การบู ล ลี่ ท างไซเบอร์
CYBERBULLYING

นายแพทย์ ท วี ศั ก ดิ์ สิ ริ รั ต น์ เ รขา ... จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น

ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทลั การดําเนิ นชีวิตของผูค้ นยึดติดอยูก่ บั โลกไซเบอร์ มิตรภาพ ความรู ้ ความบันเทิง การ
จับจ่ายใช้สอย ความสะดวกสบายต่าง ๆ ล้วนผูกอยูบ่ นระบบอินเตอร์เน็ ต ในขณะเดียวกัน ปั ญหาที่เกิดขึ้ นบนโลกแห่ง
ความเป็ นจริงก็ตามมาอยูบ่ นโลกไซเบอร์เช่นเดียวกัน หนึ่ งในนั้นคือ การบูลลี่ทางไซเบอร์ ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้ น
เนื่ องจากกระทําได้ทุกที่ ทุกเวลา และกระทําได้ซ้าํ ๆ เป็ นระยะเวลานาน
“การบูลลี่ทางไซเบอร์” (cyberbullying) หรือที่สาํ นักงานราชบัณฑิตสภาใช้คาํ ว่า “การระรานทางไซเบอร์” หมายถึง
การกลัน่ แกล้ง การให้รา้ ย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผูอ้ ื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์
การบูลลี่ทางไซเบอร์ อาจเกิดขึ้ นได้ผ่านโซเชียลมีเดีย การส่งข้อความ แพลตฟอร์มเกม และโทรศัพท์มือถือ เป็ น
พฤติกรรมที่ทาํ โดยตั้งใจ เพื่อให้เหยื่อเกิดความรูส้ ึกอึดอัด โกรธ กลัว หรือเสียใจ เกิดขึ้ นซํ้ามากกว่า 1 ครั้ง หรือมี
แนวโน้มว่าจะเกิดขึ้ นอีก แตกต่างจากการหยอกล้อเล่นกันทัว่ ไปตรงที่ผถู ้ ูกกระทําไม่มีความรูส้ ึกร่วม ไม่สนุ ก หรืออยาก
เล่นด้วย
การบูลลี่ทางไซเบอร์ สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1) การก่อกวน ข่มขู่คุกคาม
2) การให้รา้ ยใส่ความ
3) การเผยแพร่ความลับ ข้อมูลส่วนตัว
4) การกีดกัน หรือไล่ออกจากกลุ่มออนไลน์
5) การแอบอ้างชือ่ การสร้างบัญชีปลอม
6) การขโมยอัตลักษณ์
7) การล่อลวง
ผลกระทบจากการบูลลี่ทางไซเบอร์
การถูกบูลลี่ ส่งผลกระทบได้ทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และการเรียน ดังนี้
1) ทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง มวนท้อง เหน็ ดเหนื่ อยจากการอดนอน อ่อนเพลีย สุขภาพไม่แข็งแรง
2) ทางจิตใจ เช่น หงุดหงิด โมโห อับอาย ละอายใจ สูญเสียความสนใจในสิ่งที่เคยรัก รูส้ ึกถูกคนอืน่ หัวเราะเยาะ
รูส้ ึกไร้คา่
3) ทางสังคมและการเรียน เช่น ปั ญหาความสัมพันธ์กบั เพื่อนและคนในครอบครัว แยกตัว ผลการเรียนถดถอย
ขาดเรียนบ่อย ออกจากโรงเรียนกลางคัน
ความรูส้ ึกอับอาย รูส้ ึกถูกคนอื่นหัวเราะเยาะ เป็ นสิ่งที่ปิดกั้นเหยื่อ ทําให้ไม่กล้าพูดออกมา ไม่รอ้ งขอความช่วยเหลือ
และไม่หาทางแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม ทําให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า พฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง และอาจถึงกับพยายามฆ่าตัวตาย
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จากการสํารวจวัยรุ่นที่เป็ นเหยื่อการบูลลี่ พบว่า เกินครึ่งจะรูส้ ึกโกรธเมื่อถูกบูลลี่ อีกประมาณ 1 ใน 3 จะรูส้ ึกเจ็บใจ
และเกือบร้อยละ 15 จะรูส้ ึกกลัว และผลกระทบที่ตามมา พบว่า 2 ใน 3 เกิดความรูส้ ึกด้านลบที่มีต่อตนเอง เกือบ 1
ใน 3 มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กบั เพื่อน และร้อยละ 13 มีผลต่อสุขภาพร่างกายด้วย
การรับมือการบูลลี่ทางไซเบอร์
องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ให้คาํ แนะนําเมื่อถูกบูลลี่ทางไซเบอร์ ดังนี้
1) บอกได้วา่ สิ่งที่กาํ ลังเกิดขึ้ นคือการบูลลี่ ซึ่งแยกออกจากการหยอกล้อกันทัว่ ไป ด้วยความรูส้ ึกที่อึดอัด ไม่สบาย
ใจ อับอาย เสียใจ โกรธ หรือทําให้กลัว
2) ร้องขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ที่ไว้ใจ เช่น พ่อแม่ ผูป้ กครอง คนในครอบครัวที่สนิ ท หรือครูที่โรงเรียน
3) ในกรณีที่มีรุนแรง อาจเป็ นอันตราย ให้แจ้งตํารวจ หรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
4) บล็อก (block) และรายงาน (report) ไปยังแพลตฟอร์มที่ใช้งาน เพื่อให้ช่วยหยุดการบูลลี่ทางไซเบอร์
5) เก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้ น เช่น ข้อความ รูปภาพ หน้าจอที่บนั ทึกไว้
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้คาํ แนะนําในการรับมือกับการบูลลี่ทางไซเบอร์ ด้วย
หลักการ 5 ข้อ ดังนี้
1) Stop หยุดระรานกลับด้วยวิธีการเดียวกัน หยุดตอบโต้ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทําซํ้าหรือเพิ่มความรุนแรงของ
เหตุการณ์มากยิ่งขึ้ น
2) Block ปิ ดกั้นผูท้ ี่ระราน ไม่ให้เขาสามารถติดต่อ โพสต์ หรือระรานเราได้อีก
3) Tell บอกพ่อแม่ ครู หรือบุคคลที่ไว้ใจ เพื่อขอความช่วยเหลือ หากเป็ นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือถูกข่มขู่คุกคาม
ให้เก็บรวบรวมข้อมูลของผูก้ ระทําและเหตุการณ์ระรานรังแกไปแจ้งเจ้าหน้าที่
4) Remove ลบภาพหรือข้อความระรานรังแกออกทันที โดยอาจติดต่อผูด้ ูแลระบบหากเป็ นพื้ นที่สาธารณะบน
โลกออนไลน์
5) Be strong เข้มแข็ง อดทน ยิ้ มสู ้ อย่าไปให้คุณค่ากับคนหรือคําพูดที่ทาํ ร้ายเรา ควรใช้เป็ นแรงผลักดันให้เราดี
ขึ้ น ก้าวข้ามปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
จากการสํารวจในวัยรุ่นอเมริกนั ในปี 2020 พบว่าวิธีที่ได้ผลดีท่ีสุดในการป้ องกันการบูลลี่ คือการบล็อก หรือปิ ดกั้น
ทุกช่องทางการเข้าถึงของผูท้ ี่มาบูลลี่ แต่มีเพียงร้อยละ 11 ที่แจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ ส่วนใหญ่ยงั คุยกับผูท้ ี่มาบูลลี่เพื่อ
ขอร้องให้หยุด อีกส่วนก็ไม่ทาํ อะไรเลย
ทุกคนล้วนมีบทบาทในการรับมือกับการบูลลี่ทางไซเบอร์ ไม่ใช่เฉพาะผูถ้ ูกรังแกเท่านั้น ทั้งพ่อแม่ ครู และผูใ้ ห้บริการ
ทางไซเบอร์ สามารถช่วยป้ องกันหรือรับมือกับการบูลลี่ทางไซเบอร์ ดังนี้
บทบาทของพ่อแม่
พ่อแม่สามารถให้คาํ แนะนําและช่วยแก้ไขปั ญหาได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สิ่งสําคัญคือการป้ องกัน
ก่อนที่จะเกิดปั ญหาขึ้ น ซึ่งทําได้โดย
1) คอยสอดส่องดูแล สังเกตพฤติกรรมของลูกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ
ฝั นร้าย ปวดหัว ปวดท้อง ไม่อยากไปโรงเรียน การเรียนถดถอย พูดคุยน้อยลง ซึมลง แยกตัว อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย มีบาดแผลหรือรอยฟกซํ้าตามร่างกาย ฯลฯ
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2) ให้ความสนใจ พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกชอบทําอะไรบนโลกไซเบอร์ เมื่อลูกต้องการความช่วยเหลือ เขา
ก็อยากมาคุยกับด้วย
