
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 

การจัดการความปลอดภัย จากภัยท้ัง  4  ด้าน ดังนี้ 
1. ภัยจากความรุนแรง (Violence) 
2. ภัยจากการละเมิดสิทธิ์ (right) 
3. ภัยจากอุบัติภัย (Accident) 
4. ภัยจากสุขภาพทางกายและจิต (Unhealthiness) 

 
1. ภัยจากความรุนแรง Violence 

 
ความหมายของความรุนแรง 
 ความรุนแรง หมายถึง การใช้ก าลังหรืออ านาจเพ่ือคุกคามหรือท าร้ายตนเองและ/หรือผู้อ่ืน ซึ่งส่งผลท าให้
เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิตและบาดแผลทางใจ 
สาเหตุของความรุนแรงในโรงเรียนและวิธีการให้ความช่วยเหลือ          

ทุกวันนี้เมื่อเราดูข่าวไม่ว่าจะจากสื่อโทรทัศน์ หรือ สื่อโซเชียล เราจะพบการน าเสนอข่าวความรุนแรงใน
เด็กท่ีมีมาให้ชมได้แทบทุกวัน ที่น่าตกใจไปกว่านั้นเราจะพบว่าตัวเลขของเหยื่อและผู้กระท าความผิดก็มีอายุน้อยลง
เรื่อย ๆ เช่น ข่าวเด็กประถม 5 ล่วงละเมิด ฯ เด็กอนุบาล 2 เป็นต้น 

ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนสถานที่ที่พ่อแม่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานไปหาความรู้ความก้าวหน้าในชีวิต 
กลับกลายเป็นสถานที่ชั่วร้าย ท าร้ายร่างกาย ทรมานจิตใจเด็กโดยครูผู้สอน “ครู” อาชีพที่สังคมให้ความเคารพยก
ย่อง แต่ปัจจุบันกลับถูกตั้งค าถามว่าเราจะเชื่อใจครูของลูกได้มากน้อยแค่ไหน  

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อต้นปี 2018 ระบุว่า เด็กไทยถูกรังแกในสถานศึกษา
โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 6 แสนคน หรือถือเป็นร้อยละ 40  ที่เด็กนักเรียนถูกเพ่ือนด้วยกันรังแกกลั่นแกล้งใน
โรงเรียน ตัวเลขนี้ท าให้ไทยติดอันดับสองของโลก เป็นรองเพียงญี่ปุ่นเท่านั้น 

ผลกระทบของความรุนแรงในโรงเรียนต่อเด็ก และแนวทางส าหรับโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็ก หลายท่าน
อาจได้ยินได้เห็นข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในโรงเรียนบ่อยครั้ง ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่เด็กได้รับความรู้
และพัฒนาตนเอง แต่ท าไมเราถึงยังได้ยินข่าวท านองนี้บ่อยนัก? แล้วผลกระทบของความรุนแรงเหล่านี้ ส่งผล
อย่างไรกับตัวเด็กบ้าง และเราจะมีแนวทางอย่างไรในการให้ความคุ้มครองแก่พวกเขา เพ่ือให้โรงเรียน ได้เป็น
สถานที่ที่พวกเขาเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
รปูแบบของความรุนแรงในโรงเรียน 
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในโรงเรียน จัดได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. การกลั่นแกล้งรังแกของนักเรียน (Bullying) 
2. การลงโทษด้วยความรุนแรง (Corporal punishment) 
3. การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual abuse) 



การกลั่นแกล้งรังแกของนักเรียน อาจเป็นสิ่งที่บางคนมองว่าเป็นธรรมชาติของเด็กเม่ือมาอยู่รวมกัน ท าให้
มองข้ามว่าเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง รวมถึงตัวเด็กที่เป็นผู้รังแก ที่มองว่าการใช้อ านาจที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะมาจาก
การมีพวกมาก การเป็นที่รักของครู การมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี หรือแหล่งอ านาจอื่นๆ ในการรังแกผู้ทีด้อยกว่า
ตนนั้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่ส าหรับเด็กที่โดนกลั่นแกล้งรังแกโดยเพื่อนนักเรียน อาจส่งผลร้ายแรงต่อจิตใจ สุขภาพ 
และการเรียนของเด็ก  นอกจากนั้น ในปัจจุบัน การกลั่นแกล้งบางส่วนท ากันจนเป็นประเพณี เช่น การรับน้อง และ
การกลั่นแกล้งไม่เพียงแต่เกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียน แต่ยังต่อเนื่องไปอยู่บนโลกออนไลน์ด้วย 

การลงโทษด้วยความรุนแรง อยู่คู่กับครอบครัวไทยและโรงเรียนไทยมาช้านาน จากการส ารวจโดย
องค์การยูนิเซฟ เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และกาปฏิบัติของครู ในเรื่องการลงโทษด้วยความรุนแรงและการใช้วินัยเชิง
บวก2  ในปี 2556 โดยสอบถามจากครูในโรงเรียนรัฐ 480 คน ครูส่วนใหญ่เห็นว่าการลงโทษด้วยความรุนแรงมี
ข้อเสีย แต่ยังมีครูร้อยละ 42 เห็นว่าการลงโทษที่ไม่รุนแรงเกินไป จะไม่ส่งผลต่อทางกายและทางจิตใจของเด็กใน
ระยะยาว และครูร้อยละ 62 บอกว่าการลงโทษด้วยความรุนแรงไม่ใช่การละเมิดสิทธิเด็ก 

ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการ จะได้ออกกฎกระทรวง "หักไม้เรียว" ในปี 2548 เพ่ือห้ามการลงโทษด้วย
ความรุนแรง เช่นการตี แต่หลายโรงเรียนก็ยังมีการใช้วิธีนี้อยู่ ครูร้อยละ 95 บอกว่าตนทราบถึงกฎกระทรวงปี 
2548 แต่มีเพียงร้อยละ 50 คิดว่ากฎกระทรวงมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของครูจากการส ารวจ 
ครูจ านวนมากยอมรับว่าไม่รู้วิธีอ่ืนที่จะใช้ในการดูแลพฤติกรรมนักเรียนได้ และมองว่าการลงโทษท่ีมาจากความหวัง
ดี เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการควบคุมเด็กในชั้นเรียน เพราะถือเป็นวิธีการจัดการชั้นเรียนที่ได้ผล
ทันที มากกว่าเป็นการลงโทษ แต่การกระท าที่ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่นั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียนทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ (เช่น กรณีท่ีครูพละโยนแก้วเซรามิกถูกใบหน้านักเรียน   ม.5 จนเส้นประสาทเสียหาย) 

การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมเห็นว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง และจะต้องมีการลงโทษ
ตามกฏหมายแก่ผู้กระท า แต่เมื่อปรากฏเป็นข่าว เรามักจะพบว่าผู้กระท านั้นได้ล่วงละเมิดเด็กมาแล้วหลายครั้ง 
หรือหลายคน โดยการใช้อ านาจที่ตนมีเหนือเด็ก ท าให้เด็กหวาดกลัวที่จะขอความช่วยเหลือ ส่งผลให้ไม่มีการจัดการ
ต่อผู้กระท าอย่างเด็ดขาด จึงเป็นที่น่าเสียใจที่ระบบของโรงเรียนยังไม่สามารถปกป้องและช่วยเหลือนักเรียนได้ดีพอ 
หากเราจะหาสาเหตุของความรุนแรงในโรงเรียน เราอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 

