
กติกาการเข้าร่วมแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้้าครั้งแรกของประเทศไทย “กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า ปี 2563” 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บท่ัวไป กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                             ๑ 

กติกาการเข้าร่วมแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้้าครั้งแรกของประเทศไทย 
(ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า ปี 2563) 

 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดให้เสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า  

เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนซึ่งมีเด็กจมน้้าสูงสุด ซ่ึงในปีนี้ก้าหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า 
ภายใต้ Theme “เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พ้ืนที่เล่นปลอดภัย” เด็กไม่จมน้้า และจัดให้มีการแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้้า
ครั้งแรกของประเทศไทย ชิงรางวัลรวม 14 รางวัล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเด็กทราบถึงวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้้า และวิธีการช่วยคนตกน้้า
ที่ถูกต้อง โดยต้องไม่กระโดดลงไปช่วย แต่ให้ช่วยด้วยการ “ตะโกน โยน ยื่น” 
 
กติกา 
๑. วันที่แข่งขัน คือ วันที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า (วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 
๒. สถานที่แข่งขัน คือ สระว่ายน้้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสระมาตรฐาน ขนาด กว้าง 25 เมตร x 

ยาว ๕๐ เมตร x ลึก 1.8 - 2.3 เมตร 
๓. ช่วงเวลาที่แข่งขัน คือ 09.00 น. – 10.30 น แตผู่้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวเพ่ือรับหมายเลขทีม

ส้าหรับการแข่งขัน เวลา 07.3๐ น. – ๐8.0๐ น. เท่านั้น หากเกินกว่าก้าหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 
๔. ผู้จัดการแข่งขันฯ จัดให้มีการสอนและฝึกปฏิบัติการโยนเชือกเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยทางน้้า และฝึกซ้อมก่อนลงแข่งขัน 

เวลา ๐8.0๐ น. – 09.0๐ น. ซึ่งหากผู้เข้าแข่งขันไม่เคยโยนเชือกเพ่ือช่วยคนตกน้้ามาก่อน ก็สามารถเข้ารับการฝึกปฏิบัติ
และเข้าแข่งขันไดเ้ลย 

๕. การแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้้า 
(1) ทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน  ต้องประกอบไปด้วยเด็ก 2 คน ซึ่งแต่ละคนเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 - ๑๔ ปี โดย 

 เด็กคนที่หนึ่ง จะเป็นคนโยนเชือกช่วย  
 เด็กคนที่สอง จะแสดงเป็นคนตกน้้า ซึ่งต้องใส่ชุดว่ายน้้า และลงไปอยู่ในน้้าลึกเพ่ือให้เพ่ือนโยนเชือกช่วย ดังนั้น

เด็กคนที่สองต้องว่ายน้้าเป็นและสามารถลอยตัวอยู่ในน้้าได้นานอย่างน้อย 10 นาที 
(2) การแข่งขันจะเป็นการโยนเชือกเปล่า โดยเริ่มจากเด็กคนที่สองน้าเชือกลากออกไปพาดกับเชือกท่ีอยู่ในต้าแหน่ง

ที่ก้าหนด (ระยะห่างจากฝั่งประมาณ 10 เมตร)  เมื่อกรรมการให้สัญญาณ จะเริ่มจับเวลา เด็กคนที่หนึ่งสาวเชือก
จากต้าแหน่งทีเ่ด็กคนที่สองน้าเชือกไปพาดอยู่ มาเก็บไว้ที่มือ จากนั้นโยนเชือกให้กับเด็กคนที่สองที่อยู่ในน้้าจับ 
และดึงเข้าหาฝั่ง เมื่อเด็กคนที่สองถูกดึงเข้ามาจนถึงขอบสระ การจับเวลาจะสิ้นสุดลง 

(3) การแข่งขันแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ท้าได้ถูกต้องและใช้เวลาได้น้อยที่สุดในรอบคัดเลือก 
จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

