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Drowning is a leading cause of childhood death in Thailand. Drowning incidents commonly
occur in natural water bodies near residences. This study aims to ascertain the swimming ability
of primary school children, to determine the availability of community resources to conduct
swimming programs in the community and to develop strategies to increase swimming ability
in primary school children in the community.
Primary schools and communities in a rural area of Chiang Rai province were purposively
targeted. Two phases of this study were completed between August 2009 and March 2010. In
Phases I, situation analysis, children from 12 schools were interviewed in their classrooms to
determine their swimming ability. Guardians of primary school children in the communities
surrounding the 12 schools were interviewed to assess perceptions of drowning risk and
availability of community resources. A group of school teachers and community leaders were
asked to identify the need for and their willingness to support a swimming program in the
community. Phase II, the development of survival swimming plan through participatory
approach, incorporated group discussions with school teachers, guardians and community
leaders.
The results of Phase I revealed that inability to swim constitutes a significant problem in the
rural communities. Household surveys indicated that the majority (81%) of primary school
children (age 6-12 years) cannot swim. A lack of infrastructure was found to be the main barrier
to a child being able to swim in this rural setting. Findings showed that boys developed their
swimming skills in natural water bodies in the communities with friends or family members,
whereas the majority of girls who could swim learned with swimming instructors in standard
pools. Clean natural water bodies and materials to construct natural pool were available in some
communities, but there was a lack of swimming instructors, swimming lessons and budget to
conduct a swimming program. In Phase II, a group of partners identified their functions and
roles in supporting a swimming program in the community.
Community members, including school children, guardians, teachers and community leaders
identified the need for a survival swimming program for children to prevent drowning risk.
Seven strategies were proposed to increase swimming ability for children at the community
level. The strategies were 1) Promoting an idea, 2) Identifying prime movers, 3) Building
innovative mechanisms, 4) Capacity building & strengthening, 5) Networking, 6) Mobilization
of resources and financing and 7) Evaluation.
This study highlights the lack of swimming ability among school children in rural communities
in Thailand. Natural water environments can be used to teach children to swim; the
modification and use of rivers and ponds for swimming lessons has been successful elsewhere
in developed and developing countries. Swimming programs that are tailored to and run by the
local community are important for long term success. School teachers can take a lead in
providing swimming instruction using the natural sites, with involvement from the community
members and other organizations.
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อรพินท์ เล่าซี: การพัฒนาแผนกลยุทธ์แบบมีสว่ นร่วมเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการว่ายนําในกลุม่ เด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา (A participatory approach to develop strategies to increase the swimming
ability of primary school children)
