
1. Drowning is the 3rd leading cause of unintentional 

injury death worldwide, accounting for 7% of all 

injury-related deaths.

2. There are an estimated 360 000 annual drowning 

deaths worldwide.

3. Global estimates may significantly underestimate 

the actual public health problem related to drowning.

4. Children, males and individuals with increased 

access to water are most at risk of drowning.
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วา่ยสวย ชว่ยเป็น เลน่ปลอดภยั

สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน า้



พลตรอีดศิกัดิ ์สวุรรณประกร
ผูอ้ านวยการกองสารสนเทศ
ส านกัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีลาโหม
ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม

พลตรอีดศิกัด ิ ์  สวุรรณประกร

ผูอ้ านวยการฝ่ายฝึกอบรมฯ

สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน า้

Facebook/adisaksuvanprakorn

Facebook/ymbasurvivalswimming

E-mail: adisak_oui@yahoo.com



การศกึษา
ปรญิญาตร ีครศุาสตรบณัฑติ (พลศกึษา) จฬุา
ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ NIDA

Life Saving
2516 ครสูอนวา่ยน า้ YMCA Camp บางละมงุ ชลบรุ ี
2517 ครสูอนวา่ยน า้ Lifeguard สระ YMCA

Life Saving & Water Rescue, Canada
2521 Life Saving Instructor, Examiner YMCA

Camp Director, YMCA Camp บางละมงุ ชลบรุ ี

2527 ผูจ้ดัการ สระวา่ยน า้ สมาคม YMCA
2535 Life Saving & Water Rescue, Australia

Life Saving Instructor, RLSS Australia
2545 Life Saving Update, RLSS United Kingdom

2555 Life Saving Update, SLSA Australia



ความปลอดภยัทางน า้

การเอาชวีติรอดทางน า้

การชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัทางน า้



ปญัหาการจมน า้ของบา้นเราเพราะ

ไมรู่จ้กั ไมม่ ี
ความตระหนกั
ในเรือ่ง ความ
ปลอดภยั
ทางน า้

ไมรู่จ้กัวธิ ี
การเอาชวีติรอด
จากอบุตัภิยั
ทางน า้

ไมรู่จ้กัวธิกีารให้
ความชว่ยเหลอื
คนตกน า้ 
คนจมน า้

ไมรู่จ้กัวธิกีาร
ปฐมพยาบาล
คนจมน า้ดว้ยการ
ผายปอดและนวด
หวัใจ





“ผูก้อ่การด”ี 
ป้องกนัการจมน า้



ผูก้อ่การด ี(Merit Maker)

ทมีทีม่กีารด าเนนิงาน

ป้องกนัการจมน า้ในมาตรการตา่งๆ

M Management M Media

E Environment A Advocacy/Policy

R Resuscitation K Kindergarten

I Information E Education

T Training (Survival Swimming)

R Research
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นกัเรยีนช ัน้ ม.3/2 รร.นวมนิทราชนิทูศิหอวงันนทบรุ ีอาย ุ15 ปี
จมน า้เสยีชวีติในคลองประปา หนา้หมูบ่า้นวงัแดง

MG. Adisak Suvanprakorn



น ัง่เลน่รมิแมน่ า้เจา้พระยา                                
โดนคลืน่เรอืดว่น ซดัจมน า้ ตาย
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แตด่ว้ยความซุกซน ไรเ้ดยีงสา
รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์

หรอืออ่นดอ้ยประสบการณ์

จงึเกดิการสญูเสยีทีน่า่เศรา้
เพราะพวกเขาจากไปกอ่นวยัอนัควร

ท ัง้ๆ ทีเ่หตกุารณเ์หลา่นี้
สามารถป้องกนัได้



ใครบา้งทีจ่มน า้

การแกป้ญัหาการจมน า้

พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864

- เพศ ผูห้ญงิ ผูช้าย

- วยั เด็ก ผูใ้หญ ่คนแก่

- ทกัษะ วา่ยน า้ไมเ่ป็น วา่ยน า้เป็น 



สถานทีเ่กดิเหตุ

ในบา้นพกั อา่งซกัผา้ อา่งบวั อา่งเลีย้งปลา 
ถงัน า้ ถงัแกลลอนส ีโอง่ อา่งอาบน า้

รอบๆ บา้น แอง่น า้ บอ่ สระ คนู า้ ทอ้งรอ่ง

ในชุมชน สระน า้ แมน่ า้ ล าคลอง ทา่น า้ 
สะพาน สระวา่ยน า้ คนัคลอง

การเดนิทาง เรอื เครือ่งบนิ รถตกน า้

การทอ่งเทีย่ว น า้ตก ทะเล ทะเลสาบ

กจิกรรม วา่ยน า้ ตกปลา ด าน า้ เรอืใบ พายเรอื

พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



ผูใ้หค้วามชว่ยเหลอื

ใครเป็นผูช้ว่ยเหลอื ชาวบา้น 
ผูป้ระสบเหตทุีอ่ยูใ่นทีเ่กดิเหตุ

ชว่ยไมเ่ป็น ไมรู่ว้ธิชีว่ย ไมป่ลอดภยั 
หากวา่ยน า้เป็น มกัจะถกูกอดและจมน า้ไปดว้ย

