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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา  
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
*************************** 

1. มาตรการในการฝึกซ้อมนักกีฬา 
มาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด – 19  
ข้อปฏิบัติของนักกีฬา 
1. นักกีฬาต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม (ในกรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้พิจารณาตามข้อ 2 เป็นต้นไป)  
2. นักกีฬาต้องมีใบรับรองการตรวจจากโรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการท่ีเชือถือได้ว่า ผลเป็นลบ (Negative) 
3. ต้องมีการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโควิด – 19 ซ้ำทุก 7 วัน 
4. เฉพาะนักกีฬาท่ีสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ รับรองรายช่ือเท่านั้น    
ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอน  
1. ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม 
2. ต้องมีผลการตรวจคัดกรองเช้ือโควิค - 19 พร้อมใบรับรองแพทย์ว่า ผลเป็นลบ (Negative)  
3. ต้องมีการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโควิด – 19 ซ้ำทุก 7 วัน 
ข้อปฏิบัติของสมาชิกสโมสรและชมรม 
1. สมาชิกสโมสรและชมรม จัดให้มีการใช้ชุดตรวจ Antigen Rapid Test  
2. สมาชิกสโมสรและชมรม ต้องรายงานการบริหารจัดการการฝึกซ้อมทุกประเภทของกีฬาว่ายน้ำ ภายใต้มาตรการผ่อนคลาย 
ให้กับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ ศบค.จังหวัด ให้ทราบทุกสัปดาห์    
 

1.1  กีฬาว่ายน้ำและว่ายน้ำมาราธอน 
ข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำเพื่อการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำและว่ายน้ำมาราธอน  
1. ระดับของคลอรีนในสระว่ายน้ำ ต้องมีความเข้มข้นระหว่าง 0.7 ถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร  
2. ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องแต่งตัวของนักกีฬา และห้องออกกำลังกายหรือยิม ให้ออกกำลังกายเฉพาะบริเวณรอบ

สระท่ีมีลักษณะแบบเปิด ระยะห่างระหว่างนักกีฬาอย่างน้อย 2 เมตร  
3. การใช้พื ้นที่ในสระว่ายน้ำสำหรับการฝึกซ้อม นักกีฬาสามารถลงฝึกซ้อมในสระว่ายน้ำ  โดยมีระยะห่าง

ระหว่างนักกีฬาอย่างน้อย 2 เมตร หรือลงฝึกซ้อมได้ลู่ละ 2 คน (หัวสระ 1 คน และท้ายสระ 1 คน) ในแต่ละรอบ 
4. นักกีฬาแต่ละคน สามารถใช้สระว่ายน้ำเพื่อการฝึกซ้อมได้ครั้งละไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อวัน 
5. ต้องมีหลักฐานยืนยันว่า ไม่ได้เป็นผู ้ติดเชื ้อ หรือติดต่อกับผู ้ติดเชื ้อ หรือเป็นกลุ ่มเสี ่ยงและเฝ้าระวังใน                 

การติดเช้ือ COVID-19 ในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา และดำเนินการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโควิด – 19 ทุกๆ 7 วัน 



2. 
 

6. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง ผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 

7. นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนต้องลงทะเบียนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ 

ข้อปฏิบัติของนักกีฬาว่ายน้ำและว่ายน้ำมาราธอน  
1. ให้ใส่ชุดว่ายน้ำมาจากบ้าน  
2. ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท่ีลงจากรถหรืออยู่ในบริเวณสระว่ายน้ำ   
3. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ฝึกซ้อม ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม 
4. ห้ามพูดคุยหรือสัมผัสกับเพื่อนขณะฝึกซ้อม 
5. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อลงสระว่ายน้ำ และหลังจากขึ้นจากสระว่ายน้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
6. ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถส่วนตัว เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสบุคคลอื่น  

ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอน  
1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยและกระบังหน้า (face shield) ในบริเวณสระว่ายน้ำในขณะกำลังฝึกสอน 
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง

ก่อนและหลังฝึกซ้อม 
3. หลีกเล่ียงในการสัมผัสตัวนักกีฬาและผู้อื่น 
4. ในการฝึกซ้อมนักกีฬา ให้วางแผนการฝึกซ้อมเป็นรอบ รอบละไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 
5. ให้ทำการคัดกรองนักกีฬา โดยมีการกรอกเอกสารยืนยันการตรวจสภาพร่างกาย การเดินทางและพบปะบุคคล         

ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง และทำหนังสือยินยอมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความสมัครใจ ในกรณีท่ีเกิดปัญหา จะไม่
เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 

6. ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถส่วนตัว เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสบุคคลอื่น 

ข้อปฏิบัติของผู้ปกครอง  
1. ให้ส่งนักกีฬาได้บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำเท่านั้น  
2. ห้ามเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ  
3. ให้จอดรถรอหรือขับรถกลับ (รับนักกีฬากลับหลังจากเสร็จส้ินการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน)  
4. ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท่ีมาส่งนักกีฬาหรือลงจากรถ 

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ 
1. ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือประชาชนภายนอก เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ รวมถึง

ผู้ปกครองของนักกีฬาด้วย จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิค – 19 จะคล่ีคลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ 
2. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปในสระว่ายน้ำ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 
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3. ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยจนกว่าจะถึงสระว่ายน้ำ และเก็บไว้ในถุงสะอาด จากนั้นให้นำมาสวมใส่อีกครั้ง
เมื่อข้ึนจากสระว่ายน้ำแล้ว และต้องพกหน้ากากอนามัยไว้ใกล้ตัวเสมอ 

4. นักกีฬาหรือผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ ห้ามบ้วนน้ำลาย ปัสสาวะ หรือส่ังน้ำมูกลงในน้ำเป็นอันขาด 
5. ให้อาบน้ำ สระผมก่อนลงใช้บริการในสระว่ายน้ำ  

 

1.2  กีฬาโปโลน้ำ 
ข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำเพื่อการฝึกซ้อมนักกีฬาโปโลน้ำ 
1. ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือประชาชนภายนอก เข้ามาใช้บริการและเข้ามาภายในบริเวณสระว่ายน้ำ รวมถึง

ผู้ปกครองของนักกีฬา 
2. ต้องมีหลักฐานยืนยันว่า ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื ้อ หรือติดต่อกับผู้ติดเชื ้อ หรือเป็นกลุ่มเสี ่ยงและเฝ้าระวังใน            

การติดเช้ือ COVID-19 ในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา และดำเนินการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโควิด – 19 ทุกๆ 7 วัน 
3. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง ผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศา

เซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 
4. นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนต้องลงทะเบียนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ 

แผนการจัดการสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทยและนักกีฬาโปโลน้ำของศูนย์ฝึกเยาวชน
กีฬาโปโลน้ำของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

1. การฝึกซ้อมจะเน้นการว่ายน้ำ และการฝึกพื้นฐานในการลอยตัวพร้อมกับลูกบอล เพื่อปรับสภาพร่างกายของ
นักกีฬาให้กลับมามีความคุ้นชินกับการลอยตัว รวมถึงการว่ายน้ำซึ่งเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุดของนักกีฬาโปโลน้ำ โดยไม่ให้    
มีการไม่สัมผัสตัวกันระหว่างนักกีฬา 

2. ใช้สระว่ายน้ำ 50 เมตร เต็มพื้นท่ีในการฝึกซ้อม โดยจะเริ่มในทางยาวและใช้ลู่แบ่งครึ่งสระ 50 เมตร เพื่อให้
นักกีฬาเว้นระยะห่าง 1 คน ต่อ 1 ลู่ และมีการวางแผนให้นักกีฬาผลัดเปลี่ยนกันมาฝึกซ้อม โดยในขณะที่ฝึกซ้อม     
ต้องมีระยะห่างระหว่างนักกีฬา โดยให้พื้นท่ีอย่างน้อย 7 ตารางเมตรต่อนักกีฬา 1 คน  

