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คนหาขาววันนี้

Submit

หนาแรกผูจัดการ Online | หนาแรกทองเที่ยว | ถนนคนเดินทาง
เขาสูระบบ | สมัครสมาชิก

เด็กไทยวายน้ําเปน / วินิจ รังผึ้ง
โดย ASTVผูจัดการออนไลน 13 พฤษภาคม 2551 13:44 น.

โดย : วินิจ รังผึ้ง

5 อันดับขาวยอดนิยมของหมวด

"มะลิวัลย ขนมไทย" หอมหวาน ถูกใจคนรักขนม
รายละเอียดและแผนที่การเดินทางไปยังราน"มะลิ
วัลย ขนมไทย"
"ตลาดน้ําอโยธยา" เมืองกรุงเกา เปดใหม ใหญสุด
อัศจรรยอาหารเมือง"เจกุง"ชุมชนทายตลาด / แม
ชอยนางรํา
สัมผัสมนตเสนหหัวหินในงาน "หัวหิน...ฉันคิดถึง
เธอ"

ชวงโรงเรียนปดเทอมภาคฤดูรอนในเดือนมีนาคม-เมษายน หลายๆครอบครัวมักจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเล ไปเลนน้ํา
เลนทรายกันอยางสนุกสนาน เพราะทะเลนั้นเปนสิ่งที่เด็กๆแทบทุกคนชื่นชอบ ยิ่งในชวงหนารอนดวยแลว ยิ่งเปนสุดยอด
ปรารถนา
แตจากสถิติที่นาตกใจและหลายคนคาดไมถึงก็คือ ทั่วประเทศไทยในแตละปมีเด็กและเยาวชนอายุ 1-17 ปเสียชีวิตจาก
การจมน้ําตายราว 2,650 คน และยังมีเด็กอีกราว 3,000 รายประสบเหตุเกือบเสียชีวิตจากการจมน้ํา จากสถิติดงั กลาวแทบไม
นาเชื่อวาจะมีเด็กไทยจมน้ําตายเฉลี่ยวันละ 7 คน หรือราวทุก 3-4 ชั่วโมงจะมีเด็กๆจมน้ําตาย 1 คน ซึ่งเปนสาเหตุการเสีย
ชีวิตในเด็กสูงที่สุดในปจจุบัน สูงยิ่งกวาการเสียชีวิตจากโรคระบาดรายแรงใดๆทั้งสิ้น และในจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่
จมน้ําตายเปนเด็กที่อยูในวัยเพียง 5-9 ป เด็กผูชายจะมีสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ํามากกวาเด็กผูหญิง 2.5 เทา โดยเด็กๆ
ในพื้นที่ภาคอีสานมีสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ําตายมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนเพราะอากาศในภาคอีสานนั้นรอน และเด็กๆใน
ชนบทภาคอีสานซึ่งพอแมผูปกครองจําเปนตองออกไปทํางานในไรนา จึงเปนโอกาสใหเด็กๆชักชวนกันแอบไปเลนน้ําตามลํา
คลอง หนอง บึง จนเกิดเรื่องนาเศราขึ้น
การจมน้ําตายของเด็กนั้นความจริงสวนใหญก็มิไดเกิดจากแหลงน้ําที่ไกลตัวเลย โดยจุดเกิดเหตุสวนใหญเกิดขึ้นหาง
จากบานเด็กเพียง 100 เมตรจํานวน 3 ใน 4 หรือไมก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่นึกไมถึงเชนเด็กเล็กๆที่อยูในวัยเพิ่งหัดเดินเตาะแตะอยู
ในบาน แตพอแมผูปกครองหรือพี่เลี้ยงอาจจะละสายตาไปดูโทรทัศน วิ่งไปรับโทรศัพท หรือหันไปทําธุระการงานเพียงชั่วครู
เมื่อหันกลับมาดูอีกทีก็พบวาเด็กหัวคะมําคว่ําหนาสําลักน้ําอยูในกะละมังซักผา กะละมังลางจานในบานเสียแลว ซึ่งเสี้ยวเวลา
แหงความเผอเรอหรือการทําธุระชวงสั้นๆนั้นก็เปนเวลาที่มากมายเพียงพอสําหรับความสูญเสียที่นาเศรานั้น

