
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ความปลอดภัยในโรงเรยีน 
 

พวกเราคณะครแูละเจา้หนา้ทีโ่รงเรยีนอมาตยกลุทีท่ างานอยูก่บัเด็กๆ ทกุวัน รูส้กึเศรา้ 
และรันทดใจเป็นอยา่งยิง่ตอ่เหตกุารณ์กราดยงิในศนูยเ์ด็กเล็กทีจ่ังหวัดหนองบวัล าภ ู 
เมือ่วันที ่6 ตลุาคม 65 ทีม่เีด็กๆ ครแูละเจา้หนา้ทีเ่สยีชวีติและบาดเจ็บจ านวนมาก 

พวกเราขอแสดงความเสยีใจตอ่เหตกุารณ์ดงักลา่วคะ่ 
โจทยส์ าคญัทีต่อ้งคดิตอ่ คอื ท าอยา่งไรจะไมเ่กดิเหตกุารณ์ท านองนีข้ ึน้อกี และตอ้ง

ไมเ่กดิขึน้ในทกุๆ โรงเรยีนในโลกใบนี้ 
เหตกุารณ์นีท้ าใหเ้ราตอ้งหนักลบัมาทบทวน และวางระบบกนัอกีรอบ ใครจะวา่วัวหาย

ลอ้มคอก แตก่็น่าจะยังดกีวา่วัวหายแลว้ไมล่อ้มคอก 
 เราเคยคดิวา่ระบบความปลอดภัย การเชก็ชือ่กลบับา้น การดแูลนักเรยีนของโรงเรยีน 
อมาตยกลุนัน้รอบคอบและเหมาะสมดแีลว้ แตเ่หตรุา้ยขา้งตน้บอกเราวา่ระบบของเราก็ยัง 
มจีดุออ่น ยังไมด่พีอ ยังไมส่ามารถป้องกนัเหตรุา้ยทีจ่ะมาในรปูแบบทีเ่ราไมอ่าจคาดเดาได ้
เราจงึตอ้งคดิใหม ่เพือ่เพิม่ความเขม้ขน้และจรงิจัง   

เราจะตอ้งยอมใหม้กีารตอ่วา่และเสยีงบน่ ครแูละเจา้หนา้ทีเ่องก็ตอ้งจรงิจัง และเขม้ 
งวดกบัการท าหนา้ที ่เพือ่แลกกบัความปลอดภัยและชวีติของทกุคน 
 

วเิคราะหเ์หตกุารณแ์ละโอกาสเกดิเหต ุ
 

1. ผูค้นในสงัคมทกุวันนีม้คีวามกดดนัสงูและมปัีญหามาก บางคนยากล าบากเรือ่งเงนิทอง 
รายรับรายจา่ยไมส่มดลุ บางคนคลัง่เพราะยาเสพตดิ บางคนชนิกบัการใชเ้ทคโนโลย ี
ทีบ่งัคบัอะไรๆ ก็ไดแ้คป่ลายนิว้ จนรออะไรไมไ่ด ้เมือ่ไมไ่ดด้งัใจก็ระบายออก  
เมือ่เกดิความเครยีดก็จะกอ่เหตรุา้ยและควบคมุตวัเองไมไ่ด ้ 
 
หากสงัคมยังคงเป็นเชน่นี ้เหตรุา้ยอาจจะเกดิขึน้ทีใ่ดก็ได ้เราตอ้งไมป่ระมาท 
 

2. จะสงัเกตเห็นวา่ เหตรุา้ยตา่งๆ จ านวนมากมกัจะเกดิขึน้ในโรงเรยีน เราขอวเิคราะหว์า่ 
ค าพดูของคร ูการลอ้เลยีนของเพือ่น การดถูกู เหยยีดหยาม ลอ้เลน่ ตัง้สมญานาม
โดยไมค่ดิ ไมใ่หเ้กยีรต ิไมช่มเชย ไมส่รา้งความภาคภมูใิจ 
ใหก้บัเด็กๆ ทกุคน ตัง้แตว่ัยตน้ๆ ของชวีติ จะฝังใจและอาจกลายเป็นชนวนของการ 
กอ่เหต ุ
 

3. ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรยีนเรา ยังไมส่ามารถป้องกนัเหตรุา้ยไดด้พีอ การเขา้
ในบรเิวณโรงเรยีนท าไดโ้ดยง่าย วัฒนธรรมเกรงใจ และอะลุม่อลว่ย ท าใหค้รแูละ
เจา้หนา้ทีไ่มส่ามารถเครง่ครัดกบัการเขา้ออกบรเิวณโรงเรยีนได ้

 
 



สิง่ทีเ่ราจะท าเพือ่ป้องกนัเหต ุ
 

1. เราจะยังคงเป็นโรงเรยีนราคาไมแ่พง และเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยอยา่งเหมาะสม เพือ่ให ้
ทกุคนสามารถเขา้ถงึโรงเรยีนดีๆ  ได ้เราจะชว่ยลดความเหลือ่มล ้า สรา้งวัฒนธรรม
แบง่ปัน และไมเ่อาเปรยีบ 

 
2. เราจะเนน้ย ้าและจัดอบรมครปัูจจบุนั ใหพ้ดูบวก สรา้งความภาคภมูใิจใหก้บันักเรยีน 

ทกุคน และหากตอ้งคดัเลอืกครใูหมเ่ขา้มารว่มงาน ก็จะพจิารณารับครทูีม่จีติใจด ี
เขา้ใจนักเรยีน และจะรบีพัฒนาใหเ้ป็นเรา 

 
3. ด าเนนิการกัน้รัว้และประต ูก าหนดบรเิวณใหช้ดัเจน และจ ากดัการเขา้ในบรเิวณ

โรงเรยีน เพือ่รักษาระยะหา่ง และท าใหก้ารเขา้ถงึตวันักเรยีนท าไดย้ากขึน้ 
 

โรงเรยีนลงทนุจัดท ารัว้กัน้ และประตทูีอ่าคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 7 เพิม่เตมิ  
แลว้เสร็จเมือ่ 25 ตลุาคม 65 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ผูป้กครองทีม่ารับนักเรยีน ตอ้งรอในบรเิวณทีจ่ัดไวใ้ห ้
 ผูป้กครองทีเ่ดนิเขา้มาทางประตดูา้นหลงัอาคาร 2 หรอืซอย 53 เพือ่มารับ

นักเรยีนตอ้งเดนิในเสน้ทางทีเ่ราจัดท าไว ้โดยเดนิไปทางอาคาร 1  
ออกนอกรัว้ และมารับนักเรยีนทีด่า้นหนา้อาคารเทา่นัน้ เมือ่รับนักเรยีนแลว้เดนิ
กลบัทางเดมิ 

 ชว่งเลกิเรยีน ไมม่กีารเดนิผา่นอาคาร 2 แตส่ามารถเดนิไปทางอาคาร 1  
ตามทางทีเ่ราจัดเตรยีมไว ้และไปออกทีป่ระตดูา้นหลงัอาคาร 2 เพือ่เดนิออก
ซอย 53 และไปสถานรีถ BTS ได ้

 
4. จัดระบบใหเ้กดิความจรงิจังเรือ่งการลมืน าบตัรมารับนักเรยีน การลมืน าบตัรมารับ

นักเรยีนสรา้งปัญหาใหก้บัทางโรงเรยีนเป็นอยา่งมาก ในภาคเรยีนทีผ่า่นมา  
มกีารลมืบตัรมารับนักเรยีนจ านวนมากถงึ 746 ครัง้  
 
 



การลมืน าบตัรมารับนักเรยีน ท าใหต้อ้งเขา้โรงเรยีนโดยไมม่กีารแสดงตวัตน  
 
เพือ่ใหท้กุคนมบีตัรรับนักเรยีนเพยีงพอ โรงเรยีนจะเปิดใหท้ าบตัรรับนักเรยีนเพิม่ใน
วันที ่31 ตลุาคม 65 เวลา 07.00 – 15.00 น. ขอใหผู้ท้ีจ่ะขอบตัรเพิม่มาตดิตอ่ 
และรอรับบตัรไดเ้ลย คา่บตัรรวมสายคลอ้งคอ 10 บาท 
 
