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งานวิจยั ชิ ้นนี ้ศึกษาปรากฏการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพื่อทาความเข้ าใจมุมมองของเยาวชน
ที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ศึกษาคุณค่าและบทเรี ยนจากประสบการณ์ ศึกษากระบวนการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนค้ นหาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ระเบียบวิธี
วิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยการวิจยั แบบพหุกรณีศึกษา (Multiple case studies) กับเยาวชนอายุ 19-24 ปี ที่
มี ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จานวน 8 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis)
การวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา (Cross-case analysis) และใช้ หลักการชาติ พันธ์ วรรณาในโลกไซเบอร์
(Cyber-ethnography) มาเป็ นแนวทางเสริ มการวิเคราะห์
งานวิจยั นี ้พบว่ากรณีศึกษามี มุมมองต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทงในมิ
ั ้ ติ ตัวบุคคล ได้ แก่
มุม มองจากความรุ นแรงตามประสบการณ์ ตัวตน (Identity) ช่วงวัย การเงิ น มิ ติ ด้ านสัง คม ได้ แก่
ศาสนา วัฒนธรรมการลงโทษ และโครงสร้ างหน้ าที่สงั คม และมิติเชิงนามธรรม ได้ แก่ การรุ กรานพืน้ ที่
(Space) และ การใช้ อานาจ (Power) โดยเยาวชนรั บ รู้ คุ ณ ค่ าของประสบการณ์ ที่เ กิ ด ขึน้ ว่า ทาให้
เปลี่ยนแปลงทังพฤติ
้ กรรม สภาพภายใน และวุฒิภาวะ รวมทังได้
้ รับบทเรี ยนสาคัญคือ การคิดก่อนทา
การสื่อสารทางตรง การไม่ตดั สินคุณค่าผู้อื่น และบทเรี ยนการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีสติ
ส่วนกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มี 3 ช่วงระยะ ได้ แก่ 1) ช่วงก่อนการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ เป็ นช่วงที่มกั เกิดความขัดแย้ งหรือเหตุการณ์ ที่ทาให้ ผ้ รู ังแกไม่พอใจ รวมทังการหยอกล้
้
อระหว่าง
เพื่ อน 2) ช่วงระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นช่วงที่ เยาวชนรับรู้ วา่ เกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
แบ่งเป็ น 3 ช่วงย่อยคือ ช่วงเริ่มต้ นการรังแก คือรับรู้ วา่ ถูกนินทา ด่าทอ ล้ อเลียน, ถูกเผยแพร่ความลับ,
ถูกใส่ร้าย, ถูกแอบอ้ างสวมรอย, ถูกตามข่มขู่, ถูกกี ดกันทางสังคม และถูกปล่อยภาพอนาจาร โดยมี
เงื่อนไขทางสังคมที่สาคัญคือการมีสื่อออนไลน์อยู่ในมือ การกดข่มใช้ อานาจ และวัฒนธรรมเคารพรุ่นพี่
ช่วงการรังแกมีความรุ นแรงมากขึ ้น เป็ นช่วงที่รับรู้ วา่ เหตุการณ์บานปลาย เรือ้ รัง เกิดกระแสในวงกว้ าง
หรื อเกิดวงจรการรังแก เงื่อนไขสาคัญคือการจัดการปั ญหาแบบหลีกเลี่ยงทาให้ สถานการณ์แย่ลง และ
ผู้พบเห็นร่วมสนับสนุนการรังแก รวมทังสื
้ ่อออนไลน์เป็ นตัวกลางสื่อสารและทิ ้งร่ องรอยหลักฐาน และ
ช่วงคลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นช่วงที่ผ้ ถู ูกรังแกปรับตัวได้ แม้ การรังแกยังไม่สิ ้นสุด สามารถ
จัดการปั ญหาได้ สาเร็จ ผู้รังแกยุติการรังแก แต่บางกรณีลบั ไปสูช่ ว่ งรุ นแรงอีกครัง้ โดยเงื่อนไขที่สาคัญ
คือการจัดการที่ตวั ปั ญหาและการหันกลับมาสนใจตัวเอง 3) ช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
เป็ นช่วงที่เยาวชนรับรู้ วา่ ปั ญหาสิ ้นสุดแล้ ว บางกรณีเจอเหตุการณ์ รังแกครัง้ ใหม่ โดยมีเงื่อนไขที่สาคัญ
คื อการปรับตัว เยียวยา มีพลังใจเข้ มแข็ง โดยมีครอบครัว เพื่ อนสนับสนุนจิตใจ และพบว่าสิ่งสาคัญที่
ทาให้ เ ยาวชนผ่านพ้ นปั ญ หาได้ คือ การตระหนักในศักยภาพตน (Self-efficacy) การเห็ นคุ ณค่าใน
ตนเอง (Self-worth) การได้ รับความรักและได้ รับการยอมรับ (Love and belonging) การเสริ มกาลังใจ
(Encouragement) และความรู้สกึ ปลอดภัย (Safety)
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This research studied the phenomenon of cyber bullying. The purposes of this
research were: 1) to understand the perspectives of youth who had have direct experience
with cyber bullying; 2) to understand the values and lessons learned from cyber bullying
experiences in youth; 3) to study cyber bullying process and related conditions; and 4) to find
preventions and solutions for cyber bullying. This study was conducted through qualitative
methodology by multiple case studies. The key informants included eight youths, aged
nineteen to twenty-four who had direct experience about victimization. The data analysis
consisted of content analysis and cross-case analysis. Furthermore, cyber-ethnography was
a complementary approach to analysis.
The results were as follows: the researcher found that youths had a perspective on
cyber bullying based on individual perception influenced by cyber bullying experiences. They
had perspective on individual level include identity, ages and financial. The social levels
included religion, punishment culture and social structure and the abstract dimension
included space and power. The youth recognized the value of the experience and that cyber
bullying changed their behavior and maturity. The key lessons were thinking before doing,
direct communication, not judging others and mindfulness problem-solved lessons.
There are main three stages of cyber bullying: 1) in the pre-cyber bullying stage,
common situations included conflict relationships; victims did something that perpetrators
were not satisfied with; including teasing between friends; 2) during cyber bullying stage, the
youths perceived the beginning of cyber bullying which could be divided into three substages. In the beginning of cyber bullying, the social conditions including online devices,
power expression and senior-respect culture in university. The serious cyber bullying substage, the main conditions were avoidance coping, bystander support and cyber bullying
including online media as a communications medium and a digital footprint; to unravel a cyber
bullying sub-stage, youth handling the problem successfully even cyber-bullying had not
ended, while some youth successfully solved the problem and the main condition were
problem-based coping and returning to self-care but some youths came back to the serious
cyber bullying sub-stage again; 3) to post cyber bullying stage, the problem was over and
the main condition were adaptation, healing and reliance, including the support of family and
friends. However, some youths confronted to new cyber bullying incidents. It was important
that these youths got through the problem with self-efficacy, self-worth, love and belonging,
encouragement and safety.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์เล่มนี ้สาเร็ จได้ ด้วยความเมตตาจากคนรอบข้ าง ทังอาจารย์
้
ครอบครัว เพื่อน
คนรั ก และกรณี ศึกษาทุกคน ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุ ณ ผศ. ดร. ฐาศุ ก ร์ จันประเสริ ฐ อาจารย์ ที่
ปรึกษา ผู้ที่เมตตาและให้ โอกาสแก่ผ้ วู ิจยั เสมอมา ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้มี
ความกรุ ณาเปี่ ยมล้ นและเปี่ ยมปั ญญา รวมทัง้ ดร. พิชญาณี พูนพล กรรมการสอบที่ให้ ข้อเสนอแนะอัน
เป็ นประโยชน์ด้วยไมตรี แจ่มใส ตลอดจน ผศ. ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ประธานสอบ ผู้ซึ่งให้ คาชี ้แนะ
อย่างเฉี ยบคมและเป็ นบุคคลสาคัญคนหนึ่งในชีวิตของผู้วิจยั รวมทังอาจารย์
้
ทุกท่านในสถาบันวิ จัย
พฤติกรรมศาสตร์ที่ชว่ ยชี ้แนะความรู้ และเมตตาผู้วิจยั เสมอมา
ขอขอบคุณกรณีศึกษาทุกรายที่เต็มใจให้ ข้อมูลกับผู้วิจยั งานวิจยั ชิ ้นนี ้ลุล่วงไปได้ เพราะพวก
เขาเป็ นส่วนสาคัญ สละเวลา และเปิ ดใจเล่าประสบการณ์ ชีวิต และนอกเหนือจากเรื่ องการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ ยังเป็ นผู้ใ ห้ โ ลกทัศ น์ใ หม่ แก่ ผ้ ูวิจัย เกี่ ย วกับ เรื่ องราวชี วิต และมิ ติ ด้ านในของพวกเขา
ตลอดจนขอบคุณ ผู้ป ระสานงาน น้ องใบเตย น้ องเอริ นที่ แนะนากรณี ศึ ก ษาแก่ ผ้ ูวิจัย จุด ประกาย
ความหวังให้ เข้ าถึงผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นและพี่ ที่ ร่ ว มเรี ย นปริ ญ ญาเอกด้ ว ยกัน มา เป็ นก าลัง ใจให้ กั น และกัน
โดยเฉพาะ ดร. ชนัดดา ภูหงษ์ ทอง ผู้เป็ นทังพี
้ ่ ทงเพื
ั ้ ่อนและกัลยาณมิตรในด้ านการเรี ยนและชีวิต ดร.
ณัฐนิชา ทองใบ พี่สาวผู้เปี่ ยมเมตตาและเสน่ห์ คุณ พิ ศุทธิ ภา เมธี กุล เพื่ อนสาวผู้คอยสนับสนุน และ
ดร. พิชชาดา สุทธิแป้น ผู้คอยเป็ นห่วงเป็ นใยไถ่ถามเสมอ
ขอขอบคุณ คุณเอกภพ สิทธิวรรณธนะ คนรักที่ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง เชื่อมั่นในตัวผู้วิจยั
และเป็ นกาลังใจสาคัญให้ ก้าวพ้ นอุปสรรคไปได้ ด้วยดี
ขอบพระคุณ พ่อแม่ น้ องชาย ครอบครัวที่เป็ นหัวใจหลักที่ทาให้ ผ้ วู ิจยั อดทนและต่ อสู้เสมอมา
ให้ ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข อ้ อมกอดที่อบอุน่ ข้ าวปลาแสนอร่ อย เงินสนับสนุน และความหมายของ
คาว่าครอบครัว
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ความรุ นแรงในเยาวชนเป็ นประเด็นสาคัญทางสาธารณสุขที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็ น
ปั ญ หาระดับ โลก ส่งผลกระทบต่อเยาวชนหลายพันคนในแต่ ละวัน และยัง กระทบไปถึง ครอบครัว
โรงเรี ย น และสังคมโดยรวมอีกด้ วย ในพ.ศ. 2559 ความรุ นแรงกลายเป็ นสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิต ของ
เยาวชนเป็ นอันดับ 4 ของโลก เยาวชนทัว่ โลกเฉลี่ย 200,000 คนต่อปี ถูกคร่าชีวิตเพราะความรุ นแรงใน
รู ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น การฆาตกรรม การทาร้ ายร่ างกาย การคุกคามด้ วยอาวุธ กลุ่มเยาวชนที่ใช้
ความรุ นแรง รวมไปถึงการกลัน่ แกล้ งรังแก (Bullying) ด้ วย (World Health Organization. 2015b) ใน
ประเทศไทย กรมพิ นิจและคุ้ม ครองเด็ ก และเยาวชนระบุ ว่ าในปี 2559 เด็ ก และเยาวชนไทยที่ ถู ก
ดาเนินคดีในสถานพินิจฯ 28,243 คน ส่วนใหญ่มีสญ
ั ญาณการทาผิดจากโรงเรี ยนมาก่อน (สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์. 2560) ดังนัน้ ปั ญหาความรุ นแรงในเยาวชนจึงเป็ นเรื่ องที่ต้ องให้ ค วามส าคัญ
อย่างยิ่ ง ซึ่งนักวิชาการด้ านความรุ นแรงได้ เน้ นยา้ ว่าความรุ นแรงเป็ นปรากฏการณ์ ที่มีความซับ ซ้ อน
เกี่ ยวพันกับหลายมิติ ทังการใช้
้
พลังอานาจ การเคารพสิทธิ กฎหมาย ความยุติธรรม จริ ยธรรม จึง
จาเป็ นที่ต้องมีความรู้มาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ ไขปั ญหา (Bishop; & Phillips. 2006)
การรังแกกัน (Bullying) เป็ นความรุ นแรงในเยาวชนรู ปแบบหนึ่งที่ เป็ นพฤติกรรมก้ าวร้ าว ทา
ร้ ายร่ างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างซ ้าๆ โดยจงใจทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความทุกข์ทรมาน
และเกิ ดความเครี ยดในชีวิต ผู้ถูกรังแกมักเป็ นคนที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้ เพราะด้ อยพละกาลัง
หรื ออานาจทางสังคมจึงทาให้ ถูกกดขี่ (Elliott. 1992; Olweus. 1995; World Health Organization.
2016; และ ปาริชาติ สุขมุ . 2542) การรังแกเกิดขึ ้นกับเยาวชนทังในประเทศไทยและหลายประเทศทั
้
ว่
โลก องค์ ก ารอนามัย โลกได้ ส ารวจความรุ นแรงของเด็ ก และเยาวชนในประเทศที่ ก าลัง พัฒนา 40
ประเทศทัว่ โลกรวมทังประเทศไทยในช่
้
วงระยะเวลา 10 ปี ตัง้ แต่ปี 2003-2013 พบว่าเด็กและเยาวชน
ชายร้ อยละ 42 และ หญิ งร้ อยละ 37 เผชิ ญ กับ ปั ญ หาการรั ง แก โดยในประเทศไทยพบว่าเด็ กและ
เยาวชนชายร้ อยละ 32 และหญิงร้ อยละ 23 มีปัญหาเกี่ยวกับการรังแก (World health Organization.
2015a) ซึง่ เป็ นจานวนที่สงู มากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทัว่ โลก
การรังแกในเยาวชนมักเป็ นปั ญหาที่ถูกมองข้ ามเพราะคนส่วนใหญ่เห็นเป็ นเพียงความรุ นแรง
ปกติที่เยาวชนจะกลัน่ แกล้ งรังแกกัน ซึง่ เป็ นทัศนคติที่ไม่ถูกต้ อง แท้ จริ งแล้ วการรังแกเป็ นความรุ นแรงที่
สร้ างบาดแผลทางจิตใจให้ กับเยาวชนจานวนมาก (มูลนิธิศูนย์ พิทกั ษ์ สิทธิ เด็ ก . 2559) ยิ่ งไปกว่านัน้
การรังแกอาจนาไปสูก่ ารฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถทนกับความทรมานทางจิตใจได้ เยาวชนทังที
้ ่เป็ น
ผู้ถูกรังแกและผู้รังแกเองมีแนวโน้ มคิดฆ่าตัวตายมากกว่าเยาวชนที่ไม่เคยประสบปั ญหาความรุ นแรง
(Hinduja; & Patchin. 2010) การรังแกจึงไม่ใช่เรื่ องแค่การกลัน่ แกล้ งกันเล่นๆเท่านัน้ แต่เป็ นปั ญหา
จริ ง จัง ที่ เ ยาวชนต่ างมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะตกเป็ น เหยื่ อ เป็ นผู้ ก ระท า หรื อ เป็ นผู้ ร้ ู เห็ น และสนับ สนุน
เหตุการณ์เหล่านัน้ (National Center for Injury Prevention and Control. 2017)

2
ในยุคที่สงั คมอุดมด้ วยเทคโนโลยี ที่ก้ าวหน้ า การติ ดต่อสื่อสารทาได้ ง่ายและรวดเร็ ว เพี ย ง
ปลายนิ ้วสัมผัส ทาให้ คนไทยใช้ เทคโนโลยีพกพาติดตัวในชีวิตประจาวันมากขึ ้นเรื่ อยๆ จากการสารวจ
ในปี 2559 พบว่าคนไทยนิยมใช้ บริ การอิ นเทอร์ เ น็ตเคลื่ อนที่ ผ่านผู้ใ ห้ บ ริ การเครื อข่ายมื อถื อเพิ่ ม ขึน้
ถึงร้ อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเยาวชนไทยที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ทวั่ ประเทศ จานวน 1,495 คน
ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถื อเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง คื อ 8.1 จาก 10 คะแนน
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2560) ในสภาพสังคมเช่นนี ้ทาให้ ปัญหาการรังแกกันตัวต่อตัว (Traditional
bullying) เปลี่ยนเป็ นการรังแกผ่านช่องทางออนไลน์และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น กลายเป็ นการ
รังแกรู ปแบบใหม่ที่เรียกว่า การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber bullying)
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์หมายถึงการข่มขู่ ล้ อเลียน กลัน่ แกล้ ง ทาให้ ผ้ อู ื่นเกิดความเจ็บปวด
ซ ้าๆผ่านช่องทางออนไลน์ มือถือ หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยที่ไม่ได้ จากัดรู ปแบบพฤติกรรม
หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ (Patchin; &Hinduja. 2012) และผู้กระทาไม่จาเป็ นต้ องมีพละกาลัง หรื ออานาจทาง
สังคมที่เหนือกว่าเหมือนการรังแกที่เจอกันตัวต่อตัว แต่ใช้ การสื่อสารในโลกไซเบอร์ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น
ไฟล์ เ สี ยง ข้ อความ รู ป ภาพ และวีดี โอเพื่ อกลัน่ แกล้ ง ระบายความโกรธแค้ น แม้ ไ ม่ ได้ มี การทาร้ าย
ร่ างกายใดๆแต่มีล ักษณะเฉพาะที่อนั ตราย เนื่ องจากลงมื อทาได้ ในทันที ไม่จากัดเวลาและสถานที่
อีกทังมี
้ ความเป็ นสื่อสาธารณะ ทาให้ เกิดผลกระทบอย่างกว้ างขวางภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว โดยที่
ผู้รัง แกอาจปกปิ ด ปลอมแปลงตัวตน เอือ้ ต่ อการกระทารุ นแรงโดยไม่ ต้ องรั บ ผิ ด ชอบผลที่ ต ามมา
เยาวชนซึ่งอยู่ในวัยที่มีความเปราะบางต่อความเครี ยด ความกดดัน อาจขาดวุฒิภาวะในการจัดการ
ปั ญหาชีวิตอย่างเหมาะสม หากเผชิญการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อาจมี แนวโน้ มที่ จะได้ รับผลกระทบ
ต่อจิตใจและสังคมอย่างมาก ในขณะที่ผ้ รู ังแกก็ เสี่ยงต่อการซึมซับและเสพย์ ติดการรังแกจนนาไปสู่
การผลิ ต ซ า้ พฤติ ก รรมดั ง กล่ า วต่ อ ไป ยิ่ ง อาศั ย ช่ อ งทา งไซเบอร์ ที่ ต อบสนองได้ ฉั บ พลั น และ
ซ่อนอัตลักษณ์ได้ ยิ่งจะส่งเสริมให้ กระทาการอย่างขาดความยังคิ
้ ดได้ งา่ ยกว่าการรังแกในรู ปแบบปกติ
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ไ ม่ใ ช่เพี ย งการคุก คามก่อกวนทางออนไลน์ หรื อมื อถื อ หรื อเป็ น
ปั ญหาเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับการทาร้ ายร่างกายอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้ าใจ (Patchin; &Hinduja. 2012)
จากการศึกษาของเวเบอร์และเพลเฟรย์ (Weber; & Pelfrey. 2014) พบว่าเยาวชนที่เป็ นเหยื่ อของการ
รั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ต่างเขีย นบรรยายถึง ผลกระทบทางจิ ต ใจที่ ได้ รับ ได้ แก่ เกิ ด ความหวาดกลัว
ซึม เศร้ า ไม่อยากไปโรงเรี ย น โดดเดี่ยว รู้ สึก ถู ก จับจ้ องจากเพื่ อนในโรงเรี ย น เสี ย สมาธิ ในการเรี ยน
นอกจากนี ้ยังเป็ นเหตุให้ หวาดกลัวต่อการโดนทาร้ ายร่ างกายเพราะการถูกรังแกในโลกไซเบอร์ ทาให้
พวกเขารู้ สกึ ว่าชีวิตไม่ปลอดภัย และมีผลเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตในด้ านอื่นตามมา เช่น สูญเสียตัวตนใน
โลกออนไลน์ ต้ องย้ ายโรงเรียน ยิ่งไปกว่านัน้ เยาวชนหลายคนไม่ร้ ู วา่ ใครเป็ นผู้รังแกและไม่ร้ ู สาเหตุ แต่
ความรุ นแรงกลับเกิดขึ ้นเป็ นวงจรซ ้าซาก
นอกจากนี ้ จากการวิจัย ที่ผ่านมาได้ ยืนยันชัด ว่าการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์ ส่ง ผลต่ อจิตใจ
อารมณ์ และคุณ ภาพชีวิต ในโลกจริ งทัง้ ผู้รังแกและผู้ถูก รั งแก เป็ นความรุ นแรงอย่างหนึ่ง ที่เป็ นผล
มาจากการขาดความสามารถในการจัดการปั ญหาและความเครี ยดของวัยรุ่ น บางรายถึงขันพยายาม
้
ฆ่าตัวตายเพื่อให้ หลุดพ้ นจากความเครี ยดและความทรมานที่ ไ ด้ รับจากการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์
(Patchin; &Hinduja. 2012) และจากการเก็บข้ อมูลในคนไข้ เยาวชน 353 รายที่นอนรักษาตัวในแผนก
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเด็กแฮสโบร ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Hasbro Children's Hospital) พบว่ามีเยาวชน
ร้ อยละ 46.7 หรื อเกื อบครึ่ งหนึ่ง ที่ต กเป็ นเหยื่ อ การรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ แสดงว่าปั ญ หาดัง กล่าว
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เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและปั ญหาอื่นๆที่เป็ นเหตุของการเจ็บป่ วยหรื อทาร้ ายร่างกายอีก
ด้ วย (Ranney. 2016)
ในปี 2559 เดวิด โมลัค (David Molak) นักเรี ยนอเมริ กาวัย 16 ปี ถูกรุ มด่าผ่านข้ อความจาก
เพื่ อนในโรงเรี ยน 6-10 คนอยู่เสมอ มีครัง้ หนึ่งเขาถูกเชิญเข้ ากลุม่ แชทเพี ยงเพื่ อมาถูกรุ มด่าและขับไล่
ออกจากกลุม่ ในอีก 2 นาทีต่อมา ต่อมาเดวิดย้ ายโรงเรี ยนหนี แต่ผ้ รู ังแกกลุม่ นันก็
้ ยงั ตามราวีในโลกไซ
เบอร์ ไม่เลิกรา หลังจากต้ องทนกับความเจ็บปวดมายาวนาน เดวิดก็ ตัดสินใจฆ่าตัวตาย(Mendoza.
2016) ส่วนในประเทศไทย ปุยฝ้าย(นามสมมุติ) นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ถูกสวมรอยเฟซบุ๊กส่วนตัว
พร้ อมโพสต์ข้อความใต้ ภาพส่วนตัวในเชิงล่อแหลมทางเพศและระบุเบอร์ ติดต่อ หลังจากนันเธอก็
้
ถูก
เพื่ อนล้ อและกลัน่ แกล้ ง แม้ แต่อาจารย์ ก็ไล่ไม่ให้ เธอเข้ าห้ องเรี ยน เมื่ อถูกแกล้ งหนักขึ ้นทาให้ เธอเริ่ ม
แยกตัวจากสังคม คิดว่าตนเองไร้ ค่า รู้สกึ ผิดที่นาปั ญหามาให้ พ่อแม่ จึงพยายามฆ่าตัวตายด้ วยการกรีด
ข้ อมือ แต่โชคดีที่เพื่อนมาช่วยไว้ ทนั (องค์การยูนิเชฟ ประเทศไทย. 2559) เหล่านี ้เป็ นตัวอย่างที่สะท้ อน
ถึงความอันตรายของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ อย่างแจ่มแจ้ ง
การเกิดขึ ้นของปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในประเทศไทยมี แนวโน้ มรุ นแรงมากขึ ้น จาก
การสารวจเมื่อปี 2553 พบว่าเยาวชนไทยร้ อยละ 43.1 หรื อเกือบครึ่งหนึง่ ของกลุม่ ตัวอย่าง 2,500 ราย
ทัว่ ประเทศเคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (ศิ วพร ปกป้อง; และ วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ . 2553) และจาก
ข้ อมูลการสารวจเบื ้องต้ นในปี 2560 ของ รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล ซึ่งเป็ นการศึกษาการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ ร่วมกันของ 14 ประเทศทัว่ โลก พบว่าเยาวชนไทยร้ อยละ 45 เคยมี ประสบการณ์ เกี่ยวกับ
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และอยู่ในอันดับ 5 จาก 14 ประเทศ ซึ่งมากกว่าสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และ
ญี่ ปุ่นถึง 4 เท่า (ชาญวิทย์ พรนภดล. 2560ข) หลักฐานดังกล่าวสะท้ อนว่าเยาวชนไทยในยุคปั จจุบนั
เผชิ ญ ปั ญ หาการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ที่ มี แ นวโน้ ม รุ น แรงมากขึ น้ และจ าเป็ นต้ อ งแก้ ไ ขเร่ ง ด่ วน
โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและการสื่อสารก้ าวล ้าขึ ้นเรื่ อยๆ เยาวชนที่เกิ ดมาพร้ อมกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี ้เป็ นกลุ่มบุคคลที่ถูกเรี ยกว่า เยาวชนยุคเจเนอเรชัน่ แซด (Generation z)
มีความเสี่ยงมากกับปั ญหาดังกล่าว
เจเนอเรชัน่ แซด (Generation z) หรื อคนที่เกิ ดในปี 2539 (ค.ศ. 1996) เป็ นต้ นไป (อุมาภรณ์
ภัทรวาณิชย์. 2557; The Center for Generational Kinetics. 2016) ซึ่งถ้ านับอายุ ณ ปี 2561 ก็ คือ
บุคคลที่อายุ 22 ปี หรือน้ อยกว่าเป็ นผู้ที่เกิดในช่วงการเติบโตของเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟน (Smart phone)
และโซเซียลมีเดียต่างๆ (Social media) มี เทคโนโลยี เป็ นตัวช่วยในทุกมิติของชีวิต (สานักงานบริ หาร
และพัฒนาความรู้. 2559) ทาให้ เสี่ยงต่อการใช้ ชีวิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป เสพติดความรวดเร็ ว
และมีความอดทนรอคอยต่า เป็ นตัวของตัวเองสูง แต่อาจขาดทักษะทางสังคม (สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2559) ซึง่ เป็ นปั จจัยทางจิตและสังคมที่อาจส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์
แม้ ว่าความถี่ ในการเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ นนไม่
ั ้ สามารถตัดสินได้ แน่ชดั ว่าเด็ กและ
เยาวชนช่วงวัยใดเกิดมากกว่าหรื อรุ นแรงกว่ากัน แต่ขึ ้นอยู่กับรู ปแบบการรังแกในแต่ละช่วงวัยที่อาจ
แตกต่ างกัน (Kowalski.; el al. 2014) ในบริ บ ทประเทศไทยนัน้ พบว่านักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึ กษาและ
อาชีวศึกษาเป็ นช่วงวัยที่เกิดปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ถึงกว่าร้ อยละ 43 (ศิ วพร ปกป้อง; และ
วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์. 2553) ตามหลักพัฒนาการมนุษย์เยาวชนช่วงวัย 15 ปี ขึ ้นไปให้ ความสาคัญกับ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนต่างเพศ อยู่กบั เพื่อนมากกว่าพ่อแม่ เปราะบางต่ออารมณ์ เศร้ าเป็ นพิเศษ เสี่ยง
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ต่อการซึมเศร้ าจากปั ญหาส่วนตัวได้ ง่ายกว่าวัยอื่น ดังจะเห็นได้ จากข่าวเยาวชนฆ่าตัวตายเพราะถูก
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ครึ่งหนึง่ อยู่ในช่วงอายุ 15 ปี ขึ ้นไป (Wikipedia. 2017) จึงกล่าวได้ วา่ เยาวชนเจ
เนอเรชัน่ Zในช่วงวัยนี ้มีความเสี่ยงและมี ปัจจัยอ่อนไหวหลายประการ ที่อาจได้ ผลกระทบรุ นแรงเป็ น
พิเศษเมื่อเผชิญการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
จากที่กล่าวมา แม้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นปั ญหาใกล้ ตวั ที่ถูกผลิตซ ้าในชีวิตประจาวัน
และทวี ค วามรุ นแรงตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึน้ ตลอดเวลา เป็ นพฤติ กรรมคุก คามสิทธิ พืน้ ฐานของ
บุคคลที่บ่งบอกถึงจริ ยธรรมของคนในสังคม แต่ประเทศไทยยังขาดพร่ องความรู้ จากการวิจยั เกี่ยวกับ
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ซงึ่ เป็ นปั ญหาใหม่ที่วิวฒ
ั น์จากความรุ นแรงทัว่ ไป จากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ ยวกับการรังแกในโลกไซเบอร์พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมุ่งเน้ นการสารวจความชุกใน
เชิงปริ มาณกับเยาวชนทัว่ ไป สิ่งสาคัญที่ยงั ขาดอยู่คือ รากฐานที่มาของปั ญหาจากมุมมองของเยาวชน
ที่มีประสบการณ์ตรง อีกทังเมื
้ ่อพิจารณาในทางระเบี ยบวิธีการวิจยั ยังพบว่า แม้ การรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ จะเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่โลกไซเบอร์ แต่การวิจยั ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นศึกษาเชิงการสารวจหรื อ
ประสบการณ์ของเยาวชนในพื น้ ที่โลกจริ ง ซึง่ อาจทาให้ ละเลยต่อข้ อมูลสาคัญภาคสนามที่ทาให้ เ ข้ าใจ
ปรากฏการณ์อย่างลึกซึ ้งและมีความเป็ นพลวัต ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจศึกษาการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์ ใน
เยาวชนไทยที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
การจะเข้ าใจปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ ถ่องแท้ นนจ
ั ้ าเป็ นต้ องมีการเติมเต็มความรู้ ทัง้
เชิงกว้ างและเชิงลึก และคานึงถึงบริ บทแวดล้ อม โดยเฉพาะในสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหล งานวิจยั ที่
ผ่านมาพบว่าสิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบตัวเยาวชนมี ความสาคัญต่อพฤติ กรรมดังกล่าว ดังเช่นวัฒนธรรม
ในโลกไซเบอร์สง่ ผลต่อการเกิดพฤติกรรมการรังแกกันของเยาวชน (Hollá. 2016) ชี ้ให้ เห็นว่าสังคมใน
โลกไซเบอร์ ซึ่งเป็ นโลกที่มีวัฒนธรรมเฉพาะต่างจากสังคมในโลกกายภาพ มี ความสาคัญในฐานะ
บริ บ ททางสังคมที่ส่งผลต่อความรุ นแรงและจาเป็ นต้ องมี การศึก ษาถึ งอิ ทธิ พลและกลไกเบือ้ งหลัง
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยเริ่ มจากการค้ นหาว่าเยาวชนผู้มีประสบการณ์
เกี่ ย วกับ การรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ มี มุม มองต่อ ปรากฏการณ์ นนั ้ อย่ างไร ประสบการณ์ ที่เ กิ ด ขึน้ มี
ความหมายต่อชีวิตของเยาวชนอย่างไร กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รวมทังสาเหตุ
้
และเงื่อนไขที่
เกี่ ยวข้ องเป็ นอย่างไร โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพแบบพหุกรณี ศึกษา(Multiple case studies)
ซึง่ ให้ ความสาคัญกับมุมมององค์รวม (Holistic) อย่างรอบด้ านและลึกซึ ้ง และใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามแนวทางระเบียบวิธี ชาติ พันธุ์วรรณาในโลกไซเบอร์ (Cyber ethnography) เพื่ อการเข้ าถึงสิ่งที่
เกิดขึ ้นอย่างเป็ นธรรมชาติ และเมื่อเข้ าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นแล้ วก็จะนาไปสูก่ ารสังเคราะห์แนวทาง
การก าหนดนโยบายป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ โดยสัม ภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ
เกี่ยวข้ องร่วมให้ ข้อเสนอแนะร่วมกัน
การวิจยั ในครัง้ นี ้แตกต่างจากการศึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อื่นๆในแง่ที่วา่ เป็ นการผสาน
การมองปั ญ หาในเชิงลึกและภาพรวมไปพร้ อมกัน มุ่ง ทาความเข้ าใจประสบการณ์ ระดับบุคคลใน
เชิ ง ลึก โดยไม่ล ะเลยการศึก ษาบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ องในแต่ ล ะล าดับ ขัน้ ตอนของปรากฏการณ์ ตัง้ แต่
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องก่อนเริ่ มต้ นความรุ นแรงไปจนถึงสิ ้นสุดตามประสบการณ์ของเยาวชน โดยศึกษา
ในโลกจริ งและโลกไซเบอร์ ทังในเชิ
้
งพื น้ ที่และเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้ อง กล่าวคื อ สาหรับเชิงพืน้ ที่ ผู้วิจยั จะ
ศึ ก ษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จากกรณี ศึก ษาที่ พ บกันตัวต่อตัวในพืน้ ที่ โ ลก จริ ง เป็ นหลัก โดยใช้
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แนวคิ ด ของระเบี ย บวิธี ชาติ พันธ์ วรรณาในโลกไซเบอร์ เ ข้ ามาร่ วมวิ เ คราะห์ และมองปรากฏการณ์
ดังกล่าว ส่วนเชิงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จะศึกษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ โดยเฉพาะเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม ทังในโลกจริ
้
ง ได้ แก่ ครอบครัว เพื่ อน โรงเรี ยน กฎหมาย
และนโยบาย ระบบความเชื่อ และในโลกไซเบอร์ ได้ แก่ สื่อ เทคโนโลยี สังคมออนไลน์ และวัฒนธรรมไซ
เบอร์ ไปพร้ อมกัน
การออกแบบการวิจยั ดังกล่าวมีที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยที่ผา่ นมา ซึ่ง
พบว่าแทบจะไม่มี การศึก ษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จากเยาวชนที่ ป ระสบเหตุ จริ ง และไม่ เคยมี
การศึ ก ษาถึงบริ บ ทโลกไซเบอร์ คู่ขนานไปด้ วย ทัง้ ที่ ป รากฏการณ์ เ กิ ด ขึน้ ในโลกไซเบอร์ อี ก ทัง้ ผล
การศึกษาส่วนใหญ่ทงในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ มักเป็ นข้ อมูลที่แสดงปรากฏการณ์ แบบแยก
ส่วน เช่น ศึกษารู ปแบบ สาเหตุ ปั จจัย และผลกระทบของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แยกจากกัน ไม่ได้
เชื่ อมโยงกระบวนการอย่างเป็ นองค์รวม ขาดความต่อเนื่ องและพลวัต ผู้วิจัย จึง ต้ องการเสริ มด้ วย
ระเบียบวิธีวิจยั ที่สอดคล้ องกับการเกิดขึ ้นของปรากฏการณ์และศึกษาบริ บทที่เกี่ยวข้ อง ทังหมดนี
้
้ก็เพื่อ
เข้ าใจการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ใ นเชิง ลึก โดยเข้ าใจมุม มองของเยาวชน คุ ณ ค่ าและบทเรี ย นของ
ประสบการณ์ดังกล่าวที่มีต่อชีวิต ตีแผ่ปรากฏการณ์ ออกมาเป็ นกระบวนการ รวมทังสร้
้ างแนวทาง
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาในบริบทสังคมไทย

คาถามการวิจยั
อย่างไร
อย่างไร

1. เยาวชนที่มีประสบการณ์ ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีมุมมองต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
2. ประสบการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิดขึ ้นมีคุณค่า และบทเรี ยนต่อชีวิตของเยาวชน
3. กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รวมทังเงื
้ ่อนไขที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างไร
4. แนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ควรเป็ นอย่างไร

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เบอร์
เยาวชน

1. เพื่อทาความเข้ าใจมุมมองของเยาวชนผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ต่อ การรังแกผ่านโลกไซ
2. เพื่อทาความเข้ าใจคุณค่าและบทเรี ยนจากประสบการณ์ การรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ ของ
3. เพื่อศึกษากระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รวมทังเงื
้ ่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
4. เพื่อค้ นหาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
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ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ด้วยระเบี ยบวิธีเ ชิงคุณภาพแบบพหุ
กรณี ศึ ก ษา ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ แบ่ ง เป็ น 2 ประการ ได้ แก่ ด้ านความรู้ ทางวิ ช าการ ด้ านการ
ประยุกต์ใช้
ด้ านความรู้ทางวิชาการ งานวิจยั ครัง้ นี ้จะทาให้ เข้ าใจมุมมองต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของ
เยาวชนที่เคยมีประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็ นมุมมองจากเยาวชนที่เคยประสบเหตุการณ์ มาแล้ ว ที่อาจ
แตกต่างจากนักวิชาการ คนทัว่ ไป หรือเยาวชนที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์มาก่อนเพราะเป็ นผู้เกี่ยวข้ องหรื อ
ได้ รับผลกระทบทางตรง ทาให้ ทราบว่าเยาวชนเหล่านันมองความรุ
้
นแรงนี ้อย่างไร นอกจากนี ้ข้ อค้ นพบ
จากงานวิจยั ยังทาให้ เข้ าใจคุณค่าและบทเรี ยนของประสบการณ์ รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่มีต่อชีวิตของ
เยาวชน ทราบถึงกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้ องกับกระบวนการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ เห็นภาพปรากฏการณ์เชิงพลวัต ทาให้ เกิ ดความเข้ าใจการรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ ใ นเชิ ง
กว้ างและเชิงลึก
ด้ านการประยุกต์ใช้ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ จริ งของเยาวชนที่เผชิ ญกับปั ญหามาแล้ ว
ในแง่ของมุมมองต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คุณค่าและบทเรี ยนจากประสบการณ์ ทาให้ ครอบครัว
ครู และสังคมเข้ าใจเยาวชนมากขึ ้นและสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเยาวชน
ที่อาจไม่เหมาะสมให้ กลายเป็ นการใช้ สื่ออย่างสร้ างสรรค์ หรื อ เยี ยวยาอย่างตรงจุด ซึ่งงานวิจยั ครัง้ นี ้
ไม่ได้ เพียงต้ องการทราบมุมมองของเยาวชนเท่านัน้ แต่ต้องเข้ าใจที่มาของความคิดและประสบการณ์
ชีวิตที่สง่ ผลต่อมุมมองเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และคุณค่าและบทเรี ยนจากประสบการณ์ ถูก
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ด้วย ส่วนการทราบกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สามารถชี ้ให้ เห็นกลไกการ
เกิดขึ ้นของเหตุการณ์ตามลาดับ เมื่อประกอบกับการทาความเข้ าใจสาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องก็ จะ
ช่วยให้ ครอบครัว ครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนาไปเป็ นแนวทางตัดสินใจได้ ว่าจะช่วยเหลือเยาวชนใน
แต่ละขันตอนหรื
้
อบริ บทต่างๆได้ อย่างไร นอกจากนี ้ ผลการค้ นหาแนวทางป้องกันแก้ ไขปั ญ หาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะนาไปสูแ่ นวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อย่างเป็ น
รู ปธรรมมากขึ ้น โดยเป็ นแนวทางในระดับครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม

ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั ในครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านระเบียบวิธีวิจยั ด้ านเนื ้อหา และ
ด้ านผู้ให้ ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
ขอบเขตด้ านระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา (Multiple case studies)
โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In depth interview) เพื่ อศึกษามุมมองต่อ การรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชนที่มีประสบการณ์ ตรง ศึกษาคุณค่าและบทเรี ยนจากประสบการณ์ ของ
เยาวชน กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้ อง โดยนาหลักการศึกษาชาติ พันธ์
วรรณาในโลกไซเบอร์ (Cyber ethnography) มาเสริ มการวิเคราะห์กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
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และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง แล้ วนาข้ อค้ นพบในประเด็นเหล่านันมาเสนอต่
้
อนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพื่อหาแนวทางการกาหนดนโยบายป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ในบริบทสังคมไทย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ในครัง้ นี ้ศึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 4 ประเด็ น ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. การศึกษามุมมองของเยาวชนต่ อการรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นการทาความเข้ าใจการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ผา่ นสายตาของเยาวชนผู้รังแกหรื อถูกรังแกเป็ นศูนย์กลาง ทีแ่ สดงทัศนะและโลก
ทัศน์วา่ สาหรับพวกเขาแล้ วการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คืออะไร เป็ นอย่างไร และตัดสินอย่างไรว่าเป็ นการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ หรือไม่ใช่การรังแกผ่านโลกไซเบอร์
2. การศึก ษาคุณ ค่าและบทเรี ย นที่ ไ ด้ รับ จากประสบการณ์ ถู ก รั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ของ
เยาวชนเป็ นการทาความเข้ าใจว่าประสบการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เยาวชนเคยประสบมานันมี
้
ความหมายต่อชีวิต ของตนอย่างไรบ้ าง ความหมายในที่ นีเ้ ป็ นการสะท้ อนคุณค่ าหรื อบทเรี ยนจาก
ปั ญหาเดียวกันแต่มีความหลากหลายตามประสบการณ์
3. การศึกษากระบวนการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ ย วข้ องเป็ นการศึก ษาการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ตามลาดับขันตอน
้
ตังแต่
้ ก่อนเกิดเหตุการณ์ (ช่วงก่อนการลงมือรังแกหรื อถูกรังแก
แต่มีเหตุการณ์เชื่อมโยงกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ) ระหว่างเกิดเหตุการณ์ (ช่วงที่มีการลงมือปรากฏ
ขึ ้นผ่านมือถือหรื ออินเทอร์ เน็ ต) และหลังเกิ ดเหตุการณ์ (หลังเหตุการณ์ คลี่คลาย ได้ รับการแก้ ปัญหา
หรื ออาจสิ ้นสุดตามการรับรู้ของเยาวชน) โดยบรรยายรายละเอียดของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นตามลาดับ
และสรุ ป ออกมาเป็ นกระบวนการ รวมทัง้ ทาการศึก ษาว่าสาเหตุใดบ้ างที่ ทาให้ เกิ ด เหตุก ารณ์ และ
เงื่อนไขใดบ้ างที่เป็ นบริ บทส่งเสริ มหรื อขัดขวางการเกิ ดขึ ้นของเหตุการณ์ โดยเฉพาะบริ บททางสังคม
วัฒนธรรม โดยพิจารณาครอบคลุมองค์ ประกอบด้ านบุคคล การกระทา สถานที่ ช่องทางการสื่อสาร
เวลา และบริบท
4. การศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในระดับครอบครั ว
โรงเรี ยน และสังคม เป็ นการค้ นหาแนวทางที่จะช่วยกาหนดทิศทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
อย่างชัดเจนและตรงจุด โดยอาศัยเนื ้อหา 3 ข้ อที่ผ่านมาเสนอผู้เชี่ย วชาญเพื่ อทาการสัมภาษณ์ ซึ่ง
สาเหตุที่เน้ นระดับครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม เนื่องจาก ข้ อค้ นพบจากงานวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูล
จากเยาวชนระดับบุคคล เชื่อมโยงกับสังคมรอบตัวเยาวชน โดยเฉพาะครอบครัวและโรงเรี ยน รวมไปถึง
ระบบสังคมที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ การนาข้ อค้ นพบไปโยงกับแนวทางระดับดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมกับ
ระดับของข้ อมูลและทาให้ สามารถขับเคลื่อนให้ เกิดผลต่อเยาวชนได้ โดยตรง
การวิจยั ครัง้ นี ้กาหนดขอบเขตในการศึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ครอบคลุมทุกประเภท
เพื่ อให้ เข้ าใจการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในภาพรวมอย่างหลากหลาย เห็นจุดร่ วมและจุดต่าง แต่ถึงแม้
ผู้วิจยั จะกาหนดขอบเขตการศึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ให้ ครอบคลุมหลายประเภท ในทางปฏิบตั ิ
แล้ วอาจมีข้อจากัดที่ทาให้ ศึกษาได้ เฉพาะบางประเภทเท่านัน้ ขึ ้นอยู่กับ ประเภทการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ที่สารวจพบในพื ้นที่ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ บางประเภทอาจพบได้ น้อยในประเทศไทยเมื่อเทียบ
กับ ต่ างประเทศที่เ ป็ น ต้ นแบบในการจัด ประเภทการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ อย่ างไรก็ ต ามผู้วิจัยได้
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ดาเนินการเก็บรวบรวมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ให้ หลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ด้ วยการ
เพิ่มโอกาสการเข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เคยมีประสบการณ์ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในประเภทต่างๆจาก
แบบสารวจที่สามารถกระจายไปยังกลุม่ เป้าหมายอย่างครอบคลุม และใช้ วิธีการแนะนาผู้ให้ ข้อมูลจาก
นักวิจยั หรือหน่วยงานที่เป็ นเครือข่ายสร้ างความตระหนักเรื่ องการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี ้แบ่งผู้ให้ ข้อมูลออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants)
และผู้ให้ ข้อมูลรอง โดยผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ได้ แก่ เยาวชนไทยอายุระหว่าง19 – 24 ปี ทัง้
ชายและหญิง ที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็ นผู้ ถูก รัง แกผ่านโลกไซเบอร์ ผ่านช่องทางคอมพิ วเตอร์
ประเภทต่างๆ มือถือ หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ จานวน 8 คน ทังนี
้ ้
ผู้ให้ ข้อมูลหลักต้ องเคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มากกว่า 1 ครัง้ ต่อเหตุการณ์ หรื ออย่างน้ อย 1 ครัง้ หาก
เป็ นเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สังคม และการดาเนินชีวิตของผู้ถูกรังแก เช่น ไม่สามารถ
ใช้ ชีวิตประจาวันได้ อย่างปกติ นอนไม่หลับ เครี ยดเรื อ้ รัง แยกตัว ถูกดูหมิ่ นประณามจากสังคม ขาด
เรี ยนบ่อย เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ งานวิจยั นี ้ได้ เก็บข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลรองเพื่อเสริ มข้ อมูลที่ได้ จากผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ในบางแง่มุมให้ สมบูรณ์ขึ ้นและเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ซึ่ง เป็ นบุคคลรอบข้ างเยาวชน
ได้ แก่ คนในครอบครัว เพื่อน ที่ทราบเรื่องการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน รวมทังเก็
้ บข้ อมูลกับ
นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหา

นิยามศัพท์ เฉพาะ

การรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ หมายถึง พฤติ กรรมความรุ นแรงระหว่างเยาวชนผ่านช่องทาง
คอมพิ วเตอร์ ประเภทต่างๆ มือถือ หรื อเครื่ องมื อสื่อสารอื่นๆที่สามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
โดยต้ องเข้ าข่ายลัก ษณะ 3 ประการ คื อ 1) ผู้ก ระทามี เ จตนาในการกระทาของตน โดยจงใจทาให้
ผู้ถูกกระทาได้ รับผลกระทบทางจิตใจ สังคม หรื อชีวิตด้ านต่างๆ 2) ผู้ถูกกระทาได้ รับผลกระทบจากการ
กระทานัน้ เช่น เครียด อับอาย เจ็บปวด เสียชื่อเสียง ถูกลิดรอนสิทธิความเป็ นส่วนตัว หรื ออื่นๆ 3) การ
รั ง แกเกิ ดขึน้ ซา้ มากกว่า 1 ครั ง้ ต่อเหตุก ารณ์ ใดๆ หรื ออย่ างน้ อย 1 ครั ง้ หากเป็ นเหตุก ารณ์ ที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจ สังคม และการดาเนิน ชีวิตผู้ถูกกระทา โดยที่บุคคลคนหนึ่งสามารถเป็ นได้ ทงผู
ั้ ้
รังแกและผู้ถูกรังแกในเหตุการณ์ ครัง้ เดียวกัน และเป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ รังแกและถูกรังแกภายในคนคนเดียวกัน
แต่ต่างเหตุการณ์
สาหรับการแบ่งประเภทของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แบ่งออกเป็ น 9 ประเภท โดยอ้ างอิง
จากโควาลสกี ้ ลิมเบอร์ และอากาทตัน (Kowalski; Limber; & Agatston. 2008) เป็ นหลัก และเพิ่ ม
การเผยแพร่ภาพอนาจารของผู้อื่น (Sexting) เพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
1. Flaming การโจมตีกนั ด้ วยข้ อความที่รุนแรงหรื อหยาบคาย
2. Harassment การก่อกวนคุกคาม
3. Outgoing and Trickery การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรื อความลับของผู้อื่น
4. Denigration การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทาให้ ผ้ อู ื่นเสียหาย อับอาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
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5. Impersonation การสวมรอยตัวตนผู้อื่นเพื่อไปสร้ างความเสียหาย
6. Cyberstalking การติดตามข่มขูผ่ ้ อู ื่นซ ้าๆอย่างจริ งจังและรุ นแรง
7. Exclusion or ostracism การลบ บล็อก ขัดขวางผู้อื่นจากกลุม่ สังคมออนไลน์
8. Happy Slapping การทาร้ ายร่างกายผู้อื่นแล้ วเผยแพร่สาธารณะ
9. Sexting การเผยแพร่ภาพอนาจารของผู้อื่น
เยาวชนเจเนอเรชั่นแซด หมายถึง เยาวชนไทยที่มีอายุ 15-24 ปี ทังชายและหญิ
้
ง โดยคา
ว่าเยาวชนอ้ างอิงจากเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และ องค์การสหประชาชาติ กาหนดให้ เยาวชนคื อ
บุคคลอายุ 15-24 ปี (United Nation. 2017) รวมกับการอ้ างอิงบุคคลเจเนอเรชัน่ แซดจาก อุมาภรณ์
ภัทรวาณิชย์ (2557) และ The Center for Generational Kinetics (2016) ที่ระบุวา่ คือบุคคลที่เกิดในปี
พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เป็ นต้ นไป ซึง่ อายุมากที่สดุ ณ พ.ศ. 2561 คือ 21 ปี ซึง่ งานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ นิยาม
เจเนอเรชัน่ Z ในเชิงพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ด้วย ดังนัน้ หากอายุมากกว่า 21 ปี แต่ไม่เกิ น 24 ปี
และมี พ ฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี ในโลกออนไลน์ ที่เ ข้ ม ข้ น ใช้ ชีวิต ส่วนหนึ่ง ในพื น้ ที่ ดัง กล่าวอย่ าง
สม่าเสมอ ก็จะถูกพิจารณาว่ามีความเป็ นเยาวชนเจเนอเรชัน่ Z
มิติท างสังคมวั ฒนธรรม หมายถึง กรอบแนวคิ ดด้ านสังคมและวัฒนธรรมระดับจุล ภาค
ถึ ง มหภาคที่เ กี่ ย วข้ องกับ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เช่น ครอบครั ว เพื่ อ น โรงเรี ย น กฎหมายและ
นโยบาย สื่อและเทคโนโลยี ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และอื่นๆ
มุมมองต่ อการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ หมายถึง ทัศนะเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ใน
ด้ านการให้ ความหมาย การให้ คุณค่า ความคิดและความรู้ สกึ ที่เกี่ ยวข้ องกับปรากฏการณ์ดงั กล่าว ซึง่
สะท้ อนมโนทัศน์ ความคิด และความเข้ าใจของเยาวชนที่มีต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
คุณค่ าและบทเรี ยน หมายถึง คุณค่าและบทเรี ยนที่เกิดจากประสบการณ์รังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ซึ่งเป็ นการตี ค วามตามอัต วิส ัย ตามประสบการณ์ ที่ถู กรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ว่ามี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้ สึก ชีวิตด้ านต่างๆหรื อชีวิตในภาพรวมอย่างไร โดยเป็ นความหมายใน
ระดับตัวตนของแต่ละคน
กระบวนการการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ หมายถึง การเกิ ดขึ ้นของพฤติกรรมความรุ นแรง
ระหว่างเยาวชนผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ ประเภทต่างๆ มื อถื อ หรื อเครื่ องมื อสื่อสารอื่นๆที่สามารถ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็ นไปตามเงื่อนไข 3 ข้ อและประเภทการรังแก 9 ประเภทของนิยาม
ศัพท์ของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ถูกนาเสนอตามลาดับขันตอนต่
้
อเนื่องจากจุดเริ่ มต้ นจนถึงจุดสิ ้นสุด
หรื อตามธรรมชาติของปรากฏการณ์ ประกอบด้ วยบุคคล การกระทา สถานที่ ช่องทางสื่อสาร เวลา
และบริ บทที่เกี่ยวข้ อง หมายรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ ยวข้ องก่อนเกิ ดเหตุการณ์ และหลังการสิ ้นสุดของ
เหตุ ก ารณ์ ที่เ กิ ดขึน้ ตามประสบการณ์ ของบุค คล ซึ่ง จุด สิ น้ สุด ของกระบวนการเป็ นเพี ยงการจากัด
ขอบเขตตามประสบการณ์ชีวิตของกรณีศึกษาในระหว่างช่วงการวิจยั ไม่ได้ หมายความถึงการสิ ้นสุดที่
แท้ จริ งของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
สาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ หมายถึง สาเหตุที่
ทาให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิดขึ ้นและดาเนินไปในแต่ละลาดับขันตอน
้
และเงื่อนไขที่ส่ งเสริ มหรื อ
ขัดขวางการเกิดขึ ้นและดาเนินไปของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แต่ละลาดับขันตอนของกระบวนการ
้
แนวทางป้ อ งกัน และแก้ ไขการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ หมายถึ ง แนวทางโดยกว้ างที่
ส่งเสริ มการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในระดับ ครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
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ภายใต้ บริ บทสังคมไทย ประกอบด้ วย ประเด็ นสาคัญเกี่ ยวกับปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่ต้อง
ป้องกันและแก้ ไข ซึ่งอ้ างอิงมาจากข้ อค้ นพบจากงานวิ จยั ในครัง้ นี ้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนา
แนวทางนี ้ไปสร้ างนโยบายคือ ครอบครัว ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ในโรงเรี ยน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ในสังคม ส่วนผู้ได้ รับผลประโยชน์จากการนาแนวทางไปกาหนดนโยบายเพื่อการปฏิบตั ิคือเยาวชนไทย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึ ก ษาการรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ ใ นเชิ ง ลึ ก และเชิ ง กว้ า ง โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจยั 4 ประการ ได้ แก่ 1) เพื่อทาความเข้ าใจมุมมองของเยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 2) เพื่อทาความเข้ าใจคุณค่าและบทเรี ยนของประสบการณ์การรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ที่มีต่อชีวิตของเยาวชน 3) เพื่อศึกษากระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รวมทังเงื
้ ่อนไข
ที่เกี่ ยวข้ อง และ 4) เพื่อค้ นหาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยได้ มีการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (Cyber bullying)
ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ทฤษฏีปฎิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic interaction)
ทฤษฎีสญ
ั ญะวิทยา (Semiology)
วัฒนธรรมไซเบอร์ (Cyber culture)
ทฤษฏีนิเวศวิทยา (Bioecological model)
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social cognitive theory)
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
แนวคิดความฉลาดทางดิจิทลั (Digital Intelligence or DQ)
ส่วนที่ 3 ระเบียบวิธีวิจยั
วิธีการวิจยั แบบกรณีศึกษา (Case study)
ระเบียบวิธีวิจยั แบบชาติพนั ธุ์วรรณาโลกไซเบอร์ (Cyber ethnography)
ส่วนที่ 4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ส่ วนที่ 1 การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ (Cyber bullying)
อินเทอร์ เน็ตเป็ นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนโฉมหน้ าการปฏิสมั พันธ์ ของมนุษย์ ซึ่ง ถื อ
ว่าเป็ นความก้ า วหน้ า ของมนุษยชาติ แต่ ก็ เ ป็ นช่องทางที่ ท าให้ ของการล่ว งละเมิ ด ความรุ น แรง
แพร่กระจายมากขึ ้นเช่นกัน และการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ก็เป็ นหนึ่งในปั ญหาที่ตามมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยี ซึง่ เปลี่ยนรูปแบบมาจากการรังแกโดยทัว่ ไป (Donegan. 2012)
ความหมายของการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
คาว่า Cyber bullying ปรากฏครัง้ แรกเมื่ อใดไม่แน่ชดั แต่ส่วนใหญ่กล่าวกันว่า บิ ล เบลเซย์
(Bill Belsey) คื อผู้ที่นิย ามการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อย่ างเป็ นทางการขึ น้ เป็ นครั ง้ แรก (Beuman.
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2013) โดยให้ ความหมายไว้ ว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หมายถึง การที่คนหรื อกลุ่มคนใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT: Information and Communication Technology) ท าร้ ายผู้ อื่ น โดยเจตนาหรื อ
สนับสนุนให้ เกิดขึ ้น โดยอาจมีการกระทาซา้ หลายครัง้ (Belsey. 2003) ซึ่งสอดคล้ องกับนิยามของ
นักวิชาการที่ใช้ อย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา คือหมายถึงการที่คนหรื อกลุม่ คนแสดงพฤติกรรมก้ าวร้ าว
โดยเจตนาใช้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทาร้ ายเหยื่ อที่ป้องกันตัวเองได้ ยาก โดยกระทาอย่าง
ต่ อเนื่ องและซา้ หลายครัง้ (Smith; et al. 2008) หรื อ การจงใจทาให้ ผ้ ูอื่นเจ็ บปวด เป็ นทุก ข์ โดยใช้
คอมพิ วเตอร์ มือถือ และเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยกระทาซ ้าหลายครัง้ และทาให้ ผ้ ถู ูกกระทา
ได้ รับความทุกข์ทรมาน (Patchin; &Hinduja. 2009)
ส่ว นความหมายของการรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ ใ นความหมายของเยาวชนทัง้ ที่ เ คยมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการรังแกดังกล่าวและเยาวชนทัว่ ไปที่ไม่เคยมี ประสบการณ์ มักให้ ความหมาย
เชิงพฤติ กรรมความรุ นแรงที่ทาต่อกันทางอินเทอร์ เน็ต มื อถื อ หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ดังเช่น
การศึกษาของโควาลสกี ้และลิมเบอร์ (Kowalski; & Limber. 2007) พบว่าเยาวชนทัว่ ไปให้ ความหมาย
ของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ว่าเป็ นการใช้ อินเทอร์ เน็ตหรื อเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น มื อถื อ หรื ออุปกรณ์
ดิจิทลั อื่นๆเพื่อจงใจทาร้ ายหรื อข่มขูผ่ ้ อู ื่น ส่วนแพทชินและฮินดูจา (Patchin; &Hinduja. 2012) พบว่า
เยาวชนที่เคยมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ หรื อเคยมี ส่วนร่ วมในเหตุก ารณ์ ใ ห้
ความหมายต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ว่าเป็ นพฤติ ก รรมใดก็ ต ามที่ มี การข่มขู่ ทาให้ เจ็บปวดหรื อ
ล้ อเลียนผู้อื่นซ ้าๆผ่านช่องทางออนไลน์ มือถือ หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหลายรู ปแบบ
ส่วนการจะตัดสิ นว่าเป็ นการรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ หรื อไม่ มั กขึน้ อยู่กับเงื่อนไข 4 ประการ
(Patchin; &Hinduja. 2009, 2012) คือ
1) พฤติกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้นโดยเจตนา ตังใจให้
้
เกิดขึ ้น ไม่ใช่เป็ นเพียงความบังเอิญหรื อ อุบตั ิเหตุ
2) พฤติกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้นซ ้ามากกว่า 1 ครัง้ เงื่อนไขในข้ อนี ้มาจากการนิยามการรังแกทั่วไป
(Bullying) แต่เป็ นเงื่อนไขที่นกั วิชาการเห็นต่างกันว่าควรมี หรื อไม่ และสาหรับการกระทาซ ้าแบ่งได้ 2
ลักษณะคือ ผู้รังแกลงมือทาซ ้าหลายครัง้ หรื อผู้รังแกทาเพียงครัง้ เดียวแต่ผ้ ถู ูกรังแกเสมือนถูกกระทาซ ้า
หลายครัง้ เพราะเนื ้อหาในโลกไซเบอร์ ผา่ นการเผยแพร่ และทาซ ้าซึ่งทาร้ ายผู้ถูกรังแกไม่ร้ ู จบ เช่น การ
ส่งต่อ การโพสต์ภาพออนไลน์ที่มีหลักฐานคงอยู่อีกยาวนาน หรื อการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดัดแปลงแก้ ไข
แล้ วอัพโหลดขึ ้นอีกครัง้
3) ผู้ถูกรังแกได้ รับความทุกข์ ความเจ็บปวด เกิดผลกระทบต่อจิตใจ อารมณ์ สังคม หรื อด้ าน
อื่นๆ และ
4) เป็ นการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารของเครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น
คอมพิวเตอร์ มือถือ เทบแลตฯลฯ เพื่อรังแกคนอื่น
อย่างไรก็ตาม ความหมายของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ไม่มี นิยามที่ตายตัว (Li; Smith; &
Cross. 2012) ส่วนใหญ่การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มักมี เงื่อนไขที่สาคัญ 3 ประการที่นกั วิชาการเห็ น
ตรงกันคื อ 1) การมีเจตนาทาร้ ายผู้อื่น 2) กระทาผ่านช่องทางเทคโนโลยี ก ารสื่อสาร 3) ผู้ถูกกระทา
ได้ รับความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน หรื อผลกระทบอื่นๆจากความรุ นแรงนัน้ ส่วนเงื่อนไขอื่นๆที่มัก เป็ น
เกณฑ์พิจารณาว่าเป็ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คือ พฤติกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้นซ ้ามากกว่า 1 ครัง้ และ ผู้รังแก
มี อานาจเหนือกว่าผู้ถูก รัง แก แต่จากการทบทวนพบว่าเงื่ อ นไขทัง้ สองประการนี ม้ ี เ ป็ นประเด็ น ที่
นักวิชาการเห็นไม่พ้องกันอยู่ เช่น การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อาจเกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว แต่มีผลต่อเนื่อง
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ยาวนานต่อผู้ถูกรังแกก็ควรนับว่าเป็ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หรื อ ผู้รังแกอาจไม่มีอานาจเหนือกว่าผู้
รังแกแต่เป็ นใครก็ได้ ที่หลบซ่อนตัวเองในโลกไซเบอร์ แล้ วลักลอบทาร้ ายผู้อื่น
ดัง นัน้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย จะให้ ค วามหมายการรั ง แกผ่ านโลกไซเบอร์ ต ามการให้
ความหมายของนักวิชาการที่มีการใช้ อย่างแพร่ หลายและรวมเงื่อนไข 3 ข้ อ ซึ่งเป็ นเกณฑ์พื ้นฐานของ
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ไว้ ด้วยกัน คือหมายถึง พฤติ กรรมความรุ นแรงโดยเจตนาของเยาวชนผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือเครื่ องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ ผ้ ถู ูกกระทาเครี ยด อับอาย เจ็บปวด
เสียชื่อเสียง ถูกลิดรอนสิทธิความเป็ นส่วนตัว หรื อได้ รับผลกระทบอื่นๆ โดยเกิดขึ ้นซ ้ามากกว่า 1 ครัง้
ต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรื อเกิ ดขึ ้นครัง้ เดี ยวแต่ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สังคม และการ
ดาเนินชีวิตผู้ถูกกระทา
ลักษณะการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์เกิดขึน้ ได้ ผา่ นหลากหลายช่องทาง ไม่วา่ จะในโลกอินเทอร์ เน็ต หรื อ
อุปกรณ์ การสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล การแชท เว็บบล็อก ข้ อความโต้ ตอบแบบทันที การส่งรู ป
ข้ อความและวีดี โ อจากมื อถื อ ฯลฯ ทาให้ มี ล ัก ษณะส าคัญ ที่ แตกต่ างจากการรั ง แกโดยทั่วไปดัง นี ้
(Patchin; &Hinduja. 2009)
1. การไร้ ตวั ตน หรือ ตัวตนปลอม
ด้ วยเทคโนโลยีการสื่อสารในโลกไซเบอร์ ที่สามารถหลบซ่อน ปลอมแปลงตัวตนได้ งา่ ย จึงถูก
ใช้ เป็ นเครื่องมือในการรังแกผู้อื่น ผู้รังแกอาจรู้ สกึ เป็ นอิสระจากแรงกดดันจากสังคมในโลกจริ ง จิตสานึก
ทางจริ ยธรรมที่สงั คมคาดหวัง และไม่ถูกตรวจสอบพบอัตลักษณ์ ได้ ง่ายเหมื อนการกระทาในโลกจริ ง
อย่ างไรก็ต าม การไร้ ตัวตนในโลกไซเบอร์ นนั ้ ไม่อาจปราศจากตัวตนได้ โดยสมบูรณ์ เนื่ องจากยังมี
ร่ องรอยและหลักฐานส่ วนหนึ่งที่สามารถแกะรอยได้ เช่น Internet protocol address (IP address)
หรื อ Digital footprint (การทิ ้งรอยเท้ าทางดิจิทลั ) ไว้ ในโลกอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ก็ต้องใช้ การตรวจสอบอย่าง
ละเอียดต่อไป
2. การขาดความยับยังชั
้ ง่ ใจ
เมื่อในโลกไซเบอร์นนง่
ั ้ ายต่อการหลบซ่อนตัวตน ประกอบกับการไม่เห็นผลกระทบต่อที่รุนแรง
ผู้ถูกกระทาได้ อย่างชัดเจนในทันทีทนั ใดเหมื อนการกระทาในโลกจริ ง จึงทาให้ ผ้ รู ังแกขาดความยับยัง้
ชัง่ ใจและความอดกลันต่
้ อการควบคุมความต้ องการหรื อความวูว่ ามของตนเอง
3. การขาดผู้ควบคุมดูแล
ผู้ควบคุมดูแลในโลกออนไลน์ เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ หรื อบอร์ ด ออนไลน์สาธารณะ ไม่สามารถ
ดูแลได้ ทวั่ ถึงและมีโอกาสน้ อยที่จะพบเห็น การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยตรง หลายครั ง้ การรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ เ กิ ด ขึน้ ผ่า นช่อ งทางการสื่ อสารส่ วนตั ว เช่น อี เ มล ข้ อความในมื อถื อ โป รแกรมหรื อ
แอพพลิเคชัน่ แชทออนไลน์ที่ครอบครัวและคนนอกยากจะเข้ าถึง
4. การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ ว
ประเด็นสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ การรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นปั ญ หาอย่ างมากก็ คื อ การ
ก่อให้ เกิ ดความเจ็บปวดและอับอายต่อผู้ถูกรังแกจากการแพร่ กระจายหลักฐานในวงกว้ างให้ ลุกลาม
อย่างรวดเร็ ว เช่น การส่งต่อกันไปเรื่อยๆ การเผยแพร่ ให้ ผ้ คู นมากมายได้ เห็นทันทีจากการโพสต์เพียง
แค่ครัง้ เดียว เป็ นต้ น
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5. ความเสี่ยงในการตกเป็ นเหยื่อที่ไร้ ขีดจากัด
ในยุคที่เยาวชนส่วนใหญ่ใช้ มือถือและเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตเช่นนี ้ ทุกคนก็ต่างมีความเสี่ยงใน
การตกเป็ นเหยื่ อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ซึ่ง เกิ ด ขึน้ ได้ ต ลอดเวลา ไร้ ข้ อจากัด ด้ านสถานที่ แ ละ
ระยะห่างทางกายภาพ ต่างจากการรังแกแบบดังเดิ
้ ม
ประเภทการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เ ป็ นปรากฏการณ์ ที่มี ค วามหลากหลายอย่ างมาก จึง มี ก ารจัด
ประเภทการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่แตกต่างกัน สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้แบ่งการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ออกเป็ น 9 ประเภท โดยพิจารณาแล้ วว่ามี ความครอบคลุมมากที่สุดและเป็ นประเภทที่ร้ ู จกั กันอย่าง
แพร่ หลาย อ้ างอิงจากโควาลสกี ้และคณะ (Kowalski; et al. 2008) ซึ่งเป็ นนักวิชาการกลุม่ แรกๆที่จดั
ประเภทของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อย่างเป็ นทางการและเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจยั ได้
เพิ่ม Sexting หรือ การที่บุคคลถ่ายภาพหรื อคลิปวีดีโอโป๊ เปลือยของตนเพื่อส่งต่อให้ คนอื่น แต่ถูกนาไป
เผยแพร่ต่อโดยไม่ได้ รับอนุญาต เข้ าไปด้ วย จึงสรุ ปประเภทการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การโจมตีกนั ด้ วยข้ อความที่รุนแรงหรื อหยาบคาย (Flaming)
2. การก่อกวน คุกคามผู้อื่นอย่างซ ้าๆ (Harassment)
3. การน าข้ อ มูล ส่ว นตัว หรื อ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ของผู้ อื่น ไปเผยแพร่ ( Outgoing and
trickery) เช่น การเผยแพร่คลิปหลุด
4. การเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็ นความเท็ จเกี่ ยวกับผู้อื่น ส่งผลให้ บุคคลนัน้ ได้ รับความเสี ย หาย
เสื่อมเสียชื่อเสียง อับอาย ถูกดูหมิ่นหรื อเกลียดชัง (Denigration) เช่น การตัดต่อภาพผู้อื่นให้ อนาจาร
แล้ วเผยแพร่หรือส่งต่อในเว็บไซต์
5. การแอบอ้ างชื่อหรือตัวตนของผู้ถูกกระทาเพื่อให้ ร้าย ด่าทอหรื อกระทาการประสงค์ร้ายต่อ
ผู้อื่น (Impersonation) เช่น การสร้ าง Facebook ที่ปลอมแปลงเป็ นผู้อื่นแล้ วด่าทอ กลัน่ แกล้ งบุคคล
อื่นๆในโลกออนไลน์เพื่อให้ เจ้ าของเพจ (Account) ที่แท้ จริ งถูกเกลียดชัง
6. การติดตามข่มขู่ หรื อคุกคามผู้อื่นอย่างซ ้าๆอย่างจริ งจังและรุ นแรง (Cyberstalking) ซึ่งมี
ลักษณะคล้ ายกับ harassment แต่มีความเข้ มข้ นรุ นแรงกว่า
7. การลบ บล็ อก ขัด ขวาง หรื อปฎิเ สธผู้อื่ นออกจากกลุ่ม สัง คมออนไลน์ (Exclusion or
ostracism) ทาให้ ผ้ อู ื่นกระทบกระเทือนจิตใจจากการไม่ได้ รับการยอมรับหรื อถูกปิ ดกันทางสั
้
งคม
8. การทาร้ ายร่างกายผู้อื่น เช่น ตบ ตี ต่อย ใช้ กาลังลงไม้ ลงมื อแล้ วเผยแพร่ คลิปวีดีโ อเพื่ อ
ความสนุกสนาน อันเป็ นผลให้ บุคคลนันเกิ
้ ดความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง (Happy Slapping)
9. การที่บุค คลถ่ายภาพหรื อคลิ ป วี ดี โ อโป๊ เปลือยของตนเพื่ อส่ง ต่ อให้ ค นอื่ น แต่ ถู ก นาไป
เผยแพร่ ต่อโดยไม่ได้ รับอนุญาต (Sexting) ซึ่งคาว่า Sexting มี ความหมายกว้ างครอบคลุมการใช้ มือ
ถื อหรื ออินเทอร์ เน็ตเพื่อส่งข้ อความ รู ปภาพ หรื อคลิปอนาจารในหมู่เยาวชน บางครัง้ เป็ นการสมัครใจ
กันเอง แต่หลายครัง้ เป็ นการรัง แก (National Crime Prevention Council. 2017) ซึ่ง ในงานวิ จัย นี ้
เฉพาะเจาะจงว่าต้ องเป็ นการส่งต่อข้ อมูลเพื่ อรังแก ทาให้ ผ้ ถู ูกรังแกเสีย หาย อับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง
ไม่ได้ เกิดขึ ้นด้ วยความเต็มใจ
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ผลกระทบจากการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ไม่ใช่เพียงการคุกคามทางออนไลน์หรื อก่อกวนทางมื อถือ หรื อเป็ น
ปั ญหาเล็กน้ อยที่สง่ ผลกระทบน้ อยมากเมื่อเทียบกับการทาร้ ายร่ างกายจากการรังแกแบบดังเดิ
้ ม อย่าง
ที่หลายบุคคลเข้ าใจ (Patchin; & Hinduja. 2012) จากการศึกษาของเวเบอร์ และเพลเฟรย์ Weber; &
Pelfrey. (2014) พบว่า เยาวชนที่ เ ป็ นเหยื่ อ ของการรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ ต่ า งเขี ย นบรรยายถึ ง
ผลกระทบทางจิตใจที่ได้ รับ ได้ แก่ เกิดความหวาดกลัว เช่น เศร้ า ซึมเศร้ า ไม่อยากไปโรงเรี ยน รู้ สกึ โดด
เดี่ยว รู้ สกึ ถูกจดจ้ องจากเพื่อนในโรงเรียน เสียสมาธิทางการเรี ยน นอกจากนี ้ยังเป็ นเหตุให้ หวาดกลัวต่อ
การโดนทาร้ ายร่างกายเพราะการถูกรังแกในโลกไซเบอร์ ทาให้ พวกเขารู้ สึกเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย
และมี ผลเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตในด้ านอื่นตามมา เช่น สูญเสียตัวตนในโลกออนไลน์ ต้ องย้ ายโรงเรี ยน
หาเพื่อนกลุม่ ใหม่แทนกลุม่ เดิมนักเรียนหลายคนไม่ร้ ู วา่ ใครเป็ นผู้รังแก ไม่ร้ ู จุดเริ่ มต้ นของความรุ นแรงนี ้
มาจากไหน แต่มนั กลับเกิดขึ ้นไม่หยุดเป็ นวงจรซ ้าซาก นอกจากนี ้ จากการศึกษาวิจยั ที่ผา่ นมาได้ ยืนยัน
ชัดเจนแล้ วว่า การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ นนส่
ั ้ งผลต่อจิตใจ อารมณ์ และคุณภาพชีวิตในโลกจริ งทังผู
้ ้
รังแกและผู้ถูกรังแก เป็ นความรุ นแรงอย่ างหนึ่ งเป็ นผลมาจากการขาดความสามารถในการจัด การ
ปั ญหาและความเครี ยดของวัยรุ่น บางรายถึงขันพยายามฆ่
้
าตัวตายเพื่อให้ หลุดพ้ นจากความเครี ยด
และความทรมานที่ได้ รับจากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ (Patchin; & Hinduja. 2012)

