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คำ�แนะนำ�การใช้คู่มือ
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการป้องกันและการจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
ฉบับนี้ เป็นคู่มือสำ�หรับโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งมักเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นปัญหาการ
รั ง แกกั น ที่ จ ะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อโรงเรียนไม่ มี ก ารจั ดการที่ เ หมาะสม
จากการสำ�รวจสถานการณ์ในปัจจุบนั หลายข้อมูลตรงกันว่า สถิตกิ ารรังแก
กันมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความรุนแรงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเพิ่มช่องทาง
การรังแกกันทางโลกออนไลน์ (Cyber-bullying) เด็กจำ�นวนมากในปัจจุบัน
มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการอยู่ในโรงเรียน หรือมีปัญหาการเข้าสังคมใน
โรงเรียน รวมถึงไม่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อถูกรังแก หรือได้รับการช่วยเหลือ
ที่ไม่เหมาะสมทำ�ให้การรังแกกันรุนแรงขึ้นหรือเรื้อรังขึ้น ความสำ�คัญต่อการ
ป้องกันการรังแกกันคือ การป้องกันการใช้ความรุนแรงในระยะยาว (Violence
prevention)
ดังนั้น การทำ�ความเข้าใจในเรื่องการรังแกกันให้ถูกต้องของบุคลากรใน
โรงเรียนทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียน จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างมาก นอกจากนี้

คู่มือฉบับนี้ได้พยายามเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่ครูสามารถนำ�ไปใช้หรือปรับ
ประยุกต์ใช้ได้ และได้แยกส่วนเนือ้ หาสำ�หรับผูบ้ ริหาร เด็ก และผูป้ กครองเพือ่
ให้ได้ทำ�ความเข้าใจ และมีแนวทางให้ความร่วมมือกับครูในโรงเรียน
การใช้คู่มือควรเริ่มต้นศึกษาบทที่ 1 เพื่อทำ�ความเข้าใจความหมาย
ของคำ � ว่ า “รั ง แกกั น ” ตามคำ � นิ ย ามสากล แนวทางการดำ � เนิ น การ
ซึ่งหากจะดำ�เนินการให้สำ�เร็จ ครูทุกคน รวมถึงบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน
ควรทำ � ความเข้ า ใจ เพื่ อ มี ก ารปรั บ ความเข้ า ใจ และทั ศ นคติ ต่ อ ประเด็ น
เรื่องการรังแกกันในโรงเรียนให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน อาจใช้ตัวอย่างของ
โรงเรี ย นที่ จั ด การการรั ง แกกั น ได้ ดี จ นเกิ ด เป็ น วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย
ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน และศึกษากิจกรรมการ
ป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับครู การจัดการปัญหา
เมื่อมีการรังแกกัน และการสื่อสารกับผู้ปกครอง

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

ก3

คำ�นิยม
“คู่ มื อ ปฏิ บั ติ สำ � หรั บ การดำ � เนิ น การป้ อ งกั น และจั ด การการรั ง แกกั น
ในโรงเรียน” ฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่พบปัญหา
สุขภาพจิตเด็กวัยเรียนมีสถิติปัญหาสุขภาพจิตจากปัญหาการรังแกกันมาก
ขึน้ และมีแนวโน้มทีร่ นุ แรงขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั แิ ก่โรงเรียนต่างๆ
ศึกษาและนำ�ไปปรับใช้ คูม่ อื ได้รวบรวบเนือ้ หาทีส่ อื่ สารให้เข้าใจได้งา่ ยสำ�หรับ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมตัวอย่างกิจกรรมที่คุณครูสามารถนำ�ไป
ปรับใช้กับเด็กได้จริง
เป็ น หนึ่ ง ในผลงานที่ เ ป็ น ความตั้ ง ใจในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เกิดประโยชน์
สูงสุดสำ�หรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน สำ�หรับทำ�ความเข้าใจ
ในเรื่องการรังแกกัน และนำ�ไปประยุกต์ปรับใช้ตามบริบทและสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน เพื่อให้ปัญหาการรังแกกันได้รับการป้องกันและแก้ไข ช่วยให้
โรงเรียนเป็นสถานทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมต่อการพัฒนาศักยภาพและการเรียน
รู้ของเด็กนักเรียนทุกคนอย่างแท้จริง

(นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
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คำ�นำ�
การแกล้ง หรือการหยอกล้อกันในวัยเด็ก มิใช่แค่เรื่องธรรมดาอีกต่อไป
ปัจจุบันได้กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำ�ร้ายตนเอง ฆ่าตัวตายในเด็กวัย
เรียน ปัญหารูปแบบการรังแกกันที่หลากหลายขึ้น เช่น การทำ�ร้ายร่างกาย
ข่มขู่ เรียกทรัพย์ แต่การรังแกกันที่พบบ่อยกว่าคือ การแย่งเพื่อน ปล่อยข่าว
ลือ ปฏิเสธการเข้ากลุม่ ทำ�ให้เพือ่ นเป็นตัวตลก ปัญหาการรังแกกันในโรงเรียน
ของไทยมีความชุกสูงถึงร้อยละ40 มีเหตุการณ์การลาออกจากโรงเรียน การฆ่า
ตัวตาย เข้าสังคมไม่ได้ของเด็กที่เป็นผลจากการรังแกกันมากขึ้น
ด้ ว ยความตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หานี้ สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น
ราชนครินทร์ จึงดำ�เนินจัดทำ�โครงการวิจยั พัฒนาโปรแกรมป้องกันการรังแกกัน
ในโรงเรียน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

ในการจัดทำ�  “คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกันและจัดการการ
รังแกกันในโรงเรียน” ทีมวิชาการได้ทบทวนข้อมูลวิชาการทั้งจากในและ
นอกประเทศ ถอดบทเรียน และประสบการณ์การดำ�เนินงานจากโครงการ
และหน่วยงานต่างๆที่ได้ดำ�เนินการเกี่ยวข้องกับการป้องกันการรังแกกันใน
โรงเรียน ถอดองค์ความรูท้ งั้ หมดมาเรียบเรียง พัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับ
บริบทโรงเรียนไทย และได้ทดลองดำ�เนินการในโรงเรียนไทยที่มีบริบทต่างกัน
2 โรงเรียน จนสรุปเป็นคู่มือฉบับนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำ�หรับโรงเรียน
ทีจ่ ะดำ�เนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน และเชือ่ มโยงกับกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือการดูแลสุขภาพกายใจเด็กนักเรียนทีด่ �ำ เนิน
การอยู่จนพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยได้

(นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์)
หัวหน้าโครงการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน
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การรังแกกันคืออะไร
รูปแบบของการรังแกกัน
รังแก – ก้าวร้าว – ล้อเล่น ต่างกันอย่างไร
เมื่อไหร่ที่การล้อเล่น...กลายเป็นความรุนแรง
ปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการรังแกกัน
ผลกระทบจากการรังแกกัน
การระบุเด็กที่รังแก และ เด็กที่ถูกรังแก
ใครจะมีส่วนกับการรังแกกันบ้าง
บุคลากรในโรงเรียน เกี่ยวข้องอย่างไรกับการรังแกกัน
ผู้ปกครอง มีส่วนเกี่ยวข้องกันการรังแกกันอย่างไร
การแก้ปัญหาการรังแกกัน แบบทั้งโรงเรียน
(Whole school approach)
นโยบายต่อต้านการรังแกกันในโรงเรียน
แบบ “ทั้งโรงเรียน” (Whole school policy)
แบบประเมินกลยุทธ์การป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน
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ลักษณะของครูทม่ี สี ว่ นส่งเสริมวัฒนธรรมการรังแกกันในโรงเรียน
กิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติ
 กิจกรรมที่ 1 หน้าต่างแห่งโอกาส
 กิจกรรมที่ 2 ฟังด้วยใจ
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การจัดการปัญหาเมื่อพบการรักแกกันแล้ว
แผนการดูแลและจัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ถูกรังแก
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กิจกรรม “การเห็นคุณค่าในตนเอง”
วิธีจัดการกับผู้รังแกผู้อื่น
1. แนวทางการจัดการ
2. เสริมทักษะการจัดการความโกรธ (Anger management)
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บทที่

1

วัฒนธรรม

ความปลอดภัย
ในโรงเรียน

การเข้าใจว่าการรังแกกัน (bullying) คืออะไร คือส่วนทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะทำ�ให้ครูเข้าใจว่าพฤติกรรมใดของ
เด็กที่ครู ควรมีส่วนในการจัดการหรือป้องกัน ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือ ครูมักคิดว่า “เป็นการเล่นกัน
ธรรมดา” “เป็นเรื่องของเด็กๆ ไม่เกี่ยวกับครู” “ให้เด็กจัดการปัญหากันเอง” เพราะการรังแกกัน
มีหลายรูปแบบ ส่งผลให้การรังแกกันรุนแรงขึน้ หรือเรือ้ รัง จนเกิดผลกระทบทางจิตใจและพฤติกรรมระยะยาว
กับเด็กทั้งที่เป็นผู้ถูกรังแกและผู้รังแก

การรังแกกันคืออะไร
การรังแกตามนิยามสากล มีลักษณะดังนี้
• เป็นพฤติกรรมที่ทำ�ร้ายคนอื่น
การรังแก เป็นพฤติกรรรมทีท่ �ำ ให้เด็กทีเ่ ป็นผูถ้ กู รังแกเกิดความเจ็บปวด
ต่อร่างกาย เกิดผลกระทบทางจิตใจ รูส้ กึ กลัว ทุกข์ หรือกระทบต่อการเข้าสังคม
หรือการเรียน ทำ�ลายชื่อเสียง หรือแย่งทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความรู้สึก
ไม่ปลอดภัยในโรงเรียน โดยอาจเกิดโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของเด็กผู้รังแก
ก็ได้
• ผู้รังแกมีอำ�นาจเหนือกว่าผู้ถูกรังแก
การรั ง แกกั น มั ก เกิ ด ขึ้ น โดยมี พื้ น ฐานมาจากผู้ รั ง แกมี อำ� นาจบางอย่ า ง
เหนือกว่าอีกฝ่าย เช่น รูปร่างใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า อายุมากกว่า ฉลาดกว่า
มีกลุ่มเพื่อนมากกว่า ฐานะดีกว่า ฐานะทางสังคมสูงกว่า หรือมีความแตกต่าง
ทางศาสนา เชื้อชาติ เพศ เด็กที่มักพบเป็นเป้าหมายของการถูกรังแกคือ
เด็กเพศหลากหลาย เด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กที่มี
รูปลักษณ์แตกต่างจากเพื่อน

เหนือกว่า

ทำ�ร้าย

ซํ้าๆ

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

1

รูปแบบของการรังแกกัน
รูปแบบการรังแกกัน

การรังแกกันแบบเผชิญหน้า
หรือทางตรง (face-to-face
bullying; direct bullying)
 มีพฤติกรรมรังแก
อย่างชัดเจน ต่อหน้า
 ผู้ใหญ่สังเกตเห็น
ได้ง่ายที่สุด

พฤติกรรม

การรังแกกันทางร่างกาย - ตบตี ชกต่อย เตะ ถีบ
ผลัก ถ่มนํ้าลาย
- ขโมยของ และทำ�ลาย
ทรัพย์สิน
- เด็กผู้ชายแกล้งเด็กผู้หญิง
เช่น เปิดกระโปรง

การรังแกกันทางวาจา

2

ตัวอย่างพฤติกรรม

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

- ตั้งฉายา เรียกชื่อบุพการี
- พูดถึงในทางเสียหายหรือ
ทำ�ให้อบั อาย
- พูดล้อเลียนจุดอ่อนหรือ
ปมด้อย เช่น รูปลักษณ์ สีผิว
เพศ เพศสภาพ
- พูดเสียดสีทำ�ให้ขายหน้า
- พูดด่าหยาบคาย พูดข่มขู่
คุกคาม

• รูปแบบของการรังแกกันที่พบมากที่สุด คือ การ
รังแกกันทางวาจา เช่น พูดล้อเลียน ล้อชือ่ รองลงมา
คือ ทางความสัมพันธ์ (เช่น ไม่คบ ตัดออกจากกลุม่ )
ทางร่ า งกาย และทางสั ง คมออนไลน์ (Evans,
et. al., 2014)
• ผู้ชายมีพฤติกรรมรังแกผู้อ่ืนมากกว่าผู้หญิง แต่
ผู้หญิงมักใช้วิธีรังแกแบบไม่เปิดเผย มากกว่าผู้ชาย
(CESE, 2017)

รูปแบบการรังแกกัน

การรังแกกันแบบไม่เปิดเผย
(covert bullying; indirect
bullying)
 เป็นการรังแกกันที่ปกปิด
ไม่ให้ผู้ใหญ่รับรู้
 แม้พฤติกรรมเหล่านี้
จะไม่รุนแรง แต่ส่งผล
กระทบที่รุนแรง
ต่อเหยื่อมาก

พฤติกรรม

การรังแกกันทางสังคม
หรือความสัมพันธ์

การรังแกกันทางวาจา

ตัวอย่างพฤติกรรม

- ตบตี ชกต่อย เตะ ถีบ ผลัก ถ่มนํา้ ลาย
- ขโมยของ และทำ�ลายทรัพย์สิน
- เด็กผูช้ ายแกล้งเด็กผู้หญิง
เช่น เปิดกระโปรง
- การสือ่ สารผ่านโลกออนไลน์ทท่ี �ำ ให้
ผูอ้ น่ื หงุดหงิดใจ คุกคาม หรืออับอาย
- การใช้อีเมล โทรศัพท์ ส่งข้อความ
หรือหน้าเพจทางอินเทอร์เน็ต
ที่คุกคาม ทำ�ร้าย ทำ�ให้อับอาย
หรือทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
เสียความสัมพันธ์ หรือทำ�ให้
ไม่กล้าเข้าสังคม
- การปล่อยข่าวลือ เหยียดหยาม
ดูถกู ใส่รา้ ย ว่าร้าย
ผูอ้ น่ื ทางสือ่ สังคมออนไลน์
- การแชร์ข้อมูล ภาพถ่าย หรือวิดีโอ
ส่วนตัวของผู้อื่น
- ข่มขู่ว่าจะทำ�ร้ายผู้อื่นผ่าน
ทางออนไลน์

การรังแกกันเกิดขึ้นมากในช่วงอายุใด
• การรั ง แกกั น จะพบได้ ม ากที่ สุ ด และ
รุนแรงที่สุดในช่วงที่เด็กเปลี่ยนผ่านจากชั้นประถม
ศึกษาไปสู่มัธยมศึกษา และมีแนวโน้มลดลงในช่วง
มัธยมศึกษาตอนปลาย (CESE, 2017)
• จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ชุ ก ข อ ง ก า ร
รั ง แกกั น ในระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลายและ
มัธยมศึกษาตอนต้นในหลายประเทศ พบว่ากลุ่ม
เด็กมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกัน
(เหยื่อ คนที่รังแก และทั้งสองบทบาท) อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 20-30 (CESE, 2017; Evans, et. al., 2014)

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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รังแก – ก้าวร้าว – ล้อเล่น ต่างกันอย่างไร
เพราะเด็กยังไม่เข้าใจว่าการรังแกกัน การล้อเล่น หรือความก้าวร้าว
แตกต่างกันอย่างไร เด็กหลายคนอยู่บ้านไม่ได้มีเด็กในวัยเดียวกัน ไม่มีทักษะ
การเล่น การเข้าสังคมที่เหมาะสม ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการช่วยให้
เด็กเกิดความเข้าใจ ซึ่ง ยิ่งเด็กเข้าใจตั้งแต่อายุน้อยเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น

การล้อเล่น เป็นไปได้ทั้งพฤติกรรมทางบวกและลบ การล้อเล่น
ทางลบถือเป็นการรังแกแบบหนึ่ง
การล้อเล่นทางบวก

รังแก

การรังแก ทั้งทางกาย วาจา สื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ การ
รังแกอาจเป็นลักษณะการใช้พฤติกรรมก้าวร้าวทีผ่ รู้ งั แกตัง้ ใจทำ�ร้ายให้อกี ฝ่าย
เจ็บปวด หรืออาจดูเหมือนไม่ได้ใช้ความก้าวร้าว เช่น การนินทาว่าร้าย ปล่อย
ข่าวลือ ไม่รบั เข้ากลุม่ ทำ�งาน ยุให้เพือ่ นมองไม่ดี รวมไปถึงพฤติกรรมรังแกผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การโพสต์ข้อความหรือภาพล้อเลียน

ก้าวร้าว

พฤติกรรมก้าวร้าว อาจมาจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ทางตรงหรือทาง
อ้อมก็ได้ พฤติกรรมก้าวร้าวแสดงออกทางกาย วาจา สังคม ความสัมพันธ์
ซึง่ ส่งผลกระทบกับร่างกาย จิตใจ ภาวะอารมณ์ และสุขภาพจิตของผูถ้ กู รังแก
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ก้าวร้าว

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

-

การล้อเล่นทางลบ

สร้างความสนิทสนม ใกล้ชดิ - ทำ�ให้อีกฝ่ายอับอาย
คนถูกแกล้ง ไม่รู้สึกแย่
ไม่กล้าเข้ากลุ่ม
มักใช้กับคนที่สนิทสนม
หรือวิพากษ์วิจารณ์
ช่วยให้สนิทกันมากขึ้น
- คนถูกล้อเล่นรู้สึกแย่
- มักทำ�กับคนที่ไม่สนิท
- ทำ�ให้ความสัมพันธ์แย่ลง