อาจารย์ทป่ี รึกษา: ศาสตราจารย์นายแพทย์จติ ร สิทธีอมร, 122 หน้า
จมนําเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้เด็กไทยเสียชีวติ โดยการจมนําดังกล่าวมักเกิดขึนในแหล่งนําธรรมชาติใกล้บา้ น
จากการวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าการทีเ่ ด็กได้ฝึกว่ายนําสามารถลดความเสีย่ งจากการจมนําได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจยั นีมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ประเมินความสามารถในการว่ายนําของเด็กชันประถมศึกษา
ประเมินทรัพยากรในท้องถิน่ ทีส่ ามารถ
นํามาใช้สอนว่ายนําในชุมชน และพัฒนากลยุทธ์เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กชันประถมศึกษามีทกั ษะการว่ายนํา
ผูว้ จิ ยั เลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและชุมชนรอบโรงเรียนจํานวน 12 แห่งในพืนทีเ่ ขตการศึกษา 3 จังหวัด
เชียงรายเป็ นสถานทีว่ จิ ยั ดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2552-มีนาคม 2553 ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เด็กในห้องเรียนเพือ่
ประเมินความสามารถในการว่ายนํา สัมภาษณ์ผปู้ กครองนักเรียนทีอ่ าศัยรอบพืนทีโ่ รงเรียนเพือ่ ประเมินการรับรูเ้ รือ่ งการ
จมนํา ทรัพยากรในท้องถิน่ ทีส่ ามารถนํามาใช้สอนว่ายนําได้ พร้อมกันนีผูว้ จิ ยั ได้เลือกสัมภาษณ์ครูและผูน้ ําชุมชนในพืนที่
โรงเรียน 4 แห่ง เพือ่ ประเมินความต้องการโครงการสอนว่ายนําและ ความพร้อมทีจ่ ะสนับสนุ นการเรียนการสอนหากมี
โครงการสอนว่ายนําเพือ่ ความปลอดภัย ระยะที่ 2 เป็ นการพัฒนาแผนการว่ายนําเพือ่ ความปลอดภัยโดยการมีสว่ นร่วม
ของครู ผูป้ กครองและผูน้ ําชุมชน
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่าการว่ายนําไม่เป็ น เป็ นปญั หาสําคัญของเด็กทีอ่ าศัยในชนบท จากการสํารวจชุมชน
พบว่าเด็กส่วนใหญ่(ร้อยละ76)ในชันประถมศึกษา(อายุ 6-12 ปี)ว่ายนําไม่ได้ ทังนีพบว่าการไม่มสี ระว่ายนํา ครูสอนว่ายนํา
และการเรียนการสอนในชุมชนเป็นอุปสรรคทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให้เด็กในชนบทไม่มโี อกาสฝึกว่ายนํา เด็กชายทีว่ า่ ยนําเป็ น ส่วน
ใหญ่เรียนว่ายนําในแหล่งนําธรรมชาติในชุมชน โดยมีเพือ่ นหรือสมาชิกในครอบครัวเป็ นผูส้ อน ในขณะทีเ่ ด็กหญิงเรียน
ว่ายนําในสระว่ายนําโดยมีครูสอน อย่างไรก็ตามพบว่าในชุมชนบางแห่ง มีแหล่งนําธรรมชาติทส่ี ามารถใช้เป็ นสถานทีฝ่ ึก
ว่ายนําได้ แต่ยงั ขาดครูสอนว่ายนํา หลักสูตรสอนว่ายนํา และงบประมาณสนับสนุ นการเรียนว่ายนํา
ในระยะที่ 2 เครือข่ายการทํางาน ได้กาํ หนดบทบาทหน้าทีข่ องตนเองเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการสอนว่ายนําใน
ชุมชน สมาชิกในชุมชน ซึง่ ประกอบด้วย เด็กนักเรียน ผูป้ กครอง ครู และผูน้ ําชุมชน ต่างมีความเห็นตรงกันว่าการเรียน
ว่ายนําสามารถป้องกันการจมนําได้ การวิจยั นีได้เสนอแนะกลยุทธ์ 7 ขันตอน เพือ่ ส่งเสริมทักษะการว่ายนําเพือ่ ความ
ปลอดภัยให้กบั เด็กได้แก่ 1. ประชาสัมพันธ์แนวคิดการป้องกันการจมนํา 2. ตังกลุม่ ขับเคลือ่ นกิจกรรมว่ายนําเพือ่ ความ
ปลอดภัย 3. สร้างกลไกใหม่โดยปรับทรัพยากรทีม่ ใี นชุมชนมาใช้ในการเรียนการสอน 4. พัฒนาและส่งเสริมความสามารถ
ของคนในชุมชน 5. สร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน 6. จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ และ 7.ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
การวิจยั นีได้ชให้
ี เห็นว่าเด็กชันประถมศึกษาในชนบทส่วนใหญ่วา่ ยนําไม่เป็ น ทังทีม่ แี หล่งนําธรรมชาติเช่น แม่นํา
สระนําในชุมชนทีส่ ะอาดสามารถใช้สอนเด็กให้วา่ ยนําได้ การปรับแหล่งนําธรรมชาติให้เป็ นสระทีป่ ลอดภัยนัน ได้ประสบ
ความสําเร็จในการสอนเด็กว่ายนําทังในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา ทังนีโครงการสอนว่ายนําทีป่ รับให้
เหมาะสมกับชุมชนและดําเนินการโดยสมาชิกชุมชนเป็ นสิง่ สําคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นโครงการให้ประสบความสําเร็จในระยะ
ยาว
โดยครูจะเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการสอนเด็กนักเรียนว่ายนําในแหล่งนําธรรมชาติโดยร่วมมือกับสมาชิกและ
หน่วยงานภายในและภายนอกชุมชน
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