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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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อรพนิท ์เลา่ซ:ี การพฒันาแผนกลยทุธแ์บบมสีว่นรว่มเพือ่เพิม่ความสามารถในการวา่ยนําในกลุม่เดก็
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา (A participatory approach to develop strategies to increase the swimming 
ability of primary school children) 
อาจารยท์ีป่รกึษา: ศาสตราจารยน์ายแพทยจ์ติร สทิธอีมร, 122 หน้า 
 
จมนําเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้ดก็ไทยเสยีชวีติ โดยการจมนําดงักลา่วมกัเกดิขนึในแหลง่นําธรรมชาตใิกลบ้า้น 

จากการวจิยัทีผ่า่นมาพบวา่การทีเ่ดก็ไดฝึ้กวา่ยนําสามารถลดความเสีย่งจากการจมนําไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การวจิยันีมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิความสามารถในการวา่ยนําของเดก็ชนัประถมศกึษา ประเมนิทรพัยากรในทอ้งถิน่ทีส่ามารถ
นํามาใชส้อนวา่ยนําในชุมชน และพฒันากลยุทธเ์พือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็ชนัประถมศกึษามทีกัษะการวา่ยนํา 

ผูว้จิยัเลอืกโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและชุมชนรอบโรงเรยีนจาํนวน 12 แหง่ในพนืทีเ่ขตการศกึษา 3 จงัหวดั
เชยีงรายเป็นสถานทีว่จิยั ดาํเนินงานในเดอืนสงิหาคม 2552-มนีาคม 2553 ระยะที ่1 ผูว้จิยัสมัภาษณ์เดก็ในหอ้งเรยีนเพือ่
ประเมนิความสามารถในการวา่ยนํา สมัภาษณ์ผูป้กครองนกัเรยีนทีอ่าศยัรอบพนืทีโ่รงเรยีนเพือ่ประเมนิการรบัรูเ้รือ่งการ
จมนํา ทรพัยากรในทอ้งถิน่ทีส่ามารถนํามาใชส้อนวา่ยนําได ้ พรอ้มกนันีผูว้จิยัไดเ้ลอืกสมัภาษณ์ครแูละผูนํ้าชุมชนในพนืที่
โรงเรยีน 4 แหง่ เพือ่ประเมนิความตอ้งการโครงการสอนวา่ยนําและ ความพรอ้มทีจ่ะสนบัสนุนการเรยีนการสอนหากมี
โครงการสอนวา่ยนําเพือ่ความปลอดภยั ระยะที ่ 2 เป็นการพฒันาแผนการวา่ยนําเพือ่ความปลอดภยัโดยการมสีว่นรว่ม
ของคร ูผูป้กครองและผูนํ้าชุมชน  

ผลการวจิยัระยะที ่ 1 พบวา่การวา่ยนําไมเ่ป็น เป็นปญัหาสาํคญัของเดก็ทีอ่าศยัในชนบท จากการสาํรวจชุมชน
พบวา่เดก็สว่นใหญ่(รอ้ยละ76)ในชนัประถมศกึษา(อายุ 6-12 ปี)วา่ยนําไมไ่ด ้ทงันีพบวา่การไมม่สีระวา่ยนํา ครสูอนวา่ยนํา
และการเรยีนการสอนในชุมชนเป็นอุปสรรคทีส่าํคญัทีท่าํใหเ้ดก็ในชนบทไมม่โีอกาสฝึกวา่ยนํา เดก็ชายทีว่า่ยนําเป็น สว่น
ใหญ่เรยีนวา่ยนําในแหลง่นําธรรมชาตใินชุมชน โดยมเีพือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวัเป็นผูส้อน ในขณะทีเ่ดก็หญงิเรยีน
วา่ยนําในสระวา่ยนําโดยมคีรสูอน อยา่งไรกต็ามพบวา่ในชุมชนบางแหง่ มแีหลง่นําธรรมชาตทิีส่ามารถใชเ้ป็นสถานทีฝึ่ก
วา่ยนําได ้แต่ยงัขาดครสูอนวา่ยนํา หลกัสตูรสอนวา่ยนํา และงบประมาณสนบัสนุนการเรยีนวา่ยนํา  

ในระยะที ่ 2 เครอืขา่ยการทาํงาน ไดก้าํหนดบทบาทหน้าทีข่องตนเองเพือ่สนบัสนุนกจิกรรมการสอนวา่ยนําใน
ชุมชน สมาชกิในชุมชน ซึง่ประกอบดว้ย เดก็นกัเรยีน ผูป้กครอง คร ูและผูนํ้าชุมชน ต่างมคีวามเหน็ตรงกนัวา่การเรยีน
วา่ยนําสามารถป้องกนัการจมนําได ้ การวจิยันีไดเ้สนอแนะกลยุทธ ์ 7 ขนัตอน เพือ่สง่เสรมิทกัษะการวา่ยนําเพือ่ความ
ปลอดภยัใหก้บัเดก็ไดแ้ก่ 1. ประชาสมัพนัธแ์นวคดิการป้องกนัการจมนํา 2. ตงักลุม่ขบัเคลือ่นกจิกรรมวา่ยนําเพือ่ความ
ปลอดภยั 3. สรา้งกลไกใหมโ่ดยปรบัทรพัยากรทีม่ใีนชุมชนมาใชใ้นการเรยีนการสอน 4. พฒันาและสง่เสรมิความสามารถ
ของคนในชมุชน 5. สรา้งเครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนั 6. จดัสรรทรพัยากรและงบประมาณ และ 7.ประเมนิผลการ
ดาํเนินงาน 

การวจิยันีไดช้ใีหเ้หน็วา่เดก็ชนัประถมศกึษาในชนบทสว่นใหญ่วา่ยนําไมเ่ป็น ทงัทีม่แีหลง่นําธรรมชาตเิชน่ แมนํ่า 
สระนําในชุมชนทีส่ะอาดสามารถใชส้อนเดก็ใหว้า่ยนําได ้ การปรบัแหลง่นําธรรมชาตใิหเ้ป็นสระทีป่ลอดภยันนั ไดป้ระสบ
ความสาํเรจ็ในการสอนเดก็วา่ยนําทงัในประเทศทีพ่ฒันาแลว้และประเทศทีก่าํลงัพฒันา ทงันีโครงการสอนวา่ยนําทีป่รบัให้
เหมาะสมกบัชุมชนและดาํเนินการโดยสมาชกิชุมชนเป็นสิง่สาํคญัทีช่ว่ยขบัเคลือ่นโครงการใหป้ระสบความสาํเรจ็ในระยะ
ยาว โดยครจูะเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการสอนเดก็นกัเรยีนวา่ยนําในแหลง่นําธรรมชาตโิดยรว่มมอืกบัสมาชกิและ
หน่วยงานภายในและภายนอกชมุชน 

 
สาขา สาธารณสขุศาสตร์ ลายมอืชื่อนิสติ____________________________ 
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