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การบูลล่ีทางไซเบอร  ์

CYBERBULLYING 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

ในชว่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทลั การดาํเนินชวีิตของผูค้นยึดติดอยูก่บัโลกไซเบอร ์มิตรภาพ ความรู ้ความบนัเทิง การ

จบัจา่ยใชส้อย ความสะดวกสบายต่าง ๆ ลว้นผูกอยูบ่นระบบอินเตอรเ์น็ต ในขณะเดียวกนั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนบนโลกแห่ง

ความเป็นจริงก็ตามมาอยูบ่นโลกไซเบอรเ์ช่นเดียวกนั หน่ึงในน้ันคือ การบูลลี่ทางไซเบอร ์ซ่ึงมีความรุนแรงมากข้ึน

เน่ืองจากกระทาํไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และกระทาํไดซ้ํ้า ๆ เป็นระยะเวลานาน 

“การบลูลี่ทางไซเบอร”์ (cyberbullying) หรือท่ีสาํนักงานราชบณัฑิตสภาใชค้าํวา่ “การระรานทางไซเบอร”์ หมายถึง 

การกลัน่แกลง้ การใหร้า้ย การด่าวา่ การข่มเหง หรือการรงัแกผูอ้ื่นทางสื่อสงัคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร ์

การบลูลี่ทางไซเบอร ์อาจเกิดข้ึนไดผ่้านโซเชียลมีเดีย การส่งขอ้ความ แพลตฟอรม์เกม และโทรศพัทมื์อถือ เป็น

พฤติกรรมท่ีทาํโดยตั้งใจ เพื่อใหเ้หย่ือเกิดความรูส้ึกอึดอดั โกรธ กลวั หรอืเสียใจ เกิดข้ึนซํ้ามากกวา่ 1 ครั้ง หรือมี

แนวโน้มวา่จะเกิดข้ึนอีก แตกต่างจากการหยอกลอ้เล่นกนัทัว่ไปตรงท่ีผูถู้กกระทาํไม่มีความรูส้ึกร่วม ไม่สนุก หรืออยาก

เล่นดว้ย 

การบลูลี่ทางไซเบอร ์สามารถทาํไดห้ลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

1) การก่อกวน ข่มขู่คุกคาม 

2) การใหร้า้ยใส่ความ  

3) การเผยแพร่ความลบั ขอ้มูลสว่นตวั 

4) การกีดกนั หรือไลอ่อกจากกลุ่มออนไลน์ 

5) การแอบอา้งชือ่ การสรา้งบญัชปีลอม 

6) การขโมยอตัลกัษณ ์

7) การล่อลวง 

 

ผลกระทบจากการบลูลี่ทางไซเบอร ์

การถูกบูลลี ่ส่งผลกระทบไดทุ้กดา้น ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สงัคม และการเรียน ดงัน้ี 

1) ทางร่างกาย เชน่ ปวดศีรษะ ปวดทอ้ง มวนทอ้ง เหน็ดเหน่ือยจากการอดนอน อ่อนเพลีย สุขภาพไม่แข็งแรง 

2) ทางจิตใจ เช่น หงุดหงิด โมโห อบัอาย ละอายใจ สูญเสียความสนใจในสิ่งท่ีเคยรกั รูส้ึกถูกคนอืน่หวัเราะเยาะ 

รูส้ึกไรค่้า 

3) ทางสงัคมและการเรียน เช่น ปัญหาความสมัพนัธก์บัเพื่อนและคนในครอบครวั แยกตวั ผลการเรียนถดถอย 

ขาดเรียนบ่อย ออกจากโรงเรียนกลางคนั 

ความรูส้ึกอบัอาย รูส้ึกถูกคนอื่นหวัเราะเยาะ เป็นสิ่งท่ีปิดกั้นเหย่ือ ทาํใหไ้ม่กลา้พูดออกมา ไม่รอ้งขอความชว่ยเหลือ 

และไม่หาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม ทาํใหเ้กิดผลกระทบท่ีรุนแรงตามมา เช่น วิตกกงัวล ซึมเศรา้ พฤติกรรมกา้วรา้ว

รุนแรง และอาจถึงกบัพยายามฆ่าตวัตาย  
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จากการสาํรวจวยัรุ่นท่ีเป็นเหย่ือการบลูลี่ พบวา่ เกินครึ่งจะรูส้ึกโกรธเม่ือถูกบูลลี่ อีกประมาณ 1 ใน 3 จะรูส้ึกเจบ็ใจ 

และเกือบรอ้ยละ 15 จะรูส้ึกกลวั และผลกระทบท่ีตามมา พบวา่ 2 ใน 3 เกิดความรูส้ึกดา้นลบท่ีมีต่อตนเอง เกือบ 1 

ใน 3 มีผลกระทบต่อความสมัพนัธก์บัเพื่อน และรอ้ยละ 13 มีผลต่อสุขภาพร่างกายดว้ย  

 

