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บทที่ 1 
กรอบแนวคิดในการศึกษา  

และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 
 
ปรากฏการณ์การเกิดการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ในสตรี เด็กและเยาวชนเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้น 

ทั่วทุกมุมโลก กลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เนื่องจากการรังแกกัน
ผ่านโลกไซเบอร์นั้นสามารถแพร่กระจายการรับรู้ไปสู่บุคคลอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดผลกระทบใน            
วงกว้าง อีกทั้งเหตุการณ์ดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนพ้ืนที่ไซเบอร์เป็นระยะเวลานาน จนทำให้สถานการณ์            
ความรุนแรงดำรงอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับประเทศไทยในมิติด้านกฎหมายพบว่า ยังไม่มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสตรี เด็กและเยาวชนจากการถูกรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์โดยตรง และยังมีการรังแกกลั่นแกล้ง          
บางประเภทที่ไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย เช่น การรังแกกลั่นแกล้งด้วยข้อความเท็จหรือลามก การล้อเลียน    
การติดตามรังควาน การกล่าวถึงโดยเลี่ยงการระบุตัวบุคคลแต่สามารถรับรู้ได้ในสังคมนั้น ๆ หรือชวนให้เกิด            
การเข้าใจผิดในตัวบุคคล หรือองค์กร เป็นต้น แม้ไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย หากแต่การกระทำดังกล่าวส่งผลให้
ผู้ถูกรังแกได้รับผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจ การเกิดภาวะซึมเศร้า เครียด ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และอาจลุกลามจนถึงขั้นทำร้ายตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงการฆ่าตัวตาย ส่งผลกระทบ
ทางด้านสังคม เช่น เสื่อมเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ถูกเกลียดชัง ถูกดูหมิ่น และอาจสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการสูญเสียความเชื่อมั่น และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  

สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการสื่อสารด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2563 – 
2568) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการกระจายเสียงให้เป็นที่ยอมรับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากิจการโทรทั ศน์ของ
ประเทศให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือให้สามารถกำกับดูแลได้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์  
ให้เป็นที่ยอมรับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างกลไกในการกำกับดูแลด้านเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม 
รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถทำหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริม
ให้มีเนื้อหาคุณภาพ หลากหลาย และสร้างสรรค์ สำนัก ชส.ตระหนักถึงปัญหาการรังแกคุกคามผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์
ต่อสตรี เด็กและเยาวชนดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์
อย่างเป็นองค์รวม  ตั้งแต่การศึกษารูปแบบ สาเหตุ พฤติกรรมการรังแก และผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกมิติ เพ่ือ
เป็นแนวทางให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 
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ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ เตือนภัยการรังแกคุกคามผ่านพื้นที่ไซเบอร์ในสตรี เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสตรี เด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะความฉลาด
ด้านดิจิทัลเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้จักใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่าง มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบ และสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพ 

1. กรอบแนวคิดในการศึกษา  
เพ่ือให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดขอบเขตงาน สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์            

ในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาได้นำเสนอแนวทางและวิธีการดำเนินงานดังแสดงตาม
กรอบแนวคิดและขอบเขตการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดและขอบเขตการดำเนินงาน 
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2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม 
สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ สามารถจำแนกตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1)  ความเป็นมาและรูปแบบของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  2)  สาเหตุหรือแรงจูงใจ
ของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 3) พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ และ 4) มาตรการป้องกัน               
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยนำเสนอตามลำดับดังนี้ 

2.1 ความเป็นมาและรูปแบบของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการรังแก  สตรี เด็ก และเยาวชนผ่านโลกไซเบอร์นั้น พบว่ามี                 

ความเชื่อมโยงกันกับ ‘การกลั่นแกล้งซึ่งหน้า’ (Traditional bullying) ทั้งด้านการเชื่อมโยงในแง่มุมของสาเหตุ
ของการรังแก ด้านช่องทางการรังแก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ความเชื่อมโยงของการกลั่นแกล้งซ่ึงหน้ากับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
ณ ปัจจุบัน แม้ว่า ‘การกลั่นแกล้งซึ่งหน้า’ (Traditional bullying) และ ‘การรังแกกันผ่านโลก            

ไซเบอร์’ (Cyberbullying) นั้นจะถือเป็นประเภทของการกระทำที่แตกต่างกัน และมักได้รับการจำแนกออก
จากกันอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาโดยแคมเบลล์ และเบอร์แมน (2018)1 ได้นำเสนอผลลัพธ์จาก
การวิเคราะห์ว่า ‘การกลั่นแกล้งซึ่งหน้า’ และ ‘การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์’ นั้น ‘มีความเชื่อมโยงกัน’                  
ในลักษณะที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกัน กล่าวคือ ในหลายกรณี 
‘การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์’ ได้รับการตีความว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทำที่สามารถพิจารณา ได้ว่ามี
สาเหตุหรือความเชื่อมโยงมาจาก ‘การกลั่นแกล้งซึ่งหน้า’ ในมุมมองของ ‘ผู้ถูกกระทำ’       

 
ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของการกลั่นแกล้งซึ่งหน้ากับการรังแกกันผา่นโลกไซเบอร์ 

 
1 Marilyn Campbell and Sheri Bauman. (2018). Reducing Cyberbullying in Schools, International Evidence-Based Best Practices. Academic Press. DOI: 
www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
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 ‘การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์’ เป็นการที่อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูกนำมาใช้เป็น
เครื่องมือในการแสดงออกอย่างก้าวร้าวในอีกลักษณะหนึ่ง ในทางเดียวกัน ‘การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์’ ได้
ถูกนิยามว่า เป็น ‘การกระทำ หรือพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวที่แสดงออกโดยกลุ่ม หรือบุคคลใด ๆ ต่อเหยื่อ หรือ
ผู้ถูกกระทำผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการแสดงออก ในลักษณะที่เหยื่อไม่สามารถดำเนินการ
ใด ๆ เพ่ือปกป้องตัวเองได้’ อย่างไรก็ดี  หากอ้างอิงจากนิยามดังกล่าวข้างต้น คุณลักษณะเดียวที่ส่งผลให้       
‘การกลั่นแกล้งซึ่งหน้า’ และ ‘การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์’ มีความแตกต่างกันก็คือ ‘ความสามารถในการ
ตอบโต้ของผู้ถูกกระทำ’ ซึ่งในกรณีนี้ เหยื่อที่ต้องประสบกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น ‘อาจ’ สามารถ
ตอบโต้ต่อการแสดงออกเชิงก้าวร้าวนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม การตอบโต้ดังกล่าวนั้นอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ในทันที ดังเช่นในกรณีของเหยื่อท่ีต้องประสบกับการกลั่นแกล้งแบบซึ่งหน้า 

ทั้งนี้ ข้อจำกัดที่ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำในกรณีของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  ไม่สามารถตอบโต้
ต่อผู้กระทำได้ในทันทีคือ คุณลักษณะของ ‘สภาพแวดล้อมในเชิงดิจิทัล’ (Digital environment) ที่ประกอบ
ไปด้วย ‘ภาวะนิรนาม’ หรือการไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymity) (ในบางกรณี) และ ‘การเข้าถึงได้ตลอดเวลา
จากสาธารณะ’ (Publicity) ที่ถือเป็นคุณลักษณะเฉพาะของการแสดงออกเชิง ‘การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์’ 
เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น คุณลักษณะเฉพาะทั้ง 2  ข้อนี้  ยังถือเป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิ พลให้ผู้ถูกกระทำรู้สึก                  
‘หมดหนทาง’ หรือไม่มีอำนาจในการหยุด หรือหลีกหนีจากสถานการณ์เชิงลบที่กำลังประสบอยู่ได้อีกด้วย 

ในทางกลับกัน แม้ว่านิยามหรือความหมายซึ่งครอบคลุมในคำศัพท์ ‘การรังแกกันผ่านโลก             
ไซเบอร์’ จะได้รับการศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ผลลัพธ์ แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดปัจจัยเฉพาะที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหา และการปรับใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการในหลักสากลยังคงไม่นำมาซึ่ง
ข้อสรุป เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านมติเอกฉันท์ในการหาข้อสรุป หรือบทวิเคราะห์ทีม่ีการชี้แจงอย่างเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับปัจจัย หรือตัวชี้วัดที่แน่นอน ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา และผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 2 แต่
อย่างไรก็ตาม ในหลักสากล แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเกิดขึ้น (สถานที่) ของปัญหาการรังแกกันผ่าน
โลกไซเบอร์นั้น โดยส่วนมาก มีทิศทางที่เป็นไปในทางเดียวกันว่า ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์คือ 
พฤติกรรม หรือการกระทำที่มีเจตนาสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
อย่าง ‘ระบบอินเทอร์เน็ต’ เป็นเครื่องมือ3 ดังที่กล่าวไปในข้างต้น 

2.1.2 ความเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งรูปแบบของช่องทาง            

การเข้าถึง ตลอดจนรูปแบบการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในสังคมปัจจุบันนั้นจึงเป็นไปอย่างหลากหลายและ
แพร่ขยายอิทธิพลไปยังกลุ่มผู้ใช้งานปลายทางในระดับที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน    
ที่ถือเป็นกลุ่มผู้ใช้งานปลายทางที่มีทักษะความชำนาญ และความสามารถในการปรับใช้  หรือประยุกต์

 
2 Kowalski, Robin & Giumetti, Gary & Schroeder, Amber & Lattanner และ Micah. 2014. Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis 
of Cyberbullying Research Among Youth. Psychological bulletin. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 จาก: 140. 10.1037/a0035618. 
3 Kowalski, Robin & Giumetti, Gary & Schroeder, Amber & Lattanner และ Micah. 2014. Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis 
of Cyberbullying Research Among Youth. Psychological bulletin. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 จาก: 140. 10.1037/a0035618. 
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เทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์                    
ในการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนตัว ซึ่งในบางกรณี ความต้องการ
ดังกล่าว   อาจครอบคลุมการแสดงพฤติกรรม หรือการกระทำที่มีเจตนามุ่งร้ายอย่างการรังแกกันผ่านโลก            
ไซเบอร์4   ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

 

 
ภาพที่ 3 อัตราส่วนการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร ในปี พ.ศ. 2563  

โดยเรียงลำดับจากประเทศท่ีมีอตัราการเข้าถึงสูงที่สุด 
 

 

      ภาพที่ 4 ระยะเวลาเฉลีย่ต่อวันในการใช้งานระบบอินเทอร์เนต็ของคนไทย ท่ีมีเวลาเฉลีย่อยู่ 9.01 ช่ัวโมงต่อวัน   
ที่มา: www.twfdigital.com/blog/2020/02/global-digital-usage-stat-q1-2020/ 

  

 
4 สุภาวดี เจริญวานิช. 2560. การรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์: ผลกระทบและการป้องกันในวัยรุ่น. บทความวิชาการ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน2564 
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จากภาพข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลเมื่อในปี พ.ศ. 2563 อัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถใน             
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยต่อจำนวนประชากรในประเทศนั้นมีอัตราอยู่ที่ ร้อยละ 75 ซึ่ ง
อาจถือเป็น ตัวเลขที่ไม่สูงมาก หรือต่ำมากเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม หากนำตัวเลขดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน
กับปัจจัยด้านระยะเวลาเฉลี่ยใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตต่อวันของคนไทย จะพบได้ว่าคนไทยนั้นมีระยะเวลา
เฉลี่ยต่อวันใน การเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่สูงถึง 9.01 ชั่วโมง/วัน ซึ่งช่วงระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวนั้นถือ
เป็นตัวเลขที่สูงมากเป็นอันดับที่ 5 ของโลก กล่าวคือ เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอย่างระบบอินเทอร์เน็ตนั้นเป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 5 สถิติการใช้งานอุปกรณ์มอืถือ ระบบอินเทอร์เน็ต โซเชียลมเีดียเมื่อเปรียบเทียบกันกับจำนวนประชากร 

ในประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม ค.ศ. 2021  
 

 
ภาพที่ 6 ความแตกต่างระหวา่งสถิติการใช้งานอุปกรณ์มือถือ ระบบอินเทอร์เน็ต โซเชียลมเีดีย 

เมื่อเปรยีบเทียบกันกับจำนวนประชากรในประเทศไทย ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2020 และ ค.ศ. 2021 
ที่มา: www.datareportal.com/reports/digital-2021-thailand 
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จากภาพ อ้างอิงจากชุดข้อมูล ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2021 พบว่า จำนวนประชากรที่มีการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet users) นั้นมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ 7.4 หรือคิดเป็นจำนวนประชากรราว 3.4 
ล้านคน โดยประมาณจากปี ค.ศ. 2020 ส่งผลให้อัตราการเข้าถึง และใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศ
ไทยประจำเดือนมกราคม ค.ศ. 2021 นั้นมีตัวเลขอยู่ที่  ร้อยละ 69.5 ซึ่งเป็นอัตราการเข้าถึงที่สูงมาก                
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการเข้าถึง และใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของประชากรโลกที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 
59.5 เท่านั้น นอกจากนี้ หากพิจารณาในมิติของจำนวนผู้ใช้บริการปลายทาง หรือบุคคลที่มีบัญชีโซเชียลมีเดีย
ส่วนตัว (Active social media users) พบว่า ประเทศไทยมีสถิติตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่  ร้อยละ 78.7             
ซึ่งยังคงถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประชากรโลกที่มีอัตราอยู่ที่ ร้อยละ 53.6 
เท่านั้น 

 
ภาพที่ 7 สถิติการใช้งานอุปกรณ์มอืถือ ระบบอินเทอร์เน็ต โซเชียลมเีดียเมื่อเปรียบเทียบกันกับจำนวนประชากรทั่วโลก 

 ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2021  
 ที่มา: www.datareportal.com/reports/digital-2021-thailand 

ยิ่งไปกว่านั้น หากอ้างอิงจากชุดข้อมูลโดย ‘สถาบัน DQ’ (Digital Intelligence Quotient) ร่วม
ด้วย ยังพบอีกว่า เด็ก และเยาวชนไทยในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 8 -12 ปี นั้น มีพฤติกรรมที่มักจดจ่ออยู่กับ          
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมากถึง 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมจากหลายประเทศ
ทั่วโลกกว่า 3 ชั่วโมง และหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวแล้ว นั่นหมายถึงเด็ก และเยาวชนไทยนั้นมีความ
เสี่ยงต่อการประสบกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในอัตราที่สูงถึง ร้อยละ 60 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ
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อัตรา ความเสี่ยงในการประสบกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็ก และเยาวชนทั่วโลกนั้นมีตัวเลข
อยู่ที่ ร้อยละ 56 เท่านั้น5  

ในกรณีนี้ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ (ภายในสถานศึกษา) คือ ประเภทของเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เด็ก และเยาวชนไทยนิยมใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ด้วยอัตรา ร้อยละ 73 
และ ร้อยละ 48 ตามลำดับ6 จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ประเภทของภัยอันตราย หรือความเสี่ยงจากการใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ตที่เด็ก และเยาวชนไทยมีโอกาสพบเจอมากที่สุดคือ 1) ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซ
เบอร์  ที่มีอัตราความเสี่ยงอยู่ที่ ร้อยละ 49, 2) ปัญหาการเข้าถึงสื่อลามก อนาจาร และการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเรื่องเพศกับคนแปลกหน้า ที่มีอัตราความเสี่ยงอยู่ที่ ร้อยละ 19, 3) ปัญหาการติดเกมส์ออนไลน์ ที่มีอัตรา 
ความเสี่ยงอยู่ที่ ร้อยละ 12, และ 4) ปัญหาการถูกล่อลวงเพ่ือออกไปพบกับคนแปลกหน้า ที่มีอัตราความเสี่ยง
อยู่ที่ ร้อยละ 77     

อ้างอิงจากข้อมูลในข้างต้น หนึ่งในปัญหาหลักที่ควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับ
แรกคือ อัตราความเสี่ยงของการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของเด็ก และเยาวชนไทยที่สูงถึง ร้อยละ 49 ซึ่งถือ
เป็นค่าเฉลี่ยตัวเลขที่มีระดับความน่ากังวลมากกว่าอัตราค่าเฉลี่ยโลก ที่ค่าเฉลี่ยนั้นมีตัวเลขที่อยู่ ที่ ร้อยละ 47 
เท่านั้น8 ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยที่ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นข้อกังวลที่มีต่อเด็ก และเยาวชนไทยมากที่สุดก็
คือ บริบทพ้ืนฐานของสังคมไทยที่ระดับความสามารถในการปกป้อง หรือป้องกันเด็ก และเยาวชนไทยจาก            
การประสบกับปัญหาการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยแสดงออกมาเป็นค่าดัชนีความปลอดภัยของเด็กบน
โลกออนไลน์ (The Child Online Safety Index: COSI) ที่มีอัตราเพียง ร้อยละ 10.5 เท่านั้น ซึ่งตัวเลข
ดังกล่าวถือเป็นอัตราค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดในโลก9 

 
5 อนงนาฎ สิทธิคง. 2561. รายงานพิเศษ: สำรวจพฤติกรรมออนไลน์ เด็กไทยเสี่ยงภัยออนไลน์. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. จาก: 
https://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/news_detail/TNICT6103230010002 
6 อนงนาฎ สิทธิคง. 2561. รายงานพิเศษ: สำรวจพฤติกรรมออนไลน์ เด็กไทยเสี่ยงภัยออนไลน์. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. จาก: 
https://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/news_detail/TNICT6103230010002 
7 อนงนาฎ สิทธิคง. 2561. รายงานพิเศษ: สำรวจพฤติกรรมออนไลน์ เด็กไทยเสี่ยงภัยออนไลน์. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. จาก: 
https://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/news_detail/TNICT6103230010002 
8 อนงนาฎ สิทธิคง. 2561. รายงานพิเศษ: สำรวจพฤติกรรมออนไลน์ เด็กไทยเสี่ยงภัยออนไลน์. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. จาก: 
https://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/news_detail/TNICT6103230010002 
9 Low Youjin. 2020. Global study warns of ‘cyber pandemic’ among children; biggest risk for S’porean kids is cyber bullying. Today, Mediacorp Pte 
Ltd. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. จาก: https://www.todayonline.com/singapore/global-study-warns-cyber-pandemic-among-children-biggest-risk-
sporean-kids-cyberbullying 
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ภาพที่ 8 กราฟเปรียบเทียบคะแนน COSI ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 30 ประเทศจากทั่วโลก                                                                                

ที่มา: www.childlinethailand.org/th/child-online-safety-concerns/ 

 
ภาพที่ 9 คะแนนเปอร์เซ็นไทล์ COSI ของประเทศไทยเมื่อเปรยีบเทียบกันกับอีก 30 ประเทศจากทั่วโลก                                                    

ที่มา: https://www.dqinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/26.-Thailand.pdf 
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สืบเนื่องจากค่าดัชนีความปลอดภัยของเด็กบนโลกออนไลน์ (The Child Online Safety Index: 
COSI) ของประเทศไทยที่มีค่าในระดับต่ำที่สุดจาก 30 ประเทศที่ทำการเก็บข้อมูล เมื่อพิจารณารายละเอียด
ของคะแนนรายด้านที่แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนของประเทศไทยนั้นมีคะแนนสูงในด้านของโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แต่องค์ความรู้ในด้านทักษะการใช้งานดิจิทัล การศึกษาให้คำแนะนำ และวินัย          
ในการใช้งานดิจิทัลมีค่าคะแนนในระดับต่ำมาก ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  
ที่ยังคงมีข้อกังวลด้านวิธีการจัดการปัญหาของเด็ก และเยาวชนไทยที่ประสบกับเหตุการณ์การรั งแกกัน      
ผ่านโลกไซเบอร์ ผู้ซึ่งมักจะเลือกจัดการปัญหาด้วยตนเอง หรือเลือกเข้าหากลุ่มเพ่ือนในวัยเดียวกัน            
เพ่ือบอกเล่าปัญหา และขอคำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนความช่วยเหลือจากกลุ่มเพ่ือนในวัยเดียวกันมากกว่า
กลุ่มผู้ใหญ่ อาทิ ผู้ปกครอง หรือครูที่ปรึกษา เนื่องด้วยเหตุผลด้านระดับความเชื่อใจ หรือระดับความเชื่อมั่นใน
วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มผู้ใหญ่ในมุมมองของเด็ก และเยาวชนไทยนั้นมีไม่มาก
เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองในด้านของความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวตน ความมั่นใจ หรือ
ความเป็นส่วนตัวของเด็ก และเยาวชนหากต้องมีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับกลุ่ม
ผู้ใหญ่ ได้รับทราบ10 และ 11  

2.2 สาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
การศึกษาสาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  สามารถแบ่งการนำเสนอโดยจำแนก

เป็น 4 กลุ่มได้แก่ เด็กในช่วงอายุระดับประถมศึกษา เด็กและเยาวชนในช่วงอายุระดับมัธยมศึกษา เยาวชน
ในช่วงมหาวิยาลัย และมกลุ่สตรี 

2.2.1 สาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็กในช่วงอายุระดับประถมศึกษา  

 

ภาพที่ 10 ภาพรวมสาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็กในช่วงอายุระดับประถมศึกษา 
 

 
10 พินวา แสนใหม่. 2563. การรังแกทางไซเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ สาเหตุ และแนวทางการจัดการปัญหา. วิทยานิพนธ์ ศศ. ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม). สถาบันบัณฑิตพัฒ-
นบริหารศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 
11 อมรทิพย์ อมราภิบาล. 2559. เหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชน: ปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการปรึกษาบุคคลที่สาม. วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของกลุ่มเด็กในช่วงอายุ
ระดับประถมศึกษา ที่โดยส่วนใหญ่ เด็กในกลุ่มนี้จะมีช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี หรือหากเปรียบเทียบตามหลัก
จิตวิทยาแล้ว กลุ่มเด็กในช่วงอายุระหว่าง 6 -10 ปี นั้นจะถูกจัดเป็นกลุ่มเด็กในช่วง ‘วัยเด็กตอนกลาง’   
ในขณะที่กลุ่มเด็กในช่วงอายุระหว่าง 11-13 ปี นั้นจะถูกจัดเป็นกลุ่มเด็กในช่วง ‘วัยเด็กตอนปลาย หรือ
ระยะแรกรุ่น’12 อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยด้านช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวระหว่างวัย และความคลาดเคลื่อนของ 
การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล ส่งผลให้ในบางกรณี กลุ่มเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 7 -14 ปี นั้นยังถูกจัดให้เป็น  
กลุ่มท่ีมีช่วงอายุที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภท ‘วัยเด็ก’ เช่นเดียวกัน13 

กล่าวคือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว หรือการรังแกกันผ่านโลก              
ไซเบอร์ของกลุ่มเด็กในช่วงอายุระดับประถมศึกษามากที่สุดคือ ‘ช่วงอายุ’ หรือพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็ก              
ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด เพราะมีความเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงเข้ากับปัจจัยอ่ืน ๆ ในแต่ละช่วงเวลาอย่างมี
นัยยะสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่พัฒนาการ หรือความเติบโตทางสมอง     
ในส่วนของทักษะด้านการรับรู้ การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจนั้นยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ  

นอกจากนี้ เด็กในช่วงอายุนี้ยังมีแนวโน้มที่จะขาดวิจารณญาณในการคิด การยับยั้งชั่งใจ รวมไปถึง
การมีทักษะการสื่อสารในลักษณะแนวเดียว กล่าวคือ เด็กมักเลือกที่จะสื่อสารออกไปอย่างตร งไปตรงมา            
โดยปราศจากการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนในหลากหลายมิติ ส่งผลให้การสื่อสารของเด็กมักมี               
ความผิดพลาด และมีความเสี่ยงในการส่งผลเสียต่อทั้งตนเอง และบุคคลรอบข้างในระดับสูง กล่าวคือ กลุ่มเด็ก
ในช่วงอายุระดับประถมศึกษานั้นยังไม่มีวุฒิภาวะมากเพียงพอในการปกป้องทั้งความปลอดภัยของตนเอง และ
ผู้อื่น จากโลกไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองให้ปราศจากการควบคุมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา14  

ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาในบริบทของประเทศไทยนั้น พบว่า กลุ่มเด็กในสภาพสังคมยุคปัจจุบัน
นี้ได้รับการผลักดันให้เข้าถึงสื่อออนไลน์ในระยะเวลาที่รวดเร็วมากเกินความพร้อมของตัวเด็กเองโดยปราศจาก
การกำกับดูแลอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การที่ผู้ปกครองเลือกปล่อยให้เด็กได้ใช้เวลาอยู่กับสื่อ และอุปกรณ์
ดิจิทัล อาทิ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เพ่ือให้เด็กนิ่ง ไม่ รบกวนผู้ อ่ืน หรือในบางกรณี ก็เพ่ือ
จุดประสงค์ในการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือระบบแอพพลิเคชั่น แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มเด็กในช่วง
วัยดังกล่าวอาจยังไม่มีความพร้อมมากเพียงพอในการทำความเข้าใจ หรือรับสารจากวิธีการสื่อสารที่ไม่เอ้ือต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ และส่งผลต่อประสบการณ์ หรือวิถี
ชีวิตประจำวันโดยตรง 

ดังนั้น เด็กบางคนจึงมีทักษะการสื่อสาร และทักษะการเข้าสังคมในระดับที่ต่ำ เนื่องจากการถูก
ดึงดูดความสนใจโดยสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลในการหยุดยั้งพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  ด้วยโอกาสการเข้าถึง

 
12 ผศ.ดร.อรนุช ลิมตศิริ. หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (Curriculum and instruction in elementary level). ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564. DOI: http://old-book.ru.ac.th/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=EE353(51) 
13 ออกมาเล่น. 2560. ‘ช่วงวัย’ ของเด็กกับพัฒนาการเรียนรู้. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564. DOI: 
https://www.kidactiveplay.com/content.php?types=learn&content_detailid=65 
14 ธาม เชื้อสถาปนศิริ, ดร.อาทิตยา สมโลก, และ ดร.รดี ธนารักษ์. 2562. คู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 .จาก: http://www.thaimediafund.or.th/uploads/files/GUIDELINE.pdf  
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ประเภทเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกันกับช่วงอายุ และพัฒนาการรับรู้ของเด็ก นอกจากนี้                 
ในหลาย ๆ ครั้ง เนื้อหาในระบบดิจิทัลนั้นอาจเป็นชุดเนื้อหาที่ไม่ได้รับการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ
ก่อนการนำเสนอให้กับเด็ก ส่งผลให้เด็กจดจำ เลือกที่จะเลียนแบบ และพัฒนาสารที่ได้รับกลายเป็นความเคย
ชินด้านการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในท้ายที่สุด โดยหากชุดเนื้อหาดังกล่าวนั้นเป็นประเภทเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม นั่นหมายถึงเด็กก็จะมีรูปแบบการแสดงออกด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน15  

โดยสรุป คำว่า สื่อดิจิทัล โลกออนไลน์ อุปกรณ์ดิจิทัล หรือแม้แต่การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ยัง
เป็น ชุดคำศัพท์ที่มีความ ‘เป็นนามธรรมสูงมาก’ เกินความเข้าใจโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่ม
เด็กในช่วงอายุระดับประถมศึกษา16 เนื่องด้วยพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้  อาจยังไม่เปิดกว้าง
เพียงพอจนสามารถตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาการกลั่นแกล้งซึ่งหน้า หรือปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์
ได้อย่างครอบคลุม ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านลักษณะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนี้คือ 
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม มีความใกล้ตัวมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงกายภาพ และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตประจำวันของเด็ก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นปัญหาการรังแกกัน
ผ่านโลกไซเบอร์ จึงกลายเป็นสิ่งที่กลุ่มเด็กในช่วงอายุระดับประถมศึกษานั้นไม่สามารถตระหนักทำความเข้าใจ 
ระมัดระวัง และคิดหาวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กในช่วงอายุระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้รับการให้การดูแลอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และสอดคล้องกันกับช่วงวัยของเด็กโดยผู้ปกครอง กล่าวคือ กลุ่มเด็กที่ถูกผลักดันให้เข้าถึงสื่อ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปล่อยปะละเลยนั้น ถือเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านพัฒนาการเรียนรู้    
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็ก อีกท้ังยังกล่าวได้ว่า เด็กในกลุ่มดังกล่าวนั้นมีแนวโน้ม
ที่จะกลายเป็นทั้งบุคคลที่รังแกผู้อ่ืน รวมไปจนถึงการตกเป็นเหยื่ อของการรังแกโดยบุคคลอ่ืนได้มากขึ้น        
ในอนาคตเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุเพราะเด็กกลุ่มดังกล่าวนั้นยังคงขาดประสบการณ์ และทักษะการเรียนรู้           
ที่เหมาะสมต่อการปรับตัวหรือเติบโตกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภายนอกได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะความรู้ 
ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการสั่งสม และขัดเกลาประสบการณ์ด้วยความรู้ 
ความเข้าใจ และความเอาใจใส่โดยผู้ปกครอง17 นั่นเอง  

อีกนัยหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าเด็กในกลุ่มดังกล่าวที่ถูกละเลยนั้น ถือเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวในลักษณะที่เป็นไปในเชิงลบ และไม่เอ้ือต่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมของเด็ก ซึ่งหากพิจารณา
ข้อจำกัดส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าวของตัวเด็กร่วมกันกับแนวคิดที่ว่าด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ดังข้างต้นแล้ว 
สามารถกล่าวได้ว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบให้ตัวเด็กต้องเผชิญกับคุณลักษณะ หรือปัจจัยส่วนบุคคล และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบในเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก นั้นคือ ‘ผู้ปกครอง’ ผู้ซึ่งมีหน้าที่

 
15 ธาม เชื้อสถาปนศิริ, ดร.อาทิตยา สมโลก, และ ดร.รดี ธนารักษ์. 2562. คู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 .จาก: http://www.thaimediafund.or.th/uploads/files/GUIDELINE.pdf 
16 ชัชฎาภรณ์ พรมนอก, สุพร อภินันทเวช, และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์. 2558. พฤติกรรมการข่มเหงรังแกกันบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร; การศึกษาเชิงคุณภาพ. มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
17 Ann Frisén, Sofia Berne, และ Lina Marin. 2014. Swedish pupils' suggested coping strategies if cyberbullied: Differences related to age and gender. 
Scandinavian journal of psychology. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 .จาก: 55. 10.1111/sjop.12143. 
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สร้าง กระตุ้น และรักษาการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเชิงบวกให้กับเด็กในตลอดช่วง
ระยะเวลาการพัฒนาการเติบโต เพ่ือให้เด็กในความรับผิดชอบได้มีประสบการณ์ ทักษะความสามารถ           
ที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ 

ในกรณีนี้ ตัวอย่างของคุณลักษณะ และผลกระทบต่อตัวเด็กที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับครอบครัว
นั้นประกอบไปด้วย การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การแสดงออกด้านพฤติกรรมอย่างก้าวร้าว รุนแรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ การลงมือกระทำ หรือสื่อสารโดยปราศจาก          
การไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน การสร้างแรงกดดันด้วยการเปรียบเทียบ การปล่อยปละละเลย หรือไม่ให้ความสนใจ
ในกิจกรรมที่เด็กสนใจ หรือกำลังกระทำ การเมินเฉย ปล่อยผ่าน หรือไม่เข้าแทรกแซงเมื่อเด็กกระทำผิด     
การเสพติดสารเสพติด และสิ่งมึนเมา การขาดการสื่อสารด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจอย่าง
สม่ำเสมอ การมองข้ามการสร้างแรงบันดาลใจ หรือมอบแรงสนับสนุน และแรงกระตุ้นแก่เด็ก  

นอกจากนี้ ในบริบทของประเทศไทย ยังมีการพบอีกด้วยว่า ในบางครั้ง ผู้ปกครองนั้นมักเลือก
แสดงออกต่อเด็กในการกำกับดูแลด้วยการตอกย้ำ และรำลึกถึงความผิดพลาดของเด็กด้วยการใช้รูปแบบภาษา 
และทัศนคติในเชิงลบ การไม่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแก่คำบอกเล่าของเด็ก การแอบอ้าง โน้มน้าว หลอกล่อ         
และผิดสัญญา เพ่ือจุดประสงค์ในการกระตุ้น หรือผลักดันเด็ก การจัดลำดับความสำคัญโดยยกระดับ               
ความอาวุโสเหนือเหตุผล การไม่ยินดี หรือนิ่งเฉยในความสำเร็จของเด็กแม้ในเรื่องเล็กน้อย การไม่กล่าวชื่นชม 
หรือมอบรางวัลเพ่ือสร้างกำลังใจแก่เด็ก รวมไปจนถึงการปิดกั้นการขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับเด็กด้วย
การกำหนดขอบเขต หรือการสร้างวาทะกรรมเก่ียวกับ ‘ความเป็นส่วนตัวของครอบครัว’ เป็นต้น 

โดยมาก แม้จุดประสงค์ของการแสดงออกในลักษณะข้างต้นโดยผู้ปกครองนั้นจะเป็นไปโดย
ความรู้สึกเชื่อมั่นในความหวังดี ความเหมาะสม หรือความรู้สึกเคยชิน แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบพฤติกรรม
ทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นอิทธิพลเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กในช่วงอายุระดับประถมศึกษา 
ที่อาจจดจำ เรียนรู้ และเลียนแบบการแสดงออกในลักษณะดังกล่าวได้เมื่อโตขึ้น ทั้งนี้ นอกเหนือไปจาก
ผลกระทบเชิงลบ  ที่เด็กอาจสร้างความเสียหายให้กับผู้อ่ืนในอนาคตแล้ว ในส่วนของผลกระทบโดยตรงต่อ           
ตัวเด็กท่ีต้องเผชิญกับพฤติกรรมในลักษณะข้างต้นในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ตามวัยนั้น เด็กมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตขึ้น โดยปราศจากความเชื่อใจ ความรู้สึกเปิดใจ และความต้องการในตัวตนของผู้ปกครอง เนื่องด้วย
พัฒนาการเรียนรู้ที่ก่อตัวขึ้นจากประสบการณ์เชิงลบด้วยเช่นเดียวกัน18 19 20 21 

 
18 ชัชฎาภรณ์ พรมนอก, สุพร อภินันทเวช, และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์. 2558. พฤติกรรมการข่มเหงรังแกกันบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร; การศึกษาเชิงคุณภาพ. มหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
19 ณัฐรัชต์ สาเมาะ, พิมพวัลย์ บุญมงคล, Timo T. Ojanen, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, Thomas E. Guadamuz. 2014. Youth Perceptions on Cyberbullying (การรับรู้ของ
เยาวชนต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์). Journal of Behavioral Science for Development. DOI: 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jbsd/article/view/3993/3968 
20 Ann Frisén, Sofia Berne, และ Lina Marin. 2014. Swedish pupils' suggested coping strategies if cyberbullied: Differences related to age and gender. 
Scandinavian journal of psychology. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 .จาก: 55. 10.1111/sjop.12143. 
21 สุริยา ฆ้องเสนาะ. 2561. ปัญหาการรังแกกัน (Bullying) ในสถานศึกษา. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=52582&filename=house2558  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ   หน้า | 15 

กล่าวคือ หากพิจารณาโดยอ้างอิงจากแนวคิดตามหลักทฤษฎีนิเวศวิทยาแล้ว พัฒนาการด้าน              
การเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลาของเด็กคือ พัฒนาการส่วนบุคคลที่ได้รับอิทธิพลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ           
สิ่งรอบตัว ในแต่ละช่วงเวลา โดยที่ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับ ‘สมาชิกในครอบครัว’ ในทุกช่วงเวลานั้นสามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลเหนือตัวบุคคล ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล และระหว่างบุคคลได้ทั้งในเชิงบวก 
และเชิงลบ ซึ่งในกรณีนี้ ปฏิสัมพันธ์ หรือความสัมพันธ์ที่เป็นไปในเชิงลบภายในครอบครัว จะส่งผลให้เด็ก              
ซึมซับ และได้รับการปลูกฝังพัฒนาการด้านการเรียนรู้ หรือทัศนคติที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกในเชิงลบ 
และมีแนวโน้มที่จะเลือกแสดงอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นออกมาในลักษณะของพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว รุนแรง 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในอนาคต 

2.2.2 สาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ
ระดับมัธยมศึกษา 

 

ภาพที่ 11 ภาพรวมสาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุระดับมัธยมศึกษา 

 แม้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ
ระดับมัธยมศึกษานั้น มีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับปัจจัยที่มีอิทธิพลเหนือเด็กในช่วงอายุระดับประถมศึกษา               
แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการรังแกกันโดยเด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้นั้นจะเป็นไปอย่างรุนแรงหลากหลาย 
และอาจเกิดข้ึนในอัตราความถ่ีที่มากข้ึนตามช่วงอายุของเด็กและเยาวชนที่มีการเติบโตมากข้ึน 

นอกจากนี้ ยังสามารถกล่าวได้อีกเช่นเดียวกันว่า ช่วงอายุระดับมัธยมศึกษานั้นถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของ ช่วงอายุที่มีการเกิดขึ้นของปัญหาการกลั่นแกล้งซึ่งหน้า หรือการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์มากที่สุด 
กล่าวคือ การที่บุคคลใด ๆ ต้องเผชิญกับประสบการณ์การกลั่นแกล้ง หรือการรังแกกัน ทั้งในสถานะของ
ผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำนั้น เกือบทั้งหมดนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมมากที่สุดในช่วงอายุ
ระดับมัธยมศึกษา พร้อมด้วยแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อไปในระยะยาว22 

 
22 Kowalski, Robin., Giumetti, Gary., Schroeder, Amber., และ Lattanner, Micah. 2014. Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of 
Cyberbullying Research Among Youth. Psychological bulletin. DOI: 140. 10.1037/a0035618. 
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 เนื่องด้วยปัจจัยด้านพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุระดับมัธยมศึกษา ที่ถือ
เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจน และรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ในระดับที่มีอิทธิพลต่อทั้งตนเอง และผู้คนรอบข้างอย่างเป็นรูปธรรม    
มากที่สุด โดยที่การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนั้นส่งผลให้เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้มีอารมณ์ความรู้สึก และ             
ความต้องการที่จะเติมเต็มหรือชดเชยอารมณ์ความรู้สึก และความต้องการส่วนบุคคลที่ขาดหายไป หรือไม่เคย      
ได้รับมาก่อนในช่วงวัยเด็ก ซึ่งประเภทของอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการดังกล่าวนั้น อาจประกอบด้วย23  
1) ความต้องการด้านเพศ (Sexual needs) 2) ความต้องการด้านการปรับตัวเข้าสู่การตระหนักรู้ (Need for 
an altered state of consciousness) 3) ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ หรือเชี่ยวชาญในด้านใด
ด้านหนึ่ง (Need for achievement and mastery altered)  4) ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
(Need to belong)  5) ความต้องการที่ จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล อ่ืน (Need for relationship) และ           
6) ความต้องการที่จะบรรลุการได้มาซึ่งการมีตัวตนที่แท้จริงของตนเอง (Need for self-actualization and 
the transcendence of self) ซึ่งภายใต้มุมมองของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุระดับมัธยมศึกษานั้นเข้าถึง 
และใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอาจเป็นหนึ่งในวิธีการหรือช่องทางสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาสามารถได้มา          
ซึ่งความต้องการดังกล่าวได้24 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความต้องการในลักษณะข้างต้นร่วมกันกับปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทัศนคติของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุระดับ
มัธยมศึกษาด้วยแล้ว การเลือกใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือจุดประสงค์ในการเสาะหา หรือบรรลุความต้องการ
ส่วนบุคคลดังข้างต้นนั้นอาจกลายเป็นอิทธิพลด้านลบที่ส่งผลกระทบในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ต่อทั้งตัวเด็ก
และเยาวชน และผู้คนรอบข้างได้ เนื่องจากปัจจัยด้าน ‘การขาดทักษะการสื่อสารเพ่ือการสร้างตัวตน’ หรือ
การรู้จักตนเอง (Intrapersonal communication) หรือในอีกนัยหนึ่งคือ ทัศนคติในช่วงวัยเด็กที่ไม่ได้รับ            
การขัดเกลาอย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจ และใส่ใจโดยผู้ปกครอง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมายังปัจจุบัน 

กล่าวคือ หากเด็กและเยาวชนในช่วงอายุระดับประถมศึกษาบางรายผู้ซึ่งมีประสบการณ์ส่วนตัว 
หรือกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม หรือไม่ได้รับความเข้าใจ และความใส่ใจมากนักใน
อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากผู้ปกครอง ได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กและ
เยาวชนในช่วงอายุระดับมัธยมศึกษาที่มีความต้องการในการ ‘สร้างตัวตน’ ของตนเองนั้น การเลือกเข้าถึง 
และใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในฐานะวิธีการบรรลุความต้องการดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มที่จะกลายเป็น ‘ทัศนคติ
ด้านลบ’  ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้เกิด ‘การแสดงออกด้านพฤติกรรมในด้านลบ’ หรือเชิงก้าวร้าวสูงมาก 

 
23 วรพงษ์ วิไล และ เสริมศิริ นิลดำ. 2561. พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย. CRRU Journal of Communication, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
24 Abraham, Bindu. 2020. The attitude of Adolescent towards Social Media. International Journal of Advanced Research. DOI: 8. 443-453. 
10.21474/IJAR01/10480. 
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เนื่องด้วยเหตุผลว่า ‘ทัศนคติ’ นั้นถือเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สื่อสารให้ได้รับทราบว่าบุคคลหนึ่งนั้นคิด 
รู้สึก และต้องการมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะใดกับผู้คน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ 25 ในอีกนัยหนึ่ง ทัศนคติคือ 
ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล และผลกระทบโดยตรงต่อ ‘การแสดงออกด้านพฤติกรรม’ ของบุคคลใด ๆ โดยที่
แหล่งที่มา หรือจุดเริ่มต้นของการกระบวนการพัฒนาสู่การเป็นทัศนคติในลักษณะใด ๆ ที่เด็กและเยาวชน
ยึดถือนั้นมีสาเหตุมาจาก 1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific experiences) 2. การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
(Communication from others) 3. บุคคล หรือสิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) และ 4. ความเกี่ยวข้องกับ
สถาบัน (Institutional factors)26 

กล่าวคือ สาเหตุดังข้างต้นนั้นล้วนแต่เป็นคุณลักษณะที่ 1. เกิดจากกระบวนการหรือประสบการณ์    
การเรียนรู้ในอดีตเมื่อครั้งยังเด็ก 2. มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อตัวเด็กในลักษณะของความรู้สึก หรือสภาพ
จิตใจ ที่ส่งผลต่อเนื่องไปยังความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ และปฏิสัมพันธ์ รวมไปจนถึงปฏิกิริยาต่อสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 3. รูปแบบของความเป็นถาวร หรือเปลี่ยนแปลงได้ยากมาก เนื่องจากองค์ประกอบสำคัญอย่าง
องค์ประกอบทางปัญญา (Cognitive component) องค์ประกอบทางความรู้สึก (Affective component) 
และองค์ประกอบทางพฤติกรรม (Behavioral component)27 ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาแต่กำเนิด   
แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ตามวัย โดยในกรณีนี้ หมายถึงการได้รับการขัดเกลาอย่างถูกต้อง    
ด้วยความเข้าใจ และใส่ใจโดยผู้ปกครองนั่นเอง 

  ทั้งนี้ ในกรณีของเด็กที่เติบโตเข้าสู่ช่วงวัยระดับมัธยมด้วยการมองเห็น รู้สึก ซึมซับ และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ส่วนบุคคลจากอิทธิพลภายในครอบครัวที่สมาชิกในสถาบันมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อกัน 
หรือไม่เหมาะสมต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ผู้ปกครองมักเลือก ‘การลงโทษทาง
ร่างกาย’ (Corporal punishment) รวมไปจนถึงการลงโทษด้วยคำพูดที่รุนแรง (Verbal punishment) เมื่อ
เด็กและเยาวชนทำผิดเพ่ือจุดประสงค์ในการสร้าง หรือฝึกฝนระเบียบวินัย (Discipline) ให้กับเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเนื่องนั้น ถือเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาให้เด็กและเยาวชนนั้นมีการยึดมั่นในทัศนคติที่ไม่
ถูกต้อง กล่าวคือ ทัศนคติเชิงลบที่มีความถาวร ในท้ายที่สุด28 

ประเทศไทยในกรณีนี้ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ผู้ปกครอง หรือหนึ่งในสถาบันที่มีความ
เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลโดยตรงอย่างแนบแน่นมากท่ีสุด มักเลือกใช้การลงโทษทางร่างกายในฐานะรูปแบบ หรือ
วิธีการตอบสนองต่อพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ของเด็กและเยาวชนที่ขัดต่อมาตรฐานทางสังคม หรือหลัก  
ความเชื่อโดยผู้ปกครอง พร้อมด้วยการยึดมั่นว่าวิธีการลงโทษทางร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สมควร และ
เหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จนส่งผลให้ในท้ายที่สุด การลงโทษทาง

 
25 วรพงษ์ วิไล และ เสริมศิริ นิลดำ. 2561. พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย. CRRU Journal of Communication, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
26 วรพงษ์ วิไล และ เสริมศิริ นิลดำ. 2561. พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย. CRRU Journal of Communication, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
27 วรพงษ์ วิไล และ เสริมศิริ นิลดำ. 2561. พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย. CRRU Journal of Communication, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
28 Pennsylvania Family Support Alliance (PAFSA). Strong Parents, Safe Kids: Discipline & Parenting Styles. DOI: https://pafsa.org/strong-parents-safe-
kids-discipline-parenting-styles/  
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ร่างกายนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งเด็กและเยาวชนเข้าใจ หรือยอมรับได้ว่าเป็น ‘บรรทัดฐานทางสังคม’            
ในการรับรู้ของพวกเขาเช่นเดียวกัน29 ในอีกนัยหนึ่ง เด็กและเยาวชนจะได้รับการปลูกฝังว่า การเลือกใช้              
ความรุนแรงเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกโกรธนั้น ‘เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้’ ในท้ายที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ได้มีผลการศึกษาที่นำเสนอว่า การลงโทษทางร่างกายกับเด็กและเยาวชนโดย
ผู้ปกครองนั้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาการด้าน
ทัศนคติของเด็กและเยาวชน เนื่องจากประสบการณ์ความรุนแรงทั้งทางร่างกาย และวาจาที่ผู้ปกครองแสดง
ออกมานั้น จะเป็นไปในลักษณะของการสื่อถึงอารมณ์โกรธ ความไม่เข้าใจ ความไม่พอใจ ความไม่เชื่อมั่น 
ตลอดจนความไม่ต้องการในบางสิ่งบางอย่างจากตัวเด็กทั้งในเชิงการรับฟัง หรือการมองเห็น ซึ่งสำหรับเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุระดับมัธยมที่พัฒนาการด้านการเรียนรู้อยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
แล้วนั้น การเลือกสื่อสารด้วยความรุนแรงของผู้ปกครองจึงเปรียบได้กับการสร้างบาดแผล ข้อจำกัด หรือใน
บางกรณีอาจรวมถึงจุดสิ้นสุดในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองของตัวเด็กและเยาวชน30  

นอกจากนี้ ในบางกรณี บาดแผล หรือข้อจำกัดดังกล่าวนั้นมักจะมีอิทธิพลเชิงลบต่อเด็กและ
เยาวชนในระยะยาวด้วยเหตุผลด้านผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน กล่าวคือ เด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการลงโทษทางร่างกายโดยผู้ปกครองนั้นอาจมีอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ปกครอง หรือสมาชิกใน
ครอบครัวในรูปแบบของความกลัว ความเสียใจ ความเจ็บปวดทางร่างกาย และความรู้สึกต่อต้าน หรือการปิด
กั้นตนเองจากผู้ปกครอง และแม้ว่าช่วงระยะเวลาในการลงโทษทางร่างกายจะจบลง แต่อย่างไรก็ตาม 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างตัวเด็ก และผู้ปกครองนั้นจะดำเนินต่อไปด้วยการสั่งสมประสบการณ์ 
ความทรงจำ และอารมณ์ความรู้สึกในเชิงลบ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทัศนคติเชิงลบของตัวเด็กสืบต่อไป  

ยิ่งไปกว่านั้น หากความสัมพันธ์เชิงลบในครอบครัวนั้นได้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการพูดคุย                
สร้างความเข้าใจ หรือแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบระหว่างกัน เด็กและเยาวชนในครอบครัวดังกล่าวนั้น       
มีแนวโน้มที่อาจเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence quotient) และความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional quotient) ในระดับต่ำ หรือในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้      
การแสดงออกด้านพฤติกรรม และปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ไปยังทักษะการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนในระยะยาวได้31 32 33  

 
29 Elizabeth T. Gershoff. 2010. More Harm Than Good: A Summary of Scientific Research on the Intended and Unintended Effects of Corporal 
Punishment on Children. DOI: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1565&context=lcp 
30 Elizabeth T. Gershoff. 2010. More Harm Than Good: A Summary of Scientific Research on the Intended and Unintended Effects of Corporal 
Punishment on Children. DOI: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1565&context=lcp 
31 Elizabeth T. Gershoff. 2010. More Harm Than Good: A Summary of Scientific Research on the Intended and Unintended Effects of Corporal 
Punishment on Children. DOI: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1565&context=lcp 
32 Menzi Mabunda. 2019. Why spanking is not an effective form of punishment. BabyYumYum. DOI: https://babyyumyum.co.za/why-spanking-is-not-
an-effective-form-of-punishment/ 
33 Berzenski, Sara R, and Tuppett M Yates. 2013. Preschoolers' emotion knowledge and the differential effects of harsh punishment. Journal of 
family psychology: JFP: journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association (Division 43) vol. 27,3. DOI: 463-72. 
doi:10.1037/a0032910 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่เด็กและเยาวชนผู้ซึ่งพัฒนาทัศนคติของตนเองมาจากประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลบ 
กล่าวคือ การไม่ได้รับความเข้าใจ เอาใจใส่ ขัดเกลาอย่างถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งยังได้รับการปฏิบัติ             
เชิงก้าวร้าว รุนแรงจากผู้ปกครอง ได้ตัดสินใจที่จะเลือกเติมเต็มความต้องการของตนเองด้วยการเข้าถึง และใช้
งานระบบอินเทอร์เน็ตนั้นหมายถึง เด็กและเยาวชนคนดังกล่าวมีความเสี่ยง หรือแนวโน้มสูงมากที่จะเลือกใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตในฐานะช่องทาง หรือวิธีการในการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว รุนแรง                    
ทั้งในลักษณะของการได้มาซึ่งความต้องการ การแสดงออกถึงตัวตน หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน                 
ด้วยความเชื่อมั่นดังเช่นที่เขาหรือเธอเรียนรู้มาจากผู้ปกครองเมื่อครั้งในอดีตด้วยทัศนคติที่ว่า การแสดงออก
ด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว ในลักษณะดังกล่าวนั้นคือ สิ่งปกติทั่วไปที่สามารถกระทำได้นั่นเอง34 

โดยสรุป สามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์ในอดีตและอิทธิพลเชิงลบจาก ‘ครอบครัว’ ถือเป็น
ปัจจัยหลักที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงถึงปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ
ระดับมัธยมศึกษาอย่างมีนัยยะสำคัญ กล่าวคือ เด็กและเยาวชนผู้ซึ่งเติบโตเข้าสู่ช่วงอายุ และรูปแบบสังคมใน
ระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังทัศนคติต่อ ‘ความรุนแรง’ ในฐานะของ ‘สิ่งที่สามารถทำได้’ มาโดยตลอด
ตั้งแต่เด็กนั้น มีแนวโน้มที่จะแสดงออกถึงทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรง ดังเช่นที่ประสบ ซึมซับ หรือเลียนแบบ
มาจากผู้ปกครอง ดังกล่าวนั้นต่อผู้อื่นด้วยความรู้สึกที่เป็นปกติด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ด้วยเพราะข้อจำกัด
ของการเข้าถึง และรูปแบบการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การแสดงออกถึงทัศนคติเกี่ยวกับ                 
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในที่นี้ จึงเป็นไปในลักษณะของการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว หรือ
ที่นิยามได้ว่าเป็นปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ตามที่กล่าวไปในข้างต้นนั่นเอง 

2.2.3 สาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนในช่วงอายุ
ระดับอุดมศึกษา 

 

ภาพที่ 12 ภาพรวมสาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนในช่วงอายุระดับอุดมศึกษา 

 
34 Elizabeth T. Gershoff. 2010. More Harm Than Good: A Summary of Scientific Research on the Intended and Unintended Effects of Corporal 
Punishment on Children. DOI: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1565&context=lcp 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนในช่วงอายุระดับอุดมศึกษา                
ในกรณีนี้ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาที่มีทั้งสาเหตุ และผลกระทบต่อบุคคล และสังคมในระดับต่าง ๆ               
ในลักษณะที่ยืดเยื้อ รุนแรง และมีแนวโน้มในการจัดการแก้ไขได้ยากมากท่ีสุด เนื่องด้วยอิทธิพลด้านระยะเวลา
ที่เยาวชนต้องเผชิญ แบกรับ หรือทนทุกข์จากประสบการณ์เม่ือในครั้งอดีตมาอย่างยาวนาน หรือต่อเนื่องโดยที่
ปัญหาดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการรับฟัง แก้ไข หรือเยียวยาอย่างถูกต้องแม้กระทั่งในช่วงเวลาปัจจุบันที่เยาวชน
กลุ่มนี้ได้เติบโตขึ้นแล้วก็ตาม 

 
ภาพที ่13 ตัวอย่างมุมมองการเกิดขึ้นของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยเด็กและเยาวชน ที่นำเสนอแนวคิดว่าเหยื่อผู้ถูกกระทำสามารถ

กลายเป็น ‘ผู้กระทำ’ ที่ริเริ่ม หรือสานตอ่ปัญหาการรังแกกันผา่นโลกไซเบอร์ได้อย่างไร  
ที่มา: https://doi.org/10.1037/a0035618  

กล่าวคือ ทัศนคติของเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะ หรือพัฒนาขึ้นด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ใน
เชิงลบ ที่เป็นไปอย่างเลวร้าย รุนแรง ปราศจากการขัดเกลาด้วยความเอาใจใส่มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และ
ต่อเนื่องตั้งแต่ในวัยเด็กนั้น จะส่งผลให้เยาวชนคนดังกล่าวเชื่อ หรือมองว่าการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น  
เป็นสิ่งปกติทั่วไปที่ทุกคนสามารถกระทำได้โดยสิทธิ์35 เนื่องจากการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว 
รุนแรงนั้นได้แทรกซึม หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ หรือทัศนคติอย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่อง โดยที่โลกไซเบอร์ 
หรือระบบอินเทอร์เน็ตนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทาง หรือพ้ืนที่ในการแสดงออกถึงทัศนคติดังกล่าวของ

 
35 สุภาวดี เจริญวานิช. 2560. การรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์: ผลกระทบและการป้องกันในวัยรุ่น . บทความวิชาการ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สืบค้นเมื่อ 10 
มิถุนายน 2564. 

https://doi.apa.org/doi/10.1037/a0035618
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เยาวชนในฐานะเครื่องมือที่บุคคลใด ๆ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างความพึงพอใจ 
หรือตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของตนเอง36  

ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนในช่วง
อายุระดับอุดมศึกษามากท่ีสุดคือ ‘ปัจจัยด้านครอบครัว’ หรือสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุดทั้งใน
มิติของระยะเวลา หรือโอกาสในการสานความสัมพันธ์ และการเป็นแบบอย่างที่มีอิทธิพลต่อตัวบุคคลใด ๆ37  

อีกนัยหนึ่ง หากบุคคลใด ๆ มีประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กท่ีเป็นไปอย่างก้าวร้าว รุนแรง โดยที่แม้จะ
เป็นไปในเชิงกายภาพ บุคคลดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตกลายมาเป็นเยาวชนที่มักเลือกใช้ความก้าวร้าว 
รุนแรงในรูปแบบเดียวกันในการแสดงออกผ่านโลกไซเบอร์ด้วยเช่นเดียวกัน  

ยิ่งไปกว่านั้น เยาวชนในช่วงอายุระดับอุดมศึกษา ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาส ศักยภาพ รวมไป
จนถึงความจำเป็น หรือรูปแบบการดำรงชีวิตประจำวันที่มีความต้องการในการเข้าถึงโลกไซเบอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงมาก จนส่งผลให้เยาวชนนั้นมีแนวโน้มสูงมากเช่นเดียวกันในการตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นผู้ริเริ่ม
ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ หรือการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการทำร้ายบุคคลอ่ืน      
ตามหลักทฤษฎีการกระทำที่เป็นกิจวัตร (Routine activity theory) ที่ว่าด้วยโอกาสในการก่อ หรือเกิด
อาชญากรรม (Opportunity and crime) ของบุคคลใด ๆ38  

กล่าวคือ เยาวชนในช่วงอายุระดับอุดมศึกษานั้นมีทั้งความจำเป็น และความต้องการด้าน           
การแสดงออกทางพฤติกรรมผ่านโลกไซเบอร์เพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ ในลักษณะที่หลากหลาย อาทิ การศึกษา 
การนันทนาการ กิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจุดประสงค์
เหล่านั้นล้วนแต่เป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้เยาวชนมีความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อ และมีแรงจูงใจในการก่อ
อาชญากรรม หรือในที่นี้คือ ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย และไร้              
การควบคุม ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในโลกไซเบอร์ในลักษณะต่าง ๆ 

นอกจากนี้ เนื่องด้วยบริบททางสังคม ดังที่กล่าวไปในข้างต้น ที่เยาวชนอาจมีโอกาสได้ประสบนั้น
เป็นไปอย่างหลากหลาย และมีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ สามารถมีอิทธิพลเหนือ
เยาวชน และส่งผลกระทบให้การแสดงออกด้านพฤติกรรมของเยาวชนเป็นไปอย่างก้าวร้าวและรุนแรงมากขึ้น
อีกด้วย ดังต่อไปนี้39  

1) การเลือกมุมมองการนำเสนอ หรือบริโภคข้อมูล ที่เยาวชนสามารถค้นหา คัดกรอง คัดเลือก 
หรือปรับแก้วิธีการนำเสนอ หรือบริโภคข้อมูลให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกันกับทัศนคติของตนเอง ซึ่งในกรณีนี้ 
เนื้อหาดังกล่าวอาจได้รับการอ้างอิงกับความถูกต้อง ศีลธรรม ความเชื่อ หรือความเป็นไปตามวิถีทาง หรือ

 
36 Chantelle A. Cummings. 2017. I Can’t See You, You Can’t See Me: Cyberbullying: An Exploratory Study Examining this concept through the Lens 
of the Social Bond Theory. Int J Cri & For Sci. 1:2, 32-39. DOI: 10.25141/2576-3563-2017-2.0032 
37 ศศิประภา เกษสุพรรณ์. 2562. การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต: การวัด การจัดกลุ่ม และความแตกต่างระหว่างเพศของนิสิตระดับปริญญาตรี. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สาขาวิจัย 
วัดผลและสถิติการศึกษา). มหาวิทยาลัยบูรพา. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
38 พินวา แสนใหม่. 2563. การรังแกทางไซเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ สาเหตุ และแนวทางการจัดการปัญหา. วิทยานิพนธ์ ศศ. ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม). สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
39 พินวา แสนใหม่. 2563. การรังแกทางไซเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ สาเหตุ และแนวทางการจัดการปัญหา. วิทยานิพนธ์ ศศ. ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม). สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
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ประสบการณ์ที่เยาวชนเคยประสบมาเมื่อในครั้งอดีต 2) การเลือกมุมมองการนำเสนอ หรือบริโภคข้อมูลใน
ลักษณะดังกล่าวนั้น โดยมากมักสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ หรือมุมมองที่ได้รับการ ‘เลือกข้าง’ ‘ชี้ถูกผิด’ หรือ 
‘กำหนดคุณค่า’ โดยตัวของเยาวชนเอง 3) การตัดสินใจเชื่อในชุดข้อมูล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยตัวเยาวชน      
มักก่อให้เกิดการผลิตเนื้อหา หรือชุดข้อมูลดังกล่าวนั้นซ้ำ ๆ เพ่ือจุดประสงค์ในการโน้มน้าว หรือสร้าง      
ความน่าเชื่อถือให้กับสิ่งที่ตนเองยึดมั่นว่าถูกต้องหรือเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ด้วยเพราะคุณลักษณะของ      
โลกไซเบอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และรวดเร็วส่งผลกระทบให้เกิด     
4) ลักษณะการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนนั้นครอบคลุมถึงการนำทัศนคติ ความเชื่อ หรือชุดข้อมูลที่
ตนเองได้เลือกมาแล้วนั้นไปทำร้ายบุคคลอื่นในขอบเขตที่กว้างมากข้ึนได้  

ดังตัวอย่างเช่น การสร้างพ้ืนที่เพ่ือกล่าวอ้างถึงชุดข้อมูลนั้นในลักษณะต่าง ๆ ผ่านสื่อ และบัญชี   
โซเชียลมีเดีย การค้นหาพ้ืนที่เพ่ือแสดงความคิดเห็น ส่งต่อ หรือผลิตชุดข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ เพ่ือนำส่งเข้าสู่
แพลตฟอร์มสาธารณะที่คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้ รวมไปจนถึงการกล่าวพาดพิง ชี้นำ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวของบุคคลที่ตนเองเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือไม่ได้ผ่าน
การพินิจอย่างรอบคอบ เป็นต้น  

ในท้ายที่ สุ ดแล้ว สาเหตุที่ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเยาวชนในช่วงอายุ
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างยืดเยื้อ รุนแรง และมีแนวโน้มในการจัดการแก้ไขได้ยากมากที่สุดคือ การเลือกยึด
มั่นในทัศนคติส่วนบุคคล ที่อาจเป็นไปในเชิงก้าวร้าว รุนแรง ว่าถูกต้อง พร้อมด้วยความต้องการในการส่งต่อ
ทัศนคติดังกล่าวให้กับบุคคลอ่ืนในสังคมด้วยการใช้โลกไซเบอร์เป็นเครื่องมือ โดยไม่ได้คำนึงถึง หรือนำทัศนคติ
ในลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลอื่นมาร่วมพิจารณาด้วยนั่นเอง     

ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยหลักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic interaction) ที่ จอร์ช 
เฮอร์เบิร์ต มีด (George Herbert Mead) ได้เสนอแนวคิดว่า ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในโลกไซเบอร์นั้น 
บุคคลใด ๆ มักจะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมา เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมการแสดงออกด้านพฤติกรรมของตนเอง 
โดยที่ตัวตนดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย ‘I’ (ฉันเป็นประธาน หรือตัวตนของผู้กระทำ) และ ‘Me’ (ฉันเป็น
กรรม หรือตัวตนของผู้ตาม )40 ในอีกนัยหนึ่ง หากเยาวชนเชื่อว่าตนคือ ‘ประธาน’ ในเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ใด ๆ การกระทำที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเยาวชนนั้นมีแนวโน้มที่มุ่ง ‘สร้างผลกระทบ’ ต่อตัว
บุคคล หรือผู้คน ในโลกไซเบอร์นั่นเอง  

อย่างไรก็ดี ในโลกไซเบอร์ที่บุคคลใด ๆ มีทั้งอิสระในการสร้างตัวตนของตนเองได้อย่างเปิดกว้าง 
และหลากหลาย และการเลือกให้ความสำคัญเฉพาะกับจินตนาการ หรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีตนเองต้องการรับรู้ 
การควบคุม ปรับเปลี่ยน โน้มน้าว หรือจำกัดการรับรู้ของผู้อ่ืนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองในมุมมอง
ความคิดของบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามต้องการส่วนตัวนั้น จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ และอาจทำได้ง่าย       
โดยบุคคลที่มีศักยภาพสูง หรือมีอำนาจเหนือกว่า (‘I’) สุดท้าย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใด ๆ และผู้อ่ืนที่มี
ทัศนคติ ความคิด หรือการรับรู้ที่แตกต่าง แปลกแยก หรือขัดต่อความต้องการของบุคคลที่มีศักยภาพมากกว่า 

 
40 ปองกมล สุรัตน์. 2561. การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในมิติสังคมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเยาวชนไทย เจเนอเรชั่น Z. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน  2564. 
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ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์จึงเกิดขึ้น ในฐานะปฏิกิริยาตอบสนองเชิ งลบ เพ่ือจุดประสงค์ในการชี้นำ 
หยุดยั้ง ทำลายภาพสะท้อน หรือลบภาพลักษณ์ที่บุคคลไม่ต้องการรับรู้จากผู้อ่ืนในฐานะของผู้กระทำนั่นเอง41   

2.2.4 สาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของกลุ่มสตรี 

 

ภาพที่ 14 ภาพรวมสาเหตุหรือแรงจูงใจของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของสตร ี

สำหรับเด็กและเยาวชนในกลุ่มที่จำแนกโดย ‘เพศสภาพ’ ที่มุ่งเน้นไปที่ ‘เพศหญิง’ นั้น แม้ในกรณี
ของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้นจะไม่ปรากฎข้อมูลที่แน่ชัดอย่างมีนัยยะสำคัญว่า เด็กและเยาวชน            
เพศหญิง นั้นคือ กลุ่มบุคคลที่ประสบปัญหาการตกเป็นเหยื่อ หรือผู้ริเริ่มปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์
มากที่ สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเมื่อคำนึงถึงข้อจำกัด คุณลักษณะพิเศษ หรือปัจจัยร่วมอ่ืน ๆ ที่ เป็น              
อย่างเฉพาะเจาะจงของผู้คนในสังคม อาทิ เพศทางเลือก รูปลักษณ์ หรือความทุพพลภาพ เป็นต้น อย่างไร     
ก็ตาม สาเหตุที่ เด็กและเยาวชนเพศหญิ งนั้นมักได้รับการกล่าวอ้างอิง คำนึง หรือพิจารณาถึงอย่า ง
เฉพาะเจาะจงเมื่อกล่าวถึงปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ก็คือ แนวคิด การรณรงค์ หรือแม้กระทั่งการต่อสู้
เพ่ือสิทธิ์ และความเท่าเทียมกันทางเพศระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ที่ส่งผลกระทบให้เกิดทฤษฎี และแนวคิด
มากมายเก่ียวกับสิทธิสตรี และสตรีนิยม ที่มีมาอย่างยาวนาน 

ดังตัวอย่างเช่น42 การเริ่มต้นใช้คำศัพท์ ‘Sexual harassment’ (การคุกคามทางเพศ) เมื่อในปี 
ค.ศ. 1964 โดย ฟาร์เลย์ ลิน (Farley Lin) นักเขียนและนักสื่อสารมวลชน หรือผู้ที่ต้องการชี้ให้เห็นถึง               
ความไม่เท่าเทียม การเลือกปฏิบัติ และการกำหนดคุณค่าของ ‘เพศหญิง’ ผ่านแนวคิดที่นำเสนอว่า ‘เพศหญิง’ 
นั้นเป็นเพียง ‘วัตถุทางเพศ’ หรือ ‘สถานะที่อยู่ต่ำกว่าเพศชาย’ ในสายตาของผู้คนบางกลุ่มในสังคม ซึ่งในเวลา

 
41 ปองกมล สุรัตน์. 2561. การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในมิติสังคมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเยาวชนไทย เจเนอเรชั่น Z. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน  2564. 
42 ทิพวัลย์ ศรีรักษา. 2561. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และข่มขู่. สารนิพนธ์ น.ม. (กฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา). มหาวิทยาลัยศรีปทุม. DOI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5529 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ   หน้า | 24 

ต่อมา แนวคิดดังกล่าวนั้นจึงกลายมาเป็นคำอธิบาย ที่ถูกใช้เพ่ือจุดประสงค์ในการเชื่อมโยง อภิปราย หรือ
รายงานเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันอย่าง ‘พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ’ ที่มีทั้งอิทธิพล ผลกระทบ และ                
ความเชื่อมโยงถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในภายหลังอย่าง ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ด้วยเช่นเดียวกัน     

นอกจากนี้ ในมิติของการใช้คำศัพท์ ‘Sexual harassment’ เพ่ือเชื่อมโยง อภิปราย หรืออธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ ในต่างประเทศนั้น คำว่า ‘Sexual 
harassment’ นั้นยังครอบคลุมถึง ‘การบังคับให้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ โดยที่ฝ่ายหญิง      
ไม่ปรารถนา หรือไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตนภายใต้สถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องนั้นไม่มีความเท่าเทียมกัน’ ‘การกระทำที่มีเจตนาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศในลักษณะที่ไม่สมควร   
หรือไม่พึงประสงค์ (Unwanted sexual attention) เนื่องจากผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก 
เชิงลบหรือผลกระทบต่อสถานะทางสังคมของฝ่ายหญิง’  

‘การกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ เพ่ือจุดประสงค์ในการแสวงหาอำนาจทางเศรษฐกิจ              
หรืออำนาจส่วนบุคคล โดยที่การกระทำนั้นสร้างประสบการณ์ หรือผลกระทบที่เลวร้ายให้กับฝ่ายหญิง ’              
‘การแสดงออกด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมุ่งเรื่องทางเพศในลักษณะที่สร้างความรำคาญ หรืออารมณ์
ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ต่อฝ่ายหญิง’ และ ‘การกระทำในลักษณะที่ไม่ต้องการตอบสนอง และอาจกล่าวได้
ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ เพ่ือจุดประสงค์ในการทำให้ฝ่ายหญิงรับรู้ถึงการถูกเหยียดหยาม หรือ
ดูถูกศักดิ์ศรี’ เป็นต้น โดยที่การกระทำ หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรมดังตัวอย่างข้างต้นนี้ ควรรวม               
ทั้งการแสดงออกทางกาย วาจา กิ ริยาท่าทาง และปฏิกิริยาตอบสนองทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วย
เช่นเดียวกัน43    

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากหลากหลายมิติ สามารถกล่าวได้ว่าบริบท โครงสร้าง หรือแม้กระทั่งพ้ืนฐาน
ทางขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทยมีลักษณะที่ให้ความสำคัญกับ ‘แนวคิดชายเป็น
ใหญ’่ เป็นรากฐานสำคัญมาอย่างยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้น ภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่อาจกล่าวได้ว่า ‘เพศชาย’ 
คือ สถานะที่อยู่สูงกว่า นั้น ‘เพศหญิง’ ยังถูกหล่อหลอม ปลูกฝัง และเรียนรู้ให้ยอมรับ หรือจำนนต่อแนวคิด
ดังกล่าว ในท้ายที่สุด ‘เพศหญิง’ จึงกลายเป็นสถานะที่ไม่สามารถปกป้องหรือหลีกเลี่ยงการถูกคุกคามจาก 
‘เพศชาย’ ที่โดยมากมักมาในรูปแบบของการคุกคามทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเด็ดขาด  

นอกจากนี้ ในหลายกรณีการถูกคุกคามทางเพศของเพศหญิงนั้นยังได้รับอิทธิพลทางสังคม ที่โน้ม
น้าว หรือชี้นำว่า ‘เป็นปัญหาส่วนตัว’ หรือ ‘เป็นปัญหาของเพศหญิง’ เองอีกด้วยเช่นเดียวกัน44 สุดท้าย เนื่อง
ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เด็กและเยาวชนเพศหญิง
ต้องประสบจึงเป็นไปในลักษณะของ การก่อกวน หรือคุกคามบุคคลอ่ืนอย่างซ้ำ ๆ ([Online-sexual] 

 
43 ทิพวัลย์ ศรีรักษา. 2561. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และข่มขู่. สารนิพนธ์ น.ม. (กฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา). มหาวิทยาลัยศรีปทุม. DOI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5529 
44 ทิพวัลย์ ศรีรักษา. 2561. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และข่มขู่. สารนิพนธ์ น.ม. (กฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา). มหาวิทยาลัยศรีปทุม. DOI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5529 
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Harassment) การใช้ความรุนแรงทางเพศทางไซเบอร์ (Cyber sexual violence) และการคุกคามทาง               
ไซเบอร์ (Cyberstalking) เป็นส่วนมาก45      

รูปแบบการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในลักษณะข้างต้นทั้ง 3 รูปแบบนั้น สามารถกล่าวได้ว่าเป็น
รูปแบบการแสดงออกด้านพฤติกรรม หรือการกระทำที่มีอิทธิพลในการสร้างบาดแผล ผลกระทบเชิงลบ            
ความเสียหาย หรือประสบการณ์เลวร้ายให้กับเหยื่อผู้ถูกกระทำได้อย่างร้ายแรงเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน 
โดยเฉพาะในแง่ของผลกระทบต่อตัวบุคคล อีกด้วย46 ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด รูปแบบการรังแกกัน
ผ่านโลกไซเบอร์ทั้ง 3 รูปแบบนั้น สามารถพัฒนาเป็น ‘การกลั่นแกล้งซึ่งหน้า’ (Traditional bullying) ที่เหยื่อ
ผู้ถูกกระทำ อาจต้องประสบในโลกจริงได้อีกด้วยเช่นเดียวกัน 

สุดท้าย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนเพศหญิง           
จึงสามารถอธิบายได้โดยการอ้างอิงถึงแนวคิด ‘เหยื่ออาชญากรรม’ ที่ว่าด้วย ‘เพศหญิง’ ถือเป็นบุคคล         
ที่ตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำ และได้รับผลกระทบเชิงลบต่อทั้งด้านร่างกาย สภาพจิตใจ และในบางกรณี        
อาจรวมถึงทรัพย์สินและชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน  

 
ภาพที่ 15 องค์ประกอบของแนวคิดที่ว่าด้วยการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม                                                        

ที่มา: www.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/download/233383/160230 

  
โดยในกรณีนี้ ‘เพศหญิง’ ถือเป็น ‘เหยื่อที่เหมาะสม’ เนื่องจากบริบท และโครงสร้างทางสังคมของ

ประเทศไทย รวมไปจนถึงลักษณะทางชีวภาพที่เพศหญิงนั้นมีศักยภาพทางกายภาพที่อ่อนแอ เปราะบาง และ

 
45 The European Institute for Gender Equality (EIGE). 2017. Cyber Violence against Women and Girls. DOI: https://eige.europa.eu/publications/cyber-
violence-against-women-and-girls 
46 The European Institute for Gender Equality (EIGE). 2017. Cyber Violence against Women and Girls. DOI: https://eige.europa.eu/publications/cyber-
violence-against-women-and-girls 
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มีพละกำลังที่น้อยกว่าเพศชาย นอกจากนี้ ด้วยเพราะคุณลักษณะ และข้อจำกัดของโลกไซเบอร์ รวมไปจนถึง
แนวทางด้านกฎหมายเพ่ือการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ‘เพศหญิง’ ถือเป็น ‘เหยื่อที่อยู่ในภาวะ             
การขาดการป้องกัน’ จากการถูกคุกคามในเรื่องทางเพศ สุดท้าย ‘เพศหญิง’ จึงถือเป็น ‘เหยื่อที่บุคคลอ่ืน               
มีแรงจูงใจในการทำให้ตกเป็นเหยื่อ’ ในท้ายที่สุด47    

หากพิจารณาในบริบทของ ‘เพศหญิงวัยทำงาน’ หรือบุคคลเพศหญิงที่พ้นจากสถานะภาพ และ           
การกำกับดูแลโดยสถานศึกษาแล้ว ลักษณะการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ หรือลักษณะการตกเป็นเหยื่อของ
เพศหญิงกลุ่มนี้นั้น แม้จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการแสดงออกเชิงก้าวร้าว 
หรอืการกระทำอันไม่พึงประสงค์ท่ีเพศหญิงวัยทำงานมักประสบนั้น ยังคงเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่เด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศหญิง ต้องเผชิญ หรืออาจเผชิญมาแล้วเมื่อในครั้งอดีต ที่กลุ่มบุคคล           
เพศหญิงเหล่านั้นยังคงเป็นเพียงเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่าในปัจจุบัน48  

โดยที่ความแตกต่างที่ได้กล่าวถึงคือ ‘ความคาดหวังตามมาตรฐานทางสังคม’ หรือภาวะการเติบโต
ขึ้นของบุคคล ที่ช่วยให้บุคคลสามารถค้นหา และปรับใช้ ‘ทางเลือก’ ในการรับมือ หรือแก้ไขปัญหาการรังแก
กันผ่านโลกไซเบอร์ได้อย่างสอดคล้องกันกับทักษะ และศักยภาพส่วนบุคคลที่ได้รับการขัดเกลาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตามกาลเวลาได้ ตัวอย่างเช่น ทักษะการยืดหยุ่น หรือจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว 
ทักษะการเผชิญหน้ากับปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการรับมือกับปัญหา 
หรือแม้แต่ทักษะการเปิดรับ ปิดกั้น หรือป้องกันตนเองจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น  

