
เด็กนักเรียนไทย
กับภัยความรุนแรง
ในรั้วโรงเรียน

ตลอดป พ.ศ.2549 ตอเน่ืองป 2550 เกิดความถ่ีของ
สถานการณ “ผิดปกติ”ท่ีเกิดข้ึนในร้ัวโรงเรียน  
นอกเหนือจากขาวท่ีเคยรับรูกันถึงการวิวาทดวยอาวุธ 
ระหวางนักเรียนอาชีวศึกษาตางสถาบันจนถึงข้ัน
เสียชีวิต แลวยังเกิดภาพใหมๆ  แบบนักเรียนหญิงตบตี
กันเองจนเลือดสาด ครูลงโทษนักเรียนดวยความรุนแรง
ท้ังทางกายและทางจิตใจ ลวนนำมาซ่ึงคำถามวา
โรงเรียนยังคงเปนสถานท่ีปลอดภัยสำหรับเด็กอยูหรือไม?
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วัฒนธรรมการใชความรุนแรงเขาจัดการปญหาในรั้ว
โรงเรียน
โรงเรียนเปนหนึ่งในสิ่งแวดลอมที่มีความสำคัญอยางมาก
สำหรับเด็กท่ีอยูในวัยเรียน  แตผลการศึกษาเคร่ืองช้ีวัดคนไทย
สุขภาพดีของแพทยหญิงพรพันธุ บุณยรัตพันธุ กลับพบวามี
โรงเรียนท่ีสอนทักษะชีวิตในการแกปญหา โดยปฏิเสธไมใชความ
รุนแรงเพียงรอยละ 59 ของโรงเรียนท้ังหมดเทาน้ัน1    ป 2549 มี
สถานการณท่ีเผยใหเห็นการใชความรุนแรงเขาจัดการปญหาท่ี
ส่ันสะเทือนแวดวงการศึกษาไทยถ่ีมากข้ึนในร้ัวโรงเรียน

เร่ิมจากตนปเม่ือปรากฏขาวเด็กนักเรียนหญิงวัย 14 ป ซ่ึงเรียน
อยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทร-
ปราการ ถูกผูปกครองพาขึน้โรงพักในสภาพรางกายทีบ่อบช้ำ 
โดยเฉพาะบรเิวณติง่หแูละแขนซายมบีาดแผลถกูกดัจนเลอืด
สาด เพราะถูกนักเรียนหญิงรุนพ่ีจำนวน 2 คน รุมทำรายเน่ืองจาก
ไมพอใจทีไ่ปคยุกบันกัเรยีนชายรวมโรงเรยีน ซึง่เปนแฟนของ
นักเรียนหญิงรุนพ่ี จนกระท่ังมีการรุมทำรายรางกายเกิดข้ึนระหวาง
การนัดหมายใหไปเจรจาปรับความเขาใจกันหลังเลิกเรียนท่ีบริเวณ
ใกลเคียงกับโรงเรียน2  

ไลเล่ียกับเหตุการณดังกลาว การยกพวกตีกันระหวางนักเรียน
หญิงระดับมัธยมกวา 30 คน ก็เกิดข้ึนกลางตลาดนัดท่ีจังหวัด
นครศรธีรรมราชโดยมชีาวบานมุงดูจำนวนมาก จนกระทัง่เจา
หนาท่ีตองคุมตัวไปสอบสวนท่ีโรงพัก ท้ังน้ีมีสาเหตุมาจากการ
แยงผูชาย3  ตามมาดวยขาวนักเรียนหญิงพาพวกบุกทำลาย
ทรัพยสินของโรงเรียนเอกชนแหงหน่ึงท่ีจังหวัดนครศรีธรรรมราช 
เพราะไมพอใจครูฝายปกครองท่ีจับไดวา มีนักเรียนหญิงบางคน
ในกลุมน้ันขายบริการและแจงใหผูปกครองทราบ

ดูเหมือนวาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน โดยเฉพาะระดับมัธยม
ศึกษาจะเพ่ิมความถ่ีมากย่ิงข้ึน แตเหตุการณท่ีนำมาซ่ึงความต่ืน
ตะลึงของสังคมไทยมากท่ีสุด คงหนีไมพนการทำรายรางกายกัน
ของนักเรียนมัธยมหญิงวัย 14-15  ป ของโรงเรียนแหงหน่ึงใน
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จนผูถูกทำรายมีหนาตาบวมปูดและ
รางกายบอบช้ำจนนาตกใจ ท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ เหตุการณดังกลาว
มีการบนัทึกภาพไวดวยโทรศพัทมือถือหรือท่ีเรียกกันวา คลิป
วีดีโอ ซ่ึงกลายเปนหลักฐานช้ินสำคัญในเวลาตอมาเม่ือมีการแจง
ความตอเจาหนาท่ีตำรวจ ท้ังน้ีภาพและเสียงของเหตุรายท่ีเกิดข้ึน
ถูกเผยแพรผานโทรศัพทมือถือไปท่ัวท้ังโรงเรียนเพ่ือประจานให
อับอายอีกดวย4  