(4) การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทตามช่วงอายุ คือ ประเภทอายุ 6 – 9 ปี และประเภทอายุ 10 – 14 ปี โดยนับอายุ 
“คนโยนเชือกช่วย” เป็นหลัก 

๖. รับสมัครจ้านวนเด็กที่เข้าร่วมแข่งขัน เพียง 100 ทีม (200 คน) เท่านั้น 
๗. เด็กทุกคนและโรงเรียนที่ส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร 
๘. ผู้ที่จัดส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขัน ไม่จ้าเป็นต้องเป็นหน่วยงาน สามารถเป็นบุคคลทั่วไปได ้
 
 
 



กติกาการเข้าร่วมแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้้าครั้งแรกของประเทศไทย “กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้้า ปี 2563” 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บท่ัวไป กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                             ๒ 

เกณฑ์การตัดสินและรางวัล 
๑. ทีมท่ีสามารถท้าเวลาได้น้อยที่สุด จะเป็นทีมที่ชนะเลิศ 
๒. ค้าตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด 
๓. รางวัลของการแข่งขัน แบ่งออกเป็นประเภทอายุ 6 – 9 ปี และอายุ 10 – 14 ปี รวม 14 รางวัล ดังนี้ 

 ชนะเลิศ จ้านวน 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รองชนะเลิศ จ้านวน 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 ชมเชย จ้านวน 10 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

 
การสมัคร 
 เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้อาจปิดรับสมัครก่อนก้าหนด หากมีผู้สมัครครบ

จ้านวน 100 ทีม 
 เอกสาร: ใบสมัครและแบบอนุญาตยินยอมการเข้าร่วมแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้้าฯ โดยต้องกรอกข้อความและ

มีลายเซ็นครบถ้วนตามที่ก้าหนด 
 ขั้นตอน: ส่งใบสมัครและแบบอนุญาตยินยอม (1) ทางไปรษณีย์ ไปยังกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ กองป้องกันการบาดเจ็บ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยถือเอาวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นหลัก หรือ (2) ทาง E-mail: otherinjury@gmail.com  

 คุณสมบัติ 
๑. ผู้แข่งขันต้องมีอายุ 6 - 9 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 - วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
๒. ผู้แข่งขันต้องมีอายุ 10 - 14 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 - วันที่ 31 ธันวาคม 2552) 
๓. ผู้แข่งขันต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและไม่เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ 
๔. ผู้แข่งขันทีแ่สดงเป็นคนตกน้้าจะต้องอยู่ในน้้าลึก ดังนั้นจึงต้องว่ายน้้าเป็นและลอยตัวอยู่ในน้้าได้นานอย่างน้อย 10 นาที 

 
เงื่อนไข 
๑. เด็กท่ีเข้าร่วมแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้้าต้องได้รับการอนุญาตและยินยอมให้เข้าร่วมแข่งขันลอยตัวในน้้าจากบิดา/

มารดา/ผู้ปกครอง 
๒. บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ของผู้เข้าร่วมแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้้า ยินดีให้มีการเก็บภาพนิ่งและ/หรือภาพเคลื่อนไหว

ทั้งหมดได้ รวมทั้งอนุญาตให้มีการเผยแพร่ได้  
๓. บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ที่จัดส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขันลอยตัวในน้้า และเด็กทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันต้องปฏิบัติ

ตามกติกา การสมัคร  และเงื่อนไขของการแข่งขันทุกประการ ทั้งนี้หากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ จะไม่เรียกร้อง
สิทธิใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้จัดงาน 

 
หมายเหตุ   
๑.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่คณุพิมพด์ารา มีสุวรรณ (09 1523 6712) และคุณเพชรรตัน์ พวงล้าใย (08 9499 7786) 
     กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 3888 
๒. สามารถ Download กติกา, ใบสมัคร และแบบอนุญาตและยินยอม ได้ที ่website: www.thaincd.com 

 

http://www.thaincd.com/

