัสาระการเรยีนรู้ด้านความปลอดภยัทางน�า้ 

ให้เด็กๆ แสดงความคิดเห็น และบอกเตือนเด็กถึงความส�าคัญในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

10. กิจกรรมการจับคู่ภาพพร้อมระบายสี สิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ ชิ้นงาน เช่น ภาพเสื้อชูชีพ เรือ ห่วงยาง

การจัดกิจกรรมสามารถจัดได้ในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู ่กับความเหมาะสมของการน�าไปใช้ รวมถึงสภาพชุมชน  

ท่ีส�าคญัผูส้อนต้องจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันาการเดก็ ทัง้นีส้ถานศกึษาสามารถยดืหยุน่และเลอืกกจิกรรมให้เหมาะสมกบัเดก็  

โดยค�านึงถงึกิจกรรมประจ�าวนั หลกัการจดัประสบการณ์ หลกัการจัดกจิกรรม การส่งเสรมิพัฒนาการตามวยัอย่างเตม็ศกัยภาพ 

และคุณลักษณะพึงประสงค์ตามวัย  

3
การท�าเสื้อชูชีพจากวัสดุเหลือใช้ ให้บรรจุขวดน�้าทางด้านหน้าอกเท่านั้น ไม่ต้องบรรจุขวดน�้าใส่ทางด้านหลัง
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2.1 สาระที่ควรเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น�ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลัง

จากการน�าสาระที่ควรรู้นั้นๆมาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ไม่เน้นการท่องจ�า

เนื้อหา ผู้สอนสามารถก�าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดย

ให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส�าคัญ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค�านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง

ของเด็ก โดยสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2560 มีดังนี้

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวัง รักษา

ร่างกายให้สะอาดและมสีขุภาพอนามยัทีด่ ีการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ การระมดัระวงัความปลอดภยัของ

ตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเอง

และครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การ

รู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การก�ากับตนเอง การเล่นและท�าสิ่งต่างๆด้วย

ตนเองตามล�าพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์

และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี 

การมีคุณธรรมจริยธรรม

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน 

และบุคคลต่างๆที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ�าวัน สถานที่ส�าคัญ วันส�าคัญ อาชีพ

ของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส�าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ

3. ธรรมชาตริอบตวั เดก็ควรเรยีนรูเ้กีย่วกบัชือ่ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลีย่นแปลงและความสมัพนัธ์

ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น�้า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิต

ประจ�าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ

สาระการเรียนรู้02
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4. ส่ิงต่างๆรอบตวัเดก็ เด็กควรเรยีนรู้เกีย่วกบัการใช้ภาษาเพือ่สือ่ความหมายในชวีติประจ�าวนั ความรู้พืน้

ฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น�้าหนัก 

จ�านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน 

และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�า

วันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

จากสาระที่ควรเรียนรู้ข้างต้น ในหลายสาระท่ีควรเรียนรู้ มีความเก่ียวข้องที่สามารถเช่ือมโยงกับสาระ 

การเรยีนรูเ้ร่ืองความปลอดภัยทางน�า้ได้  อาท ิสาระทีค่วรเรยีนรูเ้รือ่งการระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองจาก

ผูอ้ืน่และภยัใกล้ตัวรวมทัง้การปฏบัิติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภยั  การสะท้อนการรบัรูอ้ารมณ์และความรูส้กึของตนเอง

และผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก ชุมชน ธรรมชาติรอบตัว ลักษณะ ส่วนประกอบ การรู้จักเกี่ยวกับดิน น�้า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ  

ชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง  รูปทรง ปริมาตร น�้าหนัก จ�านวน ส่วนประกอบ ประโยชน์ การใช้งาน 

การเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�าวัน 

อย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
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2.2 สาระการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้า

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สาระเรียนรู้มีดังนี้

1. แหล่งน�้าเสี่ยง  

แหล่งน�้าเสี่ยง หมายถึง แหล่งน�้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจมน�้า แหล่งน�้าเสี่ยง มีรอบด้าน ได้แก่

1) แหล่งน�้าเส่ียงในบริเวณโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น บ่อน�้า บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม ห้องน�้า  

ห้องอาบน�้า

2) แหล่งน�้าเสี่ยงในบ้าน เช่น ถังน�้า กะละมัง อ่างอาบน�้า อ่างเลี้ยงปลา อ่างบัว โอ่ง ที่นั่งชักโครกในห้องน�้า  

สระว่ายน�้าพลาสติก

3) แหล่งน�้าเสี่ยงรอบบ้านและบริเวณบ้าน  เช่น ร่องน�้า คูน�้า บ่อน�้า แหล่งน�้าขัง แหล่งน�้าเสี่ยงในชุมชน เช่น แหล่งน�้า

เพื่อการเกษตร แม่น�้า ล�าคลอง หนอง บึง ขุมเหมือง ทะเล น�้าตก

รูปภาพชุดที่ 1 แสดงแหล่งน�้าเสี่ยงในบริเวณต่างๆ

               สระเลี้ยงปลาสวยงาม                                                คลอง

   

                                                                     
                                                                บ่อน�้า                                                           

                      ถังบรรจุน�้า                                       สระน�้าพลาสติกขนาดเล็ก                   
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2. การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยทางน�้า

1) การหลกีเลีย่งแหล่งน�า้เสีย่งและการจดัการ  เมือ่เดก็ๆรูแ้ล้วว่าแหล่งน�า้เสีย่งคอือะไร มลีกัษณะอย่างไร 