กล่าวคือ ทัศนคติที่เติบโตอย่างสอดคล้องกันของบุคคลคือ หนึ่งในปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญที่ส่งผล
ให้ เพศหญิงวัยทำงานมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในการรับมือ หรือแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลก            
ไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่มาในลักษณะของ ‘เรื่องทางเพศ’ 
ตลอดจน ‘เรื่องเพศสภาพ’ และ ‘เรื่องรูปลักษณ์ภายนอก’49 ที่เพศหญิงมีแนวโน้มในการตกเป็น ‘เหยื่อที่
เหมาะสม’ ในหลายบริบททางสังคม เนื่องจากความเชื่อ ความเคยชิน หรือรูปแบบการปฏิบัติตนในพ้ืนที่
สาธารณะที่เกิดขึ้น ส่งต่อ และสานต่อให้คงอยู่ต่อไปในสังคมตามกาลเวลา   

ทั้งนี้ หนึ่งในทางเลือกในการรับมือกับปัญหาที่หลากหลายของเพศหญิงวัยทำงานนั้น อาจเป็นไปใน
ลักษณะของ ‘การแยกแยะ หรือจัดประเภททัศนคติ’ ของบุคคลผู้กระทำสิ่งอันไม่พึงประสงค์ ด้วยการจำแนก
ระดับความรุนแรง หรือลักษณะของการคุกคาม หรือล่วงละเมิดโดยตัวบุคคลออกเป็นพฤติกรรมการแสดงออก
เชิงก้าวร้าวของ ‘คนโกรธ’ ‘คนบ้า’ และ ‘คนอันตราย50’ ได้ ในกรณีนี้ เพศหญิงวัยทำงานอาจเลือกตอบโต้ 
เผชิญหน้า หรือตัดสินใจสื่อสารกันกับ ‘คนโกรธ’ ได้ว่า การกระทำของเขานั้นสร้างผลกระทบเชิงลบอย่างไร 

 
47 กชพรรณ มณีภาค และอุนิษา เลิศโตมรสกุล. 2019. การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจากการกระทำผิดในโลกอินเทอร์เน็ต. รายงานวิชาการสาขาวิชาอาชญาวิทยาและงาน
ยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. DOI: https://www.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/download/233383/160230 
48 Reflective_Joy, Moderator. 2015. Is There a Stigma Towards Adult Cyberbullying? The CyberSmile Foundation. DOI: 
https://www.cybersmile.org/cyberbullying-support-community/topic/is-there-a-stigma-towards-adult-cyberbullying_224/ 
49 Beate Sletvold Øistad. 2015. Young women twice as exposed to cyber bullying as men. Article from KILDEN Information and News. DOI: 
https://partner.sciencenorway.no/forskningno-gender-harassment/young-women-twice-as-exposed-to-cyber-bullying-as-men/1418553 
50 Beate Sletvold Øistad. 2015. Young women twice as exposed to cyber bullying as men. Article from KILDEN Information and News. DOI: 
https://partner.sciencenorway.no/forskningno-gender-harassment/young-women-twice-as-exposed-to-cyber-bullying-as-men/1418553 
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เพ่ือจุดประสงค์ในการรับมือ แก้ไข ทำความเข้าใจ หรือเยียวยาปัญหา และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึนได้  

 ในทางกลับกัน การกระทำอันไม่พึงประสงค์โดย ‘คนบ้า’ และ ‘คนอันตราย’ นั้นคือ สิ่งที่เพศ
หญิงวัยทำงานควร ‘เพิกเฉย’ หรือตอบโต้ด้วยการไม่แสดงปฏิกิริยา และไม่ให้ความสนใจใด ๆ เพ่ือป้องกัน              
การคุกคาม หรือการล่วงละเมิดในระดับที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากทัศนคติของ ‘คนบ้า’ และ ‘คนอันตราย’ มักมี
อัตราความก้าวร้าวรุนแรงในระดับที่ยากต่อการเรียนรู้ พัฒนา เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ 
เนื่องจากระยะเวลาและระดับของการมีอิทธิพลเหนือตัวบุคคลของปัจจัยส่วนบุคคลตั้งแต่ในวัยเด็ก               
ที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังปัจจุบัน  

นอกจากนี้ ลักษณะการคุกคาม หรือการล่วงละเมิดเพศหญิงวัยทำงานโดย ‘คนบ้า’ และ ‘คน
อันตราย’ ยังมักเกิดขึ้น หรือถูกทำให้รับรู้โดยเหยื่อผู้ถูกกระทำ ในรูปแบบของ ‘เรื่องทางเพศ’ ที่ถือเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือ หรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการปรับใช้มากที่สุดในการแสดงอำนาจ การมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอ่ืน หรือแม้กระทั่งการตอกย้ำถึงความแตกต่างด้านสถานะระหว่างบุคคล เนื่องจากปัญหาที่มี            
ความเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ ยังถูกมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของสังคมอยู่ 51 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสังคม (ไทย) และสังคมไซเบอร์ (ในประเทศไทย)52 

กล่าวคือ แนวโน้มในการรับมือ แก้ไข ทำความเข้าใจ หรือเยียวยาปัญหาระหว่างเพศหญิงวัย
ทำงาน  รวมไปจนถึงบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ และกลุ่ม ‘คนบ้า’ และ ‘คนอันตราย’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการพูดคุย
ถึงปัญหาคือ หนึ่งในประเภททางเลือกที่อาจไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ดังที่คาดหวัง            
ยิ่งไปกว่านั้น ในบางกรณีภายใต้ทัศนคติที่ ได้รับการขัดเกลามาอย่างไม่ถูกต้องของกลุ่ม ‘คนบ้า’ และ                
‘คนอันตราย’ นั้น การตอบโต้ หรือให้ความสนใจโดยบุคคลเพศหญิงนั้น อาจหมายถึง ‘สิ่งที่กลุ่มบุคคล             
กลุ่มดังกล่าวต้องการ’ ซึ่งอาจสร้าง หรือกระตุ้นให้เกิดปัญหาในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามมาได้    

2.3 พฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
ในเบื้องต้น แม้จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่หลากหลาย อาทิ ช่องทางการเข้าถึง วิธีการ หรือ

รูปแบบของการกระทำ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์สามารถจำแนก
ลักษณะได้เป็น 2 แนวคิดดังนี้ 

2.3.1 คุณลักษณะที่ทำให้การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์มีความแตกต่างจากการกลั่นแกล้งใน
ลักษณะอ่ืน ๆ 

คุณลักษณะสำคัญที่บ่งบอกได้ว่าพฤติกรรมการแสดงออกเหล่านั้นเป็นหนึ่งในรูปแบบของการรังแกกัน
ผ่านโลกไซเบอร์ ที่มีความแตกต่างจากการกลั่นแกล้งในลักษณะอื่น ๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ คือ53 

 
51 Beate Sletvold Øistad. 2015. Young women twice as exposed to cyber bullying as men. Article from KILDEN Information and News. DOI: 
https://partner.sciencenorway.no/forskningno-gender-harassment/young-women-twice-as-exposed-to-cyber-bullying-as-men/1418553 
52 Adv. Shruti Bist. 2020. Cyber Crime against Women in India - Investigative and Legislative Challenges. BlueRose Publishers, p 39 - 40.   
53 ปองกมล สุรัตน์. 2561. การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในมิติสังคมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเยาวชนไทย เจเนอเรชั่น Z. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน  2564. 
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2.3.1.1 ความไร้ตัวตน หรือ ตัวตนปลอม ที่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติเฉพาะตัวของเทคโนโลยี         
เพ่ือการสื่อสารในยุคปัจจุบันนั้นที่ผู้ใช้งานปลายทาง หรือในกรณีนี้คือ ‘ผู้กระทำ’ สามารถเข้าถึง และนำไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์ได้ตามต้องการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ในความต้องการดังกล่าวนั้นก็รวมถึงการใช้เป็นเครื่องมือ
ในการรังแกผู้ อ่ืนได้อย่างอิสระโดยปราศจากความกลัว หรือแรงกดดันจากสังคม รวมไปจนถึงจิตสำนึก      
ด้านจริยธรรม แต่อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ หรือตัวตนของผู้ใช้งานในโลกไซเบอร์ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่อาจปราศจาก
การไร้ตัวตนได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องด้วยปัจจัยด้านหลักฐานที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม หรือแกะรอยได้ด้วย
ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ IP address และ Digital footprint   

2.3.1.2 ความสามารถในการหลบซ่อน หลีกหนีปัญหา หรือลบตัวตน ที่ส่งผลกระทบให้
ผู้กระทำขาดสติ หรือความยับยั้งชั่งใจในการรังแกผู้อื่น เนื่องด้วยการรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์นั้นไม่อาจส่งผล
กระทบด้านลบ หรือสามารถเอาผิดผู้กระทำได้โดยทันทีอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

2.3.1.3 การปราศจากการควบคุม หรือผู้ดูแล นั้นก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้
ผู้กระทำมีอารมณ์ความรู้สึกในลักษณะที่วู่วาม หุนหันพลันแล่นในการรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์มากขึ้นอีกด้วย 
เนื่องจากทักษะความสามารถในการเข้าถึง และการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่เป็นอิสระ และไม่ขึ้นตรง
ต่อบุคคลใด ๆ 

2.3.1.4 ความถี่ และขอบเขตการแพร่กระจายของข้อมูล ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และ
กว้างขวาง  ในระดับที่ไม่สามารถป้องกัน หรือยับยั้งได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ในหลายกรณี เมื่อมีข้อมูลใด ๆ 
ได้รับการเผยแพร่ในโลกไซเบอร์แล้วนั้น ชุดข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่อาจลบ หรือทำให้หายไปได้อย่างสมบูรณ์            
อีกด้วยเช่นเดียวกัน  

2.3.1.5 ความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยผู้ใช้งานปลายทางทุกคนล้วน
มีโอกาสในการตกเป็นเหยื่อได้ตลอดเวลาโดยปราศจากซึ่งข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ รวมไปจนถึงความสัมพันธ์
และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

2.3.1.6 การเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ที่ใช้สำหรับการแสดงออก หรอืระบายอารมณ์ความรู้สึก          
ก็ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นปัญหาการกลั่นแกล้งกัน เนื่องด้วยเหตุผลด้านการเป็น ‘พ้ืนที่ส่วนบุคคล’     
ที่ผู้ใช้งานหรือผู้กระทำมีความเชื่อ หรือแรงกระตุ้นในลักษณะที่เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยเชื่อมั่นว่า
ตนสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ตามต้องการ โดยไม่คำนึงว่าการแสดงออกนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน     
ในสังคมอย่างไร ด้วยการอ้างสิทธิ์ความต้องการส่วนบุคคล54 

2.3.1.7 ความง่าย สะดวก และรวดเร็วในการแสดงออก  ที่สามารถกระทำ และเห็น
ผลลัพธ์ได้ในทันทีผ่านการพิมพ์ และนำส่งข้อความโดยปราศจากการควบคุม หรือการขออนุญาต  

 
54 ณัฐรัชต์ สาเมาะ, พิมพวัลย์ บุญมงคล, Timo T. Ojanen, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, Thomas E. Guadamuz. 2014. Youth Perceptions on Cyberbullying (การรับรู้ของ
เยาวชนต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์). Journal of Behavioral Science for Development. DOI: 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jbsd/article/view/3993/3968 
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2.3.1.8 คุณลักษณะที่มีความเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์ในพื้นที่จริง (นอกสังคมไซเบอร์) เพ่ือ
จุดประสงค์ในการเพ่ิมระดับความรุนแรง ความต่อเนื่อง หรือผลกระทบที่อาจเกินขึ้นกับตัวบุคคล ทั้งนี้ ในกรณี
นี้ มักจะเป็นจุดประสงค์เชิงลบ หรือความต้องการในการสร้างความเจ็บปวดให้กับเหยื่อ55      

โดยสรุป  คุณลักษณะเฉพาะดังข้างต้นนั้นล้วนแต่ เป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลเหนือทัศนคติ  หรือ                   
การแสดงออกด้านพฤติกรรมผ่านโลกไซเบอร์ของตัวบุคคลทั้งสิ้น นอกจากนี้  อีกปัจจัยเฉพาะอย่าง 
‘สภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมไซเบอร์’ (Ecology of digital culture)56 ที่ประกอบขึ้นจากความแตกต่าง 
ด้านคุณลักษณะเฉพาะของผู้ใช้งานปลายทาง อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ พ้ืนฐานทางสังคม และวัฒนธรรม     
รวมไปจนถึงบริบทด้านคุณลักษณะเฉพาะของสังคมไซเบอร์ในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ ดังตัวอย่างเช่น ค่านิยม         
วิธีการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ื น  เป็นต้น ยั งถือเป็น อีกปัจจัยสำคัญที่มี อิทธิพลเหนือ              
ผู้ใช้งานปลายทาง หรือส่งผลกระทบต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมของแต่ละบุคคลให้มีความหลากหลาย
แตกต่างกันไป  

2.3.2 รูปแบบพฤติกรรมที่ถือเป็นการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
การจัดหมวดหมู่ (Taxonomy) ของรูปแบบพฤติกรรม หรือการกระทำที่มีลักษณะ หรือนัยยะที่

สามารถบ่งบอกได้ว่ารูปแบบพฤติกรรม หรือการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
ได้แก่57 

• การโจมตี หรือให้ร้ายบุคคลอ่ืนด้วยข้อความที่รุนแรง หรือหยาบคาย (Flaming) 

• การก่อกวน หรือคุกคามบุคคลอ่ืนอย่างซ้ำ ๆ (Harassment) 

• การล่อลวง หรือนำข้อภาพ มูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอ่ืนไป
เผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต (Outing and trickery)  

• การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเสียหาย              
เสื่อมเสียชื่อเสียง อับอาย ถูกดูหมิ่น หรือได้รับความเกลียดชัง (Denigration) จากผู้คนรอบข้าง 

• การแอบอ้างชื่อ หรือตัวตนของผู้ถูกกระทำเพ่ือให้ร้าย ด่าทอ หรือกระทำการประสงค์
ร้าย  ต่อบุคคลอื่น (Impersonation) โดยมุ่งหวังให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเกลียดชัง 

• การติดตาม ข่มขู่  หรือคุกคามบุคคล อ่ืนอย่ างซ้ำ ๆ อย่ างจริงจั ง และรุนแรง 
(Cyberstalking) โดยพฤติกรรมในลักษณะนี้นั้นมีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมที่เรียกว่า Harassment แต่จะ
มีรูปแบบของ ความรุนแรงในระดับที่มากกว่า 

 
55 ณัฐรัชต์ สาเมาะ, พิมพวัลย์ บุญมงคล, Timo T. Ojanen, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, Thomas E. Guadamuz. 2014. Youth Perceptions on Cyberbullying (การรับรู้ของ
เยาวชนต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์). Journal of Behavioral Science for Development. DOI: 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jbsd/article/view/3993/3968 
56 ปองกมล สุรัตน์. 2561. การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในมิติสังคมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเยาวชนไทย เจเนอเรชั่น Z. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
57 ปองกมล สุรัตน์. 2561. การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในมิติสังคมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเยาวชนไทย เจเนอเรชั่น Z. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564. 
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• การลบ บล็อก ขัดขวาง หรือปฏิเสธการมีตัวตนของบุคคลอ่ืนออกจากกลุ่มหรือสังคม           
ใด ๆ (Exclusion or ostracism) 

• การทำร้ายร่างกายผู้ อ่ืน และเผยแพร่ภาพ หรือคลิปวิดีโอการทำร้ายนั้นลงบน
แพลตฟอร์มสาธารณะเพ่ือความสนุกสนาน ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำเกิดความอับอาย และเสื่อมเสียชื่อเสียง  
(Happy slapping) โดยบางกรณี ภาพหรือคลิปวิดีโอดังกล่าว อาจเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการสร้างหรือตัดต่อ
ภาพหรือคลิปวิดีโอขึ้น 

• การที่บุคคลหนึ่งถ่ายภาพ หรืออัดคลิปวิดีโอส่วนตัวของตนเองเพ่ือส่งต่อให้อีกบุคคลหนึ่ง 
(อย่างเฉพาะเจาะจง) แต่ภาพหรือคลิปวิดีโอดังกล่าวกลับถูกนำไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต (Sexting) 
โดยในกรณีนี้ ภาพหรือคลิปวิดีโอส่วนตัวที่ถูกส่งต่อในลักษณะนี้ มักจะเป็นรูปภาพหรือคลิปวิดีโออนาจารของ
เด็ก และเยาวชน ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศแบบออนไลน์ 

• การสร้างความเชื่อใจ หรือไว้ใจเพ่ือจุดประสงค์ในการหลอกหลวง (Online grooming)   
โดยการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลประเภทนี้นั้นมักเกิดขึ้นในลักษณะของการล่อลวงทางเพศในเด็ก    
และเยาวชน โดยบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ หรือวัยที่มีอายุมากกว่า58 

• การหลอกลวง หรือการล้วงข้อมูลความลับด้วยวิธีการทางสังคม (Social engineering)       
ที่มักเรียกทับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ‘Phishing’ ในกรณีนี้ ผู้กระทำจะแสร้งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ หรือบุคคล
ใกล้ตัวด้วยการส่งข้อความทางอีเมล เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และนำไปแสวงหาผลประโยชน์
ที่อาจสร้างผลกระทบด้านลบให้กับผู้ถูกกระทำ 

• รูปแบบพฤติกรรมอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของ
พฤติกรรม ที่เข้าข่ายการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ อ้างอิงจากบริบทของสังคมไทย ตัวอย่างเช่น การใช้วาจาที่
ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (Hate speech) หรือการแสดงออกทั้งในเชิงคำพูด ข้อความรวมไปจนถึงการ
แสดงออก      เชิงสัญลักษณ์ท่ีมุ่งโจมตี สบประมาท ประจาน เสียดสี ล้อเลียน เยาะเย้ยหรือข่มขู่อย่างร้ายแรง
จนก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้ถูกกระทำ อย่างไรก็ดี โดยส่วนใหญ่เหยื่อผู้ถูกกระทำหรือบุคคลอ่ืน ผู้เป็น
เป้าหมายของพฤติกรรมการแสดงออกเชิงลบในลักษณะนี้ มักจะเป็น ‘กลุ่มบุคคล’ (Group of certain 
people) มากกว่าเป็นปัจเจกบุคคล (Individual) ที่มีความแตกต่างจาก ‘กลุ่มบุคคลอีกกลุ่ม’ อย่างชัดเจน 
อาทิ ความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ฐานะ สีผิว และศาสนา เป็นต้น59 

• การบีบบังคับทางไซเบอร์ (Cyber coercion) หรือการบังคับให้บุคคลอ่ืนทำตามที่
ประสงค์โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้ยินยอม หรือเต็มใจ ทั้งนี้ การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในลักษณะนี้นั้นยัง
ครอบคลุมถึงการแสดงออกท้ังทางคำพูด และการกระทำท่ีไม่พึงประสงค์โดยบุคคลอ่ืนอีกด้วยเช่นกัน  

 
58 Charles E. Notar, Sharon Padgett, and Jessica Roden. 2013. Cyberbullying: Resources for Intervention and Prevention. Universal Journal of 
Educational Research. Horizon Research Publishing. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน  2564. DOI: http://www.hrpub.org/download/201310/ujer.2013.010301.pdf   
59 กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ และ วีนันท์กานต์ รุจิภักด์ิ. 2564. Cyberbullying: ความหมาย และการทบทวนแนวคิดภายใต้บริบทสังคมไทย. วารสารกฎหมายและนโยบาย
สาธารณสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564. สืบค้นเมื่อ 10  มิถุนายน  2564.  
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• การขู่กรรโชกทางไซเบอร์ (Cyber extortion) หรือการกรรโชกทรัพย์สิน หรือสิ่งของมี
ค่าผ่านการสื่อสาร (ขู่กรรโชก) ทางไซเบอร์ 

• ความรุนแรงทางเพศทางไซเบอร์ (Cyber sexual violence) หรือการโพสต์ หรือ              
การกล่าวถึงเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงถึงการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การแสดงภาพทางเพศ คำพูดที่ดูหมิ่น   
ทางเพศ รวมไปจนถึงการสบประมาททางเพศ และการเผยแพร่ภาพถ่าย หรือวิดีโอลามกอนาจารของบุคคลอ่ืน 
เป็นต้น 

• ความรุนแรงทางวาจาทางไซเบอร์ (Cyber verbal violence) หรือการแสดงออกทาง
คำพูดในลักษณะที่ก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย หรือมุ่งเน้นการระบายอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลอ่ืน60 

• การหลอกล่อทางอินเทอร์เน็ต (Internet trolling) หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรม         
ที่มุ่งเน้นการสร้างความเสียหาย หรือผลกระทบด้วยการรบกวนการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ อาทิ การโพสต์
ข้อความหมิ่นประมาท ว่าร้าย โจมตี หรือเริ่มต้นการทะเลาะวิวาทในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือจุดประสงค์           
ในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ด้านลบของเหยื่อ61  

• การคุกคามทางไซเบอร์ (Cyberstalking) หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรมที่มุ่งเน้น        
การติดตาม สอดส่อง หรือสะกดรอยตาม เพ่ือจุดประสงค์ในการก่อกวน ขู่เข็ญ มุ่งทำร้าย ทำลายชื่อเสียง หรือ
แม้แต่คุกคามทางเพศ เป็นต้น     

ทั้งนี้ ด้วยเพราะปัจจัยด้านวิธีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปจนถึงรูปแบบการใช้งานของ
แพลตฟอร์มเพ่ือการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ อาทิ Facebook Line Twitter หรือ Instagram มีทั้ ง
เอกลักษณ์ และความหลากหลายที่สูง ส่งผลให้ลักษณะ หรือระดับความรุนแรงของการแสดงออกถึงรูปแบบ
พฤติกรรม หรือการกระทำในรูปแบบต่าง ๆ ดังข้างต้นนั้นมีความแตกต่างกัน โดยที่ความแตกต่างดังกล่าวนั้ น 
ก็ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำ ปฏิกิริยาตอบรับของผู้ถูกกระทำ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลที่ถูกกระทำด้วยเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน แม้ว่ารูปแบบพฤติกรรม หรือการกระทำที่ถือเป็นการรังแกกันผ่าน
โลกไซเบอร์นั้นจะเป็นไปอย่างหลากหลาย และยากต่อการกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในมุมมอง
ความคิดของบุคคลอ่ืน หรือผู้ถูกกระทำผู้ซึ่งตกเป็นเป้าหมายของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้นกลับมองว่า 
ทุกการกระทำเหล่านั้นคือ สิ่งอันไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ และมีอิทธิพล              
ในการสร้างผลกระทบทางลบในลักษณะที่แตกต่างกันไปต่อตัวบุคคล  อีกทั้งส่งผลกระทบให้ผู้ถูกกระทำรู้สึก
เจ็บปวด เนื่องจากได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ หรือทางด้านร่างกายร่วมด้วย  

 
60 Woochun, Jun. 2020. A study on the Cause Analysis of Cyberbullying in Korean Adolescents. Department of Computer Education, Seoul National 
University of Education. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน  2564. DOI: https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph17134648 
61 Amy Skentelbery. 2020. The effects of internet trolling. Warrington-Worldwide.co.uk. สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 64. DOI: https://www.warrington-
worldwide.co.uk/2020/04/10/the-effects-of-internet-trolling/ 
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2.4. มาตรการป้องกันการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
2.4.1 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
ในกรณีนี้ รูปแบบการพิจารณาปรับใช้ข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศไทยต่อกรณีที่มีผู้เสียหาย   

เนื่องด้วยปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้นยังคงเป็นไปอย่างจำกัด ไม่รองรับ และไม่สามารถป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องหรือ
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยตรง แต่มีเพียงการตีความ ปรับใช้ พิจารณา และหา
ข้อสรุปของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ที่มีความหลากหลายสูง อย่างจำกัดผ่านการอ้างอิงข้อบังคับ
ทางกฎหมายหลัก จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เท่านั้น ส่งผลให้ในภาพรวม รูปแบบการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ส่วนใหญ่ที่
เกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบันนั้นไม่เข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมาย62 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

2.4.1.1 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, มาตรา 328, และ, มาตรา 39363 
โดย มาตรา 326 ถือเป็นประมวลกฎหมายอาญาการหม่ินประมาท  ในขณะที่ มาตรา 

328 คือ การหม่ินประมาทโดยการโฆษณา และ มาตรา 393 คือ การหม่ินประมาท/ดูหม่ินซึ่งหน้า ที่ล้วนไม่
สามารถครอบคลุมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในหลาย ๆ กรณีได้ เนื่องด้วยคำจำกัดความที่กำหนดให้
ความผิดฐานหมิ่นประมาท (ตามมาตราดังกล่าว) หมายถึง ‘การกล่าวยืนยันข้อเท็จจริงและต้องอาศัย
ข้อเท็จจริงที่เป็นไปได้’ เท่านั้น กล่าวคือ รูปแบบของการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน ก่อกวน หรือโจมตีบุคคลอ่ืนด้วย
คำพูด หรือข้อความที่ไม่มีข้อเท็จจริง รวมไปจนถึงคำหยาบคายที่เกิดจากอารมณ์นั้น จึงไม่ถือเป็นความผิดใน
ฐานดังกล่าว 

ยิ่งไปกว่านั้น หลักการที่ใช้อ้างอิงในการพิจารณาว่าคำพูด หรือข้อความใด ๆ ที่กล่าวมาถือ
เป็น การหมิ่นประมาทหรือไม่นั้นจะได้รับการพิจารณาโดยอ้างอิงจาก ‘ความรู้สึกของวิญญูชน’ ร่วมด้วย           
โดยไม่คำนึงเพียง ‘ความรู้สึกของผู้ถูกกระทำ หรือผู้เสียหาย’ เพียงฝ่ายเดียวเป็นสำคัญเท่านั้น นอกจากนี้ 
ความผิดฐานหมิ่นประมาทในมาตรา 326 นั้นยังครอบคลุมเพียงการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่มี ‘บุคคลที่สาม’ 
เป็นพยานรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเท่านั้นอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ความผิดฐานหมิ่นประมาทในมาตรา 
328 ที่แม้จะสามารถนำมาปรับใช้กับรูปแบบการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของ
รูปแบบการปรับใช้นั้นยังคงเป็นไปอย่างจำกัด และไม่สามารถครอบคลุม หรือชดเชยช่องโหว่ทางกฎหมาย  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ได้ 

สุดท้าย ความผิดฐานหมิ่นประมาทในมาตรา 393 ที่ว่าด้วยการหมิ่นประมาทซึ่งหน้านั้นจะ
สามารถปรับรูปแบบของการกระทำใด ๆ ว่าเป็นความผิดตามมาตรา 393 ได้ จะต้องเป็นการกระทำที่เกิดขึ้น
อย่าง   ‘ซึ่งหน้า’ เท่านั้น ในอีกนัยหนึ่ง การให้ร้ายกันด้วยการเขียน หรือส่งข้อความผ่านสังคมไซเบอร์ 

 
62 กฎหมายน่ารู้ โดย สำนักกฎหมาย. 2563. การคุ้มครองผู้ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ ในบริบทกฎหมายไทยและต่างประเทศ. สารวุฒิสภา. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/253/files/article/Ssenate/6_63-1.pdf  
63 เมธินี สุวรรณกิจ. 2560. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นเมื่อ 2 
มิถุนายน  2564. 
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ตลอดจนการส่งผ่านคำพูดว่าร้ายผ่านโทรศัพท์มือถือในรูปแบบที่สามารถมองเห็นหน้ากันได้นั้น ‘ไม่ถือเป็นการ
หมิ่นประมาทซึ่งหน้า’ ด้วยเพราะเป็นการกระทำโดยระยะห่างกัน ส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 
ไม่ครอบคลุมการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว  

2.4.1.2 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 และมาตรา 39264  
มาตรา 397 ที่ว่าด้วยการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอาย หรือ

เดือดร้อนรำคาญ ทั้งนี้ นิยามของคำว่า ‘รังแก’ นั้นมีความหมายถึงการกลั่นแกล้งซึ่งหน้า (Traditional 
Bullying) ในขณะที่การ ‘ข่มเหง’ นั้นครอบคลุมเพียงการกระทำใด ๆ ที่ใช้กำลังลงมือเชิงกายภาพ  และ 
‘คุกคาม’ นั้นมีความหมายถึงการแสดงออกทั้งเชิงวาจา และเชิงปฏิบัติเพ่ือให้บุคคลอ่ืนรู้สึกหวาดกลัว รวมไป
จนถึงการได้รับผลกระทบด้านกายภาพ ดังนั้น รูปแบบของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่มีความเชื่อมโยง
เกี่ยวกับเทคโนโลยี และอุปกรณ์ดิจิทัลในฐานะเครื่องมือ หรือช่องทางที่ก่อให้เกิดการรังแกที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลกระทบต่ออารมณ์ และสภาพจิตใจของบุคคลอ่ืนนั้น จึงไม่สามารถปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 
397 ได้  

ในทางเดียวกัน ข้อจำกัดในการปรับใช้มาตรา 392 ที่ว่าด้วยการทำให้บุคคลอ่ืนเกิด             
ความหวาดกลัว หรือตกใจโดยการขู่เข็ญ หรือใช้กำลังประทุษร้าย คือ ความหลากหลายของรูปแบบของ             
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่สามารถสร้างอิทธิพลต่อเนื่องไปยังผู้ถูกกระทำให้
เกิดความรู้สึกในประการอ่ืนที่นอกเหนือไปจากความรู้สึกหวาดกลัว หรือความตกใจ ยิ่งไปกว่านั้น รูปแบบ            
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ส่วนมาก ไม่มีความเชื่อมโยงถึงการใช้กำลังประทุษร้ายในเชิงกายภาพ ดังนั้น 
ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 392 จึงไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการรังแก
กันผ่านโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 

2.4.1.3 ประมวลกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 และ 42365  
ประมวลกฎหมายทั้งมาตรา 420 และ 423 นั้นล้วนมีความเชื่อมโยงถึงการชดเชย

ค่าเสียหายในเชิงทรัพย์สิน หรือเงินต่อผู้ถูกกระทำ ซึ่งในอีกนัยหนึ่ง ประมวลกฎหมายทั้งสองมาตรานี้ มุ่งเน้น
การพิจารณา หรือตีความความเสียหายที่เกิดขึ้นในรูปแบบของผลกระทบที่สามารถจับต้องได้  ในทาง
กลับกัน ผลกระทบด้านจิตใจ อาทิ อารมณ์ความหวาดกลัว ความเศร้า ความวิตกกังวล หรือแม้กระทั่ง 
การสูญเสียความเชื่อม่ันใจตนเอง นั้นถือเป็นรูปแบบของผลกระทบในเชิงนามธรรม หรือความเสียหาย 
ทางจิตใจ ที่ประมวลกฎหมายทั้งมาตรา 420 และ 423 นั้นตีความว่า ‘เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้น’ ไม่ใช่
ความเสียหายตามกฎหมาย ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีนี้ได้อย่างเต็มที่  
(ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายกรณีโดยศาลไทย ) ยิ่งไปกว่านั้น ประมวลกฎหมาย 423 ยังได้ตั้งข้อกำหนด   

 
64 เมธินี สุวรรณกิจ. 2560. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นเมื่อ 2 
มิถุนายน  2564. 
65 เมธินี สุวรรณกิจ. 2560. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นเมื่อ 2
มิถุนายน 2564. 
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อีกด้วยว่า การหมิ่นประมาทหรือล่วงละเมิดที่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายต้องเป็นไปในลักษณะที่ ‘ฝ่าฝืน   
ต่อความเป็นจริง’ กล่าวคือ แม้ผู้ถูกกระทำจะได้รับการส่งต่อถ้อยคำว่าร้าย หยาบคาย หรือกระทบต่อตัวบุคคล
โดยตรงผ่านโลกไซเบอร์ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการนำความเท็จ หรือ
เรื่องราวที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ถูกกระทำมากล้าวอ้าง ส่งผลให้รูปแบบของการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็น     
การละเมิดกฎหมายตามมาตรา 423 โดยตรง 

2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา 11 
มาตรา 1466  

ในภาพรวม เป้าประสงค์ดั้งเดิมของ พรบ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 11 มุ่งเน้นการให้        
ความคุ้มครองตัวบุคคลจากสแปมเมล์ (Spam mail) ที่ต้องการโฆษณาและจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการประเภทต่าง ๆ รวมไปจนถึงการนำส่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการปกปิด หรือ
ปลอมแปลงที่มาของข้อมูล (IP Address) ดังนั้น ในกรณีของการตีความการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์            
ที่มักกระทำโดยการไม่เปิดเผยตัวตน หรือใช้ชื่อปลอม แต่ไม่มีการปลอมแปลงที่มาของข้อมูลโดยทั่วไป จึงไม่ถือ
เป็นความผิดทางกฎหมายตาม พรบ. คอมพิวเตอร์มาตรา 11 ในทางเดียวกัน การพิจารณาปรับใช้ พรบ. 
คอมพิวเตอร์มาตรา 14 นั้นเป็นไปในลักษณะของการคำนึง หรืออ้างอิงจากการตีความของศาลไทยเป็นหลัก 
ซึ่งโดยทั่วไป มีข้อจำกัดอย่างมากในหลายมิติ ตัวอย่างเช่น 

การพิจารณาว่าการกระทำในลักษณะที่ให้ร้าย หรือด่าทอบุคคลใดอย่างหยาบคาย 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 14 ก็ต่อเมื่อข้อมูล หรือคำพูดทั้งหมดที่ได้รับ           
การเผยแพร่นั้นเป็น ‘ข้อมูลที่บิดเบือน เป็นเท็จบางส่วน หรือทั้งหมด’ และต้องมุ่งสร้างความเสียหายต่อ
ผู้ถูกกระทำเท่านั้น ในทางเดียวกัน กรณีของการปรับรูปแบบของการส่งต่อรูปภาพ หรือวิดีโอที่มีลักษณะลามก
ของบุคคลใด ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดทางกฎหมายนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ            
ศาลพิจารณาแล้วว่ารูปภาพ หรือวิดีโอดังกล่าวมีลักษณะที่ส่อไปในด้านยั่วยุกามารมณ์เท่านั้น (ไม่มีสิ่งปกปิด 
หรือถูกปรับแต่งใด ๆ) ยิ่งไปกว่านั้น พรบ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 นี้ยังไม่ครอบคลุมถึงการนำภาพ หรือวิดีโอ
อันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบบจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง หรือช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่           
ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระอีกด้วย 

สรุปข้อจำกัดทางกฎหมายตามบริบทของสังคมไทย ที่ส่งผลให้การตีความและ
การปรับใช้ข้อประมวลกฎหมายในมาตราต่าง ๆ นั้นยังคงมีช่องโหว่ ไม่ครอบคลุมถึงลักษณะบางประการของ
พฤติกรรมการรังแกผู้เสียหาย ตลอดจนถึงไม่สามารถพิจารณาปรับโทษผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ข้อจำกัดดังกล่าว ยังส่งผลให้ทัศนคติเกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น ยังคงไม่
เป็นที่ตระหนักรับรู้ในวงกว้าง และกลายเป็นเพียงทัศนะที่ผู้คนส่วนใหญ่มองว่า เป็นเพียงการหยอกล้อหรือ       

 
66 เมธินี สุวรรณกิจ. 2560. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นเมื่อ 2 
มิถุนายน 2564. 
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เล่นสนุกกัน เพ่ือเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มเพ่ือนเท่านั้น67 ในท้ายที่สุด ผลกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพจิตใจของผู้ถูกกระทำนั้นจึงถูกมองข้าม และไม่ได้รับการคำนึงถึงอย่างจริงจัง 68   
ดังแสดงตามภาพการสรุปดังนี้  

 
ภาพที่ 16 สรุปมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศไทย 

2.4.1.4 กรณีศึกษาจากมาตรการของต่างประเทศ 
หากพิจารณามาตรการในการป้องกันการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในต่างประเทศ แม้จะยัง

ไม่มี การบังคับใช้ข้อกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไข หรือป้องกันปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์         
ได้โดยตรงเช่นเดียวกันกับประเทศไทย แต่ประเทศอ่ืน ๆ ก็มีการดำเนินการที่แสดงให้ถึงการตระหนักถึงปัญหา 
และเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างประเทศต่อไปนี้ 

ประเทศเกาหลีใต้  
ในภาพรวม เพื่อลดปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ได้

ปรับใช้ข้อกฎหมายที่อนุญาตให้ทางตำรวจสามารถดำเนินการลบ หรือนำข้อความคิดเห็นทางลบ หรือเข้าข่าย
เป็นการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ออกจากแพลตฟอร์มใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที      
(หากพบเห็น) โดยไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ อย่างไรก็ดี หากมีการดำเนินการร้องเรียน หรือแจ้ง
ความจากผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ผู้กระทำความผิด หรือบุคคลที่

 
67 กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ และ วีนันท์กานต์ รุจิภักด์ิ. 2564. Cyberbullying: ความหมาย และการทบทวนแนวคิดภายใต้บริบทสังคมไทย. วารสารกฎหมายและนโยบาย
สาธารณสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2564. 
68 ดวงเด่น นาคสีหราช. 2561. ทัศนคติและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการกลั่นแกล้งรังแกทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย: กรณีศึกษานิสิตใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 2564. 
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ได้รับการร้องเรียนนั้นอาจได้รับโทษปรับเงิน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 30,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (หรือคิดเป็น
เงินมูลค่าประมาณ 899,000 บาท) หรือจำคุกสูงสุดไม่เกิน 3 ปี69   

นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใต้ยังมีการประกาศใช้ ‘Act on the Prevention of and 
Countermeasures against violence in school’ (학교폭력예방 및 대책에 관한 법률) หรือพระราชบัญญัติ 
ที่มุ่งเน้นการปกป้องสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนผ่านการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ไกล่เกลี่ย ปกป้อง 
และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบทางลบต่อทั้งร่างกาย และจิตใจ
ของเด็กและเยาวชน อาทิ ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ด้วยความร่วมมือจากทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐในเขตพ้ืนที่ โดยการดำเนินการภายใต้
พระราชบัญญัตินี้จะครอบคลุมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา (หากมีการดำเนินการ
ร้องเรียน )70 ตามหลักเกณฑ์ด้วยกระบวนการพิจารณาไต่สวน และคำตัดสินจากคณะกรรมการอิสระ 
(Respective autonomous committee)71 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
แม้ประเทศสหรัฐฯ จะยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกันผ่าน

โลกไซเบอร์โดยตรงในระดับรัฐบาลกลาง (Federal Law) แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐฯ มีการปรับใช้ข้อ
กฎหมาย    ในระดับรัฐ (State Law) ในลักษณะที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 มาตรการ เพ่ือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ดังนี้72 

1) การกำหนดไว้ในกฎหมายด้านการศึกษาของภาครัฐ (State Education 
Coeds) ที่กำหนดให้โรงเรียนทุกแห่งต้องทำการบรรจุหัวข้อการต่อต้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์เป็นหนึ่ง
ในนโยบายหลักของสถานศึกษา โดยนโยบายดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง และการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐของแต่ละรัฐ ทั้งนี้ แม้ภาครัฐในแต่ละรัฐจะมีการกำหนดมาตรการเชิงนโยบายที่แตกต่างกัน แต่อย่างไร
ก็ตาม สาระสำคัญ หรือเป้าประสงค์ที่กำหนดให้โรงเรียนแต่ละแห่งต้องมุ่งเน้นการดำเนินการยังคงเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน คือ 

1.1) การกำหนดนิยามของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
1.2) การกำหนดนโยบายเพื่อต่อต้านปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
1.3) การกำหนดให้มีแนวทาง หรือวิธีการรายงาน (สถานการณ์ปัญหา) ที่

เป็นมาตรฐาน โดยมีหน่วยงานกลางคอยตรวจสอบการดำเนินงาน 

 
69 Eduarda Alves. 2014. Laws about Bullying in South Korea. Prezi. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2564 .จาก: https://prezi.com/0emzt1rzcnd2/laws-about-
bullying-in-south-korea/?fallback=1 
70 National Law Information Center. 2017. Act on the Prevention of and Countermeasures against violence in school. Ministry of Government 
Legislation. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2564 จาก: https://law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=199081&viewCls=engLsInfoR&urlMode=engLsInfoR#0000 
71 Jung Myungsuk, special reporting team. 2019. Schools’ committees for countermeasures against violence criticized. Korea JoongAng Daily. สืบค้น
เมื่อ 8 มิถุนายน 2564 .จาก: https://koreajoongangdaily.joins.com/2019/08/07/socialAffairs/Schools-committees-for-countermeasures-against-violence-
criticized/3066474.html 
72 เมธินี สุวรรณกิจ. 2560. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกกลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นเมื่อ 2 
มิถุนายน 2564. 
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1.4) การกำหนดให้มีขั้นตอน วิธีการสืบสวน และสอบสวนอย่างเป็นระบบ
เมื่อเกิดปัญหา 

1.5) การกำหนดให้มีโครงการ หรือหลักสูตรฝึกอบรมด้านการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาแก่นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

1.6) การกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด ซึ่งโดยมากจะเป็นการลงโทษทาง
วินัย เช่น การหักคะแนน การพักการเรียน หรือการไล่ออก เป็นต้น 

2) มาตรการทางอาญา (Criminal measures) ที่ให้สิทธิ์แต่ละรัฐในการปรับ
ใช้มาตรการทางอาญามาลงโทษผู้กระทำความผิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยแต่ละรัฐยังคงกำหนดให้
ความผิดจากการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์เป็นเพียงความผิดประเภทลหุโทษ และกำหนดให้การดำเนินคดี
อาญาใด ๆ กับกลุ่มเด็กและเยาวชนต้องเป็นการดำเนินคดีทางอาญาตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่
กำหนดไว้สำหรับเด็ก และเยาวชนโดยเฉพาะเท่านั้น ส่งผลให้การตัดสินความผิดนั้นต้องได้รับการพิจารณาเป็น
รายกรณี โดยไม่สามารถอ้างอิงบทบัญญัติบทใดบทหนึ่งเป็นการเฉพาะได้   

3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการยับยั้งปัญหาการใช้ความรุนแรงภายใน
สถานศึกษา ที่ครอบคลุมถึงปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ หรือ ‘The STOP School Violence Act of 
201873’ ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ด้วย            
การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความช่วยเหลือ การสนับสนุน ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นแก่นักเรียน คุณครู 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมไปจนถึงสถานศึกษาในการสร้างความตระหนัก การรับรู้ และทักษะความสามารถใน
การตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และสอดคล้องกันกับปัญหาการใช้ความรุนแรงในลักษณะใด ๆ 
ภายในสถานศึกษาของนักเรียน โดยรูปแบบการจัดหา และจัดสรรการสนับสนุนของพระราชบัญญัติข้างต้น 
ประกอบไปด้วย  

• การจัดฝึกอบรมเพ่ือการป้องกันตนเองของนักเรียน  

• การจัดฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายภายในเขตพ้ืนที่             
รวมไปจนถึงการรับมือ หรือการให้ความช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพจิต 

• การพัฒนา และปรับใช้ระบบการแจ้ง หรือรายงานสิ่งผิดปกติโดยไม่
เปิดเผยตัวตน  

• การสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต 

• การติดตั้งระบบสายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา  

 
73 Congress.gov. 2018. H.R.4909 – STOP School Violence Act of 2018. สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2564 .จาก: https://www.congress.gov/bill/115th-
congress/house-bill/4909/text 
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• การพัฒนา และจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือแทรกแซง และการประสานงาน
กับทั้งบุคลากรภายใน และหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา หรือ  การบังคับใช้
กฎหมาย 

• การติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการรักษาความปลอดภัย อาทิ เครื่อง
ตรวจจับโลหะ ตัวล็อค ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน หรือขอรับความช่วยเหลือตามจุดต่าง ๆ และ
กล้องวงจรปิด เป็นต้น 

• การสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ศักยภาพการดำเนินงานที่กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) มาตรการด้านกฎหมายแบบเฉพาะเจาะจง หรือมาตรการทางสังคมที่มี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ  ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยตรง 
เช่น74 

• กฎหมายของรัฐยูทาห์ (Utah Laws) มีการกำหนดห้ามไม่ให้มีการโพสต์
ข้อควา เพ่ือการสร้างความอับอาย ว่าร้าย หรือคุกคามผู้ อ่ืนโดยเจตนาผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทาง           
การสื่อสาร  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ อ้างอิงจากนโยบายโดยคณะกรรมการด้านการศึกษา (The 
State Board of Education Policy) ของรัฐ สถานศึกษาทุกแห่งในรัฐต้องมีการบังคับใช้ตามกฎหมายที่ห้าม
ไม่ให้มีการกลั่นแกล้งกันภายในสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึงรูปแบบการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์เช่นเดียวกัน 

• กฎหมายของรัฐฮาวาย (Hawaii Laws) กำหนดไม่ให้มีการล่วงละเมิด
ผู้ อ่ืนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต โดยหากพบเห็นผู้ เยาว์กระทำการดังกล่าว 
ผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์คนดังกล่าวอาจถูกปรับเงินเป็นจำนวนสูงสุดไม่ เกิน 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 
สำหรับแต่ละเหตุการณ์การกลั่นแกล้ง 

• กฎหมายของรัฐแอริโซนา (Arizona Laws) ครอบคลุมถึงการข่มขู่ กลั่น
แกล้ง และการล่วงละเมิดใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล กำหนดให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งภายในรัฐต้องจัดทำกระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินงานเพ่ือการรับมือ หรือแก้ไขปัญหาการ
รังแกกันที่เกิดขึ้น  ภายในเขตพ้ืนที่ของสถานศึกษาอย่างเข้มงวด โดยเขตพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นครอบคลุมถึงพ้ืนที่ใน
เขตโรงเรียน ภายในรถโรงเรียน บริเวณโดยรอบป้ายรถประจำทาง (สำหรับเดินทางมายังสถานศึกษา) และ
บริเวณโดยรอบสถานที่จัดงานภายนอกที่เก่ียวข้อง หรือได้รับการสนับสนุนโดยสถานศึกษา 

• กฎหมายของรัฐอิลลินอยส์ (Illinois Laws) กำหนดให้สถานศึกษา
สามารถพิจารณาการลงโทษนักเรียนที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำร้าย
สุขภาพจิต หรือรบกวนประสิทธิภาพผลลัพธ์ด้านการศึกษาของนักเรียนคนอื่นด้วยการพักการเรียน หรือการไล่
ออกได้ตามความเหมาะสม    

 
74 Accredited Schools Online. 2021. Cyberbullying in School: Prevention and Support. Accreditedschoolsonline.org, a Red Ventures Company. สืบค้น
เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 .จาก: https://www.accreditedschoolsonline.org/resources/cyberbullying-prevention-and-support/ 
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ภาพที่ 17 สรุปมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศเกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา 

จากภาพ โดยสรุปแม้ภาพรวมกระบวนการ และข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลีใต้นั้นจะยังคงมีข้อจำกัดบางประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ           
การดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในหลายกรณี แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การพยายามลด ยับยั้ง และแก้ไข
ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชนนั้น คือ สิ่งสำคัญที่ควรได้รับ            
การตระหนัก พิจารณา และดำเนินการอย่างจริงจังด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม  

2.4.2 มาตรการเชิงนโยบายทีเ่กี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
ในส่วนของมาตรการเชิงนโยบายนั้น หากพิจารณาการดำเนินการในประเทศไทยจะพบว่ายังไม่มี               

การดำเนินนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย โดยพบเพียงการส่งเสริม
ให้ตระหนักถึงผลเสียของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์เท่านั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างอิสระของแต่ละ
หน่วยงานที่เริ่มมีความตระหนักในประเด็นปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ดังนั้นการศึกษามาตรการ    
เชิงนโยบาย จึงดำเนินการศึกษาตัวอย่างการดำเนินการเชิงนโยบายของต่างประเทศได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมัน และประเทศเกาหลี ดังนี้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการมุ่งเน้นการดำเนินการในลักษณะต่าง ๆ             
อย่างหลากหลายซึ่งดำเนินไปควรคู่กับมาตรการทางกฎหมาย อาทิ การศึกษาวิจัย การรณรงค์ การบังคับใช้
มาตรการทางสังคมเพ่ือจุดประสงค์ในการป้องกัน ให้ความช่วยเหลือ ลดอิทธิพล ตลอดจนแก้ไขปัญหา       
การกลั่นแกล้งซึ่งหน้า และการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์อย่างมั่นคงเป็นระบบและมีความต่อเนื่องมากที่สุด   
ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. มาตรการด้านการศึกษาวิจัย  
The Comprehensive School Safety Initiative (CSSI) หรือโครงการด้านศึกษาวิจัย

ที่ริเริ่มขึ้นเพ่ือการตอบสนองต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษาของนักเรียน เพ่ือจุดประสงค์ใน
การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นต้นตอของปัญหา ตลอดจนรูปแบบ กลยุทธ์เพ่ือ           
การปรับใช้ภายในสถานศึกษา เพื่อการเพ่ิมความปลอดภัยให้กับสถาบันเพื่อการศึกษาทุกระดับในทั่วประเทศ75 
(ตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมปลาย) โดยทาง CSSI จะดำเนินการ และประสาน             
ความร่วมมือ  อย่างใกล้ชิดกับทั้งนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ภายในเขตพ้ืนที่ เพ่ือ
การจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสม และสอดคล้องกันกับสภาพสังคมในแต่ละเขตพ้ืนที่ โดยมีกระบวนการใน
การดำเนนิงานตามลำดับดังนี้ 

• ระบุ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ และผลกระทบของปัญหาการใช้             
ความรุนแรงภายในสถานศึกษา และผลกระทบต่อเนื่องที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 

• ระบุสาเหตุ หรือปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่
อาจเป็นอันตรายต่อทั้งนักเรียน คุณครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ 

• ศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ รวมไปจนถึงแนวปฏิบัติที่ เป็นพ้ืนฐาน และมี           
ความมั่นคงในการปรับใช้ในระยะยาว เพ่ือการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืนใน 
ทุกมิต ิ

• ระบุ หรือสร้างความม่ันใจให้กับรูปแบบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา อาทิ ระบบการรักษาความปลอดภัยแนวทางการรับมือ หรือ
แก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้ง และกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

• ดำเนินการจัดทำ จัดตั้ง หรือปรับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรการ 
และแนวปฏิบัติ  ในลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญ และมีอิทธิพลต่อการปรับปรุงระดับความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพ่ือการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม 

• ดำเนินการประสานงาน ร่วมมือกันกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
หน่วยงานด้านกฎหมาย และสุขภาพจิต รวมไปจนถึงงานสังคมสงเคราะห์ เพ่ือการได้มาซึ่งการสนับสนุนหรือ          
ความช่วยเหลือด้านระบบการดำเนินงานที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 

2. มาตรการด้านการรณรงค์ 
2.1 The CYBERSMILE Foundation หรือองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่ งเน้น          

การดำเนินงาน   ด้านการดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานระบบดิจิทัล (Digital wellbeing) และการจัดการกับปัญหา
การรังแกกัน  ผ่านโลกไซเบอร์ หรือระบบดิจิทัลในทุกรูปแบบ เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์สังคมไซเบอร์ที่

 
75 National Institute of Justice (NIJ). 2018. NIJ’s Comprehensive School Safety Initiative. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs. สืบค้น
เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 .จาก: https://nij.ojp.gov/topics/articles/nijs-comprehensive-school-safety-initiative 
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ปลอดภัย หลากหลายอย่างเท่าเทียม และเคารพซึ่งกันและกัน และรายล้อมไปด้วยอิทธิพลด้านบวก 76 ผ่าน                
การดำเนินงานในลักษณะต่าง ๆ อาทิ 

 
ภาพที่ 18 โมเดลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ The CYBERSMILE Foundation                                                                       

ที่มา: www.cybersmile.org/who-we-are 

2.2 STOMP OUT Bullying หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของประเทศสหรัฐฯ ที่
มุ่งเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ                   
ผ่านการดำเนินการเพ่ือลด ป้องกัน และจัดการกับปัญหาการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ รวมไปจนถึง      
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ตลอดจนการก้าวก่าย และละเมิดผู้อ่ืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี
ดิจิทัล ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนแนวปฏิบัติ และวิธีการรับมือกับปัญหา          
ที่อาจเกิดขึ้นจากความรู้สึกเกลียดชัง หรือกลัวต่อบุคคลรักร่วมเพศ (LGBTQ+) ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ และ
ปัญหาความรุนแรง และการกลั่นแกล้ง และรังแกกันภายในสถานศึกษา 

น อ ก จ าก นี้  STOMP OUT Bullying ยั ง เป็ น อ งค์ ก ร ที่ มุ่ ง เน้ น ก า ร ส่ ง เส ริ ม            
ความหลากหลายความเท่าเทียม และความเสมอภาคกันของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าว
นั้นด้วยการนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรับมือ และตอบสนองต่อปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในทุกรูปแบบ ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่เด็กและเยาวชนผ่านสถาบันเพ่ือการศึกษา บริการสาธารณะ 
แคมเปญ และช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย อีกด้วยเช่นเดียวกัน77   

 
76 The CYBERSMILE Foundation. Who We Are. สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2564 .จาก: https://www.cybersmile.org/who-we-are 
77 STOMP Out Bullying™. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 64 จาก: https://www.stompoutbullying.org/ 
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ประเทศอิตาลี เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการดำเนินการด้านการมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ         
การป้องกัน แก้ไข รณรงค์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ต้องประสบกับ
ปัญหาการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ดังนี้ 

1. มาตรการด้านกฎหมาย 
ภายหลังการตระหนักได้ถึงปัญหาที่อาจรุนแรง และส่งผลกระทบด้านลบมากข้ึนตั้งแต่

เมื่อในปี ค.ศ. 2017 ในท้ายที่สุด รัฐสภาอิตาลีก็ได้ทำการอนุมัติกฎหมายฉบับใหม่ ที่มุ่งเน้นการปกป้องเด็กและ
เยาวชน (ผู้เยาว์) จากปัญหาการกลั่นแกล้งซึ่งหน้า ซึ่งรวมถึงการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยกฎหมายฉบับนี้
กำหนดให้การโพสต์ข้อความใด ๆ ในลักษณะดูหมิ่น ว่าร้าย หรือหมิ่นประมาทต่อเด็ก และเยาวชน รวมไป
จนถึงการกระทำในลักษณะหลอกลวง แบล็กเมล์ (Blackmail) แอบอ้าง หรือขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือเป็น     
‘สิ่งผิดกฎหมาย’  

ในกรณีนี้ เหยื่อ หรือผู้ถูกกระทำมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเรียกร้องไปยังเว็บไซต์ หรือ
เจ้าของโฮสต์ที่เนื้อหาอันไม่พึงประสงค์ได้รับการเผยแพร่ ให้ทำการลบ หรือยกเลิกการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว
นั้นภายใน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากเนื้อหาอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าวนั้นได้รับการดำเนินการตามคำร้องเรียนอย่าง
ถูกต้อง เหยื่อผู้ถูกกระทำสามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังผู้ค้ำประกันอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความเป็นส่วนตัว 
(Independent privacy guarantor) ให้สามารถทำการแทรกแซงกระบวนการดำเนินการตามคำเรียกร้องของ
ผู้ถูกกระทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ยิ่งไปกว่านั้น ภายในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ยังกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งใน
ประเทศอิตาลี ต้องให้ความรู้ หรือนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อท้ังตนเอง และส่วนรวม รวมไปจนถึงการกำหนดให้สถานศึกษา
ต้องจัดหา และจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากรเฉพาะทาง เพ่ือรับภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการกับปัญหา      
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยเฉพาะอีกด้วยเช่นเดียวกัน78  

2. มาตรการด้านการรณรงค์ 
ในส่วนของการรณรงค์ เพ่ือการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน ตลอดจนการให้

ความช่วยเหลือเหยื่อจากปัญหาการกลั่นแกล้งในลักษณะต่าง ๆ นั้น ประเทศอิตาลีได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน
ประเทศสมาชิกขององค์กร ‘WWP EN’ (The European Network for the Work with perpetrators of 
Domestic Violence) ที่ว่าด้วยการสร้างโลกที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศด้วยการสร้างความร่วมมือ จัดหา 
และจัดสรรทรัพยากร การสนับสนุน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคคลเพศหญิง ผู้ซึ่งตกเป็นเหยื่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งในกรณีนี้ ครอบคลุมถึงปัญหาการตกเป็นเหยื่อการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ใน

 
78 The CYBERSMILE Foundation. Italian Parliament Passes New Law to Protect Minors from Cyberbullying. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.cybersmile.org/news/italian-parliament-passes-new-law-to-protect-minors-from-cyberbullying    
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ลักษณะต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี แม้ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์กร แต่ละประเทศสมาชิก
สามารถสร้างสรรค์มาตรการ หรือรูปแบบกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนฐานทางสังคมได้อย่างอิสระ79  

ได้มีทำการจัดตั้ง Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM: The Center 
for Listening to Men)80 หรือสมาคมที่ไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลกำไร ที่มี จุดประสงค์การก่อตั้งขึ้นเพ่ือ         
การเป็นสถานที่รับฟัง ให้คำปรึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลเพศชาย ผู้ซึ่งมีความต้องการใน            
การเปลี่ยนแปลงตนเอง รวมไปจนถึงการรับผิดชอบต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว รุนแรงที่ส่งผล
กระทบต่อทั้งร่างกาย และจิตใจของผู้ถูกกระทำ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา อาทิ นักจิตวิทยา 
นักจิตอายุรเวช จิตแพทย์ และนักวิชาการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี บริการจากสมาคม CAM นั้นยังครอบคลุมถึงความต้องการในการรับ           
ความช่วยเหลือ หรือบริการจาก 

• สตรีที่ประสบกับปัญหาความก้าวร้าว รุนแรง หรือล่วงละเมิดจากคู่ครอง 

• บุคคลใด ๆ ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน หรือผลกระทบจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวต่อผู้หญิง และเด็ก 

• บุคคลใด ๆ ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการแสดงออกพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว รุนแรง
โดยบุคคลใกล้ชิด 

• เจ้าหน้าที่พนักงาน หรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อความก้าวร้าว รุนแรง 

• บุคคลใด ๆ ที่ต้องการเข้าร่วม หรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม  
ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศสมาชิกขององค์กร ‘WWP EN’ นั้นก็ได้ทำการ

จัดตั้งสมาคม ‘ESINE Intervention’ หรือศูนย์กลางผ่านระบบดิจิทัล ที่มีจุดประสงค์ในการนำเสนอข้อมูล 
และขอรับความช่วยเหลือ เพ่ือการป้องกัน ยับยั้ง และการให้การสนับสนุนแก่บุคคลเพศหญิงที่ตกเป็นเหยื่อ
ปัญหาความก้าวร้าว รุนแรง รวมไปจนถึงการประสบกับปัญหา และสถานการณ์ที่ยากลำบากอ่ืน ๆ อาทิ              
ความยากลำบากจากวิกฤตชีวิต การหย่าร้าง การกลั่นแกล้ง การถูกสะกดรอยตาม และการตกเป็นเหยื่อ
ทางด้านอารมณ์ ร่างกาย และทางเพศ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดหา และจัดสรรทรัพยากร ความช่วยเหลือ หรือ 
การสนับสนุนโดยสมาคม ‘ESINE Intervention’ นั้นอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของเหยื่อ81  

ประเทศเกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นการดำเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหา.การใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในทำนองเดียวกัน โดยเป็นมาตรการทาง
การศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการด้านโครงการระดับชาติอย่าง ‘The Wee project’ ที่ประกอบไปด้วย  

 
79 European Network for the Work with Perpetrators of domestic violence e.V. (WWP EN). About Us. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.work-with-perpetrators.eu/about 
80 Center for Maltratting Men Onlus, 2021. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2564 .จาก: https://www.centrouominimaltrattanti.org/  
81 ESINE Intervention. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2564 .จาก: https://www.gesine-intervention.de/ 
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1. ‘The Wee class’ หรือห้อง/สถานที่ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มนักเรียนที่ต้องการขอรับ
คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในเรื่องใด ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ห้อง/สถานที่นี้จะได้รับการจัดตั้งอยู่ภายใน
สถานศึกษา   เพ่ืออำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระตามเวลาทำการของสถานศึกษา  

2. ‘The Wee center’ หรือหน่วยงานราชการเพ่ือการศึกษาประจำท้องถิ่น จัดตั้งขึ้น
เพ่ือจุดประสงค์ ในการเข้าแทรกแซง เพื่อการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนภายในเขต
พ้ืนที่  ที่มีอัตราความรุนแรงในระดับที่สถานศึกษานั้น ๆ ไม่สามารถรับมือ หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งขอบเขตของปัญหาเหล่านั้นครอบคลุมทั้งปัญหาการใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง การรังแก
กัน การหยุดเรียนกลางคัน ตลอดจนปัญหาด้านการแสดงออกทางพฤติกรรม และสภาพจิตใจของนักเรียนด้วย
เช่นเดียวกัน 

3. ‘The Wee school’ หรือสถานศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนประจำสำหรับกลุ่ม
นักเรียนผู้มีแนวโน้ม หรือมีความเสี่ยงในการประสบ หรือแสดงออกด้านพฤติกรรม และสภาพจิตใจเชิงลบใน
ระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อเนื่องไปยังผู้คนรอบข้างได้ ทั้งนี้  กลุ่มเด็กนักเรียนที่ได้รับจัดการให้เข้า
รับการศึกษาภายใน ‘The Wee school’ นี้นั้นจะได้รับทั้งการเรียนการสอนตามที่กฎหมายกำหนด ควบคู่ไป
กับการรักษา เยียวยาด้านสภาพจิตใจ รวมไปจนถึงการได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนาบุคคลตามหลักสูตรการ
เรียนรู้แบบพิเศษที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือการช่วยเหลือด้านการปรับตัวให้กับกลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะอีก
ด้วย82    

 
ภาพที่ 19 สรุปมาตรการเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศเกาหลีใต้ และเครือข่ายทวีปยุโรป 
 

82 Peter K. Smith, Sheri Bauman, และ Dennis Wong. 2019. Interventions to Reduce Bullying and Cyberbullying. International Journal of Environmental 
Research and Public Health. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2564. DOI: https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1470 
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2.4.3 มาตรการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 

การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น องค์ประกอบที่สำคัญในการก่อให้เกิดช่องทางการรังแกกันผ่าน              
โลกไซเบอร์ ได้แก่ การเกิดขึ้นของการให้บริการช่องทางการแสดงความเห็น ซึ่งมีพัฒนาการพร้อมๆกับ          
การเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต 

 

2.4.3.1 มาตรการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเฟชบุ๊ค (Facebook)    
สำหรับ เฟชบุ๊ค หรือช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงโลกไซเบอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทั่ว

โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย นั้น ได้มีดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ดัง ได้
กำหนดเป็นนโยบายเพื่อกำกับดูแลการใช้งานแพลตฟอร์ม เนื่องด้วยอัตราการเข้าสู่ระบบ หรือเชื่อมต่อ   
เพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มของ เฟซบุ๊ค นั้นมีจำนวนมหาศาล และเป็นไปในลักษณะที่หลากหลาย 
ทั้งในมิติของแหล่งที่มา พ้ืนหลัง ทางวัฒนธรรม ตลอดจนความหลากหลายด้านทัศนคติของผู้ใช้งานปลายทาง 
เฟซบุ๊ค จึงได้ริเริ่มการพัฒนา ‘มาตรฐานชุมชน83’ ขึ้น เพ่ือจุดประสงค์ในการกำกับดูแล หรือพิจารณาว่าสิ่งใด 
‘ควรค่า’ หรือ ‘ไม่ควรได้รับอนุญาต’ ให้ปรากฎขึ้นภายในพ้ืนที่ของแพลตฟอร์ม เพ่ือการสร้างสรรค์ ปกป้อง 
และรักษาไว้ซึ่งความหลากหลาย ที่ควรได้รับอิสระในการสื่อสาร แสดงออก โดยปราศจากการนำไปใช้เป็น
เครื่องมือในการทำร้าย หรือลดทอนคุณค่าของสิ่งอื่น 

ด้านกระบวนการพิจารณาว่าสิ่งใด ‘สมควร’ หรือ ‘ไม่สมควร’ นั้น เฟซบุ๊ค ได้เลือกอ้างอิงหลักการ 
และข้อความคิดเห็นจากทั้งชุมชน สังคม และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีความปลอดภัย
สาธารณะ รวมไปจนถึงสิทธิมนุษยชน เป็นต้น เพ่ือจุดประสงค์ในการรับฟัง และรับประกันว่า ‘ทุกเสียงร้อง
ของความหลากหลาย’ จะได้รับการรับฟัง และการทำความเข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือความสามารถในการปรากฏ
ขึ้น และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านแพลตฟอร์ม ด้วยจุดประสงค์ท่ีต้องการสร้างประโยชน์หรือสภาพแวดล้อมที่
ดีขึ้นให้กับส่วนรวม (หรือไม่มุ่งทำร้ายผลประโยชน์ส่วนรวม) เท่านั้น 

การกำกับ ดู แล โดย ใช้ วิ ธีก าร การจำกั ดการเข้ าถึ ง  การลบ เนื้ อหา  หรือการแสดง              
ความคิดเห็นใด ๆ โดย การดำเนินการของเฟซบุ๊ค นั้น เป็นไปเพ่ือจุดประสงค์ในการส่งเสริมคุณค่าด้านใด 
ด้านหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งประการ ดังนี้ 1) ความปลอดภัย 2) ความเป็นส่วนตัว 3) ความถูกต้อง และ 4) ศักดิ์ศรี 
และสิทธิที่เท่าเทียมกัน ของผู้ใช้งานปลายทางทุกราย ดังนั้น เพ่ือจุดประสงค์ ในการส่งเสริมคุณค่าดังกล่าว
เหล่านั้น เฟซบุ๊ค เลือกที่จะดำเนินการอย่างสอดคล้องกันกับนโยบายขององค์กร หากพบเห็นลักษณะที่มี            
ความเกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกันกับประเด็นหลัก 6 ประเด็นดังนี้ 

1) การโพสต์ หรือการแชร์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นพฤติกรรมที่รุนแรง และเกี่ยวกับ
อาชญากรรม ภายใต้รูปแบบของการสื่อสารที่มีลักษณะที่สื่อถึง ความรุนแรง และการยุยง บุคคล และองค์กร   
ที่เป็นอันตราย สินค้าควบคุม การร่วมมือเพ่ือก่ออันตราย และการสนับสนุนอาชญากรรม การฉ้อโกง และ           
การหลอกลวง 

 
83 Facebook. มาตรฐานชุมชน. DOI: https://th-th.facebook.com/communitystandards/ 
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2) การโพสต์ หรือการแชร์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย ภายใต้
รูปแบบของการสื่อสารผ่านการฆ่าตัวตาย และการทำร้ายตัวเอง การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การทำร้าย
ทารุณ และการอนาจารเด็ก การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้ใหญ่ การข่มเหง รังแก และการก่อกวน
การแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์ และการละเมิดความเป็นส่วนตัว และสิทธิความเป็นส่วนตัวของรูปภาพ 

3) การโพสต์ หรือการแชร์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ภายใต้รูปแบบ
ของการสื่อสารผ่าน คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง การชักชวนทางเพศ ภาพอนาจารของผู้ใหญ่ และกิจกรรม
ทางเพศ เนื้อหาที่มีลักษณะโจ่งแจ้ง และรุนแรง ความโหดร้าย และความไม่เห็นอกเห็นใจ 

4) การโพสต์ หรือการแชร์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็น (การละเมิด) ความซื่อสัตย์ และ
ความถูกต้อง ภายใต้รูปแบบของการสื่อสารผ่าน ข่าวปลอม สแปม ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ พฤติกรรมที่
บิดเบือนความจริง ความซื่อสัตย์ และความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้งาน สื่อที่ถูกควบคุม และการเก็บบัญชีไว้เป็น
อนุสรณ์ 

5) การโพสต์ หรือการแชร์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็น(การละเมิด) ทรัพย์สินทางปัญญา  
6) การได้รับคำขอ และคำตัดสินที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  ภายใต้รูปแบบของ              

การสื่อสารผ่าน คำขอจากผู้ใช้งานปลายทาง คณะกรรมการกำกับดูแล และมาตรการป้องกันเพ่ิมเติมสำหรับ
ผู้เยาว์ 

 
ภาพที่ 20 สรุปมาตรการของผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มที่เกีย่วกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ : Facebook 

2.4.3.2 มาตรการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอินสตาแกรม (Instagram)   
การใช้งานบนช่องทางของ Instagram ที่ผู้ใช้งานสามารถโพสต์และแบ่งปัน ข้อความ รูปภาพ และ

คลิปวิดีโอสั้น ๆ ผ่านไปยังโปรแกรมบริการเครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยมต่างๆ โดยช่องทางเหล่านี้ได้รับความ
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นิยมอย่างแพร่หลายจากผู้ใช้งานทั่วโลก ผู้ให้บริการมีนโยบายสำหรับการกำกับดูแลการใช้งานแพลตฟอร์ม คือ  
ผู้ใช้งานสามารถทำการรายงานเนื้อหาโพสต์หรือโปรไฟล์บน Instagram ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับ
ชุมชน84 ได้ ซึ่งแนวทางปฏิบัติของ Instagram ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในการรายงานโพสต์ ได้มีเหตุผลต่าง ๆ 
ระบุไว้เป็นข้อกำหนดเหตุผลการรายงานโพสต์เบื้องต้นได้แก่ 85 เนื้อหานี้เป็นสแปม ภาพโป๊เปลือยหรือกิจกรรม
ทางเพศ ฉันแค่ไม่ชอบสิ่งนี้ การหลอกลวงหรือการฉ้อโกง คำพูดหรือสัญลักษณแ์สดงความเกลียดชัง ข้อมูลเท็จ 
การกลั่นแกล้งหรือการคุกคาม องค์กรความรุนแรงหรือองค์กรเป็นอันตราย การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การขายสินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าควบคุม การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง และภาษาหรือกิจกรรมที่
เหยียดเชื้อชาติ 

นอกจากนี้ หากบัญชีใดถูกสร้างขึ้นมาด้วยเจตนาเพ่ือข่มเหงรังแกหรือก่อกวนบุคคลอ่ืน  
หรือหากรูปภาพหรือความคิดเห็นใดมีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งหรือก่อกวนบุคคลใดก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถรายงาน
โปรไฟล์ที่มีการโพสต์เนื้อหาที่ไม่ควรโพสต์ การแอบอ้างเป็นบุคคลอ่ืนหรือเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี        
ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการรายงานจะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้งานบัญชีที่รายงานจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รายงาน              
เว้นแต่ว่าจะรายงานการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถึงจะมีการระบุตัวตนผู้รายงาน โดยการรายงาน        
ความคิดเห็นที่มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือสแปม บัญชีทีถู่กรายงานจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รายงาน 

 
ภาพที่ 21 สรุปมาตรการของผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มที่เกีย่วกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ : Instagram 

 
 

84 แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน อินสตาแกรม (Instagram). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564. จาก.https://help.instagram.com/477434105621119 
85 ข้อกำหนดเหตุผลการรายงานโพสต์เบื้องต้นในอินสตาแกรม (Instagram). สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564. จาก. 
https://help.instagram.com/192435014247952?helpref=page_content 
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2.4.3.3 มาตรการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Twitter    
ทวิตเตอร์ หรืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทั่วโลก ก็ได้มี

ดำเนินการอย่างสอดคล้องกันเกี่ยวกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ดังนโยบายด้านกฎข้อบังคับ (The 
Twitter Rules) เนื่องด้วยจุดประสงค์หลักของ ทวิตเตอร์ คือ การให้บริการด้านการสนทนาในพ้ืนที่สาธารณะ
แก่ผู้ใช้งานปลายทาง ส่งผลให้การใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิด และการแสดงออกด้านพฤติกรรมประเภท  
ใด  ๆ  ที่ สื่ อ  ห รือครอบคลุ มถึ งการกี ดกันผู้ คนจากสิทธิ์ ในการแสดงออกอย่ างอิสระ ตลอดจน                    
การลดทอนคุณค่าของการสนทนาในพ้ืนที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัยนั้น จึงถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อ       
กฎข้อบังคับของ ทวิตเตอร์ อย่างแท้จริง ดังนั้น ทวิตเตอร์ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย (Safety) 
เพ่ือจุดประสงค์ในการบังคับใช้เพ่ือการสร้างอิทธิพลเชิงบวก ตลอดจนส่งเสริม และรักษาพ้ืนที่สาธารณะที่
สร้างสรรค์ และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานปลายทางทุกรายในการใช้บริการเพื่อการสนทนาได้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยปราศจากอุปสรรคใด ๆ ซึ่งครอบคลุมขอบเขต86 ดังนี้ 

1) นโยบายการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงเกลียดชัง  (Hateful conduct 
policy)87 

อ้างอิงจากวิสัยทัศน์ของ ทวิตเตอร์ ที่ต้องการส่งเสริม และผลักดันการแสดงออก
ผ่านการสนทนาได้อย่างเสรีในพ้ืนที่สาธารณะ ตามหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ทวิตเตอร์ จึงไม่อนุญาตให้
ผู้ใช้งานปลายทางทุกรายใช้พ้ืนที่ และบริการของแพลตฟอร์มในการว่าร้าย โจมตี คุกคาม หรือกระตุ้ นให้เกิด
ภัยอันตรายต่อผู้ อ่ืน ในทุกมิติ บนพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลในลักษณะของเชื้อชาติ ชาติพันธุ์             
ชาติกำเนิด วรรณะ รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความเกี่ยวพันทางศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ 
ความรุนแรง หรือโรคร้ายแรงทางการแพทย์ รวมไปจนถึงความด้อยโอกาสในมิติต่าง ๆ อีกด้วยเช่นเดียวกัน  

โดยรูปแบบการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงเกลียดชังในลักษณะข้างต้นนั้น              
ทวิตเตอร์ จะพิจารณาทั้งข้อความ เนื้อหา ภาพ และคลิปวิดีโอใด ๆ โดยการโพสต์ และการแชร์ ซึ่งมี                
ความเชื่อมโยงถึง การข่มขู่ที่รุนแรง (Violent threats)  การแสดงความหวัง ปรารถนา ส่งเสริม หรือยุยง 
เรียกร้องให้เกิดความรุนแรง การทำร้ายร่างกาย โรคร้ายแรง การตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่อันตราย หรือผิดกฎหมาย การอ้างอิงถึงการสังหารหมู่ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การก่อการร้าย 
ภัยธรรมชาติ หรือการลงประชาทัณฑ์ ซึ่งเป็นหมวดหมู่เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง (Protected categories) 
เนื่องจากผลกระทบต่อเหยื่อผู้ถูกกระทำที่ยังคงมีอิทธิพลหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อาทิ ฮอโลคอสต์ กลุ่มศาสนา 
สัญลักษณ์ทางศาสนา หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชังในอดีตอย่าง เครื่องหมายสวัสติกะของนาซี 
เป็นต้น การใส่ร้าย พ่นคำหยาบคาย การเหยียดผิว เพศ และเรื่องทางเพศ ตลอดจนการส่งเสริมทัศนคติเชิงลบ
ที่มุ่งลดทอน หรือเป็นอันตรายต่อพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ 

 
86 Twitter, Inc. Twitter Rules and Policies: The Twitter Rules. DOI: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules 
87 Twitter, Inc. Twitter Rules and Policies: Hateful Conduct Policy. DOI: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/hateful-conduct-policy 
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2) การแสดงออกด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Abusive behavior)88  
เพ่ือการอำนวยความสะดวกสบาย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการสนทนา ทวิตเตอร์ 

ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานปลายทางทุกรายใช้พ้ืนที่ และบริการของแพลตฟอร์มในการแสดงทัศนคติ เจตนา หรือ
การกระทำใด ๆ ที่มุ่งสร้างความอับอาย ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ความยากลำบากทางร่างกาย และจิตใจ 
รวมไปจนถึงความเสื่อมเสียในลักษณะใด ๆ ต่อผู้อ่ืน โดยการโพสต์ และการแชร์ข้อความ เนื้อหา ภาพ และ
คลิปวิดีโอใด ๆ ที่มีความเชื่อมโยงถึง การแสดงความหวัง ยุยง หรือการเรียกร้องให้ทำร้ายบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคล  อย่างร้ายแรง การแสดงความหวัง ยุยง หรือการเรียกร้องให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลเสียชีวิต ทั้งจากโรค
ร้ายทางการแพทย์ หรือการประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น การสื่อสารถึงพัฒนาการ หรือความก้าวหน้าทางเพศอัน
ไม่พึงประสงค์ การดูหมิ่น ว่าร้าย ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อ่ืน ซึ่งครอบคลุมถึงการส่งเสริม หรือเรียกร้องให้เกิด            
การล่วงละเมิดผู้ อ่ืนในทุกมิติ การกล่าวอ้างอิงถึงเหตุการณ์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ที่ได้รับ    
การคุ้มครองด้วยเจตนาที่ไม่เหมาะสม อาทิ การแอบอ้างตัวเป็นเหยื่อที่ได้รับความเสียหาย หรือการอ้างว่า
เหยื่อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ ว่าโกหก หรือหลอกลวง เป็นต้น โดยวิธีการตอบสนองต่อคำร้อง 
หรือการดำเนินการอย่างสอดคล้องกันตามหลักนโยบายของ ทวิตเตอร์ นั้น มีขอบเขตลักษณะการบังคับใช้ 
(Range of enforcement options) สรุปไดด้ังนี้89 

 
ภาพที่ 22 สรุปมาตรการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ : Twitter 

 
88 Twitter, Inc. Twitter Rules and Policies: Abusive Behavior. DOI: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/abusive-behavior 
89 Twitter, Inc. General Guidelines and Policies: Our Range of Enforcement Options. DOI: https://help.twitter.com/en/rules-and-
policies/enforcement-options 
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2.4.3.4 มาตรการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม TikTok  
สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลที่กำลังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนี้ TikTok เองก็เป็นอีกหนึ่ง

แพลตฟอร์มสาธารณะที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างชุมชนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายอย่าง
สร้างสรรค์ ในฐานะพ้ืนที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง เพ่ือเชื่อมต่อ แบ่งปันแรงบันดาลใจ และเรื่องราวดี ๆ 
ระหว่างกันได้ โดยนโยบายในการกำกับเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีความเชื่อมโยง และ
ครอบคลุมถึง ‘อุดมการณ์สุดโต่งที่รุนแรง’ ‘การแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงเกลียดชัง’ ‘ความรุนแรงที่
โจ่งแจ้ง’ ‘การฆ่าตัวตาย การทำร้ายตนเอง และพฤติกรรมอันตราย’ รวมไปจนถึง ‘การคุกคาม และข่มเหง
รังแก’ ‘การเปลือยกาย และพฤติกรรมทางเพศ    ในผู้ใหญ่’ และพฤติกรรมอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันนั้น ล้วน
แต่เป็นการแสดงออกซึ่งขัดต่อ ‘แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน’ ของแพลตฟอร์ม โดยหากมีการพบเห็น เนื้อหา 
หรือข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏอยู่ภายในพ้ืนที่ของแพลตฟอร์ม และจะถูกดำเนินการอย่าง
สอดคล้องกันกับนโยบายความปลอดภัยโดยทันที90  

ทั้งนี้ ในมิติของการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกันกับ ‘การคุกคาม และข่มเหงรังแก’91         
เพ่ือการป้องกันการเกิดขึ้นของปัญหาในเบื้องต้น TikTok ได้แนะนำให้ผู้ใช้งานปลายทางทุกรายพิจารณา    
ปรับใช้ทางเลือก โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 23 สรุปมาตรการของผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มที่เกีย่วกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ : TikTok 

 
90 TikTok. Community Guidelines. DOI: https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=en#36 
91 TikTok. Bullying Prevention. DOI: https://www.tiktok.com/safety/en-us/bullying-prevention/ 
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2.4.3.5 มาตรการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม YouTube  
YouTube หรืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มสาธารณะที่มุ่งเน้นการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย และมีช่องทางให้

สื่อสารใต้เนื้อหาที่นำเสนอได้ ได้มีการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเนื้อหา โดยได้มีการพัฒนา ‘หลักเกณฑ์
ของชุมชน’ (Community Guidelines) เพ่ือการบังคับใช้ในการกำกับดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตพ้ืนที่
ของแพลตฟอร์มว่า สิ่งใดสมควรแก่การได้รับอนุญาต หรือสิ่งใดควรถูกจำกัดอิสระ หรือลบออกไปจาก           
การเผยแพร่ผ่านช่องทางของ YouTube เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ และรักษาพ้ืนที่ที่ เป็นดั่ ง        
ความสนุกสนาน บันเทิง และเพลิดเพลินสำหรับผู้ ใช้งานปลายทาง โดยเนื้อหา วิดีโอ ข้อความคิดเห็น ลิงก์
ภายนอก หรือแม้แต่รูปขนาดย่อ (Thumbnails) ที่จะไม่ได้รับโอกาส ในการปรากฎขึ้นภายในแพลตฟอร์มของ 
YouTube ประกอบไปด้วยลักษณะดังนี้92  

1) เนื้อหาที่มีเจตนาหลอกลวง ฉ้อโกง ทำให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิด หรือเป็นสแปม  (Spam, 
Deceptive practices and Scams) ครอบคลุมไปจนถึงการแอบอ้างเป็นบุคคลอ่ืนผ่านวิธีการต่าง ๆ  

2) เนื้ อหาที่ มี ความละเอียด อ่อน (Sensitive content) ที่ ควบรวมถึงเนื้ อหาที่ มี             
ความเชื่อมโยงถึงเรื่องทางเพศ และภาพเปลือย เนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงถึงความปลอดภัยของเด็ก ตลอดจน
เนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงถึงการฆ่าตัวตาย และการทำร้ายตนเอง   

3) เนื้อหาที่มุ่งแสดงความรุนแรง หรือเป็นอันตราย (Violent or dangerous content) 
ที่ครอบคลุมถึงการกระทำ หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลก
ไซเบอร์โดยตรง อาทิ การล่วงละเมิด และการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  (Harassment and cyberbullying) 
เนื้อหาอันตราย หรือที่เป็นอันตราย (Harmful or dangerous content) การแสดงความเกลียดชังผ่าน           
การสื่อสาร (Hate speech) อาชญากรรม (Violent criminal organizations) เนื้อหา หรือภาพประกอบที่
รุนแรง (Violent or graphic content) รวมไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลเท็จ (Mis-info policy) เป็นต้น 

โดยที่ความเกลียดชัง หรือการสร้างความเกลียดชังต่อตัวบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ สิ่งที่ YouTube ไม่อนุญาตไม่ว่ากรณีใด ๆ ได้แก่ อายุ ชนชั้นทางสังคม ความทุพพลภาพ            
ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ สถานะการเป็นพลเมือง (สถานะ
ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง) ศาสนา เพศ/เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เหยื่อ และญาติของ
เหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรง และสถานะทหารผ่านศึก93 ในทางเดียวกัน เนื้อหาที่ครอบคลุมในบริบทของ
การล่วงละเมิด และการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดย YouTube ประกอบไปด้วย 

การด่าทอ หรือดูหมิ่นอย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานาน การสร้างความอับอาย หลอกลวง 
หรือดูหมิ่นผู้เยาว์โดยเจตนา การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การยุยง ส่งเสริมหรือสนับสนุนการล่วงละเมิดผู้อ่ืน 
การมุ่งร้ายต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของทฤษฎีสมคบคิด การข่มขู่บุคคล หรือตัวบุคคลโดยนัย           

 
92 YouTube. Rules and Policies: Community Guidelines. DOI: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ 
93 YouTube. YouTube Policies: Hate Speech Policy. DOI: https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=en&ref_topic=9282436 
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การล้อเลียน หรือสนุกสนานไปกับการบาดเจ็บ หรือสูญเสียของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ 
การจำลองเหตุการณ์ หรือการกระทำรุนแรง ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้อื่น การสื่อถึงเจตนา หรือกิจกรรมทาง
เพศโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือจุดประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี การดำเนินการเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ
ศิลปะ YouTube ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นบางส่วน ที่อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างอิง พาดพิง หรือละเมิดบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลได้ภายใต้ข้อจำกัดเฉพาะได้ หากเนื้อหาดังกล่าวมุ่งนำเสนอเกี่ยวกับการถกเถียง หรือ การ
อภิปรายของผู้นำ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง การแสดงตามบทบาทสมมติ และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นด้าน
การล่วงละเมิด เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น94 

4) เนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าควบคุม (Regulated goods) ที่มุ่งจำกัดการนำเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับการขายสินค้า หรือบริการที่ผิดกฎหมาย หรือมีการควบคุมอย่างเป็นทางการ รวมไปจนถึงอาวุธปืน ทั้งนี้ 
หากมีการพบเห็นผู้ใช้งานปลายทางรายใดละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนดังข้างต้นนี้ YouTube จะดำเนินการนำ
เนื้อหาที่มีการละเมิดออกจากแพลตฟอร์ม พร้อมส่งอีเมลให้ผู้ใช้บัญชีผู้เป็นเจ้าของเนื้อหาได้รับทราบ ยิ่งไปกว่า
นั้น หากพบว่าผู้ใช้งานปลายทางรายเดิมนั้นมีการกระทำผิดซ้ำ ๆ เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 90 วัน (โดย
ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล) หรือมีการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนอย่างรุนแรงเพียงครั้งเดียว บัญชีผู้ใช้งาน
ของผู้ใช้งานปลายทางรายดังกล่าวนั้นจะถูกปิดโดยทันที95   

 
ภาพที่ 24 สรุปมาตรการของผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มที่เกีย่วกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ : YouTube 

 
94 YouTube. YouTube Policies: Harassment & Cyberbullying Policies. DOI: 
https://support.google.com/youtube/answer/2802268?hl=en#zippy=%2Cother-types-of-content-that-violate-this-policy 
95 YouTube. YouTube Policies: Harassment & Cyberbullying Policies. DOI: 
https://support.google.com/youtube/answer/2802268?hl=en#zippy=%2Cother-types-of-content-that-violate-this-policy 
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2.4.3.6 มาตรการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Line  
สุดท้าย Line หรือแพลตฟอร์มโซเชียลสาธารณะที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ณ ปัจจุบันนี้ ก็ได้    

มีการจัดทำรายละเอียดกฎเกณฑ์ ‘การใช้งานอย่างปลอดภัย96’ สำหรับผู้ใช้งานปลายทางของแพลตฟอร์ม
เช่นเดียวกัน โดยในเบื้องต้น Line ได้พัฒนาฟังก์ชั่น ‘ความเป็นส่วนตัว’ ที่ผู้ใช้งานปลายทางทุกรายสามารถ
เลือกกำหนดค่าการใช้งานของแพลตฟอร์ม หรือระดับความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้งาน
ได้อย่างอิสระ เพ่ือการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด อาทิ  การปฏิเสธการรับข้อความ             
(จากบุคคลที่ไม่รู้จัก) การปฏิเสธการแจ้งเตือนข้อความแชทที่ เกี่ยวกับ ‘LINE GAME’ การปิดการตั้งค่า      
‘เพ่ิมเพ่ือนอัตโนมัติ’ จากหมายเลขโทรศัพท์ หรือการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมก่อกวน เป็นต้น 

ในทางเดียวกัน วิธีการรายงานปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับ ‘พฤติกรรมก่อกวน’ ที่ครอบคลุมถึง             
การกลั่นแกล้ง/ละเมิด การสวมรอย การก่อกวนผ่านแชท/อีเมล และการละเมิดสิทธิ์ นั้น ผู้ใช้งานปลายทาง 
ทุกรายสามารถรายงานปัญหาอันไม่พึงประสงค์ได้ผ่านหน้าจอแชท (โดยบุคคลคู่กรณีจะไม่รับทราบใด ๆ 
เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว) ได้ด้วยการคลิกไปที่ไอค่อน ‘สามขีด’ (≡) ในบริเวณด้านบนขวา และ
ดำเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่ปรากฏ  

 

 
ภาพที่ 25 สรุปมาตรการของผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มที่เกีย่วกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ : Line 

 
96 Line. การใช้งานอย่างปลอดภัย. DOI: https://help.line.me/line/android/categoryId/20007829/3/pc?lang=th 
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2.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Individual Social Responsibility) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกัน    

การรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็กและเยาวชน โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้มี  
ความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบได้ โดยมีแนวคิดเบื้องต้นดังนี้ 

การศึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวม มักกระทำในรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม  
ขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งมุ่งเน้นด้านผลในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
อย่างไรก็ตาม กลไกอีกด้านที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
ได้แก่  ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล (Individual Social Responsibility) ซึ่ งมุ่ งเน้นการสร้าง            
ความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลก่อนที่จะขยายเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม โดยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ              
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลไก หรือมาตรการรังแก
คุกคามผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์นั้น มีผลการศึกษาเบื้องต้นโดยสังเขป ดังนี้ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม97 มีกรอบแนวคิดที่แบ่งออกเป็นสองมุมมอง โดยมุมมองแรกคือ มุมมอง          
เชิงธุรกิจ และมุมมองที่สองคือ มุมมองเชิงจิตวิทยา  

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองเชิงธุรกิจ หรือที่คุ้นเคยกันตามนิยามของความรับผิดชอบ        
ต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) คือ ความรับผิดชอบที่ใช้แสดงถึงการที่  
องค์กรใด ๆ มีการดำเนินการ หรือแสดงถึงกิจกรรมที่สามารถประเมินได้เชิงปริมาณ และเชิงประจักษ์ และ
สามารถลงลึกได้ถึงองค์ประกอบในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหารระดับกลาง และผู้นำองค์กร กล่าวคือ 
ผู้ที่สามารถดำเนินกิจกรรมดังที่คาดหวังไว้ได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งชุมชน สิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรนั้น ๆ  

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล (Individual Social Responsibility) มุ่งเน้นการศึกษา   
ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกันกับเจตคติต่อผู้คนในสังคม และการค้นหาแง่มุมที่ส่งเสริม หรือเกี่ยวพันกับพฤติกรรม
การเอ้ือต่อสังคม (Prosocial behaviors) ซึ่งมีนัยยะเกี่ยวกับการให้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสังคม พร้อมด้วย             
การนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุที่บุคคลใด ๆ คอยช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสังคม (มุมมองเชิงจิตวิทยา) นั้น                 
ในเบื้องต้น98 มีแนวคิดที่นำเสนอว่า บุคคลเลือกที่จะให้การช่วยเหลือสังคมเพราะ 1) เป็นการกระทำที่
สอดคล้องกันกับบรรทัดฐานทางสังคม 2) เป็นการตอบแทนที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อ่ืน หรือคาดหวังว่า
เมื่อใดที่ต้องการความช่วยเหลือ เราจะได้รับการช่วยเหลือตอบแทน และ 3) เป็นการสร้างความเสมอภาค    
ให้เกิดข้ึนภายในสังคม 

จากมุมมองข้างต้น การศึกษา วิเคราะห์กลไกที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคลนั้น    
จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินการพัฒนากลไก หรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และ

 
97 Davide Secchi. 2009. The Cognitive Side of Social Responsibility. Journal of Business Ethics (2009) 88:565-581. DOI: 10.1007/s10551-009-0124-y 
98 Weinstein, N., & Ryan, R. M. 2010. When helping helps: autonomous motivation for prosocial behavior and its influence on well-being for the 
helper and recipient. Journal of personality and social psychology, 98(2), 222. 
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เยาวชน อย่างเชื่อมโยงกัน เนื่องด้วยกลไกดังกล่าวนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้มี
ความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบได้ ดังนี้99   

1. ‘Davis’ และ ‘Blomstorm’ ได้นำเสนอว่า ‘Social Responsibility’ (SR) นั้นหมายถึง 
‘ภาระหน้าที่ของบุคคลใด ๆ ในการพินิจ พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่า ผลกระทบจากการตัดสินใจ             
ของเขา หรือเธอนั้นจะส่งผลต่อระบบสังคมทั้งหมดในภาพรวมอย่างไร’ พร้อมระบุว่า องค์ประกอบของ ‘SR’ 
นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 3 ระดับ ได้แก่ 1) บุคคล (Individual) 2) องค์กร 
(Organization) และ 3) ระบบสังคม (Social system) แต่อย่างไรก็ตาม ‘บุคคล’ หรือปัจจัยระดับที่เล็กที่สุด
นั้นกลับกลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากการเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการตัดสินใจ              
ที่สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังองค์ประกอบในระดับอ่ืน ๆ ได้  

ดังนั้น อีกหนึ่งแนวคิดที่มีความเชื่อมโยงถึงหลัก ‘SR’ นี้โดยตรงก็คือ มุมมอง หรือองค์ประกอบ
ภายนอกด้านบทบาททางสังคม และจริยธรรมของตัวบุคคล ที่เขา หรือเธอเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรม หรือในกรณีนี้คือ การตัดสินใจของบุคคล โดยตรงโดยปราศจาก            
การพิจารณาถึง ‘ทัศนคติส่วนบุคคลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ตามประสบการณ์เมื่อในครั้งอดีต ’ ที่อาจ
เหมือน หรือแตกต่างจากบทบาททางสังคม และจริยธรรมของตัวบุคคลในฐานะ ‘ส่วนหนึ่งขององค์กร หรือ
สังคม’ ที่อาศัยอยู่ก็ได้  

ในท้ายที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ‘SR’ หรือบทบาททาง
สังคม และจริยธรรมของตัวบุคคล แต่เป็น ‘กระบวนการรับรู้’ (Cognition) ของบุคคลใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงสังคมในลักษณะที่กว้างมากขึ้น ในกรณีนี้
คือ บทบาททางสังคม และจริยธรรมของตัวบุคคลที่บุคคลใด ๆ เป็นส่วนหนึ่ง กล่าวคือ กระบวนการรับรู้
ดังกล่าวนี้ แม้จะสอดคล้อง หรือแตกต่างจากทัศนคติดั้งเดิมส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม ‘สาเหตุ’ ที่ส่งผลให้
บุคคลใด ๆ เลือกแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงสังคมอย่างสอดคล้อง หรือแตกต่างจากทัศนคติดั้งเดิมของตนเอง
นั้นคือ สิ่งสำคัญต่อการทำความเข้าใจแนวคิด ‘SR’ ในระดับบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้ งนี้  แนวคิดที่ ว่าด้วย ‘ทัศนคติที่ ว่านอนสอนง่าย ’ (Docile attitude) ที่ถูกนำเสนอโดย
นักจิตวิทยา ได้รับการนำมาอ้างอิง เพ่ือจุดประสงค์ในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการแสดงออกด้าน
พฤติกรรมเชิงส่งเสริมสังคมในลักษณะที่สอดคล้อง และแตกต่างจากทัศนคติดั้งเดิมของตนเองว่ามี            
ความเกี่ยวข้อง หรือสามารถอธิบายได้ว่า 1) บุคลิกภาพด้านอารมณ์ความรู้สึก 2) บรรทัดฐานทางสังคม และ 
3) การรับรู้ เกี่ยวกับแรงจูงใจที่ เชื่อมโยงถึงการช่วยเหลือสังคม อาจเป็นปัจจัยที่สื่อถึง ลักษณะของ             
การแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงส่งเสริมสังคม (Pro-social behavior) ที่มีอิทธิพลเหนือ ‘กระบวนการรับรู้
ส่วนบุคคล’ ซึ่งสามารถกำหนดระดับความตระหนักรู้ของบุคคลใด ๆ ได้ว่า การตัดสินใจของเขา หรือเธออาจ
ส่งผลต่อสังคมส่วนรวมอย่างไร ดังนี้ 

 
99 Davide Secchi. 2009. The Cognitive Side of Social Responsibility. Journal of Business Ethics (2009) 88:565-581. DOI: 10.1007/s10551-009-0124-y  
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แนวคิดที่ 1 การช่วยเหลือสังคม และการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงส่งเสริมสังคม (Social 
responsibility and pro-social behavior) 

สมมติฐานที่ 1.1 การรับผิดชอบ หรือช่วยเหลือสังคมมีความเชื่อมโยงกันกับทัศนคติ             
เชิ งส่ งเสริมสังคมส่วนบุคคล (Individual pro-social attitudes) ในลักษณะของประสบการณ์  หรือ
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการปลูกฝัง หรือขัดเกลามาตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก และพัฒนากลายมาเป็นทัศนคติ       
ที่ตัวบุคคลยึดถือในปัจจุบัน ซึ่งทัศนคติดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงการที่บุคคลใด ๆ ให้ความสนใจ หรือ
ความสำคัญกับท้ังผลประโยชน์ของตนเอง และส่วนรวม 

สมมติฐานเพิ่มเติม บุคคลใด ๆ อาจมีความรับผิดชอบ หรือความต้องการช่วยเหลือ
สังคมเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู่เท่านั้น กล่าวคือ การตัดสินใจเลือกส่งเสริม หรือ          
ให้ความช่วยเหลือสังคมนั้นมีสาเหตุที่เชื่อมโยงถึงความจำเป็นด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งผลประโยชน์ส่วนบุคคล และส่วนรวม ดังนั้น การรักษาสภาพแวดล้อม 
หรือสถานะการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของบุคคลใด ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ 

แนวคิดที่ 2  ความว่านอนสอนง่าย (Docility) หรือความโอนอ่อนต่อการโน้มน้าวที่มาใน
รูปแบบของข้อเสนอ คำแนะนำ คำเชื้อเชิญ และชุดข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยอิสระในโลกไซเบอร์ ซึ่งมี
อิทธิพล ต่อการเลือกตัดสินใจของบุคคลใด ๆ โดยพื้นฐาน 

สมมติฐานที่ 2.1 หากปราศจากค้นหา เข้าถึง หรือรับทราบข้อมูลบุคคลใด ๆ จะ        
ไม่สามารถตัดสินใจ หรือเลือกแสดงออกด้านพฤติกรรมได้ โดยที่แหล่งข้อมูลชุดแรกที่บุคคลใด ๆ สามารถ
เข้าถึงได้คือ การรับทราบข้อมูลจากสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับตัวบุคคลมากที่สุดอย่าง ‘ครอบครัว’ ต่อมา 
บุคคลใด ๆ สามารถต่อยอดการรับรู้ดังกล่าวได้โดยการศึกษา หรือค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านระบบการศึกษา 
สื่อ และโลกไซเบอร์ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ กล่าวคือ กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะของการปลดเปลื้อง 
(Disenchancement) หรือการประสบกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความผิดหวัง ความเสียใจ หรือความท้อแท้  
ของบุคคลใด ๆ มาตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กนั้น นำมาซึ่งทักษะในการคัดกรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สมมติฐานที่ 2.2 บุคคลใด ๆ มักพ่ึงพา หรือเชื่อฟังสื่อ หรือโลกไซเบอร์ เพ่ือจุดประสงค์
ในการตัดสินใจ โดยมี สมมติฐานเพิ่มเติม ที่สามารถให้คำอธิบายได้กว้างขึ้นว่า ‘ยิ่งบุคคลใด ๆ เชื่อฟังสื่อ หรือ
โลกไซเบอร์มากเท่าไหร่ ทักษะความสามารถในการรับรู้ของบุคคลดังกล่าวนั้นจะยิ่งกว้างขวางมากขึ้นเท่านั้น ’ 
ซึ่งสมมติฐานดังกล่าวนี้สื่อถึง ระบบสังคมที่บุคคลใด ๆ เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้น อาจจำเป็นที่จะต้อง
โอนอ่อน เชื่อฟัง ยอมรับ หรือส่งเสริมสิ่งที่เกิดข้ึนภายในระบบสังคมนั้น ๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ๆ 

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพา หรือโอนอ่อนต่อระบบสังคมในลักษณะนี้นั้นเป็นเพียง ‘ทัศนคติ
ส่วนบุคคลรูปแบบหนึ่ง’ (Passive side of attitudes) ท่ามกลางทัศนคติที่หลากหลายที่บุคคลหนึ่งมีสิทธิ์     
ในการเลือกแสดงออกได้ กล่าวคือ ในขณะเดียวกัน บุคคลอ่ืน ๆ ในระบบสังคมเดียวกันยังคงมีโอกาส        
และอาจเลือกที่จะแสดงออกถึงทัศนคติเชิงโต้ตอบ หรือขัดขืนต่อระบบสังคม (Active side of attitudes) 
ผ่านการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือโต้แย้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบสังคมนั้น ๆ ได้เช่นเดียวกัน  
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สมมติฐานที่  2 .3   บุคคลใด ๆ สามารถมีทั้ งทัศนคติ เชิ งรับ  (Passive side of 
attitudes) และทัศนคติเชิงรุก (Active side of attitudes) ในระดับที่สมดุลภายในระบบสังคมหนึ่งได้ เนื่อง
ด้วยปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1) โครงสร้างขององค์กร หรือระบบสังคมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล 
2) ทักษะความสามารถส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการรับรู้ ที่ส่งผลให้

บุคคลดังกล่าวสามารถตระหนัก แยกแยะ และรับมือกับโครงสร้างขององค์กร หรือระบบสังคมที่เอนเอียงไป 
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยไม่มีความสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ ความว่านอนสอนง่าย ในกรณีนี้ สื่อถึงการนำเสนอ และรับฟังคำแนะนำ ความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใด ๆ จากสื่อ และโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงถึงกระบวนการเรียนรู้ส่วนบุคคล
โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีสถานะต่างกันในระบบสังคม 
‘ความเชื่อมั่น’ (Trust) จึงกลายเป็นหนึ่งองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการเรียนรู้
ในลักษณะนี้ ในฐานะ ‘สิ่งที่เชื่อมโยง’ ความแตกต่างด้านทัศนคติที่หลากหลายของผู้คนในระบบสังคมเข้าไว้
ด้วยกัน เพ่ือการรักษา หรือส่งเสริมให้ระบบสังคมสามารถคงไว้ซึ่ง ‘ความเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม’ 
(Altruism) ได ้

ดังนั้น หากนำเสนอว่ากระบวนการเรียนรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการรับรู้ของบุคคลใด ๆ               
มีการพ่ึงพาทั้งทัศนคติส่วนบุคคล โครงสร้างทางระบบสังคมที่เปิดกว้าง รวมไปจนถึงปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ               
ที่หลากหลายนั้น ความเข้าใจว่าบุคคลใด ๆ จะมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิด ‘SR’ หรือบทบาททางสังคม 
และจริยธรรมของตัวบุคคลอย่างไร รวมถึงมีการเลือกที่จะแสดงออกด้านพฤติกรรมอย่างไรนั้น จึงเป็นสิ่งที่
สามารถทำความเข้าใจ หรือรับรู้ได้อย่างเป็นระบบ   

โดยสรุป สามารถกล่าวได้ว่า กลไกที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อระบบสังคมส่วนบุคคลนั้น                  
มีประโยชน์ต่อการดำเนินการพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน 
ผ่านรูปแบบการวิเคราะห์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

A) การนำเสนอผ่านมุมมองความคิดที่มุ่งเน้นการกระตุ้น หรือยั่วยุทางอารมณ์ความรู้สึก 
(Provocative perspective) ว่า ‘ทุกคนในระบบสังคมมีภาระหน้าที่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม’ 
โดยการอ้างอิง และผูกติดแนวคิด ‘SR’ เข้ากันกับ ‘กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมส่วนบุคคล’ ที่ผ่านการปลูกฝัง 
ชี้นำ ขัดเกลา เรียนรู้ พัฒนา หรือกระทั่งวิวัฒน์ผ่าน ‘การเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม’ ที่ประกอบไปด้วย   
การมีปฏิสัมพันธ์ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันกับสถาบันที่มีความใกล้ชิดกันกับตัวบุคคลในระดับต่าง ๆ  

ยิ่งไปกว่านั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ ปัจจุบัน กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลใด ๆ 
พ่ึงพา หรือเกี่ยวเนื่องกันกับระบบสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของโลกไซเบอร์ อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้            
การเข้าถึง โลกไซเบอร์นั้นจำเป็นต้องเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบอย่างสอดคล้องกัน เพ่ือจุดประสงค์ใน         
การสร้างสรรค์ รักษา และพัฒนาแหล่งข้อมูล พ้ืนที่ หรือกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปอย่างปลอดภัย 
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มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการเข้าถึง แลกเปลี่ยน หรือหาผลประโยชน์ทั้งในรูปแบบของส่วนบุคคล และ
ส่วนรวมในลักษณะที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำมาสร้าง หรือใช้ประโยชน์ได้จริงได้ในระยะยาว  

 

 
 

ภาพที่ 26 ความสัมพันธ์ของความอ่อนน้อม หรือความเช่ือฟังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างสอดคล้องกันกับ 
ความถี่ในการเข้าถึงโลกไซเบอร ์

 ที่มา: 10.1007/s10551-009-0124-y 
 

B) การนำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) การให้ความ
ร่วมมือ (Cooperation) ความเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม (Altruism) และสถาบันที่มีความใกล้ชิดกัน
กับบุคคล (Institutional factors) ที่มาในรูปแบบของการกุศล การทำบุญ (Philanthropy) หรือแม้กระทั่ง            
การแสดงออกถึงความรักโดยบุคคลที่มีสถานะต่างกัน อาทิ การสั่งสอนของพ่อแม่ที่มีต่อลูก  ซึ่ งแม้                 
ในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ รวมไปจนถึงจริยธรรมนั้น แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การให้ความร่วมมือ
การเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม และการทำหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ นั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงแนวคิดทั้งหมดนั้นด้วยมุมมองที่ว่าด้วยความว่านอนสอนง่าย (Docility) แล้ว 
นิยาม อารมณ์ความรู้สึก หรือแม้แต่การรับรู้ของบุคคลใด ๆ ที่มีต่อแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม     
รวมไปจนถึงแนวคิดด้านอ่ืน ๆ อาจเปลี่ยนไปในลักษณะที่มีความเปิดกว้าง อ่อนโอน หรือมีความเห็นอกเห็นใจ
ต่อกนัและกันมากขึ้นได ้

ด้วยเพราะมุมมองที่ว่าด้วยความว่านอนสอนง่ายนั้นสามารถประยุกต์ใช้อย่างรอบคอบ 
เหมาะสม และเที่ยงตรง เพ่ือจุดประสงค์ในการกระตุ้น สร้างอิทธิพลเชิงบวก หรือลดอิทธิพลของมุมมอง
ความคิด ที่แตกต่างกัน ให้บุคคลใด ๆ สามารถเปิดรับการแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกันกับพ้ืนฐาน หรือโครงสร้างที่มุ่งสนับสนุนการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงสังคม และประโยชน์         
ส่วนรวมมากข้ึนได้แม้จะมีสถานะที่แตกต่างกันก็ตาม     
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ภาพที่ 27 ผลพลอยได้ที่อาจได้รับหากมีการประยุกต์ใช้แนวคิดที่ว่าด้วยความว่านอนสอนง่ายอย่างถูกต้อง                                                                      

ที่มา: 10.1007/s10551-009-0124-y 

อ้างอิงจากภาพข้างต้น ที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนระหว่าง ‘A’ และ ‘B’ นั้นอาจนำมาซึ่ง
ผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงสังคม ได้ใน
ท้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอบเขต ประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ประเภท และรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากผล
พลอยได้  ที่อาจเกิดขึ้นนั้นย่อมแตกต่างกันไปตาม 1) พ้ืนฐานด้านทัศนคติส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อตัวบุคคล
ในลักษณะ ที่แตกต่างกันออกไปมาอย่างยาวนาน และ 2) บุคคลในสถานะต่าง ๆ ที่เขา หรือเธอกำลัง
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ แม้จะกล่าวได้ว่าเป็นการยึดมั่นในทัศนคติรูปแบบหนึ่งที่มีอิทธิพลที่เป็น
เหมือนกับรากฐานที่ ฝังลึกในจิตใจของตัวบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย
การดำเนินการ ที่เป็นระบบดังท่ีกล่าวไปดังข้างต้น 

C) การได้มาซึ่งอิสระในการตัดสินใจ (Free to choose) หรือการมอบทางเลือกในการ
ค้นหาข้อมูล การคัดสรรแหล่งที่มา การสร้างสรรค์รูปแบบ หรือวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแม้กระทั่ง
ช่องทางในการนำเสนอ หรือเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง ซึ่งอิสระเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกลไก หรือองค์ประกอบที่มี
อิทธิพล ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของตัวบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการบริหารจัดการ และรับมือ
กับรูปแบบความสัมพันธ์ ปฏิกิริยาตอบสนอง และการแสดงออกด้านพฤติกรรมของผู้อ่ืน ที่จะเกิดขึ้นภายใต้
ขอบเขตพ้ืนที่ของอิสรภาพนั้น ๆ ที่ตัวบุคคลได้เลือกตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ดังกล่าวอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอมุมมองความคิดในลักษณะนี้นั้นมักได้รับการพ่วง หรือการจำกัดการ
ใช้ประโยชน์จากอิสรภาพดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำถามที่ว่า ‘หากบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่ง    
ของระบบสังคมที่มีกลไกการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างจำกัด เนื่องด้วยปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ อาทิ การมีสถานะ
เป็นลูกจ้างที่ต้องทำตามคำสั่งของบริษัท การอาศัยอยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่กดขี่ ปราศจากอิสรภาพ 
หรือแม้แต่ความจำเป็นด้านเศรษฐกิจ ที่ล้วนแต่ส่งผลกระทบให้บุคคลดังกล่าวนั้นไม่สามารถ หรือไม่ต้องการ
เลือกใช้อิสรภาพที่ตนเองพึงมีอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือการนำมาซึ่งผลประโยชน์ และผลพลอยได้
ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง’ นั้นถือเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือไม่ 
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ในกรณีนี้ สามารถกล่าวได้ว่า ‘บุคคลดังกล่าวถือเป็นบุคคลมีความรับผิดชอบในฐานะลูกจ้าง
ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวนั้นยังถือเป็นบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในวง
กว้าง และมุ่งแต่การหาผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกัน’ สาเหตุเพราะบุคคลดังกล่าวไม่สามารถรับรู้ได้ว่า 
‘ความรับผิดชอบ’ คือ ‘สิ่งที่ต้องมาพร้อมกันกับระบบสังคม’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ ที่บุคคลไม่สามารถ
รับรู้ หรือทำความเข้าใจได้ว่า โครงสร้าง หรือระบบสังคมที่ตนเป็นส่วนหนึ่งนั้นกำลังละเลยความรับผิดชอบ   
ต่อสังคมส่วนรวมผ่านสถานะของตนเช่นเดียวกัน  

สุดท้าย การเลือกใช้อิสรภาพในลักษณะที่มุ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นหลักของ
บุคคลดังกล่าวนั้น จึงถือเป็นการสานต่อโครงสร้าง หรือระบบทางสังคมที่เป็นไปอย่างจำกัดอิสรภาพในการ
ตัดสินใจของผู้คนในสังคมให้เป็นไปอย่างรุนแรง หรือยาวนานมากยิ่งข้ึน ในท้ายที่สุด ปัจจัยดังกล่าวนี้อาจส่งผล
กระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ที่นำมาซึ่งทัศนคติ หรือการสร้างสรรค์แนวทางการประยุกต์ใช้มุมมอง แนวคิดที่
สามารถกระตุ้น ส่งเสริม หรือพัฒนาระดับการตระหนักรู้ในภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่าง ‘ความรับผิดชอบต่อ
สังคม’ ของผู้คนในระบบสังคมนั้น ๆ ทั้งในมิติของศักยภาพ และประสิทธิภาพในระยะยาว 

D) โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ ในระยะยาว (Long-rum exploitation of 
channels) หรือในที่นี้ หมายถึง การให้ระยะเวลา และใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการศึกษา ทำความเข้าใจ 
และพัฒนากระบวนการรับรู้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกันกับบริบท หรือโครงสร้างทางสังคมอย่าง
แท้จริงแก่ตัวบุคคลใด ๆ ที่มีปัจจัย ตัวแปรทางสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสถานะ และความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกันกับสถาบันที่ใกล้ชิดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การศึกษา และ
วิเคราะห์ ‘จุดคุ้มทุน’ (Break-even point) ที่ผู้คนในสังคมสามารถเข้าใจ รับรู้ หรือเชื่อมโยงความแตกต่าง 
และความหลากหลายของพวกเขาเข้ากันกับ ‘ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม’ ในฐานะที่บุคคลใด ๆ พึงมีได้ 

2. ดาวิเด และ ฮอง (Davide and Hong T. M.)’100  ได้นำเสนอแนวคิดที่เป็นไปในลักษณะ
เดียวกันว่า ‘ความรับผิดชอบต่อสังคม’ (SR) ของบุคคลใด ๆ นั้น ภายใต้หลักทฤษฎี และปัจจัยร่วมที่
หลากหลายอ่ืน ๆ สามารถอ้างอิงถึงด้วยมุมมองที่จำแนกออก ‘SR’ ออกเป็น 2 มิติ คือ 1) ‘relative-SR’ 
(ความรับผิดชอบที่เกี่ยวพันธ์ สัมพันธ์ หรือเชื่อมโยงกันกับปัจจัยอ่ืนในลักษณะที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน -
‘Particular’ ‘Applied’) และ 2) ‘absolute-SR’ (ความรับผิดชอบโดยทั่วไป ซึ่งเป็นนามธรรม และโดยมาก
มักเกี่ยวข้องกับอุดมคติของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ และระบบสังคม - ‘General,’ ‘Normative’)  

ในอีกนัยหนึ่ง การแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลใด ๆ นั้นมัก
ปรากฏ หรือประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง ‘การกระทำตามบทบาท 
ภาระหน้าที่ หรือกลไกหนึ่งโดยบุคคลที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมภายใต้
โครงสร้างที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบต่อระบบสังคมภาพรวมไม่มีผลกระทบต่ อทัศนคติ
ส่วนบุคคล’ (Idealistic understanding) และ ‘การกระทำตามบทบาท ภาระหน้า หรือกลไกหนึ่งโดยบุคคลที่

 
100 Secchi, D., Bui, และ H.T.M. 2018. Group Effects on Individual Attitudes Toward Social Responsibility. J Bus Ethics 149, 725–746. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s10551-016-3106-x 
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รับรู้ เข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมภายใต้โครงสร้างที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบ
ต่อระบบสังคมภาพรวมมีผลกระทบต่อทัศนคติส่วนบุคคล’ (Pragmatic understanding)  

กล่าวคือ มุมมองของ ‘SR’ ในมิติของ ‘relative-SR’ นั้นครอบคลุมถึง ‘การกระทำตาม
บทบาท ภาระหน้าที่ หรือกลไกหนึ่งโดยบุคคลที่รับรู้ เข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมภายใต้โครงสร้าง
ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบต่อระบบสังคมภาพรวมมีผลกระทบต่อทัศนคติส่วนบุคคล’ 
(Pragmatic understanding) เนื่องด้วยคุณลักษณะที่ปัจจัยภายนอก สถานการณ์ ตลอดจนปัญหาในระบบ
สังคม หรือแม้แต่มุมมองที่หลากหลาย และทัศนคติของบุคคลอื่นนั้นล้วนแต่มีอิทธิพลในการสร้างผลกระทบทั้ง
ในเชิงบวก และเชิงลบต่อตัวบุคคลได้ ในทางกลับกัน  มุมมองของ ‘SR’ ในมิติของ ‘absolute-SR’ นั้นสื่อถึง 
‘การกระทำตามบทบาท ภาระหน้าที่ หรือกลไกหนึ่งโดยบุคคลที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสังคมภายใต้โครงสร้างที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบต่อระบบสังคมภาพรวมไม่มี
ผลกระทบต่อทัศนคติส่วนบุคคล’ (Idealistic understanding) เนื่องด้วยอิทธิพลของคุณลักษณะ และ                     
ความเป็นนามธรรมของแนวคิดนี้ ส่งผลให้ตัวบุคคลยึดมั่นในทัศนคติ บทบาททางสังคม หรือภาระหน้าที่     
ของทุกสถานะในระบบสังคม ซึ่งถูกกำหนด และจำกัดขอบเขตไว้แตกต่างกัน ในลักษณะที่ฝังลึก และ         
อาจยากต่อการเปลี่ยนแปลง โดยที่ มุมมองของ ‘SR’ ในมิติของ ‘absolute-SR’ นี้  มักใช้ในการอ้างอิง         
ถึงทัศนคติเชิงธุรกิจ หรือการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นหลัก 

ทั้งนี้  ปัจจัย หรือความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงกันกับมุมมองของ ‘SR’ ทั้งในมิติของ 
‘relative-SR’ และ ‘absolute-SR’ ซึ่งมีอิทธิพลในการกระตุ้น ส่งเสริม หรือสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือ
คงไว้ซึ่งทัศนคติดั้งเดิมของบุคคลใด ๆ นั้นอาจประกอบไปด้วย 1) ‘Situational approach’ (แนวคิดด้านผู้นำ
เชิงสถานการณ์) และ 2) ‘Dispositional approach’ (แนวคิดด้านผู้นำเชิงอุปนิสัย) ซึ่งภายใต้ ‘แนวคิดด้าน
ผู้นำเชิงสถานการณ’์ นั้นยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอื่น ๆ อาทิ  

• จำนวนสมาชิกในกลุ่มที่บุคคลใด ๆ ต้องมีความสัมพันธ์ หรือปฏิสัมพันธ์ด้วย (Group 
size) 

• ประเภท หรือลักษณะของทัศนคติส่วนบุคคลของสมาชิกแต่ละคนที่ส่งผลกระทบต่อ
ทัศนคติในภาพรวม (Group SR) 

• โอกาส หรือความเปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Group engagement) 

• ระดับความสำคัญ หรือรูปแบบการให้ความสำคัญกับสถานะของสมาชิกแต่ละคน 
(Strength of relations) 

ในขณะเดียวกัน ภายใต้ ‘แนวคิดด้านผู้นำเชิงอุปนิสัย’ นั้นก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอ่ืน ๆ 
อาท ิ

• ทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อจริยธรรมเชิงธุรกิจ (Attitudes Toward Business Ethics) ที่
อาจเชื่อมโยงถึงระดับของศีลธรรมส่วนบุคคล และการรับรู้ส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรที่บุคคลเป็นส่วนหนึ่ง  
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• ระดับของความเปิดกว้างทางสติปัญญาส่วนบุคคล (Intellectual Openness) หรือใน
กรณีนึ้คือ ทัศนคติส่วนบุคคลที่พัฒนามาจากอิทธิพลของกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละ
ช่วงเวลา  

 

 ‘ความรับผิดชอบต่อสังคม’ ของบุคคลใด ๆ นั้นคือ ‘สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้’ ด้วยปัจจัย 
สถานการณ์ ระยะเวลา และระดับของอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และแตกต่างกัน กล่าวคือ การ
มีความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันภายใต้บริบท โครงสร้าง หรือสถานการณ์ที่
ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้บุคคลใด ๆ เปิดรับการรับรู้ใหม่ ๆ นั้นสามารถส่งผลกระทบให้บุคคลใด ๆ เริ่มต้นการ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเปิดรับทัศนคติที่แตกต่างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร หรือระบบสังคมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ สมาชิกส่วนใหญ่ยึดมั่นใน
แนวคิด ‘SR’ ในมิติของ ‘relative-SR’ หรือ ‘absolute-SR’ มากเป็นพิเศษ หรือการเป็นสมาชิกในกลุ่มที่เปิด
กว้าง และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างเหมาะสม เป็นต้น ในท้ายที่สุด บุคคลดังกล่าวอาจมี
การโอนอ่อน รับฟัง หรือยอมรับในเสียงส่วนใหญ่  เพื่อจุดประสงค์ในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมนั้น ๆ  

อย่างไรก็ตาม หากบุคคลดังกล่าวนั้น เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในแนวคิด ‘SR’ ในมิติของ ‘absolute-
SR’    ในระดับที่สูงมากมาเป็นระยะเวลานาน แนวโน้มที่ทัศนคติของบุคคลดังกล่าว อาจไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อม หรือระบบสังคมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถ
เกิดข้ึนได้เช่นเดียวกัน  

นอกเหนือไปจากการนำเสนอแนวความคิดที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองเชิงธุรกิจ 
(CSR) และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล (ISR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองเชิงจิตวิทยา 
ตามท่ีกล่าวไปในข้างต้นแล้ว การดำเนินการพัฒนากลไก หรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก 
และเยาวชน ด้วยการนำเสนอผ่านมุมมองของหลักแนวคิดที่ว่าด้วย ‘ความรับผิดชอบต่อสังคม’ (Social 
Responsibility: SR) ยังสามารถกระตุ้น หรือผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย                
การอ้างอิงหลักแนวคิดที่ว่าด้วย ‘พฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม’ (Socially Responsible 
Behavior: SRB) ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

ในกรณีนี้ ลักษณะการปรับใช้แนวคิดที่ว่าด้วย ‘SRB’ ในทางปฏิบัตินั้น ควรมีความสอดคล้อง หรือ
เชื่อมโยงกันกับระบบ กลไก หรือ ‘สิ่งที่จับต้องได้’ ในมุมมองของบุคคล กล่าวคือ การตีตราคุณธรรมภายใน
องค์ ก ร  (Enactment of organizational virtue)101 ห รื อ สถ าบั น ที่ มี ค ว าม เกี่ ย วข้ อ งกั น กั บ บุ คค ล
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง อีกนัยหนึ่ง การตีตราคุณธรรมภายในองค์กร หมายถึง การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร
รูปแบบกลยุทธ์เชิงปฏิบัติขององค์กร หรือสถาบันใด ๆ โดยเปิดโอกาส กระตุ้น ผลักดัน ตลอดจนส่งเสริมให้
บุคคลภายในองค์กร หรือสถาบันได้เรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ หรือสามารถแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่สื่อถึงการให้
ความสำคัญ การพูดคุย การทำความเข้าใจ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การให้ความช่วยเหลือ 

 
101 Susan Schneider, Karin Oppegaard, Maurizio Zollo, and Quy Huy. 2005. Socially Responsible Behaviour: Developing Virtue in Organizations. 
2005/40/SM/CMER. DOI: https://www.academia.edu/29803703/Socially_Responsible_Behavior_Developing_virtue_in_organizations 
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หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นปัญหาทางสังคม ที่ครอบคลุมถึงปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยใจความสำคัญของแนวคิดที่ว่าด้วยหลัก ‘SR’ และมุมมองต่าง ๆ นั้น ไม่เพียงแต่
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร หรือสถาบันเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวนั้นยังมีความเก่ียวเนื่อง
กันกับ ‘ภาพลักษณ์ หรือตัวตนของบุคคลใด ๆ’ ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้ หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือสถาบันนั้น ๆ 
โดยตรง ในลักษณะที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน อย่างแท้จริงอีกด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ แนวคิดที่ว่าด้วยหลัก 
‘SR’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวคิดที่ว่าด้วย ‘SRB’ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันนั้น หมายถึง การกระทำ หรือ           
การแสดงออกด้านพฤติกรรมในระดับบุคคลที่สื่อสารการให้คุณค่า หรือความสำคัญกับ ‘การรับผิดชอบ        
ต่อสังคม’ เพราะ ‘การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม’ ดังกล่าว 

โดยที่คุณค่านั้นจะถูกขับเคลื่อน และควรกระตุ้น ส่งเสริม หรือพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนโดย
องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ หรือสื่อสารคุณค่าใด ๆ ในระดับที่กว้างขวาง
มากขึ้นในมิติของศักยภาพ และมีอิทธิพลมากขึ้นในมิติของประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีนี้หมายถึง 
ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือสถาบัน ที่ประกอบขึ้นจากการรวมกันของตัวตนของบุคคลต่าง ๆ ที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความหลากหลายทั้งในมิติของทัศนคติ ทักษะ ความสามารถ และแรงขับเคลื่อนในการรับผิดชอบต่อ
ประเด็นทางสังคมในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ ในท้ายที่สุด การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร           
หรือสถาบันใด ๆ อาจหมายถึงการมีตัวตน หรือการค้นหา และการสร้างตัวตนของบุคคลใด ๆ ภายในองค์กร 
หรือสถาบันดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน 

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาจากหลักแนวคิดที่นำเสนอโดย ‘Davis’ และ ‘Blomstorm’ ร่วมกัน
กับแนวคิดโดย ‘Davide’ และ ‘Hong T. M.’ ที่สื่อสารใจความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าด้วย ‘SR’ ออกมา
ในลักษณะที่สอดคล้องกันด้วยแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า ‘SRB’ สื่อสารได้ถึงแนวคิดเกี่ยวกับ ‘คุณธรรมในเชิง
อุดมคติ’ หรือสภาวะทางจิตใจที่ส่งผลต่อเนื่องให้บุคคลใด ๆ มีทัศนคติต่อตนเองในลักษณะของการมีความรู้สึก
คาดหวัง หรือความต้องการที่จะมีตัวตน หรือสามารถเป็น ‘ใครสักคน’ (Someone) ในสังคมได้เช่นเดียวกัน
กับ ‘บุคคลต้นแบบ’ (Role model) ที่บุคคลดังกล่าวนั้นได้มองเห็น เรียนรู้ ซึมซับ หรืออาจลอกเลียนแบบ   
มาจากประสบการณ์เม่ือในครั้งอดีต  

หากทัศนคติส่วนบุคคล ตลอดจนแนวคิดที่ว่าด้วย ‘SR’ ในมุมมองต่าง ๆ คือ สิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ภายใต้สถานการณ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยปัจจัยที่เอ้ืออำนวยอย่างถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้น ‘การ
ตีตราคุณธรรมภายในองค์กร’ จึงถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการยึดมั่น 
และการแสดงออกเกี่ยวกับแนวคิด ‘SRB’ ของบุคคลใด ๆ เนื่องจาก ‘องค์กร’ หรือ ‘สถาบัน’ ใด ๆ ในกรณีนี้ 
หมายถึง ‘บุคคลต้นแบบ’ ที่มีอิทธิพลในการสร้าง กระตุ้น หรือส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใด ๆ          
ต่อทัศนคติส่วนบุคคลของบุคคลภายในองค์กร หรือสถาบันนั้น ๆ ได้โดยตรง 

อีกนัยหนึ่ง ด้วยเพราะทัศนคติส่วนบุคคลมีคุณลักษณะที่สื่อถึงภาวะความโน้มเอียงของการ
แสดงออกทางจิตใจ หรืออารมณ์ความรู้สึก มากกว่าการกระทำของบุคคล เนื่องจากผลลัพธ์ด้านประสบการณ์
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การเรียนรู้เมื่อในครั้งอดีต ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ที่สั่งสมจนกลายเป็นความพร้อม ความมั่ นใจ หรือความ
ต้องการในการแสดงออกถึงความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ดังนั้น ทัศนคติส่วน
บุคคล    จึงถือเป็น ‘สิ่งที่เป็นอัตนัย’ (Subjective) ที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิดขึ้นของกระบวนการเรียนรู้ตาม
วัยของมนุษย์ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการปรับใช้ ‘การโฆษณาชวน
เชื่อ’ (Persuasive communication)102 หรือในกรณีนี้คือ ‘การตีตราคุณธรรมภายในองค์กร’ ที่ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบย่อยอย่างกระบวนการใช้เหตุ และผลสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
จนบุคคลภายในองค์กร หรือสถาบันเกิดความคล้อยตาม และเปลี่ยนแปลงทัศนคติส่วนบุคคลในท้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กร หรือสถาบันนั้นมีตัวแปรที่สำคัญอย่าง ‘บุคคลต้นแบบ ’ (Source of information)              
ที่มี อิทธิพล หรือความสามารถในการสื่อสารชวนเชื่อ (Persuasive message), ‘ระบบของกระบวน            
การสื่อสาร’ (Communication) ที่มีประสิทธิภาพ รวมไปจนถึง ‘ผู้รับสาร’ (Audience) หรือบุคคลใด ๆ       
ที่ต้องการมีตัวตน หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือสถาบันได้อย่างสมบูรณ์  

ดังนั้น เพื่อจุดประสงค์ในการโน้มน้าว หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติส่วนบุคคลให้เป็นไป     
ในลักษณะที่สอดคล้องกับประเด็นทางสังคม หรือการที่บุคคลใด ๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น 
องค์กร หรือสถาบันใด ๆ ควรพิจารณา จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อ หรือในกรณีนี้
คือ การนำเสนอแนวคิดที่ว่าด้วย ‘SR’ ในมุมมองต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างสรรค์ และให้
ความสำคัญกับความสุขในระยะยาวมาก (Eudaimonia (well-being) processes) 103 หรือการกำหนด
ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการมีชีวิต (Meanings and purposes)104 ให้กับบุคคลภายในองค์กร  

ด้วยการเน้นย้ำให้บุคคลเกิดความตระหนักรู้ หรือความเข้าใจในระดับทัศนคติส่วนบุคคล ว่า 
‘ประเด็นทางสังคม’ ที่อาจครอบคลุมถึงปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ นั้น คือ ตัวแปรสำคัญที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความสุขในระยะยาวยาวมากของทุกคนในสังคม ดังนั้น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม        
ด้วยการขัดเกลาทัศนคติส่วนบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงคุณธรรมในจิตใจ     
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมุ่งสร้างประโยชน์ และอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคมส่วนรวมที่เขา หรือเธอเป็น              
ส่วนหนึ่งนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบ 

ทั้งนี้ กระบวนการโฆษณาชวนเชื่อ หรือการตีตราคุณธรรมภายในองค์กร หรือสถาบันใด ๆ นั้น               
อาจเป็นไปในลักษณะของการให้ความสำคัญกับ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ และคุณสมบัติของ
สถานะใด ๆ ให้กับบุคคลในลักษณะที่เปิดกว้าง เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ หรือความสนใจ               
ส่วนบุคคลของบุคคลภายในองค์กรอย่างเท่ าเทียมกัน และ 2) การพัฒนาระบบค่านิยมในตนเอง              
(Self-transcendent value systems) หรือการเปิดโอกาสให้บุคคลภายในองค์กรได้มีพ้ืนที่ในการตระหนักรู้ 

 
102 ณัชนพ จันทร์สุข. 2557. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยจากคมนาคมและขนส่ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. DOI: http://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/383 
103 Susan Schneider, Karin Oppegaard, Maurizio Zollo, and Quy Huy. 2005. Socially Responsible Behaviour: Developing Virtue in Organizations. 
2005/40/SM/CMER. DOI: https://www.academia.edu/29803703/Socially_Responsible_Behavior_Developing_virtue_in_organizations 
104 ณัฐวุฒิ เผ่าทวี. 2017. รู้จักความสุขระยะสั้น ยาว และยาวมาก เราควรใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อเพิ่มความสุข. The Standard. DOI: https://thestandard.co/opinion-
happiness-behavior-well-being/ 
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และสามารถแสดงออกด้านพฤติกรรมที่สอดคล้องกันกับแนวคิดที่ว่าด้วย ‘SRB’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
จนพัฒนาเป็นความยึดมั่น หรือความสามารถในเปลี่ยนแปลงทัศนคติส่วนบุคคล  ให้สามารถเชื่อได้ว่า         
‘การมีความรับผิดชอบต่อสังคม’ คือ สิ่งที่ถูกต้อง และควรค่าแก่การให้ความสำคัญ  

ในกรณีนี้ หนึ่งในรูปแบบกลยุทธ์ที่อาจมีศักยภาพมากที่สุดในการสร้างกระบวนการโฆษณาชวน
เชื่อ เพ่ือจุดประสงค์ในการนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรคือ การพัฒนา หรือขัดเกลา
ทั ศ น ค ติ ส่ ว น บุ ค ค ล  ‘ก า ร ฝึ ก ฝ น ส ม า ธิ เชิ ง จิ ต วิ ท ย า ’ (Meditation training on psychological 
dimensions)105 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน ‘การับรู้’ (Cognition) ‘ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น’ (Effect) 
และ ‘ค่านิยม’ (Values) หรือการให้คุณค่าของแต่ละบุคคล ผ่านวิธีการในรูปแบบของการกระตุ้นเชิงปฏิบัติให้
บุคคลใด ๆ เกิด 1) การลด หรือละทิ้งอารณ์ความรู้สึก ความคิด หรือความคาดหวังที่ไม่มีความเชื่อมโยง หรือ
ผลประโยชน์ต่อตัวตนของบุคคลที่มีสถานะ ‘เป็นส่วนหนึ่งขององคกร์ หรือสถาบัน’ 2) การสร้างสรรค์ภาพ 
หรือประสบการณ์ ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก อาทิ ความสุข ความเข้าใจ หรือความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน
ขึ้นภายในจิตใจ   เพ่ือจุดประสงค์ในการเบี่ยงเบน โน้มน้าว หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติส่วนบุคคลให้มุ่งเน้นไปที่ 
‘การรับผิดชอบต่อสังคม’ และ 3) การยืดหยุ่น หรือทักษะการควบคุมการแสดงออกด้านพฤติกรรม ทั้งในเชิง
จิตใจ และกายภาพ ต่อสิ่งเร้าที่มีผลกระทบรุนแรง ทั้งในด้านบวก และด้านลบ ต่อทัศนคติส่วนบุคคล เพ่ือ
จุดประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคคลภายในองค์กรมีศักยภาพที่สามารถตระหนักได้ว่า ‘คุณธรรมองค์กร’ คือ
อะไร  ถูกตีตราขึ้นเพ่ืออะไร สามารถสร้างประโยชน์ต่อส่วนร่วมได้อย่างไร และบุคคลภายในองค์กรควรนำ
คุณธรรมดังกล่าวไปปรับใช้อย่างไร  

กล่าวคือ การฝึกฝนสมาธิเชิงจิตวิทยานั้นเปรียบได้กับการแทรกแซงกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ดั้งเดิมของบุคคลภายในองค์กร ที่มุ่งเน้นการขัดเกลา เยียวยา หรือเปิดโอกาสให้สภาพจิตใจ และทัศนคติ             
ส่วนบุคคลของบุคคลในองค์กร ได้ ‘รับรู้’ เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมมากขึ้น รวมไปจนถึงได้มีโอกาส 
‘พิจารณา’ ว่าเขา หรือเธอสามารถรับผิดชอบต่อสังคม (สร้างผลกระทบเชิงบวก) จากศักยภาพที่มีอยู่ได้
อย่างไร และหากเมื่อกระบวนการฝึกฝนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทัศนคติ    
ส่วนบุคคลของบุคคลต่าง ๆ ภายในองค์กรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นค่านิยมเชิงบวกได้ในท้ายที่สุด   

สุดท้าย การที่องค์กร หรือสถาบันใด ๆ ถูกประกอบขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลที่มีทัศนคติ          
ส่วนบุคคลในลักษณะของการมีความเข้าใจ เชื่อมั่น หรือยึดมั่นในหลักคุณธรรมตามที่ถู กตีตราไว้โดยองค์กร 
ผลลัพธ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น และรับรู้โดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กรที่มีต่อองค์กร หรือสถาบันนั้น              
จึงเป็นไปในลักษณะของ ‘องค์กร หรือสถาบันที่มีภาพลักษณ์ดี’ ในขณะเดียวกัน ตัวตนของบุคคลภายใน
องค์กร หรือสถาบันนั้นก็ได้รับอิทธิพลด้านบวก และจะถูกนำเสนอสู่ภายนอกด้วย ‘ภาพลักษณ์ที่ดี’ 
เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สังคมส่วนรวมก็จะได้รับประโยชน์จากหลักคุณธรรม                

 
105 Susan C. Schneider, Maurizio Zollo, and Ramesh Manocha. 2010. Developing Socially Responsible Behaviour in Managers - Experimental Evidence 
of the Effectiveness of Different Approaches to Management Education. DOI: https://www.yoga-coaching.org/wp-
content/uploads/2017/07/Developing_social_behaviour_in_managers.pdf 
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ที่อาจเป็นไปอย่างหลากหลาย ที่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยองค์กร              
หรือสถาบันต่าง ๆ ภายในสังคมอีกด้วยเช่นเดียวกัน106  

 

 

ภาพที่ 28 โครงสร้างของแนวคิดที่ว่าด้วย ‘SRB’  

ที่มา: https://doi.org/10.1057/emr.2008.15 

 

 
ภาพท่ี 29 สรุปปัจจัยที่สามารถก่อให้เกิดความรับผดิชอบต่อสังคมในระดับบุคคล 

 
106 Donal C., Susan C. S., and Maurizio Z. 2008. Psychological Antecedents to Socially Responsible Behavior. European Management Review, 5, 175–

190. DOI: https://doi.org/10.1057/emr.2008.15 
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2.4.5 ผลกระทบของสื่อ (Media Impact) 

ผลกระทบของสื่ออันเกิดจากการใช้สื่อต่อผู้รับข่าวสารทางด้านดึงดูดความสนใจหรือความเชื่อถือนั้น              
มีผลกระทบไม่เท่ากัน โดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของสื่อ ความถี่ของสื่อ ทิศทางของสารในสื่อ         
หรือแม้แต่แหล่งที่มาของสื่อซึ่งสามารถจำแนกเป็นประเด็นอิทธิพลของสื่อมวลชน ผลกระทบของอินเทอร์เน็ต
ต่อความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสื่อ และการใช้สื่อเพ่ือโน้มน้าวใจและการรณรงค์ ดังนี้ 

2.4.5.1 อิทธิพลของสื่อมวลชน 
สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับที่มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว เป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ แพร่กระจายข่าวสาร รวมทั้งเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ฝังรากลึกได้  โดยมีการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสื่อมวลชนประเภท ต่าง ๆ ที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของประชาชนไว้ดังนี้107 

1) อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคลนั้นไม่ใช่อิทธิพลโดยตรง แต่เป็นอิทธิพลโดยอ้อม     
เพราะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่กั้นอิทธิพลของสื่อมวลชน ได้แก่ 

1.1) ความมีใจโน้มเอียงของผู้รับสาร (Predispositions) บุคคลจะมีความคิดเห็น 
ค่านิยม และมีความโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก่อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการคบหา
สมาคมกับคนอ่ืนและสถาบันสังคมที่ตนเป็นสมาชิก เมื่อบุคคลผู้นั้นสัมผัสกับสื่อมวลชนก็จะนำเอาทัศนคติ 
ค่านิยม และพฤติกรรมเหล่านี้ติดตัวมาด้วย 

1.2) การเลือกของผู้ รับสาร (Selective Processes) บุคคลจะเลือกรับสารที่
สอดคล้องกับความคิดเห็นและความสนใจของตน และจะหลีกเสี่ยงไม่ยอมรับสารที่ไม่สอดคล้องหรือที่ขัดแย้ง
กับความคิดเห็นและความสนใจของตน บุคคลจะพยายามตีความสารตามความเชื่อและค่านิยมที่มีอยู่เดิม        
และจะเลือกจดจำเฉพาะสิ่งที่สนับสนุนความคิดและความเชื่อของตน 

1.3) อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) ข่าวสารจากสื่อมวลชนอาจไม่ได้ไป
ถึงบุคคลทั่วไปในทันที แต่จะผ่านสื่อบุคคลหรือผู้นำความคิดเห็นก่อนจะไปถึงประชาชน ผู้นำความคิดเห็น       
มักสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไปด้วย ผู้นำความคิดเห็นมักจะเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือเลื่อมใส 
และไว้วางใจจากประชาชนทั่วไป จึงเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและการตัดสินใจของประชาชน 

1.4) ลักษณะของธุรกิจด้านสื่อมวลชน (Economic Aspects) การดำเนินธุรกิจ        
ด้านสื่อมวลชนในสังคมเสรีนิยมซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น ธุรกิจสื่อมวลชนถือเป็นตลาดแห่งความคิด    
ที่เสรีกันได้โดยเสรี สื่อมวลชนสามารถแข่งขันกันได้โดยเสรี ต่างฝ่ายต่างเสนอความคิดเห็นและค่านิยม          
ที่แตกต่างกันออกไป และบุคคลก็มีเสรีภาพในการเลือกเชื่อถือความคิดเห็นใดความคิดเห็นหนึ่งได้และ         
ใช้วิจารณญาณตัดสินว่าควรจะเชื่อสื่อมวลชนใด 

2) อิท ธิพ ลที่ สื่ อมวลชนมี ต่ อประชาชน เป็ น เพี ยงผู้ สนั บ สนุ น  (An Agent of 
Reinforcement)เท่านั้น กล่าวคือ สื่อมวลชนจะสนับสนุนทัศนคติ รสนิยม ความมีใจ โน้มเอียง ตลอดจน

 
107 วริทธิ์ โอนพรัตน์วิบูล. (2549). กระบวนการตัดสินใจและอิทธิพลของสื่อบุคคลและสื่อมวลชนทีม่ีต่อการตัดสินใจเลิกเล่นการพนันฟุตบอลของกลุ่มผู้เล่นการพนันฟุตบอล. 
วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แนวโน้มด้านพฤติกรรมของบุคคลให้มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะแสดงให้ปรากฏออกมา เมื่อมีแรงจูงใจ
เพียงพอหรือเมื่อโอกาสเหมาะสม แสดงว่าประชาชนไม่ได้สัมผัสสื่อมวลชนด้วยจิตใจที่ว่างเปล่าประชาชนมี
ความคิดเห็น ทัศนคติ ท่าทีดั้งเดิมของตนมาก่อน รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืนและสถาบันทางสังคม            
ต่าง ๆ อยู่ก่อนแล้ว สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวสกัดกั้นข่าวสารและความคิดเห็นจากสื่อมวลชนที่
แตกต่างไปจากความคิดเห็น ทัศนติ และท่าทีดั้งเดิมของตน และจะยอมรับเฉพาะข่าวสารและความคิดเห็นที่
สอดคล้องกับความคิดตั้งเดิมของตนเท่านั้น 

3) สื่อมวลชนอาจทำหน้าที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงบุคคล (An Agent of Change) ได้เช่นกัน
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลมีความโน้มเอียงที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนแล้ว หากสื่อมวลชนสามารถเสนอสิ่งที่
สอดคล้องกับความต้องการของเขา เขาก็จะเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมได้ สื่อมวลชนจึงทำหน้าที่เป็นเพียง 
ผู้เสนอหนทางในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเท่านั้น 

4) สื่อมวลชนสามารถสร้างทัศนคติ และค่านิยมใหม่ให้เกิดแก่บุคคลได้ ในกรณีที่บุคคล
นั้นไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นมาก่อน ทัศนคติและค่านิยมใหม่นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ     
บุคคลนั้นรับสารที่เสนอเรื่องราวในแนวเดียวกันบ่อยๆ อิทธิพลของสื่อมวลชนในแง่นี้จึงมีลักษณะสะสม 
(Cumulative Impact) มิใช่อิทธิพลที่ก่อให้เกิดผลได้ทันทีทันใดหรือในระยะเวลาอันสั้น 

การสื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการส่งข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิด ไปยังคนจำนวนมาก ตรงกับ            
คำในภาษาอังกฤษว่า Mass Communication โดย Mass หมายถึง มวลชน หรือประชาชนผู้รับสารทั่วไป    
ซึ่งมีจำนวนมาก ส่วนคำว่า Communication หมายถึง การสื่อสารหรือการสื่อความหมายดังนั้นความหมาย
โดยทั่วไปของการสื่อสารมวลชน จึงหมายถึงการสื่อสารหรือการสื่อความหมายระหว่างกลุ่มบุคคล หรือองค์กร
หนึ่ง กับ ประชาชนทั่วไป เป็นกระบวนการสื่อสารที่มีความซับซ้อนเนื่องจากมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลาย
อย่าง มีปริมาณของข่าวสารมาก จำเป็นต้องใช้เครื่องมือบุคลากร หรือสื่อ (Media) ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพียงพอ ที่จะนำข่าวสารไปถึงผู้รับจำนวนมาก สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางในการส่งข่าวสารของการสื่อสารมวลชน    
จึงเรียกว่า สื่อมวลชน (Mass Media)  

ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวกับผู้ส่งสาร ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับผู้ส่งสารได้ระบุไว้ว่า              
ผู้ส่งสารในกระบวนการสื่อสารมวลชน อาจหมายถึงตัวบุคคล (เช่น ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ) หรือหมายถึง
องค์การที่ผลิตสาร (เช่น สำนักพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ผู้สร้างภาพยนตร์) ก็ได้   
ทฤษฎี แนวคิด หรือแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยเรื่องต่าง ๆ เช่น หน้าที่       
ผู้เฝ้าประตูสื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีนักวิชาการได้คิดแนวคิดเรื่อง ผู้เฝ้าประตู ในการศึกษากิจกรรมของ
บรรณาธิการข่าวโทรพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอเมริกันฉบับหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมในการตัดสินใจคัดเลือกข่าว
เพ่ือตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นี้ มีส่วนคล้ายกับหน้าที่ผู้เฝ้าประตู  

นักวิชาการได้ศึกษาผู้ส่งสารในการสื่อสารมวลชนไว้ดังนี้  คือ ในการสื่อสารมวลชนอันมี              
ความสลับซับซ้อนมากกว่าการสื่อสารมวลชนทุกประเภทนั้น ผู้ส่งสารในการสื่อสารมวลชนเป็นผู้ส่งสาร ซึ่งเป็น
กลุ่มของผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านในการใช้เครื่องมือทางเทคนิค ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
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โทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ เพ่ือเผยแพร่เรื่องราวในรูปของสัญลักษณ์ไปยังผู้รับสารจำนวนมากมิใช่คนกลุ่มเดียว 
และอยู่กระจัดกระจายห่างไกลกันมาก ผู้ส่งสารในการสื่อสารมวลชนนั้นจะเป็นกลุ่มคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การสื่อสารมวลชน ดังนั้น การทำหน้าที่ของผู้ส่งสารในการสื่อสารมวลชน ผู้ส่งสารจึงมิได้ทำในลักษณะที่
เป็นการสนองความต้องการของตนเองเป็นสำคัญ หากแต่จะกระทำในฐานะที่ เป็นสมาชิกในองค์การ
สื่อสารมวลชนนั้น ๆ นอกจากนั้น ถ้านำความคิดเรื่องต้นแหล่งสารและผู้เข้ารหัสมาพิจารณาผู้ส่งสารใน             
การสื่อสารมวลชน จึงไม่ใช่ต้นแหล่งสารโดยตรง หากแต่ทำหน้าที่เป็นผู้เข้ารหัสที่จะไปยังผู้รับสารมากกว่า 

ลักษณะสำคัญของการส่งสารในการสื่อสารมวลชนที่แตกต่างไปจากผู้ส่งสารในการสื่อสาร
ประเภทอ่ืน ๆ เป็นอย่างมากใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ  

1) จำนวนของผู้รับสาร ในการสื่อสารมวลชนนั้นจะมีผลิตสารที่มีเนื้อหาทางด้านต่าง ๆ       
เป็นจำนวนมากไปยังผู้รับสารซึ่งมีความต้องการและรสนิยมแตกต่างกัน ในการผลิตสารจ ำนวนมาก             
อยู่ตลอดเวลานี้ ทำให้จำนวนผู้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนมีจำนวนมากเช่นเดียวกัน 

2) ผู้ส่งสารในการทำหน้าที่ผู้เฝ้าประตู (Gatekeeper) หมายถึง ในการทำหน้าที่เกี่ยวกับ            
การส่งสารขององค์การสื่อสารมวลชน อันประกอบด้วย ข่าวสารข้อมูลเป็นจำนวนมากมายในแต่ละวัน          
ซึ่งอาจเป็นข่าวได้ ผู้ส่งสารในกระบวนการสื่อสารมวลชนจะทำหน้าที่เลือกเนื้อหาเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่ง        
หรือละเว้นเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือนำเสนอกับผู้รับสารต่อไป 

3) การส่งสารแบบทางเดียว (One-way Communication) ลักษณะสำคัญของผู้ส่งสาร       
ในการสื่อสารมวลชนคือ การส่งสารไปยังผู้รับสารจำนวนมากที่อยู่กระจัดกระจายและห่างไกลกัน  โอกาส      
ในการที่ผู้รับสารจะแสดงปฏิกิริยาป้อนกลับ หรือการสื่อสารแบบสองทางจึงไม่เกิดขึ้น  นอกจากนั้น            
การสื่อสารมวลชน ก็เป็นการสื่อสารที่กระทำขึ้น ในลักษณะที่เป็นไปเพื่อสาธารณะชนและเปิดเผย 

ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวกับผู้รับสาร ในกระบวนการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารมวลชน       
ผู้รับสาร (Receiver) กลุ่มสังคม (Social group) หรือเรียกกันว่า สาธารณชน (Public) ซึ่งหมายถึงผู้ที่สามารถ
เข้าถึงและรับสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ และสื่ อวิทยุโทรทัศน์ลักษณะของผู้รับสาร       
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารมวลชน ดังนี้  

1) ผู้รับสารจำนวนมาก ในการสื่อสารมวลชนนั้นผู้รับสารจะต้องมีจำนวนมากผู้รับสาร          
ในการสื่อสารมวลชนนั้น เรียกว่า มวลชน (Mass Audience) การตัดสินว่าจำนวนผู้รับสารเท่าใดจำนวนมาก 
จะต้องอาศัยหลักที่ว่ามวลชนผู้รับสารจะได้รับสารจากผู้ส่งสารภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและจำนวน       
ของผู้รับสารมีมากจนกระท่ังผู้ส่งสารไม่สามารถท่ีจะติดต่อกับผู้รับสารในลักษณะที่เห็นหน้าค่าตากันได้ 

2) ผู้รับสารมีความแตกต่างกัน เกณฑ์ อันที่สองเกี่ยวกับลักษณะของผู้รับสารก็คือ                  
ในการสื่อสารมวลชนนั้น มวลชนหรือผู้ รับสารทั้ งหลายมีความแตกต่างกัน ข่าวที่ ส่ งไปยังมวลชน               
(Mass Communicated News) นั้นเป็นข่าวที่มุ่งเสนอแก่คนจำนวนมากในสังคมซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ กัน          
อันได้แก่ คนที่มีอายุต่าง ๆ กัน ทั้งเพศหญิงเพศชาย มีระดับการศึกษาต่าง ๆ กัน อันอยู่ในที่ต่าง ๆ กัน เป็นต้น 
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3) ความไม่เป็นที่รู้จัก (Anonymity) หมายความว่า โดยทั่วไปแล้วคนแต่ละคนในมวลชน     
ผู้รับสาร (Mass Audience) จะไม่เป็นที่รู้จักของผู้รับสาร กล่าวคือ สารที่ผู้ส่งสารออกไปนั้นมุ่งส่งไปยังใคร    
ก็ตามที่เกี่ยวข้อง (To Whom It May Concern) ผู้ส่งสารไม่ได้รู้จักผู้รับสารเป็นคน ๆ ไปไม่ได้มุ่งที่จะส่งสาร 
ไปยังใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการส่งสารไปยังมวลชนเป็นส่วนรวม  

2.4.5.2 ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสื่อ 
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับสื่อมวลชน             

เขาสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูล อำนาจในการผลิตสื่อของสื่อมวลชนเป็นข้อได้เปรียบ
ที่น้อยลง คนทั่วไปมีบทบาทมากขึ้น และอาจมีข้อมูลหรือสร้างสื่อที่ดีได้มากกว่าสื่อมวลชนด้วยซ้ ำในบางเรื่อง 
ดังนั้น การปรับตัวของคนสื่อก็คือ ต้องเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง “สื่อมวลชน” กับ “ชุมชนออนไลน์”             
ให้ได้ ทำได้ทั้งตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาร่วมกับชุมชนออนไลน์ เช่น การเขียน Blog ร่วมใน Forum, 
Web board อัปเดตข้อมูลผ่าน Twitter สร้างเครือข่ายผ่าน Social Network ต่าง ๆ และการขยายเครือข่าย
เช่นนี้ จะมีประโยชน์ทำให้มิติในการเข้าถึงข้อมูล และการมองหาประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่องานสื่อสารมวลชน
ทำได้กว้างและหลากหลายมากขึ้น  

เมื่อเรามองสื่อออนไลน์ตาม ทฤษฎีผลกระทบของสื่อ เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของมิติของ
ผลกระทบ (Dimension of Impact) คือสื่อส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้น ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลกระทบ 3 ด้านคือ ความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์-ความรู้สึก-ทัศนคติ และ                 
การกระทำ (K-A-P) และยังเพ่ิมเติมผลกระทบซึ่งมาจากลักษณะเฉพาะของสื่อใหม่คือ ผลกระทบด้านการสร้าง
จินตนาการด้วยลักษณะของสื่อใหม่ในการสร้างโลกเสมือนและการประกอบสร้างที่หลากหลายด้วยตัวผู้สื่อสาร
ผลกระทบต่อด้านการใช้ภาษา โดยการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ที่ตัวเนื้อหาของสื่อนั้น ในการศึกษา         
สื่อออนไลน์ในบริบทตามทฤษฎีนี้สำหรับสื่อใหม่มีประเด็นที่แตกต่างจากกับใช้กับสื่อดั้งเดิม  แคสเทล 
(Castells, 2007) อธิบายว่า การเลือกใช้และเลือกรับสารของสื่ อใหม่  เป็นการสื่ อสารด้วยตัว เอง              
(Self-Communication) มีลักษณะของการเลือกเองตามความต้องการ (Self-Selectivity) และการผลิตสื่อ   
ก็มีลักษณะเป็นการสร้างสื่อด้วยแต่ละบุคคล (Self-Generated) 108  