เครื่องมือจัดการเว็บ

สงบทความนี้ตอ
พิมพหนานี้
ขาวที่มีผูสงมากที่สุด
แสดงความคิดเห็นผานเว็บบอรด
แบงปนใหเพื่อน

ทั่วประเทศไทยในแตละปจะมีเด็กคลอดใหมราว 8 แสนคน แตที่นาเปนหวงก็คือในจํานวนเด็กๆที่จําเติบโตขึ้นมาเปน
กําลังสําคัญของชาตินั้นสามารถจะวายน้ําเปนนอยมาก โดยเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ที่มีอยูราว 13 ลานคนนั้นจะมีเด็กที่วายน้ํา
เปนเพียงรอยละ 16.3 เทานั้น จึงนับเปนความเสี่ยงกับการจมน้ําตายไดอยางสูงยิ่ง จากปญหาดังกลาวทําใหกระทรวง
สาธารณสุข โดยกลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ไดตระหนักในปญหานี้จึงไดจัดทําโครงการ
"เด็กไทย วายน้ําเปน" เพื่อสอนใหเด็กไทยได "วายน้ําเปน เลนน้ําได ออกกําลังกายดี" โดยจัดอบรมเปนโครงการนํา
รองสําหรับบุตรหลานขาราชการกระทรวงสาธารณสุขกอน โดยรับเด็กที่วายน้ําไมเปนอายุ 5-9 ปจํานวน 104 คน มาฝกอบรม
ทักษะการวายน้ําและการเอาตัวรอดจากการจมน้ํา การชวยเหลือเพื่อนที่ตกน้ําอยางถูกวิธีและปลอดภัย บริเวณสระวายน้ํา
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิทยากรผูมากประสบการณจากสมาคมเพื่อชวยชีวิตทางน้ํามาเปนครูฝก โดยเริ่มอบรมตั้งแต
เดือนมีนาคม มาสิ้นสุดเอาตนเดือนพฤษภาคม

