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อาชญากรรมไซเบอร เชน การเขาถึงขอมูลอยางผิดกฎหมาย การจารกรรมขอมูลออนไลน การเขาไปกอกวน

การละเมิดความเปนสวนตัว เชน เอาขอมูล ภาพ ความลับของผูอ่ืนไปเผยแพร การขมขูการเปดเผยทางเพศ 

อาชญากรรมทางเพศเก่ียวกับเด็ก เน่ืองจากในปจจุบันเด็กและเยาวชนใชเวลาอยูกับอินเตอรเน็ตมากข้ึน ทําให

อาชญากรรมท่ีกอใหเกิดความเกลียดชัง เชน การเหยียดเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ เพศสภาพ และความ

อาชญากรรมเกิดข้ึนจริง โดยเม่ือสอบขอเท็จจริงแลว มีความเก่ียวของกับไซเบอร เชน คดีฆาตกรรม ลักพาตัว 

การกล่ันแกลงทางออนไลน (Cyberbullying) เปนเร่ืองท่ีสําคัญ และเก่ียวของกับเร่ืองสุขภาพจิตโดยตรง 

ความรุนแรงในโลกโซเชียลมีเดีย

    เปนพฤติกรรมบางอยางท่ีเก่ียวของกับความรุนแรง โดยมีอุปกรณอิเล็กทรอนิคหรือ Social Media เปนสวนหน่ึง

ของความรุนแรงน้ัน 

โดยสามารถแบงออกได 6 รูปแบบ

        ระบบดิจิตอล การฉอโกงท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร  อาทิ ทุบหุน ปนหุน การปลอมแปลงเอกสารผานคอมพิวเตอร  

        การสงภาพเปลือยของเด็กเพ่ือผลประโยชนทางการเงิน หรือการทําลายลางบางอยาง    

        การใชเพ่ือการติดตาม การขโมยตัวตนและการปลอมแปลงตัวตน

        เกิดการลวงละเมิดทางเพศแบบออนไลน เชน มีการหลอกลอเด็กทางออนไลน ซ้ือขายภาพอนาจารของเด็ก 

        การชักจูงหลอกลอบางอยางเพ่ือผลประโยชนเก่ียวกับเพศ

        พิการทางรางกาย

การชักจูงใหผูอ่ืนกระทําความรุนแรง การโจมตีสาธารณูปโภคหรือการสงขอมูลปลอมไปแจงเจาหนาท่ี เพ่ือใหสง

กองกําลังเขาไปชวยเหลือ เปนตน

ซ่ึงเปนรูปแบบของการกล่ันแกลงแบบหน่ึงบนอินเตอรเน็ต หรือพ้ืนท่ีดิจิตอล และ Social networking site (SNS) 

เจตนาทําใหอับอาย รูสึกแปลกแยก และมีเปาหมายทําใหเกิดความเสียหาย เสียเงิน เสียหนา เสียความรูสึก 

การกล่ันแกลงทางออนไลนแตกตางจากการกล่ันแกลงตอหนา เน่ืองจากการใช SNS สามารถกอใหเกิดการกล่ันแกลง

ใครก็ได ไมตองรูจักหรือเห็นหนากัน และไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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นอกจากน้ีภาพ ขอความ วีดีโอของเหย่ือ ยังคงมีอยูในโลกออนไลน ไมสามารถลบออกได ในประเทศไทยมีแนวโนม

การกล่ันแกลงออนไลนสูงข้ึน ผลการศึกษาความชุกพบวา กวารอยละ 80 มีประสบการณถูกกล่ันแกลงและ

กวารอยละ 45 ไดรับการกล่ันแกลงทางออนไลนอยางนอย 1 คร้ัง สูงกวาอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุน การจะแยก

วาเลนหยอกลอกัน หรือเปนการกล่ันแกลงจริง ๆ จะดูจากเจตนาใหเกิดความเสียหายเปนหลัก

ประเภทของ Cyberbullying ท่ีพบบอย 1. แกลงแหยใหอีกฝายโกรธ 2. การใสความ แกลงใหขอมูลเท็จ 

สาเหตุของการกล่ันแกลงออนไลน คือ เกิดจากคนสองฝงท่ีอํานาจไมเทาเทียมกัน (imbalance of power 

การกล่ันแกลงออนไลน มีผลกระทบตอทางกาย ทางจิต และการเรียนของเด็ก ทางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง 

สัญญาณของการกล่ันแกลงออนไลน สังเกตไดจากการแยกตัวจากครอบครัว เพ่ือน และกิจกรรมตาง ๆ ไมไป

สาเหตุท่ีเด็กไมขอความชวยเหลือ เน่ืองจากเด็กไมรูสึกเช่ือมตอกับคนรอบขาง รูสึกไมมีใครรับฟง หรือไมรูสึกวา

ทําใหเหย่ือเปนตัวตลก 3. การกีดกันผูอ่ืนออกจากกลุมใหเกิดอคติ 4. การเผยแพรความลับในโลกออนไลนใหอับอาย 