เมื่อประกอบกับทฤษฎีภาพสะท้อนในสื่อ แนวคิดนี้อธิบายถึงบทบาทของสื่อในการสะท้อน               
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม หรือ การสะท้อนภาพของสิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อจนทำให้สังคมคิดและเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น  
การวิเคราะห์จะต้องเปรียบเทียบเนื้อหาของสื่อว่ามีการสื่อสารเรื่องดังกล่าวอย่างไร เปรียบเทียบกับ            
สิ่งที่เป็นในสังคม และใช้แนวคิดในการสะท้อนลักษณะภายนอก สะท้อนโครงสร้างสังคม สะท้อนทัศนคติ  
ค่านิยม ความเชื่อ โดยในการวิเคราะห์มีแนวคิดประกอบคือ 1) เนื้อหาทำหน้าที่เป็นกระจก 2) เนื้อหาสะท้อน
จุดยืนของผู้สื่อสาร 3) เนื้อหาเป็นเพียงการประกอบสร้างเพ่ือให้ได้ผลผลิต 4) เนื้อหาเป็นผลมาจากการผลักดัน
ของกลุ่มพลังสังคม 5) เนื้อหาเป็นผลมาจากการครอบงำทางความคิดทฤษฎีการใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ ศึกษา
ทั้งเรื่องความต้องการ แรงจูงใจในการสื่อสาร เป็นสิ่งสำคัญในสื่อใหม่เพราะเป็นสื่อที่เลือกได้ตามความพึงพอใจ 

 
108 สกุลศรี ศรีสารคาม. (2557). จริยธรรมการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมในกระบวนการสื่อข่าวของสื่อไทยในยุคดิจิทัล. รายงานการวิจัย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. 
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เป็นสื่อที่สร้างเนื้อหาได้เอง ซึ่งมีผลต่อการหลอมพฤติกรรม วิธีการใช้สื่อ รูปแบบการใช้ ความถี่ การเข้าถึง 
รูปแบบของการเอาข้อมูลจากสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ในมุมของการวิเคราะห์สื่อใหม่ต้องวิเคราะห์
จากทั้ง 2 ทางคือ สื่อทำอย่างไรให้คนเอาสิ่งที่นำเสนอไปใช้สื่อ และคนทำอย่างไรในการผลิตสื่อเพ่ือประโยชน์
ของตัวเอง  

 

 
ภาพท่ี 30 สรุปผลกระทบของสื่อและพลวตัอันเกิดจากเทคโนโลยีในการสื่อสาร 

3. แนวทางการช่วยเหลือ และการสร้างความตระหนักรู้ ผลกระทบ 

3.1 แนวทางการช่วยเหลือเหย่ือที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 

อ้างอิงจากรายงานโดยแคมเบลล์และเบอร์แมน (2018)109 พบหลักฐานว่า ปัญหาการรังแกกัน         
ผ่านโลกไซเบอร์นั้นสามารถ ‘ป้องกัน’ และได้รับการดำเนินการเพ่ือ ‘ลดอัตราความรุนแรงของผลกระทบ’ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมโดยการศึกษา วิเคราะห์ และปรับใช้มาตรการที่ได้รับการวิจัยและ
พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ เพ่ือจุดประสงค์ในการลดการเกิดขึ้นของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ดังนี้ 

3.1.1 มาตรการเชิงรุก (Proactive Interventions) 
3.1.1.1 Working with students หรือมาตรการเชิงรุกในลักษณะของ ‘การร่วมพูดคุย

กันระหว่างบุคคลผู้เกี่ยวข้อง’ ซึ่งในที่นี้คือ กลุ่มนักเรียน ที่มีโอกาสเป็นทั้ง ‘ผู้กระทำ’ และ ‘ผู้ถูกกระทำ’ ใน
กรณีของ   การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ และคุณครู หรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาที่มี           
ความเชื่อมโยงโดยตรงต่อกลุ่มนักเรียน กล่าวคือ คุณครู หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียน

 
109 Marilyn Campbell and Sheri Bauman. (2018). Reducing Cyberbullying in Schools, International Evidence-Based Best Practices. Academic Press. 
DOI: https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
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ได้มาอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ ‘วิธีการปฏิบัติต่อกัน’ และ ‘แนวทาง หรือกฎข้อบังคับส่วนรวมที่นักเรียนทุกคน
ควรปฏิบัติตาม’ ภายในสถานศึกษา เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไข หรือยับยั้งแนวโน้มการเกิดขึ้นของ
ปัญหา อาทิ การสร้างข้อตกลงว่าจะไม่มีการรังแกกัน แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ หรือวิธีการ
ปฏิบัติตนระหว่างกันโดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึก หรือรูปแบบของการกระทำอันไม่พึงประสงค์ เช่น การกีดกัน
เพ่ือนออกจากกลุ่ม เป็นต้น 

1) ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการปรับใช้มาตรการดังกล่าวนี้คือ ‘สถานการณ์มีอยู่ของ
คุณครู หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง’ ในฐานะ ‘ผู้ให้คำปรึกษา’ ผู้ซึ่งคอยรับฟัง ชี้แนะ แต่ไม่ตัดสิน หรือสร้างแรง
กดดัน หรือกำหนดข้อบังคับในลักษณะใด ๆ ต่อกลุ่มเด็กนักเรียน เพ่ือจุดประสงค์ในการเปิดโอกาส และ
กระตุ้นให้นักเรียนได้พูดคุย รับฟัง และโต้แย้งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปจนถึงการให้อิสระแก่นักเรียน
ในการเรียนรู้ วิเคราะห์ และเลือกปรับใช้แนวทาง หรือมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของพวกเขามากท่ีสุด ใน
การเผชิญหน้ากับปัญหา  

2) ในฐานะ ‘ผู้ให้คำปรึกษา’ คุณครู หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังมีสิทธิ์และควรใช้
สิทธิ์ในการนำเสนอชุดความรู้ หรือกรณีศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนแก้ไข หรือชี้แจ งหากมีการอภิปราย             
ด้วยชุดข้อมูลที่บิดเบือน หรือผิดพลาด ด้วยการแสดงออกในเชิงสนับสนุน หรือเปิดกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในหัวข้อการพูดคุยที่มีความเชื่อมโยงถึง ‘การรับฟัง (ผู้ อ่ืน) อย่างกระตือรือร้น’ (Active listening) และ     
‘การแสดงออกถึงความใส่ใจ’ หรือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy) เพ่ือจุดประสงค์ในการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยภายในสถานศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น มาตรการเชิงรุกในลักษณะ ‘การร่วมพูดคุย
กันระหว่างบุคคล’ นี้ยังถือเป็นแนวปฏิบัติที่มีอิทธิพลในการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจส่วนบุคคลของ        
กลุ่มนักเรียนอีกด้วย 

3.1.1.2 Promoting positive bystander behavior หรือมาตรการเชิงรุกในลักษณะ
ของ ‘การเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ ในการเข้าช่วยเหลือ ขัดขวาง หรือยับยั้ง           
การเกิดขึ้นของปัญหา ในกรณีนี้  ได้มีการศึกษา และวิเคราะห์ว่า ‘ผู้กระทำ’ มีแนวโน้มที่จะกลั่นแกล้ง 
‘ผู้ถูกกระทำ’ ในอัตราที่ลดลง หากในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นมีตัวละครอย่าง ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ 
ปรากฏตัวอยู่ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ กลับไม่มีความรู้สึกมั่นใจเพียง
พอที่จะเผชิญหน้า กับสถานการณ์ท่ีมีแนวโน้มการเกิดข้ึนของความรุนแรง ที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขาทั้งใน
ทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของ ‘คุณครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง’ ในการเสริมสร้าง              
ความตระหนักรู้ และความม่ันใจให้กับกลุ่มนักเรียนทุกคน ที่มีโอกาสในการเป็น ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ 

อ้างอิงจากโครงการศึกษาระยะยาวในประเทศฟินแลนด์ การมีส่วนร่วมของ ‘คุณครู หรือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง’ นั้นพิสูจน์แล้วว่านอกจากจะช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้กับ ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ แล้ว 
อิทธิพลด้านบวกจากการแสดงออกอย่างเข้าใจ และสนับสนุนของ ‘คุณครู หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง’ ยังช่วยลด
แนวโน้มการแสดงออกถึงรูปแบบพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวหรือการกลั่นแกล้ง และรังแกบุคคลอ่ืนของนักเรียน   
อีกด้วย อย่างไรก็ดี เพ่ือหลีกเลี่ยง และลดปัญหาเนื่องด้วยบริบทของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณครู    
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หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนในลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปในตามพ้ืนฐานวัฒนธรรม ภาระหน้าที่      
ที่สำคัญ และควรมุ่งเน้นมากท่ีสุดโดยคุณครู หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องคือ ‘การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปราย
อย่างอิสระ’ เพ่ือสร้างสรรค์ซึ่งมาตรการที่เหมาะสมสำหรับปรับใช้ตามมุมมองของ ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ 
ผู้ซึ่งมีสถานะเป็นนักเรียนคนหนึ่งเช่นเดียวกันกับ ‘ผู้กระทำ’ และ ‘ผู้ถูกกระทำ’ 

3.1.1.3 Promoting Social and Emotional Learning (SEL) หรือมาตรการเชิงรุก
ในลักษณะของการนำเสนอชุดข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ ‘การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม’ หรือกระบวนการ
เรียนรู้ที่จะเข้าใจ และสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับการ
เข้าใจและมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่ออารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน และการแสดงความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว110 แก่กลุ่มเด็กนักเรียน เพ่ือจุดประสงค์ใน
การเรียนรู้ เติบโต และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องด้วยอิทธิพลจากการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น             
หากเด็กนักเรียนได้รับการขัดเกลาด้านทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสังคมอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง    
โดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว การแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวในเด็กอาจไม่เกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มที่ลดลง             
อีกด้วย 

3.1.1.4 Circle time หรือมาตรการเชิงรุกในลักษณะของ ‘การจัดประชุมเพ่ือบอกเล่าถึง
เรื่องราวความเคลื่อนไหว ปัญหา หรือความกังวลภายในชั้นเรียน ’ ของกลุ่มเด็กนักเรียนต่อคุณครู โดยที่        
ทุกเรื่องราว ที่ถูกหยิบยกมานั้นสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวม เพ่ือจุดประสงค์ใน           
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในชั้นเรียน รวมไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเด็กนักเรียนภายใน            
ชั้นเรียน ซึ่งอาจมีปัญหา ความไม่พอใจ หรือความไม่เข้าใจระหว่างกันเกิดขึ้นได้ กล่าวคือ การจัดประชุมใน
ลักษณะนี้เปรียบได้กับเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม สามารถพูดคุย และร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาที่มีต่อ
กันได้  อย่างตรงไปตรงมา แต่อย่างไรก็ตาม การพูดคุยในลักษณะนี้ถือเป็น ‘การพูดคุยกันแบบซึ่งหน้า’ ที่
อารมณ์ความรู้สึก และการแสดงออกนั้นต่างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมในการพูดคุยกัน 
ดังนั้น  จึงเป็นภาระหน้าที่ของคุณครูที่จะต้องกำกับดูแลให้การพูดคุยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม       
และไม่ก่อให้เกิดความยืดเยื้อ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในระยะยาว  

3.1.2 มาตรการเชิงรับ (Reactive Interventions) 
3.1.2.1 The use of direct sanction หรือมาตรการเชิงรับในลักษณะของ ‘การ

ลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้’ เพ่ือจุดประสงค์ในการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มเด็ก
นักเรียนได้ตระหนักถึงแนวทางที่ถูกต้องในการแสดงออก หรือการประพฤติตนภายในสถานศึกษาด้วย          
การสร้างให้เกิดแบบอย่างที่สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรูปแบบการลงโทษนั้นควรเป็นไปอย่าง
ยืดหยุ่น และหลากหลายโดยอ้างอิงตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกอย่าง
ก้าวร้าวของผู้กระทำ อาทิ การตำหนิด้วยวาจา (Verbal reprimand) การเพิกถอนสิทธิ์ หรือประโยชน์ส่วน
บุคคล (Withdrawal of privileges) การกักบริเวณ (Detention) การเรียกพบ (Internal exclusion in a 

 
110 พ.ญ. นภัทร สิทธาโนมัย. 2563. ทักษะอารมณ์และสังคมในเด็ก. วารสารกุมารแพทย์. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ 
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 64 จาก: http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20200518145953.pdf 
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special room) การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ (School community service) การเรียกพบผู้ปกครอง 
(Meeting with parents) การพักการเรียน  (Suspension) และการยุติสถานะการเป็นนักเรียนของ
สถานศึกษา (Exclusion from school) เป็นต้น 

ทั้งนี้  เพ่ือให้การดำเนินการตามมาตรการเชิงรับในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษานั้นต้องมีการดำเนินการอย่างระมัดระวังและ
เหมาะสม ในขณะเดียวกันนั้น คุณครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ต้องรักษากฎเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้อย่างสอดคล้อง
กัน โดยไม่มีข้อแม้หรือการเลือกปฏิบัติตามอำเภอใจ รวมถึงไม่ควรมีการนำปัจจัยอื่น ๆ มาพิจารณาการกระทำ
ของผู้กระทำผิดร่วมด้วยไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างแบบอย่างที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยง           
การตั้งคำถามหรือการสร้างความไม่พอใจในกลุ่มเด็กนักเรียนเนื่องด้วยปัจจัยด้านการเลือกปฏิบัติโดยผู้มีอำนาจ  

3.1.2.2 Strengthening the victim หรือมาตรการเชิงรับในลักษณะของ ‘การให้
กำลังใจ หรือให้การสนับสนุนผู้ถูกกระทำ’ เพ่ือจุดประสงค์ในการช่วยเหลือให้เหยื่อผู้ถูกกระทำสามารถรับมือ      
จัดการแก้ไข หรือแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการแสดงออกเชิงก้าวร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรการ     
ในลักษณะนี้ ครอบคลุมถึงการเรียนการสอน การให้ความช่วยเหลือ หรือการฝึกฝนทางกายภาพ           
ตลอดจนเทคนิค ‘Fogging’ หรือรูปแบบการแสดงออก หรือโต้ตอบการแสดงออกพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว     
ด้วยการ ‘ไม่โต้ตอบ’ ไม่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกใด ๆ111 หรือแม้กระทั่งความรู้สึกกังวล หรือเจ็บปวด 
ต่อการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้น เพ่ือจุดประสงค์ในการป้องกันตนเองของเหยื่อผู้ถูกกระทำด้วยการยับยั้งแนวโน้ม 
ความต่อเนื่ องของการเกิดขึ้นของปัญหาอันไม่ พึ งประสงค์  และปิด โอกาสไม่ ให้ ผู้ กระทำรู้สึ กว่ า                     
ตนประสบความสำเร็จในการกลั่นแกล้ง หรือรังแกผู้อ่ืน อย่างไรก็ดี อัตราความสำเร็จของการปรับใช้เทคนิค 
‘Fogging’ นี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวของผู้กระทำ กล่าวคือ 
เทคนิคดังกล่าวนี้สามารถปรับใช้ได้เพียงกับการกลั่นแกล้งทางวาจา (Verbal abuse) เท่านั้น 

3.1.2.3 Mediation หรือมาตรการเชิงรับในลักษณะของ ‘การไกล่เกลี่ยประนีประนอม’           
ด้วยความช่วยเหลือของผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ไกล่เกลี่ยครอบคลุมทั้งผู้เชี่ยวชาญ คุณครู บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่ผ่านการอบรมฝึกฝนอย่างสอดคล้องกัน ทั้งนี้ การปรับใช้มาตรการ           
เชิงรับในลักษณะนี้ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องด้วยคุณลักษณะสำคัญของ ‘การไกล่เกลี่ย’ คือ                 
‘ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย’ หรือความรู้สึกสบายใจของทั้งผู้กระทำ และเหยื่อผู้ถูกกระทำ กล่าวคือ หากฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในสถานการณ์ไกล่เกลี่ย บุคคลดังกล่าวนั้นมีสิทธิ์ในการ ‘ปฏิเสธการเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยได้’ ในอีกนัยหนึ่ง การปฏิเสธการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอาจนำมาซึ่งปัญหา
เรื่องระยะเวลาที่ยาวนานในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ที่อาจเพ่ิมระดับความรุนแรงขึ้นได้  แต่อย่างไรก็ตาม หากการไกล่เกลี่ยประสบความสำเร็จ ผลลัพธ์             

 
111 รศ. พญ. บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์, ผศ. พญ. ศศิธร จันทรทิณ, และ ผศ. พญ. จริยา ทะรักษา. การรังแกกันในวัยรุ่น: แนวทางป้องกัน ช่วยเหลือสำหรับกุมารแพทย์. วารสาร
กุมารแพทย์. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2564 .จาก: 
http://www.thaipediatrics.org/pages/People/Download/10a7cdd970fe135cf4f7bb55c0e3b59f:4d1371964c7b1742a6e531041686fd23 
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หรือการรักษาไว้ซึ่งข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างผู้กระทำ และเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นก็มีโอกาสที่จะส่งอิทธิพล 
หรือสร้างผลกระทบด้านบวกในระยะยาวต่อทุกฝ่ายได้เช่นเดียวกัน 

3.1.2.4 Restorative practice หรือมาตรการเชิงรับในลักษณะของ ‘การดำเนินการ
เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์’ (Reconciliation) โดยการกำหนดแนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับที่ให้โอกาส 
‘ผู้กระทำ’ ได้พยายามแก้ไขความผิดพลาดที่กระทำไปด้วยการสำนึกผิด และไตร่ตรองถึงพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว            
อันไม่พึงประสงค์ ตลอดจนดำเนินการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ที่ เสียหายจากผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นกับ      
‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ อย่างไรก็ดี การปรับใช้มาตรการเชิงรับในลักษณะนี้นั้น ทุกกระบวนการที่เกิดขึ้น         
ควรได้รับการกำกับดูแล ติดตาม และเฝ้าระวังโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มงวด รอบคอบ และเหมาะสม ภายใต้               
การสนับสนุน รับรู้ และรับทราบโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ คุณครู และผู้ปกครอง เป็นต้น      
เพ่ือจุดประสงค์ในการลดแรงกดดัน และแนวโน้มความเสี่ยงในการตีตรา หรือสร้างบาดแผลที่อา จสร้าง
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ ‘ผู้กระทำ’ เพ่ือให้ทั้ง ‘ผู้กระทำ’ สามารถกลับมาใช้ชีวิตในฐานะนักเรียน          
ได้อย่างปกติด้วยความตระหนักรู้ที่มากขึ้น ในขณะที่ ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ เองก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตในฐานะ
นักเรียนได้อย่างปกติด้วยความรู้สึกปลอดภัย และความม่ันใจที่มากขึ้นได้เช่นเดียวกัน  

3.1.2.5 The support group method หรือมาตรการเชิงรับในลักษณะของ ‘การ
มุ่งเน้นไปที่ การเยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำ’ ในลักษณะต่าง ๆ ด้วย ‘ความปกติ’ กล่าวคือ ผู้เชี่ยวชาญ คุณครู 
หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรใช้เวลาในการเข้าหา และพูดคุยกับ ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ เพ่ือจุดประสงค์ในการ
รับทราบถึง ‘อารมณ์ความรู้สึก’ และ ‘สิ่งที่เหยื่อผู้ถูกกระทำต้องการ’ (แนวทางการเยียวยา) และเมื่อได้รับ
ทราบถึงปัจจัยสำคัญดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญ คุณครู หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรส่งต่อ ‘ความต้องการ’ ดังกล่าว
ไปยังกลุ่มเพ่ือนนักเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับภาระหน้าที่ในการเยียวยา อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
เพ่ือที่กลุ่มเพ่ือนนักเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหา หรือสร้างสรรค์รูปแบบการเยียวยาที่เหมาะสม      
และสามารถปรับใช้ได้จริงอย่างสอดคล้องกันโดยทันทีกับ ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ โดยที่เขาหรือเธอไม่รับทราบ   
มาก่อนได้ กล่าวคือ การเข้าหาโดยบุคคลใกล้ชิดอาจสามารถช่วยเยียวยา และเพ่ิมกำลังใจให้กับผู้ถูกกระทำ  
ในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได ้

3.1.2.6 The method of shared concern หรือมาตรการเชิงรับในลักษณะของ 
‘การมุ่งเน้น ไปที่การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และเข้าหาเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับปัญหา หรือข้อกังวลใจของผู้ (ที่อาจ
ลงมือ) กระทำ’ ที่อาจมีอิทธิพลในการส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ผู้กระทำตัดสินใจกลั่นแกล้ง หรือรังแกเหยื่อใน
ท้ายที่สุด กล่าวคือ ผู้เชี่ยวชาญ คุณครู หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือในการเฝ้าติดตาม และพูดคุยกันกับ
นักเรียน ที่มีแนวโน้มในการแสดงออกพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว เพ่ือจุดประสงค์ในการรับทราบถึงสาเหตุ และ
สามารถค้นหาหรือปรับใช้มาตรการที่เหมาะสม ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนคนดังกล่าวอย่าง
สอดคล้องกันได้ ทั้งนี้ มาตรการเชิงรับในลักษณะนั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และ
รัดกุม กล่าวคือ การได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพจากการปรับใช้มาตรการดังกล่าวนี้จำเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการที่นาน และทรัพยากรที่มาก ด้วยเพราะความจำเป็นซึ่งนอกเหนือไปจากการพูดคุย
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กับ ‘นักเรียนที่อาจเป็นผู้กระทำ’ แล้ว ผู้เชี่ยวชาญ คุณครู หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับ 
‘นักเรียนที่อาจตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำ’ ด้วยเช่นกัน เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาส
พูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงใด ๆ รวมไปจนถึงการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการหยุดยั้งเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนั้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต  

3.1.2.7 Motivational interviewing (MI) หรือมาตรการเชิงรับในลักษณะของ ‘การ
ประสานความร่วมมือกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการปัญหาเชิงพฤติกรรม และสุขภาพ ’ (Behavioral and 
health issues) เพ่ือจุดประสงค์ในการศึกษา วิเคราะห์ ตลอดจนพัฒนาแนวปฏิบัติที่สามารถป้องกัน ลด
จำนวน หรือหยุดการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวของกลุ่มเด็กนักเรียนได้ ทั้งนี้ มาตรการเชิงรับใน
ลักษณะนี้ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการ ดังนี้ 

1) การแสดงออกถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ (Expressing empathy) ด้วยการเปิด
โอกาส  ให้ได้บอกเล่าเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ โดยปราศจากการตัดสิน และกล่าวโทษโดยผู้รับฟัง 

2) การดำเนินการต่อต้าน ป้องกัน หรือหยุดยั้งอย่างสอดคล้องกัน (Rolling with 
resistance) ด้วยการสร้างบทสนทนาในหัวข้อที่มีความเชื่อมโยงถึง ‘การใช้ความรุนแรงกับผู้ อ่ืน ’              
โดยปราศจากการตัดสิน การกล่าวโทษ และอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรับรู้ถึงอารมณ์
ความรู้สึก ‘เข้าใจ’ หรือ ‘ได้รับการรับฟัง’ ผ่านการพูดคุย 

3) การพัฒนา กระตุ้น หรือปลูกฝังอารมณ์ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันกับหัวข้อ
สนทนา (Developing discrepancy) ด้วยการถามคำถาม รับฟังคำตอบอย่างกระตือรือร้น และเน้นย้ำให้
นักเรียนได้รับรู้ถึงการมี ‘โอกาส’ ในการเปลี่ยนแปลง รวมไปจนถึงให้การสนับสนุนอย่างสอดคล้องกัน                   
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างเปิดกว้าง 

ตามแนวทางการช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่กล่าวไปข้างต้น ปัญหาการใช้               
ความรุนแรง รวมไปจนถึงปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้นสามารถ ‘ป้องกัน’ และ/หรือได้รับ            
การดำเนินการเพ่ือ ‘ลดอัตราความรุนแรงของผลกระทบ’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหาก ‘สาเหตุ’ ของปัญหานั้น
ได้รับการศึกษา และวิเคราะห์อย่างเหมาะสมด้วยความรอบคอบ ความเอาใจใส่ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ทั้งมาตรการเชิงรุก (Proactive) และเชิงรับ (Reactive) นั้นต่างก็มีความแตกต่าง และ
คุณสมบัติเฉพาะตัว ที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนมีการปรับใช้ในทางปฏิบัติจริงเช่นเดียวกัน 
กล่าวคือ มาตรการเชิงรุก (Proactive) นั้นคือ รูปแบบกลยุทธ์ที่ควรเลือกปรับใช้หากจุดมุ่งหมายหลักคือ              
การ ‘ป้องกันการเกิดข้ึนของปัญหา’  

ในทางกลับกัน หากจุดประสงค์หลักคือ การ ‘ป้องกันการเกิดขึ้นของผลกระทบ และแนวโน้ม             
ในการเกิดขึ้นอย่างยืดเยื้ออีกครั้งในระยะยาว’ กล่าวคือ มาตรการเชิงรับ (Reactive) นั้นคือ รูปแบบกลยุทธ์   
ที่เหมาะสมในการปรับใช้ในสถานการณ์ที่ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้นได้เกิดขึ้น และได้รับทราบ  
โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ดี มาตรการทั้ง 2 รูปแบบข้างต้นนั้นถือเป็นรูปแบบกลยุทธ์ที่ส่งเสริม
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ประสิทธิภาพของกันและกัน รวมถึงสามารถดำเนินการปรับใช้อย่างควบคู่ และสอดคล้องกันได้ เพ่ือผลลัพธ์    
ที่ดีที่สุดในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็กภายในสถานศึกษา 

ในกรณีนี้ ได้มีการศึกษาทดลองปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์ทั้งมาตรการเชิงรุก (Proactive) และเชิงรับ 
(Reactive) ด้วยความละเอียด และรอบคอบ เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่า มาตรการดังข้างต้นนี้สามารถป้องกัน      
และจัดการแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ตลอดจนให้การสนับสนุน และช่วยเหลือให้กลุ่มเด็ก
นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงวิธีการแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และดีต่อสุขภาพส่วน       
รวมไปจนถึงสภาพแวดล้อมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์ใด ๆ มีความจำเป็นอย่างมากที่บุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับปัจจัย รูปแบบพฤติกรรม และวิธีการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในปัจจุบัน ด้วยเพราะปัจจัยเฉพาะ
คุณลักษณะทางสังคมของผู้กระทำ และปฏิกิริยาโต้ตอบของเหยื่อผู้ถูกกระทำ ที่ล้วนเป็นไปอย่างซับซ้อน และ
ไม่มีลักษณะที่ตายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอารมณ์ความรู้สึก ดังนั้น การให้ความสำคัญ และคำนึงถึงปัจจัย
ด้าน ‘ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว’ ของตัวละครทุกฝ่ายนั้น จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำมา
พิจารณาร่วมกันกับปัจจัยทางสังคมวิทยา (Socioecological factors) ที่มีความเชื่อมโยงกับการแสดงออก
ด้านพฤติกรรมที่ส่งผลให้บุคคลหนึ่งมีแนวโน้มในการเลือกลงมือรังแกผู้อ่ืน ในขณะที่อีกบุคคลหนึ่งต้องตก    
เป็นเหยื่อผู้ถูกรังแก  

จากอิทธิพลดังข้างต้น การเข้าแทรกแซง ป้องกัน หรือดำเนินการเพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาการรังแก
กันผ่านโลกไซเบอร์นั้นจึงควรไปเป็นไปในลักษณะของ ‘การปรับแต่ง’ หรือการปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบท
พ้ืนฐานที่มีอยู่เดิม กล่าวคือ บุคคลที่เกี่ยวข้องควรศึกษา วิเคราะห์ และเลือกปรับใช้เฉพาะรูปแบบกลยุทธ์        
แนวปฏิบัติ หรือหลักทฤษฎีที่เหมาะสม หรือปรับปรุงให้เหมาะกับเอกลักษณ์ของทั้งเด็ก และสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเท่านั้น เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ  
ในขณะเดียวกัน ในเบื้องต้น บุคคลที่ เกี่ยวข้องควรศึกษา วิเคราะห์ และนำมาซึ่งบทสรุปของผลลัพธ์           
ด้านความเป็นเอกลักษณ์ หรือความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรก  

ตัวอย่างเช่น รูปแบบพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็ก แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันกับบริบท
พ้ืนฐานของสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และสภาพความเป็นอยู่หรือสุขภาพทั้งในเชิงกายภาพและจิต
ภาพของเด็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างปัจจัยที่ควรได้รับการศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจอย่างเหมาะสม          
เพ่ือจุดประสงค์ในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการปรับใช้อย่าง
สอดคล้องกันมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม อ้างอิงจากการศึกษาในข้างต้น พบว่า การเลือกปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์
ที่มุ่งเน้นการลงโทษทางวินัย (Disciplinary intervention) นั้นได้รับการยอมรับน้อยลงมากเนื่องด้วยปัจจัย
ด้านความซับซ้อน และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มเป้าหมาย ที่ส่งผลให้การลงโทษทางวินัยนั้น
นำมาซึ่งประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ลดลง  
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ยิ่งไปกว่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และปัจจัยทางสังคมในลักษณ์ของ         
การมีปฏิสัมพันธ์กันกับบุคคลอ่ืนนั้นยังล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความซับซ้อน และความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มเป้าหมายให้มีความแตกต่างกันมากยิ่งไปขึ้นอีกเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในกรณีนี้ 
สามารถสรุปได้ในเบื้องต้นว่า การเลือกปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ซ่อมแซม หรือยกระดับ
ความสัมพันธ์ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในเชิงสังคม และวัฒนธรรม (บริบทพ้ืนฐาน) นั้นคือ แนวปฏิบัติที่
อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อย่างไรก็ดี การปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์ในลักษณะนี้ จำเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งนักเรียน คุณครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ และอาจ
รวมไปจนถึงผู้ปกครอง และหน่วยงานภาครัฐด้วยเช่นกัน  

สุดท้ายนี้ ได้มีการนำตัวอย่างการปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์ หรือมาตรการเชิงรุก (Proactive) และเชิง
รับ (Reactive) ภายในสถานศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักรมาใช้เป็นกรณีศึกษา เพ่ือจุดประสงค์ใน            
การพิสูจน์ว่า แม้รูปแบบกลยุทธ์ หรือมาตรการใด ๆ จะได้รับการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบในเบื้องต้น 
แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริง รูปแบบกลยุทธ์ หรือมาตรการใด ๆ นั้นอาจไม่สมควรต่อการปรับใช้ใน            
บางกรณี ด้วยเพราะไม่สามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ เป็นที่น่าพอใจได้ เนื่องด้วยปัจจัยด้านความซับซ้อน         
และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบริบทพ้ืนฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม  

ตารางที่ 1 อัตราความสำเร็จในการยับยั้งความต่อเนื่องของการเกิดขึ้นของปัญหาการกลั่นแกล้งในประเทศ     
สหราชอาณาจักร อ้างอิงจากรายงานโดยสถานศึกษา  

มาตรการ 
ระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน) 

ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลรวม 

การลงโทษทางวินัย 
(Direct sanctions) 

58* (74)** 65 (69) 62 (122) 

การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์  

(Restorative practices) 
68 (24) 77 (86) 73 (110) 

การเยียวยาผู้ถูกกระทำ 
(Support group method) 

80 (15) 71 (14) 76 (29) 

*ตัวเลขหน้าวงเล็บคืออัตราความสำเรจ็ในการยับยั้ง คิดเป็นร้อยละ 
**จำนวนในวงเล็บคือจำนวนกรณทีั้งหมดที่เข้าใช้มาตรการ 

ที่มา: www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
 

อ้างอิงจากตาราง ตัวเลขที่ปรากฏในข้างต้นคือ จำนวนของกรณีการกลั่นแกล้งที่ประสบความสำเร็จ    
ในการดำเนินการจัดการ และตัวเลขภายในวงเล็บคือ จำนวนของกรณีการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
โดยทุกกรณีที่ เกิดขึ้นได้มีการปรับใช้มาตรการเข้าแทรกแซง เพ่ือจุดประสงค์ในการดำเนินการป้องกัน         
และแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ที่ได้นำมาซึ่งบทสรุปว่า มาตรการเชิงรับ  (Reactive) ในลักษณะของ                
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‘การลงโทษทางวินัย’ นั้นคือ รูปแบบกลยุทธ์ที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ‘น้อยที่สุด’ ในการยับยั้ง 
ความต่อเนื่องของการเกิดข้ึนของปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร  

ในทางกลับกัน หากเปรียบเทียบกับอัตราความสำเร็จตามที่ปรากฎในตาราง มาตรการเชิงรับ 
(Reactive) ในลักษณะของ ‘การเยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำ’ นั้นคือ รูปแบบกลยุทธ์ที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ‘มากที่สุด’ แม้ว่ามาตรการในลักษณะดังกล่าวนี้จะถือเป็นแนวปฏิบัติที่มีอัตราการปรับใช้จริง
น้อยมาก ที่ร้อยละ 10 ก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น มาตรการเชิงรับ (Reactive) ในลักษณะของ ‘การมุ่งเน้นไปที่          
การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และเข้าหาเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับปัญหา หรือข้อกังวลใจของผู้ (ที่อาจลงมือ) กระทำ’ 
(The method of Shared Concern) นั้นยังถือเป็นมาตรการที่มีอัตราการปรับใช้จริงน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 5 
เท่านั้นอีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม มาตรการเชิงรับ (Reactive) ในลักษณะต่าง ๆ ทั้ง ‘การเยียวยา
เหยื่อผู้ถูกกระทำ,’ ‘การมุ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และเข้าหาเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับปัญหา           
หรือข้อกังวลใจของผู้ (ที่อาจลงมือ) กระทำ’ (The method of Shared Concern), และ ‘การไกล่เกลี่ย’ 
(Mediation) นั้นกลับเป็นมาตรการที่มีอัตราการปรับใช้จริงในทางปฏิบัติที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย      
อีกทั้งยังถือเป็นมาตรการที่นำมาซึ่งผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพอใจเช่นเดียวกันอีกด้วย ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า     
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่สามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพอใจนั้นไม่ใช่รูปแบบของกลยุทธ์ หรือลักษณะเฉพาะ
ของมาตรการใด ๆ แต่กลับเป็นปัจจัยอย่างความรู้ และความเข้าใจในบริบทพ้ืนฐาน และคุณลักษณะของ
มาตรการต่าง ๆ โดยบุคคลที่เก่ียวข้องมากกว่า  

 

 
ภาพท่ี 31 แนวทางการช่วยเหลือเหยื่อท่ีถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร ์
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3.2 การสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในสตรี เด็กและเยาวชน 
สถาบันครอบครัว สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 แกฟเนย์ แฟร์ริงตัน และโธฟิ (2019)112 ได้ทำการศึกษาวิจัย โดยอ้างอิงจากหลักการวิเคราะห์อภิมาน 
(Meta-analysis) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน และการต่อต้านปัญหา            
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างหลากหลาย และปรับใช้กันตามวาระในระดับสากล  
ซ่ึงพบผลการศึกษา ดังนี้ 

ประการแรก ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ถือเป็นหนึ่งรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออก            
เชิงก้าวร้าว หรือการกลั่นแกล้งแบบดั้งเดิม ที่มุ่งเน้นการเผชิญหน้า (Traditional Bullying) ที่มีคุณลักษณะ
สำคัญคือ 1. เป็นการกระทำโดยเจตนาเพ่ือจุดประสงค์ด้านลบ 2. มีแนวโน้มในการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง       
ในระยะยาว (Repetitive in nature) อันเนื่องมาจาก 3. ความไม่สมดุลระหว่างพละกำลังของผู้กระทำ      
และผู้ถูกกระทำ ซึ่งในกรณีนี้ นิยามของคำว่าพละกำลังดังกล่าวนั้น มีความครอบคลุมทั้งความหมายในแง่ของ
พละกำลังเชิงกายภาพ จิตภาพ ตลอดจนความสามารถ หรือองค์ประกอบภายนอกอ่ืน ๆ อาทิ ความสามารถ
ในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต และความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

จากปัจจัยดังข้างต้น การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์จึงถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรได้รับการดำเนินการ
จัดการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเกิดขึ้น และการเผชิญหน้ากับปัญหาดังกล่ าวของกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีช่วงอายุระหว่าง 4-18 ปี กล่าวคือ กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโต ด้วยอิทธิพล
จาก    การเรียนรู้จากประสบการณ์ สภาพแวดล้อม รวมไปจนถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ในอีกนัยหนึ่ง              
การที่เด็กและเยาวชนต้องพบกับประสบการณ์ด้านลบอย่าง ‘การรังแก หรือถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์’          
ในระหว่างที่กำลังเติบโตนั้นอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อตัวเด็กและเยาวชนในทางลบ ซึ่งอาจกลายเป็น
สาเหตุของปัญหาเรื้อรังที่อาจไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ในระยะยาว อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพจิต หรือสภาวะ
การมีความเครียดสะสมในลักษณะที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยผลกระทบเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่เด็ก
และเยาวชนที่ตกอยู่ในสถานะการเป็น ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ ต้องเผชิญในระยะยาว ในทางเดียวกัน ผลกระทบ      
ด้านลบที่เด็กและเยาวชนผู้ซึ่งเป็น ‘ผู้กระทำ’ ในกรณีการรังแกผู้อ่ืนนั้นมักมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นบุคคลผู้มี
บุคลิกภาพเชิงก้าวร้าวในลักษณะที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นเดียวกัน เช่น การเรียนไม่จบ        
การเสพติดยาเสพติด หรือการมีอาวุธในครอบครอง เป็นต้น และโดยส่วนใหญ่ผลกระทบด้านลบเหล่านี้ล้วนแต่
เป็น ‘ปัญหาเรื้อรัง’ ที่มีแนวโน้มการเกิดขึ้น และส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในระยะยาวแม้ว่าเด็กและเยาวชน
จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม 

ยิ่งไปกว่านั้น รายงานการศึกษาวิจัยยังได้นำเสนอแนวโน้มความน่าจะเป็นอีกด้วยว่า หากเด็กและ
เยาวชนผู้ซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ความรุนแรงมาเมื่อในอดีต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน              
ที่เป็นผู้กระทำ ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยที่ปัญหาเหล่านั้นไม่เคยได้รับการดำเนินการจัดการ เยียวยา        

 
112 Hannah Gaffney, David P. Farrington, และ Maria M. Ttofi. 2019. Examining the Effectiveness of School-Bullying Intervention Programs Globally: A 
Meta-analysis. International Journal of Bullying Prevention. DOI: https://doi.org/10.1007/s42380-019-0007-4  

https://doi.org/10.1007/s42380-019-0007-4
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หรือช่วยเหลืออย่างถูกต้องแล้ว เด็กและเยาวชนกลุ่มนั้นมักจะสานต่อพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
ในระยะยาว (วัยผู้ใหญ่ ) และอาจเป็นการแสดงออกในระดับที่มีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน           
อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว และผลกระทบในระยะยาวดังข้างต้นนี้ 
อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและบริบทสังคม 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบสำคัญภายในหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน และการต่อต้านปัญหาการใช้           
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการประเมินถึงประสิทธิภาพในการปรับใช้จริงอย่างต่อเนื่อง  

หลักสูตร KiVa OBPP NoTrap! ViSC 
องค์ประกอบภายในกระบวนการ/การดำเนินการเพ่ือการเข้าแทรกแซง 

ครอบคลุมเด็กและ
เยาวชนทุกระดับชั้น

การศึกษาใน
สถานศึกษา 

(Whole-school approach) 

    

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

(Parental involvement) 

แผ่นพับ/จดหมาย และ
การจัดการประชุม 

แผ่นพับ/จดหมาย   

การมีส่วนร่วมของ
คุณคร ู

(Teacher involvement) 

มีการจัดการฝึกอบรม 
และนำเสนอองค์

ความมรู้ หรือชุดข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีการจัดการฝึกอบรม 
และนำเสนอองค์

ความมรู้ หรือชุดข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพียงเล็กน้อย 

มีการจัดการฝึกอบรม 
และนำเสนอองค์

ความมรู้ หรือชุดข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

การจัดทำกฎเกณฑ์
สำหรับส่วนร่วมภายใน

ชั้นเรียน 
(Classroom rules) 

    

เนื้อหาภายในหลักสูตร
การเรียนรู้ 

(Curriculum materials) 

มีการจัดทำตารางการ
นำเสนอเนื้อหาอย่าง

สอดคล้องกัน 

มีการจัดทำตารางการ
นำเสนอเนื้อหาอย่าง

สอดคล้องกัน 
 

มีการจัดทำตารางการ
นำเสนอเนื้อหาอย่าง

สอดคล้องกัน 

การร่วมงาน/สร้าง
ความร่วมมือกับเพื่อน

ร่วมชั้นเรียน 
(Work with peers) 

มุ่งเน้นการกระตุ้น/
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของพยานผู้พบเห็น

เหตุการณ์ และการร่วม
ทำกิจกรรมภายใน       

ชั้นเรียน 

มุ่งเน้นการจัดอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 

มุ่ งเน้นการมีส่ วนร่วม
ของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

มุ่งเน้นการร่วมทำ
กิจกรรมภายในชั้นเรียน 

การร่วมงาน/สร้าง
ความร่วมมือกับ

ผู้กระทำ 
(Work with bullies) 

    

การร่วมงาน/สร้าง     
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หลักสูตร KiVa OBPP NoTrap! ViSC 

องค์ประกอบภายในกระบวนการ/การดำเนินการเพ่ือการเข้าแทรกแซง 
ความร่วมมือกับ

ผู้ถูกกระทำ 
(Work with victims) 

มาตรการที่มุ่งเน้น
ลงโทษ 

(Punitive approach) 

มีการปรับใช้มาตรการ
ในลักษณะท่ีมุ่งเน้นการ

ดำเนินการแบบ
เผชิญหน้า 

(Confronting approach) 

   

มาตรการที่มุ่งเน้นการ
ช่วยเหลือ/เยียวยา 

หรือดำเนินการจัดการ
แก้ไข 

(Non-punitive approach) 

ไม่มีมาตรการท่ีมุ่งเน้น
การกล่าวโทษ 

(No blame approach) 

   

การดำเนินการใน
ลักษณะเฝ้าติดตาม 

ตรวจสอบ หรือกำกับ
ดูแล 

(Hot-spot supervision) 

    

รูปแบบหลักสูตร 
(Approach to bullying) 

อ้างอิงตามหลักสากล 
พร้อมด้วยหลักสูตรท่ี
สร้างสรรค์ขึ้นเป็นการ
เฉพาะ 

อ้างอิงตามหลักสากล 
พร้อมด้วยหลักสูตรท่ี
สร้างสรรค์ขึ้นเป็นการ
เฉพาะ 

หลักสูตรการเรียนรู้ ท่ี
มุ่ ง เน้นการส นับสนุน 
และ เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมกับเพื่อน 

อ้างอิงตามหลักสังคม
นิ เ ว ศ วิ ท ย า  (Socio-
ecological) 

 
จากตารางแสดงองค์ประกอบสำคัญภายในหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน และการต่อต้านปัญหา

การใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ ‘OBPP’ ‘NoTrap!’ และ 
‘ViSC’ คือ หลักสูตรเรียนรู้ด้านการป้องกัน และการต่อต้านปัญหาการกลั่นแกล้ง และรังแกกัน (Anti-
bullying) ที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรมากกว่า 1 ครั้ง ภายหลังที่มีการปรับใช้ในระดับสากล
ภายใต้บริบทต่าง ๆ ทั้งนี้  ในกรณีของ หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ ที่ เป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้ใน
กรณีศึกษานั้น พบว่า หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ ถือเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการกระตุ้น และส่งเสริม
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการของพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นหลัก เพ่ือจุดประสงค์ใน 
การลดอิทธิพล พละกำลัง หรือความน่าเชื่อถือของการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวของผู้กระทำ                
ซึ่งสามารถส่งผลกระทบให้ผู้กระทำลด หรือเลิกกระทำการใด ๆ ที่เป็นรูปแบบของการแสดงออกที่จะไม่ได้รับ
ความสนใจอีกในระยะยาวอีกด้วย 

นอกจากนี้ ด้วยเพราะปัจจัยด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาภายในหลักสูตรโดยการคำนึงถึง ‘อายุ’ ของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้การปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ ในทางปฏิบัติจริงนั้นได้พบกับผลลัพธ์ที่มี
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ประสิทธิภาพ กล่าวคือ หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ ‘OBPP’ ‘NoTrap!’ และ ‘ViSC’ นั้นล้วนแต่เป็นหลักสูตร
การเรียนรู้ที่สามารถช่วยลด ป้องกัน และจัดการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษาใน                 
ทุกรูปแบบได้จริง อีกทั้งประสิทธิภาพจากการเรียนรู้ภายในหลักสูตรดังกล่าวนั้นยังส่งผลกระทบต่อผู้เรียน              
ในระยะยาวได้จริงอีกด้วยเช่นเดียวกัน    

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาจากการปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ในประเทศต่าง ๆ 

ประเทศ  
(n) 

การแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว 
(School-bullying perpetration) ประเทศ 

(n) 

การตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในสถานศึกษา 
(School-bullying victimization) 

Odds Ratio 
(OR) 

95% CI P 
Odds Ratio 

(OR) 
95% CI P 

ออสเตรเลีย 
(2) 

0.99 0.58-1.71 0.98 ออสเตรเลีย (3) 1.35 0.72-2.53 0.35 

ออสเตรีย (1) 1.40 0.70-2.80 0.34 ออสเตรีย (1) 3.73 1.66-8.38 < 0.001* 

บราซิล (1) 1.26 0.56-2.82 0.58 บราซิล (1) 0.68 0.28-1.68 0.41 

แคนาดา (6) 1.00 0.65-1.56 0.99 แคนาดา (7) 1.01 0.69-1.45 0.98 

    จีน (1) 1.67 0.75-3.70 0.21 

ไซปรัส (3) 0.86 0.61-1.23 0.42 ไซปรัส (3) 0.88 0.52-1.46 0.61 

เชโกสโลวาเกีย 
(1) 

2.52 0.64-9.96 0.19 
เชโกสโลวาเกีย 

(1) 
2.44 0.65-9.13 0.19 

ฟินแลนด์ (6) 1.15 1.11-1.21 < 0.001* ฟินแลนด์ (6) 1.15 1.04-1.27 0.008* 

เยอรมนี (5) 1.16 0.74-2.83 0.52 เยอรมนี (4) 1.18 1.07-1.41 0.01* 

กรีซ (2) 1.95 1.93-1.98 < 0.001* กรีซ (2) 1.45 1.16-1.80 < 0.001* 

ฮ่องกง (1) 2.11 1.41-3.01 < 0.001*     

ไอร์แลนด์ (1) 2.12 0.81-5.55 0.13 ไอร์แลนด์ (1) 1.99 0.98-4.05 0.058 

อิตาลี (11) 1.39 1.12-1.75 0.004* อิตาลี (10) 1.62 1.24-2.12 < 0.001* 

มาเลเซีย (1) 1.09 0.94-1.26 0.28     

เนเธอร์แลนด์ 
(3) 

0.86 0.29-2.48 0.78 
เนเธอร์แลนด์ 

(3) 
0.91 0.39-2.14 0.83 

นอร์เวย์ (8) 1.47 1.37-1.57 < 0.001* นอร์เวย์ (7) 1.41 1.30-1.52 < 0.001* 

โรมาเนีย (1) 1.24 0.87-1.78 0.24 โรมาเนีย (1) 1.03 0.72-1.47 < 0.001* 

แอฟริกาใต้ (1) 0.88 0.43-1.79 0.73     

สเปน (3) 1.59 0.77-3.29 0.21 สเปน (3) 1.54 1.19-1.99 < 0.001* 

    สวีเดน (1) 1.83 1.12-2.99 0.02* 

สวิสเซอร์แลนด์ 
(1) 

1.13 0.58-2.22 0.71 
สวิสเซอร์แลนด์ 

(1) 
3.12 1.61-6.03 < 0.001* 

อังกฤษ (4) 1.16 0.87-1.54 0.32 อังกฤษ (6) 1.11 1.01-1.23 0.041* 

อเมริกา (26) 1.38 1.24-1.54 < 0.001* อเมริกา (28) 1.17 1.05-1.30 0.002* 

แซมเบีย (1) 0.59 0.49-0.71 < 0.001* แซมเบีย (1) 0.88 0.74-1.05 0.15 

หมายเหตุ: n = จำนวนขนาดผลอิสระ (Number of independent effect size), * = ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ท่ีชัดเจนอย่างมีนัยยะสำคัญ  
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อ้างอิงจากตารางข้างต้น หากพิจารณาตามบริบทพ้ืนฐาน หรือความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และ
สังคมของแต่ละประเทศแล้ว ผลลัพธ์การปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ดังข้างต้นในทวีปยุโรปนั้น พบว่า แต่ละ
ประเทศสามารถ ลดอัตราการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวของผู้กระทำลงได้กว่าร้อยละ 13 
โดยประมาณ ในขณะที่กลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียร์ และอเมริกาเหนือ (ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา) นั้นมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 21 ตามลำดับ และในส่วนของผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพใน
การลดจำนวนเหยื่อจากปัญหาความรุนแรงนั้น กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปนั้นมีอัตราอยู่ที่ ร้อยละ 15 ในขณะที่
กลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียร์ และอเมริกาเหนือนั้นมีอัตราอยู่ที่ ร้อยละ 18 และ ร้อยละ 11 ตามลำดับ  

โดยสรุป หลักสูตรการเรียนรู้ในกรณีศึกษาอย่าง ‘OBPP’ ‘KiVa’ และ ‘NoTrap!’ นั้นล้วนแต่เป็น
หลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการปรับใช้จริงในทางปฏิบัติเพ่ือจุดประสงค์ในการลด 
เยียวยา ป้องกัน รวมไปจนถึงต่อต้านปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษา  ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหลักสูตรการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ 
‘OBPP’ ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการลดปัญหาการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว ในขณะที่ หลักสูตร
การเรียนรู้ ‘NoTrap!’ ถือเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา หรือลด
จำนวนการตกเป็นเหยื่อของปัญหาความรุนแรงภายในสถานศึกษา 

 
ภาพท่ี 32 ภาพรวมการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร ์

3.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในมิติต่าง ๆ ของไทย 

อ้างอิงจากปัจจัยในมิติต่าง ๆ ดังข้างต้น ผลกระทบด้านลบที่ เกิดขึ้นจากปัญหาการรังแกกัน             
ผ่านโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนในประเทศไทย นั้นมีทั้งในลักษณะที่ส่งผลกระทบ
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ต่อเนื่องในระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งยังมีอิทธิพลในการส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตัวบุคคลในมิติต่าง ๆ    
ที่สามารถจำแนกได้ ดังนี้113 114 115 116 117 118 119 120 121 

3.3.1 ผลกระทบต่อเหยื่อ หรือผู้ถูกกระทำ 

ในกรณีที่มีการรังแกกันเกิดขึ้น บุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ‘เหยื่อ’ ของ            

การรังแก กล่าวคือ ผลกระทบต่อเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นมีทั้งในลักษณะที่ส่งผลครอบคลุมต่อทั้งมิติในเชิงสุขภาพ

ร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตในสังคมของเหยื่อผู้ถูกกระทำ อีกทั้งผลกระทบเหล่านั้นยังล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มี

แนวโน้มในการส่งผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไปจนถึงช่วงเวลาในอนาคต (ระยะยาว) ของ

เหยื่อผู้ถูกกระทำ ดังตัวอย่างเช่น 

3.3.1.1 ผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย 
ในเบื้องต้น บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำอาจมีอาการเจ็บป่วยในลักษณะของการได้รับ

ผลกระทบข้างเคียงจากการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว รุนแรง ได้ เช่น การได้รับบาดแผล           
หรือรอยช้ำทางร่างกาย การใช้เสพติดการใช้ยารักษา สารเสพติด หรือแม้แต่แอลกอฮอล์ การไม่อยากอาหาร 
หรือมีอาการผิดปกติด้านการทานอาหาร โดยภาวะความผิดปกติดังกล่าวเหล่านั้นล้วนแต่สามารถส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องในอัตราที่รุนแรง และมีอิทธิพลต่อตัวบุคคลในระยะยาวได้ ดังเช่น การมีสุขภาพที่แย่ลง ร่างกาย               
ซูบผอม มีภาวะเครียดที่ส่งผลให้เกิดการนอนหลับยาก และปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ อาทิ อาการปวดศีรษะ     
ปวดท้อง อาเจียน เป็นต้น  

ทั้งนี้ หากเหยื่อผู้ถูกกระทำต้องประสบกับผลกระทบด้านสุขภาพร่างกายดังในลักษณะ
ข้างต้น    โดยไม่ได้รับการรักษา เยียวยาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ในระยะยาวแล้ว ปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกายดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในท้ายที่สุด โดยที่ผลกระทบด้าน
สุขภาพร่างกาย ในลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องให้เกิดปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นตามมา ดังเช่น 
การที่ ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ อาจกลายเป็น ‘ผู้กระทำ’ เสียเองในอนาคต เนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ อาทิ การเสพ
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ติดสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์เรื้อรัง ที่ถือเป็นหนึ่ งในปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการตกเป็นเหยื่อของ            
ความรุนแรงซ้ำ ๆ จนเหยื่อผู้ถูกกระทำสูญเสียความม่ันใจในตนเองจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวัน จนใน
ท้ายที่สุด เหยื่อผู้ถูกกระทำจึงได้เลือกการใช้ความรุนแรง รวมไปจนถึงการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ          
เพ่ือจุดประสงค์ในการแสดงออกด้านพฤติกรรม 

3.3.1.2 ผลกระทบด้านสุขภาพจิต 
หากพิจารณาจากผลกระทบด้านสุขภาพร่างกายดังข้างต้นแล้ว ไม่ใช่เพียงแต่ปัญหาด้าน

สุขภาพเท่านั้นที่เหยื่อผู้ถูกกระทำจะต้องทุกข์ทรมานโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เหยื่อผู้ถูกกระทำในกลุ่มนี้          
ยังต้องประสบกับปัญหาด้านจิตเวช ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่มีอิทธิพล และผลกระทบต่อตัวบุคคลในอัตรา 
ที่รุนแรง และเรื้อรังมากที่สุดอีกด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้น และส่งผล       
ต่อตัวเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นอาจประกอบไปด้วย อารมณ์ความรู้สึกในเชิงอับอาย หวาดกลัว หวาดระแวง     
วิตกกังวล สูญเสียความมั่นใจ รวมไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่มีความสุข ไม่มีความสบายใจเมื่อต้องพบเจอ
กับบุคคลอ่ืน ซึ่งกลุ่มอาการทางจิตเวชในลักษณะนี้นั้นอาจส่งผลให้เหยื่อผู้ถูกกระทำมีอาการหมกมุ่น     
ความจำสั้น สมาธิสั้น หรือสูญเสียสมรรถภาพด้านการตั้งสติ หรือการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการควบคุม
ตนเองร่วมด้วย  

ยิ่งไปกว่านั้น ในระยะยาว ปัญหาสุขภาพจิตดังข้างต้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องให้                    
เหยื่อผู้ถูกกระทำมีการแสดงออกด้านพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากกลุ่ มเพ่ือน หรือบุคคลรอบตัว กล่าวคือ    
เหยื่อผู้ถูกกระทำมีแนวโน้มที่จะตกเป็น ‘เป้าหมาย’ ของการกลั่นแกล้งซ้ำ ๆ เนื่องด้วยอิทธิพลของมุมมอง
ความคิดด้านลบ ความกดดัน และความเจ็บปวดจากการตกเป็นเหยื่อ ซึ่งส่งผลให้เหยื่อผู้ถูกกระทำนั้น           
มีคุณลักษณะเชิงรูปธรรมที่ง่ายต่อการถูกเลือกเป็นเป้าหมายของการใช้ความรุนแรงโดยปราศจาก
ความสามารถในการป้องกันตนเอง อาทิ การเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออก เก็บตัว มีมนุษยสัมพันธ์ต่ำ 
หวาดกลัว การเข้าสังคม ไม่มีเพ่ือน หรือไม่มีความกล้าที่จะขอคำปรึกษา หรือความช่วยเหลือจากผู้อื่น เป็นต้น  

สุดท้าย หากเหยื่อผู้ถูกกระทำไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างสอดคล้องกันภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ในท้ายที่สุด เหยื่อผู้ถูกกระทำอาจกลายเป็นบุคคลที่ถูกตีตราว่าเป็น ‘บุคคลที่มีปัญหา’ โดยสังคม 
ส่งผลให้เหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติอีกต่อไป เนื่องด้วยปัจจัยด้าน               
การมีอาการซึมเศร้า การขาดเรียน การมีทักษะ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ลดลง รวมไปจนถึงการมี
อาการเสพติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส่งผลกระทบด้านลบ อาทิ สารเสพติด แอลกอฮอล์ หรือการทำร้ายตัวเอง               
ซึ่งล้วนแต่เป็นรูปแบบของการแสดงออกด้านพฤติกรรม หรือบุคลิกภาพในลักษณะที่มีแนวโน้มในการพัฒนา
เป็นปัญหาการใช้ความรุนแรงทั้งต่อตนเอง และบุคคลรอบข้างได้ในอนาคตทั้งสิ้น 

3.3.1.3 ผลกระทบด้านการใช้ชีวิตในสังคม 
โดยสรุป สามารถกล่าวได้ว่าผลกระทบด้านการใช้ชีวิตในสังคมนั้นถือเป็นปัจจัยอั น

เนื่องมาจากผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตของเหยื่อผู้ถูกกระทำ ในอีกนัยหนึ่ง ด้วยเพราะ
เหตุผลด้านการมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ไม่พร้อมรองรับต่อการเกิดขึ้นของรูปแบบการแสดงออกด้าน
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พฤติกรรมเชิงก้าวร้าวในลักษณะใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีที่การใช้ความรุนแรงนั้นมีแนวโน้มการเกิดขึ้น
ซ้ำ ๆ  เหยื่อผู้ถูกกระทำจึงขาดศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสังคม รวมไปจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์ การรักษา
ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง และการป้องกันตนเองในกรณีที่ต้องประสบกับการแสดงออกด้านพฤติกรรม   
อันไม่พึงประสงค์จากบุคคลอื่นในท้ายที่สุด  

กล่าวคือ เด็กและเยาวชนที่ต้องประสบ หรือเคยมีประสบการณ์ด้านการรังแกกันผ่านโลก           
ไซเบอร์นั้นมีแนวโน้มที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้ความกลัว ความกดดัน ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ตลอดจน
ความรู้สึกท่ีคิดว่าตนเองนั้นไม่มีคุณค่า และไม่มีความสามารถเพียงพอในการเริ่มต้นกระทำสิ่งใด ๆ  เพื่อตนเอง 
ทั้งนี้ ในระยะยาว หากอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวภายในจิตใจของเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการรับฟังด้วย             
ความเข้าใจอย่างกระตือรือร้นแล้ว เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอ            
ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม โดยที่ความไม่พร้อมดังกล่าวนั้น
สามารถสร้างอิทธิพล หรือส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนผู้ซึ่งเติบโตมา
เป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความพร้อมในลักษณะเดียวกัน ได้อีกด้วยเช่นกัน   

ในกรณีนี้ ความไม่พร้อมดังที่กล่าวไปข้างต้นนั้นมีลักษณะที่เป็นไปอย่างหลากหลาย และ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยสามารถครอบคลุมได้ทั้ง คุณลักษณะนิสัยที่เต็มไปด้วยความลังเล ไม่กล้า
ตัดสินใจ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง อ่อนไหวง่าย รับแรงกดดันได้น้อย หรือไม่ได้เลย เป็นต้น โดยลักษณะนิสัย
เหล่านี้มักส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสุขภาพร่างกาย ซึ่งโดยปกติ มักจะเป็นไปอย่างอ่อนแอ หรือมีสมรรถภาพ          
ที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ส่งผลให้ในท้ายที่สุด เมื่อทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจตกอยู่ในสภาวะ
ต่ำสุดของช่วงอารมณ์ความรู้สึก มุมมองความคิด และทัศนคติของเด็กและเยาวชนจะเต็มไปด้วยอารมณ์
ความรู้สึกในเชิงลบ อาทิ ความโกรธแค้น ความไม่พอใจ และความรู้สึกต่อต้านทั้งในตัวเอง และผู้คนรอบข้าง 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อทักษะด้านความยับยั้งชั่งใจ และการควบคุมการแสดงออกด้านพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ในระยะยาว  

ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวข้างต้นนั้นยังล้วนแต่เป็นปัจจัยที่เพ่ิมโอกาสให้ 
เด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวกลายเป็น ‘บุคคลที่แปลกแยก’ ในสายตาของผู้อ่ืน ส่งผลให้บุคคลแปลกแยก
บุคคลนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะถูกกลั่นแกล้ง หรือรังแกโดยบุคคลอ่ืน เนื่องด้วยเหตุผลด้านการขาดทักษะ และ
สมรรถภาพในการป้องกันตนเอง โต้ตอบ หรือจัดการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตามมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ หรือความเข้าใจของตนเอง ทั้งนี้ สามารถ
กล่าวได้ว่า การตกอยู่ในสภาวะการขาดการป้องกันการเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้น หรืออีก
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทัศนคติ และเลือกที่จะ
กลั่นแกล้ง หรือแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวต่อผู้อ่ืน เพ่ือความต้องในการตอบสนองต่อทัศนคติเชิงลบ
ของตนเองอีกด้วย 
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3.3.2 ผลกระทบต่อผู้ลงมือกระทำ 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์กลั่นแกล้งกันเกิดขึ้น ผู้ที่ลงมือรังแกผู้อื่น หรือผู้กระทำนั้นจะได้รับการตีตรา             
ว่าเป็น ‘บุคคลที่มีความผิด’ ผู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในทันที ยิ่งไปกว่านั้น เด็กและเยาวชนที่ถูกจัดให้อยู่
ในกลุ่มของ ‘ผู้กระทำ’ นั้น ล้วนแต่จะได้รับทัศนคติ หรือมุมมองความคิดด้านลบจากบุคคลอ่ืนไปโดยปริยาย 
โดยที่สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลให้ ‘ผู้กระทำ’ ลงมือกระทำ หรือใช้ความรุนแรงต่อผู้ อ่ืนนั้นกลับไม่ได้รับ             
ความสนใจ หรือพิจารณาถึงอย่างละเอียดรอบคอบเท่าที่ควร ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวนั้น ‘ผลกระทบ            
ด้านลบ’ ที่ ‘ผู้กระทำ’ ต้องประสบนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างเช่น 

3.3.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย 
โดยปกติ แม้ว่าผู้กระทำนั้นอาจไม่มีผลกระทบด้านสุขภาพร่างกายในลักษณะที่บุคคลอ่ืน

สามารถมองเห็น หรือรับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมดังเช่นในกรณีของเหยื่อผู้ถูกกระทำ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำ
นั้นยังสามารถได้รับบาดเจ็บในทางกายภาพได้เช่นเดียวกันโดยที่สาเหตุ หรือปัจจัยที่ ก่อให้เกิดผลกระทบ
เหล่านั้นล้วนแต่เป็นไปอย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น การตกอยู่ในสภาวะที่ร่างกายมีความเครียดสูงจนส่งผล
กระทบต่อเนื่องให้เกิดการเจ็บป่วยโดยทั่วไป เช่น อาการปวดศีรษะ หรือปวดท้อง เป็นต้น การไม่อยากอาหาร 
หรืออาการผิดปกติด้านการทานอาหาร อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สมาธิสั้น รวมไปจนถึงการมีศักยภาพใน   
การควบคุมตนเอง หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรม และอารมณ์ท่ีลดลง ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวล้วนแต่มีอิทธิพล
ที่สามารถกระตุ้น หรือส่งเสริมให้เกิดการทำร้ายตนเอง หรือผู้คนรอบข้างในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนา
ระดับความรุนแรงจนเกิดเป็นปัญหาการใช้ความรุนแรงได้เช่นเดียวกัน  

3.3.2.2 ผลกระทบด้านสุขภาพจิต 
จากปัจจัยดังข้างต้น ด้วยเพราะความผิดปกติทางด้านสุขภาพร่างกายที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อเนื่องไปยังสุขภาพจิต ในกรณีดังกล่าวนี้ ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ไม่สมบูรณ์นั้นมักส่งผลกระทบให้บุคคลใด ๆ 
มีภาวะวิตกกังวล เครียด อ่อนไหวง่าย หวาดกลัวการตกเป็นเหยื่อ หรือการถูกล่วงรู้ความลับ หรือปมด้อยของ
ตนเองโดยบุคคลอ่ืน จนส่งผลกระทบต่อเนื่องให้บุคคลดังกล่าวนั้นเริ่มต้นปกปิด หรือเบี่ยงเบนอารมณ์
ความรู้สึกกลัว ความรู้สึกอับอาย ความรู้สึกสิ้นหวัง หรือความรู้สึกที่ว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับ และเข้าใจด้วยการแสดงออกด้านพฤติกรรมอย่างก้าวร้าว เช่น การใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง และ
การรังแกผู้อื่นในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น   

ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวข้างต้น สามารถพัฒนา
จนเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งตนเอง บุคคลรอบข้าง รวมไปจนถึงสังคมในระดับที่ยากต่อ
การรับมือ จัดการแก้ไข หรือให้ความช่วยเหลือได้อีกด้วย ดังตัวอย่างเช่น การขาดเรียน การหมกมุ่นในความ
รุนแรง การเสพติดแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด การพกอาวุธในสถานที่สาธารณะ ตลอดจนการมีทัศนคติ และ
มุมมองความคิดที่ต่อต้านสังคม และการไม่รู้สึกผิดต่อการละเลย หรือละเมิดกฎหมายส่วนรวม เป็นต้น  
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3.3.2.3 ผลกระทบด้านการใช้ชีวิตในสังคม 
โดยสรุป สามารถกล่าวได้ว่าผู้กระทำในปัญหาความรุนแรงนั้นคือ บุคคลที่ในอดีตเคยมี

ประสบการณ์ หรือยังคงทุกข์ทรมานจากผลกระทบจากการต้องประสบกับเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกาย และจิตใจของตนเองอย่างร้ายแรง หรือในอีกนัยหนึ่ง บุคคลที่กลายมาเป็นผู้ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นใน
ปัจจุบันนั้นคือ เหยื่อผู้ถูกกระทำเมื่อในครั้งอดีต แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
โดยที่ประสบการณ์เลวร้ายจากการถูกทำร้ายทั้งทางร่างกาย และจิตใจนั้นส่งผลให้ผู้กระทำนั้นเลือกที่จะ
ตอบสนองต่อประสบการณ์ดังกล่าวเมื่อในครั้งอดีตนั้นด้วยการใช้ความรุนแรง หรือการแสดงออก                 
ด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวต่อบุคคลอื่นในลักษณะต่าง ๆ   

ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าพฤติกรรมการแสดงออกอย่างก้าวร้าวโดยผู้กระทำนั้นจะได้รับการตีตรา
จากสังคมว่าเป็นสิ่งที่ผิด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำมักมีความเชื่อในทางตรงกันข้าม โดยมองว่าความรุนแรง 
หรือก้าวร้าวนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสม เป็นเรื่องที่ดี หรือแม้แต่มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นความถูกต้อง             
ทางศีลธรรม เนื่องด้วยปัจจัยด้านความเครียด ความโดดเดี่ยว ความรู้สึกสิ้นหวัง และความพึงพอใจในตนเอง   
ที่มีในระดับต่ำ ปัจจัยเหล่านั้นล้วนแต่ส่งผลกระทบให้ผู้กระทำมีอารมณ์ความรู้สึกในลักษณะที่ลุ่มหลง ชื่นชม 
หรือยกยอตัวเองเหนือผู้คนรอบข้าง อีกทั้ งยังมีความเชื่อ หรือความเคยชินในการแสดงออกอย่าง            
หุนหันพลันแล่นในลักษณะที่อารมณ์นั้นถูกให้ความสำคัญอยู่เหนือเหตุผล โดยในท้ายที่สุด อารมณ์ความรู้สึก
ดังกล่าวนั้นกลายเป็นสิ่งที่ปิดก้ันศักยภาพในการเรียนรู้ หรือรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง และเหมาะสม ของผู้กระทำ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทักษะ ความสามารถในการเปิดรับ หรือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพจิต ทัศนคติ หรือค่านิยมทางศีลธรรมตามหลักการสากล (ไม่ใช่ศีลธรรมที่เกิดจากความเชื่อของ
ตนเอง) อารมณ์ความรู้สึกในการใส่ใจ หรือเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน รวมไปจนถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ และการรักษา
สัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง กล่าวคือ ในท้ายที่สุด ปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่เรื้อรังของผู้กระทำนั้น
คือ สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดอาชญากรรมที่รุนแรงมากข้ึน และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
มากขึ้น   โดยไม่สามารถรับมือ จัดการแก้ไข หรือเยียวยาได้โดยง่าย 

3.3.3 ผลกระทบต่อพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์  

ในทางเดียวกันกับผลกระทบต่อผู้ลงมือกระทำ ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ นั้นคือ อีกหนึ่งตัวละคร
ในเหตุการณ์ที่มักถูกมองข้าม หรือไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญอย่างสมเหตุสมผลเท่าที่ควร เนื่องด้วย
ปัจจัยด้านความรุนแรงของผลกระทบที่เหยื่อผู้ถูกกระทำต้องทนทุกข์ทรมาน แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มี
เหตุการณ์การใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์คือ อีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งอาจมีผลมากจนถึงในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบ หรือทักษะความสามารถใน
การใช้ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกัน ดังนี้  

3.3.3.1 ผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย 
อ้างอิงจากข้อมูลดังข้างต้น พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ถือเป็นบุคคลผู้ซึ่งตกเป็นเหยื่อ                

หรือผู้ เสียหายทางอ้อม ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับเหยื่อผู้ถูกกระทำในทางตรง
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เช่นเดียวกัน เช่น การถูกทำร้าย หรือได้รับลูกหลงการความรุนแรงเชิงกายภาพ การตกอยู่ในสภาวะที่ร่างกายมี
ความเครียด หรือความหวาดกลัวจากภาพความรุนแรง และความกังวลว่าตนอาจตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
เช่นเดียวกันในระดับที่สูงมากจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยทั่วไป เช่น อาการปวดศีรษะ ปวดท้อง 
อาเจียน รวมไปจนถึงปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลในลักษณะอ่ืน ๆ อาทิ หอบหืด เป็นลม หรือนอนหลับยาก            
เป็นต้น 

3.3.3.2 ผลกระทบด้านสุขภาพจิต 
จากปัจจัยดังข้างต้น พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ยังมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญ หรือตกอยู่ใน            

ความเศร้าเสียใจ หรือความรู้สึกสิ้นหวัง ที่ตนเองนั้นไม่อาจให้ความช่วยเหลือเหยื่อผู้ถูกกระทำ หรือช่วยจัดการ
แก้ไขปัญหาให้คลี่คลายได้ จนอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวนั้นกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตอาจมีส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังตัวบุคคลในลักษณะที่เรื้อรัง เช่น การมีอาการทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้า การมีอารมณ์
ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่าย มักมีอาการวิตกกังวล ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่มีความกล้าที่จะแสดงออกอย่างเปิดเผย 
รวมไปจนถึงการมีบุคลิกที่ดูเก็บตัว เชื่อคนยาก และมักเลือกหลีกหนีปัญหา เพ่ือจุดประสงค์ในการลดโอกาส
การตกเป็นเหยื่อของปัญหาความรุนแรง เป็นต้น  

3.3.3.3 ผลกระทบด้านการใช้ชีวิตในสังคม 
โดยสรุป ผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่มักพบในเด็กและเยาวชนที่ถูกจัด

อยู่ในกลุ่มของพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์นั้นมักเป็นไปในลักษณะของการมีอารมณ์ความรู้สึกหวาดกลัว วิตก
กังวล และต้องการปลีกตัวออกห่างจากปัญหาให้ได้มากที่สุด เพ่ือจุดประสงค์ในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อผู้ถูกกระทำ หรือต้องได้รับผลกระทบด้านลบในลักษณะใด ๆ ทั้งนี้ แม้ว่าลักษณะของผลกระทบที่ส่งผล
ต่อพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์นั้นอาจไม่มีผล หรือมีผลต่อทักษะส่วนบุคคลในมิติของการใช้ชีวิตในสังคมในระดับ
ที่รุนแรงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งเด็กและเยาวชนที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของผู้กระทำ และเหยื่อ
ผู้ถูกกระทำ แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในมิติของผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมแล้ว ผลกระทบด้านสุขภาพ
ร่างกาย และสุขภาพจิตของพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์คือ ปัจจัยที่อาจสร้างผลกระทบในวงกว้าง จากปัญหา
การใช้ความรุนแรงในภาพรวม ที่มีระดับผลกระทบต่อส่วนร่วมในเชิงลบมากที่สุดได้ในระยะยาว 

กล่าวคือ การตัดสินใจเลือกมองข้าม หลีกหนี หรือปฏิเสธการเกิดขึ้นของปัญหาความรุนแรง
ของเด็กและเยาวชนโดยพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์นั้นถือเป็น ‘ปัจจัยสำคัญ’ ที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรง 
และความเรื้อรังของปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ในอีกนัยหนึ่ง หากพยานผู้พบเห็น
เหตุการณ์เลือกเข้าแทรกแซง ให้ความช่วยเหลือ หรือแม้กระทั่งการเลือกที่จะรายงาน หรือประณามความ
ก้าวร้าวรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจในการจัดการแก้ไขปัญหาแล้ว ผลกระทบทั้งในมิติ
สุขภาพร่างกาย จิตใจ และทักษะด้านการใช้ชีวิตต่อไปในสังคมของผู้กระทำ และเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นอาจไม่
รุนแรง จนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบในระยะยาว อีกทั้งผู้กระทำ และเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นยังมี
โอกาสที่อาจได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจนกระทั่งผลกระทบด้านลบไม่มีศักยภาพในการมีอิทธิพลเหนือ
ผู้กระทำและเหยื่อผู้ถูกกระทำได้อีกอย่างสมบูรณ์  
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ในอีกนัยหนึ่ง การเข้าแทรกแซง หรือให้ความช่วยเหลือโดยพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์นั้น ถือ
เป็นการลดความต่อเนื่องของปัญหาความรุนแรง หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวของผู้กระทำอีก
ทั้งยังเป็นการช่วยสร้าง หรือกระตุ้นให้ผู้กระทำอาจเกิดความตระหนักในตนเองได้ในทางหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น       
ในมุมมองของเหยื่อผู้ถูกกระทำ การเข้าแทรกแซง หรือให้ความช่วยเหลือโดยพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์นั้นคือ 
การช่วยเพ่ิมพลัง หรือศักยภาพในการป้องกัน ตอบโต้ หรือเยียวยาตนเองให้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์
ทรมานได้อีกด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า สถานการณ์มีอยู่ของพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์       
ในเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นได้ทั้ง ‘ความเข้าใจ’ ที่สามารถช่วยจัดการแก้ไข
ปัญหา และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หรือ ‘ปัจจัยกระตุ้น’ ที่อาจส่งผลให้ปัญหา     
การใช้ความรุนแรงนั้นสร้างผลเสีย และส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นต่อสั่งคมในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน 

3.3.4 ผลกระทบในมิติของเพศ  

ในส่วนของการศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกลั่นแกล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรังแกกัน
ผ่านโลกไซเบอร์ ในมิติของเพศ พบว่า 

3.3.4.1 เพศหญิง 
เด็กและเยาวชน หรือบุคคลเพศหญิงนั้นมีแนวโน้มที่จะทุกข์ทรมานจากอิทธิพลและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการใช้ความรุนแรงในลักษณะต่าง ๆ มากกว่าเพศชาย122 ด้วยเพราะเพศหญิงนั้น
มีแนวโน้มที่จะเลือก ‘รายงานปัญหา’ หรือให้ความสนใจกับการกลั่นแกล้ง หรือการรังแกกันในลักษณะ             
แอบแฝง (Cover forms of harassments) มากกว่าเพศชาย กล่าวคือ ความกลัว หรือความกังวลใจว่าตน
อาจตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำของเพศหญิงนั้น ส่งผลให้เพศหญิงมีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวต่อสิ่งรอบตัว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสังคมไซเบอร์ที่บุคคลไม่ว่าเพศใดก็ไม่มีความสามารถในการควบคุ มระดับของ                
ความรุนแรง หรือขอบเขตของการรังแกได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้ม และศักยภาพ       
ในการสร้างอิทธิพล และส่งผลกระทบด้านลบต่อเพศหญิงผู้ตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำในระดับที่รุนแรง หรือ
สร้างความเสียหายให้มากกว่า โดยที่เหยื่อผู้ถูกกระทำไม่สามารถป้องกันตัวได้ ตัวอย่างเช่น ปัญหาความรุนแรง   
หรือคุกคามทางเพศ ดังนั้น เมื่อเพศหญิงต้องเผชิญหน้ากับประสบการณ์การใช้ความรุนแรง หรือตกเป็นเหยื่อ
ผู้ถูกกระทำโดยทางตรงแล้ว เพศหญิงจึงมักกลายเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำที่ต้องทุกข์ทรมานอย่างหนักจากปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ด้านสภาพจิตใจที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังด้านสุขภาพ และทักษะ
การใช้ชีวิตในสังคมได้ในท้ายที่สุด123 
  

 
122 Zsila, Á., Urbán, R., Griffiths, M.D. et al. 2019. Gender Differences in the Association Between Cyberbullying Victimization and Perpetration: The 
Role of Anger Rumination and Traditional Bullying Experiences. Int J Ment Health Addiction 17, 1252–1267 (2019). DOI:  
https://doi.org/10.1007/s11469-018-9893-9 
123 Fenaughty, J., และ Harré, N. 2013. Factors associated with distressing electronic harassment and cyberbullying. Computers in Human Behavior, 
29(3), 803–811. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.11.008  

https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.11.008
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3.3.4.2 เพศทางเลือก (LGBTQ+) 
ในกรณีของเด็กและเยาวชนผู้ซึ่งได้รับการจำแนก ตระหนักรู้โดยสังคม หรือถูกจัดให้อยู่

ภายใต้หมวดหมู่ของเพศทางเลือก และปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น พบการศึกษาว่า เด็กและ
เยาวชนผู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มของเพศทางเลือกนั้น เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในฐานะเหยื่อ
ผู้ถูกกระทำ เด็กและเยาวชนผู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มของเพศทางเลือกกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มการคิด หรือพิจารณาถึง               
‘การฆ่าตัวตาย’ ในอัตราที่สูงกว่าเด็กและเยาวชนเพศชาย และเพศหญิง โดยที่ความคิด หรือทัศนคติเกี่ยวกับ
การเลือกจบชีวิตของตนเองนั้นถือเป็นหนึ่งในลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการเผชิญกับปัญหา124  

ยิ่งไปกว่านั้น ในระหว่างการเผชิญกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น เด็กและ
เยาวชนผู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มของเพศทางเลือกนั้นยังมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวในลักษณะหรืออัตรา
ที่รุนแรงมากกว่าเด็กและเยาวชนเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชน             
ผู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มของเพศทางเลือกนั้นต้องประสบกับภาวะซึมเศร้า และอาการทางจิต (Psychopathological 
symptoms) ที่เป็นผลอันเนื่องมาจากประสบการณ์เลวร้ายในอัตราที่สูงกว่าเด็กและเยาวชนเพศชาย และ           
เพศหญิงด้วยเช่นเดียวกัน125  

โดยที่อาการทางจิตที่มักพบในเด็กและเยาวชนผู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มของเพศทางเลือกภายหลังที่
ต้องประสบกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้นอาจประกอบไปด้วย การมีอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบต่อ
ตนเองในลักษณะของการมีปมด้อย (Interpersonal sensitivity) การประสบกับภาวะซึมเศร้า ความวิตก
กังวล อารมณ์ความรู้สึกเกลียดชัง หรือต่อต้านในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Hostility) รวมไปจนถึงการเผชิญกับผลกระทบ       
ที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นอย่างโรคความวิตกกังวลแบบเฉพาะเจาะจง (Phobic anxiety) โรคหวาดระแวง 
(Paranoid ideation) และกลุ่มอาการของโรคจิต (Psychoticism) ที่ล้วนแต่มีอิทธิพลในการส่งผลกระทบใน
เชิงลบต่อทั้งตนเอง ผู้คน และสังคมรอบข้างในอัตราที่รุนแรงได้ท้ังสิ้น126 

สุดท้ายในภาพรวม มีการศึกษาที่พบข้อสันนิษฐานว่า ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น          
เป็นลักษณะของการกลั่นแกล้งที่ส่งผลกระทบให้เหยื่อผู้ถูกกระทำมีแนวโน้มตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้า หรือมี
อาการเจ็บป่วยทางสภาพจิตใจมากกว่าปกติ กล่าวคือ อิทธิพลของผลกระทบจากการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์
นั้นมีอัตราความรุนแรงเชิงลบมากกว่าการกลั่นแกล้งซึ่งหน้า เนื่องด้วยเหตุผลด้านคุณลักษณะเฉพาะของ    
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ อาทิ ช่วงเวลา และสถานที่ที่ไม่จำกัดการขึ้นของการรังแก ความสามารถ         
ในการปกปิดตัวตนของผู้กระทำ และการเข้าถึง หรือมีส่วนร่วมจากสาธารณะที่ไม่อาจควบคุมได้ รวมไปจนถึง
ปัจจัยด้านการใช้ภาพ หรือคลิปวิดีโอประกอบเพื่อสนับสนุนการกลั่นแกล้งให้รุนแรงมากขึ้น เป็นต้น127  

 
124 Roberto L Abreu, and Maureen C Kenny. 2017. Cyberbullying and LGBTQ Youth: A Systematic Literature Review and Recommendations for 
Prevention and Intervention. Journal Of Child & Adolescent Trauma. DOI: https://doi.org/10.1007/s40653-017-0175-7 
125 Ciberacoso, A.Y. 2019. Bullying and cyberbullying in LGBT adolescents: Prevalence and effects on mental health. DOI: 
https://doi.org/10.3916/C62-2020-07 
126 Ciberacoso, A.Y. 2019. Bullying and cyberbullying in LGBT adolescents: Prevalence and effects on mental health. DOI: 
https://doi.org/10.3916/C62-2020-07 
127 Campbell, M. A., Slee, P. T., Spears, B., Butler, D., & Kift, S. 2013. Do cyberbullies suffer too? Cyberbullies’ perceptions of the harm they cause to 
others and to their own mental health. School Psychology International, 34(6), 613–629. DOI: https://eprints.qut.edu.au/59983/163/59983.pdf 
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ยิ่งไปกว่านั้น โดยมากผู้กระทำมักไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อ หรือทัศนคติที่สามารถส่งผลให้
ผู้กระทำนั้นตระหนัก หรือฉุกคิดได้ว่า รูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกของตนเองนั้นเป็นไปในลักษณะ          
ที่ก้าวร้าว รุนแรง และมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบอันไม่พ่ึงประสงค์ต่อเหยื่อผู้ถูกกระทำ อีกทั้งผู้กระทำนั้น     
ยังมักไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อบุคคลอ่ืน และความตระหนักรู้เชิงประจักษ์ (Emphatic awareness) 
เกี่ยวกับความรุนแรง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะ หรือรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้    
ล้วนแต่มีอิทธิพล และส่งผลกระทบให้เหยื่อผู้ถูกกระมีแนวโน้มที่ต้องตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้า และประสบกับ                 
ความยากลำบากต่าง ๆ ได้ง่าย และรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกัน128 
 

 
ภาพท่ี 33 สรุปภาพรวมผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในมติิต่าง ๆ ของไทย 

 
128 Campbell, M. A., Slee, P. T., Spears, B., Butler, D., & Kift, S. 2013. Do cyberbullies suffer too? Cyberbullies’ perceptions of the harm they cause to 
others and to their own mental health. School Psychology International, 34(6), 613–629. DOI: https://eprints.qut.edu.au/59983/163/59983.pdf 
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บทที่ 2 
แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกคุกคามบนพื้นที่ไซเบอร์ 

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

การศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกคุกคามผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ของต่างประเทศในแถบเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการ
ในการป้องกันการรังแกคุกคามผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ต่อสตรี เด็กและเยาวชนนั้น ได้นำเสนอตามลำดับดังนี้ 

1 แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากทวีปยุโรป 

1.1 แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศฟินแลนด์ : KiVa 

Program 

1.2  แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศอิตาลี : NoTrap! 