1. ความรุนแรงที่เด็กกระท าต่อเด็ก มีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัย คือ 
สาเหตุจากครอบครัว 

                เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกต้อง เช่น เติบโตในครอบครัวที่มีการใช้ความ
รุนแรงต่อเด็ก จนเด็กเกิดการจ าและลอกเลียนแบบพฤติกรรมจนน าความรุนแรงมาใช้กับสังคม หรือ เด็กที่มาจาก
ครอบครัวที่แตกแยก เด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่กับญาติที่ไม่ได้ให้ความรักและการเอาใจใส่เท่าที่ควร เด็กจะรู้สึกว่าถูก
ทอดทิ้งท าให้รู้สึกไม่ปลอดภัย จนเด็กมีความเครียดสะสมกลายเป็นคนก้าวร้าวและใช้ความรุนแรงในที่สุด 

สาเหตุจากการเสพสื่อ 
                การเสพสื่อทั้งจากทางภาพยนตร์ เกมส์ หรือ สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ยากต่อการควบคุม เมื่อเนื้อหาที่รุนแรงถูกถ่ายทอดไปเรื่อย ๆ เด็กเสพสื่อจนเกิดความเคย
ชินจนไม่รู้สึกผิดที่จะใช้ความรุนแรง และเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในที่สุด 
 
 
 



2. ความรุนแรงที่ครูกระท าต่อเด็ก มีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยหลัก 
  ครูมีความผิดปกติในด้านจิตใจและอารมณ์ 
                เมื่อเกิดความเครียดก็มาระบายอารมณ์ลงที่เด็กด้วยการด่าว่า การตีและการลงโทษด้วยวิธีรุนแรง หรือ 
การกระท าอ่ืน ๆ ที่มีพฤตกิรรมอันไม่เหมาะสมที่จะกระท าต่อเด็ก 
  ครูขาดทักษะในการจัดการปัญหาเด็ก 
                ครูส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการลงโทษด้วยการตีเป็นวิธีที่ใช้ได้ผล ในการท าให้เด็กเชื่อฟัง ยิ่งไปกว่านั้น 
สังคมไทยยังยกย่องเชิดชูครูให้มีฐานะสูงกว่าเด็กนักเรียน เพราะถือว่าเป็นผู้ให้ปัญญาประสิทธิประศาสตร์วิชา
ความรู้ ผู้ปกครองยังให้สิทธิครูในการช่วยอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เพ่ือท าให้บุตรหลานปฏิบัติตัวตามแนวทางที่
ถูกต้อง ด้วยแนวคิดนี้เองจึงน ามาซึ่ง อ านาจของครูในการตัดสินลงโทษเด็กได้ตามคตินิยมสมัยก่อนที่ว่า “รักวัวให้
ผูก รักลูก (ศิษย์) ให้ตี 
                นอกจากนี้ การยกช่องเชิดชูครูให้อยู่เหนือศิษย์ ท าให้ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนไทย เป็น
แนวทางการสื่อสารทางเดียว คือ จากครูไปสู่ศิษย์ ศิษย์ต้องฟังครู แต่ครูไม่จ าเป็นต้องฟังลูกศิษย์ เพราะถือว่าครูคือ
ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะความรู้ในวิชานั้น ๆ มากกว่าศิษย์ ด้วยแนวคิดแบบนี้ จึงท าให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใน
กันระหว่างครูและศิษย์ จนน าไปสู่การลงโทษที่บางครั้งรุนแรงเกินกว่าเหตุ 
ผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อเด็ก 
                ความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กโตหรือเด็กเล็ก ย่อมส่งผลกระทบที่ร้ายแรงทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ ได้แก่ 

บาดแผลทางอารมณ์ 
                เด็กที่ถูกท าร้ายร่างกายหรือถูกทอดทิ้งจะมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ภายในใจ เด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า 
โทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรง เด็กจะขาดความเชื่อใจคน เพราะเคยถูกทอดทิ้งหรือถูกกลั่นแกล้ง เค้าจะ
รู้สึกสิ้นหวังและเต็มไปด้วยความเกลียดชัง มีแนวโน้มในการท าร้ายตนเองและฆ่าตัวตายในที่สุด 

บาดแผลทางร่างกาย 
                เด็กท่ีถูกท าร้ายจะมีบาดแผลและรอยฟกช้ าตามร่างกาย ในบางกรณีอาจมีการแตกหักของกระดูก เชน่ 
แขนหรือขาหัก จนมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังตามมา ในกรณีที่บาดเจ็บสาหัสก็อาจท าให้เสียชีวิตได้ 
ผลกระทบในระยะยาว 
                จากการส ารวจพบว่า เด็กที่ถูกท าร้ายไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ จะมีแนวโน้มที่มีการศึกษาต่ า 
เพราะอาจเลิกเรียนกลางคัน มีแนวโน้มที่จะติดยาเสพติดและติดเหล้า ในระยะยาวจะมีอาการเจ็บป่วยทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เช่น เป็นโรคซึมเศร้า จากการส ารวจยังพบว่า ผู้ที่มีประวัติถูกท าร้ายและใช้ความรุนแรงในวัยเด็ก 
เมื่อโตขึ้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะก่ออาชญากรรมร้ายแรง 

ผลกระทบต่อครอบครัว 
                ครอบครัวที่มีสมาชิกตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจะมีปัญหาในการรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปของเค้า เช่น มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว หรือ พฤติกรรมปิดก้ันตนเองจากสังคม เป็นต้น  
บทบาทของครูและผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกท าร้าย  

เมื่อทราบว่าเด็กถูกท าร้าย 
1. ครูหรือผู้ปกครองต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าเชื่อในสิ่งที่เด็กบอก แม้ขณะนั้นจะยังไม่สามารถสืบหา

ข้อเท็จจริงได้ก็ตาม 



2. จะต้องท าให้เด็กรู้สึกปลอดภัย โดยสร้างความมั่นใจให้เด็กว่าเค้าจะได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง 
สืบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

1. ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายที่เกิดข้ึนกับเด็ก 
2. หาพยานหลักฐานที่จะยืนยันตัวผู้กระท าผิด 
3. เก็บรายละเอียดขั้นตอนการท าร้ายเด็ก 
4. รายงานผลกระทบที่มีต่อเด็กและครอบครัว 

ข้อมูลที่ควรสัมภาษณ์เด็กและจะต้องบันทึกไว้ 
1. วัน เวลา สถานที่ ๆ สัมภาษณ์เด็ก 
2. หลักฐานการท าร้ายร่างกาย เช่น ร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย 
3. ควรถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน แต่ต้องขออนุญาตจากเด็กก่อน 

ครูและผู้ปกครองจะต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือเด็ก 
เช่น แจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ 

แนวทางในการแก้ไข 
        แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องมาจากส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มาจากตัวของ
วัยรุ่นเอง และ ส่วนที่มาจากองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ  

