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บทคัดย่อ
ปั จ จุ บั น รู ป แบบความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั งคมไทยมี ม ากมายหลายรู ป แบบซึ่ ง ปรั บ เปลี่ ย นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางสังคมที่เกิดขึ้น การรั งแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์เป็นรูปแบบความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่
กาลังเกิดขึ้น แพร่หลายในสังคมไทยและสังคมโลก และถือเป็นอาวุธที่ร้ายแรงรูปแบบหนึ่งที่สามารถทาลายความสุข
และทาลายชีวิตของผู้อื่นได้โดยผู้ที่กระทาไม่ต้องออกแรง ซึ่งรูปแบบความรุนแรงรูปแบบนี้สามารถเกิดขึ้ นได้กับคน
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยในสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น จากที่กล่าวมา การรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ถือ
เป็นอาวุธที่ร้ายแรงรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นวัยรุ่นในฐานะกลุ่มคนที่สาคัญกลุ่มหนึ่งที่เป็นทั้งผู้รังแกและเป็นเหยื่อของการ
รังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ ควรต้องคานึงถึงและทราบถึงวิธีการที่จะช่วยป้องกันและลดปัญหาการรังแกกันผ่านพื้นที่
ไซเบอร์ต่อไป
คาสาคัญ : การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต; การกลั่นแกล้ง; วัยรุ่น; ความหดหู่

Abstract
Nowadays, there were a lot of violent forms that were altered by social pattern. Cyber
bullying was one of violent patterns that occurred and increased generally both in Thailand and in
worldwide. Moreover, cyber bullying was one of the most dangerous weapons that can be used to
demolish a happiness and life of another person. Furthermore, cyber bullying was the pattern of
violence that can happen with every people, especially in adolescent groups. From the foregoing,
cyber-bullying was one of the most hazardous weapons. Hence, adolescents were one of the most
major groups of people, who were both bully and victim, having to concern the methods that they
can use to prevent and reduce the cyber-bullying problems.
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1. บทนา

