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

       โดย : วินิจ รังผึ้ง 
 

       ชวงโรงเรียนปดเทอมภาคฤดูรอนในเดือนมีนาคม-เมษายน หลายๆครอบครัวมักจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเล ไปเลนนํ้า
เลนทรายกันอยางสนุกสนาน เพราะทะเลนั้นเปนสิ่งท่ีเด็กๆแทบทุกคนช่ืนชอบ ยิ่งในชวงหนารอนดวยแลว ย่ิงเปนสุดยอด
ปรารถนา 
        
       แตจากสถิติที่นาตกใจและหลายคนคาดไมถึงก็คือ ท่ัวประเทศไทยในแตละปมีเด็กและเยาวชนอายุ 1-17 ปเสียชีวิตจาก
การจมนํ้าตายราว 2,650 คน และยังมีเด็กอีกราว 3,000 รายประสบเหตุเกือบเสียชีวิตจากการจมนํ้า จากสถิติดงักลาวแทบไม
นาเช่ือวาจะมีเด็กไทยจมน้ําตายเฉลี่ยวันละ 7 คน หรือราวทุก 3-4 ช่ัวโมงจะมีเด็กๆจมนํ้าตาย 1 คน ซึ่งเปนสาเหตุการเสีย
ชีวิตในเด็กสูงท่ีสุดในปจจุบัน สูงย่ิงกวาการเสียชีวิตจากโรคระบาดรายแรงใดๆทั้งสิ้น และในจํานวนเกือบคร่ึงหน่ึงของเด็กท่ี
จมน้ําตายเปนเด็กท่ีอยูในวัยเพียง 5-9 ป เด็กผูชายจะมีสถิติการเสียชีวิตจากการจมนํ้ามากกวาเด็กผูหญิง 2.5 เทา โดยเด็กๆ
ในพ้ืนท่ีภาคอีสานมีสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ําตายมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนเพราะอากาศในภาคอีสานนั้นรอน และเด็กๆใน
ชนบทภาคอีสานซึ่งพอแมผูปกครองจําเปนตองออกไปทํางานในไรนา จึงเปนโอกาสใหเด็กๆชักชวนกันแอบไปเลนน้ําตามลํา
คลอง หนอง บึง จนเกิดเรื่องนาเศราข้ึน 
        
       การจมน้ําตายของเด็กนั้นความจริงสวนใหญก็มิไดเกิดจากแหลงนํ้าท่ีไกลตัวเลย โดยจุดเกิดเหตุสวนใหญเกิดขึ้นหาง
จากบานเด็กเพียง 100 เมตรจํานวน 3 ใน 4 หรือไมก็เกิดข้ึนจากส่ิงท่ีนึกไมถึงเชนเด็กเลก็ๆท่ีอยูในวัยเพ่ิงหัดเดินเตาะแตะอยู
ในบาน แตพอแมผูปกครองหรือพี่เลี้ยงอาจจะละสายตาไปดูโทรทัศน วิ่งไปรับโทรศัพท หรือหันไปทําธุระการงานเพียงช่ัวครู 
เมื่อหันกลับมาดูอีกทีก็พบวาเด็กหัวคะมําคว่ําหนาสําลักนํ้าอยูในกะละมังซักผา กะละมังลางจานในบานเสียแลว ซึ่งเสี้ยวเวลา
แหงความเผอเรอหรือการทําธุระชวงสั้นๆนั้นก็เปนเวลาท่ีมากมายเพียงพอสําหรับความสูญเสียท่ีนาเศราน้ัน 
        