เมื่อไหร่ที่การล้อเล่น...กลายเป็นความรุนแรง
กิจกรรม จับคู่พฤติกรรม และความหมาย ที่ท่านเห็นว่า ตรงกันมากที่สุด
• การล้อเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก เป็นการล้อเล่นที่สร้างความเจ็บ
ปวดกับคนที่ถูกล้อได้มากและเกิดบ่อยในสังคมไทย เนื่องจากมีการยอมรับ รังแก
ในสังคม และคนที่ถูกล้อมักไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดกับ
เด็กๆ หากไม่มีผู้ใหญ่ช่วยจัดการ มักจะส่งผลระยะยาวกับเด็กที่ถูกล้อเลียน
• การล้อเล่น จะกลายเป็นรังแกเมื่อคนที่ถูกล้อ รู้สึกแย่หรือทุกข์ใจจาก
การถูกล้อ
ก้าวร้าว

เมื่อไหร่ที่การล้อเล่น...กลายเป็นการรังแก
คนล้อมีพลัง/
อำ�นาจมากกว่า

คนล้อตั้งใจ
ทำ�ร้ายหรือทำ�ให้
อีกฝ่ายรู้สึกแย่

คนถูกล้อ
รู้สึกแย่หรือเจ็บปวด

การล้อนั้น
เกิดขึ้นซํ้าๆ

ดังนั้น *** การล้อเล่นทางลบ หากเกิดซํ้าๆ ถือเป็นการรังแกแบบหนึ่ง***

A

การล้อเกีย่ วกับรูปลักษณ์ภายนอก หรือเรือ่ งอืน่ ๆ ทีท่ �ำ ให้
คนที่ถูกล้อ รู้สึกแย่ ทุกข์ใจ หรืออับอายจากการถูกล้อ

พฤติกรรมก้าวร้าวทีผ่ กู้ ระทำ�ตัง้ ใจทำ�ร้ายให้อกี ฝ่ายเจ็บปวด
หรืออาจดูเหมือนไม่ได้ใช้ความก้าวร้าว เช่น การสร้าง
B ความเดือดร้อนทางสังคมและความสัมพันธ์ เช่น การ
นินทาว่าร้าย ปล่อยข่าวลือ กันไม่ให้เข้ากลุ่ม รวมไปถึง
กระทำ�ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ล้อเล่น
ทางบวก

การกระทำ�ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ทางตรงหรือ
ทางอ้อมก็ได้ ซึ่งอ่านแสดงออกทางกาย วาจา สังคม
C
ความสัมพันธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับร่างกาย จิตใจ
ภาวะอารมณ์ และสุขภาพจิตของผู้เกี่ยวข้อง

ล้อเล่น
ทางลบ

D

การล้อเล่นที่มักใช้กับคนที่สนิทสนม ช่วยให้สนิทกันมาก
ขึ้น โดยคนถูกล้อ ไม่รู้สึกแย่

เฉลย
รังแก คู่กับ B, ก้าวร้าว คู่กับ C, ล้อเล่นทางบวก คู่กับ D
และล้อเล่นทางลบ คู่กับ A
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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การแยกความต่าง
ระหว่าง

ล้อเล่น ก้าวร้าว
และรังแก
ประเด็นคำ�ถาม
เด็กทั้งสองฝ่ายมีส่วน
ในพฤติกรรมนี้ใช่หรือไม่
เด็กทั้งสองดูมีความสุขร่วมกัน
หรือไม่

ล้อเล่น

ล้อเล่น

ก้าวร้าว

ก้าวร้าว

ค่อนข้างใช่
ทั้งสองฝ่าย เท่าเทียมกัน

ไม่น่าใช่
คนหนึ่งมีพฤติกรรม
หรือารมณ์ก้าวร้าว
ค่อนข้างใช่
ไม่
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิด คนหนึ่งมีพฤติกรรม ก้าวร้าวรุนแรง

รังแก

รังแก
ไม่
คนหนึ่งรังแก
อีกคนเป็นเหยื่อ
ไม่
คนหนึ่งรู้สึกแย่เศร้า หรือบาดเจ็บ

พฤติกรรมนี้สนุกสนานหรือไม่

ค่อนข้างใช่
ทั้งสองคนสนุกร่วมกัน

ไม่น่าใช่อาจก่อให้เกิด
ความบาดหมาง หรือน่าอับอาย

ไม่
ผู้รังแกมักตั้งใจให้อีกฝ่ายเกิดความกลัว

เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับเด็ก
แต่ละคนมาก่อนหรือไม่

ใช่
เกิดเมื่อมีความคุ้นเคยกัน

เป็นไปได้
อาจเกิดครั้งเดียวก็ได้

ใช่
การรังแกมักเกิดขึ้นซํ้าๆ

เด็กแต่ละคนมีพลังหรืออำ�นาจ
ที่ต่างกันหรือไม่
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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ไม่
เป็นไปได้
แสดงถึงความสนิทสนมและความรัก มักเกิดในความสัมพันธ์ที่ไม่สนิทกัน

ใช่
การรังแกกันมีฝ่าย
ที่ได้เปรียบ/เสียเปรียบเสมอ

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรังแกกัน
เด็กบางคนมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้รังแกและผู้ถูกรังแกมากกว่าเด็กทั่วๆไป ทั้งนี้ อาจไม่มีปัจจัยใดที่
บ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการรังแกที่ชัดเจน แต่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งตัวเด็กเอง ครอบครัว เพื่อน
โรงเรียน และประสบการณ์ในโรงเรียนเดิม (Pepler & Craig, 2000)
ปัจจัย
ตัวเด็ก

ครอบครัว

เพื่อน

โรงเรียน

ผู้รังแก
-

เด็กเลี้ยงยาก ปรับตัวยาก
มีปัญหาสมาธิสั้น จดจ่อได้ไม่นาน
ซน อยู่ไม่นิ่ง
มีปัญหาการเรียน ขาดเรียนบ่อย

- มีความก้าวร้าวในครอบครัว
- การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม
- ความเครียดในครอบครัว

ผู้ถูกรังแก
-

เด็กขี้กังวล ขี้กลัว
ปัญหาการปรับตัว หรือขาดทักษะทางสังคม
แยกตัว ไม่เข้าสังคม
เด็กที่มีลักษณะพิเศษ*

- ผู้ปกครองที่ปกป้องมากเกินไป
(overprotective parents)
- ความเครียดในครอบครัว

- เพื่อนก้าวร้าวรุนแรง
- เพื่อนปฏิเสธ ไม่ให้เข้ากลุ่ม
- ไม่มีเพื่อน แยกตัว
- เพือ่ นปฏิเสธ ไม่ให้เข้ากลุ่ม
- เด็กชายขอบ เด็กชุมชนแออัด เด็กชนกลุม่ น้อย - เด็กชายขอบ เด็กชุมชนแออัด เด็กชนกลุ่มน้อย
- โรงเรียนเพิกเฉยต่อพฤติกรรมรุนแรงและ
รังแกกันในหมู่นักเรียน
- เด็กที่รังแกผู้อื่นไม่ถูกจัดการอย่างสมํ่าเสมอ
- ใช้วิธีจัดการที่ทำ�ให้เด็กแปลกแยกจากคนอื่น
หรือดูเป็นตัวตลก

* เด็กที่มีลักษณะพิเศษ (exceptional
child) หมายถึง เด็กที่มีลักษณะบาง
อย่างที่แตกต่างจากเด็กส่วนใหญ่โดย
ทั่วไป เช่น สติปัญญา พัฒนาการ
การเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น เด็กพิการ
เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กออทิสติก
เด็กที่โตในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูของ
พ่อแม่แบบใช้อำ�นาจ (Authoritarian
parenting style) ที่เข้มงวดและมีการ
ลงโทษรุนแรง ส่งผลกระทบให้เด็กมัก
ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจ ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงต่อการถูกรังแกได้ง่าย หรือ
กลายเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรงกับเพื่อน
ที่โรงเรียน

- ขาดการรับรู้พฤติกรรมการรังแก
- ขาดการสือ่ สารกับเด็กที่ถูกรังแก
- เด็กที่ถูกรังแกไม่รู้สึกว่าโรงเรียน
จะช่วยได้ หรือ โรงเรียนไม่เปิดโอกาส
ให้เด็กที่ถูกขอความช่วยเหลือ
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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ผลกระทบจากการรังแกกัน
เด็กที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่ถูกรังแก ผู้รังแก หรือเป็นทั้งสองบทบาท มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าเด็กทั่วไป
(Evans, et.al., 2014) โดยปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยจากการรังแกกัน ดังตารางต่อไปนี้
ผู้รังแก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปัญหาพฤติกรรม เช่น ต่อต้านสังคม เกเร
ก้าวร้าว
กระทำ�ผิดกฎโรงเรียน ผิดกฎหมาย
มีประสบการณ์มีแฟนก่อนวัยอันควร
พฤติกรรมคุกคามทางเพศ
ปัญหาการเรียน ออกจากโรงเรียน
ปัญหาทางอารมณ์จิตใจ เช่น วิตกกังวล
ตกเป็นเหยื่อของการรังแก
มีภาพลักษณ์/ ฉายาที่ไม่ดีในหมู่เพื่อน
มีปัญหาสุขภาพจิตต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่

ผู้ถูกรังแก
• ปัญหาทางอารมณ์จิตใจ
• วิตกกังวล
• มีอาการทางกายที่มาจากปัญหาอารมณ์จิตใจ
(somatization)
• มีพฤติกรรมแยกตัว
• ตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศ
• ก้าวร้าว
• เพื่อนๆ มองว่าเป็นคนที่น่าแกล้ง
หรือถูกแกล้งง่ายๆ
• มีปัญหาที่โรงเรียน เช่น ไม่ไปโรงเรียน
ไม่มีสมาธิในการเรียน ออกจากโรงเรียน

ผู้ถูกรังแกอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่จะ
เชื่ อ ว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น อยู่ น อกเหนื อ การ
ควบคุ ม ของตั ว เอง ตั ว เองไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
อะไรได้ และสิ้ น หวั ง (Radliff, Wang &
Swearer, 2015) ซึ่งหากคนรอบข้าง เช่น
พ่อแม่ ครู ไม่ยนื่ มือช่วยเหลือ จะยิง่ ทำ�ให้เด็กเกิด
ความรูส้ กึ หมดหวังและซึมเศร้า นำ�ไปสูค่ วามคิด
ไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรือคิดฆ่าตัวตายได้

ผู้ถูกรังแกอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเอง ตัวเองไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และสิ้นหวัง (Radliff,
Wang & Swearer, 2015) ซึง่ หากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ครู ไม่ยนื่ มือช่วยเหลือ จะยิง่ ทำ�ให้เด็กเกิดความรูส้ กึ หมดหวังและซึมเศร้า นำ�ไปสูค่ วามคิดไม่อยาก
มีชีวิตอยู่ หรือคิดฆ่าตัวตายได้
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การระบุเด็กที่รังแก และ เด็กที่ถูกรังแก
การดูแลช่วยเหลือเด็กที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกัน สามารถพิจารณาจาก
คำ�ถามง่ายๆ ดังนี้
 การรังแก หรือการถูกรังแก รุนแรง หรือไม่ (สถานการณ์นน
ั้ ก่อให้เกิด
ความบาดเจ็บทางกาย หรือการพูดที่ก้าวร้าวรุนแรง)
 การรังแก หรือการถูกรังแก เกิดขึน
้ บ่อย หรือไม่ (สถานการณ์นนั้ เกิดขึน้
ในชีวิตประจำ�วันของเด็กบ่อยๆ หรือไม่)
 การรังแก หรือการถูกรังแก เกิดขึน
้ หลายแห่ง หรือไม่ (สถานการณ์นนั้
เกิดขึ้นในหลายๆ ที่ เช่น บ้าน โรงเรียน ชุมชน)
 การรังแก หรือการถูกรังแก เกิดขึ้น เรื้อรัง หรือไม่ (ปัญหานี้เกิดขึ้น
มายาวนานหรือไม่ เช่น ตั้งแต่เด็กเล็ก อนุบาล)

บ่อย
รุนแรง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงน้อย
เสีย่ งปานกลาง
หลายที่



		
		


		


		

เรื้อ
รัง

ถ้าการรังแกกันไม่ถูกจัดการ เด็กจะเข้าใจว่า การรังแกกันเป็นเรื่องที่
ทำ�ได้ ผู้ใหญ่ยอมรับ และเด็กที่เป็นผู้รังแกจะกล้าที่จะรังแกมากขึ้น
โดยไม่กลัวผลที่ตามมา
ผูร้ งั แก เรียนรูว้ า่ การใช้อ�ำ นาจและความก้าวร้าว นำ�ไปสูก่ ารเป็นหัวโจก
เพื่อนๆ ก็จะเรียนรู้ที่จะยอมตามหัวโจกเพื่อจะได้รู้สึกปลอดภัย
ผูถ้ กู รังแก เรียนรูว้ า่ ไม่มใี ครช่วยเหลือ สิน้ หวัง สมยอม และถูกเพือ่ นๆ
มองในทางลบ เพื่อนๆ เองก็เรียนรู้ว่าเด็กเป็นตัวปัญหา

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรังแกกัน

เพือ่ น มีสว่ นต่อการรังแกกันอย่างไร
บุคลากร
ในโรงเรียน

เพื่อน

เด็ก
ผู้รังแก/ผู้ถูกรังแก
ผู้ปกครอง

สังคม

งานวิจัยพบว่า ...
• เด็กและวัยรุน่ ส่วนใหญ่ ไม่ชอบและรูส้ กึ ไม่ดเี มือ่ พบเห็นการรังแกกัน
• แต่มีเพียงส่วนน้อย ที่จะเข้าไปห้าม หรือพยายามยุติการรังแก
• การรังแกกันส่วนใหญ่ พบเห็นได้ในช่วงพัก ที่สนามเด็กเล่น
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และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

เพือ่ น มีบทบาทสำ�คัญมากในสถานการณ์การรังแกกัน ไม่วา่ จะเป็น ผูร้ ว่ ม
รังแก ผู้ช่วยเหลือ คนดู และผู้เข้าไปยับยั้งการรังแก
 เพื่อน ถือเป็นผู้ที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการรังแกกันโดยไม่รู้ตัวได้ เช่น
การทำ�เฉย ไม่เข้าไปช่วย
 กลุ่มเด็กทั่วไปผู้เห็นเหตุการณ์มีส่วนสำ�คัญในการสร้างวัฒนธรรม
ที่ว่า การรังแกกันเป็นเรื่องธรรมดา ยอมรับได้ หรือกระทั่งเป็นเรื่องบันเทิง
 เพื่ อ นเปรี ย บเหมื อ นเป็ น ผู้ ช มในละครของการรั ง แกกั น เพราะ
ความก้าวร้าวมักดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นและน่าสนใจ
 ผู้รังแก จะยิ่งได้รับการเสริมพลัง เมื่อเพื่อนๆ สนใจ ยอมเข้าเป็นพวก
เลียนแบบพฤติกรรม เคารพยำ�เกรง และไม่มีใครต่อต้าน
 ผู้ถูกรังแก จะยิ่งรู้สึกถูกตอกยํ้าบทบาทความเป็นเหยื่อ เมื่อเพื่อนๆ
ขาดความเห็นอกเห็นใจ ไม่มีใครช่วย และรู้สึกว่าเพื่อนๆ ไม่ชอบ
 เพื่ อ นที่ เข้ า ข้ า งกั บ ผู้ รั ง แก อาจเพราะความคุ้ น ชิ น และกลายเป็ น
คนก้าวร้าวไปด้วย อาจรู้สึกว่ามีคนคุ้มครองและมีสถานะทางสังคมสูงขึ้น
ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้รังแกจะเหนียวแน่นขึ้นผ่านการรวมตัวเพื่อโจมตีผู้อื่น
 เพื่อนที่เข้าข้างผู้ถูกรังแก มีความเสี่ยง เพราะอาจกลายเป็นเหยื่อถูก
รังแกเป็นรายต่อไป

บุคลากรในโรงเรียน เกีย่ วข้องอย่างไรกับการรังแกกัน
ครู มีบทบาทสำ�คัญอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรมในห้องเรียน มีการ
ศึกษาพบว่า ครูที่แสดงออกว่าพยายามช่วยเหลือและจัดการไม่ให้มีการ
รังแกกันในห้องเรียนมีส่วนช่วยสำ�คัญ ในขณะที่ ครูที่เพิกเฉยหรือไม่แสดง
ท่ า ที เข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ ถู ก รั ง แก ซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การรั ง แกกั น
ในทางอ้อม (CESE, 2017)

ผู้ปกครอง มีส่วนเกี่ยวข้องกันการรังแกกันอย่างไร
เด็กที่ถูกรังแกส่วนใหญ่เล่าให้พ่อแม่/ผู้ปกครองฟัง แต่เด็กที่รังแกผู้อื่น
มีส่วนน้อยที่บอกให้ผู้ปกครองรับรู้ พ่อแม่ผู้ปกครองอาจเป็นตัวส่งเสริมให้
เกิดการรังแกกันในโรงเรียนได้ หากมีวิธีการเลี้ยงดู ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้




ยิ่งครูและผู้ใหญ่ในโรงเรียน
ไม่สอดส่องและเข้าไปขัดขวาง
การรังแกกันจะยิ่งเกิดบ่อยขึ้น
ครูส่วนใหญ่จะเข้าไปจัดการ หากเห็นว่า
เด็กรังแกกันที่ชัดเจน แต่ยังมีการรังแกกัน
ที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นชัดเจน
เช่น ทางวาจา ความสัมพันธ์ สังคม
ออนไลน์ ที่พบบ่อยกว่า และเรื้อรังกว่า