ว่าการรังแกกันของวัยรุ่นมีมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น
และแผ่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถ
ยืนยันได้จากผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ มากมาย เช่น ผล
การส ารวจพฤติ ก รรมรั ง แกกั น ในเด็ ก นั ก เรี ย น 40
ประเทศทั่วโลกของ Craig และคณะ ในปี ค.ศ 2009
[4] พบว่ า มี พ ฤติ ก รรมรั ง กั น ร้ อ ยละ 8.6-45.2 ใน
เด็กชาย และร้อยละ 4.8-35.8 ในเด็กหญิง โดยในกลุ่ม
เด็กนักเรียนอายุระหว่าง 11-15 ปี เป็นช่วงวัยที่ พ บ
พฤติกรรมรังแกกันมากที่สุด สาหรับอุบัติการณ์ ข อง
พฤติกรรมรังแกกันในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าเด็ก
นักเรียนร้อยละ 29.9 มีประสบการณ์ พฤติกรรมการ
รังแกกัน โดยเป็นผู้รังแกผู้อื่นร้อยละ 13 ผู้ถูกรังแกร้อย
ละ 10.6 และเป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นและผู้ถูกรังแกร้อยละ
6.3 [5] ส่วนการศึกษาอุบัติการณ์ของพฤติกรรมรังแก
กั น ในประเทศไทย มี ผู้ ศึ ก ษาในหลายกลุ่ม เช่ น การ
ศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3,047 คน สุ่มจากนักเรียน
ทุกภาคทั่วประเทศ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างเคยมี
ประสบการณ์ ถู ก รั ง แกร้ อ ยละ 40 [6] การศึ ก ษา
อุบัติการณ์ของพฤติกรรมรังแกกันในนักเรียนระดับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในเขตจังหวั ด เชี ย งใหม่ จ านวน
410 คน พบว่ามีพฤติกรรมรังแกกันร้อยละ 23.4 โดย
แบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นและถูกรังแกร้อยละ
58.3 กลุ่มผู้ถูกรังแกร้อยละ 23.4 กลุ่มผู้รังแกผู้อื่นร้อย
ละ 6.1 และผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแก
กั น มี ร้ อ ยละ 12.2 [7] จากการศึ ก ษาในนั ก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-4 อายุ 13-15 ปี จานวน
2,758 คน สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศไทย พบว่า
มี ผู้ ถู ก รั ง แกร้ อ ยละ 27.8 [8] การศึ ก ษาในนั ก เรี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาในเขตจังหวัดปัตตานี จานวน
1,440 คน พบว่ามีผู้รังแกผู้อื่นร้อยละ 32.9 [9] และ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องและไร้ขีดจากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์ เน็ต ได้กลายเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารที่แทรกซึม
ไปทุ ก มิ ติ ข องคนในสั งคม ท าให้ ค นในสั งคมสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อออน์ไลน์กันเป็นจานวนมากผ่าน
ทางการใช้อุปกรณ์อิเล็คโทนิคต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น
Tablet โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์
ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา [1] ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
กล่ า วมา ได้ ถู ก พั ฒ นาให้ ส ามารถท าหน้ า ที่ ห ลาย ๆ
อย่าง ได้ในเครื่องเดียวกัน ทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การแช็ต ผ่านระบบต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ Line ซึ่งทาให้คน
ในสังคมทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น
สามารถสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ทางสังคมออน์ไลน์ ไ ด้
มากขึ้น [2] ด้วยสมบัติการทางานที่เพียบพร้อมดังกล่าว
ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ถือเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลเป็นที่ชื่นชอบ เพราะเป็นสิ่งที่ตอบสนองความ
ต้องการในการใช้เพื่อสื่อสารของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ จึง
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ วั ย รุ่ น ได้ ส ร้ า งและแสดงอั ต
ลั ก ษณ์ ตั ว ตน สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างกลุ่ ม เพื่อน
พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ท างเพศตลอดจนใช้ อุ ป กรณ์
ดังกล่าวในการทาร้ายหรือรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์
มากขึ้น [3]

2. อุบัติการณ์ของพฤติกรรมรังแกกัน
ความรุนแรงในสังคมที่เพิ่มสูงมากขึ้นในปัจจุบัน
ที่เราได้เห็นกันอย่างแพร่หลาย จากภาพข่าวตามหน้า
หนั งสื อ พิ ม พ์ สื่ อ โทรทั ศ น์ หรื อ สื่ อ สั งคมออน์ ไ ลน์ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่เว้นแต่ละวันเป็น เครื่องยืนยันให้เห็น
640
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จากการศึกษาในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 388 คน พบว่า มีผู้ถูก
รังแกร้อยละ 55 และผู้รังแกผู้อื่นร้อยละ 53 [10] จะ
เห็นได้ว่าพฤติกรรมรังแกกันเป็นปัญหาที่พบแพร่หลาย
ในวัยรุ่นมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