5. การลอลวงเอาความลับและเอาไปเผยแพร 6. การแอบอางช่ือ หรือตัวตนของคนอ่ืน แลวแกลงโพสขอความ

หรือรูปภาพท่ีนาอับอายลงในส่ือออนไลน 7. การสรางบัญชีงานปลอมเพ่ือรังแกคนอ่ืน 8. การขโมยอัตลักษณ

ดิจิตอล 9. การกอกวนคุกคาม 10. การคุกคามขมขูอยางจริงจัง และรุนแรงผานส่ือออนไลน 

and repetition) คือคนท่ีกล่ันแกลงเขาใจวาตนเองมีอํานาจเหนือเหย่ือ เชน ตัวใหญกวา คิดวาเพศชายมากกวา

เพศหญิง อายุท่ีมากกวา พละกําลังมากกวา ถือขอมูลความลับ มีความช่ืนชอบในหมูเพ่ือน ๆ มากกวา เปนตน

และมีโอกาสท่ีเหย่ือจะพัฒนาเปนผูกล่ันแกลงได ทําใหมีการกล่ันแกลงออนไลนมีโอกาสเกิดซ้ําๆ ไดบอยๆ

ทางจิต เชน ซึมเศราหรือวิตกกังวล การเรียน เชน ไมไปโรงเรียน การเรียนแยลง เปนตน

โรงเรียน เกรดตก หงุดหงิดงายมากกวาปกติ ความอยากอาหาร การนอนเปล่ียนไป ต่ืนตระหนกไดงาย เม่ือมี

ขอความหรืออีเมลสงมา และหลีกเล่ียงท่ีจะพูดถึงคําวาคอมพิวเตอรหรือมือถือ

ขณะน้ีเปนปญหา แตอาจจะไดรับผลกระทบในระยะยาว และรูสึกวาผูใหญไมสามารถจะชวยเหลือได อีกท้ังรูสึก

อับอายท่ีจะพูดเร่ืองน้ีออกมา

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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บทบาทของครอบครัว  

        มีสวนรวมในการใชส่ือออนไลน อธิบายความเส่ียงในการใชงาน เห็นอกเห็นใจ สรางสัมพันธภาพใหเกิดความไวใจ 

ไมตัดสิน และพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ แตการหามไมใหใชอินเตอรเน็ตไมใชวิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสมในยุคปจจุบันท่ี

เด็กเติบโตมาในโลกออนไลนและยังเปนแหลงขอมูลและการเรียนรูมากมาย

บทบาทของครู 

       เร่ิมจากการตระหนักวาการกล่ันแกลงออนไลนมีสวนเก่ียวของกับการกล่ันแกลงจริง ๆ ท่ีโรงเรียน มีการจัดอบรม

สอดแทรกไปกับการเรียนปกติ สังเกตอาการของเด็กท่ีโรงเรียน สรางความม่ันใจวาเปนท่ีปรึกษาใหเด็กไดท้ังผูกล่ัน

แกลงและเหย่ือ เปนตัวประสานระหวางบานกับโรงเรียน โดยสรางความเขาใจกับผูปกครองในปญหาท่ีเกิดข้ึน

บทบาทของโรงเรียน 

        ถายทอดความจริงจังเก่ียวกับนโยบายและกฏระเบียบท่ีชัดเจน มีการรณรงคอยางจริงจัง ประเมินสถานการณ

การกล่ันแกลงท่ีโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ อีกท้ังปรับหลักสูตรมีการสอนใหเด็กรูเทาทันส่ือ และการใชส่ืออยางสรางสรรค

บทบาทของเด็ก

        ตองใหความสําคัญท้ังมุมของเหย่ือ ผูกล่ันแกลง และผูเห็นเหตุการณ โดยผูตกเปนเหย่ือเนนการจัดการอารมณ

และความคิดของตนเอง ผูกล่ันแกลง เนนการสรางความเห็นอกเห็นใจทางดิจิตอล รับรูระเบียบและกฎหมาย สวน

ผูเห็นเหตุการณ เนนการสรางความม่ันใจในการบอกผูใหญท่ีเห็นเหตุการณ และสํารวจจิตใจตนเอง จะใชวิธีการ 

หยุดการกล่ันแกลงออนไลน โดยมีสติ ไมตําหนิตนเอง อยาตอบโตใหเหตุการณรุนแรงข้ึน เก็บหลักฐาน แคปหนาจอ 

หรือขอความ บอกใหผูกล่ันแกลงหยุด ตัดชองทางการเช่ือมตอ ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเปล่ียนรหัส และขอ

ความชวยเหลือจากผูท่ีไวใจได และเรียนรูเก่ียวกับ Digital empathy เขาถึงมุมมองความคิด อารมณความรูสึก

ของผูอ่ืนและแสดงออกถึงความเอ้ือเฟอและความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

บรรยาย : ความรุนแรงในโลกโซเชยีลมเีดีย (3)

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"