ในเรื ่องเวลาของการฝึกซ้อมและจำนวนนักกีฬาสามารถเปลี ่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม         
เพื่อป้องกันความเส่ียงในสถานะการณ์โรคระบาด ภายใต้กฎในการใช้สระว่ายน้ำของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ข้อปฏิบัติของนักกีฬาโปโลน้ำ 
1. ให้เปล่ียนชุดว่ายน้ำมาจากบ้านหรือจากห้องพักนักกีฬา 
2. ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท่ีลงจากรถหรืออยู่ในบริเวณสระว่ายน้ำ 
3. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ฝึกซ้อม ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม 
4. ห้ามพูดคุยกับเพื่อนขณะฝึกซ้อม 
5. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อลงสระว่ายน้ำ และหลังจากขึ้นจากสระว่ายน้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
6. ให้ล้างทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ก่อนลงสระว่ายน้ำ 
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7. ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถส่วนตัว เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสบุคคลอื่น 

ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอน 
1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือกระบังหน้า (face shield) ภายในบริเวณสระว่ายน้ำและขณะทำการฝึกสอน 
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง

ก่อนและหลังฝึกซ้อม 
3. หลีกเล่ียงในการสัมผัสตัวนักกีฬา 
4. ให้ทำการคัดกรองนักกีฬา โดยมีการกรอกเอกสารยืนยันการตรวจสภาพร่างกาย การเดินทางและพบปะ

บุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง และทำหนังสือยินยอมการฝึกซ้อมด้วยความสมัครใจ ในกรณีท่ีเกิดปัญหา จะไม่เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
5. ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถส่วนตัว เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสบุคคลอื่น 

ข้อปฏิบัติของผู้ปกครอง 
1. ให้ส่งนักกีฬาได้แค่บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำเท่านั้น 
2. ห้ามเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ 
3. ให้จอดรถหรือขับรถกลับ (รับนักกีฬากลับหลังจากเสร็จส้ินการฝึกซ้อม)  

 4. ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท่ีมาส่งนักกีฬาหรือลงจากรถ 
 

 1.3 กีฬาระบำใต้น้ำ 
ข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำเพื่อการฝึกซ้อมนักกีฬาระบำใต้น้ำ 
1. ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือประชาชนภายนอก เข้ามาใช้บริการและเข้ามาภายในบริเวณสระว่ายน้ำ รวมถึง

ผู้ปกครองของนักกีฬา 
2. ต้องมีหลักฐานยืนยันว่า ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื ้อ หรือติดต่อกับผู้ติดเชื ้อ หรือเป็นกลุ่มเสี ่ยงและเฝ้าระวังใน          

การติดเช้ือ COVID-19 ในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา และดำเนินการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโควิด – 19 ทุกๆ 7 วัน 
3. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง ผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศา

เซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 
4. นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนต้องลงทะเบียนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ 

แผนการจัดการสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย 
1. ใช้สระกระโดดน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย (หรือสโมสรนั้นๆ) เต็มพื้นที่ในการฝึกซ้อม และมีการวางแผน   

ให้นักกีฬาผลัดเปล่ียนกันมาฝึกซ้อม โดยในขณะท่ีฝึกซ้อมต้องมีระยะห่างระหว่างนักกีฬา โดยให้มีอัตราส่วนนักกีฬา
ต่อพื้นท่ีฝึกซ้อมโดยรวมเท่ากับ 1 ต่อ 20 ตารางเมตร 

ในเรื ่องเวลาของการฝึกซ้อมและจำนวนนักกีฬาสามารถเปลี ่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม         
เพื่อป้องกันความเส่ียงในสถานะการณ์โรคระบาด ภายใต้กฎในการใช้สระว่ายน้ำของการกีฬาแห่งประเทศไทย 



5. 
 

ข้อปฏิบัติของนักกีฬาระบำใต้น้ำ 
1. ให้เปล่ียนชุดว่ายน้ำมาจากบ้านหรือจากห้องพักนักกีฬา 
2. ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท่ีลงจากรถหรืออยู่ในบริเวณสระว่ายน้ำ 
3. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ฝึกซ้อม ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม 
4. ห้ามพูดคุยกับเพื่อนขณะฝึกซ้อม 
5. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อลงสระว่ายน้ำ และหลังจากขึ้นจากสระว่ายน้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
6. ให้ล้างทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ก่อนลงสระว่ายน้ำ 
7. ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถส่วนตัว เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสบุคคลอื่น 

ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอน 
1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือกระบังหน้า (face shield) ภายในบริเวณสระว่ายน้ำและขณะทำการฝึกสอน 
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง

ก่อนและหลังฝึกซ้อม 
3. หลีกเล่ียงในการสัมผัสตัวนักกีฬา 
4. ให้ทำการคัดกรองนักกีฬา โดยมีการกรอกเอกสารยืนยันการตรวจสภาพร่างกาย การเดินทางและพบปะ        

บุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง และทำหนังสือยินยอมการฝึกซ้อมด้วยความสมัครใจ ในกรณีท่ีเกิดปัญหาจะไม่เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
5. ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถส่วนตัว เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสบุคคลอื่น 

ข้อปฏิบัติของผู้ปกครอง 
1. ให้ส่งนักกีฬาได้แค่บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำเท่านั้น 
2. ห้ามเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ 
3. ให้จอดรถหรือขับรถกลับ (รับนักกีฬากลับหลังจากเสร็จส้ินการฝึกซ้อม)  

 4. ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท่ีมาส่งนักกีฬาหรือลงจากรถ 
 

1.4 กีฬากระโดดน้ำ 
ข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำเพื่อการฝึกซ้อมนักกีฬากระโดดน้ำ 
1. ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือประชาชนภายนอก เข้ามาใช้บริการและเข้ามาภายในบริเวณสระว่ายน้ำ รวมถึง

ผู้ปกครองของนักกีฬา 
2. ต้องมีหลักฐานยืนยันว่า ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื ้อ หรือติดต่อกับผู้ติดเชื ้อ หรือเป็นกลุ่มเ สี ่ยงและเฝ้าระวังใน          

การติดเช้ือ COVID-19 ในช่วง 14 วันท่ีผ่านมา และดำเนินการตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโควิด – 19 ทุกๆ 7 วัน 
3. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง ผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 
4. นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนต้องลงทะเบียนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ 
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แผนการจัดการสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทย 
1. วางแผนการฝึกซ้อมเป็นรอบๆ โดยให้มีระยะห่างระหว่างนักกีฬาอย่างน้อย 2 เมตร หรือมีอัตราส่วนนักกีฬา

ต่อพื้นท่ีฝึกซ้อมโดยรวมเท่ากับ 1 ต่อ 20 ตารางเมตร 
2. วางแผนให้นักกีฬาเว้นระยะเวลาในการกระโดดน้ำต่อจากกัน หรือรอเวลาให้นักกีฬาท่ีฝึกกระโดดน้ำก่อนหน้าขึ้น

จากสระก่อน ไม่อนุญาตให้กระโดดในเวลาเดียวกัน ยกเว้นการฝึกซ้อมกระโดดประเภทคู่  

ข้อปฏิบัติของนักกีฬา 
1. ให้เปล่ียนชุดว่ายน้ำมาจากบ้านหรือจากห้องพักนักกีฬา 
2. ใหใ้ส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท่ีลงจากรถหรืออยู่ในบริเวณสระว่ายน้ำ 
3. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ฝึกซ้อม ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม 
4. ห้ามพูดคุยกับเพื่อนขณะฝึกซ้อม 
5. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อลงสระว่ายน้ำ และหลังจากขึ้นจากสระว่ายน้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
6. ให้ล้างทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ก่อนลงสระว่ายน้ำ 
7. ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถส่วนตัว เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสบุคคลอื่น 

ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอน 
1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือกระบังหน้า (face shield) ภายในบริเวณสระว่ายน้ำและขณะทำการฝึกสอน 
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง

ก่อนและหลังฝึกซ้อม 
3. หลีกเล่ียงในการสัมผัสตัวนักกีฬา 
4. ให้ทำการคัดกรองนักกีฬา โดยมีการกรอกเอกสารยืนยันการตรวจสภาพร่างกาย การเดินทางและพบปะ

บุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง และทำหนังสือยินยอมการฝึกซ้อมด้วยความสมัครใจ ในกรณีท่ีเกิดปัญหา จะไม่เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
5. ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถส่วนตัว เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสบุคคลอื่น 

ข้อปฏิบัติของผู้ปกครอง 
1. ให้ส่งนักกีฬาได้แค่บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำเท่านั้น 
2. ห้ามเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ 
3. ให้จอดรถหรือขับรถกลับ (รับนักกีฬากลับหลังจากเสร็จส้ินการฝึกซ้อม)  