การรังแกกันเป็นเรื่องปกติ เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต
เด็กที่รังแกคนอื่น จะเลิกทำ�ไปเองเมื่อโตขึ้น
วิธีที่ดีที่สุด คือการปล่อยให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง เด็กควรได้
เรียนรู้ว่าคนเราต้องช่วยตัวเอง
ถ้าลูกฉันสู้กลับสักครั้ง การรังแกกันก็จะไม่เกิดอีก
ฉันไม่แจ้งที่โรงเรียน เพราะลูกขอร้องให้เก็บเป็นความลับ
เพราะกลัวว่าสถานการณ์จะยิ่งแย่ลง
ลูกฉันไม่มีวันไปรังแกผู้อื่น

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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แนวทางการเลี้ยงดูที่อาจส่งเสริมให้เกิดการรังแกกัน
ลักษณะ
การเลี้ยงดู
ของพ่อแม่
ผู้ปกครอง

เด็กผู้รังแก
- มีตัวอย่างของการใช้พลัง
อำ�นาจและความก้าวร้าว
ในบ้าน
- ไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์หรือ
ขอบเขตของพฤติกรรม
ที่เหมาะสม (set limit)
- ไม่ห้ามหรือจัดการ
เมื่อเด็กรังแกคนในบ้าน

เด็กผู้ถูกรังแก
- ไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ช่วยเหลือตัวเอง
- ไม่สง่ เสริมให้เด็กเข้าสังคม และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
- ปกป้องและควบคุมลูก
มากเกินไป จนเด็กขาดทักษะ
ในการคิดตัดสินใจและ
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

กิจกรรม ผู้ปกครอง
มีส่วนเกี่ยวข้องกันการรังแกกันอย่างไร
วิธีการ จงกาเครื่องหมาย  ในข้อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง และกา
เครื่องหมาย  ในข้อที่ความเชื่อถูกต้องเหมาะสม
 หรือ 

ผู้ปกครอง มีส่วนเกี่ยวข้องกันการรังแกกันอย่างไร

1. การรังแกกันเป็นเรื่องปกติ เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต
2. การตอบโต้ความรุนแรง ด้วยความรุนแรง เช่น สู้กลับ
ไม่ใช่การแก้ปัญหาความรุนแรงที่แท้จริง
3. บ่อยครั้ง การที่พ่อแม่หรือครู เข้าไปช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง
จะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดีกว่าการปล่อยให้เด็กจัดการ
ความขัดแย้งด้วยตัวของเขาเอง
4. เด็กที่รังแกคนอื่น จะเลิกทำ�ไปเองเมื่อโตขึ้น
5. ผู้ใหญ่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเวลาเด็กมาฟ้อง เพราะการฟ้องยิ่งจะ
สร้างปัญหามากขึ้น เดี๋ยวถ้าเกิดปัญหาจริงๆ เด็กก็จะมาบอกเอง

ในชุมชนและสังคม รวมถึงโลกออนไลน์ ยังเป็นแหล่งรวมตัวอย่างของ
การใช้ความรุนแรงและอำ�นาจในการแก้ปัญหา ที่อาจเป็นตัวกระตุ้น
ให้เด็กเลียนแบบได้ เช่น สื่อต่างๆ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร เกม
สงคราม นักการเมือง
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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6. ทั้งเด็กผู้รังแก และเด็กผู้ถูกรังแกอาจมีส่วนยั่วยุให้เกิด
การรังแกเกิดขึ้น
7. ความขัดแย้งในเด็ก สะท้อนถึงการเล่นหยอกล้อและต่อสู้กัน
ซึ่งไม่ได้มีอันตรายที่แท้จริง ดังนั้นผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว
8. ฉันไม่แจ้งที่โรงเรียน เพราะลูกขอร้องให้เก็บเป็นความลับ
เพราะกลัวว่าสถานการณ์จะยิ่งแย่ลง
9. ดูจากภายนอก ก็รู้ว่า เด็กคนไหนจะไปรังแกผู้อื่น
หรือเป็นผู้ถูกรังแก

กิจกรรม ผู้ปกครอง มีส่วนเกี่ยวข้องกันการรังแกกันอย่างไร
ผู้ปกครอง มีส่วนเกี่ยวข้องกันการรังแกกันอย่างไร

ผู้ปกครอง มีส่วนเกี่ยวข้องกันการรังแกกันอย่างไร

1. การรังแกกันเป็นเรื่องปกติ เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต
คำ�ตอบ ผิด เนื่องจากการรังแกกันไม่ใช่เรื่องปกติ ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
การพัฒนาการ อารมณ์ จิตใจ และสังคมของบุคคล และส่งผลเสียในระยะยาว
ได้อย่างรุนแรง

6. ทั้งเด็กผู้รังแก และเด็กผู้ถูกรังแกอาจมีส่วนยั่วยุให้เกิดการรังแกเกิดขึ้น
คำ�ตอบ ถูกต้อง

2. การตอบโต้ความรุนแรง ด้วยความรุนแรง เช่น สูก้ ลับ ไม่ใช่การแก้ปญ
ั หา
ความรุนแรงที่แท้จริง
คำ�ตอบ ถูกต้อง

7. ความขัดแย้งในเด็ก สะท้อนถึงการเล่นหยอกล้อและต่อสู้กัน ซึ่งไม่ได้
มีอันตรายที่แท้จริง ดังนั้นผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว
คำ�ตอบ ผิด เนื่องจาก ความขัดแย้งในเด็ก หากไม่ได้รับการชี้แนะ วิธีแก้ไข
ที่เหมาะสมเด็กจะไม่เกิดทักษะการจัดการความขัดแย้งที่ดีเมื่อโตขึ้น

3. บ่อยครัง้ การทีพ่ อ่ แม่หรือครู เข้าไปช่วยแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง จะช่วยให้
เกิ ด การแก้ ปั ญ หาที่ ดี ก ว่ า การปล่ อ ยให้ เ ด็ ก จั ด การความขั ด แย้ ง ด้ ว ยตั ว
ของเขาเอง
คำ�ตอบ ถูกต้อง

8. ฉันไม่แจ้งที่โรงเรียน เพราะลูกขอร้องให้เก็บเป็นความลับเพราะกลัวว่า
สถานการณ์จะยิ่งแย่ลง
คำ�ตอบ ผิด เนื่องจาก ความหวาดกลัวที่ปิดกั้นวิธีการเจรจาเพื่อแก้ปัญหา
เป็นการทำ�ให้ปัญหายังคงอยู่ โดยไม่ได้รับการแก้ไข

4. เด็กที่รังแกคนอื่น จะเลิกทำ�ไปเองเมื่อโตขึ้น
คำ�ตอบ ผิด เนือ่ งจาก เด็กทีร่ งั แกผูอ้ นื่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะคงรูปแบบพฤติกรรม
การรังแกผู้อื่นไปจนโต และสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่

9. ดูจากภายนอก ก็รู้ว่า เด็กคนไหนจะไปรังแกผู้อื่นหรือเป็นผู้ถูกรังแก
คำ�ตอบ ผิด เนื่องจาก บุคลิก ลักษณะเพียงภายนอกของเด็ก อาจจะอธิบาย
การเกิดการรังแกกันไม่ได้อย่างแท้จริง เนือ่ งจากการจะรับมือกับการรังแกกัน เป็น
ทักษะที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องใช้การสังเกต และ
พูดคุยร่วมด้วย

5. ผู้ใหญ่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเวลาเด็กมาฟ้อง เพราะการฟ้องยิ่งจะสร้างปัญหา
มากขึ้น เดี๋ยวถ้าเกิดปัญหาจริงๆ เด็กก็จะมาบอกเอง
คำ�ตอบ ผิด เนื่องจากการฟ้อง เป็นการร้องขอความช่วยเหลือรูปแบบหนึ่ง
ดังนั้น ผู้ใหญ่พึงพิจารณา วิธีการจัดการในแต่ละกรณี

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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การแก้ปัญหา

การรังแกกั นแบบทั้งโรงเรียน

การแก้ปัญหารังแกกัน
“ทั้งโรงเรียน”
เป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดใน
การป้องกันและแก้ ไขปัญหา
การรังแกกัน
ในโรงเรียน

(Whole school approach)

การแก้ปญ
ั หาการรังแกกันแบบทัง้ โรงเรียน (Whole school approach)
คือการดึงทุกคน เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัยและน่า
อยู่ โรงเรียนที่สามารถป้องกันปัญหาการรังแกกัน และมีการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดการรังแกกันขึ้น
คำ�ว่า “ทัง้ โรงเรียน” นัน้ หมายความตัง้ แต่ผบู้ ริหาร ครู บุคลากร และเด็ก
ทุกคนในโรงเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองและคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง

ทำ�ไมต้องทำ� “ทั้งโรงเรียน”?
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เพราะการรังแกกัน ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กสองฝ่าย (ผู้รังแกกับผู้ถูก
รังแก) ดังนั้น การแก้ไขแค่เด็กทั้งสองเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ
เพราะปัญหาการรังแกกัน เกี่ยวโยงไปถึงทั้งเพื่อน ครู พ่อแม่ ชุมชน
และสังคม
เพราะการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบ
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน



เพราะวิธีนี้จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และ
การจัดการการรังแกกัน ในแนวทางที่ตรงกัน ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่
โรงเรียน ทีบ่ า้ น ทีส่ นามเด็กเล่น สนามกีฬา รวมถึงในชุมชนใกล้เคียง
เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และปลอดการรังแกกัน

องค์ประกอบของการป้องกันการรังแกกันแบบ “ทั้งโรงเรียน”








ผู้บริหาร
ครู
เจ้าหน้าที่/
พนักงานทุกคน

พ่อ แม่
ผู้ปกครอง
ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด
กับเด็ก

นั ก เรี ย นจะเปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมได้ ก็ตอ่ เมือ่ ผูใ้ หญ่ในโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเป็นตัวอย่างก่อน



บุคลากร
ในโรงเรียน

นักเรียน






ผู้ปกครอง

ชุมชน




เด็ก/วัยรุ่น
ทุกคน
ผู้รังแก
ผู้ถูกรังแก

สาธารณสุข
ตำ�รวจ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารโรงเรียน ต้องให้ความสำ�คัญกับปัญหาการรังแก
กัน และเป็นผู้นำ�ในการแก้ไขปัญหานี้
ทุกคน
(ผู้รังแก ผู้ถูกรังแก เพื่อนๆ ครู เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ชุมชน)
รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ต้องเกิดการเปลี่ยนไปด้วยกัน ทั้งผู้รังแก ผู้ถูกรังแก เพื่อนๆ ครู
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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นโยบายต่อต้าน

การรังแกกั นแบบทั้งโรงเรียน

(Whole school policy)

การประกาศนโยบายต่อต้านการรังแกกันแบบ “ทั้งโรงเรียน” ถือเป็น
กุญแจสำ�คัญในการขับเคลื่อนการจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
นโยบาย เป็ น การแสดงออกให้ นั ก เรี ย นและครู ท ราบว่ า โรงเรี ย นให้
ความสำ�คัญและเอาจริง ทำ�ให้เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในโรงเรียน
เป็นการตกลงร่วมกันในเรื่องการรังแกกันในโรงเรียน
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายในโรงเรียน ควรประกอบด้วยตัวแทน
จากทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็น ผูบ้ ริหาร ครู เจ้าหน้าทีใ่ นโรงเรียน นักเรียน
ผู้ปกครอง รวมไปถึงผู้น�ำ ชุมชนใกล้เคียง และบุคลากรภายนอกที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการรังแกกัน เช่น ตำ�รวจ บุคลากรสาธารณสุข นักจิตวิทยา ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

นโยบายที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้
 มี ก ารประกาศเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เช่ น “ประกาศเป็ น
โรงเรียนปลอดการรังแกกัน” และสือ่ สารยํา้ เตือนเป็นระยะๆ
 มีกจ
ิ กรรมทีเ่ พิม่ ความตระหนักเกีย่ วกับการรังแกกัน เช่น การ
รณรงค์การไม่รังแกกัน สัปดาห์การรณรงค์ทุกปีการศึกษา
 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน มีตัวแทนจาก
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 แจ้งบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้ทราบโดยทัว่ กัน และปฏิบต
ัิ
ไปในแนวทางเดียวกัน
 มีกิจกรรม รูปธรรมที่ช่วยกันดำ�เนินการทั้งครู นักเรียน
และผู้ปกครอง
 ผู้บริหารติดตาม ต้องมั่นใจว่าทุกคนในโรงเรียนเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบาย

นโยบาย ควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำ�หรับโรงเรียน
ประกอบด้วย
 นิยามของการรังแกกัน
 ประเภท และความรุนแรง
 การระบุปัญหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
 มิติของการรังแกกันที่ครอบคลุม
เช่น เด็ก-เด็ก เด็ก-ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่-เด็ก

 การจัดการเมื่อเกิดการรังแกกัน
 พัฒนารูปแบบการจัดการเมื่อเกิดการรังแกกัน ผลที่เด็กจะได้รับ
 กำ�หนดผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินการเมื่อเกิดเหตุ และติดตามผล
 มีกลยุทธ์ในการดูแลทั้งเด็กที่ถูกรังแก และผู้รังแก
 กำ�หนดว่าเมื่อใดที่ผู้ปกครองควรเข้ามามีส่วนร่วม

 กลยุทธ์การป้องกันการรังแกกัน
 เสริมสร้างความตระหนัก และทัศนคติในการส่งเสริมพฤติกรรมดี
 สอนนักเรียนให้หลีกเลี่ยงการรังแกกัน
 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน
 ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดการความขัดแย้งให้เป็น
ความสมานฉันท์ได้

 การนำ�นโยบายไปใช้
 การเปลี่ยนแปลง จำ�เป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมในโรงเรียน
 ต้องอาศัยเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่
 จำ�เป็นต้องมีการจัดฝึกอบรมสำ�หรับบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน

 การรายงานเมื่อพบการรังแกกัน
 ขั้นตอนการรายงานการรังแกกัน สำ�หรับนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
 มีระบบการสื่อสาร บันทึก และติดตามที่ดี

 การประเมินผล
 มีข้อมูลและกลยุทธ์ในการติดตามประสิทธิผลของนโยบาย
การป้องกัน และการจัดการปัญหา
 มีการประเมินสถานการณ์จากเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นระยะๆ

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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แนวทางพัฒนาเป็นโรงเรียนปราศจากการรังแกกันได้ ควรดำ�เนินการตามลำ�ดับ ดังนี้
04

ครูเรียนรู้การทดลองสอน และช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ว่าการ
รังแกกันคืออะไร การสังเกตพฤติกรรมการรังแกกันในแต่ละรูปแบบ
รวมทั้งการรับมือเมื่อเกิดการรังแกขึ้น ทักษะที่ดีในการเป็นเพื่อน
ทั ก ษะสำ � หรั บ คนที่ เ ห็ น หรื อ อยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ และโรงเรี ย น
มี ก ารวางแผนระบบส่ ง ต่ อ ในกรณี ที่ มี ผ ลกระทบรุ น แรงที่ ค รู
ผู้ดูแลห้องเรียนจัดการไม่ได้ หรือ การเชื่อมโยงกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หรือมีการจัดการในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

04
03

02

ประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนของโรงเรียน
ในการต่ อ ต้ า นการรั ง แกกั น ในโรงเรี ย น
ทุกรูปแบบและทำ�พันธสัญญาร่วมกันระหว่าง
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ดำ�เนินการ

05

02
01

01

05

การติดตาม วัดผลลัพธ์ของ
การนำ�โปรแกรมไปใช้ โดยอิง
กับข้อมูลพื้นฐานที่ประเมิน
ในขั้นแรก

03

ฝึกอบรมครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ใน
การจัดการกับการรังแกกัน ทัง้ การป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์
(การฝึกทักษะชีวิต ทักษะสังคมให้นร.ทักษะการจัดการชั้น
เรียน) และการรับมือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
และพฤติกรรม เมื่อมีเหตุการณ์การรังแกกันทั้งในห้องเรียน
บริเวณโรงเรียน และบนโลกออนไลน์

ประเมินสถานการณ์เบือ้ งต้นในโรงเรียน ทัง้ ระดับความรุนแรง และรูปแบบทีพ่ บของการ
รังแก ความถี่ จำ�นวน การต้องการส่งต่อมาปรึกษากับครูแนะแนวหรือนักจิตวิทยาโรงเรียน
รวมทั้งประเมินความต้องการของนักเรียน ในเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อเป็นฐาน
ข้อมูลสำ�หรับออกแบบมาตรการ และการติดตามผล

ระบบการจัดการการรังแกกันในโรงเรียน แบบ “ทั้งโรงเรียน”
โรงเรียน
นโยบาย
กฎ ระบบการรายงาน

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ฝึกอบรม ความรู้และแนวทางปฏิบัติ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียนปลอดภัย

ห้องเรียน
- ให้ความรู้ ทัศนคติ
- กฎของห้องเรียน
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ดี
ความเห็นใจกันและกัน

ช่วงพัก/ สนามเด็กเล่น
- มีครูคอยดูแลช่วงพัก
- มีกิจกรรม และอุปกรณ์หลากหลาย
- มีพื้นที่ให้ทำ�กิจกรรม

ผู้ปกครอง
- ให้ความรู้ และเข้าใจ
กฎ/นโยบายโรงเรียน
- เพิ่มการสื่อสารกับครู
- มีประชุมผู้ปกครอง