1.การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยตัวของวัยรุ่นเอง  
           1. วัยรุ่นต้องรู้จักน าแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มาใช้ 
ด้วยการฝึกวิเคราะห์ให้มองเห็นถึงลักษณะความรุนแรงพฤติกรรมความรุนแรง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถูกกระท า
และผู้กระท า ดังตัวอย่างตารางความเชื่อมโยงของลักษณะพฤติกรรมความรุนแรง เมื่อวิเคราะห์และมองเห็นถึงสิ่งที่
จะข้ึนแล้ว ต้องพยายามปรับพื้นฐานทางด้านทัศนคติของตนเองให้เกิดคุณลักษณะที่ดีในตนเอง ได้แก่ คุณลักษณะที่
ไม่นิยมการใช้ความรุนแรง มีเมตตากรุณา มีความเป็นธรรม รู้จักนับถือตนเองและผู้อ่ืน ฝึกการน าทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์มาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง เช่น การรู้จักพูดจาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การรู้จัก
ปฏิเสธเมื่อถกูชักชวนให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
             2. ต้องรู้จักป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากอิทธิพลความเชื่อหรือค่านิยมบางอย่าง เช่น ค่านิยมใน
วิธีการแสดงความรักต่อสถาบันหรือเพ่ือนร่วมสถาบันที่ผิดวิธี หรือค่านิยมในการฟุ้งเฟ้อตามกระแสนิยมของสังคม 
ในขณะที่สภาพความพร้อมทางด้สนเศรษฐกิจของตนเองยังไม่เอ้ืออ านวยโดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ได้แก่ 
ความรักเพ่ือนไม่ใช่การยอมท าตามใจเพ่ือนทุกอย่าง ศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายไม่ใช่อยู่ที่วิธีการใช้ความรุนแรง ความ
ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตหรือการถอยคนละก้าวดีกว่าการเดินหน้าชนกัน 

2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ปัจจัยสนับสนุน  
             สภาพพ้ืนฐานของครอบครัวสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  สื่อสารมวรชนแหนงต่างๆตลอดจนสภาพทาง
เศรษฐกิจถือว่าเป็นปัจจัยสนับที่มีส่วนให้วัยรุ่นเกิดความขัดแย้งขึ้นในจิตใจ ดังนั้นการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวทาง
ปฎิบัติที่เป็นปัจจัยต่าง ๆ ในภาพรวม ดังนี้ 
                 1.) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ ได้แก่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดแก่
สมาชิกในครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องหมั่นพูดคุย รับฟังปัญหา ให้ค าปรึกษาที่ดีแก่สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว และในกรณีที่สมาชิกอยู่ในระหว่างการศึกษาต้องให้ความส าคัญในการสื่อสารระหว่างสถานที่ศึกษากับ
บ้าน เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสามาชิก และปัญหาต่าง 



                 2.) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ ได้แก่ คณะครูทุกคนต้องคอยดูแลให้
ค าแนะน านักเรียนในกรณีที่พบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงทั้งในฐานะที่เป็นผู้กระท าหรือถูกกระท า 
ควรสอดแทรกความรู้ในเรื่องโทษของการใช้วิธีการรุนแรงหรือแสดงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงผลเสียดังกล่าว หรือควรให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต (life skills) ที่จ าเป็นแก่นักเรียน การสร้างความ
เข้มแข็งระหว่างบ้านชุมชน และโรงเรียนให้เกิดขึ้น  
ข้อมูลติดต่อหน่วยงานที่รับแจ้งเหตุ 

 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สายด่วน 1300 
 กรณีการล่วงละเมิดในโรงเรียน เบอร์ติดต่อศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนฯ กระทรวงศึกษาธิการ                    

02-007-0001 หรือ สายด่วน 1579 
 มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก 02-412-0739 

สุดท้ายนี้แนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เด็กวัยรุ่นจากที่กล่าวมาข้างต้นว่าการศึกษาของไทยส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารทางเดียว แต่ในปัจจุบันที่บริบทใน
สังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แม้ครูจะยังมีบทบาทที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ แต่ก็ไม่สามารถสรุปรวบยอดได้ว่า
ครูฉลาดและรู้มากกว่าศิษย์ เพราะในสังคมของข่าวสารและสื่อโซเชียลในปัจจุบัน ก็ต้องยอมรับกันว่า บางเรื่องลูก
ศิษย์รู้มากกว่าครู ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารสองทาง คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
                อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นทั้งจากฝ่ายครูและจากฝ่ายนักเรียน ควรอยู่บนพ้ืนฐานของการ
เคารพซึ่งกันและกันโดยปราศจากอคติ หากครูให้ความคิดเห็นโดยยึดหลักเมตตาและกรุณาต่อเด็ก ในขณะที่เด็กก็
แสดงความคิดเห็นโดยให้เกียรติและเคารพในวัยวุฒิและคุณวุฒิของครู ผู้เขียนเชื่อว่าจะท าให้การสื่อสารระหว่าง
สองฝ่ายเกิดความเข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน ไม่ใช่เป็นหน้าที่เฉพาะของครูและผู้ปกครองเท่านั้น แต่เป็นสิ่ง
ที่ทุก ๆ คนในสังคมต้องช่วยกันร่วมมือที่จะขจัดปัญหานี้ให้เบาบางลงไป ด้วยการท าความเข้าใจในต้นตอของปัญหา 
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพ่ือท าให้อนาคตของชาติในวันนี้ ได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต 
 

2. ภัยจากอุบัติเหตุ Accident 
 
 เราใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมง อุบัติเหตุจึงอาจเกิดขึ้นได้ถ้าขาดความระมัดระวังเช่น อุบัติเหตุ
จากการเล่นกีฬา จากการทดลองในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ หรือจากการใช้อุปกรณ์มีคมประกอบการเรียน เพ่ือความ
ปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนจึงต้องปฏิบัติตนโดยใช้อุปกรณ์มีคมอย่างระมัดระวัง ไม่เล่นปีป่ายที่สูง ไม่เล่นผาดโผน 
เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นกีฬาและกฎความปลอดภัยในโรงเรียน 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
    1. ตัวบุคคล อุบัติเหตุในโรงเรียนส่วนใหญ่มักเกิดจากตัวบุคคลเป็นส าคัญดังนี้ 
         1. ขาดความรู้และประสบการณ์ 
         2. มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ 
         3. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ ์