 4. ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ท่ีมาส่งนักกีฬาหรือลงจากรถ 
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2. มาตรการในการจัดการแข่งขัน  
มาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 
ข้อปฏิบัติของนักกีฬา 
1. นักกีฬาต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม (ในกรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้พิจารณาตามข้อ 2 เป็นต้นไป)  
2. นักกีฬาต้องมีผลตรวจก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ภายใน 72 ช่ัวโมง 
3. นักกีฬาต้องมีใบรับรองการตรวจจากโรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการท่ีเชือถือได้ว่า ผลเป็นลบ (Negative) 
4. นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันต้องมีในระบบ ตามท่ีสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ได้ประกาศรายช่ือ 
ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม  
1. ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม 
2. ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ต้องมีผลตรวจก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ภายใน 72 ช่ัวโมง 
3. ต้องมีผลการตรวจคัดกรองเช้ือโควิค-19 พร้อมใบรับรองแพทย์ว่า ผลเป็นลบ (Negative)  

ข้อปฏิบัติของกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
1. ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม 
2. กรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน ต้องมีผลตรวจก่อนเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าภายใน 72 ช่ัวโมง 
3. ต้องมีผลการตรวจคัดกรองเช้ือโควิค-19 พร้อมใบรับรองแพทย์ว่า ผลเป็นลบ (Negative)  
ข้อปฏิบัติของผู้เก่ียวข้องที่ได้รับอนุญาตเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ  
1. ต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม (ในกรณีท่ีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้พิจารณาตามข้อ 2 เป็นต้นไป)  
2. ผู้เกี่ยวข้องท่ีได้รับอนุญาต ต้องมีผลตรวจก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ภายใน 72 ช่ัวโมง  
 3. ต้องมีใบรับรองการตรวจจากโรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการท่ีเช่ือถอืได้ว่า ผลเป็นลบ (Negative) 
 

2.1  กีฬาว่ายน้ำ 
ข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  
1. จำกัดจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 200 คน หรือแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ช่วงโดยแบ่งตาม       

รุ่นอายุของนักกีฬา  
2. จัดการแข่งขันในระบบ Time Final เพื่อลดระยะเวลาในการการแข่งขัน หรือจัดการแข่งขันในรุ่นอายุที่มี

ความจำเป็นต่อการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศเท่านั้น 
3. ระดับของคลอรีนในสระว่ายน้ำ ต้องมีความเข้มข้นระหว่าง 0.7 ถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร 
4. ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องแต่งตัวของนักกีฬา  
5. มีการเว้นระยะห่างในการใช้พื้นท่ีบริเวณสระว่ายน้ำ โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร  
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6. ควบคุมจำนวนนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน โดยแบ่งเป็นรอบๆ และลงฝึกซ้อมโดย            
มีระยะห่างระหว่างนักกีฬาอย่างน้อย 2 เมตร หรือลงฝึกซ้อมได้ลู ่ละ 2 คน (หัวสระ 1 คน และท้ายสระ 1 คน)        
ในแต่ละรอบ 

7. มีการจัดท่ีนั่งให้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
8. จัดการแข่งขันแบบระบบปิด โดยไม่มีผู้ชมระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เฉพาะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ

บุคลากรการกีฬาท่ีมีความจำเป็นเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า 
9. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปในสระว่ายน้ำ ผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 
10. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลในหลายๆ จุด 
11. มีการทำความสะอาดพื้นผิวท่ีมีการสัมผัสบ่อย  ๆเช่น ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และจัดให้มีการระบายอากาศภายในท่ีดี 

ข้อปฏิบัติของนักกีฬาว่ายน้ำ  
1. ให้ใส่ชุดว่ายน้ำมาจากท่ีพักอาศัย 

2. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ  
3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ฝึกซ้อม ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม 
4. ห้ามพูดคุยหรือสัมผัสกับเพื่อนในระหว่างแข่งขัน 
5. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อลงสระว่ายน้ำ และหลังจากขึ้นจากสระว่ายน้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
6. ห้ามไม่ให้นักกีฬาบ้วนน้ำลาย ปัสสาวะ หรือส่ังน้ำมูกลงในน้ำเป็นอันขาด 
7. ให้อาบน้ำ สระผมก่อนลงใช้บริการในสระว่ายน้ำ  

ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอน  
1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยและกระบังหน้า (face shield) ในบริเวณสระว่ายน้ำในขณะกำลังฝึกซ้อมนักกฬีาก่อน

การแข่งขัน 
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง

ก่อนและหลังฝึกซ้อม 
3. หลีกเล่ียงในการสัมผัสตัวนักกีฬาและผู้อื่น 
4. ไม่อนุญาตให้เข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำในระหว่างการแข่งขัน   

ข้อปฏิบัติของกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
1. ให้กรรมการใส่กระบังหน้า (face shield) ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ใหเ้จ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
4. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
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2.2  กีฬาโปโลน้ำ 
ข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำ 
1.  จำกัดจำนวนนักกีฬาที่เข้ามาในบริเวณสระแข่งขัน โดยอนุญาตให้นักกีฬาเพียง 2 ทีมที่ทำการแข่งขันเข้ามา    

ในสระแข่งขันเท่านั้น 
2. ระดับของคลอรีนในสระว่ายน้ำ ต้องมีความเข้มข้นระหว่าง 0.7 ถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร 
3. ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องแต่งตัวของนักกีฬา  
4. มีการเว้นระยะห่างในการใช้พื้นท่ีบริเวณสระว่ายน้ำ โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร  
5. เว้นระยะการแข่งขันระหว่างแต่ละคู่ 30 นาทีเพื่อตรวจเช็คความสะอาดและความเรียบร้อย 

6. มีการจัดท่ีนั่งให้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
7. จัดการแข่งขันแบบระบบปิด โดยไม่มีผู ้ชมระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เฉพาะนักกีฬา ผู ้ฝึกสอน           

และบุคลากรการกีฬาท่ีมีความจำเป็นเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า 
8. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปในสระว่ายน้ำ ผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 
9. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลในหลายๆ จุด 
10. มีการทำความสะอาดพื้นผิวท่ีมีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และจัดให้มีการระบายอากาศภายในท่ีดี 

ข้อปฏิบัติของนักกีฬาโปโลน้ำ 
1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ฝึกซ้อม ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม 
3. ห้ามพูดคุยกับเพื่อนในระหว่างแข่งขัน 
4. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อลงสระว่ายน้ำ และหลังจากขึ้นจากสระว่ายน้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
5. ห้ามไม่ให้นักกีฬาบ้วนน้ำลาย ปัสสาวะ หรือส่ังน้ำมูกลงในน้ำเป็นอันขาด 
6. ให้อาบน้ำ สระผมก่อนลงใช้บริการในสระว่ายน้ำ  

ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม  
1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยและกระบังหน้า (face shield) ในบริเวณสระว่ายน้ำ 
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
3. หลีกเล่ียงในการสัมผัสตัวนักกีฬาและผู้อื่น 

ข้อปฏิบัติของกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
1. ให้กรรมการใส่กระบังหน้า (face shield) ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ใหเ้จ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
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4. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
 

2.3  กีฬาระบำใต้น้ำ 
ข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำ 
1. จำกัดจำนวนนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 200 คน หรือแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ช่วงโดยแบ่งตามรุ่นอายุของนักกีฬา 
2. ระดับของคลอรีนในสระว่ายน้ำ ต้องมีความเข้มข้นระหว่าง 0.7 ถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร 
3. ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องแต่งตัวของนักกีฬา  
4. มีการเว้นระยะห่างในการใช้พื้นท่ีบริเวณสระว่ายน้ำ โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร  
5. เว้นระยะการแข่งขันระหว่างประเภทการแข่งขัน เพื่อตรวจเช็คความสะอาดและความเรียบร้อย 

6. มีการจัดท่ีนั่งให้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
7. จัดการแข่งขันแบบระบบปิด โดยไม่มีผู ้ชมระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เฉพาะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ

บุคลากรการกีฬาท่ีมีความจำเป็นเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า 
8. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปในสระว่ายน้ำ ผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 
9. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลในหลายๆ จุด 
10. มีการทำความสะอาดพื้นผิวท่ีมีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และจัดให้มีการระบายอากาศภายในท่ีดี 