ส่ วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์

ทฤษฏีปฎิสัมพันธ์ เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic interaction)
ทฤษฎีปฎิสมั พันธ์เชิงสัญลัก ษณ์ เป็ นทฤษฎีที่ใช้ มุมมองระดับจุลภาคในการมองสังคม และ
สนใจในเรื่ องราวชีวิต ประจาวันที่มนุ ษย์ ได้ กระทาโต้ ตอบกัน มองว่า มนุษย์ มีก ารติ ด ต่อหรื อกระทา
ระหว่างกันโดยอาศัย สัญ ลัก ษณ์ เ ป็ นสื่ อกลางท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ โดยสัญ ลัก ษณ์ นนั ้ ต่ า งจาก
สัญญาณ (Sign) ที่มีเพียงความหมายเดียว แต่สญ
ั ลักษณ์แต่ละอันมีความหมายได้ หลายอย่าง สัตว์มี
ความสามารถแค่ ใ ช้ ส ัญ ญาณ แต่ ม นุ ษ ย์ มี ค วามสามารถในการใช้ ทัง้ สัญ ญาณและสัญ ลัก ษณ์
สัญลักษณ์มีได้ หลายแบบ เช่นภาษา ท่าทาง การกระทา โดยภาษาเป็ นระบบสัญลัก ษณ์ ที่มี ค วาม
ซับซ้ อน ต้ องอาศัยการเรียนรู้ และเชี่ยวชาญจึงจะใช้ ได้ และอาจผิดพลาดได้ เพราะต้ องอาศัยการตีความ
ตามสถานการณ์ (Context) ในขณะนัน้ (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. 2551)
หลักการสาคัญของทฤษฎีปฏิสมั พันธ์ เชิงสัญลักษณ์ คือ บุคคลจะใช้ ภาษาและสัญลัก ษณ์ ใ น
การสื่อสารกับผู้อื่น เน้ นการตีความในทัศนะของบุคคลและศึกษาว่าคนเรารับรู้ โลกรอบตัวจากมุม มอง
เฉพาะของตนอย่างไร ทฤษฎีนี ้ให้ ความสาคัญกับความหมายเฉพาะบุคคลที่เป็ นอัตวิสยั มากกว่ามอง
เชิงโครงสร้ าง เพราะสนใจว่าการปฏิสมั พันธ์ ที่ มีความหมายและเกิ ด ขึ ้นซ ้าๆนันก่
้ อให้ เกิ ดความเป็ น
สังคมได้ อย่างไร โดยมีแนวคิดที่สาคัญคือ 1) บุคคลจะแสดงออกเช่นไร ขึ ้นอยู่กบั การให้ ความหมายต่อ
สิ่งที่กาลังปฏิสมั พันธ์ด้วย 2) การปฏิสมั พันธ์ จะเป็ นอย่างไรขึ ้นอยู่กบั บริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
โดยบุคคลจะให้ ความหมายและตีความอากัปกิริยาท่าทาง ตัวบุคคล และสถานการณ์ ในแบบเฉพาะ
ของตัวเอง 3) การสร้ างความหมายนันเกิ
้ ดขึ ้นจากการได้ ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่างๆและสังคมต่างๆ 4)
การสร้ างความหมายจะเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและถูกสร้ างขึ ้นใหม่ ผ่านกระบวนการตีความระหว่างการ
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ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ (Carter; Fuller. 2016; citing Blumer. 1969. Symbolic Interactionism: Perspective
and Method)
แนวคิดของจอร์ ช เฮอร์ เบริ์ ต มี ้ด (George Herbert Mead)
จอร์ ช เฮอร์ เบริ์ ต มี ด้ เป็ นนักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาสังคมที่สนใจพฤติ กรรมเชิงสัง คม
ของมนุษย์ที่เชื่อว่ามนุษย์เป็ นผู้กระทาและควบคุมพฤติ กรรมของตนเอง มีด้ ระบุว่ามนุษย์ มีกลไกทาง
ความคิดที่แตกต่างจากสัตว์ คือรู้จกั วางแผน ปรับพฤติกรรมให้ เข้ ากับสถานการณ์และเป้าหมายที่ วาง
ไว้ และสื่อสารกับผู้อื่นผ่านการใช้ สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ ซึง่ สัญลักษณ์ที่สาคัญที่สดุ ก็คือ ภาษา ที่มนุษย์ร้ ู จกั
ตี ความสิ่งที่ผ้ อู ื่นพูดและโต้ ตอบ รวมทังมี
้ สานึกว่าผู้อื่นย่อมมี ความรู้ สึกและความคิดเห็นเป็ นของเขา
เอง มี ้ดจึงเชื่อว่าบุคคลมีกระบวนการโต้ ตอบกับคนอื่นๆในสังคมที่ต่างคนก็ต่างส่งผ่านความหมายและ
ตี ความซึ่งกันและกัน เป็ นความหมายที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และบริ บ ท กลายเป็ นการต่อรอง
ความหมายและความสัมพันธ์ในชีวิตประจาวัน หรื อกลายเป็ นโลกทางสังคม (Social world) ที่โต้ ตอบ
กันผ่านสัญลักษณ์ โดยเฉพาะภาษา มนุษย์ต้องรับรู้ ความหมายของสัญลักษณ์ร่วมกันและสวมบทบาท
ต่างๆเพื่อกระทาโต้ ตอบกัน กล่าวคือ การปฎิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์คือ การกระทาโต้ ตอบกันโดยอาศัย
กระบวนการทางความคิด ความหมาย และสัญลักษณ์
ส่วนตัวตนที่มนุษย์สร้ างขึ ้นเกิ ดขึ ้นจากกระบวนการปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมกับผู้อื่น กล่าวคื อ
สังคมมี บทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของคน ทาให้ เกิ ดตัวตน 2 ส่วน คื อ ส่วนที่เป็ นความคิ ดของ
ตนเอง หรือฉันเป็ นประธาน (I) และ ส่วนที่เป็ นตัวตนตามความคิดของคนอื่น หรื อ “ฉันเป็ นกรรม” (Me)
I เป็ นตัวตนที่เป็ นประธาน (Subject) เป็ นการตอบสนองในฐานะเป็ นผู้กระทาต่อกรรม (Object) ส่วน
ตัวตนที่เป็ นกรรมเป็ นการที่บุคคลคิดถึงตัวตนของตนเองในฐานะเป็ นกรรมในสถานการณ์ นนั ้ (Hewitt.
2000)
ในโลกไซเบอร์ เมื่อคนมีกิจกรรมต่างๆในพืน้ ที่เหล่านัน้ ตัวตนในโลกจริ งจึงขยายไปในโลกไซ
เบอร์ ด้วย กลายเป็ น Cyberself หรื อตัวตนในโลกไซเบอร์ ซึ่ง เกิ ดจากการปฎิสมั พันธ์ ทางสังคม และ
ตัวตนดังกล่าวจะสร้ าง I/Me ในโลกเสมื อน เช่น เมื่ อบุคคลออนไลน์ในเว็บไซต์ I ก็ จะทาหน้ าที่แสดง
สร้ างตัวตนต่อคนอื่นในโลกไซเบอร์ ผ่านการเลือกใช้ ข้อความ รู ปภาพ ข้ อมูลดิจิทลั ต่างๆ และเมื่อได้ รับ
การตอบสนองจากผู้อื่ น ในโลกไซเบอร์ ก็ จ ะสะท้ อ นถึ ง Me ที่ เ ป็ น Cyberme ออกมา กลายเป็ น
ปฏิส ัม พันธ์ ที่ต่อเนื่องและแสดงบทบาท Cyber “I” และ Cyber “Me” ต่ อกันและกันในโลกไซเบอร์
(Robinson. 2007)
แนวคิดของชาร์ล คูลลี่ย์(Charles Cooley)
คูลลี่ย์เป็ นนักสังคมวิทยารุ่นแรกคนหนึ่งที่สนใจเรื่ องตัวตน และได้ เสนอแนวคิ ดสาคัญที่ร้ ู จกั
กันดี ว่า “ตัวตนที่เห็นจากกระจกเงา” (Looking-glass self) ซึ่งหมายถึง วิธีที่บุคคลสร้ างและดารงตน
ผ่านภาพสะท้ อนที่เกิดจากการประเมินจากผู้อื่น แนวคิดให้ ความสาคัญของอิทธิพลทางสังคมที่กาหนด
ตัวตนของบุคคล เพราะภาพสะท้ อนจากผู้อื่นส่งผลต่อการรับรู้ ตนเองของบุคคลหรื อตัวตนเกิดขึ ้นเพราะ
อาศัยสายตาผู้อื่นที่จ้องมองมาเป็ นเกณฑ์แล้ วค่อยปรับเป็ นตัวตนของบุคคล
คูลลี่ย์กล่าวถึงการสร้ างแนวคิดเกี่ ยวกับ ตัวตน (Self-idea) ตามประสบการณ์ ของบุคคลนัน้
ว่ า เป็ นการเฝ้ า สัง เกตมุ ม มองของผู้ อื่ น ที่ มี ต่ อ ตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Self-monitoring) ซึ่ ง เป็ น
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กระบวนการทางจิต สังคมที่มี หลักการ 3 ประการ คื อ 1) การจิ นตนาการถึ ง ภาพลักษณ์ ของตนใน
มุมมองของคนอื่น 2) การจินตนาการว่าผู้อื่นจะตัดสิ นภาพลักษณ์ ดังกล่าวอย่างไร และ 3) การเกิ ด
ความรู้ สึกเกี่ยวกับตัวตนของตัวเอง (Self-feeling) เช่น ภูมิใจ, อับอาย เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นความรู้ สึกที่คูล
ลี่ย์ให้ ความสาคัญเป็ นหลัก (Scheff. 2003; citing Cooley. 1922. Human Nature and the Social
Order)
บุคคลจะให้ ความสาคัญต่อมุมมองของผู้อื่นไม่เหมื อนกัน มี แค่คนบางกลุ่มที่สาคัญต่อการ
อ้ างอิ ง ภาพลัก ษณ์ (Reference groups) เช่น พ่ อแม่ , เพื่ อน, กลุ่ม คนที่ มี สิ่ งสนใจใกล้ เคี ยงกัน, คน
ต้ นแบบที่ใฝ่ ฝันอยากจะเป็ น อย่างไรก็ตาม คูลลี่ย์เสนอว่าคนเราไม่ได้ เป็ นฝ่ ายรับรู้ ตนจากมุมมองของ
ผู้อื่นอย่างเดียว แต่บางครัง้ เป็ นฝ่ ายควบคุม หรื อปรับการรับรู้ ของผู้อื่นให้ สอดคล้ องกับการแสดงออก
ของตนด้ วย (Cushen. 2014) ซึง่ หากเทียบกับตัวตนในโลกไซเบอร์ จะพบว่า การสร้ างตัวตนในโลกไซ
เบอร์ สามารถสร้ างได้ อย่างอิสระและหลากหลาย โดยไม่จาเป็ นต้ องรู้ ตวั ตนคนที่ปฏิสมั พันธ์ด้วยมาก่ อน
ทาให้ ไม่ต้องอ้ างอิงว่าคนเหล่านันแต่
้ ละคนชอบหรื อไม่ชอบอะไร แต่เราสามารถควบคุมภาพลักษณ์ ใน
โลกไซเบอร์ให้ มีอิทธิพลต่อคนอื่นๆในแบบที่ต้องการได้
หากพิจารณาใช้ ตัวตนทัง้ 2 ส่วนในแนวคิ ดของมีด้ มามองตัวตนของเยาวชนที่เกี่ ยวข้ องกับ
การรังแกในโลกไซเบอร์ จะมีสว่ น I ที่เป็ นตัวตนตามความคิดของตนเองและ Me ซึง่ เป็ นตัวตนที่ถูกผู้อื่น
รอบข้ างมองมายังตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เยาวชนที่เป็ นผู้รังแกอาจมีสว่ น
ของ I ที่แสดงอานาจเหนือกว่าผู้ถูกรังแก และมี ส่วนของ Me ที่รับรู้ ผ่านโลกไซเบอร์ ผ่านการสนับสนุน
หรื อลงโทษจากคนในโลกไซเบอร์ ส่วนเยาวชนผู้ที่ถูกรังแกที่อาจถูกรังแกในรู ปแบบถูกด่าทอ ประจาน
ประฌาม ใส่ร้าย ทาให้ อบั อาย ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และตัวตนทางสังคมในสายตาผู้อื่นท
ซึง่ อาจถูกตัดสินผ่านข้ อความ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ยิ่งเรื่ องราวการถูกรังแกถูกแพร่กระจายผ่านโลกไซ
เบอร์ มากขึ ้นเท่าใด ก็อาจกระทบต่อตัวตน Me ของผู้ถูกรังแกได้ มากขึ ้นเท่านัน้ เช่นเดียวกับแนวคิดเรื่ อง
Looking-glass self ของคูลลีย์ ที่ตวั ตนของผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อาจได้ รับผลกระทบจากมุม มอง
และการตอบสนองของผู้อื่นที่สะท้ อนมายังตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นคนรอบข้ าง หรื อคนที่ไม่ร้ ู จกั ในโลกไซ
เบอร์ แต่เป็ นผู้รับรู้ เหตุการณ์และอาจแสดงปฏิกิริยาการตอบสนองบางอย่างในทางลบ เช่น การร่ วม
ประฌาม การตีตรา การมองเป็ นเรื่ องตลกสนุกสนาน หรื อในทางบวกเช่น การให้ กาลังใจ สนับสนุน
อาจนาไปสูก่ ารก่อเกิดตัวตนที่เห็นจากกระจกเงาของผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology)
ทฤษฎี ส ัญ ญะวิ ท ยา (Semiology) ถอดความหมายจากรากศั พ ท์ ไ ด้ ว่ า เป็ น “ศาสตร์
แห่งสัญญะ” พยายามอธิบายสิ่งที่เรียกว่า “สัญญะ” ทังการเกิ
้
ดขึ ้น พัฒนา แปรเปลี่ยน เสื่อมถอย และ
สูญสลายของสัญญะอย่างเป็ นแบบแผนและมี ระบบระเบียบ โดย สัญญะ หรื อ Sign เป็ นสิ่งที่ถูกสร้ าง
ขึ ้นมาให้ มีความหมาย (Meaning) แทนของจริ งหรื อตัวจริ ง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริ บท
(Context) หนึง่ ๆ สิ่งที่นามาเป็ นสัญญะนันอาจเป็
้
นวัตถุ สิ่งของ รู ปภาพ แต่สญ
ั ญะที่คนทัว่ ไปรู้ จกั มาก
ที่สดุ ก็คือ “ภาษา” แม้ วา่ สัญญะจะเป็ นเพียงตัวแทนความหมายของความจริ ง แต่ก็ไม่ได้ ทาให้ สญ
ั ญะมี
ความสาคัญน้ อยลง ในทางตรงข้ ามสัญญะกลับเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญและมี พลังกระทบต่อชีวิตผู้คน
ตัวอย่างเช่น ตัวหนังสือในสนธิสญ
ั ญาที่เป็ นเพียงรอยเปื อ้ นบนกระดาษ แต่ก็ สามารถชี ้เป็ นชี ้ตายให้ แก่
ชีวิตคนได้ (กาญจนา แก้ วเทพ; และ นิคม ชัยขุนพล. 2552) ซึ่งเมื่ อเทียบกับข้ อความ ภาพ หรื อไฟล์
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ออนไลน์ก็จะพบว่า สิ่งเหล่านันอาจถู
้
กนามาเป็ นเครื่ องมื อทางสัญญะที่ใช้ รังแกผ่านโลกไซเบอร์ และ
ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สังคม และชีวิตของเยาวชน
ทฤษฎีส ัญ ญะวิทยามี เ อกลัก ษณ์ ส าคัญ อยู่ ต รงที่ ศึ ก ษาการสร้ างสรรค์ แ ละเปลี่ ย นแปลง
ความหมายที่ดารงอยู่ในสัญญะต่างๆ (กาญจนา แก้ วเทพ; และ นิคม ชัยขุนพล. 2552) หากจะนามา
ประยุกต์ใช้ กบั การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แล้ วอาจนามาใช้ พิจารณาว่าการรังแกกันนันน
้ าสัญญะอะไรมา
ใช้ บ้ าง มี อ งค์ ป ระกอบของสัญ ญะอย่ างไร สัญ ญะนัน้ ถู ก นามาใช้ อย่ า งไร และที่ ส าคัญ คื อ สร้ าง
ความหมายในการทาให้ เกิดความรุนแรงได้ อย่างไร เป็ นต้ น
แฟร์ ดิน็อง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) เป็ นผู้วางรากฐานคนสาคัญของการศึกษา
ภาษาศาสตร์ เ ชิ งโครงสร้ างและสัญ ญะวิ ทยา ผลงานส าคัญ ของโซซู ร์ คื อ หนัง สื อชื่ อ Course in
General Linguistic (1959) โซซูร์เป็ นนักคิดในสานักโครงสร้ างนิยมเชิงสัญญะวิทยา มีแนวคิดหลักคื อ
การผสานวิธี ก ารวิเ คราะห์แบบโครงสร้ างนิ ยมที่ สนใจความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ ประกอบย่อยของ
โครงสร้ าง เข้ ากับวิธีการวิเคราะห์สญ
ั ญะของสัญญะวิทยา
ในแง่ของภาษาศาสตร์ โซซูร์ไ ด้ ศึ ก ษา “ภาษา” ในฐานะระบบสัญ ญะอย่างหนึ่ง แต่ จุด ที่
แตกต่างจากนักภาษาศาสตร์ ในขณะนัน้ ก็ คือ โซซูร์ได้ ขยายการศึกษาให้ ขยายกว้ างกว่าภาษา โดย
เสนอว่ายังมีระบบสัญญะในรู ปแบบอื่นๆที่สามารถแสดงถึงความหมายและความคิดของบุคคลที่สง่
สารได้ อีก เช่น ภาษาใบ้ พิธีกรรม สัญญาณทางทหาร อาหาร อาการเจ็บป่ วย หรื อกล่าวได้ วา่ ทุกสิ่งทุก
อย่างสามารถจะเป็ นสัญญะได้ หากถูกนามาใช้ ในการแสดงความหมาย
โซซูร์ได้ นิยามวิชาสัญญะวิทยา (Semiology) ว่า เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะที่อยู่
ในบริ บทหนึ่งๆ (Life of sign) เขาศึกษาความหมายของการกระทาของมนุษย์ โดยดูที่บทบาท/หน้ าที่
ของการกระทานันๆในบริ
้
บทของสังคม มากกว่าการศึกษาเฉพาะตัวพฤติกรรมแบบโดดๆ โดยชี ้ให้ เห็น
ว่าความหมายของสรรพสิ่งไม่ได้ ดารงอยู่ในตัวของสิ่งนัน้ แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ ของสิ่งนันกั
้ บสิ่งอื่นๆ
ภายใต้ ระบบเดียวกัน โซซูร์สนใจศึกษาระบบโครงการพืน้ ฐานของภาษาโดยทัว่ ๆไป (Synchronic) ที่
เป็ นรากฐานทาให้ ภาษาดารงอยู่ได้ แม้ จะมี ระบบและโครงสร้ างต่างกันออกไปในแต่ละภาษาก็ ตาม
กล่าวคือ สนใจศึกษาภาษาทังหมดในช่
้
วงเวลาหนึง่ ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของภาษาในเวลาที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้
โครงสร้ างเหล่านีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ นักภาษาศาสตร์ จึงพยายามหาโครงสร้ างชุดนี ้ให้ พบและ
ศึกษาการดารงอยู่ของโครงสร้ างโดยที่ไม่คานึงมิ ติของเวลา เพื่ อดูระบบและกระบวนการของภาษา
โดยในความเห็นของโซซูร์ ภาษาเป็ นเรื่องของระบบ สถาบันทางสังคม และกฏเกณฑ์ต่างๆ (กาญจนา
แก้ วเทพ; และ นิคม ชัยขุนพล. 2552)
ประเด็ นส าคัญ เกี่ ย วกับ สัญ ญะตามแนวคิ ด ของโซซู ร์มี ดัง นี ้ (กาญจนา แก้ วเทพ. 2557;
กาญจนา แก้ วเทพ; และ นิคม ชัยขุนพล. 2552; และ ไชยรัตน์ สินเจริ ญโอฬาร. 2545)
ความสาคัญของสัญญะ
ทฤษฎีสญ
ั ญะวิทยามีความแตกต่างจากภาษาศาสตร์ ที่เป็ นศาสตร์ ที่มีมาก่อนหน้ านัน้ คื อ
สัญญะวิทยาได้ ขยายขอบเขตของสิ่งที่สามารถจะมีความหมายให้ กว้ างออกไปกว่าภาษาเท่านัน้ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างหากเข้ ามาอยู่ในวงของการให้ ความหมายแล้ ว ก็ จะมี คุณสมบัติเป็ นสัญญะได้ ทงนั
ั ้ น้ เช่น มื อ
ถื อ เสาชิงช้ า โฆษณาในโทรทัศน์ สติ ก้ เกอร์ หลังรถ เป็ นต้ น ดังนัน้ การวิเคราะห์สญ
ั ญะจึงมี ขอบเขต
ขยายออกไปอย่างกว้ างขวางมาก และสิ่งที่นามาศึกษาทุกชนิดจะเรี ยกว่า ตัวบท (Text)
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องค์ประกอบของสัญญะ
สนใจสัญญะที่ประกอบด้ วย รู ปสัญญะหรื อตัวหมาย (Signifier) กับ สิ่งที่สญ
ั ญะแทนที่ อยู่
หรื อตัวหมายถึง (Signified) โดยความสัมพันธ์ของทังสองสิ
้
่งเป็ นสิ่งที่ถูกสร้ างขึ ้นมา (Asserted) โดยไม่
มี ความคล้ ายคลึงหรื อหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เช่น ตัวอักษรคาว่า แม่น ้า ไม่ได้ มีส่วนไหนคล้ ายคลึงกับ
รู ปร่าง ลักษณะจริงของแม่น ้าเลย
ความหมายของสัญญะต่างๆ
ความหมายของสัญ ญะในความคิ ดของโซซู ร์คื อเรื่ องของความสัมพันธ์ (Relations) และ
ความแตกต่าง (Distinction) โดยเรี ยกความหมายแบบนี ้ว่า Diacritics โซซูร์เสนอว่าความหมายนัน้
ไม่ได้ บรรจุอยู่ในตัวสัญญะ แต่เกิดมาจากความแตกต่ าง หรื อความสัมพันธ์ กับสัญญะตัวอื่ นๆหรื อ
หน่วยย่อยด้ วยกันเอง ขณะเดียวกันความหมายของหน่วยย่อยเหล่านันก็
้ อยู่ภายใต้ หรื อเป็ นส่วนหนึง่
ของระบบใหญ่ เ ท่านัน้ (Relation) เช่น ประโยคที่ ว่า I saw a dog today. ค าว่า I จะมี ค วามหมาย
ต่อเมื่อมันแตกต่างจาก You หรือ They อย่างไร และคาทัง้ 5 คา สร้ างความหมายขึ ้นมาได้ ก็เพราะการ
รวมตัวให้ สมั พันธ์กนั ตามหลักวากยสัมพันธ์ (Syntagmatic relation) การนาสัญญะต่างๆมาประกอบ
เข้ าด้ วยกันจึงเป็ นตามหลักการเลือกสรรและประกอบเข้ าด้ วยกัน (Selection and combination)
ความหมายของภาษากับโครงสร้ างวิธีคิดของบุคคล
โซซูร์เห็นว่าทังสองส่
้
วนมีความสัมพันธ์กันมาก เพราะภาษาเป็ นตัวสร้ างแผนที่แห่งโลกความ
จริ งในสมองของบุคคล โดยแผนที่นี ้จะกาหนดกรอบการรับรู้ การมองโลกของคน สิ่งเดียวกันสาหรับคน
ที่อยู่ต่างภาษา อาจจะสะท้ อนแผนที่หรื อโครงสร้ างวิธีคิดที่แตกต่างกันมาก ทังที
้ ่หมายถึงสิ่งเดี ยวกัน
เช่น สาหรับชาวเอสกิโมแล้ ว คาว่าหิมะ มี คาเรี ยกที่ต่างกันถึง 50 คา แต่ในภาษาไทยมี คาๆเดียวแทน
คาว่าหิมะ แสดงว่าชาวเอสกิโมมีการสร้ างแผนที่ทางความคิดเกี่ยวกับหิมะที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบ
กับคนไทย เป็ นต้ น โซซูร์จงึ สรุปว่า วิธีการมองโลกนันขึ
้ ้นอยู่กบั ภาษาที่เราใช้ แต่ในอีกด้ านหนึง่ บุคคลก็
มี สิทธิ เลือกใช้ ลีลาภาษาที่เฉพาะเป็ นส่วนตัว ทังในขั
้ นตอนการสร้
้
างรหัส (Encode) และการถอดรหัส
(Decode) ซึง่ ในส่วนนี ้เรียกว่า Speech โดยที่แตกต่างจาก Language ที่อยู่บนพื ้นฐานว่า “ภาษาเป็ น
ตัวกาหนดผู้ใช้ ” เช่น หากเป็ นคนไทยก็ต้องใช้ ภาษาไทยที่ถูกสร้ างมาตามหลักไวยากรณ์ไทย
ส่วนการวิธีการวิเคราะห์สญ
ั ญะนัน้ กาญจนา แก้ วเทพ; และ นิคม ชัยขุนพล. (2552) ได้ แยก
วิธีการวิเคราะห์สญ
ั ญะไว้ หลายรูปแบบโดยในที่นี ้ผู้วิจยั ขอเสนอวิธีการวิเคราะห์สญ
ั ญะที่เป็ นแนวทางที่
เกี่ยวข้ องและเชื่อมโยงได้ อย่างชัดเจนกับการวิเคราะห์สญ
ั ญะในการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย
โซซูร์ได้ แยกประเภทและระดับของความหมายที่อยู่ภายในสัญญะออกเป็ น 2 ประเภทคือ
ประเภทแรกคือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) เป็ นความหมายที่ เข้ าใจได้
ตามตัวอักษรอย่างตรงไปตรงมาที่คนส่วนใหญ่เข้ าใจตรงกัน เช่น ความหมายที่ระบุไว้ ตามพจนานุกรม
ประเภทที่สองคือ ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) เป็ นความหมายโดยอ้ อมที่
เกิ ดจากข้ อตกลงของกลุ่มหรื อประสบการณ์ ส่วนบุคคล เช่น เมื่ อพูดถึง “แม่” อาจมี ความหมายส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน บางคนอาจนึกถึงความอบอุน่ บางคนอาจนึกถึงความเข้ มงวด หรื อบางคนอาจนึก
ถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เบิกบานหรื อเจ็บปวด หรื อกรณี การสื่อความหมายด้ วยภาพหรื อข่าวสารที่มี
นัยยะแฝงตามที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการจะสื่อ เป็ นต้ น
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2. การวิเคราะห์แบบ Metaphor
การวิเ คราะห์ แบบ Metaphor เป็ นวิ ธี ก ารถ่ ายทอดความหมายโดยอาศัย ความสัม พั น ธ์
ระหว่างสัญญะ 2 ตัวที่มีความคล้ ายคลึงกัน และถูกนามาถ่ายทอดความหมายผ่านการอุปมาอุปมัย
(Analogy) โดยสัญญะตัวแรกนันเป็
้ นที่ร้ ู ความหมายกันดี อยู่แล้ ว ถูกนามาเข้ าคู่กับสัญญะอีกตัวหนึง่
แล้ วอาศัยความหมายจากสัญญะตัวแรกถ่ายทอดความหมายไปยังสัญญะตัวที่สองที่คนไม่ค่อยรู้ จกั
ความหมายกันดี กลายเป็ นถูกรับรู้ ความหมายเหมื อนสัญญะตัวแรกไปด้ วย ในวัฒนธรรมสังคมไทย
การเปรี ยบเทียบโดยใช้ Metaphor เป็ นที่ร้ ู จกั กันดี และมักมี คาว่า “เหมื อน เสมื อน ราวกับ ประหนึ่ง ”
มาใช้ เพื่อนาการสื่อความหมายแบบอุปมาอุปมัย
การนาแนวคิดของโซซูร์มาใช้ นนมี
ั ้ ประโยชน์กว้ างขวาง ขยายต่อไปนอกจากการวิเคราะห์ตัว
บทที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น นามาวิเคราะห์ภาษา เขียนบทภาพยนตร์ สร้ างสัญญะของตัวละคร
เป็ นต้ น ส าหรั บ การรั ง แกผ่า นโลกไซเบอร์ แ ล้ ว การกระท ารุ น แรงผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ห รื อ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ เผชิญหน้ ากันโดยตรง ปราศจากการปฏิสมั พันธ์ ต่อหน้ า หรื อกระทาผ่านร่างกาย
ใดๆ แต่มีการสื่อสารความหมายผ่านถ้ อยคา ข้ อความ รู ปภาพ คลิปวีดีโอ ที่ทางานสื่อสารความหมาย
ในทางรุ นแรงอยู่ตลอดเวลาในการรังแก ดังนัน้ หากพิ จารณาว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นการสื่อ
ความหมายที่ก้าวร้ าวรุ นแรงโดยผ่านเทคโนโลยี ยุคใหม่ สิ่ง ที่นามาใช้ สื่อความหมายนัน้ ต่างก็ นบั ว่า
เป็ นสัญญะทังสิ
้ ้น การวิเคราะห์ส ัญญะที่ถูก นามาใช้ รังแกผ่านโลกไซเบอร์ จึงเป็ นประเด็ นส าคั ญ ที่
งานวิ จัย ชิ น้ นี ต้ ้ องทาการศึก ษาต่อไป เพื่ อเข้ าใจถึ ง การทางานของสัญ ญะที่ แสดงถึ ง ความรุ นแรง
ความหมายโดยอรรถและโดยนัย เมื่อเข้ าใจสัญญะเหล่านี ้ ก็ จะนาไปสู่ความเข้ าใจกลไกความรุ นแรง
ของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และสิ่งที่อยู่เบื ้องหลังการเกิดผลกระทบต่อผู้ถูกรังแกในมิติที่ลกึ ซึ ้งยิ่งขึ ้น
วัฒนธรรมไซเบอร์ (Cyber culture)
ประวัติศาสตร์ ที่สะท้ อนการพัฒนาของวัฒนธรรมโลกไซเบอร์ ในเชิงนวัตกรรมเกิดขึ น้ เพราะ
การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารในแต่ละยุคสมัย มาคี ก (Macek. 2014) อธิ บายว่า
ในยุ ค แรกวัฒนธรรมโลกไซเบอร์ กาเนิ ดมาจากวัฒนธรรมกลุ่มย่ อยในกลุ่มแฮคเกอร์ ชาวอเมริ กันที่
ประกอบไปด้ วยนักศึกษา โปรแกรมเมอร์ นักวิจยั นักวิชาการกลุ่มที่ศึกษาวิทยาศาสตร์ คอมพิ วเตอร์
โดยมี จุดเริ่ มต้ นครัง้ สาคัญของกลุ่มแฮคเกอร์ ที่ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ในปี 1959 ต่อมาในปี
1960 มี แนวคิดการสร้ างจัก รกลกึ่งสิ่งมี ชีวิตกึ่ ง หุ่นยนต์ (Cyborg) ข้ อความไฮเปอร์ เ ท็กซ์(Hypertext)
รวมทังยุ
้ คเริ่ มต้ นของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในปี 1963 จนสิ ้นสุดปี 1968 ยุคที่สองอยู่ในช่วงปี 19701978 เป็ นช่วงที่วัฒนธรรมการพัฒนาโลกไซเบอร์ เ กิ ด ขึน้ นอกสถาบันการศึก ษาหรื อมหาวิ ทยาลัย
เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ในยุ ค นี ค้ ื อ การเติ บ โตครั ง้ ยิ่ ง ใหญ่ ข องเทคโนโลยี และคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ไ มโคร
โพรเซสเซอร์ เ ป็ นหน่ ว ยประมวลผลกลาง(Microcomputer) เริ่ ม มี ก ลุ่ ม คนที่ พั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่บ้าน ไม่ได้ จากัดแค่ในองค์กรใหญ่ และต่อมาก็เกิดการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่มีผ้ ใู ช้ รายบุคคล
ขึน้ ครั ง้ แรก ยุค ที่ส าม เป็ นการปฏิวัติ วัฒ นธรรมโลกไซเบอร์ ที่ก ล่า วมาทัง้ หมด กลายเป็ นการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการทางานในสานักงานและที่บ้านเพื่อการบันเทิงทัว่ ไป เกิดการพัฒนาระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์สาธารณะอย่างแพร่หลาย และยุคที่สี่ เป็ นยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลายเป็ นเครื่ องมือ
จาเป็ นพื น้ ฐาน เกิดขึ ้นตัง้ แต่ปี 1980-1990 เป็ นต้ นมาและยังไม่ถึงการสิ ้นสุดยุคที่แท้ จริ งเพราะยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในการใช้ เทคโนโลยีกระแสหลัก
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การกาเนิดขึ ้นของเทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นที่มาของแนวคิดการศึกษาวัฒนธรรมไซเบอร์ ซึง่ เป็ น
การนาแนวคิดทางมานุษยวิทยาที่นามาประยุกต์เพื่อศึกษาสังคมในโลกยุคดิจิทลั ถูกนามาใช้ ในแวดวง
นัก วิ ชาการที่ส นใจศึก ษาอิทธิ พ ลของอิ นเทอร์ เ น็ ต ต่ อสังคม เป็ นการบู รณาการศาสตร์ ใ หม่ ที่มีการ
วิเคราะห์ทางวัฒนธรรมในการสื่อสารและข้ อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี ที่ใดก็ ตามที่มนุษย์ สร้ างชุม ชน
ขึ ้นมา ก็ย่อมสร้ างวัฒนธรรมขึ ้นมาด้ วย ดังเช่น วัฒนธรรมไซเบอร์ อนั หลากหลายที่ถูกพัฒนาขึ ้นในพืน้ ที่
โลกไซเบอร์ ซึ่งประกอบไปด้ วยพฤติ กรรมของบุคคลที่เข้ ามาในฐานะสมาชิกของสังคมโลกเสมือน เช่น
การแชท เครื อข่ายสังคมออนไลน์ การส่ง ข้ อความถึ ง กัน หรื อชุม ชนโลกเสมื อนจริ ง (Henderson.
2009) วัฒนธรรมในโลกไซเบอร์จึงหมายถึง แนวคิดที่ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิสมั พันธ์ และการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างผู้คนและเทคโนโลยี ทางดิจิทลั วิถีชีวิตของคนในโลกไซเบอร์ อิทธิพลของชีวิตในโลกจริ ง ที่มีผล
ต่อโลกไซเบอร์ และศึกษาการจาลองและซ้ อนทับของตัวตนของคนในพื ้นที่โลกไซเบอร์ (Bell. 2007)
ถึงแม้ ว่าวัฒนธรรมไซเบอร์ จะมี ล ัก ษณะร่ วมเหมื อนกับ วัฒนธรรมอื่ นๆของมนุษย์ แต่ ก็ มี
ลักษณะเฉพาะบางประการที่แตกต่างออกไป เนื่องจากธรรมชาติ ของพืน้ ที่ในโลกไซเบอร์ หรื อสื่อกลาง
ทางเทคโนโลยี เช่น ความเลื่อนไหลอย่างอิสระของการเปิ ดเผยตัวตนที่อาจจะสร้ างขึ ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการ เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อหลอกลวง แม้ วา่ บุคคลจะปลอดภัยต่อความเสี่ยงอันตรายทาง
ร่างกาย แต่ก็มีความเสี่ยงต่อภัยทางจิตใจได้ ประเด็นของการปกป้องความเป็ นส่วนตัวจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
เพราะข้ อมูลส่วนบุคคลกลายเป็ นความเปราะบางของคนในโลกไซเบอร์
อาร์ดีโวล (Ardevol. 2005) ได้ กล่าวถึงการศึกษาเชิงวัฒนธรรมไซเบอร์ ออกเป็ น 3 ลักษณะ
ได้ แก่
1. วัฒนธรรมไซเบอร์ ในฐานะของวัฒนธรรมรู ปโฉมใหม่
การศึก ษาในลัก ษณะนี ส้ ่วนใหญ่ มี ส มมุติ ฐานว่า วัฒนธรรมโฉมใหม่ นีเ้ กิ ด ขึน้ จากการใช้
อินเทอร์ เน็ต นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม, อัตลักษณ์ตวั ตน และความเป็ น
ชุมชน หรือแม้ กระทัง่ เชื่อว่าจะนาไปสูว่ ิถีทางใหม่ทางการเมืองหรื อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ดังนัน้
อินเทอร์ เน็ตจึงถูกมองว่าเป็ นเทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อทุกมิติของชีวิต
2. วัฒนธรรมไซเบอร์ ในฐานะของการก่อเกิดวัฒนธรรมในโลกอินเทอร์ เน็ต
เป็ นการศึกษาที่เน้ นไปที่การปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมที่เกิดขึ ้นในบริ บทของสังคมออนไลน์ เช่น
ฟอรั่ม กลุ่มสังคม การแชท โดยใช้ แนวคิ ด ทฤษฎีทางมานุษยวิทยามาอธิ บายการเกิ ดชุมชนในพื น้ ที่
ออนไลน์ ประเด็นสาคัญของการศึกษาในลักษณะนี ้ไม่ได้ อยู่ที่ตวั เทคโนโลยี แต่อยู่ที่การปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคมที่เกิดขึ ้นในขอบข่ายโลกไซเบอร์ การศึกษาชุมชนออนไลน์เกิดขึ ้นผ่านการพยายามทาความเข้ าใจ
มุ ม มองทางวัฒ นธรรม เนื่ อ งจากมี ก ารมี ร ะบบความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม บรรทัด ฐาน การกระท าที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ความเข้ าใจร่วมกันในระบบสัญลักษณ์ แนวทางปฏิบัติ และระบบของการสร้ างสังคม
ร่วมกัน
3. วัฒนธรรมไซเบอร์ ในฐานะการเป็ นผลผลิตทางวัฒนธรรม
เป็ นการใช้ ประโยชน์จากแนวทางวัฒนธรรมไซเบอร์ เพื่ อทาความเข้ าใจและพัฒนาผลผลิ ต
ทางวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี สื่อโฆษณา รวมทังใช้
้ แนวคิ ดทางสัญญะวิทยาเพื่อ
ศึกษาความหมายในแง่ของสังคม และประวัติศาสตร์ ของสิ่งเหล่านันในฐานะตั
้
วแทนทางวัฒนธรรม
โดยใช้ แนวคิดทางมนุษยวิทยา ศาสนา เข้ ามาช่วยวิเคราะห์การสรรสร้ าง เผยแพร่ จัดระบบระเบียบ
และการบริโภคของคนในสังคม
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สอดคล้ องกับแนวคิดของมาคี ก (Macek, 2014) ที่ระบุกรอบแนวคิดเกี่ ยวกับวัฒนธรรมโลก
ไซเบอร์ ในแง่ของมานุษยวิทยา สัญญะ และนวัตกรรมสื่อใหม่ โดยแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ ได้ แก่ 1) กรอบ
แนวคิดเชิงสังคมที่กล่าวถึงสังคมที่เปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีการสื่อสาร 2) กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
ข้ อมูล เชิ งสัญ ญะในวัฒนธรรมไซเบอร์ 3) กรอบแนวคิ ดเชิ ง มนุษยวิ ทยากล่าวถึ งประวัติศาสตร์ เชิง
วัฒนธรรมและรูปแบบการใช้ ชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับโลกไซเบอร์ และ 4) กรอบแนวคิดการศึกษาธรรมชาติ
ของการเกิดขึ ้นของสื่อใหม่ในโลกไซเบอร์
ด้ านนายาร์ (Nayar. 2010) ได้ แบ่ ง องค์ ป ระกอบของการศึ ก ษาวัฒนธรรมไซเบอร์ ในเชิ ง
โครงสร้ างหน้ าที่ โดยแบ่ง ออกเป็ น 4 องค์ ป ระกอบหลัก คื อ 1) Hardware ได้ แก่ คอมพิ วเตอร์ และ
อุปกรณ์ ต่างๆ 2) Software ได้ แก่ โปรแกรมปฎิบัติการ 3) Wetware ได้ แก่ คน 4) Ecology of digital
culture เป็ นสภาพแวดล้ อมโดยรวมที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมไซเบอร์ เช่น ลักษณะของบุคคลเช่น เพศ
เชื ้อชาติ สัญลักษณ์ต่างๆ รูปแบบทางวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ การเมือง อัตลักษณ์ของสังคมไซเบอร์
แห่งนัน้
ดังนัน้ วัฒนธรรมโลกไซเบอร์จงึ เป็ นแนวคิดทางมนุษยวิทยาที่ครอบคลุมการศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ในทุกด้ านทัง้ วัฒนธรรมในโลกออนไลน์หรื อเครื่ องมือ
การสื่อสาร ข้ อมูลสารสนเทศ สื่อและผลผลิตทางเทคโนโลยี รู ปแบบชีวิตมนุษย์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้
เทคโนโลยี รวมทัง้ อิทธิพลของมนุษย์ที่เข้ าไปเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเหล่านันโดยศึ
้
กษาผ่านเครื่ องมือ
โปรแกรม มนุษย์ และบริบทที่เกี่ยวข้ อง
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เ ป็ นปรากฏการณ์ ที่เ กิ ด ขึน้ ในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ ซึ่ง มี ล ัก ษณะหลาย
ประการที่แตกต่างจากพื ้นที่โลกจริง การปฏิสมั พันธ์ของคนในพื ้นที่ดงั กล่าวมีรูปแบบพฤติกรรม ค่านิยม
ระบบการใช้ สื่อ สัญลักษณ์ รวมทังวิ
้ ถีการปฏิบัติที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนร่ วมกันอันเป็ นสิ่งที่สะท้ อน
“วัฒนธรรมไซเบอร์ ” ดังนัน้ หากแนวคิดวัฒนธรรมไซเบอร์ ข้างต้ นมาวิเคราะห์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับ กระบวนการรังแก สาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ ย วข้ องแล้ ว ก็ น่าจะทาให้ เกิ ด ความ
เข้ าใจปรากฏการณ์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้นทังการรั
้
งแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิ ดจากบุคคลและจากกลุม่
บุ ค คล โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ ส าธารณะที่ เ ยาวชนนิ ย มเข้ าไปใช้ บ ริ ก าร ซึ่ง มี ล ัก ษณะการ
แลกเปลี่ยนสื่อสารทางวัฒนธรรมของกลุม่
ทฤษฏีนิเวศวิทยา (Bioecological model)
ทฤษฏีนิเวศวิทยา (Bioecological model) เป็ นทฤษฎีที่กล่าวถึงพัฒนาการของมนุษย์ที่ได้ รับ
อิทธิ พลจากการปฏิสมั พันธ์กับสิ่งแวดล้ อม รวมทังผลทางชี
้
ววิทยา ถูกพัฒนาโดยขึ ้นมาโดยยูรี บรอน
เฟรนเบรนเนอร์ และสเตเฟน เจ ซีซิ (Bronfenbrenner; & Ceci. 1994) โดยพัฒนาขึ ้นมาจากทฤษฎี
ระบบนิเวศวิทยา (Ecological system theory) ดัง้ เดิ มของยูรี บรอนเฟรนเบรนเนอร์ ด้ วยการเพิ่มเติม
“เวลา” (Chronosystem) เป็ นองค์ ประกอบส าคัญต่ อการเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ดขึน้ ระหว่างบุคคลและ
สิ่งแวดล้ อม
ทฤษฎีนิเวศวิทยามีแนวคิดที่สาคัญคื อ Process-Person-Context-Time (PPCT Concepts)
เป็ นแนวคิดที่สะท้ อนถึงทฤษฏีนิเวศวิทยาในภาพรวม สะท้ อนอิทธิ พลของสังคมและบุคคลที่ส่งผลต่อ
กันและกัน ผ่านกลไกความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ(Process) บุคคล(Person) บริ บท(Context)
และเวลา(Time) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ (Jonathan; Mokrova; Hatfield; &Karnik. 2009)
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1. กระบวนการ (Process)
พัฒนาการของมนุษย์เกิดขึ ้นผ่านกระบวนการพึ่งพาอาศัยกันอย่างซับซ้ อนระหว่างการพัฒนา
ระบบทางกาย จิต ลักษณะส่วนบุคคล กิ จกรรมที่ทา วัตถุสิ่งของ และสัญลักษณ์ ต่างๆในสิ่งแวดล้ อม
รอบตัว ซึ่งกระบวนการนี ้จะมีประสิทธิ ภาพมากยิ่ งขึ ้นเมื่ อความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ ประกอบเกิ ดขึ ้น
อย่างสม่าเสมอตลอดช่วงระยะเวลา (Time) ที่ผา่ นไป ตัวอย่างเช่น เด็กจะเข้ าใจโลกรอบตัวและสถานที่
พักอาศัยผ่านกิจกรรมการเล่นกับเพื่อน การเล่นเพียงลาพัง การอ่านหนังสือ การเรี ยนรู้ ทกั ษะใหม่ ฯลฯ
สิ่ ง เหล่านี เ้ กิ ด ขึน้ ค่อยเป็ นค่อยไปอย่างเป็ นปกติ ในชี วิต ประจาวัน และมี ก ารปรั บ เปลี่ ยนให้ เ ข้ ากับ
ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ ้น
2. บุคคล (Person)
เป็ นลักษณะทางพันธุกรรมและชี ววิ ทยา ลักษณะของบุคคลในการเผชิญสถานการณ์ ท าง
สังคม ได้ แก่
ลักษณะแรกคือ Demand ได้ แก่ ลักษณะที่เห็นได้ ชดั เจนในทันที เช่น วัย เพศ สีผิว รู ปร่ าง
ลักษณะทางร่างกาย โดยลักษณะประเภทนี ้มีอิทธิพลต่อการปฏิสมั พันธ์ในเบื ้องต้ น เนื่องจากเป็ นความ
คาดหวังที่เกิดขึ ้นหลังจากที่เห็นในทันที
ลักษณะที่สองคือ Resource เป็ นลักษณะที่ไม่สามารถเห็นได้ ชดั เจนเหมื อนลักษณะแรก แต่
เกี่ ยวข้ องกับ ต้ นทุนทางจิตใจและอารมณ์ เช่น ประสบการณ์ ทักษะ ความฉลาด และเกี่ ยวข้ องกับ
ต้ นทุนทางสังคมและวัตถุ เช่น การเข้ าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ที่อยู่อาศัย การดูแลที่ ดีจากพ่อแม่ และมี
โอกาสทางการศึกษา เป็ นต้ น
ลักษณะที่สามคือ Force ได้ แก่ พื ้นอารมณ์ (Temperament) แรงจูงใจ ความอดทนพยายาม
ซึ่งลักษณะดังกล่าวทาให้ เส้ นทางพัฒนาการของเด็กคนหนึ่งมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และความพยายาม
มากกว่า แตกต่างกับเด็กอีกคนที่มีพื ้นฐาน Resource เหมือนกันแต่ขาดแรงจูงใจและความอดทน
ลักษณะทัง้ 3 ด้ านที่กล่าวมาสามารถเปลี่ยนแปลงบริ บท (Context) ได้ เช่น เมื่อบุคคลเข้ าไป
อยู่ในสิ่งแวดล้ อมแห่งหนึง่ แล้ วทาให้ คนอื่นมีทา่ ทีเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ Demand เช่น วัย เพศ สี
ผิวของบุคคลนัน,้ เมื่อบุคคลใช้ ลกั ษณะ Resource หรื อต้ นทุนทางจิตใจ อารมณ์ โอกาสที่ได้ รับในด้ าน
ต่างๆมาเป็ นพื ้นฐานในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมรอบตัว หรื อ บุคคลใช้ ลกั ษณะ Force มาเป็ น
แรงขับและความต้ องการมาทาให้ สิ่งแวดล้ อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
3. บริบท (Context)
เป็ นองค์ ป ระกอบด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ มี ผลต่อบุ คคล ซึ่ ง ประกอบด้ วยระบบ Microsystems
Mesosystems Exosystems และ Macrosystems โดยจะกล่าวถึงต่อไป
4. เวลา (Time)
เวลาเป็ นองค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ เ ชื่ อ มโยงความองค์ ป ระกอบและระบบต่ า งๆผ่ า นการ
เปลี่ ย นแปลงของเวลา เช่น บุ ค คลย่ อ มมี พั ฒ นาการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามกิ จ กรรมที่ ท าและ
ความสัมพันธ์กับคนใกล้ ชิดตามเวลาที่เปลี่ย นแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและ
ลักษณะทางสังคมตามยุคสมัย ซึ่งบางครัง้ อาจเกิ ดการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ ว ตามช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ในขณะนัน้
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บริ บททางสิ่งแวดล้ อมที่ส่งผลต่อพัฒนาการมนุษย์ (Bronfenbrenner. 1994) หรื อ Context
มีทงหมด
ั้
4 ระบบ ได้ แก่
1. Microsystems
ระบบสิ่ งแวดล้ อมที่ใ กล้ ชิด บุ ค คลมากที่ สุด และส่ ง ผลโดยตรงกับ บุ ค คล เช่น ครอบครั ว
โรงเรี ยน เพื่อน และที่ทางาน มีอิทธิพลโดยตรงผ่านทางกาย สังคม หรื อสัญลักษณ์ ในรู ปแบบการทา
กิจกรรม บทบาททางสังคม ประสบการณ์การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
2. Mesosystems
การเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งแวดล้ อมในระบบ Microsystems ด้ วยกันเอง อย่างน้ อย 2 สิ่งขึ ้น
ไป เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบ้ านกับโรงเรี ยน โรงเรี ยนกับที่ทางาน เป็ นต้ น
3. Exosystems
การเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งแวดล้ อมจาก 2 สิ่งขึ ้นไปโดยที่มีอย่างน้ อย 1 สิ่งที่ไม่ได้ เกี่ ยวข้ อง
กับบุคคลโดยตรง แต่ส่งผลโดยอ้ อมร่วมกับสิ่งแวดล้ อมโดยตรง เช่น การเชื่อมโยงระหว่างบ้ านกับ ที่
ทางานของพ่อแม่
4. Macrosystems
เป็ นสิ่งแวดล้ อมระบบใหญ่ที่สุด ได้ แก่ ลักษณะของวัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย ระบบความ
เชื่ อ ความรู้ รู ป แบบการใช้ ชี วิต โครงสร้ างของการได้ รั บ โอกาสในชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วโยงมาจากระบบ
Microsystems Mesosystems และ Exosystems ทีซ่ ้ อนทับกันอยู่ในระบบทีใ่ หญ่กว่า
จากที่ก ล่าวมาจะเห็นได้ ว่าทฤษฎีนิเวศวิ ทยาเป็ นทฤษฎีที่เ ชื่ อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและสิ่งแวดล้ อม ตามช่วงเวลาและกระบวนการที่ เกิ ดขึน้ ในช่วงชีวิต ตัง้ แต่เด็ กจนเติ บโตเป็ น
ผู้ใหญ่ และตังแต่
้ ระบบสังคมจุลภาคจนถึงมหภาคที่ค่อนข้ างครอบคลุมช่วงชีวิตและมีความเป็ นพลวัต
ทาให้ เห็นภาพสะท้ อนของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอย่างชัดเจน และเมื่อนามาประยุกต์ใช้ กบั
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์โดยมีศูนย์กลางเป็ นเยาวชนผู้ถูกรังแกก็สามารถนามาพิ จารณาถึงปั จจัย ทาง
บุคคลและทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิ ดขึ ้น รวมทังสามารถ
้
แยกพิ จารณาสังคมในโลกไซเบอร์ และในโลกจริ งคู่ขนานในเวลาเดี ยวกันได้ อีกด้ วย ดังกรอบแนวคิด
การวิจยั ที่จะนาเสนอต่อไป
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม (Social cognitive theory)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคมเป็ นทฤษฎีของอัลเบิ ร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) ซึ่ง
เดิมชื่อว่าจากทฤษฎีการเรียนรู้ ทางสังคม (Social learning theory) โดยแบนดูราเชื่อว่าการเรี ยนรู้ ของ
มนุษย์ ส่วนใหญ่ ม าจากการสังเกตและเลี ย นแบบให้ เ กิ ด พฤติ ก รรม การเรี ย นรู้ จากการสัง เกตเพื่ อ
เลียนแบบ (Observational learning for imitation)เป็ นการเรี ยนรู้ เกิ ดจากการสัง เกต หรื อเลียนแบบ
บุคคลที่เป็ นตัวแบบ ซึ่งอาจเป็ นบุคคลในชีวิตจริ ง หนังสื อ สื่อ โทรทัศน์ ฯลฯ โดยการเรี ยนรู้ นนจะเป็
ั้
น
พฤติกรรมถาวรได้ หากได้ รับการเสริมแรงให้ ทาพฤติกรรมซ ้าอีก
กระบวนการสาคัญที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ มี 4 ขันตอน
้
คือ
ขันแรก
้
กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) ผู้สงั เกตต้ องสนใจที่จะสังเกตตัวแบบก่อนจึง
อยากจะทาตาม การสังเกตทาให้ เ กิ ด การทางานในระบบความรู้ ความคิ ด การจดจา (cognitive
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process) ซึ่ง ตัว แบบจะต้ อ งมี ล ัก ษณะเด่ น มี ชื่ อ เสี ย ง น่ า สนใจหรื อ มี ล ัก ษณะคล้ า ยกับ ผู้ส ัง เกต
นอกจากนี ้ก็ขึ ้นอยู่กบั บุคลิกภาพของผู้สงั เกตและปั จจัยสังคมที่ทาให้ เกิดความสนใจ และเมื่อ ตัวแบบที่
ได้ รับการเสริ มแรงจะทาให้ อยากทาตาม แต่ถ้าถูกลงโทษ ผู้ที่สงั เกตก็ จะไม่อยากทาตาม นอกจากนี ้
สภาวะของผู้สงั เกตก็มีผลต่อการให้ ความสนใจตัวแบบด้ วย เช่น ผู้สงั เกตจะสนใจตัวแบบถ้ าอยู่ในภาวะ
ตื่นตัว ไม่ถูกสิ่งเร้ าอื่นกระตุ้นความสนใจ
ขัน้ ที่ส อง กระบวนการจดจา (Retention) พฤติ ก รรมของตัวแบบได้ ใ นระยะยาวหรื อเห็ น
พฤติกรรมนันบ่
้ อยๆก็จะทาให้ ค้ นุ ชิน และเลียนแบบได้ งา่ ยขึ ้น โดยเฉพาะหากลองทาพฤติกรรมนันทั
้ นที
ขันที
้ ่สาม หลังจากสังเกตและจดจาพฤติ กรรมตัวแบบได้ ก็จะทาให้ เกิ ดการลองทาตาม คื อ
กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) และเปรี ยบเทียบว่าทาถูกต้ องหรื อไม่ ถ้ า
ไม่ถูกจะแก้ ไขอย่างไร ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถและทักษะในการแสดงพฤติกรรมนันด้
้ วย
ขันที
้ ่สี่ กระบวนการการจูงใจ (Motivation) ซึง่ หลังจากลองแสดงพฤติกรรมแล้ วหากได้ รับแรง
เสริ มหรื อรางวัล มีปฎิกิริยาโต้ ตอบระหว่างคน-สิ่งแวดล้ อม แรงจูงใจภายนอก-แรงจูงใจภายใน เช่น คา
ชม การยอมรับจากสังคม ความรู้ สึกภาคภูมิใจในตนเอง หรื อรางวัลอื่นๆที่พึงพอใจ ก็ ทาให้ อยากทา
พฤติ กรรมนันอี
้ ก แต่ถ้าก็ลงโทษก็จะลดพฤติกรรมนันลง
้ (ศรี เรื อน แก้ วกังวาน. 2549; และ Bandura.
1989)
เยาวชนไม่เพียงแต่เรียนรู้จากการเสริ มแรงหรื อการถูกลงโทษเท่านัน้ แต่เรี ยนรู้ จากการสังเกต
และเลียนแบบร่วมด้ วย ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสังคมเป็ นแนวคิ ดสาคัญที่มีพลังในการอธิ บายอิท ธิ พ ล
จากสังคมรอบข้ างต่อเยาวชน เยาวชนที่ปรับตัวได้ ดีทงการเรี
ั้
ยนและการใช้ ชีวิตในโรงเรี ยนหรื อแม้ แต่
เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆอาจได้ รับอิทธิพลจากการเลียนแบบคนในครอบครัว เพื่อน รวมทังสื
้ ่อ
ต่างๆ (Steinberg. 2008) แนวคิดดังกล่าวสอดคล้ องกับกระบวนการเกิ ดพฤติกรรมการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ที่อาจเกิดจากการเลียนแบบความรุ นแรงในสื่อและการรังแกที่เผยให้ เห็นได้ ทวั่ ไปในอินเทอร์ เ น็ต
โดยสื่อเป็ นแหล่งรวมของสิ่งกระตุ้นมากมายที่เยาวชนสนใจและเห็นเป็ นประจาจนเกิ ดการจดจาและ
ลองทาพฤติกรรมดังกล่าวซึง่ สามารถลงมือได้ งา่ ยและรวดเร็ ว ตลอดจนอาจเกิดการเสริ มแรงจากการใช้
อานาจเหนือผู้อื่น ซึ่งการนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคมมาใช้ ในการวิจั ยครัง้ นี ้จะช่วยเสริ มให้
เข้ าใจกระบวนการเกิดขึ ้นและผลิตซ ้าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รวมทังสาเหตุ
้
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
กับกระบวนการอย่างชัดเจนมากขึ ้น
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital)
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital) หรื อเรี ยกโดยย่อว่า PsyCap เป็ น
แนวคิ ดที่กล่าวถึงสุขภาพจิตของบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา การนาตนเองไปสู่เป้าหมาย ยื น
หยัดและเยียวยาตนเองเมื่อประสบเหตุการณ์วิกฤตหรื อเป็ นทุกข์ องค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวกมี 4 องค์ประกอบ (Luthans; & Youssef. 2004) ได้ แก่
1. Self-efficacy (ความเชื่อมัน่ ในความสามารถตน)
หมายถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะขับเคลื่อนแรงจูงใจ กระบวนการทาง
ความคิ ด และการกระทาให้ เกิดขึ ้นได้ ภายใต้ บริ บทที่มีอยู่ คนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองจะรู้ สึกท้ าทายเมื่อต้ องทาสิ่งที่ใช้ ความพยายาม มี แรงจูงใจทาให้ สาเร็ จตามเป้าหมาย และยืด
หยัดเมื่อต้ องเจอกับอุปสรรค
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2. Hope (ความหวัง)
ความหวัง เป็ นสภาวะแรงจูง ใจที่ เ กิ ดจากการเชื่ อมโยงกันระหว่างเป้าหมาย หน้ าที่ และ
แนวทาง โดยบุคคลจะมีแรงขับในการบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยการรับรู้ หน้ าที่ซงึ่ เป็ นเจตจานงภายใน และ
มี สภาพจิตใจที่แน่วแน่ใ นการใช้ พ ลังและทรัพยากรที่ จาเป็ นในการไปถึง จุดมุ่งหมาย การที่บุคคลมี
ความหวัง ส่วนหนึง่ เกิดจากการรับรู้ความสามารถตนที่จะพัฒนาวิธีการไปสู่ที่สิ่งต้ องการ และมองเห็น
ทางเลือกอื่นๆที่จะไปสูจ่ ดุ หมาย หากเส้ นทางเดิมไม่บรรลุผล
3. Optimism (การมองโลกในแง่ดี)
การมองโลกในแง่ดีเป็ นสภาวะทางจิตใจในเชิงบวก ประกอบด้ วยการน้ อมนาแง่มุมเชิงบวก
เข้ ามาสูภ่ ายใน มีลกั ษณะคงทนยาวนานและเกิดขึ ้นได้ ในเรื่ องราวต่างๆของชีวิต ในขณะที่แง่มมุ เชิงลบ
เกิ ดขึ ้นเพียงชัว่ คราว เป็ นสิ่งที่ละวางจากภายในได้ และเกิ ดขึน้ เพี ยงบางสถานการณ์ เท่านัน้ การมอง
โลกในแง่ดีทาให้ บุคคลชื่นชมสิ่งดีๆที่เกิ ดขึ ้นในชีวิต เพิ่ มพูนความรู้ สึกเห็นคุณค่าในตนเอง นาตนเอง
ออกจากความทุกข์ ปกป้องตนเองจากความเศร้ า ความรู้ สกึ ผิด เพ่งโทษตนเอง หรื อความสิ ้นหวังได้
4. Resiliency (พลังทางจิตใจ)
พลังทางจิตใจเป็ นความสามารถในการนาตนเองออกจากความทุกข์ ความไม่มั่นคง ความ
ล้ มเหลว หรือเหตุการณ์ที่มีทิศทางเชิงบวกแต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ยากที่ จะรับมือ การ
ฟื ้นฟูตนเองทาให้ บุคคลใช้ กลไกการปกป้องตนเองตามธรรมชาติเพิ่ มสิ่งที่มีคุณค่า หรื อ ลดปั จจัยเสี่ยง
การฟื น้ คืนจากภาวะวิกฤตไม่ใช่เพียงการกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ หากแต่ยงั เพิ่มระดับความสามารถ
ของตนและอาจค้ นพบความหมายหรื ออุดมการณ์ในชีวิต โดยองค์ ประกอบที่สาคัญของกระบวนการ
ฟื ้นฟู ต นเอง ได้ แก่ การยอมรับ ความจริ ง อย่ างเด็ ด เดี่ ย วกล้ า หาญ การมี ค วามเชื่ ออย่ างลึก ซึ ง้ ใน
ความหมายของชีวิต และความสามารถในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญในชีวิต โดยเป็ น
ความสามารถที่ไม่เคยได้ ฝึกฝนหรือเตรียมตัวมาก่อน
จากหลักการของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกทัง้ 4 ประการที่เน้ นความสามารถปรับตัวเพื่ อบรรลุ
เป้าหมาย แก้ ปัญหาอุปสรรคในชีวิต และยื นหยัดในการใช้ ชีวิตได้ อย่างมีความสุขนัน้ หากมองว่าการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ คือปั ญหาความรุ นแรงที่ผ้ ถู ูกรังแกต้ องเผชิญในช่วงหนึ่งของชีวิต และอาจเป็ น
เหตุการณ์วิกฤตครัง้ สาคัญ ที่ต้องใช้ ต้นทุนทางจิตใจก้ าวผ่านปั ญหานี ้ไปด้ วยตนเองก็มีความสอดคล้ อง
กั บ องค์ ป ระกอบของทุน ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกทัง้ 4 ประการ ไม่ ว่ า จะเป็ นการรั บ รู้ ว่ า ตนเองมี
ความสามารถจะแก้ ไขสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ การมีความหวังในการคิดแก้ ไขปั ญหา การปล่อยวางจากเรื่ องเชิง
ลบ และการฟื น้ ฟูตนเองให้ กลับสู่ภาวะปกติ หลังเผชิญการถูกรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึง ได้
นาแนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ วิเคราะห์การให้ ความหมายของประสบการณ์ รังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ที่ มี ต่ อ ชี วิ ต ของเยาวชน และเงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กระบวนการรั ง แกผ่ านโลกไซเบอร์ โ ดย
เทียบเคียงกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกแต่ละด้ าน
แนวคิดความฉลาดทางดิจิทัล (Digital intelligence or DQ)
ความฉลาดทางดิจิทลั เป็ นแนวคิ ดที่ส หพันธ์ ค วามฉลาดทางดิ จิทลั (The DQ Alliance) ซึ่ง
เป็ นหน่วยงานนานาชาติที่ร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเพื่ อพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่ดีใน
โลกไซเบอร์ โดยขับ เคลื่อนในกลุ่มเยาวชนเป็ นหลัก และได้ นิยามความฉลาดทางดิ จิทลั ว่า หมายถึง
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ความสามารถทางสังคม อารมณ์ และปั ญญาของบุคคล ที่จะเผชิญความท้ าทายและปรับตัวกับชีวิต
ดิจิทลั โดยแบ่งเป็ น 8 องค์ประกอบ ที่เชื่อมโยงกัน ดังนี ้ (The DQ Alliance. 2016)
1. ตัวตนดิ จิทัล (Digital identity) คื อ ความสามารถในการสร้ างและจัดการตัวตนบนโลก
ออนไลน์ ความตระหนักในการมีตวั ตนของบุคคลในโลกออนไลน์ และการจัดการกับผลกระทบระยะสัน้
และระยะยาวของการปรากฏตัวออนไลน์
2. การใช้ สื่อดิจิทลั (Digital use) คื อ ความสามารถใช้ สื่อและเครื่ องมื อ รวมถึงการควบคุม
ความสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์
3. ความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital safety) คื อ ความสามารถในการจัดการ หลี ก เลี่ ยง
ความเสี่ยงในโลกออนไลน์ (เช่น การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ , การสร้ างความสัมพันธ์ กบั เด็กเพื่อละเมิด
หรื อล่อลวงทางเพศ, การก่อการร้ าย) และความเสี่ยงทางเนื ้อหา (เช่น เนื ้อหารุ นแรง, ลามกอนาจาร)
4. ความมั่นคงทางดิจิทัล (Digital security) คื อ ความสามารถในการตรวจจับทัก ษะการ
จัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การแฮค การหลอกลวง ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นอันตราย เพื่อปกป้องข้ อมูล
ของตนเอง
5. ความฉลาดทางอารมณ์ในโลกดิจิทลั (Digital emotional intelligence) คือ ความสามารถ
ที่จะเห็นอกเห็นใจและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่นในโลกออนไลน์
6. การสื่อสารดิจิทลั (Digital communication) คื อ ความสามารถในการติ ดต่อ ร่ วมมื อกับ
ผู้อื่นผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทลั
7. ความรู้ ทางดิ จิทัล (Digital literacy) คื อ ความสามารถในการค้ นหา ประเมิ น ใช้ ง าน
แบ่งปั น และสร้ างเนื ้อหา รวมทังความสามารถในการคิ
้
ดเชิงประมวลผลทางเทคโนโลยี
8. สิทธิทางดิจิทลั (Digital rights) คื อ ความเข้ าใจ สิทธิ ทางกฏหมาย สิทธิ ส่วนตัว ทรัพย์ สิน
ทางปั ญญา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการปกป้องตนเองจากคาพูดประทุษร้ าย
จะเห็นได้ ว่าความฉลาดทางดิ จิทลั นันเกี
้ ่ ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชนใน
ทุกองค์ ประกอบ ทังด้
้ านความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ และการแก้ ปัญหา ซึ่งสอดคล้ องกับขอบเขตการ
วิจยั ในครัง้ นี ้ที่ศึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ซงึ่ การใช้ สื่อของเยาวชนแต่ละบุคคล มีความแตกต่างกัน
ดังนัน้ องค์ประกอบดังกล่าวจึงสอดรับกับการเจาะลึกกรณีศึกษาในแง่มมุ ชีวิตทางดิ จิทลั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เช่น เยาวชนได้ สร้ างตัวตนผ่านโลกไซเบอร์ อย่างไร มี ความรู้ ในการปกป้อง
ตนเองในโลกไซเบอร์อย่างไร หรือ เข้ าใจสิทธิของตนในโลกไซเบอร์ เพียงใด เป็ นต้ น

ส่ วนที่ 3 ระเบียบวิธีวิจยั

วิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case study)
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพแบบพหุกรณี ศึกษาเป็ นหลัก ดังนันการ
้
ทบทวนการวิจัย แบบกรณี ศึก ษาจึงเป็ นพื น้ ฐานส าคัญ โดยผู้วิจัย ได้ ทบทวนแนวทางการวิ จยั แบบ
กรณีศึกษาดังต่อไปนี ้
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ความหมายของการวิจัยแบบกรณีศึกษา
หยิน (Yin. 2014) นักวิชาการคนสาคัญในแวดวงการวิจยั แบบกรณีศึกษาและเขียนตาราการ
วิจยั แบบกรณีศึกษาที่เป็ นมาตรฐานไว้ หลายเล่ม ได้ กล่าวถึงการนิย ามการวิ จยั แบบกรณี ศึก ษาว่า
กรณี ศึกษามีความหมายใน 2 ลักษณะ ได้ แก่ 1) การให้ ความหมายตามขอบเขตของกรณี ศึกษา การ
วิ จัย แบบกรณี ศึ ก ษาคื อ การแสวงหาความรู้ เชิ ง ประจัก ษ์ ที่ เ กิ ด จากการตรวจสอบเชิ ง ลึ ก ต่ อ ตั ว
ปรากฏการณ์ (Case) ในบริ บทที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะเมื่ อไม่สามารถแยกตัวปรากฏการณ์ ออกจาก
บริ บทได้ อย่างชัดเจน 2) การให้ ความหมายตามการหาความรู้ ด้วยวิธีก รณี ศึก ษา โดยหมายถึงการ
จัดการกับสถานการณ์อนั เฉพาะเจาะจง ที่มีตัวปั จจัยที่น่ าสนใจเข้ ามาเกี่ ยวข้ องมากมายที่รวบรวม
กลายเป็ นข้ อค้ นพบได้ โดยอาศัยหลักฐานข้ อมูลจากหลากหลายแหล่ง และนาข้ อเสนอทางแนวคิ ด
ทฤษฎีมาใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
หยินกล่าวว่านิยามใน 2 ลักษณะข้ างต้ นบ่งบอกถึงขอบเขตและลักษณะของกรณี ศึ ก ษาที่
ประกอบด้ วยวิธีการเก็บข้ อมูลหลากหลายวิธีร่วมกัน ครอบคลุมถึงตรรกะของการออกแบบวิจยั เทคนิค
การเก็บข้ อมูล และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ดังนัน้ การวิจยั แบบกรณีศึกษาจึงไม่ใช่
การวิจยั ที่มีความหมายเพียงวิธีการเก็บข้ อมูลหรื อรู ปแบบการวิจยั อย่างโดดๆเท่านัน้
หน่ วยการวิเคราะห์ กรณีศึกษา (Unit of analysis)
หน่วยการวิเคราะห์เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการวิจยั แบบกรณีศึกษา ที่นกั วิจยั จาเป็ นต้ อง
ระบุให้ ชดั เจน โดย หยิน (Yin. 2014) ได้ กล่าวถึงหน่วยการวิเคราะห์ของกรณี ศึกษาไว้ ว่าต้ องมี ก าร
พิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี ้
1) การระบุกรณีศึกษา
โดยทัว่ ไปแล้ ว กรณีศึกษาหรื อที่เรี ยกกันว่า เคส (Cases) มักระบุว่าคื อบุคคล แต่ความจริ ง
แล้ วเคสมี ไ ด้ หลายลัก ษณะ เช่น เหตุ ก ารณ์ ที่เ ฉพาะเจาะจง กลุ่ม ต่ างๆ ชุม ชน โปรแกรม องค์ ก ร
สถานการณ์ เป็ นต้ น การระบุวา่ อะไรคื อเคสนัน้ นักวิจยั ต้ องพิจารณาก่อนว่าคาถามและวัตถุประสงค์
การวิจยั คืออะไร จึงจะสามารถระบุได้ ว่าข้ อมูลที่ต้องไปเก็ บรวบรวมนันต้
้ องเก็ บจากอะไร ยิ่ งคาถาม
และวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ชดั เจนมากเท่าไหร่ ยิ่งทาให้ ระบุหรื อจากัดความเป็ นเคสได้ แม่นยาเท่านัน้
2) ขอบเขตของกรณีศึกษา
นักวิจยั ต้ องระบุขอบเขตของกรณีศึกษาอย่างชัดเจน เช่น ใครอยู่ในกลุม่ ที่ต้องศึกษา และใคร
อยู่นอกกลุ่ม ซึ่งอาจเป็ นผู้ให้ ข้อมูลเชิงบริ บทก็ ได้ นอกจากนี ้ยังต้ องระบุด้วยว่า ขอบเขตของเวลาใน
การศึกษาจากเริ่ มต้ นถึงสิ ้นสุดเป็ นอย่างไร เช่น ต้ องการศึกษาเพี ยงส่วนหนึ่งของเคสหรื อเหตุการณ์
หรื อต้ องการศึกษาครอบคลุมทังหมด
้
ประเภทของการวิจัยแบบกรณีศึกษา
หยิน (Yin. 2014) แบ่งรู ปแบบกรณี ศึกษาออกเป็ น 4 ประเภท โดยแบ่งเป็ นกรณี ศึกษาแบบ
กรณี เ ดี ย ว (Single-case design) และแบบพหุ ก รณี ศึ ก ษา (Multiple-case design) และยั ง แบ่ ง
กรณี ศึกษาออกตามหน่วยการวิเคราะห์ภายใต้ case หรื อ cases ว่าจะใช้ หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of
analysis) เพียงหน่วยเดียวเป็ นองค์รวม (Holistic) หรื อใช้ หน่วยการวิเคราะห์มากกว่าหนึง่ หน่วย/ระดับ
ภายใต้ แต่ละกรณีศึกษา (embedded) ทาให้ สามารถแบ่งรู ปแบบกรณีศึกษาออกเป็ น 4 แบบ ได้ แก่ 1)
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Single-case (holistic) designs คือกรณีศึกษากรณีเดียวแบบองค์รวม 2) Single-case (embedded)
designs คื อ กรณี ศึ ก ษากรณี เ ดี ย วแบบ Embedded 3) Multiple-case (holistic) designs คื อ พหุ
กรณี ศึ ก ษาแบบองค์ ร วม และ 4) Multiple -case (embedded) designs คื อ พหุ ก รณี ศึ ก ษาแบบ
Embedded ดัง แผนภาพด้ านล่า ง โดยเส้ น ประ แสดงถึ ง ขอบเขตระหว่ า งกรณี ศึ ก ษากับ บริ บ ทที่
เกี่ยวข้ องกับกรณีศึกษา

ภาพประกอบ 1 รู ปแบบพื ้นฐานกรณีศึกษา
ที่มา: Yin. (2014). อ้ างอิงจาก COSMOS Corporation. Case Studies and
Organizational Innovation: Strengthening The Connection
การเลือกใช้ กรณีศึกษาแบบใดนันหยิ
้ นแนะนาว่า การเลือกศึกษากรณีเดียวหรื อพหุกรณี ให้
พิ จารณาจากวัตถุประสงค์การวิจยั หากเป็ นกรณี ศึกษาแบบกรณี เดี ยวควรใช้ กับงานวิจยั ที่ ต้องการ
ตรวจสอบหรือวิพากษ์ ทฤษฏีที่มีอยู่, ต้ องการศึกษาสถานการณ์ ที่เข้ มข้ นสุดโต่งหรื อค่อนข้ างพิเศษต่าง
จากปกติ, ต้ องการเปิ ดเผยสิ่งใหม่ที่ยงั ไม่เคยทราบมาก่อน, ต้ องการศึกษาแบบระยะยาว, การศึกษานา
ร่ องหรื อเพื่อนาไปสู่การศึกษาแบบพหุก รณี ต่อไป หรื อ เป็ นกรณี อื่นๆทัว่ ไปที่เ หมาะสมจะศึกษาแบบ
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กรณี เดี ยวก็ได้ ส่วนพหุกรณีจะใช้ กับงานวิจยั ที่ต้ องการความหลากหลายของกรณี ศึกษาและมี ก าร
เปรี ยบเทียบกันระหว่างกรณี
ส่ว นการเลื อ กศึ ก ษาแบบองค์ ร วม(Holistic) หรื อ แบบ Embedded นัน้ ต้ องพิ จ ารณาว่ า
กรณี ศึกษาแบบองค์รวม เหมาะกับกรณี ที่มีลกั ษณะกลมกลืนเป็ นหน่วยเดี ยวโดยธรรมชาติ หรื อ โดย
หลักการและทฤษฎี ซึ่งไม่พบการแยกออกเป็ นหน่วยย่อยภายในตนเอง จึงมี เ พี ยงหน่วยการวิเคราะห์
หน่วยเดียวและเน้ นศึกษาในภาพรวม ส่วนแบบ Embedded ควรใช้ กบั กรณีศึกษาที่พบว่ามี หน่วยการ
วิเคราะห์ย่อย (Subunit of analysis) ชัดเจนภายในแต่ละกรณีศึกษาเช่นโครงการย่อยหลายโครงการที่
อยู่ภายใต้ หน่วยการปฏิบตั ิงานขององค์กร เป็ นต้ น
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ใช้ ระเบียบวิธีกรณี ศึกษาแบบองค์ รวมพหุศึกษา ที่เป็ นการศึกษากับหน่วยการ
วิเคราะห์เพียงหน่วยเดียว Multiple-case (holistic) designs ซึ่งศึกษาประเด็ นเกี่ยวกับการรังแกผ่าน
ไซเบอร์ จากกรณีศึกษาที่มีความหลากหลาย สาเหตุที่เลือกรู ปแบบการวิจยั แบบกรณีศึกษาในลักษณะ
นี ้ เนื่องจากต้ องการศึกษาเยาวชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่หลากหลาย
แตกต่างกัน เพื่อให้ เห็นรายละเอียดในหลายมิติ รวมทังจุ
้ ดร่วมและจุดต่างที่จะมาเติมเต็มข้ อค้ นพบการ
วิจยั โดยการศึกษาแบบองค์รวมจะมีความเหมาะสมมากกว่าการแยกข้ อมูลภายในกรณีศึกษาออกเป็ น
หน่วยย่อยหลายระดับ ซึง่ หน่วยย่อยดังกล่าวไม่สามารถแบ่งแยกได้ ชดั เจนสาหรับกรณีศึ กษาแต่ละราย
เพราะการศึกษาครัง้ นี ้สนใจศึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทงในด้
ั ้ านจิตสังคม และด้ านโลกจริ งและ
โลกไซเบอร์ที่ไม่อาจแยกขาดจากกันได้ โดยสมบูรณ์แต่กลับส่งผลซึง่ กันและกัน การศึกษาแบบองค์รวม
เป็ นพลวัตจึงมีความเหมาะสมและให้ รายละเอียดเชิงลึกอย่างครอบคลุมในแต่ละแง่มุมที่เกี่ยวข้ องกับ
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในระดับบุคคลมากกว่า
ขัน้ ตอนการทาวิจัยแบบกรณีศึกษา (Creswell. 2013)
1. การพิจารณาว่าปั ญหาการวิ จยั ที่ส นใจศึก ษานัน้ เหมาะสมกับการวิจยั แบบกรณี ศึ ก ษา
หรื อไม่ โดยการวิจัย ดังกล่าวจะเหมาะกับ การกรณี ศึ ก ษาที่ มี ข อบเขตชัด เจนและต้ อ งการเข้ าใจ
กรณีศึกษาอย่างลุม่ ลึก และกรณีศึกษามีจานวนไม่มาก
2 . การระบุวา่ อะไรคือกรณีศึกษาหรื อเคส เช่น บุคคล กลุม่ คน โปรแกรม เหตุการณ์ กิจกรรม
เป็ นต้ น เคสนันเหมาะสมกั
้
บการวิจยั กรณีศึกษาแบบใด ใช้ วิธีการเลือกผู้ให้ ข้อมูลอย่างไร
3. การเก็บข้ อมูลสาหรับการวิจยั แบบกรณีศึกษา ซึง่ สามารถทาได้ หลากหลายและกว้ างขวาง
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง หรื อแม้ แต่โสตทัศนูปกรณ์
4.การวิเ คราะห์ข้อมูล การวิเ คราะห์ ธี ม เพื่ อเข้ าใจความซับ ซ้ อนของเคสทัง้ ภายในเคสแต่
ละเคส และระหว่างเคสที่มีร่วมกัน หากเป็ นการวิจยั กรณีศึกษาแบบหลายเคสก็ต้องมีการบรรยายและ
วิเคราะห์ธีมในแต่ละเคส (Within-case analysis) และการวิเคราะห์ข้ามเคส (Cross-case analysis)
รวมทังการตี
้
ความเคส (Assertions)
5. การตีความ รายงานความหมายของเคสตามประเด็นสาคัญและประเภทการวิจยั
2. ระเบียบวิธีวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณาโลกไซเบอร์ (Cyber ethnography)
การศึกษาแบบชาติพนั ธุ์วรรณาโลกไซเบอร์ ( Cyber ethnography)เป็ นระเบี ยบวิธีการวิจยั ที่
นัก วิ จัย ได้ เ ข้ า ไปสังเกตปฏิส ัม พันธ์ ภายในโลกไซเบอร์ เ พื่ อเติ ม เต็ มความเข้ า ใจวัฒนธรรมในพื น้ ที่
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ดังกล่าว ระเบียบวิธีวิจยั นี ้มีจดุ เริ่มต้ นจากการประยุกต์ใช้ การศึกษาแบบชาติพันธุ์วรรณามาศึกษาการ
ปฏิสมั พันธ์ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อช่วงทศวรรษที่ 1990 เป็ นต้ นมา นับตังแต่
้ มีความสนใจในการก่อรู ปทาง
สัง คม (Social formation) ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ ที่ เ รี ย กว่ า พื น้ ที่ ไ ซเบอร์ (Cyberspace) ต่ อ มาจึ ง ได้ มี
การศึกษาประเภทนี ้อย่างกว้ างขวางมากขึ ้น โดยในช่วงแรกศึกษาผ่านตัวอักษรหรื อข้ อความออนไลน์
แล้ วจึงพัฒนารู ปแบบที่หลากหลายตามลักษณะการปฏิสมั พันธ์ ของผู้คนและช่องทางในโลกไซเบอร์
(Hine. 2008) เช่น การศึกษาชีวิตในโลกออนไลน์ เช่น การสร้ างตัวตนปลอม การสร้ างความสัมพันธ์
การสร้ างชุมชน ต่อมา นักวิจยั บางกลุ่มก็ เริ่ มใช้ แนวคิดการซ้ อนทับกันของโลกจริ งและโลกไซเบอร์ มา
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับโลกไซเบอร์ ในเชิงพื ้นที่และเวลา กล่าวคือ มนุษย์มีตวั ตนในโลกไซ
เบอร์ ที่เกี่ยวโยงกับการใช้ ชีวิตในโลกจริง (Hallet; & Barber. 2014)
การศึกษาแบบชาติพนั ธุ์วรรณาโลกไซเบอร์ สะท้ อนถึงการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เกี่ยวกับสนาม
การวิจยั แบบดัง้ เดิมไปสู่โลกไซเบอร์ ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ไร้ ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ อันประกอบด้ วยกิ จกรรม
หลากหลายของผู้คน ปรากฏร่ องรอยหลักฐานทางดิ จิทัล เช่น รู ป ภาพ อี เ มล บล็ อก ทาให้ นัก วิ จัย
สามารถศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในโลกไซเบอร์ ได้ โดยการเข้ าไปแฝงตัวอยู่ในวัฒนธรรมในโลกเสมือน
(Virtual culture) และสังเกตปฎิสมั พันธ์โต้ ตอบกันระหว่างคนในเว็บไซต์ หรื อชุมชนต่างๆในโลกเสมื อน
จริ ง และวิเคราะห์ว่าผู้คนเหล่านันได้
้ สร้ างเครื อข่ายสังคม กลุ่มออนไลน์ รวมทังสร้
้ างอัตลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรมได้ อย่างไร (Keeley-Browne. 2011)
อย่างไรก็ตาม ระเบียบวิธีวิจยั ชาติพนั ธุ์วรรณาโลกไซเบอร์ เพิ่งเกิดขึ ้นไม่นานนักเมื่อเทียบกับ
ระเบี ยบวิธีการแบบอื่น จึงต้ องพิจารณาถึงเทคนิคต่างๆและความยุ่งยากบางประการที่อาจเกิดขึ ้นได้
กับการเก็บข้ อมูลแบบชาติพนั ธุ์วรรณาที่ไม่ได้ มีเผชิญหน้ าโดยตรง (Hine. 2008)
แนวคิดสาคัญของระเบียบวิธีชาติพนั ธ์วรรณาในโลกไซเบอร์
Hine (2000) ได้ กล่าวถึงแนวคิดสาคัญของระเบียบวิธีชาติพนั ธ์วรรณาในโลกไซเบอร์ ไว้ ดงั นี ้
1. ระเบียบวิธีชาติพันธ์วรรณาในโลกไซเบอร์ มี พืน้ ฐานมาจากระเบี ยบวิธีชาติ พันธ์ ว รรณา
(Ethnography) โดยเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาประเด็ น ที่ ต้ องหาค าตอบหรื อ ยั ง เป็ นปริ ศ นา
(Puzzlement) ที่นกั วิจยั ตังข้
้ อสงสัย ไม่ใช่เพียงต้ องการศึกษาลักษณะทัว่ ไปของโลกไซเบอร์ ที่เห็นอย่าง
ชัดเจนอยู่แล้ ว
2. การสื่อสารโต้ ตอบกันผ่านสื่ อไซเบอร์ ได้ สร้ างทังโอกาสและความท้
้
าทายในการเข้ าไป
ศึกษาการปฏิสมั พันธ์กนั ของผู้คนในโลกไซเบอร์ ผา่ นระเบียบวิธีชาติพันธ์วรรณา โลกไซเบอร์ ไม่ใช่พืน้ ที่
ที่ แยกจากชีวิต จริ งหรื อการปฏิส ัมพันธ์ แบบพบกันตัวต่อตัว หากแต่ เ ป็ นการเชื่ อมโยงการสื่อสารที่
ซับซ้ อนและมีบริ บทเฉพาะ การตีความเทคโนโลยี การสื่อสารเหล่านี ้มี ความยื ดหยุ่นสูง และสามารถ
ศึกษาได้ ทงวั
ั ้ ฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทางวัฒนธรรมนอกจากนี ้ยังขึ ้นอยู่กบั เลือกใช้ เทคโนโลยีใดและ
เข้ าใจบริ บทนันๆแตกต่
้
างกันอย่างไร ซึง่ เป็ นสิ่งที่ต้องเรี ยนรู้ ตีความ และผสานบริ บท
3. การนาระเบียบวิธีชาติพันธ์ วรรณามาใช้ ในพืน้ ที่โลกไซเบอร์ สะท้ อนว่าระเบียบวิธีชาติ พันธ์
วรรณาไม่จาเป็ นต้ องศึกษาเฉพาะในพื ้นที่ที่มีตาแหน่งที่แน่นอนทางกายภาพ นอกจากนี ้ในโลกไซเบอร์
ยังเป็ นพื ้นที่ที่ถูกสร้ างขึ ้นใหม่ได้ เรื่อยๆอีกด้ วย ซึ่งถือเป็ นการสร้ างโอกาสการศึกษาชาติพันธ์วรรณาใน
แนวทางใหม่ๆ
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4. สนามการวิจยั ของการวิจยั แบบชาติพนั ธ์วรรณาเป็ นการศึกษาวัฒนธรรมในพืน้ ที่ที่ยืดหยุ่น
มีความเชื่อมโยงกัน ต่างจากการมีพื ้นที่กาหนดตายตัวแน่นอน เห็นได้ ชดั เจน
5. ขอบเขตของการศึกษาชาติ พนั ธ์ วรรณาโลกไซเบอร์ ไม่สามารถกาหนดล่วงหน้ าตายตัวได้
ทังหมด
้
แต่จะถูกค้ นพบเมื่อลงมื อทางานวิ จยั ไปแล้ ว โดยเฉพาะขอบเขตของการเชื่ อมโยงระหว่าง
ประเด็นโลกไซเบอร์และโลกจริง และไม่สามารถกาหนดได้ วา่ ควรยุติการลงสนามเมื่อใด สิ่งเหล่านี ้ต่าง
เป็ นการตัดสินใจที่ต้องเกิดขึ ้นในสนามหรื อเกิ ดจากการลงมื อปฏิบัติเอง บางครัง้ นักวิจยั อาจค้ นพบ
แนวทางใหม่ในการศึกษา หรืออาจต้ องย้ อนกลับไปใช้ แนวทางเดิมก็เป็ นได้
6. การฝั งตัวของผู้วิจยั ในงานวิจยั แบบชาติ พันธ์ วรรณาโลกไซเบอร์ ไม่ได้ เป็ นการฝั งตัวแบบ
สมบูรณ์ ตลอดเวลา แต่เป็ นระยะตามช่วงเวลาที่มีกิจกรรมร่ วมกันระหว่างผู้ วิจยั และผู้ให้ ข้อมูล ดังนัน้
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้วิจยั และผู้ให้ ข้อมูลจึงเกิ ดขึ ้นแบบไม่แน่นอน แต่เป็ นไปตามการใช้ สื่อของแต่
ละฝ่ ายด้ วย
7. การพรรณาถึงลักษณะของผู้ให้ ข้อมูล สถานที่ หรื อวัฒนธรรมละเอียดอย่างครอบคลุม ทุก
ด้ านจากการวิจยั แบบชาติพันธ์ วรรณาโลกไซเบอร์ ยัง ไม่ส ามารถทาได้ แต่สามารถรายงานผ่า นข้ อ
ค้ นพบที่สรุ ปได้ จากข้ อค้ นพบอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง โดยที่ข้อค้ นพบดังกล่าวไม่ได้ เป็ นลักษณะตัวแทนของ
ความจริ งที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดว่าเป็ นความจริ งแท้ เพียงหนึง่ เดียว
8. การวิจยั แบบชาติพันธ์วรรณาโลกไซเบอร์ จะต้ องมี การเข้ าไปมี ส่วนร่ วมแบบเข้ มข้ นผ่า น
ปฏิส ัม พันธ์ ใ นโลกไซเบอร์ การมี ส่วนร่ วมในลัก ษณะนีเ้ ป็ นการเปิ ด มิ ติ ใ หม่ ข องการส ารวจโดยใช้
ประโยชน์จากสื่อเพื่อเข้ าใจปรากฏการณ์อย่างลึกซึ ้ง
9. การวิจยั แบบชาติพนั ธ์วรรณาโลกไซเบอร์ เป็ นการศึกษาผ่านเทคโนโลยีที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลอาจจะ
อยู่ในพืน้ ที่ หรื อหายไปเมื่อใดก็ได้ เช่นเดี ยวกับนักวิจยั เองก็ ไม่ได้ ดารงอยู่ในพืน้ ที่ตลอดเวลาเช่ นกัน
รู ปแบบเทคโนโลยีจึงทาให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างนักวิจยั และผู้ให้ ข้ อมูลแต่ละคนอาจเป็ นแบบชัว่ คราว
หรื อเป็ นความสัมพันธ์ที่มีส่วนร่วมกันอย่างยาวนานก็เป็ นได้ ทุกรู ปแบบความสัมพันธ์เ หล่านี ้เป็ นความ
จริ งในสนามวิจยั ในโลกไซเบอร์ ซึง่ ความจริ งในมิติที่แตกต่างจากแบบที่พบกันตัวต่อตัว
10. การวิจยั แบบชาติพันธ์วรรณาโลกไซเบอร์ สามารถสารวจความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คนได้
แม้ ว่าจะไม่ใช่การสัมผัสถึงตัวคนจริ งๆตามความหมายของระเบียบวิธีวิจยั แบบดังเดิ
้ ม นับว่าเป็ นการ
วิจยั แบบชาติพนั ธ์วรรณาที่ปรับเปลี่ยนตัวของระเบียบวิธีเองให้ เหมาะสมกับเงื่อนไขทางการวิจยั
นอกจากนี ้ การ์ เ ซีย และคณะ (Garcia; et al. 2009) ยัง กล่าวถึ ง ข้ อควรพิ จารณาในการ
ออกแบบการวิจยั และกระบวนการทาวิจยั ดังนี ้
1. การวิจยั แบบชาติพนั ธุ์วรรณาโลกไซเบอร์ ที่ออนไลน์ผา่ นสื่อคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ ปฏิสมั พันธ์
กับผู้ให้ ข้อมูลโดยตรง จึงใช้ การสื่อสารผ่านทางข้ อความเป็ นหลัก วิเคราะห์ข้อความและข้ อมูลเสมือน
จริ ง ต่างจากทักษะการตีความเชิงสังคมในโลกจริ ง
2. กระบวนการเข้ าถึงสนามวิจยั และผู้ให้ ข้อมูลสาหรับการวิจยั ชาติพนั ธุ์วรรณาในโลกไซเบอร์
จะมี ความแตกต่างกันไป เนื่องจากไม่ได้ พบปะทางกาย แต่อาจติ ดต่อกันผ่านตัวตนนิรนามและเป็ น
ตัวตนเสมือนของกันและกัน โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นสื่อกลาง เช่น อีเมล แชท ข้ อความแบบโต้ ตอบทันที
3. นักวิจยั ต้ องพิจารณาว่าจะปรับ จริ ย ธรรมทางการวิ จยั ในโลกจริ งมาใช้ อย่างไรในโลกไซ
เบอร์ ซึง่ หลายครัง้ มีความก ้ากึ่งระหว่างความเป็ นส่วนตัวและความเป็ นสื่อสาธารณะ
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ส าหรับ ขัน้ ตอนการวิจัย ชาติ พันธ์ วรรณาโลกไซเบอร์ ยัง ไม่ มี ผ้ ูก ล่าวถึง รายละเอี ย ดอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามโคซิเน็ต (Kozinets. 2010) ได้ ระบุขนตอนเบื
ั้
้องต้ นไว้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 ระบุคาถามการวิจยั , หัวข้ อที่จะศึกษา
ขันที
้ ่ 2 การระบุและเลือกพื ้นที่ไซเบอร์ ที่ต้องการศึกษา
ขันที
้ ่ 3 การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมในพื ้นที่โดยเข้ าไปมีส่วนร่ วมหรื อฝั งตัว และเก็ บข้ อมูลโดย
คานึงถึงหลักจริยธรรมในการวิจยั
ขันที
้ ่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมาย
ขันที
้ ่ 5 การเขียนรายงานการวิจยั นาเสนอข้ อค้ นพบ ทฤษฎี หรื อนโยบาย
โคซิเน็ตได้ ระบุว่าในขันแรกต้
้
องมีการออกแบบการวิจยั และวางแผนสนามการวิจยั ที่นกั วิจยั
ต้ องมีการค้ นหาและเข้ าไปในสนามวิจยั เชิงวัฒนธรรมหรื อชุมชน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการวิจยั แบบชาติ
พันธุ์ วรรณา (Ethnography) ที่เ รี ย กว่า Entrée ระหว่างอยู่ ใ นสนาม นัก วิ จัย ต้ องรวบรวมข้ อมูลทาง
สังคมและวัฒนธรรมและทาการวิเคราะห์และตี ค วามอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยระหว่างการเก็ บ
ข้ อมูลนันต้
้ องยึดหลักจริ ยธรรมทางการวิจยั ด้ วย ท้ ายที่สุด นักวิจยั ต้ องรายงานผลการวิจยั ที่เป็ นภาพ
ตัวแทนความเป็ นไปทางวัฒนธรรมตามที่พื ้นที่นนเป็
ั ้ นให้ ได้ มากที่สดุ
นอกจากนี ้ สิ่งที่นกั วิจยั ต้ องมี ความเข้ าใจว่าจะนาระเบี ยบวิธีชาติ พันธุ์ วรรณามาใช้ เมื่ อไหร่
และใช้ อย่างไร หากมี ก ารเก็ บข้ อมูล จากการปฏิสมั พันธ์ โดยตรงกับผู้ให้ ข้อมูล จะมี ก ารนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ร่วมกันอย่างไร และ นักวิจยั ต้ องเข้ าใจสภาพความแตกต่างของสังคมในโลกไซเบอร์ ด้วยเพื่ อ
เป็ นแนวทางในการนาระเบียบวิธีชาติพนั ธุ์วรรณามาปรับใช้ อย่างเหมาะสม

ส่ วนที่ 4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
งานวิจยั เกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในต่างประเทศได้ ถูกเผยแพร่ อย่างกว้ างขวางใน
หลายประเด็น ได้ แก่ การสารวจสถานการณ์ ความหมาย มุมมองและประสบการณ์ของเยาวชนและผู้ที่
เกี่ ยวข้ อง สาเหตุ ประเภทการรังแก ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ อง ผลกระทบ การป้องกันแก้ ไขปั ญหา การศึกษา
โปรแกรมการป้องกันปั ญหา เป็ นต้ น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณหรื อเชิงปริ มาณเสริ ม กับ
ข้ อมูลเชิงคุณภาพบางส่วน ส่วนงานวิจยั ในประเทศไทยนันพบว่
้
ามีงานวิจยั เกี่ยวกับการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ที่เผยแพร่อย่างเป็ นทางการครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2552 ซึง่ นับว่ายังเป็ นประเด็นที่ยังมีการศึกษาไม่
มากนักและเป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณแทบทังสิ
้ ้น ในแง่ของความชุก ความรู้ ความตระหนัก ทัศนคติ
สาเหตุ ประเภทการรังแก ปั จจัย ที่เ กี่ ย วข้ อง ตัวบ่ ง ชีพ้ ฤติ ก รรม ส่วนการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพจะเป็ น
การศึ ก ษาการรับ รู้ ของเยาวชนเกี่ ย วกั บ การรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ซึ่ง ในที่ นีผ้ ้ ูวิจัย จะสรุ ป งานวิ จัย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับขอบเขตงานวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยเฉพาะงานวิจยั เชิงคุณภาพ และงานวิจยั ใน
ประเทศไทยที่ยังมี ไ ม่ม ากนัก โดยนาเสนอสถานการณ์ ก ารรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ใ นประเทศไทย
ความหมาย รูปแบบ ผลกระทบ การแก้ ปัญหา และปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
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งานวิจยั ที่สารวจสถานการณ์ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในประเทศไทยเริ่ มต้ นจาก วิมลทิพย์
มุสิกพันธ์ ; และ ศิวพร ปกป้อง (2552) ได้ สารวจเด็กและเยาวชนที่ศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ตอน
ปลาย และอาชีวะ อายุ 12-26 ปี ในกรุงเทพมหานคร จานวน 2,000 คน พบว่าเยาวชนที่เคยเป็ นผู้รังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ ส่วนใหญ่มกั นินทาด่าทอผู้อื่น (ร้ อยละ 28.86) ส่งข้ อความก่อกวนซ ้าๆ (ร้ อยละ 10.59)
ลบหรื อบล็อคผู้อื่นออกจากกลุ่มหรื อสร้ างข่าวลือให้ เกิดกระแสต่อต้ าน (ร้ อยละ 10.36) และยังพบว่า
เยาวชนที่ถูกรังแกมากกว่าครึ่ง หนึ่ง (ร้ อยละ 54.17)ไม่ทราบว่าใครเป็ นคนทา โดยส่วนใหญ่ถูกนินทา
ด่าทอผ่านมือถือและอินเทอร์ เน็ต (ร้ อยละ 43.9) ถูกส่งข้ อความก่อกวนหลายครัง้ (ร้ อยละ 29.9) และ
ถูกนาข้ อมูลที่เสื่อมเสียไปเผยแพร่ (ร้ อยละ 6.3) และต่อมา วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ; และ ศิ วพร ปกป้อง
(2553) ก็ได้ สารวจเยาวชนไทยอายุ 12-24 ปี จากภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้
กรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน 2,500 คน พบว่าเยาวชนร้ อยละ 33.6 ซึ่งเป็ นจานวนถึง 1 ใน 3 ของ
กลุ่มตัวอย่าง เคยรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์ ส่วนร้ อยละ 43.1 เคยถูกรังแก ในทัศนะของเยาวชนส่วน
ใหญ่เห็นว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นเรื่ องไม่ถูกต้ อง ร้ อยละ 72 แต่มีร้อยละ 28 ที่เห็นว่าเป็ นเรื่อง
ปกตินอกจากนี ้ วัฒนาวดี ศรีวฒ
ั นพงศ์ ; และ พิมผกา ธานินพงศ์ (2558) ได้ สารวจเยาวชนที่ศึก ษาชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 351 คน พบว่า เยาวชนถึง
ร้ อยละ 74.64 เคยรังแกผู้อื่นผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยสาเหตุเกิดจากการมีปัญหาขัดแย้ งกันมาก่อน (ร้ อย
ละ 28.57)รองลงมาคือถูกท้ าทายหรื อยัว่ ยุ (ร้ อยละ21.77)เป็ นที่น่าสังเกตส่วนใหญ่ร้อยละ 32.65 ไม่
ต้ องการระบุสาเหตุ
ในส่วนของการให้ ความหมายและการรับรู้ รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์การรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์นนั ้ ณัฐรัชต์ สาเมาะ (2556) ได้ ศึกษาการรับรู้ ของเยาวชนเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ในแง่ความหมาย รู ปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจัดการปั ญ หา และบริ บททางสัง คม
วัฒนธรรมที่สง่ ผลต่อการรับรู้ของเยาวชนต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยศึกษากับเยาวชนอายุ 15-24
ปี ในจัง หวัด หนึ่ง ของภาคกลาง จ านวน 22 คน ด้ วยวิ ธี ก ารสนทนากลุ่ ม และสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนรับรู้ ว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หมายถึง การใช้ มือถื อหรื ออินเทอร์ เน็ตทา
ร้ ายกัน โดยต้ องสร้ างความเสียหายหรื อความราคาญต่อผู้ถูกกระทา ซึง่ เป็ นการรังแกหรื อไม่ขึ ้นอยู่กับ
เจตนาและรู ป แบบความสัม พันธ์ ว่าเป็ นเพื่ อนหรื อศัตรู หากเป็ นเพื่ อนจะเป็ นการด่ าทอ หยอกเล่น
มากกว่า แต่หากเป็ นศัตรู จะกลายเป็ นการรัง แก รู ปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่ เยาวชนรั บ รู้ มา
ได้ แก่ การโจมตีหรือด่าทอผ่านมือถือหรื ออินเทอร์ เน็ต การคุมคามทางเพศออนไลน์ การสวมรอยแอบ
อ้ างตัวตน การแบล็คเมล์ การหลอกลวงในอินเทอร์ เน็ต และการกลุ่มโจมตีผ้ อู ื่น ส่วนสาเหตุการรังแก
นัน้ เยาวชนรับ รู้ ว่าเกิ ด จากความเป็ นนิ รนามหรื อไม่ ร้ ู ตัวตนในพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ การระบายความรู้ สึก
เรี ยกร้ องความสนใจ ทาได้ สะดวกง่ายดาย และเป็ นผลต่อเนื่องจากความรุ นแรงในโลกจริ ง ผลกระทบ
นันเยาวชนรั
้
บรู้ ว่าเกิดขึ ้นในระดับบุคคลและสังคม ส่วนบริ บททางสังคมวัฒนธรรมที่สง่ ผลต่อการรับรู้
คือ เพื่อน การเข้ าถึงสื่อออนไลน์ ประสบการณ์ความรุ นแรงในอดีต นอกจากนี ้ยังพบว่าเยาวชนมองว่า
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์เป็ นเรื่องปกติธรรมดา
สาหรับงานวิจยั ในต่างประเทศ โนเซนตินี่และคณะ (Nocentini; el at. 2010) ได้ ทาการศึกษา
ความหมาย พฤติกรรม และคาเรี ยกแทนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในมุมมองเยาวชน ประเทศอิตาลี
สเปน และเยอรมัน จานวน 70 คน โดยการสนทนากลุม่ 9 กลุม่ พบว่าคาสื่อความหมายเพื่ออธิบายการ
รั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ไ ด้ ดี ที่สุด ส าหรับ เยาวชนเยอรมันคื อ การรุ ม รั ง แกบนพื น้ ที่ ไ ซเบอร์ (Cyber-
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mobbing) สาหรับเยาวชนอิตาเลียนคือ การรังแกทางไซเบอร์ หรื อพืน้ ที่โลกเสมือน (Virtual or cyberbullying) ส่ ว นเยาวชนสเปนคื อ การท าร้ ายหรื อ การล่ ว งละเมิ ด ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ มื อ ถื อ
(Harassment or harassment via Internet or mobile phone) โดยการตัดสินว่าการกระทานันจะถู
้
ก
นิยามว่าเป็ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ หรื อไม่ เยาวชนเห็นว่าต้ องทราบชัดเจนว่าผู้กระทามี เจตนา
ผู้ถูกกระทาได้ รับผลกระทบ และเป็ นการกระทาที่เกิ ดขึ ้นหลายครัง้ ส่วนความนิรนามของผู้รังแกและ
การเผยแพร่ในวงกว้ างเป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ เยาวชนรู้ สึกว่าเหตุการณ์ มีความรุ นแรงมากขึ ้น ผู้ถูกรังแก
ได้ รับผลกระทบมาก และแสดงว่าผู้รังแกจงใจที่จะทาร้ ายเหยื่ออย่างจริ งจัง
นอกจากนี ม้ ิ ชน่า,มิ เ ชล และโซโลม่ อน (Mishna; Michael; & Solomon. 2009) ได้ ศึ ก ษา
มุมมองของนักเรียนต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในด้ านความหมาย ลักษณะเฉพาะ ประเภท และการ
บอกปั ญ หากับ ผู้ใ หญ่ โดยสนทนากลุ่ม กับ นัก เรี ย นชัน้ ประถมและมัธ ยมศึ ก ษาในเมื องโตรอนโต้
ประเทศแคนาดา จานวน 38 คน แบ่งเป็ น 7 กลุม่ พบว่า เยาวชนมองว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการรัง แก
(Bullying) ที่มีบางลักษณะคล้ ายกัน เช่น การนินทา การคุกคาม การให้ ความเห็นที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเสื่อมเสีย
ซึ่งอาจเกิดที่ใดก็ได้ แม้ แต่ที่บ้าน และเกิ ดได้ ตลอดเวลา ด้ านลักษณะเฉพาะของการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ เยาวชนเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เ กิ ด ได้ ทุก ๆที่ และมี ค วามเป็ นนิ รนามของผู้กระทาที่ เ ป็ นใครก็ ไ ด้ แต่
บางครัง้ อาจเป็ นเพื่อน หรือคนรู้จกั ส่วนประเภทของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เยาวชนกล่าวถึง ได้ แก่
1) การโพสต์ข้อมูลที่เป็ นความลับของผู้อื่น การข่มขู่ และการหักหลังโดยเผยแพร่ข้อมูลที่ทาให้ เสื่อมเสีย
2) การซ่อนเร้ นหรือสวมรอยตัวตนของผู้อื่น แล้ วรังแกบุคคลที่สาม
ส่ ว นเวนดี บ ลอสและซี ล ม์ พุ ต (Vandebosch; & Cleemput. 2008) ได้ ศึ ก ษาการให้
ความหมายของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จากการสนทนากลุ่มกับเยาวชนอายุ 10-18 ปี จานวน 279
คน แบ่ ง ออกเป็ น 53 กลุ่ม พบว่าเยาวชนมัก ตี ความว่าการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ คือการรั ง แกผ่าน
อินเทอร์ เน็ต โดยที่ผ้ กู ระทาต้ องมีเจตนาในการลงมือ ผู้ถูกกระทาได้ รับความเจ็บปวดจากการกระทานัน้
เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นหลายครัง้ มากกว่าการล้ อเล่นเป็ นครัง้ คราว แต่ถ้าทาครัง้ เดียวเป็ นการจงใจรังแกก็ถือว่า
เป็ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และผู้ถูกกระทานันอาจมี
้
อานาจน้ อยกว่า แข็งแรงน้ อยกว่า ขี ้อาย เก็บตัว
เพราะคนที่ตกเป็ นเหยื่อในโลกไซเบอร์ก็มกั เป็ นเหยื่อที่ผ้ กู ระทาเห็นว่าอ่อนแอในโลกจริ งด้ วย นอกจากนี ้
ผู้กระทาอาจมีทกั ษะทางเทคโนโลยีสงู กว่า รวมทังสามารถปกปิ
้
ดตัวตนให้ นิรนามได้
ส่วนการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ นนั ้ นันทนัช สงศิ ริ (2553) ได้
สารวจการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา อายุ 11-22 ปี จานวน 1,200
คน พบปั จจัยด้ านลักษณะบุคคล ด้ านการใช้ อินเทอร์ เน็ต และด้ านครอบครัวที่มีความแตกต่างอย่ างมี
นัยสาคัญ ได้ แก่ ด้ านเพศ พบว่านักเรี ยนชายมี พฤติ กรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มากกว่านักเรี ยน
หญิ ง ด้ านระยะเวลาการใช้ อินเทอร์ เน็ตพบว่านักเรี ยนที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตมากกว่า 6 ชัว่ โมงต่อครัง้ จะมี
พฤติ กรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สูงกว่ านักเรี ยนที่ใช้ เพี ยง 1-2 ชัว่ โมงหรื อไม่เกิ น 1 ชัวโมงต่
้
อครัง้
ส่วนปั จจัยด้ านครอบครัวพบว่านักเรี ยนที่มีสมั พันธภาพในครอบครัวระดับดีจะมี พฤติ กรรมการรังแก
น้ อยกว่าสัมพันธภาพระดับปานกลาง นักเรี ยนที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่เน้ นการลงโทษมี พฤติ กรรมการ
รังแกน้ อยกว่าครอบครัวที่ดุด่าอย่างหยาบคาย และนักเรี ยนที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ ค่อนข้ างสูงจะมี
พฤติ กรรมการรังแกน้ อยกว่าครอบครัวที่รายได้ สงู มาก แต่ปัจจัยเหล่านี ้พบว่ามีความแตกต่างที่ไม่สงู
มากนัก
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ส่วนรัชชนนี สิทธิชยั (Ruthaychonnee Sittichai. 2014) ได้ สารวจเยาวชน อายุ 14-17 ปี ใน
3 จังหวัดภาคใต้ จานวน 1,183 คน ซึง่ ศึกษาทังการถู
้
กรังแกในโลกจริ งและในโลกไซเบอร์ ในส่วนของ
โลกไซเบอร์นนั ้ ผู้วิจยั แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองกลุม่ คื อ เยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นบางครัง้
(lenient cybervictimization) คือถูกรังแก 1 ครัง้ ขึ ้นไปในช่วงสองเดื อนก่อนเก็ บข้ อมูล และเยาวชนที่
ถู ก รั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ บ่อยครัง้ (strict cybervictimization) คื อถู ก รั ง แกมากกว่า 1 ครั ง้ ต่ อเดื อน
ในช่วงเวลาสองเดือนก่อนเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั พบว่า เพศของเยาวชนสามารถทานายการถูกรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ได้ ทงเยาวชนที
ั้
่ถูกรังแกบางครัง้ และบ่ อยครัง้ โดยเยาวชนชายมักถูกรังแกมากกว่า และระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองสามารถทานายการถูกรังแกในกลุม่ เยาวชนที่ถูกรังแกบางครัง้ โดยเยาวชนที่มี
ผู้ปกครองการศึกษาสูงกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกรังแกมากกว่า ผู้วิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่าอาจเป็ นเพราะ
ผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสให้ ลกู เข้ าถึงเทคโนโลยีได้ มากกว่าและหลากหลายกว่า ซึง่ อาจเพิ่ ม
ความเสี่ยงที่จะถูกรังแกได้ แต่ไม่พบว่ามี นยั สาคัญกับเยาวชนที่ถูกรังแกบ่อยครัง้ นอกจากนี ้งานวิจยั
ของวัฒนาวดี ศรีวฒ
ั นพงศ์; และ พิมผกา ธานินพงศ์ (2558)ก็พบว่าปั จจัยด้ านเพศ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่
ใช้ เ ข้ าถึ งอินเทอร์ เ น็ต (มื อถื อคอมพิ วเตอร์ ตัง้ โต๊ ะ และแท็ บ แล็ ต) สถานที่ เ ข้ าถึ ง อิ นเทอร์ เ น็ ต (บ้ าน
โรงเรี ยน และบ้ านเพื่อน) และวัตถุประสงค์ในการใช้ อินเทอร์ เน็ตพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติต่อการมีพฤติกรรมรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ด้ าน กูว์ (Guo. 2016) ได้ รวบรวมปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรังแกหรื อถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ด้ วยการวิเคราะห์อภิม าน (Meta-analysis) จากงานวิ จัย จานวน 77 เรื่ อง ตัง้ แต่ ปี 2004-2013 รวม
จานวนเยาวชนวัย 9-24 ปี ที่ถูกศึกษาจากงานวิจยั เหล่านัน้ 129,278 คน พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับเป็ น
ผู้รังแกผ่านโลกไซเบอร์มากที่สดุ คือ การเคยเป็ นผู้รังแกในโลกจริ ง และ เป็ นผู้ที่มีปัญหาพฤติกรรม ส่วน
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มากที่สุดคือ การเป็ นผู้ถูกรังแกในโลกจริ ง และ
การมีปัญหาสุขภาพจิตเรื อ้ รัง แสดงว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีความเกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ ก าร
รังแกในโลกจริงอย่างมากและทังผู
้ ้ รังแกและถูกรังแกมักเป็ นคนที่มีปัญหาพฤติกรรมหรื อสุขภาพจิตไม่ดี
โดยกูว์ได้ วิเคราะห์จากงานวิจยั ที่ผ่านมาว่าผู้รังแกผ่านโลกไซเบอร์ สว่ นใหญ่มักเป็ นผู้ชายที่
อายุมากกว่าเหยื่อ, เคยมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการรังแกในโลกจริ ง, มีปัญหาพฤติกรรมอย่างชัดเจน, รับรู้ วา่
ความรุ นแรงเป็ นสิ่งที่เหมาะสม มีข้อดี หรื อแม้ แต่เป็ นความถูกต้ องทางศี ลธรรม, ทากิ จกรรมในโลก
ออนไลน์บ่อย, เคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ม าก่อน, มี ปัญหาทางสุขภาพจิต, มี บุคลิกภาพต่อต้ าน
สังคม หลงตัวเอง หุนหันพลันแล่น ไร้ อารมณ์ ฯลฯ, ขาดค่านิยมทางศี ลธรรมและความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น, สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี,บรรยากาศในโรงเรี ยนไม่ดี และ สัมพันธภาพกับเพื่อนไม่ดี ส่วนผู้
ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ส่วนใหญ่มักเป็ นผู้หญิ ง, เคยรังแกหรื อถูกรังแกในโลกจริ งมาก่อ น, เป็ นคนที่
เครี ยด ซึมเศร้ า โดดเดี่ยว สิ ้นหวัง, ทากิ จกรรมในโลกออนไลน์บ่อย, มี ปัญหาพฤติกรรม, มี บุคลิกภาพ
ต่อต้ านสังคม, เห็นคุณภาพในตนเองต่า มี การรับรู้ ตนเองต่า มี ความพึงพอใจในตนเองต่า, บางรายมี
ทัศนคติ ทางบวกต่อความรุ นแรง, สิ่งแวดล้ อมในครอบครัวไม่ดี, ไม่ค่อยสนใจการเรี ยน และ มักถูก
ปฏิเสธจากกลุม่ เพื่อน
ส าหรั บ การศึ ก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ นัน้ อมรทิ พ ย์ อมราภิ บ าล (2559) ได้ ศึ ก ษาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการตกเป็ นเหยื่ อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยศึกษานิสิตมหาวิทยาลัย
บู รพา อายุไ ม่เกิน 25 ปี จานวน 428 คน พบว่าโมเดลหลังปรั บแล้ วมี ค วามสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ในระดับพอใช้ Chi-square/df = 1.852, p = .00, CFI = .944, RMSEA= .045,RMR = .068
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ตัวแปรต่างๆ ร่วมกันทานายการตกเป็ นเหยื่ อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ ร้อยละ 56 (R2 = .56) โดย
พบว่าพฤติกรรมรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์ สง่ ผลเชิงบวกต่อการตกเป็ นเหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
(β = .71**)ปั จจัย ด้ านพฤติกรรมเสี่ยงทางออนไลน์ ส่งผลทางอ้ อมต่อการตกเป็ นเหยื่อ การรังแก ผ่าน
ทางพฤติกรรมรังแก (β = .35**) จึงสรุปได้ วา่ เยาวชนตกเป็ นเหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพราะเคย
รังแกผู้อื่นมาก่อน และแม้ จะมีพฤติกรรมใช้ สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้ รังแกผู้อื่น ก็จะไม่ตกเป็ น
เหยื่ อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ส่วนการตกเป็ นเหยื่ อพบว่า ส่งผลเชิงบวกต่อการปรึ กษาบุคคลที่สาม
(β = .20*) และส่งผลต่อสุขภาพจิตเชิงลบ (β = .25**) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ อภิปรายว่า เหยื่อมักปรึกษาเพื่ อน
วัยเดียวกัน อาจทาให้ ได้ รับคาแนะนาที่ไม่เหมาะสมและเสียสุขภาพจิตจากความเครี ยด
งานวิจยั ด้ านการแก้ ปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในประเทศไทยพบว่านักวิจยั จะศึกษา
ผ่านการบอกปั ญหากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่คนอื่น ดังเช่น บุษยรัต รุ่ งสาคร (2554) ได้ ศึกษา
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เยาวชนหญิงในด้ านทัศนคติต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหา โดยศึกษาในเยาวชนหญิงที่ศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุ งเทพมหานคร อายุ 1420 ปี จานวน 400 คน พบว่าเยาวชนเห็นว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่ร้ายแรงที่สุดคื อ การเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนตัวหรือการเปิ ดเผยความลับ โดยประสบการณ์ความรุ นแรงในครอบครัวและการขาดการเอา
ใจใส่สง่ ผลต่อการมีทศั นคติที่ไม่ถูกต้ องต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ นอกจากนี ้ยังพบว่าเยาวชนที่เ ห็น
คุณค่าในตนเองสูงจะมีทศั นคติที่ถูกต้ อง ส่ว นการแก้ ปัญหา เยาวชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63 จะบอกให้
ผู้อื่นทราบหากต้ องถูกรังแก โดยเห็นว่าพ่อแม่จะช่วยเหลือได้ ดีที่สดุ และการบล็อกจะสามารถป้องกัน
การคุกคามได้
สอดคล้ องกับ ซิงห์และซันการ์ (Singh; &Sonkar. 2013) ที่ศึกษานักศึกษาในวิทยาลัยอายุ
18-26 ปี จานวน 80 คน พบว่านักศึกษาร้ อยละ 44 จะบอกปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ให้ ผ้ ใู หญ่
ทราบ และส่วนใหญ่จะจัดการกับปั ญหามากกว่า 1 วิธี มักใช้ การแก้ ไขทางออนไลน์ เช่น การบล็อค
การลบเพื่อน การเปลี่ยนชื่ อ account โดยการบล็อกและการลบเพื่อนจะได้ ผลมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่
มักเผชิญปั ญหาการรังแกที่ถูกล้ อชื่อ คอมเมนต์ ข้อความรุ นแรง หรื อส่งภาพที่ทาให้ ร้ ู สึกเจ็บปวด ไม่
สบายใจมาให้
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ของ ณัฐรัชต์ สาเมาะ (2556) เยาวชนกลับมองว่าหากต้ องเผชิญการ
ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ก็จะจัดการด้ วยตนเองหรื อปรึกษาเพื่อน แต่ไม่ปรึกษาผู้ปกครอง สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ วัฒนาวดี ศรีวฒ
ั นพงศ์; และ พิมผกา ธานินพงศ์ (2558) ที่พบว่าเยาวชนที่มีประสบการณ์
ตรงในการถูกรังแกมักบอกเพื่อน (ร้ อยละ37.65) หรื อ ไม่บอกใคร (ร้ อยละ 37.65)ในขณะที่การบอก
ผู้ปกครองหรือครูมีจานวนน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 และ 8.02 ตามลาดับเท่านัน้
เช่นเดี ย วกับ งานวิจัย ของอะแกทส์ ตัน, โควาลสกิ และ ลิ ม เบอร์ (Agatston; Kowalski; &
Limber. 2007) ได้ สมั ภาษณ์ และสนทนากลุม่ แยกตามเพศ กับ นักเรี ยนมัธยมศึกษาจานวน 148 คน
จากโรงเรี ยน 4 แห่งพบว่านักเรี ยนหญิ งมักมองการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์ ว่าเป็ นปั ญหา แต่ไม่มีการ
ถกเถียงหรื อพูดคุยเรื่องนี ้กันมากนักที่โรงเรี ยน นอกจากนี ้นักเรี ยนบางโรงเรี ยนเห็นว่าครู ในโรงเรี ยนไม่มี
ศัก ยภาพพอในการช่วยเหลื อ ปั ญหาการถูกรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ไ ด้ โดยนัก เรี ยนบางส่วนได้ เสนอ
แนวทางเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อยู่บ้าง แต่ก็ยงั ขาดความรู้ เกี่ยวกับ
การรายงานการถูกรังแกไปยังเว็บไซต์ที่เกิ ดเหตุการณ์ รวมถึงยังไม่ร้ ู วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นหากพบเห็น
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เหตุการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของมิ ชน่า,มิ เ ชล และโซโลม่อน
(Mishna; Michael; & Solomon. 2009) จากการสนทนากลุ่มกับนักเรี ยนชันประถมและมั
้
ธยมศึกษา
จานวน 38 คน พบว่า นักเรียนมองว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ เข้ าใจโลกไซเบอร์ และการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หาก
เกิดเหตุการณ์ขึ ้นคงจะไม่บอกพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ เพราะกลัวถูกจากัดโอกาสใช้ คอมพิวเตอร์ , เชื่อ
ว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถจะหาหลักฐานหรือระบุตวั ผู้รังแกได้ , อยากพึ่งพาตนเอง, คิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้ าใจ เช่น
บอกว่าไม่ต้องไปสนใจ, เชื่อว่าครูคงดูแลได้ ไม่ทวั่ ถึง
ส่วนงานวิจยั ที่กล่าวถึงการเสนอแนวทางแก้ ปัญหาของเยาวชนพบว่ามี งานวิจยั ของพาร์ริส
และคณะ (Parris; et al. 2012) ที่ได้ สมั ภาษณ์ เชิงลึกกับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาจานวน 20 คน ใน
โรงเรี ยนเทศบาลแห่งหนึ่งทางเขตการศึกษาตะวันออกเฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริ กา โดยนักเรี ยนได้ เสนอ
แนวคิดป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 3 ประเด็นหลัก ได้ แก่ การแก้ ไขปั ญหาเชิงรับ
เช่น การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยง การเพิกเฉย การปรึกษาผู้อื่น การใช้ เหตุผลที่ลดความรุ นแรงของ
ปั ญหา (เช่น การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นเรื่ องที่ไม่ควรค่าต่อการใส่ใจ หรื อผู้รังแกเป็ นพวกขี ้ขลาด ไม่
มีวฒ
ุ ิภาวะ) การลบข้ อความที่คุกคาม, การแก้ ไขปั ญหาเชิงรุ ก เช่น การเจรจากับผู้รังแก การเพิ่มระดับ
ความปลอดภัยและตระหนักในความเสี่ยง และ การไม่มีทางแก้ ปัญหาได้ หากผู้รังแกไม่หยุดพฤติ กรรม
และเป็ นนิรนาม โดยผู้รังแกอาจเปลี่ยนตัวตนใหม่ และปรับเปลี่ยนวิธีการรังแกต่อไป
งานวิจัย ในประเทศไทยที่ศึกษาการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ใ นแง่อื่นๆ ได้ แก่ การวิ เ คราะห์
องค์ ประกอบเชิงยืนยันเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี ้พฤติ กรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดย ธันยากร ตุดเกื ้อ
(2556)ได้ ศึกษาตัวบ่งชี ้พฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน โดยศึกษากับเยาวชนอายุ 1318 ปี ที่มีพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ตามคุณลักษณะตัวบ่งชี ้ที่พฒ
ั นาขึ ้นจานวน 480 คน จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยื นยัน พบตัวบ่งชี ้ 5 องค์ประกอบ โดยมี 24 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ องค์ประกอบ
ด้ านการหมิ่นประมาทผู้อื่น ด้ านการนาความลับของผู้อื่นไปเปิ ดเผย ด้ านการแอบอ้ างผู้อื่นในด้ านลบ
ด้ านการนินทาหรือด่าทอผู้อื่น ด้ านการลบหรื อบล็อคผู้อื่นออกจากกลุม่ โดยโมเดลโครงสร้ างเชิงเส้ นตัว
บ่งชี ้มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
นอกเหนือจากการศึกษากับเยาวชน ยังพบว่ามีงานวิจยั ในประเทศไทยที่ศึกษาการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ ในมุมมองของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดย วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ; สุจินดา ย่องจีน; และ สาลิ นี
จันทร์ เจริ ญ (2554) ได้ ทาการสารวจพ่อแม่หรื อผู้ปกครองเด็กและเยาวชนในกรุ งเทพมหานคร จานวน
1,600 คน พบว่า ผู้ป กครองได้ แจ้ ง ว่ า บุ ต รหลานเคยเป็ นผู้ ก ระท าความรุ น แรงผ่ า นมื อ ถื อ หรื อ
อินเทอร์ เน็ต 7 ประเภท ได้ แก่ การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็ นความลับของผู้อื่น, การดูหมิ่นเหยียดหยาม, การ
นินทาว่าร้ าย, การข่มขู,่ การคุมคามอย่างต่อเนื่อง, การด่าทออย่างหยาบคายหลายครัง้ และการปลอม
เป็ นผู้อื่นแล้ วกระทาความรุ นแรง ร้ อยละ 4.5 – 12.1 และมี ผ้ ปู กครองอีกร้ อยละ 20.4-30.5 ที่ไม่ทราบ
เลยว่าบุตรหลานเคยเป็ นผู้ทาความรุ นแรงดังกล่าวหรื อไม่ ในส่วนของการตกเป็ นเหยื่ อความรุ นแรง
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 59-67 แจ้ งว่าบุตรหลานไม่เคยโดนกระทา ส่วนร้ อยละ 5-12.5 ตอบว่าเคย
โดนกระทา โดยความรุนแรงที่ถูกกระทามากที่สดุ คือ การถูกด่าด้ วยคาหยาบคายจากเพื่อนหรื อเด็ กคน
อื่ นผ่านอินเทอร์ เ น็ต หลายครัง้ ส่วนด้ านความตระหนัก กับ ปั ญ หาการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ พบว่ า
ผู้ปกครองส่วนใหญ่คือ ร้ อยละ 70.12 เห็นว่าปั ญหานี ้สมควรได้ รับการแก้ ไขและหากไม่มีการควบคุมก็
จะทาให้ พฤติกรรมขยายกว้ างต่อไป อย่างไรก็ ตามมี กลับมี ผ้ ปู กครองร้ อยละ 16 ที่ยอมรับได้ กับการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน นอกจากนี ้จากการสัมภาษณ์ พ่อแม่หรื อผู้ปกครอง จานวน 30 คน
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พบว่าผู้ปกครองส่วนหนึง่ ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากนัก ไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไรกับการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ หากบุตรหลานต้ องเผชิญปั ญหา และอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถดูแลควบคุมการใช้ สื่อ
ของบุตรหลานได้ เลยเพราะช่องว่างระหว่างวัยและขาดความรู้ ทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครอง
ได้ เสนอแนะวิธีการแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่นา่ สนใจ เช่น การสร้ างโอกาสให้ บุตรหลาน
พูดคุยด้ วยความรู้ สกึ ที่ไว้ วางใจ, การสร้ างความเข้ มแข็งทางจิตใจกับเด็ก เมื่ อตกเป็ นเหยื่ อการรังแก,
การสร้ างความตระหนักปั ญหาดังกล่าวในสังคมและสร้ างความรู้ ความเข้ าใจต่อผู้ปกครอง และ การ
ปลูกจิตสานึกของเยาวชนต่อการใช้ เทคโนโลยีตงแต่
ั ้ เริ่ มใช้ เครื่ องมือหรื ออินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
สาหรับงานวิจยั ที่กล่าวถึงประสบการณ์ ตรงในการเป็ นผู้ถูกรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ พบว่ามี
การศึ ก ษาในต่างประเทศคื อ งานวิจัย ของริ วิตู โ ซ (Rivituso. 2014) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาประสบการณ์ ข อง
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน 4 ราย ในรัฐนิวยอร์ ก สหรัฐอเมริ กาที่ตกเป็ นเหยื่ อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
โดยศึกษาประสบการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดปรากฏการณ์ วิทยาแบบตีความ (Interpretive
phenomenological analysis) เน้ นตีความการรับรู้ ประสบการณ์ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน
จากการศึกษาพบว่าผู้ถูกรังแกมีประสบการณ์ ร่วมกัน 6 ประเด็ น คื อ 1) การถูกกระทาซ ้าๆทาให้ เกิ ด
ความรู้ สึกว่าตกอยู่ในความเสี่ยงและหวาดกลัว 2) การไม่ไว้ วางใจในเทคโนโลยี และผู้คน 3) การที่มี
เพื่ อนช่วยให้ คาปรึกษาและให้ กาลังใจ ส่งผลทางบวกต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 4) การที่สามารถ
ควบคุมตนเอง ไม่รังแกผู้อื่น แม้ จะรู้ สึกว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้
5) ความรู้สกึ เครียด ซึมเศร้ า และอับอาย 6) ความคับข้ องใจจากเหตุการณ์ นาไปสูก่ ารโทษตนเอง ซึง่
ความคับ ข้ องใจไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการไม่ร้ ู ตัวตนผู้รัง แก แต่ ก ลับ เกิ ด จากการไม่ ร้ ู ว่าจะติ ด ต่ อขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนใดในสถานศึกษา และการบังคับใช้ กฏหมายที่ไม่จริ งจังและช่วยแก้ ปัญหาได้
อย่างแท้ จริง

ส่ วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจัย ครัง้ นี ม้ ุ่งศึก ษาการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อทาความเข้ าใจ
มุมมองของเยาวชนผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เข้ าใจคุณค่าและบทเรี ยน
จากประสบการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่มีต่อชีวิตของเยาวชน ทาความเข้ าใจกระบวนการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ รวมทังค้
้ นหาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญ หา
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ด้ วยความมุ่งหมายที่จะเข้ าใจปรากฏการณ์อย่างลึกซึ ้งและเข้ าถึงรายละเอียดในบริ บทในโลก
จริ งและโลกไซเบอร์ ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อการศึกษาอย่างลุ่มลึก โดยใช้ การ
วิจยั แบบพหุกรณีศึกษาแบบองค์รวม ซึ่งทาการศึกษาเรื่ องราวเชิงลึกจากเยาวชนไทยเจเนอเรชัน่ แซด
อายุ 19 ปี ขึ ้นไปที่มีประสบการณ์ตรงในการรังแกหรื อถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อีกทังอาศั
้ ยมุมมองจาก
ผู้ใกล้ ชิดเยาวชน ทังเพื
้ ่อน ครู พ่อแม่ ที่ทราบเรื่ องการรังแกหรื อถูกรั งแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน
ด้ วยนอกจากนี ้ ผู้ วิ จัย ยั ง ได้ ใช้ หลัก การจากระเบี ย บวิ ธี ช าติ พั น ธ์ ว รรณาโลกไซเบอร์ (Cyber
ethnography) มาเป็ นแนวทางส่วนหนึง่ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ ปรั บ ใช้ ทฤษฏี นิ เ วศวิ ท ยาทางสั ง คม
(Bioecological model) ของบรอนเฟรนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner. 1994) เป็ นทฤษฎีหลัก และใช้
แนวคิ ดความฉลาดทางดิจิทลั , ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และวัฒนธรรมไซเบอร์ มาเป็ นแนวคิ ดทฤษฎี
เสริ มในการศึกษาวัตถุประสงค์การวิจยั ในด้ านกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สาเหตุและเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้ องกับกระบวนการดังกล่าว ทังในบริ
้
บทโลกจริ งและโลกไซเบอร์ โดยเน้ นด้ านสังคมวัฒนธรรมใน
ระดับปั จเจกถึงมหภาค โดยสามารถสรุปเป็ นแผนภาพแสดงกรอบแนวความคิดการวิจยั ได้ ดงั นี ้
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มุม มองต่อ การรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ ของ
เยาวชนผู้ถูกรังแก

คุณค่าและบทเรี ย น
จากประสบการณ์
การรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน

กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง

ทฤษฎีหลัก : ทฤษฎีนิเวศวิทยาทางสังคม/ แนวคิดทฤษฎีเสริ ม: ความฉลาดทาง
ดิจิทลั , ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และวัฒนธรรมไซเบอร์

แนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
จากข้ อค้ นพบที่ได้ จากเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญ
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน
ที่เป็ นผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คุณค่าและบทเรี ยนจากประสบการณ์ของเยาวชน กระบวนการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ รวมทังเงื
้ ่อนไขที่เกี่ย วข้ องกับกระบวนการรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ และแนวทางการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ การจะทาความเข้ าใจความหมายการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ต่อชีวิต และทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ ใ นมิ ติ ต่ า งๆอย่ า งลุ่ม ลึก จนสามารถสัง เคราะห์
กระบวนการรั ง แกผ่า นโลกไซเบอร์ ไ ด้ นั น้ จ าเป็ นต้ องอาศั ย ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก จากกลุ่ ม เยาวชนที่ มี
ประสบการณ์ตรงจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในประเภทต่างๆ และบริ บทที่เกี่ ยวข้ องอย่างรอบ
ด้ าน ผู้วิจยั จึงเลือกดาเนินการวิจยั ด้ วยระเบี ยบวิธีการวิ จยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ วิธีการศึกษาแบบพหุ
กรณี ศึกษา (Multiple case studies) ตามแนวทางของหยิ น (Yin. 2014) ซึ่งระบุวิธีการวิจยั และการ
จัด การข้ อมูล ที่ หลากหลายอย่า งชัด เจน เหมาะสมกับ การศึ ก ษาปรากฏการณ์ ที่ มี ค วามซับ ซ้ อน
หลากหลายให้ เป็ นไปอย่างเป็ นระบบ และนาแนวทางการวิเคราะห์แบบชาติ พันธุ์วรรณาโลกไซเบอร์
(Cyber ethnography) มาเสริ ม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยเน้ นผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลัก เป็ นผู้ ถู ก รั ง แกที่ มี
ประสบการณ์หลากหลายแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ เพื่อบรรยายและมุ่งหาคาอธิบายปรากฏการณ์ ซึง่ ผู้วิจยั ได้
ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้

