




10 ประเด็นสีเทา
ของเด็กและเยาวชน



 ศนูย์วจิยัและพฒันาด้านเดก็และเยาวชนในฐานะศนูย์วิชาการและเครอืข่ายวิชาการด้านเด็ก

เยาวชน และครอบครวั ด�าเนนิการพฒันาเดก็และเยาวชนเป็นกลุม่เป้าหมายหลกั ผ่านการสนบัสนุน

งบประมาณด�าเนินกจิกรรมสร้างสรรค์ ทัง้การสงัเคราะห์งานวจัิย การลงพ้ืนทีต่ดิตาม การรวบรวม

สภาวการณ์ การพฒันาเครือข่ายทีเ่กาะตดิกับพืน้ที ่การท�าวจัิยระยะสัน้ และอืน่ ๆ ผ่านกระบวนการ

มส่ีวนร่วมจากเครอืข่าย Node ภาคประชาสงัคม ภาควิชาการ และคนท�างานด้านเดก็และเยาวชน

เกิดข้อค้นพบที่ส�าคัญในการจ�าแนกประเด็นโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน ซ่ึงแบ่งได้เป็น 10 

ประเด็น ได้แก่

 1. ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา 

 2. การรังแกกันระหว่างเด็กและเยาวชน

 3. ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตายของวัยรุ่น 

 4. ปัญหาการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไม่รู้เท่าทัน

 5. ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้

 6. พื้นที่ไม่ปลอดภัยในครอบครัวและโรงเรียน

 7. การผลิตซ�้าความรุนแรง ยาเสพติด เพศ

 8. พื้นที่ทางความคิด พื้นที่ประชาธิปไตย 

 9. การก้าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

 10. ระบบอ�านาจนิยมครอบง�าเด็กและเยาวชน   

 แต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



1 
ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา



 ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 10 ได้ระบถุงึสทิธแิละโอกาสของบุคคลในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า
12 ปี ที่รัฐต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น ในความเป็นจริงเรากลับพบว่า
มีเด็กจ�านวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึง หรือต้องออกจากสถานศึกษา
กลางคัน (Drop Out) ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและครอบครัว
ของตนเองแล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระดบัประเทศและสังคมในระยะยาวอกีด้วย อาจกล่าว
ได้ว่าปัญหาเด็กหลดุออกจากระบบการศกึษาเป็นทัง้ต้นเหตแุละผลของปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่ราไม่สามารถ
ละเลยได้

สถานการณ์ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา
 ข้อมลูจากสถาบนัสถิตแิห่งองค์การยูเนสโก (UIS) ระบวุ่าในปีการศกึษา 2561 มเีดก็เยาวชน
มากกว่า 258 ล้านคนทัว่โลกทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษา โดยในจ�านวนนีเ้ป็นเดก็ระดับชัน้ประถมศกึษา
จ�านวน 59 ล้านคน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ�านวน 62 ล้านคน และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายจ�านวนกว่า 138 ล้านคน ขณะเดยีวกนัในช่วงเวลา 10 ปีทีผ่่านมา (2007-2017) การลดลง
ของจ�านวนเดก็นอกระบบการศกึษาทัว่โลกเริม่มแีนวโน้มชะลอตวัลงอย่างเห็นได้ชดั โดยมจี�านวน
ลดลงไม่ถึง 100,000 คน 
 ส�าหรับประเทศไทย ข้อมลูจากสถติกิารศกึษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 – 2560
ได้ระบุถึงกลุ่มเดก็ทีห่ลดุจากระบบการศึกษาเช่นเดยีวกนั โดยให้นิยามว่าเป็น “เดก็ทีไ่ม่ได้รับการศกึษา
(Out Of School Children: OOSC)” ซึ่งหมายถึง เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
ทีก่�าหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื เดก็ท่ีเคยเข้ารับการศกึษาแต่ปัจจบุนัไม่ได้รบัการศึกษา
(Drop Out: ออกกลางคัน) และเด็กท่ีไม่เคยได้รับการศึกษาเลย และจะเข้าเรียนในอนาคต 
(Enter Late: เข้าเรียนช้า) หรือไม่เข้ารับการศึกษา 
 โดยปีการศกึษา 2560 มีเดก็ทีไ่ม่ได้รบัการศึกษา (OOSC) ในระดบัประถมศกึษา (อาย ุ6-11 ปี)
ร้อยละ 6.0 หรอืประมาณ 1.9 หม่ืนคน ในระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (อาย ุ12-14 ปี) ร้อยละ 22.1
หรือประมาณ 2.1 แสนคน  และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-17 ปี) ร้อยละ 44.7 
หรอืประมาณ 7.7 แสนคน อาจกล่าวได้ว่าในปีการศึกษา 2560 มเีด็กทีห่ลดุออกจากระบบการศึกษา
เป็นจ�านวนมากกว่า 1 ล้านคน 
 นอกจากนี ้ข้อมลูจาก “ระบบหลกัประกนัโอกาสทางสงัคมเพือ่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
นอกระบบการศึกษา (Thai Out Of School Children Information System) ซึง่เป็นการส�ารวจ
สถานการณ์เดก็นอกระบบ โดยเป็นความร่วมมอืระหว่างกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา
(กสศ.) กบักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ระบวุ่าในปีการศกึษา 2561 พบว่า
มีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 21 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษารวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคน หรือ



คิดเป็นร้อยละ 16.24 ของจ�านวนเด็กในช่วงวัยเดียวกันทั้งหมด โดยสามารถแบ่งได้เป็น ช่วงอายุ 
12 – 14 ปี จ�านวน 1.2 แสนคน อายุ 15 – 17 ปี จ�านวน 2.5 แสนคน และอายุ 18 – 21 ปี 
จ�านวนมากกว่า 9 แสนคน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีเด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่
ต้องเสียโอกาสและไม่ได้รับสิทธิในด้านการศึกษาในแต่ละปีเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านคนเลย
ทีเดียว 

สาเหตุและผลกระทบของปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา
 สาเหตุที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษานั้นมีหลายสาเหตุ ไม่ว่า
จะเป็น การติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การอพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาในการปรับตัว รวมถึงการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรยีน ศักยภาพของสถานศกึษาและแหล่งเรยีนรู้ ไปจนถึงการผลกัเด็กออกจากระบบการศึกษา
กเ็ป็นปัจจยัทีช่่วยเพิม่จ�านวนเด็กทีห่ลดุจากระบบการศกึษามากขึน้ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ทีพ่บมากทีส่ดุ
คอืปัญหาด้านเศรษฐกจิ พบว่าปัจจยัหลกัทีท่�าให้เดก็ไม่ได้เรยีนต่อหรอืต้องออกจากการเรียนกลางคนั
เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน 
 

ที่มา : กสศ. จับอาการความเสมอภาคการศึกษา “ให้น้องได้กลับโรงเรียน” ชี้รุนแรงขึ้นหลังโควิด-19 
https://thaipublica.org/2020/06/education-euity-forum/

 จากการส�ารวจและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ iSEE หรือระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาค
ทางการศกึษา ได้สุม่ส�ารวจนกัเรยีนชัน้ ป.6 และ ม.3 จ�านวน 3,180 คน ซ่ึงมคีวามเสีย่งทีจ่ะหลดุ
ออกนอกระบบการศกึษามากทีส่ดุ พบว่าสาเหตสุ่วนใหญ่ทีน่กัเรยีนยงัไม่ได้สมคัรเรยีน คือ ต้องช่วย
พ่อแม่ท�างาน คิดเป็นร้อยละ 57 มีปัญหาทางการเรยีน ครอบครวั สขุภาพ และขาดแคลนทนุทรพัย์
คดิเป็นร้อยละ 31 ไม่มค่ีาใช้จ่ายท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการศกึษา คดิเป็นร้อยละ 10 รวมถึงไม่มค่ีาเดนิทาง



ไปสมัครเรียน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล�าดับ นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) ยังเป็น
อกีปัจจยัทีอ่าจส่งผลให้นักเรยีนกลุ่มเสีย่งมีความเสีย่งทีจ่ะหลดุออกจากระบบการศึกษามากยิง่ขึน้ 
 ซึง่ส่ิงทีส่่งผลตามมาคือเดก็ทีห่ลดุออกจากระบบการศกึษากลุม่นี ้จะไม่ได้รบัสทิธิด้านการศกึษา
ไม่ว่าจะเป็นเงินอดุหนนุ ค่าใช้จ่ายอปุกรณ์การเรยีน อาหารกลางวนัและท่ีส�าคญัคอืการขาดโอกาส
ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการหาเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ข้อมูล
จากรายงานการศกึษาไทย พ.ศ. 2561 พบว่าในปี พ.ศ. 2560 ประชากรไทยทีอ่ยูใ่นกลุม่อาย ุ15-59 ปี
มปีีการศกึษาเฉลีย่อยูท่ี ่ 9.52 ปี ซึง่เทยีบเท่ากับระดบัมัธยมศกึษาตอนต้นเท่านัน้ สะท้อนให้เหน็ว่า
หากประชากรกลุม่นีไ้ม่ได้รบัการพฒันา จะส่งผลให้เป็นแรงงานทีไ่ม่มคีวามรู้เชงิลกึหรือทกัษะเฉพาะ
จ�าเป็นต้องประกอบอาชีพรายได้ต�่า ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและภาพรวมของการพัฒนาประเทศ
และสังคมในระยะยาว

แนวทางการด�าเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
 ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นปัญหาใหญ่ที่สามารถพบได้ใน
ทุกประเทศทั่วโลก เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ในการหาทางออกเพื่อลด
จ�านวนเด็กทีอ่าจมคีวามเสีย่งทีจ่ะหลดุออกจากระบบการศกึษา รวมถงึเพิม่ความสามารถในการเข้าถงึ
การศึกษาอีกด้วย โดยมีแนวทางที่สามารถพบได้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับสากลไปจนถึงระดับ
ประชาสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 1. ระดบัสากล เช่น โครงการดแูลเด็กทีห่ลดุออกจากระบบการศึกษา (The Out-of-School
Children Initiative: OOSCI) เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างสถาบนัสถติิแห่งองค์การยูเนสโก (UIS)
และ UNICEF โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจ�านวนเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาทั่วโลกภายใต้
การร่วมมือกับภาครัฐของแต่ละประเทศเป็นจ�านวนกว่า 90 ประเทศ (ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ภาคีเครือข่ายด้วยเช่นเดียวกัน) โดยสนับสนุนข้อมูลทางสถิติ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และ
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษา 
  ตัวอย่างเช่น กรอบการท�างานส�าหรับการติดตามเด็ก
และเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาหรือมีความเสี่ยงที่
จะออกกลางคัน (Monitoring Education Participation: 
Framework for Monitoring Children and Adolescents 
who are Out of School or at Risk of Dropping Out) 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยในการออกแบบและ
พัฒนาระบบติดตามเด็กท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึง
เดก็ท่ีมคีวามเสีย่งให้มคีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ วเิคราะห์สาเหตปัุจจยั
ที่ส่งให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ไปจนถึงแนวนโยบาย
เพื่อป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น 