แนนอนวาภาพและเสียงของการทำรายรางกายท้ังจิกผม ตบ ตี 
กระทบืใบหนาและศรีษะ จนผูถูกทำรายทรดุลงไปกองกบัพ้ืน
ทามกลางเสียงเชียรอยางสนุกสนานของ “เด็กหญิง” เหลาน้ัน 
‘เขยา’ สังคมไทย จนตองหันมาต้ังคำถามอยางจริงจังมากย่ิงข้ึน
วา โรงเรียน ซ่ึงเปนสถาบันการศึกษาท่ีอยูใกลชิดกับบุตรหลาน
ไมแพสังคมครอบครัวกำลังเผชิญหนากับ “ภัยคุกคาม” อยางไรบาง

เหตุรุนแรงน้ีทำใหนายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการในขณะน้ัน  ส่ังการใหนักวิชาการสาธารณสุขหาคำตอบ
วาเกิดอะไรข้ึนกับนักเรียนหญิงกลุมดังกลาว ซ่ึงผลสรุปรายงาน
ผลทดสอบทางจิตวิทยาใหคำตอบออกมาวา “นักเรียนหญิง

ที่เกี่ยวของในเหตุการณมีลักษณะรวมของนักเรียนที่มีปจจัย
เส่ียง ซ่ึงพบไดท่ัวไปในสถานศึกษาตางๆ โดยในภาพรวมเปน
ผูที่มีความสามารถในการแกไขปญหาและการจัดการความ
ขัดแยงต่ำ คุมอารมณไดไมดี ขาดวินัย และการเคารพระเบยีบ
ตอสังคม รวมท้ังมีพ้ืนฐานความสัมพันธในครอบครัวท่ีไมดี ทำให
ประเมินวา โอกาสในการเกิดลักษณะน้ีในสถานศึกษาตางๆ ใน
อนาคตมีอยูสูง” 5   ทำใหนายจาตุรนตระบุวาจะนำแผนยุทธศาสตร
แกไขปญหาความรุนแรงในเด็กท่ีเคยจัดทำไวสมัยเปนรองนายก
รัฐมนตรีกลับมาใชอีกคร้ังหน่ึง
 
จุดเปล่ียนของการวิวาทจากนักเรียนชายสูนักเรียนหญิง
เดิมทีเดียวนั้น เด็กนักเรียนชายดูจะผูกขาดการกอเหตุวิวาท
ไมวาจะระหวางเพื่อนรวมสถาบันหรือตางสถาบันมาชานาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กนักเรียนชายจากสถาบันอาชีวศึกษาที่
นานวันจะทวีความถ่ีและรุนแรงมากย่ิงข้ึน ท้ังอาวุธ การบาดเจ็บ 
และจำนวนผูเสียชีวิต ซ่ึงรวมถึงผูไมเก่ียวของท่ีโดนลูกหลงจาก
การทะเลาะววิาทของเดก็นักเรยีนกลุมน้ี จนกระทัง่เจาหนาท่ี
ตำรวจ สำนักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
กระทรวงศกึษาธกิารตองมีโครงการสรางความสามคัคใีนหมู
คณะ และการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหหยุด
คานิยมการกอเหตุรุนแรง รวมถึงการดำเนินคดีในกรณีรายแรง

แตการเปล่ียนโฉมหนาของผูกอเหตุทะเลาะวิวาทจากเด็กนักเรียน
ชายมาเปนเด็กนักเรียนหญิง โดยเฉพาะเด็กมัธยมในรอบปท่ีผาน
มา จึงเปนเร่ืองนาคิดไมนอยวาเกิดอะไรข้ึนกับความคิดและสังคม
ของเด็กนักเรียนหญิงเหลาน้ี