       ท่ัวประเทศไทยในแตละปจะมีเด็กคลอดใหมราว 8 แสนคน แตท่ีนาเปนหวงก็คือในจํานวนเด็กๆท่ีจําเติบโตขึ้นมาเปน
กําลังสําคัญของชาติน้ันสามารถจะวายนํ้าเปนนอยมาก โดยเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ท่ีมีอยูราว 13 ลานคนน้ันจะมีเด็กที่วายนํ้า
เปนเพียงรอยละ 16.3 เทาน้ัน จึงนับเปนความเสี่ยงกับการจมน้ําตายไดอยางสูงยิ่ง จากปญหาดังกลาวทําใหกระทรวง
สาธารณสุข โดยกลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ไดตระหนักในปญหาน้ีจึงไดจัดทําโครงการ 
"เด็กไทย วายนํ้าเปน" เพ่ือสอนใหเด็กไทยได "วายนํ้าเปน เลนน้ําได ออกกําลังกายดี" โดยจัดอบรมเปนโครงการนํา
รองสําหรับบุตรหลานขาราชการกระทรวงสาธารณสุขกอน โดยรับเด็กท่ีวายน้ําไมเปนอายุ 5-9 ปจํานวน 104 คน มาฝกอบรม
ทักษะการวายนํ้าและการเอาตัวรอดจากการจมน้ํา การชวยเหลือเพื่อนท่ีตกน้ําอยางถูกวิธีและปลอดภัย บริเวณสระวายนํ้า
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิทยากรผูมากประสบการณจากสมาคมเพื่อชวยชีวิตทางนํ้ามาเปนครูฝก โดยเริ่มอบรมตั้งแต
เดือนมีนาคม มาสิ้นสุดเอาตนเดือนพฤษภาคม 
 

       การอบรมคร้ังนี้ผมมีโอกาสสงเด็กชายกลา ลูกชายจอมซนวัย 5 ขวบเศษเขาไปรับการอบรม เนื่องจากคุณแมของลูก
ชายเปนนักวิชาการอยูในกระทรวงสาธารณสุข แรกๆก็ยังเปนหวงเปนใยและไมมั่นใจวาเด็กชายกลาจอมซาจะเรียนไปกับเขา

5 อันดับขาวยอดนิยมของหมวด

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

เคร่ืองมือจัดการเว็บ

สงบทความน้ีตอ

พิมพหนาน้ี

ขาวท่ีมีผูสงมากที่สุด

แสดงความคิดเห็นผานเว็บบอรด

แบงปนใหเพ่ือน 
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ได เพราะยังเล็กเกินไป และเคยพาไปเรียนวายนํ้ากับครูตามสระวายน้ํามาบาง แตก็ยังไมยอมวายเปนสักที เอาแตซนเอาแต
เลนเอาแตคุย ซึ่งน่ันขนาดสอนกันตัวตอตัวยังไมคอยจะคืบหนาอะไร ยิ่งมาเรียนเปนกลุมใหญ เกรงคุณครูจะดูแลไมท่ัวถึง 
เผลอแผล็บเดียวเด๋ียวเจาจอมซาจะลงไปดําผุดดําวายอยูกนสระเสียก็จะยุง คิดไปคิดมาอยูหลายตลบ ในท่ีสุดก็ตัดใจยอมให
ไปเขาอบรม ซึ่งนับเปนการตัดสินใจท่ีถูกตองเปนอยางยิ่ง เพราะการอบรมเขามิไดมุงเนนที่จะสอนเด็กใหวายน้ําเปนเหมือน
หลักสูตรการสอนวายนํ้าท่ัวไป แตเขาจะเนนท่ีพ้ืนฐานของความปลอดภัยในการเลนนํ้าและการชวยเหลือตัวเองใหปลอดภัย
จากการจมน้ําเปนหลัก เชนการไมโดดลงไปชวยเมื่อเห็นเพ่ือนตกน้ํา แตจะชวยเหลืออยางถูกวิถีดวยการตะโกนขอความชวย
เหลือจากรอบขาง หรือการชวยชีวิตเพื่อนงายๆดวยการใชขวดนํ้าอัดลมพลาสติกหรือขวดนํ้าเปลาๆ ที่อยูใกลตัวโยนลงไปให
เพ่ือนเกาะเปนชูชีพ รวมทั้งการฝกลอยตัวในน้ําโดยการกอดขวดน้ําเปลาเพียงขวดเดียว ซึ่งเมื่อฝกใหถูกทาแลว เด็กๆก็
สามารถจะลอยตัวอยูกลางผืนนํ้าไดเปนเวลานาน กอนท่ีจะประคองตัวเขาสูฝง ซ่ึงเด็กๆท้ังเด็กเล็กเด็กโตที่เขารับการอบรม
สามารถทําไดทุกคน 
        
