การฝึ กสอนเด็กให้รบั มือกับเหตุการณ์รุนแรง
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ความก้าวร้าว รุนแรงเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์เพื่อความอยู่รอด สาคัญอยูท่ ี่คนเราต้องคุมความ
รุนแรงออกมาสาคัญให้เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ความรุนแรงเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้ นได้ทุกคน ซึ่งทุกคน
ต้องเข้าใจว่ามีโอกาสกระทาความรุนแรงแก่ผูอ้ ื่นได้ท้งั ด้านการพูด และการกระทาโดยจะเกี่ยวกับความ
ปกติหรือผิดปกติในจิตใจก็ได้
ดังนั้ น เมื่อความก้าวร้าวรุนแรงเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์เพื่อความอยู่รอดแต่การฝึ กที่จะคุ ม
ความก้าวร้าวมิให้แสดงความรุนแรงออกมา จึงมีความสาคัญมากกว่า ความรุนแรงในสังคมที่มีมานาน
ส่วนใหญ่มกั เกิดในกลุ่มชนเล็กๆบางกลุ่มจนทาให้เราอาจจะละเลยไม่ใส่ใจ แต่สามารถเกิดขึ้ นได้กบั ทุก
คน ตัวอย่างจากเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียน ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เหตุการณ์หมูป่า
ติดในถ้า รวมทั้งเหตุการณ์กราดกราดยิงที่จงั หวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็ นเหตุการณ์ที่พวกเราคงต้องหัน
กลับมาพิจารณาวิธีการเลี้ ยงและสอนลูกให้อยู่ได้ในทุกสถานการณ์ โดยฝึ กควบคุมตัวเอง คุมความ
ก้าวร้าวของตนเอง สร้างภูมิตา้ นทานในการรับมือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้ได้ มีวิธีเอาตัวรอดจาก
เผชิญเหตุการณ์กราดยิง ของActive Shooter
ThaiArmedForce.comและกระทรวงความมัน่ คงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐได้ออกคาแนะนามาให้
ประชาชนรับมือว่าจะทาตัวอย่างไรถึงจะรอดวิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์กราดยิงการ ดังนี้
ก่อนเกิดเหตุ
ฝึ กหัดวางแผนในสถานการณ์ต่างๆ
วางแผนกับครอบครัวหรือในโรงเรียน ทาให้แน่ ใจว่าทุกคนรูแ้ ผน รูว้ ่าตัวเองจะต้องทายังไง
ทาอย่างไรถ้าพบกับผูก้ ราดยิง
พยายามมองหาทางออกที่ใกล้ที่สุดสองทางออกในทุกๆที่ที่ผ่านไป วางแผนหนี ไว้ในใจและ
มองหาสถานที่ที่อาจใช้เป็ นที่ซ่อนตัวได้ในทุกที่ที่คุณไป
อย่ากดสัญญาณดับเพลิงเพราะจะทาให้คนยิ่งแตกตื่ นและตกเป็ นเป้ าโจมตีได้ง่าย แต่ให้
ตะโกนคาว่า ปื น หรือมือปื นแทน
ทาความเข้าใจแผนสาหรับคนพิการหรือผูท้ ี่ตอ้ งการการช่วยเหลือพิเศษ
ขณะเกิดเหตุ
1.หนี
การหนี จากผูก้ ่อเหตุกราดยิง ( Active Shooter) คือ ความเร่งด่วนสูงสุด
ทิ้ งสัมภาระส่วนตัว ทิ้ งคนอื่น และหนี อย่างเดียว จะช่วยผูอ้ ื่นหนี ดว้ ยถ้าเป็ นไปได้
หนี ไปทางออกที่ใกล้ที่สุดและไม่มีผูก้ ่อเหตุ เช่น ทางออกฉุกเฉิน หน้าต่าง และอย่าใช้ลิฟต์
ถ้าถูกผูก้ ่อเหตุพบ ให้วิ่งซิกแซก และหลบหาที่กาบังเป็ นระยะ อาจเป็ นเสา กาแพง หรือวัตถุ
ที่แข็งแรงแจ้งเตือนและป้ องกันไม่ให้ใครก็ตามที่จะเข้าไปในพื้ นที่ที่เกิดเหตุกราดยิง

โทรแจ้งเหตุ 1669 เมื่อคุ ณปลอดภัย และอธิ บายรูปลัก ษณะ สถานที่ และอาวุธที่ มีผูใ้ ช้
กราดยิง
2. ซ่อน