         4. ขาดความรับผิดชอบ 
         5. ความประมาทเลินเล่อ ไม่รู้จักระมัดระวัง 
         6. ชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
    2. สิ่งแวดล้อม 
      สิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น อาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ สนาม แสงสว่าง และ
การถ่ายเทอากาศ หากโรงเรียนจัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัย  บริเวณโรงเรียนสกปรกรกรุงรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ  
อาคารห้องเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนช ารุดทรุดโทรม ไม่ได้รับการดูแลปรับปรุงซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี  ย่อม
เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
     1. สถานที่ตั้งโรงเรียน มีความสะดวกในการเดินทาง แต่อยู่ห่างจากถนน ทางรถไฟ แม่น้ าล าคลอง สิ่งรบกวน 
แหล่งสกปรก หรือบริเวณท่ีอาจเกิดภัยธรรมชาติได้ พ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนเป็นพ้ืนที่ดินดอน  ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื้อ
ที่กว้างขวางได้สัดส่วนกับจ านวน นักเรียน  มีรั้วรอบขอบชิดที่ปลอดภัย   
     2. อาคารเรียน  อาคารเรียนที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับการออกแบบและก่อสร้างอย่างเหมาะสมและถูกต้อง   สูงกว่า
ระดับน้ า ควรท าบันได ขึ้นลง 2 ทาง บันไดมีราวบันไดมั่นคงและไม่ลาดหรือชันเกินไป  มีชานพัก และเครื่องหมาย
แสดงการขึ้น –ลง ระเบียงอาคารที่กว้าง พอให้เดินสวนกันได้สะดวก มีลูกกรงที่แข็งแรง โดยตลอด มีแสงสว่าง  
     3. ห้องเรียน มีขนาดตามความต้องการของเด็ก รับแสงสว่างและลมได้เพียงพอ โต๊ะเรียนและม้านั่ง มีขนาด
เหมาะสม มั่นคงแข็งแรง กระดานชอล์กควรใช้สีเขียวที่ไม่สะท้อนแสง อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ได้รับการจัดเก็บ
และวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     4) ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน  แยกประเภทและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในตู้ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ภาชนะท่ีบรรจุสาร เคมีต่างๆ จะต้องมีชื่อติดไว้  มีการวางระเบียบ และข้อบังคับในการใช้ห้องปฏิบัติการ
อย่างรัดกุม มีเครื่องมือป้องกันอันตรายตาม ชนิดของงาน มีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายถ่ายเทอากาศ มีอุปกรณ์
ดับเพลิงข้ันต้นติดไว้ และโรงฝึกงานควรสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  
     5)  ห้องสมุด ให้มีแสงสว่างอย่างทั่วถึงและเพียงพอกับการใช้สายตา เพดานสูงโปร่ง และมีทางระบายลม หรือ
ระบายอากาศได้ดี โต๊ะเก้าอ้ีต้องอยู่ในสภาพที่แข็งแรงมั่นคง ควรจัดเก้าอ้ีหรือบันไดเตี้ยๆ  ส าหรับใช้ยืนหยิบ 
หนังสือที่วางอยู่สูงเกินกว่ามือจะเอ้ือมถึงได้   
     6) ห้องประชุม  ควรจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง เก้าอ้ีแข็งแรงมั่นคง ควรจัดให้นักเรียนเดินเป็นแถว อย่างมี
ระเบียบ    
     7) ห้องพยาบาล  ควรอยู่ในบริเวณที่สงบเงียบ ใกล้ห้องพักครู อากาศระบายถ่ายเทได้สะดวก  มีเตียงพักผู้ป่วย
ที่แข็งแรงสะอาดและถูกสุขลักษณะ ยาและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย ห้ามนักเรียน
หยิบยามาใช้เองเด็ดขาด 
     8) ห้องน้ าห้องส้วม แยกห้องน้ าชาย-หญิง มีสัดส่วนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  มีแสงสว่างเพียงพอ มีขนาด
พอเหมาะกับผู้ใช้ พ้ืนต้องหมั่นถูเพ่ือไม่ให้ลื่นหกล้ม 
     9) โรงฝึกพลศึกษา  มีขนาดกว้างขวางพอกับจ านวนนักเรียน มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และแสงสว่างส่อง ได้
ทั่วถึง ไม่มีเศษวัสดุหรือ  สิ่งที่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ จัดวางอุปกรณ์กีฬาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการดูแล ตรวจตรา 
และซ่อมแซมให้มั่งคงใช้งานได้เสมอ มี ครูหรือผู้ควบคุมการเล่นของนักเรียนตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ นักเรียนเล่น
ตามล าพังในโรงฝึกพลศึกษา 



     10) โรงอาหารมีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโต๊ะอาหาร และที่นั่งที่มั่นคงแข็งแรง และ
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ดูแลเรื่องความสะอาดอยู่เสมอ มีที่ทิ้งขยะมูลฝอย หรือที่รองรับเศษอาหาร ที่ถูก
สุขลักษณะให้เพียงพอ ควรจัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและใช้   
     11) สนามบริเวณโรงเรียน มีความสะอาด ปราศจากสิ่งที่เป็นอันตราย ควรแยกสนามเล่นของเด็กเล็ก และเด็ก
โต  ของเล่นมีการดูแล   ตรวจตราให้ใช้ได้ปลอดภัยอยู่เสมอ มีกฎระเบียบที่เด่นชัดในการเล่น และใช้สนามเล่น จัด
ให้มีที่รับส่ง  ที่จอดรถท่ีเป็นสัดส่วนและปลอดภัย 
 

3. ภัยจากการละเมิดสิทธ ิRight 
  
สิทธิมนุษยชนหมายถึงอะไร 
 สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการ
รับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย หรือกฎหมายไทย หรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม “มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระ และเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ” 
ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองทั่วโลก ว่ามาตรฐานขั้นต่ าของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น  สามารถจ าแนกได้
ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ได้แก่ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม สิทธิทาง
วัฒนธรรม 
 1. สิทธิพลเมือง ได้แก่สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิตไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกท าร้าย
หรือฆ่าสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก  ่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจาก
การจับกุมหรือ คุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี ในศาลอย่างยุติธรรมโดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิ 
ในการได้รับสัญชาติเสรีภาพของศาสนิกชนใน การเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ  
 2. สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิต ของตนเอง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิการมี
ส่วนร่วมกับรัฐในการด า เนินกิจการ ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบ เสรีภาพในการ
รวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้ง อย่างเสรี 
 3. สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการมีงานท า ได้ เลือกงานอย่างอิสระได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม สิทธิ
ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐาน การครองชีพอย่างเพียงพอ  
 4. สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ แม่และเด็ก 
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนา บุคลิกภาพอย่างเต็มที่ได้รับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการ
เลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว  
 5. สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่การมีเสรีภาพในการใช้ ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่นตน มีเสรีภาพ
ในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติ กิจตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน การปฏิบัติ ตามความเชื่อทาง
ศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจ ด้านการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงได้ โดยไม่มีใครมาบังคับ 
 
 
 



 หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ๖ ประการ 
 1. คนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) เป็นสิทธิติดตัวทุกคนตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด 
(Natural Rights)  
 2. คนทุกคนมีความเสมอภาคและห้ามการเลือก ปฏิบัติ(Equality and non-discrimination)  
 3. สิทธิมนุษยชน เป็นของคนทุกคนโดยไม่เลือก เชื้อชาติศาสนา เพศ อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจหรือ 
สังคม สุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง(Universality)  
 4.  สิ ท ธิ มนุ ษยชน เป็ น อ งค์ ร ว ม  แยกออก เป็ น ส่ ว นๆ  ไ ม่ ไ ด้ แ ล ะ พ่ึ ง พิ ง กั น  ( Indivisibility.& 
Interdependently)  
 5. การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น (participation.& inclusion) หมายความว่า 
ประชาชนแต่ละคน หรือกลุ่มประชาชนหรือประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในการเข้าถึงและได้รับ
ประโยชน์จากสิทธิพลเมืองและ การเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 6. ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม (Accountibility & the Rule of Law) 
 ดังนั้นการจะเข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชนนั้น จ า เป็นต้องเข้าใจหลักการต่างๆ ที่ถือเป็นองค์รวม
ของ สิทธิมนุษยชนด้วย คือ  
  1) สิทธิ (Rights) สิทธิเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ ทุกคนตามธรรมชาติที  ่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งไม่มีใคร 
ล่วงละเมิดได้คนทุกคนที่เกิดมามีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด และต้องมีชีวิตอยู่อย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรีของ ความเป็น
มนุษย์ความมีอยู่ของสิทธิตามธรรมชาตินี้แม้เม่ือ ยังไม่มีกฎหมายมารองรับ สิทธิก็ยังมีอยู่  
  2) เสรีภาพ (Freedom) เสรีภาพหมายถึง การที่ มนุษย์สามารถท า อะไรก็ได้ภาคใต้ขอบเขตของ 
ศีลธรรม อันดีงามโดยไม่เบียดเบียนสังคม หรือไม่ล่วงล้าสิทธิของบุคคลอ่ืน  หรือสิทธิของส่วนรวม เราจึงเห็นว่ามี
การใช้ค า 1 ค า นี้พร้อมกัน คือสิทธิและเสรีภาพ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ของสหประชาชาติ
(Universal Declaration of HumanRights) มักจะใช้ค าว่าสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น 
และแสดงออก หรือสิทธิและเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและ 
สร้างครอบครัว เป็นต้น 
  3) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นค า ที  ่อธิบาย
ความหมายของ สิทธิมนุษยชนในแง่ของการให้คุณค่าแก่ความเป็นคนว่าคนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์เป็นหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ใครจะละเมิดไม่ได้ และไม่
สามารถถ่ายโอน ให้แก่กันได้ สิทธินี้คือสิทธิในการมีชีวิตและมีความมั่นคงใน การมีชีวิตอยู่ คนทุกคนที่เกิดมาบน
โลกมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นการปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมจึงต้องเคารพ ความเป็นมนุษย์ ห้ามท า ร้าย
ร่างกาย ทรมานอย่างโหดร้าย หรือกระท าการใดๆที่ถือเป็นการเหยียดหยามความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา และปฏิญญา
ระหว่างประเทศหลายฉบับ สังคมปัจจุบันจุบันมักละเลยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะมีการให้คุณค่าของคน 
แตกต่างกันสังคมทั่วไปให้คุณค่าของความเป็นคนที่สถานภาพทางสังคมของผู้นั้น เช่น เป็นก านัน เป็นนายทหาร 
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิพากษา สถานภาพทางสังคมของคนแต่ละคนไม่ใช่ตัวชี้วัดว่ามนุษย์หรือคนคนนั้นมีศักดิ์ศรี
ของมนุษย์หรือไม่แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือการให้คุณค่าความเป็นคนตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดมา
พิการ เป็นเด็ก เป็นผู้หญิงผู้ชาย เพศที่ ๓ เกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อน หรือยากจนคนทุกคนที่เกิดมาถือว่ามีคุณค่า



เท่ากัน ต้องปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์อย่างเสมอหน้ากัน เพราะการปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมอย่างเสมอหน้ากัน
เป็นการเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์  
  ๔) ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ(Equality and Discrimination) เกณฑ์การวัดว่าสังคม
หนึ่งสังคมใดมีการละเมิดหรือเคารพสิทธิมนุษยชนก็คือ การดูว่าสังคมนั้นมีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หรือไม่ตัวชี้วัดของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือ ความเสมอภาคหรือการปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างท่าเทียม
กัน หากมีการปฏิบัติต่อมนุษย์โดยไม่เท่าเทียมกัน 
 สิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
 สิทธิเด็กในประเทศไทย มีระบุไว้เป็นบทบัญญัติในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๖๐  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
ซึ่งสิทธิเหล่านี้ของเด็กนักเรียนไม่ควรต้องถูกละทิ้งไว้ ณ ประตูโรงเรียน โรงเรียนควรสอนเด็ก ๆ ถึงสิทธิของพวกเขา 
รวมทั้งให้ความเคารพ และเน้นย้ าถึงสิทธิของเด็ก 
 สิทธิในโรงเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างไร 
 เด็กทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งเด็กที่มีความพิการ เด็กชาติพันธุ์ เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ และเด็กชนกลุ่มน้อย มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนสนับสนุนการเคารพซึ่งกันและกัน และการไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และสถานะทางเพศในหมู่นักเรียน ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และในสังคมในวงกว้าง นักเรียนเรียนรู้เรื่องการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กทั้งในหลักสูตรการเรียนและกิจกรรมนอกเวลาโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัย 
เหมาะสมกับทุก ๆ คน และมีวัฒนธรรมการพัฒนาเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับนักเรียนในประเทศไทย: พึงรักษาสิทธิ
ของตนเองในโรงเรียน  
การศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่เรื่องของต าราเรียนและผลการเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงว่าเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่ในสังคม การที่จะท าเช่นนั้นได้ นักเรียนจ าเป็นต้องรู้ถึงสิทธิของตน ซึ่งต้องมีการเคารพสิทธิต่าง ๆ 
เหล่านี้โดยปราศจากเงื่อนไข  และจะเป็นการดีหากเด็ก ๆ เข้าใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พวกเขาจะต้องได้รับการ
คุ้มครอง 
 สิทธิมนุษยชนที่ท าใหมนุษยมีความรูความคิด และสติปญญา คือสิทธิทางการศึกษาและเสรีภาพทาง
วิชาการและสิทธิที่จะรูสิทธิที่ส าคัญมากประการหนึ่งที่มนุษยขาดไมไดเลยก็คือ สิทธิที่จะเรียนรูและศึกษา ซึ่งเปน  
สิทธิที่จะท าใหคนเราไดมีวิชาความรู ความคิด สติปญญา ความสามารถในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตทาง
สังคม สิทธิการศึกษานี้ไม ไดหมายความถึงเพียงแตการไดรับการศึกษาในระบบ หรือการศึกษาในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่แนนอนเทานั้น แตรวมถึงการศึกษานอกระบบท่ีจัดนอก
โรงเรียน มีความยืดหยุนมากกวาและมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของแตละกลุมอยางไรก็
ตามมนุษยสามารถแสวงหาความรูไดตลอดเวลาแมวาจะเรียนจบการศึกษาในระบบสูงเพียงใดก็ตาม ซึ่งสิทธิ 
ดานการศึกษาไดบัญญัติไวในมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 โดยทั่วไป ในการศึกษาเรียนรูไมวาจะในหรือ
นอกระบบ “วิชาความรู” เปนเพียงเงื่อนไขปจจัยส าคัญประการหนึ่งซึ่งจะท าใหถูกตองมากนอยเพียงใด นอกจาก
ความรูความสามารถอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือแลว ยังขึ้นกับเสรีภาพของครู อาจารยและนักวิชาการเปนส าคัญ  
ถาใครมาปดกั้นเสรีภาพทางวิชาการอยางไมมีเหตุผล หมายความวา เปนการปดกั้นเสรีภาพทางวิชาการและโอกาส
ในการพัฒนาความรู รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ไดรองรับเสรีภาพทางวิชาการไวในมาตรา 42 
นอกจากนี้ยังมีสิทธิประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับสิทธิทางการศึกษาและเสรีภาพทางวิชาการและสิทธิทั้งหลายทั้งปวง 
คือ สิทธิที่จะรูขอมูลขาวสาร เพราะเปนสิทธิที่จะท าใหคนเราซึ่งเปนพลเมือง ไดรวูาทางการบานเมือง   องคกรทาง



