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เสื้อ ชูชีพ ชูชีพ เรา อยางไร
สองสามเดือน ที่ ผาน มา ปฏิเสธ ไม ได เลย วา  ขาว ที่ เปน ประเด็น รอน ของ ประเทศ ที่ไม วา จะ 

เดนิ ไป ทาง ไหน หรอื เปด โทรทศัน ชอง ใด กต็าม  คอืขาว นำ้ ทวม ที ่จงัหวดั นัน้ จงัหวดั นี ้พรอม ทัง้ การ 
รณรงค ให ชวย กนั บรจิาค สิง่ของ หรอื เงนิ ทอง ชวย เหลอื ผู ประสบ ภยั และ หนึง่ ใน ราย ชือ่ สิง่ของ ที ่
ตองการ ให บริจาค คือ เสื้อ ชูชีพ ทำให ผู เขียน คิด วา เสื้อ ชูชีพ นั้น จะ ชูชีพ ผู ประสบ ภัย ได อยางไร 

ใน ชวีติ ประจำ วนั ปกต ิเรา จะ พบเหน็ เสือ้ ชชูพี ได ตาม ยาน พาหนะ บาง ประเภท 
เชน เรือ ขาม ฟาก รวม ทั้ง สถาน ที่ ที่ มี กิจกรรม ทาง น้ำ เชน สระ วาย น้ำ ชายทะเล 
ลอง แกง เปนตน แลวเหตุ ใดเรา ตอง สวม เสื้อ ชูชีพ ในเมื่อ เรา ก็ พอ ทราบ กัน อยู  วา
เรา สามารถ ทำให รางกายอยู ใน ทาที่  มี ความ หนา แนน นอย กวา น้ำ ได  เราจึง สามารถ 
ลอย น้ำ ได อยูแลว

1. เสื้อ ชูชีพ บรรจุ สาร ที่สามารถ ลอย น้ำ ได (inherently buoyant) 
ตัวอยาง เชน โฟม พลาสติก โดย เรา จะ เห็น ได บอย มาก ใน ชีวิต ประจำ วัน อยาง เชน 
เสื้อ ชูชีพ ที่ สวม ขณะ นั่ง เรือ เฟ อร รีขาม ฟาก   

2. เสื้อ ชูชีพ บรรจุ สารที่ทำให เสื้อ ชูชีพ พอง ตัว ได (infl atable) เชน แกส 
คารบอนไดออกไซด  โดย จะ บรรจุ อยู ใน มวน หลอด (cartridge) ภาย ใน เสื้อ ชูชีพ 
ตัวอยาง ที่ เห็น ได ชัดเจน คือ เสื้อ ชูชีพ ที่ ใชบน เครื่อง บิน

ประเภทของ เสื้อ ชูชีพ แบงตาม ชนิด ของ สาร ที่ บรรจุ ภายใน เสื้อ ชูชีพ  แบงได
3 ประเภท คือ
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3. เสือ้ ชชูพี บรรจ ุทัง้ สาร ที ่สามารถ ลอย นำ้ ได และ สาร 
ที ่ทำให เสือ้ ชชูพี พอง ตวั ได (hybrid) ภายใน เสือ้ ตวั เดยีวกนั 
เสื้อ ชูชีพ ประเภท นี้ นำ ไป ใชได ทั้งคน ที่ วาย น้ำ เปน และ ไม เปน 
แตไม เหมาะ กับ การ ใส ลง ไป ใน ที่ ซึ่ง มี กระแส น้ำ แรง 

วัตถุ  ลอย อยู บน น้ำ ได เพราะวา มี ความ หนา แนน นอย 
กวา นำ้  เราสามารถ จดั ทาทาง ของ รางกาย ให ม ีความ หนา แนน 
นอย กวา น้ำ ได  และ ยิ่ง ถา ใส เสื้อ ชูชีพ ซึ่ง ภายใน บรรจุ สาร ที่ มี 
ความ หนา แนน นอย กวา นำ้  ก ็จะ ยิง่ ชวย ลด ความ หนา แนน ของ 
รางกาย ลง ไป อีก ทำให เราลอยตัว ใน น้ำ ได ดี ขึ้น