ผายปอด-นวดหวัใจไมเ่ป็น

เจา้หนา้ทีช่วีพทิกัษ ์(Lifeguard) ไมม่ ี
สงัคมยงัไมเ่ห็นความส าคญั ยงัไมจ่ าเป็น

คนทีท่ า CPR เป็นอยูไ่กล 
หมอ พยาบาล ไมไ่ดอ้ยูใ่นทีเ่กดิเหตุ

พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



อปุกรณส์ าหรบัชว่ย

ไมม่ ีไมรู่จ้กั ไมไ่ดเ้ตรยีม ไมพ่รอ้ม 

ยาวไมพ่อ ชว่ยไมถ่งึ ตอ้งลงน า้ไปชว่ย

หรอืมแีตใ่ชไ้มเ่ป็น ไมรู่จ้กัวา่มนัคอือะไร

พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



ผูป้ระสบภยัทางน า้
(คนตกน า้ คนจมน า้)
เวลาในการชว่ยจ ากดั
2 – 4 นาท ี
คนวา่ยน า้ไมเ่ป็น 2 นาท ีจม
จมเกนิ 4 นาท ีขาดอากาศหายใจ 

ชว่ยไมท่นั ตาย
ชว่ยไมเ่ป็น ตายคู่

พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



จะป้องกนัอบุตัภิยัทางน า้ไดอ้ยา่งไร

เพราะ เมือ่เกดิเหตใุนน า้
คนตกน า้ เรอืลม่ โป๊ะลม่

เคราะหก์รรมของผูป้ระสบภยัทางน า้
จะพฒันาไปสูก่ารจมน า้ตายท ัง้หมด

ตอ้งป้องกนั
พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



แกป้ญัหาการจมน า้ตาย

ตอ้งแกท้ี ่คน

ท าอยา่งไรทีจ่ะท าใหค้นตกน า้แลว้ไมจ่ม

คนไทยไมจ่มน า้
พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



ท าไม? คนไทยจมน า้!

เราสอนวา่ยน า้กนัอยา่งไร ?

? In put ?
หลกัสตูรการเรยีนการสอนวา่ยน า้

พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



1. ผูใ้หญส่อนเด็ก สอนลกู สอนหลาน

2. เรยีนเอง หดัเอง เป็นเอง

3. ครสูอนวา่ยน า้

OUT COME คอื อะไร

ลกูหลานของเราเรยีนอะไร

ไดอ้ะไรจากการเรยีนวา่ยน า้
พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



Take your marks……..
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เกดิอะไรขึน้กบัการเรยีนการสอนวา่ยน า้
ตลอด 50 - 60 ปีทีผ่า่นมา                          
ลกูหลานของเราเรยีนวา่ยน า้กนัอยา่งไร            
การสอนวา่ยน า้ในบา้นเรามแีตส่อนใหว้า่ยน า้เป็น
ใครวา่ยน า้ไดเ้ร็วก็ถกูคดัไปเป็นนกักฬีาวา่ยน า้

ลกูหลานของเราเรยีนรูอ้ะไรบา้ง

ไดเ้รยีนทา่วา่ยน า้ 4 ทา่ คอื                                    
- ทา่ฟรสีไตล ์ทา่กบ ทา่กรรเชยีงและทา่ผเีสือ้
- ไมไ่ดเ้รยีนรูว้ธิใีหค้วามชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภยัทางน า้ทีถ่กูตอ้งและปลอดภยั                                                     
- ไมไ่ดเ้รยีนรูเ้ก ีย่วกบัอนัตรายทางน า้
- วธิกีารป้องกนัและวธิแีกไ้ขอบุตัภิยัทางน า้



ท าใหเ้กดิอะไรขึน้ ?

