การบู ล ลี่
BULLYING

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

“การบูลลี่” (bullying) คือ การกลัน่ แกล้ง ข่มเหงรังแกผูอ้ ื่น ให้เสียหาย อับอาย และเป็ นทุกข์ โดยการกระทํา คําพูด
การกีดกันทางสังคม หรือผ่านทางไซเบอร์
การบูลลี่ เป็ นพฤติกรรมที่ทาํ โดยตั้งใจ เพื่อให้เหยื่อเกิดความรูส้ กึ อึดอัด โกรธ กลัว หรือเสียใจ เกิดขึ้ นซํ้ามากกว่า 1
ครั้ง หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้ นอีก แตกต่างจากการหยอกล้อเล่นกันทัว่ ไปตรงที่ผถู ้ ูกกระทําไม่มคี วามรูส้ ึกร่วม ไม่สนุ ก
หรืออยากเล่นด้วย
การบูลลี่เกิดขึ้ นได้กบั ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้ นในวัยเรียนและมักเกิดในโรงเรียน แต่ก็สามารถเกิดขึ้ นในที่อื่น ๆ
ได้ เช่น สนามเด็กเล่น ห้องนํ้า รถรับส่งนักเรียน ฯลฯ ถ้าเป็ นการบูลลี่ทางไซเบอร์ สามารถเกิดขึ้ นได้ทุกที่ทุกเวลา
ผูก้ ระทํามักมีพลังอํานาจ (position of power) ที่เหนื อกว่าทางใดทางหนึ่ ง เช่น ตัวใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า มีอาวุโสกว่า
ได้รบั การยอมรับทางสังคมมากกว่า มีฐานะทางสังคมสูงกว่า ในขณะที่เหยื่อการบูลลี่ มักเป็ นกลุม่ เปราะบาง ผูท้ ี่มี
ความบกพร่องหรือต้องดูแลช่วยเหลือเป็ นพิเศษ หรือผูท้ ี่ขาดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ขาดทักษะทางสังคม
ประเภทของการบูลลี่
การบูลลีส่ ามารถทําได้หลากหลายรูปแบบ โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1) การบูลลี่ทางร่างกาย (Physical Bullying)
เป็ นการกลัน่ แกล้งที่สงั เกตเห็นได้ชดั เจน ตั้งแต่การทําร้ายร่างกายเบาๆ ไปจนถึงขั้นรุนแรง ทําให้บาดเจ็บ เช่น ถุย
นํ้าลายใส่ ผลักให้ลม้ ตบ ตี ต่อย เตะ ฯลฯ รวมถึงการทําให้ขา้ วของเสียหาย เอาของไปซ่อนหรือทิ้ ง ฯลฯ
2) การบูลลี่ทางคําพูด (Verbal Bullying)
เป็ นการกลัน่ แกล้งที่รวมทั้งคําพูดที่พูดออกไป ท่าทางที่แสดงออก หรือผ่านการเขียนด้วยถ้อยคําหยาบคาย จนทําให้
อีกฝ่ ายรูส้ ึกไม่ดี เช่น การล้อเลียนท่าทาง การล้อปมด้อยทางรูปร่าง การตั้งฉายา การล้อชือ่ พ่อแม่ การด่าทอ การว่า
ร้ายเกี่ยวกับเพศสภาพ การเยาะเย้ย การข่มขู่ดว้ ยคําพูด การแสดงสีหน้าหรือสัญญาณมือที่หยาบคาย ฯลฯ
3) การบูลลี่ทางสังคม (Social Bullying)
เป็ นการกลัน่ แกล้งเพื่อทําให้อีกฝ่ ายอับอายและไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ส่งผลให้ผถู ้ ูกกระทําไม่อยากเข้าสังคม เช่น
การปล่อยข่าวลือ การกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มหรือทํากิจกรรมร่วมด้วย การกีดกันคนอื่นไม่ให้เป็ นเพื่อนหรือคุยด้วย การ
หัวเราะเยาะเมื่ออีกฝ่ ายทําอะไรผิดพลาด ฯลฯ