ที่มา: https://www.unicef.org/eca/reports/
monitoring-education-participation



 2. ระดบัประเทศ เช่น กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ซ่ึงเป็นการท�างาน
ร่วมกับภาครัฐ เอกชนและประชาสงัคมในการลดความเหล่ือมล�า้ด้านการศกึษาไปจนถึงการประกอบอาชพี
ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมเีงือ่นไข เพือ่เป็นค่าครองชีพ ค่าเดนิทาง ค่าอาหาร และกจิกรรมพฒันานักเรยีนทนุเสมอภาค
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดท�าแผนการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนนอกระบบรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ
 อกีบทบาททีส่�าคัญคือการศึกษาวจัิย และพฒันาฐานข้อมูลส�าหรบัการท�างานซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนเชิงนโยบายในระดับประเทศและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยต่าง ๆ ในการลด
ความเหลือ่มล�า้ด้านการศกึษา เช่น ระบบสารสนเทศเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (Information
System for Equitable Education: iSEE) เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยเก็บข้อมูลรายบุคคล 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4 ล้านคน
โดยเช่ือมโยงเลขประจ�าตัว 13 หลักของเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐรวม
6 กระทรวงและข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มีส่วนช่วยให้รัฐสามารถระบุ
และติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา และขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านต่าง ๆ ของเดก็และเยาวชนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และเป็นฐานข้อมูลทีท่กุหน่วยงานสามารถ
ใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกันได้อีกด้วย
 3. ระดบัประชาสงัคม เช่น EdWINGS Education เป็นกลุม่ธรุกจิเพือ่สงัคมด้านการศกึษา
พัฒนาระบบนิเวศการศึกษาและพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรม Summer School 
เป็นโครงการพัฒนาทกัษะให้กบันกัเรยีนชัน้ ม. 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านการสร้างชัน้เรียน
แบบกิจกรรม (Activity-based Learning) ที่วิชาหลักในชั้นเรียนเข้ากับทักษะผู้ประกอบการ 
ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
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การรังแกกันระหว่างเด็กและเยาวชน



 ปัจจุบันระดับความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโรงเรียนได้ทวีคูณมากขึ้นกว่า
ในอดีต จากข้อมูลกรมสุขภาพจิตซึ่งเผยแพร่เมื่อต้น 2561 ระบุว่าเด็กนักเรียนโดนกลั่นแกล้งใน
โรงเรียนถงึ 600,000 คน เมือ่คดิเป็นอตัราส่วนแล้วเท่ากบัประมาณ 40% ถือเป็นอนัดบั 2 ของโลก
รองจากประเทศญีปุ่น่ นอกจากระดบัความรนุแรงทีเ่พิม่ข้ึนแล้ววธีิการกลัน่แกล้งกเ็ปลีย่นไปจากเดมิ
เช่น การล้อเลียนชื่อพ่อแม่ การเรียกชื่อสมมติหรือปมด้อย หรือการตบหัวหรือการชกต่อยเบาๆ 
แต่ส�าหรบัในปัจจบุนั สือ่และเทคโนโลย ีเข้ามามบีทบาทกบัพฤตกิรรมการกลัน่แกล้ง พบว่า กลุม่เยาวชน
มากกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์และคุกคามผู้อื่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 จากการศกึษาของศนูย์วิจยัเพือ่การพฒันาสังคมและธรุกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เร่ืองการแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จากกลุม่เป้าหมายจ�านวน 1,606 คน พบว่า รูปแบบการกลัน่แกล้ง
ในสถานศึกษาของเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี ใน 3 ล�าดับแรก คือ การล้อชื่อพ่อแม่ 
คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมา คือ การใช้ค�าหยาบคาย ล้อเลียนในลักษณะที่ท�าให้เกิดความรู้สึก
เจ็บใจหรือเสียใจ คิดเป็นร้อยละ 23.7 และ การเรียกโดยใช้คาพูดที่ไม่ดี ล้อเลียนปมด้อย หรือ
ลักษณะที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือรูปร่าง (เช่น อ้วน, ด�า, เตี้ย ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 18.7
 ลักษณะของการกลั่นแกล้ง พบว่า การกลั่นแกล้งทางวาจาและการกลั่นแกล้งทางร่างกาย
มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญั โดยการกล่ันแกล้งทางร่างกายมคีวามสมัพนัธ์ทีส่งูกบัการกลัน่แกล้ง
ด้วยการข่มขู ่ ซ่ึงเป็นประเดน็ส�าคญัของการกลัน่แกล้งหรอืการรังแกกนัของเดก็และเยาวชนท่ีเป็น
นักเรียน ดังน้ัน หากจะหยุดการกลั่นแกล้งหรือการรังแกด้วยการข่มขู่ ต้องเริ่มจากการระงับ
การกลัน่แกล้งทางวาจา ในขณะทีก่ารกลัน่แกล้งทางสงัคม อนัมคีวามหมายถงึ การแบ่งแยก ไม่นบัรวม
เป็นสมาชิกกลุ่ม การกลั่นแกล้งโดยการใส่ความ สร้างความเสียหายต่อผู้ถูกรังแก มีความสัมพันธ์
ที่สูงกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนใช้ไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของ
พวกเขา และหากต้องการป้องกนัการกลัน่แกล้งหรอืการรังแกทางไซเบอร์อาจจะต้องเร่ิมจากต้องการ
ป้องกันการกล่ันแกล้งหรือการรังแกทางสังคมกายภาพจริงของพวกเขาก่อน เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมลูพืน้ฐาน พบว่า ผูท้ีก่ลัน่แกล้งรงัแกมกัเป็นเพศชาย และมรีปูแบบการกลัน่แกล้งเป็นหมู่คณะ
และใช้ความรุนแรง ส่วนผู้ถูกรังแกในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTs) 
โดยถูกรังแกทางวาจา ร่างกาย จิตใจและทางไซเบอร์ 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกลัน่แกล้งในสถานศกึษา พบว่า เดก็และเยาวชนวยันกัเรยีนน้ี
ใช้การปรึกษาบอกกล่าวให้เพื่อนรับทราบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาบอกพี่หรือน้อง
คดิเป็นร้อยละ 37.1 และบอกครปูระจ�าชัน้ คดิเป็น 33.8 อย่างไรก็ด ีการกลัน่แกล้งกนัในโรงเรยีนนัน้
ครจู�าเป็นต้องแสดงบทบาทของครใูนการใส่ใจดูแลใกล้ชิด ตกัเตือนสัง่สอนเฉพาะกลุม่ทีม่คีวามเสีย่ง
กลัน่แกล้งกนั จากผลการศกึษา พบว่าครเูป็นผูท้ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจบอกกล่าวพฤตกิรรมการกลัน่แกล้ง
และถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนมากที่สุด ฉะนั้นการตัดสินปัญหาการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนจึงส่งผล



ตรงต่อพฤตกิรรมการเข้าปรกึษาของนกัเรียน ในขณะเดียวกนั ความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ผูป้กครอง
กับเด็กและเยาวชนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโรงเรียน เมื่อวิเคราะห์
จากข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและเยาวชนกับผู้ปกครอง เช่น กลุ่มที่
สามารถพูดคุยหรือปรึกษาได้ทุกเรื่อง หรือบางเรื่องนั้น เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มีแนวโน้มของ
การกลัน่แกล้งหรอืรงัแกทีต่�า่กว่านกัเรยีนท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองไม่ค่อยดี ฉะน้ัน ความอบอุน่
และความสัมพันธ์ในครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโรงเรียน (ธานี ชัยวัฒน์,
จุลเวทย์ นิจถาวร และ นิชาภัทร ไม้งาม , 2561)
 นอกจากพฤตกิรรมการกลัน่แกล้งภายในสถานศึกษาแล้ว ยังพบ การกลัน่แกล้งทางไซเบอร์
เป็นรูปแบบการกลั่นแกล้งที่แพร่ขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใน
หลายประการ โดยกรมสุขภาพจิตได้สรุปผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ที่กลั่นแกล้งผู้อื่นว่า อาจมี
พฤติกรรมเสีย่งลกัขโมย เรียนไม่จบ มพีฤตกิรรมทางเพศก่อนวยัอนัควร เสีย่งเป็นอาชญากรในอนาคต
มพีฤติกรรมเส่ียงใช้ความรุน่แรงกับคนในครอบครวัและคนใกล้ชดิ ส่วนผลกระทบต่อผูถ้กูกลัน่แกล้ง
อาจมีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการนอนหลับและการรับประทาน
อาหารไม่ปกติ ส่งผลต่อความรู้สึกโดดเดี่ยว สูญเสียความสนใจเดิม มีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น 
ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง และอาจมีแนวโน้มออกจากสถานศึกษากลางคัน อย่างไรก็ดี
กรมสุขภาพจิตได้เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อตกอยู่ในสภาวะถูกกลั่นแกล้ง ดังนี้ 1) ตั้งสติ
รูท้นัการกลัน่แกล้ง 2) ไม่ใส่ใจการกลัน่แกล้ง เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผูก้ลัน่แกล้งรูส้กึสนกุและมพีฤตกิรรม
กลัน่แกล้งต่อ 3) มัน่ใจในคณุค่าของตน ไม่หวัน่ไหวตามการกลัน่แกล้ง 4) หลกีเลีย่งพ้ืนทีท่ีอ่าจเกดิ
การกลั่นแกล้งทางร่างกาย ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยกับกลุ่มเพื่อน 5) ไม่เลือกใช้ก�าลังตอบโต้
การกลั่นแกล้ง 6) ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจและเข้าใจเมื่อการกลั่นแกล้งรุนแรงขึ้น และ 7) เรียนรู้วิธี
การจัดการการกลั่นแกล้งอย่างสันติ (กรมสุขภาพจิต, 2562)
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ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตายของวัยรุ่น