       นอกจากน้ันยังฝกใหเด็กๆ ฝกลอยตัวดวยทาลูกหมาตกน้ํา ซ่ึงเปนทาพื้นฐานของการฝกลอยตัวท่ีงายที่สุด ตอดวยการ
ฝกลอยตัวในทานอนหงายกรรเชียง ซึ่งจะลอยตัวอยูไดนานโดยสามารถผอนแรงและสามารถหายใจไดสบายที่สุด เมื่อลอย
ตัวทาลูกหมาตกนํ้าได ทาลอยตัวกรรเชียงได ครูฝกก็สอนทาคว่ําหนาตีขาพุงไปขางหนาเหมือนจรวด สลับกับการวาดแขน
ชวยในการวายน้ําเพ่ือใหไดระยะทางเขาสูฝง โดยหากควํ่าหนาวายไปไมไหวก็พลิกตัวใชทาลูกหมาตกน้ํากับทาหงายทอง
กรรเชียงลอยตัวเพ่ือพักหายใจสลับกันไปจนสามารถจะเขาถึงฝง ซ่ึงแทบไมนาเช่ือวาการฝกใชทั้ง 3 ทาสลับกันนั้น ก็
สามารถจะทําใหเด็กๆไมวาจะเด็กเล็กเด็กโตที่เขาอบรมรอยกวาคน สามารถจะลอยตัววายนํ้าขามสระมาตรฐานขนาดกวาง 25 
เมตรยาว 50 เมตรไดอยางนาท่ึง แมนแตละคนจะไมไดวายนํ้าเปนตามทามาตรฐาน แตทุกคนก็สามารถจะชวยเหลือตัวเอง
ดวยการลอยตัวเอาตัวรอดจากการจมนํ้าเขาสูฝงไดอยางปลอดภัย 
        
       แทบไมนาเช่ือวาชวงเวลาสั้นๆ เพียง 20 ช่ัวโมงของการฝกอยางถูกวิธี จากหลักสูตรดีๆที่เนนยํ้าในความปลอดภัยและ
การใหเด็กๆสามารถจะชวยเหลือตัวเองไมใหจมนํ้า โดยครูฝกที่มากประสบการณจะสามารถมอบส่ิงสําคัญอันสูงคา ท่ีจะติดตัว
กับเด็กๆ ไปตลอดชีวิต สิ่งที่เกิดข้ึนในความคิดเม่ือผมประจักษไดในความสําเร็จเกินความคาดหมายของโครงการน้ีก็คือ ทํา
อยางไรจะใหมีโครงการดีๆเชนนี้ขยายตัวแพรหลายออกไปใหเด็กๆไทยท่ัวประเทศไดมีโอกาสดีๆเชนน้ีบาง ซึ่งก็คงตอง
วิงวอนใหรัฐบาลเห็นความสําคัญผลักดันสงเสริมเปนนโยบายหลักของประเทศ มีการจัดทําหลักสูตรการอบรมท่ีเนนยํ้าในเรื่อง
ของความปลอดภัยในการชวยเหลือตัวเองและผูอ่ืนเปนสําคัญมากกวาการมุงเนนไปท่ีการวายน้ําเปนเพียงเทาน้ัน รวมท้ังใหมี
การขยายเครือขายไปยังหนวยงานตางๆเชนโรงเรียนที่มีสระวายนํ้า ซึ่งหลายๆโรงเรียนเชนโรงเรียนของ กทม.ก็ไดเริ่มหลัก
สูตรวายนํ้าเปน 100 เปอรเซ็นตในเด็กระดับประถม 6 กันแลว หรือหากจะขยายไปยังหนวยงานบริหารทองถิ่นเชน อบต.ท่ีมี
งบประมาณมากมายในแตละป หากจะนํามาทําโครงการสรางสระวายนํ้าในตําบล ใหเด็กๆไดมีท่ีเลนนํ้าท่ีปลอดภัยอยูในสาย
ตาของผูใหญ และจัดหลักสูตรอบรมใหกับลูกหลานในทองถิ่นก็เช่ือวาเด็กไทยจะไมตกเปนเหย่ือของการจมนํ้าตายกันมาก
มายเชนทุกวันน้ี. 
 