1.3 แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศนอร์เวย์ : OBPP 

2 แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่จากทวีปอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา : Common Sense Media  

3 แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากทวีปเอเชีย 

ประเทศสิงคโปร์ : DQ Institute (Digital Intelligence Quotient Institute)  

4 กรณีการดำเนินการนำแนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์มาใช้ในประเทศ

ไทย : DQ By AIS  

 
ภาพที่ 34 ขอบเขตการศึกษาแนวทางการจัดการกับปญัหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เป็นแนวปฏบิัติที่ด ี
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1. แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากทวีปยุโรป 
1.1 แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศฟินแลนด์ : KiVa 

Program129 
Kiva Antibullying Program คือ โครงการ หรือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน และการต่อต้าน

ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในช่วงอายุระหว่าง 7-15 ปี ที่ได้รับการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรโดย ‘University of Turku’ ประเทศฟินแลนด์  ตลอดจนได้รับการสนับสนุน โดย
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ (The Finnish Ministry of Education and 
Culture) ในการจัดสรรหลักสูตร และทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ (Ready-to-use materials)  

 
ภาพที่ 35 ภาพรวมแนวทางการจดัการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศฟินแลนด์ : KiVa Program 

 
1.1.1 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่นำกลไกหรือมาตรการไปใช้ 
แนวปฏิบัติ หรือข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ภายใน

สถานศึกษา และสถานที่พักอาศัย เพ่ือส่งต่อให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา ที่มีภาระหน้าที่ให้บริการด้าน
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ อันได้แก่ ‘Grade 1 - Grade 9’ หรือสถานศึกษาที่มี             
การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนกลุ่มผู้ปกครอง

 
129 Marilyn Campbell and Sheri Bauman. (2018). Reducing Cyberbullying in Schools, International Evidence-Based Best Practices. Academic Press. 
DOI: https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
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ได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการรับมือ การปฏิบัติ และการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมเมื่อเด็กในการดูแลประสบ
กับเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษา130 

จุดประสงค์เพ่ือ 1) ป้องกันปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 2) รับมือ และดำเนินการจัดการกับ
ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) แก้ไข หรือลดอิทธิพลของผลกระทบด้านลบที่
อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักถึงปัญหา และต้องการดำเนินการเพ่ือ
ค้นหามาตรการที่ เหมาะสม ในการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่ อัตราการเกิดขึ้น               
มีแนวโน้มสูงขึ้น และมีอิทธิพลในการผลกระทบด้านลบต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนของประเทศ อย่างจริงจังด้วย
การปลูกฝัง และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของกลุ่มเด็กและเยาวชน 

1.1.2 รูปแบบ (Model) ของกลไกหรือมาตรการ 
ตามหลักแหล่งที่มาของ ‘ชื่อ’ หลักสูตรการเรียนรู้อย่าง ‘Kiusaamista Vastaan’ (KiVa) ที่มี

ความหมายว่า ‘ต่อต้านการกลั่นแกล้ง รังแก ’ และ ‘ใครสักคนที่ เป็นคนดี และใจดีกับผู้ อ่ืน ’ ทั้ งนี้  
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ นั้นได้เริ่มต้นทดลองปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ 
‘KiVa’ ในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศเมื่อในปีการศึกษา ค.ศ. 2007-2008 กับกลุ่มนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีอายุระหว่าง 10-12 ปี และอีกครั้งเมื่อในปีการศึกษา ค.ศ. 2008-2009 กับ
กลุ่มนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งมีอายุระหว่าง 7-9 ปี โดยที่ผลการศึกษาทั้งสองรอบนั้น   
ล้วนได้พบกับผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพอใจ หรือกล่าวคือ กลุ่มเด็กนักเรียนในการทดลองได้รับการปลูกฝังความรู้
เกี่ยวกับ ‘ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้ภายในเวลาต่อมา หรือในช่วงปี ค.ศ. 2009 ทาง กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของ
ประเทศฟินแลนด์ นั้นได้ตัดสินใจเพ่ิมหลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ เข้าเป็นหนึ่งในรายวิชาตามหลักสูตร          
การเรียนรู้ขั้น พ้ืนฐานซึ่งสถานศึกษาที่มีหน้าที่ ในการนำเสนอหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง               
ในทั่วประเทศมีหน้าที่ตามกฎหมายในการนำเสนอ หรือปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  
ทุกคน นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาหลังจากท่ีมีการปรับใช้อย่างจริงจังภายในสถานศึกษา ปัญหาด้านการมีอยู่ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในฐานะ ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ (Bystanders) ในลักษณะต่าง ๆ อาทิ การยืนดู 
การหัวเราะให้กับสิ่งที่เห็น หรือแม้แต่การร่วมลงมือกระทำ (รังแกผู้อ่ืน) นั้นก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ               
ที่ได้รับการตระหนักถึงปัญหา และได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนรู้ภายในหลักสูตรการเรียนรู้ 
‘KiVa’ ด้วยเช่นกัน 

1.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในกลไกหรือมาตรการ  
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ ได้ตระหนักว่า ภายในปัญหาการรังแก

กันผ่านโลกไซเบอร์นั้น ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ (Bystander)’ เป็นหนึ่งตัวละครสำคัญที่มีอิทธิพลใน             
การสร้างผลกระทบด้านบวก และด้านลบต่อเหตุการณ์ ดังนั้น หากเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง และเหมาะสม กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งอาจเป็น ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’                  

 
130 KiVa Program & University of Turku. Parents’Guide. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564 จาก: http://data.kivaprogram.net/parents/ 
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ในกรณีใด ๆ นั้นจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกันในเบื้องต้นได้ โดยสรุป การสนับสนุน และผลักดันให้กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกคนผู้ซึ่งอาจ
กลายเป็นพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์มีศักยภาพในการตอบรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉิ นได้ในทุกเมื่อนั้นคือ 
มาตรการแก้ไขปัญหาที่ กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ เชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในกลไก
การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ทั้งนี้ รูปแบบของการเรียนรู้ที่ได้รับการบรรจุภายในหลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
โครงสร้างการนำเสนอรูปแบบของการกระทำ หรือ ‘การป้องกัน’ การเกิดขึ้นของปัญหาการรังแกกันผ่าน                
โลกไซเบอร์ นั้นประกอบไปด้วย 

ตารางที่ 4 รูปแบบของการเรียนรู้ที่ได้รับการบรรจุภายในหลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ 

Universal actions  
(การเรียนรู้ตามหลักสากล) 

Indicated actions  
(การเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจง) 

บทเรียนที่เป็นพื้นฐานของหลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ 
1) ‘KiVa’ online games 
2) การจัดฝึกอบรมทีมงาน (ครู และบุคลากรที่

เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา) เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับ
ทรัพยากร และสื่อการเรียนการสอน 

3) จดหมายข่าว และคู่มือที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการ
เรียนรู้ ‘KiVa’ สำหรับผู้ปกครอง 

4) สื่อภาพ อาทิ สัญลักษณ์เฉพาะ ภาพโปสเตอร์ 
และเสื้อ เป็นต้น 

5) แบบสำรวจออนไลน์ประจำปี (Annual online 
survey) เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของทั้งนักเรียน 
และทีมงาน 

1) การดึงดูดความสนใจ หรือความตระหนักรู้
เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการป้องกัน 

2) การจัดอภิปรายที่ให้โอกาส ‘ผู้กระทำ’ และ 
‘ผู้ถูกกระทำ’ มาร่วมพูดคุยภายใต้การกำกับ
ดูแลโดยทีมงาน ‘KiVa’ ผู้ซึ่งได้รับการรับรอง
อย่างถูกต้อง 

3) การเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนผู้ซึ่งมี ‘อภิสิทธิ์
พิเศษ’ (students with high-status)                
ได้  ‘กล่าวชม’ หรือ ‘ให้กำลังใจ’ แก่กลุ่ม 
‘ผู้ถูกกระทำ’ เพ่ือสร้างค่านิยมด้านบวก 

4) การรายงานผลแก่กลุ่มผู้ปกครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  

ในเบื้องต้น โครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ข้างต้นจะได้รับการจำแนกออกเป็น 3 ชุด โดยชุดที่       
1. จะเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุระหว่าง 7-9 ปี และ ชุดที่ 2. ประกอบไปด้วยเนื้อหา
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุระหว่าง 10 -12 ปี โดยเนื้อหาการเรียนรู้ในชุดที่ 1. และ 2. นั้นจะ
ครอบคลุมเนื้อหาจำนวนทั้ งสิ้น 20 บทเรียน (10 บทเรียน 2 ชุด ) และการมีส่วนร่วมในเชิงปฏิบัติ  
(assignments) ตามท่ีกำหนด (อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน)  

ในขณะที่ชุดที่  3. คือ เนื้อหาการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุระหว่าง 13 -15 ปี                    
ที่ประกอบไปด้วยบทเรียนที่ได้รับการจำแนกออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1 ) Interaction in a Group 
(การมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพ่ือน ) 2) Me and others (เรียนรู้ตัวเองและบุคคลอ่ืน) 3) Forms and 
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mechanisms of bullying (รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ใช้ ค ว าม รุ น แ ร ง ) แ ล ะ  4) Consequences and 
counterforces of bullying (ผลลัพธ์ และแนวทางการต่อต้านการใช้ความรุนแรง) 

โดยในการเรียนการสอนในชุดที่ 3. นั้น ทีมงานสามารถเลือกนำเสนอ สร้างสรรค์ หรือปรับเปลี่ยน
แนวทาง หรือวิธีการให้ความรู้แก่นักเรียนได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ‘การเปิดโอกาสให้มี       
การอภิปราย’ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ อาทิ การเน้นย้ำ และสร้างความตระหนักในปัญหาการใช้  
ความรุนแรง ผลกระทบด้านลบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการให้ความช่วยเหลือเหยื่อผู้ถูกกระทำ   
นั้นคือสาระสำคัญ ที่ทีมงานต้องให้การมุ่งเน้น และกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด          
ตามหลักการ ยิ่งไปกว่านั้น การเปิดโอกาสให้ ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ ได้บอกเล่าประสบการณ์โดยไร้ซึ่งคำตัดสิน
จากผู้ฟัง หรือเพ่ือนร่วมชั้นเรียน นั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนที่ทีมงานควรกำกับดูแล        
ให้เกิดข้ึน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในทางเดียวกัน การสร้างสรรค์ และควบรวม ‘Kiva online games’ ให้ เป็นหนึ่ งรูปแบบ                
การเรียนการสอนภายในหลักสูตร ก็เพ่ือจุดประสงค์ในการแสดงให้เห็นถึง ‘เนื้อหาภาพ’ หรือการจำลอง
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงให้กับกลุ่มนักเรียนได้ตระหนัก หลีกเลี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไข 
หรือป้องกันการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยในกรณีนี้ นักเรียน ทีมงาน 
รวมไปจนถึงกลุ่มผู้ปกครองในประเทศฟินแลนด์นั้นสามารถเข้าถึง ‘Kiva online games’ ได้อย่างอิสระผ่าน
ระบบออนไลน์ ในอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าหลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ จะได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยมีจุดประสงค์
เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนในช่วงอายุระหว่าง 7-15 ปี เป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ดี เยาวชน 
ตลอดจนผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบของ ‘Kiva online games’ ได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

1.1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับกลไกหรือมาตรการ  
ไม่ว่าในสถานการณ์ หรือกรณีใด ๆ ทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ซึ่งอาจตกอยู่ในสถานะ ‘ผู้กระทำ’ 

‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ รวมไปจนถึงคุณครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และผู้คน
ในสังคมนั้น ๆ ล้วนแต่เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสนับสนุน และผลักดันให้เกิดการปรับใช้มาตรการ
ดังกล่าวอย่างแพร่หลายโดยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ ทั้งสิ้น เนื่องจากทุกตัว
ละครในทุกระดับสังคมนั้นคือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกระตุ้น สร้างสรรค์ ตลอดจนรักษาแนวปฏิบัติให้สามารถ
คงอยู่ และมีประสิทธิภาพต่อไปได้ในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการปรับใช้ หรือเพ่ิมหลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ภายในสถานศึกษานั้น ยังคงเป็นไปอย่างจำกัดเนื่องด้วยจุดประสงค์หลัก
ของการพัฒนา และสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้  ‘KiVa’ นั้นเกิดขึ้นจากความต้องการในการเป็น 
‘ทรัพยากร’ หรือ ‘แหล่งการเรียนรู้’ ที่ได้มาตรฐาน และมุ่งนำเสนอด้วยมาตรฐานในระดับที่กำหนดเท่านั้น 
ส่งผลให้บุคลากรผู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ‘KiVa’ โดยตรงนั้นได้กำหนด และเลือกที่จะร่วม
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตร หรือสถานศึกษาที่ต้องการปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเท่านั้น 
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กล่าวคือ หากสถานศึกษาใด ๆ มีความต้องการในการเข้าถึง และปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ 
‘KiVa’ อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาดังกล่าวนั้นต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาต (License) จากทางโครงการ 
‘KiVa’ เพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดัน และสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการป้องกัน และการต่อต้าน
ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในฐานะพันธมิตรที่มีความพร้อม และความมุ่งมั่น
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของแหล่งทรัพยากร และระบบการจัดสรร หรือนำเสนอทรัพยากร
ดังกล่าวที่ได้มาตรฐาน รวมไปจนถึงความมุ่งมั่นในดำเนินการอย่างสอดคล้องกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ131    

1.1.5 ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลไกหรือมาตรการ 
พร้อมกันกับความพยายามในการสนับสนุน และริเริ่มให้มีการปรับใช้หลักสูตรการ ‘KiVa’     

ภายในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างจริงจังนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ 
ยังได้มีการจัดให้มีการตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการประเมินศักยภาพของหลักสูตร 
การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอร่วมด้วยเช่น เดียวกัน ซึ่ งผลลัพธ์ของการดำเนินงานในส่วนดังกล่าวนั้น            
สามารถสรุปได้ว่า หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดย KiVa 
สามารถช่วยลดอัตราการกลั่นแกล้ง (ในทุกรูปแบบ) ภายในสถานศึกษาได้ โดยจากสถิติผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ       
ในการรังแกนั้น เมื่อได้รับการเรียนรู้ของหลักสูตร ผู้ผ่านหลักสูตรกว่าร้อยละ 98 รายงานว่าสถานการณ์ของ
ตนเองต่อการกลั่นแกล้งนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 132 

 

 
ภาพที่ 36 ประสิทธิภาพของหลักสูตรการเรียนรูโ้ดย KiVa ในการชว่ยลดปญัหาการกลั่นแกล้งในทุกรปูแบบ 

ที่มา: www.kivaprogram.net/kiva-is-effective/ 
 

โดยนอกเหนือไปจากอัตราการใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษาที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้ว 
การศึกษาดังกล่าวยังสามารถให้ข้อสรุปได้อีกด้วยว่า หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ นั้นยังมีส่วนช่วยสร้าง
ผลกระทบในเชิงบวก ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกชอบ หรืออยากไปโรงเรียน (School liking),             
มีแรงจูงใจในการเรียน (Academic motivation), และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา (Academic achievement) 

 
131 KiVa Program & University of Turku. Frequently asked questions. DOI: https://www.kivaprogram.net/faq-kiva/ 
132 KiVa Program & University of Turku. KiVa is effective. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2563 จาก: https://www.kivaprogram.net/kiva-is-effective/ 

https://www.kivaprogram.net/kiva-is-effective/


 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ   หน้า | 100 

ที่ดีมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน133 เนื่องจากการมีสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้เด็ก และเยาวชนมีแนวโน้มการเจ็บป่วยจากภาวะความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า            
ในอัตราที่ลดน้อยลง134  

ยิ่งไปกว่านั้น หากอ้างอิงจากการทดลองปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ ในระบบการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศฟินแลนด์เมื่อในปีการศึกษา ค.ศ. 2007-2009 ยังพบผลลัพธ์ที่ให้การยืนยันอีกด้วยว่า              
กลุ่มนักเรียนภายในสถานศึกษาที่ได้รับการทดลองปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ มีแนวโน้มที่จะตกเป็น 
‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ หรือประสบกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ‘น้อยกว่า’ กลุ่มนักเรียนภายใน
สถานศึกษาท่ีไม่ได้รับการทดลองปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ กว่า ร้อยละ 1.8 อีกด้วยเช่นเดียวกัน 

และเนื่องด้วยประสิทธิภาพ และศักยภาพในเชิงปฏิบัติของหลักสูตรการเรียนรู้โดย KiVa                  
ที่มีทั้งมาตรฐาน และหลักฐานด้านวิชาการรับรอง หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา           
การกลั่นแกล้งโดยหลักสูตรการเรียนรู้ ‘KiVa’ นี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในประเภทโครงการเพ่ือการส่งเสริม              
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับ และได้รับการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์การปรับใช้
ไปยังหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศเบลเยียม ชิลี อิตาลี นิวซีแลนด์ เวลส์ สเปน และเอสโตเนีย                 
เป็นต้น135 
 

1.2  แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศอิตาลี : NoTrap!136 
คำว่า NoTrap! (Noncadiamointrappola!) ที่มีความหมายว่า ‘อย่าตกหลุมพราง’ คือ โครงการ   

หรือหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการป้องกันการ เกิดขึ้นของปัญหา               
การกลั่นแกล้ง (Bullying) และปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) สำหรับเด็กและเยาวชน
ในช่วงระดับการศึกษาชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย (ช่วงอายุระหว่าง 11 – 18 ปี137) โดยหลักสูตรการเรียนรู้ 
‘NoTrap!’ นี้ ถือเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ริเริ่มการสร้างสรรค์โดยการอ้างอิงหลักทฤษฎี และงานวิจัย       
ด้านจิตวิทยาร่วมกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ และทดสอบตามกระบวนการศึกษาระยะยาวภายใต้การพัฒนา
โดย ‘University of Florence’ ประเทศอิตาลี ที่ ได้รับการประสานงานโดย ‘ศ. เออร์ซิเลีย เมเนซินี’ 
(Professor Ersilia Menesini) 

 
133 KiVa Program & University of Turku. KiVa is effective. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2563 จาก: https://www.kivaprogram.net/kiva-is-effective/ 
134 KiVa Program & University of Turku. KiVa is effective: Research. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564 จาก: https://www.kivaprogram.net/research-in-finland/ 
135 KiVa Program & University of Turku. KiVa – A Globally Functioning Network. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2563 จาก: https://www.kivaprogram.net/kiva-
around-the-world/ 
136 Marilyn Campbell and Sheri Bauman. (2018). Reducing Cyberbullying in Schools, International Evidence-Based Best Practices. Academic Press. 
DOI: https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
137 NOTRAP.IT. About Us. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2564 จาก: http://www.notrap.it/chi-siamo/ 
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ภาพที่ 37 ภาพรวมแนวทางการจดัการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศอิตาลี : NoTrap! 
 

1.2.1 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่นำกลไกหรือมาตรการไปใช้  
เพ่ือจุดประสงค์ในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ หรือแนวปฏิบัติด้านการป้องกันปัญหาการรังแกกัน        

ผ่านโลกไซเบอร์ที่สามารถปรับใช้ได้กับระดับสังคม หรือชุมชนภายในสถานศึกษาในหลากหลายมิติ อย่างไรก็ดี 
บทเรียนภายในหลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวทางการป้องกันที่สามารถปรับใช้ได้ 
โดยนักเรียนเท่านั้น แต่รวมไปจนถึงทีมงาน หรือคุณครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ด้วย
เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น อีกหนึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญโดยบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังการวิจั ยและพัฒนาหลักสูตร   
การเรียนรู้ ‘NoTrap!’ นี้คือ ‘การสร้างความตระหนักรู้ และแรงกระตุ้นให้กับพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ ’ 
(Bystanders) ในการเข้าช่วยเหลือ หรือป้องกันการเกิดข้ึนของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์อีกด้วย 

1.2.2 รูปแบบ (Model) ของกลไกหรือมาตรการ  
 

 
ภาพที่ 38 จุดประสงคภ์ายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ NoTrap! 
ที่มา: www.youtube.com/watch?v=eKZ4D_9vHMI 
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โดยในกรณีนี้ หลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ ได้นำเสนอทฤษฎีว่าด้วยความสำเร็จในการป้องกัน
การเกิดขึ้นของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ เบอร์นั้นจะต้องประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน หรือ
กระบวนการตระหนักรู้ และการกระทำ อันได้แก่  

1) สังเกตเห็นถึงความผิดปกติ  
2) ตีความสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในลักษณะของ ‘เหตุด่วน’ (Emergency) ที่ต้องรีบ

ดำเนินการ  
3) ตระหนักถึงภาระหน้าที่  หรือความรับผิดชอบในการเข้าช่วยเหลือ หรือป้องกัน 

(ดำเนินการ)  
4) รับทราบถึงหลักเกณฑ์ หรือมาตรการที่ควรปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
5) ลงมือดำเนินการทันที 
โดยกระบวนการทั้ง 5 ข้อนี้ คือ ปัจจัยสำคัญที่หลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ ต้องการ

กระตุ้น และนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่กลุ่ม ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ 

1.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในกลไกหรือมาตรการ  
 

 
ภาพที่ 39 โครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ NoTrap! 

ที่มา: www.youtube.com/watch?v=eKZ4D_9vHMI 
 

จากภาพ รูปแบบการนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ นั้นดำเนินโดยใช้เครื่องมือหรือ
กระบวนการตามโครงสร้างดังนี้  

1.2.3.1 การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness meeting) ผ่านการมีส่วนร่วมในลักษณะ  
1) เฟสที่หนึ่ง หรือการให้คำแนะนำคุณครู หรือบุคลากรในสถานศึกษาด้วย        

ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นไปการเน้นย้ำ และให้ความสำคัญกับสถานะในการเป็น ‘เพ่ือนผู้คอยให้
คำปรึกษา’ โดยคุณครู หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องตระหนักถึงปัญหาในมิติ หรือมุมมองของ ‘เหยื่อ
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ผู้ถูกกระทำ’ และสามารถช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือเข้าป้องกันการเกิดขึ้นของปัญหาด้วยสถานะดังเช่น 
‘เพ่ือนของเหยื่อผู้ถูกกระทำ’ ได้  

2) เฟสที่สอง หรือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงของนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย 
การรับทราบชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตระหนักถึงปัญหา การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการแสดง            
สวมบทบาท (Role play) ภายใต้การกำกับดูแลของคุณครู หรือบุคลากรผู้ซึ่งได้รับการฝึกอบรมใน เฟสที่หนึ่ง 
และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ผู้ซึ่งมาร่วมนำเสนอองค์ความรู้ต่าง ๆ ดังเช่น 

2.1) การนำเสนอเกี่ยวกับชุดความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ (Criteria) และประเภท 
(Typologies) ของการกลั่นแกล้งในรูปแบบดั้งเดิม หรือซึ่งหน้า (Bullying) และการรังแกคุกคามบนพ้ืนที่          
ไซเบอร์ (Cyberbullying) ตลอดจน ‘ความแตกต่าง’ ของลักษณะเฉพาะ หรือคุณสมบัติของรูปแบบของ           
การกลั่นแกล้งทั้ง 2 รูปแบบดังที่กล่าวมา เพ่ือจุดประสงค์ในการกระตุ้น และสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็ก
และเยาวชน 

2.2) การนำเสนอเกี่ ยวกับความรู้สึ กในมุมมองของเหยื่ อผู้ ถูกกระทำ             
และผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อเหยื่อผู้ถูกกระทำ เพ่ือจุดประสงค์ในการ
เน้นย้ำถึงความเจ็บปวดของเหยื่อผู้ถูกกระทำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควรได้รับการคำนึงถึงเป็นสำคัญ ตลอดจน       
การกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก ‘เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน’ ให้กับเด็กและเยาวชน 

2.3) การนำเสนอเกี่ ยวกับภาระหน้ าที่  หรือความรับผิดชอบในฐานะ        
‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ ด้วยการแสดงเหตุการณ์จำลองทั้งในเชิงปฏิบัติจริง หรือการแสดงสวมบทบาท 
และการส่งต่อข้อมูล หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างความตระหนัก
ถึงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น หาก ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ เลือกที่จะเพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ
ด้วยการนำเสนอถึงผลกระทบ และอิทธิพลด้านบวกท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.4) การนำเสนอเกี่ยวกับโทษ หรือผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
เท ค โน โล ยี ส า รสน เท ศ แ ละก ารสื่ อ ส าร  (Information and Communications Technology: ICT)             
เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างความตระหนักและแนวทางการรับมือ หรือแก้ไขที่ถูกต้องและเหมาะสม           
หากเกิดปัญหา 

1.2.3.2 การจัดฝึกอบรม (Peer Educators’ Training) ภายในสถานศึกษาให้กับทั้ ง
นักเรียน คุณครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง (1 วัน) โดยการจัดฝึกอบรมนี้จะ
ประกอบไปด้วยกิจกรรม แบบทดสอบเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ รวมไปจนถึงการมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ 
เพ่ือขัดเกลาทักษะความสามารถที่จำเป็น และมีความเชื่อมโยงถึงปัจจัยด้านการป้องกันการเกิดขึ้นของปัญหา
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ อาท ิ

1) ทักษะด้านการฟัง (Listening skills) ที่ซี่งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการรับฟังสิ่งที่ผู้ อ่ืนต้องการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ‘อวัจนภาษา’ (Nonverbal language)     
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ที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของผู้ส่งสาร โดย หลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ ได้นิยามการเรียนรู้ในลักษณะนี้
ว่า ‘การฟังอย่างกระตือรือร้น’ (The active listening) ที่ผู้เรียนรู้ในหลักสูตรทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบการตอบรับ หรือวิธีการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบในลั กษณะของ ‘การตอบรับเชิงเอาใจใส่ ’                
(The empathic feedback) อย่างสอดคล้องกันได ้  

2) ทักษะด้านการสังเกต (Emotional competence and empathy) ที่มุ่งเน้น          
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ในหลักสูตรได้รู้จักกับ ‘วิธีการ’ ในการรับรู้ และวิเคราะห์อารมณ์ หรือทัศนคติ  
เชิงลึกของเหยื่อผู้ถูกกระทำ โดยมุ่งความสำคัญไปที่การพิจารณาสาเหตุ ปฏิกิริยาทางการโต้ต้อบเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral reaction) และเชิงสรีรวิทยา (Physiological reaction) ของเหยื่อผู้ถูกกระทำ เพ่ือจุดประสงค์
ในการทำความเข้าใจ และสามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเชิงเอาใจใส่ให้กับเหยื่อผู้ถูกกระทำได้  

3) ทักษะในการจัดการกับปัญหา (Problem solving and coping strategies of 
bullying and cyberbullying) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอ ‘ทางเลือก’ หรือ ‘ความเป็นไปได’้ ในลักษณะ ตลอดจน
มิติต่าง ๆ เพ่ือการปรับใช้ และแก้ไขสถานการณ์ เลวร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ดี ด้วยเพราะ                  
‘การดำเนินการ’ ในกรณีดังกล่าวนี้ไม่มีสิ่งที่ เรียกว่าผิด หรือถูก หรือดีที่สุด ดังนั้น ผู้เรียนรู้ในหลักสูตร       
ควรคำนึงถึง ‘ความเหมาะสม’ เป็นปัจจัยสำคัญ 

4) การทบทวนทักษะ (Online training) ที่มุ่งเน้นการทบทวนองค์ความรู้ที่ได้รับ 
และฝึกฝนทักษะดังกล่าวนั้นในเชิงปฏิบัติจริงผ่านการทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (เข้าถึงผ่านเว็บไซต์: 
www.notrap.it) ที่การจำลองสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ จะถูกนำเสนอแก่ผู้เรียนรู้ในหลักสูตร 

1.2.3.3 การปฏิ บั ติ จ ริ ง  (The workshop led by peer educators) ด้ วยการสร้ า ง
สถานการณ์จำลองภายในสถานศึกษา โดยนักเรียนจะได้รับมอบหมายการแสดงสวมบทบาท (Role play)     
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคุณครู และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้าง
ความตระหนักรู้ และวิธีการรับมือ แก้ไข ตลอดจนให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรับใช้  
องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาในลักษณะต่าง ๆ ที่นักเรียนเห็นเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านมุมมอง
ของ ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ และ ‘พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์’ 
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ภาพที่ 40 รูปแบบการนำเสนอหลกัสูตรการเรียนรู้ NoTrap! 

ที่มา: www.youtube.com/watch?v=eKZ4D_9vHMI 

 
1.2.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับกลไกหรือมาตรการ  
อ้างอิงจากรูปแบบการนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ สามารถกล่าวได้ว่าทั้งกลุ่มนักเรียน 

ทีมงาน คุณครู รวมไปจนถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษานั้นล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางตรง 
ซึ่งเชื่อมโยงถึงหลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ ในขณะเดียวกัน ทั้งผู้ปกครองและผู้คนในชุมชนเอง ก็ถือเป็น  
อีกหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางอ้อมเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยสถานะทางสังคมที่มีอิทธิพล และส่งผลให้ผลลัพธ์
จากการปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ นั้นมีศักยภาพในการแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.5 ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลไกหรือมาตรการ 
โดยสรุป หลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ นั้นสามารถจัดให้เป็นชุดหลักสูตรการเรียนรู้ที่ ได้

มาตรฐาน และการรับรองเชิงคุณภาพ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอน เนื่องด้วย             
ผลการทดลองปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ ‘NoTrap!’ ภายในสถานศึกษาของประเทศอิตาลีนั้นให้ผลลัพธ์       
ที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเด็กนักเรียนภายในสถานศึกษาดังกล่าว มีอัตราการกลั่นแกล้งกันลดลง ร้อยละ 20        
มีอัตราการตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งซึ่งหน้าลดลง ร้อยละ 17 มีอัตราการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ลดลง 
ร้อยละ 28 และมีอัตราการตกเป็นเหยื่อของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ลดลง ร้อยละ 25 กล่าวคือ นักเรียน
ของสถานศึกษาภายในการทดลองนั้น ได้รับทราบการตระหนักรู้ถึงปัญหา รวมไปจนถึงวิธีการรับมือ แก้ไข 
และการเข้าถึง และให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อผู้ถูกกระทำได้อย่างแท้จริงในเชิงปฏิบัติ  
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1.3 แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศนอร์เวย์ : OBPP138 
โครงการ ‘The Olweus Bullying Prevention Program’ (OBPP) คือ หนึ่งในโครงการศึกษาวิจัย 

ค้นคว้า และพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ หรือแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง ที่ครอบคลุมถึง
ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระดับสากล ที่ได้รับ
การริเริ่มผลักดันโดย ‘Dr. Dan Olweus’ ผู้ซึ่งตระหนักถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงระหว่างกันในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการศึกษาโดย ‘Dr. Dan Olweus’ นั้นได้รับ            
การตีพิมพ์เป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อในปี ค.ศ. 1973 และได้รับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการที่มุ่งเน้น            
การดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาการอย่างจริงจัง หรือในชื่อ ‘OBPP’ ตั้งแต่เมื่อในปี ค.ศ. 1983 ภายในช่วง
ระหว่างการพัฒนา โครงการ ‘OBPP’ ได้เริ่มต้นการจัดประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วยการรวบรวม 
ศึกษา และวิ เคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง หรือนักเรียน กว่า 40 ,000 คน (ภายในกลุ่มประเทศ                     
แถบสแกนดิเนเวียร์อย่าง ประเทศสวีเดน และนอร์เวย์ ) ในช่วงตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีครึ่ง จนได้มา           
ซึ่งผลลัพธ์การศึกษาวิจัยที่ได้รับการรองรับถึงมาตรฐาน และเหมาะสมต่อการปรับใช้อย่างจริงจังภายใน
สถานศึกษา ด้วยความร่วมมือจาก ‘Dr. Susan P. Limber’ หรือศาสตราจารย์ประจำ ‘Clemson 
University’ ณ รัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1990 จนกระทั่งนำไปสู่              
การนำไปใช้อย่างเป็นทางการ 

 
ภาพที่ 41 ภาพรวมแนวทางการจดัการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของประเทศนอร์เวย์ : OBPP 

 

  

 
138 Hazelden Foundation. The Olweus Bullying Prevention Program: Scope and Sequence. Hazelden Foundation. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 64 จาก: 
https://olweus.sites.clemson.edu/about.php  

https://olweus.sites.clemson.edu/about.php
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1.3.1 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่นำกลไกหรือมาตรการไปใช้  
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่นำโครงการไปใช้ ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับชั้นตั้งแต่ประถม

ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมต้น (หรือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5-15 ปี) แต่ได้ออกแบบรูปแบบกลยุทธ์
ภายใต้โครงการ ‘OBPP’ ที่สามารถนำไปปรับใช้ตามบริบท และความเหมาะสมเป็นรายกรณีสำหรับ          
กลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย รวมไปจนถึงกลุ่มผู้ปกครอง คุณครู และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง                 
ได้เช่นเดียวกัน 

1.3.2 รูปแบบ (Model) ของกลไกหรือมาตรการ  
โครงการ ‘OBPP’ นั้นไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือด้วยจุดประสงค์ในการเป็นหนึ่งในรูปแบบ หรือ

หลักสูตรการเรียนรู้ดังเช่นหลักสูตรการเรียนรู้อ่ืน ๆ ดังข้างต้น แต่โครงการ ‘OBPP’ คือ รูปแบบกลยุทธ์ที่
ประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญ หลักเกณฑ์ รวมไปจนถึงสื่อการเรียนรู้ (Supportive materials) ที่มุ่งเน้น
ตามวัตถุประสงค์ 4 ด้านดังนี้ 

1) การลดอัตราการใช้ความรุนแรงระหว่างกันของกลุ่มเด็กและเยาวชนภายในสถานศึกษา  
2) การป้องกันแนวโน้มการเกิดขึ้นของปัญหาความรุนแรงระหว่างกันของเด็กและเยาวชน

ภายในสถานศึกษา ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  
3) การส่งเสริมให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของ

ความสัมพันธ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชน  
4) การมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มี              

ความเชื่อมโยงกับตัวละครอย่าง ‘ผู้กระทำ’ และ ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ เป็นการเฉพาะด้วยหลักการเข้าแทรกแซง
เป็นรายบุคคล (Individualized interventions) 

1.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกลไกหรือมาตรการ  
แม้ว่าโครงการ ‘OBPP’ นั้นจะได้รับการศึกษาวิจัย และพัฒนาขึ้นโดยการอ้างอิง และคำนึงถึง

ปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับชั้นตั้งแต่ประถมไปจนถึงระดับชั้นมัธยม
ต้น (หรือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5 – 15 ปี) เป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบกลยุทธ์ภายใต้
โครงการ ‘OBPP’ นั้นสามารถนำไปปรับใช้ (ตามบริบท และความเหมาะสมเป็นรายกรณี) ได้กับกลุ่มนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมปลาย รวมไปจนถึงกลุ่มผู้ปกครอง คุณครู และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกัน           
เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาตนเอง      
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน 

จากข้อมูลดังข้างต้น การปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์ภายใต้โครงการ ‘OBPP’ จึงเป็นไปในลักษณะของ 
‘การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน’ อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ผู้คนในสังคม ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหลังเลิกเรียน การจัดแคมป์ หรือการสร้างสรรค์
โครงการ และแคมเปญต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมเพ่ือศึกษา เรียนรู้ทั้งหลักทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นต้น  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ   หน้า | 108 

สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอจุดประสงค์ของโครงการ ‘OBPP’ นั้นประกอบไป
ด้วยเครื่องมือ 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. Schoolwide Guide หรือคู่มือแนะนำการปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์ภายใต้โครงการ ‘OBPP’ 
ในเชิงปฏิบัติจริงสำหรับสถานศึกษา 

2. Teacher Guide คู่มือแนะนำการปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์ภายใต้โครงการ ‘OBPP’ ในเชิง
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียนสำหรับคุณครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา โดยทั้ง ‘Schoolwide 
Guide’ และ ‘Teacher Guide’ นั้นจะมาในรูปแบบของหนังสือ DVD และ CD-ROM  

3. Olweus Bullying Questionnaire หรือแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการกลั่นแกล้ง รวมไป
จนถึงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่จะได้รับการรวบรวม จากกลุ่มนักเรียนภายในสถานศึกษา และนำส่งต่อไปยัง 
‘Hazelden Publishing’ ในการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ และผลกระทบของ
ปัญหาต่อไป  โดยที่แบบสอบถามที่กลุ่มนักเรียนจะได้รับนั้น จะประกอบไปด้วยชุดคำถามที่มากมาย และ
หลากหลายเพ่ือจุดประสงค์ในการใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้กับ ‘Hazelden Publishing’ ในการศึกษา 
วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และนำมาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัย หรือแง่มุมในมิติต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบให้  
เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษา ดังตัวอย่างเช่น139 

• อัตราร้อยละการเกิดขึ้นของการใช้ความรุนแรง และการตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำของ
กลุ่มนักเรียน 

• วิธีการ หรือช่องทางใดบ้างท่ีส่งผลให้เกิดการใช้ความรุนแรงระหว่างกันขึ้น 

• วิธีการ หรือช่องทางใดบ้างท่ีกลุ่มนักเรียนตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำมากท่ีสุด 

• การใช้ความรุนแรงระหว่างกันของกลุ่มนักเรียนนั้นกินระยะเวลานานแค่ไหน 

• ณ สถานที่ใดท่ีกลุ่มนักเรียนเลือกใช้เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว 

• หากตกเป็นเหยื่อถูกกระทำ บุคคลใดคือคนที่นักเรียนเลือกเข้าหามากท่ีสุด 

• กลุ่มนักเรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงอย่างไร 

• กลุ่มนักเรียนล้วนแต่กลัวการใช้ความรุนแรงจริงหรือไม่ 

• ผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการใช้ความรุนแรงของกลุ่ม
นักเรียนอย่างไร 
 

 
139 Harlan Luxenberg, Susan P. Limber, และ Dan Olweus. 2019. Assessed using data collected from the Olweus Bullying Questionnaire. Hazelden 
Betty Ford Foundation. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 64 จาก: https://olweus.sites.clemson.edu/documents/Status%20Report_2019.pdf 
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ภาพที่ 42 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ปัจจัย ‘หากถูกกลั่นแกล้ง บุคคลใดคือคนที่นักเรียนเลือกเข้าหามากท่ีสุด’ 

 ของกลุ่มนักเรียนในประเทศสหรฐัอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 2019                                                                                                        
ที่มา: www.olweus.sites.clemson.edu/documents/Status%20Report_2019.pdf 

 
ภาพที่ 43 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ปัจจัย ‘วิธีการ หรือช่องทางใดบ้างที่กลุ่มนักเรียนถูกกลั่นแกล้งมากท่ีสุด’ 

 ของกลุ่มนักเรียนในประเทศสหรฐัอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 2019                                                                                                      
ที่มา: www.olweus.sites.clemson.edu/documents/Status%20Report_2019.pdf 

 

http://www.olweus.sites.clemson.edu/documents/Status%20Report_2019.pdf
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ภาพที่ 44 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ปัจจัย ‘อัตราร้อยละการเกิดขึ้นของการกลั่นแกล้ง และการถูกกลัน่แกล้งของกลุ่มนักเรียน’ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 2019 โดยจำแนกตามเพศสภาพ                                                                                                    
ที่มา: https://olweus.sites.clemson.edu/documents/Status%20Report_2019.pdf 

ตารางที่ 5 ข้อกำหนด หรือองค์ประกอบทั่วไปของรูปแบบกลยุทธ์ภายใต้โครงการ ‘OBPP’ เพ่ือเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา 

องค์ประกอบในระดับโรงเรียน 
 (School-level components) 

• การจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อการดำเนินการ
ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงของกลุ่มนักเรียน 

• ดำเนินการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการ และ
บุคลากรที่เกีย่วข้องตามคู่มือแนะนำ 

• ดำเนินการจัดสรร และรวบรวมแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาแก่นักเรียนในสถานศึกษา 

• ดำเนินการจัดประชุมสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาหารือเกีย่วกับปัญหา 

องค์ประกอบในระดับปัจเจกบุคคล (Individual-level 
components) 

• ดำเนินการกำกับดูแลการมสี่วนร่วมในกิจกรรม  ตา่ง ๆ 
ของนักเรียน 

• ดำเนินการสร้างความมั่นใจว่าคณุครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกคนมีความพร้อมที่จะเข้าแทรกแซง
สถานการณ์ใด ๆ โดยทันที เพื่อแก้ไข และลดปญัหา
การใช้ความรุนแรงภายในสถานศกึษา 

• ดำเนินการส่งเสริม และสนบัสนุนให้มีการจัดประชุม 
หรืออภิปรายร่วมกันกับกลุ่มนักเรยีนในระดับชั้นต่าง ๆ 
เพื่อบอกเล่า และนำเสนอข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้
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• ศึกษา และพิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติเพื่อ
ดำเนินการจัดการแกไ้ขปัญหาการใช้ความรุนแรง
อย่างสอดคล้องกัน 

• ทบทวน และปรับแก้ไขระบบการบริหารจดัการ 
และกำกับดูแลของสถานศึกษา (Supervisory 
system) อย่างสอดคล้องกัน 

• ดำเนินการบริหารจัดการ และเปิดตัวโครงการใน
เชิงปฏิบัติจริง 

• ดำเนินการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผู้ปกครอง  

ความรุนแรงภายในสถานศึกษา 

• ดำเนินการส่งเสริม และสนบัสนุนให้มีการจัดประชุม 
หรืออภิปรายร่วมกันกับกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน
ภายในสถานศึกษา 

• ดำเนินการพัฒนาสร้างสรรค์แนวปฏิบัติ หรือรูปแบบ
กลยุทธ์เพื่อการเข้าแทรกแซงเป็นรายบุคคล 
(Individualized interventions) สำหรับกลุ่ม
นักเรียนผู้ซึ่งเป็น ‘ผู้กระทำ’ และ ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ 
โดยเฉพาะ  

องค์ประกอบในระดับชั้นเรียน (Classroom-level 
components) 

• ดำเนินการนำเสนอ และบังคับใช้กฎ หลักเกณฑ์ 
หรือระเบียบใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์ใน
การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงภายใน
สถานศึกษา 

• ดำเนินการส่งเสริม และสนบัสนุนให้มีการจัด
ประชุม หรืออภิปรายในช้ันเรยีนอย่างสม่ำเสมอ 

• ดำเนินการส่งเสริม และสนบัสนุนให้มีการจัด
ประชุม หรืออภิปรายร่วมกันกับกลุ่มผู้ปกครอง
อย่างสม่ำเสมอ 

องค์ประกอบในระดบัชุมชน (Community-level 
components) 

• ดำเนินการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้คน
ในสังคมในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการ 

• ดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับชุมชน 
เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความรว่มมือ และ       
แรงสนับสนุนในระดับท่ีกว้างขวางมากขึ้น 

• ดำเนินการกระจาย หรือส่งต่อชุดข้อมูล หรือองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงคใ์นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์โครงการ ‘OBPP’              
ในระดับชุมชน  

    
อ้างอิงจากข้อมูลดังข้างต้น รูปแบบกลยุทธ์ภายใต้โครงการ ‘OBPP’ นั้นเป็นไปในลักษณะของ         

การมุ่งเน้นดำเนินการระยะยาวที่เปิดโอกาส กระตุ้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา  
การใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ นั้นอาจใช้
ระยะเวลาโดยประมาณที่ 4-6 เดือนในการเตรียมการ เพ่ือการปรับใช้จริงในเชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ แม้ว่า
โครงการ ‘OBPP’ จะไม่ได้มุ่งเน้นการนำเสนอบทเรียนแก่เด็กนักเรียน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มเด็กนักเรียน
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในสถานศึกษาได้จากแง่มุม ทัศนคติ และองค์ประกอบมิติ
ต่าง ๆ ผ่านอิทธิพลของสื่อการเรียนรู้ รวมไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการเข้าร่วม              
การอภิปรายที่ครอบคลุมองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

• อะไรคือการใช้ความรุนแรง หรือกลั่นแกล้ง รังแกกัน (What is bullying?) 

• รูปแบบการใช้ความรุนแรงนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง (What are the different 
forms bullying can take?) 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ   หน้า | 112 

• บทบาทที่แตกต่างกันที่นักเรียนแต่ละคนสามารถเป็นได้ในสถานการณ์การใช้            
ความรุนแรงคืออะไรบ้าง (What are the different roles students can take in a bullying situation?) 

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อนักเรียนผู้ซึ่งตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นมีอะไรบ้าง (What 
are possible consequences of bullying for the student who is bullied?) 

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์นั้นมีอะไรบ้าง (How may 
bullying affect bystanders?) 

• เพราะเหตุใด ‘ผู้กระทำ’ หรือนักเรียนที่เลือกใช้ความรุนแรงกับผู้ อ่ืนควรนั้นได้รับ             
การใส่ใจ หรือความช่วยเหลือ (Why is there reason to be concerned about students who bully?) 

• แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงภายใน
สถานศึกษามีอะไรบ้าง (What are the school rules about bullying?) 

• นักเรียนควรปฏิบัติตน หรือมีปฏิกิริยาอย่างไรหากตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำ (What 
should you do if bullying happens to you?) 

• นักเรียนควรปรึกษา หรือแจ้งเหตุต่อใครหากพบเห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง
เกิดข้ึน (Who should you talk to if you see or experience bullying?) 

• นักเรียนควรปฏิบัติตน หรือมีปฏิกิ ริยาอย่ างไรหากพบเห็น เหตุการณ์ การใช้              
ความรุนแรงเกิดข้ึน (What should you do when you see bullying happen?) 

• นักเรียนสามารถช่วยเหลือ หรือเยียวยา ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ ได้อย่างไร (How can you 
support someone who is being bullied?) 

• อะไรคือแนวทางในการสร้างสรรค์ หรือส่งเสริมการให้ ‘เพ่ือนบางคน’ ได้มีโอกาสมีส่วน
ร่ ว ม กั บ ส่ วน รวม ม าก ขึ้ น  (What are some positive ways to include students who are often 
excluded in activities?) 

• วิธีใดบ้างที่นักเรียนสามารถปรับใช้ เพ่ือลดแรงกดดันจากกลุ่มเพ่ือนที่ต้องการโน้มน้าวให้
เพ่ือนคนอ่ืนมีส่วนร่วมในการใช้ความรุนแรงกับผู้ อ่ืน  (What are some ways you can resist peer 
pressure to participate in bullying others?)  

1.3.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับกลไกหรือมาตรการ  
เนื่องด้วยโครงการ ‘OBPP’ นั้นก็เป็นอีกหนึ่งแนวปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง 

คุณครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้คนในสังคม ได้เรียนรู้ และสร้างการตระหนักรู้ผ่านการทำกิจกรรม             
ต่าง ๆ ร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่าทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง                 
คุณครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้คนในสังคมนั้นต่างก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับประโยชน์  และอิทธิพล
ด้านบวกจากการดำเนินโครงการ ‘OBPP’ ด้วยเช่นเดียวกัน  

1.3.5 ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลไกหรือมาตรการ 
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โครงการ ‘OBPP’ นั้นยังได้รับการพิสูจน์ว่า มีประสิทธิภาพเพียงพอในการให้ช่วยเหลือและ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ในมิติของสุขศึกษา (Health education)  ดังตัวอย่างเช่น 

1) ผลสัมฤทธิ์สำหรับกลุ่มเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  
1.1) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนก หรือระบุ และวิธีการแสดงออกถึงอารมณ์

ความรู้สึกอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
1.2) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการขอความช่วยเหลือหากเด็กมีอารมณ์ความรู้สึกใน

ลักษณะที่เกิดความกังวล รู้สึกไม่ปลอดภัย หรือได้รับการกลั่นแกล้ง รังแกทั้งในเชิงกายภาพ และจิตภาพ 
2) ผลสัมฤทธิ์สำหรับกลุ่มเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5  

2.1) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการแสดงออก 
เชิงพฤติกรรม ของการเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อท้ังเพ่ือน และครอบครัว 

2.2) เด็กจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการแสดงออกเชิงพฤติกรรม  และ           
การสื่อสารที่ถูกต้อง และสอดคล้องกันกับหลักการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกห่วงใย เอาใจใส่ และ                 
ให้ความเคารพต่อทั้งตนเอง และผู้อ่ืน 

2.3) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตอบสนองต่อรูปแบบการแสดงออกเชิงพฤติกรรม
ของผู้อ่ืน และทำความเข้าใจว่ารูปแบบการแสดงออกเชิงพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งสามารถส่งผลให้เกิด 
ผลกระทบ หรือการตอบสนองจากผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง 

2.4) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบกลยุทธ์ในการต่อต้านแรงกดดัน หรือการชักชวน
เชิงลบจากกลุ่มเพื่อน 

2.5) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบการแสดงออกเชิงพฤติกรรม    
ด้านบวก และดา้นลบในสถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้งเกิดขึ้น 

2.6) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบกลยุทธ์เพ่ือการดำเนินการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

2.7) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทั้งด้านบวก ด้านลบ 
ตลอดจนรูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกที่อาจนำมาซึ่งอันตราย หรือความขัดแย้งกันได้ในเชิงปฏิบัติ 

3) ผลสัมฤทธิ์สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 2  
3.1) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการว่าด้วยการทำความเข้าใจว่า ‘ความสัมพันธ์

ระหว่างเพื่อน’ สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพท้ังกาย และใจของตนเอง และผู้อ่ืนได้อย่างไรบ้าง 
3.2) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมในการสร้าง และรักษา

ความสัมพันธ์ด้านบวกกับเพื่อน ครอบครัว และผู้ใหญ่ 
3.3) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบการแสดงออกเชิงพฤติกรรม

ที่ปลอดภัย และเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
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3.4) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการขอความช่วยเหลือ และการสนับสนุนผ่าน
แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

3.5) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณ หรือการแสดงออกใด ๆ ที่สื่อถึงความรุนแรง 
หรือการกลั่นแกล้งกัน 

3.6) เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุ และความเป็นไปได้ในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบให้
เกิดการใช้ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง รังแกกัน รวมไปถึงแนวปฏิบัติในการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว  

โดยสรุป  โครงการ ‘OBPP’ นั้ น ได้ รับการพิสู จน์ แล้ วว่าสามารถช่ วยลดปัญ หาการใช้                  
ความรุนแรงภายในสถานศึกษา ทั้งในมิติของการเป็น ‘ผู้กระทำ’ และ ‘เหยื่อผู้ถูกกระทำ’ ได้กว่า ร้อยละ 20 
ถึง ร้อยละ 70 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรูปแบบการแสดงออกของพฤติกรรมในเชิงก้าวร้าว หรือในลักษณะของ
การต่อต้านสังคม การกลั่นแกล้งผู้อ่ืนในเชิงกายภาพ การขโมยสิ่งของ และการละทิ้งหน้าที่ของตนเองในฐานะ
นักเรียน เป็นต้น กล่าวคือ การปรับใช้รูปแบบกลยุทธ์ภายใต้โครงการ ‘OBPP’ นั้นช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษา 
มีสภาพแวดล้อมที่ดีมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรยากาศการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน ที่กลุ่มเด็กและเยาวชน
มีการแสดงออกของรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นระเบียบ มีวินัย มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวก 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และสถานศึกษาในภาพรวม  
 
2. แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากทวีปอเมริกาประเทศ
สหรัฐอเมริกา : Common Sense Media 

องค์กร Common Sense Media คือองค์การไม่แสวงหาผลกำไรด้านการจัดหา และจัดสรร            
ความบันเทิง และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับครอบครัว และสถาบันด้านการศึกษา (The leading source of 
entertainment and technology recommendations for families and schools) ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น
ในปี 2003 โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการศึกษา และงานวิจัยร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญ (ผู้กำหนดนโยบาย) 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และพันธมิตรด้านสื่อจากทั่วทุกมุมโลก ในการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ 
การตีพิมพ์งานวิจัย และการนำเสนอบทความในฐานะแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ปกครอง และบุคลากร            
ด้านการศึกษาเพ่ือการนำไปปรับใช้ ในการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสรรค์ให้เกิดโลกดิจิทัลที่เปิดกว้าง 
ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน140  

 
140 Common Sense Media. About Us: Our Mission. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2564 จาก: https://www.commonsensemedia.org/about-us/our-mission 
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ภาพที่ 45 ภาพรวมแนวทางการจดัการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร ์

ของประเทศสหรัฐอเมริกา: Common Sense Media 

 
2.1 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่นำกลไกหรือมาตรการไปใช้ 
เพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งองค์กร Common Sense Media ได้ริเริ่มโครงการ ‘Digital 

Citizenship Program’ หรือการนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัล ที่มีเนื้อหาครอบคุลมด้าน   
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ แก่ทั้งเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครอง และบุคลากรด้านการศึกษา โดยจะ
มุ่งเน้นไปที่การจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเตรียมความพร้อมของเด็ก และเยาวชนในการรู้เท่าทันสื่อ 
และเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล อาทิ หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ((Interactive) Digital Citizenship 
Curriculum) ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายประเภท และเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ทุกช่วงวัย (อนุบาล-
มัธยม) เป็นต้น141 

2.2 รูปแบบ (Model) ของกลไกหรือมาตรการ  
Common Sense Media ยังได้ทำการสร้างสรรค์ และผลักดันหลักสูตรการเรียนรู้ที่ผ่านการศึกษาวิจัย 

และพัฒ นาอย่างเป็ นระบบร่วมกันกับ  ‘Dr. Howard Gardner’ และ  ‘Project Zero’ ที่ อยู่ภ ายใต้               
การสนั บ สนุ น โดย  ‘Harvard Graduate School of Education’ ห รือ ในชื่ อว่ า  ‘Digital Citizenship 
Curriculum’ (หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล) ตั้งแต่เมื่อในช่วงปี ค.ศ. 2008 เพ่ือการปรับใช้ภายในสถานศึกษา              
ทั่วประเทศ พร้อมมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Digital literacy) และ

 
141 Common Sense Media. Digital Citizenship Curriculum: Cyberbullying, Digital Drama & Hate Speech. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2564 จาก: 
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum?topic=cyberbullying-digital-drama--hate-speech  
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ทักษะด้านดิจิทัลพ้ืนฐาน (Essential digital skills) ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัยของเด็กและเยาวชน  

โดยหลักสูตรการเรียนรู้ ‘Digital Citizenship Curriculum’ นี้ถือเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 
อีกทั้งยังประกอบไปด้วยบทเรียนที่ยืดหยุ่น และทันสมัย ส่งผลให้ทั้งเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัย (K-12) 
สามารถศึกษา เรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกันกับช่วงอายุของเด็กและเยาวชน รวมไปจนถึง
สามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน 142 ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากการนำเสนอ
หลักสูตรการเรียนรู้แล้ว Common Sense Media ยังได้จัดทำเว็บไซต์ออนไลน์ เพ่ือจุดประสงค์ในการเป็น
แหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากทุกคนในทุกช่วงวัย ที่ต้องการศึกษา หาความรู้           
หรือรับคำแนะนำในส่วนของปัญหา ข้อสงสัย หรือความช่วยเหลือที่เก่ียวข้องกันกับเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย143  

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในกลไกหรือมาตรการ  
เครื่องมือที่ เป็นกลไกในการดำเนินงานของ Common Sense Media  นั้น คือรูปแบบการเรียน           

การสอนภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ โดย Common Sense Media ได้จำแนกแนวคิดในการเรียนรู้ออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากความเหมาะสมด้านศักยภาพด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย
เป็นหลัก ดังนี้144 

2.3.1 แนวคิดในการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล (Kindergarten) – Media Balance is Important 
2.3.2 แนวคิดในการเรียนรู้สำหรับระดับประถมศึกษา 

สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – Pause & Think Online 
สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 2 – We, the Digital Citizens: Putting a STOP to Online 

Meanness 
สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 – The Power of Words 
สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 – Be a Super Digital Citizen 
สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 5 – Is it Cyberbullying? 
สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 – Digital Drama Unplugged 

2.3.3 แนวคิดในการเรียนรู้สำหรับระดับมัธยมศึกษา 
สำหรับ เด็กมั ธยมศึ กษาปี ที่  1  – Upstanders and Allies: Taking Action Against 

Cyberbullying 
สำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 2 – Responding to Online Hate Speech 
สำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 3 – What You Send in “That Moment When…” 
สำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 4 – Countering Hate Speech Online 

 
142 Common Sense. How Tech Is Changing Childhood And What We’re Doing About It. DOI: https://www.commonsense.org/our-impact/ 
143 Common Sense. 2019. 2019 Annual Report. DOI: https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/2019-annual-report-
final-release-web.pdf 
144 Common Sense Media. Digital Citizenship Curriculum: Cyberbullying, Digital Drama & Hate Speech. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2564  จาก: 
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum?topic=cyberbullying-digital-drama--hate-speech 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ   หน้า | 117 

สำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 5 – Online Disinhibition and Cyberbullying 
สำหรับเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 – The Consequences of Online Hate Speech 

โดยในแต่ละประเภทบทเรียนจะประกอบไปด้วยชุดคำถามที่มุ่งเน้นการกระตุ้น และสร้าง            
ความตระหนักให้กับตัวเด็กและเยาวชนได้เริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าการกระทำบนโลกไซเบอร์ของพวกเขานั้น
ดีหรือถูกต้องแล้วหรือไม่ อย่างไร รวมถึงการกระทำดังกล่าวนั้นจะสร้างผลกระทบต่อผู้อ่ืนอย่างไร นอกจากนี้ 
ในบทเรียนยังประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนในโลกไซเบอร์             
การคาดเดาผลกระทบจากการกระทำ และแนวปฏิบัติที่ควรทำเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบด้านลบ 
ตลอดจนตัวอย่างการกระทำ และพฤติกรรมที่เด็กและเยาวชนควรหลีกเลี่ยง และไม่ควรปฏิบัติตามเมื่อเข้าสู่
โลกไซเบอร์อีกด้วย145  

2.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับกลไกหรือมาตรการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดย Common Sense Media นั้นคือ     

เด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และเป็นจุดประสงค์ดั้งเดิมขององค์กรในการส่งเสริม สนับสนุน 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังมากที่สุด ในขณะเดียวกัน ทั้งคุณครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน
สถานศึกษา รวมไปจนถึงผู้ปกครอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงกับตัวเด็กและเยาวชนนั้น ยังถือเป็น
อีกหนึ่งกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียจากหลักสูตรการเรียนรู้โดย Common Sense Media ในทางอ้อม
ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจัยด้านการเป็นสถาบันหลักที่มีความเชื่อมโยงถึงตัวบุคคล และศักยภาพ               
ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยตรง  

2.5 ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลไกหรือมาตรการ 
แนวทางของ Common Sense Media ได้กำหนดผลลัพธ์ที่มีชื่อเรียกว่า ‘Five Core Dispositions’ 

(หลักปฏิบัติ ห้าประการ) ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ ‘Digital Citizenship Curriculum’ ที่ทาง Common 
Sense Media ยึดถือ และเน้นย้ำการนำเสนอให้กับเด็กและเยาวชนผ่านบทเรียนต่าง ๆ พบว่า เด็กและ
เยาวชนในสหรัฐฯ นั้นจะได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง และมีทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี
ในทางปฏิบัติ ดังนี้146 
  

 
145 James, C., Weinstein, E., & Mendoza, K. Common Sense Media. 2019. Teaching digital citizens in today's world: Research and insights behind the 
Common Sense K–12 Digital Citizenship Curriculum. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2564 จาก: 
https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/education/sites/default/files/tlr_component/common_sense_education_digital_citizenship_research_backgr
ounder.pdf   
146 Common Sense, The Project Zero (PZ). 2019. Teaching Digital Citizens in Today’s World. DOI: 
www.commonsense.org/education/sites/default/files/tlr_component/common_sense_education_digital_citizenship_research_backgrounder.pdf 
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ตารางที่ 6 หลักปฏิบัติห้าประการในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี (Five Core Dispositions of Digital 
Citizenship) 

Disposition (หลักปฏิบัติ) แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ควรปรับใช้ 

Slow down and self-reflect.  
(ไม่แสดงออกโดยผลีผลาม วู่วาม และหมั่น

ทบทวนตัวเองอยู่เสมอ) 

• Notice your gut reaction. (สังเกต หรือรับรู้                
ในลางสังหรณ์ของตัวเอง) 

• Push beyond your first impression. (ไม่ยึดติดอยู่กับ
ความประทับใจ หรือความรู้สึกแรกพบโดยไม่เปิดรับ          
ความเปลี่ยนแปลง) 

• Recognize that situations can be complex. 
(ตระหนักได้ว่าความซับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าใน
สถานการณ์ใด ๆ) 

• Routinely take stock of your habits. (หมั่นพิจารณา 
หรือตระหนักเก่ียวกับลักษณะนิสัยของตัวเอง) 

• Pay attention to ‘Red flag feeling.’ (ใส่ใจ หรือ           
ไม่มองข้ามอารมณ์ความรู้สึกผิดปกติ เมื่อรับรู้ถึงภัย
อันตราย พิรุธ หรือสิ่งที่ดูน่าสงสัย) 

Explore perspectives.  
(พินิจพิเคราะห์ทัศนคติใหม่ ๆ อยู่เสมอ) 

• Be curious and open-minded. (เต็มไปด้วย           
ความอยากรู้อยากเห็นด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง) 

• Think about other people’s points of view.             
(คิด ใส่ใจ หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติของผู้อ่ืน) 

• Care for other people’s feelings. (ใส่ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น) 

• Weigh different people’s values and priorities as 
well as your own. (ให้ความสำคัญ และรู้จัก            
การจัดลำดับความสำคัญกับทัศนคติ หรือความต้องการ
ของผู้อ่ืนดังเช่นของตัวเอง) 

• Consider moral, ethical, and civic responsibilities. 
(ตระหนักในความรับผิดชอบทางศีลธรรม จริยธรรม และ
หน้าที่พลเมืองของตนเอง) 

Seek facts and evidence.  
(ค้นหาข้อเท็จจริง และหลักฐานที่สนับสนุน

• Investigate and uncover relevant facts. (ตรวจสอบ 
และนำเสนอเพียงข้อเท็จจริง) 
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Disposition (หลักปฏิบัติ) แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ควรปรับใช้ 

กันอยู่เสมอ) • Seek and evaluate information from multiple 
credible sources. (ค้นหา และตรวจสอบ หรือประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาก่อน
นำเสนอ) 

• Weigh evidence from different sources. (ให้
ความสำคัญ และจัดลำดับความสำคัญของหลักฐานที่
สนับสนุนข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา) 

Envision options and possible 
impacts. (จินตนาการถึงทางเลือกอ่ืน ๆ 

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ) 

• Envision possible courses of action. (จินตนาการ 
และพิจารณาเปิดรับทางเลือกอ่ืน ๆ) 

• Consider how different choices reflect your 
values and goals. (ไตร่ตรองว่าทางเลือกอ่ืน ๆ เหล่านั้น
สะท้อนถึงค่านิยม และเป้าหมาย หรือทัศนคติในภาพรวม 
ของตัวเองอย่างไร) 

• Stay alert to responsibilities to yourself and 
others. (ตื่นตัวต่อภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืนอยู่เสมอ) 

• Evaluate possible impacts. (ประเมิน หรือพิจารณา
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแสดงออกของตนเอง) 

Take action.  
(ลงมือปฏิบัติจริง) 

• Decide on a course of action that feel positive 
and productive. (เลือกตัดสินใจ หรือแสดงออก         
ตามแนวปฏิบัติเชิงบวก ที่สามารถสร้างผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่องกันในเชิงบวกได้) 

• Make changes in digital habits to support well-
being. (เปลี่ยนแปลงการแสดงออกด้านพฤติกรรมในโลก
ไซเบอร์ของตนเอง เพื่อสุขภาพที่ดีในเชิงดิจิทัล) 

• Ask for help when you need it. (อย่ากลัวที่จะขอรับ
ความช่วยเหลือหากต้องการ) 

• Be an ally and upstander for others. (มีทัศนคติ 
และรูปแบบการแสดงออกในลักษณะที่เป็นพันธมิตร และ
ยืนหยัดเพื่อผู้อ่ืน) 
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3. แนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จากทวีปเอเชีย : 
ประเทศสิงคโปร์ : DQ Institute (Digital Intelligence Quotient Institute)  

สถาบันวิจัย DQ Institute (Digital Intelligence Quotient Institute) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยในระดับ
นานาชาติ มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่ทำงานด้านกำกับดูแลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล               
เพ่ือจุดประสงค์ด้านการศึกษา การเผยแพร่ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดในด้านอ่ืน ๆ อาทิ ด้านนโยบาย 
สำหรับการปรับใช้ในระดับสากลเพ่ือผลประโยชน์ด้านความฉลาดทางดิจิทัลของกลุ่มเด็ก และเยาวชนจาก    
ทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น ลักษณะการดำเนินงานของ สถาบัน DQ Institute นั้นจึงเป็นไปในลักษณะของ           
การมุ่งเน้นการประสานงาน หรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งใน และนอกประเทศ ตลอดจนเครือข่าย
พันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ147 

 
ภาพที่ 46 ภาพรวมแนวทางการจดัการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของทวีปเอเชีย : ประเทศสิงคโปร์ : DQ 

Institute (Digital Intelligence Quotient Institute)  
 

 หลักสูตรการเรียนรู้ DQ (Digital Intelligence Quotient) คือ เครื่องมือการวัดผลด้านความฉลาด
ทางดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 8-18 ปี ด้วยการใช้เกณฑ์ท่ีอ้างอิงมาจากการคำนวณผลรวม
ของคะแนนด้านทักษะต่าง ๆ อาทิ ทักษะในการเข้าสังคม ทักษะการจัดการกับอารมณ์ กระบวนความคิด และ
ความตระหนักรู้ด้านดิจิทัล เป็นต้น เพ่ือจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะ และความฉลาดด้านดิจิทัลให้กับเด็ก
และเยาวชนในการรับมือกับความท้าทาย และแรงกดดันที่เกิดขึ้นภายในโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ148 

โดยหลักสูตรการเรียนรู้ DQ นี้ได้รับการคิดค้น และพัฒนาโดยทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
Nanyang Technological University ของประเทศสิงคโปร์ และ Iowa State University ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา อีกทั้ งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติ อาทิ สภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forums: WEF) องค์ กรเพ่ื อความร่วมมื อและพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ  (Organization for 

 
147 DQ Institute (DQI). About Us. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564  .จาก: https://www.dqinstitute.org/about-us/ 
148 Advanced Info Service PLC. (AIS). What is DQ? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 .จาก: https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 
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Economic Cooperation and Development: OECD) และสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์        
(Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ที่ ได้ ร่วมมือกันจัดตั้ ง ‘สมาพันธ์ส่ งเสริม                
ความฉลาดทางดิจิทัล’ (Coalition for Digital Intelligence: CDI) ขึ้น149    

 
ภาพที่ 47 การกำหนดมาตรฐานดา้นกรอบการดำเนินงานของ สถาบัน DQ Institute 

ที่มา: www.dqinstitute.org/dq-framework/#dq_framework 
 

โครงการ ‘The OECD Learning Compass 2030’ หรือแนวปฏิบัติภายใต้แผนงาน ‘The OECD 
Future of Education and Skills 2030 Project’ คือ ที่มา หรือรากฐานสำคัญของกระบวนการสร้างสรรค์ 
และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ร่วมกันเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมด้านดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน (ศตวรรษที่ 21) ให้กับเด็ก 
และเยาวชน เพื่อจุดประสงค์ในการให้ได้มาซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปอย่างเป็นระบบของ
สถาบัน DQ Institute150  

ทั้งนี้ ภายหลังการขยายขอบเขตการดำเนินงาน สถาบัน DQ Institute ได้เริ่มต้นวางรากฐานโครงสร้าง
การดำเนินงานในทวีปเอเชียตะวันออกอย่าง ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้การสนับสนุนจากหลายภาคส่วน     
เพ่ือจุดประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกลุ่มเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 
ได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกันกับเด็กและเยาวชน 