 ในปัจจุบันพบว่าคนไทยเราเป็นโรคเครียดซึมเศร้ามีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นเหตุให้
มกีารฆ่าตวัตาย และน่าใจหายเมือ่พบว่าโรคซมึเศร้าในวยัรุ่นมอีตัราสงูขึน้เร่ือย ๆ โดยเฉพาะเดก็วยัรุ่น
เจนอลัฟ่า หรอืกลุม่เดก็ทีเ่กดิหลงัปี 2553 เป็นรุ่นลูกของเจน Y และเจน Z  ซึง่เป็นเดก็เจเนอเรชนัใหม่
เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีและแอพพลิเคชันมากมาย ขาดการสื่อสารพุดคุยกับพ่อแม่ พ่อแม่
มักอ้างไม่มีเวลา ยื่นให้แต่เงิน อ้างปัญหาเศรษฐกิจต้องท�ามาหากิน  ไม่ใส่ใจเท่าที่ควร กดดันสูง 
ท�าวัยรุ่นป่วยมากขึ้น สวนทางเทคโนโลยีสื่อสารที่ก้าวกระโดด แต่ท�าให้วัยรุ่นสู่วงจรโดดเดี่ยว 
(อกีปัญหาใหญ่สงัคมไทย เดก็เจนอลัฟ่า เสีย่งซมึเศร้า ฆ่าตวัตาย, ฐานเศรษฐกิจ, 5 กนัยายน 2562)
 ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจท่ีแสดงออกถึงความผดิปกตขิองอารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้า
ไม่มคีวามสขุ เบือ่หน่าย หดหู ่ท้อแท้ สิน้หวัง เซือ่งซึม นอนไม่หลบั เบือ่อาหาร ขาดสมาธิ วติกกงัวล
มองโลกในแง่ลบ ภาวะซมึเศร้าเป็นปัญหาสขุภาพจติทีส่ามารถเกดิขึน้ได้กับทกุคนทัง้คนปกต ิผู้ป่วย
ทางกาย และผูป่้วยทางจติเวช อาจเกดิขึน้ได้ตัง้แต่ภาวะซึมเศร้าธรรมดาจนถึงภาวะซึมเศร้ารุนแรง
หากไม่ได้รับการรักษาจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด ซึ่งโรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของจิตใจ 
โดยมีภาวะซึมเศร้าร่วมกับขาดความเคารพตนเอง รวมทั้งมีภาวะสิ้นยินดี คือ ไม่มีความพึงพอใจ
ในกจิกรรมทีโ่ดยปกตเิป็นทีน่่าพงึพอใจ ซึง่อาจส่งผลเสยีต่อคุณภาพชวิีตและอาจน�าไปสูก่ารฆ่าตวัตาย
ในที่สุด ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงหรือเป็นโรคซึมเศร้าและไม่ได้รับการรักษาจะจบชีวิต
ด้วยการฆ่าตวัตาย สาเหตขุองโรคซมึเศร้า มสีาเหตหุลกัเกดิจากความผดิปกติของสารเคมใีนสมอง
และสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ความผิดหวัง ความสัมพันธ์ ความรัก ความสูญเสีย
หากเยาวชนไม่สามารถจดัการกบัปัญหาได้ จะท�าให้ทกุปัญหากลายเป็นสาเหตทุีท่�าให้เกดิความเครยีด
วติกกังวล จนพฒันาไปสูภ่าวะซึมเศร้าและคิดท�าร้ายตวัเอง หรอืฆ่าตวัตายได้ (นนัทริา หงษ์ศรสุีวรรณ์,
2559)
 สงัคมไทยมคีวามกงัวลกบัภาวะซมึเศร้าสอดรับกบัรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO)
พบว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วโลก ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการฆ่าตัวตาย ประมาณ 322 ล้านคน
หรือคิดเป็น 4.4% ของประชากรโลก ส่วนประเทศไทย ปี 2561 มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน
ทุก ๆ 2 ชั่วโมง จะมีคนฆ่าตัวตายส�าเร็จเฉลี่ย 1 คน  หากพิจารณาตามเพศและอายุของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า พบว่าผู้หญิงเสี่ยงป่วยมากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�างาน
25 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาเป็นวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.5 และ
เป็นเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.5 (น่าห่วง วัยรุ่นฆ่าตัวตายเพิ่ม จาก 5 สาเหตุ 
แนะคนรอบข้างปฏิบัติการ 3 ส., เดอะ บางกอก อินไซต์, 2562)
 ถึงแม้ว่ากลุม่เยาวชนจะมีสดัส่วนของผู้ป่วยโรคซมึเศร้าน้อยกว่ากลุม่คนท�างานและวยัผูสู้งอายุ
แต่นับเป็นปัญหาที่ต้องให้ความส�าคัญและต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากโรคซึมเศร้าก�าลังเพิ่มมากขึ้น
ในกลุ่มวัยรุ่น โดยมีข้อมูลพบว่าในปี 2560 กลุ่มเยาวชนอายุ 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายที่
4.94 ต่อประชากรแสนคน ส่วนในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 5.33 ต่อประชากรแสนคน อีกทั้งยังพบว่า



การฆ่าตวัตายส�าเรจ็ในวัยรุน่อาย ุ15 -19 ปีในเพศหญงิเป็นสาเหตกุารฆ่าตวัตายอนัดบัท่ี 2 รองจาก
ปัญหาเก่ียวกับการตัง้ครรภ์ และการฆ่าตวัตายส�าเรจ็ในวัยรุน่อาย ุ15 - 19 ปี ในเพศชายการฆ่าตวัตาย
ส�าเร็จจัดอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากปัญหาอุบัติจราจร และปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรม 
(สุรชัย เฉนียง และคณะ, 2563 อ้างถึงใน World Health Organization: WHO, 2019) 
สอดคล้องกับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่พบว่า กลุ่มเยาวชนโทรเข้ามาปรึกษา
ปัญหาสขุภาพจิตมากขึน้ โดยในปีงบประมาณ 2561 จากการให้บริการปรกึษาทางโทรศัพท์ทัง้สิน้
70,534 ครัง้ เป็นกลุม่เด็กอายุ 11 – 19 ปี จ�านวน 10,298 ครัง้ คดิเป็น 14.6% และเป็นกลุม่เยาวชน
อาย ุ20 – 25 ปี จ�านวน 14,173 คร้ัง คดิเป็น 20.1% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562
มโีทรเข้ามาใช้บรกิารท้ังสิน้ 40,635 คร้ัง เป็นกลุม่เดก็และเยาวชน จ�านวน 13,658 ครัง้ เม่ือจ�าแนก
ตามประเภทปัญหาพบว่า ปัญหาทีโ่ทรเข้ามาใช้บรกิารเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ ปัญหาความเครียด
หรือวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาซึมเศร้า และมีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตาย 
 จากการทบทวนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบโปรแกรมการป้องกันการฆ่าตัวตาย
ส�าหรับวยัรุน่ในต่างประเทศ พบว่า รปูแบบโปรแกรมการป้องกันการฆ่าตัวตายส�าหรบัวยัรุน่ส่วนใหญ่
แบ่งระดับกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันการฆ่าตัวตายส�าหรับวัยรุ่นไว้ 3 ระดับ
ได้แก่ 1) รปูแบบโปรแกรมการป้องกนัการฆ่าตวัตายส�าหรบักลุม่วยัรุน่ทัว่ไป (universal intervention)
2) รปูแบบโปรแกรมการป้องกันการฆ่าตัวตายส�าหรับวยัรุ่นท่ีมคีวามเสีย่ง (selected intervention)
และ 3) รูปแบบโปรแกรมการป้องกันส�าหรับวัยรุ่นท่ีเคยมีประวัติการฆ่าตัวตายแต่ไม่ส�าเร็จ 
(indicated intervention) แต่รูปแบบโปรแกรมการป้องกนัการฆ่าตวัตายส�าหรบัวัยรุน่ในประเทศไทย
พบว่ายงัมน้ีอย โดยรปูแบบโปรแกรมส่วนใหญ่จะเน้นการลดภาวะซึมเศร้าของวยัรุน่ (สรุชัย เฉนยีง
และคณะ, 2563 อ้างถึงใน Vuthiarpa, et al., 2012; Kaesornsamut, Sitthimongkol, Williams,
Sangon, Rohitsuk, & Vorapongsathorn, 2012) 
 แต่อย่างไรก็ตามได้เกิดการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรภาครัฐที่มีส่วนเก่ียวข้อง
มคีวามเข้าใจ มแีนวทางท่ีเป็นมาตรฐานใกล้เคยีงกนัในการป้องกัน ดแูล บ�าบดัวยัรุ่นทีม่ภีาวะซมึเศร้า
เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการส่งเสรมิคณุภาพการบรกิารและการรักษาภาวะซึมเศร้า (ราชวทิยาลยัแพทย์
แห่งประเทศไทย, ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต, 2560) ส�าหรับแนวทางในการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การคัดกรอง ส่วนที่ 2 การวินิจฉัย ส่วนที่ 3 การรักษา 
และส่วนที่ 4 การส่งเสริมป้องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



 ส่วนที่ 1 การคัดกรอง 
 - ควรมีระบบการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นทั่วไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วยแบบ
คัดกรองที่มีประสิทธิภาพที่ดี เช่น แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) แบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (CES-D) เป็นเครื่องมือที่ให้
วัยรุ่นตอบด้วยตนเอง (self-report) ส่วน 9Q เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยบุคลากร
สาธารณสุข ซึ่งสามารถน�าไปใช้คัดกรองในชุมชน โรงเรียน หรือสถานพยาบาลได้ตามบริบทของ
แต่ละสถานที่ 
 - วัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า เช่น ประวัติการรักษาโรคทางจิตเวช หรือ
มีประวัติครอบครัวที่มีโรคทางจิตเวช โรคเรื้อรังทางกายที่ป่วยมานานเกิน 3 เดือน และมีผลกระทบ
กบัการใช้ชวิีตประจ�าวัน ปัญหาครอบครวั ปัญหาการเรียน และปัญหาการปรับตัวในสังคม ควรได้รับ
การประเมินเบื้องต้นเพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้า ซึ่งอาจท�าได้ด้วยการสอบถามอาการที่น่าสงสัย
ภาวะซึมเศร้า ใช้วิธีการซักประวัติตามแนวทางการประเมินด้านจิตสังคมในวัยรุ่น (HEEADSSS 
assessment) หรืออาจเลือกใช้เครื่องมือคัดกรอง 
 - วยัรุน่ทีม่ผีลการคัดกรองเป็นบวก หรอืมอีาการทีน่่าสงสยัภาวะซมึเศร้า ควรมกีารประเมนิ
เพื่อวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ ในกรณีที่สถานบริการสาธารณสุขมีปัญหาในการประเมินและวินิจฉัย 
อาจพิจารณาส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ การประเมินควรประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
การตรวจสภาพจิต และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียนหรือแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ส่วนที่ 2 การวินิจฉัย
 - การวินิจฉัยภาวะซึมเศร้า ควรอิงตามเกณฑ์การวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานและวินิจฉัย
แยกโรคจากภาวะอื่น เช่น เกณฑ์การวินิจฉัยของ Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5) ของ American Psychiatric Association
 - วัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ควรได้รับการประเมินเพื่อคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า โดยพิจารณาความรุนแรงของอาการ (Severity) และการสูญเสียหน้าที่ในชีวิตประจ�าวัน 
(Function) ในด้านการเรียน การท�างาน การเข้าสังคมโดยอาจใช้การแบ่งระดับความรุนแรงตาม 
DSM-5

 ส่วนที่ 3 การรักษา 
 - การรกัษาวยัรุน่ท่ีมภีาวะซึมเศร้า ควรมกีารให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคค�าแนะน�าในการปฏบัิตติวั
และการช่วยเหลือประคับประคองจิตใจ เช่น การปรับสภาวะแวดล้อม การช่วยเหลือที่โรงเรียน 
และแก้ไขปัจจัยความเครียดที่มีอยู่



 - ควรวางแผนการรักษาโดยพิจารณาตามความรุนแรงของอาการ
 - วัยรุ่นที่สมควรได้รับการรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้า ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
ของการใช้ยา เพื่อให้วัยรุ่นและผู้ปกครองตัดสินใจ
 - ในการรักษาด้วยยา ควรใช้ยาในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม
 - พิจารณาให้การรักษาด้วยจิตบ�าบัดในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าปานกลางถึงรุนแรง โดย
เลือกวิธีบ�าบัดที่มีหลักฐานประสิทธิภาพในการรักษา
 - ควรติดตามการรกัษาอย่างต่อเนือ่งและส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ หากอาการผูป่้วยไม่ดีข้ึน หรอื
มีปัญหาที่ซับซ้อน

 ส่วนที่ 4 การส่งเสริมป้องกัน
 - วัยรุ่นทุกคนควรได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า
 - ควรมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มีความเสี่ยง
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4 
ปัญหาการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไม่รู้เท่าทัน