เศรษฐกิจและสังคมจะท าอะไร หรือก าลังท าอะไร สิ่งนั้นจะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของตนมากนอยเพียงใด สิทธิที่
จะรูขอมูลขาวสารเปนสิทธิที่จะท าใหคนเราหู - ตาสวาง และปกปองสิทธิของเราไดมากขึ้น การที่ หนวยงานรัฐจะ
ท าสิ่งใดที่กระทบสิทธิของเราก็จะตองเปนไปอยางรอบคอบและพิจารณาอยางรอบดานมากขึ้น การจะเวนคืนที่ดิน
หรือการจะสรางโครงการพัฒนาใด รัฐก็จะตองใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของเสียกอน หรือถาหนวยงานรัฐไมแจงข
อมูลใหทราบเราก็มีสิทธิที่จะขอขอมูลขาวสารที่รัฐครอบครองได ไมวาจะเปนที่ตั้งโครงการ ความจ าเปนตองมี
โครงการ แผนผัง แผนที่รายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสังคม ฯลฯ สิทธิดังกลาวบัญญัติไวในมาตร 58 ของ
รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 
 นักเรียนมีสิทธิที่จะแสดงออกในโรงเรียน และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดีย ตราบเท่าที่
การกระท านั้น ๆ  ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อ่ืน หรือขัดแย้งกับกฎระเบียบของโรงเรียน ซึ่ง เป็นไปตามกฎของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 นักเรียนสามารถเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสันติที่จัดขึ้นนอกสถานศึกษาได้เช่นเดียวกับพลเมืองคนอ่ืน ๆ 
ทั่วไป ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถท าโทษทางวินัยนักเรียนได้หากมีการขาดเรียน เช่นเดียวกับการขาดเรียนปกติ แต่
โรงเรียนไม่สามารถท าโทษนักเรียนเนื่องจากข้อความ หรือพฤติกรรมใดที่เก่ียวข้องการเมืองได้   
 นักเรียนสามารถปกป้องสิทธิและความสนใจของตนเองได้ด้วยการเข้าร่วมหรือปรึกษาสภานักเรียนใน
โรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่แจ้งความเห็นและความกังวลใจต่าง ๆ ต่อครูและผู้บริหารโรงเรียน ระดมทุนเพ่ืองานโรงเรียน 
โครงการ และงานการกุศลของโรงเรียน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการปฏิรูปโรงเรียน ทั้งนี้ การใช้สิทธิและความสามารถ
ของตนในฐานะนักเรียนไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถรวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ อย่างการเป็นอาสาสมัคร ไป
จนถึงเรื่องการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้วย 
 ส าหรับคุณครู และผู้บริหารโรงเรียนในประเทศไทย: สอนนักเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน ด้วยวิธีการด้านสิทธิ
มนุษยชน เพื่อน าไปสู่สิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
 การตระหนักถึงสิทธิของนักเรียนในโรงเรียน ด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน และให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนเป็นความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนทุกคนในฐานะที่เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ แทนที่จะบูรณาการเรื่องสิทธิเด็กเข้ากับกิจกรรมเพียงบางกิจกรรมในห้องเรียนแล้ว ควรมีแนวทาง
เรื่องสิทธิเด็กที่ปรับใช้กับทุกอย่างในโรงเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคนรู้สึกปลอดภัย ได้รับการสนั บสนุน มีส่วน
ร่วม และได้เชื่อมั่นว่าพวกเขาได้รับการรับฟัง 
 จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสิทธิทั้งหมดของตน ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งการ
เคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย โดยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับกลุ่มอายุของนักเรียน 
ปฏิบัติต่อนักเรียนในฐานะท่ีเป็นพลเมือง ซึ่งมีบทบาทและสิทธิตั้งแต่บัดนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะพลเมืองในอนาคต 
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน ด้วยการแสดงความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น 
 สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในโรงเรียน ตลอดจนมีกลไกส าหรับสะท้อนความ
คิดเห็นเหล่านั้นของนักเรียนให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้แนะน าให้ทุกโรงเรียนส่งเสริมเรื่อง
เสรีภาพการแสดงออก 
 ไม่จ ากัดหรือท าโทษนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น แต่ให้น าความเห็นต่างมาเป็นตัวอย่างในการสอน
นักเรียน ผ่านการสร้างวินัยเชิงบวก  
 โรงเรียนมีหน้าที่เข้ามาดูแลเมื่อพบว่านักเรียนใช้ประทุษวาจา ข่มเหงรังแก ว่ากล่าวให้ร้ายกันท าให้เกิด
ความอับอาย หรือล่วงละเมิด ทั้งนี้มาตรการด าเนินการจะขึ้นอยู่กับโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องใน



พ้ืนที่ โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษทางร่างกายต่อนักเรียนซึ่งเป็นการผิดกฎหมายประเทศไทยโดยเด็ดขาด รวมถึงการไม่
ใช้วิธีข่มขู่นักเรียน 
 ความรุนแรงทุกรูปแบบในโรงเรียน เป็นเรื่องที่ควรถูกกล่าวโทษ โดยมีมาตรการรับมือและป้องกันการใช้
ความรุนแรงอย่างทันทีในทุกกรณี ต้องมีการใช้นโยบายคุ้มครองเด็กอย่างยุติธรรม ซึ่ งรวมถึงการร้องเรียนโดย
ช่องทางที่ไม่เก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และมีการส่งต่อนักเรียนให้เข้าถึงบริการให้ค าปรึกษา บริการคุ้มครองเด็ก
และบริการอ่ืน ๆ รวมทั้งมีระบบรองรับในการเยียวยาผู้ได้รับความรุนแรง และด าเนินการอย่างเหมาะสมต่อผู้ก่อ
เหตุและทันท่วงท ี