เด็กควรได้เรียนรู้ต่อไปว่า จะหลีกเลี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในแหล่งน�้าเสี่ยงได้อย่างไร 

(1) เดก็ควรรูว่้าสภาพแหล่งน�า้แต่ละแบบ ก่อให้เกดิอนัตรายได้อย่างไร เช่น บรเิวณใดเป็นบรเิวณน�า้

ลกึหรอืน�า้ตืน้ บรเิวณน�า้ต้ืนถ้ากระโดดลงไปอาจท�าให้ขาแพลงหรอืหกัได้ การล้มศรีษะทิม่ลงไปในน�า้ตืน้ กส็ามารถ

ท�าให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้ ส่วนบริเวณน�้าลึกถ้ายังว่ายน�้าไม่เป็น หรือไม่เก่งก็จมน�้าได้ง่ายเช่นกัน

(2) เดก็ๆไม่ควรอยูใ่นแหล่งน�า้หรอืใกล้แหล่งน�า้โดยล�าพงั เช่น นัง่เล่นน�า้ในอ่างน�า้ กะละมงั หรอืเล่น

ใกล้บ่อน�้า ร่องน�้า และไม่ควรวิ่งเล่นใกล้แหล่งน�้าเสี่ยง โดยเฉพาะแหล่งน�้าธรรมชาติหรือแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรที่

จะมีหญ้าปกคลุมบริเวณปากบ่อ เพราะท�าให้เกิดการลื่นไถลและตกลงไปในน�้าได้ง่าย

(3) เด็กๆควรจดจ�าสัญลักษณ์ สังเกตป้ายเตือนใกล้แหล่งน�้า เพื่อให้มีความระมัดระวังในการเข้า

ใกล้แหล่งน�้ามากยิ่งขึ้น เด็กในชั้นปฐมวัยยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แต่การจดจ�าภาพสัญลักษณ์เตือนอันตราย

ได้ ท�าให้เด็กระวังเมื่อต้องเข้าใกล้แหล่งน�้า

รูปภาพชุดที่ 2 สัญลักษณ์เตือนอันตรายและข้อปฏิบัติที่เป็นสัญลักษณ์ภาพ

ห้ามผลักกันลงน�้า                                           ห้ามกระโดดลงน�้า

                           ห้ามว่ายน�้า                                              ระวังลื่นตกลงน�้า                                                    

 ที่มาภาพ:  https://www.flaticon.com และเวปไซต์อื่นๆ โปรดดูที่มาแต่ละภาพในอ้างอิงท้ายเล่ม
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•  ป้ายสัญลักษณ์เตือนห้ามกระโดดลงด�าน�้า 

ในบริเวณแหล่งน�้า

•  No diving = ห้ามกระโดดลงด�าน�้า 

•  ป้ายสญัลกัษณ์เตอืนเดก็ ไม่ควรเล่นน�า้ตาม

ล�าพัง โดยบอกเตือนผู้ใหญ่ให้คอยดูแลบุตร

หลานอย่างใกล้ชิด ในขณะที่เล่นน�้า

•  Watch your children = โปรดระมัดระวงั 

ดูแลบุตรหลานของท่าน

•  ป้ายสัญลักษณ์เตือน ห้ามว่ายน�้า/ห้ามลง

เล่นน�้า ตามล�าพัง ในบริเวณแหล่งน�้านี้

•  Don’t swim alone = ห้ามว่ายน�า้/เล่นน�า้

ตามล�าพัง 

NO DIVING!

WATCH YOUR CHILDREN!

DON'T SWIM ALONE!

รูปภาพชุดที่ 3 สัญลักษณ์เตือนอันตรายตามแหล่งน�้า ที่มีค�าเตือนข้อความเดียว

ต้นแบบภาพ POOL RULES จาก https://www.safetysign.com/pool-rules-signs
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2) การปฏิบัติตนตามหลัก “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” 

ผู้ปกครองจะต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด คอยดูแลไม่ให้คลาดสายตา และต้องจัดการแหล่งน�้าที่เด็กสามารถ

เข้าถึงได้ เช่น การเทน�้าทิ้งหลังใช้งาน การปิดฝาตุ่มและถังน�้าที่บรรจุน�้าไว้ รวมถึงการก�าหนดพื้นที่เล่นให้เด็ก และ

ใช้คอกก้ัน เพือ่ป้องกันเดก็ออกไปยงัจุดอันตรายต่างๆ การกลบปิดหลมุบ่อน�า้เลก็ๆ ทีน่�า้สามารถเข้าไปท่วมขงั การ

ท�าป้ายเตือน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม นอกจากการดูแลของผู ้ปกครองแล้ว การบอกเด็กถึงวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิด 

ความปลอดภยัทางน�า้ กเ็ป็นวธิทีีส่�าคัญทีจ่ะช่วยป้องกนัภยัจากการจมน�า้ได้ โดยหลักส�าคัญทีต้่องให้เด็กเข้าใจ

และจดจ�า คือหลัก “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”  โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

“อย่าใกล้” – เมื่อเจอแหล่งน�้า อย่าเข้าไปใกล้ เพราะอาจพลัดตกแหล่งน�้า

“อย่าเก็บ” – อย่าเก็บ เมื่อเห็นสิ่งของตกลงไปในน�้า อย่าพยายามเก็บเอง เพราะอาจล้ม ตกลงไปใน

น�้าได้ ต้องบอกให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บให้

“อย่าก้ม” – อย่าก้มหรือชะโงกลงไปในโอ่งน�้า ตุ่มน�้า ถังน�้า เพราะอาจจะล้ม เสียหลัก หัวทิ่มลงไปใน