 ในปี 2562 มีรายงานส�ารวจพฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ของคนไทย โดยส�านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDTA) พบว่าพฤติกรรมการใช้งานอนิเทอร์เนต็ของคนไทยยังเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง โดยคนไทยส่วนใหญ่ใช้อนิเทอร์เนต็เฉลี่ยนานขึ้นถึง 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนถงึ 3 ช่ัวโมง 41 นาทต่ีอวนั ทัง้นี ้Gen Y ยงัคงเป็นช่วงอายทุีม่กีารใช้งานอินเทอร์เน็ตสงูทีส่ดุ
ติดต่อกัน 4 ปี เป็นผลมาจากเป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนเข้าสู่โลกดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น (ส�านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563)
 ในช่วงปี 2561-2562 สถาบัน DQ (Digital Intelligence Quotient) ประเทศสิงคโปร์ 
ได้จดัท�าดชันวัีดความปลอดภยัส�าหรบัเดก็ในโลกออนไลน์หรอื Child Online Safety Index (COSI)
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนไทยระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 จ�านวน 44,000 คน จาก 
450 โรงเรียนในทุกภาค เพื่อศึกษาว่าเด็กกลุ่มใดมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก Cyberbullying โดย
พิจารณาจากจ�านวนครั้งที่เคยเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และพบว่าเด็กไทยอายุ 8-19 ปี มีโอกาสเผชิญ
อนัตรายบนโลกออนไลน์ 6 ประเดน็ คอื 1) การรงัแกออนไลน์ 2) การใช้เทคโนโลยอีย่างไม่มวิีนยั
3) ความเสีย่งจากเนือ้หาทีไ่ม่เหมาะสม 4) ความเสีย่งจากการพบคนแปลกหน้า 5) การถูกคกุคาม
ในโลกไซเบอร์ และ 6) ความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง
 ในปี พ.ศ. 2562 จากสถติขิองสถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั มหาวทิยาลยั
มหิดล พบว่า 80 % เด็กและเยาวชนไทยเจอภัยคุกคาม ล่อลวงและการกลั่นแกล้งจากโรงเรียน
และบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย 28% ของเด็กไทยมองว่า Cyberbullying 
เป็นเรื่องปกติ 39% ของเด็กไทยมองว่า Cyberbullying เป็นเรื่องสนุก และ 59% ของเด็กไทย
บอกว่า “เคยเป็นส่วนหนึ่งใน Cyberbullying” โดยการจัดประเภทของ Cyberbullying นั้น 
ซึ่งในปี 2560 พบว่าสถานการณ์การรังแกกันในโรงเรียนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น และไม่ใช่
ปัญหาเล็กน้อยอย่างที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เข้าใจ โดยมีเด็กถูกรังแกในสถานศึกษาปีละประมาณ 
600,000 คน และมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก สามารถแบ่งการกระท�า cyberbullying เป็น
7 ประเภท คอื 1) ส่งข้อความนนิทาเพือ่น ท�าให้เพือ่นเสยีหาย 2) ไล่บางคนออกจากกลุม่ออนไลน์
เช่น กลุม่ไลน์ หรอื เฟซบุ๊กกรุป๊ 3) การแอบเข้าไปใน log in ของคนอืน่และโพสต์ข้อความให้เจ้าของ
account ดูไม่ดี เสียหาย 4) เป็นการว่ากล่าว ด่า ด้วยถ้อยค�าหยาบคาย ตอกย�้าปมด้อย ท�าให้
เสียความมั่นใจ 5) ส่งข้อความ รูป วิดีโอ หรืออะไรก็ตามที่ท�าให้คนอื่นอับอายบนอนิเทอร์เนต็ 
รวมถึงข่มขู่ 6) หยอกล้อ ยั่วโมโหจนอีกฝ่ายเผยความลับที่น่าอายของตัวเองบนโลกออนไลน์
7) เห็นการกลั่นแกล้ง รังแกกันบนโลกออนไลน์แล้วเข้าไปร่วม
 ผลส�ารวจการใช้เวลาหน้าจอของเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 8 ถึง 12 ปี จ�านวน 1,300 คน
ทั่วประเทศ ผ่านแบบส�ารวจออนไลน์ DQ Screen Time Test พบว่าเด็กไทยใช้เวลากับหน้าจอ
ท่องอินเทอร์เน็ต 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 3 ชั่วโมง โดยเข้าอินเทอร์เน็ต
ผ่านสมาร์ทโฟนสงูสดุ 73% นอกจากน้ีในกลุม่ Gen Z (เกิดตัง้ปี 2538-2553) ยงัพบว่ามพีฤตกิรรม



ที่เส่ียงต่อการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการไม่เปลี่ยนรหัสผ่านในโทรศัพท์มือถือและ
คอมพิวเตอร์ทุก ๆ 3 เดือน และยังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเดือนปีเกิด ในสื่อออนไลน์
แบบสาธารณะ มากกว่า Gen อื่น ๆ

กระบวนการติดตามการท�ากิจกรรมในโลกออนไลน์ของผู้ใช้งาน
 สถาบนัสือ่เดก็และเยาวชน (สสย.) ได้จดัท�าชดุความรู ้Fact sheet การรกัษาความปลอดภยั
ในโลกไซเบอร์ (สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน, 2561) โดยได้น�าเสนอกระบวนการติดตามกิจกรรม
เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่โลกออนไลน์ โดยข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกบันทึกไว้โดยบริษัทผู้สร้างช่องทาง
การสื่อสารออนไลน์มีขั้นตอนการติดตามดังนี้
 1.  เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบจะบันทึกสิ่งที่เราท�าในโลกออนไลน์
 2. บริษัทผู้สร้างระบบ จะใช้ข้อมูลที่บันทึกในการสร้างโปรไฟล์ให้กับผู้ใช้งาน
 3. บริษัทผู้สร้างระบบจะขายข้อมูลไปยังบริษัทที่ขายสินค้าและบริการ
 4. ข้อมูลกิจกรรมของเรา อาจถูกน�าไปเผยแพร่ในกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ซึ่งเปิด
ให้มีการซื้อขายข้อมูล
 5. ข้อมลูของผูใ้ช้งานจะถกูน�าไปรวมกับแหล่งข้อมลูอืน่ ๆ ทีเ่ป็นข้อมลูส่วนตัวของผูใ้ช้งาน
และถูกส่งมอบให้บริษัทขายสินค้าที่ก�าลังมองหาลูกค้าที่สนใจสินค้าประเภทเดียวกัน
 6. บริษัทสินค้าจะซื้อพื้นที่โหษณาจากเว็บไซต์ผ่านการประมูล
 7. ระบบอัตโนมัติจะท�างานเสนอขายสินค้าทันทีที่ผู้ใช้งานคลิ๊กเข้าเว็บไซต์

 นอกจากนี้ยังได้เสนอข้อแนะน�าในการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ไว้ดังนี้
 1. ไม่ตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไป และไม่ควรบันทึกรหัสผ่านไว้ในอุปกรณ์ดิจิทัล
 2. ใส่ใจกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว โดยสังเกตตัวเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว 
ระมัดระวังการเปิดเผยตัวตนทั้งชื่อ ที่อยู่ และปฏิเสธการเข้าถึงแอปพลิเคชันกล้องถ่ายภาพ
 3. ใส่ใจรอยเท้าดจิทิลั ให้พงึระวงัการโพสต์ แชร์ และการเปิดเผยข้อมลูส่วนตัวในสือ่สงัคม
ออนไลน์ เพราะแม้ว่าต้นทางจะลบโพสต์แล้ว แต่บุคคลอื่นยังคงสามารถติดตามรอยเท้าดิจิทัล
ของเราได้
 4. ควรติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ดิจิทัลทุกตัว 
 5. ส�ารองข้อมลูไว้เสมอ ในกรณฉีกุเฉินทีม่ผีูไ้ม่หวงัด ี เรยีกค่าไถ่จากการยดึข้อมลูของเราไว้
เป็นตัวประกัน
 6. ตดิตัง้เครือ่งมอืติดตามอปุกรณ์หรอืลอ็คหน้าจอ เพือ่ป้องกันการเข้าถงึข้อมลูในอปุกรณ์
ของเราอย่างง่ายดาย



 7. ระมัดระวังการใช้บลูทูธควรปิดบลูทูธเมื่อไม่มีการใช้งานอยู่เสมอ
 8. อัปเดตระบบปฏิบัติการอยู่เสมอ เพราะจะช่วยให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 9. ระมดัระวงัการใช้ไวไฟ ควรตัง้รหัสผ่านไวไฟ และไม่ใช้ไวไฟสาธารณะเมือ่ต้องท�าธรุกรรม
ออนไลน์
 10. ลบข้อมลูหรอืโปรแกรมทีไ่ม่ได้ใช้งานแล้ว เพ่ือป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมลูส่วนบคุคล
 11. ระมัดระวังการหลอกลวงให้กรอกข้อมูล ควรสังเกต URL ของเว็บไซต์ อย่ากดลิงก์
หรือปิดไฟล์แนบ โดยเฉพาะลิงก์ที่ขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อชิงโชคหรือรับของรางวัลฟรีต่าง ๆ
 12. ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการรับบุคคลแปลกหน้าเป็นเพื่อน 
และลบบัญชีสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
 ทัง้น้ี สถานการณ์การใช้โซเชียลมเีดยีอย่างไม่รูเ้ท่าทนัไม่เพยีงแต่จะเกดิข้ึนในกลุม่เด็กและ
เยาวชนเท่านั้น แต่เป็นปัญหาร่วมของคนทุกวัยในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบกับ
ปัญหาการถูกหลอกลวงจากอาชญากรรมไซเบอร์และการร่วมเผยแพร่ข่าวปลอม จึงจ�าเป็นต้อง
มีการศึกษาในลึกถึงการสร้างกลไกในการดูแล ให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันในทุกช่วงวัย  
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5 
ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง

ทรัพยากรการเรียนรู้



 ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพนั้นถือเป็น
สทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชน และเป็นหน้าทีข่องรัฐในการจัดหา ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่หรือทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม แต่ในความเป็นจริง 
เรากลบัพบว่ายังมคีนบางกลุม่ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึทรพัยากรดังกล่าวได้และกลายเป็นปัญหาทีถ่กูสะสม
จนเรื้อรังจนกลายเป็นความเหลื่อมล�้าที่ช่องว่างยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

สถานการณ์และผลกระทบปัญหาความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงทรัพยากร
การเรียนรู้
 ข้อมูลจากรายงานประจ�าปี 2562 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ได้รายงานสถานการณ์ความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษาของไทย 2562 โดยสามารถแบ่งความเหลือ่มล�า้
เป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
 1. ความเหลื่อมล�้าด้านการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษามีส่วนช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับพื้นฐาน
ได้มากขึน้ ท�าให้ประชากรจากทกุกลุม่รายได้มโีอกาสในการเข้าศึกษาทีเ่พิม่สงูขึน้ แต่ในขณะเดียวกนั
พบว่ามผีูท่ี้มาจากกลุม่ครอบครวัยากจนเพยีงร้อยละ 5 เท่านัน้ท่ีมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา
 2. ความเหล่ือมล�า้ด้านคณุภาพการศกึษา ถงึแม้ว่าเดก็และเยาวชนจะได้มโีอกาสเข้าเรยีน
ในการศึกษาระดับพื้นฐานที่สูงขึ้น แต่สถานศึกษาแต่ละแห่งมีทรัพยากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็น
ด้านอุปกรณ์หรือบุคลากรท่ีมีความพร้อมในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน รวมไปถึง
ความแตกต่างของความพร้อมต่อการสนับสนุนการศึกษาของครัวเรือนในกลุ่มเศรษฐฐานะต่าง ๆ
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ด้อยโอกาส ซึ่งครอบครัวมักจะมีความพร้อมในการสนับสนุนต�่าที่สุด อีกทั้ง
เด็กกลุ่มน้ีมีแนวโน้มท่ีจะต้องไปเรียนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนทรัพยากรที่จ�าเป็น และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอหรือมีความสามารถในการระดมทุนต�่า 
 ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนก็พบความเหลื่อมล�้าที่สูงมาก หากเจาะลงไปที่อุปกรณ์
ทางด้านดจิทิลัโดยตรง จะพบว่าโรงเรยีนทีเ่สียเปรยีบท่ีสดุมจี�านวนเพยีงคร่ึงหนึง่ท่ีมอีปุกรณ์ดิจทิลั
และทรัพยากรที่จะอบรมครูให้มีทักษะดิจิทัลพร้อม ส่วนโรงเรียนที่ได้เปรียบที่สุดมีอุปกรณ์และ
ทรัพยากรอบรมครูที่พร้อมจะสอนออนไลน์ได้เกือบ 100 % ขณะที่ทักษะของครูทางด้านดิจิทัล
ยังไม่แตกต่างกันมาก
 3. ความเหลื่อมล�้าด้านการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ โดยธนาคารโลกได้ท�าการส�ารวจดัชนี
โอกาสของมนุษย์ในประเทศไทยซึ่งวัดจากโอกาสด้านการศึกษาและการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ  
เช่น การเข้าเรียนของเด็กปฐมวัย การมีน�้าใช้ สุขาภิบาล และการมีไฟฟ้า พบว่าเด็กและเยาวชน
ในภมูภิาคต่าง ๆ ยงัมคีวามเหลือ่มล�า้ของโอกาสในการเข้าถงึทรพัยากรเหล่านี ้เช่น เดก็และเยาวชน



ในกรุงเทพมหานครทีม่อีายรุะหว่าง 6–14 ปีมากกว่าร้อยละ 50 ทีส่ามารถเข้าถงึโอกาสครบทกุด้าน
ในขณะที่เด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงร้อยละ 10 ที่มีโอกาสเช่นนั้น
 4. ความเหล่ือมล�้าทางการศึกษาไทยในระดับนานาชาติ จากข้อมูล PISA 2018
แสดงให้เห็นว่านักเรียนไทยมีการแบ่งแยกกันเรียนในโรงเรียนตามระดับเศรษฐฐานะท่ีค่อนข้างชัด
เมือ่เทยีบกบัหลายประเทศ กล่าวคือนกัเรยีนทีม่เีศรษฐฐานะดกัีบนกัเรยีนกลุม่ด้อยโอกาส มสัีดส่วน
ของการเรยีนร่วมกนัในโรงเรยีนเดยีวกนัทีต่�า่ ในขณะท่ีนกัเรยีนท่ีมเีศรษฐฐานะสงู มผีลคะแนนสอบ
ที่ดี มักจะกระจุกตัวกันอยู่ในโรงเรียนไม่กี่แห่ง 
 นอกจากนี ้ ยงัพบว่าหากเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นกลุ่มเศรษฐฐานะ
สงูสดุและล่างสดุ 25% ของประเทศ โรงเรยีนในประเทศไทยมคีวามเหลือ่มล�า้ซึง่วดัจากความแตกต่าง
ของดชันีด้านการขาดแคลนวสัดอุปุกรณ์ทางการศกึษาและดชันกีารขาดแคลนบคุลากรในโรงเรยีน
ที่ค่อนข้างสูง หรือกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีความแตกต่างของทรัพยากรทางการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนที่มีเศรษฐฐานะสูงสุดและต�่าสุดค่อนข้างมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก รองจากประเทศ 
เช่น เปรู ปานามา บราซิล โคลอมเบีย อุรุกวัย
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6 
พ้ืนที่ไม่ปลอดภัยในครอบครัวและโรงเรียน



 องค์การสหประชาชาต ิ ระบวุ่าประเทศไทยมสีถติคิดีความรนุแรงต่อเดก็และผูห้ญงิ อยูใ่น
ระดับท็อปเท็นของโลกอย่างต่อเนื่องและจากสถิติความรุนแรงในครอบครัวไทยตลอดระยะเวลา
5 ปีที่ผ่านมาของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ มูลนิธิชายหญิงก้าวไกล พบว่าปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวไทยไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 
และ 2559 เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมากกว่า 900 เหตุการณ์ ส่วนปี 2560 – 2562
เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็น 1,300 – 1,400 เหตุการณ์  เหยื่อจากเหตุการณ์
ความรนุแรงทีม่ากทีส่ดุคือเดก็และผู้หญงิ เนือ่งจากเป็นกลุม่ทีถ่กูบงัคคบั ข่มขูไ่ด้ง่าย มคีวามเป็นไปได้
ที่จะต่อสู้ ขัดขืนต�่า  
 ความรนุแรงในครอบครวัน้ีไม่ใช่เพียงความรนุแรงทีเ่กิดระหว่างสาม-ีภรรยา หรือ พ่อแม่ลูก
แต่รวมถงึญาตผิูใ้หญ่ด้วย โดยความรนุแรงไม่ได้หมายความเฉพาะการท�าให้เกดิการบาดเจบ็ทางกาย
แต่ยังรวมถึงการท�าให้เกิดการบาดเจ็บทางจิตใจอีกด้วย ตามค�านิยามเกี่ยวกับความรุนแรงที่
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายไว้ 
 องค์การอนามัยโลกนิยามความหมายของความรุนแรงว่าหมายถึงการจงใจใช้ก�าลังหรือ
อ�านาจเพือ่ข่มขู ่ หรอืกระท�าต่อตนเองต่อผูอ้ืน่ต่อกลุ่มบคุคลหรือชมุชนซ่ึงท�าให้เกดิหรือมแีนวโน้ม
ที่จะมีผลท�าให้เกิดเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจหรือเป็นการยับยั้งการเจริญงอกงามหรือ
เป็นการกีดกันปิดกั้น ท�าให้สูญเสียสิทธิบางประการและขาดการได้รับในสิ่งที่ควรจะได้
 องค์การอนามัยโลก ได้จ�าแนกการกระท�าความรุนแรงใช้ความรุนแรงออกตามประเภท
ความรุนแรง (Types of Violence) และ ลักษณะของการใช้ความรุนแรง (Nature of Violent 
Acts) โดยจ�าแนกจาก 3 กลุ่มที่แบ่งตามผู้ที่กระท�าความรุนแรงออกไปได้ ดังนี้
 1) การกระท�าความรุนแรงต่อตนเอง (Self – Directed Violence) สามารถแบ่งออกเป็น
2 ประเภทคือ
  1.1) การฆ่าตัวตาย (Suicidal Behavior)
  1.2) การท�าร้ายตนเอง (Self – Abuse)
  2) การกระท�าความรุนแรงต่อผู้อื่น (Interpersonal Violence) สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ
  2.1) ความรุนแรงในครอบครัวหรือคู่ครอง (Family and Intimate Partner 
Violence) พิจารณาความรุนแรงท่ีกระท�าต่อสมาชิกในครอบครัว เช่น การใช้ความรุนแรงต่อ
บุตร/เด็กการใช้ความรุนแรงต่อคู่ครอง/สตรีการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยปกติ
ความรนุแรงประเภทนีจ้ะปรากฏทีบ้่านเป็นส�าคัญ ดงันัน้จงึเรยีกความรนุแรงประเภทนีว่้า “ความรนุแรง
ในครัวเรือน (Domestic Violence)”



  2.2) ความรุนแรงในชุมชนพิจารณาความรุนแรงที่กระท�าต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทีไ่ม่ใช่สมาชกิในครอบครวั เช่นการใช้ความรนุแรงต่อคนในชมุชน/คนรูจั้ก ความรนุแรงต่อคนนอก
ชุมชน/คนแปลกหน้า เป็นต้น โดยปกติความรุนแรงประเภทนี้จะไม่ปรากฏในบ้าน เช่น โรงเรียน  
ที่ท�างาน คุก หรือ โรงเลี้ยงเด็กเป็นต้น
 3) ความรนุแรงในสงัคม เป็นการกระท�าความรุนแรงในกลุม่บคุคล หรอืโดยรฐั โดยแต่ละกลุม่
แสดงการขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม หรือแย่งชิงผลประโยชน์ของกลุ่ม
มาเป็นของตน
 ความรนุแรงทีเ่กิดขึน้ในโรงเรยีนไม่ได้เกดิข้ึนระหว่างนกัเรียนกับนกัเรียนเท่านัน้ แต่สามารถ
เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน หรือ ครูกับครู ก็ได้เช่นกัน  ความรุนแรงในโรงเรียนจัดได้เป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
 1. การกลัน่แกล้งรงัแกของนกัเรยีน (Bullying) อาจเป็นสิง่ท่ีบางคนมองว่าเป็นธรรมชาติ
ของเดก็เมือ่มาอยูร่วมกัน ท�าให้มองข้ามว่าเป็นความรุนแรงรปูแบบหนึง่ รวมถงึตวัเด็กทีเ่ป็นผูร้งัแก
ที่มองว่าการใช้อ�านาจที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะมาจากการมีพวกมาก การเป็นที่รักของครู การมีสถานะ
ทางเศรษฐกจิทีด่ ีหรอืแหล่งอ�านาจอืน่ ๆ  ในการรงัแกผูท้ีด้่อยกว่าตนนัน้เป็นเรือ่งธรรมดา แต่ส�าหรบั
เด็กที่โดนกลั่นแกล้งรังแกโดยเพื่อนนักเรียน อาจส่งผลร้ายแรงต่อจิตใจ สุขภาพ และการเรียน
ของเด็ก  นอกจากนั้น ในปัจจุบัน การกลั่นแกล้งบางส่วนท�ากันจนเป็นประเพณี เช่น การรับน้อง 
และการกลั่นแกล้งไม่เพียงแต่เกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียน แต่ยังต่อเนื่องไปอยู่บนโลกออนไลน์ด้วย
 2. การลงโทษด้วยความรุนแรง (Corporal punishment) อยู่คู่กับครอบครัวไทยและ
โรงเรียนไทยมาช้านาน จากการส�ารวจโดยองค์การยูนิเซฟ ครูส่วนใหญ่เห็นว่าการลงโทษด้วย
ความรุนแรงมีข้อเสีย แต่ยังมีครูร้อยละ 42 เห็นว่าการลงโทษที่ไม่รุนแรงเกินไป จะไม่ส่งผลต่อ
ทางกายและทางจิตใจของเดก็ในระยะยาว และครรู้อยละ 62 บอกว่าการลงโทษด้วยความรนุแรง
ไม่ใช่การละเมิดสิทธิเด็ก
 3. การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual abuse) เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมเห็นว่าเป็นความผิด
อย่างร้ายแรง และจะต้องมีการลงโทษตามกฏหมายแก่ผู้กระท�า แต่เมื่อปรากฏเป็นข่าว เรามักจะ
พบว่าผูก้ระท�านัน้ได้ล่วงละเมดิเดก็มาแล้วหลายครัง้ หรือหลายคน โดยการใช้อ�านาจท่ีตนมเีหนือเด็ก
ท�าให้เดก็หวาดกลวัทีจ่ะขอความช่วยเหลือ ส่งผลให้ไม่มีการจดัการต่อผูก้ระท�าอย่างเดด็ขาด จึงเป็น
ที่น่าเสียใจที่ระบบของโรงเรียนยังไม่สามารถปกป้องและช่วยเหลือนักเรียนได้ดีพอ
 ความรุนแรงท้ังทุกรูปแบบล้วนสร้างบาดแผลท้ังทางกายและทางจิตใจให้กับผู้ที่ได้รับ
อย่างแน่นอน โดยเฉพาะความรนุแรงทีเ่กดิภายในครอบครวัและโรงเรยีนซึง่ถือเป็นสถาบนัเริม่ต้น
ส�าหรับเด็กทุกคน เด็กหนึ่งคนสามารถใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนได้นานถึง 15 ปี ส่วนครอบครัวก็คือ