ดร.สมพงษ จิตระดับ จากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนอีกผูหน่ึงท่ีมองเห็นการเปล่ียนแปลงน้ี โดยกลาว
วาชวงหลายปที่ผานมาถือเปนชวงที่เรียกวาการปลดปลอย
เสรีภาพของนักเรียนหญิง จากเดิมท่ีนักเรียนหญิงตองอยูในกรอบ
แตทุกวันน้ีเด็กผูหญิงจะกลาแสดงออกมากย่ิงข้ึนในหลายๆ เร่ือง 
อาท ิการแขงขนักนัแตงกายเพราะมองวารางกายเปนของฉนั 
การมีเสรีภาพในการคบเพ่ือนตางเพศ และพยายามสรางปมเดน
ในสังคมของเด็กๆ เพื่อคุยโออวดถึงประสบการณการมีแฟน 
และมีบางกิจกรรมท่ีตองทำใหสังคมยอมรับ ฉะน้ันเม่ือมีคนมา
แยงแฟนก็ตองแสดงกิจกรรมใหดู เชน ลากไปตบ ดา เปนตน6 

เชนเดียวกับการต้ังขอสังเกตของศาสตราจารยนิธิ เอียวศรีวงศ 
ผานบทความวา “เปนสิ่งที่แปลกตาสำหรับคนรุนผมก็คือ 
นักมวยเปนผูหญิง เพราะความสัมพันธแบบพบกันหลังโรงเรียน
ในคนรุนผมเปนวัฒนธรรมของผูชาย” และยอมรับวาวัฒนธรรม
ของนักเรียนหญิงไดเปล่ียนไปแลว โดยใชวิธีการของเด็กผูชายใน
การระงับความขัดแยง7 

แทบจะกลาวไดวา ในปจจุบันเด็กนักเรียนชายหรือหญิงลวนมี
พฤติกรรมท่ีไมแตกตางกันอีกตอไป ไมวาจะเปนการไถเงินเพ่ือน
รวมหองเรียน (มาเฟยเด็ก) เลนการพนัน (เปายิงฉุบแกผา, แทงบอล)
จัดปารต้ียาเสพติด และม่ัวสุมทางเพศ เปนตน 
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เด็กไทยในวัฏจักร “ตบ ตี เตะ ต้ืบ”
ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผูอำนวยการสถาบันรามจิตติ ไดเปดเผย
ผลการวิจัยของโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนราย
จังหวัด พบวามีเด็กท่ีตกอยูในวัฏจักรของความรุนแรงและการใช
กำลังระหวางเพ่ือนดวยกันมากถึง 7 แสนคน หรือรอยละ 10 จาก
จำนวนเด็กนักเรียนในระบบรวม 7 ลานคน สาเหตุท่ีทำใหเด็ก
ไทยตกอยูในเบาหลอมของความรุนแรงในสังคมคลายๆ กัน 
เพราะเงื่อนไขที่สงใหเด็กเขาสูพฤติกรรมความรุนแรงมาจาก
หลายทาง ท้ังจากครอบครัวแตกแยกท่ีทำใหเด็กเกิดความเก็บกด
อิทธิพลของส่ือท่ีทำใหเด็กเกิดความชาชินกับความรุนแรงท่ีเห็น 
และพ้ืนฐานทางสังคมโดยเฉพาะการทำใหเด็กเขาถึงอบายมขุ
ไดงาย  ซ่ึงหากเง่ือนไขทางสังคมท้ัง 3 ประการ ยังไมเปล่ียน ก็ทำนาย
ไดวาความรนุแรงในสงัคมไทยจะไมลดลงอยางแนนอน ท้ังน้ี
หนทางแกไขในระยะยาวจะตองทำใหเด็กและวัยรุนรูจักวิธีจัด
การความรุนแรง และโรงเรียนควรสอนทักษะการใชชีวิตมากข้ึน 
ใหรูจักคล่ีคลายความขัดแยงอยางสันติวิธี8 

จากรายงานสรุปสถานการณในชวงปลายป 2549  ของโครงการ
ติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด ระบุวาในรอบป 
2549 พบแนวโนมวาเด็กจะอยูหางจากพอแมมากข้ึน โดยเฉพาะ
เด็กประถมและเด็กมัธยม และมีพฤติกรรมเส่ียงมากข้ึนเปนเงา
ตามตัว นอกจากน้ันยังพบความสัมพันธระหวางปญหาในลักษณะ
“ชุดของปญหา” อีกดวย เชน กรณีจังหวัดใดมีอัตราเด็กด่ืมสุราก็
มักมีอัตราเด็กเสพส่ือลามกมาก และเด็กมีเพศสัมพันธสูงตาม
ไปดวย หรือจังหวัดใดมีเด็กเลนพนันบอลมากก็มักมีอัตราการขู
กรรโชกและทำรายรางกายในโรงเรียนสูงตามไปดวย9 