 
4. ภัยจากสุขภาพทางกายและจิต Unhealthines 

 
 สุขภาพ หมายถึง "ความสุขปราศจากโรค ความสบาย" (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 
สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดีไม่ใช่เพียงแต่ความ
ปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านั้น  
 สุขภาพ จึงมีความหมายที่เน้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม นั่นคือ ต้องมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบทุกด้าน และในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ตกลงเติมค าว่า “Spiritual Well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป ในค าจ ากัดความของ
สุขภาพเพ่ิมเติม จึงอาจกล่าวได้ว่า สุขภาพ หมายถึง ภาวะของการด ารงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา 
 ในอดีตค าว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายเป็นหลัก ต่อมาจึงได้รวมสุขภาพจิตเข้าไปด้วย เพราะเห็นว่า 
คนที่มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่สุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือเป็นโรคจิตก็ไม่สามารถด าเนินชีวิตเป็นปกติสุขได้ 
ซ้ าร้ายอาจจะท าร้ายผู้อ่ืนได้อีกด้วย ปัจจุบัน ค าว่า สุขภาพ มิได้หมายความเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เท่านั้น แต่ยังได้รวมถึงสุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณอีกด้วย จึงสามารถสรุปได้ว่าในความหมายของ  
"สุขภาพ" ในปัจจุบัน มีองค์ประกอบ 1 ส่วน ด้วยกันคือ 
  1. สุขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ อวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพ 
ที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายสามารถท างานได้ตามปกติและมีความสัมพันธ์กับทุก 
ส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน 
 2. สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบาน
แจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 
สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้มีสุขภาพจิตดีย่อมมีผลมาจากสุขภาพกายดีด้วย ดังที่ 
John Lock ได้กล่าวไว้ว่า “A Sound mind is in a sound body” คือ “จิตใจที่แจ่มใส ย่อมอยู่ในร่างกายที่
สมบูรณ์” 
  3. สุขภาพสังคม (Social Health) หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ มีสภาพ 
ของความเป็นอยู่หรือการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ท าให้ผู้อื่น หรือสังคมเดือดร้อน สามารถ 
ปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข 
  4. สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและ  
ความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดี 



งามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 ในองค์ประกอบสุขภาพท้ัง 4 ด้านนั้น แต่ละด้านยังมี 4 มิติ ดังนี้ 
  ๑. การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และ 
สุขภาพจิตวิญญาณ 
  ๒. การป้องกันโรค ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค ด้วย 
วิธีการต่างๆ นานา เพื่อมิให้เกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคจิตวิญญาณ 
 ๓. การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว เราต้องเร่งวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร แล้วรีบให้การรักษาด้วยวิธีที่ 
ได้ผลดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเท่าท่ีมนุษย์จะรู้และสามารถให้การบริการรักษาได้ เพ่ือลดความเสียหายแก่สุขภาพ 
หรือแม้แต่เพ่ือป้องกันมิให้เสียชีวิต 
  ๔. การฟ้ืนฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเป็นแล้วก็อาจเกิดความเสียหายต่อการท างานของระบบอวัยวะหรือท า 
ให้พิการ จึงต้องเริ่มมาตรการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงปกติท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
  ทั้ง (๑) การส่งเสริมสุขภาพ และ (๒) การป้องกันโรคนี้ เราเรียกรวมกันว่า "การสร้างสุขภาพ" เป็นการท า 
ก่อนเกิดโรค ส่วน (๓) การรักษาโรค และ (๔) การฟ้ืนฟูสภาพนี้ เราเรียกรวมกันว่า "การซ่อมสุขภาพ" เป็นการท า
หลังจากเกิดโรคแล้ว และเป็นที่เชื่อกันว่า "การสร้างสุขภาพ" มีประสิทธิผลดีกว่า และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า "การ
ซ่อมสุขภาพ" เนื่องจาก "การสร้างสุขภาพ" เป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถท าได้ด้วยตัวเอง ส่วน "การซ่อมสุขภาพ" ต้อง
อาศัยหน่วยงานด้านการแพทย์เป็นหลักแม้ว่าสุขภาพโดยองค์รวมแล้วจะเป็นภาวะของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกันทั้ง ทาง
กาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม แต่ในเรื่องของสถิติสาขาสุขภาพนั้น มีข้อจ ากัดในการศึกษาท าให้ในขั้นต้น
จะกล่าวถึงเฉพาะสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิต เท่านั้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการจัดการความปลอดภัยของโรงเรียน 
 

 แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพ่ือให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน ภารกิจ 

1.ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยจากสภาพแวดล้อม และ
ภัยอื่นๆ  

2.ก าหนดมาตรการหลัก ก าหนดมาตรการหลักเพ่ือป้องกัน และ/หรือ แก้ไข 

3.ก าหนดมาตรการเสริม ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของสถานศึกษา 

4.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 

5.ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

การจัดการความปลอดภัยจากภัยท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ภัยจากความรุนแรง (Violence) 
2. ภัยจากการละเมิดสิทธิ์ (right) 
3. ภัยจากอุบัติภัย (Accident) 
4. ภัยจากสุขภาพทางกายและจิต (Unhealthiness) 

 
ระบบบริหารสถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น  Moe Safety Center 

          



ขั้นตอนการรายงานในระบบ  Moe Safety Center 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moe Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย 

ผู้แจ้งเหต ุ ผู้รับแจ้งเหต ุ

คร/ูนักเรียน/ผู้ปกครอง 
www.moesafetycenter.com 

 

แอดมินโรงเรียน/เจ้าหน้าที่  
sc.moesafetycenter.com 

 
      
 

สมัครเข้าระบบ / เข้าระบบ 

สร้างหน่วยงาน 

รอเขตอนุมัติ 

แอดมินเชิญเจ้าหน้าที่เข้ามารับหน้าที่/บทบาท 

SC Action SC Operater 

อนุมัติ/รับเรื่อง 

สรุปประเด็น 

ประสานงาน/หาคนรับผิดชอบเคส 

ตั้งชื่อเรื่อง (4W1H) 

ด าเนินการแก้ปัญหา 

ปิดเคส ปิดเคสไม่ได้ 

มอบหมายงาน 

เลือกหน่วยงาน 

ระบุต าแหน่ง 

ระบุเหตุผล บันทึกข้อมูล 

แจง้เหตุใหม่ 

Step 1 ต าแหน่ง 

Step 2 แจ้งเหตุและรายละเอียด 

Step 2 รูปเหตุการณ์ 

ส่งต่อภายใน 24 ชม. 



 
มาตรการในการป้องกันภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

 
มาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ  ดังนี้ 

1.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียนห้องน้ า คุรุภัณฑ์ 
และวัสดุส านักงาน ให้พร้อมใช้งาน 

2.  ปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้งที่ออกจากห้องเรียน 
3.  ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอภายในอาคารเรียนและภายนอกอาคารเรียน 
4.  ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น กิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและก าจัดต้นไม้ที่เป็นมลพิษไม่ให้อยู่ใน

บริเวณโรงเรียน 
5.  ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณต่างๆในโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน 
6.  จัดครูเวรประจ ารถรับส่ง 
7.  ก าหนดจุดรับส่งนักเรียนส าหรับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนและระบุพ้ืนที่ห้ามจอดให้ชัดเจน 
8.  นักเรียนสวมหมวกนิรภัยและไม่ดัดแปลงสภาพรถ 
9.  มีครูเวรประจ าวันคอยอ านวยความสะดวกให้นักเรียนทุกวัน 
10.จัดท าป้ายเตือนหรือห้ามบริเวณแหล่งน้ าในโรงเรียน 
11.จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อนักเรียนไว้ในที่ปลอดภัย 

 