4) การบูลลี่ทางไซเบอร์ (Cyberbullying)
เป็ นการกลัน่ แกล้งผ่านทางอินเตอร์เน็ ตรวมถึงผ่านโทรศัพท์มือถือ ในรูปแบบของภาพ เสียง ข้อความ เช่น การ
โทรศัพท์ไปคุกคามข่มขู่ การพิมพ์ขอ้ ความที่เป็ นคําหยาบหรือกล่าวหาในทางไม่ดี การโพสต์ขอ้ มูลส่วนตัวของผูอ้ ื่นให้
เป็ นที่อบั อาย การเผยแพร่ภาพอนาจาร การสร้างบัญชีบนช่องทางออนไลน์เพื่อโจมตีอีกฝ่ ายในทางเสียหาย ฯลฯ
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ผลกระทบจากการบูลลี่
การถูกบูลลี่ ส่งผลกระทบได้ทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และการเรียน ดังนี้
1) ทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง มวนท้อง เหน็ ดเหนื่ อยจากการอดนอน อ่อนเพลีย สุขภาพไม่แข็งแรง
2) ทางจิตใจ เช่น หงุดหงิด โมโห อับอาย ละอายใจ สูญเสียความสนใจในสิ่งที่เคยรัก รูส้ ึกถูกคนอืน่ หัวเราะเยาะ
รูส้ ึกไร้คา่
3) ทางสังคมและการเรียน เช่น ปั ญหาความสัมพันธ์กบั เพื่อนและคนในครอบครัว แยกตัว ผลการเรียนถดถอย
ขาดเรียนบ่อย ออกจากโรงเรียนกลางคัน
ความรูส้ ึกอับอาย รูส้ ึกถูกคนอื่นหัวเราะเยาะ เป็ นสิ่งที่ปิดกั้นเหยื่อ ทําให้ไม่กล้าพูดออกมา ไม่รอ้ งขอความช่วยเหลือ
และไม่หาทางแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม ทําให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า พฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง และอาจถึงกับพยายามฆ่าตัวตาย
ร้อยละ 38 ของเหยื่อที่ถูกบูลลี่ กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้ นทําให้รสู ้ ึกอารมณ์เสียและหวาดกลัวมาก และยิ่งวิตกกังวลมากขึ้ น
เมื่อผูก้ ระทํายังคงอยูใ่ กล้ตวั หรือเป็ นผูใ้ หญ่
การรับมือการบูลลี่
เมื่อถูกบูลลี่ ไม่วา่ จะรูปแบบไหนก็ตาม ควรรับมือกับการบูลลี่ ดังนี้
1) พึงระลึกอยูเ่ สมอว่าเราไม่ได้อยูค่ นเดียว มีคนรอบข้างที่คอยห่วงใย ซึ่งสามารถขอความช่วยเหลือได้ ได้แก่ พ่อ
แม่ ครู และเพื่อน
2) ไม่ควรตอบโต้ดว้ ยความรุนแรง เพราะผลลัพธ์จะยิ่งบานปลายและรุนแรงมากขึ้ น
3) สงบนิ่ ง และพยายามแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รสู ้ ึกกลัวหรืออ่อนแอ คนที่มาบูลลี่ก็จะรูส้ ึกว่าไม่สามารถควบคุม
เราได้และเลิกยุง่ กับเราไปเอง
4) ฝึ กจัดการอารมณ์ ความรูส้ ึกโกรธ กลัว เพื่อไม่ให้ผกู ้ ระทําเห็นว่าเราไม่พอใจหรือหวาดกลัว ซึ่งจะยิ่งทําให้
คุกคามเรามากขึ้ น
5) หากไม่สามารถหยุดความวิตกกังวลได้ ให้พยายามมองหาสิ่งที่สนใจทํา และเปลี่ยนความสนใจไปที่สิ่งนั้น
แทน
6) พยายามเก็บหลักฐานที่ถูกบูลลี่ เช่น รูปภาพ ข้อความ ภาพถ่ายร่องรอยการบาดเจ็บ เพื่อใช้ในการดําเนิ นคดี
ตามกฎหมายถ้าจําเป็ น