การค้ นหาและกาหนดผู้ให้ ข้อมูล (Participants)
ผู้ให้ ข้อมูล (Participants) ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคื อผู้ให้ ข้อมูลหลักซึ่ง
เป็ นกรณีศึกษาของการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ เยาวชนที่มีประสบการณ์ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มาก่อน กลุม่
ที่สองเป็ นผู้ให้ ข้อมูลรอง ได้ แก่ เพื่อน สมาชิกในครอบครัวของเยาวชนที่ทราบเรื่ องที่เกิดขึ ้น และกลุม่ ที่
สาม นักวิชาการหรือผู้ให้ คาปรึกษาเยาวชนเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยการเข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูล
แต่ละกลุม่ จะดาเนินการดังนี ้
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants)
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ เยาวชนไทย อายุ 19-24 ปี ชายและหญิ ง ที่มีประสบการณ์ ถูกรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ มาก่อน จานวน 8 คน โดยมุ่งเน้ นเยาวชนที่มีประสบการณ์ แตกต่างกัน (Maximum
variation) เป็ นผู้มี ข้อมูล ลุ่ม ลึก (Informal-rich case) หรื อมี ป ระสบการณ์ ที่เ ข้ ม ข้ นพิ เ ศษ (Extreme
cases) และเนื่องจากการวิจยั ในครัง้ นี ้ต้ องการผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มีความลุ่มลึกทางประสบการณ์และมี
ความหลากหลาย ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงแบ่งการค้ นหาผู้ให้ ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็ น 2 วิธีการ เพื่อเพิ่มโอกาส
การเข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูลหลักและพบผู้ที่มีประสบการณ์เข้ มข้ น ดังต่อไปนี ้
1. การใช้ แบบสารวจการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ใ นโลกจริ ง และรู ปแบบออนไลน์กับเยาวชน
เพื่ อนาไปสู่ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก โดยงานวิจัยนีไ้ ม่ ได้ ใช้ ก ารคัด กรองเพื่ อจุดประสงค์ การเป็ นตัวแทนของ
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ประชากร แต่นามาใช้ เพื่อให้ ได้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักที่หลายหลาย และเพิ่มโอกาสการค้ นหาผู้ให้ ข้อมูลหลักที่
ตรงกับการตอบวัตถุประสงค์งานวิจยั ให้ ได้ มากที่สดุ ซึง่ อาจถูกลดทอนได้ ระหว่างการดาเนินการวิจยั
2. การประสานนักวิจยั หรื อเครื อข่ายหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับการรณรงค์ หรื อให้ คาปรึ ก ษา
เยาวชนที่ประสบปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพื่ อเข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นกรณี เข้ มข้ นเป็ นพิ เศษ
(Extreme cases)
เยาวชนที่เข้ าเกณฑ์ การเป็ นกรณีศึกษา (คัดเข้ า)
1. เกณฑ์ด้านอายุและเจเนอเรชัน่
การวิจยั ในครัง้ นี ้ศึกษาในเยาวชนไทยทังชายและหญิ
้
งอายุ 15 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 25 ปี และมี
ลักษณะเป็ นเจเนอเรชั่นแซดที่ชดั เจนคื อมี สมาร์ ทโฟนหรื อคอมพิ วเตอร์ ส่วนตัว และใช้ งานอุป กรณ์
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างสม่าเสมอในชีวิตประจาวัน
2. เกณฑ์ด้านประสบการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์
เยาวชนที่เป็ นกรณีศึกษาต้ องเคยมีประสบการณ์ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ด้วยตนเอง ผู้วิจยั
เน้ นคัดเลือกกรณีศึกษาที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน มีรายละเอียดของข้ อมูลชัดเจน ลุม่ ลึก หลายมิ ติ
ซึง่ มีคุณค่าต่อการวิเคราะห์ถอดบทเรียน
3. เกณฑ์ด้านความหลากหลายของประสบการณ์
ผู้วิจยั จะคัดเลือกกรณีศึกษาตามประเภทของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และมีประสบการณ์ ที่
แตกต่างกัน เพื่อสะท้ อนความหลากหลายของปรากฏการณ์ โดยเน้ นเยาวชนที่มีคุณสมบัติดงั นี ้
3.1 เยาวชนที่มีประสบการณ์ แตกต่างกัน ในแง่ประเภทการรังแกและรายละเอีย ดของ
เหตุการณ์
3.2 เยาวชนที่มีข้อมูลลุ่มลึกหลายมิ ติ (Information rich cases) ทังในด้
้ านจิตใจ สังคม
วัฒนธรรม เช่น เยาวชนมี ป ระสบการณ์ รุ่ม รวย มี ข้อมูล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นเชิ ง ลึก และกว้ าง ทาให้
สามารถอธิบายกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ ละเอียด และสะท้ อนบริ บททางสังคมวัฒนธรรม
3.3 เยาวชนที่มีประสบการณ์พิเศษแตกต่างจากผู้อื่นอย่างชัดเจน (Extreme cases) เช่น
เยาวชนที่รังแกหรือถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หลายครัง้ , เยาวชนที่ถูกรังแกอย่างรุ นแรง
4. เกณฑ์ด้านความสมัครใจเข้ าร่วมการวิจยั และอยู่จนจบกระบวนการ
เยาวชนที่เป็ นกรณีศึกษาต้ องสมัครใจเข้ าร่ วมการวิจยั สะดวกที่จะสละเวลาให้ ข้อมูลและให้
ความร่วมมือในการวิจยั เป็ นอย่างดี มีสภาพจิตใจที่ปกติ สมบูรณ์ สติสมั ปชัญญะครบถ้ วน ไม่มีปัญหา
ทางสุขภาพจิต เช่น อาการเครียดเรื อ้ รัง โรคซึมเศร้ า โรคแพนิค แต่หากพบเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต
แต่ ไ ด้ รับ การรัก ษาจากจิต แพทย์ อย่างใกล้ ชิด จนอาการดี ขึน้ ในระดับที่ ส ามารถให้ ข้อมูล ได้ โดยไม่
กระทบกระเทื อ นทางจิ ต ใจ และมี ป ระวัติ พ บจิ ต แพทย์ อ ย่ า งสม่ า เสมอ รวมทัง้ เป็ นกรณี ที่ ผ่ า น
ประสบการณ์ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เต็มอิ่มด้ วยข้ อมูลรอบด้ าน ผู้วิจยั ก็ พิจารณาคัดเลือกเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลหลักเช่นกัน แต่ระมัดระวังเป็ นพิเศษไม่ให้ กระบวนการวิจยั กระทบต่อตัวเยาวชน ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่ วม
การวิจยั ทุกรายสามารถเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักจนกระทัง่ ดาเนินการวิจยั เสร็ จสิ ้น
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เยาวชนที่ไม่ เข้ าเกณฑ์ การเป็ นกรณีศึกษา (คัดออก)
1. เกณฑ์ด้านอายุและเจเนอเรชัน่
เยาวชนที่ไม่ถูกคัดเลือกให้ เป็ นกรณีศึกษาสาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือเยาวชนที่อายุน้อยกว่า 15
ปี หรื อมากกว่า 25 ปี เพราะงานวิจยั มุ่งเน้ นวัยรุ่ นอายุ15 ปี ขึ ้นไปที่เป็ นวัยเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้ าจาก
ปั ญ หาต่างๆ หากอายุน้อยกว่า 15 ปี อาจจัด อยู่ ใ นเจเนอเรชั่นถัดไปที่ มี บริ บททางสัง คมวัฒนธรรม
แตกต่างและยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามี ปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในแง่ของจานวนที่ชดั เจนเท่า
เยาวชนในช่วงวัยเจเนอเรชั่นแซดที่พิสูจน์ แล้ วว่ามี ปัญหาจานวนมากและรุ นแรง ส่วนบุ ค คลที่อายุ
มากกว่า 25 ปี เป็ นคนเจเนอเรชัน่ วายที่มีบริ บททางสังคมวัฒนธรรมที่ต่างออกไปเช่นกันและก้ าวเข้ าสู่
วัยผู้ใหญ่ไปแล้ ว นอกจากการพิจารณาจากช่วงอายุแล้ ว ผู้วิจยั ยังพิ จารณาจากลักษณะความเป็ นเจ
เนอเรชั่นแซดในแง่ข องการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นชี วิต ประจาวัน และใกล้ ชิด กับ การใช้ ส มาร์ ทโฟนแ ละ
อินเทอร์ เน็ต หากเยาวชนคนใดไม่ได้ มีก ารใช้ อินเทอร์ เน็ต หรื อมื อถื อส่วนตัวของตนเองหรื อไม่ ไ ด้ ใ ช้
เทคโนโลยีเหล่านี ้ในชีวิตประจาวัน ผู้วิจยั จะทาการคัดออก
2. เกณฑ์ด้านประสบการณ์เกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
การศึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาปรากฏการณ์จากเยาวชน
ที่เคยเป็ นผู้ถูกรังแกด้ วยตนเองเท่านัน้ ดังนันเยาวชนที
้
่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ โดยตรง เช่น เยาวชนที่ไม่เคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มาก่อน เยาวชนที่พบเห็นการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์แต่ไม่ได้ เป็ นผู้ถูกรังแกด้ วยตนเอง จะไม่ได้ ถูกคัดเลือกให้ เป็ นกรณีศึกษา และเยาวชนที่
เคยมี ประสบการณ์เป็ นผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แต่เหตุการณ์ ครัง้ ล่าสุดเกิ ดขึ ้นนานจนไม่สามารถ
ถ่ายทอดรายละเอียดได้ ครบถ้ วน จะไม่ถูกคัดเลือกให้ เป็ นกรณีศึกษา เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ นาน
มาแล้ วอาจถูกลดทอนรายละเอียดตามระยะเวลาและประสบการณ์ของเยาวชน
3. ด้ านความหลากหลายของประสบการณ์
การวิจัย ครัง้ นี ต้ ้ องการศึก ษาประสบการณ์ ก ารรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ที่หลากหลาย หาก
เยาวชนมีประสบการณ์คล้ ายกัน ผู้วิจยั จะพิ จารณาตัดเยาวชนที่มีประสบการณ์ เข้ มข้ นน้ อยกว่าออก
จากการเป็ นกรณีศึกษา คงไว้ แต่กรณีศึกษาที่มีประสบการณ์หลากหลายและลุม่ ลึก
4. เกณฑ์ด้านความสมัครใจในการให้ ข้อมูลและความพร้ อมที่จะอยู่ร่วมจนจบกระบวนการ
ผู้วิจยั จะคัดเยาวชนออกหากเยาวชนไม่ยินดีเข้ าร่วมการวิจยั หรื อไม่สามารถเป็ นผู้ให้ ข้อมูลได้
จนจบกระบวนการ ได้ แก่
4.1 เยาวชนเป็ นผู้มีประสบการณ์ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แต่ไม่สมัครใจเข้ าร่วมการวิ จยั
ตังแต่
้ ต้น
4.2 เยาวชนที่ส มัค รใจเข้ า ร่ วมการวิ จัย แต่ ไ ม่ ส ามารถอยู่ จ นจบกระบวนการได้ เช่ น
เยาวชนต้ องการจะออกจากการวิจยั , เยาวชนขาดการติดต่อกับผู้วิจยั เป็ นเวลานาน
4.3 เยาวชนที่ผ้ วู ิจยั พิจารณาแล้ วว่าอาจได้ รับผลกระทบต่อจิตใจหรื อชีวิตด้ านอื่นๆ หาก
อยู่ร่วมการวิจยั ต่อผู้วิจยั จะพิจารณาคัดออกตามความเหมาะสมเป็ นรายบุคคล โดยยึดความพร้ อมของ
เยาวชนเป็ นสาคัญเช่น เยาวชนอยู่ในสภาวะเปราะบางและยังปรับตัวกับปั ญหาไม่ได้ เยาวชนรู้ สกึ เศร้ า
และเจ็บปวดอย่างมากจากการเล่าประสบการณ์ของตน เป็ นต้ น
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ผู้ให้ ข้อมูลรอง
ผู้ให้ ข้อมูลรอง ได้ แก่ เพื่อน คนในครอบครัวของเยาวชนที่มีประสบการณ์ถูกรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ จานวน 4 ราย ขึ ้น คัดเลือกจากการร่วมรับรู้ สถานการณ์การรังแกหรื อถูกรังแกของเยาวชน และมี
ความสมัครใจจะให้ ข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ให้ ข้อมูลกลุ่มสุดท้ าย คือ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ ยวข้ องการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จานวน 4 คน
ผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ แรก คือ นักวิชาการ/นักวิจยั ด้ านการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ด้ าน
จิตวิทยาวัยรุ่น และกลุม่ นักปฏิบตั ิการ ได้ แก่ นักจิตวิทยาที่ให้ คาปรึกษาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดย
คัดเลือกจากการมีผลงานวิจยั หรื อเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถื อเกี่ ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ตี พิ ม พ์ ใ นประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อเป็ นนัก วิ ชาการที่ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นวัย รุ่ น หรื อเป็ นผู้มี
ประสบการณ์ให้ คาปรึกษาปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ กบั เยาวชนและยังทางานด้ านนี ้อยู่

พืน้ ที่การดาเนินการวิจยั
พื ้นที่การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยพื ้นที่โลกจริ งและพื ้นที่โลกไซเบอร์
1. พื น้ ที่โลกจริ ง ได้ แก่ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา โรงเรี ยนอาชีวศึกษา และ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง
กับการให้ คาปรึกษาเยาวชนเรื่องการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์
2. พื น้ ที่โลกไซเบอร์ ผู้วิจยั ได้ ทาการสังเกตช่องทางออนไลน์ของกรณี ศึกษาบางรายที่มีการ
เปิ ด สาธารณะ ได้ แก่ ทวิต เตอร์ เฟซบุ๊ ก และยู ทูป ในพื น้ ที่ โ ลกไซเบอร์ ผู้วิจัย จะปรากฏตัว ในฐานะ
สมาชิกคนหนึ่งในพื ้นที่และเป็ นผู้สงั เกตการณ์ในเวลาเดียวกัน การนาตัวตนเข้ าสูส่ นามเหตุการณ์จริ ง
เช่นนี ้เป็ นช่องทางนาไปสูก่ ารเรียนรู้โลกของการรังแก สังเกตท่าทีการปฏิสมั พันธ์เชิงสัญญะต่างๆ และ
แบบแผนพฤติกรรมการรังแกในโลกไซเบอร์ อย่างใกล้ ชิดและควรจะเป็ น อีกทังเป็
้ นข้ อมูลสดใหม่ ทเี่ สริ ม
ให้ งานวิจยั มีคุณค่ามากยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม การสังเกตช่องทางออนไลน์ของกรณีศึกษาทาได้ เพียง 1
ราย เนื่องจากกรณีศึกษาอีก 7 ราย ส่วนใหญ่ถูกรังแกในพืน้ ที่ ออนไลน์ ที่เป็ นกลุ่มสังคมเฉพาะกลุ่ม
จากัดสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ใ นโลกจริ ง และมักเป็ นเหตุการณ์ ที่ผ่านไปแล้ ว จึงไม่สามารถเข้ าไป
ติดตามสถานการณ์ในลักษณะที่กาลังเกิดขึ ้นได้

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1.แบบสารวจเกี่ยวกับพฤติ กรรมการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ ประกอบด้ วย ข้ อมูลส่วน
บุคคล ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้ มือถือและอินเทอร์ เน็ต ประสบการณ์การรังแกหรื อถูกรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ผลกระทบจากการรังแกหรือถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ การพบเห็นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และ
ข้ อคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยปรับจากแบบ
สารวจของวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ (2552) และ ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ (2560ก) ให้ สอดคล้ องกับ
ช่องทางการสื่อสารผ่านโลกไซเบอร์ในปั จจุบันและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยแปลงข้ อมูลให้ อยู่ ใน
รู ปออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้ ามาทาแบบสารวจได้ สะดวกและทัว่ ถึง
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2.แนวคาถามการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ผู้วิจยั สร้ างจากการประมวลแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รวมทังงานวิ
้
จยั และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา โดยสร้ างให้ สอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั หลังจากนันน
้ าแนวค าถามให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่ อปรับปรุ ง ก่ อน
นาไปใช้ จริ งต่อไปแนวคาถามเหล่านี ้เป็ นแนวทางเบือ้ งต้ นสาหรับการสัมภาษณ์ ให้ เป็ นไปในทิศทางที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวิจยั แต่ในทางปฏิบตั ิข้อคาถามก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
บริ บท ประเด็นสาคัญที่ถูกค้ นพบใหม่ หรื อการขยายต่ อยอดคาถามจากแนวค าถามเดิ ม ที่ ทาให้ ไ ด้
ข้ อมูลที่สาคัญสาหรับการวิจยั นอกจากนี ้ยังต้ องมีการเกริ่ นนาก่อนทาการสัมภาษณ์ เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
เข้ าใจวัตถุประสงค์การวิจยั และเข้ าใจตรงกันถึง “การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ”
3. แบบสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญปั ญหาการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ ประกอบด้ วยคาถาม
เกี่ ย วกับ ความคิด เห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกับ ปั ญ หาการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ในภาพรวม จาก
ประสบการณ์ ท างาน และ ประเด็ น ค าถามที่ ส รุ ป สาระส าคั ญ จากข้ อ ค้ น พบในงานวิ จัย เพื่ อขอ
ข้ อเสนอแนะในการป้องกันแก้ ไขปั ญหา

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังสิ
้ ้น 4 วิธีการได้ แก่
1. การเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสารวจ
ผู้วิจยั ใช้ แบบสารวจพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทงโลกจริ
ั้
งและออนไลน์เพื่ อค้ นหา
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก และรวบรวมข้ อมูลปลายเปิ ดเกี่ยวกับประสบการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก โดยใช้ แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
3. การสัมภาษณ์ออนไลน์
ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์ออนไลน์กับผู้ให้ ข้อมูล หลักและรองที่อยู่ต่างจังหวัด และเป็ นวิธีการ
เสริ มในกรณีที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสะดวกให้ สมั ภาษณ์ ผ่านช่องทางดังกล่าว ทังนี
้ ้ การสัมภาษณ์ ออนไลน์เป็ น
วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ที่ ร องมาจากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ที่ พ บปะกับ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล กัน ตั ว ต่ อ ตัว ช่ อ งทาง
สัมภาษณ์ออนไลน์ ได้ แก่ ไลน์
4. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ผู้วิจยั สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในการสัมภาษณ์เบื ้องต้ นในครัง้ แรก และสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
หลักที่อยู่ต่างจังหวัดร่วมกับการสัมภาษณ์ออนไลน์ รวมทังผู
้ ้ ให้ ข้อมูลอื่นๆที่สะดวกช่องทางดังกล่าว
5. การรวบรวมข้ อความ ภาพ วีดีโอ หรื อหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์การรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักอนุญาตให้ นามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการรวบรวมข้ อมูลหลักฐาน
ในช่องทางออนไลน์
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ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
การวิจัย ในครัง้ นี เ้ ป็ นการศึก ษาการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ โดยใช้ ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย เชิง
คุณภาพที่ต้องเก็บรายละเอียดเชิงลึกและเชิงกว้ างให้ ครอบคลุ มปรากฏการณ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จะต้ องมี
การเตรี ยมตัววางแผนการดาเนินการวิจยั อย่างรอบคอบ ตัง้ แต่การเริ่ มเตรี ยมตัวก่อนทาวิจยั ระหว่าง
การทาวิจยั ในสนาม และหลังการออกจากสนามวิจยั และช่วงการสังเคราะห์แนวทางกาหนดนโยบาย
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยมีแนวทางเบื ้องต้ นดังนี ้
ช่ วงการเตรียมตัวก่ อนดาเนินการวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์เชิงลึกที่นกั วิจยั เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญอย่าง
ยิ่ งในการทางานวิจัยให้ มีคุณ ภาพและสาเร็ จลุล่วงได้ ท่ามกลางสถานการณ์ ที่อาจเปลี่ย นแปลงได้
ตลอดเวลา ทาให้ นกั วิจยั ต้ องมีความยื ดหยุ่น และตัดสินใจด้ วยวิจารณญาณอย่างมี สมเหตุสมผลใน
หลายสภาวะที่เผชิญตรงหน้ า ผู้วิจยั จึงต้ องมีการเตรี ยมพร้ อมในองค์ความรู้ ศึกษางานวิจยั เชิงคุณภาพ
ให้ เข้ าใจ โดยเฉพาะการวิจยั แบบกรณี ศึก ษาและชาติ พันธ์ วรรณาโลกไซเบอร์ ที่ต้องวิเคราะห์ ถ อด
บทเรี ยนในเชิงลึกออกมาเป็ นแนวทางการศึกษาก่อนลงสนามจริ ง
เนื่องจากงานวิจัย ชิ น้ นี เ้ ป็ นประเด็ นเกี่ ย วกับการใช้ เทคโนโลยี ทางการสื่อสารที่ มีล ักษณะ
พั ฒ นาอย่ า งต่อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว ดัง นัน้ ผู้ วิ จัย จ าเป็ นต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลัก การและ
กระบวนการทางานของเทคโนโลยีเหล่านีม้ ากเพี ยงพอที่ จะนามาใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อการวิ จัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและนาความเข้ าใจในเทคโนโลยี เหล่านัน้ มาวิเคราะห์และสะท้ อนภาพปรากฏการณ์ ที่
เกิดขึ ้นได้ ให้ ตรงกับความจริงมากที่สดุ และควรให้ ผ้ อู ่านงานวิจยั เข้ าใจตรงกันได้ มากที่สดุ ด้ วย ผู้วิจยั จึง
ต้ องทาการสารวจ เรี ยนรู้ ระบบและการใช้ งาน รวมทังลั
้ กษณะเฉพาะที่สาคัญของเทคโนโลยี เหล่านัน้
และรู ปแบบการใช้ งานของเยาวชนด้ วย
หลังจากเตรี ยมตัวก่อนดาเนินการวิจัยดังแนวทางข้ างต้ นแล้ ว ผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอน
้
ต่อไปนี ้
1. ผู้วิจัย ด าเนินการขอจริ ย ธรรมการวิ จัย ต่ อคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ รับหมายเลขรับรอง SWUEC-091/61E
2. เมื่ อได้ ผ้ ูวิจัย ทาหนังสื อคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษย์ ผู้วิจัย จึง ขอความ
อนุเ คราะห์ใ นการเก็บข้ อมูลไปยัง ช่องทางออนไลน์ ยอดนิ ยมของเยาวชนเพื่ อขอประชาสัมพันธ์ ให้
เยาวชนทาแบบสารวจออนไลน์ รวมทังขอความร่
้
วมมื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องเพื่ อประสานการเข้ าถึง
ผู้ให้ ข้อมูล
ช่ วงการดาเนินการวิจัยและลงสนามการวิจัย
เมื่อโรงเรียน/หน่วยงานอนุญาตให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าไปเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. คัดกรองกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ด้ วยแบบสารวจพฤติ กรรมการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ โดยผู้วิ จัย ขอช่อ งทางติ ด ต่ อ ในแบบส ารวจเพื่ อ ขยายผลในการเข้ า ถึ ง เยาวชนที่ มี
ประสบการณ์ ต รงในการเป็ นผู้ถู ก รั ง แก ทัง้ นี ้ ผู้ วิ จัย ค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ แ ละการให้ ค วามยิ น ยอมของ
กลุม่ เป้าหมายเป็ นสาคัญ
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2. ทาการติดต่อกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายทังที
้ ่มาจากแบบสารวจออนไลน์ และการแนะนา
ต่อจากนักวิจยั และหน่วยงานต่างๆ เพื่อพูดคุยทาความรู้ จกั สร้ างความไว้ วางใจ และชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการวิจยั และขอความยินยอมในการเข้ าร่วมการวิจยั
3. นาแนวคาถามการสัมภาษณ์ เชิงลึกที่สร้ างขึ ้นและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไป
เก็ บข้ อมูลกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ในแต่ละประเด็น และหากเหตุการณ์ การรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ กาลังเกิดขึ ้นขณะเก็บข้ อมูล จะมี การสอบถามเพื่ อขยายผลไปสังเกตโลกไซเบอร์ ขอ
ความสมัครใจในสอบถามเรื่ องราวจากบุคคลรอบข้ างที่ทราบเรื่ องการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพื่ อเก็บ
ข้ อมูลในฐานะผู้ให้ ข้อมูลรอง รวมทัง้ ในกรณีที่เหตุการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สิ ้นสุดไปแล้ ว ผู้วิจยั
สอบถามเกี่ ย วกับ การขอเก็ บ ข้ อมูล กับ คู่ ก รณี ของผู้ใ ห้ ข้อมูล หลัก เพื่ อการเก็ บ ข้ อมู ล ให้ ค รอบคลุม
รายละเอีย ดทัง้ สองฝ่ าย และคู่ก รณี ดัง กล่าวอาจกลายเป็ นผู้ใ ห้ ข้ อมูล หลัก เพิ่ ม เติ ม ขึน้ กับ ความ
เหมาะสมของสถานการณ์ และต้ องได้ รับ การยิ นยอมจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก แต่ ง านวิ จัย ครั ง้ นี ้ไม่พบคู่
ความสัม พันธ์ระหว่างผู้รังแกและผู้ถูกรัง แกที่ พูดคุยสื่ อสารมี สมั พันธภาพที่ ดีใ นระดับที่ ส ามารถขอ
ติดต่ออีกฝ่ ายได้
การสัมภาษณ์ดาเนินตามวันเวลาที่นดั หมายแต่ละครัง้ ในสถานที่ที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสะดวกใจและ
เป็ นส่วนตัว ในกรณีเพิ่งเริ่ มสร้ างปฎิสมั พันธ์ ในระยะแรก หรื อ ผู้ให้ ข้อมูลไม่สะดวกจะออกมาพบจะมี
การสนทนาผ่านช่องทางอื่น เช่น การพู ด คุ ย ทางโทรศัพ ท์ หรื อช่องทางออนไลน์ ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล 1 คน ใช้ เวลาประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัว่ โมงในแต่ละครัง้ พร้ อมทังขออนุ
้
ญาตเก็บ
ข้ อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้ องการรังแก หากมีปรากฏและผู้ให้ ข้อมูลหลักยินยอมให้ เข้ าถึง
4. ผู้วิจยั สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักควบคู่ไปกับการสังเกตอย่างมี สว่ นร่ วมในพื ้นที่วิจยั โลกไซ
เบอร์ ในบางกรณีที่สามารถสังเกตในพื ้นที่ออนไลน์ของกรณีศึกษาได้ เพื่ อเป็ นข้ อมูลเสริ มในวิเคราะห์
ในประเด็ น กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่ อนไขที่ เ กี่ ยวข้ องด้ วยระเบี ยบวิ ธี การที่ เรี ยกว่า
Cyber ethnography คือการนาตัวเองเข้ าไปมีบทบาทเป็ นสมาชิกคนหนึง่ ที่ใช้ วิธีสงั เกตอย่างมีสว่ นร่วม
ในชุมชนโลกไซเบอร์เป็ นหลัก
7. ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลตามความสะดวกของผู้ให้ ข้อมูล โดยสลับกับการตรวจสอบความครบถ้ วน
ของข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
จากขันตอนการด
้
าเนินการระหว่างลงสูส่ นามวิจยั ข้ างต้ น มีประเด็นเพิ่มเติมที่ผ้ วู ิจยั พิจารณา
คือ ผู้วิจยั ต้ องปรับตัวและปรับเปลี่ยนเทคนิคให้ เหมาะสมกับสภาพสนามวิจยั อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง การเก็ บ ข้ อมูล ในโลกไซเบอร์ ที่มี ล ักษณะเป็ นพลวัต มี ก ารเก็ บ ข้ อมูลและหลัก ฐานแวดล้ อมของ
กรณี ศึกษาอย่างเป็ นระบบชัดเจน ละวางอคติหรื อการตัดสินตีตราที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างการทาวิจยั
โดยเฉพาะเมื่อได้ รับรู้ รับฟั ง มองเห็นเรื่ องราวการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่สงั คมให้ ค่าเชิงลบในฐานะ
ปั ญ หาสังคม ผู้วิจัย ควรเข้ าถึงความรู้ สึก ทัศ นะส่วนตัวของกรณี ศึ ก ษาอย่ างตามสภาพจริ ง ที่ เ ป็ น
หลีกเลี่ยงตัดสินว่าถูกผิดดีชวั่ อย่างไรตามคติความคิดเดิ มของผู้วิจยั ดังนัน้ ผู้วิจยั มี ช่วงเวลาทบทวน
ตนเองในฐานะ “ผู้วิจยั ” อยู่เป็ นระยะ และสะท้ อนตนเองผ่านบันทึกภาคสนาม นอกจากนี ้ต้ องยึดมัน่ ใน
จริ ยธรรมทางการวิจยั เป็ นที่ตงั ้ เนื่องจากประเด็นที่ศึกษาเป็ นเรื่ องอ่อนไหว ต้ องระมัดระวังรอบคอบเป็ น
พิเศษ
ส่วนการเปิ ดเผยตนเองต่อกรณี ศึกษาหรื อผู้ ใ ห้ ข้อมูลคนอื่นๆนัน้ ผู้วิจยั มี การเปิ ดเผยตนใน
ฐานะนิ สิ ต ปริ ญ ญาเอกคนหนึ่ง ที่ ก าลัง ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ ใ นหัว ข้ อ การรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ ต่ อ
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กรณี ศึกษาและผู้ให้ ข้อมูลทุกคน เพื่อเป็ นการชี ้แจงจุดประสงค์ ของการวิ จยั อย่ างตรงไปตรงมาและ
สร้ างความไว้ วางใจจากความชัดเจนดังกล่าว ส่วนการสังเกตในโลกไซเบอร์ ตามแนวทางเบื ้องต้ นของ
ระเบี ยบวิธีชาติพันธ์วรรณาโลกไซเบอร์ นนั ้ ผู้วิจยั ไม่ได้ เผยตัวตนในฐานะนักวิจยั ภายใต้ การศึกษาใน
บริ บทดังกล่าว เนื่องจากต้ องการดารงสภาวะธรรมชาติ ของพืน้ ที่ พฤติกรรม แบบแผน และวัฒนธรรม
ให้ เป็ นไปอย่างปกติวิสยั มากที่สดุ เพื่อเข้ าถึงสภาพเหตุการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิดขึ ้นจริ งและ
บริ บทที่เกี่ยวข้ องโดยที่ผ้ วู ิจยั ไม่ได้ มีสว่ นในการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่นนทั
ั ้ งทางตรงและทางอ้
้
อม
ช่ วงหลังออกจากสนามการวิจัย
เมื่อผู้วิจยั ได้ สมั ภาษณ์กรณีศึกษา รวบรวมข้ อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้ องหลากหลายแหล่ง และ
ได้ ฝังตัวอยู่ในสนามวิจยั โลกไซเบอร์ จนกระทัง่ ได้ ข้อมูลลุม่ ลึกมากเพียงพอที่จะตอบคาถามการวิจยั ได้
อย่างชัดเจนแล้ ว ผู้วิจยั ยังไม่ได้ ออกจากสนามในทันที แต่เป็ นการถอดถอนอย่างค่อยเป็ นค่อยไปควบคู่
กับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่พิจารณาแล้ วว่ามีทิศทางข้ อค้ นพบที่ชดั เจนและไม่พบข้ อมูลสาคัญที่
แตกต่างไปจากข้ อมูลที่มีอยู่แล้ วในประเด็นที่ทาการศึกษา
ช่ วงค้ นหาแนวทางป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
เมื่อได้ ข้อมูลที่ต้องการอย่างครบถ้ วน ผู้วิจยั จึงออกจากสนามวิจยั และสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. กาหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ แก่ นักวิชาการ/นักวิจยั ด้ าน
การรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ด้ านจิต วิทยาวัย รุ่ น ผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษาปั ญ หาการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ กับ
เยาวชน จานวน 4 คน
2. ทาหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ และชี ้แจงวัตถุประสงค์การวิจยั
3. สัม ภาษณ์ ผ้ ูเ ชี่ยวชาญ โดยเสนอข้ อมูล จากการลงภาคสนาม พร้ อมทัง้ ขอแนวทางการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่คาดว่าสามารถทาได้ จริ ง
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
5. ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์

การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ทาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลเพื่อประเมิ นความถูกต้ องและความ
น่าเชื่อถื อของข้ อมูลโดยวางแผนออกแบบการวิจยั การเก็ บข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
1. ความเชื่อถือได้ (Credibility)
การวิจยั ครัง้ นี ้ถูกดาเนินการเพื่อให้ เกิดความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลด้ วยการเก็บข้ อมูลจากหลาย
แหล่ง (Data triangulation) ได้ แก่การสัมภาษณ์ เยาวชนผู้มีประสบการณ์ ตรงเกี่ ยวกับการรัง แกผ่าน
โลกไซเบอร์ และบุคคลรอบข้ าง เช่น ครอบครัว เพื่ อนที่ทราบเหตุการณ์ มี การเก็ บข้ อมูล จากเอกสาร
หลักฐานทางดิจิทลั และสัญญะในโลกไซเบอร์ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมอธิบายปรากฏการณ์ โดยมีการการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลจากการสะท้ อนกลับของผู้ให้ ข้อมูล (Member check) ทังในระหว่
้
าง

50
การสัมภาษณ์ เช่น ย้ อนถามคาถามเกี่ยวกับเรื่ องเดิมหากเข้ าใจไม่ชดั เจน ใช้ ประโยคสะท้ อนความคิ ด
ความรู้ สกึ ของผู้ให้ ข้อมูลให้ กระจ่าง หรือสรุ ปการเล่าเรื่ องของผู้ให้ ข้อมูลให้ ฟังอีกครัง้ ในประเด็นสาคัญ
หรื อหลังสัมภาษณ์เสร็ จ และมีการตรวจสอบข้ อมูล หลัง จากการถอดเทปโดยการให้ ผ้ ูให้ ข้อมู ล อ่ าน
บันทึกการถอดเทปเพื่อยืนยันความถูกต้ องอีกครัง้
นอกจากนี เ้ มื่ อ เขี ย นรายงานการวิ จัย ผู้วิจัย บรรยายถึ ง วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อมูล การวิ เ คราะห์
เชื่อมโยงข้ อมูลอย่างละเอียด เผยถึงประสบการณ์ ของกรณี ศึกษาอย่ างเข้ มข้ น ยกตัวอย่างคาพูด ที่
สะท้ อนความคิ ด ของกรณี ศึก ษาอย่ างชัด เจนในประเด็ นที่ ค้ น พบ (Thick description) และมี ก าร
ตรวจสอบและตระหนักในอคติของตนเองต่อสิ่งที่ได้ พบเจอในการทาวิจยั (Reflexivity) โดยสะท้ อนสิ่ง
ที่เกิ ดขึ ้นภายในใจ และพยายามวางอคติ หรื อการตัดสินตี ตรานัน้ เพื่ อให้ ข้อค้ นพบที่ได้ จากการวิ จัย
สะท้ อนสภาพความจริ งที่เป็ นให้ ได้ มากที่สุดและถูกกระทบจากอคติ ที่ไม่เป็ นธรรมของผู้วิจยั ให้ น้ อย
ที่สดุ
2. ความไว้ วางใจได้ (Dependability)
นอกจากการทาวิจัย ตามระเบี ย บวิ ธี การอย่ า งเป็ นระบบแล้ ว การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี ก ารพัฒนา
ฐานข้ อมูลของกรณีศึกษา (Case study database) เพื่ อจัดเก็ บข้ อมูลในการวิจยั อย่างเป็ นหมวดหมู่
และประกอบด้ วยข้ อมูลตามองค์ประกอบที่สาคัญสาหรั บการวิจยั แบบกรณี ศึกษา เช่น ข้ อมูลการนัด
หมายแต่ละครัง้ การถอดเทป บันทึกภาคสนาม คาสัมภาษณ์ ข้ อสังเกต หลักฐานต่างๆที่เกี่ ย วข้ อง
บรรยากาศการทาวิจยั การสะท้ อนตัวตนของผู้วิจยั เป็ นต้ น โดยมีการพัฒนาปรับรู ปแบบให้ เหมาะสม
มี หลักฐานการพัฒนาข้ อมูลอย่างชัดเจน ไม่สบสน ช่วยให้ มั่นใจได้ ว่า ข้ อค้ นพบจากการวิจยั เกิดจาก
การหาความรู้อย่างเป็ นระบบและไว้ วางใจได้
3. ความยืนยันผลการวิจัย (Confirmability)
การวิจยั ครัง้ นี ้จะมีการอธิบายขันตอนการท
้
าวิจยั ให้ ชดั เจน ที่มาของข้ อมูล การจัดการข้ อมูล
จนน าไปสู่ข้ อ ค้ นพบที่ เ กิ ด จากการวิ จัย อย่ า งเป็ นระบบ เอื อ้ ให้ ผ้ ู อ่ า นเกิ ด ความเข้ า ใจ ติ ด ตาม
กระบวนการต่างๆ และเห็นภาพตามได้ เป็ นส่วนหนึง่ ที่ชว่ ยยืนยันในผลการวิจยั
4. การถ่ ายโอนผลการวิจัย (Transferability)
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยใช้ ระเบี ยบวิธีแบบ
กรณีศึกษาเป็ นหลัก ซึง่ มีความเฉพาะเจาะจงในแง่ของประสบการณ์บุคคลและบริ บทที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้
ข้ อค้ นพบจากงานวิจยั นี ้อาจไม่สามารถเป็ นตัวแทนอ้ างอิงไปยังการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในทุกกรณี ได้
อี ก ทัง้ การเป็ นตัวแทนอ้ างอิงก็ ไม่ได้ เ ป็ นความมุ่ง หมายเดิ มของงานวิ จัย ชิน้ นี ้ หากแต่ ผ้ ูวิจัย ทาการ
บรรยายถึงรายละเอียดของงานวิจยั ทังบริ
้ บทของการศึกษา การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ นาไปสู่ข้อ
ค้ นพบ เพื่อให้ ผ้ อู า่ นงานวิจยั เข้ าใจในรายละเอียดของงานวิจยั ชิ ้นนี ้และพิจารณานาไปใช้ ต่อได้ โดยการ
เปรี ยบเทียบองค์ประกอบร่วมในด้ านต่างๆที่ใกล้ เคียงกัน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นควบคู่กบั การเก็บรวบรวมข้ อมูล การตรวจสอบ
ความครบถ้ วนและความถูกต้ องของข้ อมูล อยู่ตลอดเวลา กล่าวคื อ ในทุกครัง้ ที่มีการเก็ บข้ อมูลจาก
แหล่งใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นคาสัมภาษณ์ บทสนทนา เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่าน
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โลกไซเบอร์ ที่ได้ จากผู้ใ ห้ ข้อมูล ผู้วิจัย นามาบันทึกและจัด ระเบี ยบหลัง ได้ ข้อมูล โดยวิ เ คราะห์ตาม
ขันตอนเมื
้
่อได้ ข้อมูลใหม่เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ และข้ อมูลที่เก็ บ เพิ่ มเติ มในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ วนเป็ นวงจร
เช่นนี ้ ตังแต่
้ เริ่มต้ นเก็บข้ อมูลไปจนถึงข้ อมูลอิ่มตัว ลุม่ ลึกเพียงพอที่จะสรุ ปเป็ นข้ อค้ นพบ
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้มีขนตอนหลั
ั้
กในการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของไมค์; ฮิวเบอร์
แมน และโซลดาน่า (Miles; Huberman; &Saldaña. 2014) ซึง่ มีขนตอนการวิ
ั้
เคราะห์ข้อมูลที่ชดั เจน มี
เทคนิคเป็ นรู ปธรรม และ ยกระดับข้ อมูลให้ กลายเป็ นข้ อค้ นพบที่มีความเป็ นหลักการและเป็ นเหตุเป็ น
ผลมากยิ่ งขึน้ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอนได้ แก่ การส ารวจข้ อมูล (Exploring), การพรรณาข้ อมูล
(Describing), การจัดลาดับข้ อมูล (Ordering), การอธิ บายข้ อค้ นพบ (Explaining) และการพยากรณ์
จากข้ อมูล (Predicting) ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี ้
1. การสารวจข้ อมูล (Exploring)
การสารวจข้ อมูล คือการสารวจดูข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาแล้ วจัดให้ เป็ นระบบระเบียบ เสมือน
ต้ นร่ างแรกของการนาเสนองานวิ จัย แต่ เ ป็ นร่ างชั่วคราวที่ ทาให้ เ ห็ นรายละเอี ยดต่ างๆในภาพรวม
ทังหมด
้
ช่วยให้ ผ้ วู ิจยั จัดการกับข้ อมูลที่มีอยู่มากมายให้ อยู่ในรู ปแบบที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ และ
นาเสนอต่อไป รวมทัง้ ช่วยให้ ค้ นหาแนวทางการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ที่ เ หมาะสมส าหรั บ งาน ลดความ
ครุ มเครื อของข้ อมูลให้ กลายเป็ นโครงร่ างขึ ้นมา โดยแบ่งการสารวจออกเป็ น 3 ประเด็ นได้ แก่ 1) การ
สารวจความก้ าวหน้ าในสนามวิจยั โดยจัดทาระบบ แบบฟอร์ ม ตารางสรุ ปการลงสนามหรื อสัมภาษณ์
ผู้ใ ห้ ข้อมูล 2) การส ารวจประเด็ นส าคัญ ในการวิ จัย จัด แยกองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ของข้ อมูล ตาม
ประเด็ นสาคัญของการวิจยั และ 3) การสารวจความก้ าวหน้ าในการเขียนงานวิจยั เป็ นระบบ ติ ดตาม
การออกแบบการเขียนงานวิจยั ที่เกิดขึน้ อย่ างต่อเนื่อง และปรับให้ เข้ ากับข้ อมูลที่ถูกเก็ บเข้ ามาใหม่
เรื่ อยๆ
จากแนวทางข้ างต้ นผู้วิจยั ทาการสารวจและจัดระเบียบข้ อมูลทุกครัง้ ที่เก็บรวบรวมข้ อมูล คือ
มี การสารวจว่าการเก็บข้ อมูลแต่ล ะครัง้ ได้ ข้อมูลอะไรมาบ้ าง แบ่งออกได้ เป็ นประเด็ นใดบ้ าง ข้ อมูล
ใดบ้ างที่สาคัญ คัดแยกข้ อมูล จัดระเบียบข้ อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ออกตามประเด็นที่ศึกษา
จัดทาโครงสร้ างการนาเสนองานวิจยั เบื ้องต้ นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ สามารถสื่อสารเนื ้อหาสาระที่สาคัญได้ อย่างเหมาะสม ตรงประเด็น และเป็ นประโยชน์มากที่สดุ
2. การพรรณาข้ อมูล (Describing)
การพรรณาข้ อมูลเป็ นขันตอนที
้
่ผ้ วู ิจยั ต้ องพิ จารณาว่าข้ อมูลที่เก็ บมาได้ นนั ้ บ่งบอกถึง อะไร
โดยทาการลดทอนข้ อมูลให้ เป็ นสาระสาคัญที่กระชับและมีความหมายภายใต้ ประเด็นที่ศึกษา และเห็น
ถึงความเชื่อมโยงที่อยู่ภายในตัวของข้ อมูล การพรรณาข้ อมูลจึงเป็ นขันตอนที
้
่มีการบรรยายว่าสิ่ง ที่พบ
ในข้ อมูลนันคื
้ อ “อะไร” โดยแบ่งเป็ นการพรรณาผู้ให้ ข้อมูล การพรรณาประเด็ นที่ศึกษาว่าผู้วิจัย พบ
อะไรบ้ างในสนามวิจยั และ การพรรณาถึงพฤติกรรมหรื อประสบการณ์ของผู้ให้ ข้อมูลถ่ายทอดออกมา
ในขัน้ ตอนนี ้ ผู้วิจัย นาข้ อมูล ที่ ไ ด้ จัด ระบบจากขัน้ ตอนการส ารวจข้ อมูล มาทาการพรรณา
เชื่อมโยงกับประเด็นการวิจยั ให้ สะท้ อนถึงความหมายที่สาคัญ และสามารถถ่ายทอดความจริ งที่พบให้
เกิดการเห็นภาพอย่างชัดเจนมากที่สดุ ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะของกรณีศึกษาทังภู
้ มิหลัง บุคลิกภาพ การ
ใช้ เทคโนโลยี ประสบการณ์เกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่สะท้ อนความเป็ นตัวตนของกรณี ศึก ษา

52
พรรณาสนามการวิจยั ในโลกไซเบอร์ในด้ านความเป็ นมา ลักษณะพื ้นที่ วิธีการใช้ งาน บรรยากาศ การ
ปฏิสมั พันธ์ของผู้คน เหตุการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่พบอย่างเป็ นขันตอนและเห็
้
นภาพชัดเจน
และพรรณาถึงแก่นสาระของข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกต สัมภาษณ์ และหลักฐานสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์
3. การจัดลาดับข้ อมูล (Ordering)
การจัด ล าดับ ข้ อมูล คื อกระบวนการจัด กลุ่ม แยกประเด็ น หรื อจัด ทาข้ อมูล เป็ นแผนภาพ
ขันตอน
้
หรื อกระบวนการที่ชี ้ให้ เห็นถึงโครงสร้ างการเชื่อมโยงที่ซบั ซ้ อนของประเด็นที่ทาการศึกษาซึง่
ได้ มาจากผู้ให้ ข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้ อง แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทคือ การจัดลาดับตามลักษณะเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป การจัดลาดับตามกระบวนการ ซึง่ สะท้ อนถึงเส้ นทางของประเด็ นที่ศึกษาจากส่วนย่ อย
รวบรวมเป็ นภาพใหญ่ และการจัด ลาดับตามสิ่งที่ถูกศึกษา ซึ่ง เชื่อมโยงบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อพืน้ ที่
ตามลักษณะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นการวิจยั
จากความหมายข้ างต้ น ผู้วิจยั นาการจัดลาดับมาปรับใช้ กบั การวิจยั ครัง้ นี ้โดยการเชื่อมโยง
ข้ อมูล ตามประเด็ นที่ศึก ษา โดยในเบื อ้ งต้ นจะใช้ รูป แบบการจัด ล าดับ ตามกระบวนการและการ
จัดลาดับตามสิ่งที่ถูกศึกษามาปรับใช้ เนื่องจากเป็ นการจัดระบบที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การวิ จยั
ที่สนใจศึกษาความหลากหลายของบุคคล และกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เช่น การให้ มุมมอง
ต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ผู้วิ จยั ทาการเปรี ยบเทียบมุมมองและบริ บทที่สาคัญระหว่างกรณีศึกษา
ว่ามองปรากฏการณ์ดงั กล่าวเหมื อนหรื อต่างกันในแง่มุมใด คุณค่าและบทเรี ยนจากประสบการณ์ ก าร
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่มีต่อชีวิตว่าแตกต่างกันอย่างไร รวมทัง้ จัดเรี ยงผู้ให้ ความหมายที่เข้ มข้ นสุดโต่ง
ไปจนถึงผู้ให้ ความหมายแบบทัว่ ๆไป (การจัดลาดับตามสิ่งที่ถูกศึกษา) หรื อในประเด็นที่ต้องการศึกษา
กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ ใช้ การจัดลาดับตาม
กระบวนการเพื่อสะท้ อนถึงความเชื่อมโยงตามขันตอนหรื
้
อเงื่อนไขที่สาคัญ
4. การอธิบายข้ อค้ นพบ (Explaining)
คือการอธิบายสิ่งที่อยู่เบื อ้ งหลังการเชื่อมโยงข้ อมูลเหล่านันเพื
้ ่ อตอบคาถามว่า “ทาไม” จึง
เป็ นเช่นนัน้ หรื อทาไมจึงเกิดปรากฏการณ์ นนขึ
ั ้ ้น เป็ นการบรรยายถึงความซับซ้ อนของปรากฏการณ์
และบริ บทที่เกี่ยวข้ องอย่างเข้ มข้ น ชี ้ให้ เห็นถึงที่มาที่ไป สิ่งใดเกิ ดก่อนสิ่งใด รวมทัง้ สะท้ อนถึง สิ่ ง ที่
ศึกษาตามประเด็นของการวิจยั ในลักษณะวัฏจักรที่เคลื่อนไปข้ างหน้ าหรื อย้ อนกลับได้ และเห็นถึงสิ่งที่
แฝงเร้ นอยู่ภายใต้ ปรากฏการณ์ ทไี่ ม่อาจเห็นได้ ชดั เจนหากไม่ทาการวิจยั อย่างไรก็ตาม แม้ จะเป็ นการ
สรุ ปสิ่งที่ค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้ มข้ นและเป็ นระบบเพียงใด ก็เป็ นเพียง “การสนับสนุน”
คาตอบของปรากฏการณ์ เท่านัน้ ไม่ใช่เป็ น “การพิสจู น์” ตามฐานคิดทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ นักวิจยั
ต้ องไม่ตีความเกินขอบเขตข้ อมูลที่มีอยู่ หรื อตัดสินใจว่าเป็ นความจริ งที่ถูกต้ องแม่นยาที่สดุ
สาหรับการอธิบายข้ อค้ นพบนัน้ แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
ที่ศึกษาหรือเงื่อนไขต่างๆที่สาคัญ การอธิบายเส้ นทางการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ ที่ศึกษา และ
การอธิบายเชื่อมโยงความเป็ นเหตุเป็ นผลของเหตุการณ์หรื อสิ่งที่ศึกษา
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นอกจากนี ้ผู้วิจยั มีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่างกรณีศึกษาด้ วย การวิเคราะห์ ข้าม
กรณีศึกษา (Cross-case analysis) โดยการเปรี ยบเทียบระหว่างกรณีศึกษาในประเด็นมุมมองต่อการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ความหมายของประสบการณ์ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ต่ อชี วิต กระบวนการ
สาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพื่ อหาจุดร่ วมจุดต่างและนัยยะที่
เกี่ยวข้ องแล้ วพัฒนาเป็ นการอธิบายแบบแผนในภาพรวมของปรากฏการณ์ รวมทังวิ
้ เคราะห์สญ
ั ญะใน
โลกไซเบอร์ (Artifacts)เช่น ข้ อความ ภาพ คลิปวีดีโอ และฟั งค์ชนั่ การใช้ งานในช่องทางที่เกี่ยวข้ องกับ
การรั ง แกผ่า นโลกไซเบอร์ ต ามแนวทางการวิ เ คราะห์ สั ญ ญะ (Semiotic analysis) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความหมายที่ซอ่ นอยู่ในสัญญะ และกระบวนการทางานทางสังคมของสัญญะที่เกี่ยวข้ องกับการรัง แก
ผ่านโลกไซเบอร์ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญ เนื่องจากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ใช้ สญ
ั ญะเหล่ านี ้เป็ นตัวกลางใน
การรังแกกัน โดยที่ไม่ต้องเผชิญหน้ ากันตัวต่อตัว
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญใช้ วิธีการวิเคราะห์ เนื อ้ หา
(Content analysis) มาวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ แล้ วทาการสรุ ปแนวทางป้ องกัน
และแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ส่วนวิธีการจัดการข้ อมูลสาหรับการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการจัดระบบระเบี ยบข้ อมูล จัดหมวดหมู่
และลงรหัส ทังข้
้ อมูลที่เป็ นข้ อความตัวอักษร รู ปภาพ หลักฐานดิ จิทลั หรื อคลิปวิดีโอ ด้ วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป NVivo 12

จรรณยาบรรณในการทาวิจยั
ผู้วิจยั คานึงถึงจริ ยธรรมในการวิ จยั ในประเด็ นปั ญ หาที่เกี่ ย วข้ องกับ “การรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ” ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. ผู้วิจยั สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลในสถานที่เงียบสงบและเป็ นส่วนตัวเพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเกิดความ
สบายใจที่จะพบปะพูดคุยเรื่องการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ซึง่ เป็ นประเด็นที่ออ่ นไหว เป็ นความลับส่วนตัว
2. ผู้วิ จัย ได้ ค านึง ถึ ง การปกป้ อ งสิ ท ธิ แ ละความลับ ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ด้ วยการขออนุ ญ าต
บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ทกุ ครัง้ และมีเพียงผู้วิจยั คนเดียวเท่านันที
้ ่สามารถเข้ าถึงไฟล์เสียงที่บันทึกนี ้
ได้
3. ผู้วิจยั ดาเนินการถอดเทปด้ วยตนเองและใช้ นามสมมุติแทนชื่อจริ งของผู้ให้ ข้อมูล ทุก คน
และจะไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆที่บุคคลโดยทัว่ ไปจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ใ ห้ ข้อมูลได้
4. หากผู้ให้ ข้อมูลรู้ สึกอึดอัดไม่สบายใจ ไม่ต้องการตอบคาถามหรื อสนทนากับผู้วิจยั ไม่ ว่า
กรณี ใด ผู้ให้ ข้อมูลมีสิทธิยุติการสัมภาษณ์ ในครัง้ นัน้ หรื อออกจากการเป็ นผู้ร่วมการวิจยั เมื่อใดก็ได้ ที่
ต้ องการ
5. แม้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นประเด็ นอ่อนไหวที่เกี่ ยวข้ องกับจริ ยธรรมอันดีงาม ซึ่งถื อ
เป็ น “การกระทาผิดต่อศีลธรรม หรื อในบางกรณี ถือว่าผิดกฏหมายพรบ. ว่าด้ วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรืออื่นๆ” แต่ในฐานะผู้วิจยั ต้ องดารงไว้ ซงึ่ บทบาทในการปกป้องสิทธิ
ของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นอันดับแรก โดยปกปิ ดตัวตนที่แท้ จริ งของผู้ร่วมการวิจยั เป็ นความลับ
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6. การทาหน้ าที่เป็ นนักวิจยั ที่คานึงถึงประโยชน์ต่อตัวผู้ให้ ข้อมูลและสังคมเป็ นที่ตงั ้ บางครัง้
ผู้วิจยั อาจต้ องสวมบทบาทเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาต่อเยาวชนผู้เผชิญปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ตาม
ความเหมาะสมเช่น กรณีที่เยาวชนแสดงเจตนาว่าต้ องการความช่วยเหลื อเพื่ อให้ ปั ญหาทุเ ลาหรื อ
เป็ นไปในทางที่ดีขึ ้น
7. หากพบเยาวชนผู้รังแกที่เสี่ยงจะก่อความรุ นแรงมากขึ ้นหรื อทาให้ สถานการณ์บานปลาย
จนควบคุมได้ ยาก อาจนาไปสู่อนั ตรายร้ ายแรงต่อเยาวชนทังผู
้ ้ รังแกและถูกรังแกในทางร่ างกาย จิตใจ
ผู้วิจยั จาเป็ นต้ องช่วยยับยังแก้
้ ไขสถานการณ์ตามความเหมาะสม
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บทที่ 4
เปิ ดประสบการณ์ การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ จากกรณีศึกษาเยาวชน
ในบทนี ้ผู้วิจยั จะนาเสนอเรื่ องราวของกรณี ศึกษา 8 คน ในรู ปแบบเรื่ องราวของเหตุการณ์ ที่
ต่ อเนื่ องกัน แยกประเด็ นตามเหตุการณ์ หลัก ที่ เกี่ ยวข้ องกับการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ และจัด เรี ยง
เนื ้อหาตามลาดับเวลาเพื่อให้ งา่ ยต่อการติดตามเรื่ องราวของกรณีศึกษาและสอดคล้ องกับกระบวนการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในวัตถุประสงค์ หลักของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ สาหรับเนื ้อหาที่นามาเสนอนัน้
ผู้วิจยั คัดเลือกจากความเกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ บริ บททางสังคมและจิต ใจทังในโลกจริ
้
ง
และโลกไซเบอร์ ครอบคลุมองค์ประกอบด้ านบุคคล พฤติกรรม ความคิด ความรู้ สกึ ฉาก สัญญะ และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
ในลาดับแรก ผู้วิจยั ขอสรุปลักษณะของกรณีศึกษาทังหมด
้
ดังตาราง 1
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ตาราง 1 สรุปรายละเอียดของกรณีศึกษา
ชื่อสมมุติ

อายุ

อายุเมื่อ
เกิด
เหตุการณ์

เพศ

1. เกรซ

22

19

หญิง

นักศึกษาปี ที่ 4

2. ต้ นข้ าว

19

17

หญิง

นักศึกษาปี ที่ 1

3. เฟรน

19

18 และ 19 หญิง

นักศึกษาปี ที่ 1

4. มิวสิค

19

16

ชาย

นักศึกษาปี ที่ 1

5. ดาว

19

18 และ 19 หญิง

นักศึกษาปี ที่ 1

6. พราว

24

24

7. กอล์ฟ

19

19

จบการศึ ก ษา
แล้ ว
ช า ย นักศึกษาปี ที่ 1 กทม./ กทม.
(เพศที่
สาม)

8. กุ๊บกิ๊บ

19

19

หญิง

หญิง

การศึกษา

ภูมลิ าเนา/
จังหวัดที่อาศัย

ประสบการณ์ เกี่ยวกับการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
ประเภท
สถานะ
ระยะเวลา
(จานวน
เหตุการณ์ )
กทม./ ชลบุรี
- Harassment
ผู้ถกู รังแก (1) 3 ปี กว่า
- Exclusion
กทม. / กทม.
- Harassment
ผู้ถกู รังแก (1) 2 ปี
- Exclusion
กทม. / กทม.
- Denigration
ผู้ถกู รังแก (2) 1 เดือน
1 ปี (ยังไม่สิ ้นสุด)
กทม./กทม.
- Sexting
ผู้ถกู รังแก (1) 2 ปี กว่า
- Cyberstalking
กทม. / เชียงใหม่ - Harassment
ผู้ถกู รังแก (2) 2 อาทิตย์
- Denigration
ชลบุรี/ กทม.
- Flaming
ผู้ถกู รังแก (1) 3 เดือน

- Sexting
- Denigration
- Harassment
- Exclusion
- Impersonation
นักศึกษาปี ที่ 1 สมุท รปราการ/ - Cyberstalking
กทม.

ที่มาของกรณีศึกษา

การแนะนาต่อ
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
การแนะนาต่อ
การแนะนาต่อ

ผู้ถกู รังแก
(หลายครัง้ )

1 ปี (ยังไม่สิ ้นสุด)

แบบสอบถาม

ผู้ถกู รังแก (1)

8 เดือน

แบบสอบถาม
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กรณีศึกษาที่ 1

เกรซ: กรณีศึกษาผู้เปลี่ยนผ่ านความเลวร้ ายในโลกไซเบอร์ เป็ นพลังเยียวยาชีวิต
บ่ายคล้ อยวันหนึ่ง ผู้วิจัย ได้ รับการติ ดต่อผ่านทางไลน์ (Line) จากนัก ศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคตะวันออก เธอเป็ นผู้ประสานงานการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ของคณะนิเ ทศศาสตร์ ที่ผ้ ูวิจยั ทราบข่าวช้ าไปเพี ยง 1 วันหลังจัดงาน ผู้วิจยั จึงติ ดต่อไปยัง ผู้
ประสานงานว่าอยากพูดคุยกับนักศึกษาที่เคยมี ประสบการณ์ เรื่ องดังกล่าวซึ่ง เป็ นกรณี ศึกษาบนเวที
แห่ง นัน้ ด้ วย หลังจากนัน้ 2 วัน ผู้วิจัย ได้ รับการติ ดต่อ มาว่านักศึ กษาคนนัน้ ยิ นดี จะให้ พบปะพูดคุย
ผู้วิจยั จึงรีบนัดหมายเธอ และเราก็ได้ พบกันในไม่กี่วนั ต่อมาที่ห้างสรรพสินค้ าแห่งหนึง่ ใจกลางกรุ งเทพฯ
เกรซ นักศึกษาวัย 19 ปี เดินเข้ ามาทักทายตรงจุดนัดหมาย เมื่อแรกพบ เธอดูสดใสร่าเริ ง ยิ ้ม
ง่าย นัน่ ทาให้ การคุยกันราบรื่ นตัง้ แต่ครัง้ แรก เมื่ อมองผิวเผินเกรซอาจเป็ นหญิงสาวธรรมดาทัว่ ไป พูด
ฉาดฉานมีจงั หวะจะโคน มั่นใจในตัวเอง มี บุคลิกและการแต่งตัวที่ทะมัดทะแมง แท้ จริ งแล้ วเธอเป็ น
หนึ่งในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าที่ต้องต่อสู้กบั ความอยากตายมาหลายปี เป็ นการต่อสู้ที่ทรมานและยาวนาน
เธอผ่านเหตุการณ์มากมายแต่ก็ยืนหยัดมาได้ และเปลี่ยนวิกฤตชีวิตจากการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์
กลายเป็ นพลังเยียวยาตนเอง ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงตังชื
้ ่อสมมุติให้ เธอว่า “เกรซ”
เกรซเข้ ามาเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแห่ง หนึง่ แถบภาคตะวันออก มา 4 ปี แล้ ว
โดยอาศัยอยู่หอพักกับเพื่อนอีก 2 คน ไปๆมาๆบ้ านที่กรุ งเทพฯในวันหยุด เดิมอาศัยอยู่กบั ป้า น้ า ยาย
และน้ องสาว ส่วนแม่ไปทางานที่จ. ชลบุรีและจะกลับมาเป็ นระยะๆ แม่ของเกรซแยกทางกับพ่อตังแต่
้
เกรซยังเด็ก แต่เกรซก็ยังไปมาหาสู่ติดต่อกับพ่อเรื่ อยๆ เกรซเล่าว่าแม่เลี ้ยงเธอมาแบบให้ อิสระในการ
ตัด สิ นใจค่อนข้ างมากแทบทุกเรื่ อง ทาให้ เ กรซมัก ได้ คิ ดและตัดสิ นใจสิ่ งต่ างๆด้ วยตัวเองมาตลอด
เว้ นเสียแต่เรื่องการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยที่ทางครอบครัวและตระกูลคาดหวังให้ เธอสอบติดแพทย์ และ
นัน่ กลายเป็ นจุดเปลี่ยนชีวิตของเธอในเวลาต่อมา ซึง่ กระทบวิถีชีวิต สภาพจิตใจ การปรับตัวทางสังคม
ของเธออย่างมากมาย
จุดเริ่ มต้ นของวิกฤตชีวิต
หลังจากจบม.6 เกรซใช้ ความพยายามอย่างมากเพื่อ สอบเข้ าคณะแพทยศาสตร์ ตามความ
คาดหวังของครอบครัว ปรากฏว่าคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่จะยื่นสมัคร เธอจึงเครี ยดมากและสับสนว่า
จะเรี ย นต่อที่อื่นหรื อสอบแพทย์ ใ หม่ปีหน้ า คิ ด วนเวี ย นซา้ ไปมากระทั่ง กิ นไม่ ได้ นอนไม่หลับ ร้ องไห้
ติดต่อกัน 8 วัน คุณภาพชีวิตย่าแย่
การทีเ่ ราเป็ นลูกคนโต แล้วในตระกูลเรา มี แค่เรากับน้องเราที ่อยู่ในกรุงเทพ คื อแบบ educate ดี
นึกออกป่ ะคะ มีพี่สาวอี กคนนึงอยู่โคราช ตระกูลเราก็ ไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเขามาก แล้วทีนี้ ก็ มา
ลงทีเ่ ราเพราะเราเป็ นหลานคนโต ที นี้ ตัง้ แต่เด็กแต่เล็กเลย ทีบ่ ้านก็ จะบอกว่า แบบ ต้องเป็ น
หมอนะ ตามแบบฉบับครอบครัวไทย อะไรแบบนี ้ ต้องเรี ยนสายวิ ทย์ นะ คื อเราก็ ไม่ได้ขดั ขื น
อะไร ก็ทาได้ จนถึงมาสอบต้องผ่าน 7 วิ ชาสามัญ 30 คะแนน แต่ว่าเกรซอ่ะ ทาไม่ได้ มี คณิ ต
กับวิ ทย์มงั้ คะ ทีต่ ่ากว่า 30 มันเลยทาให้เราอ่ะ ถึงคะแนนอย่างอื ่นดี แต่มนั ก็ ไม่สามารถยื ่นเข้า
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แพทย์ ได้แล้ว แล้วคื อเกรซก็ เครี ยดมาก เพราะรู้สึกว่าทุกคนคาดหวังกับเกรซไว้ เกรซก็ เครี ยด
มาก จนเรารู้สึกว่า เฮ้ย ทาไงดี วะ ตอนนัน้ ร้ องไห้ เป็ นวันทีเ่ ราร้องไห้มากทีส่ ดุ ในชี วิต ร้องไห้หนัก
มาก! (เน้นเสียง)
เมื่อครอบครัวเห็นว่าความสดใสร่ าเริ งของเกรซหดหายไปกลายเป็ นความเครี ยดเข้ ามาแทนที่
เธอไม่กินข้ าว ตึงเครียดตลอดเวลา ครอบครัวจึงให้ เธอตังต้
้ นใหม่ แต่ในที่สดุ ก็บอกให้ เธอสอบเข้ าเรี ย น
คณะทางวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ไปก่อน ซึ่งการเข้ าไปเรี ยนในคณะที่เธอไม่ไ ด้ เลือกและ
อยู่ในสิ่งแวดล้ อมใหม่ไกลจากบ้ าน ทาให้ เธอเริ่ มเครี ยดเรือ้ รัง แยกตัวจากสังคม และเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
สัญญาณโรคซึมเศร้ าในระยะเวลาต่อมา “พอกลับมาเราก็ คยุ กับทีบ่ ้ านว่าเราอยากสอบใหม่ ซึ่งทุกคน
เขาก็ คดั ค้าน เขาคงเห็นเราเศร้าด้วยมัง้ เพราะตอนนัน้ เราร้องไห้อยู่ 8 วัน คื อเราพยายามไม่ให้ใครเห็น
แต่แบบเราไม่กินข้าวเลย เราไม่ยิ้ม ไม่พูด กลางคื นก็ ไม่นอน ไม่รู้เขาสังเกตเห็นกันรึ เปล่า แล้วก็ ตอนนัน้
คื อแบบอยากตายมากเลยค่ะ ตอนนัน้ อยู่บนบ้ าน เห็นภาพตัวเองเอามี ดกรี ดข้อมื อแล้วอ่ะ คื อเราไม่รู้
ว่าจะแก้ปัญหายังไงดี ”
เด็กซิ่ว นอกคอก
หลังจากผ่านไป 1 ปี เกรซสอบเข้ ามหาวิทยาลัยอีกครัง้ และเปลี่ยนเป้าหมายจากการสอบ
แพทย์ เป็ นการสอบเข้ าคณะนิ เ ทศศาสตร์ คราวนี ้สอบติ ดดังหวัง เกรซจึงย้ ายมาอยู่จงั หวัดทางภาค
ตะวันออกและเริ่มต้ นชีวิตมหาวิทยาลัยอีกครัง้ แม้ จะเคยมีประสบการณ์ในรัว้ มหาวิทยาลัยมาแล้ ว หรื อ
ศัพท์แสลงในสังคมมหาวิทยาลัย เรี ยกกันว่า ‘เด็ กซิ่ว’ เด็ กซิ่วคนนี ้ไม่เหมื อนเด็ กทัว่ ไป กล้ าคิ ดกล้ าพูด
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ทาให้ เกรซเป็ นที่จบั ตามองจากเพื่อนและรุ่ นพี่ในคณะ โดยเฉพาะเมื่อ เธอ
ตังข้
้ อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเรื่ องการรับน้ องและระบบอาวุโสในสังคมนักศึกษา ความ
แปลกแยกนี ้ดาเนินเรื่อยมา ขยายช่องว่างทางความสัมพันธ์และแทรกแทนด้ วยความเป็ นคนอื่นที่ ไม่ใ ช่
พวกพ้ อง
จุดเริ่ มต้นมันมาตัง้ แต่เราเข้าไป เราก็ รู้จกั เพื ่อนทีอ่ ยู่ ปี 2 แล้วเราก็ เรี ยกชื ่อเขา คนก็ แบบว่า เฮ้ย
ทาไมเรี ยกชื ่อ ทาไมไม่เรี ยกว่าพี ่ ซึ่งเราก็ ลืมตัว เพราะเรารู้จกั กันมานานแล้ว มันน่าจะทาให้ทกุ
คนเริ่ มสังเกตเราว่าเป็ นเด็กซิ่ ว แล้วตอนนัน้ มี กลุ่มไลน์ปี 1 เราก็ เข้าไปคุยกับเขาปกติ เลย คุยกับ
น้องๆ เพื่อนๆ แล้วมันก็จะมีพี่เนียน(รุ่นพี ่ทีป่ ลอมตัวเป็ นเด็กปี 1 ในช่วงการรับน้อง)ด้วย พี ่เนียน
นีต่ วั ดีเลยค่ะ เขาก็ จะชอบแคปเอาคาพูดเรา ไปในกรุ๊ปของเขา อย่างเช่น เราบอกว่า “เฮ้ย มหา
ลัยทีเ่ ราเคยอยู่มนั ไม่มีนะพี ่เนียน คื ออะไรเราก็ ไม่รู้” เราก็ เล่าเรื ่องพี ่วินยั ตามทีเ่ ราเจอไป เขาก็
แคปๆๆ (การ capture หน้าจอเพื่อเก็ บภาพในเครื ่องมื ออิ เล็กทรอนิ ค)ไปบอกเพื ่อนของเขา(ทาง
ไลน์กลุ่ม) ว่าอี เด็กคนเนีย่ รู้มาก มันจะทาให้แผนรับน้องของเขาเสี ย
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เกรซมีเพื่อนสนิทน้ อยคน เนื่องจากเธอไม่ค่อยอยากเข้ าร่ วมกิจกรรมในภาควิชามากนัก เธอ
อยากอยู่เงียบๆในพื ้นที่ปลอดภัยของตัวเองและรู้ สกึ ว่าเพื่อนส่วนใหญ่มกั จ้ องมองอย่างไม่เป็ นมิตร ใน
ระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังเข้ ามาเรียน เธอกลายเป็ นคนชายขอบในสังคมแห่งนันไปเสี
้
ยแล้ ว
ตอนนัน้ เรื ่ องทีเ่ ครี ยดจริ งๆก็ เรื ่องเพื ่อน ตอนนัน้ เรายังแคร์ คนอื ่นมาก พอมาปี สอง ก็ เริ่ มรู้แล้วว่า
เราไม่ค่อยชอบเข้าไปประชุม เจอคนเยอะๆ เกรซรู้สึกว่าเราเป็ นตัวประหลาด เราไม่อยากไปยุ่ง
กระบวนการภายในรับน้อง อยากอยู่หา่ งๆ ทางานทีเ่ ราอยู่คนเดี ยวได้ ก็ เลยเลื อกทาฝ่ ายโสต ไป
ถ่ายรูป ไม่ค่อยยุ่งกับคนมาก ...เราเดิ นเข้าไปแล้วแบบเรารู้ว่าเขาไม่welcome เราอ่า
ถูกแซะ ถูกด่ า จนอยากตาย
แม้ เผชิญความโดดเดี่ยวจากการเป็ นคนแปลกแยกในสังคมมหาวิทยาลัย มี รุ่นพี่ และเพื่ อน
หลายคนแสดงความไม่พอใจ ไม่ต้อนรับสักกี่ครัง้ แต่สิ่งที่บั่นทอนจิตใจของเกรซมากที่สดุ คือข้ อความ
ของ “จีจี ้” เพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งที่ตามด่าทอ ต่อว่าเธอเป็ นประจาในกลุม่ ไลน์เพื่ อนในภาควิชา และเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว จีจี ้เป็ นสาวประเภทสองที่ มักเขียนข้ อความออนไลน์เพื่ อประชดประชัน ด่าทอเกรซทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมอยู่เสมอ หรือในภาษาแสลงของวัยรุ่ นเรี ยกว่า ‘แซะ’ การแซะบางทีก็คล้ ายจะเป็ น
คาพูดปกติสามัญ ไร้ คาหยาบ แต่มีความหมายด่าทอ เสียดแทงจิตใจ ลดทอนคุณค่าของอีกฝ่ าย
เกรซก็อ่านไลน์ เห็นเขาคุยกันเรื ่องโน้นนีน่ นั่ เกรซก็ แสดงความคิ ดเห็นไป เพื ่อนคนนี ้(จี จี้)
เขาก็ พูดในไลน์ว่า “อย่ าเก่ งแต่ ในแชทได้ ป่ะ ตอนประชุมก็มาด้ วย ราคาญ” ตอนนัน้ เกรซก็
นัง่ ร้องไห้ แบบร้องไห้ตวั สัน่ เลย แล้วก็ คิดว่า กูตายดี กว่า แบบเห้ย ไอ้เหีย้ นี ่ ทาไมพูดจากับกู
แบบนีว้ ะ “อย่าเก่งแต่ในแชท” มันเหมื อนจะธรรมดา แต่ว่าเขาแซะเราตลอด จิ กเรามาตลอด จน
เราไม่ไหวแล้ว ทาไมมาพูดกับเราแบบนี ้ คื อเกรซไม่มีคาไหนเลยทีไ่ ด้ยินแล้วอยากตายเท่าคานี ้
คื อแบบได้ยินแล้วร้องไห้เลย จะเป็ นจะตายเลย คื อด้วยเรามี ภาวะ(ซึมเศร้า)แบบนีด้ ้วย พอได้
ยิ นแล้วก็แบบ ขนาดนั้นเลยเหรอวะ ให้ กูตายมั้ย ถึงจะพอใจ
คาพูดที่ดูเหมือนปกติและปราศจากคาหยาบเจ็บแสบใดๆ กลับเป็ นคาที่ทาร้ ายจิตใจอย่าง
สาหัส เกรซเล่าว่าประโยคนี เ้ องที่ทาให้ เธออยากตาย ตายให้ สาแก่ใจของจี จี ้ ตายให้ พ้นจากทุก ข์ นี ้
ภาวะซึมเศร้ าถูกกระตุ้นเร้ าขึ ้นมาอีกครัง้ หลังอาการสงบไปเป็ นปี เธอตัดสินใจคว้ ากุญแจรถ ขับตรงไป
ที่คณะทันที ระหว่างที่เพื่อนในภาควิชากาลังประชุมกันอยู่นนเกรซเดิ
ั้
นปรี่ เข้ าไปในวงประชุม จ้ องหน้ าจี
จี ้ ผู้เป็ นเหตุให้ เธอต้ องบึ่งรถมา แล้ วส่งรหัสทางสายตาเพื่ อสื่อสารว่ามาให้ เห็นแล้ ว เมื่อการประชุมจบ
ลงทุกคนแยกย้ ายกันไปดาเนินกิจกรรมตามจังหวะชีวิต แต่สาหรับเกรซ เธอวนมาอยู่จดุ เดิมของอาการ
ซึมเศร้ าอีกครัง้ เกรซกาชับบอกเพื่อนสนิทให้ เก็บมีด กรรไกร บรรดาวัตถุมีคมและวัตถุอนั ตรายทังหมด
้
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ในที่พักที่เธอสามารถจะหยิบมาปลิดชีวิต ได้ เพราะไม่แน่ใจตัวเองว่าจะนาสิ่งของพวกนันมาท
้
าร้ าย
ตัวเอง หรือฆ่าตัวตายหรือไม่
เราร้องไห้แล้วก็หยิ บกุญแจรถ แล้วบอกเพื ่อนว่า “ป่ ะ ไปประชุม” ขับไปถึงก็ ปาดน้าตา แล้วเดิ น
เข้าคณะ ไปยื นให้เห็นว่ากูมาประชุมนะ แล้วก็ มองหน้า แล้วก็ ขบั รถกลับแค่นนั้ หลังจากนัน้ เกร
ซต้องบอกให้เพื่อนเก็บทุกอย่างทีจ่ ะทาร้ายตัวเองได้ คือตอนนั้นอยู่คอนโด ก็มีทาอาหารได้
ก็เก็บ มีด กรรไกร ส้ อม คัตเตอร์ ทุกอย่ างให้ เพื่อนเก็บหมดเลย เพราะว่ าเรากลัว
ควบคุมตัวเองไม่ ได้ ตอนนัน้ ถ้าเกรซโมโหเกรซจะจิ กเล็บจิ กจนเจ็บไป แล้วเราก็ รู้ตวั แล้วแหละ
ว่าแบบมีเพื่อนหลายคนมากทีไ่ ม่ชอบเรา
เกรซประคองสภาพจิตใจทีแ่ หว่งวิ่นพยายามดาเนินชีวิตต่อไป โดยมีเพื่อนสนิท 2 คนคอยให้
กาลังใจ ชวนทากิจกรรมต่างๆ จนวันหนึง่ รุ่นพี่ปี 2 เรี ยกเด็กชันปี
้ ที่ 1 ประชุมเพื่อตาหนิเรื่ องการทางาน
และการจัดกิจกรรมของภาควิชา เกรซและเพื่อนคนอื่นนัง่ ล้ อมกันเป็ นวงกลม รุ่นพี่ให้ เสนอชื่อเพื่ อนใน
รุ่นที่อยากจะพูดคุยซักถามในประเด็นค้ างใจเกี่ ยวกับการทางาน เกรซถูกเพื่อนเสนอชื่อออกไปนัง่ กลาง
วง เพื่อนๆต่างถามว่าทาไมเธอมักแยกตัวออกจากกลุม่ ไม่มาประชุมงาน ชอบทาตัวแตกต่างจากคนอื่น
ถึงเวลานันเกรซตระหนั
้
กดีว่าคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการพูดความจริ งเรื่ องโรคซึมเศร้ าที่เป็ นอยู่ แม้ ว่าที่
ผ่านมา เธอพยายามไม่พูดให้ ใครฟั งเลยนอกจากครอบครัวและเพื่ อนที่สนิทจริ งๆ การบอกอาการของ
โรคซึมเศร้ าและเหตุผลที่เธออยากแยกตัวจากคนอื่น ทาให้ เพื่ อนส่วนใหญ่เข้ าใจเธอมากขึ ้น หลายคน
เข้ ามากอด มาปลอบใจ และกล่าวขอโทษที่เคยนินทาว่าร้ ายหรื อทาท่าทีไม่ดีใส่เกรซ เพื่ อนส่วนใหญ่
เข้ าใจเกรซมากขึ ้น แต่วนั นันจี
้ จี ้ไม่ได้ เข้ ามาประชุม จึงไม่ได้ ฟังสิ่งที่เกรซพูด
มี รุ่นพี่มาว่าว่ารุ่นเกรซทางานไม่ดีเลย โน้นนีน่ นั่ จับให้เรานัง่ เป็ นกลุ่มวงกลม แล้วให้เราชื ่อ
คนๆนึงออกมานัง่ ตรงกลาง แล้วให้เพื ่อนพูดว่า ข้อเสี ยของคนๆนีค้ ื ออะไร มี ใครโกรธเขามัย้
เกรซก็ ถูกเรี ยกออกไปโดยเพื ่อนคนนึง ซึ่งเขาหวังดี นะ เพราะเขารู้ว่าเกรซมี เหตุผล เวลาเกรซไม่
เข้าคณะ ไม่เข้าประชุม จะได้เคลียร์ เกรซก็ แบบ เหีย้ เล่นกูแล้ว เกรซก็ เลยยื นขึ้น ทุกคนก็ ถาม
ว่าเป็ นอะร่ะ ทาไมไม่เข้าประชุม แล้วเป็ นร่ะ ทาไมต้องทาตัวแบบนัน้ แบบนี ้ (น้าเสี ยงหมัน่ ไส้)
ซึ่งแบบเราก็ พูดไปเลย เราร้องไห้ เราก็ บอกว่า เราไม่อยากอธิ บายให้ใครฟังนะ เพราะล่าสุดเรา
บอกแม่ แม่บอกว่าเราดูหนังมากเกิ นไป แล้วพวกแกอายุกนั แค่เนีย่ เรายังเด็กกันแค่เนีย่ จะมี
ใครสักกี่คนวะว่าเราต้องเจออะไรบ้าง บอกตรงนั้นเลยว่ าเรามีภาวะซึมเศร้ า ทุกครั้ งที่เรา
โดนกดดันหรื อคิดว่ าทาอะไรไม่ ดีพอ เราโทษตัวเองตลอด รู้ สึกว่ าอยากตายมากๆ เราก็
เลยเซฟตัวเองตลอด ไม่ อยากเจอคนเยอะๆ หลังจากเสร็ จตรงนั้น กลายเป็ นว่ าเพื่อน
หลายคนเข้ ามากอดเข้ ามาขอโทษเรา บอกว่า เออ ขอโทษนะ ทีว่ ่าเราเป็ นแบบนีๆ้ ขอโทษที ่
เคยด่าเคยเอาไปนิ นทา เราก็ เลยรู้เลยว่าเป็ นใครบ้าง แล้ววันนัน้ จี จี้ไม่เข้า เขาก็ เลยไม่รู้
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ขอบคุณทุกอย่ างที่ทาให้ ยังมีชีวิต
เมื่ อ ผ่า นเหตุ ก ารณ์ นี ม้ าได้ เกรซรู้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต ในมิ ติ ต่ า งๆดี ขึ น้ อย่ า งเห็ น ได้ ชัด มองเห็ น
ความหมายในชีวิต สังเกตเห็นความสุขเล็กๆน้ อยๆรอบตัว ซึง่ เป็ นสภาวะที่เกรซไม่เคยรู้ สกึ หลังเป็ นโรค
ซึมเศร้ า การผ่านพ้ นความคิดฆ่าตัวตายและการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มาได้ ทาให้ เกรซค้ นพบว่าชีวิต
ของเธอมีคุณค่าและมองโลกด้ วยสายตาที่เปลี่ยนไป
มันทาให้เรา appreciate life (ชื่นชมกับชี วิต) มากขึ้นอาจเป็ นเพราะว่าเกรซเป็ นซึมเศร้า แล้ว
อยากตายหลายรอบ พอเรารอดมาได้ เราก็ เห็นว่า เฮ้ย ชี วิตมันก็ ไม่ได้แย่ไปซะหมด มันยังมี นนั่
นีโ่ น้น เรายิ นดีกบั ชีวิตมากขึ้น เราสังเกตสิ่ งเล็กในชี วิตมากขึ้น อย่างทุกวันนี ้ เกรซเห็นท้องฟ้า
สวยๆ เกรซรู้สึกขอบคุณมากเลยนะ เออ เกรซรู้สึกขอบคุณมากเลยทีแ่ บบ เฮ้ยเราได้เห็นอะไร
แบบนี้
เผยความในใจบนเวทีสัมมนา
หัวข้ อการสัม มนาคื อ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกรซจึง ถู ก เชิ ญ เป็ นแขกรั บเชิ ญในฐานะ
กรณี ศึกษาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง ในการสัมมนาครัง้ นัน้ เกรซกล่าวถึงเหตุการณ์รังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ทงหมดและบอกความรู
ั้
้ สกึ ที่เกิดขึ ้นในฐานะเหยื่ อที่ถูกกระทาทางออนไลน์ ในที่นนั ้ จีจี ้
เป็ นผู้เข้ าร่วมสัมมนาและได้ ยินเรื่องราวทังหมด
้
ในระหว่างที่พูดอยู่นนั ้ เกรซมองไปที่จีจี ้และสังเกตเห็ น
ว่าเพื่อนบางคนหันมองจีจี ้และแสดงสีหน้ าท่าทางหยอกเป็ นนัยว่าคนที่เกรซพูดถึงก็คือตัวจีจี ้นัน่ เอง จีจี ้
ยิม้ เฝื่ อนมองเพื่อน “จนอี เว้นท์นี้ (งานสัมมนาเรื ่ องการคุกคามทางสังคมออนไลน์ ที่ ทางคณะจัด ขึ้ น
ก่อนวันสัมภาษณ์ 6 วัน) จี จี้ก็อยู่ในห้องนัน้ หนูก็เล่าให้ทกุ คนฟัง เพราะเป็ นแขกรับเชิ ญ หนูก็เล่าหมด
เลย เพื ่อนเขาก็ รู้ว่าเป็ นเขา เขาก็ รู้ตวั เพราะเพื ่อนเขาทาเสี ยงอี ๋ๆๆ (มองหน้า แล้วทาท่าเย้าหยอก) เขา
ก็ ยิ้มๆ (ทาหน้าฝื นยิ้ มฝื ดๆ)”
การพูดความจริงและระบายความในใจ ทังการชี
้
้แจงต่อหน้ ากลุม่ เพื่อนส่วนใหญ่และการพูด
บนเวทีสมั มนาในครัง้ นัน้ เหมือนปลดล็อกปมในใจของเกรซ นอกจากเพื่อนๆจะมองเธอในแง่ดีม ากขึน้
แล้ ว เธอยังรู้สกึ โล่งอกที่ได้ พูดความจริงเสียที “ตอนสัมมนาทีเ่ ราไปพูดอ่ะ รู้สึกสะใจนิ ดๆนะ เหมื อนเรา
ได้บอกไปว่า รู้ซะนะ ว่ามึงอ่ะ ต้นเหตุ เขาจะได้รู้ตวั ว่าทาแบบนีม้ นั ไม่โอเค”
ในวันที่ผ้ รู ั งแกเดินมาขอโทษทัง้ นา้ ตา
หลังการสัมภาษณ์ม า 3 ครัง้ เมื่ อเกรซพบกับผู้วิจยั ในวันที่เธอเป็ นวิ ทยากรในงานสัม มนา
เกี่ ย วกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่มหาวิ ทยาลัยอี กแห่งหนึ่ง เกรซได้ เ ดิ นเข้ ามาหาผู้วิจัย ก่อนการ
สัมมนาจะเริ่ม และเล่าให้ ฟังว่า เมื่อไม่กี่วนั ที่ผา่ นมา จีจี ้ เดินเข้ ามาหาถามหาเกรซกับเพื่อนในกลุ่ม แต่
วันนันเกรซอยู
้
่ต่างจังหวัดจึงคลาดกัน จี ้จี ้ฝากเพื่อนบอกเกรซว่า เธอขอโทษเกรซเกี่ยวกับเรื่ องที่ผ่านมา
เพื่อนของเกรซสังเกตเห็นว่าจีจี ้มีน ้าตารื น้ ขอบตาและสีหน้ าสลด คาขอโทษของจีจี ้ ทาให้ เกรซรู้ สึกดี ขึ ้น
แม้ จะไม่ได้ เปิ ดอกคุยกันตัวต่อตัวก็ตาม เกรซรู้ สกึ ยินดีที่จีจี ้คิดได้ วา่ คาพูดด่าทอทางอ้ อมหรื อคาประชด
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ประชันที่จีจี ้ ‘แซะ’ ผ่านสื่อออนไลน์นนส่
ั ้ งผลมากเพียงใดต่ออีกฝ่ าย และหวังว่าจีจี ้จะคิดรอบคอบมาก
ขึ ้นกว่าแต่ก่อน
เนีย่ พี่นก หนูมีอะไรจะบอก คือช่วงทีเ่ กรซไปต่างจังหวัดใช่มยั้ เกรซไม่ได้เข้ามหาลัย เพื ่อนมัน
มาบอกเราทีหลังว่า จีจี้อ่ะมันร้องไห้เดิ นมาถามหาเกรซ หน้าแบบสลด เพื ่อนๆบอกว่าเกรซไม่อ
ยู่ ไปต่างจังหวัด เขาก็ บอกว่าอ้าวเหรอ งัน้ ฝากไปบอกเกรซหน่อยว่าเราขอโทษ คื อเกรซฟังแล้ว
ก็ แบบ มันก็โอเคนะ ทีจ่ ริ งก็ดีใจเพราะมันจะดี กบั ตัวเขาด้วย ทีเ่ ขาจะได้คิดมากขึ้ นก่อนทีจ่ ะพูด
คื อถ้าเขาจะเจอหนูตอนนีก้ ็มาเจอได้นะ ก็ ไม่ได้อะไร
จากเหยื่อ สู่วิทยากร
จากเด็กสาววัย 19 ปี มี ชีวิตพลิกผันจากคนร่ าเริ ง เข้ มแข็ง กลายเป็ นผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า และ
การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ทาให้ อาการกาเริ บจนคิดฆ่าตัวตาย และเมื่อรอดพ้ นมาได้ เธอกลายเป็ นผู้
ส่ ง ต่ อ ประสบการณ์ ใ ห้ กับ เยาวชนคนอื่ น ๆในสัง คม เกรซในวัน นี แ้ ละวัน วานผ่ า นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย ทังทางร่
้
างกาย จิตใจ สังคม

กรณีศึกษาที่ 2

ต้ นข้ าว กรณีศึกษาเฉียดตายจากการถูกรั งแกทัง้ โลกจริ งและโลกไซเบอร์
ระหว่างการส ารวจคาตอบจากแบบสอบถามหลายฉบับ ผู้วิจัย สะดุ ดกับ คาตอบเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในแบบสอบถามฉบับหนึง่ ที่ระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า
ตนเองถู ก ท าร้ ายร่ า งกาย ถู ก ข่ม ขู่อ อนไลน์ และเคยถู ก ผลัก ให้ ต กบัน ไดโดยเจตนา ผู้ วิ จัย หยิ บ
แบบสอบถามฉบับนี ้ขึ ้นมาด้ วยความสนใจ เนื่องจากผู้ตอบเขียนบรรยายประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
และเป็ นเพียงกรณีเดียวที่ระบุวา่ ถูกรังแกทางร่างกายและโลกไซเบอร์ ผู้วิจยั จึงติดต่อไปยังเบอร์ ติดต่อ
ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ไว้ โดยสมัครใจและนัดหมายเพื่อพบกัน
ผู้วิจยั และผู้ให้ ข้อมูลหลักรายนี ้พบกันในห้ างสรรพสินค้ าชานเมืองฟากตะวันตกของกรุ งเทพฯ
เธอมารอพบผู้วิจยั ก่อนเวลานัดหมายที่ร้านกาแฟ เมื่ อผู้วิจยั ไปถึงได้ กวาดสายตามองหาเธอและได้
ประสานสายตากับหญิงสาวที่ส่งสัญญาณว่าเธอนัน่ เองที่ผ้ วู ิจยั กาลังตามหา ผู้วิจยั จึงได้ เข้ าไปทักทาย
และพูดคุยกับเธอ
‘ต้ นข้ าว’ คื อชื่อสมมุติ ที่ผ้ ูวิจัย ตัง้ ให้ เ ธอจากรู ป ลัก ษณ์ อากัป กิ ริย าและวาจาที่ น อบน้ อม
แสดงออกอย่างเป็ นธรรมชาติทกุ ครัง้ ที่พบกัน อีกทังเรื
้ ่ องราวการเติบโตในวัยเด็กและประสบการณ์ที่ถูก
รังแกทางร่างกาย วาจา และสังคมมานานกว่า 3 ปี มี ความเปราะบางในแววตาเวลาเล่าเรื่ องที่ตนถูก
รังแก ทาให้ ผ้ วู ิจยั นึกถึงชื่อนี ้ปรากฏขึ ้นมา
ต้ นข้ าวเป็ นเด็กสาววัย 19 ปี รู ปร่ างอวบแต่ไม่อ้วน ผิวสีขาวเหลือง ตัวไม่สูงมากนัก ใบหน้ า
กลม แก้ มป่ อง แลดูนา่ เอ็นดูสอดรับกับน ้าเสียงละมุนละไม ต้ นข้ าวเป็ นลูกคนเดียวของพ่อแม่ที่ค่อนข้ าง
เลี ้ยงดูเธออย่างเคร่งครัด พ่อของเธอเป็ นสัตวแพทย์และแม่เป็ นครู พวกเขามักเลือกสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดให้
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เธอ ทังเสื
้ ้อผ้ า โรงเรี ยน ของใช้ สอยต่างๆ ซึ่งต้ นข้ าวยอมตามพ่อแม่เป็ นส่วนใหญ่ ไม่ได้ คิดอยากแย้ ง
อะไรและไม่ได้ มีความทุกข์ร้อนกับเรื่ องนี ้มากนัก ในสมัยมัธยมศึกษาตอนต้ นเธอมักมีแม่คอยดูแลทังที
้ ่
บ้ านและที่โรงเรี ยน เพราะแม่ของเธอเป็ นครู ในโรงเรี ยนเดี ยวกัน ชีวิตของเธอจึงดูเหมื อนจะราบรื่ นดี
อาจมี เ พื่ อนในโรงเรี ย นบางคนที่นินทาเธอว่าใช้ เ ส้ นสายของแม่ เ พื่ อเข้ ามาเรี ย น บ้ างก็ ว่าเธอชอบ
ประจบประแจงครู แต่ต้ นข้ าวก็ ไ ม่ไ ด้ ใ ส่ใ จกับค านิ นทาเหล่านีม้ ากนัก กระทั่ง จบม.3 และย้ ายเข้ า
โรงเรี ยนม.ปลายอีกแห่งหนึง่ ช่วงชีวิตในโรงเรี ยนแห่งใหม่ได้ กลายเป็ นช่วงเวลาเลวร้ ายจนเธอตัด สินใจ
จบชีวิตตัวเอง
โรงเรียนมัธยมปลายกับประสบการณ์ เลวร้ ายในชีวิต
ชีวิตของต้ นข้ าวเป็ นชีวิตที่ เรี ยบง่ายไม่โลดโผน ไม่มีเหตุการณ์ วิกฤตเกิ ดขึ ้นในชีวิต มาก่ อน
เป็ นเด็ กสาวทัว่ ไปที่ใช้ ชีวิตส่วนใหญ่เพื่ อเรี ยนหนังสือแล้ ว กลับบ้ านตามปกติ แต่ดูเหมื อนว่าการเข้ า
โรงเรี ยนมัธยมปลายแห่งใหม่ได้ เปลี่ยนชีวิตของเธอจากหน้ ามื อเป็ นหลังมื อ ในอดีต ต้ นข้ าวเคยมีเพื่ อน
สนิทคนหนึ่งชื่อ โบว์ ซึง่ คบกันมานานหลายปี จนกระทัง่ โบว์ไม่ต้องการเรี ยนต่อมัธยมปลายจึงลาออก
จากโรงเรี ยนไป ทาให้ เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อ มะนาว เข้ าใจผิดว่า ต้ นข้ าวเป็ นต้ นเหตุให้ โบว์ลาออกจาก
โรงเรี ยน หลังจากนันมา
้ มะนาวก็มีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิ มเคยมี ความสัมพันธ์ ที่ดีกับต้ นข้ าว
กลับกลายเป็ นเริ่มแสดงท่าทีหมั่นไส้ ประชดประชัน และลงมือทาร้ ายร่างกายต้ นข้ าวเกือบทุกครัง้ ที่ ทงั ้
สองพบกันที่โรงเรียน “เวลาเขาแกล้งอ่ะ เขาก็ จะเดิ นมาแล้วเอาไหล่ชนอ่ะ เอาไหล่กระแทก แล้วมันเจ็บ
มากอ่ะพี ่ (เสี ยงสัน่ เอามื อจับหัวไหล่) เจ็บแล้วหนูก็เซ (เริ่ มน้าตาซึม)”
มะนาวใช้ ไหล่กระแทกชนต้ นข้ าวอย่างรุ นแรง ไม่วา่ จะเดินสวนกันหรื อเดิ นมาชนจากข้ างหลัง
ต้ นข้ าวรู้ สกึ เจ็บมากทุกครัง้ เมื่อโดนกระแทกไหล่ เพราะมะนาวเป็ นคนที่รูปร่างใหญ่กว่าเธอ แม้ ความสูง
จะใกล้ เคียงกัน ต้ นข้ าวโดนชนจนตัวเซ มี ครัง้ หนึ่งที่มะนาวจงใจจะพลัก ให้ เธอตกบันได แต่โชคดี ที่ต้น
ข้ าวเบี่ ยงตัวหลบและเหนี่ยวราวบันไดไว้ ทัน นานวันต้ นข้ าวเริ่ มรู้ สึกหวาดกลัวมะนาวมากขึน้ เรื่ อยๆ
จากหวาดระแวงเมื่ อมะนาวเข้ ามาใกล้ กลายเป็ นหวาดระแวงเมื่ อต้ องไปโรงเรี ย น เธอพยายามหา
ข้ ออ้ างเพื่ อที่จะไปโรงเรี ยนสายเพื่อหลีกเลี่ยงเวลาเข้ าแถว หรื อหยุ ด เรี ย นในวันนัน้ ไปเลย เวลาพัก
กลางวันเธอก็หลบไปช่วยงานครู วิชาพระพุทธศาสนา เพื่ อเลี่ยงมะนาวและทาให้ ตนเองรู้ สกึ ปลอดภัย
ขึ ้นมาบ้ าง “หนูไม่อยู่สงั คมเลยนะ หนูก็ไปอยู่กบั ครู พึ่งพาครูอ่ะค่ะ จากวันนัน้ หนูก็ไปหาอาจารย์ เขาก็
บอกว่ามาอยู่กับครู ได้นะ อาจารย์ คนนี ้เขาเป็ นอาจารย์ ที่สอนเกี ่ ยวกับธรรมะอะไรอย่างนี ้อ่ะค่ะ ก็ ไป
อ่านหนังสือธรรมะในห้องเขา อาจารย์ คนนีเ้ ขาเป็ นผู้หญิ งนะคะ”
วงจรการถูกรั งแกในโลกจริ งและโลกไซเบอร์
ไม่เพียงแค่การทาร้ ายร่างกายตัวต่อตัวเท่านัน้ แต่มะนาวเริ่ มเพิ่ มช่องทางในการทาร้ ายต้ น
ข้ าวทางโลกออนไลน์ควบคู่ไปด้ วย มะนาวโพสต์ข้อความข่มขูแ่ ละแสดงความเกลียดชัง ต้ นข้ าวอย่างชัด
แจ้ งแม้ ไม่ได้ เอ่ยชื่อ ต้ นข้ าวรู้สกึ ไม่ปลอดภัยในทันทีที่อ่านพบข้ อความนัน้ เธอบล็อคเฟซบุ๊กของมะนาว
หลังจากอ่านข้ อความตังแต่
้ ครัง้ แรก และแม้ จะไม่รับรู้ ข้อความใดๆก็ตามที่มะนาวโพสต์ในโลกออนไลน์
หลังจากนัน้ แต่ต้นข้ าวก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการรังแกผ่านโลกออนไลน์ได้ เมื่อมะนาวได้ บล็อคต้ นข้ าวออก
จากกลุ่มเฟซบุ๊กห้ อง ซึ่งเป็ นช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ รวมทัง้ การบ้ าน รายงาน หรื อ
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ความเคลื่อนไหวในสังคมการเรียน ทาให้ ต้นข้ าวถูกตัดขาดจากข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนและ
กิจกรรมของห้ องเรียน
การถูก กี ด กันจากกลุ่ม ออนไลน์ ดัง กล่าว ทาให้ ต้ นข้ าวตามงานไม่ ทันเพื่ อน เธอต้ องคอย
สอบถามเพื่อนคนอื่นๆเรื่องการบ้ าน รายงาน และกิจกรรมของห้ องเรี ยนอยู่เสมอ หลายครัง้ ที่เธอส่งงาน
ไม่ทนั เพราะไม่ร้ ู เรื่ องงานที่ครู สงั่ บางครัง้ เธอก็ กลายเป็ นตั วประหลาดในสายตาเพื่อนเพราะไม่ทราบ
ข่าวกิ จกรรมของห้ อง “เขาตัง้ โพสต์ ไม่ให้เราเห็นในกลุ่ม มี อะไรหนูก็ไม่เห็น บางที หนูก็มาแบบเด๋ อๆ
อะไรอย่างเนีย่ อ่ะค่ะ บางทีหนูก็ต้องมาถามเพื ่อนในกลุ่ม คนทีพ่ อจะคุยได้ว่ามี งานอะไรบ้างอ่ะค่ะ”
ทุกคนบอกว่ าให้ อดทน
เวลาที่ต้นข้ าวขอคาปรึกษาหรื อพูดระบายเรื่ องการถูกรังแก คาว่า ‘อดทน’ เป็ นคาที่คนรอบตัว
มักพูดกับต้ นข้ าวเสมอ ทุกคนต่างบอกให้ เธออดทนและอดทน อย่าคิดมากหรื อใส่ใจกับมะนาวมากนัก
นัน่ อาจเป็ นทางออกสาหรับโลกของผู้ใหญ่อย่างแม่ ยาย และครู บางคน “เราเคยไปปรึ กษาแม่เรื ่ องการ
ย้ายโรงเรี ยนด้วย แม่ก็บอกว่า ทนๆไปเหอะ คื อทุกคนก็ บอกทนๆไปเหอะ” แต่ในโลกของต้ นข้ าว เรื่ อง
การถูกทาร้ ายร่างกายและกีดกันจากกลุ่มสังคมออนไลน์เป็ นเรื่ องใหญ่มากสาหรับเธอ ยิ่ งผ่านไปนาน
วันสภาพจิตใจของเธอถูกกัดกร่อนจนเปราะบาง ต้ นข้ าวอดทนเรื่ อยมา จนวันหนึง่ เธอก็ทนไม่ไหว
ตัดสินใจกรอกยาฆ่ าตัวตาย
ต้ นข้ าวต้ องเผชิญการถูกทาร้ ายร่ างกาย การแสดงท่าทางคุกคาม การกี ดกันจากกลุ่ มสังคม
ออนไลน์ซ ้าไปซ ้ามาเป็ นเวลานานเกือบ 2 ปี ตัง้ แต่เรี ยนชัน้ ม.5 เทอม 2 ความทุกข์ใจนี ้เหมื อนจะไม่
สิ ้นสุดไปเสียที วูบนึงของความคิด เธอพบว่าทางออกที่ทาให้ เธอพ้ นไปจากสภาพนี ้คือการฆ่าตัวตาย
ต้ นข้ าววางแผนการฆ่าตัวตายไว้ ลว่ งหน้ า เธอบอกเพื่อนสมัยมัธยมต้ นว่าเธอจะไม่ขออยู่อีกต่อไป เพื่อน
ของเธอตกใจแต่ก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ต้นข้ าวจะทาคื อการลงมือฆ่าตัวตายจริ งๆ หลังจากการพบเพื่ อนสนิท
ต้ นข้ าวกลับมาที่บ้านแล้ ว คว้ ากระปุกยาพาราเซตามอล เปิ ดฝา กรอกเม็ ดยาใส่ปากแทบเกลี ้ยงขวด
หวังให้ พ้นจากความทุกข์ที่มี อยู่ หลังจากระยะเวลาผ่านไปสักพัก แม่ของต้ นข้ าวเดินเข้ ามาเห็นสภาพ
ของลูกสาวก็ตกใจอย่างมาก เพราะใบหน้ าและริ มฝี ปากของต้ นข้ าวกาลังเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสีเขียวคล า้ อม
ม่วง จึงได้ ถามความจริงกับต้ นข้ าวว่าเกิดอะไรขึ ้น ต้ นข้ าวสารภาพกับแม่วา่ เธอกินยาพาราเซตามอลไป
เกื อบหมดขวด เธอถูก นาตัวส่งโรงพยาบาลทันที หากแม่ พ บเธอช้ าไปเพี ย งไม่ กี่ นาที ต้ นข้ าวอาจ
เสียชีวิตไปแล้ ว และเรื่องราวของเธอคงไม่ได้ ปรากฏอยู่ในปริ ญญานิพนธ์เล่มนี ้
เข้ าๆออกๆโรงพยาบาลจิตเวช
หลังจากแพทย์ล้างท้ องต้ นข้ าวและรักษาจนเธอหายดีก็แจ้ งกับพ่อแม่ของเธอว่า ต้ นข้ าวป่ วย
เป็ นโรคซึมเศร้ า จาเป็ นที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลระยะหนึง่ เธอผ่านการทดลองยาหลายครัง้ กว่า
จะพบยาที่เธอตอบสนองได้ ดีและมีผลข้ างเคี ยงน้ อยที่สุด ทาให้ เธอต้ องเข้ าออกโรงพยาบาลอยู่เ ป็ น
ประจา เทียวไปเทียวมาระหว่างบ้ าน โรงเรี ยน โรงพยาบาล สลับบทบาทนักเรี ยนกับผู้ป่วย ทาให้ เธอ
ได้ รับผลกระทบด้ านการเรี ยนตามมาด้ วย ทังจากการหวาดระแวงว่
้
ามะนาวจะมาทาร้ ายและจากผล
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ของยารักษาโรคซึมเศร้ าที่ทาให้ ง่วงนอนมากกว่าปกติ ทาให้ เธอเสียสมาธิ ในการเรี ยนและเกรดตกต่า
ลง
ต้ นข้ าวในวันนี ้
ในช่วงการทาวิจยั เล่มนี ้ ต้ นข้ าวเป็ นนักศึกษาปี ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ เธอเริ่ มต้ นชีวิต
ใหม่ในสถานศึกษาแห่งใหม่และเริ่มปรับตัวเข้ าสู่ชีวิตปกติมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ การรังแกในโลก
จริ งและโลกไซเบอร์ ในสมัยม.ปลายจะจบลงไปแล้ ว แต่ก็ยั งส่งผลให้ เธอเป็ นโรคซึมเศร้ าต้ องทานยา
รักษาอยู่จนถึงปั จจุบัน ต้ นข้ าวพบกับมะนาวมี บ้านอยู่ในพืน้ ที่ใกล้ เคี ยงกัน ทาให้ ทงสองได้
ั้
พบกันโดย
บังเอิญบ้ าง ต้ นข้ าวรู้สกึ ว่าเธอเข้ มแข็งขึ ้นมากและมะนาวไม่อาจทาร้ ายเธอเหมื อนแต่ก่อน แต่ก็ยงั รู้ สกึ
ไม่สบายใจนักเมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับมะนาว ซึง่ มักเดินมาเฉียดใกล้ เธออยู่เสมอเวลาเจอกัน แต่ต้นข้ าว
ก็ทาเป็ นไม่ใส่ใจ