ตลอดชีวิตของคนหนึ่งคน เมื่อสถาบันแรกไม่ใช่สถานที่ปลอดภัย แต่ยังเป็นสถานที่ที่สามารถฝาก
บาดแผลที่จะส่งผลระยะยาวไว้ให้กับเด็ก ผู้ปกครองและคุณครูควรสร้างพื้นที่ปลอดภัย ที่จะให้
เด็กได้เติบโต เรียนรู้ และ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินหรือตีตราว่า
เป็นเด็กไม่ดี 
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 สถติปีิ 2562 ของกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนมจี�านวนเดก็และเยาวชนทีก่ระท�า
ความผดิในรปูแบบต่าง ๆ ท้ังลกัทรพัย์ ก่อความรนุแรงทางร่างกาย ยาเสพตดิ เพศ และอืน่ ๆ มมีากถงึ
20,000 คดี ยิ่งย�้าชัดให้เห็นว่าสภาพสังคมในปัจจุบันได้ผลักเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่การผลิตซ�้า
ความรุนแรง อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ประสบการณ์การได้รับความรุนแรง และ
การขาดพื้นที่แสดงอัตลักษณ์เชิงบวกเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับ
 จากการส�ารวจสถติคิวามรนุแรงในครอบครัวรอบคร่ึงปี 2563 โดยรวบรวมจากหนังสอืพมิพ์
10 ฉบับ ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 63 พบว่า มีการน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
สงูถงึ 350 ข่าว แบ่งตามประเภทข่าวความรนุแรง เป็นข่าวการฆ่ากนัตาย 201 ข่าว คดิเป็นร้อยละ
57.4 รองลงมา คือ ข่าวการท�าร้ายกัน 51 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 14.6 ข่าวการฆ่าตัวตาย 38 ข่าว 
คดิเป็นร้อยละ 10.9 และข่าวความรุนแรงทางเพศของบุคคลในครอบครวั 31 ข่าว คดิเป็นร้อยละ
8.9 สุดท้ายคือ ข่าวการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 10 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 2.9 อีกทั้งยังเห็นรูปแบบของ
การใช้ความรุนแรงได้อย่างชดัเจน หลงัเกบ็สถติต่ิอเน่ืองมาหลายปี เมือ่เปรยีบเทยีบข่าวความรนุแรง
ในครอบครัวที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปี 2563 เทียบกับปี 2559 พบว่า สูงขึ้นถึงร้อยละ 50 และสูงขึ้น
กว่าปี 2561 ร้อยละ 12 โดยในครึ่งปี 2563 ข่าวอันดับ 1 ยังเป็นข่าวการฆ่ากันในครอบครัว 
เป็นสามีกระท�าต่อภรรยาสูงถึง 65 ข่าว โดยมีมูลจากหลายปัจจัย ทั้งหึงหวง ระแวงว่าจะนอกใจ 
ปัญหาเรือ่งทรัพย์สนิ ขดัแย้งเร่ืองเงนิ ปัญหาธรุกจิ ความเครยีด เมาเหล้า ส่วนภรรยากระท�าต่อสามี
9 ข่าว มีมูลเหตุมาจากถูกสามีท�าร้ายร่างกายก่อน ปัญหาความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังพบข่าว
ความรุนแรงทางเพศของบุคคลในครอบครัวสูงถึง 31 ข่าว แบ่งเป็นข่าวการข่มขื่นโดยบุคคลใน
ครอบครวัสงูถึง 30 ข่าว และข่าวการอนาจารโดยบคุคลในครอบครวั 1 ข่าว (เปิดสถติิความรนุแรง
ในครอบครัว “แม่ - เมีย” ถูกท�าร้ายสูงขึ้น, ข่าวไทยพีบีเอส, 10 สิงหาคม 2563)
 ข่าวความรนุแรงในครอบครัวเหน็ได้ว่า “แม่–เมยี” ต้องแบกรับทัง้ความคาดหวงัของสงัคม
ทีห่ล่อหลอมให้ดแูลครอบครวั ยงัต้องรองรบัอารมณ์ของสาม ีบางรายถกูสามที�าร้ายร่างกาย บางราย
ถกูสามฆ่ีา บางรายสามีข่มขนืลกู หรอืคนในครอบครัวข่มขนืลูก ในระดบัครอบครวัจงึเหน็ได้ชดัว่า
ผูห้ญงิต้องแบกรับภาระท่ีหนกักว่าผูช้าย และเมือ่ค้นหาสาเหตคุวามรนุแรงในครอบครัว ครอบครวั
ที่ผู้หญิงและเด็กได้รับ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยหลักที่พบคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มักจะเป็นปัจจัยร่วมส�าคัญ โดยเฉพาะช่วง COVID-19 ที่ทุกคนอยู่บ้าน จนอาจท�าให้เกิดปัญหา
ทางการเงนิ ขาดรายได้ เมือ่มปัีญหากเ็ริม่มีการใช้ความรุนแรง ฝ่ายท่ีถกูกระท�ากจ็ะเร่ิมเกดิความกลวั
กระทบจติใจ และปัญหาก็ยิง่ทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ ในต่างประเทศกม็รีายงานสถติิการหย่าร้าง
ทีเ่พ่ิมขึน้ในช่วง COVID-19 ด้วย แต่อย่างไรกต็ามไม่ใช่แค่ผูห้ญงิเท่านัน้ทีต่กเป็นเหยือ่ แต่ผูช้ายเอง
ก็เป็นเหยื่อเช่นกัน เนื่องจากถูกครอบครัว ระบบการศึกษา สื่อมวลชน ค่านิยม ศาสนาและปัจจัย
อื่นอีกมากมายปลูกฝังให้แสดงออกถึงความก้าวร้าวรุนแรง 



 ทางออกของปัญหาในเรือ่งการใช้ความรนุแรงโดยคนในครอบครวัเป็นผูก้ระท�า คือ ต้องรือ้สร้าง
วิธีคิดใหม่ โดย ต้องให้เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของทั้งพ่อและแม่ ทั้งการเลี้ยงลูก การท�างานบ้าน
ต้องมีส่วนร่วมในการท�าหน้าที่ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อเกิดปัญหาความเครียด
กส็ามารถพดูคยุหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั รวมทัง้เพศหญงิและเพศชายมคีวามเท่าเทยีมกนัโดยยดึหลกั
ความเป็นมนุษย์ และความเป็นเพศเอาไว้เป็นเรื่องรอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ทุกคนคือ
มนษุย์และมคีวามรู้สกึ หน่วยงานภาครัฐต้องประชาสมัพนัธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลอืทีเ่ป็นมิตร
มีพืน้ทีใ่ห้ผูป้ระสบปัญหาสามารถขอความช่วยเหลอืได้ หน่วยงานภาครัฐควรสร้างทางเลอืกการมอีาชพี
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงที่ก�าลังตกงานให้สามารถพึ่งตนเองได้ และคนในสังคมต้องไม่นิ่งเฉย
ต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครวั หรอืมองว่าเป็นเรือ่งส่วนตัว เป็นเรือ่งในครอบครวั เมือ่พบเหน็
เหตุการณ์ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที 
 นอกจากนี้ในข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด จากการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบัน
บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วยทั้งหมด 3,803 คน เป็นเพศชาย 3,256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.62 และเพศหญิง 547 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38 กลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 20-24 ปี จ�านวน 726 คน รองลงมาได้แก่ช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จ�านวน 692 คน
ประเภทของยาเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือยาบ้า สุรา และยาไอซ์ นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหายาเสพติด
แพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 12 -17 ปี ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้
คือ อนาคตของชาติ เป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการใช้ยาเสพติด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพร่างกายที่เริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่น เป็นช่วงของการปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน
ในร่างกายสูงที่สุด ท�าให้มีความอยากรู้อยากลอง มีความเป็นตัวของตัวเอง  หากเยาวชนกลุ่มนี้
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สมองจะถูกท�าลายเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตประสาทอย่างถาวร
ในอนาคต ส่งผลถงึการเรยีน และอาจชกัชวนเพือ่นให้มายุ่งเกีย่วกบัยาเสพติด ท�าให้ปัญหายาเสพติด
เพิม่ความรนุแรงมากขึน้ ทัง้นี ้ครอบครวั ผูป้กครอง สามารถป้องกนับตุรหลานโดยการอบรมเล้ียงดู
ให้เวลา ให้ความรักความอบอุ่น สอนให้เห็นถึงผลกระทบของยาเสพติดและเป็นแบบอย่างที่ดี 
หากพลาดพล้ังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ต้องดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและให้ก�าลังใจ
ตั้งแต่ระยะเร่ิมต้น 
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นปัญหาที่ต้องให้ความส�าคัญ
และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน สบยช. มีภารกิจหลักในด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ดิยาและสารเสพตดิทกุชนดิ ซึง่รูปแบบการบ�าบดัรักษายาเสพติดแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
ผูป่้วยนอก ให้การรกัษาในรปูแบบกาย จติ สงัคมบ�าบดัแบบไปกลบั ใช้กระบวนการรกัษาทางกาย



การปรบัเปลีย่นความคดิ พฤตกิรรม และรูปแบบผูป่้วยในเน้นกระบวนการบ�าบดัให้ผู้ป่วยสามารถ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแขง็ มีครอบครวัเป็นหลกัส�าคญั โดยแพทย์และทมีสหวิชาชพี
จะให้การบ�าบัดรักษาอาการขาดยา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทางกาย ทางจิต จนอาการดีขึ้นและ
ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ ผู้ป่วยจะได้เรียนรู้การใช้กระบวนการทางจิตวิทยา
ในการแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างพลังใจให้เข้มแข็ง รู้จักหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการเสพยาเสพติด 
รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติ ในการเลิก
เสพยาเสพติดได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างน้อย 3-4 เดือน และติดตามดูแล
ช่วยเหลือหลังผ่านการบ�าบัดประมาณ 1 ปี เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ�้าอีก (วัยรุ่นยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
มากขึ้น, กรุงเทพธุรกิจ, 13 กันยายน 2562)
 ดังจะเห็นว่าผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด ท�าให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวผู้เสพ
ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ การแก้ไขปัญหาสารเสพติดต้องเริ่มต้นจากครอบครัว
ซึง่ใกล้ชดิกบัเดก็และเยาวชนมากทีสุ่ด โดยการให้เวลากับบตุรหลานและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีส้งัคมโรงเรยีนและสถานศึกษาต้องมกีารตดิตาม สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีน-นกัศกึษา
ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับสารเสพติด การมุ่งให้ความรู้ในเรื่องอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการใช้
สารเสพตดิ สร้างการรบัรู ้ความตระหนกัถงึภัยอนัตรายน่าจะการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
และเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เยาวชนต้องกลับไปยังวงโคจรเหล่านั้นอีก
 