7) ถ้าถูกบูลลี่ทางไซเบอร์ สิ่งแรกที่ควรทําคือ การบล็อก และรายงานไปยังผูด้ ูแลแพลตฟอร์มนั้น

บทบาทของพ่อแม่
พ่อแม่สามารถให้คาํ แนะนํา และช่วยแก้ไขปั ญหาได้ สิ่งสําคัญคือการป้ องกันก่อนที่จะเกิดปั ญหาขึ้ น ซึ่งทําได้โดย
1) คอยสอดส่องดูแล สังเกตพฤติกรรมของลูกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ
ฝั นร้าย ปวดหัว ปวดท้อง ไม่อยากไปโรงเรียน การเรียนถดถอย พูดคุยน้อยลง ซึมลง แยกตัว อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย มีบาดแผลหรือรอยฟกซํ้าตามร่างกาย ฯลฯ
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2) สร้างสัมพันธภาพที่ดี พูดคุยกับลูกอย่างสมํา่ เสมอในเรื่องที่ลูกสนใจ ให้ลูกเกิดความเชื่อใจ เมื่อลูกต้องการ
ความช่วยเหลือ เขาก็อยากมาปรึกษาด้วย
3) ส่งเสริมให้ลูกกล้าแสดงออก และมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั คนรอบข้าง เพื่อให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถ
จัดการปั ญหาได้เมื่อถูกบูลลี่ และไม่ไปบูลลี่ผอู ้ ื่น
เมื่อเกิดปั ญหาขึ้ นพ่อแม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ ดังนี้
1) ให้ต้งั สติ
2) รับฟั งปั ญหาด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
3) ให้กาํ ลังใจ ไม่ตาํ หนิ บอกลูกว่าสิ่งที่เกิดขึ้ นไม่ใช่ความผิดของเขา พร้อมบอกให้เขาเข้มแข็ง อดทน
4) ช่วยแก้ไขปั ญหาเท่าที่สามารถทําได้
5) ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้ นอีก
6) หากมีอาการเครียดมากกว่าปกติ นอนไม่หลับ เป็ นเรื้ อรัง หรือมีพฤติกรรมทําร้ายตนเอง ควรพาไปปรึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
7) ควรเก็บหลักฐานการกลัน่ แกล้งต่าง ๆ ไว้เพื่อนําไปใช้ในการดําเนิ นคดีตามกฎหมายถ้าจําเป็ น
บทบาทของครู
ครูกส็ ามารถให้คาํ แนะนําและช่วยแก้ไขปั ญหาได้ เพียงไม่เพิกเฉยต่อปั ญหา เน้นการมีสว่ นร่วมของเด็กและครอบครัว
ในการแก้ไขปั ญหาที่ตน้ ตอ สิ่งสําคัญคือการป้ องกันก่อนที่จะเกิดปั ญหาขึ้ น ซึ่งทําได้ ดังนี้
1) มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล ไม่วา่ จะเป็ นเด็กที่มีแนวโน้มจะถูกกลัน่ แกล้งรังแก หรือเด็กที่รงั แกคนอื่น
2) สอนทักษะชีวิตให้กบั นักเรียน
3) สอนให้เข้าใจถึงบทบาทของเพื่อนในชั้นเรียน ที่ตอ้ งช่วยกันเป็ นกําลังใจและปลอบใจเพื่อนที่ถูกบูลลี่ มิใช่
ซํ้าเติม หรือหากพบเห็นเพื่อนที่ชอบบูลลี่คนอืน่ ต้องช่วยกันแจ้งเตือน หรือช่วยเก็บหลักฐาน
4) แจ้งผูป้ กครองทราบเมื่อเกิดการบูลลี่ขึ้น และแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
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