หลบซ่อนในห้องที่แข็งแรงและหาสิ่งของขนาดใหญ่มาปิ ดกั้นทางเข้าออก ล็อคประตู
ปิ ดม่านบังสายตา และปิ ดไฟ หากไม่มีทางเลือก ให้หลบในตูท้ ี่มิดชิด หรือ ใต้โต๊ะ
กระจายกันซ่อนเพื่อให้ผูก้ ราดยิงก่อเหตุยากขึ้ น
อยู่ให้เงีย บที่ สุด ปิ ดเสีย งเครื่องมือการสื่อสาร โทรศัพ ท์ ปิ ดการสัน่ จนกว่าตารวจจะให้
สัญญาณว่าปลอดภัย
พยายามสื่อสารกับตารวจอย่างเงียบ ๆ ใช้ SMS หรือพิมพ์หรือติดต่อ 191 เพื่อแจ้งเหตุ
แต่หา้ มแชร์โลเคชัน่ ที่หลบซ่อนลงในสื่อสาธารณะ เพราะจะทาให้คนร้ายรูท้ ี่อยูเ่ ราได้
สถานที่ซ่อนควรจะอยูน่ อกสายตาผูก้ ราดยิงและมีอะไรป้ องกันถ้าผูก้ ราดยิงยิงมาทางคุณ
ถ้ามีคนบาดเจ็บขอความช่วยเหลือคุณต้องแน่ ใจว่าผูก้ ่อเหตุไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้น ก่อนที่จะ
เปิ ดประตูให้ผูบ้ าดเจ็บเข้ามาหลบภัยแล้วจึงไปช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บอื่น
3. สู ้ ถ้าเป็ นทางเลือกสุดท้ายจริง ๆ
ทาจริงจังและรุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อให้ผูก้ ราดยิงบาดเจ็บมากที่สุด
หาพวก หาอาวุธเท่าที่หาได้ ให้ใช้ของที่แข็งขว้างใส่คนร้ายหรือตีหรือพุ่งเข้าชาร์จ เมื่อคนร้าย
กาลังเปลี่ยนกระสุน โดยเน้นทาให้คนร้ายล้มลง ใช้ได้ท้งั มีด กรรไกร ค้อน เก้าอี้
หลังเหตุการณ์
หากมีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาช่วยเหลือให้ชูมือเปล่าทั้งสองข้างให้สูงเพื่อป้ องกันการเข้าใจ
สับสนกับผูก้ ่อเหตุ ชูมือให้เห็นชัด ๆ
ต้องเข้าใจว่าหน้าที่แรกของตารวจคือการระงับเหตุ ตารวจอาจเดินผ่านผูบ้ าดเจ็บไปโดย
ไม่ได้ช่วยเหลือ ตารวจจะมาพร้อมอาวุธปื น หรืออุปกรณ์อื่น เช่น สเปรย์พริกไทยหรือแก๊สน้ าตาเพื่อ
ควบคุมสถานการณ์ซึ่งอาจตะโกนสัง่ และอาจผลักคนที่ยืนอยู่ให้นอนลงกับพื้ น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย
ของทุกคนให้ปฏิบัติตามคาสัง่ ของตารวจอย่างเคร่งครัดและอพยพไปทางทิศทางที่ตารวจเดินผ่านมา
ยกเว้นตารวจจะสัง่ ให้ทาอย่างอื่น
ใส่ใจกับตัวเองก่อน
ถ้ามีผูบ้ าดเจ็บให้ปฐมพยาบาลเบื้ องต้น ได้ดว้ ยการหาผ้ามากดปิ ดแผลเพื่อลดการเสียเลือด
หรือหาสายรัดมารัดไม่ให้เสียเลือดระหว่างรอหน่ วยกูภ้ ยั พยายามให้ผูบ้ าดเจ็บนอนหงายถ้าเขาหมดสติ
พยายามให้ความอบอุ่นต่อร่างกาย
พิจารณาหาผูเ้ ชี่ยวชาญในการช่วยให้ตัวคุณและครอบครัวผ่านช่วงเวลาร้ายแรงนี้ ไปได้ โดย
อาจปรึกษาจิตแพทย์หลังจากนี้
ผลลัพธ์จากการเลี้ ยงดูและการเรียนรูจ้ ากสังคม
ตามตาราอาชญาวิทยา ซึ่งเป็ นสหวิทยาการ ใช้มุมมองหลายๆศาสตร์ร่วมกัน โดยพบว่าเมื่อมี
มูลเหตุจูงใจและเข้าถึงโอกาสในการลงมือทาจึงทาให้เกิดความรุนแรงได้ง่าย กรณีศึกษาการกราดยิงใน
ที่ต่างๆ ทัว่ โลกมากกว่า 30 ปี พบว่า คนที่มีลกั ษณะกระทาผิด มักจะเป็ นคน

1.เป็ นคนเก็บตัว โดดเดี่ยว ไม่สุงสิงกับใคร เป็ นคนเก็บกด
2.ถูกกระทาในวัยเด็ก ทั้งจากโรงเรียน ครอบครัว ที่ทางานเกิดความกดดัน ความเกลียด
3.อยูก่ บั ความรุนแรงมาโดยตลอด
4.เรียนรูจ้ ากเหตุการณ์ความรุนแรง ส่วนโอกาส เช่นการเข้าถึงอาวุธ เป็ นต้น