การอบรมครั้งนี้ผมมีโอกาสสงเด็กชายกลา ลูกชายจอมซนวัย 5 ขวบเศษเขาไปรับการอบรม เนื่องจากคุณแมของลูก
ชายเปนนักวิชาการอยูในกระทรวงสาธารณสุข แรกๆก็ยังเปนหวงเปนใยและไมมั่นใจวาเด็กชายกลาจอมซาจะเรียนไปกับเขา
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ได เพราะยังเล็กเกินไป และเคยพาไปเรียนวายน้ํากับครูตามสระวายน้ํามาบาง แตก็ยังไมยอมวายเปนสักที เอาแตซนเอาแต
เลนเอาแตคุย ซึ่งนั่นขนาดสอนกันตัวตอตัวยังไมคอยจะคืบหนาอะไร ยิ่งมาเรียนเปนกลุมใหญ เกรงคุณครูจะดูแลไมทั่วถึง
เผลอแผล็บเดียวเดี๋ยวเจาจอมซาจะลงไปดําผุดดําวายอยูกนสระเสียก็จะยุง คิดไปคิดมาอยูหลายตลบ ในที่สุดก็ตัดใจยอมให
ไปเขาอบรม ซึ่งนับเปนการตัดสินใจที่ถูกตองเปนอยางยิ่ง เพราะการอบรมเขามิไดมุงเนนที่จะสอนเด็กใหวายน้ําเปนเหมือน
หลักสูตรการสอนวายน้ําทั่วไป แตเขาจะเนนที่พื้นฐานของความปลอดภัยในการเลนน้ําและการชวยเหลือตัวเองใหปลอดภัย
จากการจมน้ําเปนหลัก เชนการไมโดดลงไปชวยเมื่อเห็นเพื่อนตกน้ํา แตจะชวยเหลืออยางถูกวิถีดวยการตะโกนขอความชวย
เหลือจากรอบขาง หรือการชวยชีวิตเพื่อนงายๆดวยการใชขวดน้ําอัดลมพลาสติกหรือขวดน้ําเปลาๆ ที่อยูใกลตัวโยนลงไปให
เพื่อนเกาะเปนชูชีพ รวมทั้งการฝกลอยตัวในน้ําโดยการกอดขวดน้ําเปลาเพียงขวดเดียว ซึ่งเมื่อฝกใหถูกทาแลว เด็กๆก็
สามารถจะลอยตัวอยูกลางผืนน้ําไดเปนเวลานาน กอนที่จะประคองตัวเขาสูฝง ซึ่งเด็กๆทั้งเด็กเล็กเด็กโตที่เขารับการอบรม
สามารถทําไดทุกคน
นอกจากนั้นยังฝกใหเด็กๆ ฝกลอยตัวดวยทาลูกหมาตกน้ํา ซึ่งเปนทาพื้นฐานของการฝกลอยตัวที่งายที่สุด ตอดวยการ
ฝกลอยตัวในทานอนหงายกรรเชียง ซึ่งจะลอยตัวอยูไดนานโดยสามารถผอนแรงและสามารถหายใจไดสบายที่สุด เมื่อลอย
ตัวทาลูกหมาตกน้ําได ทาลอยตัวกรรเชียงได ครูฝกก็สอนทาคว่ําหนาตีขาพุงไปขางหนาเหมือนจรวด สลับกับการวาดแขน
ชวยในการวายน้ําเพื่อใหไดระยะทางเขาสูฝง โดยหากคว่ําหนาวายไปไมไหวก็พลิกตัวใชทาลูกหมาตกน้ํากับทาหงายทอง
กรรเชียงลอยตัวเพื่อพักหายใจสลับกันไปจนสามารถจะเขาถึงฝง ซึ่งแทบไมนาเชื่อวาการฝกใชทั้ง 3 ทาสลับกันนั้น ก็
สามารถจะทําใหเด็กๆไมวาจะเด็กเล็กเด็กโตที่เขาอบรมรอยกวาคน สามารถจะลอยตัววายน้ําขามสระมาตรฐานขนาดกวาง 25
เมตรยาว 50 เมตรไดอยางนาทึ่ง แมนแตละคนจะไมไดวายน้ําเปนตามทามาตรฐาน แตทุกคนก็สามารถจะชวยเหลือตัวเอง
ดวยการลอยตัวเอาตัวรอดจากการจมน้ําเขาสูฝงไดอยางปลอดภัย
แทบไมนาเชื่อวาชวงเวลาสั้นๆ เพียง 20 ชั่วโมงของการฝกอยางถูกวิธี จากหลักสูตรดีๆที่เนนย้ําในความปลอดภัยและ
การใหเด็กๆสามารถจะชวยเหลือตัวเองไมใหจมน้ํา โดยครูฝกที่มากประสบการณจะสามารถมอบสิ่งสําคัญอันสูงคา ที่จะติดตัว
กับเด็กๆ ไปตลอดชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดเมื่อผมประจักษไดในความสําเร็จเกินความคาดหมายของโครงการนี้ก็คือ ทํา
อยางไรจะใหมีโครงการดีๆเชนนี้ขยายตัวแพรหลายออกไปใหเด็กๆไทยทั่วประเทศไดมีโอกาสดีๆเชนนี้บาง ซึ่งก็คงตอง
วิงวอนใหรัฐบาลเห็นความสําคัญผลักดันสงเสริมเปนนโยบายหลักของประเทศ มีการจัดทําหลักสูตรการอบรมที่เนนย้ําในเรื่อง
ของความปลอดภัยในการชวยเหลือตัวเองและผูอื่นเปนสําคัญมากกวาการมุงเนนไปที่การวายน้ําเปนเพียงเทานั้น รวมทั้งใหมี
การขยายเครือขายไปยังหนวยงานตางๆเชนโรงเรียนที่มีสระวายน้ํา ซึ่งหลายๆโรงเรียนเชนโรงเรียนของ กทม.ก็ไดเริ่มหลัก
สูตรวายน้ําเปน 100 เปอรเซ็นตในเด็กระดับประถม 6 กันแลว หรือหากจะขยายไปยังหนวยงานบริหารทองถิ่นเชน อบต.ที่มี
งบประมาณมากมายในแตละป หากจะนํามาทําโครงการสรางสระวายน้ําในตําบล ใหเด็กๆไดมีที่เลนน้ําที่ปลอดภัยอยูในสาย
ตาของผูใหญ และจัดหลักสูตรอบรมใหกับลูกหลานในทองถิ่นก็เชื่อวาเด็กไทยจะไมตกเปนเหยื่อของการจมน้ําตายกันมาก
มายเชนทุกวันนี้.