กรณีศึกษาที่ 3

มิวสิค : กรณีศึกษาผู้ถูกรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ จนเปลี่ยนบุคลิกภาพ
‘มิวสิค’ เป็ นผู้ตอบแบบสอบถามเพียงคนเดียวที่ระบุวา่ ตนเองถูกนาภาพอนาจารไปส่งต่อทาง
ออนไลน์ ผู้วิจยั จึงได้ สอบถามไปยังช่องทางติดต่อที่มิวสิคเขียนมา ในครัง้ แรกๆ ผู้วิจยั และมิวสิคติดต่อ
กันทางไลน์เป็ นหลัก มิวสิคยังไม่ได้ เล่าเรื่ องราวที่เปิ ดเผยตัวตนมากนัก ต่างจากกรณีศึกษาอีกหลายคน
เช่น เกรซ พราว ดาวที่เปิ ดใจเล่าเรื่ องการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในเมื่อผู้วิ จยั โทรศัพท์ไปแนะนาตัวและ
พูดคุยขอข้ อมูลเบื ้องต้ น
ด้ วยความที่มิวสิคต้ องทางานพาร์ ททามที่ ร้านสะดวกซือ้ ไปด้ วย บางครัง้ ก็ ทางานควบกะ
บางครัง้ ผู้จดั การก็เรี ยกคุยงาน ทาให้ ผ้ วู ิจยั และมิวสิคคลาดกันไปมาหลายครัง้ ในที่สุดผู้วิจยั และมิวสิ
คพบกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง หลังเวลาเลิกงานของมิ วสิค หลังจากผู้วิจยั ได้ พบกับมิ วสิคตัวจริ ง ไม่ใช่
ตัวตนในไลน์ ก็พบว่ามิวสิคเป็ นวัยรุ่นชายวัย 19 ปี ที่ผอมบาง ผิวขาว ไม่ค่อยสบตาผู้วิจยั เวลาที่พูดคุย
มากนัก พูดเร็วและกระชับคาเป็ นส่วนใหญ่
มิวสิคเป็ นลูกคนเดียวของครอบครัว ที่ค่อนข้ างถูกเลี ้ยงดูแบบอิสระ อาจเพราะมี พื ้นนิสยั เป็ น
คนที่มีโลกส่วนตัวสูง ทาให้ เขาใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองและดนตรี มิ วสิคไม่ค่อยได้ คุยกับแม่มาก
นัก แต่เขาชอบคุยกับพ่อมากกว่า
ชีวิตของมิวสิคเป็ นชีวิตที่ค่อนข้ างพึ่งพาตนเองเป็ นหลัก เขาทางานหารายได้ พิเศษเพื่ อออม
เงินของตัวเอง คิดเอง ตัดสินใจเรื่องต่างๆด้ วยตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยน การทางาน การใช้ ชีวิต
ดนตรีคือเพื่อนที่ดีท่สี ุด
มิวสิคค้ นพบว่าตัวเองชอบเล่นดนตรี มาก เขาเรี ยนรู้ และฝึ กฝนการเล่นเครื่ องดนตรี มาทังหมด
้
7 ชนิด ในที่สดุ ก็พบว่าคีย์บอร์ดคือเครื่องดนตรี ที่ถูกใจและเข้ ามือมากที่สดุ “ตอนทีผ่ มหัดเล่นดนตรี ผม
อยู่กับดนตรี 10-12 ชัว่ โมง เล่นจนแม่บ อกว่าผมไม่ ได้ทาการท างาน มื อกดไป เท้าก็ อนั นี ้ไ ป” มิ วสิ
คกล่าวว่าดนตรีคือเพื่อนที่ดีที่สดุ ของเขา ประโยคนี ้ยิ่งมีความหมายกระจ่างแจ้ งเมื่อเขาต้ องเจอกับการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์
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เหตุเกิดตอนเมาสุรา
เพื่อนชวนมิวสิคไปดื่มสุราสังสรรค์กัน แม้ วา่ มิวสิคจะมีโลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยสุงสิงกับคนอื่น
มากนัก แต่เขาก็ยงั มีเพื่อนและอยากลองใช้ เวลากับเพื่ อนบ้ าง จึงได้ ตอบตกลง การสังสรรค์ครัง้ นัน้ มิ ว
สิคและเพื่อนดื่มสุราไป 8 ขวดกลม มิวสิคดื่มจนเมามายไม่ได้ สติ ถูกเพื่ อนจับถอดเสื ้อผ้ าล่อนจ้ อนและ
ถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้ โดยที่มิวสิคไม่ร้ ู สกึ ตัวแม้ แต่น้อย “ย้อนไปตอน ตอน ม.4 ผมก็ มีเพื ่อนผู้ชาย อยู่กนั
เป็ นแก๊ งค์ 9 คน ทีนีผ้ มเพิ่ งเข้าแก๊ งค์มา แล้วเขาก็ รบั น้องผมด้วยเครื ่องดื ่ มแอลกอฮอล์ ผมก็ กินไปเยอะ
พอสมควร แล้วผมก็ เมา เขาก็ ถ่ายคลิ ปไว้ เป็ นรูป 18+ อนาจาร” รู้ ตวั อีกที มิวสิคก็เห็นภาพเปลื อยทัง้
ร่างของตัวเองที่เพื่อนในกลุม่ ส่งมาให้ ผา่ นข้ อความในเฟซบุ๊กกลุ่ม มิวสิครู้ สกึ ตกใจและอายมาก เพื่อน
ในกลุม่ ข่มขูว่ า่ จะนาภาพนี ้ไปปล่อยให้ เพื่อนในห้ องเรี ยนดูถ้าไม่ทาตามเงื่อนไขที่กลุม่ เพื่อนต้ องการ มิว
สิคจายอมทาตามเงื่อนไขทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการจ่ายเงิน การบริ การซื ้อข้ าวกลางวัน แม้ แต่การยอม
ลองสูบบุหรี่ เป็ นครัง้ แรกในชีวิต วันหนึ่ง สิ่งที่มิวสิคกลัวมากที่สุดก็ เกิ ดขึ ้น เมื่ อเพื่ อนในกลุ่มส่งต่อรู ป
เปลือยของเขาไปในกลุม่ เฟซบุ๊กของเพื่อนในห้ อง เป็ นภาพมิวสิคเมาไม่ได้ สติ ร่างกายเปล่าเปลือยไม่ใส่
เสื ้อผ้ า เห็นทุกส่วนของร่างกายเว้ นแต่บริ เวณอวัยวะเพศที่เพื่ อนทาเซ็นเซอร์ ปิดเอาไว้ แม้ ส่วนสาคัญ
ของร่างกายจะถูกปกปิ ดแต่สว่ นที่เหลือเปิ ดเปลือย ในสภาพที่ไม่อาจปกป้องตนเองได้
ห้ องดนตรีคือ ‘เซฟโซน’
หลังจากถูกปล่อยภาพเปลือยในกลุม่ เฟซบุ๊กของห้ องเรี ยน มิวสิครู้ สกึ ถึงบรรยากาศที่ผิดปกติ
ในห้ องเรี ยน เขารู้สกึ ถูกจับตามองจากเพื่อนในห้ อง เพื่อนบางคนก็นาเรื่ องภาพอนาจารมาล้ อ นินทาให้
ได้ ยิน บรรยากาศเช่นนี ้ทาให้ มิวสิครู้ สึกว่าห้ องเรี ยนไม่ใช่ที่ปลอดภัยของเขาอีกต่อไปแล้ ว จึงใช้ เวลา
ส่วนใหญ่ที่โรงเรียนหลบอยู่ในห้ องซ้ อมดนตรี ซงึ่ เป็ นพืน้ ที่ปลอดภัยสาหรับตัวเอง ขลุกตัวอยู่ในนันแทบ
้
ทังวั
้ น ห้ องสี่เหลี่ยมเล็กและทึบห้ องนันกลายเป็
้
นโลกทังใบของคนที
้
่ร้ ู สกึ ว่าไม่มีที่ไปในโรงเรี ยน
แดง/ เหลือง/ เขียว: รหัสสีกาหนดพืน้ ที่อันตราย
มิวสิคใช้ ห้องดนตรี เป็ นที่หลบภัย ส่วนใหญ่เป็ นเวลานานตัง้ แต่ ม. 4 ม.5 และ ม. 6 เทอม 1
รวมเวลา 2 ปี ก ว่า เขาได้ กล่าวถึงการกาหนดสีใ ห้ กับพืน้ ที่ ต่างๆในโรงเรี ยน แตกต่ างไปตามการให้
ความหมายของการคุกคามทางจิตใจและสังคม ห้ องเรี ยนกลายเป็ น ‘พื ้นที่สีแดง’ ที่ควรเลี่ยงมากที่สุด
เพราะมีเพื่อนอยู่หนาแน่นที่สดุ บริเวณอาคารเรี ยนเป็ นสีเหลืองที่ควรระวังภัยรองลงมา ส่วนห้ องดนตรี
คื อพืน้ ที่สีเขียว ปลอดจากคนภายนอกที่เป็ นภัยคุกคามภายใน มี เพี ยงเขากับชิ ้นเครื่ องดนตรี ตรงหน้ า
สิ่งไร้ ชีวิตที่ทาให้ ร้ ู สึกว่าชีวิตปลอดภัยจากคานินทาและดูแคลน สี เป็ นรหัสนัยที่บ่งบอกความรู้ สกึ ของ
มิวสิคต่อพื ้นที่ต่างๆในโรงเรียน สะท้ อนสภาพจิตใจต่อขอบเขตทางสังคม “ห้องเรี ยนครับ ห้องเรี ยนจะ
เหมื อนโซนสีแดง โรงเรี ยนเป็ นสีเหลือง ห้องซ้อมดนตรี เป็ นสี เขี ยวโรงเรี ยนไม่ปลอดภัยเพราะว่า ตอนนัน้
ผมติ ด 0 ติ ด ร. 20 ตัว”
การเรี ยนตกต่าจนเกือบกู่ไม่ กลับ
ยิ่งนานวัน มิวสิคยังใช้ การหลบหนีจากสังคมเป็ นวิธีแก้ ปัญหาและยังคงใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่
ในห้ องดนตรี จนครูสอนวิชาดนตรีสงั เกตเห็นและเข้ าไปพูดคุย มิวสิคจึงเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นให้ ฟัง ครู
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วิชาดนตรี จึงไปคุยกับครู ที่ปรึกษาของมิ วสิคเพื่ อช่วยเหลื อให้ เขากลับเข้ าห้ องเรี ย นและแก้ ไขผลการ
เรี ย นที่ ก าลังดิ่งลงอย่างน่าหวาดหวั่น แต่ ถึ ง แม้ ครู ทงั ้ สองจะพยายามเกลี่ ยกล่อมให้ มิ วสิคกลับเข้ า
ห้ องเรี ยนอยู่หลายครัง้ มิวสิคก็ยงั หลบเลี่ยงการเข้ าห้ องเรี ยนอยู่ดี กระทัง่ ผลการเรี ยนของมิ วสิคเข้ าขัน้
วิกฤต ติด 0 ติด ร. รวมกัน 2 ปี เป็ นจานวนเกือบ 20 ตัว ในเวลานันเป็
้ นช่วง ม.6 เทอม 2 ที่ใกล้ การสอบ
เข้ ามหาวิทยาลัยเข้ ามาทุกที มิวสิคเริ่ มคิ ดได้ และกลับเข้ าห้ องเรี ยนอีกครัง้ แม้ จะมี เพื่ อนล้ อเลียนภาพ
เปลือยของเขาอยู่บ้าง แต่มิวสิคก็เริ่ ม ทนได้ มากขึ ้น เริ่ มปรับตัวได้ โดยมุ่งจุดสนใจไปที่การแก้ ผลการ
เรี ยนก่อนที่จะสายเกินไป เขาใช้ เวลา 3 เดือนแก้ ไขผลการเรี ยนทังหมดให้
้
อยู่ในระดับผ่านเพียงพอที่ จะ
จบการศึกษามัธยมปลาย
การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ กับกระบวนการสร้ างบุคลิกภาพ
แม้ เหตุการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ จะจบลงไปแล้ ว หลังจากมิ วสิคและเพื่ อนแยกย้ ายกันไป
เรี ยนต่างมหาวิทยาลัย แต่ผลจากเหตุการณ์ ครัง้ นันท
้ าให้ มิวสิคกลายเป็ นคนที่ใ ช้ การหนีปัญหาเป็ น
กลไกการป้องกันตัวเวลาต้ องเผชิญกับเหตุขดั แย้ งต่างๆ และมิ วสิครู้ สึกว่าตนเองกลายเป็ นคนที่โลก
ส่วนตัวสูงมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตามมิวสิคพยายามลดการหลบหนีปัญหา และปรับสมดุลบุคลิกภาพ
ของตน ดังนัน้ สาหรับกรณีศึกษาของมิวสิคจะเห็นได้ วา่ การถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ กระทบต่ อการ
สร้ างบุคลิกภาพของเขา “มันส่งผลตรงทีว่ ่าจะต้องหาจุดปลอดภัย เวลามี ปัญหาก็ เพิ่ มส่วนเซฟโซนมาก
ขึ้น เวลาไม่มีปัญหาก็ ลดลง ข้อดี ก็คือมันทาให้ผม ไม่ไปยุ่งเกี ่ยวกับสารเสพติ ด อย่างน้อยก็ อยู่กบั ดนตรี
แต่ข้อเสี ยก็คือ มันทาให้เราเป็ นคนทีห่ นีปัญหา”

กรณีศึกษาที่ 4

เฟรนและเพื่อน กรณีศึกษาการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ แบบกลุ่ม
เฟรน วัยรุ่นผิวแทน ตาโต ใส่แว่น รู ปร่ างผอม เดิ นมาพร้ อมกับเพื่ อนสนิทอีก 2 คน ลักษณะ
เป็ นผู้ชายที่เป็ นเพศที่สาม ทังสามคนดู
้
เกรงใจผู้วิจยั และแสดงความขัดเขินที่ได้ เจอกันครัง้ แรก ทาให้
ผู้วิจยั มีโจทย์ในใจว่าการสัมภาษณ์เคสนี ้จะลุล่วงไปด้ วยดี หรื อไม่ จะทาอย่างไรให้ ป รากฏการณ์ถูกเล่า
ออกมาอย่างเช่นที่มันเป็ น ผู้วิจยั ได้ ติดต่อกับเฟรนผ่านเบอร์ มือถือที่เธอเขียนไว้ ในแบบสอบถามซึ่ง เธอ
เขียนว่าถูกใส่ร้ายต่างๆนาๆทางเฟซบุ้คและอินสตราแกรมจากเพื่ อนใกล้ ตัว ในคราแรกผู้วิจยั ไม่ไ ด้
คาดคิดมาก่อนว่าเฟรนจะพาเพื่อนมาด้ วย และเกรงว่าการสัมภาษณ์ครัง้ นัน้ เฟรนกล้ าเปิ ดใจกับผู้วิจยั
หรื อไม่ แม้ จะเคยสัมภาษณ์เฟรนอย่างไม่เป็ นทางการมาแล้ วระดับหนึง่ ผ่านทางมือถือ แต่หลังจากการ
สนทนาผ่านไป 10 นาทีกว่าๆ บรรยากาศพลวัตกลุม่ ตรงหน้ า ทาให้ ผ้ วู ิจยั รู้ สกึ ถึงการเล่าเรื่ องอย่างออก
รสผ่านการปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบกันของกลุ่มผู้ถูกรังแก ทังยั
้ งได้ สมั ภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลักและผู้ให้ ข้อมูล
รองไปพร้ อมๆกันอย่างเป็ นธรรมชาติ
เหตุเกิดจากจาน 3 ใบ
“หนูไม่ล้างแค่ครั้งเดี ยว ปกติ หนูล้างทุกครั้ง เขาพยายามพูดว่าเขาอ่ะดี แล้ว แต่หนูอ่ะทาตัว
แย่เอง แล้วเขาก็ จะทาให้เพื ่อนอี กคนนึงที ่อยู่ห้องเดี ยวกัน คื อเป็ นเมดอ่ะค่ะ ปกติ หนูคุยกับเขาได้ แต่
ทุกวันนีห้ นูมองหน้าเขาไม่ติดแล้ว ก็ คือตอนแรกมี คนเดี ยวทีม่ ี ปัญหา แต่ตอนนีม้ นั มี ปัญหากันหมดเลย”
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เฟรนกับมายด์เคยเป็ นเพื่อนสนิทที่อยู่ห้องพักเดียวกัน กิน นอน เที่ยวเล่นด้ วยกันโดยไม่เคยมี
ปั ญหาทะเลาะเบาะแว้ งรุ นแรง แต่ภายใต้ ความสัมพันธ์ ที่เหมื อนจะไปได้ ดีนนั ้ เฟรนรู้ สกึ อึดอัดกับนิสยั
บางอย่างของมายด์ มายด์มักชวนเฟรนไปกิ นอาหารราคาแพง หากเฟรนบอกว่าไม่มีเงิ น มายด์ จะ
บังคับให้ เฟรนยืมเงินของตนเพื่อนาไปจ่ายค่าอาหารก่อนแล้ วค่อยใช้ หนี ้ และบังคับให้ เฟรนต้ องไปไหน
มาไหนด้ วยบ่อยครัง้ แม้ เฟรนจะไม่อยากไป เฟรนจึงเริ่ มเปลี่ยนไปกิ นข้ าวและเที่ยวกับเพื่ อนอีกคนมาก
ขึ ้น เพราะเพื่อนคนดังกล่าวใช้ ชีวิตเรียบง่ายและเข้ ากับเฟรนได้ ดีกว่า หลังจากนัน้ มายด์ เริ่ มแสดงท่าที
ไม่พอใจเฟรน แต่ก็ยงั อยู่ร่วมกันอย่างปกติ เหตุการณ์สาคัญที่เป็ นจุดเปลี่ยนทางความสัมพันธ์ของทังคู
้ ่
คือเหตุการณ์ที่เฟรนไม่ได้ ล้างจาน 3 ใบที่ค้างไว้ ตงแต่
ั ้ เมื่อคืนก่อน รุ่งเช้ าเฟรนคิดว่าจะอาบน ้าก่อนแล้ ว
ค่อยมาล้ างจาน แต่ระหว่างนัน้ มายด์ได้ เข้ าไปในครัวและกระแทกจานเสียงดังโครมครามแสดงความ
ไม่พอใจ หลังจากนันมาความสั
้
มพันธ์ของทังคู
้ ่ก็เปลี่ยนไป มายด์ไม่ยอมพูดกับเฟรน แต่สื่อสารด้ วยการ
พยักหน้ าและส่ายหน้ าเท่านัน้ และจะคุยกับเฟรนแค่เวลาที่มีงานกลุม่ เพื่อแบ่งหน้ าที่
ถูกใส่ ร้ายป้ ายสีให้ กลายเป็ นคนไม่ ดี
เฟรนพยายามปรับความเข้ าใจกับมายด์ แต่ก็ไม่เป็ นผล ทาให้ เฟรนอึดอัดใจมาก และหนักใจ
มากขึ ้นไปอีกเมื่อมายด์เริ่มใส่ร้ายเฟรนผ่านทางเฟซบุ๊กว่าเฟรนเป็ นคนไม่ดี ไม่มีความรับผิดชอบ ขโมย
ของเพื่ อนคนอื่นในหอเดียวกัน จากแสดงท่าที ไ ม่พอใจ ประชดประชันต่ อหน้ า กลายเป็ นการสร้ าง
ประเด็นใส่ร้ายในโลกออนไลน์ ต่อมามีเพื่อนบางคนเริ่ มสงสัยในตัวเฟรน เริ่ มเชื่อเรื่ องที่มายด์กล่าวอ้ าง
มีสว่ นน้ อยที่สงสัยแล้ วมาถามความจริงกับเฟรนโดยตรง บรรยากาศความสัมพันธ์อนั อึมครึมระหว่างเฟ
รนกับ มายด์ ด าเนินต่อไปเรื่ อยๆ มายด์ ไ ม่ ย อมคุ ย กับ เฟรนตัวต่ อตัว ทิง้ ระยะห่างทางกายภาพแต่
เชื่อมโยงกับเฟรนผ่านการโพสต์ข้อความออนไลน์ ลอยๆโดยไม่เอ่ยชื่อและมี เนื ้อหาใส่ร้ายว่าเฟรนเป็ น
คนไม่ดี เมื่อเหตุการณ์รุนแรงมากขึ ้น มายด์ยงั คงใส่ร้ายเฟรนทางออนไลน์และจงใจพูดให้ เพื่ อนคนอื่ น
เข้ าใจผิด ทาให้ เฟรนตัดสินใจย้ ายออกจากหอพักเดิมไปหาที่อยู่ใหม่ อย่างไรก็ตาม การย้ ายที่อยู่ก็ ไม่ได้
ทาให้ มายด์หยุดโพสต์ข้อความใส่ร้ายเฟรนแต่อย่างใด
สงครามด่ าทอออนไลน์ แบบกลุ่ม
เมื่อแรกเริ่มมีแต่คู่กรณีอย่างเฟรนและมายด์เท่านันที
้ ่มีปัญหาขัดแย้ งกัน ต่อมามายด์ได้ ด่า ทอ
ลามไปยังกลุม่ เพื่อนของเฟรนด้ วย หลังจากนันมาก็
้ เกิดการแบ่งพรรคพวก ใครที่มาพูดคุยกับเฟรนก็จะ
กลายเป็ นศัต รู ของมายด์ และกลุ่ม เพื่ อ นของมายด์ ด้ วย มายด์ เ ริ่ ม ด่ าทอเพื่ อนๆในกลุ่ม ของเฟรน
กลายเป็ นว่าสงครามครัง้ นี ้เริ่ มขยายคู่ก รณี เพิ่ ม ขึ ้น ทังตั
้ วต่อตัว และกลุ่มต่อกลุ่ม แต่คู่กรณี หลักคื อ
มายด์กบั เฟรน
ในวันที่การด่ าทอใส่ ร้ายยังคงดาเนินต่ อไป
ระหว่างที่ทาการเก็บข้ อมูลการวิจยั เฟรนและกลุม่ เพื่อนยังเผชิญความขัดแย้ งกับ มายด์ อย่าง
ต่อเนื่อง ทุกคนอยู่ห้องเรียนเดียวกันทาให้ ต้องเจอหน้ ากันทุกวัน แม้ ไม่ได้ พูดคุยกันต่อหน้ า แต่มายด์ ก็
ยังคงใส่ร้ายผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง แล้ วรี บลบโพสต์เมื่อกลุม่ ของเฟรนเดินมาถามมายด์ตรงๆว่าการด่า
ทอที่เกิ ดขึ ้นในเฟซบุ๊กหมายถึงพวกตนหรื อไม่ มายด์ ปฏิเสธและชี ้แจงว่าเป็ นการกล่าวลอยๆเท่ านัน้
แล้ วลบโพสต์ต้นเรื่ องออกไป เหตุการณ์ ทานองนี ้เกิดขึ ้นหลายครัง้ บางครัง้ มายด์ข่มขู่ว่าจะนาแม่และ
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พี่ชายมาจัดการกับกลุม่ เฟรน จากการประชดประชันต่อหน้ า กลายเป็ นการโพสต์ด่าทอใส่ร้ายออนไลน์
และย้ อนกลับ มาข่มขูใ่ นโลกจริ งอีกครัง้ เป็ นพลวัตความรุ นแรงที่แสดงออกทางภาษาและอวัจนภาษา
สลับไปมาระหว่างโลกจริ งกับโลกไซเบอร์ และทับซ้ อนกันระหว่างความรุ นแรงทัว่ ไปกับพฤติกรรมการ
รังแก
ความขัดแย้ งนี ้ยังคงดาเนินต่อไป และจะจบลงเมื่อใดและอย่างไรไม่อาจรู้ ได้

กรณีศึกษาที่ 5

ดาว กรณีศึกษาผู้ถูกตีตราคุณค่ าความเป็ นหญิง
หญิงสาววัยเพิ่งเลยมัธยมปลาย ดวงตากลมโต แววตาวาวใส วงหน้ าได้ สดั ส่วน โครงหน้ า
ชัดเจน ผมยาว ผิวสีน ้าผึ ้ง หากผู้วิจยั จะใช้ คาบรรยายภาพลักษณ์ ตรงหน้ าตามการรับรู้ อาจเรี ยกได้ ว่า
‘สวยคม’ ผู้วิจยั กาลังกล่าวถึง ‘ดาว’ กรณีศึกษารายที่ 5 ของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ หากมองปราดเพียงชัว่ ครู่
เธออาจเป็ นสาวน้ อยผู้แจ่ม ใส น่าดึงดู ด ด้ วยอัธ ยาศัย ที่ เป็ นกันเอง ดาวเดิ นเข้ ามาทัก ทายผู้วิจัยใน
สถานที่นดั หมายแห่งหนึ่ง ผู้วิจยั พบกับดาวครัง้ แรก หลังจากการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ไปแล้ ว 2 ครัง้
ดาวตัวจริงที่ผ้ วู ิจยั พบ บุคลิกต่างจากที่ผ้ วู ิจยั คาดหมายไว้ ในใจ เพราะเท่าที่ทราบเรื่ องราวของเธอทาง
โทรศัพท์ ถือได้ วา่ ผ่านการรังแกในโลกไซเบอร์ มาโดยตลอดตังแต่
้ สมัยมัธยมปลายและต่อเนื่องมาจนถึง
มหาวิทยาลัย ดาวเป็ นเด็กสาวที่มกั เป็ นที่จบั ตามองในโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย มีบุคลิกและหน้ าตาดี
เข้ าสังคมง่าย ทากิจกรรมบ่อย เป็ นที่ร้ ู จกั ของคนในสังคมสถานศึกษา ผู้วิจยั จึงตัง้ ชื่อสมมุติให้ เธอว่า
‘ดาว’
ผู้วิจยั รู้ จกั กับดาวจากการแนะนาของ เกรซ กรณี ศึกษารายแรกของผู้วิจยั ดาวเป็ นน้ องสาว
ของเกรซที่มักพูดถึงน้ องสาวบ่อยครัง้ เวลาผู้วิจยั คุยกับเธอ เกรซเล่าว่าน้ องสาวเคยมีประสบการณ์ถูก
รังแกผ่านโลกไซเบอร์เช่นกันและตกเป็ นผู้ถูกรังแกตังแต่
้ ยงั เป็ นนักเรี ยนมัธยมปลาย ผู้วิจยั จึงได้ มีโอกาส
พูดคุยกับดาวเบื ้องต้ น พบว่าเหตุการณ์ที่เธอประสบมาเป็ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในประเด็ นการถูก
ตีตราเรื่ องพฤติกรรมทางเพศ ที่เข้ าข่ายการเป็ นกรณีศึกษาในครัง้ นี ้ จึงนัดหมายพบกันเมื่อเธอเดิ นทาง
กลับมาที่กรุงเทพฯ
ดาวเป็ นลูกสาวคนเล็กของพ่อแม่ที่ถูกเลี ้ยงดูมาอย่างเป็ นอิสระ แม้ จะเป็ นน้ องสาวคนเล็กที่
พ่อแม่ค่อนข้ างเป็ นห่วงเธอมากกว่าพี่ แต่ไม่เคยถูกบังคับให้ ทาเรื่ องที่ฝืนความต้ องการทังเรื
้ ่ องการเรี ยน
การใช้ ชีวิต สอดคล้ องกับคาให้ สมั ภาษณ์ของเกรซผู้เป็ นพี่สาว พ่อแม่ของดาวแยกทางกันโดยไม่ได้ หย่า
ร้ าง เป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ยงั ทาหน้ าที่ของพ่อและแม่ให้ ลกู แต่ทงสองจะสนิ
ั้
ทกับแม่มากกว่า
เนื่องจากแม่เป็ นคนที่ใกล้ ชิดมากกว่า พูดคุยปรึ กษาปั ญหากันมากกว่า แม้ ในอดี ตจะไม่ค่อยแสดง
ความรักต่อกันมากนัก แต่ในช่วงเวลาหนึง่ มี จดุ เปลี่ยนให้ แม่เปลี่ยนบุคลิกภาพกลายเป็ นคนเข้ าถึง ง่าย
สนุกสนานเฮฮา พูดคุยกับลูกได้ ทกุ เรื่อง อย่างไรก็ตามดาวเลือกที่จะไม่บอกเรื่ องที่ตนเองถูกรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ในแม่ฟัง ด้ วยเหตุผลที่วา่ เธอไม่อยากให้ แม่ร้ ู สกึ เป็ นห่วง
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ถูกหมั่นไส้ มาตลอด
ดาวเป็ นคนร่าเริงแจ่มใส ยิ ้มง่าย หัวเราะง่าย ดูเป็ นคนที่มองโลกในแง่ดี แต่ภายใต้ บุคลิกภาพ
ภายนอกที่คนทัว่ ไปมองเห็นนัน้ เธอถูกนินทา ด่าทอ หมัน่ ไส้ มาตลอด ทังออฟไลน์
้
และออนไลน์ ทังต่
้ อ
หน้ าและลับหลัง ดาวคิดว่าอาจเป็ นเพราะบุคลิกที่ร่าเริ ง มีมนุษยสัมพันธ์ในระดับดีม าก ยิ ้มง่าย ขี ้เล่น
และเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ มีผ้ ชู ายเข้ ามาจีบดาวหลายคน เป็ นที่ร้ ู จกั ในโรงเรี ยน ทาให้ เป็ นที่หมั่นไส้ ไม่
ชอบหน้ า เพื่อนและรุ่นพี่บางคนจึงคอยนินทาด่าทอ เมื่ อโดนบ่อยเข้ า ดาวเริ่ มคุ้นชินและปรับตัวอยู่ใน
สังคมแห่งการนินทาได้ มากขึ ้น จนกลายเป็ นเรื่ องปกติในชีวิตของเธอไปแล้ ว
ถูกใส่ ร้ายว่ าแย่ งแฟนคนอื่น
แม้ จะมีภูมิค้ ุมกันการนินทาด่าทอที่ดูเหมื อนเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิต แต่ไม่ได้ หมายความว่าคา
นินทาพวกนันจะไม่
้
สง่ ผลใดๆเลยต่อตัวเธอ โดยเฉพาะเมื่อการนินทาเกิดขึ ้นในโลกออนไลน์ที่ถูกรู้ เห็น
กันในวงกว้ าง อีกทังเป็
้ นเรื่ องเสื่อมเสียชื่อเสียง เหตุเกิ ดมาจาก ก็ อต เพื่ อนร่ วมรุ่ นผู้เป็ นขวัญใจสาว
หลายคนในโรงเรี ยน ก็อตเป็ นผู้ชายหน้ าตาดี เรี ยนเก่ง มี คนนิยมชมชอบเยอะ เป็ นที่ร้ ู จกั ในโรงเรี ย น
ก็ อตเข้ ามาพูดคุยสานสัมพันธ์กับดาวจนทังคู
้ ่ได้ คบหากันในฐานะคู่รัก จนเมื่ อ ‘พลอย’ แฟนเก่าของ
ก็อตรู้ เรื่ องนี ้เข้ าจึงหึงหวงและไม่พอใจดาวอย่างมาก และเริ่ มสร้ างข่าวลือใส่ร้ายดาวกับเพื่อนบางคนที่
อยู่ในห้ องเดียวกันกับดาว
เราไปคุยกับเพื่อนคนนึงทีช่ ื่อก็อต ซึ่งเป็ นเพื ่อนรุ่นเดี ยวกันนะคะ แต่ว่าคนละห้อง ซึ่งก็ อตเป็ น
แฟนเก่าของคนทีช่ ื่อพลอย คือสองคนนีเ้ ขาเคยเป็ นแฟนกัน แล้วคบกันนานมากๆ แล้ว
เหมื อนกับคนข้างนอกก็ มองว่าคู่เนีย่ เฟอร์ เฟคมาก เพราะว่าผู้หญิ งก็ สวยมาก ผู้ชายก็ เรี ยนเก่ง
อะไรแบบนี้ หน้าตาก็ดี แล้วทีนีเ้ ขาเลิ กกัน เลิ กกันได้ประมาณ 2-3เดื อน แต่ว่ามันแบบเป็ นเพื ่อน
ร่วมรุ่นอ่ะพี ่ เราก็ เคยคุยกันอยู่แล้วอ่ะ ไม่ใช่เพื ่อนสนิ ท เราก็ รู้สึกว่ามันคงไม่มีปัญหามัง้ ถ้าจะคุย
กับก็ อต เพราะเราก็ ไม่เคยรู้จกั กับพลอยมาก่อน เข้าใจใช่มยั้ คะ ทีนี้ พอเริ่ มคุยกัน คื อก็ อตเป็ น
ฝ่ ายเข้ามาคุยกับดาว เข้ามาจี บอะไรแบบนี ้ แล้วดาวอ่ะก็ ลองคุยดู ก็โอเค ก็ ใสๆ ป็ อบปี ้ เลิ ฟอ่ะพี ่
ใสๆ น่ารักๆ แล้วทีนีพ้ อพลอยรู้ว่าแบบ ก็ อตมาคุยกับดาว คื อเขาก็ แบบเหมื อนโมโห เอาเรื ่องเรา
ไปนิ นทา ในกลุ่มเพื ่อนสนิ ทพลอยจะมี สามคนที ่อยู่หอ้ งเดี ยวกันกับดาว
นินทาปากต่ อปาก สู่การแพร่ กระจายในโลกออนไลน์
หลังจากสร้ างเรื่องใส่ร้ายดาว พลอยก็เริ่ มขยายพื ้นที่การกระจายข่าวในโลกออนไลน์โดยการ
โพสต์ ข้อความลงในทวิตเตอร์ ใส่ร้ายว่าดาวแย่งก็อตไปจากเธอ ด้ วยภาพลักษณ์ คู่รักที่ดูสมบูรณ์แบบ
ผู้ชายหน้ าตาดี เรี ยนเก่ง ผู้หญิง สะสวยระดับดาวโรงเรี ยน มี ผลงานในวงการบันเทิง ทาให้ ข่าวลือว่า
ดาวแย่งก็อตไปจากพลอย ดังระเบิดชัว่ ข้ ามคื น ดาวเองก็ ถือว่าเป็ นที่ร้ ู จกั ในสังคมโรงเรี ยนพอสมควร
เนื่องจากเป็ นคนอัธยาศัยดี หน้ าตาค่อนข้ างดี และชอบทากิจกรรมของโรงเรี ยนอยู่เสมอ ความเด่นดัง
ในแวดวงโรงเรียนของทัง้ 3 คน ทาให้ ขา่ วลือยิ่งทวีความเร็ วและแรง รุ่นน้ อง รุ่นพี่ และเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ของดาวหลายคนเข้ ามาแสดงความเห็ นสนับสนุนในทวิตเตอร์ ของพลอย บ้ างก็ แชร์ ต่อ เสริ มความ
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คิ ดเห็นส่วนตัวต่อๆกันในวงกว้ าง ไม่ว่าจะเป็ นคนที่ร้ ู จกั และไม่ร้ ู จกั ดาวเป็ นการส่วนตัว กลายเป็ นว่า
นอกจากข่าวลือเรื่ องแย่งแฟนแล้ ว ดาวยังมี ข่าวเสื่อมเสียอื่นๆที่คนในโรงเรี ยนแสดงความคิ ดเห็ นใน
ทานองเกลียดชังดาวเพิ่มเข้ าไปอีก ประกอบกับการติดแฮชแท๊ ก (Hashtag) หรื อการใส่เครื่ องหมาย #
ตามด้ วยการติดรหัสข้ อความที่ระบุถึงเรื่ องของดาว ทาให้ เรื่ องยิ่งกระจายออกไป
ในขณะที่ดาวกาลังพยายามไม่ตอบโต้ ใดๆต่อคานินทา ด่าทอทังหลาย
้
เพราะคิ ดว่าเรื่ องนี ้
น่าจะจบลงไปเอง แต่ค วามรุ นแรงกลับ ลุกลามยิ่ งขึน้ จนเหนื อการควบคุม ทาให้ ด าวออกมาโพสต์
ข้ อความในทวิตเตอร์เพื่อบอกความจริงว่าตนเองคบกับก็อตหลังจาก ก็อตเลิกรากับพลอยไปแล้ วหลาย
เดือน อีกทังสาเหตุ
้
ที่ก็อตเลิกกับพลอย ไม่ใช่เพราะตนเองเป็ นมือที่สาม แต่เป็ นเพราะพลอยนอกใจฝ่ าย
ชายเอง ซึ่งในขณะนันดาวได้
้
บอกเลิกก็ อตไปแล้ ว เพราะจับได้ ว่า ก็ อตยังมีการพูดคุยสานสัมพันธ์กบั
พลอยอยู่ จึงถอยออกมา ส่วนก็อตโมโหพลอยที่ทาให้ ต้องเลิกกับดาว ก็โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ ของ
ตนเพื่อชี ้แจงสาเหตุที่แท้ จริงของการเลิกกับพลอย ในระยะเวลาไล่เลี่ยกับการทวิตของดาว
ทันทีที่ทวิตเตอร์ ของดาวและก็ อตได้ ถูกเผยแพร่ เมื่อทุกคนรู้ ความจริ งทังหมด
้
กระแสจึงเริ่ มตี
กลับไปที่พลอย พลอยเองเมื่อถูกเปิ ดโปงจึงยุติการทวิตถึงดาว
กลับสู่วงจรด่ าทอออนไลน์ อีกครั ง้ เพราะโพสต์ เพียงประโยคเดียว
หลังจากเหตุการณ์ถูกใส่ร้ายผ่านพ้ นไป ดาวตัง้ ใจจะเริ่ มต้ นชีวิตใหม่ที่สิ่งแวดล้ อมแห่งใหม่
ไกลจากกรุ งเทพฯเพื่อ นาตัวเองออกจากฉากชี วิตในอดี ต จึง ตัง้ ใจสอบเข้ ามหาวิ ทยาลัยชื่ อดัง ของ
ภาคเหนือและย้ ายไปเรี ยนที่นั่น ช่วงแรกของการเป็ นนักศึกษาใหม่ ราบรื่ นดี ทว่า เหตุการณ์ ถูกนินทา
ด่าทอ ได้ ย้อนกลับมาหาตัวเธออีกครัง้ แม้ จะเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมรอบตัวใหม่ทงหมด
ั้
ทังผู
้ ้ คนและ
สถานที่ แต่ส ังคมมหาวิทยาลัย กลับ ไม่ เ ป็ นเช่ น ที่ เ ธอคิ ด เมื่ อเข้ าไปเรี ย นไม่ น าน ดาวก็ เ ริ่ ม มี ข่ า ว
เสียๆหายๆอีกครัง้ เมื่อเธอได้ โพสต์ เฟซบุ๊กขอฝึ กงานกับรุ่ นพี่ ปี 4 ที่กาลังทาโครงการเพื่อจบการศึกษา
ซึ่งโดยปกติแล้ วต้ องอาศัยรุ่นน้ องมาเป็ นลูกมื อคอยช่วยให้ งานสาเร็ จและเป็ นการฝึ กงานรุ่ นน้ องเพื่ อ
เตรี ยมตัวเข้ าสูส่ ายอาชีพในอนาคตด้ วย ดาวรู้ สกึ ว่าตนเองสนใจฝึ กงานสาขาการผลิตรายการโทรทัศ น์
ซึ่งตรงกับสาขาที่ตัวเองเรี ยน จึงโพสต์ เฟซบุ๊กส่วนตัว ขอฝึ กงานกับกองถ่ายที่ยังต้ องการผู้ช่วย โดยที่
ไม่ได้ คิดเลยว่าโพสต์สนๆเพี
ั ้ ยงประโยคเดียวกาลังจะนาความเสียหายในทานองเดียวกับสมัยมัธยมมา
สูต่ วั เอง
ดาวได้ ตงค่
ั ้ าโพสต์ของเธอให้ ออกสูส่ าธารณะ ทาให้ คนในคณะเห็นโพสต์ของเธออย่างทัว่ ถึง
มี รุ่นพี่ ผ้ หู ญิงคนหนึ่งรู้ สึกไม่พอใจ ที่เธอโพสต์ ขอฝึ กงานผ่านช่องทางออนไลน์ เหมื อนดาวทาตัวเป็ น
ศูนย์กลางรอให้ คนอื่นมาเสนองานให้ และยังเลือกงานเฉพาะสาขารายการโทรทัศน์อีกด้ วย จึงได้ โพสต์
ตาหนิและสัง่ สอนในเฟซบุ๊กของตน เรื่องการขอฝึ กงานที่ไม่มีมารยาท แต่ไม่ได้ ระบุชื่อของดาว
เมื่อดาวเห็นโพสต์นนครั
ั ้ ง้ แรกก็ไม่ได้ สงสัยว่าจะหมายถึงตนเอง แต่ เมื่อผ่านไปสักพัก เธอเริ่ ม
คิดว่าโพสต์ของรุ่นพี่คนนันอาจหมายถึ
้
งตัวเธอ เพราะข้ อความตอบโต้ กนั ของรุ่ นพี่หรื อเพื่อนๆคนอื่นใน
โพสต์ นนั ้ ดูมี นัย ยะเป็ นไปได้ ว่าเป็ นตัวเธอเอง ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องการขอฝึ ก งานหรื อเรื่ องเกี่ ย วกั บ
พฤติ กรรมการเข้ าหาผู้ชาย ที่เธอมักตกเป็ นเหยื่ อคานินทาเรื่ องนี ้เสมอ เนื่อ งจากมี เพื่ อนและรุ่ นพี่ ใ น
มหาวิทยาลัยผู้ชายมาจีบเธอหลายคน ดาวเป็ นกังวลจึงส่งข้ อความส่วนตัวทางเฟซบุ๊กไปหารุ่ นพี่ คน
ดังกล่าวเพื่อถามว่า โพสต์ ล่าสุดของรุ่นพี่ นนหมายถึ
ั้
งตัวเธอหรื อไม่ รุ่ นพี่ ยอมรับตามตรงว่าหมายถึง
ดาว จึงขอนัดเคลียร์กนั ตัวต่อตัว
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เมื่อได้ พบกัน รุ่นพี่สารภาพว่ารู้ สึกไม่ชอบดาวอยู่ก่อนแล้ วเพราะเคยเห็นดาวยื นคุยกับแฟน
ของตนและดาวเสนอขอเอาแก้ วนา้ ที่แฟนเพิ่ ง ดื่ ม เสร็ จไปทิ ง้ ให้ จึง รู้ สึก หึง หวง ยิ่ ง เห็ นโพสต์ การขอ
ฝึ กงานของดาวก็ร้ ูสกึ ไม่พอใจมากขึ ้นไปอีกจึงโพสต์ข้อความด่าดาวทางอ้ อม ดาวได้ ฟังก็รับผิดทุกอย่าง
และกล่าวขอโทษ พร้ อมชี ้แจงเหตุผลของการกระทาต่างๆ รุ่นพี่จงึ สงบลงพร้ อมขอโทษดาวและสัญ ญา
จะไม่โพสต์ถึงดาวอีก แต่มีเงื่อนไขว่าจะไม่ลบข้ อความที่ตนได้ โพสต์ลงไปแล้ ว ออกจากเฟซบุ๊ก ดาวรู้ สกึ
ว่าเรื่ องกาลังจะจบลงจึงไม่ได้ ต่อรองอะไร
ถึงแม้ ว่ารุ่นพี่จะไม่ได้ โพสต์ข้อความใดต่อหลังจากที่ได้ สะสางปั ญหากับดาว แต่ ดาวพบว่ามี
เพื่ อนและรุ่นพี่หลายคนกดถูกใจ (Like) กดแชร์ (Share) และแสดงความเห็นเชิงด่าทอ เหยี ยดหยาม
เรื่ อ งคุ ณ ค่ า ทางเพศในท านองว่า เธอเป็ นผู้ ห ญิ ง ใจง่ า ย ชอบให้ ผ้ ู ช ายเข้ า หา กลับ กลายเป็ นว่า
สาระสาคัญของบทสนทนาในโพสต์ไม่ใช่เรื่ องมารยาทการขอฝึ กงาน แต่เป็ นเรื่ องทางเพศ ซึง่ ทุกคนต่าง
รู้ ดีวา่ หมายถึงดาวนันเอง
้
คาตีตราเหมือนยาพิษ
หลังจากเหตุการณ์ ที่รุ่นพี่โพสต์ เฟซบุ๊กด่าทางอ้ อมได้ จบลงไป แต่ในชีวิตจริ งของดาวยังคง
เผชิญกับคานินทาที่ตีตราคุณค่าทางเพศต่อไป ซึง่ เป็ นคานินทาที่เกิดขึ ้นก่อนการโพสต์ เฟซบุ๊กของรุ่ นพี่
แต่พอมีการด่าทอทางออนไลน์ที่เกิดขึ ้น ก็ทาให้ มีกระแสนินทาดาวตามมาอย่างต่อเนื่อง ดาวถูกตีตรา
เป็ นผู้หญิงใจง่าย ชอบเที่ยวกับผู้ชาย ไปดื่ มสุรากับผู้ชาย ทังๆที
้ ่เธอไม่เคยทาสิ่งเหล่านันมาก่
้
อนเลย
เพี ยงแต่มีผ้ ชู ายเข้ ามาจีบหลายคนเท่านัน้ ดาวกล่าวว่าเธอถูกด่าว่าเป็ นผู้หญิ ง “แรด” คาๆนี ้เป็ นคาที่
เธอถูกตีตราตังแต่
้ เหตุการณ์ชว่ งมัธยมต่อเนื่องมาจนถึงมหาวิทยาลัย
ไม่ มีเพื่อนสนิท ไม่ มีความสุข ไม่ มีเป้ าหมายชีวิต
จากเหตุ ก ารณ์ รั ง แกผ่า นโลกไซเบอร์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ ดาว ท าให้ ด าวรู้ สึ ก ว่ า แม้ จะหลี ก หนี
สิ่งแวดล้ อมเดิมมาสูส่ ิ่งแวดล้ อมใหม่ เธอก็ยงั เดินทางมาเจอคานินทา ด่าทอออนไลน์แบบเดิม ส่งผลให้
เธอผิดหวัง รู้ สึกไม่ไว้ วางใจใคร แยกตัวออกจากเพื่อน รู้ สึ กไม่มีความสุข และสับสนในเป้าหมายชีวิต
นัน่ หมายความว่า การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ สง่ ผลต่อเนื่องไปยังชีวิตในมิติอื่นๆของเธอด้ วย

กรณีศึกษาที่ 6

พราว กรณีศึกษาความเกลียดชังดนดังในโซเซียลมีเดีย
‘พราว’ สาววัย 24 ผิวขาวจัด ร่ างสูงโปร่ งสะโอดสะองค์ หน้ าตาดี ก้ าวขาลงมาจากบันไดชัน้
บนของบ้ านพักเดินตรงมาหาผู้วิจยั เธอใส่เสื ้อยืดกับกางเกงขาสันเรี
้ ยบง่าย นี่คือภาพของการพบหน้ า
กันครัง้ แรกที่ผ้ วู ิจยั มีความตื่นเต้ นมากกว่าการพบกับกรณี ศึกษารายอื่นเล็กน้ อย เนื่องจากผู้วิจยั เคย
ติ ดตามผลงานและรูปแบบการใช้ ชีวิตของพราวผ่านสื่อออนไลน์ มาระยะหนึ่งก่อนการทาวิจยั ในครัง้ นี ้
ผู้วิจยั จึงมองว่าพราวเป็ นหนึ่งในคนสาธารณะที่ผ้ วู ิจยั เพิ่ งมีโอกาสเจอกันตัวต่อตัว ในสถานที่ส่วนตัว
เช่นนัน้
พราวเสนอตัวเข้ าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี ้ด้ วยตนเอง โดยมี ข้อแม้ ว่าผู้วิจยั ต้ องไม่เปิ ดเผยตัวตน
ของเธอ ผู้วิจยั ได้ ร้ ูจกั พราวโดยบังเอิญจากการประชาสัมพันธ์ขออาสาสมัครที่มีประสบการณ์เกี่ ยวกับ
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การถูกทาร้ ายในโลกออนไลน์ ทีผ่ ้ วู ิจยั ได้ ขอความร่ วมมื อกับเครื อข่ายขององค์กรผู้ผลิตคลิปวีดีโอสร้ าง
ความตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในสังคมไทย โดยในขณะที่ผ้ วู ิจยั กาลังหาผู้ให้
ข้ อมูลหลักอยู่นนั ้ ประจวบเหมาะกับ ที่ทางทีมงานกาลังมีแผนผลิตสื่อสร้ างความตระหนัก โดยผู้วิจยั
เคยร่วมงานกับเครือข่ายของทีมงานมาก่อนหน้ านี ้
ผู้วิจยั กับพราวได้ ติดต่อกันเบื อ้ งต้ นทางไลน์และพูดคุยถึงประสบการณ์ รังแกผ่านโลกไซเบอร์
ที่พราวเจอมาผ่านทางโทรศัพท์ หลังจากการพูดคุย ผู้วิจยั พบว่าประสบการณ์ ของพราวเป็ นประเด็น
การถูกรังแกที่มีผ้ เู กี่ยวข้ องและผู้ร้ ู เห็นจานวนมากในสังคม จึงได้ คัดเลือกพราวเป็ นหนึ่งในกรณี ศึกษา
ในครัง้ นี ้ โดยให้ ชื่อสมมุติของเธอว่า พราว สะท้ อนถึงบุคลิกภาพที่สง่าผ่าเผย แสดงความเป็ นตัวของ
ตัวเองชัดเจน และเป็ นที่ร้ ูจกั ในวงการผู้มีอิทธิพล (Influencer) ในสังคมออนไลน์
ก้ าวสู่บทบาท Influencer ในโลกออนไลน์
หลัง จากจบการศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลัย มา 2 ปี พราวได้ เข้ า สู่ อ าชี พ ผู้ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ด้านความงามและรู ปแบบการใช้ ชีวิตอย่างเต็มตัว หรื อที่เรี ยกกันว่า Online influencer,
Youtuber, Blogger ตามแต่บริบทของช่องทางการสื่อสาร ทาหน้ าที่โปรโมทสินค้ าด้ านความงาม การ
แต่งกาย และไลฟ์ สไตล์อื่นๆ ทังในส่
้ วนที่มีสปอนเซอร์ และรี วิวของส่วนตัว หรื ออาจเรี ยกได้ วา่ พราวใช้
ตัวตนในการสร้ างแบรนด์ของตัวเอง ด้ วยความชอบนาเสนอสินค้ าจิปาถะที่ใช้ สอยในชีวิตประจาวัน ไม่
ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่องสาองค์ น ้าหอม รวมไปจนถึงไลฟ์ สไตล์ต่างๆ พราวจึงถ่ายทอดเรื่ องราว
ของสิ่ ง ของเหล่า นี ผ้ ่า นทางสื่ อสังคมออนไลน์ ทัง้ ยู ทูป อิ นสตราแกรม ทวิ ต เตอร์ กระทั่ง ปั จ จุ บั น
(พฤษภาคม 2561) มียอดผู้ติดตามเฉลี่ยในแต่ละช่องทางแสนกว่าคน “เริ่ มจากทีพ่ ราวเป็ นคนชอบซื ้อ
เครื ่องสาอาง พวกน้าหอม ตอนแรกพราวเขี ยนรี วิวของใช้ก่อน ก็ ลงพวกเว็บอะไรอย่างเนีย๊ อ่ะค่ะ ก็ เลย
มาเริ่ มทาเป็ นเว็บของตัวเอง เป็ นบล็อกของตัวเอง ก็ เลยมาเปิ ดเป็ นแฟนเพจ โน้นนีน่ นั่ อะไรอย่างเนี ่ย
ก็ ทามาเรื่อยๆ ก็ทามา 5 ปี ได้แล้ว ปี นีเ้ ข้าปี ที ่ 6”
โพสต์ เปลี่ยนชีวิต
พราวเป็ นคนที่พูดเร็ว พูดตรง ฉะฉานชัดเจน บอกความรู้ สกึ และทัศนคติต่อสินค้ าต่างๆอย่าง
ตรงไปตรงมา ในบางครัง้ ที่เธอเหนื่อยกับการทางาน มี ปัญหาชีวิตต่างๆ เธอจะชอบบ่นผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ส่วนตัว ซึ่งเปิ ดสาธารณะไปด้ วยในเวลาเดี ย วกัน บางครัง้ ก็ หลุดคาหยาบคายออกไป ด้ วย
ภาพลักษณ์เช่นนีเ้ องจึงมีคนส่วนหนึ่งมองว่าเธอเป็ นคนที่ “แรง” พอสมควร และหนึ่งในจานวนนันก็
้ มี
กลุ่มต่อต้ านเธอ(Anti groups) รวมอยู่ด้วย บุคคลกลุ่มนี ้จะคอยติดตามการใช้ สื่อออนไลน์ของเธอทุก
ช่องทางโดยเฉพาะทวิตเตอร์ และตามด่าทอ ประชดประชันพราวอยู่เป็ นประจาเพื่อแสดงการต่อต้ าน
ไม่พอใจในตัวเธอ อย่างไรก็ตาม พราวรู้ ดี ว่ามี คนกลุ่มนี ้ตามติ ดเธออยู่ จึงคอยระแวดระวังการออกสื่อ
ของตัวเองในระดับ หนึ่ง ส าหรับ ผู้ใ ช้ สื่อ บางรายที่ ตามด่ าทอเธอบ่อยๆ พราวจะใช้ วิธี ก ารบล็ อคคน
เหล่านันออกไปจากพื
้
้นที่
โพสต์ เปลี่ยนชีวิต
แม้ จะระมัดระวังตัวในการใช้ สื่อมากขึ ้น แต่เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สดุ เท่าที่มีตัวตนสาธารณะใน
โลกออนไลน์มา 5 ปี คื อเหตุก ารณ์ ที่พราวถูกรุ มด่ าทออย่างรุ นแรงจากกลุ่ม ต่อต้ าน ผู้ติ ด ตาม และ
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บุคคลทัว่ ไปที่ไม่ร้ ู จกั เธอมาก่อน ครัง้ นันพราวรั
้
บงานเป็ นแขกรับ เชิญไปปรากฏตัวที่ ร้านค้ าจาหน่าย
สินค้ าอุปโภคบริ โภคแบรนด์หนึ่งที่มีผ้ หู ญิ งเป็ นกลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่ ในงานนันมี
้ แขกรับเชิญที่เป็ นผู้มี
ชื่อเสียงในแวดวงสังคมหลายคนทังผู
้ ้ ที่มีอาชีพโปรโมทสิ นค้ า ดารานักแสดง และนางแบบ ปั ญหา
เกิ ดขึ ้นเมื่อมีลูกค้ าของทางร้ านไม่พอใจที่เหล่าคนดังได้ เข้ าไปในร้ านก่อนเวลาที่คนทัว่ ไปจะได้ เข้ า ทา
ให้ เกิดกระแสต่อต้ านร้ านค้ าแบรนด์นนและด่
ั้
าทอกลุม่ คนดังด้ วย เมื่อพราวได้ รับรู้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจึง
แสดงความคิดเห็นทางทวิตเตอร์ในทานองว่า สิ่งที่ร้านค้ าทานันเป็
้ นเรื่ องปกติของธุรกิจที่ต้องการให้ ค น
มี ชื่อเสียงช่วยโปรโมทร้ าน จึงให้ คนดังเข้ าไปในพืน้ ที่ก่อนกลุ่มคนทัว่ ไป พราวยื นยันว่าทวิตข้ อความ
ออกไปโดยที่ไม่ได้ คิดด่าทอหรื อประชดประชันใคร แต่เธอเพียงแค่ “บอกความจริ ง” ตามความคิ ดของ
ตัวเอง ทว่า ประโยคทานองนันอาจจะดู
้
รุนแรงเกินไปและมีความกากวม เสี่ยงที่คนทัว่ ไปจะคิดว่าเธอ
แฝงนัยยะดูถูกดูแคลนลูกค้ าคนอื่นๆ
พราวพิ มพ์ไปประมาณนีค้ ือพราวไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะพี ่ ไม่ได้ประชด หรื ออะไรใคร คื อถ้า
คนใกล้ตวั ฟังก็ จะรู้สึกเฉยๆ เพราะพราวเป็ นคนพูดตาม fact ว่า ถ้าเกิ ดคุณอยากเข้าก่อน คุณก็
ต้องมีตวั ตนในโลกโซเซียล สามารถประชาสัมพันธ์ ให้ร้านเขาได้ แล้วคนก็ แบบ เฮ้ย ทาไมพราว
พูดแบบนี ้ ทาไมต้องมาประชด ทาไมต้องมาเหยี ยดคนอื ่น กลายเป็ นอย่างนัน้ ไปว่า พราวเป็ น
คนเหยี ยดคนอื ่นอย่างเนีย่ ทัง้ ๆทีใ่ นใจเราอ่ะ ไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้ เลย พราวก็ พูดตาม
ความจริ งนะ เดี๋ยวนีม้ นั มีกล้อง ใครซื ้อของมาก็ รีวิว ก็ เป็ นบล็อกเกอร์ ได้ ถูกป่ ะคะ คื อพราวพูด
ตาม fact ตามความจริ งอ่ะ แต่ว่าเขาคิ ดในแง่ร้ายกว่าพราวไปแล้ว อาจจะคาพูดของพราวทีม่ นั
ดูแรงมาตลอดด้วย ก็ เลยแบบ เฮ้ย อี นีม้ นั ด่าอ่ะ คนก็ เลยเริ่ มด่าพราวหนักมากๆ ตัง้ แต่วนั นัน้
เลย
ถูกรุ มด่ าจากคนนับพัน
กระแสด่าทอพราวด าเนิ นไปเร็ วมาก มี ผ้ ูที่ เ ข้ ามาแชร์ ต่ อ และด่ าทอในทวิ ต เตอร์ จ านวน
มากกว่า 1,000 คน มีทงการด่
ั้
าพฤติกรรมที่พราวแสดงออกและด่าตัวตน ด่าพ่อแม่ แสดงความเกลียด
ชังรุ นแรง เมื่อพราวเห็นว่ามีคนเข้ าใจผิดและไม่พอใจกั บโพสต์ของเธอ พราวจึง ลบโพสต์ นนออกจาก
ั้
ทวิตเตอร์ แต่ก็มีหลายคนแคปเจอร์ภาพข้ อความของพราวเอาไว้ ได้ แล้ วก็นาภาพนันมาด่
้
าทอและแชร์
กันต่อไป จากทวิตเตอร์ สู่สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เคลื่อนย้ ายไปมาระหว่างช่องทางออนไลน์ ต่างๆ ยิ่ ง
โหมกระแสความรุนแรงมากขึ ้น
เยอะมากค่ะพี ่ แบบ มึงทาตัวสูงส่งมาจากไหนเหรอ เป็ นใคร ไม่เห็นรู้ จกั ไม่เห็นจะดังเลย
มี ตวั ตนเหรอ คือก็ด่าค่อนข้างแรง ก็ มีคาหยาบคาย มี เตื อนสติ อันนัน้ พราวก็ รบั ฟังนะ แบบคุณ
พราวไม่นา่ พูดแบบนีเ้ ลยนะคะ หมดความเชื ่อถื อเลย ซึ่งพราวก็ รบั ฟังนะว่า มันอาจจะแรงไป
จริ งๆ มันก็มีหลายคนนะทีใ่ ช้คาหยาบคาย ด่าพ่อด่าแม่ ด่าแบบ ด่าไปทุก อย่าง เป็ นสติ ฟั่นเฟื อน
เหรอ อี โง่ อี เหีย้ กูเกลี ยดมึง เกลียดขี ้หน้ามึง อี พราว แบบโห ทุกอย่างเลยอ่ะค่ะในทวิ ตเตอร์
แล้วเหมื อนกับว่ามันก็ มีคนไปแคปในทวิ ตเตอร์ อ่ะ เหมื อนมี คนต้องการจะเล่นงานพราวอยู่แล้ว
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ก็ แคปรูปไว้ พอพราวลบอ่ะ ก็ มีคนแคปรูปไว้ แล้วก็ ออกมาด่าต่ออี ก แล้วก็ มีคนเอารูปพราวจาก
ในทวิ ตเตอร์ แล้วก็เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก แล้วคนก็ แชร์ กนั ว่าทาไมเป็ นแบบนี ้ ทัง้ ๆทีเ่ ขาไม่ได้รู้
ทีม่ าทีไ่ ป แค่แคปไปโพสต์ กลายเป็ นว่าพราวเป็ นคนหยาบคาย เป็ นคนรุนแรง เป็ นคนพูดจา
แย่อ่ะ อะไรอย่างนี ้ เขาก็ ด่ากันทัง้ ทีไ่ ม่ได้มลู เหตุอะไรเลย บางคนก็ ด่าเอาสะใจอย่างเนีย่ อ่ะค่ะ
เขาด่าเลย เขาไม่รู้จกั พราวด้วยซ้ า ก็ เหมื อนอยากมี ส่วนร่ วมในดราม่าครัง้ นี ้ คนก็ แชร์ กนั ไป
เยอะอ่ะค่ะ ทัง้ เฟซบุ๊ก อิ นสตาแกรม ทวิ ตเตอร์ ก็โดนด่า
โพสต์ ข้อความขอโทษ
เหตุการณ์ครัง้ นันท
้ าให้ พราวรู้ สึกตกใจ เสียขวัญ กิ นข้ าวไม่ลง เครี ยด กลัวการออกไปนอก
บ้ าน โดยเฉพาะในช่วงเดือนแรก เมื่อพราวตัง้ สติ และย้ อนกลับไปอ่านข้ อความที่ตนเองโพสต์อีกครัง้
ถึงแม้ จะไม่ได้ มีเจตนาด่าหรื อดูถูกใคร แต่เมื่ อมองอีกแง่หนึ่งเธอก็ คิดว่าข้ อความนันคงรุ
้ นแรงเกิ นไป
สาหรับคนอื่น จึงได้ โพสต์ข้อความขอโทษทางเฟซบุ๊ก
ถ้าเกิ ดจิ ตใจมันก็ ต้องกระทบอยู่แล้วอ่ะค่ะพี ่ รู้สึกแย่ วันแรกแบบกิ นข้าวไม่ลงเลย แล้วตื ่น
มาก็ ร้องไห้ ร้องไห้กบั แฟนอะไรอย่างนี ้ แต่โดยพื ้นฐานพราวอ่ะ ไม่ใช่คนเก็ บไปคิ ดจนเป็ น
ซึมเศร้า คือถ้าเรื่องนีเ้ กิ ดขึ้นกับคนอื ่น เขาอาจจะอาการหนัก ซึมเศร้าไปเลยก็ ได้ เพราะมัน
ค่อนข้างแรงอ่ะพี่ ก็กินข้าวไม่ลง ก็ เครี ยดมากว่าแบบ เฮ้ยคนจะคิ ดกับเรายังไง แล้วเราจะ
ออกไปเจอกับคนอื่นได้มยั้ ก็พิมพ์สเตตัสขอโทษทุกคนในเฟซบุ๊กเลยว่า ขอโทษพี ่ๆ แบรนด์
ต่างๆทีท่ าให้รู้สึกไม่ดี แต่พราวไม่ได้มีเจตนา ก็ คือยอมรับผิ ด คื อพราวยอมรับผิ ดจริ งๆ คื อคาพูด
เราคิ ดได้หลายแง่จริ งๆ อะไรอย่างเนีย่ ส่วนใหญ่เขาคิ ดไปอี กแง่นึง
กระแสเริ่ มซา
ในช่วงแรก เรื่ องของพราวกลายเป็ นกระแสร้ อนแรงที่คนในแวดวงโปรโมทสินค้ า รวมถึงคน
ทัว่ ไปในสังคมออนไลน์พูดถึงอย่างเข้ มข้ น นับได้ วา่ เป็ นเรื่ องที่โด่งดังในวงการโปรโมทสินค้ าเลยที เดี ยว
หลายเดือนผ่านไป เรื่องราวใหม่ๆในโลกไซเบอร์ ก็เกิดขึ ้นและกลบทับเรื่ องเดิม จนกระแสเรื่ องของพราว
ที่ ก ลายเป็ นเรื่ องเก่าเริ่ ม ซาลง มี “ดราม่ า ” เรื่ องใหม่ เ ข้ ามาแทนที่ อย่ างไรก็ ต าม พราวยัง คงได้ รับ
ผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์ครัง้ นัน้ หลังผ่านมาหลายเดือน
ก็ ยงั แคร์ อยู่นะคะ เหมือนมันยังส่งผลต่อพราวมาจนทุกวันนี(้ พฤษภาคม 2561) แต่ว่าช่วงทีร่ ู้สึก
ดี ขึ้นก็ คือช่วงทีผ่ ่านไปแล้วประมาณเดื อนนึง คื อเราค่อนข้างโอเคทีจ่ ะอยู่ต่อไปแล้ว หมายถึงว่า
โพสต์อะไรต่างๆเริ่ มกลับมาโพสต์เหมื อนเดิ ม มี กิจกรรมต่างๆ แต่ช่วงวี ค สองวี คแรก คื อแทบไม่
โพสต์อะไรเลย เพราะกลัวคนมาด่า คื อพราวโพสต์ อะไร คนก็ มาด่าอ่ะ คื อตอนนัน้ เรื ่องของ
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พราวเป็ น topic ทีค่ นจะต้องพูดถึง อะไรอย่างเนีย่ พอพราวโพสต์ อะไรไป ทวิ ตอะไรไป คนก็ จะ
เม้นต์ด่า พราวก็เลยไม่โพสต์เลยดีกว่า
โลกออนไลน์ คือโรงละคร
หลังจากเหตุการณ์ผา่ นพ้ นไป พราวได้ ปรับเปลี่ยนตัวตนออนไลน์ของตัวเองให้ เป็ นคนที่สงั คม
ยอมรับได้ มากขึ ้น ลดการใช้ คาพูดที่คนอื่นเห็นว่ารุ นแรง เลี่ยงการโพสต์ ข้อความที่สามารถตีความใน
เชิงลบได้ เพราะไม่ต้องการจะเผชิญปั ญหาเช่นนี ้อีก และตัวตนในโลกออนไลน์ก็เป็ นอัตลักษณ์ ที่ส่งผล
ต่ออาชีพการงานของเธอ
ตัวตนพราวยังเป็ นเหมื อนเดิ มก็ คือเป็ นคนพูดตรงๆ เป็ นคนแบบ เขาเรี ยกว่ายังไงอ่ะ ก็ ยงั
กะโตกกะตากเหมือนเดิ ม ไรเงี้ย แต่ในโซเซี ยลมันก็ เปลี ่ยนไปอ่ะ คื อมันเหมื อนกับเราต้องเล่น
ละครอ่ะพี ่ ให้คนชอบ เราไม่สามารถพลี สทุกคนได้อยู่แล้ว แต่นีเ่ ป็ นวิ ธีทีแ่ บบจะอยู่ได้อ่ะ เพราะ
พราวต้องทางานด้านนีไ้ ง ถ้าพราวทาตรงนีพ้ ลาดอ่ะ มันก็ จะกระทบต่องานด้วย เหมื อน
ดาราอ่ะพี่ ทัง้ ๆทีเ่ ราเป็ นคนธรรมดาอ่ะพี ่

กรณีศึกษาที่ 7

กุ๊บกิบ๊ กรณีศึกษาเหยื่อการถูกข่ มขู่เปิ ดโปงภาพลับ
ในระหว่างที่ผ้ วู ิจยั กาลังพิจารณาคัดเลือกแบบสอบถามที่เ ข้ าข่ายการเป็ นกรณี ศึก ษาตาม
เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัย พบแบบสอบถามฉบับ หนึ่ง ที่ ระบุ ค าตอบไว้ ว่าผู้ต อบเคยมี ประสบการณ์
เกี่ ย วกับการถูกข่มขู่นาภาพอนาจารส่งต่ อในโลกออนไลน์ โดยที่ ไ ม่ มีฉ บับอื่ นใดเลยที่ ระบุ ว่าเคยมี
ประสบการณ์เรื่ องนี ้ อาจเป็ นเพราะเป็ นเรื่ องเปราะบางอ่อนไหวและเป็ นความลับที่ ค นส่วนใหญ่ มัก
ปกปิ ด ผู้วิจยั ได้ โทรศัพท์ไปแนะนาตัวเองและพูดคุยเบื ้องต้ นกับผู้ตอบแบบสอบถามรายนี ้
การสนทนาผ่านโทรศัพท์ได้ ความว่า เธอผู้นี ้เป็ นหญิ งวัยรุ่ น อายุ 19 ปี เคยถูกผู้ชายที่ร้ ู จกั กัน
ผ่านสื่อออนไลน์นาภาพเปลือยหน้ าอกของเธอมาข่มขูเ่ รี ยกเงิน ผู้ชายคนนันตามติ
้
ดเธอทุกย่างก้ าวผ่าน
โลกออนไลน์ ขูไ่ ม่ให้ เธอหายไปจากการติดต่อกับเขา และเนื่องจากการคุยผ่านโทรศัพท์และไลน์จานวน
ครัง้ สองครัง้ ไม่ได้ ทาให้ วยั รุ่นรายนี ้เปิ ดเผยเรื่ องราวที่ลกึ ไปกว่านี ้ได้ ผู้วิ จยั ได้ พยายามติดต่อขอพบเธอ
หลายครัง้ แต่มีเหตุให้ คลาดกันไปมา ไม่วา่ จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถมาพบผู้วิจยั ได้
และไม่สะดวกจะคุยผ่านวีดีโอคอล บางครัง้ เธอต้ องดูแลงานที่บ้าน หรื อติดภารกิจอื่นๆซึ่งมีเวลาว่างไม่
แน่นอน ที่สาคัญคือ เธอไม่ต้องการให้ ผ้ วู ิจยั มาพูดคุยในตอนที่พ่อแม่อยู่กบั เธอ เพราะไม่ต้องการให้ พ่อ
แม่ร้ ู เรื่ องนี ้ ในที่สดุ ผู้วิจยั ก็ได้ พบเธอในบ่ายวันหนึง่ เมื่อเธอไลน์มาขอพบผู้วิจยั กะทันหันโดยไม่ได้ บอก
ล่วงหน้ า
ผู้วิจยั รีบเดินทางไปพบเธอที่ร้านกาแฟ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในธุรกิจของครอบครัวเธอ ตัวจริ งของเธอ
ต่ างไปจากภาพความคิ ดของผู้วิจัยพอสมควร เนื่ องจากเรื่ องเล่าประสบการณ์ ของเธอที่ ไ ด้ ฟัง ทาง
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โทรศัพท์เกี่ยวกับการวีดีโอคอลทางเพศ ซึง่ ผู้วิจยั คิดไปเองว่าเธอน่าจะมีบุคลิกที่เปรีย้ วและเฉี่ย วกว่านี ้
มากนัก แต่ภาพที่เห็นคือ วัยรุ่นหญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวเรี ยบร้ อยคล้ ายหญิ งวัยทางาน รู ปร่ างมี น ้ามี นวล
ตัวไม่สงู มาก ใบหน้ ากลม แก้ มป่ อง ผิวสีน ้าผึ ้งนวลละเอียด น ้าเสียงราบเรี ยบ เคลื่อนไหวตัวเนิบช้ า เธอ
กล่าวต้ อนรับผู้วิจยั เข้ ามาในร้ านกาแฟขนาดเล็ก ซึง่ ตอนนันยั
้ งไม่มีลกู ค้ านัง่ อยู่ สาหรับกรณีศึกษาราย
นี ้ ผู้วิจยั ได้ ตงชื
ั ้ ่อให้ เธอว่า ‘กุ๊บกิ๊บ’
การพูดคุยเริ่ มต้ นขึ ้นในร้ านกาแฟของพ่อแม่เธอ ซึ่งไม่ได้ อยู่ประจาที่ร้าน พ่อของกุ๊บกิ๊ บเป็ น
ต ารวจชัน้ สัญ ญาบัต ร ส่วนแม่ทาธุ รกิ จ ผู้วิจัย สัง เกตว่าเธอค่อนข้ างหวาดระแวงเวลาที่ พ่อหรื อแม่
อาจจะเข้ ามาหาที่ร้าน เธอเล่าว่าที่บ้านของเธอไม่มีใครทราบเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นกับเธอเลย เพราะเธอปิ ด
มั น เป็ นความลับ เธอกลัว ว่า พ่ อ แม่จ ะดุ ด่ า ว่ าเธอท าตัว เหลวไหล ซึ่ ง ปกติ แ ล้ ว เธอกั บ พ่ อ แม่ ก็ มี
ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้ างห่างเหินอยู่แล้ ว โดยเฉพาะกับแม่ที่ไม่ค่อยลงรอยกัน
กุ๊บกิ๊บ เติบโตมาด้ วยการเลี ้ยงดูของป้าและน้ าของเธอเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากพ่อแม่ได้ ฝาก
เธอไว้ ให้ ญาติเลี ้ยง เธอเป็ น ‘ลูกหลง’ ที่แม่ไม่ได้ คิดวางแผนจะตังครรภ์
้
หลังจากมีลกู ชายไปแล้ วหนึ่งคน
เธอเล่าว่าพ่อแม่ไม่ค่อยได้ เ อาใจใส่เ ธอมากนัก มี แต่ น้า ป้ า และยายที่ เธอรู้ สึ กสนิ ทใจมากกว่า แม่
ของกุ๊บกิ๊บเป็ นคนอารมณ์ร้อน มักดุด่าเธออย่างรุ นแรงเวลาไม่พอใจ พ่อจะใจดี กับเธอมากกว่าแต่ก็
ค่อนข้ างยอมตามแม่เป็ นส่วนใหญ่ กุ๊บกิ๊ บมีพี่ชาย 1 คน อายุ 22 ปี เธอเล่าว่าพ่อแม่ รักพี่ชายมากกว่า
โดยประเมินจากการที่พ่อแม่มักซื ้อของให้ พี่ชาย ให้ เงินพี่ ชาย ดูแลพี่ ชายมากกว่า ส่วนเธอจะได้ ของ
จากพ่อแม่ในวันพิเศษเช่ นวันเกิด เท่านัน้ ซึ่งในระยะหลัง เธอจะได้ ของขวัญเป็ นเงิ นจานวน 1,0002,000 บาท แต่สิ่งของที่พ่อแม่ ให้ พี่ชายมี มูลค่าสูงกว่าหลายเท่า เช่น รถยนต์ คันใหม่ แท็บเลต มื อถื อ
ราคาสามหมื่นกว่า ในขณะที่เธอต้ องทางานเก็บเงินซื ้อมื อถือเอง ส่วนการให้ เธอดูแลร้ านกาแฟแห่งนัน้
ในช่วงปิ ดเทอม เธอก็ไม่ได้ ค่าขนมเลยสักบาท
Bee talk ความตื่นเต้ นรู ปแบบใหม่ ในโลกออนไลน์
กุ๊บกิ๊บรู้สกึ โดดเดี่ยวเวลาอยู่กบั ครอบครัวจึงต้ องการหาพืน้ ที่คลายเหงาและพืน้ ที่ส่วนตัวของ
เธอเอง เธอพบแอพพลิเคชัน่ หนึ่งชื่อ Bee talk ซึ่งเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ที่ชกั นาให้ ร้ ู จกั เพื่อนใหม่ๆและ
ยังเชื่อมโยงให้ ผ้ คู นที่อยู่บริเวณใกล้ กันมาพบกันได้ โดยเปิ ดใช้ GPS เพื่อระบุตาแหน่ง เมื่อกุ๊บกิ๊บได้ เข้ า
สูโ่ ลกใหม่แห่งนัน้ เธอรู้สกึ ตื่นเต้ น สนุกสนาน เธอชอบอ่านเนื ้อหาข่าวหรื อกระทู้ที่คนคุยกัน สาหรับเธอ
Bee Talk คือ ความแปลกใหม่ของชีวิต เนื่องจากก่อนหน้ านี ้โรงเรี ยนสมัยมัธยมปลายของเธอ ห้ ามเล่น
โทรศัพท์ และห้ ามใช้ สื่อสังคมออนไลน์ที่สมุ่ เสี่ยงต่อการล่อลวง โดยจะมีครู คอยตรวจสอบการใช้ มือถื อ
ของนักเรี ยนอยู่เสมอ กุ๊บกิ๊บจึงไม่ค่อยได้ เล่นโซเซียลมีเดียประเภทหาเพื่อนใหม่มากนัก ถ้ าจะลองเล่น
ก็ต้องแอบครู
พบเพื่อนใหม่ ใน Bee talk
วันหนึง่ เธอก็ได้ พบกับ ‘พัน’ ทหารหนุม่ ยศนายสิบ ที่ได้ แชทกันตอนที่ก๊ บุ กิ๊บไปเที่ยวบ้ านเพื่ อน
ที่ จ. อุดรธานี ทังคู
้ ่คุยกันถูกคอ จึงได้ นดั พบกัน 2 ครัง้ แต่ยังไม่ได้ มีเพศสัมพันธ์กนั เขาและเธอพูดคุย
กันแบบไม่ใช่แฟน เป็ นความสัมพันธ์ หลวมๆ ไม่ผูกมัด ซึ่งเป็ นสิ่งที่ก๊ ุบกิ๊ บคิ ดว่าคงไม่มีอนั ตรายอะไร
“ไปเจอทาง Bee talk มันจะจับพิ กัดกันว่าเราอยู่ ที่ไ หน ตอนนัน้ ไปบ้ านเพื ่ อนแถวอุดร เขาก็ อยู่อุด ร
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เราเจอหน้าเขาครั้งสองครั้งที่อดุ ร เราได้คุยได้เห็นหน้าเขาอยู่ คุยไปคุยมาเกื อบปี นึง เขาก็ มีเฟซเรา มี
IG คุยไปคุยมา เห็นหน้ากัน”
ตัดสินใจวีดีโอคอลเปิ ดหน้ าอก
หลังจากกุ๊บกิ๊บกลับมากรุงเทพฯ เธอก็ยงั คุยกับพันเรื่ อยมา จากคุยกันผ่านข้ อความออนไลน์
เมื่ อผ่านไปหลายเดือนก็เริ่ มคุยแบบเห็นหน้ าผ่านวีดีโ อคอล จากวีดีโอคอล พันก็ เริ่ มขอให้ ก๊ ุบกิ๊ บถอด
เสื ้อผ้ า ในครัง้ แรกกุ๊บกิ๊บบอกปฏิเสธ แต่เมื่อพันขอร้ องเธอหลายครัง้ กุ๊บกิ๊บคิดว่าแค่เปิ ดให้ ดูครัง้ เดียวก็
คงไม่เป็ นไรจึงยอมถอดเสื ้อ ถอดชุดชันใน
้ เปลือยหน้ าอกให้ พนั ดูระหว่างวีดีโอคอล แต่ยังไม่ยอมเปิ ด
ส่วนล่าง พันใช้ โอกาสนันส
้ าเร็ จความใคร่ ของตนและแคปเจอร์ ภาพหน้ าอกของกุ๊บกิ๊บไว้ โดยที่เธอไม่
รู้ ตวั “เราคิ ดว่าครัง้ เดียวเอง เออ ครัง้ เดียวก็ ครัง้ เดี ยว”
ถูกตามข่ มขู่ว่าจะแฉภาพลับ
ช่วงหลังจากการวีดี โ อคอลครั ง้ นัน้ กุ๊ บ กิ๊ บ ไม่ค่ อยได้ ต อบแชทของพันมากเหมื อนแต่ ก่อน
เนื่องจากเป็ นช่วงเตรียมตัวสอบและทารายงานส่งอาจารย์ อีกทังบางครั
้
ง้ ก็ร้ ู สกึ ราคาญที่พันชอบตือ้ ให้
มาคุยกับเขา บางครัง้ กุ๊บกิ๊บบอกว่าต้ องอ่านหนังสือสอบ พันก็บอกให้ ทิ ้งการสอบเพื่อเดินทางไปหาเขา
กุ๊บกิ๊ บจึงเริ่ มห่างหายจากพันเป็ นระยะ ตอบบ้ างไม่ตอบบ้ าง จนวันหนึ่ง พันได้ ส่งรู ปเปลือยอกของกุ๊บ
กิ๊บมาพร้ อมข้ อความว่า ถ้ าไม่อยากให้ รูปนันหลุ
้ ดออกไป กุ๊บกิ๊บต้ องกลับมาคุยกับเขาเหมือนเดิม ห้ าม
บล็อกหรื อตัดขาดการติดต่อ รวมทังต้
้ องส่งเงินให้ เขา 1,000 บาท เป็ นค่าปิ ดปากไม่ให้ ปล่อยรู ป กุ๊บกิ๊บ
ซึง่ กาลังเรียนอยู่เห็นการเตือนว่ามีข้อความเข้ าในอินสตราแกรม จึงเปิ ดดูก็ตกใจอย่างมาก รี บพิมพ์ไลน์
เจรจากั บ พั น ว่ า เธอจะเอาเงิ น ให้ แต่ ต้ องลบภาพนั น้ ทิ ง้ ให้ หมด “เขาบอกว่ า ให้ ม าหาหน่ อ ย
เราบอกว่าสอบมาไม่ได้ เขาก็ บ อกว่าสอบไร้ ส าระ ให้นงั่ เครื ่ องมาหาแปบเดี ยวกัน เราก็ ไ ม่ ไป แล้ ว
เราคอลกัน มันก็ แคปของหนู หนูก็แคปของมัน ต่างก็ ไม่ได้ระวังกันอ่ะค่ะ หนูก็ไม่ได้ระวังตัวเองด้วย
ตอนนั้ น ค่ ะ มั น ก็ ไปๆ มาๆ เราก็ ขอให้ ม ั น ลบ มั น ก็ บ อกว่ า ขอเงิ นพั น นึ ง แล้ ว จะลบให้
ลบจากอัล บัม ในเครื่ อ งมัน แล้ ว ” กุ๊บ กิ๊ บ โอนเงิ นไปให้ พัน 1,000 บาท แลกกับ การลบภาพ เธอส่ง
หลักฐานการโอนเงินไปให้ พนั ดู พันจึงส่งหลักฐานให้ ดูวา่ เขาได้ ลบภาพนันออกจากหน่
้
วยความจาใน
มื อถื อเรี ยบร้ อยแล้ ว แม้ ก๊ ุบกิ๊บจะหวาดระแวงในตัวพัน ผู้ชายในเครื่ องแบบที่เธอเคยคิดว่ามีเกียรติยศ
ศักดิ์ศรี เป็ นลูกผู้ชาย แต่ก็โล่งใจขึ ้นว่าเรื่ องราวได้ จบลงไปแล้ ว โดยหารู้ ไม่วา่ นัน่ เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ น
ถูกข่ มขู่จะแฉภาพลับอีกครั ง้
หลังจากโอนเงินให้ พันไปแล้ ว เธอรู้ สึกไม่ไว้ ใจในตัวพัน และพยายามตี ตัวออกห่างมากขึน้
เธอนึกได้ วา่ ภาพหน้ าอกภาพนันอาจจะยั
้
งอยู่ในมือถือของพัน อย่างน้ อยก็นา่ จะยังอยู่ในประวัติการส่ง
ไฟล์ภาพในแอพพลิเคชั่น ที่จะมีการบันทึก ภาพโดยอัติโ นมัติ กุ๊บกิ๊ บจึงได้ ติดต่อพัน และบอกให้ ส่ง
หลักฐานการลบภาพของเธอในประวัติการแชทในฝั่ งของเขามาด้ วย สิ่งที่ก๊ บุ กิ๊บกลัวนันเป็
้ นจริ ง พันได้
อ่านข้ อความของกุ๊บกิ๊บก็ร้ ู สึก ไม่พอใจ เขาส่งรู ปหน้ าอกของเธอมาอีกครัง้ พร้ อมกับคาขู่แบบเดิ มว่า
ห้ ามหนีหายไปจากเขาและต้ องโอนเงินมาให้ อีก คราวนีข้ อเงิน 3,000 บาท แลกกับการไม่ปล่อยภาพ
เปลือยอกของเธอ ซึง่ เป็ นภาพเดิมที่เขาเคยเอามาขูเ่ มื่อคราวก่อน
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ลื ม ไปว่ า ภาพยั ง อยู่ ใ นแชทที ่ ม ั น ส่ ง มายั ง อยู่ ใ นแชทอยู่ เ ลยต้ อ งลบทั้ง แชทออกอ่ ะ ค่ ะ
เ ร า ก็ ข อ ใ ห้ ล บ จ า ก แ ช ท ด้ ว ย มั น ก็ เ ล ย โ ม โ ห อี ก ร อ บ นึ ง มั น ก็ บ อ ก ว่
คิ ดว่าคนอย่างหนูเ อาคนอย่ างมันออกจากชี วิต ได้เ หรอ มันบอกอย่างนี ้ มันก็ โทรหาหนู รัวๆ
หลายๆๆรอบ มันถามเราว่ าจะยัง ไง หนูก็ ไ ม่ ต อบ แล้ ววันหนึ่ ง มันก็ โ ทรทางเฟซ พอเฟซติ ด
หนูก็ ค ว่ าหน้าจอ เขาก็ ทกั ทางไอจี ทัก มา ทัก มาตลอด มันก็ ถ ามว่ าจะเอายัง ไง โทรมาอี ก
พอมาถึ ง11โมง เขาก็ ป ล่ อยรู ป นัน้ ออกมาให้เ ราเห็ น เราก็ คิ ด ว่ ารู ป ยัง ค้ างอยู่ ใ นแชทนี ่ น า
แต่ต้องให้ฝ่ายผู้ชายลบออกด้วยค่ะ แชทในเฟซบุ๊ก ถึงจะหาย เขาบอกว่า เราลบรูปออกได้นะ
แต่เธอห้ามหายไปจากเรา รูปนีม้ นั ปล่อยถึงเพื ่อนเธอได้นะ
ร้ องเรียนกองปราบปราม
‘พี่เชน’ ตารวจกองปราบปรามที่ก๊ ุบกิ๊ บโทรปรึ กษาเป็ นลูกค้ าประจาของร้ านกาแฟ เขาแวะ
เวียนมาอุดหนุนบ่อยๆจึงมีโอกาสได้ คุยกัน บางครัง้ เขาก็เล่าเรื่ องราวคดีความต่างๆที่ดูแลอยู่ให้ ก๊ ุบกิ๊ บ
ฟั ง พี่เชนเคยบอกเธอว่าหากมีเรื่องอะไรให้ ช่วยเหลือให้ บอกเขาได้ กุ๊บกิ๊บนับถือพี่เชนในฐานะรุ่ นพี่ ค น
หนึง่ แม้ จะไม่ได้ สนิทสนมมากนัก แต่เธอก็เคารพและคิดว่าน่าจะปรึกษาเรื่ องการถูกข่มขูค่ รัง้ นี ้ได้
หลังจากเล่าเรื่ องราวทังหมดให้
้
รุ่นพี่ ตารวจฟั ง พี่ เชนแนะนาให้ เธอแจ้ งความที่ตารวจท้ องที่
หรื อเครื อข่ายตารวจของพ่อก่อน แต่ก๊ ุบกิ๊ บปฏิเสธเพราะกลัวพ่อแม่ร้ ู ความจริ งแล้ วจะดุด่าเรื่ องที่เธอมี
พฤติ กรรมเล่นวีดีโอคอลคุยกับผู้ชาย แถมยังเปิ ดหน้ าอกให้ ดู พี่ เชนจึงได้ พาเธอมาแจ้ งความที่ ก อง
ปราบปรามและรวบรวมหลักฐานทังหมดจากฝ่
้
ายกุ๊บกิ๊บเพื่อดาเนินคดีกบั พัน โดยฝ่ ายตารวจได้ แนะนา
ให้ ก๊ ุบกิ๊ บแสร้ งคุยหลอกล่อพันไปก่อน เพื่ อเก็ บหลักฐานและจัดการด าเนิ นคดี แต่ห้ามปริ ปากบอก
ข้ อมูลส่วนตัวเป็ นอันขาด หลังจากนันฝ่
้ ายตารวจกองปราบปรามได้ ทาการสืบเสาะหาตัวตนของพัน จน
รู้ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่ทางาน “เราทนไม่ ไ ด้ เราก็ ไ ปหาพี ่ ชายที ่ก องปราบ เราก็ ไ ม่ รู้จัก ชื ่ อเขา ก็ เ ลย
เอารูปไปให้เขาดู พอพี่ทีเ่ ป็ นตารวจตรวจสอบก็ หาชื ่อทีต่ ิ ดหน้าอกตรงเครื ่ องแบบได้ เขาก็ สืบไปว่าอยู่ที่
ไหนอะไรยังไง รู้ประวัติแล้ว”
พลาดท่ าจ่ ายเงิน 3,000
ระหว่างการเตรียมดาเนินคดีของฝ่ ายตารวจ พันยังคงตามราวีก๊ บุ กิ๊บไม่เลิก เขาส่งข้ อความขู่
ทุกช่องทางให้ เธอเอาเงินมาให้ 3,000 บาทจึงจะจบเรื่ องทังหมด
้
ต่างคนต่างแยกย้ าย กุ๊บกิ๊บคิดว่าหาก
จ่ายเงินงวดนี ้แล้ วเรื่ องทังหมดคงจบลง
้
ไม่ต้องรบกวนตารวจกองปราบอีก จึงหารายได้ พิเศษและหยิ บ
ยื มเงินจากเพื่อนได้ ครบ 3,000 บาทและโอนเงินให้ พัน ฝ่ ายพัน เมื่ อได้ เงิน 3,000 บาทแล้ วกลับตาม
ติดกุ๊บกิ๊บและส่งภาพอื่นๆนอกจากภาพที่ก๊ บุ กิ๊บเคยเห็นมาขูต่ ่อไปรวมจานวน 8 ภาพ สิ่งที่ก๊ บุ กิ๊บไม่คิด
ว่าจะเกิ ดขึ ้นอีก กลับมาเล่นงานเธอซ ้ารอยเดิ ม เธอยื นร้ องไห้ ปากสัน่ อยู่หน้ ามหาวิทยาลัย นึกถึงรุ่ นพี่
ตารวจจึงหยิบมือถือโทรหาทันที กุ๊บกิ๊บ เล่าว่าในวินาทีนนเธอพู
ั้
ดไม่เป็ นภาษา เปล่งเสี ยงไม่ได้ ศัพท์
นานอึดใจหนึ่งจึงพยายามตังสติ
้ และเล่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นให้ รุ่นพี่ตารวจฟั ง พี่เชนดุด่าที่เธอยอมโอนให้ เงิ น
พัน โดยที่ไม่ปรึกษาตารวจก่อน “หนูก็ยอม บอกว่าจะไม่หายไปก็ ได้ มันจะเอา 3,000 เรื ่องจะได้จบ เรา
ต้องเอาเงิ นไปให้ 3,000 ภายในสัปดาห์ นึงอ่ะค่ะ ก็ เลยแบบว่า ไปทางานเพิ่ ม ไปสอนหนังสื อเด็กเพิ่ ม
ขอเบิ กเงิ นล่วงหน้า โอนไปให้เขาก่อน 3,000 มันก็ มาอี กรอบนึง”
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หลุดพ้ นจากวงจร
ตารวจกองปราบปรามได้ ติดต่ อไปยังหน่วยงานต้ นสังกัดของพัน ในครัง้ แรกผู้บังคับบัญชา
ของพันไม่เชื่อว่าคนในการดูแลของตนจะทาเรื่ องเช่นนี ้ จึงทาการสอบสวนทางวิ นยั กับพัน เมื่ อพันรู้
ว่ากุ๊บกิ๊บไปแจ้ งความ ก็สง่ ข้ อความข่มขูว่ า่ ถึงอย่างไรกุ๊บกิ๊บก็ไม่มีทางเอาตนออกไปจากชีวิตได้ อีกทังขู
้ ่
คุกคามความปลอดภัยในชีวิต ทาให้ เธอรู้ สกึ หวาดระแวงตลอดเวลา ไม่มีสมาธิในการเรี ยน ทารายงาน
เสร็ จไม่ทนั แถมยังกลัวว่าพ่อจะรู้ เรื่ องเข้ า เพราะได้ แจ้ งความลงประวัติเอาไว้ “ตารวจสื บเสร็ จก็ โทรไป
ที ่ จ . อุ ด ร เ ข า ก็ บ อ ก ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ท า ต อ น แ ร ก เ ข า บ อ ก ว่ า เ ข า ไ ม่ ย อ ม รั บ
ไม่ ย อมรั บ เสร็ จ ก็ ม าขู่ ว่ า จะแจ้ ง ความท าไม จะเอายั ง ไงกั บ เรา อยากมี ชี วิ ตอยู่ ม ั้ ย เขาก็ ขู่
ช่วงนัน้ เป็ นช่วงสอบ มันทาอะไรไม่ได้ มันก็ ลนไปหมดเลย เอาภาพมาขู่ ส่งมาเรื ่อยๆ ขนาดโทรไปบอกพี ่
(ตารวจ) แต่ทกุ อย่างอยู่ในหัวหมด ภาพมันหลอนอ่ะ”
กองปราบปรามยังคงตามคดีของกุ๊บกิ๊บต่อ หลักฐานทังหมดถู
้
กเอามาตี แ ผ่ พันยอมจานนต่อ
หลักฐานและสารภาพว่าทาจริง หน่วยงานผู้บงั คับบัญชาได้ ทาการสอบสวนและสัง่ ให้ พันลบรู ปของกุ๊บ
กิ๊ บออกจากหน่วยความจามือถื อ ประวัติการแชท และรู ปทังหมดที
้
่ยังหลบซ่อนอยู่ ในมื อถื อต่ อ หน้ า
ตารวจและผู้บังคับบัญชา พร้ อมทังตรวจสอบมื
้
อถื อว่ายังมี รูปของกุ๊บกิ๊บเหลืออยู่หรื อไม่ เมื่อพบว่ารู ป
ทังหมดถู
้
กลบถาวร ก็ สงั่ ลงโทษทางวินยั กักขัง ตัด เงินเดื อน และนาเงินจานวนรวม 4,000 บาทมา
ชดเชยกุ๊บกิ๊บ ทางหน่วยทหารสอบถามกุ๊บกิ๊ บว่าต้ องการให้ พันออกจากราชการหรื อไม่ แต่เธอรู้ สึก
สงสาร จึงไม่ได้ เอาเรื่องไปมากกว่านี ้
สุ ด ท้า ยเขาก็ ย อมรับ ว่ า เขาท าจริ ง ทหารทางนั้น เขาก็ ถ ามเราว่ า หนู ไ ปเอาเงิ น จากไหน
เราบอกว่าเราไปทางานมาแล้ วก็ ยื ม เพื ่ อน เขาก็ โ อ้ โ ห ไอ้ ค นนี ้ก็ ร้า ยจริ ง ขู่ เ อาเงิ นตั้ง 4,000
เขาก็ เ ลยค้ น เงิ น ตัว มัน มัน ก็ ไ ม่ มี เ งิ น ให้ เ ขาก็ เ ลยไม่ ไ ด้ โ อนเงิ น มาให้ ใ นช่ ว งเดื อ นกุ ม ภา
เขาก็ ขอต่อรองว่าขอเพิ่ มเวลาได้มยั้ เดื อนมี นาจะเอาเงิ นมาให้ประมาณสิ้ นเดื อน พอเรื ่องไปถึ ง
ไหนแล้วทหารเขาก็ จะโทรหากองปราบเขาก็ เอาเงิ นให้ทางทหาร แล้วทางทหารก็ จะโทรหาทาง
กองปราบว่ าได้ เงิ นแล้วตอนนี ้เขาก็ ถู กทาโทษตามวิ นยั ของทหารอยู่ค่ะ ส่ วนรู ป นัน้ ก็ ใ ห้เ ขา
เปิ ดกล้องให้ดูแล้วให้ลบเห็นๆตรงหน้าเลยอ่ะค่ะ แล้วก็ ให้เขาบล๊ อกเฟซ บล็ อกทุกอย่างออก
หมดเลย ได้คุยกับผู้บงั คับบัญชาของเขาเลยอ่ะ หนูว่ามันสุดแล้ว ผู้ชายมานัง่ อยู่ข้างหน้าเลย
มาเผชิ ญหน้าเลย ตัดสิ น ลงโทษ และให้ลบต่อหน้า เขาก็ ส่งข่าวไปให้ว่าไม่ให้กลับบ้าน ทหาร
ให้หนูเลื อกว่าจะให้เขาอยู่หรื อเอาเขาออกจากทหาร เพราะเขาพูดอะไรไว้เยอะกับตารวจ อ่ะค่ะ
แ ต่ ห นู ก็ ส ง ส า ร ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ เ ข า อ อ ก ก็ ส ง ส า ร ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร ข อ ใ ห้ เ อ า เ งิ น คื น
ทีเ่ หลือก็แล้วแต่คนทีส่ งั่ การ
ลบ Bee Talk ทิง้
หลังเรื่องราวจบลง กุ๊บกิ๊บรู้สกึ ว่าการคุยกับคนแปลกหน้ าทาให้ เธอต้ องตกอยู่ในสถานการณ์
เสี่ยงมากเกินไป จึงลบ Bee Talk ทิ ้ง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ของตัวเอง เธอไม่คุย
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กับคนแปลกหน้ า และไม่เข้ าไปอยู่ในพื ้นที่เสี่ยงภัยออนไลน์ “ไม่ค่อยอยากจะเชื ่อใจใครเวลาเปิ ดกล้ อง
ไม่อยากเปิ ดกล้องกับใครมาก นอกจากเพื ่อนของเราเองอ่ะ ไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าทางเน็ตมากอ่ะ
ไม่ คุ ย กั บ คนแปลกหน้ า เลย ยิ่ งคนในเครื ่ อ งแบบเหมื อ นรู้ ห น้ า ไม่ รู้ ใ จ เครื ่ อ งแบบก็ ไ ม่ มี อ ะไร
มี แต่ใส่เสื้อผ้าเฉยๆ ความคิ ดไม่มีอะไรเลย”