4. การรั ง แกผ่ า นพื้ น ที่ ไ ซเบอร์ ( cyber
bullying)
การรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ หมายถึง การรังแก
กันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน โดย
รู ป แบบการรั ง แกกั น มี ทั้ ง การใส่ ร้ า ยป้ า ยสี การใช้
ถ้อยคาหยาบคายต่อว่าผู้อื่น หรือการส่งต่อข้อมูลลับ
เพื่อทาให้ผู้อื่นเสียหายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ (text message)
คลิ ป วี ดี โ อ (video-clip) จดหมายอิ เ ล็ ก โทรนิ ค (Email) ทาง website หรื อ ทาง application ต่ า ง ๆ
และท าให้ ฝ่ า ยที่ ถู ก กระท ารู้ สึ ก เจ็ บ ปวดหรื อ ได้ รั บ
ผลกระทบทางจิตใจ การรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์เป็น
ความรุ น แรงที่ อ าจจะทราบหรื อ ไม่ ท ราบว่ า ใครเป็ น
ผู้กระทา ซึ่งผู้กระทาสามารถทาความรุนแรงกับใคร ที่
ไหน เมื่อไรก็ได้ และผู้กระทาก็สามารถจะตอกย้าความ
รุ น แรงนั้ น ได้อ ย่า งต่อ เนื่ องผ่า นระบบสื่อ ออน์ ไลน์ใน
ปัจจุบัน [12-15]
ปั จ จุ บั น การใช้ พื้ น ที่ ไซเบอร์ใ นการกระท าใน
ลักษณะของการรังแกหรือคุกคามผู้อื่นโดยมีเจตนาที่จะ
สร้างความทุกข์ความตึงเครียดของอารมณ์หรือการทา
ร้ายความรู้สึกของผู้อื่นนั้นมีปริมาณมากขึ้นทั่วโลก ซึ่ง
การกระทาในลักษณะดังกล่าวเรียกว่าการรังแกในพื้นที่
ไซเบร์ ปรากฏการณ์การเกิดการรังแกกันในพื้ น ที่ ไ ซ
เบอร์จากทั่วทุกมุมโลกกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่าย
ต้องเข้าไปจัดการดูแล เพราะปัญหาดังกล่าวได้คร่าชีวิต
เด็กและวัยรุ่นทั่วโลกไปแล้วมากมาย จากการสารวจ
ขนาดปัญหาดังกล่าวในระดับโลก พบความชุกของการ
รังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์มากถึงร้อยละ 20-40 [16,17]
และจากการศึ ก ษาของ The National Children’s
Bureau เปิดเผยว่าเด็กและวัยรุ่นในช่วงอายุ 10-19 ปี
ในประเทศอังกฤษจานวน 1 ใน 5 คน ได้รับผลกระทบ
จากการถูกรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ และพบว่ าเพศหญิง

3. พฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่น (bullying
in adolescent)
พฤติ ก รรมรั ง แกกั น เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของ
พฤติกรรมก้าวร้าว โดยที่ผู้รังแกมีเจตนาที่จะทาร้ายผู้
ถูกรังแก มักจะเกิดขึ้นซ้า ๆ โดยที่ผู้รังแกจะมีอานาจ
เหนื อ กว่ า ผู้ ถู ก รั งแก [5] พฤติ ก รรมรั งแกกั น มี ห ลาย
รูปแบบ ครอบคลุมถึง (1) การรังแกโดยวาจา โดยใช้
คาพูดที่ทาร้ายจิตใจ เหยียดหยามหรือล้อเลียน (2) การ
รังแกกันโดยทาร้ายร่างกาย เช่น การชก เตะ ตบ ตี ทุบ
ข่วน ผลักแรง ๆ ทาร้ายร่างกายด้วยวิธีอื่น ๆ ขังไว้ใน
ห้องหรือจากัดการเคลื่อนไหว (3) การเพิกเฉย ละเลย
ไม่ ส นใจดดยสิ้ น เชิ ง หรื อ กี ด กั น ไม่ ใ ห้ เ ข้ า กลุ่ ม เพื่ อ น
(4) การปล่อยข่าวลือที่ทาให้เสียหาย หรื อสร้างเรื่อง
โกหกที่ ท าให้ ค นอื่ น ไม่ชอบ (5) การคุ ก คามทางเพศ
และ (6) การรังแกกันผ่านไซเบอร์ [11]
การรังแกกันของเด็กและวัยรุ่นที่เรารับรู้กันมา
นานและยังพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันก็คือการรังแกกัน
ด้านกายภาพหรือการทาร้ายกันตัวต่อตัว หรือทาร้าย
กันซึ่งหน้า เช่น พี่ตั วโตรังแกน้องตัวเล็ก การชกต่อย
ระหว่างเด็ก ๆ ด้วยกัน โดยจะเป็นการทาร้ายที่มองเห็น
ได้ชัดเจน ว่าใครเป็นผู้กระทาหรือใครตกเป็นเหยื่อ แต่
ปัจจุบันเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตเราทาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในทาง
ที่ผิด เพื่อปลดปล่อยความรุนแรงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (cyber-bullying) ที่ไม่ว่า
ใครก็สามารถเป็นผู้กระทาความรุนแรงได้
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จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากกว่าเพศชาย และ
จากการศึกษาของ The Chinese university of Hong
Kong พบว่า 1 ใน 3 ของนักเรียนเคยเป็นเหยื่ อ การ
รั ง แกในพื้ น ที่ ไ ซเบอร์ ส่ ว นในประเทศไทยจากการ
ศึ ก ษาของ วิ ม ลทิ พ ย์ และคณะ [18] ได้ ส ารวจ
พฤติกรรมการข่มแหงรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ของวัยรุ่นใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ า ร้ อ ยละ 43.9 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างยอมรับว่าเคยถูกรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ ซึ่งการ
รังแกที่ถูกกระทาบ่อยที่สุด คือ การถูกนินทา การด่า
ทอกั น ผ่ า นพื้ น ที่ ไ ซเบอร์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ และจาก
การศึ ก ษาของ พิ ม พ์ วั ล ย์ และคณะ [3] ซึ่ งได้ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ของวัยรุ่นหญิงไทย
พบว่าวัยรุ่นหญิงเคยถูกรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ร้ อ ยละ
45.4 ซึ่งแบ่งเป็นการรังแกในลัก ษณะการโจมตี ข่ ม ขู่
ออนไลน์ร้อยละ 41.4 ถูกคุกคามทางเพศออน์ไลน์ร้อย
ละ 5.3 และถูกบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ใน
ลักษณะให้ร้ายร้อยละ 16.3
ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการรังแกกันผ่านพื้นที่
ไซเบอร์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทั่วทุกมุมโลก และที่
เลวร้ า ยไปกว่ า นั้ น คื อ ในสายตาของเด็ ก และวั ย รุ่ น
จานวนมากมองว่าการรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์เ ป็น
เรื่องปกติที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทาได้ [18]

กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น (bully) ในกลุ่มนี้จะมีปัญหา
ด้ า นจิ ต ใจและพฤติ ก รรม โดยมี อ าการวิ ต กกั งวล มี
ภาวะซึ ม เศร้ า [19,20] มี ค วามคิ ด ที่ จ ะฆ่ า ตั ว ตาย
[19,21] และมีปัญหาสุขภาพจิต [22] จากการศึกษา
ระยะยาวพบว่าการที่เป็นผู้รังแกผู้อื่นในช่วงเด็กและ
วัยรุ่นจะส่งผลให้มีพฤติกรรมเกเร พฤติกรรมรุนแรง
และพฤติกรรมต่อต้านสังคมในวัยผู้ใหญ่
กลุ่มผู้ถูกรังแก (victim) พฤติกรรมรังแกกันจะ
ส่งผลให้ผู้ถูกรังแกมีความรู้สึกกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อ
อยู่ในโรงเรียนผลการเรียนตกต่า ไม่อยากไปโรงเรียน
[23] มี ค วามรู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จในตนเองต่ า [20,24] มี
ภาวะซึมเศร้า [19,20,25-27] มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย
[19,21,25-30] มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต [8,22,24,28] มี
อาการสมาธิ สั้ น [20] และจากการศึ ก ษาระยะยาว
พบว่าการที่ถูกรังแกในวัยเด็กจะส่งผลให้มีโอกาสเกิด
อาการทางจิตในวัยผู้ใหญ่ได้ [31] นอกจากปัญหาด้าน
จิ ต ใจดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ผู้ ถู ก รั ง แกอาจมี ปั ญ หาด้ า น
พฤติ ก รรมตามมา เช่ น มี ปั ญ หาผลการเรี ย นตกต่ า
[7,20,27] มี พ ฤติ ก รรมรุ น แรง ใช้ ส ารเสพติ ด และมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ [8,29,32]
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นและถูกรังแก (bullyvictim) จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า กลุ่ ม นี้ จั ด เป็ น
กลุ่มที่มีปัญหาด้านจิตใจและพฤติกรรมมากกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ [33] โดยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาพฤติกรรม ได้แก่
oppositional defiant disorder แ ล ะ conduct
disorder เป็ น ต้ น มี อ าการเจ็ บ ป่ ว ยทางกายโดยมี
สาเหตุ ม าจากจติ ใ จ (psychosomatic complaint)
เช่น ปวดท้อง ปวดศรีษะ [34] และถูกส่งให้เข้ารับการ
รักษาทางด้านจิตเวชมากที่สุด [35] ผลการศึกษาระยะ
ยาวในประเทศอั ง กฤษพบว่ า การที่ มี ป ระสบการณ์
พฤติกรรมรังแกกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้รังแกผู้อื่น ผู้ถูกรังแก
หรื อ เป็ น ทั้ ง ผู้ รั ง แกผู้ อื่ น และผู้ ถู ก รั ง แกใน ช่ ว ง
ประถมศึกษา สามารถทานายการเกิดอาการทางจิต