การรบัมือการบลูลี่ทางไซเบอร ์

องคก์ารยูนิเซฟ (UNICEF) ใหค้าํแนะนําเม่ือถูกบลูลี่ทางไซเบอร ์ดงัน้ี 

1) บอกไดว้า่สิ่งท่ีกาํลงัเกิดข้ึนคือการบลูลี่ ซ่ึงแยกออกจากการหยอกลอ้กนัทัว่ไป ดว้ยความรูส้ึกท่ีอึดอดั ไม่สบาย

ใจ อบัอาย เสียใจ โกรธ หรือทาํใหก้ลวั 

2) รอ้งขอความชว่ยเหลือจากผูใ้หญ่ท่ีไวใ้จ เชน่ พ่อแม่ ผูป้กครอง คนในครอบครวัท่ีสนิท หรือครท่ีูโรงเรียน  

3) ในกรณีท่ีมีรุนแรง อาจเป็นอนัตราย ใหแ้จง้ตาํรวจ หรือศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ 

4) บล็อก (block) และรายงาน (report) ไปยงัแพลตฟอรม์ท่ีใชง้าน เพื่อใหช้่วยหยุดการบูลลี่ทางไซเบอร ์

5) เก็บหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นสิ่งท่ีเกิดข้ึน เช่น ขอ้ความ รปูภาพ หนา้จอท่ีบนัทึกไว ้

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหค้าํแนะนําในการรบัมือกบัการบูลลี่ทางไซเบอร ์ดว้ย

หลกัการ 5 ขอ้ ดงัน้ี 

1) Stop หยุดระรานกลบัดว้ยวิธีการเดียวกนั หยุดตอบโต ้เพื่อไม่ใหเ้กิดการกระทาํซํ้าหรอืเพิ่มความรุนแรงของ

เหตุการณม์ากย่ิงข้ึน 

2) Block ปิดกั้นผูท่ี้ระราน ไม่ใหเ้ขาสามารถติดต่อ โพสต ์หรือระรานเราไดอ้ีก 

3) Tell บอกพ่อแม่ ครู หรือบุคคลท่ีไวใ้จ เพื่อขอความชว่ยเหลือ หากเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมายหรือถกูข่มขู่คุกคาม 

ใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของผูก้ระทาํและเหตุการณร์ะรานรงัแกไปแจง้เจา้หน้าท่ี 

4) Remove ลบภาพหรือขอ้ความระรานรงัแกออกทนัที โดยอาจติดต่อผูดู้แลระบบหากเป็นพื้ นท่ีสาธารณะบน

โลกออนไลน์ 

5) Be strong เขม้แข็ง อดทน ย้ิมสู ้อยา่ไปใหคุ้ณค่ากบัคนหรือคาํพดูท่ีทาํรา้ยเรา ควรใชเ้ป็นแรงผลกัดนัใหเ้ราดี

ข้ึน กา้วขา้มปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

จากการสาํรวจในวยัรุ่นอเมริกนั ในปี 2020 พบวา่วธีิท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดในการป้องกนัการบลูลี่ คือการบล็อก หรอืปิดกั้น

ทุกช่องทางการเขา้ถึงของผูท่ี้มาบูลลี่ แต่มีเพียงรอ้ยละ 11 ท่ีแจง้ใหผู้ป้กครองทราบ ส่วนใหญ่ยงัคุยกบัผูท่ี้มาบูลลี่เพื่อ

ขอรอ้งใหห้ยุด อีกส่วนก็ไม่ทาํอะไรเลย 

ทุกคนลว้นมีบทบาทในการรบัมือกบัการบูลลี่ทางไซเบอร ์ไม่ใช่เฉพาะผูถู้กรงัแกเท่าน้ัน ทั้งพ่อแม่ ครู และผูใ้หบ้ริการ

ทางไซเบอร ์สามารถช่วยป้องกนัหรือรบัมือกบัการบูลลี่ทางไซเบอร ์ดงัน้ี 

 

บทบาทของพ่อแม่ 

พ่อแม่สามารถใหค้าํแนะนําและช่วยแกไ้ขปัญหาได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี สิ่งสาํคญัคือการป้องกนั

ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาข้ึน ซ่ึงทาํไดโ้ดย 

1) คอยสอดสอ่งดูแล สงัเกตพฤติกรรมของลูกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เบื่ออาหาร นอนไม่หลบั 

ฝันรา้ย ปวดหวั ปวดทอ้ง ไม่อยากไปโรงเรียน การเรียนถดถอย พูดคุยน้อยลง ซึมลง แยกตวั อารมณ์

เปลี่ยนแปลงง่าย มีบาดแผลหรอืรอยฟกซํ้าตามร่างกาย ฯลฯ 
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2) ใหค้วามสนใจ พูดคุยกบัลูกเก่ียวกบัเรื่องท่ีลูกชอบทาํอะไรบนโลกไซเบอร ์เม่ือลูกตอ้งการความช่วยเหลือ เขา

ก็อยากมาคุยกบัดว้ย 

3) มีขอ้ตกลงร่วมกนั หรือกฎของบา้น ในการใชง้านอินเตอรเ์น็ตหรือเครื่องมือสื่อสารภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