ที่เก็บน�้า หรือตกลงไปในแหล่งน�้า และจะน�ามาซึ่งการเสียชีวิตได้

เมื่อเด็กเข้าใจถึงอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเข้าไปใกล้  เข้าไปเก็บ เข้าไปก้ม บริเวณใน

แหล่งน�้าแล้ว จะช่วยลดและป้องกันภัยจากการจมน�้าได้
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รูปภาพชุดที่ 4   เด็กอาจตกน�้า จมน�้า เมื่อก้มเก็บของในแหล่งน�้า

                                           เด็กพยายามเอื้อมเก็บลูกบอลในบ่อน�้า

เด็กเสียหลักตกลงไปในบ่อน�้า หลังพยายามเอื้อมเก็บลูกบอล
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รูปภาพชุดที่ 5 เด็กไม่ควรก้มเก็บของในแหล่งน�้าด้วยตนเอง                                           

ไม่ก้มเก็บของในแหล่งน�้านะครับ 
บางทีอาจดูใกล้ เหมือนเราจะเอื้อมถึง  

แต่เราอาจเสียหลักตกลงไปในน�้าได้ ทางที่ดี
ควรบอกผู้ใหญ่ให้ช่วยเก็บให้ดีกว่านะครับ

ถ้าของหล่นในแหล่งน�้า  
หนูจะบอกให้ผู้ใหญ่

ช่วยเก็บให้ค่ะ
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รูปภาพชุดที่ 6 อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม

เด็กๆไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งน�้าในลักษณะนี้ เพราะอาจพลัดตกลงแหล่งน�้าได้

เด็กๆไม่ควรเก็บของที่หล่นลงแหล่งน�้าในลักษณะนี้ เพราะอาจพลัดตกลงแหล่งน�้าได้

เด็กๆไม่ควรก้ม ชะโงกมองลงในแหล่งน�้าในลักษณะนี้ เพราะอาจพลัดตกลงแหล่งน�้าได้
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4
คู่มือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้า โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าถึงเมื่อ 22/12/61 เข้าถึงได้ที่ http://md5.go.th/images/compressed_1080999875.pdf

3) การใส่เสื้อชูชีพ เมื่อต้องเดินทางทางน�้า 

เสื้อชูชีพเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สามารถช่วยชีวิตจากภัยจมน�้าได้ การใส่เสื้อชูชีพเป็นส่วนหน่ึงของ

การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางทางน�้า และกิจกรรมทางน�้า โดยเสื้อชูชีพจะสามารถยกตัวผู้สวมใส่ให้ปาก

สูงพ้นระดับน�้าขณะลอยอยู่ในน�้า4  

การสวมเสือ้ชชูพีทกุครัง้เมือ่ต้องเดนิทางทางน�า้หรอืท�ากจิกรรมทางน�า้ จะท�าให้เดก็เกดิความปลอดภยั และ

เมื่อเด็กทราบความส�าคัญแล้ว เด็กยังสามารถเป็นผู้บอกเตือนให้ผู้ใหญ่เตรียมเสื้อชูชีพให้กับตนเองได้ รวมถึงบอก

เตือนให้ผู้ใหญ่สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ต้องเดินทางหรือท�ากิจกรรมทางน�้า

รูปภาพชุดที่ 7 เสื้อพยุงตัวและเสื้อชูชีพ

                    เด็กใส่เสื้อพยุงตัว                                        เด็กใส่เสื้อชูชีพ 
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รูปภาพชุดที่ 8 ความแตกต่างระหว่างเสื้อพยุงตัวกับเสื้อชูชีพ

ส�าหรับวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้อง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน คือ เมื่อน�าเสื้อชูชีพมาสวมใส่แล้ว 

ให้ลอ็กสายรดัให้เข้าทีท่กุตวั ดงึสายรดัเอวให้กระชบั เกบ็สายรดัให้เหมาะสมเพือ่ให้ใส่เสือ้ชชูพีได้กระชบั เสือ้ชชูพี

จะอยู่ติดตัว ไม่หลุดลอยไปกับน�้าเมื่อผู้ประสบภัยต้องลอยน�้า

รู้หรือไม่ว่าเสื้อพยุงตัว กับเสื้อชูชีพต่างกันอย่างไร : เสื้อพยุงตัว

เหมาะกับกีฬาทางน�้า ถูกออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการลอยตัว

อยู่ในน�้า มากกว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต เหมาะกับผู้ที่มีสติและรู้สึกตัว 

เพราะว่าเสื้อพยุงตัวจะไม่ช่วยพลิกให้หน้าของผู้สวมใส่หงายขึ้นเหนือน�้า

 ในขณะที่เสื้อชูชีพมีแรงลอยตัวสูง ใช้ได้กับทุกสภาพน�้า ทั้งน�้าทะเล 

น�้าเชี่ยว น�้าไหล เสื้อชูชีพออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้น  

จึงสามารถใช้กับผู้ประสบภัยที่ไม่รู้สึกตัว หมดสติได้

ที่ส�าคัญต้องใส่เสื้อพยุงตัว  

เสื้อชูชีพ ทุกครั้ง ที่ต้องเดินทาง 

หรือท�ากิจกรรมทางน�้า
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3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้าตามหลัก “ตะโกน โยน ยื่น”5

การกระโดดน�า้ลงไปช่วยคนตกน�า้ เป็นวิธทีีอ่นัตรายเป็นอย่างมากหากไม่มปีระสบการณ์ เพราะมผีูเ้สยีชวีติ