คนไทยเราไมรู่อ้ะไรเลยเกีย่วกบั 

- ความปลอดภยัทางน า้

- การป้องกนัอบุตัภิยัทางน า้

- การชว่ยผูป้ระสบภยัทางน า้

ผูใ้หญใ่นบา้นเมอืง

ไมเ่คยมใีครพดูถงึการป้องกนัอบุตัภิยัทางน า้

ไมม่คีวามเขา้ใจหรอืตระหนกัถงึอนัตรายทางน า้



ในการสอนวา่ยน า้เดมิๆ เราสอน
1. ทา่ฟรสีไตล์
2. ทา่กบ
3. ทา่กรรเชยีง
4. ทา่ผเีสือ้ ฯลฯ

คอื การวา่ยน า้เพือ่การแขง่ขนั
(Competition Swimming)
ใชเ้วลานานเทา่ไรทีเ่ด็กจะวา่ยน า้ไดไ้กลๆ

ใชเ้วลานานเทา่ไรทีเ่ด็กจะลอยตวัไดน้านๆ



การเรยีนการสอนวา่ยน า้ในปจัจบุนั
เราสอนวา่ยน า้ดว้ยทา่มาตรฐาน 4 ทา่ คอื 

1. ทา่ฟรสีไตล ์ 
2. ทา่กบ
3. ทา่กรรเชยีง
4. ทา่ผเีสือ้

และอาจจะสอนอยา่งอืน่ดว้ยเชน่ การลอยตวั 
การกระโดดน า้ แตท่า่วา่ยน า้ 4 ทา่นีเ้ป็นทา่
วา่ยน า้เพือ่การแขง่ขนัเทา่น ัน้ ซึง่เมือ่เรยีนจบ
วา่ยน า้ 4 ทา่นีไ้ดแ้ลว้ ครบูอกวา่ จบแลว้

ท าใหส้งัคมโดยรวมเขา้ใจผดิไปวา่
วา่ยน า้เป็นก็เพยีงพอ ไมจ่มน า้ตายแลว้



หลกัสตูรการวา่ยน า้เพือ่เอาชวีติรอด

1. ความรูเ้ก ีย่วกบัความปลอดภยัทางน า้

2. การเอาชวีติรอดจากอบุตัภิยัทางน า้
2.1 การลอยตวั : หงาย คว า่ ลอยคอ
2.2 การเคลือ่นทีไ่ปในน า้ลกึ      วา่ยน า้

3. การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัทางน า้
3.1 วา่ยน า้ไมเ่ป็น
3.2 วา่ยน า้เป็น

4. การปฐมพยาบาล การกูช้พีดว้ยการผายปอด
และนวดหวัใจ

พลตรอีดศิกัดิ ์สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 08 1286 6864



จะยิง่ดขี ึน้ถา้ตอ่ดว้ยความรูน้ ี้

แลว้ตอ่ดว้ยหลกัสตูรนี้

เปลีย่นเป็นสอนหลกัสตูรนีก้อ่น

การวา่ยน า้เพือ่การแขง่ขนั 
(Competition Swimming)
ฟรสีไตล ์กบ กรรเชยีง ผเีสือ้

การวา่ยน า้เพือ่เอาชวีติรอด
(Survival Swimming)

ความปลอดภยัทางน า้ ทกุอายุ
การเอาชวีติรอด: ลอยตวั เคลือ่นที ่วา่ยน า้
การชว่ยผูป้ระสบภยัทางน า้-คนตกน า้

พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864

การปฐมพยาบาล 
การกูช้พีดว้ยการผายปอดและนวดหวัใจ



ปญัหาการจมน า้ของบา้นเราเพราะ

ไมรู่จ้กั ไมม่ ี
ความตระหนกั
ในเรือ่ง ความ
ปลอดภยั
ทางน า้

ไมรู่จ้กัวธิ ี
การเอาชวีติรอด
จากอบุตัภิยั
ทางน า้

ไมรู่จ้กัวธิกีารให้
ความชว่ยเหลอื
คนตกน า้ 
คนจมน า้

ไมรู่จ้กัวธิกีาร
ปฐมพยาบาล
คนจมน า้ดว้ยการ
ผายปอดและนวด
หวัใจ



การป้องกนัอบุตัภิยัทางน า้

- เร ิม่จากตวัเราเองภายในบา้น

- ใตถ้นุบา้น รอบๆ บรเิวณบา้น

- ออกไปนอกร ัว้บา้น

- ออกไปในชุมชน

- การเดนิทางทอ่งเทีย่ว

- การท ากจิกรรมทางน า้

พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



ความปลอดภยัทางน า้

MG. Adisak Suvanprakorn

คอือะไร?