โดยเฉพาะก่อนหยิบย่ืนสิ่งเหล่าน้ีใหก้บัลูก 

4) สอนใหเ้ขา้ใจถึงภยัอนัตรายบนโลกไซเบอร ์เช่น การรบัเพื่อนใหม่ การโพสตข์อ้มูลหรือรปูภาพสว่นตวั 

5) สอนใหต้ั้งค่าความปลอดภยั เชน่ ตั้งค่าวา่จะใหใ้ครเห็นโพสตข์องเรา หรือใหใ้ครมาโพสตอ์ะไรบนพื้ นท่ีของ

เราได ้จาํกดัเฉพาะเพื่อนบางคน หรือเปิดเป็นสาธารณะ 

เม่ือเกิดปัญหาข้ึนพ่อแม่สามารถชว่ยเหลือลูกได ้ดงัน้ี 

1) ใหต้ั้งสติ  

2) รบัฟังปัญหาดว้ยเหตุผล ไม่ใชอ้ารมณ ์ 

3) ใหก้าํลงัใจ ไม่ตาํหนิ บอกลูกวา่สิ่งท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่ความผิดของเขา พรอ้มบอกใหเ้ขาเขม้แข็ง อดทน และไม่ให้

ความสนใจมาก เพราะจะย่ิงทาํใหผู้แ้กลง้สนุกและทาํต่อไป 

4) ช่วยแกไ้ขปัญหา เชน่ บลอ็กเพื่อนท่ีแกลง้ ลบขอ้ความหรือภาพท่ีโดนตดัต่อ 

5) ขอความชว่ยเหลือจากครูหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอีก 

6) หากมีอาการเครียดมากกวา่ปกติ นอนไม่หลบั เป็นเรื้ อรงั หรือมีพฤติกรรมทาํรา้ยตนเอง ควรพาไปปรึกษา

ผูเ้ชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

7) ควรเก็บหลกัฐานการกลัน่แกลง้ต่าง ๆ ไวเ้พื่อนําไปใชใ้นการดาํเนินคดีตามกฎหมายถา้จาํเป็น 

 

บทบาทของครู 

ครูก็สามารถใหค้าํแนะนําและชว่ยแกไ้ขปัญหาได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี เพียงไม่เพิกเฉยต่อปัญหา

เน้นการมีสว่นร่วมของเด็กและครอบครวัในการแกไ้ขปัญหาท่ีตน้ตอ สิ่งสาํคญัคือการป้องกนัก่อนท่ีจะเกิดปัญหาข้ึน ซ่ึง

ทาํได ้ดงัน้ี 

1) มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล ไม่วา่จะเป็นเด็กท่ีมีแนวโน้มจะถกูกลัน่แกลง้รงัแก หรือเด็กท่ีมีพฤติกรรมส่อ

เคา้วา่ชอบกลัน่แกลง้รงัแกคนอืน่บนโลกไซเบอร ์

2) แจง้ผูป้กครองเม่ือพบวา่มีการบลูลี่เกิดข้ึน และแกไ้ขปัญหารว่มกนั 

3) สอนทกัษะดิจิทลั และการใชอ้ินเตอรเ์น็ตอยา่งปลอดภยั 

4) สอนทกัษะรูเ้ท่าทนัสื่อ เลือกเชือ่ เลือกแชรข่์าวสารขอ้มูลท่ีรบัมา  

5) สอนใหรู้จ้กัฉุกคิด หากไม่ใช่เรื่องจริงแลว้ส่งต่อ อาจเป็นการใหร้า้ยหรือละเมิดซํ้าได ้ 

6) สอนใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทของเพื่อนในชั้นเรียน ท่ีตอ้งช่วยกนัเป็นกาํลงัใจและปลอบใจเพื่อนท่ีถูกบูลลี่ มิใช่

ซํ้าเติม หรือหากพบเห็นเพื่อนท่ีชอบบูลลี่คนอืน่ ตอ้งชว่ยกนัแจง้เตือน หรือชว่ยเก็บหลกัฐาน 

  

บทบาทของผูใ้หบ้ริการทางไซเบอร ์

ควรมีกฎกติกาเพื่อต่อตา้นการบลูลี่ทางไซเบอรบ์นพื้ นท่ีใหบ้ริการของตน ดงัน้ี 

1) มีประกาศหา้มอยา่งชดัเจน และมีมาตรการดาํเนินการกบัผูฝ่้าฝืน 
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2) มีปุ่ มรบัแจง้หรอืรายงานกรณีมีการบลูลี่ทางไซเบอร ์เพื่อใหเ้ด็กขอความชว่ยเหลือในการลบเน้ือหาท่ีทาํใหอ้บั

อายหรือเสือ่มเสีย 

3) มีเจา้หน้าท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนํา ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจและความเสียหายของเหย่ือ พรอ้มประสานส่งต่อไป

ยงัสถานพยาบาล 

4) ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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