จ�านวนมากจากการลงไปช่วยคนตกน�้า ดังนั้น เด็กๆจะต้องไม่ลงไปช่วยคนตกน�้าด้วยตนเอง เพราะมีอันตราย

ถึงชีวิต  

อย่างไรก็ตามเราสามารถช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าได้ด้วยการช่วยจากบนบก ไม่ต้องลงน�้า ซึ่งเป็นวิธีการ

ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าที่ปลอดภัยที่สุดส�าหรับเด็กเล็กๆ และนักเรียนที่เริ่มเรียนว่ายน�้า โดยมีวิธีปฏิบัติ 3 วิธี  คือ 

การตะโกน การโยน และการยื่น การจัดประสบการณ์ให้เด็กในสาระการเรียนรู้นี้ สามารถจัดผ่านกิจกรรมศิลปะ 

กิจกรรมบทบาทสมมติ การฟังนิทาน เป็นต้น โดยไม่ให้ฝึกปฏิบัติในน�้า แต่สามารถท�ากิจกรรมบทบาทสมมติได้

เฉพาะบนบก การให้ความช่วยเหลือผู้จมน�้า มีดังนี้

“ตะโกน”

เมื่อเห็นคนตกน�้า คนจมน�้า ให้รีบบอกหรือร้องเรียกให้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อที่จะได้ให้

ความช่วยเหลือ ในการตะโกน ให้ตะโกนว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตกน�้า” และ ควรตะโกนบอกผู้

ประสบภัยด้วยว่า “ไม่ต้องตกใจ มาช่วยแล้ว เตะขาไว้ ตีขาไว้” จากนั้นให้เตรียมโยนหรือยื่นอุปกรณ์

ตามแต่สถานการณ์ว่าควรจะใช้วิธีใด และมีอุปกรณ์ใดบ้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

“โยน”
การโยนอปุกรณ์ทีล่อยน�า้ให้คนตกน�า้จบัหรอืเกาะ เช่น ขวดน�า้ ถงัน�า้ ถงัแกลลอน ห่วงชชูพี แผ่น

โฟมว่ายน�า้ โดยโยนอปุกรณ์นัน้ๆ ไปให้ตรงตวัผูป้ระสบภัย ควรโยนให้โดนหรือตกตรงหน้าของผูป้ระสบ

ภัย เพื่อที่ผู้ประสบภัยจะได้จับหรือเกาะอุปกรณ์พยุงตัวลอยน�า้ รอความช่วยเหลือต่อไป ในการโยน  

ควรตะโกนบอกผู้ประสบภัยด้วยว่าให้จับหรือเกาะอุปกรณ์นั้นๆไว้ด้วย เช่น ในกรณีโยนห่วงชูชีพ  

ให้พูดว่า “เกาะห่วงไว้ เกาะห่วงไว้” แต่การช่วยด้วยการโยนอุปกรณ์แบบนี้จะต้องมีความแม่นย�าหรือ

ไม่ก็ต้องโยนให้หลายๆ ชิน้เพราะหากโยนไม่แม่น ผูป้ระสบภัยจะไม่สามารถเคลือ่นทีม่าจบัอปุกรณ์ทีโ่ยน

ให้ได้ การช่วยจะไม่ประสบความส�าเร็จ9 
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“ยื่น”
การยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน�้าจับ10  เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าขาวม้า ผ้าเช็ดตัว เข็มขัด ท่อนไม้ ไม้

ตะขอ ท่อ PVC ไม้พลอง กิ่งไม้ แท่งยาง แท่งโฟมช่วยลอยน�้า (Swimming Noodles) ให้ใช้สองมือจับ

อปุกรณ์ทีจ่ะยืน่ให้แน่น ย่อตวัลงให้ต�า่เพือ่ลดจดุศนูย์ถ่วง ให้ยนืได้มัน่คงขึน้ ไม่ให้ถกูผูป้ระสบภยัดงึตกน�า้   

ควรตะโกนบอกผู้ประสบภัยด้วยว่า “จับไม้ไว้ จับไม้ไว้” (ในกรณียื่นไม้หรือกิ่งไม้) เมื่อผู้ประสบภัยจับ

อุปกรณ์ได้แล้วให้ถอยหลังห่างออกมา ย่อตัวลงแล้วค่อยๆ ดึงอุปกรณ์เข้ามา เมื่อผู้ประสบภัยมาถึงขอบ

สระให้ผู้ช่วยเหลือจับมือวางลงบนขอบสระ แล้วถามว่า “ขึ้นเองได้ หรือเปล่าครับ คะ”และท�าการช่วย

เหลือให้ขึ้นบนฝั่ง

**ส�าหรับสาระเร่ืองการย่ืน การฝึกยังไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆ อาจพิจารณาตัดออกจากกิจกรรมได้ โดยยังคง

สามารถเรียนการตะโกนและฝึกโยนได้ตามวัย และควรเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจากการยื่นว่า ผู้เข้าไปช่วย

อาจจะถูกผู้ประสบภัยดึงลงไปในน�้าได้ **

5
ข้อมูลจากหลักสูตรว่ายน�้าเพื่อเอาชีวิตรอดและคู่มือการสอน (2552)

6
อีกวิธีหนึ่งคือการเอาเชือกมาผูกอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะโยนให้แล้วลากคนตกน�้าเข้าฝั่ง หากโยนพลาดก็สาวเข้ามาแล้วโยนให้อีกครั้งหนึ่ง การช่วยด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ท่ีมีเชือกผูก เช่น ห่วงชูชีพ  