ระบบการรายงาน เมื่อพบเห็นการรังแกกัน

-

ผู้รังแก
ได้รับผลตามกฎของโรงเรียน
แก้ไขความผิดของตน
ให้ความรู้และดูแลช่วยเหลือ
แจ้งผู้ปกครอง
บันทึกเหตุการณ์และติดตาม
ประเมินปัญหา
ส่งเสริมจุดแข็ง และทักษะทางอารมณ์
และสังคมที่เหมาะสม

-

ผู้ถูกรังแก
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
บันทึกเหตุการณ์และติดตาม
ประเมินความรุนแรงของปัญหา
ให้ความช่วยเหลือ และความปลอดภัย
รับรู้ว่าผู้รังแกได้รับผลอย่างไร
แจ้งผู้ปกครอง
ส่งเสริมจุดแข็ง และทักษะทางอารมณ์
และสังคมที่เหมาะสม

หลักการพื้นฐาน เมื่อเกิดการรังแกกัน
 นักเรียนทุกคนต้องปลอดภัยในโรงเรียน
 การรังแกกันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนามา
เป็นเวลานาน ดังนั้น การจัดการจึงต้องใช้เวลา
และต่อเนื่อง
 เน้ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมที่ เ ห็ น อกเห็ น ใจกั น
และต่อต้านการรังแกกัน มากกว่าการจัดการ
แบบลงโทษ ตำ�หนิ
 ยิ่งการรังแกกันรุนแรงและบ่อยครั้งเท่าใด ผลที่
ตามมาก็ยง่ิ ร้ายแรงเท่านัน้ ต้องจัดการผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นด้วย
 ไม่อนุญาตให้คนที่มีพลังหรืออำ�นาจเหนือผู้อื่น
แสดงออกในทางก้าวร้าว คุกคามผู้อื่น
 กลุ่ ม ผู้ รั ง แก ควรได้ รั บ ผลของการกระทำ �
“ทั้งกลุ่ม” เนื่องจากการร่วมกันรังแกเป็นกลุ่ม
มีความรุนแรงที่ต่างจากผู้รังแกคนเดียว
 ผู้ ใหญ่ควรเข้าไปขัดขวางการรังแกกัน
เพื่อช่วยให้เด็กที่ถูกรังแก/ผู้ที่ด้อยกว่ามีอำ�นาจ
ที่สมดุล

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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แบบประเมินกลยุทธ์การป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน
สำ�หรับผู้บริหารโรงเรียน และคณะขับเคลื่อนนโยบาย
ชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

1. สำ�รวจข้อมูลเดิมที่โรงเรียนมีอยู่
ข้อมูลที่โรงเรียนมีอยู่ สะท้อนถึงการให้ความสำ�คัญกับปัญหา
การรังแกกันของนักเรียนหรือไม่?
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ


มีการสอบถามนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และครอบครัวของ
นักเรียนเกี่ยวกับการรังแกกัน สถานการณ์ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตอบสนองต่อการรังแกกันของโรงเรียนหรือไม่
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
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แบบประเมินนี้ ทำ�ขึ้นเพื่อให้ท่านประเมินกลยุทธ์ในการป้องกันการ
รังแกกันในโรงเรียนของท่าน ผลจากการประเมินนี้จะเป็นข้อมูลที่สำ�คัญใน
การพัฒนานโยบายและระบบการป้องกันการรังแกกันแบบ “ทั้งโรงเรียน”
เพื่อให้ลดการรังแกกันในโรงเรียนของท่าน และมีแนวทางในการจัดการการ
รังแกกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น เรื่องเล่าจากนักเรียน
รายงานเหตุ ก ารณ์ ก ารรั ง แกกั น การส่ ง ต่ อ ผู้ ใ ห้ ก ารปรึ ก ษาใน
โรงเรียน/ ครูแนะแนว ฯลฯ ) เพื่อทำ�ความเข้าใจผลกระทบและ
การตอบสนองต่อการรังแกกันในโรงเรียนหรือไม่?
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ


หมายเหตุ ................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................

2. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและตอบสนองต่อการ
รังแกกันในโรงเรียน


		


		


		


		


		



โรงเรียนมีการส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันและการเคารพในความแตกต่าง
รวมทั้ ง สื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการรั ง แกกั น
อย่างสมํ่าเสมอหรือไม่?

ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทราบ
โรงเรียนของท่านได้รู้กระบวนการทางกฎหมายในการจัดการการ
รังแกกัน และมีกลไกที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถดำ�เนินการทาง
กฎหมายได้อย่างเหมาะสมหรือไม่? (เช่น ความสัมพันธ์กับตำ�รวจ)

ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทราบ
โรงเรียนของท่านรู้แนวทางการต่อต้านการรังแกกันในโรงเรียนที่มี
ข้อมูลงานวิจยั รองรับล่าสุด และนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นโรงเรียนหรือไม่?

ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทราบ
บุ ค ลากรในโรงเรี ย นได้ รั บ มอบหมายให้ มี บ ทบาทในการจั ด การ
ชั้ นเรี ย นเพื่ อ ป้ อ งกั น การรั ง แกกั น เชิ ง รุ กและสามารถตอบสนอง
เบื้องต้นต่อการรังแกกันหรือไม่?

ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทราบ

มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการรังแกกัน/ การต่อต้าน
		
การรังแกกันหรือไม่?

 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
มีกระบวนการในการตอบสนองต่อเหตุการณ์การรังแกที่เกิดขึ้นที่
ชัดเจนสำ�หรับบุคลากรในโรงเรียนหรือไม่่
		
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ทราบ

มีหลักสูตรที่สอนทักษะที่จำ�เป็นในการพัฒนาความสัมพันธ์ทาง
สังคมและการจัดการกับความขัดแย้งหรือไม่?
		

ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทราบ

โรงเรียนเห็นความสำ�คัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
และเคารพซึ่งกันและกันหรือไม่?
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
		
โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวของนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ดีในโรงเรียน และสนับสนุนการต่อต้าน
หมายเหตุ ................................................................................................
การรังแกกันในโรงเรียนหรือไม่?
..................................................................................................................

ใช่  ไม่ใช่  ไม่ทราบ
..................................................................................................................
...................................................................................................................
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรังแกกันของโรงเรียน
มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรในโรงเรียนในการ
 โรงเรี ย นมี ก ารสื่ อ สารและโต้ ต อบต่ อ การรั ง แกกั น ที่ ชั ด เจนและ
สอดส่ อ งดู แ ลพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นทั้ ง ในช่ ว งเวลาพั ก และ
สมํา่ เสมอหรือไม่ (เช่น ความปลอดภัย หรือ การต่อต้านการรังแกกัน)
เปลี่ยนคาบเรียนหรือไม่?
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
 โรงเรี ย นมี ค วามพยายามในการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการเคารพ
 บุ ค ลากรในโรงเรี ย นได้ เข้ า ร่ ว มอบรมหรื อ เรี ย นรู้ ที่ ช่ ว ยให้ รั บ รู้ ถึ ง
ซึ่งกันและกันทั่วทั้งโรงเรียนหรือไม่?
สั ญ ญาณเริ่ ม ต้ น ของการรั ง แกกั น และการตอบสนองได้ อ ย่ า งมี
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
ประสิทธิภาพหรือไม่?
 มีการติดตามดูแลความสัมพันธ์ต่างๆ ทั่วทั้งโรงเรียนหรือไม่?
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
 นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทำ�ได้เพื่อป้องกัน


มี ร ะบบรายงานปั ญ หาการรั ง แกและการตอบสนองต่ อ ปั ญ หา
การรังแกกันและได้ทราบวิธรี บั มือเมือ่ เกิดเหตุการณ์การรังแกกันหรือไม่?
ที่เกิดขึ้นหรือไม่?
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
 พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บทบาท




โรงเรียนมีกระบวนการรูจ้ กั และคัดกรองนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทีม่ คี วาม
ของตนเองในการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียนและทราบวิธีรับมือ
เสี่ยงต่อการรังแกกัน เช่น นักเรียนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับรังแกกัน
เมื่อเกิดเหตุการณ์การรังแกกันหรือไม่?
เด็กชนกลุม่ น้อยหรือต่างชาติ นักเรียนทีม่ คี วามพิการทางด้านร่างกาย 		 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่ทราบ
นักเรียนที่มีความหลายหลายทางเพศ (LGBTI : เช่น กลุ่มคนรัก
เพศเดียวกัน กลุ่มรักข้ามเพศ เพศที่สาม ฯลฯ) หรือไม่?
หมายเหตุ ................................................................................................

		 ใช่
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 ไม่ทราบ

..................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................

พฤติกรรมดีของผู้เห็นเหตุการณ์

การประเมินผล
การประเมินผล เป็นขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญในการกำ�กับติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของโรงเรียนหลังจากนำ�นโยบายและระบบลงไปใช้จริง เป็นกุญแจสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงประจักษ์ ต้องมีการกำ�หนด
เป้าหมายที่ต้องการวัด และระบบการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง อาจติดตาม
เดือนแรก หรือติดตามเป็นภาคเรียน หรือปีการศึกษา
ประเด็นเป้าหมายในการวัดประสิทธิผลของระบบการป้องกันและจัดการ
การรังแกกันในโรงเรียน ที่นิยมใช้เพื่อเป็นตัวชี้วัดและติดตามผล ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ (Barbero, et.al., 2016; Ttofi & Farrington, 2011)
การรังแกกัน
- จำ�นวนครั้งของการรังแกกัน ในทุกรูปแบบ (ทางตรง เช่น กาย
วาจา และทางอ้อม เช่น ความสัมพันธ์ ทางออนไลน์)
- ระดับความรุนแรงของการรังแกกันในโรงเรียน
การถูกรังแก
- จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ด็กถูกรังแก ในทุกรูปแบบ (ทางตรง เช่น กาย วาจา
และทางอ้อม เช่น ความสัมพันธ์ ทางออนไลน์)
- จำ�นวนเด็กที่ถูกรังแก

เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนปลอดภัย และต่อต้านการรังแก
กัน มีความสำ�คัญมากโดยเฉพาะในช่วงแรกของการเปลีย่ นแปลง โดยปรับ
ทัศนคติทงั้ ของครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ให้มที ศั นคติทดี่ ใี นการ
รายงานตามระบบทุกครั้งที่พบเห็นเหตุการณ์การรังแกกัน ทั้งนี้ โรงเรียน
ต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความเชื่อมั่น ว่าการรายงานจะไม่ทำ�ให้
ตัวเองเดือดร้อน หรือตกเป็นเหยื่อของการรังแกไปด้วย
- การรายงานเหตุการณ์การรังแกกัน ทัง้ นักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียน
- การเข้าไปขัดขวางการรังแกกัน
- การช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกรังแก
ทัศนคติที่มีต่อการรังแกกัน
- ทัศนคติที่ถูกต้องต่อการรังแกกัน
- ทัศนคติต่อต้านการรังแกกันในโรงเรียน
ความพึงพอใจของนักเรียน
- ความรู้สึกสบายใจและเป็นสุข (well being) ต่อชีวิตในโรงเรียน
- ความเชื่อมั่นในครูและผู้ใหญ่ในโรงเรียน เช่น เชื่อว่าเมื่อมีปัญหา
แล้วครูจะยินดีช่วยเหลือ
- ความพึงพอใจต่อโรงเรียน
ปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน เช่น ภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย
- ตัวอย่างแบบประเมินด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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แบบประเมินด้านสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น
ในกรณีทพี่ บเด็กทีอ่ าจมีความเสีย่ งต่อการถูกรังแกกัน และมีแนวโน้มทีจ่ ะ
มีปญ
ั หาทางด้านสุขภาพจิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจใช้แบบประเมิน
หรือแบบคัดกรองที่มีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อช่วยประกอบการทำ�ความ
เข้าใจเด็กรายบุคคล และประกอบการวางแผนการช่วยเหลือเด็ก รวมทั้งผลที่
ได้จากแบบประเมินนัน้ ยังสามารถนำ�ไปใช้ในการสือ่ สารกับผูป้ กครองเด็กและ
บุคลากรสาธารณสุขได้อีกด้วย

ตัวอย่างแบบประเมินด้านสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น
- แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน
		 (Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ)
- แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A)
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI)
- แบบสำ�รวจพฤติกรรมเด็ก (Thai Youth Checklist: TYC)
แหล่งข้อมูลที่ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบประเมิน
หรือใช้แบบประเมินonline
www.thaiteentraining.com
www.dmh.go.th/test/
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บทที่

2

วัฒนธรรม

ความปลอดภัย
ในโรงเรียน

คือพฤติกรรม การแสดงออก ทัศนคติของคนในโรงเรียนที่แสดงถึงการให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัย
ของทุกคนในโรงเรียนจนเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย การมีนโยบายชัดเจน ให้ความสำ�คัญเป็นอันดับต้นๆ
และต่อเนื่องเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน
โรงเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยจะพบว่า ทั้งโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ ภารโรง นักเรียน ผูป้ กครอง มีความตระหนัก ให้ความสำ�คัญ มีสว่ นร่วมในการสร้างบรรยากาศ สอด
แทรกอยู่ตามกิจกรรมต่างๆจนเป็นกิจวัตรประจำ�วัน มีการจัดการพื้นที่ และการปฏิบัติต่อกันที่ดีทั้งระหว่าง
ผู้บริหาร-ครู ครู-ครู ครู-เจ้าหน้าที่/ผู้ปกครอง ครู-นักเรียน นักเรียน-นักเรียน นักเรียน-เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

โรงเรียนต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการรายงานเมือ่ มีการรังแกกัน
ว่ า เป็ น สิ่ ง ไม่ ผิ ด เมื่ อ นั ก เรี ย นรายงานครู แ ล้ ว จะปลอดภั ย
ไม่เดือดร้อนจากการช่วยเหลือเพื่อน
		เน้นการสื่อสารให้เด็กทุกคนเมื่อพบเห็นการรังแกกัน ไม่ปล่อยผ่าน
มีการช่วยเหลือเพือ่ น มีชอ่ งทางแจ้งครูได้หลากหลาย เผือ่ สำ�หรับกรณีเด็กทีไ่ ม่
กล้าบอกด้วยตัวเอง หรือกรณีการรังแกกันบนโลกออนไลน์ ครูตอ้ งไม่ประจาน
เด็ก ไม่ปา่ วประกาศให้เด็กเกิดความอับอาย มีการสือ่ สารรับฟังเด็กคูก่ รณีทนั ที

สิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยในโรงเรียน หมายถึง การให้ความสำ�คัญ
ทัง้ สถานทีใ่ นโรงเรียน นอกโรงเรียน หรือรวมถึงพืน้ ทีส่ อ่ื สังคม
ออนไลน์ทเ่ี ด็กๆ ใช้
		ผลสำ�รวจส่วนใหญ่พบว่า การรังแกกันมักเกิดขึ้นบริเวณลับตา เช่น
ในห้องนํ้า มุมซอกหลืบ บริเวณสนามเด็กเล่น หน้าโรงเรียน ช่วงเวลาที่ไม่มีครู
หรือผู้ใหญ่ดูแล แต่การรังแกกันทางวาจา กลั่นแกล้งมักเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่
ในขณะที่การรังแกกันทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
มักเกิดรุนแรงขึน้ อย่างมากช่วงประถมปลายหรือเข้าสูว่ ยั รุน่ ครูผดู้ แู ลจึงควรมี
เด็กๆ แกนนำ�ที่คอยช่วยสอดส่องในพื้นที่หรือช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
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โรงเรียนต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการรายงานเมือ่ มีการรังแกกัน
ว่าเป็นสิง่ ไม่ผดิ เมือ่ นักเรียนรายงานครูแล้วจะปลอดภัย
ไม่เดือดร้อนจากการช่วยเหลือเพือ่ น
		เน้นการสื่อสารให้เด็กทุกคนเมื่อพบเห็นการรังแกกัน ไม่ปล่อยผ่าน
มีการช่วยเหลือเพื่อน มีช่องทางแจ้งครูได้หลากหลาย เผื่อสำ�หรับกรณีเด็ก
ที่ไม่กล้าบอกด้วยตัวเอง หรือกรณีการรังแกกันบนโลกออนไลน์ ครูต้อง
ไม่ประจานเด็ก ไม่ป่าวประกาศให้เด็กเกิดความอับอาย มีการสื่อสารรับฟัง
เด็กคู่กรณีทันที

กระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในโรงเรียน
มีการประกาศนโยบายต่อต้านการรังแกกันในโรงเรียน ส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยของโรงเรียน การให้คณ
ุ ค่ากับคนทุกคนเป็นชุมชนที่
อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีการเน้นยํ้าความสำ�คัญกับครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง
และนักเรียนเป็นระยะๆ
 การมีกจ
ิ กรรมรณรงค์ในโรงเรียนเพือ่ สร้างความตระหนักความสำ�คัญ
อย่างน้อยทุกปีการศึกษา ซึ่งอาจจะมีการจัดเป็นอาทิตย์กิจกรรมการส่งเสริม
ความปลอดภัยในโรงเรียน โดยให้นกั เรียนมีสว่ นร่วม เช่น การถ่ายรูป ทำ�หนังสัน้
การแสดง ทำ�ป้ายรณรงค์ เวทีแลกเปลี่ยน โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ผู้รังแก
ผู้ถูกรังแก และผู้อยู่ในเหตุการณ์
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ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น และครู มี ก ารทบทวน กำ � หนดบทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบชัดเจน ทบทวนการจัดการสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ในโรงเรียน
ซึง่ รวมถึงพืน้ ทีห่ น้าโรงเรียน เพือ่ ลดโอกาสการรังแกกัน โดยเฉพาะเวลาพักและ
หลังเลิกเรียน มีระบบจัดการทั้งระดับห้องเรียน ระหว่างห้องเรียน และ
ทั้งโรงเรียน มีการประเมินผลแบบให้กำ�ลังใจและสร้างพลังการมีส่วนร่วม
 สร้างการมีส่วนร่วมในเกิดการสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือกันและกัน
ในโรงเรียน การกระตุน้ ให้ครูทกุ คนและเจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนต้องมีหน้าทีด่ แู ลชีวติ
เด็กนักเรียน นอกเหนือจากการสอน
 โรงเรียนให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมศักยภาพ ทักษะของครูในการ
จัดการชัน้ เรียนเชิงบวก การสือ่ สารเชิงบวก ทักษะการฟังอย่างตัง้ ใจ การสังเกต
ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล การส่งเสริมทักษะอารมณ์และสังคม การจัดการ
อารมณ์และความเครียดการเปิดใจรับฟังกันของครู
 มีกจ
ิ กรรมต่อเนือ่ งจนเป็นกิจวัตรประจำ�วันทีช่ ว่ ยให้เด็กคุน้ เคยกับการ
พูด สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก การเป็นเพื่อนที่ดี เช่น กล้าบอกเพื่อน ปกป้อง
บอกครูเมื่อมีการรังแกกัน, การพูดขอบคุณ-ขอโทษระหว่างเพื่อน เด็กกับครู


การเสริมสร้างวัฒนธรรมการรายงาน
เมื่อพบเห็นการรังแกกันในโรงเรียน
เด็กไทยส่วนใหญ่นิ่งเฉย ไม่กล้าบอกครูเมื่อพบเห็นการรังแกกัน
เพราะรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย กลัวถูกรังแกไปด้วย กลัวเดือดร้อน กลัวถูกครูประจาน
หรือทำ�โทษ หรือครูทำ�ให้เด็กกลายเป็นเป้ารังแก รู้สึกพึ่งพาผู้ใหญ่ไม่ได้
 เด็กไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมใดคือการรังแกกัน และเมื่อพบการรังแก
กันตัวเค้าเองควรทำ�อย่างไร
 การป้องกันการรังแกกันให้ส�ำ เร็จ ต้องทำ�ให้ทก
ุ คนในโรงเรียนรูส้ กึ ว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหยุดปัญหา และเมื่อพบเห็นไม่ปล่อยผ่าน
 มีการสื่อสารเน้นยํ้าว่า การรายงานผู้ใหญ่เมื่อพบเห็นการรังแกกัน
เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ลดการรังแกกันได้ ไม่ใช่การฟ้อง การเอาหน้า ครูชื่นชม
นักเรียนที่มีความกล้าหาญในการปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อน โรงเรียนในคุณค่า
กับเด็กนักเรียนที่มีการช่วยกันรายงานและป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน
ไม่ว่าในรูปแบบใด
 ช่องทางการรายงานเมื่อพบเห็นการรังแกกันควรมีการกำ�หนดไว้
ให้ชัดเจน และติดประกาศหรือสื่อสารให้นักเรียนรับทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยทุกปีการศึกษา ช่องทางควรหลากหลาย เช่น การเขียนใบข้อความ การ
บอกครูและผู้ใหญ่ทุกคนโดยตรง การแจ้งทางe-mail หรือกล่องข้อความบน
อินเทอร์เน็ต หรือกล่องใส่ข้อความ การแจ้งนักเรียนแกนนำ�


ตัวอย่างโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัย
โรงเรียนทอสี (โรงเรียนแนววิถีพุทธ)

โรงเรียนให้ความสำ�คัญกับการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง มีกติกากับเด็ก
และผูป้ กครองชัดเจน แก้ปญ
ั หาโดยไม่ประจานเด็ก ไม่ใช้ความรุนแรง เชือ่ ว่า
ถ้ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู กั บ เด็ ก ดี ครู พ ร้ อ มจะฟั ง เด็ ก เด็ ก ก็ จ ะให้
ความร่วมมือกับครู ที่นี่ไม่มีบทลงโทษ แต่ใช้วินัยเชิงบวก ให้เด็กได้มีเวลา
พักไปจัดการอารมณ์ตนเอง (Take a brake) ให้อิสระกับเด็กออกไปนอก
ห้องเรียน เช่น “ถ้าหนูพร้อม ให้กลับมา แต่ยังต้องอยู่ในสายตาครู” คุณครู
เน้นเทคนิคการสื่อสารกับเด็กให้ได้ผล การเป็นตัวอย่าง ใช้เหตุผล ไม่ใช้
อารมณ์ ไม่ใช้อำ�นาจกับเด็ก รับฟังเด็กทั้งสองฝ่าย ยังไม่รีบตัดสิน
ครูประจำ�ชัน้ และครูทกุ คนมีหน้าทีด่ แู ลเรือ่ งชีวติ ของเด็ก ครูเป็นตัวอย่าง
ในการรับฟัง นำ�เด็กๆ คิด ไม่ท�ำ ให้เด็กเสียหน้า หรือเจ็บปวด เมือ่ เปิดวงพูดคุย
ต้องไม่ใช้อารมณ์ พูดด้วยเหตุผล พูดเป็นเหตุการณ์สมมติ “ถ้าเพือ่ นรังแก...
พวกเราช่วยกันคิดแก้ปญ
ั หา...” รวมถึงคนทีเ่ ป็นผูร้ งั แกจะต้องมีสว่ นร่วมใน
การแก้ปัญหา ให้เด็กประเมินตนเอง พฤติกรรมดีขี้นหรือแย่ลง 3 สัปดาห์
ต่อครั้ง และมีการสื่อสารกับผู้ปกครองเป็นระยะๆ ถ้าการรังแกเกิดขึ้นเกิน
3 ครั้ง ครูประจำ�ชั้นจะส่งให้ครูที่ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนจัดการ
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มีการสื่อสารกันเองที่ดีระหว่างครูก่อน หลักคือ ครูต้องเป็นกัลยาณมิตร
กัน ครูต้องเป็นกัลยาณมิตรกับเด็ก และผู้ปกครอง เมื่อทำ�จนเป็นวัฒนธรรม
ที่เด็กเห็นครูปฏิบัติต่อกันอย่างไร ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กอย่างไร เด็กก็จะเริ่มทำ�
ตาม ต้นเทอมทางโรงเรียนมีพิธีกรรม มีการปวารณากันให้ครูตักเตือนกันได้
ครูก็ต้องปวารณากับเด็ก เมื่อครูทำ�ผิด ก็ให้เด็กๆบอกได้ และสิ้นเทอมก็จะมี
การขออโหสิกรรมกัน
มีการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เด็กๆ ได้ออกความคิดเห็น หลายครัง้ ความคิดเห็นของเด็ก
กับครูไม่ตรงกัน ต้องอธิบายเหตุผลหน้าที่ และสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ด็กต้องทำ� ใช้วงกลม
กัลยาณมิตรให้เด็กพูด ครูฟงั เด็กฟัง ครูพดู เข้าใจขัน้ ตอน ความรูส้ กึ จะเข้าใจ
กันมากขึ้น
ครูต้องหาวิธีดึงพลังทางลบของเด็ก มาทางที่บวก ให้เด็กมองข้อดีตนเอง
มองข้อดีเพื่อน ยอมรับความแตกต่าง โรงเรียนให้คุณค่ากับการที่เด็กมีนํ้าใจ
“มีการขอบคุณ ขอโทษ ชื่นชมกันทุกเย็น (วงกลมกัลยาณมิตร) มีเวลา
ให้เด็กได้เคลียร์กัน ให้เด็กเริ่มตั้งแต่อนุบาล ฝึกพาเด็กคิดเชื่อมโยง
เมื่อมีปัญหาต้องเผชิญปัญหา ถ้าเกิดปัญหาสำ�หรับใครคนใดคนหนึ่ง
ต้องถือเป็นเรื่องของทุกคน”
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โรงเรียนรุ่งอรุณ (โรงเรียนแนววิถีพุทธ)
ครูต้องเข้าใจ ธรรมชาติของเด็กจะมีความสุ่มเสี่ยง ครูต้องอยู่ใกล้ชิด
ไม่มีห้องพักครูแยก ครูต้องรู้พื้นฐานของเด็ก บุคลิกของเด็กแบบไหน เช่น
เด็กมีปญ
ั หาอารมณ์รนุ แรง เล่นรุนแรงกับเพือ่ นในเหตุการณ์เด็กจะคุมตัวเอง
ไม่ได้ ครูจะต้องรู้ล่วงหน้าดูแลใกล้ชิด เราพยายามสร้างให้ครูและเด็ก
เกิดมโนสำ�นึก โดยสอดแทรกเข้าไปอยู่ในแผนการเรียน เด็กจะเรียนรู้
จากต้นแบบ วิธกี ารแสดงออกของผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่ใช้การตัดสินปัญหาแบบไหน
เน้นการจัดการเรียนการสอน ต้องให้เด็กเรียนรู้จากการกระทำ�ของตนเอง
ไม่ ตีตราเด็ ก หลี ก เลี่ ย งคำ � ลบ เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หานำ � ปั ญ หาให้ เด็ กช่ ว ยกั น
วิเคราะห์ สะท้อน แก้ปญ
ั หาร่วมกัน เด็กโตก็มหี น้าทีใ่ ห้ชว่ ยดูแลน้อง มีพนื้ ที่
มีการจัดการในโรงเรียนให้เด็กรู้สึกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้น จะมีคนช่วย
ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์การรังแกกันต้องฝึกให้เด็กสะท้อนความรู้สึก
และให้เด็กคนอื่นสะท้อนความรู้สึก ถ้าเกิดขึ้นบ่อย จะเปิดประเด็นในวง
ให้เพื่อนๆ ทุกคนร่วมสะท้อน และให้เด็กทั้งผู้กระทำ� และผู้ถูกรังแกรับฟัง
เด็กเล็กๆ และเด็กพิเศษ มักจะมีปัญหารังแกกัน เพราะยังสื่อสารได้ไม่ดี
บอกความต้องการไม่เป็น เข้าหาไม่เป็น เด็กบางคนบอกความรู้สึกไม่ได้
ไม่รู้และแต่ละอารมณ์จะจัดการอย่างไร
“ครูต้องทำ�ให้เด็กรู้สึกว่าอยู่โรงเรียนเหมือนอยู่บ้าน แม่อยู่กับลูก
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนจะช่วยลดปัญหาระหว่างเด็ก”

บทที่

3

การให้ความรู้ ความเข้าใจ

ทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อการรังแกกัน

 ทัศนคติมีผลต่ออารมณ์ และการแสดงออกความรู้สึกออกมาให้เห็น
เป็นพฤติกรรมซึ่งมีความแตกต่างตามแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใน
หลายด้าน เช่น การเลี้ยงดูจากครอบครัว โรงเรียน และสังคมรอบตัวรวมถึง
พื้นฐานอารมณ์ของเด็กแต่ละคน
 การทีจ่ ะช่วยให้เด็กมีทศั นคติทถี่ กู ต้องต่อการรังแกกัน พืน้ ฐานสำ�คัญ
คือเด็กต้องมีความรู้ ความเข้าใจว่าพฤติกรรมใดคือการรังแก ก่อนที่จะนำ�ไป
สู่การมีทัศนคติที่ถูกต้องว่า “การรังแกกันไม่ใช่เรื่องปกติ และยอมรับไม่ได้
ในโรงเรียนหรือไม่วา่ ไปทำ�ทีใ่ ด” ทัง้ นี้ ความเข้าใจและทัศนคติของเด็กมีระดับ
ที่แตกต่างกันไปตามช่วงวัยและพัฒนาการเฉพาะของเด็กแต่ละคน ทั้งนี้
พบว่ า เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษมั ก มี ค วามเสี่ ย งสู ง เช่ น เด็ ก สมาธิ สั้ น
มักมีพฤติกรรมเล่นแรง ชอบแหย่ ขาดทักษะการเล่น หรือเด็กบกพร่อง
ทางสติปัญญา เด็กออทิสติกมักเป็นเด็กที่เป็นเป้าหมายของการถูกรังแก
จากเด็กอื่นๆ

 เทคนิคสำ�คัญในการสร้างทัศนคติที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียน คือ
การประยุกต์การสอนมาใช้ในชั้นเรียน และชีวิตประจำ�วัน ร่วมกับการจัด
กิจกรรมเฉพาะในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน โดยครูจะต้อง
มีหลักการและความเข้าใจพื้นฐานประเด็นดังต่อไปนี้
		  การกำ�กับพฤติกรรมเด็กในระดับทีเ่ หมาะสม ไม่ควบคุมบังคับ
หรื อ ปล่ อ ยปละจนเกิ น ไป โดยหลั กสำ � คั ญ ของการกำ � กั บ
พฤติกรรมเด็กที่ดีครูจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงเป็นต้นแบบ
		  เด็ ก เรี ย นรู้ ผ่ า นต้ น แบบที่ ดี เช่ น การรั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่
ในห้ อ งเรี ย น/โรงเรี ย นของเพื่ อ นนั ก เรี ย น และครู ห รื อ
บุคลากรอื่นๆในโรงเรียน
		  ลดการตอบสนองในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น เด็กแสดงออก
พฤติกรรมที่ก้าวร้าว จะต้องไม่ตามใจ อาจได้รับการเพิกเฉย
หรือลงโทษ ตัดสิทธิพิเศษ ตามกติกาที่ศักดิ์สิทธิ์
		  การเสริมแรงบวก ใช้คำ�ชมเชย รางวัล สิทธิพิเศษต่างๆ

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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 การสื่อสารกับเด็กเพื่อปลูกฝังทัศนคติให้เด็กเพื่อการป้องกัน
การรังแกกัน สามารถสรุปเป็นประโยค สั้นๆ กระชับ ดังต่อไปนี้ (โดย:
พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร)
		  การแกล้ง รังแก ไมใช่เรื่องปกติ ยอมรับไม่ได้
		  การแกล้ง รังแก อาจส่งผลต่อเพื่อนถึงชีวิตได้
		  ยอมรับว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน ทัง้ ด้านรูปร่าง หน้าตา
ความคิด ความเชือ่ พฤติกรรม ไม่มใี ครดีทกุ อย่าง และไม่มใี คร
แย่ทุกอย่าง
		  ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน (เด็กเล็กต้องเน้นการทำ�ให้เด็ก
รู้สึกว่าครูไม่ลำ�เอียง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง)
		  การละเมิดสิทธิผู้อื่นถือเป็นความผิด (เด็กเล็กต้องใช้คำ�
ทีง่ า่ ย เช่น การทำ�ให้เพือ่ นเจ็บ เพือ่ นเสียใจ หยิบของเพือ่ น)
		  การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสิ่งสำ�คัญ
		  การดูแลคุ้มครองความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน
ช่วยกันในโรงเรียน
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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 ครูชว่ ยให้เด็กเข้าใจและมีทศั นคติทถี่ กู ต้องต่อการรังแกกันในชัน้ เรียน
ได้อย่างไร
		  ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรังแกกันก่อน
		  ครู ส ามารถสอดแทรกความรู้ หรื อ เปิ ด ประเด็ น การพู ด คุ ย
ในห้องเรียนเกี่ยวกับการรังแกกันในชั่วโมงโฮมรูม (Home
room) หรือบูรณาการในชั่วโมงการเรียนการสอน
		  ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งข้อตกลงหรือกติกาที่จะไม่ยอมรับ
การรังแกกันในชั้นเรียน/โรงเรียน โดยมีข้อตกลงให้ชัดเจนว่า
เมื่อมีพฤติกรรมจะจัดการหรือดำ�เนินการอย่างไร
		  ครู ส อดส่ อ งพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นที่ มี ค วามเสี่ ย ง ทั้ ง ในและ
นอกชั้นเรียน เปิดช่องทางให้นักเรียนสามารถเข้ามาปรึกษา
แจ้งปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกกัน
		  ครูมวี ธิ จี ดั การป้องกันพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม เช่น การเรียก
มาพูดคุยส่วนตัว การให้เวลานอก (Time out) ออกไปจาก
ห้องเรียนเมือควบคุมตนเองไม่ได้
		  ครูเปิดโอกาสและรับฟัง ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การรังแกกันในโรงเรียน
		  ในการทำ�กิจกรรมครูต้องไม่เจาะจงตัวบุคคลหรือพูดชื่อเด็กที่
มีพฤติกรรมการรังแกผู้อื่น
		  ควรมีกรณีตัวอย่างที่เป็นสื่อวิดีโอความรู้หรือภาพ เรื่อง การ
รังแกกัน เพีอ่ ให้เห็นเด็กเห็นผลกระทบการรังแกกันทีม่ ตี อ่ เพือ่ น
		  ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะทำ�กิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน เพือ่ จะสามารถหยิบยกพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
มาตักเตือนหรือคอยชี้แนะได้
		  ครูให้รางวัลหรือกล่าวชมเชยเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เด็กสร้างพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นไป

