
กติกาการเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ําครั้งแรกของประเทศไทย “กิจกรรมวันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา ป 2563” 

กติกาการเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกนํ้าคร้ังแรกของประเทศไทย 
(ในกิจกรรมวันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา ป 2563) 

 
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหเสารแรกของเดือนมีนาคมของทุกป เปนวันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา 

เนื่องจากเปนชวงปดเทอมภาคฤดูรอนซ่ึงมีเด็กจมน้ําสูงสุด ซ่ึงในปนี้กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา 
ภายใต Theme “เอาชีวิตรอดได ชวยเปน พ้ืนท่ีเลนปลอดภัย” เด็กไมจมน้ํา และจัดใหมีการแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ํา
ครั้งแรกของประเทศไทย ชิงรางวัลรวม 14 รางวัล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธใหประชาชนและเด็กทราบถึงวิธีการเอาชีวิตรอดเม่ือตกน้ํา และวิธีการชวยคนตกน้ํา

ท่ีถูกตอง โดยตองไมกระโดดลงไปชวย แตใหชวยดวยการ “ตะโกน โยน ยื่น” 
 

กติกา 
๑. วันท่ีแขงขัน คือ วันท่ีจัดกิจกรรมรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา (วันศุกรท่ี 21 กุมภาพันธ 2563) 
๒. สถานท่ีแขงขัน คือ สระวายน้ําองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเปนสระมาตรฐาน ขนาด กวาง 25 เมตร x 

ยาว ๕๐ เมตร x ลึก 1.8 - 2.3 เมตร 
๓. ชวงเวลาท่ีแขงขัน คือ 09.00 น. – 10.30 น แตผูเขาแขงขันทุกคนตองมาลงทะเบียนรายงานตัวเพ่ือรับหมายเลขทีม

สําหรับการแขงขัน เวลา 07.3๐ น. – ๐8.0๐ น. เทานั้น หากเกินกวากําหนดถือวาสละสิทธิ์เขารวมแขงขัน 
๔. ผูจัดการแขงขันฯ จัดใหมีการสอนและฝกปฏิบัติการโยนเชือกเพ่ือชวยผูประสบภัยทางน้ํา และฝกซอมกอนลงแขงขัน 

เวลา ๐8.0๐ น. – 09.0๐ น. ซ่ึงหากผูเขาแขงขันไมเคยโยนเชือกเพ่ือชวยคนตกน้ํามากอน ก็สามารถเขารับการฝกปฏิบัติ
และเขาแขงขันไดเลย 

๕. การแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ํา 
(1) ทีมท่ีเขารวมแขงขัน  ตองประกอบไปดวยเด็ก 2 คน ซ่ึงแตละคนเปนเด็กท่ีมีอายุระหวาง 6 - ๑๔ ป โดย 
 เด็กคนท่ีหนึ่ง จะเปนคนโยนเชือกชวย  
 เด็กคนท่ีสอง จะแสดงเปนคนตกน้ํา ซ่ึงตองใสชุดวายน้ํา และลงไปอยูในน้ําลึกเพ่ือใหเพ่ือนโยนเชือกชวย ดังนั้น

เด็กคนท่ีสองตองวายน้ําเปนและสามารถลอยตัวอยูในน้ําไดนานอยางนอย 10 นาที 
(2) การแขงขันจะเปนการโยนเชือกเปลา โดยเริ่มจากเด็กคนท่ีสองนําเชือกลากออกไปพาดกับเชือกท่ีอยูในตําแหนง

ท่ีกําหนด (ระยะหางจากฝงประมาณ 10 เมตร)  เม่ือกรรมการใหสัญญาณ จะเริ่มจับเวลา เด็กคนท่ีหนึ่งสาวเชือก
จากตําแหนงท่ีเด็กคนท่ีสองนาํเชือกไปพาดอยู มาเก็บไวท่ีมือ จากนั้นโยนเชือกใหกับเด็กคนที่สองที่อยูในน้ําจับ 
และดึงเขาหาฝง เม่ือเด็กคนท่ีสองถูกดึงเขามาจนถึงขอบสระ การจับเวลาจะสิ้นสุดลง 

(3) การแขงขันแบงเปนรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมท่ีทําไดถูกตองและใชเวลาไดนอยท่ีสุดในรอบคัดเลือก 
จะไดรับสิทธิ์เขารวมแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ 

