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ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 

 
พลิกแฟมมหันตภัยแหงฤดูรอน (2) 

 
 

รูไหม ที่ไหนที่เด็กไทยจมน้ําตาย? 
 
 ลําพังขอมูลที่พบวา “การจมน้ํา” คืออุบัติเหตุที่คราชีวิตเด็กไทยไปจากออมอกพอแมมาก
ที่สุดในแตละปก็นับวาพลิกความคาดหมายของคนทั่วไปอยูแลว แตยังมีขอมูลที่ชวนใหตกตะลึง
พรึงเพริดมากยิ่งกวานั้นอีก 
 
 เมื่อหยดน้ําเล็ก ๆ ที่แสนฉ่าํเยน็และเปนเครื่องหลอเลี้ยงสรรพชีวิตรวมตัวเขาเปนสายน้ําอันลึก
ล้ํา นั่นอาจนําไปสูสภาพตรงกนัขามไดในพรบิตา เพียงถามนุษยตัวเล็กๆ ที่อยูในสภาพชวยเหลือตัวเอง
ไมไดพลัดตกลงไป... 

ขอมูลจาก โครงการ “เด็กไทยปลอดภัย” คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี ระบุวา ในแตละปมี
เด็กไทยวัยต่ํากวา 15 ป ประมาณ 1,400 คน ที่จบชีวิตลงอยางทุกขทรมานดวยการจมน้ํา โดย
เด็กชายจมน้าํตายมากกวาเด็กผูหญิงถึง 3 เทา ถือไดวานี่เปนสาเหตุการตายดวยอุบัติเหตุที่สําคัญที่สุด
ของเด็กเล็กตอเมื่อเติบโตเกินวัย 5 ป ไปแลวอุบัติเหตุจราจรขณะเดินทางไปโรงเรียนกลายเปนสาเหตุ
หลักแซงหนาแทน 

ขาวเด็กจมน้ําเสียชีวิตที่ไดทราบกันโดยทั่วไปตอกย้ําภาพการจมน้าํในหวยหนองคลองบึง ตาม
สถานที่ทองเทีย่ว หรือแหลงน้ําที่ไมคุนเคย แตเมื่อเจาะลึกขอมูลเก่ียวกับสถานที่เกิดเหตุในแตละราย
กลับพบขอเท็จจริงที่พลิกความคาดหมายวา  

 
เด็กที่จมน้ําเสียชีวิตถึง รอยละ 94 ไมไดเกิดอุบัติเหตุนี้ในที่หางไกล แตอยูแถวละแวกบาน

หรือแมแตในบานของตัวเอง!!! 
 
ตวงทิพย ธีระวิทย นําเสนอไวใน รายงานสถานการณทางสุขภาพในเด็กและเยาวชน วา จาก

การเก็บขอมูลการจมน้ําในพืน้ที่กรุงเทพฯ เมื่อป 2542 พบวาเด็กที่จมน้ําเสยีชีวิตเกิดจากสาเหตุ 3 
ลักษณะ ดังน้ี 

 

  
 
 
 

 



 
 
 
อันดับหนึ่ง ไมคิดวาที่บานและรอบบานมีอันตราย  (รอยละ 47) พบวามักเกิดกับเด็กวัย 

2-14 ป ที่ผูปกครองไมคาดคิดวารอบ ๆ บานจะมีอันตรายจึงไมไดเฉลียวใจดูแลใหรัดกุม เชนกรณี
เด็กวัยเกือบ 4 ขวบ ออกไปว่ิงเลนในสวนทีบ่านโดยพอแมอยูในบาน หลังจากนั้นพบวาเด็กตกลงไปใน
บอน้ํา 

อันดับสอง พอแมเผอเรอชั่วขณะ (รอยละ 38) พบวาเกิดกับเด็กเล็กอายุ 6 เดือน – 3 ป ที่
มีพอแมหรือผูดูแลใกลชิด แตเพียงแคปลีกตัวไปทําธุระในชวงสั้น ๆ เชน เขาหองน้ํา รับโทรศัพท ฯลฯ 
ก็นานพอที่จะสูญเสียลูกนอยไปตลอดกาล แมแตภาชนะบรรจุน้ําที่ดูไมนาจะมีพิษมีภัยอยางกะละมังลาง
ชามก็กลายเปนชนวนแหงความตายได ดังกรณีของหนูนอยวัย 2 ป 1เดือนคนหนึ่งที่นั่งกินขาวอยูหนา
บานกับแม แมเลาวาเพียงเดินเขามาดทูีวีชั่วครูพอหันกลับออกไปมองไมเหน็ลูกจึงรองเรียก จนคุณยาย
ตื่นขึ้นและชวยมองหาทางหนาตาง ตอนนั้นเองจึงพบวาหลานนอนคว่ําหนาจมน้ําบนกะละมังลางจานเสยี
แลว... 
 อันดับสาม เกิดจากการเลนน้ําและวายน้ํา (รอยละ 15) เมื่อพูดถึงเด็กจมน้ํา คนมัก
จินตนาการถึงภาพนี้ แตกลับพบนอยที่สุด โดยเกิดกับเด็กวัย 5-14 ป จากการลงไปวายน้ําเมื่อไป
ทองเที่ยวในบรเิวณที่มีแหลงน้าํ หรือไปเลนน้าํในสระวายน้ํา ที่นาเศราคือครึง่หน่ึงของเด็กที่จมน้ําตายใน
ลักษณะนี้มีอาการเมาสุรารวมดวย   
  

ขอเท็จจริงขางตนชี้ใหเห็นวาการสอนลูกใหวายน้ําเปนไมสามารถปองกันอุบัติเหตุจมน้ําได
ทั้งหมด  

นอกเหนือจากเด็กที่จบชีวิตไปในสายน้ํา ในแตละปยังมีเด็กอีกจํานวนหนึ่งที่ไดรับการกูชพีหลัง
จมน้ํา แตตองใชชีวิตที่เหลือในสภาพคนพิการทางสมองเพราะการขาดอากาศหายใจชั่วขณะ 

การจมน้ําจึงเปนอุบัติเหตุตัวฉกาจที่ทําลาย “ตนทุน” ชีวิตของเด็กไทยตั้งแตตนทางอยาง
แทจริง 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479 

 

ตนคิดชวนลอง 
ชวยดวย! ชวยเด็กไทยจากภยั “จมน้ํา” 

- ดูแลเด็กที่เลนน้ําอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่อายุนอยกวา 5 ป 
- ปดจุดเสี่ยงในบาน เชน คว่ําถังน้ํา บอน้ํา หรือหาฝาปดใหมิดชิด 

- ใชอุปกรณชวยที่ทําใหไมตองไปไกลตัวเด็ก เชน โทรศัพทไรสาย ฯลฯ 
- ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของชวยกันดูแลจุดที่เส่ียงตอการจมน้ํา เชน กั้นรั้วบอน้ํา

สาธารณะ หรือบอกักเก็บน้ําเสีย ทางเดินเลียบน้ํา เปนตน   