กรณีศึกษาที่ 8

กอล์ ฟ กรณีศึกษาการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ซา้ แล้ วซา้ เล่ าจากเพื่อนสนิท
กอล์ฟ เป็ นวัยรุ่นชายวัย 19 ปี ผิวคล ้า สูงสันทัด มี รสนิยมแบบชายรักชาย คาตอบที่กอล์ฟ
บรรยายในแบบสอบถามทาให้ ผ้ วู ิจยั คัดเลือกกอล์ฟมาเป็ นกรณี ศึกษา เนื่องจากกอล์ฟระบุว่าตนถูก
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ถึง 5 ประเภท จานวนมากที่สดุ ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
ในครัง้ แรกที่พบกันกอล์ฟ ดูสงบเสงี่ ยมและเกรงใจผู้วิจัยพอสมควร พอถัด ไปครั ง้ สองครัง้
กอล์ฟมี ท่าทีเปิ ดเผยต่อผู้วิจยั มากขึน้ กอล์ฟกาลังเรี ยนอยู่มหาวิ ทยาลัย ชัน้ ปี ที่ 1 โดยพักอยู่หอใกล้
มหาวิทยาลัย และกลับบ้ านทุกสัปดาห์ไปเจอพ่อแม่ เมื่อก่อนกอล์ฟไม่สนิทกับแม่ เพราะแม่เป็ นคนไม่
ค่อยเข้ าหาหรื อไถ่ถามเขาดังเช่นพ่อ บางครัง้ ก็เข้ มงวดในเรื่ องการเรี ยน ทาให้ มีครัง้ หนึ่งกอล์ฟหนีออก
จากบ้ านเพราะทะเลาะกับแม่เรื่ องการเรี ยน กอล์ฟหนีไปค้ างคืนบ้ านเพื่อน 1 คืน พอกลับเข้ าบ้ านก็พบ
พ่อแม่นอนกอดกันร้ องไห้ เมื่อแม่เห็นกอล์ฟกลับมาก็ รีบมาหากอล์ฟและขอโทษที่เข้ มงวดกับการเรี ย น
ของลูกมากเกินไป สถานการณ์นนท
ั ้ าให้ กอล์ฟกับแม่เปิ ดใจและสนิทกันมากขึ ้น
เพื่อนที่ไว้ ใจที่สุด
การเปลี่ยนผ่านสถานะจากนักเรี ยนเป็ นนักศึกษาเป็ นช่วงเวลาสาคัญสาหรับวัยรุ่ นหลายคน
รวมทังกอล์
้ ฟด้ วย สาหรับเขาเรื่องสาคัญอันดับต้ นๆ ก็ไม่พ้นไปจากการเข้ าสังคมและการหาเพื่อนใหม่
กอล์ฟก็ได้ ร้ ูจกั กับ ‘จี๊ด’ เพื่อนนักศึกษาหน้ าใหม่ด้วยกัน จี๊ดคือเพื่อนคนแรกที่กอล์ฟเจอ ต่อมากอล์ฟกับ
จี๊ดก็ กลายเป็ นเพื่อนที่ กิน เที่ยว เล่น เรี ยนด้ วยกัน จนขยับความสัมพันธ์เป็ นเพื่อนสนิ ท เมื่ อระยะห่าง
ถูกกระชับเข้ ามาใกล้ ใกล้ จนจี๊ดเริ่ มกล้ าที่จะพูดจากระเซ้ าเย้ าแหย่ ล้ อเลียนกอล์ฟมากขึ ้น ส่วนใหญ่
เป็ นเรื่ องความอ้ วน สีผิว หน้ าตา สิวบนใบหน้ า ในครัง้ แรกๆ กอล์ฟไม่ได้ คิดอะไรมากนัก บางครัง้ ก็เล่น
สนุกไปด้ วย แต่ยิ่งนานวัน จี๊ดยิ่งล้ อเลียนเขาหนัก ขึ ้นเรื่ อยๆ เกิ นเลยไปจากการเล่น ในความรู้ สึกของ
กอล์ฟ
เขาเป็ นคนทีช่ อบเอาปมด้อยของเพื่อนมาล้อเลี ยนจนเกิ นสมควรอ่ะครับ เหมื อนอย่างเราอ่ะพี ่
เราอ้วน หน้าตาเราแบบเป็ นสิ วเยอะ แล้วเขาก็ เอาเราไปพูดแบบขาๆไรเงี ้ย โอเค มันก็ อาจจะ
สนุกสาหรับเขา หรื อสาหรับคนอื ่น แต่เขาเอารูปเราไปล้อแบบขาๆ จนเรารู้สึกว่า เอ้ย เกิ นไปรึ
เปล่าบางที มันทาร้ายความรู้สึกของเรามากเกิ นไป เราก็ เก็ บไปคิ ดมาก ว่าเราอุตสาห์รกั เขา ทา
อะไรดี ๆให้เขา แต่เขาไม่เคยทาอะไรให้เรารู้สึกดี บ้างเลย เขาชอบพูดแทงใจดาเราอะไรอย่างนี ้
ชอบเอาไปพูดลับหลังในทางไม่ดี
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การล้ อเลียนไม่ ใช่ เรื่ องสนุก
หลายเดือนผ่านไปตังแต่
้ เริ่มสนิทกัน จี๊ดยังคงล้ อเลียนรู ปร่างหน้ าตาของกอล์ฟอย่างต่ อเนื่อง
เธอทาเหมือนสิ่งนี ้เป็ นเรื่ องปกติที่คุยเล่นกันระหว่างเพื่อน กอล์ฟรู้ สึกว่าพฤติกรรมล้ อเลียนของจี๊ดเริ่ ม
ลุกลามและล ้าเส้ น การล้ อเลียนอาจเป็ นการเล่น ของจี๊ด แต่สาหรับเขามันคื อการดูถูก แต่กอล์ฟไม่
อยากมี ปัญหากับเพื่อนจึงจาทน บางครัง้ ก็ แสร้ งหัวเราะกลบเกลื่อนความทุก ข์ของตัวเอง “เขาเอาปม
ด้อยเราไปล้อกับคนอื่นจนทาให้เพื่อนเขาไปล้อเรา หรื อเหมื อนความลับของเราทีเ่ ราเคยบอกเขา เขาก็
เอาไปบอกคนอื่นหมดทัง้ ที่เราไว้ใ จจะบอกเขา แต่เขาเอาบอกคนอื ่น แล้วเอาไปเติ มแต่งให้มนั ตลก
ขบขันอะไรอย่างนี้ ล้อเราขาๆ”
ถูกแอบใช้ เฟซบุ๊ก โพสต์ รูปน่ าอายลงเฟซบุ๊กของตัวเอง
กอล์ฟกับจี๊ดสนิทกันมาก ในระดับที่จี๊ดรู้ รหัสเปิ ดมือถือส่วนตัวของกอล์ฟ เพราะเธอมักยืมมื อ
ถือของกอล์ฟไปโทรหาพ่ออยู่บ่อยๆ โดยบอกว่าเงินในมือถือหมด เวลากอล์ฟใส่รหัสมือถือ จี๊ดก็อยู่ตรง
นันและมองอยู
้
่ด้วย มีวนั หนึง่ จี๊ดยืมมือถื อกอล์ฟไปถ่ายรู ป ตัวเอง ในขณะที่กอล์ฟอยู่ในห้ องน ้า จี๊ดเล่น
มื อถื อเสร็ จก็วางทิ ้งไว้ กอล์ฟหยิบขึ ้นมาดูก็สงั เกตเห็นการแจ้ งเตือนความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กของตน
จึงพบว่าจี๊ดแอบเอามือถือของกอล์ฟ ค้ นภาพที่กอล์ฟถ่ายไว้ แล้ วโพสต์ ภาพที่ดูตลก ลงเฟซบุ๊กของ
กอล์ฟ เขาตกใจรี บลบรู ป แต่เพื่อนคนอื่นๆก็ เ ซฟรู ป เอาไว้ ได้ และเอามาล้ อกันในกลุ่มเพื่ อน “อย่ าง
โทรศัพท์ผมอย่างเนีย่ อ่ะครับ เขาก็ ชอบมายื ม ถ่ายเล่น แบบถ่ายรูปหน่อย แล้วเขาก็ เห็นรูปเราทีเ่ ราถ่าย
เล่นๆยังเงี ้ยอ่ะครับ แบบรู ปที ่เราถ่ายแต่ก่ อนตอนเด็ กๆ เขาเห็นแล้วเขาก็ อพั ลงเฟซเรา แล้วก็ พิม พ์
แคปชัน่ แบบทีม่ นั ตลกสาหรับเขา แต่มนั ไม่โอเคสาหรับเรา แต่เขาอาจจะไม่รู้ตวั เช่น เอารูปผมไปโพสต์
แล้วพิ มพ์ ว่า สวัสดี ค่ะ หนูคือลูกกะหรี ่”
ถูกใส่ ร้ายในแชทลับ
ไม่เพียงแต่การล้ อเลียนในกลุม่ สังคมออนไลน์เท่านัน้ จี๊ดยังสร้ างกลุม่ ลับขึ ้นมาในเฟซบุ๊กเพื่ อ
พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มอีก 3 คน คอยใส่ร้าย นินทาว่ากอล์ฟเป็ นคนไม่ดี ทางานเอาหน้ า ด่าจี๊ดหยาบ
คาย นอกจากนี ้ ยังเอาความลับเรื่ องแฟนเก่าของกอล์ฟมาเปิ ดเผยให้ เพื่อนในกลุม่ รู้ ผ่านแชทนันด้
้ วย
ในคราวแรก กอล์ฟไม่ร้ ู เลยว่า จี๊ดตัง้ กลุ่มลับขึ ้นมาโจมตี แต่มีเพื่ อนคนหนึ่งในกลุ่มรู้ สึกเห็นใจกอล์ฟที่
โดนใส่ร้ายไม่ร้ ูตวั จึงยื่นมือถือให้ กอล์ฟดูข้อความต่างๆในแชทนัน้ กอล์ฟจึงรู้ ความจริ ง และเสียใจมาก
ที่เพื่อนที่เขารักที่สดุ ทากับเขาแบบนัน้ “เรามารู้จากคนอื ่นอี กที (เห็นแชท)เงี ้ยว่าเพื ่อนคนนีเ้ อาเราไปพูด
ลับหลังในสิ่ งทีไ่ ม่ดี เขาแชทว่าเราทุกอย่าง แบบว่าชอบทางานเอาหน้า ต่างๆนาๆ”
แฟนเก่ าถ่ ายภาพตอนอาบนา้ ไปส่ งต่ อ
นอกจากจี๊ดแล้ ว ยังมีแฟนเก่าคนหนึง่ ของกอล์ฟที่ทาร้ ายกอล์ฟทางออนไลน์ ระหว่างที่คบกัน
กอล์ฟและแฟนเก่าวีดีโอคอลหากันระหว่างที่กอล์ฟกาลังอาบน ้า ในตอนนันแฟนเก่
้
าแคปเจอร์ ภาพ
กอล์ฟกาลังอาบน ้า เห็นแผ่นหลังเปลือยเปล่าเอาไว้ โดยกอล์ฟไม่ร้ ู ตวั ต่อมาเมื่ อ ทังคู
้ ่จบความสัมพันธ์
แฟนเก่าที่ไม่ได้ คุยกันมานานระยะหนึ่ง ได้ ส่งภาพดังกล่าวให้ จี๊ด ซึ่งจี๊ดก็ ร้ ู จกั แฟนเก่าของกอล์ฟคนนี ้
ด้ วย จากเหตุการณ์นี ้ ถึงแม้ จี๊ดจะไม่ได้ สง่ ภาพต่อ แต่ก็ทาให้ กอล์ฟรู้ สึกอับอายและถูกละเมิดสิทธิความ
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เป็ นส่วนตัว “เราวี ดีโอคอลกับเขา เราไว้ใจเขามากวี ดีโอคอลกับเขาตอนอาบน้ า แล้วเขาแคปรู ปเรา
แล้วเอาไปส่งให้เพื ่อนเราดู โชคดี ที่ว่ามันไม่เห็นข้างล่าง เห็นแค่ข้างบน เราก็ อุตสาห์ ไว้ใจ เขาส่งให้
เพื ่อนผู้หญิ งคนนีด้ ู เพราะเพื ่อนผมมี เฟซแฟนเก่าคนนี ้ เราก็ ไม่โอเค ก็ ทะเลาะกัน อาย”
เพื่อนมองว่ าการล้ อเลียนคือการเล่ นอย่ างหนึ่ง
ความสัม พันธ์ของจี๊ดและกอล์ฟ ค่อนข้ างมี ความระหองระแหงอยู่บ้าง ไม่ เ หมื อนตอนเข้ า
มหาวิทยาลัยใหม่ๆ กอล์ฟเคยบอกจี๊ดอยู่ครัง้ หนึ่งว่ากอล์ฟไม่ชอบที่จี๊ดมาล้ อเลียนรู ปร่างหน้ าตา สีผิว
แต่จี๊ดก็ไม่ฟัง และตอบกลับมาว่า ถ้ าเป็ นเพื่อนกันแล้ ว “เล่น” กันไม่ได้ ก็ไม่ต้องมาเล่นกัน กอล์ฟจึงไม่
พูดเตือนอีก ทาให้ การล้ อเลียนดาเนินมาเรื่ อยๆ “อย่างเขาเอาปมด้อยเราเรามาล้อ เขาก็ บอกว่า เพื ่อน
กัน เล่นไม่ได้หรื อไง เล่นไม่ได้ก็จะไม่เล่นด้วยละ”
เลือกที่จะอดทนไปเรื่ อยๆ
ผ่านไป 1 ปี กับการถูกล้ อเลียน นินทาใส่ร้าย ผ่านโลกออนไลน์ แต่กอล์ฟก็ ยังอดทนเผชิ ญ
ปั ญหาต่อไป ในช่วงปิ ดเทอม สถานการณ์ดีขึ ้นมาบ้ างเพราะกอล์ฟกับจี๊ดติดต่อกันน้ อยลง แต่กอล์ฟก็
ไม่อาจรู้ ได้ เลยว่า วงจรความรุนแรงนี ้จะจบลงจริ งๆเมื่ อใด และแท้ จริ งแล้ วจี๊ดกาลังใส่ร้ายเขาผ่านกลุ่ม
ลับอีกหรื อไม่ แต่ด้วยความไม่อยากเสียเพื่อน จึงเก็บความรู้ สกึ เอาไว้ ต่อไป
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บทที่ 5
การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ :
มุมมองของเยาวชน กระบวนการ และแนวทางป้ องกันแก้ ไข
ในบทที่ 5 ผู้วิจยั แบ่งการนาเสนอผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน เรี ยงตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ได้ แก่ ส่วนที่ 1 มุม มองของเยาวชนที่มี ต่ อ การรั งแกผ่านโลกไซเบอร์ และ คุ ณ ค่ าและบทเรี ยนจาก
ประสบการณ์ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ส่วนที่ 2 กระบวนการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่ อนไขที่
เกี่ยวข้ อง และ ส่วนที่ 3 แนวทางการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์

ส่ วนที่ 1 มุมมองเกี่ยวกับการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน

1.1 มุมมองต่ อการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
มุมมองเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของกรณีศึกษาเป็ นการสะท้ อนภาพความคิด และ
วิธีคิดของเยาวชนที่มีต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นผลผลิตทางประสบการณ์ผสานกับทัศนคติ ที่ทา
ให้ คนนอกหรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ตรงเข้ าใจบุคคลเหล่านี ้มากขึ ้น กรณีศึกษาส่วนใหญ่มองการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ตามประสบการณ์เดิม นอกจากนันเป็
้ นมุมมองอัตวิสยั ของกรณีศึกษาที่ใช้ วิธีแตกต่ าง
กันในการมองการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ในมุมมองความรุ นแรงตามประสบการณ์
เมื่อกล่าวถึงคาว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ กรณีศึกษาส่วนใหญ่ให้ มมุ มองจากประสบการณ์
ตามบริ บทเหตุการณ์ที่ตนประสบในฐานะผู้ถูกรังแก โดยมี การระบุชดั ถึงลักษณะของพฤติ กรรมการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่เฉพาะเจาะจง ไม่วา่ จะเป็ นการด่าทอ ล้ อเลียน ข่มขู่ ล่อลวง
ดังเช่น “การที่ใช้ถ้อยคารุนแรง ใช้ถ้อยคาที ่ประชด สบประมาท ด่าทอ แล้วเอาไปโพสต์ ใน
สังคมออนไลน์ ทีเ่ กี ่ยวกับตัวเรา แล้วให้คนอื ่นได้รบั รู้ ประมาณนี”้ (กอล์ฟ)
“เหมื อนกับว่ามันจะเป็ นพวกมาปั่ น ป่ วนในโลกอิ นเทอร์ เ น็ต แบบมาคุยเล่น มาหลอกลวง
เหมื อนมาทาอะไรหลายๆอย่าง เพื่อไปหากัน มี อะไรกัน มันก็ อาจจะเอารูปของเราเมื ่อก่อนมาเผยแพร่
หนูคิดไม่ออก ไม่เคยได้ยินคานี ้ เหมื อนมาแกล้ง มาป่ วน มาทาให้คนอื ่นไม่พอใจ” (กุ๊บกิ๊บ)
“มันก็ คือการด่าคนอื่นนี่แหละ ไม่ว่าจะด่าหยาบคาย ไม่หยาบคาย แต่ว่าทาร้ ายจิ ตใจเขา ก็
คื อไซเบอร์ บูลลี ่ แล้วก็ คงเป็ นการล้อเลียนมัง้ คะ แบบทาไมไม่สวยเลย อย่างนัน้ อย่างนี ้ การทาให้คนอื ่น
รู้สึกแย่ผ่านโซเซียลนัน่ แหละ คือ ไซเบอร์ บูลลี ่” (พราว)
การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ คือการรุ กรานเชิง ‘พืน้ ที่’
พื น้ ที่ในที่นี ้เป็ นแนวคิดเชิงนามธรรมต่อขอบเขตส่วนตัวในโลกไซเบอร์ สะท้ อนมโนทัศน์ต่ อ
“พืน้ ที่” ที่ไม่ใช่พืน้ ที่กายภาพ ไม่สามารถสัมผัสได้ โดยตรง เหนือพ้ นผัสสะ เป็ นพืน้ ที่สมมุติที่เกิ ดจาก
สานึกของความเป็ นส่วนตัว เช่นที่ดาวได้ กล่าวว่า “หนูคิดว่ามันคื อการที ่ทาอะไรสัก อย่างที ่แบบ มัน
ส่งผลกระทบต่อ ต่อคนที่โดนในโซเซี ยล ส่วนใหญ่เป็ นทางลบมากกว่า สมมุตินะ สมมุติมีคนเอาแชท
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ของคู่รักคู่นึงมาลง แล้วก็ บอกว่า อุ๊ย คู่นี้น่ารักจังเลย แต่ สาหรั บหนู ว่ามันรุ กล้าพื้นที่ส่วนตัวของ
เขาอ่ ะ เพราะหนูเคยเห็น มี เพื ่อนเอาแชทของดาวเดื อนมหาลัยมาเปิ ดเวลาเขาคุยกันว่า คู่นี้เขาน่ารัก
จังเลยเนอะ แต่หนูว่ามันไม่ใช่เรื ่องอ่ะ มันไม่ใช่เรื ่องทีต่ ้องเอามาลง”
การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ เกิดจากวัฒนธรรมลงโทษด้ วยความรุ นแรง
“ครอบครัวคนไทย มีอะไรก็ตี โมโหก็ ตี แล้วอย่างนีเ้ ด็กก็ คิดว่า อ้าว ถ้าโมโหก็ ต้องตี คนอื ่นอ่ะ
เหรอ” คือคากล่าวของเกรซเมื่อถามความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เธอผูกโยง
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์วา่ เป็ นความรุ นแรงที่ได้ รับผลกระทบมาจากวัฒนธรรมการลงโทษด้ วยวิธีก าร
ทาร้ ายร่ างกาย โดยผู้มีอานาจคือพ่อแม่กระทาต่อลูกที่อยู่ใต้ อาณัติ เมื่ อเชื่อมโยงกับบริ บทของผู้พูด ก็
พบว่า ครอบครัวเธอค่อนข้ างเลี ้ยงดูแบบอิสระ ให้ เธอคิดตัดสินใจเองด้ วยตนเองเป็ นส่วนใหญ่ สอนให้
รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทาของตัวเอง ทาให้ เธอค่อนข้ างมีหวั ก้ าวหน้ าและกล้ าแสดงออก
จึงมองว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คือการกดขี่ และมี ผลมาจากวัฒนธรรมการลงโทษของครอบครัว
ไทย ซึ่งมุมมองนี ้มีความน่าสนใจและสอดคล้ องกับบริ บททางวัฒนธรรมที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญต่ อการ
เกิดขึ ้นของปรากฏการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์
การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ในมุมมองโครงสร้ างหน้ าที่ทางสังคม
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในมุมนี ้ เป็ นภาพมุมกว้ างในระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างของ
สถาบันทางสังคม ทังครอบครั
้
ว สถาบันการศึกษา ระบบหน่วยงานต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากการมองใน
ระดับบุคคล “เกรซว่าบางทีมนั อาจจะต้องไปถึงรากฐานของสังคมเราเลยนะ เรื ่องโครงสร้างครอบครัว
เรื ่ องการศึกษา จริ งๆเกรซว่า การศึกษาอ่ะ สาคัญมากก(ลากเสี ยงยาว) เพราะว่าเด็กๆอย่างนี ้ ถ้าเรา
เปิ ดโอกาสให้เขาเรี ยนรู้อะไรทีไ่ ม่ใช่แค่วิชาการอ่ะ ได้เรี ยนรู้ทีจ่ ะแบ่งปัน มี ทกั ษะชี วิต เรี ยนรู้ทีจ่ ะมี น้ าใจ
กับเพื ่อนๆ แบบให้อภัยกันอะไรอย่างนี ้ โตขึ้ นมาเกรซว่าเด็ กพวกนั้นอ่ะ จะเป็ นคนที ่ไม่บูลลี ่(รังแก)คน
อื ่น แล้วก็ ไม่ยอมให้ใครมาบูลลี ่ตวั เอง เพราะเขาเคารพตัวเอง เคารพผู้อื่นพอสมควรอ่ะ เกรซอยากให้
ประเทศเรา สอนเด็ ก ให้มี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ แยกแยะให้ ไ ด้ ว่ า เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งนี ้ เราควรรี แ อค
(ตอบสนอง) ไปว่ายังไง ไม่ใช่ไม่ได้ดงั่ ใจ ชัน้ กรี ๊ ด ไม่ได้ดงั่ ใจเหรอ ชัน้ จะร้ องไห้ ไม่ได้ดงั่ ใจเหรอ ชัน้ จะ
ทาลายข้าวของ มันไม่ได้แล้วอ่ะ ” ซึ่งมุมมองการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในเชิงโครงสร้ างหน้ าที่สงั คมนี ้
ถูกนามาเป็ นแนวทางพิจารณาการป้องกันปั ญหาดังกล่าวในผลการศึกษาส่วนที่ 3 ด้ วย
การรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ ทาให้ สูญเงิน
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ยังถูกสะท้ อนผ่านแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ ระดับจุลภาค ในฐานะ
พฤติ กรรมที่เป็ นเป็ นเหตุให้ เสียทรัพย์ เช่นที่ กุ๊บกิ๊ บ มองว่าการยอมจ่ายเงินเป็ นค่าปิ ดปากแลกกับการ
ไม่ ใ ห้ ภาพอนาจารของเธอหลุดออกไปในโลกออนไลน์ เป็ นข้ อผิ ด พลาดที่ น่าเจ็ บใจ ทาให้ เ ธอต้ อง
ลาบากหาเงินมา “มันบอกว่า แน่จริ งก็ส่งเงิ นมาให้อีกสิ เราเคยส่งเงิ นให้แล้วประมาณพันนึง เราให้ไป
2 รอบค่ะ 1,000 กับ 3,000 ต้องเก็ บจากเงิ นไปมหาลัยแทน ก็ ไปสอนหนังสื อเด็ ก แล้วก็ ยืมเพื ่อนอี ก
ครึ่ งนึง มันก็ไม่ได้ถามว่าเอาไปทาอะไร ...เห็นมันมี ความสุขแล้วมันเจ็บใจมากเลย ในเฟซบุ๊กเขาบอก
ว่า ได้เงิ นฟรี มา 3,000 ดี ใจจังเลย แล้วก็ ถ่ายรู ปพ่อแม่ไปกิ นที ่ร้านอาหาร” โดยมุมมองการรังแกผ่าน
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โลกไซเบอร์ในทางเศรษฐศาสตร์เป็ นการพิจารณาผลกระทบเชิงค่าเสียหาย นอกเหนือไปจากผลกระทบ
ต่อจิตใจ สังคม ที่เห็นผลกระทบชัดเจนมากกว่า
การรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ กับตัวตนที่แปรเปลี่ยน
ตัวตน (Identity) ถูก นามาเชื่ อมโยงกับการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์ ในลัก ษณะของการแปร
เปลี่ยนไปตามบริ บทของพื น้ ที่ ทังตั
้ วตนในโลกจริ ง(real identity) และตัวตนในโลกออนไลน์ (online
identity) โดยพบว่าตัวตนของผู้รังแกที่แสดงออกในโลกจริ งมีลกั ษณะเป็ นมิตร แต่ตวั ตนที่แสดงออกใน
โลกออนไลน์กลับกลายเป็ นอีกคนที่คอยทาร้ ายลับหลัง “มันต่างกัน เราเจอกันต่อหน้า เขาก็ ดี คอยช่วย
เรา อะไรอย่างนี ้ พูดกับเราดี เข้าใจเรา แต่ลบั หลังเราแบบ ไปว่า ไปอะไร เอาปมด้อยเรามาพูด(ในโลก
ออนไลน์) เหมือนสนุกของเขาไปเรื่อย” (กอล์ฟ)
ส่วนบางกรณีก็พบว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทาให้ ผ้ ถู ูกรังแกปรับเปลี่ยนตัวตนออนไลน์เป็ น
แบบที่คนทัว่ ไปในโลกออนไลน์ชอบ เพื่ อป้องกันการถูก รัง แกซา้ อีก แม้ จะเป็ นตัวตนที่แตกต่ า งจาก
ตัวตนจริ งๆของเธอ “ตัวตนพราวยังเป็ นเหมื อนเดิ ม ก็ คือเป็ นคนพูดตรงๆ เป็ นคนแบบ เขาเรี ยกว่ายังไง
อ่ะ ก็ ยงั กะโตกกะตากเหมื อนเดิ ม ไรเงี้ย แต่ในโซเซี ยลมันก็ เปลี ่ยนไปอ่ะ คื อมันเหมื อนกับเราต้องเล่น
ละครอ่ะพี ่ ให้คนชอบ เราไม่สามารถพลี สทุกคนได้อยู่แล้ว แต่นี่เป็ นวิ ธีที่แบบจะอยู่ได้อ่ะ เพราะพราว
ต้องทางานด้านนีไ้ ง ถ้าพราวทาตรงนีพ้ ลาดอ่ ะ มันก็ จะกระทบต่องานด้วย เหมื อนดาราอ่ะพี ่ ทัง้ ๆทีเ่ รา
เป็ นคนธรรมดาอ่ะพี่” (พราว)
การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ในมุมศาสนา
กรณี ศึก ษาบางรายสะท้ อนการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ในแง่มุม จากความเชื่ อ ในทางพุ ทธ
ศาสนา ความเชื่อเช่นนี ้สะท้ อนแนวคิดทางความเชื่อกระแสหลักของสังคมไทยที่ มีอิทธิ พลต่อการมอง
ความทุกข์และการจัดการอารมณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รวมทังการตั
้
ดสินใจไม่ ตอบ
โต้ ด้วยความรุนแรง เช่น แนวคิดเรื่องจิตปรุ งแต่ง วงจรปฏิจจสมุปบาท “ต้องกลับมามองตัวเอง มี หลาย
คื นมากที่เกรซถามตัวเองว่า มึงเป็ นอะไร ทาไมเศร้ าแบบนี ้ แบบนัง่ เงี ยบๆเลยอ่ะ แล้วเจาะเข้าไป คื อ
นึกออกมัย้ ว่า ถ้ าอย่ างชาวพุทธเขาจะเรี ยนจิตปรุ งแต่ ง คื อความทุกข์ ที่มีอยู่เท่านี ้(เอามื อสองข้าง
ประกบกันเป็ นวงกลม) ให้เป็ นทุกข์เท่านี(้ ขยายมื อออก กลายเป็ นวงกลมทีใ่ หญ่ขึ้น) มันจะเหมื อนข้าง
ในเป็ นโมเลกุล เป็ นจุด ข้างนอกมันฟุ้งๆ ซึ่ งถ้าเราตัดไอ้ฟงุ้ ๆเนี ่ยออกไปได้ จะเห็นว่าปั ญหาคื อจุดตรง
กลาง” (เกรซ)
รวมทัง้ ความเชื่อเรื่ องกฎแห่งกรรม “เขา(ผู้รังแก)อายุประมาณเรานี ่แหละค่ะ รู้ เพราะคนที ่
โดนด่าเราก่อนหน้านัน้ อ่ะ เขาเป็ นบบล็อกเกอร์ เหมื อนกันแต่เขาดังว่าพราว เขาก็ โดนด่าในทวิ ตเตอร์
เหมื อนกัน เขาก็ จ้างคนไปสื บ จ้างนักสื บไปตามตัวซะ ว่าคนๆนี ้เป็ นใคร ทาอะไรที ่ไหน ชื ่ออะไร แล้ว
เขาก็ มาบอกพราว ก็ โอ้ อายุเท่ากันเลย ผลคื อคนที ่ด่าเขาก็ รู้ตวั ก็ เลิ กด่าเขา แต่เขาไม่เลิ กด่าพราว
เพราะพราวไม่ได้ไปทาอะไรเขา เราไม่ใช่คนทีจ่ ะต้องไปเอาคื นเขาอ่ะ พราวเชื่อเรื่ องกฏแห่ งกรรมนะ
เทาอะไรก็จะได้ แบบนั้น สุดท้ ายแล้ วคนๆนั้นก็จะเสียใจในสิ่งที่เขาทา” (พราว)
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การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ คือการใช้ อานาจของผู้รังแก
เยาวชนบางคนมองว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คือการที่ผ้ รู ังแกใช้ อานาจควบคุมสถานการณ์
หากเมื่อใดที่ผ้ รู ังแกมีหลักฐานลับของอีกฝ่ ายอยู่ในมือ ก็เสมือนเป็ นไพ่ตายที่ทาให้ ผ้ ถู ูกรังแกไร้ อานาจ
ต่อรอง เช่นที่มิวสิคกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ถูกเพื่ อนขูจ่ ะแฉภาพเปลือยว่า “การทีเ่ ราทาอะไรพลาดไปตอน
ทีไ่ ม่มีสติ เนีย่ มันเป็ นอะไรทีก่ ู่กลับไม่ได้อยู่แล้ว สมมุติคนทีแ่ กล้งเรามี สิ่งนัน้ อยู่แล้ว เราจะไปต่อกรอะไร
กับเขาไม่ได้เลย มองไปทางไหนคนอื ่นเขาก็ ช่วยเราไม่ได้เลย เพราะว่าคนอื ่นเขาได้แค่พดู คนเขาจะทา
เขาก็ ทาอยู่ดี” หรื อ ด้ วยลักษณะของเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว ย่นย่อเวลาปฏิสมั พันธ์ในโลกจริ งเหลือเพียง
การสื่อสารด้ วยปลายนิ ้ว การใช้ อานาจของผู้รังแกเกิดขึ ้นง่ายมากผ่านทางโลกไซเบอร์ ไม่วา่ ในโลกจริ ง
ผู้รังแกจะเป็ นผู้ที่มีอานาจเหนือกว่าหรื อไม่ก็ตาม “มันเร็ วมากเลยนะโลกไซเบอร์ เขาอาจจะพูดว่าเกรซ
เป็ นอะไรก็ได้ เป็ นกะหรี ่อยู่แถวไหนก็ ได้” (เกรซ)
การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ คือสิ่งที่ต้องเผชิญมากขึน้ ตามช่ วงวัย
เยาวชนบางคนมองว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นปรากฏการณ์ ที่มีความรุ นแรงมากขึน้
ตามช่วงวัย ยิ่งโตเป็ นผู้ใหญ่ ก็ยิ่งต้ องเจอกับสิ่งเหล่านี ้ โลกในวันข้ างหน้ าของเยาวชนจึงเป็ นโลกที่ไม่มี
ความปลอดภัยทังในพื
้ ้นที่โลกจริ งและโลกไซเบอร์ ดังที่ ต้ นข้ าว เหยื่อของการถูกทาร้ ายร่างกายในโลก
จริ งและถูกด่าทอ กีดกันทางสังคมในโลกไซเบอร์ มองว่าสิ่งที่เธอเจอในสมัยมัธยมเป็ นเรื่ องเล็กน้ อยกับ
เหตุการณ์ ในมหาวิทยาลัย และในอนาคต “เราเคยเจอตอนม.ปลายมาก่ อน แล้วเรามาเจอแบบนี ้มนั
เป็ นเรื ่องเล็กน้อยมาก มันแค่ 1 ใน 3 ของสังคมทีเ่ จอ เราอยู่ในสังคมที ่เราโตเป็ นผู้ใหญ่ขึ้น ชี วิตเราจะ
ไม่เหมื อนกับตอนเด็กๆ แล้วนะ” จะสังเกตได้ วา่ มีการเปรี ยบเทียบระดับความรุ นแรงของการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ที่ผนั เปลี่ยนตามช่วงวัย ‘เด็ก’ และ ‘ผู้ใหญ่’
1.2 มุมมองต่ อคุณค่ าและบทเรี ยนจากประสบการณ์ การรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
นอกจากมุมมองต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยทัว่ ไปในส่วนแรก เมื่ อมองเฉพาะเจาะจงที่
ประสบการณ์จะพบว่าเยาวชนได้ สะท้ อนคุณค่า และบทเรี ยนของประสบการณ์ที่ทาให้ เขาและเธอได้
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงตนเองและได้ เรี ยนรู้ สิ่ งสาคัญในฐานะผู้ถูกรังแก ซึ่ง คาว่า ‘คุณค่า’ ในที่นี ้ ไม่ได้
หมายความว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นสิ่งที่ดีหรื อควรตีค่าในเชิงบวก แต่เป็ นการถอดบทเรี ยนการ
ผ่านพ้ นปั ญหาและตีความประสบการณ์ ของตนตามที่รับรู้ ว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นมีคุณค่าต่อตนเองในแง่มุมใน
บ้ าง โดยผลการศึกษาได้ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน คือ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเอง และ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทาให้ ได้ รับบทเรี ยนสาคัญ
1.2.1 การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่เกิดขึ ้นทาให้ เยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทังภายนอก
้
ได้ แก่ พฤติกรรม บุคลิกภาพที่เห็นได้ ชดั เจน และภายใน ได้ แก่ ความคิด บุคลิกภาพ และสภาพจิตใจ
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1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อป้ องกันความเสี่ยงในอนาคต
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมเกิ ด ขึน้ หลัง จากเกิ ดประสบการณ์ รัง แกผ่านโลกไซเบอร์ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเป็ นการปรับพฤติ ก รรมเพื่ อลดความเสี่ย งที่ จะถูกรั งแกซา้ ทังการปรั
้
บเปลี่ ย น
พฤติกรรมสุม่ เสี่ยง และปรับบุคลิกภาพให้ สอดคล้ องกับความคาดหวังของคนในโลกออนไลน์
ไม่ คุยกับคนแปลกหน้ า
หลังจากการถูกคนแปลกหน้ าในโลกออนไลน์ หลอกลวงให้ ถอดเสื ้อและชุดชัน้ ในเพื่ อโชว์
หน้ าอก กุ๊บ กิ๊ บ ก็ หยุด การพูดคุยกับ คนแปลกหน้ าทันที และระแวดระวังภัย จากคนที่ ไม่ ร้ ู จักในโลก
ออนไลน์มากขึ ้น “นอกจากเพื่อนของเราเองอ่ะ ไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้าทางเน็ตมากอ่ะ ไม่คุยกั บ
คนแปลกหน้าเลย ...เลิ กขายของมันไปเลยค่ะ ลบ Bee talk ออก ไม่คุยกับคนแปลกหน้า ไม่เชื ่อใจ
คนอ่ะ” (กุ๊บกิ๊บ) หลังจากที่ก่อนหน้ านี ้ การคุยกับคนแปลกหน้ าเป็ นเรื่ องที่น่าตื่ นเต้ นสาหรับเธอ โดยที่
ไม่ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะตามมา
ลดการโพสต์ ข้อความออนไลน์ ท่ สี ่ มุ เสี่ยงต่ อการถูกรั งแก
ในกรณีของดาวซึ่งถูกรุ่นพี่โพสต์ ด่าทอในเฟซบุ๊ก จากการโพสต์ ข้อความขอฝึ กงานกับรุ่ นพี่
ผ่านเฟซบุ๊กเปิ ดสาธารณะ ทาให้ เธอถูกประณามว่าเป็ นคนไร้ มารยาท ลามไปถึงการดูถูกเรื่ องทางเพศ
ทาให้ เ ธอลดพฤติกรรมโพสต์ข้อความที่ คนอื่ นอาจตี ความในเชิ งลบต่อตัวเธอ “ตอนแรกอ่ ะ หนูติ ด
โซเซี ยล พอเจอเรื ่ องแบบนี ้ หนูก็เลยระวังในการพิ มพ์ มากขึ้ นมากๆ (เน้นเสี ยง) ก็ ต้องคิ ดมากกว่าเดิ ม
มากๆว่า พิ มพ์ แบบนี้แล้วมันจะเกิ ดอะไรมากกว่าเดิ มหรื อเปล่า ทาให้มีผลอะไรหรื อเปล่า คื อเมื ่อก่อน
หนูคิดอะไรไม่ว่ามันจะแรงจะดี ดแค่ไหนอ่ะ หนูก็จะพิ มพ์ เลย หนูไม่เคยคิ ด” (ดาว) เช่นเดียวกับที่พราว
คอยระมัดระวังการโพสต์ข้อความที่เสี่ยงต่อการตีความเชิงลบลงสื่อออนไลน์ หลังจากที่ถูกด่าทออย่าง
หนักเรื่ องการโพสต์ข้อความเหยียดคนอื่น โดยที่เธอไม่ได้ เจตนา “มันทาให้เราใจเย็ นลงด้วยนะ เพราะ
แต่ก่อนคิ ดอะไรก็พิมพ์ คิ ดอะไรก็พิมพ์ ตอนหลังมานีค่ ิ ดแล้วคิ ดอี ก” (พราว)
2) การเปลี่ยนแปลงภายในและวุฒิภาวะ
คุณค่าจากการผ่านประสบการณ์ รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทาให้ กรณี ศึกษาหลายรายเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงภายใน ซึง่ เป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ และปรับตัวหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจ
และสังคม สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้เยาวชนส่วนใหญ่สามารถผ่านพ้ นปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่
มีความรุ นแรงมาได้ และเกิดการปรับตัวและเยียวยาตัวเอง หลังปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จบไป
จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในแง่บวก ได้ แก่ การมีความเข้ มแข็งทางใจ เช่นกรณีของต้ นข้ าว ซึง่ เดิ ม
เป็ นเด็กที่มีภมู ิค้ มุ กันทางสังคมน้ อย ไม่เคยเผชิญปั ญหาหนักในชีวิต พ่อแม่เลี ้ยงดูค่อนข้ างเข้ มงวดและ
ควบคุม ทาให้ เธอขาดประสบการณ์เผชิญชีวิต หลังจากที่ถูกรังแกอย่างหนักในโลกจริ งและถูกรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ร่วมด้ วย ต้ นข้ าวพยายามฆ่าตัวตายแต่ก็รอดมาได้ หลังจากที่มี ประสบการณ์เฉียดตาย
และได้ รับการรักษาโรคซึมเศร้ าจากจิตแพทย์ ทาให้ เธออาการดีขึ ้นและประคับประคองตัวผ่านปั ญหา
มาได้ “หนูคิดว่า เออ หนูก็คงสู้ต่อไป มันก็ สอนเรานะคะ” (ต้ นข้ าว)
การเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนอีกอย่างคือการเกิดความรู้ สกึ เห็นอกเห็นใจคนอื่น ในกรณีของพราว
เธอเล่าว่า ก่อนหน้ าที่จะเจอเหตุการณ์ถูกด่าทอจากคนนับร้ อยนับพันในสื่อออนไลน์ เธอก็เป็ นคนหนึง่ ที่
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เคยรู้ สกึ สะใจ สมน ้าหน้ าคนที่ถูกด่ามาก่อน เพราะเคยตีตราว่าบุ คคลนันสมควรถู
้
กด่าในทัศนะของตน
แต่หลังจากที่ถูกด่าอย่างรุ นแรงในโลกไซเบอร์ ประสบการณ์นี ้ทาให้ เธอกระจ่างใจในความรู้ สกึ ของคน
ที่ถูกด่าอย่างหยาบคายและรุนแรงว่ามี ความทุกข์เช่นไร เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นจึงทาให้ เธอเห็นอกเห็นใจ
คนอื่นมากขึ ้น โดยเฉพาะกับคนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในทานองเดียวกัน “มันทาให้เราใจเย็ น และ
เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้น อื ม พราวค่อนข้างแบบเป็ นคนที ่เ ข้าใจคนอื ่นมากขึ้ นนะ แบบเวลาพิ มพ์
หรื อพูดอะไรอย่างเนีย่ ก็ คิดว่า อื ม เขาอาจจะรู้สึกอย่างนีก้ ็ ได้นะ เขาอาจจะเป็ นอย่างนีก้ ็ ได้ เขาอาจจะ
รู้ สึกเสี ยใจ โกรธ อะไรอย่างนี ้ เนี ่ย คื อกลายเป็ นคนที ่คิดถึ งคนอื ่นมากขึ้ น แทนที ่จะคิ ดถึ งแต่ตวั เอง
เพราะเราเข้าใจว่า ไม่มีใครชอบหรอก โดนด่าอ่ะ กลายเป็ นว่าเรารู้ สึกเห็นใจเขาอ่ะ มากกว่าที ่จะรู้สึก
สมน้ าหน้าเขาอะไรอย่างนี้ จริ งๆกรุ๊ปผู้หญิ งมันมี อยู่แ ล้วพี ่ อย่าง โอ้ย อี นี้มนั โดนด่า สมน้ าหน้ามัน
พราวกลายเป็ นเห็นใจเขา ก็บอกเฮ้ย แก สงสารเขา แต่เมื ่อก่อนเราเคยสมน้าหน้าเพราะเราไม่ได้อยู่ใน
จุดที ่โดนด่าไง แต่กลายเป็ นว่าพอเราโดนปุบ เราเข้าใจเลยว่าการโดนด่าอ่ะมันแย่มาก ยิ่ งเราโดนด่า
เป็ นร้อยๆคน แล้วแบบพูดจาหยาบคายกับเราอ่ะ มันแย่มากจริ งๆอ่ะ” (พราว)
นอกจากนี ้ การผ่านประสบการณ์เหล่านี ้มาได้ ทาให้ เยาวชนบางรายเกิดความรู้ สกึ บางอย่าง
ที่ไม่เคยรู้ สกึ มาก่อนในชีวิต เช่น การเกิดความรู้ สกึ ชื่นชมในชีวิต “เห็นคุณค่าของอะไรมากขึ้น มันทาให้
เรา appreciate life (ชื่นชมการมีชีวิต) มากขึ้นอาจเป็ นเพราะว่าเกรซเป็ นซึมเศร้า แล้วอยากตายหลาย
รอบ พอเรารอดมาได้ เราก็ เห็นว่า เฮ้ยชี วิตมันก็ ไม่ได้แย่ไปซะหมด มันยังมี นนั่ นี ่โน้น เรายิ นดี กับชี วิต
มากขึ้น เราสังเกตสิ่ งเล็กๆในชีวิตมากขึ้น เราเห็นความหมายของการมี ชีวิตอยู่มากขึ้ น” (เกรซ) ในกรณี
ของเกรซที่ยกมานี ้ มีบริบทการเป็ นโรคซึมเศร้ าที่คิดจะฆ่าตัวตายหลายรอบแต่ก็รอดมาได้ และการรอด
พ้ นจากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ด้วยพลังใจที่เข้ มแข็งของเธอเองเป็ นหลัก สามารถปกป้องตัวเองไม่ให้
ฆ่าตัวตายมาได้ เ ช่นกัน ทาให้ เ ธอเกิ ด ความรู้ สึก ชื่ นชมความหมายของการมี ชี วิต อยู่ รวมทัง้ เกิ ด
ความรู้ สกึ รักและเมตตาตัวเอง (Self-compassion) “เรารักตัวเองมากขึ้น เกรซใช้เวลา 2 ปี อ่ะ เรี ยนรู้ ที่
จะคิ ดแบบนัน้ กับตัวอย่าง เขาเรี ยกว่าไงอ่ะ (นิ่ งคิ ด) ให้เกี ยรติ ตวั เองมากกว่าเดิ ม คื อสิ่ งสาคัญคื อที ่สุด
แล้วมันอยู่ที่เราให้เกี ยรติ ตวั เองมากแค่ไหน (เน้นเสี ยง) ถ้าเราให้เกี ยรติ ตวั เองมาก เราเรี ยนรู้ ที่จะรัก
ตัวเอง เราจะรู้ ว่าเรื ่ องพวกนี ้ มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเราเลย มันก็ แค่เรื ่ องที ่ทกุ คนเอามาพู ด ”
(เกรซ) รวมทัง้ เกิดความรู้สกึ ถึงจิตใจที่ละเอียดอ่อนมากขึ ้น “มี เพื ่อนคนนึงพิ มพ์ เข้ามาในกลุ่ม เขาบอก
ว่า เบื ่ อมาก เบื่อมาหลายวันแล้ว เราก็ คิดว่า คนเหี ้ยอะไร มันจะเบื ่ อหลายวันวะ ก็ เลยทักหลังไมค์ ว่า
มึงเป็ นอะไรรึ เปล่า เขาก็ ตอบว่า กูเป็ นซึมเศร้า กูไม่ไหวแล้ว กูอยากตาย คื อแบบ มันกลายเป็ นเรารับรู้
ความรู้ สึกตรงนี ้ได้ เรารู้ สึกสนใจคนอื ่นมากขึ้ น เห็นอกเห็นใจมากขึ้ น รู้ สจักสังเกตคนอื ่นมากขึ้นไรเงี ้ย
ตอนนัน้ ก็ เฮ้ยทาไงดี วะ มันอยู่หอคนเดี ยวด้วย ก็ เลยโทรบอกรุ่นพี ่ว่าให้ไปดูมนั หน่อย พามันออกมา
ข้างนอก ไปเดิ นเล่นหน่อย พี่เขาก็ เลยไปรับให้ นี ่แหละ มันเป็ นจุดเล็ กๆที ่ไม่มีใครสงสัยหรอกว่า บอก
ว่ าเบื ่ อ มันจะเป็ นแบบนี้ เนี่ย มันทาให้เ ราสัง เกตสิ่ ง เล็ ก ๆน้อยๆมากขึ้ น ” (เกรซ) เป็ นตัวอย่ างการ
เปลี่ยนแปลงภายในที่ใช้ เวลาในกระบวนการอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเป็ นเวลาร่วม 2 ปี
ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวุฒิภาวะเป็ นการเปลี่ย นแปลงที่ เกี่ ยวโยงกับมิ ติภายในและโลก
ทัศน์ สะท้ อนถึงการเติบโตจากการเรียนรู้ ทางประสบการณ์ “มันก็ ทาให้เรามองอะไรลึกขึ้ น เกรซว่าเกร
ซเรี ยนรู้ อะไรเยอะมาก หลังจาก 2 ปี นัน้ เกรซโตขึ้นมาก พี ่ลองคิ ดดูนะ ในจักรวาล เราเป็ นแค่จดุ ๆนึง
ไม่ใช่จดุ ด้วยซ้า เป็ นขี้ฝนุ่ นิดเดียวเราก็หายไปแล้ว เนีย่ เกรซคิ ดแบบเนีย่ นึกออกมัย้ คะ ปกติ เขาไม่คิด
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กันแบบนี้ พอมานัง่ ๆคิ ด มันก็ จะมี เรื่องที ่สาคัญมาก เรื ่ องที ่สาคัญ กับเรื ่ องที ่ไม่สาคัญก็ ได้ เราควรจะ
จัดให้ถูกว่าเราควรจะเรี ยงลาดับยังไง คิ ดแบบนีม้ นั น่าจะช่วยเราได้มากกว่า เออ มันทาให้เรามองโลก
แบบเปลี ่ยนไปอ่ะ” (เกรซ) หรือ “หลังจากพ้นวันนัน้ มา เราก็ แบบว่าเป็ นผู้ใหญ่ขึ้น เราโตขึ้น เราเจ็ บมา
เยอะ” (ต้ นข้ าว)
อย่ า งไรก็ ต ามการสะท้ อ นว่ า ประสบการณ์ ก ารรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงภายในเช่นไร ไม่ได้ หมายความว่า หากผ่านการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มาแล้ วจะส่ ง ผล
ทางบวกต่อจิตใจ แต่ผ้ วู ิจยั กาลังสะท้ อนว่า หากผู้ถูกรังแกสามารถผ่านพ้ นประสบการณ์เหล่านันมาได้
้
มี พลังใจพลิกวิกฤตและเดินหน้ าใช้ ชีวิตต่อไป ก็ สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเชิงบวกได้ เพราะ
ตัวบุคคล ไม่ใช่เพราะการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้พบว่ามีเยาวชนบางรายยังไม่
สามารถผ่านพ้ นปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ไปได้ คือ กอล์ฟ ซึง่ มุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
จากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ก็จะเป็ นลักษณะการเปลี่ยนแปลงจิตใจในเชิงลบ “ปกติ ผมเป็ นร้ องไห้
ยาก แต่ผมเคยร้องไห้เพราะเขา(ผู้รงั แกที ่เป็ นเพื ่อนสนิ ท) มาเจอเรื ่องนี ้ แทนทีเ่ ราจะได้เรี ยน ได้สนุกกับ
เพื ่อน แต่เราต้องมาเครี ยด” หรือ “ปกติ เราก็ ไม่ได้อะไรกับตัวเอง พอเขาล้อเราหนักๆ เราก็ เริ่ มคิ ดแล้วว่า
หรื อเราจะเป็ นอย่างที่เขาว่า(อ้วน หน้าขี ้เหร่ นิ สยั ไม่ดี )จริ งๆ” อย่างไรก็ ตาม หากเหตุการณ์ ที่เกิ ดกับ
กอล์ฟสิ ้นสุดลง การเปลี่ยนแปลงของกอล์ฟอาจจะเป็ นในเชิงบวกหรื อลบก็ได้
1.2.2 การรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ทาให้ ได้ รับบทเรี ยนสาคัญ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้ที่ผ่านประสบการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ เขาและเธอ
ยังบอกเล่าสิ่งที่ได้ เรียนรู้เป็ นบทเรียนจากเหตุการณ์เหล่านันว่
้ า
คิดก่ อนทา
บทเรี ยนที่เยาวชนสะท้ อนออกมามากที่สุดจากประสบการณ์ รังแกผ่านโลกไซเบอร์ คื อ การ
คิ ดให้ รอบคอบก่อนทา เยาวชนเห็นว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นสอนให้ ไตร่ ตรองก่อนตัดสินใจแสดงออก
ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น โพสต์ข้อความก่นด่าหยาบคาย ล้ อเลียน ข้ อความเสี่ยงต่อการกระทบกระเทือน
ความรู้ สึกคนอื่น คุย กับ คนแปลกหน้ าแบบเปิ ด เผยเรื อนร่ างเพราะเห็ นว่า น่าตื่ นเต้ นเร้ าใจ หรื อการ
กระทาอื่นๆที่อาจดึงดูดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพราะไม่อาจรู้ ได้ เลยว่าสิ่งที่แสดงออกไปจะย้ อนกลับ
มาทาร้ ายตนเอง “มันก็ ทาให้เป็ นบทเรี ยนในชี วิตเหมื อนกันนะ ว่าเราไม่ควรโพสต์ อะไรวู่วาม เอาแต่ใจ
อะไรอย่ างนี้ เป็ นบทเรี ย นว่ าเราไม่ ค วรจะทาอะไรวู่ วาม” (พราว) หรื อ “ถ้ าเราทาแบบนี ้ม ันจะเกิ ด
ผลกระทบยังไง ทายังไงก็ ได้ไม่ให้โดนเหมื อนแบบนี ้อีกรอบนึง ต้องคิ ดให้มนั เยอะก่ อน ก่ อนที ่จะทา
อะไร” (กุ๊บกิ๊บ) รวมทัง้ การเห็นตัวอย่างผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้รังแกว่ากระทบตนเองอย่างไร ก็
ไม่ควรทาเช่นนัน้ แต่ต้องคิดก่อนให้ รอบคอบ “น่าจะเป็ นการใช้ชีวิตให้รอบคอบมากขึ้ น อย่างเช่น เออ
เขากับกับเราแบบนีเ้ ราไม่ชอบ เราก็ ไม่ควรทาแบบนีก้ บั ใคร เวลาเราพูดอะไรไป เวลาเราทาอะไรไป เรา
ควรจะคิ ดรอบคอบว่า สิ่ งทีเ่ ราทา มันจะส่งผลยังไงต่ออี กคนนึงอ่ะครับ มันก็ ทาให้เรารู้จกั การใช้ชีวิต ว่า
เราไม่ชอบ เราก็ไม่ควรทาแบบนีก้ บั คนอื ่น” (กอล์ฟ)
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คุยตรงดีกว่ าลงโซเซียล
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์สว่ นหนึง่ เกิดขึ ้นเพราะการสื่อสารผ่านสื่อลดทอนความจริ งแวดล้ อม
ลดทอนความรู้ สกึ และความเห็นใจอีกฝ่ าย บางครัง้ การแสดงความไม่พอใจในสื่อออนไลน์ในขณะที่มี
บุคคลอื่นอยู่ในพื ้นที่นนด้
ั ้ วยยิ่งทาให้ สถานการณ์แย่ลง เช่นที่ เกรซ สะท้ อนจากประสบการณ์ถูกด่าผ่าน
ไลน์ ก ลุ่มว่าทาให้ เธอได้ บทเรี ยนว่าการจัดการปั ญ หาความขัดแย้ งโดยการสื่ อสารโดยตรงและเป็ น
ส่วนตัวน่าจะช่วยลดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ “ทาให้เรารู้ สึกว่าความตรงไปตรงมาเป็ นสิ่ งที ่สาคัญ
เสมอ อย่างเกรซ ถ้าเกรซมีปัญหากับเพื ่อน เกรซจะไม่ตงั้ สเตตัสใส่ เกรซจะทักแชทไป แต่ถ้าเจอหน้าก็
จะถาม โทรไปถาม แมสเสสไปถามว่า เออ วันก่อนเห็นพูดแบบนีๆ้ มี อะไรไม่สบายใจรึ เปล่า” (เกรซ)
อย่ าตัดสินคุณค่ าของคนอื่น
บทเรียนจากประสบการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ อีกประการคือ ไม่ควรด่วนตีตรา ตัดสินคนอื่น
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ นนั ้ หลายครัง้ เกิดจากการตัดสินคุณค่าของผู้อื่นด้ วยอคติ ยิ่ งอาศัยสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ฉบั ไวยิ่งทาให้ การแสดงอคติเกิดขึ ้นง่าย “มันทาให้เราเรี ยนรู้ ว่า เราไม่ควรjudge(ตัดสิ น) คน
อื ่นเขาแบบนี ้ คื อจริ งเกรซไม่ใช่คนประเภทนัน้ เท่าไหร่ อยู่แล้ว แต่มนั ยิ่ งทาให้เรารู้ ว่า มันไม่มีใครอยาก
ถูกตัดสิ นอ่ะ เราก็ ไม่ได้รู้เรื ่องว่าเขาโตมายังไง ทาไมเขาทาแบบนี ้ กับจี จี้(ผู้รงั แก) เราก็ สงสัยว่าเขาถูก
เลี ้ยงมายังไง ทาไมทาแบบนี ้ แต่เราจะไม่พูดว่าเขา เพราะเขาก็ ยงั อยู่ในสังคมของเขาได้ เขาก็ ยงั มี
เพื ่อน เราแค่คนละtype(เป็ นคนละประเภท) กันรึ เปล่า” (เกรซ)
บทเรียนแก้ ปัญหาอย่ างมีสติ
การจัดการปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ด้วยสติ เป็ นแนวทางที่เยาวชนบางคนน ามาใช้
แล้ วทาให้ ปัญหายุติลงไปได้ ถูกนาไปขยายผลเพื่อแก้ ปัญหาในเรื่ องอื่นๆ “เราต้องกลับมามองตัวเอง
ตรงนี ้ทาให้เกรซเรี ยนรู้ แล้วก็ เฮ้ย มันเท่ห์มากเลยอ่ะ คื อไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องไปแคร์ ใครเลย แต่ มนั ช่วย
เวลาเราต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์ ที่แบบที ่แย่มากๆ ใช้ได้กับทุกอย่างเลยค่ะ อย่างถ้างานเราเยอะ
มากๆเลย จะสติ แตก ก็ หยุด หยุดก่อน แล้วมาดูว่าอะไรทาได้ ทา อันไหนต้องรออะไรก่ อน ก็ ตาม มัน
ทาให้เราเหมือนมีแนวคิ ดให้ตงั้ สติ ได้” (เกรซ)

ส่ วนที่ 2 กระบวนการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
การรั ง แกผ่า นโลกไซเบอร์ เ ป็ น ปรากฏการณ์ ที่ มี ร ายละเอี ย ดส าคั ญ หลายประเด็ น ผล
การศึกษากระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นการนาเสนอสถานการณ์ และเงื่อนไขที่เกิ ดขึ ้นตังแต่
้
ก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ระหว่างที่เกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จนกระทัง่ การรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ได้ ผ่านพ้ นไป การศึกษาในครัง้ นี ้พบว่า การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ไม่ใช่เหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นเป็ น
เส้ นตรงที่มีจุดเริ่ มต้ นและจุด จบที่ชดั เจนหรื อซา้ รอยเดิ ม และไม่อาจแยกขาดได้ จากบริ บทชี วิต ของ
เยาวชน การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จงึ มีความเป็ นพลวัตสูงและพิ จารณาได้ หลายมิติ อย่างไรก็ตาม เพื่อ
การฉายภาพกระบวนการให้ ชดั เจน ผู้วิจยั ขอนาเสนอการเกิ ดขึน้ ของปรากฏการณ์ ออกเป็ น 3 ช่วง
พิ จารณาก่อนหลังตามเวลาการเกิดขึ ้น ได้ แก่ ช่วงก่อนการรังแก ช่วงระหว่างการรังแก และช่วงหลัง
ผ่านพ้ นการรังแก โดยเสนอผลการศึกษาควบคู่ไปกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการในแต่ละช่วง
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2.1 ช่ วงก่ อนการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์เกี่ยวโยงกับการบริ บทของชีวิตและเวลาของปั จเจก การพิจารณาว่า
ช่วงก่อนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิดขึน้ ตัง้ แต่เมื่ อใด จึงไม่ได้ ถูกระบุเป็ นจุดเวลา แต่เกี่ ยวข้ องกับ
สถานการณ์ที่เป็ นต้ นเหตุ หรื อ “คาดว่าน่าจะเป็ น” ต้ นเหตุของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ตามการรับรู้
ของเจ้ าของประสบการณ์นนั ้ ซึ่งในที่นี ้คื อกรณีศึกษาทัง้ 8 คน ดังนันการก
้
าหนดขอบเขตของช่วงก่อน
การเกิ ดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จึงยืดหยุ่นตามการรับรู้ ส่วนบุคคลว่าก่อนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
เกิ ดขึ ้นมี สถานการณ์ก่อนหน้ านัน้ ซึ่ง เมื่ อเกิ ดสถานการณ์ นนแล้
ั ้ ว การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ก็เกิ ดขึ ้น
ตามมา หรือเป็ นสถานการณ์ต้นเรื่ องที่ “น่าสงสัยมากที่สดุ ” ตามการประเมินของกรณีศึกษา ในกรณี ที่
ไม่ทราบแน่ชดั ถึงแรงจูงใจของผู้รังแก
สถานการณ์
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นเหตุการณ์ ที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นลอยๆหรื อไร้ เหตุ
แต่ส่วนใหญ่เป็ นเหตุการณ์ ต่อเนื่องจากสถานการณ์ ความขัดแย้ งหรื อการรังแกในโลกจริ ง ซึ่ง ผู้รังแก
และผู้ถูกรังแกส่วนใหญ่ ร้ ู จัก หรื อเคยพบปะกันมาก่ อนในโลกจริ ง ทังสองฝ่
้
ายมี ความสัมพันธ์ กั นใน
รู ป แบบเพื่ อน รุ่ นพี่ รุ่นน้ อง คนคุย แก้ เ หงา หรื อไม่ ไ ด้ ร้ ู จัก กันเป็ นการส่วนตัวแต่ ผ้ ูถู ก รั ง แกเป็ นคนมี
ชื่อเสียงทาให้ คนส่วนมากรู้จกั ไปโดยปริ ยาย จากเรื่ องราวของกรณีศึก ษาทัง้ 8 คน พบว่าก่อนการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์เกิดขึ ้นมักจะมีสถานการณ์ที่เป็ นมูลเหตุชกั นาไปสูก่ ารรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ดังนี ้
1) ปั ญหาความขัดแย้ ง
ความขัดแย้ งเป็ นสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ ้นเสมอในสังคมมนุษย์ และมี หลายระดับ ซึ่งในที่นี ้พบ
ความขัด แย้ งระหว่า งบุ ค คล (Interpersonal conflict) ที่ ทัง้ สองฝ่ ายเป็ นเพื่ อ นสนิ ท หรื อ เพื่ อ นร่ วม
โรงเรี ยน ได้ แก่ ความขัดแย้ งเรื่องงานกลุม่ และเรื่ องชู้สาว
งานกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์เยาวชนหลายคนมีปัญหากับเพื่อนเรื่ องงานกลุ่ม โดยเฉพาะการเกี่ ยงงาน
โยนภาระให้ เพื่อนบางคนทาเดียว มีกรณีหนึง่ ที่งานกลุม่ กลายเป็ นประเด็นหลักที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นไปสู่การ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ แก่ กรณีของกอล์ฟที่มีปัญหากับเพื่อนสนิทเพราะเพื่อนไม่ยอมช่วยงาน เมื่ อ
กอล์ฟบอกเพื่อนให้ ชว่ ย เพื่อนก็ไม่พอใจ นินทา ใส่ร้ายในไลน์กลุม่ ลับว่ากอล์ฟทางานเอาหน้ าคนเดี ยว
และเป็ นคนหยาบคาย ลามไปถึงการกลัน่ แกล้ งเรื่ องอื่นๆ ซึ่งเพื่ อนคนดังกล่าวมักชอบล้ อเลียน เหน็บ
แนมกอล์ฟเป็ นประจาอยู่แล้ ว แต่พอมีปัญหางานกลุ่มก็ ทาให้ ความขัดแย้ งชัดเจนมากขึ ้น เพื่ อนกลัน่
แกล้ งมากขึ ้น “มันก็ จะมี งานกลุ่ม 4 คน ก็ จะมี เขาอยู่ในกลุ่มด้วย เสร็ จปุบ เรา 3 คน ก็ ช่วยกันทางาน
เขาก็ บอก โอเค เดี๋ยวไปช่วยทานะ เขาก็ มาทาทีห่ อ้ งผม แต่พอมาทางาน เขาไม่ได้สนใจทางานจริ งๆอ่ะ
แบบเล่นบ้ าง นอนบ้ าง นัง่ ดูละครบ้ าง คื อพอเราเริ่ มไปคุยกับเขา เขาก็ เริ่ มไม่พอใจเราแล้ว แบบ เออ
แค่เนีย๊ อยู่กลุ่มด้วยกันไม่ได้รึง่ะ เดี ๋ยวจะไม่เล่นด้วยละ เขาเอาเราไปด่า เราก็ แค่บอกเขาว่า เออ ให้ช่วย
ทางานบ้ างน้า กู ก็เหนื ่อยนะบางที อะไรแบบนี ้ แต่เขาเอาไปแต่งให้มนั เวอร์ จากความจริ งไป เขาก็ ไป
พูดว่าเราไปด่าเขา ผมก็ เก็ บเรื ่องนีม้ ามาก เพราะเราก็ อยู่กลุ่มเดี ยวกับเขา จนมี ครัง้ นึงผมก็ พูดกับเขาว่า
เออ ช่ วยทางานหน่อยนะ ผมก็ พู ด แบบนี ้ แต่ เ ขาไปบอกคนอื ่ นว่ าเราด่าเขา ด่ าว่ า ไอ้ เ หี ้ย ไอ้ ส ัตว์ ”
(กอล์ฟ) รวมทังมี
้ บางกรณีที่เกิดความขัดแย้ งเรื่ องงานที่ต้องรับผิดชอบร่ วมกัน แต่เป็ นงานทาความ
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สะอาดห้ องพัก คือ กรณีของเฟรน “จานมันไม่ได้มาก แค่ 2-3 ใบอย่างเนี ่ย แล้ววันนัน้ หนูตื่น เก้ าโมง
หนูไม่มีเรี ยนตอนนัน้ หนูก็ว่าจะไปอาบน้าก่ อน ค่อยล้างจาน เพราะมื อหนูอ่ะมันจะแพ้พวกผงซักฟอก
มันจะร้อน หนูก็เลยไปอาบน้าเลย หนูก็รอเพื ่อนอี กคนนึงอาบน้ าเสร็ จ เขาก็ ตื่นมา เขาก็ โยนจานอ่ะค่ะ
พี ่ โยนโคร่งเคร๊ งๆ คือเป็ นการบอกว่าเขาไม่พอใจ” (เฟรน)
เรื่ องชู้สาว
ปั ญหาความขัดแย้ งที่พบในการวิจยั ครัง้ นี ้คือปั ญหาเรื่ องชู้สาว สาหรับเยาวชนแล้ วเรื่ องความ
รักเป็ นเรื่ องสาคัญในขันพั
้ ฒนาการทางจิตใจและสังคม เรื่ องชู้สาวจึงกลายเป็ นหนึง่ จุดเริ่ มต้ นของความ
ขัดแย้ งขึ ้นได้ กรณีที่พบปั ญหาชู้สาวคือดาวและเฟรน สาหรับดาว เรื่ องราวเกิ ดขึ ้นเมื่อคบหากับเพื่อน
ผู้ชายคนหนึ่งในโรงเรี ยน ดาวก็ถูกแฟนเก่าของผู้ชายคนนันใส่
้ ร้ายผ่านทวิตเตอร์ ว่าดาวแย่งแฟนของ
เธอไป ทังๆที
้ ่ไม่เป็ นความจริง “ก็อต(ผู้ชายทีเ่ ข้ามาจี บ)เป็ นฝ่ ายเข้ามาคุยกับดาว เข้ามาจี บอะไรแบบนี ้
แล้วดาวอ่ะก็ ลองคุยดู ก็ โอเค ก็ ใสๆ ป็ อบปี ้ เลิ ฟอ่ะพี ่ ใสๆ น่ารักๆ แล้วที นี้พอพลอย(แฟนเก่าของฝ่ าย
ชาย)รู้ว่าแบบ ก็ อตมาคุยกับดาว คื อ เขาก็ แบบเหมื อนโมโห” (ดาว) และด้ วยความที่เป็ นคนที่มีบุคลิก
ร่าเริ ง เข้ าถึงง่าย มักมีผ้ ชู ายตามจีบเป็ นประจา จึงมีคนหมัน่ ไส้ ไม่ชอบหน้ าดาวอยู่ไม่น้อย บ้ างก็มองว่า
เป็ นผู้หญิงไม่ดี ชอบเข้ าหาผู้ชาย ทาให้ เธอมีปัญหาเรื่ องชู้สาวซ ้ารอยเดิม เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ ถูก รังแก
ผ่านโลกไซเบอร์อีกครัง้ “พี่เขาก็บอกว่า เอาอย่างนีน้ ะ ทีพ่ ี ่ตงั้ แบบนัน้ เพราะพี ่หมัน่ ไส้นอ้ งมาก่อนหน้านี ้
แล้ว แล้วเห็นอย่างนี ้พี่ยิ่งหมัน่ ไส้ คื อหนูอ่ะเป็ นฝ่ ายสวัสดิ การ ชมรมฟุตบอลใช่มยั้ คะ แล้วที นี้พี่เขามี
แฟนคนนึง ซึ่งพี่เขาขี้หึงมากกกกกก อ่ะค่ะพี ่ ทีนีม้ นั มี ประเพณี ให้เอาสมุดไปให้ร่นุ พี ่ ให้พี่เขี ยนถึงเราอ่ะ
ค่ะ ดาวก็เอาสมุดไปขอพี่โชน ทีเ่ ป็ นแฟนพี ่แอนใช่มยั้ คะ ก็ คยุ กันปกติ พี ่แอนก็ เดิ นเข้ามาพอดี ดาวเห็น
ก็ รู้ว่าพี ่เป็ นแฟนกัน ก็ เลย โอเคค่ะ ก็ จะเดิ นออกมา แล้วดาวก็ เห็นพี ่เขากิ นน้ าเสร็ จแล้ว ก็ เลยบอกว่า
งัน้ เดี ๋ยวดาวเอาน้าไปทิ้งให้นะ แล้วพี่แอนมาเห็นพอดี เขาก็ เลยบอกว่า ตอนนัน้ อ่ะ พี ่ไม่เข้าใจ พี ่เกลี ยด
มากเลยอ่ะ ว่าน้องเป็ นใคร อยู่ดีๆก็ จะเอาน้าไปทิ้ งให้ ทัง้ ๆมันเป็ นของแฟนพี ่คือมันขนาดนัน้ อ่ะ” (ดาว)
ส่วนปั ญหาเรื่องชู้สาวของเฟรนก็เป็ นเรื่ องความหึงหวงของแฟนเก่าฝ่ ายชายเช่นกัน แม้ วา่ เธอ
จะยังไม่ได้ คบหาฝ่ ายชายเลยก็ตาม แต่ก็ถูกโพสต์ด่าทางเฟซบุ๊กไปแล้ วว่านิสยั ไม่ดี ชอบแย่งแฟนคน
อื่น “ตอนนัน้ เคยไปคุยกับรุ่นน้อง ซึ่งน้องคนนี ้เคยไปคุยกับรุ่นพี ่ม.6 แล้วหนูไปรู้ ที่หลังว่าน้องคนนี ้เขา
เคยเป็ นแฟนเก่ากับพี ่ม.6 คนนึง เพราะว่าวันนัน้ หนูนงั่ คุยกับน้องเขา กับเพื ่อนน้องเขาอยู่ แล้วก็ มีพี่ม.6
มาเจอ แล้วเขาก็ ไปโพสต์ ด่าหนู หนูก็เลยบอกว่างัน้ กลับไปเหอะ ไม่ต้องมาคุย ไม่ต้องมายุ่ง หนูก็เลิ ก
ยุ่งกับน้องเขาไป แล้วพี่ม.6 เขาก็ ไปโพสต์ ด่าหนู” (เฟรน)
2. ผู้รังแกไม่ ชอบบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมของผู้ถูกรั งแก
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิดจากความไม่ชอบหน้ าหรื อมีอคติต่ออีกฝ่ าย เป็ นมูลเหตุที่พบ
ในหลายกรณี เมื่ อ บุ ค คลหรื อ กลุ่ม บุค คลไม่ ช อบบุ ค ลิ ก ภาพหรื อ พฤติ ก รรมของอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ก็ จะ
แสดงออกผ่านการกลัน่ แกล้ ง ด่าทอ นินทา เหน็บแนม กีดกันทางสังคมออนไลน์ ซึง่ เป็ นการแสดงออก
ที่งา่ ยและเร็วมาก และเป็ นที่นา่ สังเกตว่าผู้ที่ถูกรังแกมักมี ลกั ษณะบางอย่างที่คล้ ายกัน คือมีความโดด
เด่นจากคนกลุม่ ใหญ่ เช่น เก็บตัวมากเกินไป แสดงออกมากเกินไป ตรงไปตรงมา
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เก็บตัว
กรณีศึกษาบางคนมีลกั ษณะค่อนข้ างเก็บตัว บางคนเก็บตัวเพราะเป็ นอาการจากโรคซึมเศร้ า
“ตอนนัน้ เราไม่อยากไปอธิ บายกับใครว่า ทีเ่ ราไม่เข้าประชุม เพราะเรามี ภาวะแบบนีๆ้ (ซึมเศร้ า)นะเว้ย
เราไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่จดุ ทีเ่ สี ่ยง ไม่อยากไปอยู่ในหลุมดาอี กแล้ว แต่อธิ บายไปเขาก็ ไม่เข้าใรหรอก
เราไม่ค่อยชอบเข้าไปประชุม เจอคนเยอะๆ” (เกรซ) บางคนเก็บตัวเพราะเป็ นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง “ไม่รู้
ว่าเป็ นปมผมรึ ป่าว ตัง้ แต่อนุบาลมาเลย ผมไม่มีเพื ่อนเลย เพราะปกติ เวลาอยู่โรงเรี ยน ครอบครัว ผม
จะแยกตัวไปอยู่คนเดี ยวตลอด บางทีก็คิดอะไรเรื ่อยเปื ่ อยอยู่คนเดี ยว พิ จารณาตัวเองบ้างบางที สังเกต
เวลาผมอยู่ในวงดนตรี บางที ก็อยู่กับวงบ้ าง บางที ก็ใจลอย คิ ดอะไรอยู่คนเดี ยว จะเรี ยกว่าผมโลก
ส่วนตัวสูงก็ ได้” (มิวสิค) บุคคลที่มีลกั ษณะเก็บตัวมักจะแปลกแยกจากกลุม่ มีเพื่อนน้ อย แต่ก็เป็ นที่จบั
จ้ องของเพื่อนเพราะไม่ค่อยเข้ าสังคม ไม่ค่อยมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของกลุม่
ตรงไปตรงมา กล้ าแสดงออก
เยาวชนที่มีบุคลิกภาพและแสดงออกแบบตรงไปตรงมา พูดตรง ทาให้ บางครัง้ คู่สนทนาหรื อผู้
ที่อา่ นข้ อความออนไลน์ตีความไปในทางลบได้ งา่ ย เป็ นเหตุทาให้ เกิดอคติต่อตัวบุคคล เช่น เกรซ ที่เป็ น
คนที่กล้ าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา บางครัง้ ก็เป็ นความเห็นที่ขดั กับค่านิยมกระแสหลักของ
กลุ่มเพื่ อนและรุ่นพี่ ทาให้ คนหมู่มากไม่พอใจและจับจ้ องเป็ นพิ เศษ “เมื ่อใกล้ปิดรับน้อง เขากาลังจะ
เปิ ดว่าใครเป็ นพี ่เนียน เพื ่อนก็ ไปสื บไปสื บมา น่าจะเป็ นคนนีๆ้ เรารู้สึกว่าไม่รู้จะมี พี่เนียนไปทาไม มันก็
มี วิธีอื่นทีด่ ูแลน้องได้ดีกว่าเนีย่ เกรซก็ เลยทวิ ตเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ ว่าจะมี พี่เนียนไปทาไม มี แล้วก็ ไม่ได้ช่วย
อะไรเลย พอเวลาที่เฉลยมาไม่คิดเลยเหรอว่าน้องจะเสี ยใจ จนเพื ่อนๆก็ คิดว่าเกรซเป็ นตัวปั ญหาใน
ระดับนึงเหมือนกัน เหมือนเราขวางโลก ทาไมเราอย่างนัน้ อย่างนีไ้ ม่ได้ เราไม่เข้าประชุม เราแค่ตงั้ สเต
ตัสว่า พี ่เนียนทาอะไรบ้ างวะ เรายังไม่เห็นเขาทาอะไรเลย ซึ่งเราพูดตามความเป็ นจริ งของเราตอนนัน้
บางวันเขาก็มารับน้อง บางวันเขาก็ไม่มาด้วยซ้ า ส่วนมากก็ ไม่มา แล้วมี ไว้ทาไม” (เกรซ)
เช่นเดียวกับพราวที่มีลกั ษณะเป็ นคนตรงไปตรงมา “ด้วยวิ ธีพูดของพราวด้วยอ่ะค่ะ คื อพราว
เป็ นคนพูดตรง แต่ไม่ใช่คนพูดขวานผ่าซากนะคะ ไม่ใช่คนพูดทาร้ายจิ ตใจใคร ไม่ได้พูดแบบ เฮ้ย ทาไม
แกไม่สวยเลย ไม่ใช่คนแบบนัน้ แต่คือเป็ นคนที ่รู้สึ กยังไงพูดไปอย่างนัน้ ก็ คือวันนัน้ มันพราวโพสต์
ความเห็นเกี่ยวกับสิ ทธิ พิเศษในการเข้าไปซื ้อของในร้านแห่งหนึ่ง ทีเ่ ขาให้พวกดารา เซเลป เข้าไปก่อน
แล้วมี คนด่าว่ามีสิทธิ อะไร ทาไมถึงได้เข้าก่อน ก็ เป็ นคนธรรมดาเหมื อนกัน แล้วพราวก็ บอกไปว่า แล้ว
เราผิ ดอะไร เราได้ เข้าก่อน ก็ เหมื อนเขาก็ ได้การประชาสัมพันธ์ จากเราว่า ร้ านเขาเปิ ดตัวแล้วนะ ก็ วิน
วิ น สองฝ่ ายอะไรแบบนีใ้ ช่มยั้ คะ พราวก็ เลยบอกว่า อ่ะ ถ้าอยากเข้าก่อน ก็ มามี อาชี พแบบเราสิ พราว
พิ มพ์ ไปประมาณนี้ คือพราวไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะพี ่ ไม่ได้ประชด หรื ออะไรใคร คื อถ้าคนใกล้ตวั ฟั งก็ จะ
รู้สึกเฉยๆ เพราะพราวเป็ นคนพูดตาม fact(ความจริ ง) ว่า ถ้าเกิ ดคุณอยากเข้าก่อน คุณก็ ต้องมี ตวั ตน
ในโลกโซเซี ยล สามารถประชาสัมพันธ์ ให้ร้านเขาได้ แล้วคนก็ แบบ เฮ้ย ทาไมพราวพูดแบบนี ้ ทาไม
ต้องมาประชด ทาไมต้องมาเหยียดคนอื ่น กลายเป็ นอย่างนัน้ ไปว่า พราวเป็ นคนเหยี ยดคนอื ่นอย่างเนีย่
ทัง้ ๆทีใ่ นใจเราอ่ะ ไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้ เลย” (พราว)

95
โพสต์ ข้อความหรือภาพที่ทาให้ เกิดความไม่ พอใจ
การแสดงตัวตน ความคิดเห็น ความเคลื่อนไหวบางอย่างในชีวิตผ่านสื่อออนไลน์อาจนาไปสู่
ความหมั่นไส้ เกลียดชังได้ ตามการตีความของปั จเจกบุคคล เช่น การโพสต์ ของราคาแพง ทาให้ มีคน
หมั่นไส้ “เริ่ มมาจากพราวอ่ะ มี คนที ่ไม่ชอบอยู่ แล้ ว เนื ่องจากเราอาจจะทาตัวน่าหมั่นไส้ หรื อแบบ
อาจจะโพสต์ของ บางคนก็จะว่าว่าพราวอวดรวยอะไรอย่างนี ้ ซื ้อสกิ นแคร์ เครื ่องสาอางอะไรก็ โพสต์ ใน
พื ้นทีข่ องเราถูกมัย้ คะ คนก็ จะว่าอวยรวย ชัน้ มี เงิ นชัน้ ก็ ซื้ออย่างนีไ้ ด้เหมื อนกัน ทาไมต้องมาอวด แล้ว
เหมื อนกับว่ามันสะสมอ่ะค่ะ คนก็ ค่อนข้างหมัน่ ไส้ มันก็ ไม่มีอะไร คื อเป็ นด้านemotional (อารมณ์ )
อย่างเดี ยวเลย แทบจะไม่มีเหตุผลเลยอ่ะค่ะพี ่ แบบหมัjนไส้ โพสต์ อวดของ โพสต์ อวดรวย ซึ่ งจริ ง ๆ
พราวไม่เคยทานะ ไม่เคยอวดรวยว่าแบบ เฮ้ยวันนีใ้ ช้เงิ นเท่านีน้ ะ พราวแค่แบบเป็ นคนบ้าซื ้อ ของใช่ป่ะ
พราวก็ โพสต์ ” (พราว)
หรือกรณีการโพสต์ขอฝึ กงานแบบเปิ ดสาธารณะ ทาให้ คนอื่นตีความว่าผู้โพสต์ไม่มีมารยาท
เอาตนเองเป็ นศูนย์กลาง “ปี สองเทอมหนึ่ง เทอมทีแ่ ล้วอ่ะค่ะ คื อ พี ่ปีสี ่เขาจะมี ทาตัวจบใช่มยั้ คะ ก็ จะมี
เมเจอร์ ทีวี วิ ทยุ ดราม่า อะไรอย่างนี้ พี ่เขาก็ ต้องการให้คนไปช่วย ก็ ประกาศรับสมัครน้องๆในคณะที ่
สนใจมาช่วงพี ่ออกกอง ตามแต่ละเจอร์ แล้วทีเนีย๊ เราอยากทามาก อยากเรี ยนรู้อ่ะค่ะ ก็ เลยทักไปถาม
พี ่ทีวี เพราะว่าดาวอยู่ทีวีใช่มยั้ คะ จะได้เป็ นแนวทางให้ตวั เอง ก็ ไปถามพี ่เมเจอร์ เกื อบทุกคนที ่รู้จกั ว่า
ดาวอยากทาตาแหน่งนี้ หรื อตาแหน่งไหนก็ ได้ในกองอ่ะ ว่างมัย้ ทุกกองที ่ดาวไปถามคื อเต็มหมดแล้ว
ก็ เลยไปโพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเอง คือเปิ ดสาธารณะนะคะ โพสต์ ว่า พี ่ๆปี สี ่ทีวีทกุ คน พี ่กองไหนทีย่ งั ไม่เต็ม
ช่วยรับหนูไปออกกองด้วยนะคะ ซึ่ งหนูรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิ ดปั ญหา แต่ว่ามันก็ เกิ ดปั ญหาจนได้ คื อพี ่
ผู้ ห ญิ ง คนนึ ง ชื ่ อ แอน เขาอยู่ เ มเจอร์ ด ราม่ า เขาไม่ พ อใจ” (ดาว) ในกรณี ของดาว พบว่ามี บ ริ บ ท
วัฒนธรรมรุ่นพี่รุ่นน้ องในสังคมมหาวิทยาลัยเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการตีความของกลุ่มผู้ รังแก คือมองว่า
รุ่นน้ องควรเคารพรุ่นพี่และถ่อมตัว
3. สถานการณ์ เสี่ยงที่นาไปสู่การรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์บางเหตุการณ์ เกิดขึ ้นจากการตกอยู่ในสถานการณ์สมุ่ เสี่ยงต่อการ
ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทังเต็
้ มใจและไม่ เต็มใจ แต่ไม่มีใครตระหนักว่าตนเองอาจถูกกลัน่ แกล้ ง รั งแก
เช่น การดื่มสุรากับเพื่อนจนขาดสติในกรณีของมิ วสิค “ตอน ม.4 ผมก็ มีเพื ่อนผู้ชาย อยู่กนั เป็ นแก๊ งค์ 9
คน ที นี้ผมเพิ่ งเข้าแก๊ งค์ มา แล้วเขาก็ รับน้องผมด้วยเครื ่ องดื ่มแอลกอฮอล์ ผมก็ กินไปเยอะพอสมควร
แล้วผมก็ เมา เขาก็ ถ่ายคลิ ปไว้ เป็ นรู ป 18+ อนาจาร ก็ เสื ้อผ้าไม่เหลื ออ่ะพี ่ ผมกิ นจนผมหลับ ผมไม่
รู้ ตวั อ่ะพี ่ ไม่รู้แม้กระทัง่ ไปโผล่ที่นนั่ ได้ยงั ไง” (มิ วสิค) แม้ การดื่ มสุราจนมึนเมาจะทาให้ เกิ ดปั ญหาได้
หลายอย่างเพราะขาดสติ คึกคะนอง แต่ในที่นี ้ การดื่ มสุราทาให้ เหยื่อปกป้องตัวเองไม่ได้ ผู้รังแกเองก็
ขาดสติ คึกคะนอง จนเกิดการกลัน่ แกล้ งตามมา อีกกรณีหนึง่ เป็ นสถานการณ์คุยกับคนแปลกหน้ าผ่าน
สื่อออนไลน์ เกิดการสานสัมพันธ์ คบหาแก้ เหงา นาไปสูก่ ารล่อลวงให้ คุยผ่านสื่อแบบถอดเสื ้อผ้ า และ
บันทึกภาพอนาจาร “หนูรู้จกั ผู้ชายคนนึงทาง Bee talk วันนัน้ ไปบ้านเพื ่อนที ่อดุ ร มันอยู่ใกล้กนั ก็ เลย
คุ ย กั น มาเรื่ อ ยๆ แล้ ว พัก หลัง ก็ เ ปิ ดกล้ อ งกั น ” (กุ๊ บกิ๊ บ ) นอกจากนี ้ ยั ง มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ อยู่ ใ น
สถานการณ์หลักในประเด็นอื่น เช่น การให้ เพื่ อนยื มมือถือโดยไม่เฝ้าระวัง และ การให้ เพื่ อนรู้ รหัสเข้ า
ระบบมือถือ
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4. การหยอกล้ อระหว่ างเพื่อน
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ บางเหตุการณ์เริ่ มต้ นจากการหยอกล้ อกันระหว่างเพื่อน เช่นกรณี
ของกอล์ ฟ ที่เ ป็ นผู้ ถูก รังแกผ่านโลกไซเบอร์ หลายรู ป แบบจากเพื่ อนคนเดี ย วกัน โดยก่ อนมี ปั ญหา
ขัดแย้ งเรื่ องงานกลุม่ เพื่อนคนดังกล่าวมักชอบล้ อเลียนรู ปร่าง หน้ าตา สีผิว อยู่เป็ นประจา ในช่วงแรก
การหยอกล้ ออาจไม่ได้ ถูกรับรู้ ว่าเป็ นการรังแกเพราะกอล์ฟไม่ได้ คิ ดมากหรื อได้ รับผลกระทบ แต่เป็ น
การเล่นกันแบบสนุกสนานมากกว่า แต่เมื่ อการล้ อเลียนเกิ ดบ่อยขึ ้น แรงขึ ้น และกอล์ฟบอกความรู้ สกึ
กับเพื่อนไปแล้ วว่าไม่ชอบ แต่เพื่อนยังคงล้ อเลียนต่อไป การเล่นจึงกลายเป็ นการรังแก “พอเหมื อนเรา
สนิ ทกันมาก ก็เลยไม่เกรงใจ” (กอล์ฟ)
5. ไม่ ทราบสาเหตุท่แี น่ ชัด
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์อาจเกิดขึ ้นโดยไม่อาจทราบสาเหตุหรื อแรงจูงใจที่ชดั เจนของผู้รังแก
เป็ นการคาดเดาจากสถานการณ์ ที่น่าสงสัย หรื อความสัม พันธ์ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงหลัง จากเกิ ด
สถานการณ์นนขึ
ั ้ ้น กรณีของต้ นข้ าว ที่ไม่แน่ใจว่าเพื่ อนร่ วมชันที
้ ่เคยทาดี กบั เธอ กลับเปลี่ยนจากหน้ า
มือเป็ นหลังมือเพราะเหตุใด แม้ เผชิญหน้ าถามตรงๆก็ไม่ได้ รับคาตอบ “ทุกวันเนีย๊ หนูยงั ไม่รู้เลยว่า เขา
เกลี ยดหนูเรื ่ องอะไร” เธอได้ แต่คาดเดาว่าอาจเป็ นเพราะเพื่ อนอาจเข้ าใจผิดว่าเธอทาให้ เพื่อนอีกคน
ต้ องลาออกจากโรงเรี ยน ทังๆที
้ ่ เพื่อนคนดังกล่าวต้ องการลาออกไปเอง หรื ออาจเป็ นเพราะมีช่วงหนึง่
เธอโดดเรียนตามเพื่อนเป็ นประจาแต่ผลการเรี ยนดีกว่าเพื่ อนบางคนที่เข้ าเรี ยน อาจทาให้ เพื่อนหมั่นไส้
“เราก็ โดดเรี ยนตามเขา(เพื่อนสนิ ท) แต่ว่าเกรดบางตัวหนูก็ดี เพื ่อนก็ สงสัยว่า ทาไมเกรดบางตัวดี ก ว่า
เราวะ ทัง้ ๆที่ไม่ค่อยได้เข้าเรี ยน อะไรอย่างเนี ่ยค่ะ แล้วที เนี ่ยมันมี เพื ่อนบางคนที ่เริ่ มหมัน่ ไส้หนู เพื ่อน
คนเนีย๊ ตอนแรกเขาก็ ดีกบั หนูนะ เอาไปเอามาเขาก็ ไม่ชอบหนู” (ต้ นข้ าว)
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ต้นเรื่ องที่นาไปสูก่ ารรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แต่ละเหตุการณ์ อาจเกิ ด
ควบคู่ไปด้ วยกัน เช่น ในกรณีของกอล์ฟซึ่งมี ปัญหาความขัดแย้ งกับเพื่ อนและเพื่ อนคนดังกล่าวก็ ยัง
ชอบหยอกล้ อ รวมทังบางครั
้
ง้ กอล์ฟก็มีพฤติกรรมเสี่ยง ตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงจากการเปิ ดเผย
รหสผ่านมือถือให้ เพื่อนรู้ อีกด้ วย ภายในคนคนเดี ยวอาจพบหลายสถานการณ์ ต้นเรื่ องที่ นาไปสู่ก าร
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ หรือ ดาวมีปัญหาขัดแย้ งเรื่ องชู้สาวและมีบุคลิกภาพส่วนตัวที่ร่าเริ งมากเมื่อเทียบ
กับเพื่อนคนอื่นๆทาให้ ตกเป็ นเป้าหมายของการรังแก และบางคนก็เผชิญกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
หลายเหตุการณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ต้นเรื่ องแตกต่างกัน เช่น มิวสิคมีบุคลิกภาพเก็บตัว มักถูกรังแก
บ่อยๆทังในโลกจริ
้
งและโลกไซเบอร์ ซึง่ ในบางครัง้ เขาก็ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงจากพฤติกรรมดื่มสุรา
ของตนเอง เป็ นต้ น
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่ วงก่ อนการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
1. เงื่อนไขด้ านบุคคล
ด้ านบุคลิกภาพ
เงื่อนไขด้ านบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคลิกภาพสอดคล้ องกับ สถานการณ์ ต้นเรื่ องที่นาไปสู่การ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ดังที่ได้ นาเสนอไปแล้ ว กล่าวคื อผู้ถูกรังแกบางคนมีลกั ษณะบุคลิกภาพหรื อการ
แสดงออกที่ทาให้ ผ้ รู ังแกเกิดอคติหรื อ ดึงดูดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เช่น พูดตรง “คื อพราวพูดตาม
fact ตามความจริ งอ่ะ แต่ว่าเขาคิ ดในแง่ร้ายกว่าพราวไปแล้ว อาจจะคาพูดของพราวที ่ม ันดูแ รงมา
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ตลอดด้วยคนจะรู้สึกว่าพราวจะเป็ นคนแรงๆ คิ ดอะไรก็ พูดอะไรประมาณนัน้ อ่ะค่ะ อย่างพราวก็ มีบ่นว่า
วันนีแ้ ม่งรถติ ดจัง แม่งเฮ้ย อะไรแบบเนีย่ ก็ ใช้คาหยาบคายบ้าง คนก็ จะแบบ แต่ว่าพราวไม่ได้ว่าคนอื ่น
นะ แค่บ่นเหมื อนคนทัว่ ๆไป เช่น วันนี้แม่งโชคร้ าย เหี ้ยๆ อะไรประมาณนี ้ แล้วแบบว่าคนก็ จะมองว่า
เฮ้ ย ทาไมพราวหน้าตาเรี ย บร้ อย แต่ ทาไมเป็ นคนหยาบคาย” (พราว) และการพู ด ตรงมี ล ักษณะ
เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพกล้ าแสดงออก เช่น “เราเป็ นคนกล้าแสดงออก เรากล้า express(แสดงออก)
ออกมา เกรซไปทวิ ตว่าทาไมต้องมีพี่เนียนด้วย ไม่เห็นจาเป็ น พอต่อมาอี ก 2 สัปดาห์เขาก็ เปิ ดเผยตัวพี ่
เนียน พี ่ระเบี ยบก็ ลง แล้วก็ พูดข้อความจากทวิ ตเตอร์ ที่เราทวิ ตไปแบบแป๊ ะๆเลย เขาก็ บอกว่า อยากรู้
จังว่าใครหน้าไหนมันพูด เกรซก็ ยกมื อ ทุกคนก็ ช็อคมากว่าแบบอี เด็ กนี ้มนั ยกมื อทาไม พี ่ระเบี ยบเขาก็
ไปไม่เป็ นเหมือนกัน เพราะเขาไม่เคยเจอเด็กแบบนี ้” (เกรซ)
กรณีศึกษาบางรายมีลกั ษณะเก็บตัว บุคลิกภาพแปลกในสายตาคนอื่น เช่น กรณี ของมิวสิค
“ผมเป็ นคนบุคลิ กไม่เหมือนใคร พี่เจอผมแรกๆอาจจะดูนิ่งๆ แต่ทีจ่ ริ งผมคิ ดมาก ผมเป็ นคนอยู่ไม่นิ่งอ่ะ
พี ่ อยู่เฉยๆไม่ได้ ลุกลี ้ลกุ ลน อย่างนัง่ กับพี ่แบบนี ้ ถ้าผมตัง้ สติ ได้ ผมก็ จะอยู่เฉยๆ แต่ถ้าผมไม่รู้ตวั ผมก็
เอาโทรศัพท์ มาจับ มาดู อะไรอย่างนี ้ มันเป็ นนิ สยั ของนักดนตรี ด้วยมัง้ พี ่ ต้องคุมจังหวะตลอดเวลา
ตอนทีผ่ มหัดเล่นดนตรี ผมอยู่กบั ดนตรี 10-12 ชัว่ โมง เล่นจนแม่บอกว่าผมไม่ได้ทาการทางาน มื อกด
ไป เท้าก็ อนั นี้ไป บางทีผมก็คิดดังไปหน่อย บางที ก็บ่นปากมุบมิ๊ บๆ สมมุติว่ามี อะไรมากดดัน ผมก็ จะ
พูดไม่ค่อยเป็ นคา พูดรัวๆ” (มิวสิค)
ในขณะที่กรณีศึกษาบางรายมีลกั ษณะร่ าเริ งมาก เข้ าถึงง่าย จนคนอื่นหมั่นไส้ และเข้ าใจผิด
“คื อเหมื อนบางคนเขาก็ ไม่ชอบหนูอยู่แล้ว อาจเป็ นเพราะบุคลิ กหนูอ่ะ บ้ าบอ ร่ าเริ งเกิ น คนนอกก็ ไม่
รู้จกั อ่ะ เขาก็ อาจจะคิ ดว่า ผู้หญิ งคนนีแ้ ม่งเยอะว่ะ คื ออันนีห้ นูไม่ได้ชมตัวเองนะ หนูก็เป็ นผู้หญิ งคนนึง
ที ่ปกติ ธรรมดา แต่ว่าเป็ นผู้หญิ งที ่ผู้ชายเข้าหาเยอะมาก คื อแบบเข้ามาจี บเยอะมากๆ ทัง้ ที ่หนูก็ อยู่
เฉยๆของหนูอ่ะ อาจจะเป็ นเพราะหนูอ่ะเป็ นผู้หญิ งตลกอ่ะ อารมณ์ ดีตลอดเวลาอย่างเนีย่ อ่ะค่ะ รู้สึกว่า
ตัวเองเป็ นคนที ่จดั การกับคาพูด กาลเทศะอะไรอย่างเนี ่ย ได้ดี แล้วก็ เห็นอกเห็นใจคนอื ่น ผู้ชายก็ คง
ชอบมัง้ คะ อย่างตอนมหาลัยอย่างนี้ ตอนแรกๆก็ เป็ นนะคะ คนที ่แบบน่ารักหน้าตาดี เขาก็ มาจี บเยอะ
มาก จนคนอื ่นๆในคณะ เขาก็ รู้ แล้วก็ คิดว่าแบบเราเป็ นผู้หญิ งแบบนัน้ อ่ะ ทัง้ ทีเ่ ขามาคุยกับเรา แต่เรา
ก็ ไม่ได้อะไร ชวนไปไหน เราก็ ไม่ได้ไป แต่เขาไม่รู้ไงคะ คนเขาก็ เลยไม่ชอบ ไม่ชอบต่อๆกัน” (ดาว)
ด้ านพฤติกรรม
เงื่อนไขด้ านพฤติกรรมก็สอดคล้ องกับสถานการณ์ต้นเรื่ องที่นาไปสูก่ ารรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ดังที่ได้ นาเสนอไปแล้ วเช่นกัน โดยผู้ถูกรังแกแสดงตัวตนและความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์แล้ วทาให้ ผ้ ู
รังแกเกิ ดความหมัน่ ไส้ หรื อตีความว่าเป็ นคนนิ สยั ไม่ดี เช่นโพสต์ ของแพง โพสต์ คาหยาบ โพสต์ แสดง
ความคิ ด เห็ น แตกต่ า งจากกลุ่ม โพสต์ ข อฝึ ก งานในสื่ อ ออนไลน์ แ บบเปิ ดสาธารณะ นอกจากนี ้
กรณี ศึกษาบางรายมีพฤติกรรมเสี่ยง มี ส่วนทาให้ ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ ที่นาไปสู่การรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ เช่น ดื่มสุราจนขาดสติ ปกป้องตัวเองไม่ได้ “ตอนนัน้ รู้สึกว่ากิ น 9 คน หมดเหล้าไป 8 กลม
ก็ ตกคนละครึ่งกลมกว่า เกิ นครึ่งมานิดนึง เฉลี ่ยกันแล้ว กิ น285 เพี ยวๆ ไม่ใส่โซดา” (มิวสิค) หรื อชอบ
คุยกับคนแปลกหน้ าในโลกออนไลน์ “ก่ อนหน้านี ้ก็ยอมรับว่าคุยกับคนไม่รู้จกั น่าตื ่นเต้นดี แปลกดี มี
คนแอด(ขอเป็ นเพื่อนออนไลน์)เรามาเยอะเลย” (กุ๊บกิ๊บ)
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2. เงื่อนไขด้ านสังคม
ครอบครัว
เลีย้ งดูแบบขาดการเอาใจใส่
การเลี ้ยงดูของครอบครัวที่ขาดความเอาใจใส่ ทาให้ เยาวชนรู้ สึกโดดเดี่ ย ว ไม่ได้ รับความ
สนใจ ในกรณีของกุ๊บกิ๊บ เธอเติบโตมาในบรรยากาศของครอบครัวที่ไม่ได้ ดูแลเอาใจใส่และให้ ความรัก
กับเธออย่างเพียงพอ พ่อแม่ให้ ความรักและดูแลพี่ ชายมากกว่าอย่างชัดเจน ทาให้ เธอรู้ สึกเหงาและ
อยากหาคนคุยในสื่อออนไลน์ สานสัมพันธ์กบั คนแปลกหน้ า อีกทังการไม่
้
ได้ เอาใจใส่ทาให้ ครอบครัวไม่
รู้ เรื่ องการถูกรังแกของเธอแม้ แต่น้อย “ครอบครัว มันเป็ นเหตุนึงที ่ทาให้เล่น Bee talk ด้วยส่วนนึง ช่วง
นัน้ หนูเหงา รู้ สึกอยากหาอะไรทา บางที ก็เหงา มานัง่ หาอะไรทาในโทรศัพท์ แล้วก็ ทาให้มาเล่น Bee
talk หนูไม่รู้เลยว่ามันมี พวกไม่ดีอยู่” (กุ๊บกิ๊บ)
ครู
เน้ นการควบคุมสื่อแต่ ขาดการสอนทักษะ
ในกรณีของกุ๊บกิ๊บ เงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ทาให้ เ ธอต้ องเผชิญการล่อลวง ข่มขู่ออนไลน์ เพราะ
ความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ที่ครู ไม่ได้ สอน ในสมัยมัธยมปลาย โรงเรี ยนของกุ๊บกิ๊บห้ ามนักเรี ยนใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ในโรงเรียนและห้ ามติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้ า แม้ วา่ กุ๊บกิ๊บจะปลอดจากภัยรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ เพราะไม่ค่อยได้ ใช้ สื่อออนไลน์เหล่านี ้ (เธอแอบครู ใช้ คุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์บ้าง) “เวลาเอา
โทรศัพท์ ไปฝาก teacher เขาก็ เห็นว่าเราเล่นอะไร ตอนนัน้ บ้ าเห่อ เราก็ เล่นๆๆๆ ตอนนัน้ เสี ยงบี (บี
ทอร์ ค) มันดังขึ้นมา เขาก็ รู้เลยว่าเสี ยงอะไร เขาก็ หยิ บมา ก็ กระชากว่านีใ่ คร ไปคุยกับเขาได้ยงั ไง รู้จกั
เหรอ เฟซบุ๊กเขาก็ตรวจ เขาตรวจเด็กทีเ่ ป็ นกลุ่มเสี ่ยง เหมื อนวันๆเล่นแต่โทรศัพท์ ตอนนัน้ ก็ ส่งการบ้ าน
หมดแล้ว แต่ teacher เขาก็ เอามาดู เราก็ ตงั้ ล็อก เขาก็ ขอดูรหัสหน่อย เขาก็ ดูแล้วก็ ถามว่า มันใช่แล้ว
เหรอทีต่ ้องคุยกับเขา คุยกับเขากี่วนั แล้ว” (กุ๊บกิ๊บ) แต่การเน้ นเฝ้าระวังควบคุม ใช้ คาสัง่ ไม่ได้ ทาให้ เธอ
มี ทัก ษะในการรับมือกับการภัยในโลกออนไลน์ แต่อย่างใด ตรงกันข้ าม เธอยัง ขาดทัก ษะรับมื อกับ
อันตรายและยับยัง้ ชัง่ ใจตนเอง จะเห็นได้ จากการไว้ วางใจเปิ ดวีดีโอคอลและถอดเสื ้อผ้ าให้ คนที่ ร้ ู จกั
ผ่านสื่อออนไลน์จนถูกข่มขูป่ ล่อยภาพอนาจาร
เพื่อน
เพื่อนไม่ ชอบหน้ า
กรณีศึกษาหลายรายที่ถูกเพื่อนและรุ่ นพี่ รังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพราะเพื่ อนหมั่นไส้ ไม่ชอบ
หน้ า ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ต้นเรื่ องที่ผ้ รู ังแกไม่ชอบบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมของผู้ถูกรังแก การ
เกิดอคติเป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดการลงมือด่าทอ เหยียดหยาม ใส่ร้าย กีดกันออกจากกลุม่ ในเวลาต่อมา
เพื่อนชักชวนดื่มสุรา
“ตอนนัน้ ผมรอสอนอยู่(สอนพิ เศษ) ไหนๆเพื ่อนชวน(ไปกิ นเหล้า)ละ ก็ ไปๆหน่อย ผมก็ ไม่เคย
ไปแบบนีก้ บั เพื่อนเลย ก็เลยไป” (มิวสิค)
ยืมมือถือและละเมิดสิทธิส่วนตัว
ในกรณีของกอล์ฟซึง่ ถูกรังแกหลายรู ปแบบจากเพื่อนสนิทของตัวเอง เพื่อนคนดังกล่าวมักยื ม
มื อถื อไปใช้ โดยอ้ างว่าต้ องโทรหาพ่อ โทรหาแฟน แต่เงินในมื อถื อหมด (บางครัง้ โทรจริ ง บางครัง้ ก็
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แกล้ งขอยืม) บางครัง้ ก็ขอยืมไปถ่ายรูปตัวเอง แต่กลับแอบดูรูปส่วนตัวในมื อถือเพื่อน “อย่างโทรศัพท์
ผมอย่างเนี ่ยอ่ะครับ เขาก็ ชอบมายื ม ถ่ายเล่น แบบถ่ายรู ปหน่อย แล้วเขาก็ เห็นรู ปเราที ่เราถ่ายเล่นๆ
ยังเงี ้ยอ่ะครับ แบบรู ปที ่เราถ่ายแต่ก่อนตอนเด็กๆ เขาเห็นแล้วเขาก็ อพั ลงเฟซ (เฟซบุ๊ก)เรา” แอบสวม
รอยแชทข้ อความหยาบคาย “เขาเอาไปทักไลน์ พ่อเรา แล้วก็ พูดคาหยาบ เหมื อนเล่นแรงเกิ น เหมื อน
เขาไปพูดว่า เหี ้ยเอ้ยยยย อุ้ยผิ ดแชท อะไรอย่างนี ้ โชคดี ที่พ่อผมเขาไม่คิดมาก คื อเขาชอบเอาไปทา
อะไรสนุกของเขา แต่มนั ทาให้เราคิ ดมาก” สะท้ อนถึงการขาดความตระหนักในสิทธิ ส่วนตัวของผู้อื่น
และขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจ
สื่อออนไลน์
การเข้ าถึงกันในโลกออนไลน์ ทาให้ การเห็นพฤติ กรรมหรื อ เห็นการแสดงออกของคนอื่นง่าย
ขึ ้น คู่กรณีบางรายอาจไม่ได้ ร้ ูจกั กันมาก่อน แต่เชื่อมโยงถึงกันได้ เช่น กรณีของพราว ที่มีคนอื่นมากมาย
ในโลกจริงที่ไม่ได้ ร้ ู จกั ตัวตนจริงๆของเธอ แต่ด้วยความเป็ นคนสาธารณะทาให้ เป็ นที่จบั ตามอง จับผิด
พฤติกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หรื อบางครัง้ การโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงไป
ในพื ้นที่ออนไลน์ของตนเอง แล้ วคนอื่นมาเห็นก็อาจตีความในทางลบได้ เช่นในกรณีของเกรซ ที่ใช้ ทวิต
เตอร์ แสดงความเห็นต่างเรื่องการรับน้ อง ลักษณะการทางานของเทคโนโลยีสามารถบันทึกและแบ่งปั น
หลักฐานของเรื่ องราวต่างๆที่เกิดขึ ้นในโลกออนไลน์ได้ ทังการแคปเจอร์
้
การแชร์ และรอยเท้ าดิ จิทลั
(Digital footprint) ซึง่ เป็ นร่องรอยของสิ่งที่บุคคลได้ กระทาในโลกดิจิทลั สามารถสืบค้ นหาได้ งา่ ย
นอกจากนี ้ วัฒนธรรมการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์แบบกลุ่ม เช่น กลุ่มไลน์ กลุ่มแชทเฟซบุ๊ก
ของคนที่อยู่ในสังคมย่อยเดียวกัน เช่น เรี ยนห้ องเดี ยวกัน เรี ยนชันปี
้ เดี ยวกัน เป็ นเพื่ อนสนิทอยู่กลุ่ม
เดี ยวกัน ทาให้ เกิดการสื่อสารข้ อมูลในระดับกลุ่ม และส่งหลักฐานต่อๆกันไปเรื่ อยๆ ทาให้ เกิ ดการรับรู้
มากกว่าระหว่างบุคคล แต่ขยายกว้ างมากขึ ้น
เพื่อความเข้ าใจที่ชดั เจนมากขึ ้น ผู้วิจยั ขอสรุ ปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงก่อน
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในตาราง ตามด้ วยภาพประกอบแสดงกระบวนการช่วงก่อนการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์
ตาราง 2 สรุปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงก่อนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
สถานการณ์

เงื่อนไข
บุคคล

1. ปั ญหาความขัดแย้ ง
เรื่ องงานกลุ่ม
เรื่ องชู้สาว
2. ผู้รังแกไม่ ชอบบุคลิกภาพหรื อ
พฤติกรรมของผู้ถูกรังแก
เก็บตัว

บุคลิกภาพและพฤติกรรม
พูดตรง
กล้ าแสดงออก
เก็บตัว
ร่ าเริ งมาก

สังคม
ครอบครัว
เลี ้ยงดูแบบขาดความเอาใจใส่
ครู
เน้ นการควบคุมสื่อ แต่ไม่สอนทักษะ
เพื่อน
เพื่อนไม่ชอบหน้ า
เพื่อนชักชวนดืม่ สุรา
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ตาราง 2 (ต่อ)
สถานการณ์

เงื่อนไข

ตรงไปตรงมา กล้ าแสดงออก
โพสต์ ข้ อความหรื อ ภาพที่ ท าให้ ไ ม่
พอใจ
3. สถานการณ์ เสี่ยง
การดืม่ สุราจนขาดสติ
การคุ ย กั บ คนแปลกหน้ าในโลก
ออนไลน์
4. การหยอกล้ อระหว่ างเพื่อน
5. ไม่ ทราบสาเหตแน่ ชัด

บุคคล

สังคม

โพสต์ข้อความหรื อภาพที่ทาให้ ผ้ ู
รังแกหมัน่ ไส้
พฤติกรรมเสี่ยง
ดืม่ สุราจนขาดสติ
คุยกับคนแปลกหน้ า

เพื่ อ นยื ม มื อ ถื อ และละเมิ ด สิ ท ธิ
ส่วนตัว
สื่อออนไลน์
สื่อกลางในการเข้ าถึงกันและกัน
ลักษณะการท างาน (การแคปเจอร์
การแชร์ รอยเท้ าดิจิทลั )
วัฒนธรรมย่ อ ยในสื่อ ออนไลน์ (การ
สื่อสารแบบกลุ่ม)