3) มีขอ้ ตกลงร่วมกัน หรือกฎของบ้าน ในการใช้งานอินเตอร์เน็ ตหรือเครื่องมือสื่อสารภายในเวลาที่เหมาะสม
โดยเฉพาะก่อนหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ ให้กบั ลูก
4) สอนให้เข้าใจถึงภัยอันตรายบนโลกไซเบอร์ เช่น การรับเพื่อนใหม่ การโพสต์ขอ้ มูลหรือรูปภาพส่วนตัว
5) สอนให้ต้งั ค่าความปลอดภัย เช่น ตั้งค่าว่าจะให้ใครเห็นโพสต์ของเรา หรือให้ใครมาโพสต์อะไรบนพื้ นที่ของ
เราได้ จํากัดเฉพาะเพื่อนบางคน หรือเปิ ดเป็ นสาธารณะ
เมื่อเกิดปั ญหาขึ้ นพ่อแม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ ดังนี้
1) ให้ต้งั สติ
2) รับฟั งปั ญหาด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
3) ให้กาํ ลังใจ ไม่ตาํ หนิ บอกลูกว่าสิ่งที่เกิดขึ้ นไม่ใช่ความผิดของเขา พร้อมบอกให้เขาเข้มแข็ง อดทน และไม่ให้
ความสนใจมาก เพราะจะยิ่งทําให้ผแู ้ กล้งสนุ กและทําต่อไป
4) ช่วยแก้ไขปั ญหา เช่น บล็อกเพื่อนที่แกล้ง ลบข้อความหรือภาพที่โดนตัดต่อ
5) ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้ นอีก
6) หากมีอาการเครียดมากกว่าปกติ นอนไม่หลับ เป็ นเรื้ อรัง หรือมีพฤติกรรมทําร้ายตนเอง ควรพาไปปรึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
7) ควรเก็บหลักฐานการกลัน่ แกล้งต่าง ๆ ไว้เพื่อนําไปใช้ในการดําเนิ นคดีตามกฎหมายถ้าจําเป็ น
บทบาทของครู
ครูกส็ ามารถให้คาํ แนะนําและช่วยแก้ไขปั ญหาได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพียงไม่เพิกเฉยต่อปั ญหา
เน้นการมีสว่ นร่วมของเด็กและครอบครัวในการแก้ไขปั ญหาที่ตน้ ตอ สิ่งสําคัญคือการป้ องกันก่อนที่จะเกิดปั ญหาขึ้ น ซึ่ง
ทําได้ ดังนี้
1) มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล ไม่วา่ จะเป็ นเด็กที่มีแนวโน้มจะถูกกลัน่ แกล้งรังแก หรือเด็กที่มีพฤติกรรมส่อ
เค้าว่าชอบกลัน่ แกล้งรังแกคนอืน่ บนโลกไซเบอร์
2) แจ้งผูป้ กครองเมื่อพบว่ามีการบูลลี่เกิดขึ้ น และแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
3) สอนทักษะดิจิทลั และการใช้อินเตอร์เน็ ตอย่างปลอดภัย
4) สอนทักษะรูเ้ ท่าทันสื่อ เลือกเชือ่ เลือกแชร์ข่าวสารข้อมูลที่รบั มา
5) สอนให้รจู ้ กั ฉุกคิด หากไม่ใช่เรื่องจริงแล้วส่งต่อ อาจเป็ นการให้รา้ ยหรือละเมิดซํ้าได้
6) สอนให้เข้าใจถึงบทบาทของเพื่อนในชั้นเรียน ที่ตอ้ งช่วยกันเป็ นกําลังใจและปลอบใจเพื่อนที่ถูกบูลลี่ มิใช่
ซํ้าเติม หรือหากพบเห็นเพื่อนที่ชอบบูลลี่คนอืน่ ต้องช่วยกันแจ้งเตือน หรือช่วยเก็บหลักฐาน
บทบาทของผูใ้ ห้บริการทางไซเบอร์
ควรมีกฎกติกาเพื่อต่อต้านการบูลลี่ทางไซเบอร์บนพื้ นที่ให้บริการของตน ดังนี้
1) มีประกาศห้ามอย่างชัดเจน และมีมาตรการดําเนิ นการกับผูฝ้ ่ าฝื น
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2) มีปุ่มรับแจ้งหรือรายงานกรณีมกี ารบูลลี่ทางไซเบอร์ เพื่อให้เด็กขอความช่วยเหลือในการลบเนื้ อหาที่ทาํ ให้อบั
อายหรือเสือ่ มเสีย
3) มีเจ้าหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาแนะนํา ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและความเสียหายของเหยื่อ พร้อมประสานส่งต่อไป
ยังสถานพยาบาล
4) ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอ้างอิง
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