ถังน�้า ถังแกลลอน ขวดน�้าดื่มพลาสติกที่มีเชือกผูก เชือกที่ใช้ต้องมีความอ่อนตัว ไม่บิดเป็นเกลียว ขนาดประมาณ 0.5 นิ้ว  ยาว 12-15 เมตร 
7
การช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าด้วยการยื่นอุปกรณ์ เป็นการช่วยผู้ประสบภัยทางน�้าที่มีอันตรายต่อผู้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าการโยน โดยเฉพาะส�าหรับเด็กเล็กๆ ที่อาจจะถูกผู้ประสบภัยดึงตกน�้า

ไปด้วยได้
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รูปภาพชุดที่ 9 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลัก ตะโกน โยน ยื่น

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

ควรบอกผู้ประสบภัยว่าให้เกาะ หรือจับอุปกรณ์ไว้ เช่น 

ในกรณีโยนห่วง พูดว่า  "เกาะห่วงไว้ เกาะห่วงไว้"
ในกรณียื่นไม้ พูดว่า "จับไม้ไว้ จับไม้ไว้"

การตะโกนช่วยคนตกน�้า

การโยนห่วงชูชีพช่วยคนตกน�้า การยื่นกิ่งไม้ช่วยคนตกน�้า

ช่วยด้วย
มีคนตกน�้า
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รูปภาพชุดที่ 10 เด็กๆควรเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้าที่ถูกต้อง ตามหลัก “ตะโกน โยน ยื่น”

ห้ามกระโดดลงไปช่วยคนตกน�้า แม้จะว่ายน�้าเป็น  
เด็กๆควรเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้า 

ที่ถูกต้องตามหลัก ตะโกน โยน ยื่น

หนูจะช่วยผู้ที่ก�าลังตกน�้า 
ด้วยวิธี ตะโกน โยน ยื่น ค่ะ



28

สื่อการสอน03
ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้สื่อที่โรงเรียนมี เพื่อจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้เรื่อง 

ความปลอดภัยทางน�้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้สื่อสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ การ์ตูนแอนนิเมช่ัน 

เพลง โบร์ชัวร์หรือโปสเตอร์ภาพสี ตัวอย่างแนวทางสื่อสาธาณะที่สามารถเข้าถึงได้ มีดังนี้

ตารางที่ 3 สื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้า

วัตถุประสงค์ของสื่อ
ชื่อสื่อ ประเภทสื่อ 

หน่วยงาน ความยาวสื่อ
ความสอดคล้องเนื้อหา แหล่งข้อมูล

ชื่อสื่อ

ตุ่นน้อยตื่นตัว  

(The Alert Little Tun)

ประเภทสื่อ

แอนนิเมชั่น 

หน่วยงาน

องค์การช่วยเหลือเด็ก

ความยาว

ตอนละ 3-4 นาที

เนื้อหามีทั้งหมด 2 ชุด ชุดละ 

13 ตอน ได้แก่

ชุดส�าหรับเด็กประถมศึกษา

1. กระต่ายน้อยตกน�้า

2. เรื่องเล่าจากพี่ว่องไว 

3. แย่แล้วไจแอนท์ตกน�้า 

4. คุณครูตุ่นน้อย

5. ตะโกน โยน ยื่น

6. ครูอุ๋ยสอนการลอยตัว

7. มาท�าซุ้มอุปกรณ์ช่วยคนกัน

เถอะ

8. เพื่อนกันต้องช่วยกัน

9. เที่ยวทะเลกันดีกว่า

10. จัมโบ้ถูกพิษแมงกระพรุน

11. ฝึกลอยตัวในทะเลกันดีกว่า

12. เย็นใจเป็นลมแดด

13. ทบทวนเรื่องการลอยตัว 

คู่มือและชุดวีดิทัศน์รณรงค์

ให้ความรู้แก่เด็กเพื่อสร้าง

ความรู้และทักษะเกี่ยว

กับความปลอดภัยทางน�้า

ส�าหรับเด็ก  

โดยจัดท�าเป็น 2 ชุดส�าหรับ

เด็กประถม และส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย ผ่านตัวละครที่เป็น

สัตว์ต่างๆ  เช่น การวางแผน

ในชุมชน 

การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ  

การจัดสิ่งของที่จ�าเป็นเพื่อ 

อยู่รอดระหว่างเกิดเหตุ 

การเตือนภัยล่วงหน้า และ

การช่วยเหลือตนเอง เช่น 

การลอยตัวในน�้าและวิธีการ

ช่วยเหลือคนตกน�้า 

การปฐมพยาบาล การรู้จัก 

หลีกเลี่ยงแหล่งน�้าเสี่ยง การ

โทรหมายเลขฉุกเฉิน 1669 

เป็นต้น

สามารถเข้าถึงแอนนิเมชั่น 

ได้ที่ 

https://www.youtube.

com/watch?v=Q8FgQ-

AnSgjY&list=PL78EDk_

9jZAHjBHKGYWhG-Ast-

MuSIyF07&index=25

** หรือใช้ค�าค้นหาในช่อง 

youtube ว่า “ตุ่นน้อยตื่น

ตัว”**
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วัตถุประสงค์ของสื่อ
ชื่อสื่อ ประเภทสื่อ 