ผู้วิจยั กาหนดความหมายของสัญลักษณ์ ในภาพประกอบไว้ ดงั นี ้ (ใช้ กับภาพประกอบแสดง
กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ทกุ ช่วง)
สถานการณ์สาคัญ
เงื่อนไขด้ านบุคคล
เงื่อนไขด้ านสังคม
การเชื่อมโยงระหว่างเงื่อนไขและนาไปสูส่ ถานการณ์ต่อไป
เงื่อนไขด้ านบุคคลหรื อสังคมที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
การเชื่อมโยงระหว่างเงื่อนไขและนาไปสูส่ ถานการณ์ต่อไปที่เกิดขึ ้นบางกรณี
เส้ นทางของกระบวนการ
เส้ นทางของกระบวนการที่เกิดขึ ้นบางกรณี
การมีความสัมพันธ์กนั หรื อ ส่งผลซึง่ กันและกัน
การมีความสัมพันธ์กนั หรื อ ส่งผลซึง่ กันและกันที่เกิดขึ ้นบางกรณี
การมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันระหว่างเงื่อนไขหลายประการ
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการช่วงก่อนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
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จากภาพประกอบ 3 จะเห็นได้ วา่ ช่วงก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีสถานการณ์ต้นเรื่ อง
ทังหมด
้
5 สถานการณ์ ได้ แก่ ปั ญหาความขัดแย้ ง ผู้รังแกไม่ชอบบุคลิกภาพหรื อพฤติ กรรมของผู้ถูก
รังแก สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ การหยอกล้ อระหว่างเพื่อน และ การไม่ทราบ
สาเหตที่แน่ชดั สถานการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ ้นพร้ อมกันในเหตุการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ แต่ละครัง้
และอาจเกิ ด ขึ น้ หลายสถานการณ์ กับ คนคนเดี ย วกั น ที่ เ ผชิ ญ การรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ เมื่ อเกิ ด
สถานการณ์ขึ ้นแล้ ว เงื่อนไขต่างๆทังด้
้ านบุคคล ได้ แก่ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ดึงดูดการรังแก และ
การมีพฤติกรรมเสี่ยง และด้ านสังคม ทัง้ ครอบครัว ครู เพื่อน/รุ่นพี่ และสื่อออนไลน์ มีสว่ นเกี่ยวข้ องให้
เกิ ด การเริ่ ม ต้ นการรังแกในโลกไซเบอร์ ต่อไป โดยบางครั ง้ อาจเกิ ดการรั ง แกในโลกจริ งขึน้ ก่อนแล้ ว
ตามมาด้ วยการรังแกในโลกไซเบอร์
2.2 ช่ วงระหว่ างการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
ช่วงระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นช่วงที่เริ่ มตังแต่
้ มีการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ปรากฏ
ขึ ้นในการรับรู้ ของกรณีศึกษา ไปจนถึงช่วงก่อนที่การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จะสิ ้นสุด แบ่งออกเป็ น 3
ช่วงย่อย ได้ แก่ ช่วงเริ่มต้ นรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึ ้น และ ช่วง
คลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
2.2.1 ช่ วงเริ่ มต้ นรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
ช่วงเริ่ มต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เริ่ มตังแต่
้ การรับรู้ วา่ เกิดการลงมือรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ขึ ้นครัง้ แรกในการรับรู้ของกรณีศึกษา
สถานการณ์ ช่วงเริ่ มต้ นรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
สถานการณ์ช่วงเริ่ มต้ นแบ่งเป็ น 7 สถานการณ์ หลัก ได้ แก่ การนินทา/ด่าทอ/ล้ อเลียน การ
เผยแพร่ ความลับ การใส่ร้าย การแอบอ้ างสวมรอย การตามข่มขู่ การกี ดกันทางสังคม และการปล่อย
ภาพอนาจาร โดยสถานการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มกั เกิดขึ ้นหลายประเภทพร้ อมกัน
1. การนินทา ด่ าทอ ล้ อเลียน (Harassment)
การนินทา ด่าทอ ล้ อเลียน มีทงระบุ
ั ้ ชื่อ และไม่ระบุชื่อ แต่เป็ นที่ร้ ู กนั ดีวา่ หมายถึงใคร เป็ นการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่พบมากที่สดุ อาจเพราะเป็ นการแสดงออกถึงความหมัน่ ไส้ เกลียดชัง ที่งา่ ยและ
เร็ วผ่านข้ อความในสื่อออนไลน์ เช่น การนินทา ด่าทอผ่านกลุม่ ไลน์รุ่นพี่ ในกรณีของเกรซ“มันจะมี พี่คน
อื ่นที ่ไม่ใช่พี่กิจกรรม มาบอกกับเราว่า เขาพูดถึ งหนูเยอะมากในกรุ๊ป เลยทาให้หนูรู้เลยว่ารุ่นพี ่เอาไป
คุยกัน(ในไลน์กลุ่มรุ่นพี่) ออกแนวด่า ทุกคนเขาก็ บอกว่ าเราอวดรู้ อวดเก่ ง เป็ นเด็ กซิ่ ว” (เกรซ) หรื อ
การด่าทออย่างเกลียดชังในเฟซบุ๊กกรณี ของต้ นข้ าว “หนูก็ไปเปิ ดเฟสดู คื อแต่ก่อนอ่ะ เฟสหนูชื่อมา
ดามต้นข้าว เพราะว่าอยากให้ชื่อเฟซมันเก๋ ๆ ก็ เลยตัง้ อย่างนัน้ แล้วทีนีเ้ ขาก็ ขู่ว่า อี เนีย๊ ตอแหล อี เนีย๊ น่า
หมัน้ ไส้ อยากจะดักตบมึงสักที อะไรอย่างเนีย่ ” (ต้ นข้ าว) การด่าทอจากรุ่นพี่และลามไปถึงรุ่นพี่คนอื่นๆ
มารุ มด่าในกรณีของเฟรน “เรื ่ องโพสต์ ด่า หนูโดนตัง้ แต่ตอนมัธยมแล้วอ่ะค่ะ คื อตอนนัน้ หนูไปรู้จกั กับ
คนๆนึง แต่หนูไม่รู้ว่าคนๆนัน้ เขารู้จกั อะไรกับใคร แล้วทีนีห้ นูมารู้ ว่าคนๆนัน้ อ่ะเขามี คยุ กับคนๆนึง หนู
ก็ เลยไม่คยุ แล้วหนูก็ไม่คยุ กับคนๆนัน้ ประมาณ 2-3 วัน แล้วก็ มีเพื ่อนมาบอกว่า เฟรน พี ่เขามาโพสต์
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ด่าหรื อเปล่า คือทัง้ ห้อง(รุ่นพี่)อ่ะ โพสต์ ด่าหนูคนเดี ยวอ่ะค่ะ” (เฟรน) นอกจากนี ้ยังมีการแอบด่าทอลับ
หลังในกลุม่ แชทเฟซบุ๊ก ในกรณีของกอล์ฟ “แชทเฟซ(เฟซบุ๊ก)ครับ เขาตัง้ กลุ่มกัน 4 คน แยกกัน แล้ว
เขาก็ ไปพูดถึงผมแบบ โห ไอ้นีม่ นั ทัง้ อ้วน ทัง้ ล้อปมด้อยจากร่างกายเรา เราไม่โอเค แล้วทุกวันเนีย๊ ก็ ยงั
โดนอยู่ (กอล์ ฟ ) รวมทัง้ บางกรณี มี ก ารเหยี ยดหยามศัก ดิ์ ศรี เป็ นการรั ง แกผ่านคาพู ดที่ จงใจกดขี่
ศักดิ์ศรี ของอีกฝ่ ายให้ ต่าลง “จี จี้ เขาชอบตัง้ สเตตัสแซะเกรซ เพื ่ อนจะส่งมาให้ดู ด่าว่าเราโง่ อย่างเกร
ซถามชื ่ออาจารย์ เพื ่อนก็ แคปมาให้ดูว่า เขาด่าว่า อี โง่ เสร่ อ ก็ รู้แล้วละว่าเขาเป็ นอะไรกับเรา แบบ
บ้าอ่ะ” (เกรซ)
2. การเผยแพร่ ความลับ (Outgoing and trickery)
การเปิ ดเผยความลับมีลกั ษณะคล้ ายการนินทา แต่เป็ นการจงใจเอาข้ อมูลส่วนตัวหรื อเป็ น
ความลับที่อีกฝ่ ายเคยบอกหรื อลักลอบขโมยมาเปิ ดเผย ส่งต่อโดยไม่ได้ รับอนุญาต ส่งผลให้ ผ้ ถู ูกรังแก
อับอาย ถูกละเมิดความเป็ นส่วนตัว บางครัง้ อาจมี การเสริ มแต่ งเรื่ องราวทาให้ อบั อายเพิ่ มขึน้ เช่น
เพื่อนสนิทของกอล์ฟเอาเรื่องที่กอล์ฟปรึกษาไปบอกต่อคนอื่น “ความลับของเราทีเ่ ราเคยบอกเขา(เพื ่อน
สนิ ท) เขาก็เอาไปบอกคนอื่นหมดทัง้ ทีเ่ ราไว้ใจจะบอกเขา แต่เขาเอาบอกคนอื ่น แล้วเอาไปเติ มแต่งให้
มันตลกขบขันอะไรอย่างนี้ ล้อเราขาๆ แต่ทีจ่ ริ งความลับนีเ้ ราไว้ใจที ่จะบอกเขา แต่เขากลับเอาไปบอก
คนอื ่น ทาให้เรา รู้สึกแย่กบั เพื ่อนคนนีม้ าก เป็ นเรื ่องแฟนเก่าอะครับ อย่างเช่นเรื ่องเขาไปนอกใจ เราก็
เล่าให้เขาฟัง แต่เขากลับไปเล่าให้คนอื ่น แบบนิ นทา” (กอล์ฟ) อาจเกิ ดขึ ้นพร้ อมกับการแอบอ้ างสวม
รอย (Impersonation) เช่นเพื่อนคนเดียวกันแอบเอาภาพส่วนตัวของกอล์ฟไปสวมรอยโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เหมือนกอล์ฟโพสต์ภาพที่นา่ อายนันด้
้ วยตัวเอง
3. การใส่ ร้าย (Denigration)
การใส่ ร้ ายเป็ นการรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ ที่ ม าพร้ อมกั บ การนิ น ทา ด่ า ทอ ล้ อเลี ย น
(Harassment) และเกิดจากสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาความขัดแย้ งในช่วงก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ เมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นจะมีฝ่ายหนึง่ โจมตีอีกฝ่ ายด้ วยการใส่ร้ายเพื่ อให้ ถูกเข้ าใจผิด ถูกดูหมิ่นเกลียด
ชัง เช่น กรณีของกอล์ฟที่ถูกเพื่อนสนิทใส่ร้ายลับหลังในแชทเฟซบุ๊กของกลุ่มว่าทางานกลุ่มคนเดี ย ว
เพราะอยากเอาความดีความชอบคนเดียว โดยไม่สนใจเพื่อนคนอื่น “เขาชอบเอาไปพูดลับหลังในทาง
ไม่ดี แล้วเรามารู้ จากคนอื ่นอี กที เงี ้ยว่าเพื ่อนคนนี ้เ อาเราไปพูดลับหลังในสิ่ ง ที ่ไม่ดี เขาแชทว่าเราทุก
อย่าง แบบว่าชอบทางานเอาหน้า ต่างๆนาๆ เหมื อนไม่สนใจเขา เอาไปพูดกับคนอื ่นเหมื อนกับว่าเรา
ไม่สนใจเขา แต่จริ งๆแล้วอ่ะเขานัน่ แหละที ่ไม่สนใจเรา” (กอล์ฟ) บางครัง้ ก็ ใส่ร้าย พร้ อมนินทาอย่าง
สนุกสนาน อาจไม่ได้ หวังผลให้ ถูกเกลียดชังโดยตรง แต่สง่ ผลต่อจิตใจผู้ถูกใส่ร้าย เช่นที่กอล์ฟ ถูกเพื่อน
คนเดียวกันนินทา ใส่ร้ายว่านอกใจแฟน “เรื ่ องที ่เราเลิ กกับแฟนเก่า เขาก็ เติ มแต่งว่า ไอ้กอล์ ฟมันมี คน
ใหม่แน่เลย ดู๊...มัน มันแรดขนาดไหน” (กอล์ฟ)
บางกรณีเป็ นการใส่ร้ายเพื่อให้ ภาพลักษณ์เสียหาย เช่นที่เฟรนโดนเพื่อนร่วมห้ องพัก ใส่ร้ายว่า
นิสยั ไม่ดี “เพื่อนคนนึงชอบโพสต์ด่า ใส่ร้ายในเฟซค่ะ เขาก็ จะพูดเหมื อนกับว่า เราแย่มากอ่ะค่ะ หนูไม่
ล้างจานแค่ครัง้ เดี ยว เหมื อนหนูผิดมากเลย” (เฟรน) หรื อ บางกรณีเป็ นการใส่ร้ายโดยสร้ างข่าวลือเป็ น
เรื่ องราวต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ดาวถูกใส่ร้ายว่าแย่งแฟนคนอื่น “พลอยอ่ะมันก็ ทวิ ตเป็ นเรื ่องเป็ นราวเลย
นะ คื อมันก็ เป็ นความจริ งบ้าง แต่มนั ก็ มีที่ไม่ใช่ความจริ ง แบบไปเรื ่ อย แบบเหมื อนดาวไปแย่งเขามา
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แล้วตัวเองไม่ผิดอะไรเลยยยย ใส่ร้ายว่าดาวอ่ะ ไปคุยกับก็ อตตอนทีเ่ ขาคบกันอยู่ เหมื อนดาวอ่ะไปเป็ น
มื อทีส่ าม แล้วดาวเข้าไปยุ่งให้เขาเลิ กกัน ก็ อตก็ เลยบอกเลิ กพลอยแล้วหันมาหาดาวอะไรอย่างนี ้ จริ งๆ
แล้วอ่ะไม่ใช่ เขาเลิ กกันมาตัง้ สองเดื อนแล้ว แต่คนในโรงเรี ยนอ่ะ ไม่มีใครรู้ เพราะว่าที ่แบบไม่มีใครรู้
เพราะพลอยอ่ะนอกใจ เขาก็ เลยพยายามไม่พดู ไม่ให้ใครรู้ว่า เออ จริ งๆอ่ะ เลิ กกันแล้วนะ เขาพยายาม
ให้คนอื ่นเกลี ยดหนู อย่างเนีย๊ แล้วก็ มีแบบ บอกว่า เราอ่ะโทรไปหาพลอย แล้วก็ ไปด่า ซึ่งเราอ่ะไม่เคย
ทา แล้วก็บอกว่า เราอ่ะโทรไปตื้อก็ อต โทรไปจี บ ไปแย่งเรื ่อยๆอย่างเนีย๊ เขาทวิ ตว่าเรื ่องมันเป็ นอย่ าง
นีๆ้ ” (ดาว)
การใส่ร้ายเป็ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่ ค นรอบข้ างเข้ ามามี บทบาทส าคัญ ในการเป็ น
ผู้สนับสนุนการรังแก เช่น เชื่อข่าวลือแล้ วรุ มด่าผู้ถูกรังแก หรื อแชร์ ข่าวลือนันให้
้ กระจายออกไปในวง
กว้ าง ทาให้ สถานการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ เข้ าสูช่ ว่ งที่มีความรุ นแรงมากขึ ้น
4. การแอบอ้ างสวมรอยตัวตน (Impersonation)
การสวมรอยตัวตนออนไลน์นนท
ั ้ าได้ งา่ ยกว่าในโลกจริ งมาก การวิจยั ในครัง้ นี ้พบว่ากอล์ฟเป็ น
กรณีศึกษาที่ถูกสวมรอยตัวตนอยู่บ่อยๆ เพราะไว้ วางใจให้ เพื่อนรู้ รหัสเข้ ามือถือและเพื่อนก็ อาศัยความ
สนิทและไว้ วางใจนันมาละเมิ
้
ดสิทธิส่วนตัว สวมรอยทาเรื่ องน่าอับอาย “อย่างโทรศัพท์ผมอย่างเนี ่ย อ่ะ
ครับ เขาก็ ชอบมายื ม ถ่ายเล่น แบบถ่ายรู ปหน่อย แล้วเขาก็ เห็นรู ปเราที ่เ ราถ่ ายเล่นๆยังเงี ้ย อ่ ะ ครับ
แบบรู ปที ่เราถ่ายแต่ก่อนตอนเด็ กๆ เขาเห็นแล้วเขาก็ อพั ลงเฟซเรา แล้วก็ พิมพ์ แคปชัน่ แบบที ่มนั ตลก
สาหรับเขา แต่มนั ไม่โอเคสาหรับเรา แต่เขาอาจจะไม่รู้ตวั เช่น เอารูปผมไปโพสต์ แล้วพิ มพ์ ว่า สวัสดี ค่ะ
หนูคือลูกกะหรี ่ สวมรอยเพื่อแกล้ งให้ ทะเลาะกับแฟน “เขาเอาเฟซเราไม่ทกั คนอื ่นอย่างเนี ่ย ทาให้เรา
กับแฟนทะเลาะกัน” และ สวมรอยไปด่าหยาบคาย “เขาเอาไปทักไลน์พ่อเรา แล้วก็ พูดคาหยาบ เหมื อน
เล่นแรงเกิ น เหมื อนเขาไปพูดว่า เหีย้ เอ้ยยยย อุ้ยผิ ดแชท อะไรอย่างนี ้ โชคดี ทีพ่ ่อผมเขาไม่คิดมาก คื อ
เขาชอบเอาไปทาอะไรสนุกของเขา แต่มนั ทาให้เราคิ ดมาก” (กอล์ฟ) รวมทังกรณี
้ ของมิวสิคถูกแฮคเฟ
ซบุ๊กแล้ วแชทไปจีบกับแฟนของเพื่อน ทาให้ เพื่อนเข้ าใจผิดและเลิกคบ “เคยโดนแฮคเฟซบุ๊กแล้วไปจี บ
แฟนเพื ่อน ก็ ทะเลาะเพื่อน คนที ่มาแฮคผมไม่รู้ แต่ผมแปลกใจตรงที ่ว่าผมเปลี ่ยนรหัสเฟซแล้ว ก็ โดน
แฮคอี ก ผมคิ ดว่าเป็ นคนๆเดียวกัน เป็ นคนใกล้ตวั ด้วย อันที ่ผมไม่ชอบเลยคื อเอาเฟซไปจี บแฟนเพื ่อน
แล้วเพื ่อนคนนัน้ ก็ตดั ขาดผมไปเลย เพิ่ งมาเข้าใจกันเมื ่อ 2 ปี ให้หลัง” (มิวสิค)
5. การตามข่ มขู่ (Cyberstalking)
การข่มขู่ผ่านโลกไซเบอร์ ทาให้ เหยื่ อรู้ สึกไม่ปลอดภัย หวาดระแวง เป็ นรู ปแบบการรังแกที่มี
การใช้ อานาจอย่างชัดเจน มีความไม่สมดุลทางอานาจ (Power imbalance) ในงานวิจยั นี ้พบการข่มขู่
ที่เชื่อมโยงกับการปล่อยภาพอนาจาร (Sexting) ผู้รังแกใช้ อานาจผ่านหลักฐานในมื อ(ภาพอนาจาร)
ข่มขู่ให้ ผ้ ถู ูกรังแกต้ องทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น จ่ายเงิน บริ การซื ้อของ ทาในสิ่งที่ไม่อยากทา แลกกับ
การไม่เปิ ดโปงภาพลักษณ์ เช่น กรณี มิวสิคถูกกลุม่ เพื่อนสนิท 8 คน ขูจ่ ะปล่อยภาพเปลือยตอนเมา ถ้ า
เขาไม่ยอมทาตามที่เพื่อนเรียกร้ อง ไม่วา่ จะเป็ นการซื ้อข้ าวกลางวัน บังคับให้ สบู บุหรี่ “ภาพนัน้ ก็ เสื ้อผ้า
ไม่เหลื ออ่ะพี ่ แล้วทีนีเ้ ขาก็ มีขู่ผมตลอดเลยเวลาทาอะไรไม่ถูกใจ บางทีเขาก็ จะเอาไปปล่อยให้เพื ่อนใน
ห้องดู เขาก็ ทาท่าจะส่งแล้วนะเว้ย มึงจะทาไม่ทา แบบ เฮ้ย มิ วสิ ค ปล่อยละนะ” (มิวสิค) เช่นเดียวกับ
ที่ก๊ บุ กิ๊บถูกขูจ่ ะแฉภาพโชว์หน้ าอก หากเธอไม่ยอมให้ เงินหรื อตัดขาดการติดต่อกับผู้รังแก “เขาบอกว่า
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ห้ามหาย ห้ามหนี ไปไหน มันก็ บอกว่า คนอย่างหนูเอาเงิ นมาฟาดหัวมัน ก็ เอามันออกจากชี วิตไม่ได้
หรอก มันก็ บอกว่าคิ ดว่าคนอย่างหนูเอาคนอย่างมันออกจากชี วิตได้เหรอ เขาบอกว่า เราลบรูปออกได้
นะ แต่เธอห้ามหายไปจากเรา รู ปนี ้(รู ปโชว์ หน้าอก)มันปล่อยถึ งเพื ่ อนเธอได้ นะ” (กุ๊บกิ๊ บ) การข่มขู่
พบว่ามีทงการขู
ั้
แ่ ล้ วปล่อยภาพออกมา (Sexting) และยังไม่ทนั ได้ ปล่อย (เสี่ยงต่อการไปถึง Sexting)
และเป็ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่พบว่ามีลกั ษณะเป็ นวงจรสิ ้นสุดได้ ยาก ตราบใดที่ผ้ ถู ูกรังแกยังทา
ตามเงื่อนไขของผู้รังแก
6. การกีดกันออกจากกลุ่ม (Exclusion)
การกีดกันออกจากกลุม่ สังคมออนไลน์เป็ นการแสดงความเกลียดชัง ไม่ยอมรับเข้ าสังคม พบ
ทังการกี
้
ดกันอย่างชัดเจน เช่น การปิ ดกันไม่
้ ให้ มีปากเสียงให้ กลุม่ “เราไม่เข้าประชุม เวลาเพื ่อนคุยไร
กันในไลน์ เราก็ จะถามว่า อ้าว มันไม่ใช่แบบนัน้ เหรอ ก็ จะมี เพื ่อนกลุ่มนึงที ่เขาบอกว่า ไม่เข้าประชุม
แล้วจะรู้อะไร คนไม่เข้าประชุมไม่มีสิทธิ มาพูด เราก็ โอเค เข้าใจ ก็ เลยแบบไม่พูดอะไรละ” (เกรซ) และ
การบล็อคออกจากกลุม่ ไม่ให้ ติดตามความเคลื่อนไหวในกรณี ของต้ นข้ าว “บล็อกค่ะ กลุ่มเฟซทังห้
้ อง
ค่ะ เอาไว้ คุยเรื่องงาน เรื่องเรียน ก็จะมีเรื่ องเล่นๆ ของเขาก็ไม่ร้ ู ” (ต้ นข้ าว) บางกรณีเป็ นการกีดกันแบบ
ไม่ให้ ร้ ู ตวั เช่น กลุม่ เพื่อนสนิทไม่ค่อยสื่อสารกับกอล์ฟ แต่แอบตังกลุ
้ ม่ ลับเพื่อนินทา “เราเห็นทีเ่ ตื อนของ
เพื ่อนในกลุ่มว่ามันเตือนในกลุ่มของเขากับเพื ่อนอี กคนนึง เตื อนในกลุ่ม แต่มนั ไม่เตื อนทีเ่ ราด้วย ก็ เลย
งงว่า มันเป็ นแชทกลุ่มงานหรื อแชทที่พวกเขาคุยกัน แล้วพอผมพิ มพ์ ไปในแชทกลุ่มอย่างเงี ้ย เหมื อน
เขาอ่าน แต่ไม่ตอบกัน แต่เขาออนไลน์ เหมื อนคุยอะไร เขาก็ ไม่สนใจอะไรเลยอ่ะพี ่ ผมก็ ไม่ แน่ใจว่าเขา
สร้ างกลุ่ม แชทแยกจากผมรึ เ ปล่า แชทกลุ่ม ก็ เงี ยบๆไม่เ หมื อนแต่ก่อน เหมื อนเขาคุยกันอยู่ 3 คน”
(กอล์ ฟ ) บางครั ง้ การกี ด กัน ออกจากกลุ่ ม สัง คมออนไลน์ จึ ง เกิ ด ขึ น้ พร้ อมกั บ การนิ น ทา ด่ า ทอ
(Harassment)
7. การปล่ อยภาพอนาจาร (Sexting)
การปล่อยภาพอนาจารคือการนาภาพวาบหวิว โป๊ เปลือยของอีกฝ่ ายไปเผยแพร่ต่อ โดยอาจ
ได้ มาด้ วยความยินยอมของอีกฝ่ าย โดยเฉพาะทังสองฝ่
้
ายมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว หรื อแอบถ่ายโดย
อีกฝ่ ายไม่เต็มใจ แต่เอาไปเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาต การปล่อยภาพอนาจารมีลกั ษณะคล้ ายกับการ
เผยแพร่ ความลับส่วนตัว แต่การปล่อยภาพอนาจารเน้ นเฉพาะการเผยแพร่ ภาพโป๊ เปลือย เช่น กรณี
ของกอล์ฟที่ถูกแฟนเก่าแคปเจอร์ภาพจากวีดีโอคอลคุยกันขณะอาบน ้าแล้ วส่งต่อ “เราวี ดีโอคอลกับเขา
(แฟนเก่าซึ่งเป็ นผู้ชาย) เราไว้ใจเขามากวี ดีโอคอลกับเขาตอนอาบน้ า แล้วเขาแคปรูปเรา แล้วเอาไปส่ง
ให้เพื ่อนเราดู โชคดี ทีว่ ่ามันไม่เห็นข้างล่าง เห็นแค่ข้างบน เราก็ อตุ ส่าห์ไว้ใจ เขาส่งให้เพื ่อนผู้หญิ งคนนี ้
ดู(เพื ่อนสนิท) เพราะเพื่อนผมมีเฟซแฟนเก่าคนนี”้ (กอล์ฟ) หรื อ กรณีที่มิวสิคถูกเพื่อนแอบถ่ายตอนเมา
ไม่ได้ ใส่เสื ้อผ้ าแล้ วส่งต่อให้ เพื่อนในห้ องเรี ยน “มี อยู่ครั้งนึงเขา(กลุ่มเพื ่อนสนิ ท)ส่ง แต่เขากลัวพรบ.
คอมพิ วเตอร์ เหมื อนกัน เขาก็ เซ็นเซอร์ ไว้ ตรงส่วนสาคัญ (อวัย วะเพศ) คื อให้รู้ว่าแก้ ผ้าอยู่ นะ” โดย
เหตุการณ์ครัง้ นันท
้ าให้ มิวสิคพยายามไม่เข้ าเรี ยนนานเกือบ 2 ปี
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เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่ วงเริ่ มต้ นรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
1. เงื่อนไขด้ านบุคคล
เงื่อนไขด้ านบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเริ่ มต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพ
และพฤติ กรรมของผู้ถูกรังแกในช่วงก่อนเกิ ด การรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ กล่าวคื อ ลัก ษณะและการ
แสดงออกของผู้รังแกในช่วงก่อนหน้ านี ้ส่งผลต่อเนื่องให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เริ่ มต้ นขึ ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ หรือความประมาทรู้ เท่าไม่ถึงการณ์
ด้ านพฤติกรรม
พฤติ ก รรมเสี่ ยงต่างๆจากช่วงก่อนเริ่ มการรั ง แก ได้ แก่ การถอดเสื ้อผ้ า คุยออนไลน์ กับ คน
แปลกหน้ า “เราเปิ ดกล้องคุย เขาบอกให้ถอดเสื ้อ ผู้ชายมันทา(สาเร็ จความใคร่)คนเดี ยว” (กุ๊บกิ๊บ) การ
เปิ ดเผยรหัสมือถือกับเพื่อน “เขาขอยื มมื อถื อไปถ่ายรูป เรานึกว่าเขาเอาไปถ่ายรูปของเขาจริ งๆ เราก็ กด
รหัสให้เขา เขารู้ รหัส” (กอล์ฟ) การให้ เพื่ อนยื มมื อถื อโดยไม่เฝ้าระวัง “อย่างโทรศัพท์ ผมอย่างเนี ่ยอ่ะ
ครับ เขาก็ชอบมายืม ถ่ายเล่น อ่ะ เขายื มโทรศัพท์เราบ่อยด้วย โทรศัพท์เขาไม่เติ มเงิ น บอกว่าไม่มีตงั ค์
เติ มเงิ นอ่ะ ขอโทรหาแฟนเขาหน่อย เขาก็ เอาโทรศัพท์ไปเล่น เขาก็ แบบ แล้วผมก็ ไปอาบน้า บางทีเขา
ขอ บางที เขาก็ ไม่ขอ แล้วเขาก็ เห็นรู ปเราที ่เราถ่ายเล่นๆยังเงี ้ยอ่ะครับ พอเสร็ จเราเปิ ดโทรศัพท์ เจอ
ในเฟซ อ้าว เขาก็ โพสต์ รูปเราไปแล้ว” (กอล์ฟ)
นอกจากนี ้ เยาวชนบางรายมีลกั ษณะยอมตามเพื่อนเพราะเกรงใจ ไม่กล้ าปฏิเสธ “เพื ่อนคนนี ้
เป็ นเพื ่อนคนแรกทีผ่ มเจอทีม่ หาลัยตอนปี 1 เนีย่ อ่ะครับ เจอเขาคนแรก ด้วยความทีเ่ ราเจอเขาคนแรก
เราก็ คิดว่า เออ เพื่อนคนนี้นี่แหละ แต่ก่อนเราก็ คิดว่าเพื ่อนคนเนี ่ยดี ที่สุดส าหรับเราแล้ ว เราก็ เออ
อุตสาห์รกั มันนะ อุตสาห์ไว้ใจมันนะ มันยื มตังค์ เราก็ ให้ มันยื มโทรศัพท์เราก็ ให้ เราให้ได้แทบทุกอย่ าง
เพราะเรารักเขา เขาเป็ นเพื่อนสนิ ท ด้านดี เขาก็ มี บางที เขาก็ สอนการบ้านเราเป็ นคนปฏิ เสธเพื ่อนไม่
ค่อยเป็ นมากกว่า แบบไม่กล้าปฏิ เสธ บางทีเขาก็ เอาไปโทรจริ งๆ เอาไปโทรหาแฟน หาพ่อของเขา เราก็
ไม่อยากมองเขาในแง่ร้ายตลอด เขาก็มีด้านดี ของเขาเหมื อนกัน” (กอล์ฟ)
บางกรณีก็มีลกั ษณะยอมตามเพราะถูกข่มขู่และมองว่ าความสัมพันธ์ กับเพื่ อนที่รังแกยัง มี
ความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์อยู่ด้วย ดังที่มิวสิคกล่าวถึงกลุม่ เพื่อนที่ขู่จะแฉภาพลับของเขาว่า “เพื ่อน
กลุ่มนี ้ ผมก็ มีผลประโยชน์กบั เขาอยู่ คื อคะแนนงานกลุ่มส่วนใหญ่อยู่กบั เขา เขาช่วยผมตลอด มันเลย
ทาให้ผมปฏิ เสธไม่ได้เหมื อนกัน ที่จริ งมันทางานเบื ้ องหลัง งานกลุ่มที ่ผมไม่มีส่วนรู้ มันก็ เอาชื ่อผมใส่
เข้าไปด้วย ผมมาเฉลี ่ยดูแล้ว 3 ปี ไม่เข้าเรี ยนเลย เป็ นไปได้ด้วยเหรอติ ดศูนย์ ติด ร. แค่ 20 ตัว มัน
เป็ นไปไม่ได้นา้ มันอาจจะช่วยด้วย เพื่อนกลุ่มนีท้ ีจ่ ริ งมันก็ ทาเชิ งหยอก แต่ด้วยความเป็ นเด็กด้วย เลย
หยอกแรงไปนิ ดนึง ในขณะทีม่ นั แกล้งเราเนีย่ มันก็ ยงั มี ความจริ งใจอยู่นะ งานกลุ่มหลายๆงาน มันช่วย
เพราะงานกลุ่มมันมีคะแนนเยอะมากกว่างานเดี ่ยว” (มิวสิค)
ด้ านความคิดที่ร้ ู เท่ าไม่ ถึงการณ์
นอกจากพฤติกรรมเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาจากช่วงก่อนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เยาวชนบางราย
มีความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์วา่ จะเกิดเหตุการณ์เหล่านันขึ
้ ้นกับตัวเอง
คิดว่ าเรื่ องไม่ น่าเกิดขึน้ จากพฤติกรรมเสี่ยงแค่ ครั ง้ เดียว
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การที่ก๊ ุบกิ๊บตัดสินใจเปิ ดวีดีโอคอลและถอดเสื ้อผ้ าตามคาล่อลวงจากคนแปลกหน้ า เธอมี
ความคิ ดเบื ้องหลังว่าการเปิ ดกล้ องแค่ครัง้ เดียวไม่น่าจะเกิดปั ญหาตามมา แต่ “แค่ครัง้ เดียว” ของเธอ
นาไปสู่การข่มขู่รีดไถ่เงินและต้ องหวาดกลัวว่าภาพหน้ าอกจะถูกส่งต่อไปให้ เพื่ อนและพ่อแม่ “(เปิ ด
วี ดีโอคอล)ครั้งเดียว ที่เหลื อก็ คุยกันธรรมดา เขาจะเปิ ดกล้อง แต่เราก็ พยายามปิ ดอยู่อย่างเนี ่ยอ่ะค่ะ
เราคิ ดว่าครัง้ เดียวเอง เออ ครัง้ เดียวก็ครัง้ เดี ยว ก็ ไม่คิดว่ามันจะทาอย่างนีจ้ ริ งๆ” (กุ๊บกิ๊บ)
หลงคิดว่ าผู้รังแกน่ าเชื่อถือ
นอกจากนี ้กุ๊บกิ๊บยังคิดว่าคนในเครื่ องแบบที่คุยด้ วยมีภาพลักษณ์ที่มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี หลงคิด
ว่าน่าเชื่อถือ ทาให้ เธอไม่ทนั ระวังว่าเขาจะมาทาร้ ายเธอในที่สุด “เคยเจอหน้ากันอยู่ ทาไมทากับ เรา
อย่างนี ้ เป็ นเพื่อนของเพื่อนด้วย เหมือนเขาเป็ นถึงทหาร” (กุ๊บกิ๊บ)
2. เงื่อนไขด้ านสังคม
เงื่อนไขด้ านสังคมในช่วงเริ่มต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่สาคัญคือ ผู้รังแก สื่อออนไลน์ และ
วัฒนธรรมในสังคมสถานศึกษา
ผู้รังแก
ผู้รั ง แกคื อ เงื่ อ นไขส าคัญ ที่ ท าให้ ก ารรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ เ ริ่ ม ต้ นขึ น้ จากเรื่ อ งราวใน
สถานการณ์ชว่ งเริ่มรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จะเห็นว่ามีมลู เหตุจากความหมัน่ ไส้ ไม่พอใจ คิดว่าพฤติกรรม
ของตัวเองคือการหยอกล้ อ หรื อทาเพื่อล่อลวงผลประโยชน์จากผู้ถูกรังแก นอกจากนี ้ยังมี ทกั ษะทาง
เทคโนโลยีและมีลกั ษณะใช้ อานาจเอาเปรี ยบ
มีทักษะทางเทคโนโลยี
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิดขึ ้นได้ ง่ายและรวดเร็ วแล้ ว หากผู้รังแกมี ทกั ษะเทคโนโลยี เช่น
เจาะเข้ าระบบสื่อออนไลน์เพื่อสวมรอยตัวตน ทาให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จดั การได้ ยากยิ่งขึ ้น ดัง
กรณี ของมิวสิคที่ถูกบุคคลนิรนามแฮคเข้ า เฟซบุ๊กและเอาไปจีบแฟนเพื่อน โดยที่ไม่สามารถระบุตวั คน
ทาได้ “คื อตอนนัน้ ผมเปลี่ยนรหัสเฟซ แล้วเขาก็ แฮคได้อีก ผมก็ งงว่ารู้รหัสได้ยงั ไง ในเมื ่อผมเปลี ่ยนรหัส
แล้ว” (มิวสิค)
มีลักษณะใช้ อานาจและเอาเปรี ยบ
จากการบอกเล่าเรื่องราวของกรณีศึกษา ผู้วิจยั สังเกตว่ามีหลายกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้รังแกและผู้ถูกรังแกเป็ นความสัมพันธ์เชิงอานาจ คื อฝ่ ายผู้รังแกมี อานาจเหนือผู้รังแกตัง้ แต่ช่วงก่อน
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเริ่ มต้ นการรังแก ผู้รังแกก็ยงั ใช้ อานาจในการตอบสนองความ
ต้ องการของตัวเอง หากไม่พอใจผู้ถูกรังแก เช่น กรณี เฟรนถูกเพื่ อนที่นอนอยู่ ห้องพักเดี ยวกันกดข่ม
บังคับให้ เธอทาตามเงื่อนไข เป็ นเบี ้ยล่างของเพื่อนคนนันมาตลอดที
้
่คบหากัน ก่อนจะเริ่ มใส่ร้ายผ่านสื่อ
ออนไลน์ “เพื่อนคนนี้เขาชอบพาหนูไปด้วย บางครัง้ หนูไม่อยากไป เขาก็ ชอบพาไป เพราะว่าอย่างหนู
กลัวผี เขาก็ จะบอกว่าหอมี ผี เขาจะกล่อมประสาทหนูให้หนูกลัว หนูก็ต้องไปกับเขา เขาจะแกล้งทา
เป็ นปิ ดไฟใส่ ทาให้เรากลัว เราก็ ต้องออกไปด้วย เขาจะเป็ นคนสัง่ อ่ะค่ะ เหมื อนใช่อารมณ์ ตวั เองเป็ น
ใหญ่ เขาชอบสัง่ คนอื ่นให้ทา แล้วเขาจะบอกว่าเขาทา ทัง้ ๆที ่หนูอ่ะเป็ นคนทาอันนัน้ หรื ออย่างเช่ น
สมมุติหนูเป็ นเขา หนูก็จะบอกคนนีว้ ่า ไปซื ้อข้าวให้หน่อย ออกไปก่อนเนอะ แล้วพอซื ้อมา เขาก็ จะบอก
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ว่าเขามี แบงค์ใหญ่ เดี๋ยวค่อยเอาแล้วกัน เขาจะทาแบบนีก้ บั เพื ่อนเกื อบทุกคนอ่ะ เขาเหมื อนจะฝากซื ้อ
หน่อยๆ แต่ไม่ให้” (เฟรน)
สื่อออนไลน์
การมีเทคโนโลยีอยู่ในมือ
การมีเทคโนโลยีอยู่ในมือทาให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิดขึ ้นง่ายมาก หลายกรณีที่เปลี่ยน
จากการรังแกในโลกจริ งมาเป็ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เพราะการมี เทคโนโลยีอยู่ในมือ บางกรณีถูก
นามาใช้ ด้วยความคึกคะนอง โดยที่ไม่ได้ มีการวางแผนมาก่อน ดังเช่น กรณีของมิวสิค ซึง่ ถูกกลุม่ เพื่อน
ใช้ มือถือถ่ายภาพและคลิปที่เมาไม่ได้ ใส่เสื ้อผ้ า และการมีเทคโนโลยีอยู่ในมือก็เป็ นเงื่อนไขทางสังคมที่
ต่อเนื่องมาจากความเป็ นสื่อกลางในการเข้ าถึงกันและกันและลักษณะการทางาน เช่น การแคปเจอร์
การแชร์ ร่องรอยการกระทาในโลกออนไลน์(รอยเท้ าดิ จิทลั ) ในช่วงก่อนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทาให้
ความรุ นแรงเกิดขึ ้นแทบจะในทันที เช่น คนทัว่ ไปที่เห็นข้ อความของพราวในทวิตเตอร์ และเกิดความไม่
พอใจเพราะตีความจากข้ อความว่าพราวดูถูกคนอื่นที่ไม่ได้ มีอาชีพเหมื อนเธอ (ช่วงก่อนการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ ) คนที่ไม่ชอบก็แคปเจอร์ ข้อความเหล่านันเอาไว้
้
แม้ พราวจะลบไปแล้ ว (รอยเท้ าดิ จิทลั )
แล้ วเอามาแชร์ ข้ามแพลตฟอร์ มและเริ่มมีกระแสด่า ทอต่อๆกัน (ในช่วงการเริ่ มต้ นการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ) เพราะการมีเทคโนโลยีในมือ
วัฒนธรรมในสังคมสถานศึกษา
วัฒนธรรมรุ่นพี่ร่ ุนน้ อง
สังคมในแต่ละแห่งต่างมีวฒ
ั นธรรมที่เป็ นรู ปแบบของตนเอง สังคมในสถานศึกษาก็ เช่นกัน
โดยเฉพาะสังคมในมหาวิทยาลัยที่มีการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) จากรุ่นสูร่ ุ่น หนึง่ ในนันคื
้ อ
วัฒนธรรมการเคารพรุ่นพี่ ดังจะเห็นได้ จากวัฒนธรรมย่อยเช่นกิจกรรมการรับน้ องแบบพี่เป็ นศูนย์ กลาง
ที่พบว่าเป็ นสถานการณ์แวดล้ อมที่นาไปสูก่ ารรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หรื อการแสดงออกถึงความสุภาพ
นอบน้ อมต่อรุ่นพี่ สิ่งเหล่านี ้สะท้ อนว่าวัฒนธรรมย่ อยหรื อบรรทัดฐานที่กาหนดร่ วมกันที่มี นยั ยะเชิ ง
อานาจในสังคมนันๆ
้ ก็อาจใช้ อานาจนีไ้ ปสูค่ วามรุ นแรงอื่นๆ เช่น ความรุ นแรงผ่านการรังแกในโลกไซ
เบอร์ เช่น “เขาก็โพสต์ว่า น้องอยากได้งาน ก็ อินบ๊ อกซ์ สิคะ ไม่ใช่มาแบบโพสต์ เฟซบุ๊กอย่างนี ้ คนเราอ่ะ
จะเลื อกน้องเข้ามาทางานด้วย มันอยู่ที่ฝีมื อ ไม่ใช่การอ้อนวอนอะไรแบบนี ้ คื อพี ่คนนี ้หนูก็เคยคุยกับ
เขาบ้ าง หนูเจอ หนูก็ไหว้” (ดาว) และ “จุดเริ่ มต้นมันมาตัง้ แต่เราเข้าไป เราก็ รู้จกั เพื ่อนที ่อยู่ ปี 2 แล้ว
เราก็ เรี ยกชื่อเขา คน(คนอื่นในคณะ)ก็ แบบว่า เฮ้ย ทาไมเรี ยกชื ่อ ทาไมไม่ เรี ยกว่าพี ่ ซึ่ งเราก็ ลื ม ตัว
เพราะเรารู้จกั กันมานานแล้ว” (เกรซ) โดยวัฒนธรรมรุ่นพี่รุ่นน้ องก็เชื่อมโยงกับเงื่อนไขด้ านผู้รังแกที่บาง
กรณีมีลกั ษณะใช้ อานาจและเอาเปรียบดังที่กล่าวในข้ างต้ น
ผู้วิจยั ขอสรุ ปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเริ่ มต้ นการรังแกผ่า นโลกไซเบอร์ ใน
ตาราง 3 ตามด้ วยภาพประกอบ 4 แสดงกระบวนการช่วงเริ่ มต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ดังนี ้
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ตาราง 3 สรุปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเริ่ มต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
สถานการณ์
1. การนินทา ด่าทอ ล้ อเลียน (Harassment)
2. การเผยแพร่ ความลับ (Outgoing and trickery)
3. การใส่ร้าย (Denigration)
4. การแอบอ้ างสวมรอยตัวตน (Impersonation)
5. การตามข่มขู่ (Cyberstalking)
6. การกีดกันทางสังคม (Exclusion)
7. การปล่อยภาพอนาจาร (Sexting)

เงื่อนไข
บุคคล

สังคม

พฤติกรรม
พฤติ ก รรมเสี่ ย งจากช่ วง
ก่อนการรังแก
ผู้ถูกรั ง แกมี ลักษณะยอม
ตาม

ผู้รังแก
มีทกั ษะทางเทคโนโลยี
มีลกั ษณะกดข่ม ใช้ อานาจ
วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น
สถานศึกษา
วัฒนธรรมรุ่นพี่รุ่นน้ อง

ความรู้เท่ าไม่ ถึงการณ์
คิ ด ว่ า เรื่ อ งไม่ น่ า เกิ ด ขึ น้
จากพฤติ ก รรมเสี่ ย งแค่ สื่อออนไลน์
การมีเทคโนโลยีอยู่ในมือ
ครัง้ เดียว
ห ล ง คิ ด ว่ า ผู้ รั ง แ ก
น่าเชื่อถือ
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการช่วงเริ่ มต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
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จากภาพประกอบ 4 แสดงให้ เห็นว่าในช่วงเริ่ มต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิดสถานการณ์
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 7 ประเภท บางประเภทเกิดขึ ้นควบคู่ไปด้ วยกันในเหตุการณ์เดียว ได้ แก่ การ
นินทา ด่าทอ ล้ อเลียน กับ การกีดกันทางสังคม, การนินทา ด่าทอ ล้ อเลียน กับ การใส่ร้าย, การเผยแพร่
ความลับ กับ การแอบอ้ างสวมรอย และ การตามข่มขู่ กับ การปล่อยภาพอนาจาร โดยการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ เกิดขึ ้นหลากหลายช่องทาง ทัง้ เฟซบุ๊กส่วนตัวหรื อเฟซบุ๊กกลุ่ม(Facebook) ไลน์ส่วนตัว
หรื อไลน์กลุ่ม(Line) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม(Instagram) บี ทอร์ ค(Bee talk) ยูทูป(Youtube)
และเว็บไซต์สาธารณะต่างๆ (Websites) เช่น pantip.com เงื่อนไขด้ านบุคคลส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
ช่วงก่อนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขทางสังคมที่สาคัญคือ ผู้รังแกที่เริ่ มกระทาการรังแกใน
รู ปแบบต่างๆ สื่อออนไลน์ที่อยู่ในมือผู้รังแก และวัฒนธรรมรุ่นพี่รุ่นน้ องซึง่ แสดงถึงนัยยะทางอานาจ
2) ช่ วงการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึน้
เมื่อผ่านช่วงเริ่มต้ นการรังแกมาระยะหนึง่ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ก็จะมีความรุ นแรงมากขึ ้น
ซึง่ ระยะเวลาจากช่วงเริ่มต้ นรังแกกับช่วงเกิดความรุ นแรงแตกต่างกันตามสถานการณ์ บางกรณีพบว่า
เมื่ อเริ่ มต้ นแล้ วก็จะเข้ าสูช่ ่วงรุ นแรงอย่างรวดเร็ ว เช่น การใส่ร้ายทาให้ เกิดการซุบซิบนินทาในวงกว้ าง
หรื อกระแสรุ มด่า ซึ่งการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จะเข้ าสู่ความรุ นแรงเพี ยงไม่กี่ชวั่ โมง หรื อไม่กี่วนั ส่วน
บางกรณีพบว่าการเข้ าสู่ช่วงรุ นแรงกินระยะเวลานานหลายเดื อน ซึ่งเป็ นการรังแกทีละเล็กละน้ อยแต่
เรือ้ รังสะสม
สถานการณ์ ในช่ วงการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึน้
จากเรื่องราวของกรณีศึกษาทัง้ 8 คนพบว่าช่วงที่การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีความรุ นแรงมาก
ขึ ้นจะมีลกั ษณะลุกลาม เรื อ้ รัง กระจายไปในวงกว้ าง หรื อ เกิดการรังแกซ ้าแล้ วซ ้าอีกเป็ นวงจร เยาวชน
รับรู้ วา่ เหตุการณ์รุนแรงมากขึ ้น ตนเองเริ่ มทนไม่ไหว หรื อได้ รับผลกระทบต่อชีวิตด้ านต่างๆอย่างเด่นชัด
1. เหตุการณ์ บานปลาย
เหตุการณ์บานปลายที่เกิดขึ ้น อาจไม่ได้ เกิดจากคู่กรณีโดยตรงแต่ เป็ นการปะทะกันระหว่าง
เพื่ อนพ้ องของทังสองฝ่
้
าย เช่นกรณีดาวถูกใส่ร้ายว่าแย่งแฟนคนอื่น โดยผู้รังแกกุเรื่ องราวขึ ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องจนฝ่ ายเพื่อนของดาวทนไม่ได้ จึงตอบโต้ กลับด้ วยการด่าทอกลับ กลายเป็ นด่ากันไปด่ากันมา
แรงขึ ้นเรื่ อยๆ จนสถานการณ์บานปลาย “ประมาณว่า พอเขาอ่ะ ด่าใช่ม่ะ แล้วเพื ่อนดาวรู้ ก็ โมโหอ่ะ
เหมื อนกับด่ากันไปด่ากันมา ซัดกันไปซัดกันมาในทวิ ตอย่างเงี ่ย แล้วฝ่ ายโน้นเขาก็ ไม่พอใจที ่เอาเรื ่อง
แบบ ทีจ่ ริ งอ่ะพลอยเคยนอกใจก็อตหลายครั้งแล้ว ทีนีไ้ ปทวิ ตนางเห็นนางก็ โมโห” (ดาว) ทาให้ เกิดการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์แบบด่าทอรุ นแรงทังสองฝ่
้
าย (Flaming) เกิดขึ ้น
2. การรังแกดาเนินต่ อเนื่องเป็ นเวลานาน
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องทาให้ ผ้ ถู ูกรังแกได้ รับผลกระทบต่ อชี วิต
เรือ้ รัง มักพบในคู่ความสัมพันธ์ที่เป็ นเพื่อนกันหรื ออยู่ร่วมสังคมเดียวกัน ทาให้ ต้องเจอกันในโลกจริ งแต่
ไม่สามารถสื่อสารเพื่อหาทางออกได้ เช่น กอล์ฟถูกเพื่อนสนิทแกล้ งหลายรู ปแบบนานหลายเดือนตังแต่
้
เข้ าเรี ยนมหาวิทยาลัยปี ที่ 1 จนกาลังจะขึ ้นปี ที่ 2 “เขาเป็ นคนที ่ชอบเอาปมด้อยของเพื ่อนมาล้อเลี ยน
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เขาทาหลายรอบ” กอล์ฟ หรือกรณีเกรซถูกนินทาด่าทอจากเพื่ อนร่ วมคณะเป็ นเวลา 2 ปี ก่อนที่เธอจะ
อาการซึมเศร้ ากาเริ บขึ ้นอีกครัง้ “เขาแซะเราตลอด จิ กเรามาตลอด จนเราไม่ไหวแล้ว ” (เกรซ) รวมทัง้
ต้ นข้ าวที่ถูกเพื่อนทาร้ ายร่างกายและถูกรังแกซ ้าด้ วยการกีดกันออกจากกลุม่ ออนไลน์ของห้ อง “มันกิ น
เวลาไปตัง้ สองสามปี แล้วนะทีเ่ ราเจอแบบนี”้
3. การเกิดกระแสด่ าทอในวงกว้ างหรื อผู้รับรู้ การรั งแกมีจานวนเพิ่มขึน้
เรื่องราวนินทา ด่าทอในวงกว้ างเป็ นอีกสถานการณ์ที่ทาให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เข้ าสู่ช่วง
ที่รุนแรงมากขึ ้น ยิ่งผู้ถูกรังแกเป็ นคนที่มีชื่อเสียงหรื อมีคนรู้ จกั เยอะในแวดวงสังคมนัน้ ยิ่งทาให้ เรื่ องราว
กระจายไปอย่างรวดเร็วมากขึ ้น เช่นกรณี ของพราวที่มีคนด่าเพราะไม่พอใจการโพสต์ข้อความในทวิต
เตอร์ ของเธอ “ด่าเยอะมากค่ะพี ่ แบบ มึงทาตัวสูงส่งมาจากไหนเหรอ เป็ นใครอะไร ไม่เห็นรู้จกั ไม่เห็น
จะดังเลย มีตวั ตนเหรอ คือก็ด่าค่อนข้างแรง ก็ มีคาหยาบคาย ด่าพ่อด่าแม่ ด่าแบบ ด่าไปทุกอย่าง เป็ น
สติ ฟั่นเฟื อนเหรอ อี โง่ อี เหี ้ย กู เกลี ยดมึ ง เกลี ยดขี ้หน้ามึ ง อี พราว แบบโห ทุกอย่างเลยอ่ะค่ะในทวิ ต
เตอร์ ด่าคือไม่ใช่แค่สิบคน ร้อยคน แต่คือเป็ นพันอ่ะ ” (พราว) หรื อ ดาว ที่ถูกใส่ร้ายว่าแย่งแฟนคนอื่ น
ซึง่ เป็ นประเด็นร้ อนที่สงั คมโรงเรียนให้ ความสนใจ ประกอบกับดาวเป็ นคนที่มีคนรู้ จกั ในโรงเรี ยนจานวน
มาก “เรื ่องอ่ะมันไปไวมากกกก แล้วทีนีค้ น(ในโรงเรี ยน)ก็ เลยรู้ว่าดาวกับก็ อตอ่ะคุยกัน เขาก็ เลยว่า เฮ้ย
มันคื อเรื ่ องจริ ง เขาก็ เลยทวิ ตต่อๆกันอ่ะ รี เยอะมากเลยนะ รี ๆๆๆๆ” (ดาว) รวมทังในกรณี
้
ของกอล์ฟที่
นอกจากจะล้ อเลียนรู ปร่างหน้ าตาเป็ นเวลานานแล้ ว เรื่ องราวยังขยายจากกลุ่มเพื่ อนสนิทไปสู่เพื่ อน
ร่วมชันเรี
้ ยนอีกด้ วย “เขาบอกเกื อบจะทัว่ ห้องอ่ะครับ เราเห็นจากแชทคนอื ่นครับ เขาเอามาให้ดู แบบ
ว่าเราว่าอ้วน หน้าสิ ว สิ่ งทีเ่ ราไม่โอเคกับตัวเอง” (กอล์ฟ)
4. การเกิดวงจรการรังแก
วงจรการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิ ดขึ ้นเมื่ อผู้รังแกกระทาแบบเดิ มซ ้าๆและมี อานาจควบคุ ม
สถานการณ์ไว้ ได้ ทงหมด
ั้
พบในการรังแกแบบตามข่มขูแ่ ละการปล่อยภาพอนาจาร เนื่องจากผู้ถูกรังแก
กลัวว่ารู ป จะถู ก ปล่อยจึงยอมทาตามเงื่ อ นไข แต่ ยิ่ ง ทาตามเงื่ อนไขผู้รัง แกก็ ยิ่ ง รั ง แกต่ อไปเรื่ อ ยๆ
กลายเป็ นวงจรที่ไม่สิ ้นสุดโดยง่าย เช่นกรณีของกุ๊บกิ๊บและมิวสิค “เหมื อนอยากได้(เงิ น)อี ก …มาหลอก
เราว่ามันลบ(รูปโชว์ หน้าอก)ไปแล้ว มัน(ผู้รังแก)บอกว่า แน่จริ งก็ ส่งเงิ นมาให้อีกสิ มันก็ โทรหาหนูรวั ๆ
หลายๆๆรอบ มันถามเราว่าจะยังไง หนูก็ไม่ตอบ แล้ววันหนึ่งมันก็ โทรทางเฟซ พอเฟซติ ด หนูก็คว่ า
หน้าจอ เขาก็ ทกั ทางไอจี ทักมา ทักมาตลอด เขาก็ บอกว่า ห้ามหายไปไหนนะ นี ่คือคาสัง่ เหมื อนเขา
คิ ดว่าเขาเป็ นทหารเขาจะทาอะไรกับเราก็ ได้ มันก็ บอกว่า คิ ดเหรอว่าน้ าหน้าอย่างมึ งจะเอาชี วิตเขา
ออกไปได้” (กุ๊บกิ๊บ) และ “มันก็ ส่งผลอ่ะพี ่ หนีทกุ วิ ถีทาง ไม่เข้าเรี ยน อยู่แต่ในห้องดนตรี อยู่แต่ในเซฟ
โซนตลอด ...ตอนนัน้ ผมไม่เข้าเรี ยนเป็ นเทอม” (มิวสิค)
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่ วงการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึน้
1. เงื่อนไขด้ านบุคคล
การจัดการปั ญหา
การจัดการปั ญหาเชื่อมโยงกับช่วงเริ่ มต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เมื่ อการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ เริ่ มต้ นขึ ้นและผู้ถูกรังแกมีการจัดการปั ญหา (Coping) ส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ สาเร็ จ
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ในช่วงก่อนหน้ านี ้ทาให้ ปัญหามีความรุ นแรงมากขึ ้น อย่างไรก็ตามก็มีการจัดการปั ญหาบางประการที่
นาไปสูช่ ว่ งคลี่คลายปั ญหาได้ ต่อไป แม้ ไม่อาจเกิดได้ ในทันที
1)การนิ่งเงียบ พบว่าในบางกรณี ยิ่งเงียบ ยิ่ งถูกรังแก โดยเฉพาะการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
แบบนินทา ด่าทอ ล้ อเลียน(Harassment) และ ใส่ร้าย (Denigration) เช่น กรณีของดาวที่ใช้ วิธีการนิ่ง
เงียบไม่ตอบโต้ คนที่ใส่ร้ายว่าแย่งแฟน แต่ผ้ รู ังแกยิ่ งใส่ร้ายหนักขึน้ เรื่ อยๆ ทาให้ เธอต้ องออกมาพู ด
ความจริ งในภายหลัง หรือการที่เกรซไม่ยอมสื่อสารกับเพื่อนว่าตัวเองเป็ นโรคซึมเศร้ า มีข้อจากัดในการ
เข้ าสังคม ยิ่งทาให้ เพื่อนไม่เข้ าใจและรังแกต่อไป แต่การเงียบในบางกรณีก็เป็ นการแก้ ไขปั ญหาไม่ใ ห้
รุ นแรงมากขึ ้น โดยเฉพาะการถูกกระแสรุ มด่าทออย่างรุ นแรง เช่นกรณี ที่ดาวไม่ตอบโต้ ต่อคนในโลก
ออนไลน์ที่รุมด่าทอเธออย่างรุนแรง ทาให้ เหตุการณ์เข้ าสูช่ ว่ งคลี่คลายในเวลาต่อมา
2) การยอมทาตามเงื่อนไข ยิ่งเป็ นการเพิ่มอานาจให้ ผ้ รู ังแกกลับมาทาร้ ายซ ้าแล้ วซ ้าอีก เช่น
กรณี ของมิวสิคและต้ นข้ าวที่ย อมทาตามผู้รัง แก ทังการจ่
้
ายเงิน บริ การซื ้อของ และทาพฤติ ก รรมที่
ตัวเองไม่ชอบ เมื่อผู้รังแกได้ ในสิ่งที่ต้องการแล้ วครัง้ หนึ่ง ก็ มีครัง้ ต่อไปตามมาเรื่ อยๆ “สักพักนึง ไปๆ
มาๆ มันก็ ส่งรู ปมาอี ก เผื ่อได้เงิ นอีก 3,000 คื อด้วยความโง่มงั้ ไม่ได้บอกพี ่ตารวจด้วยว่าเขาจะมาเอา
เงิ นอี กแล้ว เราก็ไม่อยากรบกวนตารวจเขา อยากให้มนั จบเพี ยงเท่านี ้ ก็ เออ จบดี กว่า แต่แม่งมันไม่จบ
ให้เราเลย(ส่ายหัว) ก็เลยให้” (กุ๊บกิ๊บ) ซึง่ การยอมทาตามเงื่อนไขทาให้ เหตุการณ์ กาลังจะคลี่คลายแล้ ว
ก็กลับเข้ าสูว่ งจรอีกครัง้ หรือ “ก็แบบ เฮ้ย มิ วสิ ค ปล่อย(รูปอนาจาร)ละน้า... ผมก็ อาฮะ ทาตามก็ ได้ ”
(มิวสิค)
3) การหลบหนี พบในกรณีที่ผ้ รู ังแกมี อานาจเหนือกว่ามาก เช่น ต้ นข้ าวหลบหนีการทาร้ าย
จากเพื่อนร่วมชันด้
้ วยการหลบหน้ า ไปโรงเรี ยนสาย หรื อไม่ไปโรงเรี ยน ทาให้ ผ้ รู ังแกยิ่งตามทาร้ ายและ
ตัวเธอเองต้ องประสบปั ญหาอื่นๆตามมา เช่น ผลการเรี ยนตกต่า สุขภาพจิตย่าแย่ หรื อ กรณี การตาม
ข่มขูแ่ ล้ วหลบหนีไปซ่อนตัวในห้ องดนตรี เรื่ อยๆ ในตัวอย่างของมิวสิค ไม่ได้ ทาให้ ปัญหาถูกแก้ ไข
4) การบล็อค เป็ นวิธีการแก้ ปัญหาที่ง่ายและเร็ ว แต่แก้ ไขการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ บ าง
สถานการณ์ เช่น กรณีของต้ นข้ าวถูกข่มขูใ่ นเฟซบุ๊ก เธอจึงบล็อคการติดต่อจากเพื่อนที่รังแก แต่เพื่อนก็
ใช้ การรังแกรู ปแบบอื่นมาเล่นงานเธอ คื อการบล็อคเธอออกจากกลุ่ม เฟซบุ๊กของห้ องเรี ยน ทาให้ เธอ
กลายเป็ นคนวงนอก ไม่ทราบข่าวสารเรื่ องการเรี ยน “ในห้องกรุ๊ปเพื ่อน วันนัน้ เป็ นช่วงวันปี ใหม่ ทุกคน
เขาเป็ นคนคิ ดธี มจับสลาก 20 บาททุกอย่าง หนูไม่ได้รู้เลยเพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ไม่เห็นโพสต์ เขาค่ะ ก็
มี เพื ่อนบางคนบอกว่า ซื ้อของจับสลากแค่นี้ หนูก็ซื้อโคมไฟร้อยกว่าบาทมาจับ หนูเพิ่ งรู้ว่าวันนัน้ ว่ าธี ม
20 บาท เราก็ โอ๊ ย เราซื ้อร้ อยกว่าบาท คื อแบบไม่มีใครบอกอะไรเรา เราก็ ไม่รู้เรื ่ อง เขาบอกแค่จับ
สลากกันตอนประชุม หนูก็คิดว่าทาไมข้อความไม่เด้งอ่ะ ก็ ไปดู อ้าว เราไม่ได้อยู่ในนัน้ นี ่นา” (ต้ นข้ าว)
5) การปรึกษาครอบครัว อาจส่งทังผลดี
้ และผลเสีย จากการวิจยั พบว่าพ่อแม่ของเยาวชนบาง
รายเห็นว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์เป็ นเรื่ องปกติ บางรายก็กล่าวโทษลูกไว้ ก่อนว่าไปทาอะไรให้ เพื่ อน
ไม่พอใจหรือไม่ ทาให้ เยาวชนไม่อยากพูดคุยเรื่ องนี ้ให้ พ่อแม่ฟังอีกเพราะไม่ได้ รับความเข้ าใจ บางครัง้ ก็
ถูกซ ้าเติม ส่วนบางกรณีพ่อแม่ให้ กาลังใจ แม้ จะไม่ได้ ชว่ ยแก้ ไขปั ญหาโดยตรงแต่ก็ชว่ ยเรื่ องจิตใจและ
รู้ สกึ ว่ามีคนรับฟั ง “แม่รู้ค่ะ หนูเพิ่ งมาบอกแม่ว่า หนูเหนือ่ ยนะ หนูไม่อยากอยู่แบบนี ้ คื อหนูบอกตรงๆ
ว่าหนูอยากขอแม่ย้ายม.เลยอ่ะ แต่แม่บอกว่าไม่ต้อง แค่หาหอว่าง แล้วย้ายหอไปเลย หนูก็พยายามไม่
บอกแม่ แต่ถ้าโทรไปบอกแม่ก็ร้องไห้เล่าให้แม่ฟัง” (เฟรน)
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การถูกรั งแกในโลกจริ ง
กรณีศึกษาที่ถูกรังแกทังในโลกจริ
้
งและโลกไซเบอร์ พร้ อมกัน อยู่ในสภาพยากที่จะหลบเลี่ยง
ความรุ นแรง ทาให้ สถานการณ์โดยรวมมี ความรุ นแรงมากขึ ้น เช่นกรณีของต้ นข้ าวที่ถูกทาร้ ายร่างกาย
และถูกกีดกันในสังคมออนไลน์
ลักษณะทางสังคม
เป็ นคนมีช่ ือเสียงในแวดวงสังคมนัน้
การมี ค นรู้ จัก ในวงสัง คมท าให้ เ รื่ อ งราวเสื่ อ มเสี ย หรื อ น่ า อับ อายกระจายไปไวขึ น้ และ
สถานการณ์ เ ข้ าสู่ช่วงความรุ นแรงรวดเร็ ว เช่น “ทวิ ต เตอร์ อ่ะ มันเป็ นที ่ที่ค นเอาไว้ บ่ นอ่ ะ เราก็ บ่ น
เหมื อนกับคนอื่น มี ไว้บ่น พร่ าเพ้อปกติ แต่คนอื ่นไม่มีใครไปว่าเขา แต่ว่าพราวเป็ นคนดัง ก็ คือพราวมี
คนฟอลเป็ นแสนอ่ะพี่ ในทวิ ตเตอร์ กลายเป็ นว่าเราจะทาอะไร เขาจะจับตาดูเรา” (พราว) และ “ดาวทา
กิ จกรรมเยอะมาก คนทีเ่ ลยรู้จกั เยอะ ดาวทากิ จกรรมเยอะมาก เรื ่องมันไปไวมาก เพราะเป็ นทีร่ ู้จกั สอง
คนเลย เกื อบทัง้ โรงเรี ยนรู้จกั เลย” (ดาว)
สภาพจิตใจ
สภาพจิตใจของบุคคลเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่เกี่ ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เข้ าสู่ช่วง
รุ นแรง หากสภาพภายในเปราะบาง เจ็บป่ วย ทาให้ ปัญหาที่มีอยู่ยิ่งหนักหนาและส่งผลต่อการจัดการ
ปั ญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เยาวชนป่ วยเป็ นโรคซึมเศร้ า ทาให้ ออ่ นไหวต่อการถูกด่าทอและยังตก
เป็ นเป้าการรังแกเพราะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากคนอื่น ดังที่เกรซเล่าว่า “ทาไมมาพูดกับเราแบบนี ้
คื อเกรซไม่มีคาไหนเลยทีไ่ ด้ยินแล้วอยากตายเท่าคานี ้ คื อแบบได้ยินแล้วร้องไห้เลย จะเป็ นจะตายเลย
คื อด้วยเรามี ภาวะแบบนี้(ซึมเศร้า)ด้วย พอได้ยินแล้วก็ แบบ ขนาดนัน้ เลยเหรอวะ ให้กูตายมัย้ ถึ งจะ
พอใจ” (เกรซ) หรื อ กรณีที่เยาวชนขาดภูมิค้ มุ กันทางใจ ทาให้ ไม่สามารถแบกรับปั ญหาไว้ ได้ “มันเกิ ด
อะไรหลายๆอย่างในชี วิตขึ้ นมา แล้วเราเป็ นคนทีไ่ ม่ค่อยมี พวกภูมิค้มุ กันในชี วิตอย่างเนี ่ยอยู่แล้วอ่ ะค่ะ
แล้วพอเจอเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ไหว เราไม่เคยเจอเรื ่องนีม้ าก่ อน แต่ก่อนหนูอยู่โรงเรี ยนเดี ยวกับแม่ เป็ น
ลูกครู คนอื ่นๆก็ บอก อุ้ยลูกครูดีจงั เลย” (ต้ นข้ าว) นอกจากนี ้สภาพจิตใจที่กงั วล ขาดพลังใจ ไม่พร้ อมที่
จะหาเพื่อนใหม่ก็มีสว่ นให้ เยาวชนบางรายยอมถูกรังแก เพราะกลัวผิดใจกับเพื่อน “เขาสนิ ทกันของเขา
อยู่แล้ว แล้วเราจะไปเข้ากลุ่มเขามันก็ จะดูแปลกๆ เราไปเล่นกับเขาเป็ นครั้งคราว แต่ว่าจะให้ไปสนิ ท
ไปกิ นข้าว ไปมหาลัยด้วยกัน มันไม่ใช่” (กอล์ฟ)
2. เงื่อนไขด้ านสังคม
วัฒนธรรมย่ อยในกลุ่มเพื่อน
กลุ่มสังคมบางกลุ่มมีลกั ษณะอัตลัก ษณ์ ของบุ คคลคล้ ายกัน เช่น สังคมนักศึกษาในคณะ
เดี ยวกันมีบุคลิกภาพคล้ ายกัน เป็ นเงื่อนไขทางสังคมระดับวัฒนธรรมย่อยที่ส่งผลมาถึงการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ เช่น กลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มมีลกั ษณะเข้ าสังคม เล่ าเรื่ องราวต่อๆกันไป ทาให้ เมื่ อเกิดการ
นินทาด่าทอเกิดขึ ้นในสื่อออนไลน์ ยิ่งทาให้ คนในสังคมนันให้
้ ความสนใจและนาเรื่ องราวไปแชร์ ต่อ หรื อ
ประณามต่อ ทาให้ สถานการณ์รุนแรงมากขึ ้น เกรซเป็ นกรณีศึกษาที่สะท้ อนเงื่อนไขนี ้ ตามการรับรู้ ของ
เธอ เธอเล่าว่าสังคมในคณะเป็ นสังคมที่ ชอบพบปะพูดคุย แสดงออกว่าชอบหรื อไม่ชอบอย่างชัดเจน
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“ถ้าพูดถึ งสังคมมหาลัยของเกรซ เกรซว่ามันมี ส่วน ตรงที ่ อ่ะ อย่างเกรซ เคยเรี ยนคณะวิ ทย์ มาก่ อน
เด็ กวิ ทย์ เขาไม่ค่อยเมาท์มอยอะไรกันหรอก คื อทาแลปวันนึงก็ จะตายแล้ว แต่พอนิ เทศปึ บ สังคมมัน
เปลี ่ยนเลยนะ นิเทศคือสังคมทีอ่ ยู่กนั เป็ นกลุ่ม กิ นเก่งเทีย่ วเก่ง แซะเก่ง เมาท์เก่งอะไรอย่างนี ้ แล้วก็ จะ
มี ปฎิ สมั พันธ์ ดีมากกกกกก รู้จกั กันไปหมดทุกคน ทาให้รู้สึกว่า ถ้าเรื ่องมันเกิ ดจากจุดๆนึงอ่ะ มันทาให้
เรื ่องไปต่อได้เร็ วขึ้น มันเกิ ดความผิ ดเพี ้ยนได้ง่ายอ่ะ เพราะคนพูดต่อกันเร็ วมาก ส่งต่อกันเร็ วมาก แล้ว
ทุกคนทีไ่ ปเมาท์มอยต่อ เวลาเมาท์ก็จะออกรสออกชาติ เวอรรรรร์ เข้าใจป่ ะ แล้วเขาก็ จะไม่รู้ว่าคนฟังอ่ะ
รับสารว่ายังไง แล้วคนไปเพิ่ มๆๆว่าอะไรอี กอย่างเนี ่ย ทุกวันนี ้เกรซก็ ไม่เข้าใจว่าเราทาอะไรผิ ด เนี ่ย
สัง คมเราเป็ นสังคมที่ชอบวิ พากษ์ วิจารณ์ ด้ วยโตไปเราจะต้องเป็ นสื ่ อ เป็ นคนทาหนัง เป็ นนัก ข่าว
เพราะฉะนัน้ ทุกประเด็นสามารถจับขึ้นมาวิ พากษ์ วิจารณ์ ได้หมด ในเป็ น type(ลักษณะ) ของเด็กนิ เทศ
อ่ะ โดยรวมๆก็แบบนีห้ มด เป็ นธรรมชาติ (เกรซ)
ผู้พบเห็นการรั งแก
ผู้พบเห็นการรังแกมีบทบาทสาคัญในช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีความรุ นแรงมากขึ ้น เช่น
การสนับสนุนผู้รังแก ทาให้ เหตุการณ์บานปลายมากขึ ้นผ่านการช่วยรังแกกลับ และแสดงท่าทีไม่ชอบผู้
ถูกรังแก เพราะเกิดอคติ
สนับสนุนการรังแก
การสนับสนุนผู้รังแกมีหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น การสนทนาโต้ ตอบ เช่น กรณี กลุ่มรุ่ นพี่ ที่
หมั่นไส้ ดาว โพสต์ข้อความด่าดาวในเฟซบุ๊กแบบลอยๆ แต่ทุกคนรู้ ว่าหมายถึงใคร โดยมี รุ่นพี่ คนหนึง่
เป็ นคนเริ่มต้ นตามด้ วยรุ่นพี่คนอื่นๆที่แสดงความคิดเห็นสนับสนุน “แล้วเหมื อนมี พี่คนนึง(ผู้พบเห็ นการ
รังแก)เม้นต์ว่า น้องเขาเป็ นพวกเสนอเพื ่อรอให้คนอื ่นมาสนอง เออ พี ่มนั แรงอ่ะ แล้วพี ่แอนก็ ไปตอบว่า
พี ่หมายถึ งเรื ่ องงานใช่มยั้ คะ เขาก็ ตอบว่า ก็ เรื ่ องงานด้วย เรื ่ องอย่างอื ่นด้วยมัย้ ก็ ไม่รู้ หนูแบบ อะไร
เนี ๊ย คื อไม่ รู้จัก กัน ไม่ เ คยคุย กันด้ วยนะคะ” (ดาว) หรื อแสดงความชื่ นชอบผ่านสัญ ลัก ษณ์ ใ นสื่อ
ออนไลน์ “มี เพื ่อนมากดไลท์เต็มเลย แล้วเราก็ รู้สึกว่า เฮ้ย อะไรอ่ะ กดไลท์เต็มเลย เขาเอาชื ่อเฟซมาด่า
เราตรงๆเลยนะ มาดามต้นข้าวอ่ะตอแหลนะ หนูก็แบบว่า อะไรอ่ะ” (ต้ นข้ าว) หรื อแสดงความสนใจ
อยากรู้ อยากเห็น เช่นที่ด าวเล่าว่าหลัง จากผู้รัง แกโพสต์ ข้ อความใส่ร้ายในทวิ ต เตอร์ ก็มี เ พื่ อนร่ วม
โรงเรี ยนหลายคนโพสต์กระตุ้นให้ เล่าต่อ “มันก็ เป็ นปกติ ของคนอ่ะค่ะทีจ่ ะมาถามว่า เฮ้ย จริ งเหรอ ไหน
เล่าซิ ” (ดาว)
ช่ วยรังแกกลับ
กรณีที่ผ้ พู บเห็นการรังแก ซึ่งในที่นี ้คื อเพื่ อนผู้ถูกรังแกรู้ สึกโกรธแค้ นแทนเพื่ อน จึงด่าผู้รังแก
กลับกลายเป็ นการด่าทอไปมา “พอเขาอ่ะ ด่าใช่ม่ะ แล้วเพื ่อนดาวรู้ ก็ โมโหอ่ะ เหมื อนกับด่ากันไปด่า
กันมา ซัดกันไปซัดกันมาในทวิ ตอย่างเงี ่ย แล้วฝ่ ายโน้นเขาก็ ไม่พอใจทีเ่ อาเรื ่องแบบ ทีจ่ ริ งอ่ะพลอยเคย
นอกใจก็ อตหลายครั้งแล้ว ทีนี้ไปทวิ ตนางเห็นนางก็ โมโห” (ดาว) นอกจากจะไม่สามารถช่วยเพื่อนได้
แล้ วยังทาให้ เหตุการณ์ลกุ ลาม เพิ่มความเกลียดชังของผู้รังแกมากขึ ้น
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แสดงท่ าทีไม่ ชอบผู้ถกู รั งแก
ผู้พบเห็นการรังแกบางคนเกิดอคติ จากการคล้ อยตามผู้รังแก ทาให้ ผ้ ถู ูกรังแกได้ รับผลกระทบ
มากขึ ้น ในขณะที่ผ้ รู ังแกได้ รับการยอมรับ “มันเริ่ มจากเพื ่อนสนิ ทในกลุ่มที ่เริ่ มไม่โอเคกับเรา หลังๆ ก็
เริ่ มเป็ นเพื ่อนคนนีท้ ีม่ าแกล้งหนู เพื ่อนผู้ชายก็ ไม่พูดกับหนูเลย” (ต้ นข้ าว)
ครู
จากข้ อมูลกรณีศึกษาทัง้ 8 คน ไม่พบครู ที่สามารถช่วยแก้ ไขการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยตรง
หรื อมีความจริงจังในการแก้ ไขปั ญหา มีบางรายคอยรับฟั งและช่วยเหลือด้ านการเรี ยน แต่บางรายกลับ
ทาให้ สถานการณ์แย่ลงจากการแก้ ไขปั ญหาที่ไม่ถูกต้ อง เช่น กรณี เฟรนถูกรุ่ นพี่ ด่าทออย่างเสียหาย
ในเฟซบุ๊กโดยมีรุ่นพี่คนอื่นร่วมวงรังแกด้ วย แต่ครู ประจาชันของรุ
้
่ นพี่ฟังความข้ างเดียว เข้ ามาตาหนิเฟ
รนขณะเข้ าแถวหน้ าเสาธงโดยไม่ได้ สืบค้ นหลักฐานหรื อที่มาที่ไป “ตอนหนูเข้าแถวหน้าเสาธงอ่ะค่ะ ที ่
ปรึ กษาเขา(ผู้รังแก)ก็ มาหาหนู แล้วถามว่า เนี ่ย เธอชื ่อนี ้ใช่ม่ะ ทาไมไปโพสต์ ด่าพี ่เขา ไปยุ่งกับพี ่เขา
ก่อนทาไม คื อเขาไม่ดูเลยอ่ะค่ะว่าเด็กเขาอ่ะมาด่าหนู หนูแคปไว้หมดแล้ว แต่หนูไม่ให้เขาดูเพราะเขาก็
ด่าหนูมาแล้ว หนูบอกหนูไม่ได้ทาก่อน เขาก็ บอกว่า เออ หัดไปขอโทษพี ่เขาซะบ้างนะ แบบเออ อย่าไป
โพสต์ ด่าเขา ทีเ่ ขาโพสต์ ด่าเธอก็ เพราะเธอไปด่าเขาก่ อน แต่คือหนูไม่ได้โพสต์ ด่าอะไรเขาเลย” (เฟรน)
หรื อ การบอกให้ ผ้ ถู ูกรังแกลืมเรื่องที่เกิดขึ ้น ปล่อยให้ เรื่ องซาลงไปเอง แต่ไม่ได้ ชี ้แนะวิธีการเยียวยาหรื อ
เข้ าไปแก้ ปัญหาอย่างตรงจุด “อาจารย์เขาก็ บอกว่าปล่อยๆไปเถอะเดี ๋ยวมันก็ ลืม” (มิวสิค)
ครอบครัว
การเลีย้ งดูแบบเข้ มงวด ทาให้ ขาดทักษะชีวิต
ในกรณีของต้ นข้ าว เธอถูกเลี ้ยงดูมาค่อนข้ างเข้ มงวด ไม่ค่อยได้ รับโอกาสในการตัดสินใจหรื อ
เผชิญโลกกว้ างมากนัก เมื่อถูกเพื่อนรังแกอย่างหนักทาให้ เธอเลือกใช้ วิธีหลบหนีและฆ่าตัวตายเป็ น
ทางออก “ส่วนใหญ่เขา(พ่อแม่)ตัดสิ นใจให้ค่ะ อย่างเช่นซื ้อเสื ้อ หนูอ่ะอยากได้กางเกง แต่เขาไม่ให้ เขา
ซื ้อเสื ้อให้บอกว่าเอามัย้ หนูก็บอกว่าแล้วแต่แม่เลย แต่หนูอยากได้กางเกง แม่ก็บอกว่าไม่ซื้อให้อ่ะ ซื ้อ
เสื ้อให้แล้ว ของบางอย่างเขาไม่ให้ซื้อ เช่น เครื ่องสาอางเขาจะไม่ให้ซื้อ หนูเป็ นผู้หญิ งเนอะก็ รกั สวยรัก
งาม หนูก็แอบซื ้อ เขาก็ บอกว่าจะรักสวยรักงามอะไรนักหนา เขาเพิ่ งให้แต่งหน้าตอนอยู่มหาลัย หนู
อยากได้ค อมพิ วเตอร์ เขาก็ ไ ม่ใ ห้เ ขาก็ บ อกว่ ามันจะมี ป ระโยชน์ อะไร มันแพงเขาก็ ไ ม่ อยากซื ้ อให้
อย่างนึงทีจ่ ะไม่ให้เลยคือ การไปค้างหอเพื ่อนค่ะ ไปไหนก็ ต้องบอก นอนค้างหอเพื ่อนไม่ได้ กลับดึกแค่
ไหนพ่อเขาก็จะมารับ เขาก็บ่นว่าทาไมกลับดึกจังเลย ก่อนหน้านีพ้ ่อแม่เราก็ ดูแลตลอด โรงเรี ยน แม่ก็
อยู่ในโรงเรี ยนนัน้ ” (ต้ นข้ าว)
การไม่ เข้ าใจปั ญหาการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
กรณีศึกษาบางรายเล่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวรับรู้ แต่ไม่ได้ รับกาลังใจ ความเห็นอก
เห็นใจ แต่บงั คับให้ เผชิญปั ญหาโดยที่ไม่ได้ ชว่ ยเหลือ หรื อแนะนาทางออกของปั ญหา “พ่อแม่ไม่ให้ย้าย
(โรงเรี ยน)ค่ะ เขาบังคับให้อยู่ต่อ ตอนนัน้ หนูอยากจะซิ่ ว(เรี ยนใหม่ ที ่โรงเรี ยนแห่งใหม่) มากเลยนะคะ
บอกว่าจะซิ่ วนะ แม่ก็ดุ บอกว่า อย่าซิ่ ว ” (ต้ นข้ าว) ไม่ยอมพาไปพบจิตแพทย์ “คื อถึ งสุดแล้วเขาถึงพา
ไปโรงพยาบาล หนูก็ขอร้องเขาหลายครัง้ แล้ว เขาบอกนิ ยามของโรงพยาบาลจิ ตเวชว่าบ้า แต่ทีจ่ ริ งอ่ะ
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ไม่ใช่ ทุกคนมีปัญหาทางด้านจิ ตใจ เขาก็ ต้องไป” (ต้ นข้ าว) และคิดว่าการรังแกเป็ นเรื่ องปกติ “เราก็ เล่า
ว่ามี เพื ่อนแบบนี้ ทาไมเขาทาแบบนี้ ที่บ้านก็ บอกว่า โอ้ย ใครๆเขาก็ โดนกัน อย่างน้องสาว น้องสาว
เกรซเป็ นคนที่น่ารัก จะเป็ นดัมเมเยอร์ ถื อป้ายโรงเรี ยนตลอด เขาก็ จะโดยคนด่าคนนิ นทา ทาให้เขามี
ภูมิค้มุ กันตรงนีม้ ากกว่าเรา ก็ บอกว่า พี ่เกรซ ไม่ต้องทาให้เป็ นเรื ่ องใหญ่ แค่คนๆเดี ยว ก็ ปล่อยๆเขาไป
ไม่ต้องไปอะไรกับเขามาก” (เกรซ)
สื่อออนไลน์
วัฒนธรรมการลงโทษในโลกออนไลน์
จากข้ อมูลของกรณีศึกษาพบว่า โลกออนไลน์มีลกั ษณะวัฒนธรรมย่อยในเรื่ องความรุ นแรง
แฝงอยู่ เช่นกระแสการเหยียบยา้ ซ ้าเติมเมื่อผู้ถูกรังแกทาผิดพลาด “แบบที ่พราวโดนมันจะโดนในทวิ ต
เตอร์ เหมื อนในทวิ ตเตอร์ คนจะไม่ค่อยเปิ ดเผยตัวตนเท่าในเฟซบุ๊ก ในเฟซบุ๊กบางที เขาใช้ชื่อจริ ง รู ป
อะไรอย่างนี ้ แต่ในทวิ ตเตอร์ ส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาลงรูปหน้าตัวเอง เป็ นแพลตฟอร์ มทีค่ ่อนข้างต่างจาก
โซเซี ยลอื ่นๆ เหมือนคนคิ ดอะไรก็จะพิ มพ์ ลงไป เหมื อนเป็ นการบ่นลงในทวิ ตเตอร์ เขาฟอลเรา แล้วเขา
รอวันที ่เราพลาด แล้วก็ ด่าเรา มันเลวร้ ายมากค่ะพี ่ใ นทวิ ตเตอร์ อ่ะ คื อพลาดไม่ได้เลย แม้แต่สเต็ ป
เดี ยว” (พราว)
ลักษณะการทางานของเทคโนโลยี
คุณสมบัติเฉพาะของสื่อสังคมออนไลน์ ได้ แก่ การแฮซแท๊ ก การแคปเจอร์ การกดแชร์ การ
กดไลท์ การระบุตาแหน่ง การสลับเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างแพลตฟอร์ ม รอยเท้ าดิ จิทลั ต่างเกี่ ยวข้ องกับ
การส่งเสริมให้ การรังแกมีความรุนแรงมากขึ ้น ตัวอย่างเช่น “ตอนไปสกลฯ ลื มไปว่าเปิ ด gps มัง้ มันขึ้น
ตอนลงรู ปว่าเราอ่ะอยู่ตรงนัน้ พอดี อยู่ใกล้กับมัน(ผู้รังแกที ่ขู่จะเอารู ปโชว์ หน้าอกไปประจาน)แค่ 5-6
กิ โลพอดี มันก็บอกว่า อ้าว สรุปจะมาหาเรามัย้ เนีย่ เราก็ เออ ลื มไป ก็ เลยรี บปิ ดออก มันก็ ทกั มาอี ก ตก
ลงเอาไง เราก็บอกว่าเรากลับไปแล้ว มันก็ บอกว่า เธออย่าตอแหลสิ ” (กุ๊บกิ๊บ) โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในมื อ
คนผู้พบเห็นเหตุการณ์แล้ วนาไปแชร์ต่อ กระจายข่าวต่อ แม้ บางครัง้ ข้ อมูลนันจะถู
้ กลบไปแล้ ว แต่ก็ถูก
บันทึกหรือค้ นหาในโลกออนไลน์และ “ขุด” ขึ ้นมาใหม่ได้ ด้ วยฟั งค์ชนั่ เหล่านี ้ “พอพราวลบอ่ะ ก็ มีคนแค
ปรูปไว้ แล้วก็ ออกมาด่าต่ออี ก” (พราว)
ผู้วิจยั ขอสรุปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมาก
ขึ ้นในตาราง 4 ตามด้ วยภาพประกอบ 5 แสดงกระบวนการช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีความรุ นแรง
มากขึ ้น ดังนี ้
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ตาราง 4 สรุปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึ ้น
สถานการณ์
1. เหตุการณ์บานปลาย
2. การรังแกดาเนินต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
3. การเกิดกระแสด่าทอในวงกว้ างหรื อผู้รับรู้ การรั งแกมี
จานวนเพิ่มขึ ้น
4. การเกิดวงจรการรังแก

เงื่อนไข
บุคคล

สังคม

การจัดการปั ญหา
1) การนิ่งเงียบ
2) การยอมทาตามเงื่อนไข
3) การหลบหนี
4) การบล็อค
5) การปรึ กษาครอบครัว
การถูกรังแกในโลกจริง
ลักษณะทางสังคม
เป็ นคนมีชื่อเสียง
สภาพจิตใจ
โรคซึมเศร้ า
ขาดภูมิค้ มุ กันทางใจ
ไม่พร้ อมที่จะหาเพื่อนใหม่

วั ฒ นธรรมย่ อ ยในกลุ่ ม
เพื่อน
ผู้พบเห็นการรังแก
สนับสนุนการรังแก
ช่วยรังแกกลับ
แสดงท่ า ที ไ ม่ ช อบผู้ ถู ก
รังแก
ครู
แก้ ปัญหาไม่ถกู ต้ อง
ครอบครัว
การเลี ้ยงดูแบบเข้ มงวด
การไม่ เ ข้ าใจปั ญ หาการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์
สื่อออนไลน์
วัฒนธรรมการลงโทษใน
โลกออนไลน์
ลักษณะการทางานของ
เทคโนโลยี
แฮซแท๊ ก แคปเจอร์ การ
แ ช ร์ ก ด ไ ล ท์ GPS
แพลตฟอร์ ม รอยเท้ าดิจิทัล
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึ ้นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
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จากภาพประกอบ 5 ผู้วิจยั เริ่ มต้ นจากวิธีก ารจัดการปั ญ หาของผู้ถูก รั งแกก่ อน เพราะเป็ น
เงื่ อนไขส าคัญ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ นไปของการรั ง แกผ่า นไซเบอร์ ช่ วงรุ น แรง และมี ค วามต่ อ
เนื่องมาจากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในช่วงเริ่ มต้ น วิธีการจัดการปั ญหาหลักที่พบ ได้ แก่ การเงียบ การ
ยอมทาตามเงื่อนไข การหลบหนี การบล็อค การปรึ กษาคนในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็ นการจัดการที่
ไม่ได้ เน้ นที่ตวั ปั ญหา แต่เป็ นการหลบเลี่ยงเพื่อนนาตัวเองออกจากสถานการณ์ตึงเครี ยด หรื อตังรั้ บด้ วย
การนิ่ ง เงีย บหรื อยอมทาตามเงื่อนไขโดยคาดหวัง ว่าปั ญ หาจะดี ขึน้ ในทุก กรณี ผ้ ูรัง แกไม่ ยอมหยุด
โดยง่าย ยังคงกลัน่ แกล้ งต่อไป หรือใช้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รูปแบบอื่นในการรังแก โดยมีผ้ พู บเห็น
การรั ง แกเป็ นอีกเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ เ หตุก ารณ์ ด าเนิ นต่ อไปและรุ นแรงมากขึน้ ในที่ สุด ก็ นาไปสู่
เหตุการณ์บานปลาย การรังแกดาเนินต่อเนื่องเป็ นเวลานาน การเกิ ดกระแสด่าทอในวงกว้ างหรื อผู้รับ
ร้ องการรังแกมีจานวนมากขึ ้น และการเกิ ดวงจรการรังแก ส่วนการปรึ กษาครอบครัว เป็ นการจัดการ
ปั ญหาที่อาจได้ ผลบวกและลบ หากครอบครัวให้ กาลังใจ แม้ ไม่ได้ ชว่ ยแก้ ไขปั ญหาโดยตรงแต่ชว่ ยเสริ ม
พลังใจเยาวชนได้ และเป็ นเงื่อนไขหนึง่ ที่นาไปสูช่ ว่ งการคลี่คลายปั ญหาในขันต่
้ อไป ในทางตรงข้ ามหาก
ครอบครัวไม่เข้ าใจ ซ ้าเติม เห็นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นเรื่ องปกติ ก็ ทาให้ เยาวชนไม่อาจพึ่งพา
ครอบครัวได้ และหาทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง หากมีทกั ษะการเผชิญปั ญหาเยาวชนก็จะผ่านไปสู่ช่วง
คลี่คลาย แต่หากแก้ ไขปั ญหาไม่ได้ ก็พบว่ามีเยาวชนบางรายพยายามฆ่าตัวตาย
3) ช่ วงคลี่คลายการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
ช่วงคลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นช่วงที่กรณีศึกษารับรู้ ว่าสถานการณ์ การรังแกเริ่ มดี
ขึ ้น หรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้นเริ่มถูกแก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว ทาให้ ตนเองเริ่ มมี ชีวิตปกติ คุณภาพชีวิต
ดี ขึน้ เป็ นล าดับ โดยการรังแกยังไม่สิ น้ สุด โดยสมบูรณ์ แต่ ระดับ ความรุ นแรงน้ อยลงจนถึ ง ไม่ส่งผล
กระทบต่อชีวิต หรื อ ส่งผลน้ อยมาก ซึ่งสถานการณ์ ของกรณี ศึกษาแทบทุกรายเข้ ามาสู่ช่วงนี ้ได้ ส่วน
ใหญ่เข้ าสู่ช่วงนี ้โดยผ่านช่วงความรุ นแรงมาก่อนตามลาดับ บางรายเข้ าสู่ช่วงคลี่คลายชัว่ คราวแล้ ว
กลับ ไปช่วงความรุ นแรงสลับ ไปมาจนปั ญ หาคลี่ค ลายในที่ สุด หรื อบางรายไม่ ร้ ู ว่าสถานการณ์ ที่ดู
เหมื อนจะคลี่คลายชัว่ คราวนัน้ และเป็ นไปในทิศทางใดต่ อ หรื อมี การแอบรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อยู่
หรื อไม่
สถานการณ์ ในช่ วงคลี่คลายการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
สถานการณ์ในช่วงนี ้ลดความตึงเครี ยดจากช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมาแล้ วอย่าง
เห็นได้ ชดั สถานการณ์เป็ นไปในทางบวก ผู้ถูกรังแกสามารถปรับตัวได้ แม้ การรังแกยังไม่สิ ้นสุด บางราย
จัดการปั ญหาได้ สาเร็จ บางรายผู้รังแกยุติไปเองซึง่ เชื่อมโยงกับสถานการณ์แก้ ปัญหาได้ สาเร็ จ แต่ยงั มี
บางรายที่กลับไปสูช่ ว่ งรุนแรงอีกครัง้
1. ปรับตัวได้ แม้ การรังแกยังไม่ สนิ ้ สุด
เยาวชนที่ผา่ นช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึ ้นมาแล้ ว แม้ การรังแกยังไม่สิ น้ สุดแต่
ก็เริ่ มปรับตัวได้ มากขึ ้น ไม่กระทบชีวิตด้ านอื่น เช่น กรณีเฟรนถูกเพื่อนใส่ร้ายลอยๆอยู่บ่อยครัง้ ในช่วง
แรกเฟรนพยายามคืนดีกบั เพื่อนแต่ก็ไม่สาเร็ จ นานวันเพื่ อนยิ่ งใส่ร้ายหนักขึ ้น บางครัง้ หาว่าเธอขโมย
ของ จนทาให้ เฟรนต้ องย้ ายหอพัก หลังจากนันเฟรนเริ
้
่ มปรับตัวได้ มากขึ ้น เปลี่ยนจุดสนใจจากผู้รังแก
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มาใช้ ชีวิตตามปกติและคบเพื่อนที่ทาให้ สบายใจ ทาให้ เธอค่อยๆปรับตัวได้ “เขาไม่ได้มีบทบาทอะไรใน
ชี วิตหนูมาก มันก็ จะเป็ นเรื ่องจิ ตใจกับสังคม เรื ่องการเรี ยน การใช้ชีวิตหนูก็ทาตามปกติ ของหนู”(เฟริ น)
เช่นเดียวกับมิวสิคที่กลับมาสนใจการเรี ยน หลังจากที่หลบหนีกลุ่มเพื่อนที่ปล่อยรู ปอนาจารของเขาอยู่
นาน 2 ปี สถานการณ์ ดังกล่าวสะท้ อนให้ เ ห็ นว่า แม้ ก ารรั ง แกยัง ไม่ สิ น้ สุด อาจด้ วยปั จจัย ที่ ย ากจะ
ควบคุม แต่ผ้ ถู ูกรังแกก็สามารถปรับตัวให้ ก้าวข้ ามปั ญหาและใช้ ชีวิตปกติได้
2. จัดการปั ญหาได้ สาเร็จ
สิ่งที่เห็นได้ ชดั อย่างหนึ่งในช่วงคลี่คลายการรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ คื อผู้ถูกรังแกได้ จดั การ
ปั ญหา (coping) อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ การรังแกเริ่ ม เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึน้ โดยวิธีการ
จั ด การปั ญหาที่ ไ ด้ ผลคื อ การใช้ วิ ธี จั ด การที่ ปั ญหาโดยตรง( Problem base coping) ซึ่ ง กล่ า ว
รายละเอียดในเงื่อนไขส่วนบุคคล
3. ผู้รังแกยุติไปเอง
สถานการณ์ที่ผ้ รู ังแกยุติการรังแกไปเอง มักเกี่ ยวเนื่องกับบริ บทของเวลา เมื่ อเวลาผ่านไป
กระแสการต่อต้ านผู้ถูกรังแกก็เริ่ มลดลง หรื อแกล้ งมานานจนเลิกแกล้ งไปเอง ได้ แก่ กรณี ของพราว
“(กระแส)ซาลงอ่ะค่ะ” ต้ นข้ าว “เขาเบื่อทีจ่ ะแกล้งล่ะ คื อแกล้งอี นีไ้ ปมันก็ เท่านัน้ อ่ะ เขาก็ เลิ กไปเอง แต่
ว่า เขาก็ ไม่เลิ กที่จะเสี ยดสี (ในโลกจริ ง)นะ” ส่วนในกรณี ของมิ วสิค หลังจากถูกปล่อยภาพอนาจารไป
แล้ วกลุ่ม เพื่ อนก็ ไม่ไ ด้ แกล้ งอะไรอีก แต่ มิ วสิ ค ต้ องปรั บตัวรั บผลกระทบที่ ต ามมาเป็ นปี นอกจากนี ้
สถานการณ์ที่ผ้ รู ังแกยุติไปเองบางครัง้ พบว่าเชื่อมโยงกับสถานการณ์จดั การปั ญหาได้ สาเร็ จ โดยในช่วง
คลี่คลายปั ญหาเป็ นช่วงที่ผ้ ถู ูกรังแกเริ่มจัดการปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ผ้ รู ังแกตัดสิ นใจยุติ
การรังแก เช่นกรณีเกรซที่ใช้ วิธีการเพิกเฉยต่อการรังแก สื่อสารความรู้ สึก ทาให้ ผ้ รู ังแกรู้ สกึ ผิดและมา
ขอโทษในภายหลัง
4. เหตุการณ์ กลับไปสู่ช่วงรุ นแรงอีกครั ง้
สถานการณ์นี ้พบในการรังแกประเภทตามข่มขู่และปล่อยภาพอนาจาร สภาพของเหตุการณ์
จะกลับไปกลับมาระหว่างช่วงรุ นแรงกับคลี่คลาย ขึ ้นอยู่กับการข่มขู่ของผู้รังแกและการจัดการปั ญหา
แบบยอมทาตามเงื่อนไขของผู้รังแก ทาให้ เรื่ องราวเริ่ มคลี่คลายกลับไปรุ นแรงอีกครัง้ เช่น ต้ นข้ าวโอน
เงินให้ ผ้ รู ังแกอีก รอบเพื่ อแลกกับการไม่ ส่งต่ อภาพอนาจาร ทังที
้ ่ได้ แจ้ งความแล้ ว และตารวจก าลัง
รวบรวมหลักฐานดาเนินคดี
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่ วงคลี่คลายการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
1. เงื่อนไขด้ านบุคคล
พฤติกรรม
การจัดการปั ญหาอย่ างมีประสิทธิภาพ
1) การสื่อสารความรู้สกึ
การสื่อสารอธิบายตัวตนและความเจ็บปวดต่อผู้พบเห็นการรังแก ในกรณีที่เรื่ องราวการรั งแก
ผ่านโลกไซเบอร์ มีผ้ พู บเห็นเหตุการณ์จานวนมากมาเกี่ ยวข้ องหรื อเป็ นการรังแกเชิงสังคม ก็ ทาให้ ลด
ความรุ นแรงของเหตุการณ์ได้ กรณีของเกรซ เป็ นตัวอย่างการจัดการปั ญหาในวิธีนี ้ เมื่อต้ องเผชิญหน้ า
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กับเพื่อนส่วนใหญ่ในคณะและได้ โอกาสบอกความในใจ เธอจึงระบายอาการซึมเศร้ าของตนเองที่ทาให้
คนอื่นตีตราว่าเธอเป็ นคนเจ้ าปั ญหา เมื่อเพื่อนที่เคยด่า นินทา เข้ าใจความจริ งและความรู้ สกึ ของเกรซ
เหตุการณ์จริงคลี่คลาย “บอกตรงนัน้ เลยว่าเรามี ภาวะซึมเศร้า ทุกครัง้ ทีเ่ ราโดนกดดันหรื อคิ ดว่าทาอะไร
ไม่ดีพอ เราโทษตัวเองตลอด รู้สึกว่าอยากตายมากๆ เราก็ เลยเซฟตัวเองตลอด ไม่อยากเจอคนเยอะๆ
หรื อรับรู้อะไรมากมาย เราขออยู่ตรงทีแ่ ค่เนีย่ ได้ยินแค่เนีย่ ก็ พอ เพื ่อนอ่ะ ทุกคนเข้าใจ จริ งๆมันก็ ผิดที ่
เราทีไ่ ม่บอก เพื ่อนพอรู้ ได้ยิน ก็ เข้าใจ หลังจากเสร็ จตรงนัน้ กลายเป็ นว่าเพื ่อนหลายคนเข้ามากอดเข้า
มาขอโทษเรา บอกว่า เออ ขอโทษนะ ว่าเราเป็ นแบบนีๆ้ ขอโทษทีเ่ คยด่าเคยเอาไปนิ นทา” (เกรซ)
2) การเพิกเฉยต่อการรังแก
การเพิกเฉยต่อการรังแกเป็ นการตอบสนองต่อปั ญหาที่แตกต่างจากการนิ่งเงียบยอมให้ รัง แก
แต่เป็ นการแสดงออกว่าผู้ถูกรังแกมีความเข้ มแข็ง และไม่ยินยอมให้ การกระทาของผู้รังแกมี อิ ทธิ พ ล
เหนือตนได้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงคลี่คลายปั ญหา เกรซใช้ วิธีเพิกเฉยต่อการด่าทอของเพื่อนคนหนึง่ ที่เคย
ตามด่าจนภาวะซึมเศร้ าของเธอกาเริ บ ซึ่งตอนนันเธอใช้
้
วิธียอมและนิ่ งเงียบ การเพิ กเฉยจึงแสดงถึง
กลไกการฟื น้ ฟูตนเองว่าเธอแกร่งพอที่จะไม่สนใจผู้รังแกอีกต่อไป “หนูไม่อยากพูดด้วย สาหรับหนู เขา
ไม่มีตวั ตนแล้ว” (เกรซ)
3) มองหาความช่วยเหลือ
การแจ้ งความดาเนินคดีกบั ผู้รังแกในกรณีที่การรังแกทาให้ ผ้ ถู ูกรังแกเสื่อมเสีย ข่มขู่ หลอกเอา
ทรัพย์ สิน เป็ นวิธีที่แก้ ปัญหาได้ เด็ดขาด หากผู้ถูกรังแกเก็ บรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้ และกล้ าที่
จะแจ้ งความเอาผิด แม้ เป็ นเรื่องอ่อนไหวสาหรับตน เหมือนอย่างที่ กุ๊บกิ๊บ แจ้ งความจับผู้ชายที่ร้ ู จักกัน
ทางอินเทอร์เน็ตและพยายามเอารูปหน้ าอกของเธอมาข่มขู่ ให้ จา่ ยค่าปิ ดปาก “สิ้ นสุดตรงที ่ว่า ไปแจ้ง
ความพอดี ค่ะ ถ้าเกิ ดไม่แจ้งความมันก็ จะแย่ จะทาต่อไปเรื ่อยๆ” (กุ๊บกิ๊บ) มองหาความช่วยเหลื อจาก
นัก จิ ต วิ ทยา เช่น กรณี ที่เ กรซเข้ าไปหาหน่วยงานให้ คาปรึ กษาในมหาวิ ทยาลัย “เราต้ องการความ
ช่วยเหลื อ ก็ เออ เพิ่ งรู้ ว่าตรงนัน้ มี จิตปรึ กษา ก็ เลยเข้าไปคุย พี ่เขาก็ ทาให้เรารู้ สึกว่าเราไม่ต้องไปมอง
คนพวกนัน้ ก็ได้ บางทีการทีเ่ ราได้อธิ บายตัวเองไปแล้ว แสดงจุดยื นของเราไปแล้ว ทีเ่ หลื อมันเป็ นหน้าที ่
ของคนอื ่น ว่าจะตัดสิ นเรายังไง เกรซก็ปล่อยได้ในระดับนึง” (เกรซ) นอกจากนี ้ครอบครัวและเพื่อนยังมี
ส่วนให้ กาลังใจและปรับตัวได้ แม้ การรังแกยังไม่สิ ้นสุด
4) กลับมาสนใจดูแลตนเอง
การหันกลับมาดูแลตัวเองเป็ นการเปลี่ยนจุดสนใจจากผู้รังแก กลับมาอยู่ที่ตัวเอง เมื่ อใส่ใจ
ตัวเองมากขึ ้นก็จะทาสิ่งต่างๆเพื่อตัวเอง เช่น “ผมเริ่ มเข้าห้องเรี ยนตอนม.6 เทอม 2 สังเกตง่ายๆเลย
เกรดผมแตะ 3 ผมเข้าเรี ยน ผมส่งงาน ตามงานทุกอย่าง” (มิ วสิค) หรื อ “เราเรี ยนรู้ ที่จะรักตัวเอง เออ
คื อช่วงนัน้ เป็ นช่วงปี สองปี ทีไ่ ม่มีอาการ(ซึมเศร้า)เลย คื อไม่ใช่ว่าไม่มีนะ แต่ว่าเราควบคุมได้ พอเราเริ่ ม
มี อาการ ก็ หาอะไรทา หาอะไรสนุกทาดี กว่า ” (เกรซ) ซึ่งการกลับมาดูแลตัวเองเป็ นวิธีจดั การปั ญหาที่
เกี่ยวข้ องกับการเพิกเฉยต่อการรังแก
5) ชี ้แจงความจริง
การใช้ ความจริ งต่อสู้ความเท็จ ใช้ ได้ ผลในกรณี ถูกใส่ร้าย และมี พยานหลักฐานยืนยันความ
บริ สุทธิ์ ของตนเอง เช่น กรณี ของดาวที่โพสต์ข้อความบอกความจริ งเพื่ อนทุกคนว่าเธอไม่ได้ แย่งแฟน
ใคร สิ่งที่อีกฝ่ ายใส่ร้ายไม่เป็ นความจริ งอย่างไรบ้ าง ประกอบกับฝ่ ายชายที่เป็ นแฟนของดาวได้ โพสต์
ความจริ งสนับสนุนต่างๆ ทาให้ เธอหลุดพ้ นจากข้ อคนหาครัง้ นันมาได้
้
“เราก็ อยู่นิ่งมานานแล้ว เราก็ ไม่
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ไหวเหมื อนกันนะ เราก็ทวิ ตบ้าง ทวิ ตความจริ งไปว่าที ่เขาสองคนเลิ กกันอ่ะเพราะว่าผู้หญิ งนอกใจ เขา
เลิ กกันมาตัง้ นานแล้ว ดาวไม่ใช่มือทีส่ ามทีค่ บซ้อน ก็ อตทีเ่ ป็ นผู้ชายเขาก็ ทวิ ตว่าความจริ งเป็ นยังไง ทีนี้
คนก็ แบบว่า อ้าว คดีพลิ ก ก็รีๆๆๆๆ ทวิ ตกัน จนนางเงี ยบไปเลยอ่ะ” (ดาว)
2. เงื่อนไขด้ านสังคม
ครอบครัว
เลีย้ งดูแบบให้ อิสระในการตัดสินใจ
การจัดการปั ญหาหรื อปรับตัวจนปั ญหาคลี่คลายได้ นนั ้ จากการวิจยั พบว่าส่วนหนึ่งเกิดจาก
รู ป แบบการเลี ย้ งดู ใ ห้ อิ ส ระในการตัด สิ น ใจ ฝึ ก การแก้ ปั ญ หาและรั บ ผิ ด ชอบชี วิ ต ของตัว เองได้
กรณี ศึกษาที่ถูกเลี ้ยงดูในลักษณะคล้ ายกันคือเกรซและพราว ทังคู
้ ่ค่อนข้ างกล้ าแสดงออก มี ความคิด
เป็ นของตัวเอง สามารถจัดการอารมณ์ และมี พลังใจเข้ มแข็งที่จะจัดการปั ญหา“สุดท้ายแล้วการเลี ้ยง
ลูกแบบครอบครัวหนูอ่ะ ก็ คือกลับมาทีเ่ ราต้องตัดสิ นใจเอง ต้องดูแลตัวเองให้ได้” (เกรซ) “คุณแม่ด้วยที ่
ให้เราลองผิ ดลองถูก แม่ไม่เคยว่าพราวว่าจะเรี ยนอะไร จะทาอะไร แม่ไม่ว่าถ้าเกิ ดว่ามันไม่ได้ทาร้าย
ใครหรื อว่าส่งผลร้ายกับใคร ก็ ทาไป เราก็ เลยเหมื อนแบบเริ่ มเรี ยนรู้ด้วยตัวเองว่า ถ้ามันผิ ดพลาดไป ก็
ไม่เป็ นไร เราสามารถดีลได้” (พราว)
ผู้รังแก
ยุติการรังแก
เมื่อกระแสสังคมเริ่ มซาลง เหตุการณ์ ก็ลดความรุ นแรงตามลาดับเวลา ผู้รังแกที่ เคยตังใจด่
้ า
ทอหรื อด่าตามกระแสก็ค่อยๆหยุดการรังแก กรณี ของพราว เข้ าข่ายลักษณะนี ้ “ซาลงแล้วตัง้ แต่เดื อน
แรกอ่ะค่ะ แต่ช่วงหนักๆก็คือวันแรก สัปดาห์แรกอ่ะค่ะ ทีค่ นด่าต่อเนือ่ ง ทุกวันนีไ้ ม่มีคนส่งข้อความมา
ด่าแล้ว ช่วงเดื อนแรก สองเดื อนแรกก็มีค่ะ ” (พราว) เช่นเดียวกันกับมิวสิค “มันก็ มาขอโทษวันจบ ม.6
ด้วยความทีม่ นั โตขึ้น”
ผู้พบเห็นการรั งแกทั่วไป
ยุติการร่ วมรั งแกหรื อสนับสนุนผู้รังแก
ผู้พบเห็นการรังแกยุติเพราะเข้ าใจความรู้ สึกของผู้ถูกรังแกมากขึ ้น เช่น เพื่ อนร่ วมคณะของ
เกรซที่เลิกนินทาผ่านทางออนไลน์ เพราะ เกรซได้ ระบายความรู้ สึกให้ เพื่อนฟั งว่าเธอเป็ นโรคซึมเศร้ า
และรู้ สกึ แย่ที่เพื่อนมองว่าเป็ นตัวประหลาดจากกลุม่ “ทุกคน(เพื ่อนในคณะ)ก็ ถามว่าเป็ นอะร่ะ ทาไมไม่
เข้าประชุม แล้วเป็ นร่ ะ ทาไมต้องทาตัวแบบนัน้ แบบนี ้ (น้ าเสี ยงหมัน่ ไส้) ซึ่ งแบบเราก็ พูดไปเลย เรา
ร้องไห้ เราก็ บอกว่า เราไม่อยากอธิ บายให้ใครฟังนะ เพราะล่าสุดเราบอกแม่ แม่บอกว่าเราดูหนัง มาก
เกิ นไป แล้วพวกแกอายุกันแค่เ นี่ย เรายังเด็ กกันแค่เนี ่ย จะมี ใครสักกี ่ คนวะว่าเราต้องเจออะไรบ้ าง
หลังจากเสร็จตรงนัน้ กลายเป็ นว่าเพื่อนหลายคนเข้ามากอดเข้ามาขอโทษเรา บอกว่า เออ ขอโทษนะ
ว่าเราเป็ นแบบนีๆ้ ขอโทษทีเ่ คยด่าเคยเอาไปนิ นทา” (เกรซ)
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ครู
ช่ วยเรื่ องการเรียน
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ส่งผลให้ เยาวชนเกิดปั ญหาหลายด้ าน ซึง่ แม้ จะพบว่า ในการศึกษา
ครัง้ นี ้ ไม่มีครู ที่ช่วยแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยตรง แต่สามารถยื่ นมื อมาช่วยเหลือใน
ด้ านอื่น เช่น การเรี ยน ช่วยให้ เยาวชนมีปัญหาที่ตามมาน้ อยลง เช่น กรณี ของมิ วสิค “อาจารย์ ที่อยู่ใน
ห้องดนตรี เอง คื อผมกับอาจารย์ ทา่ นนีร้ ู้ จกั กันมาก่อนหน้านี ้ อาจารย์ เขารู้นิสยั ผม ว่าผมเป็ นยังไง เห็น
ผมอยู่ห้องดนตรี บ่อยๆ ก็ แปลกๆแล้ว เห็นผมอยู่ห้องดนตรี 8 ชัว่ โมง 9 ชัว่ โมง คื อไม่เข้าเรี ยนเลย ก็
สงสัย ก็ เล่าให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ เขาก็ เข้าไปคุยกับอาจารย์ ที่ปรึ กษา ที ่ปรึ กษาก็ พยายามเก็ บๆไว้ ก็
พยายามมาคุยกับผมโดยส่วนตัว ไปเยี่ยมบ้านด้วย เขาพยายามทาทุกวิ ถีทางให้ผมมี งานส่ง ไม่งนั้ ผมก็
ยังติ ดศูนย์ ติดร. มากกว่านี้ เขาช่วยเรื่องงาน” (มิวสิค)
ตารวจ
ดาเนินคดี
ในกรณีที่เยาวชนรู้ สึกว่าไม่สามารถพึ่งพาพ่อแม่หรื อบอกเรื่ องการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ กบั
ใครได้ เ พราะอับ อาย กฎหมายและต ารวจสามารถทาให้ ก ารรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ค ลี่ ค ลายลงได้
โดยเฉพาะความผิดในประเด็นที่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ “พี ่เขาช่วยสื บ คอยบอกเรา พี ่เขาบอก
ว่าพี ่บอกกี ่ครัง้ แล้วว่าอย่ารับคนแปลกหน้า รู้จกั เขาดี แล้วเหรอ” (กุ๊บกิ๊บ)
สถานศึกษา
มีหน่ วยงานให้ คาปรึกษา
หน่วยงานให้ คาปรึกษาในสถานศึกษาเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อสุขภาพจิตของเยาวชน จากกรณีของ
เกรซพบว่า การมีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทาให้ เธอเข้ าถึงบริ การให้ คาปรึกษา และส่งผลให้ เธอรู้ สึกดี
ขึ ้น ได้ แนวคิดที่จะนาไปจัดการปั ญหา“เป็ นนิ สิตป.โท ป.เอกอ่ะค่ะ ทีเ่ รี ยนด้านจิ ตปรึ กษา จิ ตวิ ทยาอะไร
ยังงี ้ แล้วเขาเรี ยนอยู่ทีน่ นั่ แล้วก็ มีคลิ นิกเพื ่อให้พี่ๆได้เก็ บเคส ให้เด็กในมหาวิ ทยาลัยไปใช้บริ การได้ เขา
ให้คาปรึ กษาได้หมดเลย แบบเครี ยด ไม่สบาย ท้อง อะไรอย่างนี ้ สามารถให้คาปรึ กษาได้หมดเลย”
(เกรซ)
ผู้วิจยั ขอสรุปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงคลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ใน
ตาราง 5 ตามด้ วยภาพประกอบ 6 แสดงกระบวนการช่วงคลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ดังนี ้
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ตาราง 5 สรุปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึ ้น
สถานการณ์
1. ปรั บ ตัวได้ แ ม้ การรั ง แกยัง ไม่
สิ ้นสุด
2. จัดการปั ญหาได้ สาเร็ จ
3. ผู้รังแกยุตไิ ปเอง
4. เหตุการณ์ กลับไปสู่ช่วงรุนแรง
อีกครัง้