การเลี้ ยงดูส่งผลต่อการเรียนรูแ้ ละการแสดงออกของเด็กและวัยรุ่น การเลี้ ยงดูและฝึ กฝนที่ดีจะ
ช่วยทาให้เด็กเรียนรูใ้ นการควบคุมตัวเอง คุมความก้าวร้าวของตนเองได้ ทนทานต่อความเครียด รับมือ
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเด็กบางคนยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วยทั้งนี้ ขึ้ นกับคุณภาพ
การฝึ กสอนในชีวิตที่ผ่านมา
เทคนิคฝึ กให้เด็กและวัยรุ่นให้คิดแก้ปัญหา
กรณีเจอกับเหตุการณ์รา้ ย การสอนโดยการบอกเล่าข้อมูลเพื่อให้เด็กจดจาและนาไปใช้ในกรณี
ที่เจอกับเหตุการณ์รา้ ย อาจได้ผลน้อยกว่าการที่เด็กเรียนรูผ้ ่ านสถานการณ์จริงแต่ก็ทาให้เจ็บปวดทาง
จิตใจไปนาน
ดังนั้ น การฝึ กสอนที่ ดี สมควรที่จะให้เด็กได้คิดวิเคราะห์แ ละเรีย นรูจ้ ากสถานการณ์จ าลอง
ยกตัวอย่าง 2 กรณี
A. ในกรณีกราดยิงในห้างสรรพสินค้าหรือในโรงเรียน
การเรียนการสอนควรให้เรียนเป็ นกลุ่มเพื่อให้เกิดขบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรูค้ วามคิดของกัน
และกัน เกิดการถกเถียงด้วยเหตุผล ยกตัวอย่างวิธีการฝึ กสอนเด็ก
1. เรียนรูจ้ ากผูอ้ ื่น มอบงานให้เด็กไปสอบถามคน 50 คนว่าถ้าเจอสถานการณ์กราดยิงที่โคราช
หรือในโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ นั้นควรทาอย่างไรก่อนหลัง
2. นาข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่ม และวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
3. ตั้งสมมติฐานของเด็กแต่ละคน โดยให้มีอิสระที่จะเลือกวิธีการด้วยตัวเอง ซึ่งในกลุ่มอาจ
แตกต่าง
4. ลงมือทดสอบผ่านสถานการณ์จาลองหรือให้เล่นสมมติสถานการณ์
5. สรุปสิ่งที่เรียนรู ้ และสรุปวิธีการที่น่าจะต้องทาในช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลัง
เกิดเหตุ
B. การบริหารจัดการในกรณีเหตุการณ์ Covid-19
หลังจากควบคุมโรคได้ระดับหนึ่ งและเปิ ดโรงเรียนตามปกติ การเรียนการสอนควรให้เรียนเป็ น
กลุ่มเพื่อให้เกิดขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูค้ วามคิดของกันและกัน เกิดการถกเถียงด้วยเหตุผล วิธีการ
ดังนี้
1. เรียนรูจ้ ากกลุ่มเพื่อนและผูอ้ ื่น ว่า เมื่อเจอสถานการณ์Covid-19ระบาด นั้นควรทาอย่างไรดี
ขณะปิ ดเทอม เปิ ดเทอมและถ้าเปิ ดเทอมแล้วพบว่ามีโรคระบาดเพิ่มขึ้ นต้องปิ ดโรงเรียนอีกครั้ง
และมอบงานให้เด็กไปสอบถามผูใ้ หญ่อีก 50 คน
2. นาข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่ม แบ่งตามช่วงเวลาปิ ดเทอม เปิ ดเทอมและปิ ดโรงเรียนอีกครั้งหลัง
พบว่ามีโรงระบาดเพิ่มขึ้ นและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้

3. ตั้ง สมมติ ฐ านของเด็ ก แต่ ล ะคน โดยมี อิ ส ระที่ จ ะเลื อ กวิธี ก ารด้ว ยตัว เอง ซึ่ ง ในกลุ่ ม อาจ
แตกต่าง
4. ลงมือทดสอบผ่านสถานการณ์จาลอง หรือให้เล่นสมมติสถานการณ์
5. สรุปสิ่งที่เรียนรู ้ และสรุปวิธีการที่น่าจะต้องทาในแต่ละช่วงเวลา
เอกสารอ่านเพิ่มเติม
1.ThaiArmedForce.com
2.แถลงการกระทรวงความมัน่ คงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐ เรื่อง การรับมือกับเหตุการณ์รุนแรง