ผลแหงความรุนแรงในร้ัวโรงเรียนน้ีเอง ทำใหเด็กนักเรียนท้ังผู
กระทำและผูถูกกระทำตางตกอยูในวงจรแหงอันตรายท้ังระยะ
ส้ันและระยะยาวไมแพกัน น่ันคือ ในระยะส้ัน ผูถูกทำรายจะกังวล
และกลัวการไปโรงเรียน มีผลกระทบท้ังตอการเรียน และความ
สัมพันธกับเพ่ือนๆ และครู สวนในระยะยาว เด็กจะเสียความม่ันใจ
ในตนเอง ขาดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีแนวโนมจะมีอาการ
ซึมเศรา และมีปญหาในความสัมพันธในชีวิต

ขณะท่ีผูกระทำกพ็บวา ระยะสัน้จะมีปญหาดานพฤติกรรมตอ
ตานสังคมแบบอ่ืนๆ ดวย เชน ด้ือ ละเมิดกฎระเบียบ การเรียน
อาจมีปญหา สวนระยะยาวพบวาเด็กจะนำพฤติกรรมเชนน้ีไปใช
ในครอบครัว ท่ีทำงานหรือสังคม และสรางปญหาความรุนแรง
หรือการทารุณทำรายไปเร่ือยๆ อีกท้ังยังมีแนวโนมวาจะด่ืมสุรา 
ติดยาเสพติด และประกอบอาชญากรรมสงูกวาเด็กท่ัวไป10  

ครูลงโทษนักเรียนและนักเรียนรังแกกัน:
ความรุนแรงเงียบในร้ัวโรงเรียน
การลงโทษดวยวิธีพิสดารของครูไทย เคยเปนปญหาที่มีการ
ถกเถียงกันมานานแลววา การแกไขนิสัยนักเรียนไมวาจะดวย
การตี  การหยิก การต้ืบ การตบ การใชของรอนนาบตามตัวนักเรียน
และการถุยน้ำลายใสปาก รวมถึงการดุดาดวยคำหยาบคาย
การเยาะเยยถากถาง หรือการประจาน นอกจากเปนการกระทำ
ท่ีละเมิดสิทธิเด็กและทำใหอาจเกิดอันตรายตอเด็กแลว ยังเปน
การบมเพาะเดก็วา การใชความรุนแรงเปนวิธีการท่ีเหมาะสม
และยอมรับไดในการแกไขความขัดแยง หรือทำใหคนอ่ืนทำตาม
ความตองการของตนเอง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา พ.ศ. 2543 ระบุวาการลงโทษนักเรียนมี 5 สถาน คือ 
วากลาวตักเตือน ทำกิจกรรม ทำทัณฑบน พักการเรียน และ
ใหออก โดยหามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาดวยวิธี
รุนแรง หรือแบบกล่ันแกลงหรือลงโทษดวยความโกรธ หรือ
ดวยความพยาบาท หรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกําลัง
เจ็บปวย หรือกําลังมีปญหากระทบกระเทือนใจอยางแรง และให
คํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาดวย

แตผลการสำรวจในทุกภูมิภาคเพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
ของครูในการสรางวินัยตอนักเรียน เม่ือ พ.ศ. 2548-2549  ช้ีวา  
ครูไทยถึงรอยละ 60 ยังคงใชวิธีขัดเกลาเด็กใหมีวินัยดวยความ
รุนแรงโดยการลงโทษในรปูแบบตาง ๆ    ซ่ึงการลงโทษบางแบบ
ทำรายนักเรียนท้ังทางกายและทางใจ และบางแบบก็ถึงข้ันเปน
การทำลายศักด์ิศรีของควา มเปนมนุษย เชน ใชมือหรือผา หรือส่ิง
ของบางอยาง ปดหรืออุดปาก และ/หรือ จมูกนักเรียน ใชส่ิงของ
ท่ีรอน จ้ี ลน หรือลวก บริเวณผิวหนัง เตะหรือถีบนักเรียน ใช
ของท่ีไมมีคมหรือกำปนทุบตีซ้ำหลาย ๆ  คร้ัง ขูใหกลัวดวยอาวุธ
เชน มีดหรือปน ขังนักเรียนไวในหองมืด ๆ  ใหนักเรียนกินยาบาง
อยางหรือเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล เพ่ือใหพฤติกรรมสงบ ตบหนา
ตบหัว หรือตบทายทอย เอาพริกหรือส่ิงท่ีมีรสเผ็ด ขม หรือรสจัด
มากๆ ใสปากนักเรียน (ดูแผนภูมิ)11 
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จากรายงานวิจัยของโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน
รายจังหวัดอีกเชนกันท่ีช้ีวา  นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 
747 คน ยอมรับวาเคยถูกทำรายถึงรอยละ 40 และมีแนวโนมวา
ตอไปเด็กประถมศกึษาจะถกูเด็กนักเรียนรุนพ่ีท่ีโตกวาทำราย
รางกายมากข้ึน เพราะถือวาอยูใตอำนาจ  สอดคลองกับผลการ
สำรวจปญหาการรังแกกันในโรงเรียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ-
มีนาคม 2549 จากนักเรียนช้ัน ป. 4 ถึง ม. 2 รวม 3,047 คน 
พบวานักเรียนรังแกกันอยูในระดับสูงทั่วทุกภาคของประเทศ 
คือ รอยละ 40 เคยถูกรังแกเดือนละ 2-3 คร้ัง  วิธีการรังแก
มีต้ังแตทางวาจา คือ การลอเลียน ถึงทางกายคอืการทำราย
รางกาย และรปูแบบอืน่ ๆ คือการปลอยขาวลือ การแยงเงิน 
แยงของใช เหยียดหยามชาติพันธุ  และการคุกคามทางเพศ  
โดยพบวาในภาคตะวันออก มีนักเรียนเกเรชอบแยงเงินและของ
ใชและขูบังคับเพ่ือนๆ สูงกวาภาคอ่ืนๆ  