(4) การแขงขันแบงเปน 2 ประเภทตามชวงอายุ คือ ประเภทอายุ 6 – 9 ป และประเภทอายุ 10 – 14 ป โดยนับอาย ุ
“คนโยนเชือกชวย” เปนหลัก 

๖. รับสมัครจํานวนเด็กท่ีเขารวมแขงขัน เพียง 100 ทีม (200 คน) เทานั้น 
๗. เด็กทุกคนและโรงเรียนท่ีสงเด็กเขารวมแขงขันจะไดรับเกียรติบัตร 
๘. ผูท่ีจัดสงเด็กเขารวมแขงขัน ไมจําเปนตองเปนหนวยงาน สามารถเปนบุคคลท่ัวไปได 
 
 
 
กลุมปองกันการบาดเจ็บท่ัวไป กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                             ๑ 



กติกาการเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ําครั้งแรกของประเทศไทย “กิจกรรมวันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา ป 2563” 

เกณฑการตัดสินและรางวัล 
๑. ทีมท่ีสามารถทําเวลาไดนอยท่ีสุด จะเปนทีมท่ีชนะเลิศ 
๒. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนขอยุติเด็ดขาด 
๓. รางวัลของการแขงขัน แบงออกเปนประเภทอายุ 6 – 9 ป และอายุ 10 – 14 ป รวม 14 รางวัล ดังนี้ 
 ชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะไดรับเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท พรอมถวยรางวัล 
 รองชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะไดรับเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท พรอมถวยรางวัล 
 ชมเชย จํานวน 10 รางวัล จะไดรับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พรอมถวยรางวัล 

 

การสมัคร 
 เปดรับสมัคร: ตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม - 14 กุมภาพันธ 2563 ท้ังนี้อาจปดรับสมัครกอนกําหนด หากมีผูสมัครครบ

จํานวน 100 ทีม 
 เอกสาร: ใบสมัครและแบบอนุญาตยินยอมการเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ําฯ โดยตองกรอกขอความและ

มีลายเซ็นครบถวนตามท่ีกําหนด 
 ข้ันตอน: สงใบสมัครและแบบอนุญาตยินยอม (1) ทางไปรษณีย ไปยังกลุมปองกันการบาดเจ็บ กองปองกันการบาดเจ็บ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยถือเอาวันท่ีประทับตรา
ไปรษณียเปนหลัก หรือ (2) ทาง E-mail: otherinjury@gmail.com  

 คุณสมบัติ 
๑. ผูแขงขันตองมีอายุ 6 - 9 ป (เกิดตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2548 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 
๒. ผูแขงขันตองมีอายุ 10 - 14 ป (เกิดตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) 
๓. ผูแขงขันตองมีสุขภาพแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจและไมเปนโรคท่ีกอใหเกิดอันตรายได 
๔. ผูแขงขันท่ีแสดงเปนคนตกน้ําจะตองอยูในน้ําลึก ดังนั้นจึงตองวายน้ําเปนและลอยตัวอยูในน้ําไดนานอยางนอย 10 นาที 

 

เงื่อนไข 
๑. เด็กท่ีเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ําตองไดรับการอนุญาตและยินยอมใหเขารวมแขงขันลอยตัวในน้ําจากบิดา/

มารดา/ผูปกครอง 
๒. บิดา/มารดา/ผูปกครอง/ผูดูแล ของผูเขารวมแขงขันโยนเชือกชวยคนตกน้ํา ยินดีใหมีการเก็บภาพนิ่งและ/หรือภาพเคลื่อนไหว

ท้ังหมดได รวมท้ังอนุญาตใหมีการเผยแพรได  
๓. บิดา/มารดา/ผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก ท่ีจัดสงเด็กเขารวมแขงขันลอยตัวในน้ํา และเด็กทุกคนท่ีเขารวมแขงขันตองปฏิบัติ

ตามกติกา การสมัคร  และเง่ือนไขของการแขงขันทุกประการ ท้ังนี้หากเกิดปญหา/ความเสียหายใดๆ จะไมเรียกรอง
สิทธิใดๆ ท้ังสิ้นจากผูจัดงาน 

 
หมายเหตุ   
๑.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดท่ีคณุพิมพดารา มีสุวรรณ (09 1523 6712) และคุณเพชรรตัน พวงลําใย (08 9499 7786) 
     กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 3888 
๒. สามารถ Download กติกา, ใบสมัคร และแบบอนุญาตและยินยอม ไดท่ี website: www.thaincd.com 
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http://www.thaincd.com/