เงื่อนไข
บุคคล

สังคม

ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
การสื่อสารความรู้สึก
การเพิกเฉยต่อการรังแก
มองหาความช่วยเหลือ
กลับมาสนใจดูแลตนเอง
ชี ้แจงความจริ ง
พฤติกรรมที่ทาให้ กลับไปสู่ ช่ ว ง
รุ นแรงอีกครัง้
ยอมทาตามเงื่อนไขผู้รังแก

ครอบครัว
เลี ้ยงดูแบบให้ อิสระในการตัดสินใจ
ผู้รังแก
ยุตกิ ารรังแก
ผู้พบเห็นการรังแก
ยุตกิ ารร่ วมรังแกหรื อสนับสนุนผู้รังแก
ครู ช่วยเรื่ องการเรี ยน
ตารวจ ดาเนินคดี
สถานศึกษา มีหน่วยงานให้ คาปรึ กษา
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จากภาพประกอบ แสดงให้ เห็นว่าหลังจากสถานการณ์หลักในช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มี
ความรุ นแรงมากขึน้ และส่งผลกระทบหลายด้ านต่ อผู้ถูกรั ง แก ผู้ถู ก รั ง แกจะมี วิธี การจัดการปั ญหา
(Coping) หลัก ได้ แก่ สื่อสารความรู้สกึ เพิกเฉยต่อการรังแก มองหาความช่วยเหลือ กลับมาสนใจดูแล
ตนเอง ยอมทาตามเงื่อนไขผู้รังแก เงียบไม่ตอบโต้ และชี ้แจงความจริ ง โดยเยาวชนบางรายใช้ ก าร
จัดการมากกว่า 1 วิธีการ หากการรังแกดาเนินต่อเนื่องยาวนาน ผู้ถูกรังแกที่เข้ าสูช่ ่ วงคลี่คลายปั ญหา
ได้ กลับมาสนใจตนเอง เพิกเฉยต่อการรังแก สะท้ อนถึงความสามารถในการกลับมาตังหลั
้ กและดูแล
ตนเองได้ ในขณะเดียวกันการรังแกที่เกิดขึ ้นยาวนานบ่งชี ้ว่าผู้ถูกรังแกหรื อผู้รังแกอาจไม่มีการสื่อสารที่
ดี ดังนันการสื
้
่อสารความรู้สกึ ให้ ผ้ รู ังแกรับรู้ และเข้ าใจ ก็ นาไปสูก่ ารยุติการรังแกได้ ในขณะเดียวกันการ
มองหาความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็ น ครอบครัว เพื่อน นักจิตวิทยา จิตแพทย์ ส่วนใหญ่
จะช่วยดูแลจิตใจและนาไปสูก่ ารปรับตัวต่อปั ญหาได้ ดีขึ ้น แม้ บางกรณีปัญหาจะยังไม่จบสิ ้นก็ตาม หรื อ
การแจ้ งความต่อตารวจก็พบว่าสามารถทาให้ จดั การปั ญหาได้ สาเร็ จ ในกรณีที่ความผิดจากการรั งแก
ในโลกไซเบอร์ สอดคล้ องกับความผิดตามกฏหมายและผู้รังแกมี ลกั ษณะข่มขู่คุกคาม ทาให้ ร้ ู สึก ไม่
ปลอดภัย
ส่วนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิ ดขึ ้นเป็ นวงจรพบว่าการจะทาให้ ปัญหาคลี่คลายได้ ต้ อง
มองหาความช่วยเหลือ เพราะการรังแกที่เกิดขึ ้นเป็ นวงจรสะท้ อนว่าผู้ถูกรังแกไม่สามารถจัดการปั ญ หา
ได้ เองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้ วิธียอมตามเงื่อนไขผู้รังแกที่ทาให้ เหตุการณ์กลับไปสู่ช่วง
ความรุ นแรงอีกครัง้ นอกจากนี ้ ผู้ถูกรังแกที่เผชิญกับวงจรการรัง แกแล้ วสามารถกลับมาสนใจดู แล
ตนเองได้ เช่น กลับมาสนใจสิ่งสาคัญในชีวิตและอนาคตของตนเอง ก็ ทาให้ สามารถปรับตัวได้ แม้ การ
รั ง แกจะยัง ส่ง ผลกระทบอยู่ บ้ า งก็ ต าม ส่ ว นการรั ง แกที่ เ กิ ด กระแสในวงกว้ า ง ยากที่ จ ะควบคุ ม
สถานการณ์เพราะผู้รังแกและผู้สนับสนุนการรังแกมี จานวนมากจนกลายเป็ น “กระแส” ที่รังแกต่อๆกัน
การจัดการปั ญหาด้ วยการเงียบไม่ตอบโต้ ด้วยความรุ นแรง ในที่สุดผู้รังแกจะยุติไปเอง แต่ผ้ ถู ูกรังแก
ต้ องมีพลังใจที่เข้ มแข็ง และดึงตัวเองออกจากสื่อออนไลน์ที่มีเนื ้อหาบัน่ ทอนจิตใจด้ วย ในขณะเดียวกัน
การชี ้แจงความจริ งอย่างตรงไปตรงมาก็ทาให้ การรังแกในวงกว้ างลดความรุ นแรงลงไปได้ ในกรณีที่ถูก
ใส่ร้าย สร้ างข่าวลือ
2.3 ช่ วงหลังผ่ านพ้ นการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
ช่วงหลังการผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นช่วงเวลาหลังการรับรู้ ว่าการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ในเหตุการณ์นนๆได้
ั ้ คลี่คลายไปแล้ ว สิ ้นสุดไปแล้ ว กรณี ศึกษาไม่พบการลงมือของผู้รังแกอีก
ภายใต้ การรับรู้ และบริ บทของตน อย่างไรก็ ตาม เกรซ เป็ นกรณี ศึกษาเดี ยวที่ทาให้ ผ่านพ้ นไปได้ ด้วย
ตัวเองโดยที่ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ว่า ผู้รังแกจะยังด่าทอเธอต่อหรื อไม่ ดังนัน้ การสิ ้นสุดของการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ จึงไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั การยุติพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของผู้รังแก แต่ขึ ้นอยู่กบั วิธีคิดและ
การตัดสินใจของผู้ถูกรังแกด้ วย “สาหรับหนู เขา(ผู้รงั แก)ไม่มีตวั ตนแล้ว หนูทาให้เขาเป็ นอากาศไปแล้ว
แบบใครอ่ะ (ทาท่าเหลี ยวมองหางตา) ไม่อยากพูดด้วยแล้ว คื อเบื ่ออ่ะ หนูไม่รู้ว่าโดนจิ กกัดอยู่มยั้ ไม่ได้
สนใจ” (เกรซ)
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สถานการณ์ ในช่ วงหลังผ่ านพ้ นการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
1. การก้ าวข้ ามประสบการณ์ รังแกผ่ านโลกไซเบอร์
สถานการณ์ในช่วงนี ้เป็ นช่วงที่ปัญหาได้ สิ ้นสุดแล้ วตามการรับรู้ ของเยาวชน สถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นจะเป็ นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและเยียวยาตัวเองเข้ าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ โดยมีสถานการณ์ที่สาคัญคือ การตระหนักในศักยภาพของตน การเห็นคุณค่าในตน การเกิ ด
ความรู้ สกึ ได้ รับความรักและเป็ นที่ยอมรับ การได้ รับกาลังใจ และการเกิดความรู้ สกึ ปลอดภัย มีที่พึ่ง ซึง่
เกิดจากการปรับตัว เยียวยาตัวเอง และการช่วยเหลือจากคนรอบข้ าง
2. การเผชิญกับการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ครั ง้ ใหม่
แม้ ว่าเหตุก ารณ์ รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว แต่ บ างครั ง้ เหตุ ก ารณ์ ครั ง้ ใหม่ก็
เกิ ดขึ ้นอีก ดาว คือตัวอย่างของเยาวชนที่พบการรังแกครัง้ ใหม่หลังจากเหตุการณ์ การรังแกครั ง้ ก่ อน
หน้ าสิ ้นสุดลง เธอกล่าวถึงการถูกรุ่นพี่ด่าๆลอยๆในเฟซบุ๊กว่า “ดาวรู้สึกว่า ชัน้ จะตัง้ ใจสอบ ตัง้ ใจทาทุก
อย่าง เพราะอยากมาที่นี่(จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนื อ) มาให้ไกลจากกรุงเทพอ่ะ อยากเจอสัง คมใหม่ๆ
เราตัง้ ความหวังไว้มากว่า ที่นี่ เราต้องมี สงั คมดี กว่าที ่นนั่ แล้วพี ่ทกุ อย่างมันกาลังไปได้ดี แล้วเราก็ มา
เจอลูปเดิ มอ่ะค่ะพี ่ มันรู้สึกว่าทุกอย่างทีเ่ ราสร้างมามันห๊ายยยยไปหมดเลย ความสบายใจอะไรอย่างนี ้
มันไม่มีเลยอ่ะ กลายเป็ นว่าหนูเป็ นเหมื อนเดิ ม” (ดาว)
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องในช่ วงหลังผ่ านพ้ นการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
1. เงื่อนไขด้ านบุคคล
บุคคลเป็ นเงื่อนไขที่สาคัญที่สุดในการพาตัวเองก้ าวข้ ามปั ญหา ทังในด้
้ านสภาพจิตใจและ
พฤติกรรม
สภาพจิตใจ
พลังใจเข้ มแข็ง
จุดร่วมอย่างหนึง่ ที่พบในเยาวชนที่สามารถเยียวยาตนเองได้ คือการมีพลังใจที่เข้ มแข็ง เสริ ม
กาลังใจตัวเองได้ เช่น เกรซ และ พราว “ตัง้ แต่เด็กแล้ว ถ้ามี เรื ่ องอะไรเข้ามาในชี วิต ก็ ไม่เป็ นไร เดี ๋ยว
มันก็ ผ่านไป พราวก็ บอกไม่ถูกเหมื อนกันว่า ทาไมจิ ตใจพราวถึงแบบผ่านช่วงนัน้ มาได้โดยไม่ได้กระทบ
อะไรกับชี วิตมาก เพราะปกติ ก็เป็ นคนแบบนี ้อยู่แล้ว เป็ นคนที ่รู้สึกว่า ถ้าเราทาอะไรผิ ดพลาดไป เออ
ไม่เป็ นไร เราเริ่ มใหม่ได้” (พราว) “เราเป็ นคนทีม่ ี ภูมิค้มุ กันกับโลกข้างนอกว่าแบบ โอเค ถ้าชัน้ ทาแบบนี ้
แล้วโดนแบบนัน้ คื อคิ ดเองแล้วนะ ให้เรามี ความรับผิ ดชอบต่อตัวเอง” (เกรซ) เป็ นเงื่อนไขสาคัญ ที่
พบว่าแม้ วา่ เยาวชนจะเจอปั ญหาที่รุนแรงแต่ก็สามารถกลับมายืนหยัดได้
พฤติกรรม
เริ่ มกล้ าเผชิญหน้ ากับผู้รังแก
ต้ นข้ าว เคยเป็ นเด็กที่ถูกกดขี่รังแกจากเพื่ อนมาตลอด 2 ปี มักใช้ วิธีวิ่งหนี หลบหนีผ้ รู ัง แกมา
โดยตลอด เพราะผู้รังแกคนนี ้เป็ นเพื่อนผู้หญิงที่ตวั ใหญ่กว่า มักทาร้ ายเธอทังในโลกจริ
้
งและโลกไซเบอร์
ต่อมาเมื่อการรังแกสมัยม.ปลายผ่านพ้ นไป ทังคู
้ ่แยกย้ ายไปเรี ยนในมหาวิทยาลัย แต่บ้านใกล้ กนั ทาให้
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เจอกันบ่อยๆ ในตอนแรกต้ นข้ าว ไม่อยากเจอหน้ าเพื่อนคนนี ้ อยากย้ ายบ้ านไปอยู่หอพักแทนเพื่ อที่ จะ
ได้ ไม่ต้องเจอเพื่อน แต่ต้นข้ าวก็คิดได้ ว่า เหตุการณ์ นนได้
ั ้ สิ ้นสุดลงไปแล้ วและเพื่อนคนนันท
้ าอะไรเธอ
ไม่ได้ อีกต่อไป ต้ นข้ าวจึงเริ่มปรับตัวที่จะเผชิญหน้ ากับผู้รังแกมากขึ ้นและล้ มเลิกแผนย้ ายที่พกั
“สองสามวันก่ อนหนูไปเจอผู้หญิ งคนนัน้ หนูอ่ะใช้เฟซใหม่ หนูก็ไม่ได้ไปแอดเพื ่อนคนที ่รู้ จกั
กับผู้หญิ งคนนัน้ วันนัน้ หนูไปวิ่ งทีส่ วนสาธารณะ เจอผู้หญิ งคนนัน้ กับเพื ่อนสนิ ท หนูก็ไม่ทาสนใจ เดิ น
ไป เขาก็ พยายามวิ่ งนาหน้า เพื ่อนเขาก็ ผิวปากแล้วก็ ยิ้ม แล้วก็ วิ่งนาไป หนูก็ อะไรเนีย่ เราก็ โตแล้วนะ
อยากจะลื ม ว่าเขาทาอะไรไม่ดี กับ เรา เราก็ อยากจะใช้ ชีวิต หนูคิ ด ว่ าถ้ าหนี เ ขาตลอดไปชี วิตก็ ไม่มี
ความสุขนะ หนูก็คิดว่าต้องเข้มแข็ ง ไม่ต้องให้เขามารังแก เคยคิ ดจะไปอยู่หอดี มยั้ อยู่คนละฟากของ
ฝั่ง นัง่ คิ ดทบทวนหลายอย่าง มี เรื ่องหนึ่งดึงมาด้วยคื อเรื ่องญาติ หนู เขาก็ จะไปสอบพยาบาล ก็ เลยคิ ด
ว่าถ้าเขาสอบติ ดจะไปอยู่หอด้วยกันมัย้ เพราะเราไม่อยากเจอเพื ่อนคนนี ้ เพราะเขาทาร้ ายจิ ตใจเรา
เจอเขาทีไรสิ่ งทีเ่ ขาทากับเรา มันเหมือนอะไรเด้งออกมาเลยนะในใจ จี ๊ดค่ะ ไม่อยากจะเจอเลย จะหนี
อย่างเดี ยว ก็มานัง่ คิ ดว่า ถ้าเราหนีเขา เราต้องหนีตลอด เราก็ จะไม่มีความสุขเลย ทาไมเราไม่ อยู่ข อง
เรา แล้วเราก็ สู้ของเราใช้ชีวิตของเราไป เขาจะทายังไงก็ช่ัง เริ่ มมีภูมิค้ มุ กันของตัวเอง”
ปรั บตัวเข้ าสู่สังคม
นอกจากต้ นข้ าว เริ่ มกล้ าเผชิญหน้ ากับผู้รังแกแล้ ว เธอก็ ได้ มีการปรับตัวเข้ ากับสังคมใหม่
เพื่ อนใหม่ในมหาวิทยาลัย การปรับตัวนี ้ทาให้ เธอหลุดพ้ นจากมิ ติชีวิตเดิ มๆของเด็ กที่ต้องวิ่งหนีเพื่อน
เพื่อไม่ให้ ถูกรังแก กลายเป็ นเด็กที่ปรับตัวเข้ ากับสังคม “เราเริ่ มเจอสังคมใหม่ๆ ก็ เริ่ มปรับตัว มันอยู่กบั
สิ่ งที ่เราเจอด้วยอ่ะค่ะ เราก็ วางตัวใหม่ คือ หลังจากเจอเรื ่ องแบบนี ้ เราพยายามทาทุกวิ ถีทาง โดยที ่
แบบเราก็ต้องโอเคขึ้น ทาให้เราเข้มแข็งขึ้นเข้าสังคมให้มากขึ้นค่ะ” (ต้ นข้ าว)
ถ่ ายทอดประสบการณ์ ให้ ผ้ อู ่ นื
การนาประสบการณ์และบทเรี ยนที่ได้ เรี ยนรู้ จากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทาให้ ผ้ ถู ูกรังแกเกิ ด
การคุณค่าในตน และก้ าวข้ ามประสบการณ์ เลวร้ ายไปได้ ดังที่เกรซได้ กล่าวในงานสัมมนาหัวข้ อการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เธอไปเป็ นวิทยากรว่า “คื อเกรซอยากจะบอกทุกคนว่า สุดท้ายมันอยู่ที่ตวั เรา
จริ งๆว่าเราจะเคารพและให้เกี ยรติ ตวั เองแค่ไหน เรื ่องทีเ่ กรซเจอมันทาให้เราต้องหันกลับมามองตัวเอง”
บุคลิกภาพ
บุคลิกภาพบางอย่ างดึงดูดให้ เจอการรั งแกครั ง้ ใหม่
ในกรณี ที่ผ้ ูถูก รังแกเจอเหตุก ารณ์ รัง แกผ่านโลกไซเบอร์ ค รั ง้ ใหม่ ผู้วิจัย พบว่าบุ ค ลิ ก ภาพ
บางอย่างของผู้ถูกรังแกที่มีภาพลักษณ์แปลกแยกหรื อโดดเด่น มากไปหรื อน้ อยไปในสายตาคนรอบข้ าง
เป็ นลักษณะอย่างหนึง่ ที่พบว่า บุคคลเหล่านี ้มักถูกรังแกหลายครัง้ ในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า มิวสิค และ
ดาว มี บุคลิกภาพที่ชดั เจน แตกต่างจากคนอื่น ซึ่งทังคู
้ ่เป็ นเยาวชนที่ถูกรังแกมาตลอด ทังในโลกจริ
้
ง
และในโลกไซเบอร์ “ส่วนมากก็มีแต่ผมอ่ะครับ โดนรังแก ตลอดเลยตัง้ แต่ผมเล่นโซเซี ยล ...ไม่รู้ว่าเป็ น
ปมผมรึ ป่าว ตัง้ แต่อนุบาลมาเลย ผมไม่มีเพื ่อนเลย เพราะปกติ เวลาอยู่โ รงเรี ย น ครอบครัว ผมจะ
แยกตัวไปอยู่คนเดี ยวตลอด บางที ก็คิดอะไรเรื ่ อยเปื ่ อยอยู่คนเดี ยว พิ จารณาตัวเองบ้ างบางที สังเกต
เวลาผมอยู่ในวงดนตรี บางที ก็อยู่กับวงบ้ าง บางที ก็ใจลอย คิ ดอะไรอยู่คนเดี ยว จะเรี ยกว่าผมโลก
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ส่วนตัวสูงก็ ได้ ผมเป็ นคนนึงที ่คนอื ่นชอบมองผมแปลกๆอ่ะ ไม่รู้ว่ามองยังไง เราก็ จะ เฮ้ย ทาอะไรผิ ด
ไปรึ ป่าว” (มิวสิค) และ “ที่จริ งดาวอ่ะโดนเยอะมากเลยนะคะ แต่ถ้าโดนหนักจริ งๆก็ ตอนม.6 อ่ะค่ะ ...
อาจเป็ นเพราะบุคลิ กหนูอ่ะ บ้ าบอ ร่ าเริ งเกิ น คนนอกก็ ไม่รู้จกั อ่ะ เขาก็ อาจจะคิ ดว่า ผู้หญิ งคนนี ้แม่ง
เยอะว่ะ หนูอ่ะเป็ นผู้หญิ งตลกอ่ะ อารมณ์ ดีตลอดเวลาอย่างเนีย่ อ่ะค่ะ” (ดาว)
2. เงื่อนไขด้ านสังคม
ครอบครัว
การเลีย้ งดูแบบให้ อิสระในการตัดสินใจ
เมื่อถามถึงการเลี ้ยงดูและบรรยากาศในครอบครัวของเยาวชน ผู้วิจยั พบว่าเยาวชนที่ผ่านพ้ น
ปั ญหามาได้ ด้วยดี จะมีภมิหลังการถูกเลี ้ยงดูคล้ ายกันคือให้ อิสระในการตัดสินใจเรื่ องส่วนใหญ่ใ นชีวิต
ทาให้ ได้ ลองคิดแก้ ปั ญ หาและผ่านปั ญ หานัน้ มาได้ ด้วยตัวเอง ซึ่ง พราว และ เกรซ เป็ นตัวอย่ างใน
ลักษณะนี ้ “คุณแม่ให้เราลองผิ ดลองถูก แม่ไม่เคยว่าพราวว่าจะเรี ยนอะไร จะทาอะไร แม่ไม่ว่าถ้าเกิ ด
ว่ามันไม่ได้ทาร้ายใครหรื อว่าส่งผลร้ายกับใคร ก็ ทาไป เราก็ เลยเหมื อนแบบเริ่ มเรี ยนรู้ด้วยตัวเองว่า ถ้า
มันผิ ด พลาดไป ก็ ไ ม่เ ป็ นไร เราสามารถดี ล ได้ ” (พราว) “เกรซว่ ามันทาให้เ ราคิ ดเองก่ อนว่ า เราจะ
แก้ ปั ญ หาตรงนี้ย ังไง เหมื อนกับ ว่ าเราได้ เ รี ย นรู้ ม ากกว่ าที ่เ ราให้ค นอื ่ น ช่ วยตั้ง แต่ แ รกอ่ ะ ค่ ะ มันก็
เหมื อนสเต็ปเดิ ม แบบทีเ่ ราถูกเลี ้ยงมา ถูกมัย้ คะ เกรซรู้สึกว่าเจอครัง้ แรก เราทาแบบนีป้ ึ บ เราจะรู้ แล้ว
ว่าผลลัพธ์ มนั เป็ นยังไง พอครัง้ ต่อไปเราก็ จะรู้แล้วว่าจะทายังไง เกรซว่าตรงนีม้ นั ดี กว่า” (เกรซ)
เพื่อน
อยู่เคียงข้ าง ให้ กาลังใจ
จากการศึกษาพบว่าเพื่อนอาจไม่ใช่บุคคลแวดล้ อมที่มีบทบาทเชิงรุ กในการแก้ ปัญหามากนัก
แต่พบว่าเพื่อนเป็ นบุคคลอันดับต้ นๆ ที่เยาวชนเล่าเรื่ องราวว่าพวกเขาผ่านปั ญหามาได้ อย่างไร ซึง่ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นการให้ กาลังใจ ทาให้ ร้ ู สึกว่ามี ค นยอมรับ ปลอบโยนบาดแผลทางจิตใจที่เผชิญมาจากผู้
รังแก “ตอนแรกเราก็ เครี ยดว่า ทาไมเรามี เพื ่อนแค่นี้ แต่พอมองกลับไป ไอ้เพื ่อน 2 คนนี ้ แม่งพากูรอด
ตายมาได้นะเว้ย ” (เกรซ) เช่นเดียวกันกับเกรซ “คื อที ่ผ่านมาได้ทงั้ หมดนะคะ หนูว่าเป็ นเพราะเพื ่อน
หมดเลย คื อทุกคนเอาแต่พูดว่าแบบ เฮ้ยมึ ง ไม่เป็ นไรนะ ถึ งใครไม่รู้ กู ก็รู้ว่าความจริ งเป็ นยังไง มึ งไม่
ต้ องสนใจคนอื ่ นนะ ยัง ไงก็ ย ัง มี พวกกู หนูว่าเพื ่ อนอ่ ะ เป็ นปั จจัย ที ่ส าคัญ มากๆ(เน้นเสี ยง) เลยอ่ ะ
สาหรับหนู ทาให้ผ่านมาได้ เอาจริ งๆหนูร้องไห้ทงั้ วันอ่ะ เพื ่อนก็ คอยกอดคอยปลอบว่าแบบ เออ ช่าง
มัน ยังไงเดี๋ยวก็ จบแล้ว ตัง้ ใจเรี ยนไปดี กว่า อนาคตเรา สนใจเรื ่ องเรี ยนดี ก ว่า ยังเนี ่ยอ่ะค่ะ ” (ดาว)
และเฟรน “อย่างคนนัน้ (ผู้รังแก) เขาก็ เป็ นคนๆเดี ยวอ่ะค่ะ หนูมีเพื ่อน(มองไปที ่เพื ่อนอี ก 2 คนที ่นงั่ อยู่
ด้วย) เพื ่อนก็ บอก เออ ไม่ต้องไปคิ ดมากนะ ยังไงก็ มีเพื ่อนอยู่” (เฟรน)
คนใกล้ ชิดที่ไว้ วางใจ
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ส่งผลให้ เยาวชนบางรายรู้ สกึ ไม่ปลอดภัยในชีวิต หวาดระแวงว่าจะ
ถูกผู้รังแกทาร้ าย ในกรณีของกุ๊บกิ๊บ เธอมองว่าครอบครัว เพื่อน และครู ไม่มีใครสามารถช่วยเธอให้ พ้น
จากผู้รังแกที่ขม่ ขูจ่ ะแฉภาพลับของเธอ แต่คนที่เธอมองเห็นคือรุ่ นพี่ตารวจที่เธอไว้ วางใจทาให้ สามารถ
หลุดพ้ นจากการถูกรังแกครัง้ นันมาได้
้
และรู้ สกึ ปลอดภัยมากขึ ้นที่มีรุ่นพี่คนนี ้เป็ นที่พึ่งยามยาก “เขาไม่
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เหมื อนพวกตารวจทัว่ ไปอ่ะ เขาเป็ นกองปราบปราม เขาบอกว่าถ้ ามีอะไรบอกพี่ได้ นะ ...ถ้ ามันไม่ไหว
จริ งๆก็คงต้ องไปหาพี่เขา” (กุ๊บกิ๊บ)
จิตแพทย์
การให้ รักษาโรคซึมเศร้ า
เยาวชนป่ วยซึม เศร้ าเป็ นกลุ่ม เสี่ ย งต่ อการฆ่าตัวตาย ทัง้ เกรซและต้ นข้ าวเป็ นผู้ป่ วยโรค
ซึมเศร้ าที่รักษาตัวมานานเป็ นปี แล้ ว และยังคงไปพบแพทย์เพื่อรักษา กินยาอย่างต่อเนื่อง ช่วยประคอง
อาการให้ ใช้ ชีวิตปกติและผ่านพ้ นปั ญหาไปได้ งา่ ยขึ ้น “หนูต้องกิ นยา คื อ มันจะมี ยาจาชื ่อไม่ได้แล้ว มี
ตัว C นาหน้า เป็ นสี่เหลี่ยม มี สองอัน อี กอันเป็ นกลมๆคล้ายพาราอ่ะค่ะ ต้องกิ นยาแบบนี ้ก่อนนอน”
(ต้ นข้ าว)
สถานศึกษา
เปิ ดพืน้ ที่สร้ างความตระหนักเรื่ องการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
นอกจากการเปิ ดพื น้ ที่ให้ ความรู้ จะช่วยให้ เกิ ดความเข้ าใจเรื่ องการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มา
ขึ ้นแล้ ว ยังมีส่วนเยียวยา เยาวชนผู้ถูกรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ อีกด้ วย เช่นกรณี ของเกรซ ผู้ที่เป็ นโรค
ซึม เศร้ าและถูก รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ ก ลายเป็ นวิ ทยากรรั บ เชิ ญ เพื่ อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์มาแล้ ว 2 ครัง้ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นงั่ ฟั งการสัมมนาในครัง้ ที่ 2 พบว่าในพืน้ ที่
แห่ง นัน้ นอกจากเธอได้ ใ ห้ ค วามรู้ ต่ อเยาวชนคนอื่ น ยัง ช่วยให้ เ ธอคิ ด ทบทวนและตกตะกอนกั บ
ประสบการณ์ที่ผา่ นมามากขึ ้น
บ่ มเพาะทักษะชีวิตในวัยเด็ก
พราว เป็ นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงความงามในโลกออนไลน์ ชีวิตของเธออยู่ภายใต้ สปอร์ ต
ไลท์ที่ฉายส่องในทุกการกระทาที่ปรากฏขึ ้นในโลกแห่งนัน้ หลายครัง้ ที่พราวเจอคนด่า นินทาต่างๆนาๆ
หลักที่สดุ คือเหตุการณ์ที่ถูกรุมด่าอย่างรุ นแรง ประณามด้ วยความเกลียดชังในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสต
ราแกรม จานวนคนแชร์ กว่าพันคน แต่เธอก็ ผ่านพ้ นมาได้ และสามารถปรับตัวต่อไปในพืน้ ที่แห่ง นัน้
ตามวิถีทางของเธอ เธอบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทาให้ เธอผ่านพ้ นปั ญหามาได้ เสมอนอกจากการเลี ้ยงดูของ
แม่ ก็คือ การศึกษาในวัยมัธยมที่โรงเรียนบ่มเพาะให้ เธอมีความฉลาดทางอารมณ์และตัดสินใจได้ ด้วย
ตนเอง “คื อเหมื อนกับเป็ นที่โรงเรี ย นด้วย อาจจะเป็ นเพราะโรงเรี ย นที ่พราวจบมา เขาจะเน้นด้ านอี
คิ วอ่ะค่ะ เขาจะเน้นให้เด็กกล้าแสดงออก กล้ายอมรับ คื อถ้าผิ ด ไม่เป็ นไร ทาใหม่ได้ คื อไม่ได้มีกฎนะ
ว่านักเรี ยนจะใส่รองเท้าอะไร ทีจ่ ริ งเป็ นโรงเรี ยนรัฐบาลนะ แต่มนั จะมี วนั นึงที ่แบบจะให้ใส่ชดุ อะไรก็ ได้
ไปโรงเรี ยน ทาผมอะไรก็ได้ ทาสีผมอะไรก็ ได้ กระเป๋ าอะไรก็ ได้ คื อไม่ได้ฟิ ค(กาหนด)ว่าจะเป็ นอะไร แค่
เป็ นคนดี ก็พอ ตัง้ ใจเรี ยนก็พอ ตัง้ แต่อนุบาลถึงม.3 โรงเรี ยนเขาก็ ไม่ได้เน้นวิ ชาการ เขาก็ จะให้เด็กทา
อะไรทีเ่ ด็กควรจะทา แต่ให้อยู่ในกรอบ ทุกคนจะรู้ว่าควรอยู่ในกรอบ แบบแต่งตัวอะไรก็ ได้ แต่ไม่มีใคร
แต่งตัวโป๊ มาเรี ยนนะพี่ มันคิ ดได้เอง มันแปลกมาก ทัง้ ๆที ่ไม่มีใครบอก ไม่ได้มีกฎของโรงเรี ยน แต่คือ
กฎคื อ แต่งตัวสุภาพ ทุกคนก็ มีสิทธิ ทาอะไรก็ ได้ทีอ่ ยู่ในขอบเขตของตัวเอง” (พราว)
ผู้วิจยั ขอสรุปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ในตาราง 6 ตามด้ วยภาพประกอบ 7 แสดงกระบวนการช่วงคลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ดังนี ้
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ตาราง 6 สรุปสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
สถานการณ์
1. การก้ าวข้ ามประสบการณ์ รังแก
ผ่านโลกไซเบอร์
2. การเผชิญกับการรั งแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ครัง้ ใหม่

เงื่อนไข
บุคคล
จิตใจ
พลังใจเข้ มแข็ง
พฤติกรรม
เริ่ มกล้ าเผชิญหน้ ากับผู้รังแก
ปรับตัวเข้ าสู่สงั คม
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ ผ้ อู ื่น

สังคม
ครอบครัว
การเลี ย้ งดู แ บบให้ อิ ส ระในการ
ตัดสินใจ
เพื่อน
อยู่เคียงข้ าง ให้ กาลังใจ
จิตแพทย์
การให้ รักษาโรคซึมเศร้ า
สถานศึกษา
เปิ ดพื ้นที่สร้ างความตระหนักเรื่ อ ง
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์
บ่มเพาะทักษะชีวติ ในวัยเด็ก

ช่วงการรังแกในโลกจริ ง เป็ นช่วงที่พบในประสบการณ์ ของกรณี ศึกษาบางราย ส่วนกรณี ที่
เหลือจะเป็ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยไม่ได้ ผ่านการรังแกในโลกจริ งมาก่อน ซึ่งมี บางกรณี ที่การ
รังแกผ่านโลกจริ งและโลกไซเบอร์คู่ขนานหรื อสลับกันไป ดังนัน้ บางกรณีการรังแกในโลกจริ งและโลก
ไซเบอร์ จงึ เป็ นเหตุการณ์ที่เป็ นพลวัตต่อกันและกัน ส่งเสริ มกัน
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ภาพประกอบ 7 กระบวนการช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
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จากภาพประกอบ 7 แสดงให้ เห็นว่าการก้ าวข้ ามประสบการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิ ด จาก
การเริ่ มปรับตัว เยาวชนที่เริ่ มกล้ าเผชิญหน้ ากับผู้รังแกและปรับตัวเข้ าสู่สงั คมได้ จะมี ค วามมั่นใจเกิด
การตระหนัก ในศักยภาพของตน (Self-efficacy) การเยี ย วยาตนเองได้ ต้ องอาศัย พลังใจที่ เ ข้ มแข็ง
สามารถก้ าวพ้ นปั ญ หาและเสริ ม การตระหนัก ในศักยภาพของตนเช่นกัน นอกจากนีพ้ บว่าการได้
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ ผ้ อู ื่นและช่วยเหลือคนอื่นที่เกิดปั ญหาทาให้ ผ้ ถู ูกรังแกเกิดการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (Self-worth) โดยบุคคลรอบข้ างไม่ว่าจะเป็ นครอบครั วและเพื่ อน ซึ่ง เป็ นบุ คคลที่ อยู่ใกล้ ชิด
เยาวชนมากที่สดุ มีบทบาทให้ การช่วยเหลือ ให้ กาลังใจ ทาให้ เยาวชนเกิดความรู้ สกึ ได้ รับความรัก และ
เป็ นที่ยอมรับ (Love and belonging) ได้ รับการเสริ มกาลังใจ (Encouragement) นาไปสูก่ ารก้ าวข้ าม
ประสบการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ไปได้ นอกจากนี ้ยังพบว่าหากเยาวชนมีคนใกล้ ชิดที่ไว้ วางใจ เป็ นที่
พึ่งได้ จะเกิดความรู้สกึ ปลอดภัย (Safety) ลดความหวาดระแวงในอิทธิพลของผู้รังแกและมัน่ ใจว่าจะมี
คนที่ชว่ ยเหลือให้ พ้นผ่านปั ญหา อย่างไรก็ตามเยาวชนบางรายอาจต้ องเผชิญการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ครัง้ ใหม่ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าเยาวชนที่มีบุคลิกภาพบางอย่างดึงดูดผู้รังแก และต้ องเจอปั ญ หา
ในทานองเดิมอีก เช่น บุคลิกภาพเก็บตัว หรื อร่าเริ งเปิ ดเผยมากเป็ นพิเศษ
ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ สรุ ปแผนภาพกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทงหมดตั
ั้
งแต่
้ ช่วงก่อนเกิดการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ช่วงระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ในภาพประกอบ 8 โดยแต่ละช่วงแบ่งตามการรับรู้ ของเยาวชนว่าเหตุการณ์มาถึงจุดเปลี่ย นผ่าน
สาคัญ และแต่ละช่วงมีความทับซ้ อนไม่สามารถแยกออกได้ เด็ดขาด เพราะเป็ นกระบวนการที่มีความ
ต่อเนื่องส่งผลต่อกันและกัน เยาวชนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวจนมาถึงช่วงผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ มาได้ แต่บางรายก็ยงั ติดอยู่ในช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่มีความรุ นแรงเพราะเหตุการณ์ เกิ ด
เรือ้ รังยังไม่จบสิ ้น นอกจากนี ้มีเยาวชนบางรายเจอเหตุการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ครัง้ ใหม่ โดยเส้ นทาง
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์มีความหลากหลายขึ ้นอยู่กบั ประเภทการรังแก การจัดการปั ญหา เงื่อ นไขทาง
สังคมต่างๆ ดังที่นาเสนอไปในข้ างต้ น และการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ด ขึ น้ กับ
บุคคลได้ มากกว่า 1 เหตุการณ์ ขึ ้นอยู่กบั ว่าบุคคลจะจัดการปั ญหานันอย่
้ างไรและบริ บทของเหตุการณ์
เป็ นเช่นใด
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สรุ ปรู ปแบบดาเนินไปของการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ ของกรณีศึกษา
1. เรือ้ รังสะสม
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์แบบเรือ้ รังสะสม มีลกั ษณะการรังแกที่เกิดขึ ้นยาวนาน ค่อยๆเกิดขึ ้น
แต่ ไ ม่ ยุ ติ ล งโดยง่าย มัก พบในการรังแกแบบการด่ าทอ นิ นทา ล้ อเลี ย น(Harassment) การใส่ร้าย
(Denigration) การกีดกันออกจากกลุม่ สังคมออนไลน์ (Exclusion) ซึง่ เป็ นประเภทการรังแกที่พบบ่อย
ลงมือได้ งา่ ยและรวดเร็ว โดยมีลกั ษณะย่อย 3 แบบ ได้ แก่
1.1 เรือ้ รังและสิน้ สุด คือ เหตุการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิดขึ ้นเรื อ้ รัง และในที่สดุ ก็ สิ ้นสุด
ลงแต่ใช้ ระยะเวลายาวนานในการจัดการปั ญหา ได้ แก่ กรณี ของเกรซและต้ นข้ าว ซึ่งพบว่าสาเหตุ ที่
ปั ญ หาเรื อ้ รังนัน้ เพราะผู้รังแกซึ่งเป็ นเพื่ อนในโรงเรี ยนหรื อเพื่ อนในคณะเกิ ดไม่ชอบหน้ า พยายาม
ผลักดันออกจากกลุม่ ใช้ อานาจกดขี่มายาวนานและทังคู
้ ่ก็ป่วยเป็ นโรคซึมเศร้ า โดยที่ในกรณีของเกรซ
เกิดยืดเยื ้อเพราะเกรซกับเพื่อนไม่คุยกันตัวต่อตัว เกรซเองก็ไม่เคยบอกว่าตนเองเป็ นโรคซึมเศร้ า จึงไม่
เกิดการสื่อสารกัน กระทัง่ เรื่องยุติได้ เมื่อเกรซสื่อสารผ่านเวทีเสวนาสร้ างความตระหนักปั ญหาการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ และเริ่ ม ใช้ วิธี คิ ด แก้ ปั ญ หาแบบไม่ ส นใจตัวตนผู้รัง แก จึง ทาให้ ปั ญ หาจบลง รวม
ระยะเวลากว่า 3 ปี ส่วนกรณีของต้ นข้ าว เหตุการณ์เรือ้ รังเพราะผู้รังแกมี อานาจมากกว่าทังในโลกจริ
้
ง
และโลกออนไลน์ ต้ นข้ าวเป็ นฝ่ ายอดทนมาตลอด จนผู้รังแกเลิกรั งแกไปเอง และอยู่ต่างมหาวิทยาลัย
รวมระยะเวลาการรังแกเกือบ 2 ปี

ภาพประกอบ 9 รูปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แบบเรือ้ รังและสิ ้นสุด
1.2 เรื อ้ รั ง ยังไม่ สนิ ้ สุด แต่ ปรั บตัวอยู่กับปั ญหาได้
การรังแกในรูปแบบนี ้เกิดขึ ้นยาวนานเหมือนแบบ1.1 และยังไม่มีสญ
ั ญาณการสิ ้นสุด แต่ผ้ ถู ูก
รังแกสามารถปรับตัวอยู่กบั ปั ญหาได้ ตัวอย่างกรณี เฟรน ซึง่ ถูกเพื่อนสนิทใส่ร้ายต่างๆนาๆว่าเป็ นคนไม่
ดี ขี ้เกี ยจ เห็นแก่ตัว ขโมยของ ซึ่งในระยะแรกเฟรนก็ร้ ู สึกกดดันกับสิ่งที่เกิ ดขึ ้นเพราะผู้รังแกเป็ นเพื่อน
สนิทที่อยู่ห้องพักเดียวกัน แม้ พยายามพูดคุยแก้ ปัญหาแต่ก็ไม่สาเร็ จ ต่อมาเฟรนเริ่ มปรับตัว ย้ ายที่อยู่
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และ เปลี่ยนไปอยู่กบั เพื่อนกลุม่ อื่น แม้ จะรู้ สกึ แย่บ้างและเลิกคบกับผู้รังแก แต่ก็พยายามใช้ ชีวิตต่างคน
ต่างอยู่ ทาให้ เธอใช้ ชีวิตด้ านอื่นๆตามปกติ แม้ ปัญหาจะไม่สิ ้นสุดเพราะผู้รัง แกยัง แอบโพสต์ ด่ า ทอ
ประจา “ถ้าเขาด่ามา หนูก็จะเฟล คิ ดมากอ่ะค่ะ แต่เพื ่อนกลุ่มนัน้ เขาไม่ได้มีบทบาทอะไรในชี วิตหนู
มาก มันก็ จะเป็ นเรื่องจิ ตใจกับสังคม แต่เรื ่ องการเรี ยน การใช้ชีวิตหนูก็ทาตามปกติ ของหนู” (เฟรน)
รวมระยะเวลาตังแต่
้ เกิดเรื่อง จนถึงช่วงเก็บข้ อมูลการวิจยั เป็ นเวลา 4 เดือน

ภาพประกอบ 10 รูปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แบบเรือ้ รัง ยังไม่สิ ้นสุด แต่ปรับตัวได้
1.3 เรือ้ ยัง ยังไม่ สนิ ้ สุด และยังปรั บตัวไม่ ได้
กอล์ ฟ เป็ นกรณี ศึกษาที่แตกต่ างจากคนอื่ นตรงที่ ยอมตามผู้รัง แก ซึ่ง เป็ นเพื่ อนสนิ ทที่สุด
สาหรับเขา แม้ ว่าเพื่อนคนนี ้จะแกล้ งกอล์ฟอย่างไร กอล์ฟก็ยัง อดทนเรื่ องที่เพื่อนด่าทอ ใส่ร้ายลับหลัง
ในกลุ่ม แชท และยังให้ เ พื่ อนมื อถื อทัง้ ที่ เ คยถู ก สวมรอยในเฟซบุ๊ ก มาแล้ ว กอล์ ฟ กล่าวว่าไม่ อยาก
ทะเลาะกับเพื่อนและเพื่อนคนนี ้เป็ นคนที่เขาสนิทมากที่สดุ รวมระยะเวลาตังแต่
้ เกิดเรื่ อง จนถึงช่วงเก็ บ
ข้ อมูลการวิจยั ประมาณ 1 ปี
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ภาพประกอบ 11 รูปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แบบเรือ้ รัง ยังไม่สิ ้นสุด และยังปรับตัวไม่ได้
2. เกิดไว จบไว
การรั ง แกผ่า นโลกไซเบอร์ ใ นรู ป แบบนี พ้ บในการรั ง แกประเภทแบบการด่ า ทอ นิ น ทา
(Harassment) การใส่ร้าย (Denigration) เหมือนแบบแรก แต่มีข้อแตกต่างคือ ผู้รังแกและผู้ถูกรังแกมี
ความสัม พันธ์ ทางสังคมที่ห่างกว่าแบบแรก เป็ นคู่ ค วามสัม พันธ์ แบบคนที่ ร้ ู จัก และไม่ ร้ ู จัก ในโลก
ออนไลน์ หรือหากเป็ นคนรู้ จกั ก็เป็ นเพื่อนร่วมโรงเรี ยนที่ไม่เคยคุยกันมาก่อน ดังนัน้ ความสัมพันธ์ ของ
ทัง้ สองฝ่ ายจึง เป็ นแบบหลวมๆ ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ น ไม่ มี ค วามจ าเป็ นที่ ผ้ ู ถู ก รั ง แกต้ องยอมตาม แต่ มี
ลักษณะเฉพาะคือเกิดกระแสด่าทอ หรื อใส่ร้ายที่รวดเร็ ว รุ นแรงเพราะผู้ถูกรังแกเป็ นคนดังในแวดลวง
สังคมนัน้ การรังแกในลักษณะนี ้เกิดขึ ้นกับ พราว และ ดาว ทังคู
้ ่เป็ นคนที่มีคนรู้ จกั ในวงกว้ างระดับ
โรงเรี ยนและแวดวงความงาม มีคนหมัน่ ไส้ เป็ นทุนเดิม เมื่อเกิดการด่าทอ ใส่ร้ายเกิดขึ ้นเรื่ องก็กระจาย
ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ ว ยากเกินควบคุม ในทางกลับกันเมื่ อคนหมดคนสนใจกระแสเหล่านี ้ก็จะ
ลดลงในระยะเวลาอันสัน้ หรืออาจมี “กระแสพลิก” ที่ทาให้ ขา่ วลือหมดความน่าเชื่อถือก็ ทาให้ ค นแยก
ย้ ายสลายตัวเช่นกัน โดยระยะเวลาที่พบมีตงแต่
ั ้ 2 อาทิตย์ ไปจนถึง 2 เดือน
อย่างไรผลกระทบที่เกิดขึน้ กับพราวและดาวมี มิติของบุคลิก ภาพ (Personality)และตัวตน
(Identity) เข้ ามาเกี่ยวข้ องหลังเกิดเหตุการณ์ สาหรับดาว เรื่ องกระแสข่าวลือว่าแย่งแฟนคนอื่นหรื อถูก
นินทาเสียหายทางชู้สาวบ่อยครัง้ ทาให้ เธอมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป จากคนร่าเริ งกลายเป็ นคนเก็ บ ตัว
มากขึ ้น ไว้ ใจคนยาก สงสัยในตัวตนของตัวเอง “เราอยู่ในช่วงวัยรุ่นมากๆ หนูรู้สึกว่าพอทุกๆอย่างมัน
รวมกันอ่ะ เราก็ จะเริ่ มจับจุดตัวเองไม่ได้ สรุปเราเป็ นใคร เราทาแบบเนี ่ยคื อดี มยั้ เราอยู่ในสังคมแบบ
เนีย่ คื อมันโอเคมัย้ มันสับสนอ่ะค่ะ มันกลายเป็ นว่าเราไม่มีจดุ หมายในชี วิตอ่ะ” (ดาว)
ส่วนพราวก็ทาการสวมทับ ตัวตนในโลกออนไลน์ ( online identity) ด้ วยความคาดหวัง ของ
ผู้อื่น กลายเป็ นตัวตนที่คนอื่นชอบ เพราะหน้ าที่การงาน แม้ หลายครัง้ ไม่ใช่ตวั เธอเองที่แม้ จริ ง “เราไม่
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สามารถพลี สทุกคนได้อยู่แล้ว แต่นีเ่ ป็ นวิ ธีทีแ่ บบจะอยู่ได้อ่ะ เพราะพราวต้องทางานด้านนีไ้ ง ถ้าพราว
ทาตรงนีพ้ ลาดอ่ะ มันก็จะกระทบต่องานด้วย เหมื อนดาราอ่ะพี ่ ทัง้ ๆทีเ่ ราเป็ นคนธรรมดา” (พราว)
ซึง่ ผลกระทบเหล่านี ้ก็เชื่อมโยงกับการถูก รังแกที่ถูกทาร้ ายภาพลักษณ์ ที่ต้องกอบกู้ขึ ้นมาใหม่
หรื อทาให้ ไม่แน่ใจในตัวตนของตนเอง

ภาพประกอบ 12 รูปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แบบเกิดไว จบไว
3. ขึน้ ลงคาดเดาไม่ ได้
รู ปแบบการดาเนินไปของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่คาดเดาไม่ได้ พบในการรังแกแบบการ
ข่มขูค่ ุกคาม (Cyberstalking) หรือ การเปิ ดเผยภาพอนาจารส่วนตัว (Sexting) เกี่ยวโยงกับมิติทางเพศ
ซึง่ การรังแกทัง้ 2 ประเภทนี ้มักมาคู่กนั รวมกันกลายเป็ นการใช้ ภาพอนาจารมาข่มขู่ เพื่อให้ เหยื่อติดกับ
ดักของเงื่อนไขบางอย่างที่ผ้ ูรังแกเรี ยกร้ อง เช่น เงิน การบริ การ การทาพฤติ กรรมที่ผ้ ูรังแกพึ ง พอใจ
การศึกษาครัง้ นี ้พบในกรณีของ มิวสิค กับ กุ๊บกิ๊บ ทังคู
้ ่ตกเป็ นเหยื่อการข่มขูว่ า่ จะแฉภาพโป๊ เปลือยของ
ตน โดยก่อนหน้ าที่จะเกิดภาพนาจารนัน้ ทังคู
้ ่มีพฤติกรรมที่สมุ่ เสี่ยงต่อการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ไม่
ว่าจะเป็ นการดื่ ม สุราจนมึนเมาไม่ร้ ู ตัวว่าโดนเพื่ อนถ่ ายคลิ ป หรื อการคุ ย กับ คนแปลกหน้ าในโลก
ออนไลน์และถูกลวงให้ โชว์หน้ าอก ลักษณะของการรังแกรู ปแบบนี ้อานาจจะอยู่ในมื อผู้รังแก ซึง่ มี “ไพ่
ตาย” คือรูปอนาจาร และบังคับข่มขูใ่ ห้ ผ้ ถู ูกรังแกทาตามใจตน ระดับความรุ นแรงของเหตุการณ์ จะพุ่ง
ขึ ้นอย่างรวดเร็ วเมื่อมีการโชว์ภาพเพื่อข่มขู่ในครัง้ แรก และอาจลดลงเมื่ อผู้รังแกทิ ้งระยะการข่มขูห่ รื อ
เมื่ อผู้ถูกรังแกได้ ทาตามเงื่อนไขแล้ ว แต่จะรุ นแรงขึ ้นมากอีก เมื่ อนาภาพมาขู่อีก หรื อปล่อยภาพนัน้
ออกไปจริงๆ
“การที ่เราทาอะไรพลาดไปตอนที ่ไม่มีสติ เนี ่ย มันเป็ นอะไรที ่กู่กลับไม่ได้อยู่แล้ว สมมุติคนที ่
แกล้งเรามี สิ่งนัน้ อยู่แล้ว เราจะไปต่อกรอะไรกับเขาไม่ได้เลย มองไปทางไหนคนอื ่นเขาก็ ช่วยเราไม่ได้
เลย” (มิวสิค)
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“พอให้(เงิ น 1,000)ไป เขาก็ แคปมาให้ดูว่าลบ(รูปโชว์ หน้าอก)แล้วนะ ดูจากอัลบัม สักพักนึง
ผ่านไปเดื อนสองเดื อน มันก็ กวน มันกวนตี นอ่ะ มันก็ บอกว่า อุ้ย ลื มไป มัน(รูป)ยังมี อยู่นะ” (กุ๊บกิ๊บ)
การรังแกรูปแบบนี ้ไม่งา่ ยที่จะจัดการ หากผู้ถูกรังแกติดกับดักข้ อเรี ยกร้ องของผู้รังแกแล้ ว ใน
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการรังแกแบบขึ ้นลงคาดเดาไม่ได้ จะเกิ ดเป็ นวงจร จนกว่าจะเกิ ดการแก้ ปัญหา
อย่างเด็ ดขาด เช่น แจ้ งความดาเนินคดี หรื อ ผู้รังแกยุติการข่ม ขู่ไปเองเพราะปล่อยภาพไปแล้ วและ
ไม่ได้ เอาภาพที่เก็บไว้ มาปล่อยอีก

ภาพประกอบ 13 รูปแบบการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แบบขึ ้นลงไม่แน่นอน
ผลกระทบจากการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
1. ซึมเศร้ า
จากผลการศึกษาพบกรณีเยาวชนที่ได้ รับผลกระทบจากการถูกรังแกในโลกจริ ง พร้ อมกับผ่าน
โลกไซเบอร์จนป่ วยเป็ นโรคซึมเศร้ า 1 ราย ซึง่ รายนี ้ถูกรังแกในโลกจริ งเป็ นหลักและถูกรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ร่วมด้ วย “การที ่หนูโดนแกล้งบ่ อยๆ มันก็ เป็ นปมในจิ ตใจหนูนะ หวาดระแวงว่าจะโดนเขาแกล้ง
อี กมัย้ จะมี คนไม่ชอบเราอี กมัย้ เราไม่มีความสุขเลยในชี วิตช่วงนัน้ ค่ะ หนูไม่อยากไปโรงเรี ยนเลยนะ
หนูพยายามทาตัวตื ่นสาย ทายังไงก็ ได้ให้ห่างจากเพื ่อนกลุ่มเนี ๊ย ...หมอวิ นิจฉัยว่าหนูเป็ นโรคซึมเศร้า
ตอนนีก้ ็ กินยาตลอด แต่ถ้าไม่กินยาก็จะกลับมาเป็ นเหมื อนเดิ ม” (ต้ นข้ าว)
ส่วนเกรซ ที่ เ ป็ นโรคซึม เศร้ าอยู่ก่อนแล้ ว และเมื่ อถู ก รั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ก็ทาให้ อาการ
ซึมเศร้ าถูกกระตุ้นให้ หนักยิ่งขึ ้น “ตอนนัน้ มี ภาวะซึมเศร้ากาเริ บอี ก แล้วแบบหนักทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยเป็ น คื อ
แบบข้าวเนีย่ กิ นไม่ได้เลย นอนก็นอนไม่หลับเลย ไปเรี ยนไม่ได้ ไม่มีสมาธิ ดูหนังก็ ดไู ม่ได้ สิ่ งทีเ่ ราชอบ
ทาก็ ทาไม่ไ ด้เ ลย เพื่อนคนนี้ม าพู ด กับ เราแบบนี ้ คื อแบบได้ ยิ นแล้ วร้ องไห้เ ลย คื อด้ วยเรามี ภาวะ
(ซึมเศร้า) แบบนีด้ ้วย” (เกรซ)
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2. เป็ นส่ วนที่หนึ่งที่ทาให้ ฆ่าตัวตาย
การวิจยั ในครัง้ นี ้พบกรณีศึกษารายหนึง่ ที่ตดั สินใจฆ่าตัวตาย เพราะถูกทาร้ ายร่างกายในโลก
จริ งซ ้าๆเป็ นหลัก และถูกข่มขู่ กีดกันจากสังคมออนไลน์ จนกระทัง่ ทนต่อความทุกข์ไม่ไหว “หนูก็มา
เจอสังคม มาเจอเพื ่อนทีไ่ ม่ชอบ มารังแก มาแกล้งแรงๆอย่างนี ้ แล้วมี วนั นึง คื อหนูไม่มีอะไร คื อชี วิตอ่ะ
ไม่อยากจะอยู่แล้ว แล้วก็ ตดั สิ นใจกรอกยา(พาราเซตามอล)มันเลย คื อในใจอ่ะไม่อยากตาย แต่ไม่
อยากจะอยู่แล้ว วันนัน้ หนูก็เดิ นไปหาแม่ แล้วแม่ก็สงั เกตว่าปากหนูเริ่ มคล้ า หน้าหนูเริ่ มคล้ าเขี ย วๆ
แล้วแม่ก็เลยไปทาอะไรมา หนูก็เลยบอกว่าไปกิ นยามา แม่ถามว่ากิ นเท่าไหร่ หนูก็บอกว่า เกื อบหมด
กระปุก ฟังเท่านัน้ เขาตกใจมาก เขารี บพาหนูไปโรงพยาบาล” (ต้ นข้ าว)
3. ผลกระทบทางจิตใจ
จากการศึก ษาพบว่า กรณี ศึก ษาทัง้ 8 ราย ได้ รับ ผลกระทบจากจิ ต ใจทัง้ สิ น้ ไม่ ว่าจะเป็ น
เครี ยด เศร้ า หวาดระแวง อับอาย ไม่มีความสุข ไม่สบายใจ เจ็บปวด ตัวอย่างเช่น “มันไม่ค่อยสบายใจ
กระวนกระวาย ไม่มีความสุขเลยอ่ะค่ะพี ่ ตลอดเวลาเลยอ่ะ มันเหมื อนมี อะไรหนักๆอยู่ที่หวั อ่ะค่ะ หนู
รู้สึกว่าหนูเศร้าอ่ะ” (ดาว)
4. ผลกระทบทางสังคม
ในกรณีที่การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีการเผยแพร่ ข้อมูลความลับที่น่าอับอายของผู้ถูกรังแก
หรื อเกิ ดการใส่ร้ายป้ายสี สร้ างข่าวลือ ก็ ส่งผลทาให้ ผ้ ถู ูกรังแกเสื่อมเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ เสียหาย
ถูกคนรอบข้ าง หรื อคนในวงสังคมเกลียดชัง ดูถูกดูแคลน ดังกรณี ของพราว ผู้มีอาชีพอิ สระเป็ นคนโป
รโมทสินค้ าออนไลน์ และถ่ายทอดไลฟ์ สไตล์สว่ นตัว เป็ นคนมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ได้ โพสต์เกี่ยวกับ
สิทธิ ประโยชน์ของตนเกี่ยวกับการซื ้อสินค้ าแบรนด์ หนึ่ง ทาให้ คนหมั่นไส้ คิ ดว่าดูถูกคนอื่นที่เป็ นคน
ธรรมดาไม่มีสิทธิพิเศษ “คื อพราวพูดตาม fact ตามความจริ งอ่ะ แต่ว่าเขาคิ ดในแง่ร้ายกว่าพราวไป
แล้ว อาจจะคาพูดของพราวทีม่ นั ดูแรงมาตลอดด้วย ก็ เลยแบบ เฮ้ย อี นีม้ นั ด่าอ่ะ คนก็ เลยเริ่ มด่าพราว
หนักมากๆ ตัง้ แต่วนั นัน้ เลยด่าเยอะมากค่ะพี ่ แบบ มึงทาตัวสูงส่งมาจากไหนเหรอ ไม่เห็นรู้จกั ไม่เห็น
จะดังเลย มี ตวั ตนเหรอ คื อก็ ด่าค่อนข้างแรง ก็ มีคาหยาบคาย ด่าพ่อด่าแม่ ด่าไปทุกอย่าง แล้วคนก็
แชร์ กนั ว่าทาไมเป็ นแบบนี ้ ทัง้ ๆทีเ่ ขาไม่ได้รู้ทีม่ าทีไ่ ป แค่แคปไปโพสต์ กลายเป็ นว่าพราวเป็ นคนหยาบ
คาย เป็ นคนรุนแรง เป็ นคนพูดจาแย่อ่ะ เขาก็ ด่ากันทัง้ ที ่ไม่ได้มูลเหตุอะไรเลย บางคนก็ ด่าเอาสะใจ
อย่างเนีย่ อ่ะค่ะ ไม่รู้จกั พราวด้วยซ้ า คนก็ แชร์ กนั ไปเยอะอ่ะค่ะ ทัง้ เฟซบุ๊ก อิ นสตาแกรม ทวิ ตเตอร์ ก็โดน
ด่า ก็ ยงั มี คนเกลี ยดพราวอยู่จนถึงทุกวันนี”้ (พราว)
5. ผลกระทบต่ อตัวตนและบุคลิกภาพ
นอกจากผลกระทบที่กล่าวมา การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ยังกระทบต่อตัวตนและบุคลิกภาพ
อีกด้ วย ดังเช่น กรณีของมิวสิคซึง่ ถูกเผยแพร่ ภาพที่ตนเองไม่ใส่เสื ้อผ้ า ทาให้ เขาแยกตัวออกจากสังคม
และใช้ การหนีปัญหาเป็ นทางออก ทาให้ บุคลิกภาพที่ค่อนข้ างเก็บตัวอยู่แล้ วยิ่ งเก็บตัว แยกจากสังคม
มากยิ่งขึ ้น “โลกส่วนตัวสูงกว่าเดิ มอี กครับ บางทีผมหนีปัญหาจริ งๆ หนีมาตลอดเลย มันเหมื อนภูมิแพ้
อ่ะพี ่ ภูมิแพ้อ่ะมันจะถูกกดด้วยภูมิต้านทาน ถ้าภูมิต้านทานต่ าลง ภูมิแพ้ก็จะแสดงอาการ แต่ช่วง
หลังๆนีผ้ มพยายามจะสู้กบั ปัญหามากขึ้นแล้ว” (มิวสิค) ส่วนกรณีของดาว ผู้ที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีทางทวิต
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เตอร์ วา่ แย่งแฟนคนอื่น หรือถูกนินทาทางเฟซบุ๊กว่าเป็ นผู้หญิงใจง่าย ชอบเข้ าหาผู้ชาย ก็สง่ ผลกระทบ
ให้ เธอ แยกตัวออกจากสังคม แม้ แต่เพื่ อนสนิท ทาให้ เธอมี บุคลิกเก็บตัว ไม่ไว้ วางใจใครง่ายๆ ต่างกับ
ในอดี ตที่เป็ นคนสดใสร่าเริ ง เข้ ากับคนง่าย “ตัวตนเราเปลี ่ยนค่ะ อย่างเราเป็ นคนเอนจอย เข้าสังคม
อะไรอย่างนี้ แต่พอมันเกิ ดอย่างนี้ขึ้นมา เราก็ ไม่ค่อยกล้าไปอะไรกับคน เราไม่รู้ ว่าเขาคิ ดอะไรอยู่ ไม่รู้
ว่าเขาอ่ะ ไปฟังหรื อไปได้รบั สารอะไรมาบ้ าง เราก็ แบบอยู่ในโลกของเราดี กว่า เก็ บตัวมากขึ้น ไม่ไว้ใจ
ใคร” (ดาว)
6. ผลกระทบต่ อการเรียน
จากการศึกษาพบว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ส่งผลให้ เยาวชนมี ผลการเรี ยนตกต่ า ดังเช่น
กรณีของมิวสิค ซึง่ ไม่ยอมเข้ าห้ องเรียน หลบๆซ่อนๆในห้ องซ้ อมดนตรี อยู่ 2 ปี ทาให้ ติด 0 ติด ร. หลาย
วิชาจนเกือบเรียนไม่จบมัธยมปลาย กว่าจะฮึดสู้กลับมาแก้ ผลการเรี ยนได้ ก็เกือบสายเกินไป “เพราะผล
จากม.4 นี่แหละครับ เหตุการณ์ที่คนแชร์ ภาพ(ภาพไม่ใส่เสื ้อผ้า เซ็ นเซอร์ ตรงอวัยวะเพศ)ลงไปในไลน์
กรุ๊ปห้อง มันเลยทาให้ผมแบบ โอเค ไม่เข้าเรี ยน เลยทาให้ผมไม่มีคะแนนจากการเข้าเรี ยนเลย มันเลย
ทาให้ผมติ ดศูนย์ ติ ด ร. เฉลี ่ยรวมกันแล้วอ่ะ 20 ตัว” (มิวสิค) ส่วนบางรายไม่มีสมาธิในการเรี ยน ขาด
เรี ยนบ่อย เรียนไม่ทนั เพื่อน เกือบถูกไล่ออกจากโรงเรี ยน
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ส่ วนที่ 3 แนวทางป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
ตังแต่
้ ปรากฏข่าวสารและงานวิจยั เชิงสารวจที่เป็ นหลักฐานยื นยันว่าปรากฎการณ์ รัง แกผ่าน
โลกไซเบอร์ ได้ เกิดขึ ้นในประเทศไทย การป้องกันแก้ ไขปั ญหาในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย
สังคมที่เป็ นรู ปธรรมยังมีน้อยมาก งานวิจยั ชิ ้นนี ้พยายามเป็ น ส่วนหนึ่งที่เติมเต็ มช่องว่างดังกล่าว โดย
ศึ ก ษาจากเยาวชนที่ เ คยมี ป ระสบการณ์ รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะจากผู้ มี ค วามรู้ ในทางวิ ช าการและ
ปฏิบัติการ ได้ แก่ นักวิชาการ นักวิจยั และนักจิตวิทยาให้ คาปรึ กษาปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
จานวน 4 ท่าน และนาเสนอผลการศึกษาในส่วนที่ 3 แนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ ดังต่อไปนี ้
3.1 แนวทางป้ องกันปั ญหาการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
ผลการศึกษาที่นามาประกอบการวิเคราะห์แนวทางป้ องกันปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
คือ สถานการณ์และเงื่อนไขในช่วงก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยแบ่งเป็ นด้ านบุคคลและสังคม
ด้ านบุคคล
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนที่ตกเป็ นผู้รังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้ าน
ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ได้ แก่ คุยกับคนแปลกหน้ า เปิ ดเผยรหัสผ่านมือถือ ให้ เพื่อนยืมมือถือโดย
ไม่ได้ เฝ้าระวัง ใช้ แอพพลิเคชัน่ ที่มี GPS ให้ คนแปลกหน้ าเข้ าถึงได้ ง่าย ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆได้ แก่
การเมาสุราจนขาดสติทาให้ ปกป้องตัวเองไม่ได้ นอกจากนี ้ ยังเป็ นด้ านความคิดรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ได้ แก่
คิดว่าการมีพฤติกรรมเสี่ยงเพียงครัง้ เดียวไม่นา่ จะเกิดเรื่ องร้ ายแรง และ หลงคิดว่าผู้รังแกมีภาพลักษณ์
ที่นา่ เชื่อถือ จะเห็นได้ วา่ ผู้ถูกรังแกมีพฤติ กรรมเสี่ยงไม่ได้ ระมัดระวังความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และ
มีความคิดประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่วนในด้ านบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมของเยาวชนที่ชกั นาการการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ไม่วา่ จะเป็ นการพูดตรงไปตรงมา การกล้ าแสดงออก บุคลิกร่าเริ งเข้ าถึงง่าย ทา
ตัวแตกต่างไปจากกลุ่ม โพสต์สิ่งของราคาแพงทาให้ น่าหมัน้ ไส้ หรื อโพสต์ ข้อความที่ทาให้ ผ้ รู ังแกไม่
พอใจ
แนวทางการป้ องกัน
1. เยาวชนต้ องตระหนัก เกี่ ย วกับ ประเด็ นความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์ รั ก ษาความลับ
รหัสผ่าน ปกป้องข้ อมูลส่วนตัวในมื อถื อ กล้ าสื่อสารเพื่ อรัก ษาสิทธิ ความเป็ นส่วนตัวของตนเอง ไม่
ประมาทไว้ ใจใครโดยง่าย แม้ แต่เพื่อนที่สนิทและไว้ ใจที่สดุ ก็อาจกลับกลายเป็ นผู้รังแกใกล้ ตวั ที่เห็นหน้ า
กันทุก วัน สอดคล้ องกับ ผู้เ ชี่ย วชาญกล่าวว่า “มันใกล้ ต ัว เด็ ก ๆ ก็ เ ล่ นโซเซี ย ลเยอะ ที ่จริ ง เฟซบุ๊ ก
กาหนดให้เด็กเกิ น 13 ปี ถึงจะสมัครได้ แต่เด็กๆ ก็ โกหก บางทีพ่อแม่ก็สมัครให้ลูก เรื ่องนีก้ ็ นา่ กังวลนะ
ผมคิ ดว่าเด็กก็เล่นได้แต่ต้องมีทกั ษะในการเล่นว่าทาได้มากน้อยแค่ไหน ทาแบบไหนไม่ผิด พรบ.คอม
หรื อไม่ทาให้คนอื่นเดื อดร้อน อย่างกิ จกรรมที ่เราลงไปโรงเรี ยน เราก็ เปิ ดคลิ ปขี ้มกู (คลิ ปรณรงค์ สร้าง
ความตระหนักเรื่องการรังแกในโลกไซเบอร์ เนือ้ หาเกี ่ยวกับผู้ถูกรังแกโดนถ่ายคลิ ปกิ นขี ้มูกตัวเอง)เราก็
ให้เด็กแบ่งกลุ่มจะแบ่งว่าแชร์ หรื อไม่แชร์ แล้วมาแลกเปลี ่ยนกัน เราก็ จะเห็นความคิ ดของเขาว่าเขาคิ ด
ยังไง แต่เราจะไม่ตดั สิ นเขาก่อนนะว่าผิ ดหรื อถูก พอเด็กได้เรี ยนเรื ่องนีก้ ็ จะได้เรี ยนเรื ่องการเอาใจเขาใส่
ใจเรา เห็นใจกัน หรื อในชุดกิ จกรรมก็ จะพูดถึงปั้นหุน่ การให้จบั คู่กนั อี กฝั่งหนึ่งเป็ นดิ นเหนียว อี กคนให้
ปั้ น ดิ นเหนี ยวก็ ต้องยอมปั้ นอย่ างเดี ยว มันจะเห็นว่ าเชื ่ อมโยงการรัง แกได้ เช่น คนรังแกเขามี สิ ทธิ์

144
ปฏิ เสธหรื อเปล่า เราเป็ นคนปั้นเราสนุก แต่เขาสนุกด้วยมัย้ เด็กๆ ก็ จะเห็นเรื ่ องการเอาใจเขาใส่ใจเรา
เคารพความแตกต่าง ซึ่งตรงนีเ้ ด็กขาดเรื ่องนี ้ เราก็ มาเสริ มเรื ่องนี ้” (ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1)
สอดคล้ องกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่าน “เด็ กต้องสื ่อสาร บอกกับเพื ่อนดี ๆว่า เรารู้ สึกไม่สบายใจ
ยังไงที ่เธอทาแบบนี้ ถ้าเป็ นเพื่อนกันจริ งๆ ก็ ต้องรับฟัง แต่ถ้าบอกแล้ว สื ่อสารดี ๆแล้ว เขาไม่ฟัง อันนี ้
ต้องลองให้เปลี ่ยนกลุ่มเพื ่อนดูมยั้ เด็กต้องเรี ยนรู้ ปรับตัวว่าในสังคมมี คนหลายแบบ เราไม่จาเป็ นต้อง
อยู่กบั เพื ่อนกลุ่มเดิ มๆทีท่ าร้ายเราก็ ได้ เด็ก แสดงว่าเขายังไม่มีวิธีการสื ่อสาร เขาสามารถทีจ่ ะปกป้อง
สิ ทธิ์ ของเขาได้ อาจจะพูดพร้อมๆ กับเพื ่อนคนอื ่นๆ สื ่อสารตรงกับความรู้สึก” (ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 2)
2. เยาวชนควรเคารพในความแตกต่ างด้ านบุ ค ลิก ภาพและการแสดงออกของเพื่ อนและ
บุ ค คลอื่ น รู้ จัก ยับ ยัง้ ชั่งใจในการกระทาของตนเอง ไม่ ใ ห้ อคติ ก่ อความเสี ย หายให้ ผ้ ูอื่น และต้ อง
พิจารณาด้ วยว่าอคติที่เกิดขึ ้นจากตัวตน กิจกรรม การแสดงออกของอีกฝ่ าย เป็ นสิ่งที่เห็นในด้ านเดี ยว
โดยขาดบริ บทแวดล้ อมอื่นๆ สอดคล้ องกับแนวคิ ดเกี่ ยวกับการจัดการอคติ และควบคุม ตนเองของ
ผู้เชี่ยวชาญรายหนึง่ ว่า “ที ่จริ งเราไม่มีสิทธิ์ ที่จะละเมิ ด มันกระทบสิ ทธิ์ พื้นฐาน แทนที ่จะให้ใครเปลี ่ยน
บุคลิ ก เราควรจะรณรงค์ไม่ให้รงั แก ให้เคารพสิ ทธิ พื้นฐานคนอื ่น เขาจะมี บุคลิ กยังไงไม่ใช่สิ่งทีผ่ ิ ด ต้อง
เปิ ดใจกว้าง ถ้าไม่ชอบก็ ไม่ชอบได้ ก็ อยู่เฉยๆ ไม่ต้องไปรังแกเขา คนเราไม่ควรมี ใครควรโดนรังแก”
(ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 3)
3. เยาวชนควรเรี ยนรู้ และพัฒนาตัวตนให้ แข็งแกร่ ง รับมื อกับปั ญหา บางครัง้ การรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์นนยากที
ั้
่จะควบคุมบริบทแวดล้ อม ทังผู
้ ้ รังแก ผู้สนับสนุนการรังแก หรื อปั จจัยอื่นๆ แต่การ
มีพลังใจเข้ มแข็งและมีตวั ตนที่แข็งแกร่งจะช่วยลดผลกระทบจากปั ญหาที่ต้องเผชิญได้ ดังผลการศึกษา
ที่มีเยาวชนบางรายใช้ พลังใจภายในที่เข้ มแข็งผ่านพ้ นปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สอดคล้ องกับ
ทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ “สังเกตมัย้ ว่า เด็กทีเ่ สี ่ยง จะมี ปัญหาเรื ่ อง Self เข้ามาเกี ่ยวข้องด้วย เด็กต้องมี
พลังเข้มแข้งทางใจ ถ้าเขาทาได้ อันนี้จะเป็ นบทเรี ยนที ่สาคัญสาหรับเขา เพราะชี วิตข้างหน้าเขาจะ
เผชิ ญอะไรอี กเยอะ ถ้ า เขาสามารถแก้ ปั ญ หาด้ ว ยตั ว เองจะเป็ นประสบการณ์ ในอนาคต
ถ้าเขาลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองได้ ต่อไปเขาจะเข้มแข็งมาก” (ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 2)
ด้ านสังคม
1. ครอบครัว
ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวที่ ขาดความเอาใจใส่ มี ลกั ษณะการเลี ้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลย เยาวชนรู้ สึกว่าพ่อแม่ไม่รัก ไม่เข้ าใจ ขาดการสื่อสารที่ดีในครอบครัว เยาวชนขาดความผูกพัน
ใกล้ ชิด(Attachment) ทาให้ เยาวชนรู้ สึกโดดเดี่ ยวและหันไปหาแหล่งคลายเหงาในโลกออนไลน์ เช่น
Bee talk ซึง่ เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่ชกั นาการรู้ จกั กับเพื่อนใหม่ และสามารถนัดพบเพื่อนใหม่ที่ออนไลน์อยู่
ในพื ้นที่ใกล้ เคียงกันได้
แนวทางการป้ องกัน
ครอบครัวควรสื่อสารกับเยาวชนในเชิงบวก ทาให้ เยาวชนรู้ สกึ ว่าตนเองมี ที่พึ่ง สามารถพูดคุย
กับพ่อแม่ได้ ให้ ความรักและเอาใจใส่เยาวชน สิ่งเหล่านี ้เป็ นต้ นทุนชีวิตของเด็กที่ ครอบครัวต้ องมอบให้
ตังแต่
้ เยาว์วยั ซึง่ จากการศึกษาก็พบว่ามีกรณีศึกษาบางรายที่ร้ ู สกึ ไม่สนิท หรื อมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั
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พ่อแม่มาก่อน เกิดการทะเลาะเบาะแว้ ง หนีออกจากบ้ าน บางรายไม่เคยกอดกันเลย แต่เมื่ อพ่อแม่
เปลี่ยนท่าทีและวิธีสื่อสารกับลูก ก็ทาให้ ลกู เปิ ดใจยอมรับและกลับมาสื่อสารกับพ่อแม่มากขึ ้น เช่นกรณี
ของกอล์ฟ “หนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื ่อน เราไปอยู่วนั นึง เรากลับบ้าน เราไปเห็นแม่นอนร้ องไห้อยู่
กับพ่อ ทัง้ ชี วิตเราไม่เคยเห็นพ่อแม่ร้องไห้เลย ด้วยความที ่พ่อแม่เป็ นคนเข้มแข็ง พอเราเห็นเขาร้ องไห้
เราก็ รู้เลยว่า เออ เขารักเราจริ งๆ พอเราเข้าไปในบ้าน แม่ก็บอกว่า เออ แม่ขอโทษนะลูก มี อะไรแม่จะ
พูดดี ๆ มี อะไรเรามาพูดกันให้เข้าใจนะ เราก็ บอกว่า บางวิ ชามันยากนะ อยากให้เข้าใจด้วยนะ แม่ก็
บอกว่าที่แม่อยากให้สอบได้คะแนนดีๆ ก็ เพราะว่าอยากให้เข้าเรี ยนในที ่ดีๆ ทาให้เรามานัง่ คุยกันมาก
ขึ้น แต่ก่อนผมไม่คยุ กับแม่เลย เพราะเขาเขี ้ยว แต่พอเหตุการณ์ นี้ ผมก็ เข้าใจแม่มากขึ้น แม่ก็เข้าใจผม
มากขึ้ น” (กอล์ฟ) หรื อ เกรซ “ถ้าถามสนิ ทกับที ่บ้านมัย้ ก็ เพิ่ งมาแสดงความรักต่อกันแบบไม่เคอะเขิ น
ตอนเกรซเรี ย นอยู่ ม .ปลาย ตอนนัน้ เป็ นครั้ง แรกที ่ก อดแม่ หลัง จากนัน้ มาเราก็ รู้ สึ ก เฮ้ ย ก็ ดี นี่นา
หลังจากนัน้ เราก็ สนิ ทกันมากขึ้ น เล่นกันได้ แม่ก็เป็ นคนตลกมากขึ้ น ไม่รู้ทาไมเหมื อนกัน พอเราป่ วย
แม่ก็เป็ นคนพาไปหาหมอ เราก็ รู้สึกว่า เออ เขารักเรามากนะ” (เกรซ) เป็ นตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นว่าหาก
เปลี่ยนการสื่อสารและแสดงความรักต่อกันมากขึ ้น เยาวชนและครอบครัวก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ ้นได้
2. ครอบครัว สถานศึกษา หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ผลการศึกษา
จากผลการศึก ษาในส่วนเงื่อนไขส่วนบุ ค คลพบว่า เยาวชนขาดความรู้ และทัก ษะความ
ปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การปกป้องตัวเองจากคนแปลกหน้ า และการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิ ดจาก
การมี อคติ หมั่นไส้ ไม่ชอบหน้ า หรื อมีเหตุขดั แย้ งกัน นอกจากนี ้พบว่าเยาวชนที่ประสบการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ที่ค่อนข้ างรุนแรง เช่น ถูกรุมด่าประณามท่วมท้ นจากคนนับพัน ผ่านพ้ นปั ญหาได้
การป้ องกัน
เยาวชนต้ องได้ รับ ความรู้ เกี่ ยวกับ ประเด็ น ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Digital safety)
อย่างเร่ งด่วน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทักษะความฉลาดทางดิจิทลั (Digital intelligence) โดยความรู้ และ
ทักษะที่สาคัญ คือ การปกป้องข้ อมูลดิจิทลั และการปกป้องตัวเองจากการล่อลวงของคนแปลกหน้ า
เช่น การจัดกิจกรรมสร้ างความตระหนักการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในห้ องเรี ยน ดังที่ครู โรงเรี ยนมัธยม
แห่งหนึง่ พยายามให้ ความรู้เยาวชน “คิ ดว่าเป็ นการพยายามให้ความรู้เด็ก เวลาทากิ จกรรม หรื อโฮมรูม
เนี ่ย เราก็ เอาสอดแทรกเข้าไป ทุกวันนี ้พยายามทาอยู่ เช่น เวลาไม่ชอบเพื ่อน แล้วเราไปรังแกเพื ่อน
แบบนัน้ มันจะทาให้เพื ่อนรู้สึกยังไง” (ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 4)
นอกจากนี ้ ควรเสริ มสร้ างทักษะชีวิต (Life skill) ซึ่งเป็ นทักษะการปรับตัวที่มีประสิทธิ ภาพ
เมื่ อเจอปั ญ หาหรื อเรื่ องท้ าทายในชีวิต ซึ่ง จากการวิ จัย พบว่าทักษะส าคัญ ที่ จาเป็ นต่ อการป้องกัน
ปั ญ หาการรังแกผ่า นโลกไซเบอร์ คื อ ทัก ษะการสื่ อสารอย่ า งสันติ (Non-violent communication)
ทักษะการตัดสินใจ (Decision-making) การจัดการปั ญหา (Coping) ที่เหมาะสม และทักษะการอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่น เช่น ความรู้สกึ เห็นอกเห็นใจ (Empathy)
3.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์
ผลการศึกษาที่นามาประกอบการวิเคราะห์แนวทางแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คือ
สถานการณ์และเงื่อนไขในช่วงระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และช่วงหลังการรังแกผ่านพ้ นไป
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ด้ านบุคคล
จากการศึกษาพบว่า เยาวชนมีการจัดการปั ญหาการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 3 แบบ คือ 1.
การจัดการมุ่งตัวปั ญหา(Problem base coping) 2. การจัดการด้ านอารมณ์ (Emotional coping) 3.
การจัดการแบบหลีกเลี่ยง รักษาระยะห่าง (Avoidant coping)
1. การจัด การมุ่งตัวปั ญ หา (Problem base coping) ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 2 แบบคื อ แบบเชิ ง รุ ก
(Active problem base coping) กับ เชิงรับ (Passive problem base coping)
1.1 การจัด การมุ่งตัว ปั ญ หาแบบเชิ ง รุ ก (Active problem base coping) พบว่ า เป็ นการ
จัดการปั ญหาที่มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ ได้ แก่ การขอความช่วยเหลือ การคุยกับผู้รังแกตัวต่อตัว การ
สื่อสารความรู้สกึ การขอโทษ การปรับพฤติกรรมตนเอง อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ควรพิจารณาคื อ การ
ใช้ วิธีขอความช่วยเหลือ อาจได้ ผลดีหรื อผลเสียก็ ได้ ขึ ้นอยู่กับ คนที่เยาวชนไปขอความช่วยเหลือจะ
ตอบสนองต่อเยาวชนอย่างไร เช่น จากการศึกษาพบว่า บางกรณี เยาวชนไปขอคาปรึกษากับครอบครัว
แต่ไม่ได้ รับความเข้ าใจ หรือ ซ ้าเติม ทาให้ ปัญหายิ่งแย่ลง เช่นที่เกรซกล่าวว่า “ก็ ทีโ่ ดนนิ นทาอ่ะค่ะ เขา
(แม่)บอกว่าเรื่องปกติ ทางานเกรซต้องเจออี กเยอะ เราก็ อ้าว ก็ ตอนนีย้ งั ไม่ได้ทางาน ตอนนีก้ ็ จะยังไม่
รอดเลย” แต่หากผู้ที่ช่วยเหลือสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาได้ ก็ จะทาให้ ปัญหาคลี่คลายลงได้ เช่น กรณี
ของกุ๊บกิ๊บ ซึง่ แจ้ งความเรื่องที่ถูกเอาภาพอนาจารมาข่มขู่ ทาให้ หยุดวงกรการรังแกลงได้ ในที่สดุ
1.2 การจัดการมุ่งตัวปั ญหาแบบเชิงรับ (Passive problem base coping) ที่พบในการศึกษา
นี ไ้ ด้ แก่ การยอมท าตามเงื่ อ นไขของผู้ รั ง แก เป็ นการจัด การปั ญ หาที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้
สถานการณ์ยิ่งแย่ลง ส่งผลให้ การรังแกเกิดวนเป็ นวงจร เพราะผู้ถูกรังแกเสริ มอานาจผู้รังแกไม่สิ ้นสุด
พบในการรังแกแบบการข่มขูค่ ุกคาม (Cyberstalking) และ การเผยแพร่ภาพอนาจาร (Sexting)
2. การจัดการด้ านอารมณ์ (Emotional coping)
การจัดการด้ านอารมณ์ (Emotional coping) ที่พบในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ การหาที่พึ่ง การ
หันไปทากิจกรรมอย่างอื่น การตัง้ สติ ป้องกันตนเองจากการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็ นการจัดการอารมณ์ ที่
ได้ ผลเชิงบวกสาหรับการเผชิญการรังแกทุกประเภทในการศึก ษาครัง้ นี ้ ไม่พบว่ากรณี ศึกษาใช้ ก าร
จัด การอารมณ์ เ ชิงลบ เช่น ใช้ ค วามรุ นแรง อย่ างไรก็ ต าม การจัด การอารมณ์ อาจเป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้
สถานการณ์ ภายในของผู้ถูกรังแกดีขึน้ แต่ ปั ญ หาที่ แท้ จริ ง อาจไม่ไ ด้ รับการแก้ ไข เหมื อนกับ การใช้
วิธีการจัดการมุ่งตัวปั ญหาแบบเชิงรุก (Active problem base coping)
3. การจัดการแบบหลีกเลี่ยง รักษาระยะห่าง (Avoidant coping)
การจัดการแบบหลีกเลี่ยง รักษาระยะห่าง อาจได้ ผลเชิงบวก หรื อผลเชิงลบ ขึ ้นอยู่กบั วิธีการที่
ใช้ และบริบทของสถานการณ์ โดยการจัดการแบบหลีกเลี่ยง รักษาระยะห่างที่ได้ ผลเชิงบวก ได้ แก่ การ
บล็อก การลบเพื่อนออนไลน์ การปิ ดช่องทางออนไลน์ชวั่ คราว การเปลี่ยนจุดสนใจเป็ นประเด็ นอื่ นๆใน
ชีวิต การเอาตัวออกห่างจากผู้รังแก ซึง่ มักจะได้ ผลชัว่ คราว หรื อเป็ นการ ‘ชะลอ’ ความรุ นแรงที่เกิ ดขึน้
เพื่ อให้ มีเวลาปรับตัวกับสถานการณ์ ส่วนการจัดการแบบหลีกเลี่ยง รักษาระยะห่างที่ได้ ผลเชิ ง ลบ
ได้ แก่ การฆ่าตัวตาย การหลบหนี การปิ ดบังอาพรางตน การอดทนกับปั ญหา ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วย
แก้ ไขปั ญหาแล้ ว ยังทาให้ ปัญหาบานปลายและกระทบตัวผู้ถูกรังแกซ ้าเติมเข้ าไปอีก
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถสื่อสารกับผู้รังแกได้ ส าเร็ จและถูกรั งแกซ ้าๆ โดยเฉพาะเป็ น
เพื่ อนที่เรี ยนด้ วยกัน การทิ ้งระยะห่างและเปลี่ย นสิ่ งแวดล้ อม เปลี่ยนเพื่ อนกลุ่มใหม่ อาจช่วยแก้ ไ ข
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ปั ญหาได้ เช่นที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแนะนาว่า “สมมุติถ้าเด็กอยู่ปี 1 เป็ นไปได้ทีจ่ ะเกาะกลุ่มกันอยู่ แต่ปี2จะเริ่ ม
แยกเรี ยน เขาก็ ต้องชัง่ ใจว่าจะอยู่ในสภาพนีต้ ลอดไปหรื อหาเพื ่อนใหม่ การหาเพื ่อนใหม่จะเป็ นช่วงของ
การปรับตัว ตอนแรกๆ อาจจะยาก แต่ถ้าเขาเป็ นคนมี น้าใจกับเพื ่อน ไม่ได้ทาตัวให้คนอื ่นรังเกี ยจ ก็ จะ
ค่อยๆ มี แรงดึงดูดทีจ่ ะหาเพื ่อนใหม่ได้” (ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 2)”
ส่วนการเพิกเฉยเป็ นการจัดการแบบหลีกเลี่ยง รักษาระยะห่างแบบหนึ่งที่ อาจจะได้ รับ ผล
ทางบวกหรื อทางลบก็ได้ ในทางบวกพบในการรังแกแบบนินทา ด่าทอ (Harassment) หากผู้ถูกรังแก
ไม่สนใจ เพิกเฉยต่อพฤติกรรมนัน้ ก็มีสว่ นช่วยให้ สถานการณ์ดีขึ ้น ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งเพิ่มขึ ้น แต่
หากเป็ นการรังแกแบบใส่ร้าย (Denigration) การเพิ กเฉยยิ่ งทาให้ สถานการณ์ แย่ลง เพราะเกิ ดความ
เข้ าใจผิดที่ขยายวงกว้ างออกไปเรื่ อยๆ หากปล่อยให้ รุนแรงมากขึ ้นโดยไม่ทาอะไรเลย จะส่งผลกระทบ
ทางจิตใจและสังคมต่อผู้ถูกรังแก
ด้ านสังคม
1. ประเด็นสาคัญที่พบคือเยาวชนขาดทัก ษะสื่อสาร หรื อไม่ยอมสื่อสารกันระหว่างผู้ถูก รัง แก
กับผู้รังแก บางกรณีผ้ รู ังแกและผู้ถูกรังแกไม่เคยสื่อสารกันในโลกจริ งเลย บางกรณี กลุ่มเพื่ อนรอบข้ าง
ของทังสองฝ่
้
ายต่างด่าทอกันไปมา ดังนัน้ เยาวชนควรมีการสื่อสารอย่างสันติ โดยครอบครัวและครู ชว่ ย
ช่วยเสนอแนะ ดังที่ผ้ เู ชี่ยวชาญกล่าวว่า “ผมคิ ดว่ามันต้องสื ่อสาร ผมคิ ดว่าสังคมไทยเราไม่ถูกฝึ กมาให้
สื ่อสารกัน เราถูกฝึ กให้เป็ นผู้ฟังแล้วก็ นอบน้อม ตรงนี ้เราเสริ มทักษะได้ว่าให้สื่อสารว่าเรารู้ สึกอย่างไร
แล้วเราเชื่อว่า ถ้าเป็ นเพื่อนกันจริ งๆ ต้องรับฟังแล้วปรับตัว ถ้าเขาฟังแล้วยังทาต่อ ก็ ต้องพิ จารณาว่านี ่
คื อเพื ่อนเราจริ งๆรึ เปล่า คือในสังคมมี คนอยู่เยอะอ่ะ คนทีเ่ ขากลัวไม่มีเพื ่อน เราบอกเขาได้ว่ามี ค นอี ก
เยอะแยะนะ จะมีคนรอเป็ นเพื่อนเขาอยู่ การพูด ต้องพูดด้วยความรู้สึกเป็ นหลักแล้วจริ งจัง บางทีต้อง
พูดให้ชดั เจนจริ งๆ อย่าง ถ้าเธอโดนเหมื อนเราเธอจะรู้ สึกยังไง เป็ นเพื ่อนจริ งก็ ต้องแคร์ กัน ยิ่ งสนิ ทกัน
ยิ่ งต้องแคร์ กนั ” (ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1)
จากการศึกษาพบว่าเยาวชนส่วนหนึ่งปฏิเ สธที่จะปรึ กษาปั ญหากับพ่อแม่ หรื อครู เพราะ
ไม่ได้ รับความเข้ าใจ และใช้ กรอบความคิดของผู้ใหญ่ไปตัดสินเยาวชนว่าปั ญหาดังกล่าวเป็ นเรื่ องปกติ
ของเด็ก ดังนัน้ ครอบครัว ครู ต้ องเข้ าใจโลกในมุมมองของเยาวชนและมีความรู้ ในการจัดการปั ญ หาที่
เกิดขึ ้น
2. เนื่องจากพบว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีความเกี่ยวข้ องกับโรคซึมเศร้ าและการตัดสิ นใจ
ฆ่าตัวตาย จึงเป็ นความเสี่ยงที่ครอบครั ว โรงเรี ยน ผู้ใกล้ ชิดกับเยาวชนควรให้ ความสนใจและหมั่ น
สารวจ สังเกตว่าเยาวชนกาลังตกอยู่ในการคุกคามจากการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หรื อไม่ “เราเคยเจอ
เด็กทีม่ ี อาการป่ วยทางจิ ตอยู่ แล้วโดนรังแก เขาไม่พูดกับใคร เด็กติ๋ ม เก็ บกด จะถูกแกล้งเยอะ มันเลย
เสริ มทาให้เขารู้ สึกแย่กว่าเดิ ม โรคทางจิ ตถูกพูดถึงเยอะ ก็ เป็ นกระแสว่าคนป่ วยเยอะจัง คนไม่เข้าใจ
เขาก็ บอกว่าป่ วยจริ งเปล่า ก็ เป็ นเรื่องให้ล้อได้ มี เคสนึงเขาเสี ่ยงจะเป็ นซึ มเศร้า แต่ไม่อยากไปหาหมอ
เราก็ รับฟัง บางทีเรายังไม่ได้พิมพ์อะไร เขาก็ บอกว่าขอบคุณที ่รับฟังนะ เราก็ ชวนคุยว่าเพราะอะไรไม่
ไปหาหมอ คุยจนเขาไปหา ครอบครัวต้องดูแล คอยรับฟังเขา เรื ่องนีส้ าคัญ คื อในสังคมเราควบคุมทุก
อย่างไม่ได้ แต่คนทีอ่ ยู่ข้างๆ ต้องคอยดูแล คอยคุย คอยรับฟังเขา” (ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1) สอดคล้ องกับ
ผู้เชี่ยวชาญอีกราย “เด็กเป็ นโรคซึมเศร้า ทีโ่ ดนไซเบอร์ บูลลี ่ด้วยจะหนักขึ้น ถ้าเด็กเจอ ปัญหาคื อเด็กจะ
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คิ ดว่าเพราะฉันไม่ดีเลยเจอแบบนี้ เกิ ดจากเรา พอคิ ดว่าเกิ ดจากเรา เขาก็ จะเอาความคิ ดออกไม่ได้ ก็
จะคิ ดวนเวี ยนซ้ าๆ มันเป็ นอาการของเขาอยู่แล้ว ก็ จะทาให้รุนแรงขึ้ นกว่าที ่คนทัว่ ไปเจอ ถ้าคนไข้เป็ น
ซึ มเศร้ า เราจะต้องช่วยสังเกต พ่อแม่ ตัวเพื ่อนต้องดูว่าเปลี ่ยนแปลงไปไหม เช่น น้ าหนักลดเห็นได้
ชัดมัย้ กิ นข้าวได้มยั้ ถ้าเริ่ มเห็นแปลกแล้วไม่หาย function (ลักษณะการใช้ชีวิตและการทากิ จกรรม)
แปลกไป ซึมมัย้ เก็บตัวหรื อเปล่า จากเคยชอบอะไร แล้วไม่ชอบหรื อเปล่า เมื ่อไหร่ ทีแ่ ปลกไป ไม่ทาสิ่ ง
ทีช่ อบ เราก็ต้องแนะนาว่าให้หาความช่วยเหลื อ ให้หาหมอ ส่งต่อ เก็ บของมี คม” (ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 3)
2. จากการศึกษาพบว่าเยาวชนที่ถูกรังแกเกิ ดความรู้ สึก เครี ยด เศร้ า หวาดระแวง อับอาย
เจ็บปวด หรื อมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ ครอบครัว ผู้ใกล้ ชิด และครู ในโรงเรี ยน ต้ องมี การ
เยี ยวยาสภาพจิตใจที่เกิดขึ ้น เช่น ในโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยควรมี หน่วยงานให้ คาปรึ กษาปั ญ หา
เหล่านี ้ หากครอบครัวพบว่าบุตรหลานต้ องประสบกับปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ควรทาความ
เข้ าใจว่าเยาวชนอาจได้ รับผลกระทบจากจิตใจ ไม่ควรต่อว่าซ ้าเติ ม แต่ควรให้ กาลังใจ เป็ นที่ปรึ กษา
และพาไปพบจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยวางแผนแก้ ไขปั ญหาทางจิตใจและบุคลิกภาพ
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษามุมมองเกี่ ยวกับการรังแกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของ
เยาวชนไทย รวมทัง้ กระบวนการการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการโดย
ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา (Multiple case study) ด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
เยาวชนไทยอายุ 19-24 ปี จานวน 8 คน จากผลการศึกษาพบว่า สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากความขัดแย้ ง
การที่ผ้ รู ังแกไม่ชอบบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมบางอย่างของผู้ถูกรังแก และยังเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง
ของเยาวชนที่ใช้ สื่อออนไลน์พูดคุยกับคนแปลกหน้ า ทาให้ เกิ ดการล่อลวงและรั งแกผ่านโลกไซเบอร์
ตามมา หรื อดื่มสุราจนไร้ สติในการป้องกันตัวเอง จากการศึกษาในครัง้ นี ้พบว่า การรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ สาเร็ จรู ปที่มีผ้ กู ระทากลัน่ แกล้ งผู้ถูกกระทาเท่านัน้ แต่เป็ น
ปรากฏการณ์ที่มีรูปแบบหลากหลายตามบริ บททางสังคม และตัวบุคคลที่ประกอบด้ วยมิ ติทางกาย
จิตใจ สังคมที่ทบั ซ้ อนกัน ดาเนินไปอย่างมีพลวัต และเคลื่อนย้ ายไปมาระหว่างโลกจริ งกับโลกไซเบอร์
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 มุมมองเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน
การศึกษาในส่วนนี ้แบ่งเป็ น 2 ประเด็ นคื อ มุมมองของเยาวชนต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
และมุมมองของเยาวชนต่อคุณค่าและบทเรี ยนที่ได้ รับจากประสบการณ์ รังแกผ่านโลกไซเบอร์ สาหรับ
มุมมองต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชนพบว่า เยาวชนตีความต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ใ น
แง่มมุ ต่างๆ ได้ แก่ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในแง่มมุ ความรุ นแรงตามประสบการณ์ การรุ กรานเชิงพื ้นที่
วัฒนธรรมการลงโทษ โครงสร้ างหน้ าที่ทางสังคม การเงิน ตัวตน ศาสนา การไร้ อานาจต่อรอง เงื่อนไข
ทางเวลา และช่วงวัย
ส่วนคุณค่าและบทเรียนที่เยาวชนได้ รับจากประสบการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ทังในแง่
้
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ได้ แก่ 1)การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ ไม่คุยกับคนแปลกหน้ า ลดการ
โพสต์ ข้อความสุม่ เสี่ยง 2) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ คื อ เข้ มแข็งมากขึ ้น เห็นอกเห็นใจคนอื่น ชื่นชม
กับชีวิต รักและเมตตาตนเอง จิตใจละเอียดอ่อน 3) การเปลี่ยนแปลงทางวุฒิภาวะ 4) การเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพ ส่วนในแง่บทเรี ยนที่สาคัญ ได้ แก่ การสื่อสารโดยตรงเป็ นสิ่งสาคัญ อย่าตัดสินคุณค่าของ
คนอื่น การแก้ ไขปั ญหาอย่างมีสติ และการคิดให้ รอบคอบก่อนทา
ส่วนที่ 2 กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แบ่งเป็ น 3 ช่วงสาคัญ ได้ แก่ ช่วงก่อน
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ช่วงระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ ซึ่งแต่ละช่วงมีสถานการณ์และเงื่อนไขต่างกัน แต่ส่งผลถึงกัน แต่ละช่วงมี ความเกี่ยวข้ องกับ
การรังแกในโลกจริ ง ช่วงก่อนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นช่วงการเกิ ดความขัด แย้ ง ไม่พอใจ หรื อ
พฤติ กรรมเสี่ยงที่นาไปสู่การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอมรทิพย์ อมราภิบาล
(2559) ที่ได้ ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการตกเป็ นเหยื่ อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ปั จจัย
ด้ านพฤติกรรมเสี่ยงทางออนไลน์ ส่งผลทางอ้ อมต่อการตกเป็ นเหยื่ อการรังแก ผ่านทางพฤติกรรมรังแก
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ถัดมาเป็ นช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เริ่ มตัง้ แต่ผ้ ถู ูกรังแกรับรู้ ว่ามีการลงมือรังแกเกิดขึ ้นในโลกไซ
เบอร์ สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้พบการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ 8 ประเภทได้ แก่ 1. การด่าทอ นินทา เหยียด
หยาม 2. การข่มขู่ 3. การใส่ร้าย 4. การแอบอ้ างสวมรอยตัวตน 5. การกีดกันออกจากกลุม่ 6. การเปิ ด
โปงความลับหรือข้ อมูลส่วนตัว 7. การส่งต่อภาพอนาจาร 8. การด่าทอกันไปมาอย่างรุ นแรงและหยาบ
คาย โดยในช่วงระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ถูกแบ่งเป็ น 3 ช่วงย่อยคื อ 1) ช่วงเริ่ มการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ 2) ช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึ ้น 3) ช่วงการคลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ และช่วงสุดท้ ายคือช่วงหลังการผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ซึง่ เป็ นช่วงที่เหตุการณ์การรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ยุติลงในการรับรู้ของผู้ถูกรังแก
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หลายกรณี มีการรังแกในโลกจริ งเข้ ามาเกี่ ยวข้ อง ทังก่
้ อนเกิ ดการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดย
บางรายเป็ นโรคซึมเศร้ า สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กูว์ (Guo. 2016) ที่พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
เป็ นผู้ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มากที่สดุ คือ การเป็ นผู้ถูกรังแกในโลกจริ ง และ การมี ปัญหาสุขภาพจิต
เรือ้ รัง ซึง่ ยืนยันจากงานวิจยั จานวน 77 เรื่ องที่ถูกวิเคราะห์อภิมาน ตังแต่
้ ปี 2004-2013
นอกจากนี ย้ ังพบรู ปแบบการด าเนิ นไปของการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ 3 ลัก ษณะ ได้ แก่ 1)
เรื อ้ รังสะสม การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แบบเรื อ้ รังสะสม มี ลกั ษณะการรังแกที่เกิ ดขึ ้นยาวนาน ค่อยๆ
เกิ ดขึ ้น แต่ไม่ยุติลงโดยง่าย มักพบในการรังแกแบบการด่าทอ นินทา ล้ อเลียน(Harassment) การใส่
ร้ าย (Denigration) การกีดกันออกจากกลุม่ สังคมออนไลน์ (Exclusion) ซึง่ เป็ นประเภทการรังแกที่พบ
บ่อย ลงมือได้ ง่ายและรวดเร็ ว โดยมีลกั ษณะย่อย 3 แบบ ได้ แก่ 1.1 เรื อ้ รังและสิ ้นสุด คื อ เหตุการณ์
รังแกผ่านโลกไซเบอร์เกิดขึ ้นเรื อ้ รัง และในที่สดุ ก็สิ ้นสุดลงแต่ใช้ ระยะเวลายาวนานในการจัดการปั ญ หา
1.2 เรื อ้ รัง ยังไม่สิ ้นสุด แต่ปรับตัวอยู่กับปั ญหาได้ การรังแกในรู ปแบบนี ้เกิ ดขึ ้นยาวนาน และยังไม่มี
สัญ ญาณการสิ ้นสุด แต่ผ้ ูถูก รังแกสามารถปรั บตัวอยู่กับปั ญหาได้ 1.3 เรื อ้ ยัง ยัง ไม่ สิ ้นสุด และยัง
ปรับตัวไม่ได้ 2) เกิดไว จบไว การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในรู ปแบบนี ้พบในการรังแกประเภทแบบการด่า
ทอ นินทา (Harassment) การใส่ร้าย (Denigration) ผู้รังแกและผู้ถูกรังแกมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่
ห่าง และ 3) ขึน้ ลงคาดเดาไม่ไ ด้ พบในการรั ง แกแบบการข่ม ขู่คุ กคาม (Cyberstalking) หรื อ การ
เปิ ดเผยภาพอนาจารส่วนตัว (Sexting) เกี่ยวโยงกับมิติทางเพศซึง่ การรังแกทัง้ 2 ประเภทนี ้มักมาคู่กนั
โดยข้ อมูลจากประสบการณ์ของกรณีศึกษาสอดคล้ องเกือบทุกประการกับการศึกษาของ ริ วิตู
โซ (Rivituso. 2014) ที่ไ ด้ ศึก ษาประสบการณ์ ของนัก ศึ ก ษาวิ ทยาลัย ชุม ชน 4 ราย ในรั ฐนิ ว ยอร์ ก
สหรัฐอเมริกาที่ตกเป็ นเหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยศึกษาประสบการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แนวคิ ดปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ (interpretive phenomenological analysis) พบว่าผู้ถูกรังแก
มีประสบการณ์ร่วมกัน 6 ประเด็น คือ 1) การถูกกระทาซ ้าๆทาให้ เกิดความรู้ สกึ ว่าตกอยู่ในความเสี่ยง
และหวาดกลัว 2) การไม่ไ ว้ วางใจในเทคโนโลยี และผู้ค น 3) การที่ มี เ พื่ อนช่วยให้ คาปรึ กษาและให้
กาลังใจ ส่งผลทางบวกต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 4) การที่สามารถควบคุมตนเอง ไม่รังแกผู้อื่น แม้ จะ
รู้ สึกว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ 5) ความรู้ สึกเครี ยด ซึมเศร้ า และ
อับอาย ส่วนผลการวิจยั ประเด็นสุดท้ าย คือ ความคับข้ องใจจากเหตุการณ์ นาไปสูก่ ารโทษตนเอง เกิด
จากการไม่ร้ ู จะปรึกษาใครและรู้ จกั ว่ากฎหมายช่วยอะไรไม่ได้ ไม่ได้ เกิ ดจากความคับข้ องใจในตัวตน
หรื อการรู้ ตน นัน้ ขัด แย้ งกับผลการศึกษาครัง้ นี ้ ซึ่ง พบว่า ผู้ถู ก รั ง แกโทษตัวเองเพราะรู้ สึกว่าตนเอง
จัดการปั ญหาได้ ไม่ดีพอ และคับข้ องใจจากการสับสนอัตลักษณ์ในตนเอง
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สาหรับกระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในมุมมองทฤษฎีนิเวศวิทยาทางสังคม ผู้วิจยั สรุ ป
ตามช่วงกระบวนการ ดังนี ้
1. ช่วงก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
เมื่อพิจารณาช่วงก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ตามทฤษฎีนิเวศวิทยาทางสังคม ปรากฏ
ดังภาพประกอบ 14 เงื่อนไขที่สาคัญในช่วงก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คือเงื่อนไขส่วนบุคคลและ
ระบบจุลภาค (Microsystem) โดยเงื่อนไขส่วนบุคคลเป็ นด้ านบุคลิกภาพ การแสดงออก และพฤติกรรม
เสี่ยง ส่วนระบบจุลภาค ได้ แก่ การเลี ้ยงดูของครอบครัว โดยพบว่าพ่อแม่ที่ไม่เอาใจใส่ลกู และให้ ความ
รักอย่างเพียงพอ ทาให้ เยาวชนเกิดความรู้ สกึ โดดเดี่ยว (Loneliness) รู้ สึกขาดการเชื่อมโยงผูกพัน จึง
หัน ไปสนใจสัง คมแปลกใหม่ใ นโลกออนไลน์ เร้ าความรู้ สึก อยากรู้ จัก คนแปลกหน้ า ซึ่ ง จากการ
สัง เคราะห์งานวิจัย หลายชิ น้ พบว่าพ่อแม่ ที่ มี ล ัก ษณะไม่ ค่ อยเอาใจใส่ค วามเป็ นไปของลูก ในโลก
ออนไลน์และโลกจริ งเพิ่มโอกาสเสี่ย งที่ลูก วัย รุ่ นจะเกี่ ย วข้ องกับการรัง แกผ่านโลกไซเบอร์ (Wright.
2016a) เช่นเดียวกันกับการมีความผูกพันทางอารมณ์ต่ าระหว่างพ่อแม่และลูกก็เกี่ยวข้ องกับการรั งแก
ผ่านโลกไซเบอร์เช่นกัน (Ybarra; & Mitchell. 2004) นอกจากนี ้การควบคุมสื่อแต่ไม่สอนทักษะของครู
และรุ่นพี่หรือเพื่อนที่หมั่นไส้ ไม่ชอบหน้ า หรื อชักนาให้ ขาดสติ แสดงให้ เห็นว่าปั ญหาการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ มีจุดเริ่ มต้ นที่เกี่ยวข้ องกับตัวผู้ถูกรังแกเองและคนใกล้ ชิด ซึ่งนักวิจยั เรื่ องการรังแกผ่า นโลกไซ
เบอร์ มกั ให้ ความสาคัญกับเงื่อนไขระบบนี ้ เพราะพิจารณาแล้ วว่าเป็ นเงื่อนไขโดยตรงที่นาไปสูป่ ั ญหา
จากการวิจยั พบว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิ ดขึ ้นระหว่างเพื่ อนหรื อคนรู้ จกั กัน หลายครัง้
เกิ ดขึ ้นในบริ บทของโรงเรี ย นหรื อมหาวิ ทยาลัย ซึ่งในหนังสือชื่ อ A Social-ecological Approach to
Cyberbullying โดยไรท์ (Wright. 2016b) ที่รวบรวมความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ใ น
มุมมองทางทฤษฎีนิเวศวิทยาทางสังคมในระบบต่างๆ โดยเชื่อมโยงทฤษฎีกบั จากงานวิจยั ที่ผ่านมาได้
สรุ ปเนื ้อหาไว้ ว่ามีกรณีศึกษามากมายที่พบว่าเยาวชนตกเป็ นเหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิดขึ ้น
จากกลุม่ เพื่อนใกล้ ตวั และเกี่ยวข้ องกับสถานศึกษา
ส่วนระบบภายนอก(Exosystem) ที่เกี่ยวข้ องคือลักษณะการทางานของเทคโนโลยี ที่ส ามารถ
บันทึกหลักฐานหรืออาพรางตัวตน ที่นาไปสูก่ ารเริ่ มต้ นการรังแกในช่วงต่อไป เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบ
กั บ โมเดลการรั ง แกผ่า นโลกไซเบอร์ ข องบาร์ เ ล็ ต ต์ แ ละเจ็ น ไทล์ หรื อ The Barlett and Gentile
Cyberbullying Model (BGCM) (Barlett; & Gentile. 2012) ซึ่ง เป็ นแบบจาลองอธิ บ ายการเกิ ด การ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยใช้ มุมมองจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ ด้านการรู้ คิดทางสังคม (Social-cognitive
learning theory) อธิบายว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เกิ ดขึน้ จากการที่บุคคลรับ รู้ ว่าตนเองสามารถ
ปกปิ ด ตัวตน (Perceived anonymity) และไม่ ต้ องยุ่ ง เกี่ ยวกับคนอื่ นในทางกายภาพ (Belief in the
irrelevance of muscularity for online behavior) ทาให้ ไม่เสียเปรี ยบคนที่ตัวใหญ่กว่า ไม่มีร่องรอย
การทาร้ ายร่างกาย นาไปสูก่ ารมีทศั นะเชิงบวกต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ต่อไป และเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ เป็ นวงจร ยิ่ งรู้ สึกว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ไม่ต้อง
เปิ ด ตนและไม่เ กี่ ย วข้ องทางกายภาพ ยิ่ ง รู้ สึก ดี และคงพฤติ ก รรมการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ต่อไป
แบบจาลองนี ้ไม่สามารถอธิบายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในโลกจริ ง
และไม่ได้ ปกปิ ดตัวตน ซึง่ เป็ นกรณีสว่ นใหญ่ของการวิจยั ครัง้ นี ้ แต่สอดคล้ องกับการรังแกที่เป็ นการด่า
ทอ (Harassment) ในลักษณะของการรุ มด่าจากคนที่ไม่ร้ ู จกั ในโลกออนไลน์ เช่น กรณี พราวถูกรุ มด่า
จากคนจานวนมาก เมื่อเทียบกับแบบจาลองดังกล่าวทาให้ เห็นความชัดเจนของวงจรการรุ มด่าที่เกิด
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จากการปกปิ ดตัวตนกับการไม่เกี่ยวข้ องทางกายภาพ ทาให้ มีความรู้ สกึ ดีเมื่ อได้ ด่าทอ และด่าเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ
ส่วนสื่อสังคมออนไลน์มีลกั ษณะการทางานที่เอื ้อต่อการปลุกเร้ าและขยายผลความรุ นแรง
ไปสู่การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อีกทังมี
้ ระบบการบันทึก แลกเปลี่ยน การคงอยู่ของหลักฐานทาให้ สืบ
สาวร่องรอยพฤติกรรม ข้ อความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ ของคนคนหนึง่ ได้ ไม่ยาก เสมือนรอยเท้ าทางดิ จิทลั
(Digital footprint) ที่ถูกแกะรอยได้ ด้วยเทคโนโลยี
นอกจากนี ้ วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ของกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่ อนสนิท กลุ่มเพื่ อนร่ วมชัน้
เพื่ อนร่ วมภาควิชา ใช้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางติดต่อทังการติ
้
ดต่อในกลุ่มอย่างเปิ ดเผยและการ
สร้ างกลุม่ ลับสื่อสารเฉพาะสมาชิกที่เป็ นพรรคพวกเดียวกันเพื่อสนทนา ก่อร่างวัฒนธรรมในการสื่อสาร
กลุ่มย่อยที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้ อมูล ซึ่งการสื่อสารเช่นนี ้นาไปสู่การเริ่ มต้ นรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ ในช่วงระยะต่อไป เพราะเกิ ดการสนทนาและแชร์ ประเด็ นต่อต้ าน ไม่พึงพอใจ ใส่ร้ายผู้ถูก
รังแก รวมทังวั
้ ฒนธรรมย่อยในกลุม่ สังคมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีวฒ
ั นธรรมการเคารพรุ่นพี่ ซึง่ ได้ รับ
อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเคารพผู้อาวุโสในสังคม แต่แปรเปลี่ยนรู ปแบบเป็ นความสัมพันธ์ รุ่นพี่รุ่นน้ อง
ในลักษณะที่รุ่นพี่มีอานาจเหนือกว่าและคอยควบคุมบรรทัดฐานที่สร้ างขึ ้น ทาให้ รุ่นน้ องที่มีพฤติ กรรม
แปลกแยก มีความคิดเห็นแตกต่าง ถูกเพ่งเล็ง นาไปสูล่ งโทษทางสังคมด้ วยการประจานและนินทาด่า
ทอในกลุ่ม ลับในช่วงเริ่ ม ต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ซึ่ง วัฒนธรรมย่อยนีเ้ ป็ นประเด็ นที่ไม่ค่อยถูก
ศึกษา ทังงานวิ
้
จยั ไทยและต่างประเทศ
ระบบลาดับเวลา (Chronosystem) ในช่วงก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ พบว่าเกี่ ยวข้ อง
กับประเด็นหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาของเทคโนโลยี ทาให้ เกิ ดการสื่อสารง่ายขึ ้น มูลเหตุความ
ขัดแย้ งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ฝ่ายหนึ่งเห็นการแสดงออกในโลกออนไลน์ของอีกฝ่ ายแล้ วรู้ สึก ไม่พอใจ
และตีความตัวตนของอีกฝ่ ายตามที่เห็นผ่านสื่อ ซึง่ บางกรณีเจอกันในโลกจริ งแต่ไม่เคยคุยกัน บางกรณี
ไม่ เ คยรู้ จัก กัน เลย ประเด็ น ที่ ส องคื อ ภู มิ ห ลัง การถู ก เลี ย้ งดู ตัง้ แต่ ช่ ว งวัย เด็ ก จากการวิ จัย พบว่า
กรณี ศึกษาที่ไม่ได้ รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ทาให้ มีพฤติ กรรมเสี่ยงในโลกออนไลน์ เพราะรู้ สึกโดด
เดี่ ยวและพ่อแม่ไม่เคยรับรู้ พฤติกรรมออนไลน์ ของลูกเลย ประเด็ นสุดท้ ายคื อ สัมพันธภาพระหว่ าง
เพื่อนที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาเพราะความขัดแย้ ง ทาให้ กลายเป็ นคู่กรณีในเวลาถัดมา
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ภาพประกอบ 14 สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงก่อนเกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในระบบสังคม
2. ช่วงระหว่างการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ช่วงย่อย
2.1 ช่วงเริ่มต้ นการรังแกในโลกไซเบอร์
หลังจากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ ง ไม่ชอบหน้ า ไม่พอใจพฤติกรรมของผู้ถูกรังแก หรื อการ
หยอกล้ อระหว่างเพื่อน ทาให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นในรู ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
นิ นทา ด่าทอ ใส่ร้าย เปิ ด เผยความลับที่ น่าอาย สวมรอย ปิ ด กัน้ การเข้ ากลุ่ม ออนไลน์ ส่ง ต่ อภาพ
อนาจาร เงื่อนไขทางสังคมในระบบจุลภาค (Microsystem) มีบทบาทมากในช่วงนี ้ โดยเฉพาะเพื่อน ใน
ฐานะที่เป็ นผู้รังแกและผู้พบเห็นการรังแก
ระบบปฏิสมั พันธ์ (Mesosystem) พบการเชื่อมโยงระหว่างเพื่ อนกับสถานศึกษา และเพื่ อน
กับรุ่นพี่ โดยส่งผลต่อกันทังในโลกจริ
้
งและโลกออนไลน์ แสดงให้ เห็นว่าระบบทางสังคมในสถานศึก ษา
มี ความเกี่ยวข้ องกับการเกิดขึ ้นและดาเนินไปของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในเยาวชนอย่างมาก ซึ่ง
บริ บทดังกล่าวไม่ได้ หมายถึง พื น้ ที่ ทางกายภาพเท่านัน้ แต่สถานศึกษาเป็ นพื น้ ที่ทางสังคม (Social
space) ที่ผ้ ถู ูกรังแกอยู่ร่วมเป็ นสมาชิกของสังคมนัน้ ทังในโลกจริ
้
งและโลกไซเบอร์ ทังในสถานศึ
้
กษา
และนอกสถานศึก ษา และการที่จะต้ องเป็ นส่วนหนึ่ง ในกลุ่ม สังคม ทาให้ การรัง แกผ่านโลกไซเบอร์
ดาเนินต่อไป เนื่องจากผู้รังแกหรือกลุม่ ผู้รังแกเป็ นสมาชิกคนหนึง่ หรื อหลายๆคนของสังคมเดียวกันกั บผู้
ถูกรังแก
ระบบภายนอก (Exosystem) พบว่าวัฒนธรรมย่อยในบางกรณี ศึกษา เช่น การเคารพรุ่ นพี่
ยังคงเป็ นเงื่อนไขที่สง่ เสริมการเกิดขึ ้นและหล่อเลี ้ยงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ให้ ดาเนินไป รวมทังการมี
้
เทคโนโลยีอยู่ในมือทาให้ ความขัดแย้ งหรื อความไม่พอใจในกระบวนการช่วงแรกถู กแสดงออกมาผ่าน
สื่อออนไลน์
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ระบบลาดับเวลา (Chronosystem) พบว่าเกี่ยวข้ องกับปั ญหาความขัดแย้ งหรื อการหยอกล้ อ
จากช่วงที่แล้ ว สะสมตามเวลาที่ผา่ นไปแล้ วทาให้ เกิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ บางกรณีขยายจากการ
รังแกในโลกจริงมาสูโ่ ลกไซเบอร์