 
149 Advanced Info Service PLC. (AIS). หลักสูตร DQ เชื่อถือได้ขนาดไหน? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 
150 OECD. Publication – OECD Learning Compass 2030 Concept Note Series. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2564  จาก: http://www.oecd.org/education/2030-
project/contact/ 
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กลุ่มอ่ืน ๆ ที่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่             
โดยหน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษา151 

นอกจากนี้แล้ว เพ่ือจุดประสงค์การรองรับในประสิทธิภาพ หรือมาตรฐานการดำเนินงาน สถาบัน       
DQ Institute ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) ‘IEEE 3527.1-
2020’ ที่ ซึ่ งครอบคลุ มทั้ งมิ ติ ด้ าน  Digital Citizenship, Digital Literacy, Digital Skills, และ  Digital 
Readiness สำหรับกรอบการดำเนินงาน (Framework) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์หลักสูตรเพ่ือ
การศึกษาสำหรับเด็ก และเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ของ สถาบัน DQ Institute ที่จะนำไปประยุกต์ ปรับใช้ 
หรือต่อยอดในมิติอ่ืน ๆ โดยหน่วยงาน หรือสถาบันต่าง ๆ ต่อไป152 

 
ภาพที่ 48  กรอบทิศทางการเรียนรู้สู่ปี 2030 ของ OECD 

ที่มา: องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
(OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development) 153  

 
151 DQ Institute (DQI). Korea. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2564  จาก: https://www.dqinstitute.org/country-korea/ 

 
152 DQ Institute (DQI). 2020. World's First Global Standard for Digital Literacy and Digital Skills Is Born In Singapore. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.dqinstitute.org/news-post/worlds-first-global-standard-for-digital-literacy-and-digital-skills-is-born-in-singapore 
153 DOI: http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/ 
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3.1 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่นำกลไกหรือมาตรการไปใช้  
จากปัจจัยในข้างต้น หลักสูตรการเรียนรู้ DQ นี้จึงได้ถูกนำไปปรับใช้โดยหน่วยงานมากมายทั้งรัฐบาล 

สถาบันเพื่อการศึกษา และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนดังนี้ 
1) ปลูกฝังทัศนคติเด็กและเยาวชนให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และรับผิดชอบ  
2) บริหารเวลาหน้าจอได้ดีขึ้น             
3) มีความเข้าใจดีขึ้นในเรื่องของการพบปะผู้คนในโลกไซเบอร์ เรื่องสิทธิส่วนตัว และเรื่อง          

การปกป้องข้อมูลส่วนตัว  
4) เพ่ิมทักษะการอ่านข้อมูล และการใช้สื่อออนไลน์  
5) เป็นพลเมืองดิจิทัล ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
6) สร้างสุขภาวะออนไลน์  
7) ชักจูงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมดูแล และให้คำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนในการใช้อินเทอร์เน็ต 

ตลอดจนสถาบันการศึกษา ให้มีความเข้าใจ และสนใจเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของการเป็นพลเมืองดิจิทัล  

8) มีส่วนช่วยให้เด็กและเยาวชนเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
3.2 รูปแบบ (Model) ของกลไกหรือมาตรการ  

 
ภาพที่ 49 ทักษะดิจิทัล (Digital Competencies) หลักท้ัง 8 ด้าน 

ที่มา: www.dqinstitute.org/dq-framework/#cdi 
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ภาพที่ 50 ทักษะดิจิทัล (Digital Competencies) ย่อยทั้ง 24 ด้าน 

ที่มา: www.dqinstitute.org/dq-framework/#cdi 

ในส่วนของกรอบการดำเนินงาน (DQ Framework) ของ สถาบัน DQ Institute นั้นประกอบไปด้วย  
1. Digital Identity (อัตลักษณ์ ออนไลน์ ) 2. Digital Use (การมีความยับยั้ งชั่ งใจ) 3. Digital Safety         
(แนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อถูกรังแกผ่านโลกออนไลน์)  4. Digital Security (การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย) 
5. Digital Emotional Intelligence (การมีความตระหนักด้านใจเขา-ใจเรา) 6. Digital Communication 
(การตระหนั กรู้ถึ งผลลัพธ์ที่ อาจเกิดขึ้ น ) 7 . Digital Literacy (การคิด เป็ น ) และ 8 . Digital Rights                  
(การตระหนักรู้ในสิทธิ์ และความเป็นส่วนตัว 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกลไกหรือมาตรการ  
บทเรียนภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ DQ นั้นจะประกอบไปด้วย 8 บทเรียน ที่มาพร้อมกับแบบทดสอบ

ท้ายบทในแต่ละบทเรียน ได้แก่ 
1) Digital Citizen Identity (สร้างอัตลักษณ์ที่แท้จริง)  
2) Screen-Time Management (รู้จักบริหารเวลาหน้าจอ)  
3) Cyberbullying Management (รู้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อถูกรังแก)  
4) Cyber Security Management (ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย)  
5) Digital Empathy (ใจเขาใจเรา)  
6) Digital Footprints (โพสต์อะไรไว้ให้รู้ถึงผลที่จะตามมา)  
7) Critical Thinking (ทักษะในการคิดเป็น)  
8) Privacy Management (รู้สิทธิส่วนตัว)154  

ทั้งนี้ เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้ และผ่านแบบทดสอบของทุกบทเรียนภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้     
แล้ว ผู้ปกครอง หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของอีเมลที่ต้องใช้เพ่ือการลงทะเบียนเรียน และรับผลคะแนนภายหลัง

 
154 Advanced Info Service PLC. (AIS). บทเรียน DQ มีเนื้อหาอะไรบ้าง? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 256 จาก: https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-
dq 
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เสร็จสิ้นการเรียนรู้เมื่อครบหลักสูตร จะได้รับใบคะแนน (DQ Individual Report) ที่แสดงให้เห็นว่าเด็กนั้นมี
ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นทั้ง 8 ด้านอย่างไร และมากน้อยเพียงใด ตลอดจนรายละเอียด
การวิเคราะห์ด้านจุดเด่น จุดด้อยของเด็ก และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ปกครอง เพ่ือนำไปปรับใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนต่อไป155 

3.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับกลไกหรือมาตรการ   
นอกเหนือจากเด็กและเยาวชนเรียนรู้ที่จะได้รับการเรียนการสอนในมิติต่าง ๆ ภายใต้หลักสูตร         

การเรียนรู้ DQ แล้วนั้น ทั้งผู้ปกครอง คุณครู บุคลากร หรือแม้แต่บุคคลรอบข้างที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 
ตัวเด็กและเยาวชนนั้น ต่างก็ถือเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทางใดทางหนึ่ง กับหลักสูตรการเรียนรู้       
DQ ทั้งสิ้น เนื่องด้วยปัจจัยด้านการรายงานผลลัพธ์ และการรับทราบ หรือรับฟังประสิทธิภาพ และคำแนะนำ
เพ่ิมเติมที่อาจสามารถสนับสนุน ผลักดัน หรือสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนา แก้ไข หรือดำเนินการต่อยอด    
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็กและเยาวชนต่อไป 

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ทางองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) สมาคมมาตรฐาน 
IEEE และ สถาบัน DQ ร่วมกันกับ World Economic Forum ยังได้ร่วมกันจัดตั้ง ‘The Coalition for 
Digital Intelligence’ (CDI) หรือสมาพันธ์ส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัล เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง           
ภาคส่วนขององค์กร หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับนานาชาติจากทั่วโลก เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์
กรอบหรือแนวทางการดำเนินงานในการปรับปรุง และพัฒนาทักษะด้านความฉลาดทางดิจิทัลผ่านรูปแบบด้าน
หลักสูตรการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน เป็นระบบ และได้รับการรองรับในระดับสากล ตลอดจนการรับรองถึง
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมของหลักสูตรการศึกษา156 

 
ภาพที่ 51 สมาพันธ์ส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทลั 

ที่มา: https://www.dqinstitute.org/dq-framework/#cdi 

 
155 Advanced Info Service PLC. (AIS). เมื่อเด็กเรียนครบ 8 zones แล้วยังไงต่อ? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 
156 DQ Institute (DQI). What is the DQ Framework: Coalition for Digital Intelligence (CDI). สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.dqinstitute.org/dq-framework/#cdi 
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3.5 ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลไกหรือมาตรการ 
ผลการวิจัย มีข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่า แนวโน้มความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจากโลกไซเบอร์ของเด็ก

และเยาวชนที่เรียน และผ่านแบบทดสอบของหลักสูตรการเรียนรู้ DQ นั้นมีอัตราลดลงราว ร้อยละ 15157   
นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับแล้ว หลักสูตรการเรียนรู้ DQ นั้นยังถือเป็น

ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมผู้ปกครองให้สามารถมีคุณลักษณะดังนี้  
1) ลดความเครียดจากการกล่าวโทษ หรือแสดงออกถึงทัศนคติด้านลบต่อเด็ก และมีความพึงพอใจ

มากขึ้นที่เห็นเด็กภายใต้การดูแลมีพัฒนาการในการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์อย่างมี
วินัย และรับผิดชอบมากขึ้น  

2) การช่วยปูพ้ืนฐานให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะที่สำคัญด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มากยิ่งขึ้น 

3) ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัย รับผิดชอบและดูแลตัวเองได้
เมื่อเข้าสู่สังคมโลกไซเบอร์158 

โดยสรุป เนื่องด้วยศักยภาพ และมาตรฐานการรับรองในตัวหลักสูตรการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล หลักสูตรการเรียนรู้  DQ นี้นั้นได้ถูกนำไปใช้สอนเด็กและเยาวชนในประเทศต่าง ๆ กว่า               
110 ประเทศท่ัวโลก อีกด้วย 
 

4. กรณีการดำเนินการนำแนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์มาใช้ในประเทศไทย : 
DQ By AIS 

หลั กสู ตรการเรียนรู้  DQ (Digital Intelligence Quotient) โดย AIS คือ  เครื่ องมื อการวัดผล            
ด้านความฉลาดทางดิจิทัลของเด็ก และเยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 8 -18 ปี ด้วยการใช้เกณฑ์ที่อ้างอิงมาจาก
การคำนวณผลรวมของคะแนนด้านทักษะต่าง ๆ อาทิ ทักษะในการเข้าสังคม ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 
กระบวนการทางความคิด และความตระหนักรู้ด้านดิจิทัล เป็นต้น เพ่ือจุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะ และ
ความฉลาดด้านดิจิทัลให้กับเด็ก ๆ ในการรับมือกับความท้าทาย และแรงกดดันที่เกิดขึ้นภายในโลกออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ159 

โดยหลักสูตรการเรียนรู้ DQ นี้ได้รับการคิดค้น และพัฒนาโดยทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
Nanyang Technological University ของประเทศสิงคโปร์ และ Iowa State University ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา อีกทั้ งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติ อาทิ สภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forums: WEF) องค์ กรเพ่ื อความร่วมมื อและพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ  (Organization for 
Economic Cooperation and Development: OECD) และสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
157 Advanced Info Service PLC. (AIS). เด็ก ๆ จะได้ประโยชน์อะไรจากการเรียน DQ? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 จาก: 
https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 
158 Advanced Info Service PLC. (AIS). What is DQ?: ประโยชน์ที่จะได้รับ. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 จาก: 
https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 
159 Advanced Info Service PLC. (AIS). What is DQ? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 จาก: https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 
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(Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ที่ซึ่งได้ร่วมมือกันจัดตั้ง ‘สมาพันธ์ส่งเสริม
ความฉลาดทางดิจิทัล’ (Coalition for Digital Intelligence: CDI) ขึ้น160     

จากปัจจัยในข้างต้น หลักสูตรการเรียนรู้ DQ นี้จึงได้ถูกนำไปปรับใช้โดยหน่วยงานจำนวนมาก           
ทั้งรัฐบาล สถาบันเพ่ือการศึกษา และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการ 1) ปลูกฝัง
ทัศนคติเด็ก และเยาวชนให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และรับผิดชอบ 2) บริหารเวลาหน้าจอได้ดีขึ้น 3) มี
ความเข้าใจดีขึ้นในเรื่องของการพบปะผู้คนในโลกออนไลน์ เรื่องสิทธิส่วนตัว และเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
4) เพ่ิมทักษะการอ่านข้อมูล และการใช้สื่อออนไลน์ 5) เป็นพลเมืองดิจิทัล ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  6) 
สร้างสุขภาวะออนไลน์ 7) ชักจูงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมดูแล และให้คำแนะนำแก่เด็ก และเยาวชนในการใช้
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนสถาบันการศึกษา ให้มีความเข้าใจ และสนใจเด็กเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของการเป็นพลเมืองดิจิทัล และ 8) มีส่วนช่วยให้เด็กเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจาก
ผลการวิจัย มีข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่า แนวโน้มความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจากโลกไซเบอร์ของเด็ก และ
เยาวชนที่เรียน และผ่านแบบทดสอบของหลักสูตรการเรียนรู้ DQ นั้นมีอัตราลดลงราว ร้อยละ 15161   

โดยบทเรียนภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ DQ นั้นจะประกอบไปด้วย 8 บทเรียน ที่ซึ่งมาพร้อมกับ
แบบทดสอบท้ายบทในแต่ละบทเรียน ได้แก่ : 1) Digital Citizen Identity (สร้างอัตลักษณ์ที่แท้จริง )                 
2) Screen-Time Management (รู้จักบริหารเวลาหน้าจอ) 3) Cyberbullying Management (รู้ว่าควรทำ
อย่างไรเมื่อถูกรังแก) 4) Cyber Security Management (ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย ) 5) Digital Empathy                 
(ใจเขาใจเรา) 6) Digital Footprints (โพสต์อะไรไว้ให้รู้ถึงผลที่จะตามมา) 7) Critical Thinking (ทักษะใน 
การคิดเป็น) และ 8) Privacy Management (รู้สิทธิส่วนตัว)162  

ทั้งนี้ เมื่อเด็ก และเยาวชนเรียน และผ่านแบบทดสอบของทุกบทเรียนภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้      
แล้ว ผู้ปกครอง หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของอีเมลที่ต้องใช้เพ่ือการลงทะเบียนเรียน และรับผลคะแนนภายหลัง
เสร็จสิ้นการเรียนรู้เมื่อครบหลักสูตร จะได้รับใบคะแนน (DQ Individual Report) ที่แสดงให้เห็นว่าเด็กนั้นมี
ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นทั้ง 8 ด้านอย่างไร และมากน้อยเพียงใด ตลอดจนรายละเอียด
การวิเคราะห์ด้านจุดเด่น จุดด้อยของเด็ก และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ปกครอง เพ่ือนำไปปรับใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของเด็กต่อไป163 

ดังนั้น นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ที่เด็ก และเยาวชนจะได้รับแล้ว หลักสูตรการเรียนรู้ DQ นั้น      
ยังถือเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมผู้ปกครองให้สามารถ : 1) ลดความเครียดจากการดุว่าเด็ก และมีความพึงพอใจ
มากขึ้นที่เห็นเด็กในการดูแลมีพัฒนาการในการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์อย่างมีวินัย 

 
160 Advanced Info Service PLC. (AIS). หลักสูตร DQ เชื่อถือได้ขนาดไหน? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 
161 Advanced Info Service PLC. (AIS). เด็ก ๆ จะได้ประโยชน์อะไรจากการเรียน DQ? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 
162 Advanced Info Service PLC. (AIS). บทเรียน DQ มีเนื้อหาอะไรบ้าง? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 .จาก: https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-
is-dq 
163 Advanced Info Service PLC. (AIS). เมื่อเด็กเรียนครบ 8 zones แล้วยังไงต่อ? สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ   หน้า | 128 

และรับผิดชอบมากขึ้น 2) ช่วยปูพ้ืนฐานให้เด็กฝึกทักษะที่สำคัญด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และ 3) ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัย รับผิดชอบ และดูแลตัวเองได้เมื่อเข้าสู่สังคม         
โลกออนไลน์164 

อ้างอิงจากโครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ DQ ดังข้างต้น ลักษณะการปรับใช้หลักสูตรการเรียนรู้ DQ    
ในประเทศไทยนั้นเป็นไปในลักษณะที่ AIS ได้ร่วมมือกับ DQ Institute ประเทศสิงคโปร์ เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและครูลงทะเบียนให้เด็กๆ ได้สนุกกับ DQ Program แบบทดสอบพัฒนาทักษะทางดิจิทัลได้ฟรี 
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ 35 ,000 ครอบครัวแรก โดยให้สมัครได้ที่ www.dqworld.net หลังจากที่ผ่าน                
82 ภารกิจ จาก 8 ทักษะแล้ว ผู้ปกครองจะได้รับใบคะแนนรายงานผลการประเมินว่าเด็กๆ มีความเข้าใจ
ทักษะต่างๆ มากน้อยเพียงใด วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย รวมถึงรับคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงครู
ที่จะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้มีภูมิคุ้มกันที่ดี จัดการความท้าทายต่างๆ ในโลกออนไลน์ที่ อาจจะ   
เกิดข้ึนได้ โดยเฉพาะการถูก Cyberbully มองธรรมชาติของการสื่อสารออนไลน์อย่างเข้าใจและมีสติ 

 
ภาพที่ 52 หน้า DQ Program สำหรับประเทศไทย 
ที่มา:  www.dqworld.net/lang:th/#!/landing 

 
164 Advanced Info Service PLC. (AIS). What is DQ?: ประโยชน์ที่จะได้รับ. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2564 .จาก: 
https://www.ais.co.th/networkforthais/DQ.html#what-is-dq 
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ภาพที่ 53 ตัวอย่างเนื้อหาใน DQ Program สำหรับประเทศไทย 
ที่มา: www.dqworld.net/lang:th/zone/mission/2#!/1/13 

 

 
ภาพที่ 54 ตัวอย่างใบคะแนนแบบทดสอบของหลักสตูรการเรยีนรู้ DQ 

ที่มา: www.dqtest.org/lang:th/ 

http://www.dqworld.net/lang:th/zone/mission/2#!/1/13
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างการวิเคราะห์ทักษะของเด็กโดยการอ้างอิงคะแนนแบบทดสอบของหลักสูตรการเรียนรู้ DQ 
 ประเภท ระดับ หมายถึง 

ทัก
ษะ

กา
รเป

็นพ
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8 
ข้อ

 

การบริหาร
จัดการ 

เวลาที่ใช้บน
หน้าจอ 

 

ต้องได้รับการ 

ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

ทักษะการบริหารเวลาที่ใช้บนหน้าจอ เป็นการวัดความสามารถของเด็กในการบริหาร
เวลาบนหน้าจอ, ความสามารถในการทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกัน, การมสี่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมด้านดิจิทัล ในขณะที่สามารถควบคุมตัวเองได้ เด็กทีไ่ด้คะแนนสูงใน
ทักษะด้านนี้ แสดงว่า: 
• มีความสามารถในการแยกแยะโลกท่ีแท้จริงและโลกไซเบอร ์

• มีความสามารถในควบคุมตัวเอง ในการใช้สื่อเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลข้างเคยีงท่ีเกิดจากการใช้เวลาบนหน้าจอมากเกินไปรวมไปถึงการทำอะไรหลายๆ
อย่างพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการเสพติดสื่อมเีดีย
ออนไลน ์

• สามารถจำกดัเวลาที่ใช้สื่อดจิิทัลมีเดียออนไลนไ์ด้ 
การบริหาร

จัดการ 

ความเป็น
ส่วนตัว 

 

ไม่น่า 

พอใจ 

ทักษะการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวบนโลกไซเบอร์ เป็นการวัดความสามารถ
ของเด็กในการดูแลข้อมลูที่แชร์ออนไลน์ รู้ว่าข้อมลูส่วนตัวหรือของบคุคลอื่นประเภท
ไหนควรหรือไม่ควรเปดิเผย ผู้ทีไ่ดค้ะแนนสูงในทักษะด้านนี้ แสดงว่า: 
• มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างด ี

• สามารถป้องกันข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น 

• ตระหนักว่าความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธ์ิที่มนุษย์ทุกคนพึงมี 
การรับมือกับ

ปัญหา 

การกลั่นแกล้ง
บนโลกไซ

เบอร ์

 

ไม่น่า 

พอใจ 

ทักษะการรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ รับรูส้ถานะการณก์ารกลั่นแกล้งกัน
บนโลกออนไลน์ พร้อมท้ังรับมือกับเหตุการณ์เหล่านีไ้ด้อย่างชาญฉลาด เด็กท่ีมีคะแนน
สูงในทักษะด้านนี้ แสดงว่า: 
• มีวินัยในตัวเอง สามารถใช้สื่อดิจทิัลได้อยา่งปลอดภยั 

• สามารถรับรู้สถานะการณ์การกลัน่แกล้งกันบนโลกไซเบอร์ สามารถรับมือกับ
เหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างราบรื่น 

• รู้จักจดัการกับปญัหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์อย่างเฉลยีวฉลาด รู้จักขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นก่อนท่ีปัญหาจะลุกลามใหญโ่ต 

พลเมืองดิจิทลั 

 ไม่น่า 

พอใจ 

ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลทีม่ีคณุภาพ คือ ความสามารถในการบริหารตัวตนบน
โลกแห่งความเป็นจริงและในโลกไซเบอร์อย่างเหมาะสม นักเรยีนที่มคีะแนนสูงใน
ทักษะนี้ แสดงว่า: 
• มีความเข้าใจโลกดิจิทัล สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมั่นใจ 

• มีความสามารถในควบคุมความประพฤติตัวเองบนโลกไซเบอรไ์ดเ้ป็นอย่างดี 
• เข้าใจถึงการเป็นพลเมืองดีในโลกไซเบอร ์

ความเข้าใจถึง 

ร่องรอยดิจิทัล 

 

ไม่น่า 

พอใจ 

ทักษะการบริหารจัดการกับร่องรอยดิจิทัลที่ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกไซเบอร์ คือ การวัด
ความเข้าใจในเรื่อร่องรอยที่ตนเองทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ ผลกระทบตอ่ชีวิตของเค้า 
นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงในทักษะด้านนี้ แสดงว่า: 
• เข้าใจถึงธรรมชาติของการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ รู้ว่าทุกสิ่งที่ทำไว้บนโลกไซ
เบอร์จะทิ้งหลักฐานท่ีเรียกว่า “ร่องรอยทางดิจิทัล” 
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 ประเภท ระดับ หมายถึง 

• เข้าใจว่าร่องรอยทางดิจิทลัเป็นสิง่ที่อยู่แล้วอยู่เลยไม่หายไปไหน ร่องรอยเหล่านีม้ี
ผลกระทบต่อชีวิตจริง มีผลกระทบต่อช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของตัวบุคคล 

• มีความสามารถในการบริหารจดัการกับร่องรอยทางดิจิทลั 

การบริหาร
ดูแล 

ความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลบนโลก

ไซเบอร ์

 

ต้องได้รับการ 

ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

ทักษะความสามารถในการดูแลความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ คือ ความสามารถใน
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว มีความสามารถในการตั้งรหสัผ่านท่ีแข็งแรง มีความสามารถ
ในการจัดการไวรสั และ โปรแกรมคุกคามคอมพิวเตอร์ เด็กท่ีมคีะแนนสูงในทักษะ
ด้านนี้ แสดงว่า: 
• สามารถจัดการและป้องกันตัวเองจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรม หรือ ซอฟแวร์ที่
คุกคามคอมพิวเตอร ์

• มีความสามารถในการตั้งรหัสผ่านท่ีแข็งแรง สามารถปกป้องรหสัผา่นไม่ให้คนอื่น
นำไปใช้ได ้

ความสามารถ
ใน 

การคิด 
วิเคราะห์ 
แยกแยะ

ข้อมูลบนโลก
ดิจิทัล 

 

น่าพอใจ 

ทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลบนโลกดิจิทลั คือ ทักษะในการแยกแยะ
ข้อมูลที่เป็นจริงหรือเท็จ เนื้อหาทีด่ีมีประโยขน์หรือเป็นอันตราย สามารถแยกแยะคน
ที่เจอบนโลกไซเบอรไ์ด้ว่าเป็นคนดหีรือไมด่ี ผู้ที่มีคะแนนสูงในทักษะด้านนี้ แสดงว่า: 
• มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ พิจารณา ตดัสิน ข้อมลู เนื้อหา และบุคคลใน
โลกไซเบอร์ ได้อย่างด ี

• เข้าใจถึงอันตรายของข้อมูลเท็จและเนื้อหาทีรุ่นแรง ไมเ่หมาะสม รวมไปถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากการติดต่อกับคนที่รู้จักกันบนโลกไซเบอร ์

• แสดงให้เห็นถงึความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลทีเ่ป็นจริงหรือเท็จ ดี
หรือไมด่ี สามารถบอกได้ว่าคนที่พูดคุยกันบนโลกไซเบอร์เป็นคนดีหรือไมด่ี 

การแสดง
น้ำใจบน 

โลกไซเบอรไ์ด้
อย่าง

เหมาะสม 

 

ไม่น่า 

พอใจ 

ทักษะการแสดงน้ำใจบนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม เป็น การวัดทักษะของ
นักเรียนในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ ต่อตนเองและผู้อื่น อย่างเหมาะสม ถูก
กาลเทศะ เด็กที่มีคะแนนสูงในทักษะดังกล่าว แสดงว่า: 
• เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นบนโลกไซเบอร์ แม้ว่าจะไมไ่ด้พบเจอกับ
บุคคลนั้น 

• สามารถรักษาความสมัพันธ์ที่ดีกบัพ่อแม่ ครู และเพื่อน ท้ังในโลกความจริงและใน
โลกไซเบอร ์

• เมื่ออยู่บนโลกไซเบอร์ จะไมด่่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆ ปกป้องผู้อื่นทีถู่กรังแกอย่างไม่
เป็นธรรม 

ที่มา: www.dqtest.org/lang:th/ 
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ภาพที่ 55 เกณฑ์การวิเคราะห์ทักษะของเด็กโดยการอ้างอิงคะแนนแบบทดสอบของหลักสตูรการเรียนรู้ DQ 

ที่มา: www.dqtest.org/lang:th/ 

ท้ายที่สุดหลักสูตรการเรียนรู้ DQ นั้น สำหรับการเข้าใช้งานฟรี จะมีข้อจำกัดสำหรับจำนวนบทเรียน 
และการรายงานคะแนน ซึ่งหากผู้ปกครองหรือครูผู้สอนต้องการใช้งานหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบจะต้อง                  
ทำการสมัครบัญชีประเภทพรีเมียมโดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 
ภาพที่ 56 หากต้องการใช้งานหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบจะต้องทำการสมคัรบญัชีประเภทพรีเมียม 

ที่มา: https://www.dqworld.net/lang:th/zone/missions#!/1#mi3 
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ภาพที่ 57 สรุปการศึกษาแนวทางการจัดการกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี (Best Practice) 
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บทที่ 3 
ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

การศึกษาวิจัยรูปแบบและพฤติกรรมการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับ 
และวิธีการจัดการปัญหากับการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ในมุมมองของสตรี เด็กและเยาวชน  โดยการสำรวจ
ความคิดเห็นของของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสตรี เด็กและเยาวชนตามขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ของสตรี เด็ก
และเยาวชน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,600 ตัวอย่าง ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย ด้วยวิธีการคำนวณ
ตามหลักการวิจัย และ การดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก             
(In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือค้นหาสาระสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ตรง และหรือการรับรู้ 
ผ่านสังคมออนไลน์ที่ เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ ในกลุ่มของสตรี เด็กและเยาวชน ด้วย             
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มาจากสถาบันครอบครัว สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม จำนวนไม่น้อยกว่ า 40 ตัวอย่าง 
ดังแสดงผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพดังต่อไปนี้ 
1. ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

1.1 ขอบเขตของการดำเนินสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศโดยใช้แบบสอบถาม
เชิงปริมาณ และผลการสำรวจ 

1.1.1 ขอบเขตของการดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณ 

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างไดก้ำหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ว่าผู้ตอบต้อง
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เคยมีประสบการณ์ด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  ทั้งด้านผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ 
หรือผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และผู้ใกล้ชิดของผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ  ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เด็กกลุ่มอายุในระดับประถมศึกษา (อายุ 7-14 ปี) โดยจะต้องได้รับอนุญาตจาก
บิดา มารดา และผู้ปกครองหรือทำการตอบแบบสอบถามโดยผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย   

กลุ่มที่  2 เยาวชนกลุ่มอายุในระดับมัธยมศึกษา (อายุ15 -18 ปี) หรือผู้ เกี่ยวข้องกับ
กลุม่เป้าหมาย   

กลุ่มที่ 3 นักศึกษากลุ่มอายุในระดับมหาวิทยาลัย (อายุ 19 -22 ปี) หรือผู้เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย   

กลุ่มที่ 4 สตรี (สตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป หรือไม่ได้อยู่ในสถานะนักศึกษาแล้ว) หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย   

1.1.2 ผลการดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นเชิงปริมาณด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ด้านผลการสำรวจข้อมูลพิจารณาตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ซึ่งได้กำหนดขอบเขตตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์จำนวน 4 ภาคนั้น ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,425 ตัวอย่าง 
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โดยมีผู้ที่ตอบว่ายังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์จำนวน 678 ตัวอย่าง 
และผู้ที่เป็นผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์และเป็นผู้ปกครอง ครอบครัว และผู้ใกล้ชิดของผู้ที่รังแกผู้อ่ืนผ่านโลก              
ไซเบอร์  แต่ไม่อยู่ในขอบเขตกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา จำนวน 73 ตัวอย่าง คงเหลือจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสิ้น 1,674 ตัวอย่าง ดังแสดงภาพรวมของข้อมูลทั้งสิ้นดังนี้ 

 
ภาพที่ 58 ข้อมูลสัดส่วนข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ตอบ 

ตารางที่ 8 สัดส่วนข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ จำนวน ร้อยละ 

ยังไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 678 27.96 
ผู้ที่เป็นผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์และเป็นผู้ปกครอง ครอบครัว                
และผู้ใกล้ชิดของผู้ที่รังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์ แต่ไม่อยู่ในขอบเขต
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 

73 3.01 

กลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 1,674 69.03 
รวม 2,425 100 

เมื่อได้รับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและมีการกระจายตัวทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

โดยมีจำนวนตัวอย่างภูมิภาคละไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง จึงนำมาสู่การรายงานข้อมูลพ้ืนฐานด้านลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์  

1.1.3 ข้อมูลด้านสัดส่วนของประสบการณ์ด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของผู้ตอบ 

 
ภาพที่ 59 การเปรียบเทียบสัดส่วนของประสบการณ์ดา้นการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของผู้ตอบ 
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จากภาพด้านบน พบว่าข้อมูลพ้ืนฐานด้านประสบการณ์ด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของ
ผู้ตอบมีสัดส่วนที่มากที่สุด เป็นผู้ปกครอง ครอบครัว และผู้ใกล้ชิดของผู้ที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มีจำนวนร้อยละ 87.22 ลำดับที่  2 ได้แก่ เป็นผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี มีจำนวนร้อยละ 8.90 ลำดับที่ 3 ได้แก่ เป็นผู้ปกครอง ครอบครัว และผู้ใกล้ชิดของผู้ที่
รังแกผู้อ่ืนผ่านโลกไซเบอร์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จำนวนร้อยละ 3.17 และเป็นผู้เคยรังแกผู้อ่ืนผ่าน            
โลกไซเบอร์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จำนวนร้อยละ 0.72 จากข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาให้เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ทั้งกลุ่มผู้เป็นเจ้าของ
กรณีการกลั่นแกล้งรังแกโดยตรงทั้งในฐานะผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ และกลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว และผู้
ใกล้ชิด โดยได้กำหนดให้มีช่วงระยะเวลาของประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปี เพ่ือให้บริบทของประสบการณ์มี             
ความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันนั้น พบว่ากลุ่มผู้ที่ตอบแบบสำรวจมากที่สุดคือกลุ่มผู้ปกครอง 
ครอบครัว และผู้ใกล้ชิด ซึ่งสะท้อนถึงความใส่ใจในการให้ข้อมูล และการให้ความสำคัญกับการรังแกกันผ่าน
โลกไซเบอร์ของกลุ่มดังกล่าว โดยจะก่อให้เกิดผลดีต่อการออกแบบมาตรการสำหรับผู้ แวดล้อมใกล้ชิดซึ่งมี
อิทธิพลต่อการป้องกัน จัดการและแก้ไข การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์เป็นอย่างมาก  

1.1.4 ข้อมูลด้านสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย  

 
ภาพที่ 60 ข้อมูลด้านสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย 

 

จากภาพด้านบน พบว่าข้อมูลด้านสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย ที่มสีัดส่วนมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มที่ 4 
สตรีและผู้ใกล้ชิด มีจำนวนร้อยละ 36.20 ลำดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ 3 นักศึกษากลุ่มอายุในระดับมหาวิทยาลัย 
ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิด  มีจำนวนร้อยละ 33.93 ลำดับที่  3 ได้แก่  กลุ่มที่  2 เยาวชนกลุ่มอายุในระดับ
มัธยมศึกษา ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิด จำนวนร้อยละ 19.83 และกลุ่มที่ 1 เด็กกลุ่มอายุในระดับประถมศึกษา 
ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิด จำนวนร้อยละ 10.04 
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1.2.4 ข้อมูลด้านสถานะทางเพศของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ภาพที่ 61 ข้อมูลด้านสถานะทางเพศของกลุ่มเป้าหมาย 

จากภาพด้านบน พบว่าข้อมูลด้านสถานะทางเพศของกลุ่มเป้าหมาย ที่มสีัดส่วนมากท่ีสุด ได้แก่ เพศ

หญิง มีจำนวนร้อยละ 66.49 ลำดับที่ 2 ได้แก่ เพศชาย มีจำนวนร้อยละ 24.43 ลำดับที่ 3 ได้แก่ และเพศ

หลากหลาย จำนวนร้อยละ 9.08 

1.2.5 ข้อมูลด้านช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย  

 
ภาพที่ 62 ข้อมูลด้านช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย 

จากภาพด้านบน พบว่าข้อมูลพื้นฐานด้านช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีสัดส่วนมากท่ีสุด ได้แก่ ช่วง

อายุ 19-22 ปี มีจำนวนร้อยละ 31.30 ลำดับที่ 2 ได้แก่ ช่วงอายุ 23-30 ปี มีจำนวนร้อยละ 22.40 ลำดับที่ 3 

ได้แก่ ช่วงอายุ 15-18 ปี จำนวนร้อยละ 18.22   
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1.2 ผลการสำรวจพฤติกรรมเบื้องต้นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
1.2.1 พฤติกรรมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อ 1 วันของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ภาพที่ 63 ข้อมูลด้านพฤติกรรมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ต่อ 1 วันของกลุ่มเป้าหมาย 

จากภาพด้านบน พบว่าโดยภาพรวมด้านพฤติกรรมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อ 1 วันของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน สามารถจัดลำดับการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อ 1 วันมากที่สุด ลำดับ 
ที่ 1 ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต 4-6 ชั่วโมงต่อ 1 วัน จำนวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 28.32 ลำดับที่ 2 ได้แก่  
การใช้อินเทอร์เน็ต 8-10 ชั่วโมงต่อ 1 วัน จำนวน 446 คน คิดเป็นร้อยละ 26.64 ลำดับที่ 3 ได้แก่ การใช้
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาที่มีโอกาส จำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89   

 หากจำแนกตามประเภทกลุ่มเป้าหมายจะพบว่า กลุ่มประถมศึกษา จำนวน 168 คน มีพฤติกรรม
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อ 1 วัน เป็นลำดับมากท่ีสุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต 4-6 ชั่วโมง
ต่อ 1 วัน  กลุ่มมัธยมศึกษา จำนวน 332 คน มีพฤติกรรมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อ 1 วัน เป็นลำดับ
มากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต 8-10 ชั่วโมงต่อ 1 วัน จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.82  
กลุ่มมหาวิทยาลัย จำนวน 568 คน มีพฤติกรรมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อ 1 วัน เป็นลำดับมากท่ีสุด 
ลำดับที่ 1 ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต 8-10 ชั่วโมงต่อ 1 วัน จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 30.46  

กลุ่มสตรี จำนวน 606 คน มีพฤติกรรมปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อ 1 วัน เป็นลำดับมากที่สุด 
ลำดับที่ 1 ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต 4-6 ชั่วโมงต่อ 1 วัน จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 31.02  
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1.2.2 พฤติกรรมลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 ภาพที่ 64 ข้อมูลลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมาย 

จากภาพด้านบน พบว่าโดยภาพรวมพฤติกรรมลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด จำนวน 1,674 คน สามารถจัดลำดับจากมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ซื้อแพ็กเกจ
อินเทอร์เน็ตด้วยตนเองเป็นรายเดือน จำนวน 807 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21 ลำดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย
ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย WIFI ที่ไม่ต้องเสียคำใช้จ่ายเป็นส่วนมาก เช่น ที่บ้าน ร้านค้า ชุมชน หรือ
สถานศึกษา จำนวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 24.61 ลำดับที่ 3 ได้แก่ ผู้ปกครองหรือครอบครัวเป็นผู้จ่าย
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้ จำนวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 21.39   

 หากจำแนกตามประเภทกลุ่มเป้าหมายจะพบว่า กลุ่มประถมศึกษา จำนวน 168 คน              
มีพฤติกรรมลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นลำดับมากท่ีสุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ ผู้ปกครองหรือครอบครัวเป็นผู้จ่าย
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้ จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.81   

กลุ่มมัธยมศึกษา จำนวน 332 คน มีพฤติกรรมลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นลำดับมากที่สุด 
ลำดับ ที่ 1 ได้แก่ ผู้ปกครองหรือครอบครัวเป็นผู้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตให้ จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.17  

กลุ่มมหาวิทยาลัย จำนวน 568 คน มีพฤติกรรมลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นลำดับมากที่สุด 
ลำดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองเป็นรายเดือน จำนวน 280 คน คิด
เป็น ร้อยละ 49.30  

กลุ่มสตรีจำนวน 606 คน มีพฤติกรรมลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นลำดับมากที่สุด ลำดับที่ 
1 ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองเป็นรายเดือน จำนวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.95  
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1.2.3 แพลตฟอร์มสื่อสังคมที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานบ่อยท่ีสุด 

 
ภาพที่ 65 ข้อมูลแพลตฟอร์มสื่อสงัคมที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานบ่อยที่สุด 

จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายภาพรวมได้ว่ากลุ่มเป้าหมายใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคม
ออนไลน์บ่อยที่สุด คือ แพลตฟอร์ม Facebook เนื่องจากเป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็น
ส่วนใหญ่ มีหลากหลายฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งาน อาทิ การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ การรับชมวิดิทัศน์ใน
แพลตฟอร์มการใช้ Story การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น แต่หากพิจารณาจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายจะพบว่า 
กลุ่มเด็กประถมศึกษาจะใช้งานแพลตฟอร์ม Youtube มากที่สุด เนื่องจากช่วงวัยนี้กำลังเป็นช่วงวัยแห่ง        
การเรียนรู้ ซึ่งช่องทาง Youtube เป็นสื่อที่เด็กกลุ่มนี้สามารถเลือกเปิดรับเนื้อหาสาระบันเทิง และใช้สร้าง
ความเพลิดเพลินได้มากกว่า อีกทั้งยังมีเนื้อหารายการที่ดึงดูดการใช้งานมากกว่า  และประการสำคัญ         
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ตามข้อกำหนดการสมัครบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มทางสังคมอ่ืนๆ นั้นกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีอายุขั้นต่ำ 13 ปี 
ตามประกาศของทาง The Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA165  

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มใน 3 ลำดับแรกนั้น พบว่าโดย
ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคมบ่อยที่สุด เป็นลำดับมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ Facebook 
จำนวน 452 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ลำดับที่ 2 ได้แก่ Line จำนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 18.74 ลำดับที่ 3 
ได้แก่ Youtube จำนวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 18.68   

1.3  ผลการสำรวจด้านรูปแบบและพฤติกรรมการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 
 1.3.1  สถานการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์รังแก ข่มขู่คุกคามบนพื้นที่ไซเบอร์ 

ภาพที่ 66 สถานการณ์ก่อนเกดิเหตุการณ์รังแก ข่มขู่คุกคามบนพื้นทีไ่ซเบอร ์

จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามต่อสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์
รังแก ข่มขู่ คุกคามบนพื้นที่ไซเบอร์ แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ผู้รังแกหรือผู้ถูกรังแก
ประสบมากที่สุด โดยมากเกิดจากการรังแกโดยที่ไม่เคยรู้จักหรือพูดคุยกับผู้รังแกหรือผู้ถูกรังแกมาก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่าย การโพสต์หรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักเป็นเรื่องที่
สามารถทำได้ง่ายเช่นกัน การทำร้ายผู้อ่ืนโดยที่ไม่รู้จักกันในชีวิตจริงให้ได้รับความเจ็บปวดทางใจง่ายกว่าเป็น           

 
165 The Children’s Online Privacy Protection Act : https://www.csoonline.com/article/3605113/coppa-explained-how-this-law-protects-
childrens-privacy.html 
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ผู้ที่รู้จักกันในชีวิตจริง เพราะเมื่อกระทำไปแล้วไม่ต้องเผชิญหน้ากัน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกหรือ
ผลกระทบของผู้อ่ืน อีกทั้งยังไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้กระทำ ผู้กระทำรู้สึกจะปลอดภัยเมื่อไปทำร้ายผู้อ่ืน 
เนื่องจากผู้ถูกกระทำนั้นไม่สามารถเอาผิดจากผู้กระทำได้ เพราะไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงผู้กระทำและเป็นเรื่องง่ายต่อ
การว่าร้ายผู้อ่ืนผ่านแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างในการให้แสดงความคิดเห็น เพราะการทำร้ายคนอ่ืนด้วยวิธีนี้ไม่ต้อง
พบตัวก็สามารถทำร้ายใครก็ได้ ถ้าไม่ชอบหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักก็ตาม เมื่อกระทำแล้วรู้สึกสะใจ รู้สึก
ว่าตนเองได้รับชัยชนะ ก็จะทำอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน และไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับ         
การรังแกกลับในชีวิตจริง จึงทำให้ผู้กระทำเลือกที่จะแสดงอำนาจผ่านไซเบอร์กับบุคคลที่ไม่รู้จักกันในชีวิตจริงแทน 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์รังแก ข่มขู่ คุกคามบนพ้ืนที่
ไซเบอร์ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1 ,674 คน สามารถจัดลำดับจากมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ เกิด 
การรังแกโดยที่ไม่เคยรู้จักหรือพูดคุยกับผู้รังแกหรือผู้ถูกรังแกมาก่อน จำนวน 520 คน คิดเป็นร้อยละ  31.06 
ลำดับที่ 2 ได้แก่ เป็นผู้ที่รู้จักกันในชีวิตจริงแต่ไม่สนิทกันและไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน จำนวน 367 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.92 ลำดับที่ 3 ได้แก่ เป็นผู้ที่รู้จักกันในชีวิตจริงแบบที่ไม่สนิทกัน แต่มีปัญหากันส่วนตัว จำนวน 
255 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.23   
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1.3.2 รูปแบบและพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย 

 
ภาพที่ 67 รูปแบบและพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย 

จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประเด็นของรูปแบบและพฤติกรรม
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบและ
พฤติกรรมการรังแกที่ประสบมากที่สุด คือ การใช้ความรุนแรงทางวาจา โจมตี  ให้ร้าย หรือ ก่อให้เกิด           
ความเกลียดชัง เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณะทาง
กายภาพ การแต่งกาย การสร้างเรื่องโกหก หรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตของคนผู้อ่ืน อาจรวมถึงการแชร์
ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้เจ้าตัวอับอายหรือทำลายชื่อเสียง เพ่ือมุ่งร้ายไปยังผู้ถูกกระทำ 
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หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมรูปแบบและพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่
เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน สามารถจัดลำดับจากมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ การใช้
ความรุนแรงทางวาจา โจมตี  ให้ร้าย หรือ ก่อให้เกิดความเกลียดชัง จำนวน 1,160 คน คิดเป็นร้อยละ 69.30 
ลำดับที่ 2 ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเสียหาย เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง  อับอาย ถูกดูหมิ่น หรือได้รับความเกลียดชังจากผู้คนรอบข้าง จำนวน 596 คน คิดเป็นร้อยละ 35.60 
ลำดับที่ 3 ได้แก่ การก่อกวน คุกคาม หรือการขู่กรรโชกทางไซเบอร์ จำนวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 28.67  

1.3.3 ลักษณะกิจกรรมในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ที่มักเกิดการรังแก ข่มขู่หรือคุกคาม 

 
 ภาพที่ 68 รูปแบบและพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย 

จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายภาพรวมของลักษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถามได้ว่า
ผู้ใช้งาน ในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มักเกิดการรังแก ข่มขู่ หรือคุกคามนั้น ได้แสดงความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ การใช้งานลักษณะของฟังก์ชั่นแสดงความเห็นต่อการโพสต์ข้อความ ภาพ เรื่องราว 
(Comment) เนื่องจากเป็นรูปแบบและพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ง่ายที่สุด การมุ่งร้ายไปยัง
ผู้ถูกกระทำ มีลักษณะเปิดกว้างแบบไม่เจาะจงบุคคลใดบุคลหนึ่ง ซึ่งการแสดงความคิดเห็นในช่อง Comment 
ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางความคิดมากนัก เห็นโพสต์ข้อความ ภาพ หรือเรื่องราวอย่างไรก็กดแป้นพิมพ์
อักษรลงไปและกดส่งข้อความแบบนั้นไปยังเจ้าของโพสต์ 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมลักษณะกิจกรรมในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์            
ที่มักจะเกิดการรังแก ข่มขู่ หรือคุกคามกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน สามารถจัดลำดับจากมาก
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ที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ ฟังก์ชั่นแสดงความเห็นต่อการโพสต์ข้อความ ภาพ เรื่องราว (Comment) จำนวน             
982 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 ลำดับที่ 2 ได้แก่ กรุ๊ปแชทของกลุ่มเพ่ือน หรือกลุ่มย่อยต่าง ๆ จำนวน 713 คน            
คิดเป็นร้อยละ 42.59 ลำดับที่ 3 ได้แก่ ฟังก์ชั่นการแชทคุยกันส่วนตัว (Chatbox, Direct Message) จำนวน 
647 คน คิดเป็นร้อยละ 38.65  

1.3.4  สถานการณ์การให้ความสำคัญกับ “การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์” ของสถานศึกษา
หรือสังคมแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ภาพที่ 69 การให้ความสำคญักับ “การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์” ของสถานศึกษาหรือสังคมแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย 

จากแผนภูมิข้างต้น ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถ
อธิบายภาพรวมต่อประเด็นของสถานการณ์การให้ความสำคัญกับ “การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์” ขอ ง
สถานศึกษาหรือสังคมแวดล้อม โดยส่วนมากให้ความคิดเห็นว่า ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในประเด็นนี้ จึง
เป็นข้อสังเกตได้ว่า ถึงแม้จะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความสำคัญกับการรังแกกันผ่านไซเบอร์ แต่ถ้า
สถานศึกษาหรือสังคมแวดล้อมไม่เห็นถึงความสำคัญ ไม่มีการจัดทำมาตรการที่ชัดเจน ไม่มีระบบความ
ช่วยเหลือที่ให้สถานศึกษาสามารถมีอำนาจในการจัดการได้ หรือถ้าไม่สร้างมาตรฐานให้คุณครูหรือสถานศึกษา
ดำเนินการ  ทำให้สังคมในสถานศึกษาหรือสังคมแวดล้อมเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย โดยไม่มีความกังวลว่าจะโดน
รังแก ซึ่งสังคมในสถานศึกษาหรือสังคมแวดล้อมควรมีมาตรการ มีระบบการป้องกัน ระบบการแจ้งเหตุภายใน
ที่ทำให้รู้ว่าเริ่มมีการรังแกกัน โดยไม่ปล่อยผ่านไปโดยเห็นเป็นเรื่องปกติ และไม่เพิกเฉยต่อผู้ถูกรังแก 
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หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมการให้ความสำคัญกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์
ของสถานศึกษาหรือสังคมแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน สามารถจัดลำดับจากมาก
ที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ สถานศึกษาหรือสังคมแวดล้อมยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในประเด็นนี้ จำนวน 995 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.44 ลำดับที่ 2 ได้แก่ สถานศึกษาหรือสังคมแวดล้อมมีการดำเนินการหากมีเหตุการณ์
รังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ จำนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20  ลำดับที่ 3 ได้แก่ สถานศึกษาหรือสังคม
แวดล้อม มีผู้ใหญ่ที่ให้ความสำคัญ จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75  

1.4  ผลการสำรวจด้านบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 
 1.4.1 ความคิดเห็นหลังจากผ่านประสบการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 

 
ภาพที่ 70 ความคิดเห็นหลังจากผา่นประสบการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร ์

จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามต่อประเด็นด้านบทเรียนหลังจาก
ผ่านประสบการณ์การรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ ซึ่งความคิดเห็นโดยรวมส่วนใหญ่ต้องการให้มีกฎหมายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ เพ่ือการคุ้มครอง
และป้องกันการกลั่นแกล้งผ่านไซเบอร์โดยตรง ถ้าหากต้องพิจารณาบทลงโทษตามกฎหมาย จำเป็นต้อง



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ    หน้า | 147 

พิจารณาจากกฎหมายทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ือนำมาเป็นบทลงโทษ ซึ่งไม่ได้
ครอบคลุมด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยตรง จึงไม่มีบทลงโทษท่ีชัดเจนนัก ซึ่งทำให้ผู้ที่กระทำผิดไม่รู้สึก
ว่าสิ่งที่ทำคือสิ่งที่ผิด จึงเกิดการทำซ้ำ ๆ เพราะทำแล้วไม่ได้รับผลหรือบทลงโทษ แต่สิ่งที่ผู้ถูกกระทำได้รับ คือ 
การได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจ หรืออาจส่งผลกระทบให้เกิดอะไรขึ้นอีกหลายอย่าง 

แต่หากจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายจะพบว่า มีเพียงกลุ่มประถมศึกษาที่ให้ความคิดเห็นว่าอยากให้
ครอบครัวมีความรู้เรื่องการรับมือการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์มากที่สุด  จากการศึกษาพบว่าผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ไม่ทราบวิธีการสื่อสารกับเด็ก ไม่ทราบวิธีการรับมือปัญหาที่เกิดขึ้น บางครั้งไม่รู้ว่าบุตรหลานพบเจอ
สถานการณ์ใดๆ  ในโรงเรียนบ้าง อาจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็ก ๆ มักจะมีการรังแกกัน จึงเห็นว่าไม่ใช่
เรื่องสำคัญ แต่ช่วงวัยนี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว เนื่องด้วยเปรียบเสมือนเป็นที่ปลอดภัยสำหรับ
กลุ่มเด็กประถมศึกษา 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดต่อความคิดเห็นหลังจากผ่าน
ประสบการณ์ การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ จำนวน 1,674 คน สามารถจัดลำดับจากมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ 
ควรมีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ จำนวน 1,126คน คิดเป็นร้อยละ 67.26 ลำดับที่ 
2 ได้แก่ อยากให้ครอบครัวมีความรู้เรื่องการรับมือการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ จำนวน 936 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 55.91 ลำดับที่ 3 ได้แก่ อยากให้มีสื่อที่ให้ความรู้เรื่องการรับมือการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ จำนวน 
914 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6  
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1.4.2 ความเห็นต่อประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่สุดหลังจากผ่านประสบการณ์การรังแกกัน
ผ่านโลกไซเบอร์ 

 
ภาพที่ 71 ความเห็นต่อประเด็นท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคที่สุดหลังจากผา่นประสบการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
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จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นต่อประเด็นที่เป็น
ปัญหาอุปสรรคที่สุด หลังจากผ่านประสบการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ซึ่งแสดงความคิดเห็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ การไม่มีกฎหมายหรือบทลงโทษที่ชัดเจน ไม่สามารถนำคนกระทำผิดมาลงโทษได้ จึงเกิด            
การผลิตซ้ำหรือทำซ้ำไปซ้ำมา ทำให้ผู้กระทำไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำคือสิ่งที่ผิด เพราะไม่ได้รับบทลงโทษ หรือลงโทษ
แล้วก็ได้รับการปล่อยให้ออกมากระทำผิดซ้ำเหมือนเดิม ซึ่งบทลงโทษตามกฎหมายต้องอ้างอิงถึงกฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
เพ่ือนำมาเป็นบทลงโทษ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยตรง 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่กลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นต่อประเด็นที่เป็น
ปัญหาอุปสรรคที่สุดหลังจากผ่านประสบการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ใน 3 ลำดับแรกนั้น พบว่าโดย
ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวเป็นลำดับมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ การไม่มี
กฎหมาย หรือบทลงโทษที่ชัดเจน จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 12.54 ลำดับที่ 2 ได้แก่ การใช้วิธีการ
กล่าวถึงโดยไม่ระบุชื่อ พูดลอย ๆ การแซะ166 ทำให้จัดการได้ยาก จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 10.18 
ลำดับที่ 3 ได้แก่ การที่ไม่สามารถควบคุมการรังแกได้ เนื่องจากข้อมูลกระจายบนแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว 
จำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6  

 
166 การแซะ เป็นกิริยาที่เป็นที่นิยมใช้บนโลกออนไลน์โดยมีลักษณะเป็น คำพูดเหนบ็แนม เชือดเฉือน หรือถากถาง โดยไมก่ล่าวชื่อบุคคลโดยตรง แต่
มีนัยยะพอให้ทราบว่าเอย่ถึงผู้ใด 
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1.4.3 ผลกระทบจากการรังแก/ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

 
ภาพที่ 72 ผลกระทบจากการรังแก/ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ต่อกลุม่เป้าหมาย 
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จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้รับผลกระทบจากการรังแกหรือถูกรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ไม่มั่นใจในตัวเองหรือสิ่งที่
ตัวเองกำลังทำ จากการศึกษาพบว่า ผู้ถูกรังแกมักได้รับผลกระทบด้านจิตใจ ทำให้เสียความมั่นใจในตัวเอง 
หวาดระแวงสิ่งรอบตัว รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามลำดับต่อมา คือ ความรู้สึก
หดหู่ใจ รู้สึกอับอาย บางรายมีกระทบมากจนเป็นโรคซึมเศร้าส่งผลต่อด้านร่ างกาย ยกตัวอย่างเช่น หาก
ผู้กระทำโพสต์รูปหรือความลับส่วนตัวที่น่าอับอายของเหยื่อลงในสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดสาธารณะ ถึงแม้ว่า          
ผู้กลั่นแกล้งจะกระทำการเพียงครั้งเดียว แต่คนอ่ืน ๆ ยังโพสต์แสดงความคิดเห็นในแง่ลบลงในช่องทาง
สาธารณะที่คนอ่ืนจะมาอ่านหรือตอบกลับได้เรื่อย ๆ ซึ่งทำให้ความอับอายและความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับ
ผู้ถูกกระทำซ้ำไปซ้ำมา 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการรังแกหรือ
ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ จัดลำดับจากมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ ไม่มั่นใจในตัวเอง หรือสิ่งที่ตัวเองกำลังทำ 
จำนวน 1,124 คน คิดเป็นร้อยละ 67.14 ลำดับที่ 2 ได้แก่ รู้สึกหดหู่ใจ จำนวน 855 คน คิดเป็นร้อยละ 51.08  
ลำดับที่ 3 ได้แก่ รู้สึกอับอาย ไม่อยากไปเข้าสังคมในชีวิตจริง จำนวน 854 คน คิดเป็นร้อยละ 51.02  
 1.5  ผลการสำรวจด้านวิธีการจัดการปัญหากับการรังแกในมุมมองของสตรี เด็กและเยาวชน 

 1.5.1  สิ่งท่ีกลุ่มเป้าหมายคิดถึงเมื่อถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์  

 
ภาพที่ 73 สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคิดถงึเมื่อถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร ์
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จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากคิดถึงสิ่งใดเป็นลำดับแรก
เมื่อถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ทำไมต้องเกิดขึ้นกับตัวเรา 
จากการศึกษาพบว่า ผู้กระทำมักมีลักษณะการเลือกเหยื่อที่มีสิ่งที่แตกต่างกันในการโจมตี หรือมีลักษณะที่ดู
แล้วรังแกได้ง่าย ซึ่งผู้ถูกกระทำจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเหตุใดเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์จึงเกิด
ขึ้นกับตัวเอง เหตุผลที่ถูกเลือกรังแก ได้แก่ รูปร่างหน้าตา ฐานะทางสังคม ความแตกต่างทางความคิด เพศ 
ศาสนา เป็นต้น 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน คิดถึง
เมื่อถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์นั้น มีลำดับมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ ทำไมต้องเกิดขึ้นกับตัวเรา จำนวน 1,011 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.39 ลำดับที่ 2 ได้แก่ ตนเองทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 787 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 
ลำดับที่ 3 ได้แก่ คู่กรณีรู้สึกมีปัญหาจากสาเหตุใด จำนวน 643 คน คิดเป็นร้อยละ 38.41   

1.5.2 บุคคลที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้ช่วยในการฟื้นฟู เยียวยา หลังเหตุการณ์รังแกผ่าน
พื้นที่ไซเบอร์ 

 
ภาพที่ 74 บุคคลที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้ช่วยในการฟื้นฟู เยียวยา หลังเหตุการณ์รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร ์
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จากแผนภูมิข้างต้น โดยภาพรวมสามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้
ครอบครัวเป็นผู้ช่วยในการฟ้ืนฟู เยียวยา หลังเหตุการณ์ รังแกผ่านพ้ืนที่ ไซเบอร์  รองลงมาเป็นเพ่ือน            
จากการศึกษาพบว่า ทุกคนต้องการครอบครัวคอยสนับสนุนอยู่ข้าง ๆ เวลาประสบปัญหา คอยรับฟังความรู้สึก
และคอยให้เป็นกำลังใจเท่านั้น หากพิจารณาจำแนกตามประเภทกลุ่มเป้าหมายจะพบว่า กลุ่มประถมศึกษา 
กลุ่มมัธยมศึกษา และกลุ่มสตรีจะแสดงความต้องการให้บุคคลในครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการฟ้ืนฟู 
เยียวยา หลังเหตุการณ์รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ ซึ่งในทางกลับกัน มีเพียงกลุ่มมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ต้องการ
เพ่ือนมากกว่าครอบครัว นั้นแสดงให้เห็นว่า ถ้าพ่อแม่รับฟัง เข้าใจในตัวเด็ก เปิดทางให้ลูกระบายความในใจ 
เขาก็ไม่จำเป็นต้องนำเรื่องไปปรึกษาเพ่ือน เพราะเพ่ือนที่อยู่วัยเดียวกันมักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา แต่
พ่อแม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าในการใช้เหตุผลนำมาแก้ปัญหา เพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือพ่อแม่มักไม่
มีเวลาให้ลูก  ช่วงวัยที่ห่างกันทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกคิดหรือพูดออกมา อาจมีการใส่อารมณ์ไปบ้าง จนทำให้เด็ก
เลือกที่จะไปปรึกษาเพ่ือนมากกว่า 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมบุคคลที่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน 
ต้องการให้ช่วยในการฟ้ืนฟู เยียวยา หลังเหตุการณ์รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์นั้น มีลำดับมากที่สุด ลำดับที่ 1 
ได้แก่ ครอบครัว จำนวน 1,088 คน คิดเป็นร้อยละ 64.99 ลำดับที่ 2 ได้แก่ เพ่ือน จำนวน 995 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.44 ลำดับที่ 3 ได้แก่ ต้องการความรู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเยียวยาด้วยตัวเอง จำนวน 622 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 37.16  
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1.5.3  วิธีการที่กลุ่มเป้าหมายใช้จัดการเม่ือเกิดการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 

 
ภาพที่ 75 วิธีการที่กลุ่มเป้าหมายใช้จัดการเมื่อเกิดการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร ์

จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามด้านวิธีการที่ใช้จัดการเมื่อเกิด           
การรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์นั้น ค่าเฉลี่ยรวมที่มากที่สุดพบว่า มีการใช้ฟังก์ชั่น Report ที่แพลตฟอร์มโดยตรง 
แต่หากพิจารณาจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายจะพบว่า กลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมัธยมศึกษาจะแจ้งครอบครัว
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และผู้ปกครองของตนเองมากที่สุด แต่ก็ยังมีกลุ่มมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการกดรายงานฟังก์ชั่น Report ที่
แพลตฟอร์มโดยตรงเหมือนกับกลุ่มมหาวิทยาลัยและกลุ่มสตรีที่จะใช้ฟังก์ชั่น Report ที่แพลตฟอร์มโดยตรง
มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมัธยมศึกษายังเป็นช่วงวัยที่กำลังเติบโตและมีวุฒิภาวะ           
ทางความคิดไม่เท่ากับผู้ใหญ่จึงต้องพ่ึงพาผู้ปกครองให้ช่วยตัดสินใจ ช่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับ         
กลุ่มมหาวิทยาลัยและกลุ่มสตรีเป็นช่วงวัยที่สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยตัวเองได้ จึงเลือกใช้
วิธีการกดรายงานฟังก์ชั่น Report ที่แพลตฟอร์มโดยตรงดีกว่า 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน มีวิธีการที่
ใช้ในการจัดการเมื่อเกิดการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สามารถจัดลำดับจากมากท่ีสุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ ใช้ฟังก์ชั่น 
Report ที่แพลตฟอร์มโดยตรง จำนวน 742 คน คิดเป็นร้อยละ 44.32 ลำดับที่ 2 ได้แก่ จัดการผู้รังแกโดยตรง 
หรือคุยถึงปัญหา หรือตั้งกลุ่มคุยปัญหา จำนวน 500 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87  ลำดับที่ 3 ได้แก่ เพิกเฉยต่อ
ประเด็นนั้น เพราะไม่ต้องการให้รุนแรงมากข้ึน จำนวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21  

 
1.5.4  การดำเนินการเมื่อเป็นผู้ที่กำลังพบเห็นเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 

 

ภาพที่ 76 การดำเนินการเมื่อเป็นผู้ที่กำลังพบเห็นเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 

จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีการดำเนินการเมื่อเป็นผู้ที่
กำลังพบเห็นเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยพิจารณาจากสามลำดับแรก พบว่า การแสดง         
ความคิดเห็นเป็นลำดับมากท่ีสุด คือ หากเป็นกลุ่มคนที่รู้จักจะเตือนว่าคือสิ่งที่ทำอยู่คือการบูลลี่  รองลงมาเป็น
หากเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักจะทำการกดรายงานไปยังแพลตฟอร์ม (report) และลำดับสาม คือ กดรายงานไปยัง
แพลตฟอร์ม (report) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใคร ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อ
เปลี่ยนสถานะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แทนผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ จะมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น            
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กล้ากดรายงานในแพลตฟอร์มมากข้ึน เพื่อไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาในเหตุการณ์ได้รับผลกระทบและเป็นการเตือนสติ
ผู้กระทำแทน 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามจะดำเนินการเมื่อเป็นผู้ที่กำลัง
พบเห็นเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น สามารถจัดลำดับจากมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ หากเป็น
กลุ่มคนที่รู้จักจะเตือนว่าคือสิ่งที่ทำอยู่คือการบูลลี่ จำนวน 1,100 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71 ลำดับที่ 2 ได้แก่ 
หากเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักจะทำการกดรายงานไปยังแพลตฟอร์ม (report) จำนวน 907 คน  คิ ด เป็ น ร้อยละ 
54.18 ลำดับที่ 3 ได้แก่ กดรายงานไปยังแพลตฟอร์ม (report) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใคร จำนวน 709 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.35  

1.5.5  สาเหตุที่พบเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ แล้วไม่ดำเนินการใดๆ 

 
ภาพที่ 77 สาเหตุที่พบเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ แล้วไม่ดำเนินการใดๆ 

จากแผนภูมิข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม แสดงความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันต่อสาเหตุที่พบเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์แล้วไม่ดำเนินการใด ๆ ส่วนใหญ่มักไม่
ต้องการให้เกิดเป็นความขัดแย้งในชีวิตจริง และลำดับถัดมากังวลว่าจะถูกคุกคามกลับหรือโดนกลั่นแกล้ง
เพ่ิมเติมจากการศึกษาพบว่า ผู้ถูกกระทำจะหลีกหนีปัญหาเพ่ือลดการปะทะและไม่ให้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
จริง เพราะเกิดการรับรู้ภายในใจว่าการรังแกจะมีระดับความรุนแรงเกิดขึ้นหากมีการตอบโต้ ดังนั้นหากปัญหา          
ที่เกิดขึ้นไม่มีการจัดการอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้กระทำไม่ได้รับผลลัพธ์ของการกระทำที่ไม่เหมาะสม            
จึงทำให้การรังแกเป็นเรื่องสนุกสำหรับผู้กระทำ 
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หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมของสาเหตุที่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 
คน เมื่อพบเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์แล้วไม่ดำเนินการใด ๆ สามารถจัดลำดับสาเหตุจากมาก
ที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ ไม่ต้องการให้เกิดเป็นความขัดแย้งในชีวิตจริง จำนวน 970 คน คิดเป็นร้อยละ 57.95 
ลำดับที่ 2 ได้แก่ กังวลว่าจะถูกคุกคามกลับ หรือกลั่นแกล้งเพ่ิมเติม จำนวน 894 คน คิดเป็นร้อยละ 53.41 
ลำดับที่ 3 ไดแ้ก่ ผู้ใกล้ชิดไม่เห็นความสำคัญของปัญหา จำนวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 26.94  

1.5.6 พฤติกรรมการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  

 
ภาพที่ 78 พฤติกรรมการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแกไ้ขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ (สามารถเลือกได้หลายคำตอบ) 

จากแผนภูมิข้างต้น ด้านพฤติกรรมการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซ
เบอร์ สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การหาข้อมูลจาก
การกดค้นหาใน google เนื่องจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสามารถค้นคว้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการ
คำตอบและหาทางออกของปัญหา ซึ่งชุดข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายเนื้อหาให้เปรียบเทียบกัน
ได้ แตกต่างจากการหาข้อมูลช่องทางอ่ืนที่ต้องรอเวลาทำการของหน่วยงาน การเลือกวิธีที่จะค้นหาข้อมูลเอง
จึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เข้าถึงข้อมูลได้ไวที่สุด   

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมพฤติกรรมการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา          
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน ซึ่งลำดับมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ 
กดค้นหาใน google จำนวน 1,301 คน คิดเป็นร้อยละ 77.72 ลำดับที่ 2 ได้แก่ ปรึกษาเพ่ือน จำนวน 763 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.58 ลำดับที่ 3 ได้แก่ สอบถามผู้ใหญ่ จำนวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ 29.99 และลำดับที่ 4 
ได้แก่ สอบถามสายด่วนสุขภาพจิต จำนวน 479 คน คิดเป็นร้อยละ 28.61 
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1.6  ข้อเสนอแนะต่อวิธีการจัดการปัญหากับการรังแก  
1.6.1 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในมิติของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกันผ่าน

โลกไซเบอร์ 

 
ภาพที่ 79 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในมติิของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 

จากแผนภูมิข้างต้น ด้านความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในมิติของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ           
การรังแกกัน ผ่านโลกไซเบอร์ สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งให้ความสำคัญลำดับแรก คือ ควรมีกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ เนื่องจาก
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายลงโทษด้านนี้โดยเฉพาะ แต่นำกฎหมายด้านอื่นมาอ้างอิงถึงบทลงโทษ ซึ่งกฎหมาย
ที่มียังมีข้อบังคับที่ไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งในแต่ละประเด็นนั้นมีความละเอียดอ่อนต่างกัน และยังถูกจัดการไม่ถูก



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ    หน้า | 159 

วัตถุประสงค์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ยังไม่มีวิธีการใดที่ทำเป็นข้อกำหนดที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเรื่อง
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ทั้งหมด 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 
คน ในมิติของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์มีลำดับมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ ควรมี
กฎหมายที่เฉพาะเจาะจงด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  จำนวน 1,154 คน คิดเป็นร้อยละ 68.94 ลำดับที่ 
2 ได้แก่ ควรมีการกำหนดโทษสำหรับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่ชัดเจน จำนวน 1,069 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.86 ลำดับที่ 3 ได้แก่ ควรมีหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะ จำนวน 949 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.69  

1.6.2  ประเภทของสื่อที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ การ
รังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  

 
ภาพที่ 80 ประเภทของสื่อท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการให้เผยแพร่ข้อมลูความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
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จากแผนภูมิข้างต้น ด้านประเภทของสื่อที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่าต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องด้วยสื่อออนไลน์มีบทบาท
กับสังคมปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์ซึ่งมีอยู่
มากมายเพราะสะดวกต่อการรับข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าช่องทางอ่ืน 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมประเภทของสื่อที่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 
1,674 คน ต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ เป็นลำดับมากที่สุด 
ลำดับที่ 1 ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 985 คน คิดเป็นร้อยละ 58.84 ลำดับที่ 2 ได้แก่ จัดทำในรูปแบบ
การโฆษณาเพ่ือใช้เผยแพร่ได้หลายช่องทาง จำนวน 802 คน คิดเป็นร้อยละ 47.91 ลำดับที่ 3 ได้แก่ Website 
จำนวน 769 คน คิดเป็นร้อยละ 45.94  
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1.6.3  ข้อเสนอแนะสำหรับ "ภาครัฐ" เพื่อการจัดการปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 

 
ภาพที่ 81 ข้อเสนอแนะสำหรับ "ภาครัฐ" ในการจัดการปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 

จากแผนภูมิข้างต้น ด้านข้อเสนอแนะสำหรับ "ภาครัฐ" เพ่ือการจัดการปัญหาการรังแกกันผ่าน           
โลกไซเบอร์ สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งให้ความสำคัญ
ลำดับแรก คือ การมีกฎหมายเกี่ยวกับ Cyberbullying เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายลงโทษด้านนี้
โดยเฉพาะ ยังไม่มีวิธีการใดที่ทำเป็นข้อกำหนดที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเรื่องการรังแกกัน               
ผ่านโลกไซเบอร์ทั้งหมด แต่นำกฎหมายด้านอื่นมาอ้างอิงถึงบทลงโทษเท่านั้น 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมของข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ ในการจัดการปัญหา
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน แสดงความคิดเห็นจากลำดับมากที่สุด 
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ลำดับที่ 1 ได้แก่ มีกฎหมายเกี่ยวกับ Cyberbullying จำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ลำดับที่ 2 ได้แก่ 
มุ่งเป้าการสร้างความเข้าใจตั้งแต่วัยเด็ก จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 14.48 ลำดับที่ 3 ได้แก่ จัดตั้งศูนย์
ดูแลคุ้มครองการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยเฉพาะ จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6  

1.6.5 ข้อเสนอแนะสำหรับ "สำนักงาน กสทช." เพื่อการจัดการปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 

 
ภาพที่ 82 ข้อเสนอแนะสำหรบั "สำนักงาน กสทช." เพื่อการจัดการปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์   
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จากแผนภูมิข้างต้น ด้านข้อเสนอแนะสำหรับ "สำนักงาน กสทช." เพ่ือการจัดการปัญหา               
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ สามารถอธิบายได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม ซึ่งให้ความสำคัญลำดับแรก คือ 
จัดตั้งศูนย์ดูแลคุ้มครองการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยเฉพาะ หากจำแนกตามประเภทกลุ่มเป้าหมายจะ
พบว่า กลุ่มประถมศึกษา ต้องการให้ความรู้ด้านการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือปกป้อง
ตนเองเบื้องต้น กลุ่มมัธยมศึกษาให้ความสำคัญกับการมุ่งเป้าการสร้างความเข้าใจตั้งแต่วัยเด็ก และ             
กลุ่มมหาวิทยาลัยและกลุ่มสตรีแสดงความคิดเห็นเหมือนกันคือ ควรจัดตั้งศูนย์ดูแลคุ้มครองการรังแกกันผ่าน
โลกไซเบอร์โดยเฉพาะ 

หากพิจารณาเป็นลำดับ พบว่าโดยภาพรวมของข้อเสนอแนะสำหรับสำนักงาน กสทช. เพ่ือ    
การจัดการปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ที่กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 1,674 คน แสดงความคิดเห็น
จากลำดับมากที่สุด ลำดับที่ 1 ได้แก่ จัดตั้งศูนย์ดูแลคุ้มครองการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยเฉพาะ จำนวน 
256 คน คิดเป็นร้อยละ 15.31 ลำดับที่ 2 ได้แก่ กระตุ้นให้สื่อไม่ผลิตเนื้อหาที่เป็นตัวอย่างของการรังแกกัน                     
ผ่านโลกไซเบอร์ จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 13.98 ลำดับที่ 3 ได้แก่ มุ่งเป้าการสร้างความเข้าใจตั้งแต่            
วัยเด็กจำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 13.78  

2. ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

การดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือค้นหาสาระสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ตรง และหรือการรับรู้ ผ่านสังคมออนไลน์                 
ที่เก่ียวข้องกับการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ ในกลุ่มของสตรี เด็กและเยาวชน ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มา
จากสถาบันครอบครัว สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและเยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
ออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ตัวอย่าง ได้ดำเนินการศึกษาดังแสดง
รายละเอียดด้านผลการเก็บข้อมูล และผลการสัมภาษณ์เชิงลึกดังต่อไปนี้ 

2.1 การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ประสบการณ์ตรง และหรือการรับรู้ ผ่านสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ            

การรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ ในกลุ่มของสตรี เด็กและเยาวชน โดยวิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก                  
(In-Depth Interview) ได้ดำเนินการตามของเขตของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 

1) กลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 
2) กลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่                

ไซเบอร์อันประกอบด้วย 
2.1) สถานศึกษา  
2.2) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและเยาวชน  
2.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ 
2.4) หน่วยงานภาครัฐ  
2.5) ภาคประชาสังคม  
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ซึ่งดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบพบหน้าทางโปรแกรมสัมภาษณ์ออนไลน์ (Face to face 

interview) และโดยวิธีการโทรศัพท์สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

ดังแสดงข้อมูลหน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกดังนี้ 

 
ภาพที่ 83 สรุปภาพรวมของการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interview) จำแนกตามประเภทของผู้ให้ข้อมูล 

ตารางที่ 9  แสดงรายนามและหน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ตำแหน่ง องค์กร 
1. กลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 

1. (สงวนนาม) นักศึกษามหาวิทยาลัย (สงวนข้อมูล) 

2. (สงวนนาม) นักศึกษามหาวิทยาลัย (สงวนข้อมูล) 
3. (สงวนนาม) นักศึกษามหาวิทยาลัย (สงวนข้อมูล) 

4. (สงวนนาม) นักศึกษามหาวิทยาลัย (สงวนข้อมูล) 

5. (สงวนนาม) สตรีที่ทำงานแล้ว (สงวนข้อมูล) 
2. กลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์               

2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
6. อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์  อาจารย์ประจำคณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

7. อาจารย์สิวาลัย จินเจือ  
 

อาจารย์ประจำคณะ
เทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ตำแหน่ง องค์กร 

8. ครูธีรพงศ์ มีสัตย์  ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
9. ครูวรรณวนัช ราชรักษ์  ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดสมัยคงคา 

10. ครูสิทธิพงษ์ ปานนาค  ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

11. ครูสุคนธ์ฑา  พันธเสน ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนกระทุ่มแบน ”วิเศษสมุทคุณ” 
12. ครูศิวัช ปรีเปรม  

  
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนาวินัย
นักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 

2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและเยาวชน  

13. คุณอรณิชชา เพ็ญวรรณ ที่ปรึกษาครอบครัว  เพจ ครูพีช ที่ปรึกษาครอบครัว 
14. คุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักจิตวิทยาเชิงบวก  Life Education Thailand 

15. ผศ.ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ นายกสมาคมฯ  สมาคมเเนะเเนวเเห่งประเทศไทย 
16. ผศ.ดร.สมร แสงอรุณ  ประธานเครือข่ายฯ เครือข่ายสมาคมแนะแนวแห่ง

ประเทศไทย ภาคอีสาน  

17. อาจารย์พิชญ์มณฑน์  
ลีกำเนิดไทย   

ประธานเครือข่ายฯ  
 

เครือข่ายสมาคมแนะแนวแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

18. ผศ.ดร.ญาณินท์ คุณา  
 

ประธานเครือข่ายฯ  
 

เครือข่ายสมาคมแนะแนวแห่ง
ประเทศไทย ภาคเหนือ 

19. แพทย์หญิงโชษิตา  
ภาวสุทธิไพศิฐ   

จิตแพทย์  
 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข 

20. แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ 
  

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต 
ที่ 13 

กรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข 

21. คุณดิษยา มีเพียร  
 

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
พิเศษ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ระบบงานป้องกันการกระทำ
ความผิดของเด็กและเยาวชน
และการส่งเสริมเครือข่าย  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
 