หน่วยงาน ความยาวสื่อ
ความสอดคล้องเนื้อหา แหล่งข้อมูล

ชุดส�าหรับเด็กปฐมวัย

1. อย่าใกล้แหล่งน�้า

2. อย่าเก็บของที่ตกน�้า

3. อย่าก้ม

4. เด็กๆไม่จมน�้า

5. แหล่งน�้าเสี่ยง

6. มารู้ทักษะการดูแลลูกกัน

เถอะ 

7. พ่อแม่มาลอยตัวในน�้ากัน

เถอะ

8. บีบีจ๋า รอธามก่อน

9. 1669 ภาค 1

10. 1669 ภาค 2

11. ทัศนศึกษาปลอดภัย

12. พื้นที่เสี่ยงใกล้บ้านหนู

13. ปิดเทอมปลอดภัย

ชื่อสื่อ

วิธีช่วยคนจมน�้าจ้า

ประเภทสื่อ

วีดิทัศน์ขนาดสั้นพร้อมภาพ

สื่อการ์ตูนและค�าบรรยาย

หน่วยงาน

คณะบุคคล

ความยาว

2.38 นาที

เนื้อหาเกี่ยวกับการจมน�้าเป็น

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง

ของเด็กในประเทศไทย ทั้งน�้า

ตื้นและน�้าลึกล้วนไม่ปลอดภัย

และน�ามาซึ่งการเสียชีวิตจาก

การจมน�้าได้ทั้งสิ้น สาเหตุที่

ท�าให้จมน�้า และวิธีการช่วย

เหลือคนจมน�้าอย่างปลอดภัย

วิดีโอตอนนี้จัดท�าโดยคณะ

บุคคล8  เพื่อเผยแพร่วิธีช่วย

คนจมน�้าอย่างถูกวิธี

สามารถเข้าถึงวีดิทัศน์ ได้ที่

https://www.youtube.

com/watch?v=Nd 

Jzud9-LFk&t=9s

8
1.นางสาวทัศนีย์ วงษ์สว่าง 2.นางสาวชุติมา ศรีโสด  3.นางสาวสิรภัทร ยิ่งยง
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วัตถุประสงค์ของสื่อ
ชื่อสื่อ ประเภทสื่อ 

หน่วยงาน ความยาวสื่อ
ความสอดคล้องเนื้อหา แหล่งข้อมูล

ชื่อสื่อ

การป้องกันการจมน�้าในเด็ก

เล็ก

ประเภทสื่อ

วีดิทัศน์ขนาดสั้นพร้อมภาพ

การ์ตูนและค�าบรรยาย

หน่วยงาน

ส�านักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค

ความยาว 

2.22 นาที

ชื่อสื่อ

การป้องกันการจมน�้าในเด็ก

โต

ประเภทสื่อ

วีดิทัศน์ขนาดสั้นพร้อมภาพ

การ์ตูนและค�าบรรยาย

หน่วยงาน

ส�านักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค

ความยาว

2.12 นาที

เนื้อหาได้แสดงวิธีป้องกันการจม

น�้าในเด็กเล็กที่ส�าคัญ ซึ่งหากผู้

ดูแลเด็กเล็กได้ปฏิบัติตามแล้ว 

จะสามารถป้องกันอันตรายจาก

การจมน�้าในเด็กเล็กได้

ส�าหรับครู ผู้ดูแลเด็กและ

สามารถใช้ประสานความร่วม

มือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ป้องกันภัยจากการจมน�้า  

ซึ่งรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม

รอบตัวเด็กให้ปลอดภัย และการ

เฝ้าดูและปกป้องคุ้มครองเด็ก

เนื้อหาได้แสดงวิธีป้องกันการ

จมน�้าในเด็กโตที่ส�าคัญ ซึ่งหาก

ผู้ดูแลเด็กโตได้ปฏิบัติตามแล้ว 

จะสามารถป้องกันอันตรายจาก

การจมน�้าในเด็กโตได้

นอกจากการใช้เป็นสื่อการสอน

แล้ว ส�าหรับครู ผู้ดูแลเด็กและ

สามารถใช้เป็นสื่อด�าเนินงาน 

ประสานความร่วมมือจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันภัย

จากการจมน�้า ซึ่งรวมถึงการ

จัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก

ให้ปลอดภัย และการเฝ้าดูและ

ปกป้องคุ้มครองเด็ก

วีดิทัศน์ตอนนี้จัดท�าขึ้นให้

ความรู้เรื่องการดูแลเด็ก

เล็กอย่างไรให้ปลอดภัยจาก

การจมน�้า

วีดิทัศน์ตอนนี้จัดท�าขึ้นให้

ความรู้เรื่องการดูแลเด็ก

โตอย่างไรให้ปลอดภัยจาก

การจมน�้า 

 

สามารถเข้าถึงวีดิทัศน์ ได้ที่

https://www.youtube.

com/watch?v=jwp 

M36G8Lt4

สามารถเข้าถึงวีดิทัศน์ ได้ที่

https://www.youtube.

com/watch?v=-xzjRH 

gN44g
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วัตถุประสงค์ของสื่อ
ชื่อสื่อ ประเภทสื่อ 

หน่วยงาน ความยาวสื่อ
ความสอดคล้องเนื้อหา แหล่งข้อมูล

ชื่อสื่อ     

การ์ตูนเพลง"อย่าใกล้ อย่า

เก็บ อย่าก้ม"

ประเภทสื่อ

เพลงแอนนิเมชั่น 

หน่วยงาน

ส�านักโรคไม่ติดต่อ  

กรมควบคุมโรค

ความยาว

3.12 นาที

ชื่อสื่อ

จิ๊กซอว์ "อย่าใกล้ อย่าเก็บ 

อย่าก้ม"