สอนใหรู้เ้ทา่ทนั

เพือ่ป้องกนัเอาไวก้อ่น



เด็กกบัน า้
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เด็กกบัของเลน่ลอยน า้
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ของเลน่ทีช่ว่ยใหเ้ขาลอยน า้ได้
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ของเลน่ทีช่ว่ยใหเ้ขาลอยน า้ได้
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พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864



กบัดกัภายในบา้น
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พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864

ตลาดน า้อโยธยา



บรรทกุเพยีบ เอาเปรยีบผูโ้ดยสาร

ชูชพีก็ไมม่ ี เสีย่งชวี ี นะ ครบัทา่น

เรอืดว่นเจา้พระยา
& คลองแสนแสบ

MG. Adisak Suvanprakorn
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อปุกรณช์ว่ยชวีติ - น า้ตกเหวนรก เขาใหญ่
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ป้ายเตอืน

นกัทอ่งเทีย่ว

ทีน่ า้ตก

เอราวณั
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Sausage



น า้ป่าทีอ่า่งขาง ตาย 7 ศพ สญูหายอกีนบัสบิ
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อนัตรายทีเ่กดิจากธรรมชาติ

- น า้ทว่ม 
- น า้ป่าหลาก 
- น า้ข ึน้ น า้ลง 
- กระแสน า้ไหล
- คลืน่
- ลม พายุ
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• เกาะนางยวน ขา้ง

เกาะเตา่ แถวๆ 

เกาะพงนั สมยุ 

• ถ า้ใหญ ่เกาะไหง 

จ.ตรงั
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จะไปเทีย่วถ า้มรกต











การพยากรณ์อากาศ
กรมอตุนุยิมวทิยา
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RIP CURRENT



RIP

CURRENT

กระแสน ้ำไหล

ออกจำกชำยหำด

• หำดแมร่ ำพงึ

• หำดกะตะ    

• หำดกะรน

• แหลมผกัเบี้ย    

• เกำะชำ้ง
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เมน่ทะเล



Blue ring octopus
MG. Adisak Suvanprakorn



MG. Adisak Suvanprakorn







MG. Adisak Suvanprakorn

งทูะเล
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แมงกะพรนุถว้ย



แมงกะพรนุไฟ
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Irukangi
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Conus Textile
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หอยเตา้ปนู
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หอยมอืเสอื
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ปลากะรงัหวัโขน



ปลากะรงัหวัโขน



ปลาสงิโต
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ปลากระเบน
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วางเครื่องด้านหน้า

วางเครื่องด้านหลงั

เมือ่รถจมน า้ จะเอา
ดา้นหนา้หรอืหลงัลง
กอ่นก็ได ้และจะคว า่
หงายหรอืตะแคงก็ได ้

หากอยูใ่นทา่คว า่จะมี
อากาศคา้งอยูใ่นโพรง
ใตห้ลงัคา พอทีจ่ะ
หายใจไดร้ะยะหนึง่
กอ่นหนอีอกมา
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คอ้นนริภยั

Safety hammer
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แกป้ญัหาการจมน า้ตาย

แกท้ี ่คน

ท าอยา่งไรทีจ่ะท าใหค้นตกน า้แลว้ไมจ่ม

คนไทยไมจ่มน า้
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เสือ้ชูชพี 
(Life jacket)

Personal 

Flotation 
Devices: PFD
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เสือ้ชูชพี
ส าหรบั    
ผูป้ระสบภยั
ทีส่ลบ 
ศรีษะ     
ใบหนา้ 
ปาก จมกู 
ตอ้งพน้น า้
ตลอดเวลา 
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การเอาชวีติรอด (Self Rescue)

- ลอยตวัใหเ้กง่และนาน (Tread Water)

ลอยตวัแบบนอนหงาย

ลอยตวัแบบนอนคว า่

ลอยคอแบบลกูหมาตกน า้

- หดัวา่ยน า้ใหเ้ป็น (Swimming) 

- การใชอ้ปุกรณ์ (Buoy Aid) ชว่ยพยงุตวั
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แมช่ลีอยน า้

MG. Adisak Suvanprakorn

คนเราจะลอยหรอืจม มแีค ่+/- 0.0001 เทา่น ัน้



It’s a miracle!!!
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อทิธฤิทธิ ์ปาฏหิารยิ ์ความเชือ่ ความศรทัธา
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แมน่ า้นา่น จ.พษิณุโลก



“ But…..“

“ แต…่..“



หลวงพอ่ลอยน า้….555MG. Adisak Suvanprakorn
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Event Name : 
Nagananda Swamy Floating Skills

Event Date : 6th February 2010

Event Description : 
SC Nagananda Swamy demonstrating his floating skills for up to one 
hour at PM Swimming Pool, RPC Layout organised by Lions Club of 
Bangalore, in Bangalore