2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย 

22. คุณโอภาส ภูครองนาค
  

 ผู้อำนวยการศูนย์   
 

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน 
การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 

23. คุณกิตติภัต เทียมทินกฤต เจ้าหน้าที่ กลุ่มขับเคลื่อน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
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ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ตำแหน่ง องค์กร 

  
 

การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือสังคม   

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

24. คุณรัชญา กุลณพงษ์  
 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายความยั่งยืน  
 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จำกัด (DTAC) 

25. คุณจารุวรรณ พวงผกา 
  

ผู้จัดการโครงการ safe 
internet 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จำกัด (DTAC) 

26. คุณประพาฬพงษ์ มากนวล  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
องค์กรเพ่ือสังคม  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (TRUE) 

27. คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม
  

หัวหน้าฝ่ายงาน
ประชาสัมพันธ์   

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จำกัด (AIS 

28. คุณสุรางคณา วายุภาพ
  
 

ผู้อำนวยการสำนัก และ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) 

2.4 หน่วยงานภาครัฐ  
29. คุณชนัณภัสร์ วานิกานุกูล
  
 

ผู้อำนวยการส่วนนโยบาย 
และแผน 
 

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

30. ดร.ธนกร  ศรีสุขใส  
 

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์

31. คุณนันทา ไวคกุล 
  

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

32. คุณปชุมมพร ชัยรัตน์ 
  
 

เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน  
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

33. คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดี  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

2.5 ภาคประชาสังคม  
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ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ตำแหน่ง องค์กร 

34. คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิ มูลนิธิรักษ์ไทย 
35. คุณชยากร บุทเสน  เจ้าหน้าที่โครงการ  มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

36. คุณพรพรรณ ทองทนงศักดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการ  มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

37. คุณพัชรี ไหมสุก  หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี  มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
38. คุณกรวิณท์ วรสุข   
 

ผู้เชี่ยวชาญงานสังคม
สงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉิน / 
นักศิลปะบำบัด 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี  
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

39. คุณจิตรา นวลละออง  
  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี  
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

40. คุณญาณี  รัชต์บริรักษ์
  
 

รักษาการผู้อำนวยการสำนัก
สร้างเสริมระบบสื่อและ 
สุขภาวะทางปัญญา 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

41. คุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
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2.2 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  
การสรุปสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือค้นหาสาระสำคัญเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ตรง และหรือการรับรู้ ผ่านสังคมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ ในกลุ่มของ
สตรี เด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการรายงานตามประเด็นโครงสร้างในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

2.2.1 สถานการณ์ต่อประเด็นการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ในปัจจุบัน 

2.2.1.1 สถานการณ์การให้ความสำคัญต่อประเด็นการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 84 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ทีน่่าสนใจต่อประเด็นที่มาของการให้ความสำคัญต่อประเด็นการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ในปัจจุบัน 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่
คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า มุมมองความคิดเห็นด้านสถานการณ์ในประเด็นปัญหาการรังแกกัน              
ผ่านโลกไซเบอร์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนั้น มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสถานะของบุคคล ซึ่ง
อาจมีคุณลักษณะบางประการที่สามารถเชื่อมโยงถึง หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบุคคลในสถานะอ่ืนได้ 
กล่าวคือ ในมุมมองความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเอง ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้นถือเป็น           
ความน่ากังวลที่ระดับความรุนแรงของทั้งปัญหา และผลกระทบเชิงลบนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งสร้างความไม่พอใจ หรืออารมณ์ความรู้สึกอึดอัดให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องด้วยปัญหา
ดังกล่าวนั้นสามารถพบได้โดยทั่วไปภายในสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มคุณครู สถาบันการศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรเกี่ยวข้องกลับมองว่าปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเด็ก หรือเป็นคุณลักษณะของ
พัฒนาการด้านช่วงวัย ที่ในภาพรวมไม่ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างจริงจังมากนัก 

อย่างไรก็ตาม มุมมองความคิดเห็นภายของกลุ่มเด็กและเยาวชนในลักษณะดังข้างต้น 
กลับมี ความสอดคล้องกันกับมุมมองความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ หรือในกรณีนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญ            
ด้านจิตวิทยา ผู้ซึ่งมีโอกาสได้เข้าถึง และรับทราบเกี่ยวกับปัญหาจากการให้ข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่ประสบ
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ปัญหาเองโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของความคิดเห็นในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคม และองค์กรอ่ืน ๆ นั้น ยังคงเป็นไปในลักษณะที่จำกัด กล่าวคือ มุ่งเน้นการดำเนินการ            
ตามโครงสร้างขององค์กรเป็นหลัก และรับทราบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในระหว่างกระบวนการดำเนินงาน  
ตามข้ันตอนเท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะที่ปราศจากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ เพ่ือจุดประสงค์ในการตระหนัก หรือทำ
ความเข้าใจอย่างแท้จริง  

2.2.2 อุปสรรคในการดำเนินงานด้านการป้องกัน หรือการจัดการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ใน

ปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 85 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการป้องกัน  

หรือการจดัการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ในปัจจุบัน 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก
ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานด้านการป้องกัน หรือการจัดการแก้ ไข
ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในปัจจุบันนั้นคือ โครงสร้าง บริบททางสังคม หรือรูปแบบการยึดมั่น และ
ปรับใช้วัฒนธรรมบางประการของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตัวแปรที่สำคัญที่สุด หรือทัศนคติของ
บุคคลทุกคนในสังคม กล่าวคือ การที่ประเทศไทยยังไม่มี พ.ร.บ. หรือกฎหมาย รวมไปจนถึงบทลงโทษผู้กระทำ
ผิด และแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือ เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำอย่างมีประสิทธิภาพ และจริงจังนั้น ส่งผล
กระทบให้บุคคลทุกคน ที่มีสถานะเป็นหนึ่งในส่วนของความรับผิดชอบที่มีภาระหน้าที่ผูกพันต่อสังคมส่วนรวม 
ยังไม่ถูกกระตุ้นให้ตระหนัก เข้าใจ หรือเห็นความสำคัญของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์อย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการขาดความเชื่อมโยง หรือความต่อเนื่องในกระบวนการได้มาซึ่งความตระหนักรู้
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ดังกล่าวเช่น การที่เด็กรายหนึ่งต้องประสบเหตุการณ์การถูกรังแกผ่านระบบออนไลน์ แม้จะทำการชี้แจงต่อ
ผู้ปกครองของตนเอง กลับไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ต่อได้ ด้วยเพราะอิทธิพลภายในสถานศึกษาที่คุณครูอาจ
สื่อสารผ่านรูปแบบการแสดงออกด้านพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวว่า การเอาเรื่องบุคคลผู้กระทำผิดหมายถึง เด็กมี               
ความอ่อนไหวและอ่อนแอมากกว่าเด็กรายอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน ในมิติของกระบวนการดำเนินการทาง
กฎหมาย เด็กและผู้ปกครองก็อาจไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินงาน และอาจต้องพบกับผลลัพธ์ที่
ล้มเหลว ในท้ายที่สุด สิ่งเดียวที่สังคมรอบตัวเด็ก ได้ตระหนักรู้จากเหตุการณ์ดังกล่าวคือ เป็นกรณีตัวอย่างของ
ความล้มเหลวจากการพยายามในการหยุดยั้งปัญหา    

2.2.2 สาเหตุของการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

 
ภาพที่ 86 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นสาเหตุของการถูกรังแกผ่านพื้นท่ีไซเบอร ์

หรือการจดัการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ในปัจจุบัน 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก
ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า สาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์
นั้น โดยทั่วไป มีจุดเริ่มต้นจาก “ปัจจัยเฉพาะส่วนบุคคล” หรือคุณลักษณะส่วนบุคคล อาทิ รูปลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ภายนอก เป็นต้น รวมไปจนถึงพ้ืนฐานทางทัศนคติ ที่เป็นผลลัพธ์อันเนื่องมาจากลักษณะ รูปแบบ 
และวิธีการเลี้ยงดูที่บุคคลใด ๆ ได้ประสบมาตั้งแต่เด็ก และความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในมิติของสิ่งที่เป็น
นามธรรม และเป็นรูปธรรม ที่ในกรณีนี้ ทัศนคติคือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการแสดงออกด้านพฤติกรรม 
หรือวิธีการให้ได้มาซึ่งความต้องการส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความแตกต่างที่เป็นไปโดย
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หลากหลายในสังคม ความต้องการส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ อาจส่งเสริม สนับสนุน ต่อต้ าน ส่งผลกระทบ 
หรือมีอิทธิพลเหนือความต้องการส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน  

ในท้ายที่สุด หากความต้องการส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ ได้รับผลกระทบ ทั้งในเชิงบวก และ
เชิงลบ จากความต้องการส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองจึงเกิดขึ้น เพ่ือจุดประสงค์ใน
การมุ่งปกป้องความต้องการส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งมักเป็นไปในลักษณะของการแสดงออกด้านพฤติกรรม 
หรือการกระทำใด ๆ ที่มองข้ามหลักความถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และการเห็นคุณค่าของเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยเพราะวิธีการดังกล่าวถือเป็นวิธีการที่ง่า ย และ
รวดเร็วที่สุด ในการบรรลุจุดประสงค์ที่บุคคลใด ๆ ต้องการ ในอีกนัยหนึ่ง โลกไซเบอร์ คือ เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงมากในการช่วยให้บุคคลใด ๆ ได้มาซึ่งความต้องการส่วนบุคคลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย 

2.2.3 รูปแบบของการถูกรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

 
ภาพที่ 87 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นรูปแบบของการถูกรังแกผ่านพื้นท่ีไซเบอร ์

หรือการจดัการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ในปัจจุบัน 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก
ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า รูปแบบ หรือพฤติกรรมการแสดงออกโดยบุคคลใด ๆ ที่มีเพ่ือจุดประสงค์        
ในการรังแกบุคคลอ่ืนผ่านโลกไซเบอร์นั้น เป็นไปในลักษณะของการแสดงอำนาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง           
เหนือบุคคลผู้ซึ่งเป็นเป้าหมาย ที่โดยมาก มักเป็นบุคคลที่อาจมีอำนาจ ศักยภาพ หรืออิทธิพลน้อยกว่าบุคคล
ผู้กระทำอย่างเด่นชัดในมิติใดมิติหนึ่ง อาทิ ภาพลักษณ์ หรือลักษณะทางกายภาพ มาตรฐานความงาม             
ส่วนบุคคล ทักษะความสามารถพิเศษ ความชอบส่วนบุคคลที่มีรูปแบบ ชื่อเสียง หรือภาพลักษณ์ในลักษณะที่
ขอบเขตความนิยมนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างแพร่หลายในวงกว้าง รวมไปจนถึงพ้ืนฐาน หรือสถานะทางสังคม            
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เป็นต้น ในกรณีนี้คุณลักษณะร่วมที่มักพบได้ในการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงลบคือ การใช้คำพูด รูปภาพ 
หรือคลิปวิดีโอที่สื่อสารถึงความหมายที่หยาบคาย ลดทอนคุณค่าตัวบุคคล มุ่งตัดสิน หรือเปรียบเทียบ และ
โน้มน้าว หรือเชิญชวนให้บุคคลที่สามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเชิงลบในลักษณะเดียวกัน    

2.2.4 วิธีการและช่องทางที่ใช้รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

2.2.4.1 วิธีการที่ใช้รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

 
ภาพที่ 88 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นวิธีการที่ใช้รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร ์

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่
คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า วิธีการ หรือการกระทำโดยบุคคลใด ๆ ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการรังแกบุคคล
อ่ืนผ่านโลกไซเบอร์นั้น เป็นไปในลักษณะของการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงก้าวร้าว รุนแรง ด้วยการสื่อสาร           
ในรูปแบบของการโพสต์คำพูด ข้อความ รูปประโยคในลักษณะต่าง ๆ รวมไปจนถึงรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือ           
การแสดงออกเชิงประจักษ์ในลักษณะใด ๆ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม ที่มุ่งด่าทอ โจมตี ว่าร้าย และลดทอน
คุณค่า หรือระดับความมั่นใจในตนเองของเหยื่อ ยิ่งไปกว่านั้น รูปแบบการแสดงออกเหล่านั้นมักมีคุณลักษณะ
ที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่สามเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น และเข้ามาร่วมสานต่อความรุนแรงให้บานปลาย
มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน  
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2.2.4.2 ช่องทางที่ใช้รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

 

ภาพที่ 89 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นช่องทางที่ใช้รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร ์

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่
คุกคามรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า ช่องทาง หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บุคคลใด ๆ ใช้เพ่ือจุดประสงค์ใน           
การรังแกบุคคลอ่ืนผ่านโลกไซเบอร์นั้น ได้แก่ แพลตฟอร์มเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นได้รับความนิยมอย่างมาก            
ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังถือเป็นช่องทางสาธารณะที่บุคคลทุกคน
สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระอีกด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, Line รวมไปจนถึง
พอร์ทัลสาธารณะอย่างเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม และแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ เป็นต้น 

2.2.5 ผลกระทบเมื่อถูกรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

 
ภาพที่ 90 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นผลกระทบเมือ่ถูกรังแกผ่านพ้ืนท่ีไซเบอร ์
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก
ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า หากกล่าวถึงประเด็นด้านผลกระทบจากปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
ในกรณีนี้ เหยื่อผู้ถูกกระทำคือ บุคคลที่สาธารณะมองว่าเป็น “ผู้เสียหายอย่างแท้จริง” เนื่องด้วยสถานะที่         
ตกเป็นผู้ถูกกระทำโดยไม่สามารถตอบโต้ได้ โดยมาก ในมุมมองของสาธารณะ ผลกระทบที่เหยื่อผู้ถูกกระทำ
ต้องประสบคือ ปัญหาด้านสภาพจิตใจ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้าน 
การใช้ชีวิตในสังคม รวมไปจนถึงปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงผลกระทบ
ด้านสภาพจิตใจเป็นสำคัญ ในบางกรณี ทั้งผู้กระทำผิด และพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ก็อาจเป็นบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งในมิติของประสบการณ์เมื่อในครั้งอดีตที่เคยตกเป็นเหยื่อ 
และในมิติของความรู้สึกผิด ภายหลังการกลับใจ    

2.2.6 พฤติกรรม และวิธีการจัดการปัญหาภายหลังจากถูกรังแก 

 
ภาพที่ 91 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นพฤติกรรม และวิธีการจดัการปญัหาภายหลังจากถูกรังแก 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก
ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า การแสดงออกด้านพฤติกรรม และวิธีการจัดการปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ          
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น ในเบื้องต้น “การไม่ตอบโต้ผู้กระทำผิด” คือ ลักษณะของปฏิกิริยาตอบสนอง
แบบอัตโนมัติของเหยื่อผู้ถูกกระทำ เพ่ือจุดประสงค์ในการยับยั้ง หรือลดแนวโน้มความร้ายแรงของปัญหาที่
อาจเป็นไปในลักษณะที่รุนแรง ยืดเยื้อ และสร้างผลกระทบเชิงลบมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาตอบสนอง
ในลักษณะนิ่งเฉยของเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นมักได้รับการรับรู้ หรือเข้าใจโดยบุคคลแวดล้อมว่า เหยื่อผู้ถูกกระทำ
ไม่รู้สึกเจ็บปวด ไม่มีความต้องการในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และอาจรับได้กับเหตุการณ์ในลักษณะ
เดียวกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ บุคคลที่เคยตกเป็นเหยื่อมักต้องกลายเป็นเป้าหมายที่จะถูกกระทำ 
ซ้ำ ๆ โดยบุคคลหรือการกระทำในลักษณะเดียวกัน 
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ในท้ายที่สุด แนวทางการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาในรูปแบบต่าง ๆ อาจไม่สร้างผลกระทบเชิง
บวกให้กับเหยื่อผู้ถูกกระทำได้ เช่นเดียวกันกับที่ผู้กระทำผิด และพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์อาจไม่เกิด
กระบวนการตระหนักรู้ในด้านทัศนคติ ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์กลายเป็น
ประเด็นปัญหาทางสังคมเชิงโครงสร้าง ที่มีอิทธิพลฝังรากลึกในสังคม และไม่อาจจัดการแก้ไขให้หมดไปอย่าง
สิ้นเชิงได้  

2.2.7 การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 

 
ภาพที่ 92 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นการเยยีวยาผู้ไดร้ับผลกระทบจากการรังแกผ่านพ้ืนท่ีไซเบอร์ 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก
ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า รูปแบบการเยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำ ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากปัญหา 
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ณ ปัจจุบันนั้น เป็นไปในลักษณะของ “การเยียวยา รักษาตนเองของเหยื่อ
ผู้ถูกกระทำ” กล่าวคือ ด้วยเพราะข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ และความชัดเจนของมาตรการ นโยบาย หรือ 
ข้อกฎหมายใด ๆ ในปัจจุบันนั้น ส่งผลกระทบให้สังคมไทยในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังคงไม่มีการสร้างสรรค์
แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบในการช่วยเหลือ เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำ ดังนั้น การเลือกตัดสินใจ
กระทำการใด ๆ อย่างสอดคล้องกันกับความต้องการของเหยื่อผู้ถูกกระทำเอง จึงกลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่
เหยื่อสามารถกระทำได้โดยปราศจากการรอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 

กล่าวคือ เหยื่อผู้ถูกกระทำมักเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตนเองให้ได้มากที่สุด และมีประสิทธิภาพ            
มากที่สุด อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ที่ระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบนั้นมีมากเกินความสามารถ          
ในการแบกรับของตัวเหยื่อเอง เหยื่อผู้ถูกกระทำจึงเริ่มเลือกพิจารณาที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด            
ที่เหยื่อผู้ถูกกระทำรู้สึกไว้วางใจในการบอกเล่าปัญหา มากที่สุด ในอีกนัยหนึ่ง เพ่ือนสนิท ผู้ปกครอง คุณครู 
และบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่เหยื่อผู้ถูกกระทำสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด       
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2.2.8 ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  

2.2.8.1 การส่งเสริมให้มีนโยบาย มาตรการ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการในการเกิด Cyber Bullying 

 

ภาพที่ 93 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นที่การส่งเสรมิให้มีนโยบาย มาตรการ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการในการเกิด Cyber Bullying 

1) การป้องกันก่อนจะเกิดการ Cyber Bullying 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ           

การข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ            
การป้องกันการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า การส่งเสริมนโยบาย มาตรการ หรือแนวปฏิบัติที่
ดี เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน
นั้น สิ่งที่สำคัญซึ่งอาจเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีที่สามารถคาดหวังได้มากที่สุด คือ “การสร้างให้สังคม
กลายเป็นสังคมที่ตระหนักรู้อย่างแท้จริง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสาเหตุที่อาจส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหา ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหา และแนวทางการจัดการแก้ไข หรือเยียวยาบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ นอกจากนี้ “ทักษะด้านดิจิทัล” คือ อีกปัจจัยสำคัญที่ควรค่าแก่           
การปลูกฝัง ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมด้วยเช่นเดียวกัน ในฐานะพัฒนาการทาง
สังคมที่สอดคล้องกันกับความก้าวหน้า หรือสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณลักษณะของนโยบาย มาตรการ หรือ             
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในมิติใด ๆ นั้น ควรประกอบไปด้วยคุณลักษณะแบบ “บูรณาการ” หรือเชื่อมโยงบุคคล 
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หรือตัวแปรทุกภาคส่วนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าเทียมกัน อาทิ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันสังคม สถาบันสื่อ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์กรท้องถิ่น หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ที่มีล้วนแต่มีอิทธิพลในการส่งเสริม สร้างสรรค์ให้เกิด
กระบวนการพัฒนาสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง 

2) การจัดการหากเกิด Cyber Bullying 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ            

การข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ             
การป้องกันการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า กระบวนการด้านการจัดการ แก้ไขปัญหาเมื่อมี
เหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ขึ้นนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด ประการแรก คือ การที่บุคคลทุกคนในสังคมมี
ความตระหนักรู้ในปัญหา และมีความกล้าหาญที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องโดยปราศจากความกลัว  
ความกังวล หรืออคติ ในลักษณะใด ๆ จากสังคม โดยเฉพาะกับเหยื่อผู้ถูกกระทำที่เป็นบุคคลเพศหญิง ยิ่งไป
กว่านั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ควรเร่งดำเนินการสร้างสรรค์กระบวนการ
ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกันกับภาระผูกพันต่อสังคมส่วนรวม อย่างรวดเร็ว และมั่นคงที่สุด 
เพ่ือจุดประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ แก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการให้
ความช่วยเหลือ เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำ และการลงโทษบุคคลผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ระบบ  

3) การฟ้ืนฟูและเยียวยาหลังการเกิด Cyber Bullying 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ             

การข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ           
การป้องกันการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า การมุ่งฟ้ืนฟู เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำที่ต้องเผชิญ
กับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์พ้ืนที่ หรือช่องทาง วิธีการเข้าถึง
ช่องทาง และแนวปฏิบัติภายในช่องทางด้านกระบวนการฟ้ืนฟู เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำดังกล่าว ให้มี             
การดำเนินไปในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของโอกาสการเข้าถึงโดยกลุ่มเหยื่อ 
ที่ควรเป็นไปอย่างง่ายไม่ซับซ้อน และมุ่งรักษาสิทธิด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของเหยื่อ
ผู้ถูกกระทำอย่างแท้จริง ในทางเดียวกัน หลักสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา 
รวมไปจนถึงสภาพแวดล้อมของสังคมโดยรอบตัวเหยื่อนั้น ควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ และ
ศักยภาพในการคงไว้ซึ่งกระบวนการเยียวยา รักษาเหยื่อที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน   
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2.2.8.2 การส่งเสริมให้มีนโยบาย มาตรการ หรือแนวปฏิบัติด้วยมิติของผูเ้กี่ยวข้อง 

 
ภาพที่ 94 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นการส่งเสรมิให้มีนโยบาย มาตรการ หรือแนวปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้องกับมิติของผู้เกี่ยวข้อง 

2.8.2.1 มาตรการที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำ 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก

ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมหรือสร้างสรรค์มาตรการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มิติของ “ผู้กระทำ” เป็นสำคัญนั้น ควรเป็นไปในลักษณะของการตระหนักถึงความสำคัญของ “การกำกับดูแล
บุคคล ตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก ในลักษณะที่มุ่งสนับสนุน และส่งเสริมการค้นหา และสร้างตัวตนที่มีประสิทธิภาพ
ของตนเอง” โดยสถาบันครอบครัว ร่วมกันกับการสนับสนุนของสถาบันการศึกษา และสภาพแวดล้อมของ
สังคมโดยรอบ เพ่ือจุดประสงค์ในการให้โอกาสบุคคลใด ๆ ได้มีเรียนรู้  ลองผิดลองถูก ฝึกฝนทักษะ                    
การวิเคราะห์ ที่มีอิทธิพลต่อทักษะด้านการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมให้กับตนเอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ การจดจำ เรียนรู้ และรับทราบเกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงประจักษ์อย่าง
เป็นระบบ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องให้บุคคลดังกล่าวสามารถเติบโตขึ้นกลายเป็น
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ และประโยชน์ต่อสังคมภาพรวมได้อย่างแท้จริง เนื่องด้วยประสบการณ์ด้านการเรียนรู้
เชิงบวกที่ได้รับการปลูกฝังไว้อย่างเป็นระบบ จนท้ายที่สุด สามารถพัฒนากลายเป็นทัศนคติที่ถูกต้องที่บุคคล  
ใด ๆ ยึดถือเป็นสำคัญได้   

2.8.2.2 มาตรการที่เหมาะสมสำหรับผู้อยู่แวดล้อมในเหตุการณ์ ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก

ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
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รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า รูปแบบการส่งเสริม หรือสร้างสรรค์มาตรการที่เหมาะสมแก่การปรับใช้ เพ่ือ
จุดประสงค์ในการลด หรือจัดการ แก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยพิจารณาจากมิติของ “พยาน 
ผู้พบเห็นเหตุการณ์” เป็นสำคัญนั้น ควรเป็นไปในลักษณะของการมุ่งสร้างความตระหนัก ค่านิยม และ             
การสร้างพ้ืนที่ที่ปลอดภัยให้กับกลุ่มพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถออกมาเรียนรู้ รับทราบ ให้ความช่วยเหลือ 
หรือแม้กระทั่งแทรกแซงปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือไปจากมิติด้านการกระตุ้น และผลักดัน
ให้พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้รับทราบถึงความสำคัญของสถานะของตนเองแล้ว การนำเสนอข้อมูลให้พยาน 
ผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้รับทราบเช่นเดียวกันเกี่ยวกับบทลงโทษ หรือผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจาก                
การเลือกนิ่งเฉย หรือมองข้ามปัญหาใด ๆ อาจครอบคลุมถึงอะไรบ้างนั้น ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่หน่วยงาน                   
ที่ เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ควรให้               
ความเชื่อมั่นสำหรับ “พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์” คือวิธีการให้ความช่วยเหลือ แจ้งเหตุอย่างมีความปลอดภัย
ต่อตนเอง และไม่เปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเหตุต่อบุคคลที่สามด้วย  

 
ภาพที่ 95 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นการส่งเสรมิให้มีนโยบาย มาตรการ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง           

กับมิติของผู้เกี่ยวข้อง 

2.8.2.3 มาตรการที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกกระทำ 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก

ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ ไซเบอร์ สรุปได้ว่า รูปแบบการส่งเสริม หรือสร้างสรรค์มาตรการที่ เหมาะสมแก่การปรับใช้                 
เพ่ือจุดประสงค์ในการลด หรือจัดการ แก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยพิจารณาจากมิ ติของ 
“เหยื่อผู้ถูกกระทำ” เป็นสำคัญนั้น ควรเป็นไปในลักษณะของการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม           
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อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของปัญหา และแนวทางการเยียวยาปัญหาด้านสุขภาพจิต ที่ควรเป็นไป
อย่างหลากหลาย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกันกับความต้องการของเหยื่อผู้ถูกกระทำในแต่ละกลุ่มประเภท 
นอกจากนี้ การเร่งพัฒนาให้กระบวนการดำเนินการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสังคมไทย โดยเฉพาะ            
อย่างยิ่งด้านจำนวนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ทรัพยากรที่จำเป็น และพ้ืนที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงในกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือ เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้น ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ            
ของมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับให้การความช่วยเหลือ เยียวยา และส่งเสริมกลุ่มเหยื่อผู้ถูกกระทำได้  

2.8.2.4 มาตรการที่เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มที่ให้บริการในประเทศไทย 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก

ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า ประเด็นด้านรูปแบบการส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสมแก่การปรับใช้ โดย
พิจารณาจากมิติของ “ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพ่ือการสื่อสารออนไลน์” เป็นสำคัญนั้น พบว่า เป็นไป               
ในลักษณะของความต้องการให้ “ผู้ให้บริการ” เป็นสื่อกลาง คนกลาง หรือตัวกลางระหว่างเด็กและเยาวชน 
และปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในโลกไซเบอร์ กล่าวคือ ผู้ให้บริการควรมุ่งสร้างสรรค์กระบวนการดำเนินงาน
ในลักษณะที่ส่งเสริมให้แพลตฟอร์มสามารถดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบ ต่อผู้ใช้งานปลายทางได้แม้เพียงชั่วคราวผ่านระบบการแจ้งเตือนในรูปแบบใด ๆ อย่างไรก็ดี 
ภายหลังการแจ้งเตือน ผู้ให้บริการควรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานปลายทางได้ตัดสินใจเลือกกระบวนการดำเนินงาน
ในขั้นตอนต่อไป เพ่ือจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ การประสานงานแจ้งความดำเนินคดี เป็นต้น  

2.2.8.3 หน่วยงานที่ควรมีบทบาทสำคัญ 

 

ภาพที่ 96 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นหน่วยงานที่ควรมีบทบาทสำคัญ 
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่
คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า หน่วยงานที่ควรมีบทบาทสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาการรังแก
กันผ่านโลกไซเบอร์ ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันสังคม สถาบันสื่อ ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรประเภทต่าง ๆ ที่มีการคงอยู่ในสังคม ณ ปัจจุบัน ด้วยเพราะ
จุดประสงค์ของ ทั้งหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ เหล่านั้นล้วนมีความเชื่อมโยงกับ “การสร้างสรรค์
สังคมที่ดีขึ้น” เพ่ือคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของบุคคลทุกคน ดังนั้น บุคคลทุกคนในสังคมจึงล้วนแต่มี
ภาระผูกพันในการช่วยเหลือ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ ตลอดจนรักษาการคงอยู่ของกระบวนการ 
วิธีการใด ๆ ที่จะส่งอิทธิพลเชิงบวกให้สังคมมีคุณภาพท่ีดีมากข้ึนได้ 

2.2.8.4 การปรับปรุงด้านกฎหมาย ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาพที่ 97 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นการปรับปรุงด้านกฎหมาย ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่
คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า การปรับปรุงด้านกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา 
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น ควรเป็นไปในลักษณะของการปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดที่มุ่ง
ครอบคลุมทั้งขอบเขตด้านนิยาม รูปแบบ วิธีการ ผลกระทบ บทลงโทษผู้กระทำผิด รวมไปจนถึงกระบวนการ
เยียวยา รักษาเหยื่อผู้ถูกกระทำอย่างเป็นระบบนั้น ถือเป็นสิ่งที่สังคมไทย  หรือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และมีภาระผูกพันต่อประเด็นดังกล่าว ควรเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมี
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ประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือจุดประสงค์ในการเพ่ิมความตระหนักรู้ให้กับทุกคนในสังคม และลดอัตราการ
เกิดข้ึนของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ด้วยอิทธิพลของ “การมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง” 
ภายในสังคม  

ประการสำคัญ ในการดำเนินการใดๆ ในบริบททางตัวบทกฎหมาย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมาก
ที่สุดคือ ระมัดระวังการนำกฎหมายไปใช้โดยผิดเจตนารมณ์ เช่น ใช้กฎหมายเพ่ือหวังผลประโยชน์ต่อยอด
ประเด็นทางสังคมด้านอ่ืนๆ และการเรียกร้องค่าเสียหายโดยกล่าวอ้างเกินจริง ด้านการผลักดันกฎหมาย ควร
เลือกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  และสามารถผลักดันได้และดำเนินงานได้
ครอบคลุม เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม อีกทั้ง การเสนอกฎหมายควรนำเสนอขนานกันไปทั้งสามฝ่าย ได้แก่ หน่วยงาน
ของรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และภาคประชาชน เพ่ือใช้เป็นกฎหมายคู่เทียบและสร้างความสมดุลให้แก่กัน                 
จะทำให้มีโอกาสได้รับการพิจารณามากขึ้น ประการสำคัญควรเลือกช่วงเวลาในการนำเสนอเพ่ือพิจารณาที่
เหมาะสม เช่น กระแสการเมือง กระแสสังคม ฟากฝั่งกลุ่มที่เป็นผู้แทนในการนำเสนอ ท้ายที่สุด ณ เวลา
ปัจจุบัน ซึ่งมีข้อขัดแย้งทางสังคมอย่างสูง ควรพิจารณาเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการนำเสนอการจัดทำ
กฎหมาย “การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์” อาจถูกนำไปเบี่ยงเบนเป็นประเด็นทางการเมืองจนผิดเจตนารมณ์
ของการมุ่งหวังการแก้ปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนฐานการพัฒนาการของบุคคล
อย่างแท้จริง 

2.2.8.5 มุมมองต่อปัจจัยสำคัญท่ีเป็นจุดเน้นที่แตกต่างในการจัดทำนโยบาย มาตรการ 
หรือแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม  

 

ภาพที่ 98 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดเน้นที่แตกต่างในการจัดทำนโยบาย                  

มาตรการ หรือแนวปฏบิัติ เพื่อป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม 
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1) จุดเน้นสำหรับเด็กกลุ่มอายุในระดับประถมศึกษา  
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ            

การข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ         
การป้องกันการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า การดำเนินการด้านนโยบาย เพ่ือจุดประสงค์ใน
การป้องกันการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของกลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษานั้น ควรเป็นไปในลักษณะของ
การมุ่งสร้างกระบวนการปลูกฝัง ขัดเกลา และส่งเสริมการตระหนักรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่เด็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในมิติของความรู้สึกภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ความเข็มแข็ง ความรู้สึกรักในตัวตนของตนเอง และทักษะ
ที่สอดคล้องกันกับสภาพสังคมในปัจจุบันอย่างทักษะดิจิทัล อย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือกันของทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันสังคม หรือสภาพสังคมโดยรอบตัวของเด็ก เพ่ือจุดประสงค์ใน            
การสร้างสรรค์ต้นแบบ หรือตัวอย่างที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติ และกระบวนการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็ก 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังทักษะเรียนรู้สิ่งใหม่ ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตในอนาคตของเด็กต่อไป  

2.8.5.2) จุดเน้นสำหรับเยาวชนกลุ่มอายุในระดับมัธยมศึกษา  
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ              

การข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ            
การป้องกันการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า การดำเนินการด้านนโยบาย เพ่ือจุดประสงค์ใน
การป้องกันการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้น ควรเป็นไปในลักษณะของ
การสร้างการตระหนักรู้เชิงประจักษ์ กล่าวคือ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในมิติต่าง ๆ อาทิ รูปแบบการกลั่นแกล้ง 
รังแกที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบที่บุคคลใด ๆ อาจต้องเผชิญ วิธีการรับมือ และแก้ไข
ปัญหา รวมไปจนถึงรูปแบบ หรือแหล่งที่มาของความช่วยเหลือที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าได้นั้น ล้วนแต่
เป็นรูปแบบการนำเสนอองค์ความรู้ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กและ
เยาวชนกลุ่มนี้โดยตรง ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถคาดหวังผลลัพธ์ได้จริง  

2.8.5.3) จุดเน้นสำหรับนักศึกษากลุ่มอายุในระดับมหาวิทยาลัย  
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ           

การข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ           
การป้องกันการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า การดำเนินการด้านนโยบาย เพ่ือจุดประสงค์ใน
การป้องกันการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของกลุ่มนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ควรเป็นไปในลักษณะของ
การต่อยอด หรือเน้นย้ำประเด็นความสำคัญทางสังคมที่มีอยู่เดิม อาทิ ความตระหนักรู้ การยอมรับใน              
ความแตกต่าง และปัจจัยด้านทัศนคติ หรือค่านิยม เป็นต้น ในลักษณะที่มีการปรับเปลี่ยน เติมแต่ง หรือเพ่ิม
ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ร่วมด้วย กล่าวคือ การมุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้ต่าง ๆ ในลักษณะ
ที่สอดคล้องกันกับความต้องการ ความสนใจของบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาส นำเสนอโอกาส และตอบรับการใช้
โอกาส ทั้งในเชิงของการเข้าร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์นโยบาย หรือการร่วมอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการ
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ดำเนินการของกลุ่มนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างเปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพ่ือ
จุดประสงค์ในการคงอยู่ของผลลัพธ์ หรืออิทธิพลเชิงบวกในระยะยาว  

2.8.5.4) จุดเน้นสำหรับกลุ่มสตรี ซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้วในทุกระดับ 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ             

การข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ           
การป้องกันการข่มขู่คุกคามรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า การดำเนินการด้านนโยบาย เพ่ือจุดประสงค์ใน
การป้องกันการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของกลุ่มสตรีในทุกช่วงอายุนั้น ควรเป็นไปในลักษณะที่มุ่งเน้นการให้
ความช่วยเหลือ เยียวยา ปกป้อง และส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มสตรีจากประเด็นปัญหาด้านเพศ อาทิ การถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ การถูกทารุณกรรมทางเพศ ทั้งในเชิงกายภาพ จิตใจ และวาจา รวมไปจนถึงทั้งในบริบท
ด้านสถานที่ เช่น สถานศึกษา และสถานที่ทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ วิธีการที่อาจมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในกรณีนี้ 
หมายถึง การสร้างสังคมที่ตระหนักรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับประเด็นการเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกันของ
ผู้คนในสังคม การรับรู้ และยอมรับในคุณค่าด้านความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น การมีสิทธิด้านความเป็นส่วนตัว 
และผลเสียจากการกระทำในลักษณะของการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  

2.2.9 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการของสำนักงาน กสทช. 

 

ภาพที่ 99 ตัวอย่างคำให้สัมภาษณท์ี่น่าสนใจต่อประเด็นข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการของสำนักงาน กสทช. 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามรังแก
ผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มองค์กร ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการข่มขู่คุกคาม
รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ สรุปได้ว่า สำนักงาน กสทช. คือ หนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
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ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของบุคคลทุกคนในสังคมไทย ดังนั้น ในฐานะหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ 
และ ความรับผิดชอบโดยตรง สำนักงาน กสทช. ควรมุ่ งดำเนินการกระตุ้น ผลักดัน หรือเร่งให้ เกิด              
การดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาเช่นเดียวกัน   
เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ “กฎหมาย” ที่เป็นรูปธรรม และมีอิทธิพลต่อศักยภาพ และประสิทธิภาพใน
การสร้างความตระหนักรู้ ในทุกมิติ ให้เกิดขึ้นภายในสังคมได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่ านั้นแล้ว แม้ในฐานะของ           
ผู้บังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน กสทช. ควรมุ่งรักษาศักยภาพ และประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนของตน
ในลักษณะของ “ต้นแบบ” ที่ สื่อสารถึงภาพลักษณ์  วิสัยทัศน์  และผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ดี                
เพ่ือจุดประสงค์ในการกำกับดูแลสังคมในลักษณะที่ปราศจากมุมมองเชิงลบจากสังคม กล่าวคือ การกำกับดูแล
ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน มากกว่าการควบคุม เพ่ือประสิทธิภาพ และความม่ันคงของผลลัพธ์ในระยะยาว   

3. สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถสรุปผลการศึกษาจำแนกตามประเด็นใน

การศึกษาได้ดังนี ้

3.1 รูปแบบของการถูกรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ หรือพฤติกรรมการแสดงออก

โดยบุคคลใด ๆ ที่มีเพ่ือจุดประสงค์ในการรังแกบุคคลอ่ืนผ่านโลกไซเบอร์นั้น เป็นไปในลักษณะของการแสดง
อำนาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเหนือบุคคลผู้ซึ่งเป็นเป้าหมาย ที่โดยมาก มักเป็นบุคคลที่อาจมีอำนาจ ศักยภาพ 
หรืออิทธิพลน้อยกว่าบุคคลผู้กระทำอย่างเด่นชัดในมิติใดมิติหนึ่ง อาทิ ภาพลักษณ์ หรือลักษณะทางกายภาพ 
มาตรฐานความงามส่วนบุคคล ทักษะความสามารถพิเศษ ความชอบส่วนบุคคลที่มีรูปแบบ ชื่อเสียง หรือ
ภาพลักษณ์ในลักษณะที่ขอบเขตความนิยมนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างแพร่หลายในวงกว้าง รวมไปจนถึงพ้ืนฐาน หรือ
สถานะทางสังคม เป็นต้น ในกรณีนี้ คุณลักษณะร่วมที่มักพบได้ในการแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงลบคือ              
การใช้คำพูด รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอที่สื่อสารถึงความหมายที่หยาบคาย ลดทอนคุณค่าตัวบุคคล มุ่งตัดสิน หรือ
เปรียบเทียบ และโน้มน้าว หรือเชิญชวนให้บุคคลที่สามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเชิงลบในลักษณะเดียวกัน    

และเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า โดยภาพรวมประมาณร้อยละ 70 มีรูปแบบและ
พฤติกรรมการรังแกที่ประสบมากที่สุด คือ การใช้ความรุนแรงทางวาจา โจมตี  ให้ร้าย หรือ ก่อให้เกิด             
ความเกลียดชัง เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการแสดงความคิดเห็น เช่น การวิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณะ
ทางกายภาพ การแต่งกาย การสร้างเรื่องโกหก หรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตของคนผู้อ่ืน อาจรวมถึง                
การแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืนโดยมีเจตนาเพ่ือที่จะให้เจ้าตัวอับอายหรือทำลายชื่อเสียง เพ่ือมุ่งร้ายไปยัง
ผู้ถูกกระทำ ซึ่งสถิติดังกล่าวมีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลมีการรับรู้และความเคยชินว่า รูปแบบการใช้
ความรุนแรงทางวาจา โจมตี  ให้ร้าย หรือ ก่อให้เกิดความเกลียดชังนั้น มีโอกาสน้อยหรือไม่มีโอกาสเลยที่จะ
ได้รับผลกรรมจากการกระทำของตนเอง 
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หากพิจารณารูปแบบการรังแกด้านอ่ืนๆ เช่น การก่อกวน คุกคาม หรือการขู่กรรโชกทางไซเบอร์                 
การแบล็คเมล์ เช่น นำภาพ ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต การคุกคาม
ทางเพศ ใช้ความรุนแรงทางเพศหรือการล่อลวงเพ่ือหวังผลประโยชน์ทางเพศ, ทรัพย์สิน และการเผยแพร่ภาพ 
หรือคลิปวิดี โอที่ตัดต่อขึ้น หรือภาพเกี่ยวกับความรุนแรงลงบนแพลตฟอร์มสาธารณะ  ที่มีสัดส่วน               
การเกิดขึ้นน้อยกว่าการรังแกด้วยวาจาถึง 1 ใน 3 นั้น มีความเป็นไปได้ว่าผู้รังแก มีความรับรู้ว่าการดำเนินการ
ดังกล่าวมีโอกาสที่จะได้รับการตอบโต้และดำเนินการทางกฎหมาย 

3.2 สาเหตุของการถูกรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่าสาเหตุสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของปัญหา            

การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น โดยทั่วไป มีจุดเริ่มต้นจาก “ปัจจัยเฉพาะส่วนบุคคล” หรือคุณลักษณะ           
ส่วนบุคคล อาทิ รูปลักษณ์ ภาพลักษณ์ภายนอก เป็นต้น รวมไปจนถึงพ้ืนฐานทางทัศนคติ ที่เป็นผลลัพธ์               
อันเนื่องมาจากลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเลี้ยงดูที่บุคคลใด ๆ ได้ประสบมาตั้งแต่เด็ก และความต้องการใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในมิติของสิ่งที่เป็นนามธรรม และเป็นรูปธรรม ที่ในกรณีนี้ ทัศนคติคือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
รูปแบบการแสดงออกด้านพฤติกรรม หรือวิธีการให้ได้มาซึ่งความต้องการส่วนบุคคลดังกล่าว อย่า งไรก็ตาม 
เนื่องด้วยความแตกต่างที่เป็นไปโดยหลากหลายในสังคม ความต้องการส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ อาจส่งเสริม 
สนับสนุน ต่อต้าน ส่งผลกระทบ หรือมีอิทธิพลเหนือความต้องการส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน  

ในท้ายที่สุด หากความต้องการส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ ได้รับผลกระทบ ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ              
จากความต้องการส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองจึงเกิดขึ้น เพ่ือจุดประสงค์ในการมุ่ง
ปกป้องความต้องการส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งมักเป็นไปในลักษณะของการแสดงออกด้านพฤติกรรม หรือ              
การกระทำใด ๆ ที่มองข้ามหลักความถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และการเห็นคุณค่าของเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยเพราะวิธีการดังกล่าวถือเป็นวิธีการที่ง่าย และรวดเร็วที่สุด             
ในการบรรลุจุดประสงค์ที่บุคคลใด ๆ ต้องการ ในอีกนัยหนึ่ง โลกไซเบอร์ คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาก 
ในการช่วยให้บุคคลใด ๆ ได้มาซึ่งความต้องการส่วนบุคคลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย    

และเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงปริมาณที่พบว่า สาเหตุโดยมากเกิดจากการรังแกโดยที่ไม่เคย
รู้จักหรือพูดคุยกับผู้รังแกหรือผู้ถูกรังแกมาก่อนหน้านี้โดยเกิดข้ึนกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก ทุกคนสามารถ
เข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่าย การโพสต์หรือส่งต่อไปยังบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จักเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายเช่นกัน 
และการทำร้ายผู้อ่ืนโดยที่ไม่รู้จักกันในชีวิตจริงให้ได้รับความเจ็บปวดทางใจง่ายกว่าเป็นผู้ที่รู้จักกันในชีวิตจริง 
เพราะเมื่อกระทำไปแล้วไม่ต้องเผชิญหน้ากัน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกหรือผลกระทบของผู้อ่ืน อีกทั้งยัง
ไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้กระทำ และไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับการรังแกกลับในชีวิตจริง จึงทำให้ผู้กระทำ
เลือกที่จะแสดงอำนาจผ่านไซเบอร์กับบุคคลที่ไม่รู้จักกันในชีวิตจริงแทน 

สถานการณ์ดังกล่าวนั้น เป็นสัญญาณของระดับการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ ที่สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในทางที่ก่อให้เกิดโทษ ซึ่งจากข้อมูลเชิงสถิติได้แสดงสัดส่วนด้านการขยาย
ขอบเขตของการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ที่ทวีการรังแกขึ้นได้โดยมีที่มาจากกลุ่มผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันเลยในปริมาณท่ี
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สูงถึงกึ่งหนึ่งของปริมาณการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และหากพิจารณาในแง่ของการรังแก            
ที่มีสาเหตุจากกรณีที่คู่กรณีเกิดประเด็นปัญหาส่วนตัวกันมาก่อน และใช้ช่องทางไซเบอร์เป็นเครื่องมือใน           
การรังแก มีสัดส่วนเฉลี่ยรวมเพียงร้อยละ 24 หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่านั้น สามารถ    
บ่งบอกถึงความสำคัญของการจัดการและการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มที่รังแกกันโดยไม่เคยมีปัญหา
ส่วนตัวกันมาก่อน ซึ่งเกิดขึ้นมากถึงร้อยละ 76 เนื่องจากการรังแกกันโดยที่ไม่มีเหตุจูงใจที่มีน้ำหนักมาก 
สามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยใช้มาตรการที่ไม่ต้องใช้ความซับซ้อนในการแก้ไขปัญหามากนัก เช่น การสร้าง
ความตระหนักในการสื่อสาร และการสร้างความยับยั้งชั่งใจต่อการแสดงความเห็นต่อบุคคลที่ไม่รู้จัก                 
เป็ นการส่ วนตั ว  รวมไปถึ งการให้ แนวทางสำหรับการปกป้ องตน เองจากกลุ่ มคนที่ ไม่ รู้ จั กอาทิ                      
การให้ความสำคัญกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 
 

3.3 วิธีการที่ใช้รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ สามารถสรุปได้ว่า วิธีการ หรือการกระทำโดยบุคคลใด ๆ           

ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการรังแกบุคคลอ่ืนผ่านโลกไซเบอร์นั้น เป็นไปในลักษณะของการแสดงออกด้านพฤติกรรม
เชิงก้าวร้าว รุนแรง ด้วยการสื่อสารในรูปแบบของการโพสต์คำพูด ข้อความ รูปประโยคในลักษณะต่าง ๆ               
รวมไปจนถึงรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือการแสดงออกเชิงประจักษ์ในลักษณะใด ๆ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม                
ที่มุ่งด่าทอ โจมตี ว่าร้าย และลดทอนคุณค่า หรือระดับความมั่นใจในตนเองของเหยื่อ  ยิ่งไปกว่านั้น รูปแบบ
การแสดงออกเหล่านั้นมักมีคุณลักษณะที่ เปิดโอกาสให้บุคคลที่สามเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น                    
และเข้ามาร่วมสานต่อความรุนแรงให้บานปลายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน  

ด้านช่องทาง หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บุคคลใด ๆ ใช้เพ่ือจุดประสงค์ในการรังแกบุคคลอ่ืน             
ผ่านโลกไซเบอร์นั้น ได้แก่ แพลตฟอร์มเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังถือเป็นช่องทางสาธารณะที่บุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ
อีกด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, Line รวมไปจนถึงพอร์ทัลสาธารณะอย่างเว็บไซต์
เฉพาะกลุ่ม และแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ เป็นต้น 

และเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่มเป้าหมายใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคม
ออนไลน์บ่อยที่สุด คือ แพลตฟอร์ม Facebook เนื่องจากเป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็น
ส่วนใหญ่  มีหลากหลายฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งาน อาทิ การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพ การรับชมวีดิทัศน์ใน
แพลตฟอร์ม  การใช้ Story การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น แต่หากพิจารณาจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายจะ
พบว่า กลุ่มเด็กประถมศึกษาจะใช้งานแพลตฟอร์ม Youtube มากที่สุด เนื่องจากช่วงวัยนี้กำลังเป็นช่วงวัยแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งช่องทาง Youtube เป็นสื่อที่เด็กกลุ่มนี้สามารถเลือกเปิดรับเนื้อหาสาระบันเทิง สร้างความ
เพลิดเพลินได้มากกว่า อีกท้ังยังมีเนื้อหารายการที่ดึงดูดการใช้งานมากกว่า และประการสำคัญตามข้อกำหนด
การสมัครบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มทางสังคมอ่ืนๆ นั้นกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีอายุขั้นต่ำ 13 ปี ตามประกาศ
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ของทาง The Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA167 ด้านกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การอ้างถึงจากผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพว่านิยมรังแกกันมากขึ้นทาง Twitter นั้น ได้รับข้อมูลเชิงปริมาณยืนยัน
เช่นเดียวกันว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีสัดส่วนของผู้ใช้งานในระดับมหาวิทยาลัยใช้งานสูงกว่ากลุ่มเป้าหมายระดับ
อ่ืนๆ และด้านกลุ่มสตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่จบการศึกษาแล้วมีความนิยมใช้ Facebook มากที่สุด และใช้ Line เป็น
ลำดับที่สอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับช่องทางที่ถูกรังแก และการกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเป้าแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
 

3.4 ผลกระทบเม่ือถูกรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพด้านผลกระทบจากปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์            

ในกรณีนี้ เหยื่อผู้ถูกกระทำคือ บุคคลที่สาธารณะมองว่าเป็น “ผู้เสียหายอย่างแท้จริง” เนื่องด้วยสถานะที่           
ตกเป็นผู้ถูกกระทำโดยไม่สามารถตอบโต้ได้ โดยมากในมุมมองของสาธารณะ ผลกระทบที่เหยื่อผู้ถูกกระทำ
ต้องประสบคือ ปัญหาด้านสภาพจิตใจ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้าน        
การใช้ชีวิตในสังคม รวมไปจนถึงปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงผลกระทบ
ด้านสภาพจิตใจเป็นสำคัญ ในบางกรณี ทั้งผู้กระทำผิด และพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ก็อาจเป็นบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งในมิติของประสบการณ์เมื่อในครั้งอดีตที่เคยตกเป็นเหยื่อ 
และในมิติของความรู้สึกผิด ภายหลังการกลับใจ   

และเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งพบว่าผลกระทบจากการรังแกหรือถูกรังแก                  
ผ่านโลกไซเบอร์นั้น กว่าร้อยละ 70 เปิดเผยว่าทำให้ไม่มั่นใจในตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองกำลังทำ จากการศึกษา
พบว่า ผู้ถูกรังแกมักได้รับผลกระทบด้านจิตใจ ทำให้เสียความมั่นใจในตัวเอง หวาดระแวงสิ่งรอบตัว รู้สึกแย่ 
กับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อประกอบกับผลกระทบที่มีสัดส่วนสูงลำดับต่อมา คือ ความรู้สึกหดหู่ใจ และความรู้สึก           
อับอาย ไม่อยากไปเข้าสังคมในชีวิตจริง บางรายมีกระทบมากจนเป็นโรคซึมเศร้าส่งผลต่อด้านร่างกาย  

ลักษณะของผลกระทบดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมายในกรณีที่ยังอยู่ในระบบ
การศึกษา เนื่องจากทำให้เกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสังคม หลีกเลี่ยงการเข้ากลุ่ม และสูญเสียความมั่นใจ             
ในตนเอง จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการเลือกและ
กำหนดเส้นทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของช่วงชีวิต 

เมื่อพิจารณาผลการสำรวจด้านบทเรียนที่ได้รับหลังจากผ่านประสบการณ์การรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ 
พบว่าความคิดเห็นโดยรวมส่วนใหญ่ต้องการให้มีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ เพ่ือการคุ้มครองและป้องกันการกลั่นแกล้งผ่านไซเบอร์
โดยตรง  ถ้าหากต้องพิจารณาบทลงโทษตามกฎหมาย จำเป็นต้องพิจารณาจากกฎหมายทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด

 
167 The Children’s Online Privacy Protection Act : https://www.csoonline.com/article/3605113/coppa-explained-how-this-law-protects-
childrens-privacy.html 
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เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ือนำมาเป็นบทลงโทษ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์
โดยตรง จึงไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนนัก ซึ่งทำให้ผู้ที่กระทำผิดไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำคือสิ่งที่ผิด จึงเกิดการทำซ้ำ ๆ 
เพราะทำแล้วไม่ได้รับผลหรือบทลงโทษ แต่สิ่งที่ผู้ถูกกระทำได้รับ คือ การได้รับกระทบกระเทือนด้านจิตใจ 
หรืออาจส่งผลกระทบให้เกิดอะไรขึ้นอีกหลายอย่าง 

หากพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่ากลุ่มประถมศึกษามีความเห็นที่แตกต่างจาก           
กลุ่มอ่ืนอย่างชัดเจนต่อการอยากให้ครอบครัวมีความรู้เรื่องการรับมือการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์มากที่สุด 
โดยจากการศึกษาพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการสื่อสารกับเด็ก ไม่ทราบวิธีการรับมือปัญหาที่เกิดขึ้น 
บางครั้งไม่รู้ว่าบุตรหลานได้พบกับสถานการณ์ใดในโรงเรียนบ้าง ประกอบกับการเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็ก ๆ 
มักจะมีการรังแกกัน จึงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ช่วงวัยนี้ต้องการ การดูแลเอาใจใส่ของครอบครัว เนื่องจาก
ยังไม่มีทักษะและยังไม่สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือตอบโต้การรังแกได้ด้วยตนเอง ดังนั้นครอบครัว            
จึงเปรียบเสมือนเป็นที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มเด็กประถมศึกษา 
 

3.5 พฤติกรรม และวิธีการจัดการปัญหาภายหลังจากถูกรังแก 
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบความเชื่อมโยงจากระหว่างพฤติกรรมที่แสดงออก

หลังจาก ถูกรังแก กับโอกาสที่ต้องเผชิญกับการรังแกในอนาคต โดยการแสดงออกด้านพฤติกรรม และวิธีการ
จัดการปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น ในเบื้องต้น “การไม่ตอบโต้ผู้กระทำผิด” คือ 
ลักษณะของปฏิกิริยาตอบสนองแบบอัตโนมัติของเหยื่อผู้ถูกกระทำ เพ่ือจุดประสงค์ในการยับยั้ง หรือลด
แนวโน้มความร้ายแรงของปัญหาที่อาจเป็นไปในลักษณะที่รุนแรง ยืดเยื้อ และสร้างผลกระทบเชิงลบมากยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะนิ่งเฉยของเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้นมักได้รับการรับรู้ หรือเข้าใจ               
โดยบุคคลแวดล้อมว่า เหยื่อผู้ถูกกระทำไม่รู้สึกเจ็บปวด ไม่มีความต้องการในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด    
และอาจรับได้กับเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บุคคลที่เคยตกเป็นเหยื่อ          
มักต้องกลายเป็นเป้าหมายที่จะถูกกระทำซ้ำ ๆ โดยบุคคล หรือการกระทำในลักษณะเดียวกัน 

ในท้ายที่สุด แนวทางการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาในรูปแบบต่าง ๆ อาจไม่สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับเหยื่อผู้ถูกกระทำได้ เช่นเดียวกันกับที่ผู้กระทำผิด และพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์อาจไม่เกิดกระบวนการ
ตระหนักรู้ในด้านทัศนคติ ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์กลายเป็นประเด็นปัญหา
ทางสังคมเชิงโครงสร้าง ที่มีอิทธิพลฝังรากลึกในสังคม และไม่อาจจัดการแก้ไขให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงได้  

และเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับผลการศึกษาข้างต้น
คือ  สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคิดถึงเมื่อถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สัดส่วนคำตอบที่สูงที่สุดร้อยละ 60 คือ ทำไมต้อง              
เกิดขึ้นกับตัวเรา คำตอบลำดับที่สองมีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ คิดว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับตัวเรา ซึ่งแสดงถึง
การไม่ดำเนินการเพ่ือตอบโต้ หรือยุติการรังแก ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของผู้เป็นเหยื่อว่ามีลักษณะที่น่ารังแก 
โดยผู้กระทำมักมีการเลือกเหยื่อที่มีสิ่งที่แตกต่างกันในการโจมตี หรือมีลักษณะที่ดูแล้วรังแกได้ง่าย   
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เมื่อพิจารณาเหตุผลเพ่ิมเติมในกรณีทีพ่บเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์แล้วไม่ดำเนินการใด ๆ 
คำตอบของกลุ่มเป้าหมายเกินกึ่งหนึ่งเปิดเผยว่า ไม่ต้องการให้เกิดเป็นความขัดแย้งในชีวิตจริง และลำดับถัดมา
กังวลว่าจะถูกคุกคามกลับหรือโดนกลั่นแกล้งเพ่ิมเติม จากการศึกษาพบว่า ผู้ถูกกระทำจะหลีกหนีปัญหาเพ่ือ
ลดการปะทะและไม่ให้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตจริง เพราะเกิดการรับรู้ภายในใจว่าการรังแกจะมีระดับ              
ความรุนแรงเกิดขึ้นหากมีการตอบโต้ ดังนั้นหากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีการจัดการอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
ผู้กระทำไม่ได้รับผลลัพธ์ของการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะเป็นการเสริมแรงให้กับผู้กระทำให้มีแนวโน้มที่จะ
กระทำอีกในอนาคต 

อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามประเด็นวิธีการที่กลุ่มเป้าหมายใช้จัดการเมื่อเกิดการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์  
พบว่า วิธีการที่ใช้ในการจัดการมากที่สุดพบว่าคือ มีการใช้ฟังก์ชั่น Report ที่แพลตฟอร์มโดยตรง แต่หาก
พิจารณาเชิงสถิติจะพบว่ามีผู้ใช้วิธีดังกล่าวน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ตอบทั้งหมด และลำดับถัดมาซึ่งเป็น
แนวทางที่น่ากังวลเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเหตุการณ์บานปลาย ได้แก่ การจัดการผู้รังแกโดยตรง / คุยถึง
ปัญหา / ตั้งกลุ่มคุยปัญหา ซึ่งมีผู้ใช้วิธีการดังกล่าวถึงร้อยละ 30 โดยประมาณ และหากพิจารณาจำแนกตาม
กลุ่มเป้าหมายจะพบว่า กลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมัธยมศึกษาจะแจ้งครอบครัวและผู้ปกครองของตนเอง            
มากที่สุด แต่ก็ยังมีกลุ่มมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการกดรายงานฟังก์ชั่น Report ที่แพลตฟอร์มโดยตรง
เหมือนกับกลุ่มมหาวิทยาลัยและกลุ่มสตรีที่จะใช้ฟังก์ชั่น Report ที่แพลตฟอร์มโดยตรงมากที่สุด เนื่องจาก 
กลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมัธยมศึกษายังเป็นช่วงวัยที่กำลังเติบโตและมีวุฒิภาวะทางความคิดไม่เท่ากับผู้ใหญ่
จึงต้องพ่ึงพาผู้ปกครองให้ช่วยตัดสินใจ ช่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยและกลุ่มสตรี            
เป็นช่วงวัยที่สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยตัวเองได้ จึงเลือกใช้วิธีการกดรายงานฟังก์ชั่น Report 
ทีแ่พลตฟอร์มโดยตรง 

ด้านความคิดเห็นด้านการดำเนินการเมื่อเป็นผู้ที่กำลังพบเห็นเหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์  
(Bystander) โดยพิจารณาคำตอบจากสามลำดับแรก พบว่า การแสดงความคิดเห็นเป็นลำดับมากที่สุด               
คือ กว่าร้อยละ 65 ให้ความเห็นว่าหากเป็นกลุ่มคนที่รู้จักจะเตือนว่าคือสิ่งที่ทำอยู่คือการบูลลี่ รองลงมา                  
เกินกึ่งหนึ่งกล่าวว่าหากเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักจะทำการกดรายงานไปยังแพลตฟอร์ม (report) และลำดับสาม 
คือ ร้อยละ 40 กล่าวว่า กดรายงานไปยังแพลตฟอร์ม (report) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใคร ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แทนผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ 
จะมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น กล้ากดรายงานในแพลตฟอร์มมากขึ้น เพ่ือไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหา             
ในเหตุการณ์ได้รับผลกระทบและเป็นการเตือนสติผู้กระทำแทน อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีผู้ที่กำลังพบเห็น
เหตุการณ์การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ (Bystander) จากสถิติพบว่ายังมีช่องว่างที่สามารถดำเนินนโยบาย              
ให้มีการดำเนินการเพ่ือแทรกแซง หรือเป็นผู้ช่วยรายงานการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์เพ่ิมข้ึนได้ (Upstander)  
โดยยังมีสัดส่วนที่สามารถกระตุ้นพฤติกรรมได้ร้อยละ 50 ของประชากรโดยประมาณ 

ท้ายที่สุด ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ 
พบว่าพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การหาข้อมูลจากการกดค้นหา            
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ใน google เนื่องจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสามารถค้นคว้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการคำตอบและ 
หาทางออกของปัญหา ซึ่งชุดข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายเนื้อหาให้เปรียบเทียบกันได้ แตกต่าง
จากการหาข้อมูลช่องทางอ่ืนที่ต้องรอเวลาทำการของหน่วยงาน การเลือกวิธีที่จะค้นหาข้อมูลเองจึงเป็นวิธี              
ที่ง่ายที่สุด เข้าถึงข้อมูลได้ไวที่สุด   

3.6 การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์  
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้านรูปแบบการเยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำ ที่ ได้รับ

ผลกระทบเชิงลบจากปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ณ ปัจจุบัน เป็นไปในลักษณะของ “การเยียวยา 
รักษาตนเองของเหยื่อผู้ถูกกระทำ” กล่าวคือ ด้วยเพราะข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ และความชัดเจนของ
มาตรการ นโยบาย หรือข้อกฎหมายใด ๆ ในปัจจุบันนั้น ส่งผลกระทบให้สังคมไทยในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ยังคงไม่มีการสร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบในการช่วยเหลือ เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำ 
ดังนั้นการเลือกตัดสินใจกระทำการใด ๆ อย่างสอดคล้องกันกับความต้องการของเหยื่อผู้ถูกกระทำเอง จึง
กลายเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่เหยื่อสามารถกระทำได้โดยปราศจากการรอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน กล่าวคือ                 
เหยื่อผู้ถูกกระทำมักเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตนเองให้ ได้มากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี               
ในบางกรณี ที่ระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบนั้นมีมากเกินการแบกรับ เหยื่อผู้ถูกกระทำจึงเริ่ม             
เลือกพิจารณาที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด ที่เหยื่อผู้ถูกกระทำรู้สึกไว้วางใจในการบอกเล่าปัญหา 
มากที่สุด ในอีกนัยหนึ่ง เพ่ือนสนิท ผู้ปกครอง คุณครู และบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่เหยื่อ
ผู้ถูกกระทำสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด       

หากจะกล่าวถึงแนวทางที่เหมาะสมสำหรับ การมุ่งฟ้ืนฟู เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหา การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์พ้ืนที่ หรือช่องทาง วิธีการเข้าถึง
ช่องทาง และแนวปฏิบัติภายในช่องทางด้านกระบวนการฟ้ืนฟู เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำดังกล่าว ให้มีการ
ดำเนินไปในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของโอกาสการเข้าถึงโดยกลุ่มเหยื่อ ที่
ควรเป็นไปอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน และมุ่งรักษาสิทธิด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของเหยื่อ
ผู้ถูกกระทำอย่างแท้จริง ในทางเดียวกัน หลักสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา 
รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของสังคมโดยรอบตัวเหยื่อ ควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ และศักยภาพ                
ในการคงไว้ซึ่งกระบวนการรักษาเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน   

เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงปริมาณด้านบุคคลที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้ช่วยในการฟ้ืนฟู 
เยียวยา หลังเหตุการณ์รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ พบว่า ครอบครัว คือหน่วยที่กลุ่มเป้าหมายโดยรวมกว่าร้อยละ 
65 ต้องการให้เป็นผู้ช่วยในการฟ้ืนฟู เยียวยา หลังเหตุการณ์รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์มากท่ีสุด รองลงมาต้องการ
ให้เพ่ือนเป็นผู้ฟ้ืนฟูเยียวยา กว่าร้อยละ 60 จากการศึกษาพบว่า ทุกคนต้องการครอบครัวคอยสนับสนุน             
อยู่ข้าง ๆ เวลาประสบปัญหา คอยรับฟังความรู้สึกและคอยให้กำลังใจเท่านั้น หากพิจารณาจำแนก            
ตามประเภทกลุ่มเป้าหมายจะพบว่า กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา และกลุ่มสตรีจะแสดงความต้องการ
ให้บุคคลในครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการฟ้ืนฟู เยียวยา หลังเหตุการณ์รังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ โดยมีเพียง
กลุ่มมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ต้องการเพ่ือนมากกว่าครอบครัว แสดงให้เห็นว่า ถ้าพ่อแม่รับฟัง เข้าใจในตัวเด็ก 
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เปิดทางให้ลูกระบายความในใจ เขาก็ไม่จำเป็นต้องนำเรื่องไปปรึกษาเพ่ือน เพราะเพ่ือนที่อยู่วัยเดียวกันมักจะ
ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา แต่พ่อแม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าในการใช้เหตุผลนำมาแก้ปัญหา แต่จาก
ผลการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มครอบครัวนั้นยังไม่มีองค์ความรู้ด้านการรังแกผ่านพ้ืนที่
ไซเบอร์  จึงไม่สามารถรับมือกับบทบาทดังกล่าวได้ จนทำให้กลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะไปปรึกษาเพ่ือนมากกว่า  

4. แนวคิดด้านกรอบแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของสตรี เด็กและเยาวชน 

4.1 สรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของสตรี เด็กและเยาวชนใน
ปัจจุบัน 

4.1.1 สถานการณ์การให้ความสำคัญต่อประเด็นการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ในปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า มุมมองความคิดเห็นด้านสถานการณ์ในประเด็น
ปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนั้น มีลักษณะที่แตกต่างกันไป             
ตามสถานะของบุคคล ซึ่งอาจมีคุณลักษณะบางประการที่สามารถเชื่อมโยงถึง หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
บุคคลในสถานะอ่ืนได้ กล่าวคือ ในมุมมองความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเอง  ปัญหาการรังแกกัน             
ผ่านโลกไซเบอร์นั้นถือเป็นความน่ากังวลที่ระดับความรุนแรงของทั้งปัญหา และผลกระทบเชิงลบนั้นมีแนวโน้ม              
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความไม่พอใจ หรืออารมณ์ความรู้สึกอึดอัดให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้น
เรื่อย ๆ เนื่องด้วยปัญหาดังกล่าวนั้นสามารถพบได้โดยทั่วไปภายในสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มคุณครู 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนบุคลากรเกี่ยวข้องกลับมองว่าปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเด็ก หรือเป็น
คุณลักษณะของพัฒนาการด้านช่วงวัย ที่ไม่ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างจริงจังมากนักในภาพรวม 

อย่างไรก็ตาม มุมมองความคิดเห็นภายของกลุ่มเด็กและเยาวชนในลักษณะดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น 
กลับมีความสอดคล้องกันกับมุมมองความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ หรือในกรณีนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญ              
ด้านจิตวิทยา ผู้ซึ่งมีโอกาสได้เข้าถึง และรับทราบเกี่ยวกับปัญหาจากการให้ข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่ประสบ
ปัญหาเองโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของความคิดเห็นในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคม และองค์กรอ่ืน ๆ นั้น ยังคงเป็นไปในลักษณะที่จำกัด กล่าวคือ มุ่งเน้นการดำเนินการ           
ตามโครงสร้างขององค์กรเป็นหลัก และรับทราบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในระหว่างกระบวนการดำเนินงาน 
ตามขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะที่ปราศจากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ เพ่ือจุดประสงค์ในการตระหนัก                
หรือทำความเข้าใจอย่างแท้จริง  

4.1.2 อุปสรรคในการดำเนินงานด้านการป้องกัน หรือการจัดการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ในปัจจุบัน 
อุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานด้านการป้องกัน หรือการจัดการแก้ไขปัญหาการรังแกกัน               

ผ่านโลกไซเบอร์ในปัจจุบันนั้นคือ โครงสร้าง บริบททางสังคม หรือรูปแบบการยึดมั่น และปรับใช้วัฒนธรรม
บางประการของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตัวแปรที่สำคัญที่สุด หรือทัศนคติของบุคคลทุกคน          
ในสังคม กล่าวคือ การที่ประเทศไทยยังไม่มี พ.ร.บ. หรือกฎหมาย รวมไปจนถึงบทลงโทษผู้กระทำผิด และแนวปฏิบัติ 
ในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจังนั้น ส่งผลกระทบให้บุคคลทุกคน               
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ที่มีสถานะเป็นหนึ่งในส่วนของความรับผิดชอบที่มีภาระหน้าที่ผูกพันต่อสังคมส่วนรวม ยังไม่ถูกกระตุ้น             
ให้ตระหนัก เข้าใจ หรือเห็นความสำคัญของปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในมิติของการขาดความเชื่อมโยง หรือความต่อเนื่องในกระบวนการได้มาซึ่งความตระหนักรู้ดังกล่าว เช่น             
การที่เด็กรายหนึ่งต้องประสบเหตุการณ์การถูกรังแกผ่านระบบออนไลน์ แม้จะทำการชี้แจงต่อผู้ปกครอง           
ของตนเอง กลับไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ต่อได้ ด้วยเพราะอิทธิพลภายในสถานศึกษา ที่คุณครูอาจสื่อสาร
ผ่านรูปแบบการแสดงออกด้านพฤติกรรมโดยไม่รู้ตั วว่า การเอาเรื่องบุคคลผู้กระทำผิดหมายถึ ง                     
เด็กมีความอ่อนไหวและอ่อนแอมากกว่าเด็กรายอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน ในมิติของกระบวนการดำเนินการ              
ทางกฎหมาย เด็กและผู้ปกครองก็อาจไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินงาน และอาจต้องพบกับ
ผลลัพธ์ที่ล้มเหลว ในท้ายที่สุด สิ่งเดียวที่สังคมรอบตัวเด็ก ได้ตระหนักรู้จากเหตุการณ์ดังกล่าวคือ เป็นกรณี
ตัวอย่างของความล้มเหลวจากการพยายามในการหยุดยั้งปัญหา   

เมื่อพิจารณาประกอบกับผลการศึกษาเชิงปริมาณที่กลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซ
เบอร์  แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าอุปสรรคคือ การไม่มีกฎหมายหรือบทลงโทษที่ชัดเจน ไม่
สามารถ   นำคนกระทำผิดมาลงโทษได้ จึงเกิดการผลิตซ้ำหรือทำซ้ำไปซ้ำมา ทำให้ผู้กระทำไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำ
คือสิ่งที่ผิด เพราะไม่ได้รับบทลงโทษ หรือลงโทษแล้วก็ได้รับการปล่อยให้ออกมากระทำผิดซ้ำเหมือนเดิม และ
บทลงโทษตามกฎหมายยังต้องอ้างอิงถึงกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วย           
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ือนำมาเป็นบทลงโทษ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมด้าน              
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์โดยตรง ดังนั้นความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในมิติของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์จึงมีความสอดคล้องกันกับประเด็นที่รับรู้ว่าเป็นอุปสรรคคือ ควรมีกฎหมายที่
เฉพาะเจาะจงด้านการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายลงโทษด้านนี้โดยเฉพาะ                     
แต่นำกฎหมายด้านอ่ืนมาอ้างอิงถึงบทลงโทษ ซึ่งกฎหมายที่มียังมีข้อบังคับที่ไม่ต่อเนื่องกัน ในแต่ละประเด็น
นั้นมีความละเอียดอ่อนต่างกัน และยังถูกจัดการไม่ถูกวัตถุประสงค์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ยังไม่มีวิธีการใด                  
ที่ทำเป็นข้อกำหนดที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเรื่องการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ทั้งหมด 

4.2 การดำเนินมาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของสตรี เด็กและเยาวชน โดยใช้

มาตรการตามภารกิจภายใต้ขอบเขตของหน่วยงานต่างๆ 

4.2.1 มาตรการที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำ 
รูปแบบการส่งเสริม หรือสร้างสรรค์มาตรการที่เหมาะสมแก่การปรับใช้ เพ่ือจุดประสงค์ในการลด 

หรือจัดการ แก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยพิจารณาจากมิติของ “ผู้กระทำ” เป็นสำคัญนั้น ควร
เป็นไปในลักษณะของการตระหนักถึงความสำคัญของ “การกำกับดูแลบุคคลใด ๆ ตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก                
ในลักษณะที่มุ่งสนับสนุน และส่งเสริมการค้นหา และสร้างตัวตนที่มีประสิทธิภาพของตนเอง” โดยสถาบัน
ครอบครัว ร่วมกันกับการสนับสนุนของสถาบันการศึกษา และสภาพแวดล้อมของสังคมโดยรอบ                
เพ่ือจุดประสงค์ในการให้โอกาสบุคคลได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูก ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ ที่มีอิทธิพลต่อทักษะ
ด้านการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมให้กับตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กล่าวคือ การจดจำ เรียนรู้ และรับทราบเกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง ในเชิงประจักษ์เป็น
ระบบ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องให้บุคคลดังกล่าวสามารถเติบโตขึ้นกลายเป็นบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ และประโยชน์ต่อสังคมภาพรวมได้อย่างแท้จริง เนื่องด้วยประสบการณ์ด้านการเรียนรู้             
เชิงบวกที่ได้รับการปลูกฝังไว้อย่างเป็นระบบ จนท้ายที่สุด สามารถพัฒนากลายเป็นทัศนคติที่ถูกต้อง                
ที่บุคคลใด ๆ ยึดถือเป็นสำคัญได้   

4.2.2 มาตรการที่เหมาะสมสำหรับผู้อยู่แวดล้อมในเหตุการณ์ ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม 
รูปแบบการส่งเสริม หรือสร้างสรรค์มาตรการที่เหมาะสมแก่การปรับใช้ เพ่ือจุดประสงค์ในการลด 

หรือจัดการ แก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยพิจารณาจากมิติของ “พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์” 
เป็นสำคัญนั้น ควรเป็นไปในลักษณะของการมุ่งสร้างความตระหนัก ค่านิยม และการมอบพ้ืนที่ที่ปลอดภัย
ให้กับกลุ่มพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถออกมาเรียนรู้ รับทราบ ให้ความช่วยเหลือ หรือแม้กระทั่ง
แทรกแซงปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือไปจากมิติด้านการกระตุ้น และผลักดันให้พยาน               
ผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้รับทราบถึงความสำคัญของสถานะของตนเองแล้ว การนำเสนอข้อมูลให้พยานผู้พบเห็น
เหตุการณ์ได้รับทราบเช่นเดียวกันเกี่ยวกับบทลงโทษ หรือผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกนิ่งเฉย 
หรือมองข้ามปัญหาใด ๆ อาจครอบคลุมถึงอะไรบ้างนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณา
ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกัน  

4.2.3 มาตรการที่เหมาะสมสำหรับผู้ถูกกระทำ 
รูปแบบการส่งเสริม หรือสร้างสรรค์มาตรการที่เหมาะสมแก่การปรับใช้ เพ่ือจุดประสงค์ในการลด             

หรือจัดการ แก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ โดยพิจารณาจากมิติของ “เหยื่อผู้ถูกกระทำ” เป็นสำคัญ
นั้น ควรเป็นไปในลักษณะของการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง           
ในมิติของปัญหา และแนวทางการเยียวยาปัญหาด้านสุขภาพจิต ที่ควรเป็นไปอย่างหลากหลาย ยืดหยุ่น                
และสอดคล้องกันกับความต้องการของเหยื่อผู้ถูกกระทำในแต่ละกลุ่มประเภท  

ยิ่งไปกว่านั้น การเร่งพัฒนาให้กระบวนการดำเนินการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสังคมไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจำนวนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ทรัพยากรที่จำเป็น และพ้ืนที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงใน
กระบวนการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาเหยื่อผู้ถูกกระทำนั้ น ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับให้การความช่วยเหลือ เยียวยา และส่งเสริมกลุ่มเหยื่อ
ผู้ถูกกระทำได้  

4.2.4 มาตรการที่เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มท่ีให้บริการในประเทศไทย 
ประเด็นด้านรูปแบบการส่งเสริมมาตรการที่เหมาะสมแก่การปรับใช้ โดยพิจารณาจากมิติของ                  

“ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพ่ือการสื่อสารออนไลน์” เป็นสำคัญนั้น พบว่า เป็นไปในลักษณะของความต้องการ
ให้ “ผู้ให้บริการ” เป็นสื่อกลาง คนกลาง หรือตัวกลางระหว่างเด็กและเยาวชน และปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ในโลกไซเบอร์ กล่าวคือ ผู้ให้บริการควรมุ่งสร้างสรรค์กระบวนการดำเนินงานในลักษณะที่ส่งเสริมให้
แพลตฟอร์มสามารถดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบ 
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ต่อผู้ใช้งานปลายทางได้แม้เพียงชั่วคราวผ่านระบบการแจ้งเตือนในรูปแบบใด ๆ อย่างไรก็ดี ภายหลัง                     
การแจ้งเตือน ผู้ให้บริการควรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานปลายทางได้ตัดสินใจเลือกกระบวนการดำเนินงาน               
ในขั้นตอนต่อไป เพ่ือจุดประสงค์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ การประสานงานแจ้งความดำเนินคดี เป็นต้น 

4.2.5 หน่วยงานที่ควรมีบทบาทสำคัญ 

หน่วยงานที่ควรมีบทบาทสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ ได้แก่ 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันสังคม สถาบันสื่อ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรประเภทต่าง ๆ ที่มีการคงอยู่ในสังคม ณ ปัจจุบัน ด้วยเพราะจุดประสงค์ของ           
ทั้งหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ เหล่านั้นล้วนมีความเชื่อมโยงกับ “การสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น”             
เพ่ือคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของบุคคลทุกคน ดังนั้น บุคคลทุกคนในสังคมจึงล้วนแต่ มีภาระผูกพัน              
ในการช่วยเหลือ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ ตลอดจนรักษาการคงอยู่ของกระบวนการ วิธีการใด ๆ                 
ที่จะส่งอิทธิพลเชิงบวกให้สังคมมีคุณภาพท่ีดีมากข้ึนได้ 

ด้านความเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการกล่าวถึงด้วยบทบาทและพันธกิจ 
หน่วยงานหลักได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากมีขอบเขตในการดำเนินงานที่ครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัย                
จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินงานในบทบาทผู้ดำเนินงานหลักและได้รับความคาดหวังด้านการผลักดัน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจาก  
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ หรือการกำหนดเป็นกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง  

 ข้อควรพิจารณาด้านหน่วยงานที่ควรมีบทบาทสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาการรังแกกัน               
ผ่านโลกไซเบอร์นั้น ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อประเด็นการดำเนินการอย่างรอบด้าน เนื่องจาก                   
การผลักดันประเด็นทางกฎหมายเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาปลายเหตุเท่านั้น ดังนั้นการมุ่งเป้าดำเนินการ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้น เป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนคาดหวังให้มีการดำเนินการ โดยเป้าหมายแรกคือหน่วยงาน 
ที่สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้าถึงสถาบันครอบครัว ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยพันธกิจที่สามารถเข้าถึง
สถาบันครอบครัวผ่านบทบาทของผู้ปกครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถ
เข้าถึงสถาบันครอบครัวด้วยเป็นพันธกิจโดยตรง และสำนักงาน กสทช. ด้วยบทบาทที่มีภารกิจด้านสื่อกระแสหลัก           
ซึ่งเป็นสื่อที่กลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ และสถาบันครอบครัวมีอัตราการรับสื่อในระดับที่สูง 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะ และมาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ 

ของสตรี เด็กและเยาวชน 

จากผลการศึกษาด้านมาตรการป้องกันการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ของสตรี เด็กและเยาวชน โดยใช้
มาตรการตามภารกิจภายใต้ขอบเขตของหน่วยงานต่างๆ นำมาสู่การจัดทำข้อเสนอแนะร่างมาตรการ                 
เพ่ือใช้ในการระดมความคิดเห็นโดยการจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในระยะการดำเนินงานขั้นที่ 4 โดยผ่าน             
การจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสังเคราะห์ผลการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขการรังแก ข่มขู่คุกคามผ่านพ้ืนที่  
ไซเบอร์ อย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” ร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบัน
ครอบครัว สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและเยาวชน หน่วยงานกำกับดูแลสื่อออนไลน์ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. และ 
13.00 -16.00 ณ ห้องประชุม อัลฟ่า ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร (รางน้ำ) ดังแสดง
รายละเอียดดังนี้ 

 

  
 

   
ภาพที่ 100 การจัดการ“การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสังเคราะหผ์ลการศึกษา 

และหาแนวทางแก้ไขการรังแก ขม่ขู ่คุกคามผ่านพ้ืนท่ีไซเบอร์ อยา่งมีส่วนร่วมจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง” ภาคเช้า 
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ภาพที่ 101 การจัดการ“การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสังเคราะหผ์ลการศึกษา 

และหาแนวทางแก้ไขการรังแก ขม่ขู่คุกคามผา่นพ้ืนท่ีไซเบอร์ อย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง” ภาคบ่าย 
 

ตารางที่ 10  แสดงรายนามและหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าประชุมกลุ่มย่อย 
รายช่ือ ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1. รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างท่ีปรึกษา 

1. คุณณัฐนนท ์ลี้ศัตรูพ่าย ผู้อำนวยการ 
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 

2. คุณปิยภักดิ ์ดีบุกคำ 
ประธานตรวจรับพัสดุงานจ้าง

ที่ปรึกษาฯ 
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 

3. คุณอำนวย แซ่เบ๊ 
กรรมการตรวจรับพัสดุงาน

จ้างที่ปรึกษาฯ 
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 

4. คุณสบายใจ วงศางาม 
กรรมการตรวจรับพัสดุงาน

จ้างที่ปรึกษาฯ 
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 

5. คุณณัฐนพิน แข็งขัน 
กรรมการตรวจรับพัสดุงาน

จ้างที่ปรึกษาฯ 
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 
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รายช่ือ ตำแหน่ง หน่วยงาน 

6. คุณศิริเพ็ญ สุขสารัญ 
กรรมการตรวจรับพัสดุงาน

จ้างที่ปรึกษาฯ 
สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 

2. รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสังเคราะห์ผลการศึกษาฯ ภาคเช้า 

7. คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
องค์กรเพ่ือสังคม กลุ่มทรู  

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

8. คุณรมมุก เพียจันทร์ เจ้าหน้าที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) 

9. คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ หัวหน้างานความม่ันคง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จำกัด 

10. คุณจารุวรรณ พวงผกา เจ้าหน้าที่ และผู้จัดการ
โครงการ safe internet 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จำกัด 

11. คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงาน
ประชาสัมพันธ์ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จำกัด (มหาชน) 

12. คุณฉัตรกุล สุนทรบุระ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จำกัด (มหาชน) 

13. คุณสินีนาฏ วรเศรษฐศักดิ์ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จำกัด (มหาชน) 

14. คุณวิสิฐศักดิ์ เจริญไชย ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จำกัด (มหาชน) 

15. คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิรักษ์ไทย 

16. คุณสุธิรัตน์ คชสวัสดิ์  มูลนิธิรักษ์ไทย 

17. คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช 
 

ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ต
ร่วมพัฒนาไทย 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 

18. ผศ.ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ นายกสมาคมฯ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
19. คุณพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ข้าราชการบำนาญ สพม. 