หลงัจากวันที ่31 ตลุาคม 65 โรงเรยีนวางระบบ หากไมม่บีตัรมารับนักเรยีน จะตอ้งท า
บตัรใหมเ่ทา่นัน้ และจะเรยีกเก็บคา่ด าเนนิการ 100 บาทตอ่ครัง้ และจะเพิม่ขึน้ในครัง้
ตอ่ๆ ไป 
การท าแบบนี ้ใชว่า่เราอยากจะไดเ้งนิ เพราะถา้อยากไดจ้รงิคงท ามานานแลว้   
แตท่ าเพือ่ลดจ านวนการเขา้มาในบรเิวณโรงเรยีน และท าใหก้ารเขา้มาในโรงเรยีนท า
ไดย้ากขึน้ 
(ทีผ่า่นมา บางคนลมืบตัรไวใ้นรถก็ไมย่อมเดนิกลบัไปเอา แลว้มาแจง้ธรุการวา่ลมืบตัร 
ธรุการตอ้งตรวจสอบและออกใบแทนให ้จงึเชก็ชือ่กลบับา้นได)้ 
 
จากนีไ้ปจะยกเลกิระบบออกใบแทน เมือ่ลมืบตัรจะตอ้งออกบตัรใหมเ่ทา่นัน้ 
 

5. โรงเรยีนจะจัดท าบตัรประจ าตวัใหนั้กเรยีนชัน้อนุบาล 1 – ป.6 ทกุคน โดยนักเรยีน
ตอ้งคลอ้งบตัรเมือ่กลบับา้น  เมือ่ผูป้กครองมารับ ครหูรอืเจา้หนา้ทีจ่ะเชก็วา่บตัร 
ของผูป้กครองตรงกบับตัรของนักเรยีนจงึจะอนุญาตใหก้ลบัไปดว้ยกนั การท าเชน่นี ้
เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย รัดกมุ และมัน่ใจไดว้า่ผูป้กครองน าบตัรมารับนักเรยีน 
ในปกครองของตนเทา่นัน้ 

 
ดว้ยระบบนีนั้กเรยีนชัน้อนุบาล 1 – ป.6 จะตอ้งน าบตัรประจ าตวันี้มาโรงเรยีนดว้ย 
ทกุวัน ขอใหท้กุคนทีเ่กีย่วขอ้งชว่ยจรงิจังกบัเรือ่งนี ้

 
6. โรงเรยีนจะตรวจตรา ไมใ่หม้กีารน าอาวธุเขา้มาในบรเิวณโรงเรยีน ขอความรว่มมอื

ผูป้กครองทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ชว่ยเราตรวจตราเมือ่ทา่นมารับบตุรหลานดว้ย 
นะคะ และตามกฎหมายแลว้เจา้หนา้ทีต่ ารวจเองก็ไมส่ามารถพกอาวธุเขา้มา 
ในสถานศกึษาได ้
 

7. โรงเรยีนจะพยายามลดการมาตดิตอ่ทีโ่รงเรยีนลง การขอเอกสารตา่งๆ อาจจะตอ้ง 
ขอทางโทรศพัท ์รวมทัง้การมาสมคัรเรยีนหรอืมาชมโรงเรยีนก็อาจจะตอ้งมกี าหนด 
การเป็นบางชว่ง หรอืบางวัน   
 

8. โรงเรยีนจะออกแบบระบบและซกัซอ้มเรือ่งการเอาชวีติรอดเมือ่ตอ้งเผชญิเหตรุา้ย 
ทีไ่มค่าดคดิตา่งๆ รายละเอยีดจะแจง้ตอ่ไป 

 
โดยสรปุ ทัง้หมดนีอ้าจสรา้งความยุง่ยากและความไมส่ะดวกใหก้บัทกุฝ่าย ทกุคนตอ้ง
เสยีสละและรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจัง ตอ้งชว่ยกนัรักษาระบบ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย
ในชวีติ ขอบคณุคะ่ 

 

         โรงเรยีนอมาตยกลุ 
         26 ตลุาคม 2565 