ประเภทสื่อ

จิ๊กซอว์ภาพสิ

หน่วยงาน

ส�านักโรคไม่ติดต่อ  

กรมควบคุมโรค

ความยาว 

1  แผ่น ต่อชุด

ชื่อสื่อ                         

รายการนักส�ารวจ ตอน “เสื้อ

ชูชีพใส่อย่างไรให้ปลอดภัย”

ประเภทสื่อ

สารคดีความรู้

หน่วยงาน

WATCH DOG CHANNEL

ความยาว 

4.24 นาที

วีดิทัศน์เพลงที่มีจังหวะ

สนุกสนาน เด็กสามารถเรียนรู้

เรื่องการปฏิบัติ 3 อย่า “อย่า

ใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”  ได้อย่าง

เพลิดเพลิน

ภาพสีการ์ตูนสวยงาม ประกอบ

กับมาในรูปแบบจิ๊กซอว์ เด็กๆ

สามารถเรียนรู้การปฏิบัติตน

ตามหลัก "อย่าใกล้ อย่าเก็บ 

อย่าก้ม"  โดยผ่านกิจกรรมการ

ต่อจิ๊กซอว์อย่างเพลิดเพลิน

เนื้อหาในตอน “เสื้อชูชีพใส่

อย่างไรให้ปลอดภัย” ได้อธิบาย

ถึง ความแตกต่างระหว่างเสื้อ

พยุงตัว กับเสื้อชูชีพ การเลือก

เส้ือพยงุตวั/เส้ือชชูพี ให้เหมาะสม

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติภัย

ทางน�้า เช่น เรือล่ม

วีดิทัศน์เพลงตอนนี้จัดท�า

ขึ้นให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธี

ปฏิบัติของเด็ก ที่จะท�าให้

เกิดความปลอดภัยเมื่อต้อง

ใกล้แหล่งน�้า

สื่อจิ๊กซอว์ "อย่าใกล้ อย่า

เก็บ อย่าก้ม"

มีทั้งสิ้น 2 ชุด เป็นภาพสี 2 

แบบ โดยมีเนื้อหาให้เด็กได ้

เรียนรู้ แหล่งน�้าเสี่ยงที่ไม่

ควรใกล้ ก้ม เก็บ 

จัดท�าขึ้นเพื่อให้ความรู้

และการส่งเสริมการเรียนรู้

ส�าหรับเด็กและเยาวชน ใน

หลากหลายเรื่องที่ส�าคัญ

และเป็นประโยชน์กับ

เยาวชน 

สามารถเข้าถึงวีดิทัศน์เพลง 

ได้ที่

https://www.youtube.

com/watch?v=jwp 

M36G8Lt4

สามารถเข้าถึงสื่อจิ๊กซอว์

ได้ที่

http://www.thaincd.

com/2016/media-detail.

php?id=13124&tid=37&

gid=1-015-008

สามารถเข้าถึงวีดิทัศน์

สารคดีได้ที่

https://www.youtube.

com/watch?v=2Eg-P2F 

5wh4
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ชื่อสื่อ

นิทานเด็กชายก้อม ตอน  

“ไปว่ายน�้า”

ประเภทสื่อ 

นิทานการ์ตูนแอนนิเมชั่น

หน่วยงาน

Indysong kids

ความยาว

4.47 นาที

ชื่อสื่อ

ข้อแนะน�าเพื่อความปลอดภัย

จากแหล่งน�้า

ประเภทสื่อ

โบร์ชัวร์ภาพสี

หน่วยงาน

ส�านักโรคไม่ติดต่อ  

กรมควบคุมโรค

ความยาว 

1 หน้า

เนื้อหาแสดงให้เห็นเรื่องราว

ของกลุ่มเด็กที่ไปเล่นน�้ากันโดย

ล�าพัง แล้วเกิดอุบัติภัยทางน�้า 

เด็กๆพยายามที่จะเข้าไปช่วย

เพื่อน แต่ถูกเด็กชายก้อมห้ามไว้ 

เพราะการลงไปช่วยผู้อื่นในน�้า

เป็นวิธีที่อันตราย เด็กชายก้อม

จึงรีบไปเรียกผู้ใหญ่ในบริเวณ

ใกล้เคียงให้มาช่วย

เนื้อหาแสดงให้เห็นว่าน�้าตื้น 

ก็สามารถท�าให้เด็กจมน�้าได้

อย่างไร วิธีป้องกัน ข้อควร

ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจาก

แหล่งน�้าเสี่ยง วิธีการช่วยเหลือ

ผู้ที่ก�าลังจะจมน�้า และวิธีการ

ปฐมพยาบาลผู้จมน�้าที่ถูกต้อง

โดยสื่อแสดงภาพสีที่ชัดเจน 

สวยงาม สามารถดึงดูดความ

สนใจของเด็กๆได้

จัดท�าเพื่อให้ความรู้กับ

เด็กๆถึงอันตรายจากการไป

เล่นน�้าโดยล�าพัง ไม่มีผู้ใหญ่

ดูแล และท�าไมเด็กๆไม่ควร

ลงไปช่วยเพื่อนที่ตกน�้า

จัดท�าเพื่อให้ข้อแนะน�าที่

ส�าคัญ เพื่อให้เด็กปลอดภัย

จากแหล่งน�้าเสี่ยง และ

รวมไปถึงวิธีการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางน�้าที่ถูกต้อง

สามารถเข้าถึงวีดิทัศน์ได้ที่

https://www.youtube.