ข้อปฏิบัติของนักกีฬาระบำใต้น้ำ 
1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 
2. ห้ามพูดคุยกับเพื่อนในระหว่างแข่งขัน 
3. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อเริ่มการแข่งขัน และหลังจากการแข่งขันต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
4. ห้ามไม่ให้นักกีฬาบ้วนน้ำลาย ปัสสาวะ หรือส่ังน้ำมูกลงในน้ำเป็นอันขาด 

ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม  
1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยและกระบังหน้า (face shield) ในบริเวณสระว่ายน้ำ 
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
3. หลีกเล่ียงในการสัมผัสตัวนักกีฬาและผู้อื่น 
4. ไม่อนุญาตให้เข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำในระหว่างการแข่งขัน   

ข้อปฏิบัติของกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
1. ใหก้รรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
2. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
3. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
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2.4  กีฬากระโดดน้ำ 
ข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬากระโดดน้ำ 
1. จำกัดจำนวนนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 200 คน หรือแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ช่วงโดยแบ่งตามรุ่นอายุ

ของนักกีฬา 
2. ระดับของคลอรีนในสระว่ายน้ำ ต้องมีความเข้มข้นระหว่าง 0.7 ถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร 
3. ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องแต่งตัวของนักกีฬา  
4. มีการเว้นระยะห่างในการใช้พื้นท่ีบริเวณสระว่ายน้ำ โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร  
5. เว้นระยะการแข่งขันระหว่างประเภทการแข่งขัน เพื่อตรวจเช็คความสะอาดและความเรียบร้อย 

6. มีการจัดท่ีนั่งให้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
7. จัดการแข่งขันแบบระบบปิด โดยไม่มีผู ้ชมระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เฉพาะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ

บุคลากรการกีฬาท่ีมีความจำเป็นเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า 
8. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปในสระว่ายน้ำ ผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 
9. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลในหลายๆ จุด 
10. มีการทำความสะอาดพื้นผิวท่ีมีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และจัดให้มีการระบายอากาศภายในท่ีดี 

ข้อปฏิบัติของนักกีฬากระโดดน้ำ 
1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 
2. ห้ามพูดคุยกับเพื่อนในระหว่างแข่งขัน 
3. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อเริ่มการแข่งขัน และหลังจากการแข่งขันต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
4. ห้ามไม่ให้นักกีฬาบ้วนน้ำลาย ปัสสาวะ หรือส่ังน้ำมูกลงในน้ำเป็นอันขาด 

ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม  
1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยและกระบังหน้า (face shield) ในบริเวณสระว่ายน้ำ 
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
3. หลีกเล่ียงในการสัมผัสตัวนักกีฬาและผู้อื่น 
4. ไม่อนุญาตให้เข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำในระหว่างการแข่งขัน   

ข้อปฏิบัติของกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
1. ใหก้รรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
2. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
3. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
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2.5  กีฬาว่ายน้ำมาราธอน 
ข้อบังคับในการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอน 
1. จำกัดจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 200 คน หรือแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ช่วงโดยแบ่งตาม      

รุ่นอายุของนักกีฬา 
2. มีการเว้นระยะห่างในการใช้พื้นท่ีบริเวณสนามแข่งขัน โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร  
3. มีการจัดท่ีนั่งให้นักกีฬา กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
4. จัดการแข่งขันแบบระบบปิด โดยไม่มีผู ้ชมระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เฉพาะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และ

บุคลากรการกีฬาท่ีมีความจำเป็นเข้ามาบริเวณสนามแข่งขันเท่านั้น และจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า 
5. ต้องได้ร ับการตรวจวัดอุณหภูมิร ่างกายทุกครั ้ง ผู ้ที ่ม ีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส             

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสนามแข่งขัน 
6. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลในหลายๆ จุด 

ข้อปฏิบัติของนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอน 
1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้ามาในบริเวณสนามแข่งขัน 
2. ห้ามพูดคุยกับเพื่อนในระหว่างแข่งขัน 
3. ให้ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อเริ่มการแข่งขัน และหลังจากการแข่งขันต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  

ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกสอน  
1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยและกระบังหน้า (face shield) ในบริเวณสระว่ายน้ำ 
2. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
3. หลีกเล่ียงในการสัมผัสตัวนักกีฬาและผู้อื่น 