5. ผลกระทบของพฤติ ก รรมรั ง แกกั น ต่ อ
ปัญหาการเรียน ภาวะสุขภาพ ภาวะซึมเศร้า
ต่อวัยรุ่นกลุ่มต่าง ๆ
พฤติกรรมรังแกกันในวัยรุ่น ส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ในวัยรุ่นตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ด้ า นการเรี ย น สุ ข ภาพ และจิ ต ใจรวมถึ งปั ญ หาทาง
พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ซึ่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น กลุ่ ม ผู้ รั ง แกผู้ อื่ น
(bully) กลุ่มผู้กูกรังแก (victim) หรือแม้แต่กลุ่มที่เป็น
ทั้ ง ผู้ รั ง แกผู้ อื่ น และผู้ ถู ก รั ง แก (bully-victim) ล้ ว น
แล้วแต่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมรังแกกันทั้งสิ้น
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เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นได้ [36,37] นอกจากนี้ผลการศึกษา
ระยะยาวในประเทศฟิ น แลนด์ ยั ง พบว่ า การที่ มี
ประสบการณ์พฤติกรรมรังแกกันในวัยเด็ก ทั้งที่เป็นผู้
รั ง แกผู้ อื่ น และถู ก รั ง แกจะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ปั ญ หา
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเวลาต่อมา [38]
ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การมี ป ระสบการณ์ พ ฤติ ก รรมรั ง แกกั น ส่ ง ผลกระทบตามมาที่
หลากหลาย มากน้อยแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มผู้รังแกผู้อื่น (bully) กลุ่มผู้ถูกรังแก (victim) หรือ
กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกผู้อื่นและถูกรังแก (bully-victim)
ก็ล้วนแล้วได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการรังแกกัน
ผ่านพื้นที่ไซเบอร์ทั้งสิ้น และจากปัญหาและผลกระทบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น คงถึ งเวลาแล้ว ที่ เราทุ ก คน ทุ ก ภาคส่ วนใน
สั งคมควรที่ จ ะตะหนั ก และให้ ค วามสาคั ญกั บ ปัญหา
ดังกล่าวและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ
ไม่ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น