สิ่งที่ควร (Do)
 ควรมีการทวนซาํ้ ความเข้าใจหรือจัดกิจกรรมกับนักเรียนทุกเดือน/
สัปดาห์/เทอม/อย่างต่อเนื่อง
 ควรเน้นยาํ้ ในประเด็นที่ ว่าเด็กทุกคนอาจเป็นผูร้ งั แก หรือถูกรังแก
แต่เราช่วยกันปรับเปลี่ยนได้
 ครูสามารถใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องใช้ในการทำ�ความเข้าใจ และสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้องในการเรียนปกติในชั้นเรียน เช่น ใช้แปลบทความ
ภาษาอังกฤษที่เนื้อหาเกี่ยวกับการรังแกกัน หรือ นำ�ข้อมูล ตัวเลข
สถิติเกี่ยวกับการรังแกกันมาใช้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์และช่วย
พูดคุยสอดแทรกในประเด็นดังกล่าว

สิ่งที่ไม่ควร (Don’t)
 ไม่ควรเพ่งเล็ง หรือ ตีตรา หรือจัดการเฉพาะเด็กทีม่ พี ฤติกรรมรังแก
ควรเน้นให้ความรู้ สร้างทัศนคติในภาพรวมแก่เด็กทุกคน
 กิจกรรมการสอน เรื่องการรังแกกัน ควรเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม
กับช่วงอายุ เช่น หากเป็นเด็กเล็กอาจสอนผ่านหุน่ เชิด ตุก๊ ตา ถ้าเป็น
เด็กโตขึ้นอาจปรับเป็นสื่อที่หลากหลายมากขึ้น เช่น สื่อหนังสั้น
ภาพ เสียง วิดีโอ การแสดง ละคร หรือบทบาทสมมติ การโต้วาที
เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ เปิดพืน้ ทีร่ บั ฟังความคิดเห็น การเรียนภาค
ปฏิบตั ิ การทำ�งานเป็นกลุม่ หรือเล่นเป็นเกม หรือเป็นโจทย์ชนิ้ งาน
ให้ เ ด็ ก แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น การรั ง แกกั น ในโรงเรี ย น
อาจเป็นภาพ หรือจัดบอร์ดนิทรรศการ หรือเล่นละคร เพื่อสร้าง
ความตระหนักในโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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เอกสารที่แนะนำ�ในการสอนทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อการรังแก
ท่านสามารถปลูกฝังความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเรือ่ งการรังแกกันให้นกั เรียน ได้
อย่างไรบ้าง ลองเช็ค  หน้าข้อที่ท่านประยุกต์ใช้ได้
 จัดกิจกรรมการสอน เรือ
่ งการรังแกกัน ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ เช่น
หากเป็นเด็กเล็กอาจสอนผ่านหุน่ เชิด ตุก๊ ตา ถ้าเป็นเด็กโตขึน้ อาจปรับ
เป็นสือ่ ทีห่ ลากหลายมากขึน้ เช่น สือ่ หนังสัน้ ภาพ เสียง วิดโี อ การแสดง
ละคร หรือบทบาทสมมติ การโต้วาที เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ เปิด
พื้นที่รับฟังความคิดเห็น การเรียนภาคปฏิบัติ การทำ�งานเป็นกลุ่ม
หรือเล่นเป็นเกม หรือเป็นโจทย์ชิ้นงานให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็ น การรั ง แกกั น ในโรงเรี ย น อาจเป็ น ภาพ หรื อ จั ด บอร์ ด
นิทรรศการ หรือเล่นละคร เพื่อสร้างความตระหนักในโรงเรียน
 มี ก ารทวนซํ้ า ความเข้ า ใจหรื อ จั ด กิ จ กรรมกั บ นั ก เรี ย นทุ ก เดื อ น/
สัปดาห์/เทอม/อย่างต่อเนื่อง
 เน้นยาํ้ ในประเด็นที่ ว่าเด็กทุกคนอาจเป็นผูร้ งั แก หรือถูกรังแก แต่เรา
ช่วยกันปรับเปลี่ยนได้
 ครูสามารถใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องใช้ในการทำ�ความเข้าใจ และสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้องในการเรียนปกติในชั้นเรียน เช่น ใช้แปลบทความ
ภาษาอังกฤษที่เนื้อหาเกี่ยวกับการรังแกกัน หรือ นำ�ข้อมูล ตัวเลข
สถิติเกี่ยวกับการรังแกกันมาใช้ในวิชาคณิตศาสตร์
 เมื่อพบเด็กที่มีพฤติกรรมรังแก ควรเน้นให้ความรู้ สร้างทัศนคติ
ในภาพรวมแก่เด็กทุกคน โดยไม่เพ่งเล็งเฉพาะรายนั้น
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การเสริมสร้างทักษะที่สำ�คัญในการป้องกันปัญหา
การรังแกกันหรือการใช้ความรุนแรง 3 ด้าน ได้แก่
ความฉลาดทางอารมณ์
Emotional Quotient

ความฉลาดทางสังคม
Social Quotient

ความฉลาดทางศีลธรรม
Moral Quotient

• รู้จักอารมณ์ตัวเอง
• รู้สถานการณ์รอบตัว • ความฉลาดทาง
• จัดการกับอารมณ์
ว่าอะไรกำ�ลังจะเกิดขึน้
ศีลธรรม จริยธรรม
ไม่สบายของตนเองได้
และรับรู้อารมณ์
• ความประพฤติดี
รู้จกั ผิดชอบ
• ควบคุมอารมณ์ตาม
คนรอบข้าง
มีความซื่อสัตย์
ความต้องการและแสดง • เข้าใจว่าคนอื่นรู้สึก
ออกมาเป็นพฤติกรรม
อย่างไรและทำ�ไม
ที่เหมาะสม
จึงรู้สึกเช่นนั้น
• ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับสถานการณ์
หรือเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวอย่างกิจกรรม

สำ�หรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม
รู้จักและเข้าใจ ไม่รังแกกัน
วัตถุประสงค์ เข้าใจพฤติกรรมความรุนแรง
อุปกรณ์
1. บัตรภาพพฤติกรรม 10 ภาพ ประกอบด้วย

2. ตารางคำ�ตอบ
พฤติกรรมการรังแกกัน
กาย

เป็นภาพ
เด็กผู้ชาย
ชอบแกล้งดึง
ผมเด็กผู้หญิง

เป็นภาพ
เด็กโตใช้กำ�ลัง
กระชากคอเสื้อ
เด็กรุ่นน้อง

วาจา

สังคม

ออนไลน์

เป็นภาพ
เด็
กผู้หญิง
เป็นภาพ
เป็นภาพ
ถูกล้อเกี่ยว
เด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิง
กั
บบุคลิกภาพ
ไม่มีใคร
ถูกเพื่อนนินทา
ภายนอก เช่น
ให้เข้ากลุ่มด้วย อ้วน โง่ ฯลฯ
ว่าร้าย
ใน Facebook

เด็กชาย
ถูกเพื่อน
ล้อเลียนว่า
อ้วนเหมือน
ปลาวาฬ

เป็นภาพ
เด็กหญิงถูก
เพื่อนกีดกัน
ไม่ให้เข้ากลุ่ม
ต้องทำ�งาน
คนเดียว

เป็นภาพ
เด็กผู้หญิง
ถูกเพื่อน
โพสต์ด่า
ใน line

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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การเล่นปกติ

เป็นการเล่น
เก้าอี้ดนตรี

เป็นการเล่น
อีกาฟักไข่
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วิธีดำ�เนินกิจกรรม
วิธีการทำ�กิจกรรม
1. ผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน และแจกบัตรภาพ
ขั้นนำ� :
พฤติกรรมกลุ่มละ 1 ชุด และตารางใส่คำ�ตอบ
1. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการทำ�กิจกรรม “รูจ้ กั และเข้าใจ ไม่รงั แกกัน”
2. ให้แต่ละกลุ่มนำ�บัตรภาพพฤติกรรมไปติดในตารางคำ�ตอบ
2. ผู้สอนให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างของพฤติกรรมรังแกกัน
3. ผู้สอนชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของแต่ละภาพ
พร้อมเฉลยคำ�ตอบ
ขั้นดำ�เนินการ :
1. ผูส้ อนนำ�ตัวอย่างบัตรภาพให้นกั เรียนดู และตอบคำ�ถามตามประเด็น
ดังต่อไปนี้
ขั้นสรุป :
		 - ภาพนี้เป็นพฤติกรรมการเล่นหรือรังแกกัน
1. ผู้สอนเลือกบัตรภาพพฤติกรรมมา 2-3 ภาพ และชักชวนพูดคุย
- ใครเป็นผู้รังแกหรือผู้ถูกรังแก พร้อมกับให้เด็กสะท้อนความรู้สึก
ตามประเด็นต่อไปนี้
ของการเป็นผู้รังแกหรือ ผู้ถูกรังแก
- ภาพนี้เป็นพฤติกรรมการเล่นหรือรังแกกัน
- ภาพนี้เป็นการรังแกประเภทใด
- ใครเป็นผู้รังแกหรือผู้ถูกรังแก
- ภาพนี้เป็นการรังแกประเภทใด
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ตัวอย่างกิจกรรม

สำ�หรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรม
คนละบทบาท
วัตถุประสงค์ เข้าใจพฤติกรรมความรุนแรง
อุปกรณ์
1. บัตรสถานการณ์การรังแก
เหตุการณ์ที่ 1
นักเรียนชายรุน่ พี่ ชัน้ ป.5 จำ�นวน 5 คน ให้เพือ่ นนักเรียนชายร่วม
ชัน้ ไปหลอกนักเรียนชาย ป.4 คนหนึง่ มารุมทำ�ร้ายในห้องนํา้ ชายทีอ่ ยู่
หลังโรงเรียน และหลังจากนั้นเด็กชายชั้น ป.4 คนนี้มักถูกรีดไถเงินอยู่
เป็นประจำ�
เหตุการณ์ที่ 2
กลุ่มนักเรียนหญิงชั้น ป.5 จับกลุ่มกันยืนแซวนักเรียนในชั้นเรียน
ที่ดูสุภาพเรียบร้อยและมักถูกล้อเลียนอยู่เป็นประจำ�ว่าเป็นเพศที่สาม

เหตุการณ์ที่ 3
นักเรียนหญิงชั้น ป.4 ซึ่งเป็นเด็กที่เรียนช้า มักสอบได้ลำ�ดับ
ท้ายของห้อง ถูกกลุ่มเพื่อนปฏิเสธไม่ให้เข้ากลุ่มทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ในหลายวิชา
เหตุการณ์ที่ 4
นักเรียนชายชัน้ ป.6 นำ�มือถือขึน้ มาถ่ายรูปเพือ่ นหญิงร่วมชัน้ ขณะทำ�
กิจกรรมแต่นงั่ ไม่เรียบร้อยจนเห็นกางเกงชัน้ ใน แล้วนำ�ภาพนัน้ ไปโพส
ในสังคมออนไลน์ พร้อมข้อความล้อเลียน
บัตรสถานการณ์การเล่นปกติ
เหตุการณ์ที่ 5
กลุม่ นักเรียนชัน้ ป.5 จับกลุม่ กันเล่น กิจกรรม “โอน้อยออก” โดยมี
กฎว่าผูแ้ พ้จะถูกลงโทษ โดยการลุมคัดมะกอก จากเพือ่ นทีช่ นะ
หมายเหตุ ทุกคนในกลุม่ ต้องมีสว่ นร่วมในการแสดงบทบาทสมมติ

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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วิธีดำ�เนินกิจกรรม
ขั้นนำ� :
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำ�กิจกรรม “คนละบทบาท”

3. แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มละ 5-10 นาที หลังจากนั้นให้
ตอบคำ�ถามตามประเด็นใน ข้อ 2
ขั้นดำ�เนินการ :
4. ผู้สอนให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกของบทบาทที่ตนเองได้รับ
1. ผู้ ส อนแบ่ ง กลุ่ ม 5-6 คน และให้ ตั ว แทนแต่ ล ะกลุ่ ม จั บ ฉลาก
- ผู้รังแก
บัตรสถานการณ์
- ผู้ถูกรังแก
2. ให้แต่ละกลุ่มวางแผนในการแสดงบทบาทสมมติที่ได้ 5 นาที พร้อม
- ผู้พบเห็นเหตุการณ์
กับวิเคราะห์สถานการณ์ตามประเด็นดังต่อไปนี้
ขั้นสรุป :
- ภาพนี้เป็นพฤติกรรมการเล่นหรือรังแกกัน
1. ผู้สอนสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างของการรังแกและการเล่นกัน
- ใครเป็นผู้รังแกหรือผู้ถูกรังแก
- ภาพนี้เป็นการรังแกประเภทใด

36

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

บทที่

4

ทัศนคติของบุคลากร

ต่อการรังแกกัน

การป้องกันการรังแกกันในโรงเรียนนั้น มีความสำ�คัญที่จะต้องให้ทุกคน
ในโรงเรียนเข้าใจว่าการรังแกกันคือ “ปัญหา” การสร้างความร่วมมือและการทำ�ความเข้าใจ
ของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน ควรมีการจัดเวทีพูดคุย และทำ�ความเข้าใจต่อการรังแกกันในโรงเรียน
ให้ตรงกัน กิจกรรมที่สมควรและไม่สมควรทำ�ในการปรับทัศนคติบุคลากรในโรงเรียนมีดังต่อไปนี้

ในโรงเรียน

ประเทศแคนาดา
42%ของผู้รังแก
และ 46% ของผู้ถูกรังแก
บอกครูเกี่ยวกับปัญหา
เมื่อมีครูเข้ามาจัดการ การรังแกกันใน
ห้องเรียนและ การรังแกกันในสนามเด็ก
เล่น จะลดสถิติการรังแกกันได้มาก

สิ่งที่ควร (Do)
- สร้างความมั่นใจว่าเป็นสิทธิของเด็กนักเรียนทุกคนที่จะรู้สึกปลอดภัยในโรงเรียน
- สร้างความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในสังคมของเด็ก ซึง่ เป็นความรับผิดชอบของครูทกุ คนทีจ่ ะทำ�ให้
เกิดขึ้น
โรงเรียน
- เน้นการสร้างแรงเสริมเชิงบวกให้กับนักเรียนที่มพี ฤติกรรมทีด่ ี ช่วยดูแลเพื่อน ช่วยป้องกัน
การรังแกเพื่อที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กคนอื่น
ครู

- เปิดโอกาสให้ครูร่วมกันสะท้อนประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับปัญหาการรังกัน
ความสำ�เร็จและล้มเหลวในการจัดการปัญหา
- เน้นความสำ�คัญของบทบาทครูในการเสริมแรงใจให้นกั เรียน การป้องกันตัวเอง การปฏิเสธ

- สร้างความตระหนักในปัญหาและความรู้เกี่ยวกับปัญหาการรังแกกัน
- ครูเปิดโอกาสให้นกั เรียนแลกเปลีย่ นเรือ่ งความปลอดภัยในโรงเรียนและความทุกข์จากการ
ถูกรังแก รวมถึงปัญหาทางอารมณ์ ความเครียดเรือ่ งเพือ่ นในห้องเรียน/กิจกรรมวิชาต่างๆ
นักเรียน
- สะท้อนให้นกั เรียนทุกคนเห็นถึงผลกระทบของการเพิกเฉย การมีสว่ นร่วมให้รงั แกกันรุนแรง
และการนิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการรังแกกัน
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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สิ่งที่ไม่ควร (Don’t)
 ปฏิเสธว่า “โรงเรียนนี้ไม่มีการรังแกในโรงเรียน” (เนื่องจากไม่มี  โรงเรี ย นที่ ใช้ วิ ธี ไ ล่ เ ด็ ก ออกเพื่ อ แก้ ปั ญ หา ไม่ ส ามารถทำ � ให้ เ ด็ ก มี
การเอาผิดหรือแก้ปญ
ั หาจริงจัง) ทัศนคตินมี้ าจากการทีไ่ ม่ยอมรับ
ความเห็ น อกเห็ น ใจหรื อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมที่ ดี และไม่ ไ ด้ ล ด
ว่าในโรงเรียนมีการรังแกกัน เพราะกลัวทำ�ให้โรงเรียนเสียชือ่ เสียง
การรังแกกันในโรงเรียนได้
ทั ศ นคติ นี้ ทำ � ให้ มี ก ารปฏิ เ สธปั ญ หาและปั ญ หาไม่ ถู ก แก้ ไข  “การรังแกกันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต เป็นการเล่นกันของวัยเด็ก”
เป็นปัญหาที่เรื้อรัง
การปล่อยให้เด็กรังแกกัน จะทำ�ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผิดๆ ว่าผู้ใหญ่
 “เราไม่มีเวลาที่จะจัดการกับมัน” “บุคลากรเป็นครู ไม่ใช่นักให้
ยอมรับ และเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ได้ จะยิง่ ทำ�ให้เด็กทีเ่ ป็นผูร้ งั แกมีพฤติกรรมรังแก
การปรึกษาหรือนักจิตวิทยา”
ที่รุนแรงขึ้น หรือเป็นปัญหาเรื้อรัง
 “เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของพ่ อ แม่ ที่ จ ะทำ � ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น
 “เด็กควรเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเอง” เด็กส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำ�คือ
ประพฤติตัวดี”
การรังแก หรือเป็นการใช้ความรุนแรงกับเพื่อน หากครูไม่จัดการ
 “ปัญหาเรื่องการรังแกกันเป็นปัญหาครอบครัวของเด็กไม่ใช่
เด็กจะเข้าใจว่าการรังแกกันเป็นสิง่ ทีย่ อมรับ ทักษะในการแก้ปญ
ั หาเป็น
ปัญหาของโรงเรียน” “เรายุ่งเกินไป” มุมมองเหล่านี้เป็น
สิ่งที่ครอบครัวและโรงเรียนจะต้องส่งเสริมเด็กให้เหมาะสมแต่ละวัย
ทัศนคติทที่ �ำ ให้เกิดปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนยังอยูต่ อ่ ไป
การที่ จ ะแก้ ปั ญ หาการรั ง แกกั น และมี วั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยในโรงเรียน ต้องอาศัยความร่วมมือในการจัดการของ
ครูและบุคลากรทุกคนจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้
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ลักษณะของครูที่มีส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมการรังแกกันในโรงเรียน
01