ภาพประกอบ 15 สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเริ่ มต้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในระบบสังคม
2.2 ช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีความรุ นแรงมากขึ ้น
ในช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึ ้น มี เงื่อนไขทางสังคมมากมายเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
และทาให้ สถานการณ์รุนแรง เป็ นช่วงที่ระบบสังคมมี อิทธิพลต่อเยาวชนมากที่สดุ
เงื่อนไขทางบุค คลที่เ ด่นชัด ในช่วงนีค้ ื อการจัด การปั ญ หา (Coping) ที่ ไ ม่ เ หมาะสม หรื อ
จัดการแล้ วไม่ประสบผลสาเร็ จ ทาให้ สถานการณ์ แย่ลง บางรายเป็ นโรคซึมเศร้ าอยู่ก่อนแล้ วทาให้ ก าร
รังแกผ่านโลกไซเบอร์สง่ ผลรุนแรง
ระบบจุลภาค (Microsystem) ทังครอบครั
้
ว ครู โรงเรี ยน ผู้รังแก(ส่วนใหญ่เป็ นเพื่อน) ต่างมี
ส่วนทาให้ สถานการณ์รุนแรงมากขึ ้น บางครอบครัวไม่เข้ าใจและคิดว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เป็ น
เรื่ องปกติ ทาให้ เยาวชนรู้ สึกว่าไม่สามารถพึ่งพาครอบครัวได้ บางกรณี พบว่าครู ที่ทราบเรื่ องการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ แก้ ไขปั ญหาไม่ถูกต้ อง เช่น ฟั งความข้ างเดี ยวแล้ วโทษฝ่ ายผู้ถูกรังแก หรื อบอกให้ ลืม
เรื่ องที่เกิดขึ ้นเพราะคิดว่า “เดี๋ยวมันก็ผา่ นไป” ส่วนโรงเรี ยนมักละเลยปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ไม่ ไ ด้ ป ระเมินว่าเยาวชนที่มี ปัญ หาการขาดเรี ยนบ่ อย มาโรงเรี ย นสาย ผลการเรี ย นตกต่ าผิดปกติ
แยกตัวจากกลุม่ เพื่อนเพราะถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แต่เน้ นระบบการลงโทษนักเรี ยนที่ไม่เข้ าเรี ยนหรื อ
ขาดเรี ยนบ่อยด้ วยการตัดสิทธิ์สอบหรื อปรับตกเพียงอย่างเดียว และที่สาคัญคือตัวผู้รังแกที่พบคือเพื่อน
(พบมากที่สดุ ) รุ่นพี่ คนที่คุยกันทางออนไลน์ หรื อเป็ นบุคคลนิรนาม ได้ รังแกซ ้าเป็ นเวลานาน เช่น ข่มขู่
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เรื่ อยๆเป็ นเวลาหลายเดือน เพิ่มระดับการรังแก เช่น ใส่ร้ายรุ นแรงขึ ้น หรื อรังแกหลายรู ปแบบ เช่น ด่า
ทอ ใส่ร้าย สวมรอยทาให้ ถูกเกลียดชัง เปิ ดโปงความลับไปพร้ อมๆกันหรื อในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ผู้
รังแกจึงเป็ นเงื่อนไขทางสังคมที่สาคัญและมีอิทธิพลโดยตรงต่อสถานการณ์ในช่วงการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ รุนแรง
ระบบปฏิสมั พันธ์ (Mesosystem) ในช่วงระยะนี ้คู่ปฏิสมั พันธ์ที่พบมากคือ ผู้รังแกกับผู้พบเห็น
การรั ง แก (Bystanders) ซึ่งพบการปฏิส ัม พันธ์ 2 ลัก ษณะคื อ สนับ สนุนซึ่ ง กันและกัน เช่น โพสต์
ข้ อความโต้ ต อบกันในเฟซบุ๊ก เพื่ อโจมตี ผ้ ูถูก รั ง แก หรื อไม่ ไ ด้ ส นับ สนุนผ่านการโต้ ต อบโดยตรงแต่
แสดงสัญญะการเห็นคล้ อยตามกัน เช่น การกดไลก์ (Like) ส่วนอีกรู ปแบบคือ การโจมตีกนั เองระหว่าง
ฝ่ ายผู้รังแกกับผู้พบเห็นการรังแกที่เป็ นฝ่ ายปกป้องผู้ถูกรัง แก เช่น การด่าทอกันไปมา (Flaming) ทาให้
เกิดสถานการณ์รังแกผ่านโลกไซเบอร์ทบั ซ้ อนเข้ าไปในสถานการณ์รังแกหลัก และทังหมดที
้
่กล่าวมาทา
ให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์เข้ าสูช่ ่วงรุ นแรง นอกจากนี ้ยังมีกลุม่ ต่อต้ านผู้ถูกรังแก (Anti groups)ที่เกิด
จากการรวมกลุม่ ผู้ร้ ูสกึ เกลียดชังผู้ถูกรังแก สิ่งที่นา่ สนใจก็คือการแสดงปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้รังแกและผู้
พบเห็นการรังแกเกิดขึ ้นในโลกออนไลน์แต่ไม่แสดงออกในโลกจริ ง นอกจากนี ้ยังพบปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ครู และนักเรียนรุ่นพี่ที่เห็นคล้ อยตามกัน สะท้ อนบริ บทของโรงเรี ยนที่เป็ นพื ้นที่ไม่ปลอดภัย
ระบบภายนอก (Exosystem) พบว่าวัฒนธรรมย่ อยในกลุ่ม เพื่ อนที่ มี อัต ลัก ษณ์ แ ละการ
แสดงออกคล้ ายกัน คือชอบเข้ าสังคม ชอบพูดคุย มี แนวโน้ มทาให้ เรื่ องราวการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ขยายวงกว้ าง ส่วนในโลกออนไลน์พบว่าการมี เทคโนโลยี อยู่ในมื อ ความรวดเร็ วของเทคโนโลยี และ
ลักษณะการทางานที่สะดวกต่อการแชร์ ถ่ายโอนข้ อมูลระหว่างสื่อ ทิ ้งร่องรอยให้ ตามสืบค้ นได้ งา่ ย และ
สามารถระบุพิกดั สถานที่ ทาให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เข้ าสูช่ ว่ งรุ นแรงได้ เร็ ว เพราะผู้รังแกมีเครื่ องมือ
ที่มีศกั ยภาพในการติดตามและลงมือซ ้าง่ายดาย
ระบบมหภาค (Macrosystem) วัฒนธรรมการลงโทษในโลกออนไลน์ รุ มกระหน่าด่าทอ หาก
ผู้ถูกรังแกแสดงพฤติกรรมที่ทาให้ ไม่พอใจ เป็ นรู ปแบบพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ ้นในโลกออนไลน์โดย
ที่ บ างครัง้ ผู้ร่วมรังแกก็ ไ ม่ได้ ร้ ู จักกับผู้ถูก รั ง แกมาก่อนในโลกจริ ง แต่ เ ป็ นพฤติ กรรมที่ เ กิ ดซา้ จนเป็ น
รู ปแบบทางสังคม พบเห็ นทัว่ ไปไม่จากัดเฉพาะบางพื น้ ที่ หรื อกลุ่มย่อย จึงเป็ นเงื่อนไขทางสัง คมใน
ระดับใหญ่ ซึ่งจะเห็นจากกรณีศึกษาที่ถูกสังคมรุ มประณามหรื อแชร์ ข้อความและภาพเพื่อด่าทอต่อๆ
กัน (Hate speech) เป็ นจานวนมาก หลายร้ อยหลายพันคน บุคคลเหล่านันกลายเป็
้
นกลุม่ ผู้เกลียดชัง
(Hate groups) โดยไม่ร้ ูตวั ความเป็ นกลุม่ เดียวกันนี ้เกิดจากจากการแสดงความเกลียดชังที่แสดงออก
คล้ ายกัน แม้ ไม่ได้ มีการจัดตัง้ เป็ นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ ทางสังคมและมี วตั ถุประสงค์ ชดั เจนเหมื อน
กลุ่มผู้ต่อต้ าน (Anti groups) อย่างไรก็ ตามกลุ่มเหล่านี ้ดารงอยู่ภายใต้ วฒ
ั นธรรมการลงโทษในโลก
ออนไลน์เหมือนกัน และการลงโทษด้ วยความเกลียดชังในโลกออนไลน์ทาให้ มีพยานพบเห็นจานวน
มากส่งผลให้ มีความรุนแรงมากกว่าการกล่าววาจาในโลกจริ ง (Udoh-Oshin. 2017)
ระบบลาดับเวลา (Chronosystem) เวลาเป็ นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์ รุนแรงมากขึ ้น โดยรุนแรงขึ ้นตามเวลาที่ผา่ นไปในกรณีที่สะสมเรือ้ รัง ในทางกลับกัน การรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ ที่เกิดขึ ้นอย่างกะทันกัน ช่วงระยะห่างระหว่างเหตุการณ์เพิ่งเริ่ มต้ นจนถึงเริ่ มรุ นแรงนันสั
้ น้
มาก เช่น กรณีรุมด่าออนไลน์ หรื อข่มขู่ด้วยภาพอนาจาร ที่เหตุการณ์ รุนแรงแทบจะทันทีที่ผ้ ถู ูกรังแก
รับรู้ นอกจากนี ้ การไม่มีข้อจากัดของเวลาในการรังแก ก็ทาให้ สถานการณ์รุนแรงขึ ้นเช่นกัน เช่นกรณี ผ้ ู
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รังแกข่มขู่เกือบทุกวัน วันละหลายเวลา ทังในเวลาเรี
้
ยนและนอกเวลาเรี ย น สรุ ปได้ ว่าเวลาสัน้ หรื อ
ยาวนาน หรือเร็ว ต่างทาให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ เข้ าสูช่ ว่ งรุ นแรงได้

ภาพประกอบ 16 สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ รุนแรงมากขึ ้น ในระบบสังคม
2.3 ช่วงคลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
เงื่อนไขทางบุคคล มีทงเงื
ั ้ ่อนไขที่ส่งผลบวกและส่งผลลบ โดยเงื่อนไขส่วนบุคคลที่ส่งผลบวก
ให้ ส ถานการณ์ เ ข้ าสู่ช่วงคลี่ ค ลายที่สาคัญคื อการจัด การปั ญ หาที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและการมี พลังใจ
เข้ มแข็ง โดยพบว่าการจัดการปั ญหาที่ทาให้ สถานการณ์คลี่คลายไปได้ คือ การสื่อสารความรู้ สกึ การ
เพิกเฉยต่อพฤติกรรมผู้รังแก การมองหาคนช่วย การกลับมาสนใจดูแลตนเอง และการชี ้แจงความจริ ง
เมื่อพิจารณาวิธีการจัดการปั ญหาจะพบว่าเป็ นประเด็นการสื่อสาร (Communication skill) การหาแรง
สนับสนุนทางสังคม (Social support) การเพิ กเฉยและเปลี่ยนจุดสนใจจากการรังแกมาเป็ นการดูแล
ตนเอง (Self-interest) โดยไม่ใช้ ความรุ นแรงตอบโต้ กลับ อย่างไรก็ ตาม หากผู้ถูกรังแกยอมทาตาม
เงื่อนไขที่ผ้ รู ังแกร้ องขออีก ก็จะทาให้ สถานการณ์ย้อนกลับไปสู่ชว่ งรุ นแรงอีกครัง้ และเป็ นวงจรกลับไป
กลับมา
ระบบจุลภาค (Microsystem) ในช่วงการคลี่คลาย พบว่า ครอบครัว ครู สถานศึกษา ผู้รังแก
ผู้พบเห็นการรังแกที่อยู่รอบตัวเยาวชนซึง่ มีบทบาทสาคัญในช่วงรุ นแรง มีความสาคัญในช่วงคลี่ค ลาย
ในเวลาต่อมาเช่นกัน แต่เป็ นบทบาทของการช่วยเหลือ ให้ กาลังใจ และยุติการลงมือรังแกหรื อร่วมรังแก
สิ่งที่นา่ สนใจคือ เรื่องราวกรณีศึกษา 2 รายคือพราวและเกรซที่ถูกเลี ้ยงดูในลักษณะคล้ ายกันคือได้ รับ
อิสระในการคิดและตัดสินใจด้ วยตนเอง โดยพ่อแม่ชี ้แนะอยู่ห่างๆ และจะเข้ าช่วยเหลือเมื่ อพบว่าลูกมี
ปั ญหาที่แก้ ยาก ทังสองกรณี
้
ถูกด่าทอจากเพื่ อนหรื อสังคมรอบข้ างและเสียศูนย์ ในช่วงการรังแกผ่ าน
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โลกไซเบอร์ มีความรุ นแรง แต่ก็สามารถใช้ วิธีจดั การปั ญหาที่ทาให้ เหตุการณ์ คลี่คลายลงได้ คื อใช้ การ
สื่อสารความรู้ สึก กลับมาสนใจตนเอง และเพิ กเฉยต่อการรังแก และทังสองกรณี
้
กล่าวชัดเจนว่าการ
เลี ้ยงดูของครอบครัวมีส่วนทาให้ พวกเธอมี ทกั ษะในการรับมื อกับปั ญหา เพราะเรี ยนรู้ ประสบการณ์
แก้ ปัญหาด้ วยตนเองมาตลอด ส่วนครู ในงานวิจยั นี ้ไม่พบครู ที่แก้ ปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่ตัว
ปั ญหาจริงๆ บางรายทาให้ ปัญหาแย่ลง เช่นที่กล่าวไปในช่วงรุ นแรง แต่สว่ นที่ชว่ ยให้ ปัญหาคลี่คลายจะ
เป็ นการช่วยเหลือทางอ้ อม เช่น การให้ กาลังใจ (กรณี ต้นข้ าว) การช่วยเหลือให้ ผ่านวิกฤตการเรี ย น
(กรณีมิวสิค) ส่วนสถานศึกษาเกี่ยวข้ องกับการคลี่คลายปั ญหาผ่านการมีหน่วยบริ การให้ คาปรึกษา ทา
ให้ เยาวชนเข้ าถึงนักจิตวิทยาได้ ในพื ้นที่สถานศึกษา (กรณี เกรซ) ส่วนผู้รังแกและผู้พบเห็นการรังแกที่
สนับสนุนความรุ นแรง เริ่ มยุติไปเองตามระยะเวลาหรื อกระแสที่ซาลง (กรณี พราวและดาว) บางกรณี
ยุติการรังแกเพราะผู้รังแกจัดการปั ญหาได้ สาเร็ จ ดังรายละเอียดเงื่อนไขด้ านบุคคลที่กล่าวไป กรณี
(เกรซ ดาว พราว กุ๊บกิ๊บ เฟรน)
ระบบปฏิสมั พันธ์ (Mesosystem) ปฏิสมั พันธ์ที่พบในช่วงคลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
มี 2 คู่ความสัมพันธ์ ได้ แก่ ครอบครัวกับจิตแพทย์ และ ผู้รังแกกับผู้พบเห็นการรังแก โดยครอบครัวกับ
จิตแพทย์ได้ ร่วมมือกันรักษาสภาพจิตใจจากโรคซึมเศร้ า ซึ่งเกิ ดก่อนการรังแก (กรณี เกรซ) และเกิ ด
เพราะถูกรังแกในโลกจริงและโลกไซเบอร์ (กรณีต้นข้ าว) ทังสองกรณี
้
ไม่ได้ พบจิตแพทย์ในคราวแรก แต่
พบเมื่ออาการค่อนข้ างรุ นแรงส่งผลต่อชีวิตประจาวันหรื อลงมื อฆ่าตัวตาย ซึง่ ก็เป็ นเงื่อนไขอย่างหนึ่ง ที่
ส่งผลในช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีค วามรุ นแรง แต่เมื่ อพ่อแม่ได้ พบจิตแพทย์ แล้ วทาให้ เ ข้ าใจ
เยาวชนมากขึ ้น จากที่ก่อนหน้ านี ้มองว่าการรังแกเป็ นเรื่ องปกติหรื อ เป็ นเรื่ องที่ต้องอดทน เมื่ อเยาวชน
ได้ รับการรักษาและพ่อแม่เข้ าใจปั ญหาของพวกเธอมากขึ ้นทาให้ สภาพจิตใจพร้ อมเผชิญกับ ปั ญ หา
มากขึ ้น และสถานการณ์ก็เข้ าสูช่ ว่ งคลี่คลาย ส่วนคู่ความสัมพันธ์ผ้ รู ังแกกับผู้พบเห็นการรังแกส่งผลต่อ
กั น คื อ เมื่ อ กระแสซาลงทุก คนค่ อ ยๆแยกย้ า ยและไม่ ไ ด้ โต้ ตอบกัน เมื่ อ ไม่ ไ ด้ โต้ ตอบกัน ก็ ท าให้
บรรยากาศความรุนแรงลดลง
ระบบภายนอก (Exosystem) ระบบภายนอกที่ พบในช่วงคลี่ คลาย คื อระบบการลงโทษผู้
รังแก เช่น ตารวจประสานกับคนใกล้ ชิดผู้รังแก รวมทังกฎระเบี
้
ยบทางสังคมที่ควบคุมไม่ให้ ผ้ รู ังแกข่มขู่
ผู้ถู ก รั ง แกได้ อีก (กรณี ก๊ ุ บกิ๊ บ ) ส่วนในโลกออนไลน์ พ บว่าลัก ษณะของเทคโนโลยี ที่มี ความรวดเร็ ว
แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างช่องทาง ช่วยให้ การชี ้แจงความจริ งจากผู้ถูกรังแกกระจายไวและทัว่ ถึง และ
การบล็อคช่วยปิ ดกันผู
้ ้ รังแกได้ ซึง่ การบล็อคนันอาจไม่
้
ได้ ผลในทุกครัง้ โดยเฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ูกรังแกต้ อง
เจอผู้ถูกรังแกบ่อยๆที่โรงเรี ยนหรื อมหาวิท ยาลัย ผู้รังแกอาจเลือกใช้ วิธีการและช่องทางออนไลน์อื่นๆ
เช่น ผู้รังแกถูกบล็อคเฟซบุ๊กแต่ก็ยงั สามารถปิ ดกันผู
้ ้ ถูกรังแกออกจากกลุม่ สังคมออนไลน์ของห้ องเรี ย น
ได้ (กรณีต้นข้ าว) บางกรณีการบล็อคไม่อาจทาได้ ในทันทีทนั ใดสาหรับเยาวชนบางรายที่ถูกข่มขูห่ ้ าม
บล็อคการติดต่อ (กรณีก๊ บุ กิ๊บ)
ระบบมหภาค (Macrosystem) พบว่ากฎหมายถูกใช้ เป็ นมาตรการลงโทษผู้รังแกในกรณีที่มี
พฤติ ก รรมทาความผิ ดตามกฏหมายบางฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา และ พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2560 (บันทึก ณ กรกฎาคม 2561) จากการวิจยั พบกรณีศึกษารายเดี ยวที่
ผู้รังแกได้ รับการลงโทษทางกฎหมาย ได้ แก่ กรณีก๊ บุ กิ๊บ เกี่ยวข้ องกับการข่มขูบ่ งั คับ ให้ กลัวหวาดระแวง
ความปลอดภัยและการเสื่อมเสียชื่อเสียง ตามกฎหมายอาญามาตรา 309 “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ กระทา
การใด ไม่กระทาการใด หรือจายอมต่อสิ่งใด โดยทาให้ กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรี ภาพ
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ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนันเองหรื
้
อของผู้อื่น หรื อโดยใช้ กาลังประทุษร้ ายจนผู้ถูก ข่มขืน
ใจต้ องกระทาการนัน้ ไม่กระทาการนัน้ หรื อจายอมต่อสิ่งนัน้ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นสามปี หรื อ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรื อท้ั งจาท้ั งปรับ” และ กฎหมายอาญามาตรา 392 “ผู้ใดทาให้ ผ้ อู ื่นเกิดความ
กลัว หรื อ ความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท
หรื อ ทังจ
้ าทังปรั
้ บ” และยังถูกลงโทษจากกฎของกลุม่ สังคมเฉพาะ (วินยั ทหาร) ด้ วย ซึง่ การเอาผิด ทา
ให้ ผ้ ถู ูกรังแกหลุดพ้ นจากวงจรการถูกตามข่มขู่
ระบบล าดับ เวลา (Chronosystem) ในช่ ว งคลี่ ค ลายการรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์ พบว่า
หลังจากพ้ นช่วงรุนแรงไปแล้ วและปั ญหาได้ รับการแก้ ไข สถานการณ์โดยรวมจะดี ขึ ้น บางกรณีดีขึ ้นจาก
การจัดการปั ญหาจากช่วงที่แล้ ว บางกรณีดีขึ ้นจากการเริ่ มปรับตัวได้ มากขึ ้น กล่าวคือ เวลาที่ผา่ นไปทา
ให้ สถานการณ์โดยรวมดีขึ ้น หากพ้ นจากช่วงรุ นแรงมาได้ อย่างไรก็ ตาม บางกรณี พบว่าเมื่ อเวลาผ่าน
ไปและสถานการณ์ ‘ดูเหมือน’ จะคลี่คลายแล้ ว แต่กลับไปยอมทาตามผู้รังแกอีก เวลาของการเผชิญกับ
ปั ญหาก็จะยาวออกไป

ภาพประกอบ 17 สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงคลี่คลายการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในระบบสังคม
3. ช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
เงื่อนไขด้ านบุคคลในช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ พบว่า การปรับตัว เปลี่ยน
บุ ค ลิ ก ภาพและวิธีสื่ อสารในโลกออนไลน์ รวมทัง้ การเยี ยวตัวเองโดยมี พลัง ใจเข้ มแข็ง เป็ นเงื่ อนไข
สาคัญที่ทาให้ กรณีศึกษาก้ าวพ้ นปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ อย่างไรก็ ตาม บุคลิกภาพของผู้ถูก
รังแกบางรายมีลกั ษณะเด่นที่กระตุ้นเร้ าให้ พบกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ครัง้ ใหม่ เช่น รู ปร่างหน้ าตา
ดี และบุคลิกร่าเริ งเป็ นมิตรดึงดูดเพศตรงข้ าม ทาให้ ถูกหมั่นไส้ แม้ จะอยู่ในสังคมใหม่ ก็ เจอเรื่ องราว
แบบเดิม
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ระบบจุลภาค (Microsystem) พบว่า ครอบครัว คนใกล้ ชิด เพื่อน จิตแพทย์ สถานศึกษา เป็ น
เงื่อนไขทางสังคมใกล้ ตัวเยาวชนที่ส่วนใหญ่จะเกี่ ยวข้ องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ตัง้ แต่ช่วงก่อน
เกิ ดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แต่จะเห็นบทบาทชัดเจนมากในช่วงการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีค วาม
รุ นแรงมากขึ ้น ช่วงคลี่คลาย และช่วงผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยครอบครัวมี บทบาทตังแต่
้
วิ ธี ก ารเลี ย้ งดู หากให้ อิส ระในการตัด สิ นใจ เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนมี ป ระสบการณ์ แก้ ปั ญ หาและ
รับผิดชอบชีวิตตนเอง ก็จะเป็ นทุนชีวิตให้ เยาวชนมีพลังใจเข้ มแข็ง ก้ าวข้ ามปั ญหามาได้ จนถึงช่วงหลัง
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ส่วนการอยู่เคี ยงข้ างให้ กาลังใจจากเพื่ อน ทาให้ เยาวชนรู้ สึกว่าได้ รับ การ
ยอมรับและเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ส่วนสถานศึกษาที่สร้ างความตระหนักผ่านการจัดสัมมนาโดยให้
เยาวชนที่ผ่านพ้ นปั ญหามาถ่ายทอดประสบการณ์ ก็เป็ นส่วนหนึ่งของการเยียวยาผู้ถูกรังแกและสร้ าง
ความตระหนักให้ เยาวชนอื่นๆไปในคราวเดียวกัน อีกทังจิ
้ ตแพทย์ที่มีบทบาทเยียวยาเยาวชนที่เป็ นโรค
ซึ ม เศร้ าจากการถู ก รั งแก ส าหรั บ ระบบปฏิ ส ัม พัน ธ์ (Mesosystem) พบว่ า ความร่ ว มมื อระหว่าง
ครอบครัวและจิต แพทย์ ทาให้ เ ยาวชนได้ รั บ การเยี ย วยา ส่วนระบบภายนอก (Exosystem) และ
ระบบมหภาค (Macrosystem) ยังไม่พบบทบาทที่ชดั เจนในฐานะเงื่อนไขทางสังคมที่ช่วยเยียวยาหลัง
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์

ภาพประกอบ 18 สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับช่วงหลังผ่านพ้ นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในระบบสังคม
ส่วนที่ 3 แนวทางการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนที่เป็ นผู้รังแกเป็ นผู้ที่มีพฤติ กรรมเสี่ยงในด้ านความปลอดภัยใน
โลกไซเบอร์ ได้ แก่ คุยกับคนแปลกหน้ า เปิ ดเผยรหัสผ่านมือถือ ให้ เพื่อนยืมมือถือโดยไม่ได้ เฝ้าระวัง ใช้
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แอพพลิเคชัน่ ที่มี GPS ให้ คนแปลกหน้ าเข้ าถึงได้ ง่าย เยาวชนต้ องตระหนักเกี่ ย วกับประเด็ นความ
ปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รักษาความลับรหัสผ่าน ปกป้องข้ อมูลส่วนตัวในมือถือ กล้ าสื่อสารเพื่อรักษา
สิทธิ ความเป็ นส่วนตัวของตนเอง และเยาวชนควรเคารพในความแตกต่างด้ านบุคลิก ภาพและการ
แสดงออกของเพื่อนและบุคคลอื่น รู้จกั ยับยังชั
้ ง่ ใจในการกระทาของตนเอง นอกจากนี ้พบว่าครอบครัว
ที่ขาดความเอาใจใส่ มีลกั ษณะการเลี ้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย เยาวชนรู้ สกึ ว่าพ่อแม่ไม่รัก ไม่เข้ าใจ
ขาดการสื่อสารที่ดีในครอบครัว เยาวชนขาดความผูกพันใกล้ ชิด(Attachment) ทาให้ เยาวชนรู้ สกึ โดด
เดี่ ยวและหันไปหาแหล่งคลายเหงาในโลกออนไลน์ ครอบครัวควรสื่อสารกับเยาวชนในเชิงบวก ทาให้
เยาวชนรู้ สกึ ว่าตนเองมีที่พึ่ง สามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้ ให้ ความรักและเอาใจใส่เยาวชน
ส่วนการแก้ ไขปั ญหา จากการศึกษาพบว่า เยาวชนมี การจัดการปั ญหาการถูกรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ 3 แบบ คื อ 1. การจั ด การมุ่ ง ตั ว ปั ญหา( Problem base coping) 2. การจั ด การด้ าน
อารมณ์ (Emotional coping) 3. การจัดการแบบหลีกเลี่ยง รักษาระยะห่าง (Avoidant coping) พบว่า
การจัด การมุ่ง ตัว ปั ญ หาแบบเชิ ง รุ ก (Active problem base coping) เป็ นการจัด การปั ญ หาที่ มี
ประสิทธิ ภาพมากที่สุด ได้ แก่ การขอความช่วยเหลือ การคุยกับผู้รังแกตัวต่อตัว การสื่ อสารความรู้ สกึ
การขอโทษ การปรับพฤติกรรมตนเอง
อย่างไรก็ตามเยาวชนส่วนใหญ่คิดว่า อยากแก้ ไขปั ญหาด้ วยตัวเองก่อนจะไปถึงมือผู้อื่น ส่วน
หนึง่ มาจากความคิดที่วา่ ไม่มีใครช่วยได้ แม้ แต่กฎหมายก็ยงั เป็ นการแก้ ปลายเหตุที่บางครัง้ ก็ไม่จริ ง จัง
สอดคล้ องกับ ริวิตูโซ (Rivituso. 2014) ที่พบว่าความคับข้ องใจไม่ได้ เกิดจากการไม่ร้ ู ตัวตนผู้รังแก แต่
กลับเกิ ดจากการไม่ร้ ู ว่าจะติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนใดในสถานศึกษา และการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่จริงจังและช่วยแก้ ปัญหาได้ อย่างแท้ จริ ง
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. จากข้ อจากัดด้ านข้ อมูลมาจากประสบการณ์ ของผู้ถูกรั งแกเป็ นหลักเนื่องจากการรั ง แก
ผ่านโลกไซเบอร์ เป็ นประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกับความรุ นแรงและเป็ นประเด็ นอ่อนไหว
(Sensitive issue) ทาให้ การเข้ าถึงผู้รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ไม่ใช่เรื่ องง่าย โดยเฉพาะผู้รังแกที่ใช้ ความ
รุ น แรงต่ อ เหยื่ อ และปิ ดบั ง ตัว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง ของตนเอง หรื อ ในกรณี ที่ เ หตุ ก ารณ์ ผ่ า นพ้ นไปแล้ ว
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รังแกและถูกรังแกที่สามารถกลับมาเป็ นเพื่ อนกันได้ เหมื อนเดิ ม ก็ มีระยะห่าง
พอสมควร บางกรณีไม่ได้ ติดต่อกันมานาน ทาให้ ผ้ วู ิจยั ไม่อาจเข้ าถึงตัวผู้รังแกในบริ บทที่การรังแกยุ ติ
ไปแล้ วได้ ทาให้ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ได้ มาจากข้ อมูลในมุมมองและประสบการณ์ของฝ่ ายผู้ถูกรังแก
เป็ นหลัก ผู้วิจัย ครัง้ ต่อไปอาจมองหาเหตุการณ์ รัง แกผ่านโลกไซเบอร์ ใ นกรณี ที่เสร็ จสิ น้ ไปแล้ วและ
สัมพันธภาพของทังสองฝ่
้
ายอยู่ในระดับที่สามารถพูดคุยกันได้ เพื่ อศึกษาปรากฏการณ์ จากทังฝ่
้ ายผู้
รังแกและผู้ถูกรังแก
2. เมื่อผู้วิจยั ได้ เข้ าถึงเรื่ องราวประสบการณ์ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ข องกรณี ศึกษาพบว่า
ช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ยาวนานต่างกันมาก ตัง้ แต่ 2 อาทิตย์ ไปจนถึง 2-3 ปี บางเหตุการณ์ไม่
อาจทราบได้ ว่าจะสิ ้นสุดเมื่อใด ผู้วิจยั ไม่อาจตามต่อได้ จนจบด้ วยข้ อจากัดของเวลา โดยเฉพาะการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ระหว่างเพื่อน (Peer-to-peer cyber bullying) ซึ่งทังสองฝ่
้
ายใกล้ ชิดกันในโลก
จริ ง อยู่ในสภาพแวดล้ อม(สถานศึกษา)เดียวกัน อยู่กลุม่ เดียวกัน ผลการศึกษาครัง้ นี ้จึงเกิดจากข้ อมูล
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ที่สว่ นหนึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ ้นแล้ วยังไม่สิ ้นสุด และเหตุการณ์ในอดีต
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ที่ สิ น้ สุด ไปแล้ ว ดังนัน้ การวิจัย ครัง้ ต่อไปอาจทาการศึ ก ษาการรั ง แกผ่านโลกไซเบอร์ ในระยะยาว
โดยเฉพาะการรังแกระหว่างเพื่อนซึ่งมีเงื่อนไขความสัมพันธ์ ทางสังคมเข้ ามาเกี่ยวข้ อง เพื่ อให้ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สดใหม่ในขณะที่เกิดเหตุการณ์และต่อเนื่องจนเรื่ องราวสิ ้นสุด
3. จากข้ อจากัดด้ านการสังเกตการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในพื ้นที่ออนไลน์ ผู้วิจยั ไม่สามารถ
เข้ าไปสังเกตการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ‘ขณะที่เกิ ดเหตุการณ์ ’ ได้ เนื่องจากเหตุการณ์ ได้ สิ ้นสุดไปแล้ ว
ผู้วิจยั จึงใช้ วิธีสืบค้ นหลักฐานออนไลน์ย้อนหลัง และเหตุการณ์สว่ นใหญ่ ทเี่ กิดขึ ้นกับกรณีศึกษามักเกิ ด
ในช่องทางสื่อสารส่วนตัว เช่น ช่องทางสื่อสารเฉพาะสมาชิกของกลุ่ม (กลุ่มไลน์ของรุ่ น กลุ่มเฟซบุ๊ก
ของห้ องเรี ยน) กลุ่มสังคมออนไลน์ที่สร้ างลับหลังผู้ถูกรังแก ซึ่งผู้วิจยั ไม่มีโอกาสจะเป็ น ‘คนใน’ หรื อผู้
สังเกตการณ์ได้ บางครัง้ ผู้ถูกรังแกได้ ให้ ผ้ วู ิจยั สังเกตความเคลื่อนไหวในกลุม่ เฉพาะเหล่านันผ่
้ านมื อถื อ
เป็ นครัง้ คราว ในระยะเวลาสันๆ
้ ทาให้ เห็นการสนทนาโต้ ตอบแต่ไม่ได้ เป็ นการอยู่ร่วมในพืน้ ที่ เนื่องจาก
เป็ นการละเมิดสิทธิสว่ นตัว การวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั อาจต้ องหาพื ้นที่ออนไลน์สาธารณะที่สามารถแฝง
ตัวเข้ าไปเป็ นสมาชิกกลุ่มได้ เช่น เกมไซต์ แต่ผ้ วู ิจยั ต้ องสารวจให้ แน่ชดั ว่าพืน้ ที่นนเกิ
ั ้ ดการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์ขึ ้นจริง อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที่ได้ อาจเป็ นลักษณะการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ระหว่างบุคคลที่
ไม่ร้ ู จกั กันมาก่อน หรื อเป็ นการรังแกที่มีลกั ษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมกลุ่ม หรื อเหตุการณ์ การรังแกที่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ (เช่นกรณีการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่เกิดขึ ้นกับเยาวชนที่มีชื่อเสียง กรณีการรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ ที่เป็ นกระแสสังคม) ซึง่ อาจมีความแตกต่างกับงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ที่สว่ นใหญ่เป็ นการรั งแก
ผ่านโลกไซเบอร์ ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนหรื อคนรู้ จกั
4. การวิจยั ในครัง้ นี ้พบว่า วิธีการจัดการปั ญหา (Coping) เป็ นเงื่อนไขที่สาคัญในกระบวนการ
เกิ ดขึ ้นและดาเนินไปของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะในช่วงการรังแกมี ความรุ นแรงมากขึ ้น
ส่วนหนึ่งเกิดขึ ้นจากการจัดการปั ญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น หลบหนี ยอมตาม ในทางกลับกันการ
จัด การปั ญ หาในช่ ว งคลี่ ค ลายการรั ง แกก็ ส ะท้ อ นว่ า การจัด การปั ญ หาแบบเน้ นที่ ปั ญ หาหรื อ
ประคับประคองความรู้ สึก ทาให้ สถานการณ์ เปลี่ยนไปในทางที่ดี สิ่งที่สาคัญที่พบคื อ กรณี ศึกษาที่มี
พื น้ ฐานประสบการณ์ ชี วิต บุค ลิ ก ภาพที่ แตกต่ างกั นก็ จะมี วิธี ก ารจัด การปั ญ หาที่ แตกต่ า งและมี
ประสิทธิ ภาพต่างกัน อีกทังขึ
้ ้นอยู่กับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่พบเจอด้ วย งานวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจ
ศึกษาลงลึก กระบวนการจัดการปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชน เบือ้ งหลังการตัดสินใจ
และผลที่เกิดขึ ้นในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะวิธีการจัดการปั ญหาในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงและ
คลี่คลาย
เปิ ดบันทึกผู้วิจัย
ในห้ วงความทรงจาวัย 8 ขวบของผู้วิจยั ไม่มีประสบการณ์ใดชัดเจนไปกว่าการถูกเพื่อนผู้ชาย
กระชากสมุดการบ้ านไปลอกเป็ นประจา แล้ วถูกเตะที่ขาซ ้าอย่างแรงหากทาการบ้ านผิด การถูกตะคอก
เวลาทาอะไรให้ เพื่ อนไม่พ อใจและต้ องตามเก็ บดิ นสอ ยางลบ สิ่งใดๆที่หล่นใต้ โต๊ ะให้ เพื่ อน การถูก
ปากกาทิ่มแผ่นหลังซ ้าๆและแสดงท่าทีเกลียดชังเพราะไปคุยกับคนที่เพื่อนไม่ชอบ การถูกเพื่อนกีดกัน
ออกจากสังคมเพราะเป็ นคนที่พูดน้ อย การถูกเพื่ อนสนิทมองว่าเป็ นตัวประหลาดและแสดงท่าทีเหิน
ห่าง รังเกียจโดยไม่ร้ ู เหตุผล สิ่งเหล่านี ้เป็ นบทเรี ยนราคาแพงที่ผ้ วู ิจยั จ่ายด้ วยรอยช ้าที่ร่างกาย น ้าตา
แห่งความโดดเดี่ยว และสุขภาวะทางจิตใจที่ย่ าแย่ ในช่วงชีวิตการเรี ยนประถมและมัธยมที่ผ่ า นมา
ผู้วิจยั เปราะบางเกินกว่าจะต่อสู้กบั เพื่อนเหล่านัน้ ทาได้ แต่ร้องไห้ ยอมตาม และอดทนจนผ่านพ้ นไป
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เมื่ อมองย้ อนกลับไป ผู้วิจัย มัก ใช้ วิธี การจัด การปั ญ หา (coping) แบบหลบหนี เ ป็ นส่วนใหญ่ ทาให้
ปั ญหาที่แท้ จริ งไม่ได้ ถูกแก้ ไขอย่างเหมาะสม นี่คือหนึง่ ในสาเหตุสาคัญที่ผ้ วู ิจยั สนใจประเด็ นการรั งแก
ในเด็ กและเยาวชน ผู้วิจยั ไม่อยากให้ เด็ กหรื อเยาวชนคนใดต้ องแบกรับปั ญหา ขาดทักษะการจัดการ
ปั ญหาอย่างถูกต้ องเหมือนที่ผ้ วู ิจยั เคยเป็ น ผู้วิจยั จาได้ แม่นยาว่ารสชาติของการถูกรังแกในโรงเรี ย นนัน้
ขื่นขมเช่นไร ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ กลายเป็ นปั ญหาเพิ่มขึ ้นจากการ
รั ง แกในโรงเรี ย นแบบเดิ ม เข้ า สู่โ ลกไซเบอร์ การท าวิ จัย เรื่ อ งนี ้ ผู้ วิ จัย มี ค วามรู้ สึ ก เห็ น อกเห็ นใจ
(Empathy) ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ ในทานองเดี ยวกัน การตี ความตามข้ อมูลของกรณี ศึกษาและ
ประสบการณ์เดิมของผู้วิจยั ทาให้ ไม่อาจปฏิเสธว่ามาจากมุมผู้เป็ นเหยื่ อเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ ตาม
ผู้วิจยั ได้ มีการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการทาวิจยั ครัง้ นี ้ที่แยกออกมาจากบันทึกภาพสนาม ทาให้ ผ้ วู ิจัย
ตระหนัก เท่าทัน และ “พัก” อคติที่เกิดจากการรับรู้ เรื่ องราวของกรณีศึกษาได้ มากขึ ้น ประกอบกับการ
พิจารณาต่างมุมในฐานะเยาวชนอีกฝ่ ายที่เป็ นผู้รังแก โดยไม่ด่วนตีตราจากอคตินนั ้
ในการสัม ภาษณ์ ค รัง้ หนึ่ง กุ๊บ กิ๊ บ เล่าให้ ฟั ง ว่ากลุ่ม เพื่ อนของเธอสนุก สนานที่ นาภาพโชว์
หน้ าอกของเพื่อนร่วมชันคนหนึ
้
่งมานินทา ล้ อเลียนอย่างออกรสในไลน์กลุ่มส่วนตัว เรื่ องเกิ ดขึ ้นจาก
เพื่อนคนหนึง่ ยืมมือถือของกุ๊บกิ๊บไปแชทกับแฟนผ่านเฟซบุ๊กแต่ลืมออกจากระบบ ทาให้ เพื่อนคนอื่นใน
กลุ่มที่ยืมมือถือกุ๊บกิ๊บต่อทันทีใ นตอนนัน้ พบภาพอนาจารของเพื่ อนคนที่ ลืมออกจากระบบจานวน
หลายภาพ ทาให้ นาภาพลับเหล่านันมาแลกเปลี
้
่ยนกันในกลุม่ ไลน์ นินทา ด่าทอ ล้ อเลียนอย่างเสียหาย
ซึง่ กลุม่ ไลน์ดงั กล่าวถูกตัง้ ขึ ้นมาเพื่อนินทาเพื่ อนคนนี ้โดนเฉพาะ ซึง่ กุ๊บกิ๊บอยู่ในกลุม่ ด้ วย แต่ไม่ร้ ู ว่าจะ
ช่วยเพื่อนอย่างไร ในตอนแรกเธอยอมรับว่าร่วมนินทาเพื่อนบ้ าง แต่ต่อมาเธอรู้ สกึ ผิดและเห็นใจเพื่อนที่
ตกเป็ นเหยื่ อ เมื่ อผู้วิจัย ทราบเรื่ องนี ก้ ็ ร้ ู สึก ไม่ ส บายใจอย่ างมาก เนื่ องจากตกอยู่ ใ นสถานการณ์ ที่
พยายามหาทางช่วยเหยื่อคนดังกล่าว ซึง่ เป็ นเยาวชนคนเดียวกับที่ผ้ วู ิจยั เคยโทรไปพูดคุยเบือ้ งต้ นเพื่ อ
คัดเลือกกรณีศึกษา แต่เธอรับรู้ ว่าตนเองเคยเจอเพี ยงการด่าทอทัว่ ๆไปเท่านัน้ บริ บทของกุ๊บกิ๊ บและ
กลุ่มเพื่ อนไม่เอื ้อให้ การช่วยเหลือเป็ นไปโดยง่าย กุ๊บกิ๊ บไม่กล้ าบอกเพื่ อนที่เป็ นเหยื่อและในกลุม่ นันมี
้
เพื่อนของกุ๊บกิ๊บคนหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อกลุม่ คอยส่งเสริ มการโจมตีเพื่อนที่เป็ นเหยื่ออยู่เรื่ อยไป และยังมี
ประเด็ นที่ต้ องพิ จารณาให้ รอบคอบว่าการบอกหรื อไม่บอกเหยื่ อ ทางเลื อกใดจะส่งผลดี ต่อปั ญหา
โดยรวมมากกว่ากัน ทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิดภาวะกลืนไม่เข้ าคายไม่ออก (dilemma) ระหว่างเก็บข้ อมูล
“เราเงียบดีกว่าอ่ะ แต่ว่าเพื่อนมันก็ เอามาล้อเพื ่อนคนนี ้ เราก็ เห็น เขาล้อว่าทาไมอี นี่ม ันโง่ จงั
เลย ทาไมต้องเปิ ดให้ผู้ชายดู เพื ่อนคนนี ้เขาขอยื มโทรศัพท์ เราเข้าเฟซบุ๊ก แล้วเขาก็ วางทิ้ งไว้ ลื มออก
หนูก็วางไว้ เพื ่อนอี กคนก็ ขอเล่นโทรศัพท์ต่อ หนูก็ โอเค เอาไปเลย มันก็ เลยเห็นหมดเลย รูปมันไหลมา
หมดเลยอ่ะ หนูไม่ได้เข้าไปอ่านข้อความ แต่เพื ่อนคนนัน้ อ่านหมดเลย เขาก็ เอาไปประจาน ตัง้ เป็ นรูป
หน้าแชทในกลุ่มเลย เขาก็ ล้อกัน เราก็ เลยคิ ดว่า เออ ถ้าเกิ ดเราบอกเพื ่อน เพื ่อนก็ ต้องล้อเราอย่างนี ้
บ้ างสิ เพื ่ อนคนนัน้ เขาไม่ รู้เ ลยว่ าโดนเพื ่อนเข้ ามาดูว่า ถ่ ายไอ้ นนั่ ให้ผู้ ชายดู กระทัง่ ส่ วนล่ างและ
ส่วนบน ถ่ายหัวนมอีก เขานินทาทุกอย่าง ทัง้ ในแชท หน้าห้อง(ห้องเรี ยน)ก็ เอาเลย อี นีม้ นั โชว์ หวั นมให้
ผู้ชายดู โชว์ แม้กระทัง่ ท่อนล่าง เราอยู่ในแชทนัน้ ด้วย เห็นเขาส่งมาล้อมาเล่นกันตลอด แล้วเขาก็ ตงั้
เป็ นรูปหน้าโปรไฟล์ ในแชทเลย แต่เพื ่อนคนนัน้ ไม่รู้ตวั เลย แบบเฮ้ย เราก็ บอกว่าทาแบบนีม้ นั น่าเกลี ยด
เพื ่อนมันก็ บอก ขาๆน่ะ ขาๆ เราก็ คิดว่าถ้าเกิ ดมันรู้คงไอ้นนั่ แน่เลย เพราะมันเจอเหมื อนเราเลย แต่ใน
แบบสอบถามพี ่อ่ะ มันคงไม่เขี ยนให้หรอก เพราะเขาไม่รู้ตวั เลย”
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อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เรื่ องนี ้ก็ ดีขึ ้นเมื่อกุ๊บกิ๊บบอกให้ ผ้ วู ิจยั รู้ ว่า ต่อมาเพื่ อนส่วนใหญ่ใน
กลุม่ เริ่ มไม่ชอบพฤติกรรมการนินทา ล้ อเลียนเกินพอดีของเพื่อนตัวตังตั
้ วตี แม้ จะปรามอย่างไรก็ไม่เป็ น
ผล ประกอบกับคนในกลุ่มเริ่ มกลัวว่ารู ปในแชทจะหลุดออกไปจนเรื่ องราวใหญ่โต จึงร่ วมกันบล็ อก
เพื่อนคนดังกล่าวออกจากกลุม่ ไลน์นนั ้ “ก็ มีแค่เอแคลร์ คนเดี ยวทีไ่ ม่เห็นใจ คนอื ่นเขาเริ่ มเห็นใจกันหมด
แต่เอแคลร์ เล่นเยอะมาก เขาเป็ นหัวหน้าห้องด้วยซ้ าอ่ะ ตอนนี ้เลิ กเล่นกันแล้วค่ะ ดี ด (บล็ อก)มันออก
จากกลุ่มไปแล้ว เอาเอแคลร์ ออกเลย ราคาญมัน คุยแต่เรื ่ องแบบนี ้ ขนลุก น่าเกลี ยด แล้วก็ สงสาร
เพื ่อนด้วยไง” (กุ๊บกิ๊บ) เรื่องนี ้สะท้ อนว่าเยาวชนสามารถร่ วมมือกันต่อต้ านการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ใ น
เชิงบวกได้ แม้ ผ้ รู ังแกหลักจะเป็ นผู้มีอานาจในกลุม่
บางครัง้ ผู้วิจยั ต้ องสวมบทบาทเป็ น “คุณครู ” ของเยาวชน เพื่อให้ พ่อแม่ของพวกเขาสบายใจ
และเป็ นส่วนหนึง่ ของการรักษาความลับของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง เราไม่อาจปฏิเสธ
ได้ ว่าเยาวชนหลายคนไม่บอกเรื่ องราวเกี่ ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ กบั ครอบครัว ยิ่ งกว่านัน้ บาง
กรณี กลายเป็ นเรื่ องที่ “บอกไม่ได้ ” สาหรับเยาวชน เพราะเป็ นความลับที่น่าอับอาย กลัวว่าจะถูกดุด่า
ซ ้าเติ มโดยเฉพาะกรณีที่เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น แอบคุยกับชายแปลกหน้ า หรื อโชว์ เรื อนร่ างให้
อีกฝ่ ายสาเร็ จความใคร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ศึกษาในเยาวชนอายุ 19 ปี ขึ ้นไป พ้ น
ขอบข่ายความเป็ นผู้เ ยาว์ที่ต้องขออนุญ าตจากผู้ปกครองตามหลักจริ ย ธรรมในการวิ จัย แต่ ก็ เ ป็ น
ประเด็ นที่ต้องมีการพิจารณากันต่อไปในงานวิจยั อื่นๆว่า หากผู้เข้ าร่ วมการวิจยั อายุไม่เกิน 18 ปี และ
ประเด็นที่ทาการวิจยั เป็ นความลับส่วนตัวที่เด็กหรื อเยาวชนไม่เคยบอกให้ ใครรู้ และไม่ต้องการบอกให้ ร้ ู
ผู้วิจยั จะทาอย่างไรกับการขออนุญ าตผู้ปกครอง หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม โดยยึดหลักการคุ้มครอง
พิทกั ษ์ สิทธิของผู้เข้ าร่วมการวิจยั เป็ นสาคัญและไม่ขดั ต่อหลักจริ ยธรรมในการวิจยั ในส่วนนี ้ ผู้วิจยั เชื่อ
ว่าบางครัง้ เราอาจต้ องหัวใจของความเป็ นมนุษย์ พิจารณาสิ่งที่พึงกระทาต่อมนุษย์ ให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ตรงหน้ าอย่างสมดุล ปลอดภัย และเป็ นประโยชน์สงู สุด
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แบบสารวจพฤติกรรมการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ของเยาวชนไทยเจเนอเรชั่น Z
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ.....ปี
3. คุณเรี ยนอยู่ชน.....
ั้
ส่ วนที่ 2 ประสบการณ์ เรื่ องการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
การรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ คือ การกลัน่ แกล้ งบนโลกออนไลน์หรื อผ่านมือถือ โดยตังใจให้
้
ผ้ อู ื่นเสียใจ
เจ็บปวด เศร้ า ไม่สบายใจ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่วา่ จะเป็ นถูกด่าทออย่างรุ นแรง, โพสต์รูปหรื อ
ข้ อความล้ อเลียน, นินทาหรือสร้ างข่าวลือให้ เสื่อมเสีย, ก่อกวน ข่มขูซ่ ้าๆ สวมรอยแอบอ้ างชื่อหรื อ
ตัวตนเพื่อกลัน่ แกล้ ง, ถูกกีดกันหรือบล็อคออกจากกลุม่ สังคมออนไลน์, ถูกทาร้ ายร่างกายแล้ วถ่าย
คลิป/ภาพไปประจาน, ถูกนาภาพวาบหวิวไปส่งต่อ
4. ในช่ วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา คุณเคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ดังตัวอย่างข้ างต้ นหรื อไม่
เคย
ไม่เคย (ข้ ามไปตอบข้ อ 10. )
5. ในช่ วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา คุณเคยมีประสบการณ์เหล่านี ้บ่อยแค่ไหน
น้ อยกว่า 1 มากกว่า 1
ประสบการณ์
ไม่เคยเลย
ครัง้ /
ครัง้ /
สัปดาห์
สัปดาห์
1. ถูกนินทาหรื อด่าทอผ่านทางออนไลน์
หรื อมือถือซ ้าๆ
2. ถูกก่อกวนคุกคามความสงบผ่านทาง
ออนไลน์หรือมือถือซ ้าๆ
3. ถูกนารูปภาพ วีดีโอหรือข้ อมูลส่วนตัวที่
เป็ นความลับของไปเปิ ดเผยทาง
ออนไลน์หรือส่งต่อในมือถือ
4. ถูกใส่ร้าย สร้ างข่าวลือหรือข้ อมูลเท็จทา
ให้ เสียหาย อับอาย หรือถูกดูหมิ่น
เกลียดชัง
5. ถูกแอบอ้ างหรือสวมรอยชื่อ/ตัวตนไป
ทาร้ ายหรื อกลัน่ แกล้ งคนอื่น
6. ถูกข่มขูผ่ า่ นออนไลน์หรื อมือถือ

เกือบทุก
วัน
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น้ อยกว่า 1 มากกว่า 1
ไม่เคยเลย
ครัง้ /
ครัง้ /
สัปดาห์
สัปดาห์

เกือบทุก
วัน

7. ถูกกีดกันหรือบล็อคออกจากกลุม่ สังคม
ออนไลน์และทาให้ ร้ ูสกึ ไม่สบายใจ หรื อ
เจ็บปวด
8. ถูกทาร้ ายร่างกายผู้อื่นแล้ วเผยแพร่ภาพ
หรื อวีดีโอสูส่ าธารณะ
9. เคยส่งภาพหรือวีดีโอวาบหวิวของ
ตัวเองให้ คนอื่น แต่ถูกนาไปเผยแพร่ต่อ
โดยไม่ได้ รบั อนุญาต
6. คุณถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์จากใครบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 เพื่อน
 กลุม่ เพื่อน  ไม่ร้ ู วา่ เป็ นใคร  อื่นๆ คือ.........................................
7. สิ่งที่เกิดขึ ้นกับคุณหลังการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คืออะไรบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 ไม่สบายใจ
 เครียด
 เศร้ า
 รู้ สกึ โดดเดี่ยว
 วิตกกังวล
 อยากแก้ แค้ น
 ไม่อยากไปเรียน
 เพื่อนเข้ าใจผิด/ไม่คบ  ครอบครัวไม่เข้ าใจ/ตาหนิ/ซ ้าเติม
 ไม่มีสง่ ผลใดๆ
อื่นๆ คือ....................................................................................
8. คุณได้ บอกเรื่องที่เกิดขึ ้นกับใครบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 พ่อแม่
พี่น้อง
ญาติ
เพื่อน
ครู
จิตแพทย์/นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์
คนอื่นๆ คือ...................................................
9. ลองเล่าประสบการณ์ถกู รังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่สาคัญของคุณ พอสังเขป
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10. ในช่ วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา คุณเคยมีประสบการณ์กลัน่ แกล้ งผู้อื่นบนโลกออนไลน์ หรื อผ่ านมือถือ
โดยตังใจให้
้
ผ้ อู ื่นเสียใจ เจ็บปวด เศร้ า ไม่สบายใจ หรื อเสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น ด่าทออย่างรุ นแรง, โพ
สต์รูปหรื อข้ อความล้ อเลียน, นินทาหรือสร้ างข่าวลือให้ เสื่อมเสีย, ก่อกวน ข่มขูซ่ ้าๆ, สวมรอยแอบอ้ าง
ชื่อหรื อตัวตนเพื่อกลัน่ แกล้ ง, กีดกันหรือบล็อคผู้อื่นออกจากกลุม่ สังคมออนไลน์เพื่อให้ เขาไม่สบายใจ
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หรื อเสียใจ, ทาร้ ายร่างกายแล้ วถ่ายคลิป/ภาพไปประจาน, มีคนรู้ จกั ส่งภาพหรื อวีดีโอวาบหวิวของ
ตัวเองมาให้ แต่เราเอาไปเผยแพร่ต่อทางออนไลน์หรื อมือถือ
เคย

ไม่เคย (ข้ ามไปตอบข้ อ 14.)

11. ในช่ วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา คุณเคยมีประสบการณ์ต่อไปนี ้บ่อยแค่ไหน
ไม่เคยเลย น้ อยกว่า
ประสบการณ์
1 ครัง้ /
สัปดาห์
1. นินทาหรื อด่าทอคนใดคนหนึง่ ซ ้าๆผ่าน
ทางออนไลน์หรื อมือถือ
2. ก่อกวนหรือคุกคามความสงบคนใดคน
หนึง่ ซ ้าๆผ่านทางออนไลน์หรือมือถือ
3. นารูปภาพ วีดีโอหรือข้ อมูลส่วนตัวที่
เป็ นความลับของไปเปิ ดเผยทาง
ออนไลน์หรือส่งต่อในมือถือ
4. ใส่ร้าย สร้ างข่าวลือหรือข้ อมูลเท็จทาให้
คนอื่นเสียหาย อับอาย หรือถูกดูหมิ่น
เกลียดชัง
5. แอบอ้ างหรือสวมรอยชื่อ/ตัวตนไปทา
ร้ ายหรือกลัน่ แกล้ งคนอื่น
6. ข่มขูผ่ า่ นออนไลน์หรือมือถือ
7. กีดกันหรือบล็อคผู้อื่นออกจากกลุม่
สังคมออนไลน์เพื่อให้ เขาไม่สบายใจ
หรื อเจ็บปวด
8. ทาร้ ายร่างกายผู้อื่นแล้ วเผยแพร่ภาพ
หรื อวีดีโอสูส่ าธารณะ หรื อไม่ได้ ลงมือ
ทาร้ ายแต่เป็ นผู้เผยแพร่
9. มีคนรู้จกั ส่งภาพหรือวีดีโอวาบหวิวของ
ตัวเองมาให้ แต่เราเอาไปเผยแพร่ต่อ
ทางออนไลน์หรื อมือถือ

มากกว่า
1 ครัง้ /
สัปดาห์

เ กื อ บ ทุ ก
วัน

12. อะไรเกิดขึ ้นบ้ าง หลังจากคุณทาสิ่งเหล่านัน้ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 ไม่สบายใจ  เครียด
 เศร้ า
 วิตกกังวล
 รู้ สกึ ผิด
 เพื่อนเข้ าใจผิด/ไม่คบ  ครอบครัวไม่เข้ าใจ/ตาหนิ/ซ ้าเติม
 ไม่สง่ ผลใดๆ  ถูกลงโทษจาก...................
อื่นๆ คือ.............................................
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13. ลองเล่าประสบการณ์การรังแกหรือถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ที่สาคัญของคุณ พอสังเขป ถ้ ามี
(ถ้ าไม่ มี จบแบบสารวจ)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
14. ในกรณีที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั และสังคม
สามารถติดต่อได้ ที่ ชื่อเล่ น..................................... โดยสะดวกให้ ติดต่อทาง (สามารถเลือกได้ ตาม
ช่องทางที่สะดวก)
 เบอร์ ติดต่ อ คือ.......................................  Line ID คือ.....................................................
 Facebook account คือ...........................  Email คือ.......................................................
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แนวคาถามการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ผู้ให้ ข้อมูล
ข้ อคาถาม
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 2 มุมมองต่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ส่วนที่ 3 คุณค่าและบทเรี ยนจากประสบการณ์การรังแกผ่านโลกไซเบอร์

เยาวชน
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก






บุคคลรอบข้ าง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก



แนวคิด ทฤษฎีท่ใี ช้ สร้ าง
แนวคาถาม

แนวคิดการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์



ส่วนที่ 4 กระบวนการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง









ส่วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะต่อการแก้ ปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์









- แนวคิดการรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์
- ทฤษฎีนิเวศวิทยา
- แนวคิดวัฒนธรรมไซเบอร์
- ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทาง
ปั ญญาสังคม
- แนวคิดทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก
- แนวคิดความฉลาดทาง
ดิจิทลั
ทฤษฎีนิเวศวิทยา
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177
หมายเหตุ ข้ อคาถามสาหรับเพื่อนของเยาวชนผู้รังแกหรื อถูกรังแก จะเปลี่ยนสรรพนามในคาถามจากคาว่าท่าน เป็ น น้ อง และจากคาว่านักเรี ยน เป็ น
เพื่อนของน้ อง
แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ)
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว
คาถามสาหรับเยาวชนผู้รังแกและผู้ถกู รังแก
1. น้ องชื่อเล่นว่าอะไร
2. น้ องอายุเท่าไหร่
3. น้ องเรี ยนอยู่ชั ้นไหน
คาถามสาหรับบุคคลรอบข้ าง
1. ท่านชื่อว่าอะไร
2. ท่านอายุเท่าไหร่
3. ท่านมีความสัมพันธ์ เป็ นอะไรกับนักเรี ยน

ผู้ให้ ข้อมูล
เยาวชน

คาถามซัก

3.1 ท่ า นกั บ นั ก เรี ยนใกล้ ชิ ด
สนิทสนมกันอย่างไรบ้ าง

ผู้รังแก

ผู้ถูกรังแก









บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก





แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม
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178
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก

ผู้ให้ ข้อมูล
เยาวชน

คาถามซัก

ส่ วนที่ 2 มุมมองต่ อการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
คาถามสาหรับเยาวชนผู้รังแกและผู้ถกู รังแก
1. น้ องคิดว่าโลกไซเบอร์ คอื อะไร
2. น้ องคิดว่าการรังแกหมายถึงอะไร
3. น้ องเคยได้ ยินคาว่าการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์
มาก่อนหรื อไม่ อย่างไร
4. น้ องคิดว่าการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ คอื อะไร
4.1 ทาไมน้ องจึงคิดแบบนั ้น
5. น้ อ งคิด/รู้ สึ กอย่ างไรต่อ การรั งแกผ่ านโลกไซ 4.1 ท าไมน้ อ งจึ ง คิด/รู้ สึ กแบบ
เบอร์
นั ้น
6. น้ อ งคิดว่าการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์ ต่างจาก
การรังแกทัว่ ไปหรื อไม่ อย่างไร
7. ขอให้ น้องลองยกตัวอย่างการรังแกผ่านโลกไซ
เบอร์
8. น้ องพิจารณาจากอะไรว่าพฤติกรรมใดเป็ น การ
รั งแกผ่านโลกไซเบอร์ หรื อไม่ใช่การรั งแกผ่าน
โลกไซเบอร์

ผู้รังแก

ผู้ถูกรังแก
























บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก

แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม

แนวคิดการรังแกผ่าน
โลกไซเบอร์
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179
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก

ผู้ให้ ข้อมูล
เยาวชน

คาถามซัก

ส่ วนที่ 3 ความหมายของประสบการณ์ การ
รังแกผ่ านโลกไซเบอร์ ท่มี ตี ่ อชีวิต
คาถามสาหรับเยาวชนผู้รังแกและผู้ถกู รังแก
1. น้ องเคยรั ง แกหรื อถู ก รั ง แกทางมื อ ถื อห รื อ 1.1 ถ้ าเคยเมื่อไหร่ และกี่ครัง้
อินเทอร์ เน็ตหรื อไม่
2. ขอให้ น้องลองเล่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นไม่เกิน 1 ปี 2.1 เหตุ ก ารณ์ ไหนที่ ส าคั ญ
ให้ ฟังได้ มั ้ย
ส าหรั บ น้ องมากที่ สุ ด เพราะ
อะไร
3. ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นทาให้ น้องเปลี่ยนแปลงไป 3.1 ก่อนเกิดเหตุการณ์ชีวติ น้ อง
หรื อไม่ อย่างไร
เป็ นอย่างไร
3.2 ระหว่างเกิดเหตุการณ์ ชีวิต
น้ องเป็ นอย่างไร
3.3 หลังเกิดเหตุการณ์ชีวติ น้ อง
เป็ นอย่างไร
4. น้ องคิดว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นมีคณ
ุ ค่าหรื อเป็ น
บทเรี ยนต่อชีวติ ของน้ องอย่างไรบ้ าง
5. เมื่อน้ องคิดถึงประสบการณ์ นั ้น น้ องคิดว่าสิ่ ง ที่
เกิดขึ ้นมีความหมายต่อชีวิตของน้ องอย่างไร

ผู้รังแก

ผู้ถูกรังแก





























บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก

แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม
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180
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก

ผู้ให้ ข้อมูล
เยาวชน

คาถามซัก

ผู้รังแก
ส่ ว นที่ 4 กระบวนการรั ง แกผ่ า นโลกไซเบอร์
รวมทัง้ สาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ อง
คาถามสาหรับเยาวชนผู้รังแก
1. อยากให้ น้องลองเล่าความสัมพันธ์ ระหว่างน้ อ ง
กับคนที่น้องกระทาว่าเป็ นอย่างไร เคยขัดแย้ งกันมา
ก่ อ นหรื อ ไม่ อย่ างไร [กระบวนการ สาเหตุ และ
เงื่อนไข]
2. อยากให้ น้ อ งลองเล่ าเหตุการณ์ ที่ เกิ ดขึ น้ อย่ า ง 2.1 เกิ ดอะไรขึ น้ บ้ างก่ อ นเกิ ด
ละเอียด (ใคร ทาอะไร ที่ไหน ช่องทางใด เมื่อไหร่ เ ห ตุ ก า ร ณ์ / ร ะ ห ว่ า ง เ กิ ด
อย่างไร เพราะเหตุใด) [กระบวนการ สาเหตุ และ เหตุการณ์/ หลังเกิดเหตุการณ์
เงื่อนไข]
3.1 ก่ อ น เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ /
3. ทาไมน้ องจึงตัดสินใจทาแบบนั ้น [สาเหตุ]
ระหว่างเกิดเหตุการณ์
4. น้ อ งเคยเห็ น การรั ง แกผ่ านโลกไซเบอร์ มาก่ อ น
หรื อไม่ อย่างไร และเหตุการณ์ ที่น้องรั บรู้ นั ้นทาให้
น้ อ งเกิ ดแรงจูง ใจในการลงมื อ อย่ างที่ น้ อ งเล่ ามา
หรื อไม่ [สาเหตุ และเงื่อนไข]
5.1 กรณีลงมือทั ้งตัวต่อตัว และ
5. ทาไมจึงเลือกลงมือผ่านมือถือ/อินเทอร์ เน็ต แทน มื อ ถื อ /อิ น เทอร์ เน็ ต ท าไมจึ ง
การลงมือตัวต่อตัว [สาเหตุ และเงื่อนไข]
เลือกทาทั ้งสองทาง

ผู้ถูกรังแก

บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก

แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม



ทฤษฎีนิเวศวิทยา



แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การรั ง แกผ่ า น
โลกไซเบอร์






ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ทางปั ญญา
สังคม
แนวคิดเกี่ ยวกับ การรั ง แก/ การ
รั ง แกผ่ านโลกไซเบอร์ / แนวคิ ด
วัฒนธรรมไซเบอร์
แนวคิ ด การรั ง แกผ่ า นโล กไซ
เบอร์ / แนวคิ ด ความฉลาดทาง
ดิจิทลั

180

181
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก

ผู้ให้ ข้อมูล
คาถามซัก

6. ทาไมน้ องเลือกใช้ ช่องทางดังกล่าวในการลงมือ
[สาเหตุ และเงื่อนไข]
7.1 ใคร มีความสัมพันธ์ อย่างไร
7. มีใครรู้ เห็นเหตุการณ์ หรื อช่ วยน้ องลงมือหรื อ ไม่ ท าไมเขาจึ ง เข้ ามารู้ เห็ น หรื อ
[กระบวนการ และเงื่อนไข]
ช่วยเหลือ
7.2 เขาช่วยลงมืออย่างไร ตอน
ไหนบ้ าง
8.1 สิ่งนั ้นช่วยน้ องอย่างไร
8. อะไรบ้ างที่ ช่ ว ยให้ น้ องลงมื อ ได้ จนส าเร็ จ 8.2 สิ่งนั ้นเป็ นอุปสรรคอย่างไร
[เงื่อนไข]
9. อะไรบ้ างที่ เป็ น อุป สรรคต่อ การลงมื อ ของน้ อ ง
[เงื่อนไข]
10. หลั ง จากน้ องท าไปแล้ ว น้ องรู้ สึ ก อย่ า งไร
[เงื่อนไข]
11. น้ องคิดว่าเหตุการณ์สิ ้นสุดหรื อยัง ถ้ าสิ ้นสุดแล้ ว
น้ องพิจารณาจากอะไร [กระบวนการ และ เงื่อนไข]
12. สิ่ ง ที่ น้ องท า มี ผ ลกระทบต่ อ น้ องหรื อไม่
[เงื่อนไข]
13. น้ องบอกใครเรื่ องนี ห้ รื อไม่ เพราะอะไร
[กระบวนการ และเงื่อนไข]

เยาวชน

11.1 แล้ วอย่ างไรที่ น้ อ งถื อ ว่ า
เหตุการณ์ยงั ไม่สิ ้นสุด
12.1 ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น ไ ห น
อย่างไร (จิตใจ สังคม การเรี ยน
ชีวติ ด้ านอื่นๆ)

ผู้รังแก



ผู้ถูกรังแก

บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก

แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม
ทฤษฎีนิเวศวิทยา
ทฤษฎีนิเวศวิทยา





ทฤษฎีนิเวศวิทยา



ทฤษฎีนิเวศวิทยา





แนวคิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์



แนวคิดความฉลาดทางดิ จิ ทั ล /
ทฤษฎีนิเวศวิทยา



ทฤษฎีนิเวศวิทยา

181

182
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก

ผู้ให้ ข้อมูล
เยาวชน

คาถามซัก

ผู้รังแก
14. ในโรงเรี ย นของน้ อง มี ก ฏระเบี ย บที่ ต่ อ ต้ าน
ความรุนแรงในโลกไซเบอร์ หรื อไม่ อย่างไร [เงื่อนไข]
15. พ่ อ แม่ หรื อ ผู้ป กครองของน้ อ งเคยชี แ้ นะเรื่ อง
ความรุนแรงในโลกไซเบอร์ หรื อไม่ อย่างไร [เงื่อนไข]
16. น้ องคิดว่าสิ่งที่น้องทา คือการรั งแกผ่านโลกไซ
เบอร์ หรื อไม่ อย่างไร [เงื่อนไข]
17. ใ น อ น าค ต น้ อ ง คิ ด ว่ า จะ ท าอี กห รื อ ไ ม่
[กระบวนการ สาเหตุ และเงื่อนไข]

คาถามสาหรับเยาวชนผู้ถกู รังแก
1. อยากให้ น้องลองเล่าความสัมพันธ์ ระหว่างน้ อ ง
กับคนที่รังแกน้ องว่าเป็ นอย่างไร เคยขัดแย้ งกันมา
ก่ อ นหรื อ ไม่ อย่ างไร [กระบวนการ สาเหตุ และ
เงื่อนไข]
2. อยากให้ น้ อ งลองเล่ าเหตุการณ์ ที่ เกิ ดขึ น้ อย่ า ง
ละเอียด (ใคร ทาอะไร ที่ไหน ช่องทางใด เมื่อไหร่
อย่างไร เพราะเหตุใด) [กระบวนการ สาเหตุ และ
เงื่อนไข]

ผู้ถูกรังแก

แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม
ทฤษฎีนิเวศวิทยา


17.1 ถ้ าทา ทากับใคร อย่างไร
เพราะอะไร
17.2 ถ้ าไม่ทา เพราะอะไรจึงไม่
ทา

บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก

ทฤษฎีนิเวศวิทยา


แนวคิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์



แนวคิดความฉลาดทางดิจิทลั


2.1 เกิ ดอะไรขึ น้ บ้ างก่ อ นเกิ ด
เ ห ตุ ก า ร ณ์ / ร ะ ห ว่ า ง เ กิ ด
เหตุการณ์/ หลังเกิดเหตุการณ์
3.1 ระหว่ า งเกิ ด เหตุ ก ารณ์ /
หลังเกิดเหตุการณ์
3.2 ทาไมน้ องจึงทาแบบนั ้น

ทฤษฎีนิเวศวิทยา



แนวคิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์



182

183
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก

ผู้ให้ ข้อมูล
คาถามซัก

เยาวชน
ผู้รังแก

3. น้ อ งท าอย่ างไรกับ สิ่ ง ที่ เ กิ ดขึ น้ [กระบวนการ 5.1 ผลกระทบด้ านไหน อย่างไร
สาเหตุ และเงื่อนไข]
(จิ ต ใจ สั ง คม การเรี ย น ชี วิ ต
ด้ านอื่นๆ)
4. น้ องรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ ้น
5.2 ผลกระทบที่ แ ย่ ที่ สุ ด คื อ
5. สิ่งที่เกิดขึ ้นส่งผลกระทบต่อน้ องอย่างไรบ้ าง
อะไร
6.1 สิ่ ง นัน้ ท าให้ เหตุการณ์ แ ย่
ลงอย่างไร
7.1 สิ่งนั ้นทาให้ เหตุการณ์ดขี ึ ้น
อย่างไร
6.อะไรบ้ างที่ทาให้ เหตุการณ์แย่ลง [เงื่อนไข]
8.1 ใคร มีความสัมพันธ์ อย่างไร
ช่วยเหลือตอนไหน อย่างไร
7. อะไรบ้ างที่ทาให้ เหตุการณ์ดขี ึ ้น [เงื่อนไข]
8. มีใครรู้ เห็นเหตุการณ์ หรื อ ช่ วยเหลือ น้ องหรื อ ไม่
[กระบวนการ และ เงื่อนไข]
9. น้ องบอกเรื่ องนี ก้ ั บ ใครหรื อไม่ เพราะอะไร
[กระบวนการ และ เงื่อนไข]
10. ตอนเกิ ด เหตุ ก ารณ์ น้ องอยากขอความ
ช่ ว ยเหลื อ จากใครหรื อไม่ [กระบวนการ และ
เงื่อนไข]

10.1 ใครที่ น้ อ งอยากขอความ
ช่วยเหลือมากที่สดุ เพราะอะไร
10.2 อยากให้ ช่วยอย่างไร
11.1 แล้ วอย่ างไรที่ น้ อ งถื อ ว่ า
เหตุการณ์ยงั ไม่สิ ้นสุด

ผู้ถูกรังแก





บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก

แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม
แนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก/
แนวคิดความฉลาดทางดิจิทลั
แนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
แนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก/
แนวคิดความฉลาดทางดิจิทลั




ทฤษฎีนิเวศวิทยา



ทฤษฎีนิเวศวิทยา



ทฤษฎีนิเวศวิทยา




ทฤษฎีนิเวศวิทยา
ทฤษฎีนิเวศวิทยา


แนวคิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์

183

184
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก

ผู้ให้ ข้อมูล
คาถามซัก

เยาวชน
ผู้รังแก

11. น้ องคิดว่าเหตุการณ์สิ ้นสุดแล้ วหรื อยัง ถ้ าสิ ้นสุด
แล้ วน้ องพิ จ ารณาจากอะไร [กระบวนการ และ
เงื่อนไข]
12. กรณี ที่ เหตุการณ์ สิ น้ สุดไปแล้ ว น้ อ งสามารถ
ผ่านพ้ นเหตุการณ์นั ้นไปได้ อย่างไร [เงื่อนไข]
13. ในโรงเรี ยนของน้ อ ง มี กฏระเบี ยบที่ ต่ อ ต้ าน
ความรุนแรงในโลกไซเบอร์ หรื อไม่ อย่างไร [เงื่อนไข]
14. พ่ อ แม่ หรื อ ผู้ป กครองของน้ อ งเคยชี แ้ นะเรื่ อง
ความรุนแรงในโลกไซเบอร์ หรื อไม่ อย่างไร [เงื่อนไข]
15. น้ องคิดว่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น คือการรั งแกผ่าน 2.1 เกิ ดอะไรขึ น้ บ้ างก่ อ นเกิ ด
โลกไซเบอร์ หรื อไม่ อย่างไร
เ ห ตุ ก า ร ณ์ / ร ะ ห ว่ า ง เ กิ ด
เหตุการณ์/ หลังเกิดเหตุการณ์
คาถามสาหรับบุคคลรอบข้ าง
3.1 ระหว่ า งเกิ ด เหตุ ก ารณ์ /
1. ท่านทราบเรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ อย่างไร
หลังเกิดเหตุการณ์
2. ขอให้ ท่านเล่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นว่าเป็ นอย่างไร
บ้ าง(ใคร ทาอะไร ที่ไหน ช่องทางใด เมื่อไหร่ อย่างไร
เพราะเหตุใด)
3. น้ องทาอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ ้นบ้ าง
4. สิ่งที่เกิดขึ ้นส่งผลกระทบต่อน้ องอย่างไรบ้ าง
5. เมื่อทราบเรื่ อง ท่านทาอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ ้น

ผู้ถูกรังแก


บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก



แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม



แนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก/
แนวคิดความฉลาดทางดิจิทลั
ทฤษฎีนิเวศวิทยา



ทฤษฎีนิเวศวิทยา
แนวคิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
















ทฤษฎีนิเวศวิทยา
แนวคิดการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
แนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก/
แนวคิดความฉลาดทางดิจิทลั
แนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
ทฤษฎีนิเวศวิทยา

184

185
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก

ผู้ให้ ข้อมูล
คาถามซัก

เยาวชน
ผู้รังแก

ส่ ว นที่ 5 ข้ อเสนอแนะต่ อการแก้ ปั ญ หาการ
รังแกผ่ านโลกไซเบอร์
คาถามสาหรับเยาวชนผู้ถกู รังแก
1. น้ องอยากบอกอะไรกับคนที่รังแกน้ อง
2. ถ้ าเกิ ด เหตุก ารณ์ ขึ น้ อี ก น้ องอยากขอความ
ช่วยเหลือจากใครมากที่สดุ เพราะอะไร
3. ถ้ าเกิ ด เหตุก ารณ์ ขึ น้ อี ก น้ องอยากให้ คนอื่ น
ช่ วยเหลื อ น้ อ งอย่ างไรบ้ าง (ผู้ป กครอง เพื่ อ น ครู
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ฯลฯ)
4. น้ องคิดว่าควรป้องกันการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์
อย่างไร

ผู้ถูกรังแก





บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก

แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม

ทฤษฎีนิเวศวิทยา
ทฤษฎีนิเวศวิทยา



185

186
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก

ผู้ให้ ข้อมูล
คาถามซัก

เยาวชน
ผู้รังแก

5. น้ อ งคิดว่าควรแก้ ไ ขการรั ง แกผ่ านโลกไซเบอร์
อย่างไร
6. น้ องอยากให้ มี น โยบายหรื อ กฏหมายที่ ช่ ว ย
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์
อย่างไรบ้ าง
คาถามสาหรับบุคคลรอบข้ าง
1. ท่านคิดว่าควรป้องกันการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์
อย่างไร
2. ท่ านคิดว่าควรแก้ ไ ขการรั ง แกผ่ านโลกไซเบอร์
อย่างไร
3. ท่ า นอยากให้ มี น โยบายหรื อ กฏหมายที่ ช่ ว ย
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการรั งแกผ่านโลกไซเบอร์
อย่างไรบ้ าง

ผู้ถูกรังแก


บุคคลรอบข้ าง
ที่ทราบเรื่อง
ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก

แนวคิด ทฤษฎี
ที่ใช้ สร้ างแนวคาถาม














186

187

แนวคาถามสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
1. กรุณาเล่าถึงประสบการณ์ทางานและบทบาทของท่านเกี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
2. จากประสบการณ์ทางานหรื อทาวิจยั ท่านคิดอย่างไรกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
3. กรุณาให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาครัง้ นี ้ ในประเด็นการป้องกันและแก้ ไขปั ญ หา
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ในระดับครอบครัว เพื่อน ครู โรงเรี ยน และหน่วยงานช่วยเหลือ

อย่างไร

4.กรุณาให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี ้
- ในกรณี ที่เ ด็ ก บางคนยอมถูก รั ง แกเพราะไม่ อยากมี ปั ญ หากับ เพื่ อนสนิ ท ควรช่วยเหลื อ

- จากการศึก ษาพบว่า มี เ ยาวชนฆ่าตัวตายเพราะถูกรั ง แกในโลกจริ ง และโลกไซเบอร์ จะ
สามารถป้องกันแก้ ไขปั ญหานี ้อย่างไร
- ในกรณีที่เด็กถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ หลายเหตุการณ์พร้ อมกัน จะช่วยเหลือเด็กได้ อย่างไร
- ในกรณีที่เด็กบางคนเป็ นโรคซึมเศร้ าแล้ วถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ มี ข้อควรระวังเป็ นพิเศษ
อย่างไร และควรช่วยเหลืออย่างไร
- จากการศึกษาพบว่า มีเยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ แล้ วส่งผลต่อบุคลิกภาพ เช่น หนี
ปั ญหา โลกส่วนตัวสูงมากขึ ้น ไม่สามารถไว้ ใจใครได้ จะช่วยเหลือเยาวชนเหล่านี ้ได้ อย่างไร
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. คุณ ชยากร บุทเสน (ผู้ประสานงานโครงการโครงการ Stop Bullying: เลิฟแคร์ ไม่รังแกกัน
และนักจิตวิทยาให้ คาปรึกษา)
2. รศ. วิริยาภรณ์ อุดมระติ (นักวิชาการและนักวิจยั ผู้เชี่ยวชาญด้ านเด็กและวัยรุ่น)
3. คุณ ดวงมาลย์ พละไกร (นักจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล)
4. คุณ ชัชฎาภรณ์ พรมนอก (นักวิจยั ปั ญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และ ครู ประจาโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร)
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ประวัติย่อผู้วิจัย
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ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2561

นางสาวปองกมล สุรัตน์
18 สิงหาคม 2529
เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
4/372 ซอยนวมินทร์ 68 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา จิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา พัฒนาการมนุษย์
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