นักเรียนท่ีถูกรังแกมักไมบอกใคร ย่ิงนักเรียนในช้ันสูงข้ึน ก็ย่ิงไม
บอกใครมากข้ึน ขณะท่ีเม่ือเกิดการรังแกกันเพ่ือนนักเรียนดวย
กันก็มักจะอยูเฉยๆ12 นับเปนวัฒนธรรมเงียบท่ีกดทับใหไมเห็น
ความรุนแรง ท่ีถือไดวาเปนหน่ึงในเหตุรายท่ีเกิดข้ึนในร้ัวโรงเรียน 

กาวใหพนจากวงจรของความไมปลอดภัย
ความปลอดภัยท้ังกายและใจในร้ัวโรงเรียน นับเปนส่ิงแวดลอม
ที่สำคัญตอการศึกษาของเด็กในวัยเรียนทุกระดับ การสราง
สุขภาวะทีดี่ดังกลาวไดจึงเปนเร่ืองละเอียดออนและตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝาย ลาสุดเกิดการเปล่ียนแปลงในทาง
สรางสรรคขึน้กบัแวดวงสือ่โทรทศัน นั่นคือการขึ้นสัญลักษณ
จำแนกประเภทรายการ หลังจากมีเสียงเรียกรองจากหลายฝาย
โดยเฉพาะศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

กระตุนใหผูเกีย่วของจัดเรตติง้รายการโทรทศัน เพ่ือลดความ
เส่ียงการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของเด็ก ท้ังน้ีเน่ือง
จากสื่อโทรทัศนมีอิทธิพลสูงมากตอความคิดและการแสดง
ออกของเด็ก โดยผลการสำรวจภาคสนามเรือ่งส่ือโทรทัศนกับ
การใชความรนุแรงในกลุมเยาวชนของสำนกัวิจัยเอแบคโพลล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เม่ือเดือนมิถุนายน 2549 พบวา “ส่ิงท่ี
นาหวงของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยคอื การนิยมใชความ
รุนแรงท่ีอาจเปนผลมาจากการลอกเลียนแบบภาพความรุนแรง
ที่เคยเห็นในสื่อโทรทัศนและสื่ออื่นๆ ผานทางละคร การตูน 
ภาพยนตร ภาพขาว และการโฆษณาสินคาบริการตางๆ”13 

นอกจากน้ันยังมีขอเสนอแนะใหโรงเรียนเปดพ้ืนท่ีทางสังคม  ใหเด็ก
ไดมีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ทำงานเพ่ือคนอ่ืน เพ่ือ
ไดสัมผัสถึงความเอ้ืออาทรท่ีมีตอคนอ่ืนแลวไดรับความรัก ความ
ขอบคุณ ความเมตตา กลับมา ท้ังน้ีเพ่ือหาทางออกใหกับเด็ก
วัยรุนท่ีตองการแสดงออกและไดรับการยอมรับจากคนรอบขาง

จากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในร้ัวโรงเรียนตลอดปท่ีผานมา ทำให
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอใหกระทรวงศึกษาธิการเขา
มารวมรณรงคเร่ือง “โรงเรียนปลอดความรุนแรง” ตลอดป 2550   
เพ่ือใหโรงเรียนเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัย และนักเรียนไปโรงเรียน
อยางมีความสุขแทจริง

แผนภูมิแสดงการลงโทษโดยการทำรายรางกายและทำลายศักด์ิศรี

ท่ีมา : สมบัติ ตาปญญา. 2549.
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