การสร้างวินยั แบบควบคุม
(Authoritarian teaching style)

การสร้ า งวิ นั ย แบบควบคุ ม นั้ น คื อ การใช้ อำ � นาจในการควบคุ ม
พฤติกรรมเด็ก โดยเชื่อว่าการทำ�ให้เด็กกลัว ยำ�เกรงจะเป็นการควบคุม
พฤติกรรมเด็กได้ มักจะเห็นตัวอย่างได้ในการใช้วนิ ยั เชิงลบควบคุมเด็กและ
มักจะทำ�ให้เกิดการรังแกกันมากขึ้น ทำ�ให้เด็กเลียนแบบการใช้อำ�นาจกับ
เพื่อน และส่งเสริมความก้าวร้าวทางตรงและทางอ้อม
02

ครูทใ่ี ช้ค�ำ พูดทำ�ร้ายจิตใจเด็ก
(The Active bullying teacher)

ครูทใี่ ช้การตำ�หนิ ลงโทษ คำ�พูดแรงๆในการจัดการพฤติกรรมเด็ก การ
แสดงออกของครูมกั มีค�ำ พูดทีด่ หู มิน่ ถากถาง ไม่เคารพในตัวเด็กหรือใช้ค�ำ
พูดแรงๆให้เด็กเสียกำ�ลังใจ ซึ่งถือว่าเป็นการรังแกกันเช่นกัน
ตัวอย่าง : 1) ครูเขียนในหน้ากระดาษของเด็กนักเรียนด้วยตัวหนังสือ
สีแดงใหญ่ ๆ ว่า “ลายมือแย่มาก” 2) ครูพูดถากถางเด็กนักเรียนเช่น “มัน
ง่ายมาก กนกอรยังทำ�ได้เลย” 3) ครูพูดติดอ่างล้อเลียนนักเรียนที่มีปัญหา
ติดอ่าง 4) ครูเรียกเด็กอินเดียผู้ชายที่ไว้ผมยาวว่าเป็นเด็กผู้หญิง

03

ครูทเ่ี พิกเฉย
(The Disinterested teacher)

ครูที่เพิกเฉยและไม่ใส่ใจปัญหา มักมีทัศนคติว่าเด็กที่ถูกรังแกเป็นคน
สร้างปัญหาขึ้นเองและไม่เข้าไปช่วยเหลือทำ�ให้นักเรียนที่ถูกรังแกรู้สึก
หมดหวังมากขึ้น
ตัวอย่าง : การที่ครูขาดการสื่อสารและขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ขาดความใส่ใจเวลาที่นักเรียนเข้าหาเพื่อปรึกษาปัญหา
04

ครูทต่ี ามใจนักเรียน
(The permissive teacher)

การที่ครูแสดงความไม่สนใจ ไม่สังเกต ไม่สะท้อนต่อพฤติกรรมของ
เด็ก และไม่พยายามสร้างความรูส้ กึ ปลอดภัยให้กบั เด็ก หรือพยายามสร้าง
ความประนีประนอมมากกว่ายืนหยัดในความถูกต้อง ส่งสัญญาณให้นกั เรียน
ได้รับรู้ว่าการรังแกกันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เป็นความสนุก หรือบทเรียน
เพื่อความอยู่รอด
ตัวอย่าง : ครูร่วมหัวเราะกับการแกล้งกันในโรงเรียน
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กิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติ
ความสำ�คัญ
กิจกรรมเพือ่ ปรับทัศนคติเป็นกิจกรรมเริม่ ต้นก่อนทีจ่ ะนำ�คุณครูเข้าสูก่ าร
เรียนรู้ และทำ�ความเข้าใจในเรื่องการรังแกกัน (bullying) โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้คุณครูมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการเกิดปัญหาการรังแกกัน     
ผ่านการทำ�กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้คุณครูได้สำ�รวจ และทบทวนตัวเองตั้งแต่
ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการรังแกกันไปจนถึงบทบาทของคุณครูในการ
ช่วยเหลือนักเรียน เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการรังแกกัน
รวมถึงมีแนวทางจัดการการรังแกกันในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
นอกจากนี้กิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติยังช่วยให้วิทยากรมีความเข้าใจ
ความคิดความรู้สึกของคุณครูมากขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นในแต่ละ
กิจกรรม อันจะเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนต่อไป
ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับคุณครูมากยิ่งขึ้น
ชุดกิจกรรมเพือ่ ปรับทัศนคติของคุณครูในการป้องกันและจัดการการรังแก
กันในโรงเรียน มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้

40
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1. กิจกรรมหน้าต่างแห่งโอกาส กิจกรรมเน้นให้คุณครูได้สำ�รวจ
ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการรังแกกัน และตระหนักรู้ว่ามุมมอง
และการตัดสินใจของตนเองนัน้ มีผลต่อการแก้ปญ
ั หาและช่วยเหลือเด็ก
เมื่อเกิดสถานการณ์รังแกกัน โดยกิจกรรมนี้สามารถนำ�ไปปรับใช้กับ
นักเรียนได้
2. กิจกรรมฟังด้วยใจ เป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมคุณครูให้พร้อมเปิด
ใจทีจ่ ะรับฟังปัญหาของเด็ก และมีความเข้าใจรูปแบบการสือ่ สารทีท่ �ำ ให้
เด็กมีความไว้วางใจ และกล้าที่จะเล่าปัญหาให้คุณครูฟัง
3. กิจกรรม Power walk (ก้าวเดินแห่งอำ�นาจ) เป็นกิจกรรมที่
มุง่ เน้นให้คณ
ุ ครูเข้าใจลักษณะของเด็กทีม่ แี นวโน้มถูกรังแกได้งา่ ยเพือ่ นำ�
ไปสู่การวางแผนป้องกันก่อนเกิดปัญหาการรังแกกันและหาแนวทางใน
การช่วยเหลือ
4. กิจกรรมปรอทความรุนแรง กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้คุณครูเข้าใจ
ความหมายของการรังแกกัน และตระหนักว่าทัศนคติและความเข้าใจ
ที่แตกต่าง มีผลกับการให้ระดับความรุนแรงต่อเหตุการณ์การรังแกกัน
ที่แตกต่างออกไป
5. กิจกรรมเชือกฟางประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมเพื่อให้คุณครู
สามารถประเมินการปฏิบัติตัวตามบทบาทของตัวเองในเชิงอำ�นาจได้
และตระหนักถึงการใช้อำ�นาจของตนเองในทางเหมาะสม

กิจกรรมที่ 1 หน้าต่างแห่งโอกาส
วัตถุประสงค์
เพื่อให้คุณครูได้สำ�รวจความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการรังแกกัน และ
ตระหนักรูว้ า่ มุมมองและการตัดสินใจของตนเองนัน้ มีผลต่อการแก้ปญ
ั หาและ
ช่วยเหลือเด็กเมื่อเกิดสถานการณ์รังแกกัน
แนวคิดสำ�คัญของกิจกรรม
คุณครูได้ส�ำ รวจความเข้าใจของตนเองในเรือ่ งการรังแกกันในกลุม่ นักเรียน
และร่วมรับฟังความคิดเห็นของคุณครูท่านอื่น นำ�ไปสู่การตระหนักรู้ว่าแต่ละ
บุคคลมีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์การรังแกกัน
และการตัดสินว่าสถานการณ์นั้นเป็นการรังแกกันหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการแก้
ปัญหาและการช่วยเหลือเด็กทั้งในด้านบวกและด้านลบ
อุปกรณ์
- ใบเหตุการณ์ตัวอย่าง

เหตุการณ์ตัวอย่าง
1. ทุกครั้งที่ส้มเดินผ่านแตงโม ส้มจะจี้เอวแตงโมทุกครั้ง
2. นัทบอกเพื่อนๆในห้องว่าพ่อแม่ของแจนเลิกกันแล้ว
3. แนนแอบถ่ายรูปนํ้าตอนหลับและเอาไปโพสต์ใน Facebook
4. ฟ้ากับรุ้งไม่ยอมให้นํ้าฝนเล่นด้วย
5. ตาลไม่คุยกับแบมมาเป็นอาทิตย์แล้ว
6. ฟลุ๊คบอกไผ่ว่าให้ใช้ยาดับกลิ่นกายบ้างนะ
7. เพือ่ นในห้องชอบเรียกเกศรินทร์วา่ “กินเสลด” แต่เธอไม่สนใจ
8. รุ่นพี่ไม่ยอมให้คนอื่นใช้สนามฟุตบอล แม้ในช่วงที่ตนไม่ได้
ใช้สนาม รุ่นพี่ก็จะเอาลูกฟุตบอลติดตัวไปด้วย
9. จอร์ชเลี้ยงไก่อยู่ที่บ้าน เพื่อนๆจึงเรียกจอร์ชว่าจ้อย
10. มะม่วงยืมเงินโจ้หลายครั้งและไม่เคยคืนเลย
หมายเหตุ : จำ�นวนสถานการณ์ทนี่ �ำ ไปใช้ท�ำ กิจกรรมสามารถปรับเปลีย่ น
ให้เหมาะสมกับเวลาที่กำ�หนดไว้ในการทำ�กิจกรรมได้
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วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
1. จัดที่นั่งสำ�หรับคุณครูทั้งหมดเป็นรูปตัว U
2. วิทยากรกล่าวทักทายสมาชิก และชี้แจงแนวทางการทำ�กิจกรรมดังนี้
“ขอให้ คุ ณ ครู ทุ ก ท่ า นฟั ง ข้ อ ความที่ เ ป็ น สถานการณ์ ตั ว อย่ า งที ล ะ
ข้ อ ความ จากนั้ น ขอให้ คุ ณ ครู ตั ด สิ น ใจโดยไม่ ต้ อ งปรึ ก ษากั น ว่ า
สถานการณ์นั้นเป็นการรังแก หรือไม่รังแกกัน” เมื่อวิทยากรอ่าน
สถานการณ์ตัวอย่างจบในแต่ละข้อ ให้ตามด้วยคำ�สั่งต่อไปนี้ทุกข้อ
- “ขอให้คณ
ุ ครูยกมือขึน้ หากคิดว่าข้อความทีอ่ า่ นเป็นการรังแกกัน”
จากนัน้ ขออาสาสมัครคุณครูประมาณ 2 – 3 ท่าน อธิบายเหตุผลว่า
“เพราะอะไรถึ ง คิ ด ว่ า เป็ น การรั ง แกกั น ” จากนั้ น วิ ท ยากร
สรุปประเด็นสำ�คัญที่คุณครูให้เหตุผลอีกครั้ง
- “ขอให้ คุ ณ ครู ย กมื อ ขึ้ น หากเห็ น ว่ า ข้ อ ความที่ อ่ า นไม่ เ ป็ น
การรังแกกัน” จากนัน้ ขออาสาสมัครคุณครูประมาณ 2 – 3 ท่าน
อธิบายเหตุผลว่า “เพราะอะไรถึงคิดว่าไม่เป็นการรังแกกัน”
จากนั้นวิทยากรสรุปประเด็นสำ�คัญที่คุณครูให้เหตุผลอีกครั้ง
วิ ท ยากรกล่ า วสรุ ป โดยเน้ น ให้ คุ ณ ครู เ ห็ น ว่ า ในแต่ ล ะสถานการณ์
บางท่านอาจคิดว่าเป็นแค่การเล่นกัน แต่บางท่านก็คดิ ว่าเป็นการรังแกกัน
3. วิทยากรกล่าวสรุปกิจกรรม โดยชี้ให้เห็นว่าคุณครูแต่ละท่านมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันในเรือ่ งการรังแกกัน และความเข้าใจทีแ่ ตกต่างกันนี้
มีผลต่อการช่วยเหลือและแก้ปัญหา
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มุมมองความคิดเห็นต่อสถานการณ์หนึ่งมีทั้งที่เห็น
เหมือนกัน และเห็นต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของแต่บุคคลที่ได้สัมผัสมาจนนำ�ไปสู่การ
ตัดสินในที่สุด ซึ่งการตัดสินที่ตัวเด็กและพฤติกรรมว่า
เป็นการรังแกหรือไม่ รวมไปถึงตัดสินว่าถูกหรือผิดนั้น
มีผลต่อรูปแบบในการช่วยเหลือและส่งผลกระทบต่อตัว
เด็กทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นหากเกิดสถานการณ์
รังแกกันขึ้นมา สิ่งสำ�คัญที่ควรทำ�คือเพิ่มมุมมองการ
รับรู้ของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการหาที่มา และผลกระทบที่
เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสิน เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
กิจกรรมหน้าต่างแห่งโอกาสสามารถนำ�ไปปรับใช้กับนักเรียนได้ โดย
มีแนวคิดสำ�คัญของกิจกรรมคือให้นักเรียนได้สำ�รวจความเข้าใจของตนเอง
เกี่ยวกับการรังแกกัน และชี้ให้เห็นว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันใน
เรือ่ งการรังแกกัน ในส่วนของการทำ�กิจกรรมคุณครูควรมุง่ เน้นให้นกั เรียนเกิด
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล  
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารระมัดระวังพฤติกรรมของตนเองในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
การรังแกกัน โดยอธิบายความแตกต่างระหว่างการรังแกกันกับการเล่นกัน
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในบทที่ 1 แค่ไหนทีเ่ รียกว่า “รังแกกัน”)
มีผลต่อการช่วยเหลือและแก้ปัญหา

กิจกรรมที่ 2 ฟังด้วยใจ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เตรี ย มคุ ณ ครู ใ ห้ พ ร้ อ มเปิ ด ใจที่ จ ะรั บ ฟั ง ปั ญ หาของเด็ ก และมี
ความเข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่ทำ�ให้เด็กมีความไว้วางใจ และกล้าที่จะเล่า
ปัญหาให้คุณครูฟัง

แนวคิดสำ�คัญของกิจกรรม
ให้คุณครูนึกถึงลักษณะของบุคคลที่ตนเองสามารถพูดคุยเปิดใจได้ เกิด
ความเข้าใจในการแสดงท่าที และเข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่ทำ�ให้เด็กมี
ความไว้ ว างใจ และกล้ า ที่ จ ะเล่ า ปั ญ หาให้ ค รู ฟั ง อี ก ทั้ ง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
แนวทางการสรุปกิจกรรมสำ�หรับนักเรียน
มุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น บางคนคิด คุณลักษณะของคุณครูที่นักเรียนไม่กล้าเข้าพูดคุย และเล่าปัญหาให้ฟัง
ว่าสถานการณ์ที่ยกตัวอย่างนั้นเป็นการรังแกกัน แต่บางคนคิดว่าเป็นแค่การ
เล่นกันอย่างสนุกสนานเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนควรต้องระมัดระวังการกระทำ� อุปกรณ์
- กระดาษ A4 ฟลิบชาร์ท
ของตนเองที่อาจส่งผลให้เพื่อนรู้สึกไม่สบายใจ เพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่า
- ปากกา
เป็นแค่การเล่นกับเพื่อน แต่เพื่อนนั้นอาจรู้สึกไม่สนุกสนานไปด้วย ซึ่งหากมี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ถูกกระทำ�รู้สึกไม่สนุกแล้ว นั่นแสดงว่าสถานการณ์นั้น
คือการรังแกกัน

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
1. แจกกระดาษให้คุณครูทุกท่านๆ ละ 1 แผ่น
2. วิทยากรชี้แจงดังนี้ “ขอให้คุณครูทุกท่านลองนึกย้อนไปในช่วงวัยเด็ก
ในช่วงเวลาที่มีปัญหา ตนเองมักจะไปปรึกษากับใครมากที่สุด และให้
นึกถึงคุณลักษณะของบุคคลนั้นที่ทำ�ให้ตนเองกล้าที่จะพูดคุยเปิดใจ
และกล้าทีจ่ ะเล่าปัญหาให้ฟงั มาท่านละ 3 – 5 ข้อ ให้เขียนใส่กระดาษ”
3. วิทยากรขออาสาสมัครมาเล่าให้คุณครูท่านอื่นๆ ฟังเป็นตัวอย่าง
ประมาณ 3 – 4 ท่าน
4. วิทยากรชี้แจงดังนี้ “ขอให้ทุกท่านจับกลุ่มๆ ละ 6 – 7 ท่าน เพื่อร่วม
พูดคุย และสรุปคุณลักษณะของบุคคลที่ตนเองสามารถพูดคุยเปิดใจ
กล้าที่จะเล่าปัญหาให้ฟัง โดยให้เขียนสรุปใส่กระดาษฟลิปชาร์ท
กลุ่มละ 1 แผ่น
5. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำ�เสนอสิ่งที่เขียนสรุปได้
6. วิทยากรกล่าวเชื่อมโยงลักษณะของคุณครูที่นักเรียนกล้าเล่าเรื่อง
การถูกรังแก/หรือขอความช่วยเหลือได้ จากสิ่งที่คุณครูได้นำ�เสนอ
			 แนวคิดสำ�คัญที่ควรได้
- มีท่าทีรับฟังอย่างตั้งใจ
- ไม่รีบตัดสินว่าใครถูกหรือผิด
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