เราทั้ งการสื่ อ สารในโลกของความเป็ น จริ ง และการ
สื่อสารผ่านโลกไซเบอร์
6.2 คิดก่อนโพสต์
ไม่ ว่ า จะโพสต์ ข้ อ ความใด ๆ ก็ ต าม เช่ น
รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความต่าง ๆ ให้คิดถึงผลกระทบ
ทั้งผลดี และผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาก่อนทุกครั้ง
เพราะเมื่ อ โพสต์ ล งไปในผื้ น ที่ ไ ซเบอร์ แ ล้ว ข้ อ ความ
รู ป ภาพ หรื อ วี ดี โ อดั ง กล่ า วอาจย้ อ นกลั บ มาท าร้ า ย
ทั้งตัวผู้โพสต์เองและผู้ที่ถู กโพสต์ ถึ งซ้าแล้ วซ้าอี ก จน
อาจก่อให้เกิดบาดแผลลึกทางจิตใจของทั้งตัวผู้โพสต์
เองและผู้ ที่ ถู ก โพสต์ ถึ งเอง แผลทางกายเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น
อาจจะง่ายที่จะรักษาให้เหมือนเดิม แต่แผลทางใจเมื่อ
เกิ ด ขึ้ น แล้ ว มั น อยากนั ก ที่ จ ะรั ก ษา และยิ่ งถ้ า มี ผู้ น า
โพสต์ดังกล่าวที่เคยทาร้ายจิตใจผู้อื่นมาโพสต์ซ้าแล้วซ้า
อีกก็ยิ่งเป็นการกรีดย้าไปที่แผลทางใจของผู้นั้นอย่างไม่
มีวันจบสิ้น
6.3 ให้ความสาคัญกับภาษาที่ใช้
การติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อสังคมออน์ไลน์
นั้นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารจะได้เห็นเพียงแต่ข้อความ
หรือรูปภาพที่ใช้ในการสื่อสารกัน แต่ขาดความเข้าใจ
ถึ งอารมณ์ แ ละความรู้ สึก ของผู้ ส่งสารว่ าในข้ อ ความ
หนึ่ง ๆ ผู้ส่งสารต้องการสื่อสารให้ผู้รับสารทราบนั้น
จริง ๆ แล้วผู้ส่งสารต้องกการสื่อสารอะไร บ่อยครั้งที่
เราต้องทะเลาะกันเพราะการสื่อสารผ่านทางสื่อสังคม
ออน์ไลน์ ดังนั้นก่อนที่จะโพสต์สิ่งใดก็ตาม หรือต้องการ
จะสื่อสารสิ่งใดก็ตามควรให้ความสาคัญถึงภาษาที่จะใช้
เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสาร
ที่ไม่สามารถเห็นหน้า หรือเห็นความรู้สึกของกั นและ
กันได้
6.4 ข้อมูลส่วนตัวควรเป็นเรื่องส่วนตัว
การโพสต์ข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวผิดที่
ผิดเวลาสามารถนามาซึ่งปัญหาที่ร้ายแรงต่อตัวผู้โพสต์
เองได้ จะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าว