เอกสารอ้างอิง
ฐานเศรษฐกิจ. (2562). อีกปัญหาใหญ่สังคมไทย เด็กเจนอัลฟ่า เสี่ยงซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย.
 สบืค้น 9 สงิหาคม 2563, จาก https://www.thansettakij.com/content/columnist/
 408970
ข่าวไทยพีบีเอส. (2563). เปิดสถิติความรุนแรงในครอบครัว “แม่ - เมีย” ถูกท�าร้ายสูงขึ้น.
 สืบค้น 9 สิงหาคม 2563, จาก https://news.thaipbs.or.th/content/295351 
 มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
กรุงเทพธุรกิจ. (2562). วัยรุ่นยุ่งเกี่ยวยาเสพติดมากขึ้น. สืบค้น 9 สิงหาคม 2563, จาก
 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/847122



8 
การก้าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม



 สังคมไทยประสบกับปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนในรอบปีหนึ่ง ๆ ประมาณ 
30,000 คน หรือเด็กและเยาวชนกระท�าผิดทางอาญาต่อประชากรเด็กและเยาวชน คิดเป็น 3.19 
ต่อ 1,000 คน (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2561) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตาม
ปริมาณคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่า
จ�านวนคดีความที่เข้าสู่การพิจารณาลดลงตามล�าดับ โดยปี พ.ศ. 2560 มีจ�านวน 42,550 คดี 
จ�านวนคดีในปี พ.ศ. 2561 มี 39,306 คดี และในปี พ.ศ. 2562 มี 37,220 คดี โดยเมื่อจ�าแนก
ตามคดแีพ่งและอาญา พบว่า 5 ล�าดบัแรกในแต่ละปีมีความแตกต่างกนัไม่มากนัก ตามการวเิคราะห์
ของส�านักงานศาลยุติธรรมต่อปัจจัยเชิงสาเหตุของการกระท�าผิดกฎหมายอาญาของเยาวชนนั้น
เกดิจากปัญหาครอบครวั การอบรมเลีย้งด ูเศรษฐฐสถานะ ซึง่ก่อให้เกิดการกระท�าผดิฐานยุง่เกีย่วกบั
สิง่เสพตดิ การลกัทรพัย์ ซึง่สร้างผลพวงต่อเนือ่งไปยงัปัญหาทางสงัคมและเศรษฐกิจต่อไป (ส�านกังาน
ศาลยุติธรรม, 2561; 2562) โดยทางศูนย์วิชาการฯ จัดท�าตารางเปรียบเทียบตามการล�าดับผล
ข้อหาคดีความได้ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 1 แสดงการเปรียบข้อหาคดีความแพ่งของศาลเยาวชนและครอบครวัระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562

ปี พ.ศ. อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 5

2560 ฟอ้งหย่า

ร้องขอต่อศาล
ให้มีค�าสั่งให้
ผู้ร้องขอจด
ทะเบียนรับเด็ก
เป็นบุตร

ขอให้สั่งเรื่อง
อ�านาจปกครอง

บุตร

ฟอ้งขอให้ศาล
พิพากษาว่าอ�านาจ
ปกครองบุตรซึ่ง
ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ
อยู่กับบิดาหรือ

มารดา

ฟอ้งขอแบ่งสิน
สมรส

2561 ฟอ้งหย่า

ร้องขอต่อศาล
ให้มีค�าสั่งให้
ผู้ร้องขอจด
ทะเบียนรับเด็ก
เป็นบุตร

ขอให้สั่งเรื่อง
อ�านาจปกครอง

บุตร

ฟอ้งขอให้ศาล
พิพากษาว่าอ�านาจ
ปกครองบุตรซึ่ง
ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ
อยู่กับบิดาหรือ

มารดา

ฟอ้งขอแบ่งสิน
สมรส

2562 ฟอ้งหย่า

ร้องขอต่อศาล
ให้มีค�าสั่งให้
ผู้ร้องขอจด
ทะเบียนรับเด็ก
เป็นบุตร

ข้อพิพาทเกี่ยวกับ
เรื่องผู้ปกครอง
ต้องท�าบัญชี
ทรัพย์สินภายใน
เวลาที่ก�าหนด
ต้องยื่นส�าเนา
บัญชีทรัพย์สิน
ตอ่ศาลและขอ้หา้ม
ท�านิติกรรม

ขอให้สั่งเรื่อง
อ�านาจปกครอง

บุตร

ฟอ้งขอให้ศาล
พิพากษาว่า

อ�านาจปกครอง
บุตรซึ่งยังไม่
บรรลุนิติภาวะ
อยู่กับบิดาหรือ

มารดา



ตาราง 2 แสดงการเปรียบข้อหาคดีความอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวระหว่างปี พ.ศ. 
2560 - 2562

 จากตารางเปรียบเทียบข้อหาคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว พบว่า ในระหว่าง
ปีทีผ่่านมามคีดคีวามเรือ่งความผดิต่อเสรภีาพเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ข้อหาดงักล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 309 ถึง 321 มีสาระส�าคัญเรื่องความผิดเนื่องจากการขัดขว้างเสรีภาพของบุคคลใน
การกระท�าการใด ๆ ตามสิทธิ ในรูปแบบของการกักขังหน่วงเหนี่ยง ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท�าหรือ
ไม่กระท�าการใด ๆ หรือจ�ายอมต่อสิ่งใด ตลอดจนกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งข้อหาดังกล่าวสะท้อนการใช้ความรุนแรง ซึ่งเริ่มจาก
การกลั่นแกล้งทางกายและวาจา สอดคล้องกับข้อสังเกตจากกรมสุขภาพจิตในเรื่องการกลั่นแกล้ง
และรังแกกันในเยาวชนด้วยเช่นกัน (วาคิน ยังช่วย, 2553) อย่างไรก็ดี การป้องกันการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมควรเริ่มเป็นขบวนการตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ช่วยกันมีส่วนร่วม
ในการดูแล สร้างพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ทางความคิดให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
อย่างอิสระ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนั้นไม่สามารถผลักภาระเป็นของส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมได้ 
หากแต่เป็นบทบาทหน้าที่ที่ต้องมีส่วนร่วมส่งเสริมด้วยกันทั้งองคาพยพของสังคม
 ส�าหรับเยาวชนที่กระท�าผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว จากการศึกษาแนวทาง
การจดัการศกึษาทางเลอืกส�าหรบัเดก็และเยาวชนในกระบวนการยตุธิรรม ได้ให้ข้อเสนอด้านหลกัสตูร
การศึกษาทางเลือกที่ค�านึงถึงความสมดุลและความต้องการของเยาวชน และจัดการเรียนการสอน
บนฐานการสร้างชีวิตและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของเยาวชน 
รวมทั้งเชื่อมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือกในเรื่องนวัตกรรมการศึกษา 
การวัดและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการณ์ เป็นต้น
ด้วยกระบวนการเหล่านี้จะสามารถคืนเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้กลับสู่สังคมได้อย่าง
ภาคภูมิ (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2563)

ปี พ.ศ. อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 5

2560
พ.ร.บ.

ยาเสพติด
ให้โทษ

พ.ร.บ.จราจร
ทางบก

ความผิดฐาน
ลักทรัพย์ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ลหุโทษ

2561
พ.ร.บ.

ยาเสพติด
ให้โทษ

พ.ร.บ.จราจร
ทางบก

ความผิดฐาน
ลักทรัพย์ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ลหุโทษ

2562
พ.ร.บ.

ยาเสพติด
ให้โทษ

พ.ร.บ.จราจร
ทางบก

ความผิดฐาน
ลักทรัพย์ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ความผิด

ต่อเสรีภาพ



เอกสารอ้างอิง
วาคิน ยังช่วย. (2553). ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมค�าอธิบายจากค�าพิพากษาศาลฎีกา.
 สืบค้น 12 สิงหาคม 2563 จาก http://thai-crime-code.blogspot.com/
 2010/03/blog-post_8292.html.
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา. (2563). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนวทางการจัดการศึกษา
 ทางเลือกส�าหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ส�านกังานศาลยติุธรรม. (2561). รายงานสถติศิาลยุตธิรรมท่ัวราชอาณาจักร ประจ�าปี พ.ศ. 2561.
 กระทรวงยุติธรรม
ส�านกังานศาลยติุธรรม. (2562). รายงานสถติศิาลยุตธิรรมท่ัวราชอาณาจักร ประจ�าปี พ.ศ. 2562.
 กระทรวงยุติธรรม
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พ้ืนที่ทางความคิด พ้ืนที่ประชาธิปไตย



 หลังจากการรัฐประหาร ปี 2557 พื้นที่ในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของเยาวชนได้หยดุชะงกัลงกว่า 5 ปี จนเมือ่มกีารเลอืกต้ังเมือ่วันที ่24 มนีาคม 2562 ทีเ่ปิดโอกาส
ให้กลุ่ม new voter ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 5.6 ล้านเสียง จึงเกิดกระแสการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโลกออนไลน์ แต่ท้ังนีใ้นปัจจุบนั การแสดงออกของเยาวชนยังถกูควบคมุภายใต้ พ.ร.ก. สถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
 ช่วงก่อนการเลอืกตัง้ 62 เครอืข่ายเยาวชนสงัเกตการณ์เลอืกตัง้เพือ่ประชาธปิไตย  ได้ส�ารวจ
ความคดิเหน็ของเยาวชนผู้มสีทิธิเ์ลอืกตัง้ถึงความคาดหวงัของคนรุน่ใหม่ต่อการเลอืกตัง้ 62 ระหว่าง
เดือนกันยายน 2561-ธันวาคม 2561 ในพื้นที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่ท�างานต่างๆ 
ทัว่ทกุภมูภิาค โดยมเียาวชนอาย ุ21-25 ปี เป็นผูต้อบแบบสอบถามมากถงึ 46.2% ผลส�ารวจพบว่า
ความคาดหวังต่อการเลือกตั้ง 62 คือ ต้องการเห็นการพัฒนาของประเทศ การแก้ไขเศรษฐกิจ 
ลดภาษีประชาชน แก้ปัญหาการเมือง ระบบการศึกษา ความมั่นคงของประเทศ คมนาคมที่ดี
การประมงที่ดี เป็นล�าดับแรก ๆ รองลงมาคือการมีผู้น�าพรรคการเมืองที่ดี รัฐบาลมีคุณภาพ
เป็นประชาธิปไตย ไม่ทุจริตคอรัปชั่น นักการเมืองที่ดี มีคุณธรรม ท�างานเป็นระบบ โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล ตามมาด้วยต้องการเห็น ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ประชาชนมีอ�านาจ
ในการก�าหนดชะตากรรม ได้นักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชน ผู้แทนประชาชนและนายก
ต้องมาจากการเลอืกตัง้ สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมอี�านาจต่อรองทางการเมอืงการเคารพสทิธิ
ในการแสดงออก สทิธมินษุยชนสากล เปิดโอกาสการวพิากษ์วจิารณ์ ความเท่าเทยีม ความโปร่งใส
ความยตุธิรรม ทัง้ในการเลอืกตัง้และการเมอืง มนีโยบายทีจ่รงิจงั มวีสิยัทศัน์ เกิดรฐัสวดักิารครอบคลมุ
ทั่วถึง (เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย, 2561)
 หลงัการเลอืกตัง้ 62 การเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืงของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความเข้มข้น
ขึน้เร่ือย ๆ ในหลากหลายกรณ ีไม่ว่าจะเป็นกรณกีารยบุพรรคอนาคตใหม่ การตรวจสอบการท�างาน
ของรัฐบาลในกรณีต่าง ๆ การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี การตั้งค�าถามกับกรณีการอุ้มหายของบุคคล
ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง และความเหลื่อมล�้าในการบังคับใช้กฎหมายในกรณีต่าง ๆ  
ซึง่ความคดิเห็นทีม่ต่ีอสถานการณ์ทางการเมืองของเยาวชน ได้ขยายตวัอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
เกิดปรากฏการณ์การตั้ง hashtag เพื่อรวบรวมประเด็นการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็น
ในสื่อสังคมออนไลน์ twitter จนเกิดการรวมตัวกันเพื่อชุมนุมในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
เพือ่แสดงจดุยนืทางการเมอืงและยืน่ข้อเรยีกร้องต่อรฐับาลในหลากหลายประเด็น ท�าให้โลกออนไลน์
เป็นพื้นที่ประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z จะเห็นได้จากการสถิติ
การเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ของคนกลุ่มนีท้ีส่งูกว่าคนในช่วงวยัอืน่ การสร้างเครอืข่ายคนทีม่คีวามคดิเหน็
ไปในทิศทางเดียวกันหรือสนใจประเด็นเดียวกันจึงเป็นไปได้ง่าย และสามารถขยายเครือข่ายได้