Photo Date : 6th February 2010

Photo Credit : pics4news.com

India
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The MALL พ.ค. 45MG. Adisak Suvanprakorn



MG. Adisak Suvanprakorn

ลอยตวัแบบนอนคว า่ ปลาดาวคว า่
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ลอยตวัแบบลกูหมาตกน า้



MG. Adisak Suvanprakorn

1. ทฤษฎวีา่ดว้ยแรงลอยตวัของ อารค์มิดิสิ

2.  การจดัทา่ทางของรา่งกายทีผ่วิน า้

3.  ความจปุอด (ปรมิาตรของอากาศในปอด)

4. ปรมิาณไขมนัในรา่งกาย

5.  ความหนาแนน่ของกระดกู

การลอยตวัแบบนอนหงาย
(แมช่ลีอยน า้)

เรยีนงา่ย เป็นเร็ว ปลอดภยั



การลอยตวัแบบลอยหงาย

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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แมช่ลีอยน า้ การลอยตวัแบบนอนหงาย
ฝึกงา่ย เป็นเร็ว ปลอดภยั ลอยไดน้าน



การลอยตวัแบบนอนคว า่
ใชใ้นน า้มคีลืน่ เคลือ่นทีไ่ดเ้ร็ว แตต้อ้งฝึกหายใจ



แมช่ลีอยน า้สลบักบัการลอยตวัแบบนอนคว า่
เมือ่ท าสลบักนัจะไดท้ ัง้การหายใจและระยะทาง
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ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค

กระทรวงสาธารณสขุ

รว่มกบั

สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน า้

จดัแขง่ขนั การเอาชวีติรอดในน า้

ลอยตวั 60 นาที

วนัที ่20 เมษายน 2552

ณ สระวา่ยน า้ กระทรวงสาธารณสขุ



6 มนีาคม 2553

ลอยตวั 2 ช ัว่โมง

ที ่สวนสยาม

144/254 คน
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9 มนีาคม 2554

ลอยตวั 4 ช ัว่โมง

ที ่สวนสตัวด์สุติ

17 คน
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การชว่ยคนตกน า้

Water rescue

ยืน่  โยน  ลยุ  พาย  ไป  ลากMG. Adisak Suvanprakorn



ข ัน้ตอนการชว่ยคนตกน า้

เมือ่เห็นผูป้ระสบภยั 

สมองจะประเมนิสถานการณ์

1. เสยีง

2. อปุกรณ์

3. ลงน า้

4. วา่ยน า้

5. หยดุ – คมุ

6. ลาก พา

7. พบแพทย์
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ข ัน้ตอนการใหค้วามชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยัทางน า้

ส าหรบัเด็ก

“ตะโกน”
“โยน”
“ยืน่”
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เห็นคนตกน า้

“คนตกน า้ ชว่ยดว้ยครบั มคีนตกน า้”

ตะโกนบอกผูใ้หญ่

“ไมต่อ้งตกใจ เราจะมาชว่ยแลว้”
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ปฏบิตัติามข ัน้ตอน

นอนราบลงกบัพืน้
ยืน่มอืใหจ้บั บอกใหจ้บัมอืๆ

ยนืยอ่ตวัใหต้ า่ๆ ยืน่ทอ่ใหจ้บั
บอกใหจ้บัทอ่ๆ
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ดงึเขา้มาทีข่อบสระ
หรอืทีป่ลอดภยั

จบัมอืท ัง้สองขา้ง
วางบนขอบสระ

ถามเบาๆ วา่ 
ขึน้เองไดม้ ัย๊



โรงเรยีนเซนตค์าเบรยีล  23  สงิหาคม  2546
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Throwing bag @ 1,200 บาท

ถงุขวา้งเชอืก ลงทนุเฉพาะคา่เชอืก
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Rescue tube





15 Plastic bottles

Man made Rescue tube:
Put 15 bottles (600 ml.) in the small long 
pillow, tie it with rope 3 m. long with a hole 
at the end.



MG. Adisak Suvanprakorn



MG. Adisak Suvanprakorn



วา่ยออกไปชว่ยพรอ้มถงัคูผ่กูเชอืก หากผูป้ระสบภยั
หยดุหายใจตอ้งผายปอด (Mouth to mouth) ทนัที
พรอ้มกบัพาคนตกน า้เขา้ฝั่ง

จดัท าโดย พลตรอีดศิกัดิ ์ สวุรรณประกร สมาคมเพือ่ชว่ยชวีติทางน ้า 081-286-6864
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ครอูุย๋ 08-1286-6864
ID line : oui6864
E-mail :       adisak_oui@yahoo.com



ขอบคณุครับ !