ข้อปฏิบัติของกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
1. ให้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
2. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
3. ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 – 90% ทุกครั้ง 
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2.6 มาตรการการแบ่งเขต สำหรับการจัดการแข่งขันในสระว่ายน้ำ 
มาตรการการแบ่งเขต สำหรับการจัดการแข่งขันในสระว่ายน้ำ มีไว้เพื่อลดการปฏิสัมพันธ์และเพิ่มระยะห่าง

ทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด โดยจะแบ่งสถานที่ภายในสระว่ายน้ำเป็น 5 เขตดังรูป ซึ่งแต่ละเขต
ต้องแยกกันอย่างชัดเจน ในกรณีท่ีมีเขตอยูใ่นพื้นท่ีระดับเดียวกัน ต้องมีระยะห่างระหว่างเขตแยกกันอย่างชัดเจน 

ท้ังนี้ ต้องมีการระบุกลุ่มบุคลากรท่ีสามารถเข้าในแต่ละเขตอย่างชัดเจน และมีการควบคุมการเข้าออกในแต่
ละเขตอย่างเคร่งครัด 

การแบ่งเขต จะใช้สีเป็นตัวกำหนด โดยจะประกอบด้วย สีแดง ส้ม เหลือง เขียว และฟ้า ซึ่งต้องระบุและ
แสดงสีอย่างชัดเจน ณ สถานที่จัดการแข่งขัน อีกทั้ง ต้องจัดเตรียมบุคลากรท่ีควบคุมการเข้าออกในแต่ละเขตให้
เพียงพอ  นอกจากนี้ ควรจัดสรรห้องสุขาแยกและระบุอย่างชัดเจนในแต่ละเขตด้วย 

 

เขตสี บริเวณพ้ืนท่ี กลุ่มบุคลากร 
สีแดง สระแข่งขัน, สระฝึกซ้อม, 

ห้องเปลี่ยนเส้ือผ้าและ 
ห้องพักนักกีฬา, ห้องตรวจสาร
ต้องห้ามในนักกีฬา, 
ห้องพยาบาล ห้องสุขา และทางเข้า
บริเวณสระแข่งขัน 

นักกีฬา, ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีม
นักกีฬา, คณะกรรมการผู้ตัดสิน, 
ผู้แทนจัดการแข่งขันหรือผูแ้ทนสมาคมฯ, 
เจ้าหน้าที่ตรวจสารต้องห้าม, 
ผู้ควบคุมการแข่งขัน และคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน, 
ผู้ช่วยชีวิตทางน้ำ 

สีส้ม พืน้ที่บริเวณรอบสระว่ายน้ำ  ช่างภาพ, ผู้ควบคุมการถ่ายทอดสดหรือ
ควบคุมกล้องวิดีโอ, 
เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาหรือกรรมการควบคุม
คะแนน, 
เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์, 
เจ้าหน้าที่ COVID – 19, 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

สีเหลือง อัฒจันทร์, ห้องรบัรองแขก VIP 
หรือผู้แทนสหพันธ์ฯ, ห้องควบคุม
การแข่งขัน  

ผู้ประกาศ,  ผู้แทนสโมสร, 
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์, 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, 
ตำรวจ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
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เขตสี บริเวณพ้ืนท่ี กลุ่มบุคลากร 
สีเขียว อัฒจันทร ์ ส่ือมวชน, ผู้จัดการสื่อมวลชน, 

ผู้จัดการชั้น 
สีฟ้า อัฒจันทร ์ ผู้ชม (ถ้ามี), 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, 
เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว 
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3. มาตรการในการจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนา 
1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่เกิน 20 คน หรือจัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
2. มีการจัดท่ีนั่งผู้เข้าร่วมการประชุม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
3. ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปในห้องประชุม ผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องประชุม 
4. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำย่าฆ่าเช้ือโรค 
5. ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาท่ีประชุม 
6. มีการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ท้ังก่อนและหลังการประชุม 
7. ในกรณีท่ีดำเนินการประชุมตลอดท้ังวัน ควรจัดให้มีการพัก และเปิดห้องประชุมระบายอากาศเป็นครั้งคราว 
8. มีการทำความสะอาดห้องสุขา และจัดให้มีการระบายอากาศภายในท่ีดี 
 

*********************************************** 

สำนักงานเลขาธิการ 
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 