6. การป้องกันการรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์
สาหรับวัยรุ่น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันปัญหาการ
รังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของวัยรุ่นได้นั้น คือ ตัวของ
วัยรุ่นเอง วัยรุ่นควรที่จะมีการเรียนรู้มารยาทของการ
ใช้การสื่อสารผ่านทางพื้นที่ไซเบอร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
Facebook, Twitter, Line, Youtube, E-mail ห รื อ
พื้นที่ออน์ไลน์อื่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับทั้งตัวผู้กระทาเองหรือผู้ถูก กระทาเอง
หลังการลงรูป วีดีโอ หรือข้อความที่อาจไม่เหมาะสมทั้ง
ที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม โดยวัยรุ่นควรปฏิบัติดังนี้
6.1 สร้างความตระหนัก
วั ย รุ่ น ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง มารยาทในการ
สื่อสารกับบุคคลอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านกลุ่ม
ที่เป็นกลุ่มเฉพาะบุคคล พึงตระหนักเสมอว่าจงปฏิบัติ
ต่อบุคคลอื่นให้เหมือนกับที่เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับ
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ตามสังคมออน์ไลน์หลายครั้ งที่การโพสต์ข้อมูลส่วนตัว
ของวัยรุ่นเองนามาซึ่งปัญหาที่ร้ายแรงกับตัววัยรุ่น ไม่
ว่ า จะเป็ น การถู ก น าข้ อ มู ล ไปแอบอ้ า งในการกระท า
ความผิดต่าง ๆ เพราะฉนั้นวัยรุ่นต้องพึงตระหนักไว้ว่า
เมื่ อ ไรก็ ต ามที่ โ พสต์ ข้ อ มู ล บางอย่ า งที่ มี ค วามเป็ น
ส่ ว นตั ว ในสื่ อ สั ง คมออน์ ไ ลน์ ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
Facebook, Twitter, Line และอื่ น ๆ เป็ น การจากัด
ความเป็นส่วนตัวของตัววัยรุ่นเองมากขึ้นเท่านั้น
6.5 จากัดเวลา
สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่วัยรุ่ นควรทา คือ
การจากัดเวลาในการใช้พื้นที่ไซเบอร์ หรือการสื่อสาร
ผ่านสังคมออน์ไลน์ วัยรุ่นควรพยายามจากัดเวลาหรือ
ลดเวลาในการเล่นสื่อสังคมออน์ไลน์ และเพิ่มเวลาใน
การสื่อสารซึ่งกันและกันในโลกของความเป็นจริง เช่น
การทากิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การออก
กาลังกาย หรือการไปทากิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนหรือ
ครอบครัว แทนการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสังคมออน์
ไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอารมณ์โกรธ หรือกาลัง
รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
วัยรุ่นไม่ควรระบายอารมณ์ของตนเองผ่านทางพื้นที่ไซ
เบอร์ในทันที แต่ควรหากิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับสื่อสังคมออนไลน์ทา เพื่อช่วยเพิ่มเวลาในการคิด
และไตร่ตรองก่อนที่จะโพสต์ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ
หรื อ ข้ อ มู ล อะไรต่า ง ๆ ที่ อ าจย้ อ นกลั บ มาท าร้ า ยทั้ง
ตนเองและคนอื่นได้ในภายหลัง

7.1 เปิดโลกกว้างและรู้เท่าทันโลกออน์ไลน์
ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชี วิตสิ่ง
สาคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราสามารถแก้ ไขปัญหา และ
สามารถป้ อ งกั นปั ญหานั้ นไม่ใ ห้ เกิ ดขึ้ น คือ การที่ เ รา
รู้เท่าทันปัญหานั้น ๆ ปัญหาการรังแกกันผ่านพื้นที่ไซ
เบอร์ก็เช่นกัน หากพ่อแม่ต้องการเป็นบุคคลที่จะช่วย
ให้ลูก ๆ สามารถรอดพ้นจากปัญหาดังกล่าวซึ่งมีมากใน
ปัจจุบัน พ่อแม่ก็ต้องทาความเข้าใจและทาความรู้จัก
กั บ รู ป แบบและช่ อ งทางต่า ง ๆ ที่ ก าลั งเป็น ที่ นิยมใน
สังคมออน์ไลน์ที่สามารถใช้ในการรังแกกันผ่านพื้นที่
ไซเบอร์ ไม่ ว่ า จะเป็ น Facebook, Twitter, Line,
Youtube, E-mail หรื อ พื้ น ที่ อ อน์ ไ ลน์ อื่ น ๆ เพราะ
ช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเป็นช่องทางที่ลูกของเรา
ถูกทาร้าย หรือใช้ในการทาร้ายผู้อื่นได้ทั้งสิ้น และสิ่ง
สาคัญพ่อแม่ตระหนักว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ใกล้ตัวมาก
และมันสามารถเกิดขึ้นกับลูกของเราเมื่อไรก็ได้ จึงต้อง
คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่าสมอ
7.2 หนักแน่นและเป็นตัวอย่างที่ดี
ต้นเหตุของการใช้สื่อสังคมออน์ไลน์แบบไม่
มีข้อจากัดก็มักจะมาจากครอบครัว ผลจากการศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่นทั้ง
ในและต่างประเทศยืนยันได้ว่าพ่อแม่เป็นบุคคลกลุ่ม
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของลูก
ดังนั้นสิ่งที่สาคัญสาหรับพ่อแม่อีกอย่างหนึ่งนอกจาก
การหารายได้เพื่อเลี้ยงดูบุตร คือ การเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการใช้เครื่องมือสื่อสารออน์ไลน์ต่าง ๆ ควรมีการตั้ง
กฎกติกาการใช้อินเตอร์เน็ตหรือเครื่องมือสื่อสารออน์
ไลน์ ภ ายในบ้ า นให้ เ ป็ น เวลา ที่ ส าคั ญ เมื่ อ พ่ อ แม่ เ ป็ น
ผู้สร้างกฎขึ้นมาแล้วก็ต้องรักษากฏกติกาให้เป็นอย่างดี
และการสอนทั้งของพ่อและแม่ต้องเป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น เกิ ด ความ
สับสนในกฎกติกาที่สร้างขึ้นในบ้าน
7.3 เพิ่มการสื่อสารเพื่อป้องกันปัญหา