การด าเนินงานเพื่อการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ 

    โครงการต ารวจประสานโรงเรียน ( 1 ต ารวจ 1  โรงเรียน ) ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน                                   
และประสานงานกับโรงเรียน 

 



     จัดครูเวรประจ าวันเพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก 

 

                                      ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมขอบทางพ้ืนที่ห้ามจอด 

 



ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น กิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและก าจัดต้นไม้ที่เป็นมลพิษ 

 

จัดอบรมความรู้กฎหมายจราจร การขับขี่จักรยานยนต์ เพ่ือเสริมสร้างการมีวินัยจราจร 

 

นักเรียนสวมหมวกนิรภัยและไม่ดัดแปลงสภาพรถ 

 



     ตืดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอภายในห้องเรียนและนอกอาคารเรียน 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณต่างๆในโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน 

 

 

สุ่มตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 



จัดท าป้ายเตือนหรือห้ามบริเวณแหล่งน้ าในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการในการป้องกันภัยท่ีเกิดจากสุขภาพทางร่างกายและจิตใจในสถานศึกษา 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 
 
มาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดจากสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ  ดังนี้ 

1.มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานศึกษา 
2.นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid -19 ) 

อย่างเคร่งครัด ได้แก่สวมหน้ากากอนามัย  หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 
ท าความสะอาดห้องเรียนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ 

3.จัดให้มีเวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นและห้องพยาบาลเพ่ือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งต่อ
โรงพยาบาล 

4.ประสานความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสะอาดและเทศบาลต าบลท่าสะอาด ใน
การส่งต่อผู้ป่วย 

5.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยที่เกิดจากเทคโนโลยีและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(พรบ.คอมพิวเตอร์) 

6.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
7.จัดให้มีการสุ่มตรวจยาเสพติด นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากยาเสพติด 
8.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและเล่นดนตรีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง ไม่หมกมุ่นกับสิ่งเสพติด 
 

การด าเนินการป้องกันภัยจากสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 

มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานศึกษา 

 

 



        จัดให้มีเวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นและห้องพยาบาลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

ประสานความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสะอาดและเทศบาลต าบลท่าสะอาด 

 

จัดให้มีการสุ่มตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากยาเสพติด 



    ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง 

 
    ส่งเสริมการเล่นดนตรีเพ่ือให้จิตใจเข้มแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
มาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดจากความรุนแรงในสถานศึกษา 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 
มาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดจากความรุนแรง  ดังนี้ 

1.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 
2.สร้างความสัมพันธ์โดยกิจกรรมน้องไหว้พ่ีในกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า 

 

          การด าเนินการป้องกันภัยจากความรุนแรง 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้กับนักเรียน  

 

กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง สร้างความรักความสามัคคีในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 
มาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในสถานศึกษา 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 
 
มาตรการในการป้องกันภัยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ ดังนี้ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและสอดแทรกเนื้อหาภายในรายวิชาสุขศึกษา 
2. ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นในรายวิชาหน้าที่พลเมืองที่ดี 

 
          การด าเนินการป้องกันภัยจากการละเมิดสิทธิในสถานศึกษา 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา 

 
ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

 



รายงานการด าเนินงาน MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย 
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 
มาตรการการป้องกันและแก้ไขภัยจากยานพาหนะ 
 

๑. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนดมาตรการและข้อปฏิบัติในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความ 
ปลอดภัยของนักเรียน 

๒. จัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ใหค้วามรู้ ให้กับนักเรียนและบุคลากร เกี่ยวกับกฎ 
จราจร เสริมสร้างวินัยจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในการขับขี่ 

๓. ก ากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานและรถจักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว สวมใส่หมวกกันน็อคทุก 
ครั้ง  และไม่ดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ เมื่อมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนน 

๔. จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ 
๕. จัดครูเวรและนักเรียนคอย รับ-ส่ง นักเรียนที่ประตูเข้าออก 
๖. จัดท าป้าย สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจรในโรงเรียน 
 

การเดินทางมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

ตาราง แสดงการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล   
        ปีการศึกษา 2564   

 

ระดับชั้น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 
รถรับ-ส่ง 
โรงเรียน 

ผู้ปกครอง 
มาส่ง 

เดิน รวม(คน) 
อุบัติเหตุ 

ม.1/1 9 2 3 2 - 16 0 

ม.1/2 - 8 4 3 2 17 0 

ม.2/1 7 4 2 3 - 16 0 

ม.2/2 9 - 6 1 - 16 0 

ม.3/1 19 1 - 2 - 22 0 

ม.3/2 18 2 - 1 4 25 0 

ม.4 26 - 4 2 3 35 0 

ม.5 20 - 2 1 4 27 0 

ม.6 18 - 2 2 - 22 0 

รวม 126 19 21 17 13 196 0 
 
 
 



แผนภูมิแสดงการเดินทางมาโรงเรียนของโรงเรียนประชานิมิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถจักรยานยนต์
64%

รถจักรยาน
10%

รถรับ-ส่ง โรงเรียน
11%

ผู้ปกครองมาส่ง
9%

เดิน
6%

อุบัติเหตุ
0%

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ปีการศึกษา 2564



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 

การช่วยเหลือ การรายงานแจ้งทันที 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ส่งต่อสถานพยาบาล 

ติดต่อช่วยเหลือ
เยียวยา 

เจ้าหน้าที่/คร ู

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผอ.สพม.บึงกาฬ 

ติดตาม/รวบรวม
ข้อมูล/รายงานผล 

ศูนย์คุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

เลขาธิการ กพฐ 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์ฉุกเฉิน 

ผอ.สพม.บึงกาฬ สถานศึกษา 

บิดา,มารดา 

สถานพยาบาล
ใกล้เคียง 

เลขาธิการ กพฐ ฉก.ชน.สพม.บึงกาฬ 
ฉก.ชน.สพม.
ที่เกิดเหตุ 

จัดเก็บข้อมูล 

บาดเจ็บ เสียชีวิต เยียวยา/ประกันภัย 

ดูแลช่วยเหลือ/ส่งต่อ 

สถานศึกษาท ารายงาน 
สรุปสาเหตุ ข้อเสนอแนะ

ในการป้องกัน 

ฉก.ชน.สพฐ 

รุนแรง ไม่รุนแรง 

ขั้นตอนการช่วยเหลือนักเรียนกรณี เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร 

 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงานขับข่ีปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร 
 
๑. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนดมาตรการและข้อปฏิบัติในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการขับขีป่ลอดภัย ใส่ใจจราจร ให้ความรู้ ให้กับนักเรียนและบุคลากร เกี่ยวกับกฎจราจร เสริมสร้าง
วินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในการขับขี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                          

จัดอบรมความรู้ด้านวินัยจราจรจากครูและบุคลากร และจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมให้ความรู้ แลประชุมแกนน าเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการขับขี่อย่างปลอดภัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ก ากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานและรถจักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว สวมใส่หมวกกันน็อคทุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. จัดครูเวรและนักเรียนคอย รับ-ส่ง นักเรียนที่ประตูเข้าออก ดูแลการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อค 
           
           
             

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖. จัดท าป้าย สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจรในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 