เปนเวลาหลายรอยป มา แลว ที่ อารคิ มี ดีส (Archi-
medes) นัก ปราชญ ชาว กรีก เปน ผู คน พบ ธรรมชาติ ของ แรง 
พยุง และ ได เสนอ หลัก การ ไว วา “วัตถุ ที่ จม ใน ของเหลว หมด
 ทั้ง กอน หรือ จม แต เพียง บาง สวน จะ ถูก แรง พยุง กระทำ และ
 แรง พยุง จะ เทากับ น้ำ หนัก ของ ของเหลว ที่ ถูก วัตถุ นั้น แทนที่” 
ถา สังเกต เวลา ที่ เรา ลอยตัว อยู บน น้ำ จะ รูสึก ได วา มี แรง ที่ 
กระทำ กับ ตัว เรา อยู แรง นั้น ก็ คือ แรง พยุง (buoyant force) 
แทน ดวย สัญลักษณ F

B
 โดย คำนวณ ได จาก สมการ 

ถา  พิจารณา สมการ ของ แรง พยุง ใน กรณี ที่ เราลอยตัว 
อยู ใน น้ำ โดย ใส เสื้อ ชูชีพ  จะ เห็น ได วาการ ที่ เรา ลอยตัว อยู บน
ผิวน้ำ ไดนั้นไม ได เกิด จาก แรง พยุง จากเสื้อ ชูชีพ เพียง อยาง
เดียวดังที่ หลาย คน เขาใจ  แต เกิด จาก แรง พยุง ของ น้ำ ที่ พยุง 
ตัว เรา ให ลอย อยู บน ผิวน้ำ อีก ดวย แต สมการ ที่ เสนอ ใน ทั้ง  2 
กรณ ี เปน สมการ ที ่พจิารณา อยาง งาย ๆ   เพราะ ตวัแปร ที ่สงผล 
ตอ แรง ลอยตัว นั้นมี คอน ขาง มาก เชน ทาทาง ใน การ ลอยตัว
(ทา วาย นำ้) สมบตั ิของ ของเหลว ที ่ลง ไป ลอยตวั และชนดิ ของ 
สาร ที่ บรรจุ อยู ใน เสื้อ ชูชีพ เปนตน

  F
B
 = ρgV

โดยที่ ρ 
  V 

  g   

ถา เรา ลอยตัว อยู บน น้ำ จะ พบ วา แรง พยุง มี คา เทากับ น้ำ หนัก ตัว  
ของเรา สามารถ เขียน เปน สมการได ดังนี้

  F
B 
= mg

  
แต ถา เรา ลอยตวั อยู บน นำ้ โดย สวม เสือ้ ชชูพี รางกาย  จะ ม ีแรง พยงุ ที ่เกดิ จาก รางกาย ของ เรา เอง (F

B1
)  

และ แรง พยุง ที่ เกิด จาก เสื้อ ชูชีพ (F
B2

) มา ชวย พยุง รางกาย เรา ไว จึง ทำให เรา ลอย บน น้ำ ได งาย ขึ้น  และ 
สามารถ เขียน เปน สมการ ได ดังนี้     
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การ ที่ เสื้อ ชูชีพจะ ทำ หนาที่ ชูชีพ ได นั้น ผู สวม ใส จะ 
ตอง เลือก ประเภท ของ เสื้อ ชูชีพ ให เหมาะ สม กับ ตนเอง และ 
กิจกรรม เชน ผู ที่ วาย น้ำ เปน ก็ ไม ควร สวม ใส เสื้อ ชูชีพ ใน การ 
วาย นำ้ เพราะ จะ ทำให เคลือ่นไหว ได ลำบาก แทนที ่เสือ้ชชูพีจะ 
ชวยเหลือผูสวมใส   จะกลับ กลาย เปนภาระ แก ผู สวม ใส แทน

        
F

B  
= F

B1  
+ F

B2 
= mg

ถา เรา ลอยตัว อยู บน น้ำ จะ พบ วา แรง พยุง มี คา เทากับ น้ำ หนัก ตัว  
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คือ  ความหนาแนนของน้ำ
คือ  ปริมาตรของรางกายเราสวนที่จมน้ำ
คือ  ความเรงโนมถวงของโลก