7. การป้องกันการรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์
ของวัยรุ่นสาหรับพ่อแม่
นอกจากตั ว วั ย รุ่ น เองแล้ ว บุ ค คลที่ ส าคั ญ อี ก
บุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันวัยรุ่นจากปัญหาการ
รังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ คือ พ่อแม่ ดังนั้นพ่อแม่ต้อง
รู้ เ ท่ า ทั น ปั ญ หาที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น และทราบถึ ง วิ ธี ก าร
ป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยพ่อแม่ควรปฏิบัติดังนี้
644

ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อไรก็ตามที่พ่อแม่เห็นลูกกาลังท่องโลก
อินเตอร์เนตหรือมีการใช้สื่อสังคมออน์ไลน์ต่าง ๆ ให้ถือ
ว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาทองของพ่อแม่ที่จะใช้ในการสอน
และฟั ง ความคิ ด เห็ น ของลู ก ถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การใช้
อินเตอร์เน็ตในช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่เหตุผลของการใช้
สื่อสังคมออน์ไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าเพื่อความบันเทิง เช่น ดู
หนั ง ฟั งเพลง หรื อ ใช้ เ พื่ อ การสื่ อ สารระหว่ า งบุคคล
หรือกลุ่มคน พ่อแม่ต้องเปิดใจรั บฟัง และสนุกไปกับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูก ขณะเดียวกันก็ควรพูดคุย
ถึงอันตรายต่าง ๆ ที่แอบแฝงมากับสื่อสังคมออน์ไลน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ด้วยคาพูดง่าย ๆ ให้เมาะสมกับช่วงวัย
และลักษณะนิสัยของลูก

[2]

[3]

8. สรุป
ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการรังแกกันผ่าน
พื้นที่ไซเบอร์ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายต่อ
วัยรุ่น ทั้งต่อตัวผู้ที่รังแกผู้อื่นหรือผู้ที่ถูกผู้อื่นรังแก และ
แต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ภาวะ
ซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย เมื่อเกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็น
ปั ญ หาที่ แ ก้ ไ ขได้ ย าก ดั ง นั้ น การป้ อ งกั น จึ ง เป็ น วิ ธี ที่
สาคัญที่สุดที่จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น กั บ วั ย รุ่ น ได้ และนอกจากนี้ ก ลุ่ ม บุ ค คลที่ มี
ความสาคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวได้คือ
ตัววัยรุ่นเอง และพ่อแม่ ดังนั้นการที่วัยรุ่นและพ่อแม่
ทราบถึงวิธีการที่จะช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิด
พฤติกรรมการรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ของตนเองได้
ก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกระดับ
หนึ่ง
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