ทั้งในประเทศและในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ�าวันเพื่อหาความรู้ได้หลากหลายช่องทาง เชื่อมั่น
ในตวัเอง เข้าใจประเดน็ทางสงัคม เปิดกว้างทางความคดิและวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างมากขึน้ เนือ่งจาก
สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโลก ท�าให้พวกเขามีความเป็นพลเมืองโลก มีแนวโน้ม
ที่จะปรับทัศนคติได้ดี ไม่แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ศาสนา หรือประเพณีที่แตกต่าง
 สิง่ส�าคญัคอืจ�าเป็นต้องมีการท�าความเข้าใจกบัคนรุน่ใหม่ โดยเฉพาะคน Gen Z  ถงึวธิคิีด
วฒันธรรมการใช้ชวีติ และการให้คณุค่ากบัสิง่ต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในช่วงวัยน้ี รุ่นของคนท่ีเกดิ
ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2553 ซึง่ปัจจบุนัส่วนใหญ่ยงัอยู่ในช่วงของการเล่าเรยีน ประถมศึกษาไปจนถงึ
มหาลัย เด็กและเยาวชน Gen Z เติบโตในครอบครัวที่มีบุตรจ�านวนน้อย ได้รับการศึกษาที่ดี 
เป็นรุ่นที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง อย่างการก่อการร้าย 911 สงครามใน
ซีกโลกตะวันออก และความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต�่าลงในช่วงพิษแฮมเบอร์เกอร์ 
และวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ความท้าทายของคน Gen Z คอืการเผชญิหน้าทัง้โลกจรงิและในส่ือสงัคมออนไลน์ ท�าให้ง่าย
ต่อการถูกตัดสินจากค�าวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลอื่น คนกลุ่มนี้จึงค่อนข้างมีความอดทนต�่าลง 
ถูกบังคับให้ต้องประสบความส�าเร็จอย่างรวดเร็วจากการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น และถูกกดดัน
จากคนในครอบครวั รวมถึงมแีนวโน้มทีพ่วกเขาจะมีปัญหาทางด้านจติใจ อย่างไรกด็ ีด้วยวกิฤตการณ์
ต่าง ๆ ที่คน Gen Z ต้องเผชิญหน้าตั้งแต่ยังเด็ก คนให้คนกลุ่มนี้มองหาการเปลี่ยนแปลงสังคม
ให้ดีขึ้นและกล้าลุกขึ้นมาต่อสู้ในประเด็นทางสังคม ทั้งเรื่องการเมือง สิ่งแวดล้อม การศึกษา 
ความเหล่ือมล�้า เป็นเหตุให้เยาวชนกลุ่มนี้กล้าที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อเปิดพื้นที่ทางความคิดและ
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา (กรกมล ศรีวัฒน์, 2563)
 จากคุณลักษณะตาม Generation ของคน Gen Z ที่ส่งผลต่อความคิด วิถีชีวิต และ
การแสดงออกจึงจ�าเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนในช่วงวัยดังกล่าว
กับผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นผู้สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในกับเยาวชน ซึ่งสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ด้านการพฒันาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยทีส่อดคล้องกับการเปิดพืน้ทีใ่ห้กบัเดก็และเยาวชน
สามารถแสดงออก แสดงพลัง และสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคมก็ปรากฏในมติของสมัชชา
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจ�าปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติหลัก ดังนี้
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม
 2. ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมีทางเลอืกในการเรียนรูต้ามทักษะ ความถนัด ความสนใจ เพิม่แรงจูงใจ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง รวมถงึลดการแข่งขนัด้านการศกึษาของเด็กและเยาวชนทกุระดับ
 3. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพการที่หลากหลาย



 4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

 ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่ทางความคิด พื้นที่ประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชนไทย จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกับบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจิทัลท่ีล่ืนไหลและเป็นพลวัต
อยู่ตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องของการเยาวชนอย่างแท้จริง 
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 เด็กไทยส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 15 ปี ในโรงเรียน ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ จนกระทั่งจบระดับ
อุดมศึกษา ท�าให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กใช้เวลาในชีวิตพอ ๆ กับการอยู่บ้านหรืออาจจะมากกว่า
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนย่อมส่งผลต่อการเติบโตของเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากพิจารณาให้ดี
จะเห็นว่าโรงเรยีนเปรยีบได้กบัเมืองหนึง่เมือง ทีม่ผีูอ้�านวยการเป็นผู้ปกครอง ผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน
มีอ�านาจลดหล่ันลงมาตามล�าดับ และมีหน้าท่ี ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามกฎระเบียบ
ของโรงเรยีน ซึง่การใช้อ�านาจของผู้อ�านวยการส่วนใหญ่ในโรงเรยีนไทยจะ เห็นได้จากกกฎระเบยีบ
ของโรงเรยีน ซึง่กฎบางข้ออาจเป็นการละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐาน เช่น เรือ่งทรงผม การแต่งกาย เป็นต้น 
 แม้ว่ากฎระเบียบเหล่านัน้จะละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐาน แต่เมือ่กฎถกูออกโดยผูท้ีม่อี�านาจสงูสดุ
ในโรงเรยีน ท�าให้เกดิการบังคบัใช้อย่างจรงิจัง และ มีบทลงโทษต่อผูท้ีฝ่่าฝืน เท่ากบัว่า ผูอ้�านวยการ
โรงเรียนเป็นผู้มีอ�านาจสิทธิขาดภายในโรงเรียน ไม่ต่างจากผู้ปกครองของเมืองหนึ่งเมืองท่ีมี
การปกครองแบบอ�านาจนิยม 
 อ�านาจนิยม เป็นระบอบการเมืองที่มีฐานอยู่บนอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเผด็จการ
ชนิดที่ผู้ปกครองสามารถใช้อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือรัฐ หรือกลุ่มคนใด ๆ ในการด�ารงไว้
ซึ่งเป้าหมายสูงสุด คือ การรักษาอ�านาจของตน (Kurian, 2011: 103)
 แม้จะเป็นเพียงการใช้อ�านาจในโรงเรียน แต่การที่เด็กต้องใช้ชีวิตและเติบโตขึ้นมาภายใต้
การถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ จากกฎระเบียบโรงเรียน สามารถสร้างความเคยชินและท�าให้
เด็กไม่รู้สึกตัวว่าการถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องผิดปกติ ท�าให้เกิดเป็นการใช้อ�านาจเวียนวน 
ซ�า้แล้วซ�า้เล่า เมือ่เด็กทีเ่คยถูกสอนภายใต้ระบอบอ�านาจนยิมเตบิโตขึน้ กจ็ะเข้าสูว่งจรอ�านาจนยิม
โดยไม่รู้สึกผิดแปลกหรือตั้งข้อสงสัยกับสิ่งที่เผชิญอยู่ จะไม่ท�าให้เกิดการพัฒนาไม่ว่าจะในด้านใด 
เน่ืองจากเกดิความเคยชนิต่อสิง่ต่าง ๆ  รอบตัว และ ถกูจ�ากัดให้อยูภ่ายใต้ค�าสัง่ของผูท้ีม่อี�านาจมากกว่า 
 ความเคยชนินีจ้ะท�าให้เด็กไม่กล้าแสดงความคดิเหน็ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการถาม การพดู
หรอืการทดลองท�าสิง่ใหม่ ๆ ทีจ่ะท�าให้เกดิการพัฒนาทัง้กับตัวเด็กเอง และ สงัคมทีเ่ด็กจะเติบโตขึน้ 
 สิง่ทีจ่ะช่วยให้เดก็หลดุพ้นจากการถกูครอบง�าด้วยระบบอ�านาจนยิมนอกจากจะเป็นการปฏิรปู
การศึกษาแล้ว ผูป้กครอง คร ูและ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในระบบการศกึษาท้ังหมด ล้วนสามารถช่วยให้
ระบบอ�านาจนิยมในการศึกษาไทยหายไปได้เช่นกัน
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 จากสภาวการณ์สเีทาของเดก็และเยาวชนทัง้ 10 ประเดน็ข้างต้นในช่วงปีพ.ศ. 2561 - 2563
ล้วนแล้วแต่สะท้อนวิกฤตโอกาสโลกสีเทาที่รอบล้อมตัวเด็ก ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ความรุนแรง 
การล้อเลยีนทางสือ่ การกดทบัอ�านาจนยิม ภาวะไร้สร้างสรรค์ของการสร้างพลเมอืง ดังน้ันจะเห็นว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกของเด็กและเยาวชนนั้นซ�้าซ้อนเกินกว่าที่จะมีเพียงหน่วยงานเดียว หรือ
บางหน่วยงานที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ เราในฐานะที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ท�างานด้านเด็กและ
เยาวชนต้องช่วยกนัเพือ่หาทางแก้ไขหรอืป้องกนัการเกดิปัญหา บรูณาการการท�างานแบบเบญจภาคี
เพือ่ช่วยเหลือเดก็และเยาวชนโดยใช้งานวิจยัเป็นฐาน ต่อยอดข้อเสนอวจัิยจากในพ้ืนทีสู่ก่ารขบัเคลือ่น
ในระดับต�าบล จังหวัด สู่ประเทศ สร้างพื้นที่การท�างานภายใต้วัฒนธรรมใหม่ นั่นคือการให้พื้นที่
ในการสื่อสาร รับฟังอย่างตั้งใจ ชี้น�าผ่านการยกตัวอย่างแต่ไม่ตัดสินใจแทน เคารพการตัดสินใจ
และสร้างพืน้ทีป่ลอดภยัทางความคดิ จติใจและร่างกาย รวมไปถึงสิง่ส�าคัญทีส่ดุ คือ การฟังเสยีงเด็ก
เป็นส�าคัญ จะเป็นการลดปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้และโลกแห่งการพัฒนาของเด็กและเยาวชน
ที่มีสีสันจะกลับมาอย่างแน่นอน