ขาวลาสุด ในหมวด
พอลหมึกยักษนักทํานาย / วินิจ รังผึ้ง
ดําน้ําที่หมูเกาะอันดามัน 2 / วินิจ รังผึ้ง
ไปดําน้ําหมูที่เกาะอันดามัน / วินิจ รังผึ้ง
ชิมกาแฟแกงซอง ลองแกงลําน้ําเข็ก/วินิจ รังผึ้ง
กรุเครื่องทองวัดราชบูรณะ/วินิจ รังผึ้ง

Bangkok Palace Hotel
ดวยทําเลที่ตั้งที่อยูใจกลางเมือง โรงแรมบางกอกพาเลส
จึงเปนโรงแรมที่ผูมาพักสามารถเดินทางไปยังยานธุรกิจ
และสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงของ กรุงเทพ ไดโดยงาย
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทั ...
1,104.00 บาท
Bandara Suites Hotel
โรงแรมบัญดารา สวีท ตั้งอยูในทําเลที่ดีเลิศสําหรับผูที่เดิน
ทางมาพักผอนและทําธุรกิจใน กรุงเทพ หองพักจํานวน
242 หองที่โรงแรมระดับ 4-ดาว แหงนี้ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งหมดที่ผูเด ...
1,274.00 บาท
Four Wings Hotel
คนพบทุกสิ่งที่ กรุงเทพ จะสามารถใหไดโดยเริ่มตนที่ โรง
แรมโฟรวิงส หองพักทุกหองในโรงแรมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งหมดที่คาดวาจะไดรับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบ
ความสะ ...
1,331.00 บาท

จํานวนคนอาน 3378 คน

จํานวนคนโหวต 16 คน

คุณคิดอยางไรกับการนําเสนอขาว/บทความนี้
ดีมาก

ควรปรับปรุง
1
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5

ความคิดเห็นที่ 3
เคยเขารวมโครงการเปนเด็กที่อยูในหนึ่งในรอยคนนั้น
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sermsook
ความคิดเห็นที่ 2
สมัยนี้ นาจะมีเด็กวายน้ําเปนมากขึ้น เพราะมีสระวายน้ําสาธารณะแยะมากมาย
คนแก
ความคิดเห็นที่ 1
นากลัวจังงงงงงงงงงงงงงงงอยากวายน้ําเปน
เด็ก ป.1
โปรดอานกฎกติกากอนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเวน การใชคําหยาบคาย สอเสียด ดูหมิ่น กลาวหาใหราย สรางความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเปนที่
เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไมเกี่ยวของกับผูดําเนินการเว็บไซต และไมสามารถนําไปอางอิงทางกฎหมายได
3. ทีมงานเว็บมาสเตอรขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไมตองชี้แจงเหตุผลใดๆ ตอเจาของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่ง
ขึ้น กรุณารอสักครู กอนที่ความคิดเห็นของทานจะถูกนําขึ้นแสดง
เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู กอนที่ความคิดเห็น
ของทานจะถูกนําขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เลือกรูปภาพแสดงอารมณ

ชื่อ/e-mail ของคุณ :

*
*

คุณสามารถใชรูปภาพแสดงอารมณ (Emoticons) เมื่อเขาสูระบบสมาชิกผูจัดการออนไลนแลว
คลิกที่นี่ เพื่อเขาสูระบบหรือสมัครสมาชิก

สงความคิดเห็น
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