ขาวลาสุด ในหมวด
พอลหมึกยักษนักทํานาย / วินิจ รังผึ้ง
ดํานํ้าท่ีหมูเกาะอันดามัน 2 / วินิจ รังผึ้ง
ไปดําน้ําหมูท่ีเกาะอันดามัน / วินิจ รังผึ้ง
ชิมกาแฟแกงซอง ลองแกงลํานํ้าเข็ก/วินิจ รังผึ้ง
กรุเครื่องทองวัดราชบูรณะ/วินิจ รังผึ้ง

 

 

   

Bangkok Palace Hotel     
ดวยทําเลที่ตั้งที่อยูใจกลางเมือง โรงแรมบางกอกพาเลส 
จึงเปนโรงแรมท่ีผูมาพักสามารถเดินทางไปยังยานธุรกิจ
และสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงของ กรุงเทพ ไดโดยงาย 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทั ...
1,104.00 บาท

   

Bandara Suites Hotel     
โรงแรมบัญดารา สวีท ตั้งอยูในทําเลที่ดีเลิศสําหรับผูที่เดิน
ทางมาพักผอนและทําธุรกิจใน กรุงเทพ หองพักจํานวน 
242 หองที่โรงแรมระดับ 4-ดาว แหงน้ี มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกท้ังหมดที่ผูเด ...
1,274.00 บาท

   

Four Wings Hotel     
คนพบทุกสิ่งที่ กรุงเทพ จะสามารถใหไดโดยเร่ิมตนที่ โรง
แรมโฟรวิงส หองพักทุกหองในโรงแรมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกท้ังหมดที่คาดวาจะไดรับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบ
ความสะ ...
1,331.00 บาท

จํานวนคนอาน 3378 คน จํานวนคนโหวต 16 คน

คุณคิดอยางไรกับการนําเสนอขาว/บทความน้ี

ควรปรับปรุง ดีมาก

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

ความคิดเห็นที่ 3
เคยเขารวมโครงการเปนเด็กที่อยูในหน่ึงในรอยคนน้ัน 
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sermsook

ความคิดเห็นที่ 2
สมัยนี้ นาจะมีเด็กวายน้ําเปนมากข้ึน เพราะมีสระวายน้ําสาธารณะแยะมากมาย 
คนแก

ความคิดเห็นที่ 1
นากลัวจังงงงงงงงงงงงงงงงอยากวายน้ําเปน 
เด็ก ป.1

โปรดอานกฎกติกากอนแสดงความคิดเห็น

1. โปรดงดเวน การใชคําหยาบคาย สอเสียด ดูหมิ่น กลาวหาใหราย สรางความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเปนที่
เคารพ 

2. ทุกความคิดเห็นไมเกี่ยวของกับผูดําเนินการเว็บไซต และไมสามารถนําไปอางอิงทางกฎหมายได

3. ทีมงานเว็บมาสเตอรขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไมตองช้ีแจงเหตุผลใดๆ ตอเจาของความคิดเห็นนั้น

4. เพ่ือใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาท่ีวางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่ง
ขึ้น กรุณารอสักครู กอนท่ีความคิดเห็นของทานจะถูกนําข้ึนแสดง

เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู กอนที่ความคิดเห็น
ของทานจะถูกนําขึ้นแสดง

แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ ช่ือ/e-mail ของคุณ :  *

คุณสามารถใชรูปภาพแสดงอารมณ (Emoticons) เม่ือเขาสูระบบสมาชิกผูจัดการออนไลนแลว 
คลิกท่ีน่ี เพื่อเขาสูระบบหรือสมัครสมาชิก 

 *

      สงความคิดเห็น
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