กทม. เขต 2 
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

20. คุณจันทกานติ์ สุพิชญ์ 
 

 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 
21. คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
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สร้างเสริมระบบสื่อและสุข
ภาวะทางปัญญา  

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

22. คุณภาณี นิ่มเฉลิม 
 

นักวิชาการประจำ
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก 
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้
หลากหลายทางเพศ 

สำนักงานคณะกรรมาธิการกิจการ
เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้หลากหลายทาง

เพศ 

23. คุณมีธรรม ณ ระนอง 
 

ผู้แทนสำนักงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 

24. คุณนิตินาถ บุหลัน ประธาน กต.ตร. สน.ปทุมวัน สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน 

25. คุณวรพรรณ เร่งสมบูรณ์สุข ผู้แทนสำนักงาน สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ

กระจายเสียงแและโทรทัศน์ (ผส.) 
สำนักงาน กสทช. 

26. คุณกอบกุล ร่มคูหา ผู้แทนสำนักงาน สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 

สำนักงาน กสทช. 

27. คุณสุทธินี เชาวรัตน์ 
 

ผู้แทนสำนักงาน สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 

สำนักงาน กสทช. 
28. คุณพนาภรณ์ หรรษอุดม ผู้แทนสำนักงาน สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ

ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 
สำนักงาน กสทช. 

29. คุณณัฐพล บุตรวิชา ผู้แทนสำนักงาน สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) 

สำนักงาน กสทช. 
30. คุณปิยศักดิ์ ธนวิกสิต 
 

ผู้แทนสำนักงาน สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) สำนักงาน กสทช. 

31. คุณพีรพัฒน์ พหลเวชช์ ผู้แทนสำนักงาน สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระายเสียงและ
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โทรทัศน์ (บส.) สำนักงาน กสทช. 
32. คุณกรกนก ชายพรม ผู้แทนสำนักงาน สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแล

กันเอง (สส.) สำนักงาน กสทช. 
33. คุณสุกัญญา สุวรรณมณีรัตน์ หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาสื่อเด็ก

และเยาวชน 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ 
3. ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสังเคราะห์ผลการศึกษาฯ ภาคบ่าย               

34. คุณโอภาส ภูครองนาค ผู้อำนวยการ ศูนย์
ประสานงานขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 

35. คุณอรรคพล ดำเนินผล กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

36. คุณกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

37. คุณชนานาถ วิไลรัตน์ กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

38. คุณศรัญญา ทองเนื้อขาว กองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

39. คุณอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
(สค.) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

40. คุณเคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

41. คุณพรพรรณ ทองทนงศักดิ์ เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health 
foundation) 

42. คุณกนิษฐา สีตุ่น เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health 
foundation) 

43. คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทาง
สังคม 

44. พ.ญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ จิตแพทย์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
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นครินทร์ 
45. คุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฯ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 

46. คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคม
สงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉิน / 
นักศิลปะบำบัด 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ใน
พระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ 

47. คุณกิตติภัต เทียมทินกฤต กลุ่มขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

48. คุณเพ็ชรา เปลี่ยนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานความ
ร่วมมือสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 1 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

49. คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

50. คุณพรนภา มีชนะ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

51. คุณประชุมพร ชัยรัตน์ ผู้แทนสำนักงาน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

52. คุณพรปวีณ์ มีมากบาง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 

53. ดร.หิรัญญา ปะดุกา อาจารย์พิเศษด้านอาชญา
วิทยา 

อาจารย์พิเศษด้านอาชญาวิทยา 

54. คุณสุวันดี โพธิ์วิจิตร ทนายความ ทนายความ 
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ภาพที่ 102 มาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของสตรี เดก็และเยาวชน 
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ภาพที่ 103 มาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์สำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ภาพที่ 104 มาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์สำหรับส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
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การดำเนินมาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของสตรี เด็กและเยาวชนโดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย 

การปรับปรุงด้านกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์นั้น               
ควรเป็นไปในลักษณะของการปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดที่มุ่งครอบคลุมทั้งขอบเขตด้านนิยาม 
รูปแบบ วิธีการ ผลกระทบ บทลงโทษผู้กระทำผิด รวมไปจนถึงกระบวนการเยียวยา รักษาเหยื่อผู้ถูกกระทำ
อย่างเป็นระบบนั้น ถือเป็นสิ่งที่สังคมไทย หรือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีภาระผูกพันต่อประเด็น
ดังกล่าว ควรเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือจุดประสงค์            
ในการเพ่ิมความตระหนักรู้ให้กับทุกคนในสังคม และลดอัตราการเกิดขึ้นของปัญหาการรังแกกันผ่าน                 
โลกไซเบอร์ ด้วยอิทธิพลของ “การมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง” ภายในสังคม 

ประการสำคัญ ในการดำเนินการใดๆ ในบริบททางตัวบทกฎหมาย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือ 
ระมัดระวังการนำกฎหมายไปใช้โดยผิดเจตนารมณ์ เช่น ใช้กฎหมายเพ่ือหวังผลประโยชน์ต่อยอดประเด็นทาง
สังคมด้านอ่ืนๆ และการเรียกร้องค่าเสียหายโดยกล่าวอ้างเกินจริง ด้านการผลักดันกฎหมาย ควรเลือก
หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ และสามารถผลักดันได้และดำเนินงานได้ครอบคลุม 
เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
และกระทรวงยุติธรรม อีกทั้ง การเสนอกฎหมายควรนำเสนอขนานกันไปทั้งสามฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และภาคประชาชน เพื่อใช้เป็นกฎหมายคู่เทียบและสร้างความสมดุลให้แก่กัน จะทำ
ให้มีโอกาสได้รับการพิจารณามากขึ้น ประการสำคัญควรเลือกช่วงเวลาในการนำเสนอเพ่ือพิจารณาที่เหมาะสม 
เช่น กระแสการเมือง กระแสสังคม ฟากฝั่งกลุ่มที่เป็นผู้แทนในการนำเสนอ ท้ายที่สุด ณ เวลาปัจจุบัน ซึ่งมี            
ข้อขัดแย้งทางสังคมอย่างสูง ควรพิจารณาเป็นปัจจัยสำคัญด้านช่วงเวลาที่จะนำเสนอ เนื่องจากการนำเสนอ
การจัดทำกฎหมาย “การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์” ณ ห้วงเวลาที่ระดับความขัดแย้งทางสังคมมีความเข้มข้น
และรุนแรง อาจถูกนำไปเบี่ยงเบนเป็นประเด็นทางการเมืองจนผิดเจตนารมณ์ของการมุ่งหวังการแก้ปัญหา  
ทางสังคมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนฐานการพัฒนาการของบุคคลอย่างแท้จริง 

จากผลการศึกษาด้านการดำเนินมาตรการป้องกันการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ของสตรี เด็กและเยาวชน
โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย นำมาสู่การจัดทำข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการในมิติของกฎหมายดังนี้ 
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ภาพที่ 105 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการในมิติของกฎหมาย  
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ภาพที่ 106 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการในมิติของกฎหมาย (ต่อ) 

การดำเนินมาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของสตรี เด็กและเยาวชนโดยภายใต้ขอบเขต

การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. 

ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากการศึกษาเชิงคุณภาพ มีความคาดหวังต่อ สำนักงาน กสทช. ว่าคือ                  
หนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของบุคคลทุกคน            
ในสังคมไทย ดังนั้น ในฐานะหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง สำนักงาน กสทช. ควรมุ่ง
ดำเนินการกระตุ้น ผลักดัน หรือเร่งให้เกิดการดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ               
ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาเช่นเดียวกัน เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ “กฎหมาย” ที่เป็นรูปธรรม และ             
มีอิทธิพลต่อศักยภาพ และประสิทธิภาพในการสร้างความตระหนักรู้ ในทุกมิติ ให้เกิดขึ้นภายในสังคมได้               
อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว แม้ในฐานะของผู้บังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน กสทช. ควรมุ่ งรักษาศักยภาพ 
และประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนของตนในลักษณะของ “ต้นแบบ” ที่สื่อสารถึงภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ 
และผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ดี เพื่อจุดประสงค์ในการกำกับดูแลสังคมในลักษณะที่ปราศจากมุมมองเชิงลบ
จากสังคม กล่าวคือ การกำกับดูแลที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน มากกว่าการควบคุม เพ่ือประสิทธิภาพ และ               
ความมั่นคงของผลลัพธ์ในระยะยาว   

ด้านความคาดหวังจากกลุ่มเป้าหมายผู้มีประสบการณ์ด้าน การรังแกผ่านพ้ืนที่ ไซเบอร์ต่อ            
การดำเนินงาน ของสำนักงาน กสทช. โดยภาพรวมลำดับแรก คือ จัดตั้งศูนย์ดูแลคุ้มครองการรังแกกันผ่านโลก
ไซเบอร์โดยเฉพาะ และลำดับที่สองที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ กระตุ้นให้สื่อไม่ผลิตเนื้อหาที่เป็นตัวอย่างของ           
การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ และหากจำแนกตามประเภทกลุ่มเป้าหมายจะพบว่ากลุ่มประถมศึกษา ต้องการ
ให้ สำนักงาน กสทช. มีบทบาทในการให้ความรู้ด้านการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือ
ปกป้องตนเองเบื้องต้น กลุ่มมัธยมศึกษาให้ความสำคัญกับการมุ่งเป้าการสร้างความเข้าใจตั้งแต่วัยเด็ก และ
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กลุ่มมหาวิทยาลัยและกลุ่มสตรีแสดงความคิดเห็นเหมือนกันคือ ควรจัดตั้งศูนย์ดูแลคุ้มครองการรังแกกันผ่าน
โลกไซเบอร์โดยเฉพาะ 

จากผลการศึกษาด้านการดำเนินมาตรการป้องกันการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์ของสตรี เด็กและเยาวชน
โดยภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. นำมาสู่การจัดทำ ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการของ
สำนักงาน กสทช. ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 107 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการของสำนักงาน กสทช. 
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บทที่ 5 
การประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา และสื่อสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

จากผลการศึกษาการพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก  และเยาวชน 
โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้นำมาสู่การจัดทำสื่อมัลติมีเดียและอินโฟกราฟฟิกเพ่ือใช้ใน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยผ่าน “การเสวนาและประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนากลไกหรือมาตรการ
ป้องกันการรังแก (Cyberbullying) สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ” 

1. การจัดทำสื่อมัลติมีเดียและอินโฟกราฟฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

1.1 การจัดทำสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ ผลกระทบ และวิธีการจัดการนั้น 
ประกอบด้วยกรอบแนวคิดดังนี้ 

Cyberbullying168 การระรานทางไซเบอร์169  คือ การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือ
การรังแกผู้อ่ืนทางสื่อสังคมต่าง ๆ 

Cyberbullying สามารถจำแนกตามระดับความรุนแรงได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ 
1. การพูดจาทำร้ายจิตใจ (การแซว/การแซะ) ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะที่สุด คือร้อยละ 

70 ของการเกิดข้ึนทั้งหมด 
2. การคุกคาม/ การข่มขู่/อาชญากรรม ซึ่งแบ่งเป็น  8 ประเภท ได้แก่ 1) การคุกคาม            

ขู่กรรโชก 2) การแบล็คเมล์ 3) การหมิ่นประมาท  4) การแอบอ้างตัวตน 5) การกีดกัน/ ปฏิเสธการมีตัวตน  
6) การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ยินยอม 7) การคุกคามทางเพศ 8) การแฮ็กข้อมูล/ข่มขู่ 

ในจำนวนการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด มีสัดส่วนถึง 3 ใน 4 ที่เกิดขึ้นจากคนที่ ไม่รู้จักกัน หรือ  ไม่เคยมี
ปัญหาส่วนตัวกันมาก่อน170 

ผลกระทบของ Cyberbullying ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อผู้ถูกกระทำ มักเกิดจากสภาพจิตใจที่ไม่ได้หายไป
เอง ทำให้ส่งผลไปสู่พฤติกรรมการแสดงออก พลาดโอกาสสำคัญของช่วงชีวิตในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง            
ทั้งด้านการเรียนและหน้าที่การงาน 

 
 

 
168 Cyberbullying อ้างอิงจาก dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cyberbullying 
www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cyberbullying 
169 การระรานทางไซเบอร ์อ้างอิงจาก คณะกรรมการจัดทำพจนานกุรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ วันที่ 28 
มิถุนายน 2562 
170ผลการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างผูม้ีประสบการณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบั Cyberbullying ทั่วประเทศ จ านวน 1,674 กรณี ใน พ.ศ. 2564  

โดยส านกังาน กสทช. รว่มกบั บริษัท อินไซท ์คอนซลัติง้ รีเสิรช์ จ ากดั 
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1. แนวทางป้องกัน Cyberbullying ด้วยตนเอง 
1.1 คิดก่อนโพสต์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อเรื่องเพศ  และบุคคลในครอบครัว โดยไม่ได้รับ             

ความยินยอม 
1.2 ไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัว 
1.3 เปลี่ยน Password บ่อยๆ 
1.4 ดูแลรายชื่อเพ่ือนในแพลตฟอร์มให้คงไว้เฉพาะผู้ที่รู้จักกันอยู่เสมอ 
1.5 ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 
1.6 บล็อก/รีพอร์ต 

2. การแก้ปัญหา Cyberbullying ด้วยตนเอง   
2.1 ขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว 
      (ผู้ใหญ่และครอบครัวต้องมีวิธีการสื่อสาร รับมือและรองรับ) 
2.2 ใจเย็น ไม่ตอบโต้ให้เกิดความรุนแรง 
2.3 เก็บหลักฐาน แคปหน้าจอ 
2.4 ต้องสื่อสารให้ผู้กระทำหยุดทำให้คนอ่ืนเจ็บปวด 
2.5 ถ้าเรื่องราวไม่จบให้ไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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1.2 การจัดทำอินโฟกราฟฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
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2. การจัดประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดย
การจัดเสวนาผลการดำเนินงานโครงการ 

การจัดประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดย
ผ่าน “การเสวนาและประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนากล ไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก
(Cyberbullying) สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ” โดยประกอบด้วย
วิทยากรที่เป็นผู้แทนจาก สถาบันครอบครัว สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและเยาวชน หน่วยงาน
กำกับดูแลสื่อออนไลน์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 ดังแสดงรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 11 กำหนดการ “การเสวนาและประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก 
(Cyberbullying) สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ” 

เวลา รายละเอียด 

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมการเสวนา และรับสื่อประชาสัมพันธ์  
09.30 - 09.40 น. ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. กล่าวเปิดการเสวนา และกล่าวแนะนำผู้เสวนา 

09.40 – 10.00 น. “ท่ีปรึกษาโครงการ” นำเสนอภาพรวมของผลการศึกษา และประเด็นในการเสวนา 
10.00 – 10.30 น. การเสวนาช่วงที่ 1  

- ระดับความรุนแรงของ Cyberbullying 
- ความแตกต่างระหว่างช่วงวัยในการรับรู้ประเด็น Cyberbullying 

10.30 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 20 นาที 

10.50 – 12.00 น. การเสวนาช่วงที่ 2 
- ผลกระทบของ Cyberbullying 
- การป้องกัน Cyberbullying 
- การแก้ปัญหา Cyberbullying 
- มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมเสวนา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

13.00 - 14.00 น. “ท่ีปรึกษาโครงการ” นำเสนอผลการศึกษาของโครงการ 
- ผลการศึกษาด้านรูปแบบและพฤติกรรมการรังแกผ่านพ้ืนที่ไซเบอร์  
- ผลการศึกษาด้านบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการรังแกผ่านพื้นที่

ไซเบอร์  

14.00 - 14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 20 นาที 
14.20 -16.00 น. - ผลการศึกษาด้านวิธีการจัดการปัญหากับการรังแกในมุมมองของสตรี เด็ก

และเยาวชน  
- มาตรการป้องกันการรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของสตรีเด็กและเยาวชน 
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ภาพที่ 113 การประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก (Cyberbullying)                           

สตรี เด็ก และเยาวชน 
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ภาพที่ 114 เอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์ในงานเสวนา 

ตารางที่ 12 รายนามและหน่วยงานวิทยากรผู้เข้าร่วมการเสวนาผลการศึกษาการพัฒนากลไกหรือมาตรการ

ป้องกันการรังแก (Cyberbullying) สตรี เด็ก และเยาวชน  

รายช่ือวิทยากร ตำแหน่งและหน่วยงาน 

พันตำรวจเอก มรกต แสงสระคู ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี 2 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (ผกก.1 บก.สอท.2) 

พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ แพทย์ประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 

คุณชนานาถ วิไลรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
คุณมีธรรม ณ ระนอง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 

คุณภภัสสร รัตนารามิก ตัวแทนจากเยาวชน 

คุณปวริศร์ เปี่ยมปรีชา ตัวแทนจากเยาวชน 

3. ผลการสรุปประเด็นจากการการเสวนาผลการศึกษาการพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก 
(Cyberbullying) สตรี เด็ก และเยาวชน 

ประเด็นที่ 1. ความเห็นต่อการแบ่งระดับความรุนแรงของ Cyberbullying   
คำถาม ความเห็นของวิทยากรต่อการจำแนกประเภทของ Cyberbullying โดยใช้การแบ่งตามระดับ

ความรุนแรงได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
1. การพูดจาทำร้ายจิตใจ (การแซว/การแซะ) 
2. การคุกคาม/ การข่มขู่/อาชญากรรม ซึ่งแบ่งเป็น  8 ประเภทได้แก่  1) การคุกคาม             

ขู่กรรโชก 2) การแบล็คเมล์ 3) การหมิ่นประมาท  4) การแอบอ้างตัวตน 5) การกีดกัน/ ปฏิเสธการมีตัวตน  
6) การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ยินยอม 7) การคุกคามทางเพศ 8) การแฮ็กข้อมูล/ข่มขู่ 

วิทยากรได้แสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
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ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   มองว่าแนวทางของการแบ่งประเภท 

Cyberbullying นั้น ควรแบ่งเป็นเฉดสี ตามความรุนแรง 
จิตแพทย์ประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้ความเห็นว่า ในทางการแพทย์สนใจ

ด้านผลกระทบของการกระทำว่าเกิดเป็นความรุนแรงในระดับใด และมีความเห็นว่าควรแบ่งหมวดของ               
การกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายออกไปให้ชัดเจน 

ผู้แทนภาคประชาสังคมผู้เชี่ยวชาญด้านโลกออนไลน์  ให้ความเห็นว่า ควรจำแนกโดยมุ่งเน้นที่ผลของ
การถูกกลั่นแกล้งรังแก ซึ่งหากย้อนไปถึงการให้นิยาม Cyberbullying ในช่วงแรกๆ ที่มีข้อสังเกตประเด็นนี้ 
นักวิจัยในต่างประเทศให้ความเห็นว่าต้องเป็นการรังแกที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จึงจะถือว่าเป็น Cyberbullying แต่
ปัจจุบันไม่ระบุว่าต้องเกิดข้ึนซ้ำๆ แล้ว เนื่องจากแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตมีคุณลักษณะที่สามารถมีผู้เข้าพบเห็น
ได้ซ้ำๆ ได้อยู่ในตัวอยู่แล้ว 

ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำหรับกลุ่มสตรีมักจะประสบกับการรังแกใน
ประเด็นทางเพศ หรือการแซวในประเด็นสรีระ (Sexual Abuse) 

ผู้แทนกลุ่มเยาวชนให้ความเห็นว่า การจำแนกข้ึนอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลที่มีภูมิต้านทาน
หรือความต้องการการตอบสนองบนโลกออนไลน์ที่ไม่เหมือนกัน เช่น หากเป็นกลุ่มผู้มีชื่อเสียง ย่อมมี             
ความต้องการให้มีผู้ให้ความสนใจมาก ซึ่งนำมาสู่การคุกคามที่มากขึ้ยตามไปด้วย แต่ก็ขึ้นกับภูมิต้านทานของ
บุคคลมีชื่อเสียงนั้น ๆ ด้วย ด้านบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ต้องการการให้ความสนใจในระดับเดียวกับผู้มีชื่อเสียง ย่อมมี
ภูมิต้านทานต่อการถูกคุกคามที่น้อยกว่า ซึ่งในประเด็นการคุกคามนั้น ผู้ถูกรังแกกับผู้รังแก มีมุมมองต่อ            
ความรุนแรงที่แตกต่างกัน ดังเช่นคำพูดที่ว่า “คนพูดไม่เคยจำ แต่คนฟังไม่เคยลืม” และหากพิจารณาในแง่มุม
ของผลกระทบนั้น ผู้แทนจากกลุ่มเยาวชนแสดงความเห็นว่าคือระดับความเจ็บปวดที่แต่ละบุคคลรับรู้               
ความเจ็บปวดได้ต่างกัน ซึ่งสามารถนิยามความเจ็บปวดได้ยาก 

ผู้ดำเนินรายการกล่าวว่า อย่างไรก็ตามควรต้องมีการกำหนดเส้นแบ่งเพ่ือจัดการร่างมาตรการ หรือมี
จุดว่า ถ้าหากล้ำเส้นดังกล่าวนี้แล้ว ควรจำแนกเป็นการระรานที่ต้องมีมาตรการในการจัดการ 

ประเด็นที่ 2. ความเห็นต่อการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างช่วงวัย (Generation gap) 
ในการรับรู้ประเด็น Cyberbullying เช่น ประสบการณ์หรือข้อคิดเห็นต่อการสื่อสารของเด็ก กับ ผู้ใหญ่ ที่
ขัดแย้งกันเรื่องการรับรู้พฤติกรรมที่ถือเป็น Cyberbullying อย่างไร เช่น พฤติกรรมประเภทหนึ่งผู้ใหญ่ใช้กับ
เด็กได้ โดยมีมุมมองว่าไม่ใช่การ Cyberbullying ซึ่งวิทยากรให้ความเห็นดังนี้ 

ผู้แทนกลุ่มเยาวชน กล่าวว่า ความไม่เข้าใจที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างช่วงวัย อาจเกิดจากการที่
ไม่รู้จักกันหรือไม่คุ้นเคยกันเพียงพอ จึงต้องมีวิธีการในการทำให้เยาวชนกล้าที่จะถาม ต้องมีการเคารพ            
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามมีความสัมพันธ์กับ Digital Gap ด้วย เนื่องจากผู้ที่มีความอาวุโสมักจะ
มีทักษะการใช้งานดิจิทัลที่ไม่เท่ากับเยาวชน จึงทำให้รูปแบบของการสื่อสาร และการมีความเข้าใจด้าน               
ความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ระหว่างผู้อาวุโสกับเยาวชนไม่เท่ากัน 
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จิตแพทย์ประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ประเด็นความแตกต่างระหว่าง
ช่วงวัยในการรับรู้ว่าการกระทำหรือคำพูดใดเป็นประเด็นที่อยู่ในระดับ Cyberbully นั้น มีสาเหตุที่มาก             
เกินกว่าเพียงความแตกต่างระหว่างช่วงวัยเท่านั้น เพราะคนไทยมีบรรทัดฐาน (Norm) ที่ยอมรับการถูกล้อกัน
มาแต่เดิม ซึ่งเยาวชนในปัจจุบันที่เติบโตมากับบรรทัดฐานใหม่นั้นเริ่มยอมรับการล้อเลียนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีก็เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการรังแกผ่านโลกออนไลน์ เช่น เด็กรุ่นใหม่บางกลุ่ม
ที่มีทักษะในการใช้งานดิจิทัลสูงย่อมรู้ลู่ทางที่จะทำการรังแกโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อตนเองได้เช่นกัน เช่น  
การสร้างบัญชีออนไลน์สำรอง เพ่ือจงใจใช้ในการคอมเมนท์ผู้อ่ืน ดังนั้นนอกเหนือจากความแตกต่างระหว่าง
ช่วงวัย ยังมีความแตกต่างทางบรรทัดฐานที่สั่งสม และความแตกต่างทางทักษะดิจิทัลร่วมด้วย  

กรณีตัวอย่างของ ความแตกต่างทางทักษะดิจิทัลคือ ได้มีการสำรวจพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ขอ ง
เด็กทั่วประเทศไทยประมาณ 3 ,000 คน พบว่าเด็กไทยโดยรวมยังไม่มีความตระหนักเพียงพอว่าสิ่งใดควร
โพสหรือไม่ควรโพส และไม่ตระหนักว่าการโพสข้อมูลบางอย่างคือการแชร์ข้อมูลส่วนตัวออนไลน์มากเกินไป 
ดังนั้นมีความเห็นว่าขณะนี้ควรจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคมไทย ว่าการโพสข้อความในโลกออนไลน์นั้น 
ระดับใดคือสิ่งที่ยอมรับได้ในสังคมไทย 

ด้านตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้คำที่สื่อถึงหรือก่อให้เกิดทัศนคติทางลบอันเนื่องมาจากความแตกต่าง
ระหว่างช่วงวัยนั้น ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกตัวอย่างโดยกล่าวถึงคำว่าการสนทนา
ที่อ้างอิงถึงบริบทเดิมของตนเองเช่น คำว่า "สมัยผม" นั้น พอมีคำอ้างอิงประเภทดังกล่าวขึ้นมา ก็เกิด            
การเปรียบเทียบ และเกิดการต่อต้านจากผู้รับฟังที่เป็นเยาวชน 

ผู้แทนกลุ่มเยาวชน ให้ความเห็นว่า ควรสร้างค่านิยมให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่าง
กันในครอบครัว เช่น มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างช่วงเวลารับประทานอาหารร่วมกันว่า  “เดี๋ยวนี้เค้าไม่
พูดกันอย่างนี้แล้วนะแม่” 

ประเด็นที่ 3.  - ความเห็นต่อผลการศึกษาด้านผลกระทบของ Cyberbullying  ด้าน ต่อประเด็น
ผลกระทบของ Cyberbullying ที่ทำให้เยาวชนพลาดเรื่องสำคัญของช่วงชีวิตต่อการพัฒนาศักยภาพตัวเอง 
หรือ กลุ่มสตรีพลาดโอกาสทางหน้าที่การงาน หรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมเสวนาต่อ
ประเด็นสภาพจิตใจจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่ไม่สามารถหายจากอาการหรือฟ้ืนฟูได้เองอย่างไรบ้าง 

จิตแพทย์ประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  กล่าวถึงประสบการณ์ที่รับทราบ
เกี่ยวกับความรุนแรงของผลกระทบของ Cyberbullying โดยมีกรณีเด็กถูกนำภาพหลุดไปเผยแพร่ ผลกระทบ
คือเด็กไม่สามารถใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมเดิมของตนเองได้ เนื่องจากมีความกังวลและหวาดระแวงว่าบุคคล
แวดล้อมจะได้รับข้อมูลภาพหลุด จึงต้องย้ายตนเองออกจากสิ่งแวดล้อมเดิม ซึ่งยกระดับถึงขั้นต้องย้ายออกไป
จากพ้ืนที่ระดับจังหวัดที่อาศัยไปเลย 

ด้านกรณีความรุนแรงจากการได้รับผลกระทบของ Cyberbullying จนถึงข้ันฆ่าตัวตายในประเทศไทย
นั้นถือว่ามีแล้ว และกรณีการแสดงออกด้วยการทำร้ายตัวเองก็พบมาก เช่น การกรีดตนเอง ซึ่งมีที่มาจาก
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ความรู้สึกหลังจากถูกรังแก และผู้ถูกรังแกแล้วไม่สามารถระบายออกทางอ่ืนได้  จึงระบายออกโดยการกรีด
ตัวเอง และยกระดับเป็นการกรีดตนเองซ้ำๆ เมื่อได้รับผลกระทบทางจิตใจในประเด็นเดิมอีก 

จิตแพทย์ประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวเพ่ิมเติมว่าในทางการแพทย์นั้นจะ
ให้ความสำคัญกับผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเท่าๆ กัน เนื่องจากมีความต้องการการปรับสภาพจิตใจทั้ งสองฝ่าย 
อย่างไรก็ตามมีความเห็นว่าเพ่ือนหรือบุคคลใกล้ชิด คือแพทย์ที่ดีที่สุดที่จะสามารถดูแลคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ 
นอกเหนือจากนี้  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำลังจัดทำ Application ชื่อ Buddy ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเป็นบริการที่สามารถส่งต่อนักเรียนไปสู่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ได้โดยตรง 

ประเด็นที่ 4.  ความเห็นต่อผลการศึกษาด้านข้อแนะนำสำหรับ การป้องกัน และการแก้ปัญหา 
Cyberbullying ด้วยตนเอง  

1. แนวทางป้องกัน Cyberbullying ด้วยตนเอง 
1.1 คิดก่อนโพสต์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อเรื่องเพศ และบุคคลในครอบครัว โดยไม่ได้รับความ

ยินยอม 
1.2 ไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัว 
1.3 เปลี่ยน Password บ่อยๆ 
1.4 ดูแลรายชื่อเพ่ือนในแพลตฟอร์มให้คงไว้เฉพาะผู้ที่รู้จักกันอยู่เสมอ 
1.5 ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 
1.6 บล็อก/รีพอร์ต 

2. การแก้ปัญหา Cyberbullying ด้วยตนเอง   
2.1 ขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้ใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว 
      (ผู้ใหญ่และครอบครัวต้องมีวิธีการสื่อสาร รับมือและรองรับ) 
2.2 ใจเย็น ไม่ตอบโต้ให้เกิดความรุนแรง 
2.3 เก็บหลักฐาน แคปหน้าจอ 
2.4 ต้องสื่อสารให้ผู้กระทำหยุดทำให้คนอ่ืนเจ็บปวด 
2.5 ถ้าเรื่องราวไม่จบให้ไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แสดงความเห็นว่า แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยในการรังแกผ่านโลกไซเบอร์นั้นยังมีกรณีที่ผู้กระทำเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ  
และเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วทุกคนเชื่อว่าผู้กระทำไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด และไม่เชื่อในสิ่งที่เด็กให้ข้อมูล 
ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาเนื่องจาก ในปัจจุบันกฎหมายด้านการ Grooming ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
และเมื่อเกิดกรณีปัญหานั้น แนวทางการนำเสนอข่าวของสื่อยังก่อให้เกิดปัญหาซ้ำ เพราะเป็นการนำเสนอ
เนื้อหาที่เป็นรายละเอียดของการกระทำ ซึ่งในหลายแง่มุมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใด และถือเป็นการกระทำ
ซ้ำกับผู้กระทำ ดังนั้นสื่อควรนำเสนอโดยใช้แนวทางกระตุ้นเตือนเพ่ือให้สามารถป้องกันตนเอง หรือแนวทาง
แก้ปัญหาเมื่อเกิดกรณีขึ้นมากกว่า 
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ผู้แทนภาคประชาสังคมผู้เชี่ยวชาญด้านโลกออนไลน์ ให้ความเห็นว่า ในขั้นตอนการเข้าแก้ไขปัญหา
โดยบุคคลที่สาม ต้องมีกระบวนการ หรือตัวกลางมาร่วมไกล่เกลี่ย ซึ่งขณะนี้ภาคประชาสังคมและกรมกิจการ
สตรี และครอบครัว ได้มีกระบวนการร่วมเข้าฟังการสอบสวน ให้เป็นไปในครั้งเดียวจนจบ เพื่อเป็นการปกป้อง
ผู้ถูกกระทำจากการกระทำซ้ำโดยกระบวนการสอบสวน นอกเหนือจากนี้มีความเห็นว่าควรมุ่งเน้นมาตรการ
ป้องกันจะดีที่สุด และประเด็นที่ควรสื่อสารเพ่ิมเติมคือ เมื่อเกิดกรณีการรังแกผ่านโลกออนไลน์แล้ว พบว่า 
ผู้เกี่ยวข้องจะไม่มีข้อมูลที่แน่นอนว่าจะไปแจ้งที่หน่วยงานใด หรือสถานีตำรวจพ้ืนที่ใด และตำรวจก็ไม่รับแจ้ง
เนื่องจากไม่ชัดเจนในพื้นท่ี ที่เกิดเหตุ 

ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวเพ่ิมเติมว่า การแจ้งเหตุเมื่อเกิดกรณี            
การรังแกผ่านโลกออนไลน์ มีแนวทางการพิจารณาพ้ืนที่ในการแจ้งเหตุได้สองแนวทาง แนวทางแรก คือ
พิจารณาได้จากสถานที่ที่ใช้กระทำ หรือที่ที่คนร้ายอยู่  ส่วนแนวทางที่สองพิจารณาจากสถานที่ที่ความผิด
ปรากฏ ซึ่ งสามารถแก้ไขปัญหาการที่ ไม่สามารถว่าระบุ ได้ว่าเหตุ เกิดที่ ใด ซึ่งในทางการแจ้งเหตุคือ            
เหตุปรากฏที่ใด พิจารณาจากผู้แจ้งเหตุเปิดพบเนื้อหาขณะอยู่ในท้องที่ใด ก็ถือว่าเหตุปรากฏที่นั่น 

ผู้แทนกลุ่มเยาวชน มีความเห็นว่าควรเติม Gadget ความรู้ให้กับเยาวชน ในการเพ่ิมเกราะคุ้มกัน
ตนเอง ควรเพ่ิมความรู้ให้เยาวชนสามารถจัดหาหรือเข้าถึง Application ที่สามารถช่วยคัดกรองการเข้าถึง
ตนเองได้ว่าบุคคลใดหรือสิ่งใดที่เข้ามาสู่ตนเองนั้น มีวัตถุประสงค์ไม่ดีแอบแฝงหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม บางครั้ง การที่บุคคลใดๆ ต้องการเป็นบุคคลสาธารณะ ก็ต้องจำเป็นต้องเปิดบัญชีของ
ตนเองให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ (Public) ซึ่งไม่สามารถปกป้องการรังแกจากภายนอกได้   

ผู้แทนภาคประชาสังคมผู้เชี่ยวชาญด้านโลกออนไลน์ ให้ความเห็นว่า ควรมีมาตรการที่มุ่ งสถาบัน
ครอบครัวหรือสถาบันการศึกษา และควรเพ่ิมการป้องกันการที่บุคคลจะกลายเป็นผู้กระทำด้วย คือควรเริ่มจาก
การให้ความรู้จากรากฐานสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา และต้องสร้างกระบอกเสียง แบบที่สามารถ
บอกต่อๆ กันไปได้ด้วย 

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน  และที่สำคัญคือควรมีหน่วยงานกลางที่ช่วยเป็นผู้ประสานกับผู้ให้บริการสื่อสังคม (เจ้าของ 
Platform) จะทำให้เนื้อหาที่เป็นการรังแกสามารถถูกเอาลงหรือลบออกได้เร็วขึ้น นอกเหนือจากนี้ควรมี             
การจับกุมเพ่ือให้เป็นกรณีตัวอย่าง 

ด้านความเห็นต่อการแก้ปัญหา Cyberbullying ด้วยตนเองนั้น   
ผู้แทนภาคประชาสังคมผู้เชี่ยวชาญด้านโลกออนไลน์ กล่าวว่าต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กได้รับรู้ว่า

ตนเองเป็นที่รัก และการสร้างทักษะในการแสดงออกถึงความไม่พอใจหรือไม่สบายใจ และแจ้งให้ผู้รั งแกหยุด
การรังแกเมื่อถูกรังแกเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างรูปแบบการรณรงค์ที่สื่อถือ
ความรุนแรงของ Cyberbullying ที่มีระดับความรุนแรงมากพอ เช่นการสื่อให้ตระหนักว่า การที่บุคคลใด           
มีพฤติกรรมการ Cyberbullying บุคคลอื่นนั้น ถือว่าเป็นบุคคลน่ารังเกียจ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

จ้างที่ปรกึษาเพือ่พัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คกุคาม สตรี เดก็  และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสือ่มัลติมีเดียต่าง ๆ    หน้า | 222 

ยิ่งไปกว่านั้น สื่อยิ่งเป็นหน่วยงานที่ควรมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการใช้คำต่างๆ ที่ไม่สื่อแนวคิดที่   
บูลลี่ เช่น การใช้คำแทนการเรียกบุคคลที่สาม ที่สื่อความหมายทางลบ อาทิคำว่า อาเจ้ อาซ้อ 

จิตแพทย์ประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้ความเห็นว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
แนวทางที่ได้เสนอมายังไม่เพียงพอ เนื่องจากเด็กไทยโดยรวมนั้นมักกล่าวคำปฏิเสธไม่เป็น และโดยภาพรวมมัก
ไม่มีผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่พ่ึงพาได้ และผนวกกับการมีแนวคิดท่ีมองว่าโรงเรียนก็ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยสำหรับ
ตนเองเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากนี้มีความเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายนั้น ยังไม่ใช่หนทางที่คาดหวังได้ว่าจะ
ใช้แก้ปัญหา Cyberbullying และยังเป็นแนวทางที่แก้ไขไม่ทันต่อความเสียหายด้วย เช่น กรณีที่การโพสถูก
แคปหน้าจอ (Capture) ไปขยายผลต่ออย่างรวดเร็ว หากต้องพ่ึงพากระบวนการทางกฎหมายซึ่งใช้เวลา
ยาวนาน จึงทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นจนไม่สามารถดำเนินการด้านการยับยั้งเหตุได้ และเน้นย้ำว่า               
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาบนโลกไซเบอร์ ก็ควรที่จะต้องมีหน่วยงานที่มีความสามารถใน            
การจัดการที่รวดเร็วพอๆ กับความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยี 

ด้านการคาดหวังการแก้ปัญหาจากสถาบันครอบครัว สถานการณ์ในปัจจุบันก็ไม่สามารถคาดหวังได้ 
ในทางตรงกันข้าม สังคมจะเป็นฝ่ายที่ต้องช่วยปกป้องเยาวชนเองด้วยซ้ำ เช่น จากสถิติพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยที่มีเด็กจำนวนร้อยละ 20% ที่เติบโตมากับครอบครัวที่ไม่พร้อม ซึ่งต้องพ่ึงหาภาคสังคมในการช่วยปกป้อง
บุคคลเหล่านี้ทั้งการช่วยเหลือให้ไม่เป็นผู้กระทำผิด และช่วยปกป้องจากการเป็นผู้ถูกกระทำ 

ด้านการรณรงค์สร้างความตระหนักนั้นเป็นกลไกที่มีความจำเป็นมาก ซึ่งควรจำแนกให้ได้ก่อนว่ากระ
การทำในระดับใดที่จัดเป็นการรังแก และด้านองค์กรหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อนั้น ควรเป็นผู้ที่รับผิดชอบ              
ในการสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับการรังแกเลย ไม่ว่าจะเป็นการรังแกในระดับใด 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดการกระทำที่ถือเป็นความผิดนั้น ถ้าผู้กระทำรู้ตัวว่าสิ่งที่ทำเป็นความผิด            
ก็จะมีการยับยั้งตัวเองได้ระดับหนึ่ง ดังนั้นกลไกที่สามารถสื่อ หรือบ่งชี้ได้ว่าการกระทำนั้นๆ ถือเป็นสิ่งที่ผิด             
จึงควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดข้ึนในประเทศไทย 

ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ประเด็นการดำเนินการ
ทางกฎหมาย แนวทางของประเทศไทยในปัจจุบันคือใช้เพ่ือปราบปรามและเพ่ือหยุดยั้งเมื่ อเกิดการรังแกขึ้น
แล้ว ซึ่งกฎหมายเชิงป้องกันนั้นยังไม่มีการดำเนินการให้เกิดขึ้นเลย ซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้จะ
ส่งผลดีมากกว่าการดำเนินการเชิงรับ 

ด้านค่านิยมในปัจจุบัน ที่สังคมออนไลน์มักมุ่งแสดงออกถึงการตอบสนองความอยากได้อยากมีนั้น 
สืบเนื่องจากสังคมให้การยกระดับคนกลุ่มนี้ บุคคลอ่ืนๆ จึงเกิดความอยากเป็นเหมือนบ้าง และเป็นปัจจัย
กระตุ้นอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการรังแกกันผ่านโลกออนไลน์ 

ประการสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นสำคัญคือ การ Capture หน้าจอ เพ่ือเป็นหลักฐานนั้น เป็นเพียง            
การบันทึกเนื้อหาที่รังแกกัน (Content) แต่ยังไม่การบันทึกพยานหลักฐานที่สมบูรณ์ (Evident) ที่เจ้าหน้าที่
สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้เลย ผู้เก็บหลักฐานต้องสามารถเก็บหลักฐานถึงขั้นบันทึก URL เก็บไว้
ด้วย เพราะสามารถแก้ไขปัญหาในกรณีที่ผู้รังแกทำการเปลี่ยนชื่อบัญชีได้ 
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ในช่วงท้ายของการเสวนา ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้มุมมองต่อการจัดการ Cyberbullying 
ดังนี้ 

ผู้แทนภาคประชาสังคมผู้เชี่ยวชาญด้านโลกออนไลน์ กล่าวว่า ควรมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ตัวเอง 
รักตัวเอง ให้คุณค่าตัวเอง อย่าไปให้คุณค่ากับคนทีีรังแกเรา เพราะถือว่าเป็นบุคคลคนที่ไม่รักและไม่ห วังดี            
ต่อเรา แต่ถ้ากถูกรังแกแล้วไม่สามารถรับมือด้วยตนเองไหว ก็ให้หาคนที่ไว้ใจได้ในการให้คำปรึกษาและช่วง
หาทางแก้ไข 

ผู้แทนกลุ่มเยาวชน ให้ความเห็นว่า ควรระมัดระวัง การนิยามคำว่า Gen เนื่องจากอาจเป็นการตัดสิน
กันโดยไม่รู้ตัว และยิ่งขยายช่องว่างระหว่างกัน และประการสำคัญ เราทุกคนต่างเป็นคนสำคัญ ไม่ใช่ของใคร
ซักคนหนึ่ง แต่เป็นคนสำคัญของตัวเองเสมอ  

ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและครอบครัว ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าหากเกิดปัญหาใดๆ และไม่ต้องการ
ปรึกษาบุคคลใกล้ชิด สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้โดย มี Application line OA "@linefamily"  
หรือ www.เพ่ือนครอบครัว.com ซึ่งมีข้อมูลเบื้องต้นและบริการให้คำปรึกษาที่มีระบบการจัดการที่ปกป้อง
ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้งาน 

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ในปัจจุบันโลกเราไม่เหมือนเดิม             
อย่างรวดเร็วมาก จึงควรสร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง สร้างทักษะการเอ๊ะบ่อยๆ และขี้สงสัยให้มากๆ เมื่อได้รับข้อมูล
ต่างๆ  

จิตแพทย์ประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ควรเริ่มแก้ปัญหาที่ตัวเอง และ
บุคคลที่สำคัญคือเพ่ือนที่เห็นเหตุการณ์การรังแก และเพ่ือนที่อยู่แวดล้อม หากคนรอบข้างค่อยๆ หยุดและ
ช่วยกันปกป้องผู้ถูกรังแก จะทำให้คนรังแกหยุดตัวเองได้ 

ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวทิ้งท้ายว่า สมัยนี้ ควรรับรู้ดูฟังอย่างมีสติ 
ต่อเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัว 

 
  

http://www.เพื่อนครอบครัว.com/
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ภาคผนวก ก                                                                          
อภิธานศัพท์ (Glossary)  
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อภิธานศัพท์ (Glossary) 

คำศัพท์ทางเทคนิคและความหมายที่ใช้ในโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการ
รังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ของเด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ 

 

คำศัพท์ ความหมาย // ตัวอย่างของบริบทการใช้ 

Academic 
achievement 

ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา171 

Academic 
motivation 

แรงจูงใจด้านการศึกษา172 

Active listening การรับฟังผู้อ่ืนด้วยความกระตือรือร้น173 

Affective 
component 

องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก174 

Ally พันธมิตร 

Anonymity ภาวะนิรนาม หรือการไม่เปิดเผยตัวตน175 
Anti-bullying การต่อต้านปัญหาการกลั่นแกล้ง และการรังแกกัน176 

Attention อารมณ์ความรู้สึกเอาใจใส่ หรือการให้ความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง177 

Awareness 
meeting 

การเสริมสร้างความตระหนักรู้ผ่านการจัดฝึกอบรม178 

Behavioral 
component 

องค์ประกอบด้านพฤติกรรม179 

Behavioral reaction ปฏิกิริยาทางการโต้ตอบเชิงพฤติกรรม180 

Bioecological 
model 

ทฤษฎีนิเวศวิทยา ที่ว่าด้วยพัฒนาการของตัวบุคคลที่ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวในแต่ละช่วงเวลา โดยปฏิสัมพันธ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

 
171 https://www.kivaprogram.net/kiva-is-effective/ 
172 https://www.kivaprogram.net/kiva-is-effective/ 
173 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
174 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
175 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
176 http://www.foxton.leics.sch.uk/about-us/school-policies/anti-bullying.php 
177 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
178 http://www.notrap.it/chi-siamo/ 
179 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
180 http://www.notrap.it/chi-siamo/ 
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คำศัพท์ ความหมาย // ตัวอย่างของบริบทการใช้ 

สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลเหนือตัวบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล 
หรือระหว่างบุคคลได้อย่างหลากหลาย181 

Blackmail 
การกรรโชกทรัพย์ด้านสารสนเทศ หรือการที่บุคคลหนึ่งพยายามคุกคาม หรือขมขู่
บุคคลเป้าหมายให้เกิดความกลัวด้วยการสร้างความเสียหายให้กับข้อมูล หรือตัวบุคคล 
เพ่ือจุดประสงค์ในการทำให้บุคคลเป้าหมายทำตามความต้องการของบุคคลผู้กระทำ182 

Bystanders พยานผู้พบเห็น หรืออยู่ในเหตุการณ์183 

Civic responsibility ความรับผิดชอบของพลเมือง 

Cognitive 
component 

องค์ประกอบด้านสติปัญญา184 

Communication 
from others 

การสื่อสาร หรือการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน185 

Confirmatory 
factor analysis 

การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อสันนิษฐานในเชิงยืนยัน186 

Corporal 
punishment 

การลงโทษทางร่างกาย หรือวิธีการลงโทษที่มีผลกระทบเชิงกายภาพ187 

Cover forms of 
harassments 

การกลั่นแกล้ง หรือการรังแกกันในลักษณะแอบแฝง หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรม
เชิงก้าวร้าว รุนแรงในทางอ้อม188 

Critical thinking 
ทักษะในการคิดเป็น แยกแยะ หรือพิจารณาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรอบคอบ              
ก่อนการตัดสินใจ เพ่ือจุดประสงค์ในการคัดกรองเนื้อหาที่ดี และไม่ดีในโลกไซเบอร์189 

Cyberbullying การรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์190 

Cyberstalking การติดตาม ข่มขู่ หรือคุกคามบุคคลอื่นอย่างซ้ำ ๆ อย่างจริงจัง และรุนแรง191 

Cyber coercion 
การบีบบังคับทางไซเบอร์ หรือการบังคับให้บุคคลอ่ืนทำตามที่ประสงค์โดยที่บุคคล
ดังกล่าวไม่ได้ยินยอม หรือเต็มใจ192 

 
181 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
182 https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/244-security/5966-blackmail.html?bb_limitstart=1408 
183 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bystander?q=Bystanders 
184 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
185 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
186 https://doi.org/10.1177/0886260513517552 
187 https://pafsa.org/strong-parents-safe-kids-discipline-parenting-styles/ 
188 https://doi.org/10.1007/s11469-018-9893-9 
189 https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html 
190 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
191 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
192 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/article/view/247309/169431 
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คำศัพท์ ความหมาย // ตัวอย่างของบริบทการใช้ 

Cyber extortion 
การขู่กรรโชกทางไซเบอร์ หรือการกรรโชกทรัพย์สิน หรือสินของที่มีค่าผ่านการสื่อสาร
ทางไซเบอร์193 

Cyberbullying 
management 

ทักษะการรับรู้ รับมือ และบริหารจัดการได้ว่าควรทำอย่างไรเมื่อตนเองถูกรังแก               
ผ่านโลกไซเบอร์194 

Cyberbullying 
scale 

มาตรวัดการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์195 

Cyber security 
management 

ทักษะการเข้าถึง และใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย เพื่อจุดประสงค์       
ใน การปกป้องข้อมูล และสิทธิของในโลกไซเบอร์ของตนเอง196 

Cyber sexual 
violence 

ความรุนแรงทางเพศทางไซเบอร์ หรือการโพสต์ หรือการกล่าวถึงเนื้อหาที่                  
มีความเชื่อมโยงถึงการล่วงละเมิดทางเพศ197 

Cyber verbal 
violence 

ความรุนแรงทางวาจาทางไซเบอร์ หรือการแสดงออกทางคำพูดในลักษณะที่ก้าวร้าว 
รุนแรง หยาบคาย หรือมุ่งเน้นการระบายอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลอ่ืน198 

Denigration การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือนความเป็นจริง199 

Detention การกักบริเวณ200 

Developing 
discrepancy 

การพัฒนา กระตุ้น หรือปลูกฝังอารมณ์ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันกับหัวข้อสนทนา       
เพ่ือกระตุ้นทักษะการฟัง การถาม และการโต้ตอบอย่างกระตือรือร้น201 

Digital citizen 
identity 

ทักษะการสร้าง และรักษาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของบุคคลใด ๆ ในโลกไซเบอร์202 

Digital empathy 
ทักษะการรับรู้ หรือเอาใจใส่อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นในโลกไซเบอร์ เพ่ือจุดประสงค์
ในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน203  

Digital 
environment 

สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัล หรือสังคมโลกไซเบอร์204 

Digital Footprints ทักษะการรับรู้ หรือเข้าใจในผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง            
ในโลกไซเบอร์ เพ่ือในการเข้าถึง และใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีความ

 
193 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/article/view/247309/169431 
194 https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html 
195 https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.013 
196 https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html 
197 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/article/view/247309/169431 
198 https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph17134648 
199 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
200 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/detention?q=detention 
201 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
202 https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html 
203 https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html 
204 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
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คำศัพท์ ความหมาย // ตัวอย่างของบริบทการใช้ 

รับผิดชอบ205 
Digital Intelligence ความฉลาดทางดิจิทัล206 

Digital wellbeing การดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานปลายทางของบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต               
เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างสภาพแวดล้อม หรือความเป็นอยู่ที่ดีในระหว่างการเข้าถึง 
หรือใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต207 

Discipline ระเบียบวินัย208 
Disciplinary 
intervention 

การลงโทษทางวินัย หรือวิธีการลงโทษที่สอดคล้อง หรือเชื่อมโยงกับการกระทำ         
ของผู้กระทำ ที่โดยส่วนมากมักเป็นในลักษณะของการลงโทษทางกายภาพ209 

Ecology of digital 
culture 

สภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมไซเบอร์210 

Emergency เหตุด่วน หรือสถานการณ์อันตรายที่ต้องได้รับการดำเนินการอย่างสอดคล้องกัน            
โดยทันที211 

Emotional 
quotient 

ความฉลาดทางอารมณ์212 

Emotional 
competence and 

empathy 

ทักษะด้านการสังเกต รับรู้  หรือวิเคราะห์อารมณ์ หรือทัศนคติเชิงลึกของเหยื่อ
ผู้ถูกกระทำ213 

Emphatic 
awareness 

ความตระหนักรู้เชิงประจักษ์214 

Empathic concern การมีอารมณ์ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น215 

Empathy อารมณ์ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน216 

Ethical 
responsibility 

ความรับผิดชอบทางจริยธรรม 

 
205 https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html 
206 https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html 
207 https://www.thumbsup.in.th/digital-well-being 
208 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/discipline_1?q=discipline 
209 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
210 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
211 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/emergency?q=Emergency 
212 http://www.rtna.ac.th/page/7q.html 
213 http://www.notrap.it/chi-siamo/ 
214 https://eprints.qut.edu.au/59983/163/59983.pdf 
215 https://doi.org/10.1002/casp.2136 
216 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/empathy?q=Empathy 

https://doi.org/10.1002/casp.2136
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Exclusion/ 
ostracism 

การลบ บล็อก ขัดขวาง หรือปฏิเสธการมีตัวตนของบุคคลอ่ืนจากกลุ่ม สังคม หรือโลก
ไซเบอร์217 

Exclusion from 
school 

การยุติสถานการณ์เป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ218 

Exosystems องค์ประกอบย่อยของบริบทด้านสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวบุคคลที่
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของมนุษย์ โดยในกรณีนี้หมายถึง ระบบที่กล่าวถึงบุคคลที่มี
ประสบการณ์ หรือความเชื่อมโยงเกี่ยวกับระบบความใกล้ชิดในลักษณะของ 
Microsystems มากกว่า 2 ลกัษณะขึ้นไป โดยที่ 1 ในลักษณะของระบบดังกล่าวนั้นไม่
มีความเก่ียวข้องกับตัวบุคคลโดยตรง219 

Exploratory factor 
analysis 

การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อสันนิษฐานในเชิงสำรวจ220 

Expressing 
empathy 

การแสดงออกถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน221 

Flaming การโจมตี หรือให้ร้ายบุคคลอื่นด้วยข้อความที่รุนแรง หรือหยาบคาย222 
Fogging เทคนิค หรือรูปแบบการแสดงออก หรือโต้ตอบการแสดงออกพฤติกรรมเชิงก้าวร้าวด้วย

การ ‘ไม่โต้ตอบ’ ไม่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกใด ๆ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกกังวล 
หรือเจ็บปวดต่อการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้น223 

Gut ความรู้สึกลึกๆ, สัญชาติญาณ, ลางสังหรณ์ 

Happy slapping การทำร้ายร่างกายผู้ อ่ืน และเผยแพร่ภาพ หรือคลิปวิดีโอการทำร้ายนั้นลงบน
แพลตฟอร์มสาธารณะเพ่ือความสนุกสนาน ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำเกิดความอับอาย และ
เสื่อมเสียชื่อเสียง224 

Harassment การก่อกวน หรือคุกคามบุคคลอื่นอย่างซ้ำ ๆ225 

Hate speech การใช้วาจาที่มุ่งเน้นการก่อให้เกิดความเกลียดชัง226 
Hope อารมณ์ความรู้สึกคาดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สามารถเกิดขึ้น หรือเป็นจริงได้227 

 
217 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
218 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
219 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
220 https://doi.org/10.1177/0886260513517552 
221 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
222 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
223 http://www.thaipediatrics.org/pages/People/Download/10a7cdd970fe135cf4f7bb55c0e3b59f:4d1371964c7b1742a6e531041686fd23 
224 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
225 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
226 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law/article/view/247309/169431 
227 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/hope_1?q=Hope 
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Hostility ความวิตกกังวล อารมณ์ความรู้สึกเกลียดชัง หรือต่อต้านในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง228  

ICT Information and Communications Technology หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร229 

Impersonation การแอบอ้างชื่อ หรือตัวตนของผู้ถูกกระทำเพ่ือให้ร้าย ด่าทอ หรือกระทำการประสงค์
ร้ายต่อบุคคลอ่ืน โดยมุ่งหวังให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเกลียดชัง230 

Individualized 
interventions 

หลักการเข้าแทรกแซงปัญหาใด ๆ ในเชิงรายบุคคล231 

Institutional factors ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน หรือปัจจัยด้านสถาบันที่มีความเชื่อมโยงกับตัวบุคคล232 
Intelligence 

quotient 
ความฉลาดทางสติปัญญา233 

Internal exclusion 
in a special room 

การเรียกพบเป็นการส่วนตัว เพ่ือจุดประสงค์ในการพูดคุย234 

Internet trolling การหลอกล่อทางอินเทอร์เน็ต หรือการแสดงออกด้านพฤติกรรมที่มุ่งเน้นการสร้าง 
ความเสียหาย หรือผลกระทบด้วยการรบกวนการสื่อสารในโลกไซเบอร์235 

Interpersonal 
sensitivity 

ภาวการณ์มีอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบต่อตนเองในลักษณะของการมีปมด้อย บกพร่อง 
หรือมีความอ่อนไหวในการมีปฏิสัมพันธ์กันกับผู้อ่ืน236 

Intrapersonal 
characteristics 

คุณลักษณะส่วนบุคคล237 

Intrapersonal 
communication 

ทักษะการสื่อสารเพ่ือการสร้างตัวตน หรือการทำความรู้จักตัวตนของตนเอง238 

IP address Internet Protocol Address หรือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่
ได้ทำการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายที่ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลข 4 ชุด โดยที่

 
228 https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/article/download/119515/108688/ 
229 https://eclassnet.kku.ac.th/etraining/file/1199986548-act1-ICTmeanning%20before16-11-50.doc 
230 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
231 https://olweus.sites.clemson.edu/about.php 
232 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
233 http://www.rtna.ac.th/page/7q.html 
234 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
235 https://www.warrington-worldwide.co.uk/2020/04/10/the-effects-of-internet-trolling/ 
236 https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/article/download/119515/108688/ 
237 https://doi.org/10.1002/casp.2136 
238 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
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คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีหมายเลข IP address ไม่ซ้ำกัน เพื่อจุดประสงค์                  
ในการบ่งบอกที่มา และสถานที่ที่ระบบจะต้องนำส่งข้อมูลต่อไป239 

LGBTQ+ คำศัพท์ที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดย L – Lesbian (กลุ่ม
ผู้หญิงรักผู้หญิง) / G – Gay (กลุ่มผู้ชายรักผู้ชาย) / B – Bisexual (กลุ่มท่ีสามารถรักได้
ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง) / T – Transsexual (กลุ่มคนข้ามเพศ) / Q – Queer (กลุ่มคนที่
พึงพอใจต่อบุคคลใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดด้านเพศสภาพ)240  

Longitudinal risk 
factors 

ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบในระยะยาว241 

Macrosystems องค์ประกอบย่อยของบริบทด้านสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวบุคคลที่
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของมนุษย์ โดยในกรณีนี้หมายถึง ระบบสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ที่มีขนาดใหญ่มากท่ีสุด อาทิ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ องค์ความรู้ รูปแบบการใช้
ชีวิต หรือโครงสร้างของการได้รับโอกาส ที่ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับท้ังระบบ 
Microsystems, Mesosystems, และ Exosystems ในลกัษณะที่ทับซ้อนกัน242 

Mesosystems องค์ประกอบย่อยของบริบทด้านสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวบุคคล        
ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของมนุษย์ โดยในกรณีนี้หมายถึง ระบบความใกล้ชิด        
ในลักษณะของ Microsystems มากกว่า 2 ลักษณะขึ้นไป243 

Meeting with 
parents 

การเรียกพบผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลตามกฎหมาย เพ่ือจุดประสงค์ในการพูดคุย244 

Microsystems องค์ประกอบย่อยของบริบทด้านสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวบุคคล          
ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของมนุษย์ โดยในกรณีนี้หมายถึง ระบบที่มีความใกล้ชิด 
และมีอิทธิพลที่สามารถส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลได้โดยตรงมากที่สุด ตัวอย่างเช่น 
สังคมครอบครัว สถานศึกษา หรือสังคมเพ่ือน245 

Models บุคคล หรือสิ่งที่ยึดถือเป็นแบบอย่าง เพื่อจุดประสงค์ในการลอกเลียนแบบ              
หรือเป็นแรงบันดาลใจ246 

Mono-dimensional แบบจำลองมิติเดียว247 

 
239 https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/ip-address- 
240 https://www.ifbprides.org/lgbtq- 
241 https://doi.org/10.1002/casp.2136 
242 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
243 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
244 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
245 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
246 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/model_1?q=model 
247 https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0002 

https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/ip-address-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%86-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3/
https://www.ifbprides.org/lgbtq-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
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model 

Moral 
disengagement 

อารมณ์ความรู้สึกหลุดพ้นทางศีลธรรม248 

Moral 
responsibility 

ความรับผิดชอบทางศีลธรรม 

Motivation แรงจูงใจที่ส่งผลกระทบให้บุคคลใด ๆ เลือกกระทำ หรือแสดงออกด้านพฤติกรรม        
ในลักษณะต่าง ๆ249 

Need for 
achievement and 
mastery altered 

อารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ หรือเชี่ยวชาญ
ในด้านใดด้านหนึ่ง250 

Need for an 
altered state of 
consciousness 

อารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของการมีความต้องการด้านการปรับตัว เพื่อจุดประสงค์ 
ในการเข้าสู่กระบวนการได้มาซึ่งความตระหนักรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง251 

Need for 
relationship 

อารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น252 

Need for self-
actualization and 

the transcendence 
of self 

อารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของความต้องการที่จะบรรลุการได้มาซึ่งการมีตัวตน              
ที่แท้จริงของตนเอง253 

Need to belong อารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม254 

Nonverbal 
language 

อวัจนภาษา หรือการสื่อสารที่ไม่เก่ียวข้องกับการพูด หรือคำพูด255 

Observational 
learning for 
imitation 

การลอกเลียนแบบการแสดงออกด้านพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนผ่านการสังเกต256 
 

 
248 https://doi.org/10.1002/casp.2136 
249 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
250 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
251 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
252 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
253 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
254 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/issue/download/12698/4072 
255 http://www.notrap.it/chi-siamo/ 
256 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
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Online 
communication 

ระบบการสื่อสารออนไลน์257  

Online disinhibition การยับยั้งชั่งใจในการแสดงออกด้านพฤติกรรมภายในโลกไซเบอร์258 

Online grooming การสร้างความเชื่อใจ หรือไว้ใจเพ่ือจุดประสงค์ในการหลอกหลวงผ่านโลกไซเบอร์         
ในลักษณะต่าง ๆ259  

Optimism ทัศนคติการมองโลกในแง่ดี260 
Outing and trickery การล่อลวง หรือนำข้อภาพ มูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอ่ืน         

ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต261 

Paranoid ideation โรค หรือกลุ่มอาการท่ีตัวบุคคลมีความคิดหวาดระแวงต่อสิ่งรอบตัว262 
Peer-to-peer 

online interaction 
การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือสื่อสารของผู้ใช้งานปลายทางโดยตรง เพ่ือจุดประสงค์       
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน263  

Phobic anxiety โรคความวิตกกังวลแบบเฉพาะเจาะจง หรือกลุ่มอาการที่ตัวบุคคลมีความคิดว่าตนเอง
นั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายแรง น่ากลัว หรือเป็นอันตราย264 

Physiological 
reaction 

ปฏิกิริยาทางการโต้ตอบเชิงสรีรวิทยา265 

Positive 
psychological 

capital 

ต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก หรือแนวคิดที่ว่าด้วยสุขภาพจิตส่วนบุคคลที่มีความเชื่อมโยง
กับทักษะการแก้ไขปัญหา การนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จ หรือการเยียวยาตนเอง         
เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์266 

Privacy 
Management 

ทักษะการรับรู้ และบริหารจัดการสิทธิส่วนบุคคลที่ตนเองพึงมีในโลกไซเบอร์                
เพ่ือจุดประสงค์ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของทั้งตนเอง และบุคคลอ่ืน267 

Proactive 
Interventions 

มาตรการป้องกันเชิงรุก268 

 
257 https://doi.org/10.1002/casp.2136 
258 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
259 http://www.hrpub.org/download/201310/ujer.2013.010301.pdf 
260 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/optimism?q=Optimism 
261 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
262 https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/article/download/119515/108688/ 
263 https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.013 
264 https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/article/download/119515/108688/ 
265 http://www.notrap.it/chi-siamo/ 
266 http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 
267 https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st.html 
268 https://www.elsevier.com/books/reducing-cyberbullying-in-schools/campbell/978-0-12-811423-0 
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Psychometric 
properties 

คุณสมบัติไซโครเมตริก หรือการวัดผลเชิงจิตวิทยา269 

Psychopathological 
symptoms 

กลุ่มอาการทางจิต ที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากการประสบกับเหตุการณ์เลวร้าย  
ของตัวบุคคล270 

Psychoticism กลุ่มอาการของตัวบุคคลที่บ่งชี้ได้ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีความคิด หรือพฤติกรรมที่สื่อถึง
โรคทางจิตใจ271 

Publicity ความสามารถในการเข้าถึงได้ข้อมูล หรือสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลาผ่านเครือข่ายสังคม
ไซเบอร์โดยบุคคลใด ๆ272  

Reactive 
Interventions 

มาตรการป้องกันเชิงรับ273 

Reconciliation การเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างบุคคล274 

Red flag สัญญาณเตือน 

Repetitive in 
nature 

แนวโน้มการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะยาว275 

Reproduction การปฏิบัติตามสิ่งที่เห็น หรือเรียนรู้มาในลักษณะของการทดลอง เปรียบเทียบ หรือ
เลียนแบบทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ276 

Resiliency ความยืดหยุ่น หรือพลังทางจิตใจ ที่ว่าด้วยความสามารถในการนำพาตนเองออกจาก
ความทุกข์ ความยากลำบาก ความรู้สึกล้มเหลว277 

Retention การจดจำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือลักษณะใด ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยการสังเกตอย่างต่อเนื่อง278 
Role play การแสดงสวมบทบาทในสถานการณ์สมมติ279 

Rolling with 
resistance 

การดำเนินการต่อต้าน ป้องกัน หรือหยุดยั้งปัญหาต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกัน280 

Rule-breaking 
behavior 

การแสดงออกด้านพฤติกรรมที่มุ่งเน้นการทำลาย แหกกฎ ไม่เคารพ หรือต่อต้าน
กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม281 
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School liking  อารมณ์ความรู้สึกที่อยากไปโรงเรียน282 
Screen-Time 
Management 

ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการระยะเวลาการเข้าถึง และใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์ และออฟไลน์283 

Self-efficacy อารมณ์ความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง284 
Self-esteem อารมณ์ความรู้สึกมั่นใจ หรือนับถือในตนเอง285 

Self-report 
measure 

การวัดผลด้วยการประเมินตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม286 

Sexting การที่บุคคลหนึ่งถ่ายภาพ หรืออัดคลิปวิดีโอส่วนตัวของตนเองเพ่ือส่งต่อให้อีกบุคคล
หนึ่งเป็นการส่วนตัว แต่ภาพ หรือคลิปวิดีโอดังกล่าวกลับถูกนำไปเผยแพร่ต่อให้บุคคล
อ่ืน ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต287 

Sexual needs อารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเพศ288 

Single-factor 
structure 

โครงสร้างปัจจัยเดียว289 

Social cognitive 
theory 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ที่ว่าด้วยการสังเกต และการลอกเลียนแบบ              
การแสดงออกด้านพฤติกรรมจากทั้งตัวบุคคลในชีวิตประจำวัน หนังสือ โซเชียลมีเดีย 
สื่อ และช่องทางการเชื่อมต่ออ่ืน ๆ290 

Social engineering/  
phishing 

การหลอกลวง หรือการล้วงข้อมูลความลับด้วยวิธีการทางสังคมในโลกไซเบอร์291  

Socioecological 
factors 

ปัจจัยทางสังคมวิทยา ที่มีความเชื่อมโยงกับการแสดงออกด้านพฤติกรรมของตัว
บุคคล292 

Spam mail การนำส่ง หรือนำเสนอโฆษณา และจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการประเภท
ต่าง ๆ รวมไปจนถึงการนำส่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการมุ่งโจมตี หรือประสงค์
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ร้ายต่อบุคคลอ่ืนในลักษณะการส่งอีเมลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก             
ในครั้งหนึ่ง293 

Specific 
experiences 

ประสบการณ์เฉพาะอย่าง294 

Suspension การถูกลงโทษอย่างเป็นทางการด้วยการถูกพักการเรียน หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ          
เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง295 

Taxonomy การจัดหมวดหมู่ หรือจำแนกสิ่งต่าง ๆ โดยอ้างอิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์296 

The discrimination 
parameters 

ตัวแปร หรือองค์ประกอบด้านการเลือกปฏิบัติ297 

The empathic 
feedback 

การตอบรับการสื่อสารของบุคคลอ่ืนด้วยอารมณ์ความรู้สึกเอาใจใส่ หรือกระตือรือร้น            
ที่จะรับฟัง298 

Typologies ระบบการแบ่งสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มตามประเภทของสิ่งนั้น ๆ299 

Traditional bullying การกลั่นแกล้งกันแบบซึ่งหน้า300 

Unidimensional 
construct 

ภาวะเชิงสันนิษฐานแบบมิติเดียว หรือการหาความเชื่อมโยงโดยอ้างอิงตามหลักฐาน 
หรือข้อสันนิษฐานผ่านมุมมองที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเพียงมุมมองเดียว301 

Upstander ผู้ยืนหยัดเพ่ือผู้อ่ืน 

Verbal abuse การกลั่นแกล้งทางวาจา หรือด้วยคำพูดที่รุนแรง302 

Verbal punishment การลงโทษทางวาจา หรือวิธีการลงโทษด้วยการใช้คำพูดที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ303 
Verbal reprimand การตำหนิด้วยวาจา หรือคำพูดที่รุนแรง304 

Withdrawal of 
privileges 

การเพิกถอนสิทธิ หรือประโยชน์ส่วนบุคคล305 
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