com/watch?v=KYD-

WBrg1vk

สามารถเข้าถึงสื่อได้ที่

http://www.thaincd.

com/document/file/

download/poster/

download1no264.jpg

วัตถุประสงค์ของสื่อ
ชื่อสื่อ ประเภทสื่อ 

หน่วยงาน ความยาวสื่อ
ความสอดคล้องเนื้อหา แหล่งข้อมูล
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วัตถุประสงค์ของสื่อ
ชื่อสื่อ ประเภทสื่อ 

หน่วยงาน ความยาวสื่อ
ความสอดคล้องเนื้อหา แหล่งข้อมูล

ชื่อสื่อ

ข้อแนะน�าเพื่อความปลอดภัย

จากแหล่งน�้า “การจมน�้าเป็น

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 

ของเด็กไทยอายุต�่ากว่า 15 

ปี”

ประเภทสื่อ

โปสเตอร์ภาพสี

หน่วยงาน

ส�านักโรคไม่ติดต่อ  

กรมควบคุมโรค

ความยาว 

1 หน้า

เนื้อหาแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่าย

ควรมีส่วนร่วมในการป้องกัน 

การจมน�้าในเด็ก โดยมีข้อ

แนะน�าถึงผู้ใหญ่ว่าควรดูแลเด็ก

อย่างใกล้ชิดไม่ควรเผอเรอ  

ควรปิดฝาตุ่มน�้า ท�าคอกกั้น

เด็กไม่ควรว่ายน�้าคนเดียว  

ไม่ควรวิ่งเล่นผลักกันในน�้า  

รอบสระน�้า เป็นต้น

ชุมชนต้องคอยตักเตือนเมื่อเห็น

เด็กเล่นน�้าตามล�าพัง

พร้อมแสดงภาพการช่วยเหลือ 

ที่ถูกต้องตามหลัก ตะโกน  

โยน ยื่น การปฐมพยาบาล 

ผู้จมน�้า

จัดท�าเพื่อให้ข้อแนะน�าที่

ส�าคัญ เพื่อให้เด็กปลอดภัย

จากแหล่งน�้าเสี่ยง เด็กๆ

ควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ

ความปลอดภัยทางน�้า

แสดงวิธีการช่วยเหลือผู้

ประสบภัยทางน�้าที่ถูกต้อง 

และการปฐมพยาบาล 

เบื้องต้น

สามารถเข้าถึงสื่อได้ที่

http://www.thaincd.

com/document/file/

drowning/poster%E0%B

9%81%E0%B8%AB%E0

%B8%A5%E0%B9%88%

E0%B8%87%E0%B8%9

9%E0%B9%89%E0%B8

%B3.pdf
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รูปภาพชุดที่ 11 ตัวอย่างสื่อการสอน จากการ์ตูนแอนนิเมชั่นชุด“ตุ่นน้อยตื่นตัว”

ภาพจากการ์ตูนแอนนิเมชั่นชุด“ตุ่นน้อยตื่นตัว” ตอน ตะโกน โยน ยื่น

ภาพจากการ์ตูนแอนนิเมชั่นชุดตุ่นน้อยตื่นตัว ตอน “แหล่งน�้าเสี่ยง”

ที่มาภาพ: จาก Youtube, ThaiPBS Kids

ที่มาภาพ: จาก Youtube, ThaiPBS Kids
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รูปภาพชุดที่ 12 ตัวอย่างสื่อการสอน เรื่อง“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”

การ์ตูนเพลง“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”

ภาพจากการ์ตูนแอนนิเมชั่นชุดตุ่นน้อยตื่นตัว ตอน “อย่าเก็บของที่ตกน�้า”

ที่มาภาพ: จาก Youtube, ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ที่มาภาพ: จาก Youtube, ThaiPBS Kids
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รูปภาพชุดที่ 13 สื่อจิ๊กซอร์ “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม”

ที่มาภาพ: จาก Youtube, ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ที่มาภาพ: ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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38. นางสาวพัชรี บุญรอด  ครูผู้สอน ศพด.ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

39. นางสาวอรวรรณ หันหวล  ครูผู้สอน ศพด.ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

40. นางสุวิมล เกยทอง          ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

41. นายธวัชชัย เสมารักษ์            ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

42. นางสาวมาธิน่า มีชูศิลป์  ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

43. นางสาวรัสติญาภรณ์ มากพริ้ม ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

44. นางสาวชันยาภรณ์ ใจชื่น  ครูผู้สอนโรงเรียนวัดราษฎรสโมสร อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

45. นางสาวศิริพร ศิริโชติ          ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านน�้าเค็ม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

46. นายวัชรินทร์ นาวารักษ์             ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านน�้าเค็ม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา



การจัดท�าคู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

เรื่อง ความปลอดภัยทางน�้า ส�าหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเสริมการเรยีนรูเ้รื่องความปลอดภัยทางน�้า ใหกั้บเดก็ๆ ในช้ันปฐมวยั 

เพราะเห็นความส�าคัญว่าหากเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้

เรื่องความปลอดภัยทางน�้าเร็วเท่าใด ก็จะยิ่งช่วยลดการสูญเสียชีวิต

จากภัยจมน�้าได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านัน้ ทัง้นี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

คือลดการสูญเสียชีวิตจากภัยจมน�้าในเด็กทั่วประเทศไทย

องค์การช่วยเหลือเด็ก
ชั้น 14 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
518/5 ถนนเพลินจิต ลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 13330
โทรศัพท์ : 02 684 1286-88
โทรสาร : 02 684 1289
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