7. วิทยากรเปิดประเด็นคำ�ถามดังนี้ “ขอให้ทุกท่านนึกถึงลักษณะของ
คนทีเ่ ราไม่อยากเข้าไปปรึกษาหรือเล่าปัญหาให้ฟงั ” และสุม่ ถามคุณครู
ประมาณ 3 – 4 ท่าน
8. วิทยากรกล่าวสรุปความคิดเห็นคุณลักษณะของคนที่ไม่อยากพูดบอก
ปั ญ หาให้ ฟั ง และกล่ า วเชื่ อ มโยงลั ก ษณะของคุ ณ ครู ที่ นั ก เรี ย น
ไม่กล้าเข้ามาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือเมื่อถูกรังแก
9. วิทยากรกล่าวสรุปกิจกรรม

ท่าทีของคุณครูที่พร้อมจะรับฟัง มีการ
ซักถามที่มาของเรื่องราว โดยไม่ด่วนสรุป
ตัดสินว่าใครผิดหรือถูกนั้นมีส่วนทำ�ให้
นักเรียนมีความกล้าที่จะเปิดเผย และเล่า
ความจริงให้ฟัง

กิจกรรมที่ 3 Power walk (ก้าวเดินแห่งอำ�นาจ)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้คุณครูเข้าใจลักษณะของเด็กที่มีแนวโน้มถูกรังแกได้ง่ายเพื่อนำ�
ไปสู่การวางแผนป้องกันก่อนเกิดปัญหาการรังแกกันและหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือ
แนวคิดสำ�คัญของกิจกรรม
คุณครูเข้าใจความแตกต่างของอำ�นาจทีอ่ าจส่งผลต่อการรังแกกัน รวมถึง
มีความเข้าใจลักษณะของเด็กที่มีแนวโน้มถูกรังแกได้ง่าย เพื่อนำ�ไปสู่การ
วางแผนป้องกันก่อนเกิดปัญหาการรังกันและหาแนวทางในการช่วยเหลือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์
- ป้ายชื่อบทบาท
เด็กเรียนเก่ง
เด็กพิเศษ

เด็กหลังห้อง (หัวโจก)

หัวหน้าห้อง

เด็กเรียนอ่อน

เด็กเข้าใหม่

อุปกรณ์
- ใบเหตุการณ์ตัวอย่าง
เหตุการณ์ตัวอย่าง
- ฉันสามารถสั่งให้เพื่อนในห้องสนใจฟังครูได้
- เมื่อฉันพูดแล้วเพื่อนๆมักจะสนใจฟังฉัน
- ฉันชอบที่จะแทรงคิวเพื่อนเพื่อซื้ออาหาร
- ฉันจะล้อชื่อพ่อแม่ใครก็ได้ที่ฉันไม่ชอบ
- ถ้าฉันถูกกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่ม ฉันสามารถขอความช่วยเหลือ
จากครูได้
- ฉันหยิบของเพื่อนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
- ฉันสามารถรีดไถเงินจากรุ่นน้องได้เสมอ
- ฉันกล้าที่จะฟ้องครูเมื่อเห็นเพื่อนรังแกกันในห้องเรียน
- ครูมักจะให้อภิสิทธิ์พิเศษฉันเสมอ
- ฉันกล้าที่จะโต้ตอบเพื่อนที่มารังแกฉัน
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
1. จัดที่นั่งสำ�หรับคุณครูทั้งหมดเป็นรูปตัว U
2. วิทยากรขอตัวแทนคุณครู 6 ท่านตามความสมัครใจ
3. วิทยากรกำ�หนดบทบาทให้ครูแต่ละท่าน ประกอบด้วย
3.1 เด็กเรียนเก่ง
3.2 เด็กหลังห้อง (หัวโจก)
3.3 หัวหน้าห้อง
3.4 เด็กพิเศษ
3.5 เด็กเรียนอ่อน
3.6 เด็กเข้าใหม่
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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9. วิทยากรให้คุณครูตัวแทนทั้ง 6 ท่าน กลับไปนั่งที่เดิม และเปิดโอกาส
4. วิทยากรจัดตำ�แหน่งให้คณ
ุ ครูทงั้ 6 ท่าน ยืนเป็นแถวหน้ากระดาน และ
ให้คุณครูท่านอื่นๆ (ประมาณ 4 – 5 ท่าน) ที่เป็นผู้สังเกตการณ์แสดง
กล่าวนำ�เกี่ยวกับบทบาทที่แต่ละท่านได้รับดังนี้ “ขอให้คุณครูตัวแทน
ความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้ “หากนั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ใน
ทั้ง 6 ท่านทำ�ความเข้าใจบทบาทที่ตัวเองได้รับ และสวมบทบาทนั้น
ห้องเรียนมีอำ�นาจแตกต่างกันแบบนี้ จะมีข้อดี และข้อเสีย อย่างไร”
จนจบกิจกรรมนี้”
5. วิทยากรชี้แจงคุณครูดังนี้ “ขอให้คุณครูตัวแทนทั้ง 6 ท่านฟังโจทย์ 			 โดยวิ ท ยากรอาจชี้ ช วนให้ คุ ณ ครู แ สดงความคิ ด เห็ น จาก
ประสบการณ์ ที่ คุ ณ ครู พ บในชั้ น เรี ย นของตนเองเพื่ อ ให้ เ ห็ น
ต่อไปนี้ และพิจารณาว่าบทบาทที่ท่านได้รับนั้น สามารถทำ�ตามโจทย์
ภาพชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และกล่าวสรุปประเด็นสำ�คัญของข้อดี และ
ได้หรือไม่ ถ้าทำ�ได้ให้ตัดสินใจก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว แต่หากคิดว่า
ข้อเสียจากการแสดงความคิดเห็นของคุณครูอีกครั้ง
ทำ�ไม่ได้ ให้หยุดอยู่กับที่ ส่วนคุณครูท่านอื่นๆ ที่นั่งอยู่ขอให้สังเกต
10. วิ ท ยากรกล่ า วสรุ ป กิ จ กรรม โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ความแตกต่ า งทาง
ตำ�แหน่งที่ยืนอยู่ของคุณครูทั้ง 6 ท่าน”
อำ�นาจของนักเรียนในแต่ละห้องเรียนที่มีไม่เท่ากันซึ่งอาจนำ�ไปสู่
6. เมื่อวิทยากรอ่านโจทย์ครบทุกข้อ ให้ชี้แจงคุณครูต่อดังนี้ “ขอให้ท่าน
การรังแกกันได้
หยุ ด อยู่ ที่ ตำ � แหน่ ง เดิ ม ของตั ว เอง และสั ง เกตตำ � แหน่ ง ที่ ยื น
ของท่านอื่นๆ”
7. วิทยากรตั้งประเด็นคำ�ถามคุณครูที่เป็นตัวแทนทีละท่าน ดังนี้
- “เมือ่ เปรียบเทียบตำ�แหน่งทีท่ า่ นยืนอยูก่ บั ตำ�แหน่งยืนของท่านอืน่ ๆ
ท่านมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรบ้าง”
การรังแกกันที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนสัมพันธ์กับความแตกต่างหรือ
- “เพราะอะไรถึงคิดว่าตนเองจึงอยู่ในตำ�แหน่งนี้”
ไม่เท่าเทียมระหว่างอำ�นาจของแต่ละคน ซึง่ นักเรียนที่มีอำ�นาจเหนือกว่า
			 โดยวิทยากรพยายามชวนให้คณ
ุ ครูคดิ วิเคราะห์และตอบคำ�ถาม
เช่น มีร่างกายแข็งแรงกว่า หรือสถานะทางสังคมเหนือกว่า มีแนวโน้ม
ตามบทบาทที่ได้รับมากกว่าตอบตามบทบาทของความเป็น
ที่จะเป็นผู้รังแกคนที่มีอำ�นาจน้อยกว่าได้ ดังนั้นการที่คุณครูสามารถ
คุณครู เพื่อให้เข้าใจความคิด / ความรู้สึกของนักเรียนมากที่สุด
สังเกตเห็นเด็กที่มีแนวโน้มที่จะถูกรังแกได้ง่ายได้อย่างรวดเร็วอาจช่วย
8. วิทยากรกล่าวสรุปเชือ่ มโยงระหว่างตำ�แหน่งทีย่ นื กับอำ�นาจทางสังคม
ป้องกันการรังแกกัน รวมไปถึงสามารถช่วยเหลือเด็กกลุม่ นี้ได้อย่างมี
ดังนี้ “ตำ�แหน่งทีท่ า่ นยืนนัน้ มีความสำ�พันธ์กบั อำ�นาจทางสังคม ท่านที่
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
ยืนอยู่หน้าสุด แสดงถึงการมีอำ�นาจทางสังคมมากที่สุด ส่วนท่านที่ยืน
อยู่หลังสุดนั้น แสดงถึงการมีอำ�นาจทางสังคมน้อยที่สุด ซึ่งในแต่ละ
ห้องเรียนย่อมมีนักเรียนที่มีอำ�นาจทางสังคมแตกต่างกัน”
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กิจกรรมที่ 4 ปรอทความรุนแรง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้คุณครูเข้าใจความหมายของการรังแกกัน และตระหนักว่าทัศนคติ
และความเข้าใจทีแ่ ตกต่าง มีผลกับการให้ระดับความรุนแรงต่อเหตุการณ์การ
รังแกกันที่แตกต่างออกไป

วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
กิจกรรมนำ�
1. วิทยากรกล่าวทักทายคุณครู และชี้แจงดังนี้ “ขอให้ทุกคนเดินซ้อน
กันเป็นวงกลม ให้ใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายสัมผัสกันเพื่อการทักทาย
อีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่พูดกัน และไม่บอกล่วงหน้า เช่น เอามือตีกัน
แนวคิดสำ�คัญของกิจกรรม
เอาไหล่ชนกัน”
คุณครูมคี วามเข้าใจความหมายของคำ�ว่า “การรังแกกัน” และตระหนักว่า
2. วิทยากรสุ่มถามคุณครูประมาณ 3 – 4 ท่าน ดังนี้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การรังแกกัน ทัศนคติ และประสบการณ์เดิม
- “รู้สึกอย่างไรที่มีคนมาสัมผัส”
ของแต่ละบุคคลนัน้ มีผลต่อการให้ระดับความรุนแรงของสถานการณ์รงั แกกัน
- “ชอบไหมหากอีกฝ่ายสัมผัสรุนแรง”
ซึ่งจะมีผลต่อรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กต่อไป
- “โกรธไหมหากอีกฝ่ายสัมผัสรุนแรง”
หากสมาชิกบอกว่าโกรธ ให้ถามต่อว่า “เพราะอะไรถึงโกรธ” แต่หาก
อุปกรณ์
สมาชิกบอกว่าไม่โกรธถามต่อว่า “เพราะอะไรถึงไม่โกรธ”
- กระดาษ A4
วิทยากรกล่าวสรุปคำ�ตอบและความคิดเห็นของคุณครู และเชื่อมโยงให้
- ปากกา / ดินสอ ปากกาเมจิก
เห็นถึงความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงกับผลลัพธ์ที่ตามมา
- ฟลิปชาร์ท
ดังนี้ “เมื่อมีการกระทบกระทั่งกัน ไม่ว่าจะทำ�ด้วยเจตนาหรือไม่ อาจส่งผล
ต่อความรู้สึกของผู้ถูกกระทำ�  ซึ่งจะรู้สึกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง การรับรู้
จากประสบการณ์เดิมของตนเอง”

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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กิจกรรมหลัก
1. วิทยากร ให้คุณครูจับกลุ่ม กลุ่มละ 6 – 7 ท่าน
2. วิ ท ยากรให้ คำ � ชี้ แจง “อยากให้ ทุ ก ท่ า นย้ อ นกลั บ ไปช่ ว งวั ย เด็ ก
ชั้ น เรี ย นไหนก็ ไ ด้ ท่ า นเคยมี ป ระสบการณ์ ถู ก รั ง แก หรื อ มี
ความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การรังแกกันแบบใดบ้าง ให้เขียนถึง
สถานการณ์นั้นแบบสั้นๆ ใส่กระดาษ โดยองค์ประกอบของข้อความ
ที่เขียน  คือ มีผู้กระทำ� พฤติกรรม และผู้ถูกกระทำ�”
3. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มแบ่งปันเรื่องราวของตนเองภายในกลุ่มทุกคน
ประมาณ 10 นาที
4. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกสถานการณ์ที่น่าสนใจ 1 สถานการณ์
และเล่าให้กลุ่มอื่นฟัง จากนั้นวิทยากรอธิบายคำ�จำ�กัดความของการ
รังแกโดยสรุปดังนี้ “การรังแกกัน (bullying) ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มุง่ ร้าย ตัง้ ใจทำ�ร้ายจิตใจหรือร่างกาย เช่น ตัง้ ใจ
ทำ�ร้ายผู้อื่น 2. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นซํ้าๆ 3. มักมีพื้นฐานมาจากการ
มีอำ�นาจเหนือกว่า เช่น ร่างกายแข็งแรงกว่า หรือสถานะทางสังคม
เหนือกว่า”
5. วิทยากรเขียนสถานการณ์ทแี่ ต่ละกลุม่ เลือกบนฟลิปชาร์ท และชีแ้ จง
สมาชิกดังนี้ “ขอให้คณ
ุ ครูปรึกษากันภายในกลุม่ และส่งตัวแทนออกมา
ระบายสีความรุนแรงในปรอทความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นตาม
ความรู้สึกว่าอยู่ในระดับเท่าไร จาก 0 – 5 โดย 0 คือรู้สึกว่าไม่มี
ความรุนแรงเลย และ 5 คือ รู้สึกว่ามีความรุนแรงมากที่สุด ขอให้ทำ�
จนครบทุกสถานการณ์” (วิทยากรวาดปรอทความรุนแรงตามจำ�นวน
กลุ่มที่มีทั้งหมดในแต่ละสถานการณ์)
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		ตัวอย่าง
สถานการณ์การรังแกกัน
กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

6. เมือ่ ทุกกลุม่ ให้คะแนนความรุนแรงทุกสถานการณ์แล้ว วิทยากรกล่าว
สรุปสั้นๆ ดังนี้ “ในสถานการณ์การรังแกเดียวกัน คุณครูแต่ละท่าน
อาจจะมีความรู้สึก หรือความคิดเห็นต่อสถานการณ์แตกต่างกันได้”
7. วิทยากรสุ่มถามคุณครูประมาณ 2 – 3 ท่าน ในประเด็นดังนี้
- “ท่านคิดว่า คนที่ให้คะแนนความรุนแรงในระดับต่ำ�  เช่น 0 - 1
เขาจะแสดงออก หรือปฏิบัติต่อเหตุการณ์การรังกันต่างจากผู้ให้
คะแนนความรุนแรงในระดับที่สูง เช่น 4 – 5 อย่างไร”
- “ท่านคิดว่า ความรุนแรงของการรังแกกันระดับใดทีท่ า่ นคิดว่าควร
จะเข้าไปช่วยเหลือ จาก 0 – 5”
8. วิทยากรกล่าวสรุปกิจกรรม

กิจกรรมที่ 5 เชือกฟางประชาธิปไตย
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ คุ ณ ครู ส ามารถประเมิ น การปฏิ บั ติ ตั ว ตามบทบาทของตั ว เอง
ในเชิงอำ�นาจได้ และตระหนักถึงการใช้อำ�นาจของตนเองในทางเหมาะสม
แนวคิดสำ�คัญของกิจกรรม
คุณครูได้ทบทวนการปฏิบัติตัวของตนเองต่อนักเรียน มีความเข้าใจ
การแสดงอำ�นาจในรูปแบบต่างๆ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ติ วั ต่อนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม
อุปกรณ์
- เชือกฟาง
- ไม้หนีบบัตรคำ�
- บัตรสถานการณ์

กลุ่มบัตรสถานการณ์ที่แสดงถึงการเป็นคุณครูเจ้าอำ�นาจ
(Authoritarian teaching style)
ตีโจ้ที่หน้าเสาธง เพราะโจ้มาสาย

สั่งให้จอร์ชขอโทษแดนทันที
เมื่อเห็นจอร์ชเดินชนแดน

ตัดสินว่ามะม่วงผิดทันที เมื่อเห็น
ว่ามะม่วงหยิบของเพื่อนไป

แดนกับฟลุ๊คต่อยกันในห้องเรียน
จึงตีทั้งคู่ทันที

ออกกฎให้นักเรียนทำ�ตามโดยไม่ถามความสมัครใจของนักเรียน
กลุ่มบัตรสถานการณ์ที่แสดงถึงการเป็นคุณครูที่ไม่แสดงอำ�นาจอะไรเลย
และยอมตามเสมอ (The permissive teacher)
ปล่อยให้ส้มโอกีดกันแนน
ปล่อยให้แมนพูดล้อชื่อพ่อแม่ฟลุ๊ค
ไม่ให้เข้ากลุ่ม
เพราะเห็นเพื่อนๆ ในห้องขำ�
เชื่อที่ไผ่บอกว่าไม่ได้ต่อยนัท โดยไม่ถาม
นัทก่อนและไม่ได้จัดการอะไรเลย

ปล่อยให้มะม่วงพูดแซวแนน
อย่างสนุกสนาน

เห็นตี๋ใหญ่เดินชนไอซ์แรงๆ แต่ไม่ได้จัดการอะไรเพราะคิดว่า
เป็นการทักทายกัน

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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กลุ่มบัตรสถานการณ์ที่แสดงถึงการเป็นคุณครูประชาธิปไตย
ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเห็น
แมนกับแบงค์ทะเลาะกัน
รับฟังเหตุผลของโจ้ที่
บอกว่ามาสาย

ให้ฟ้าอธิบายเหตุผล
ที่ไม่ยอมให้ฝนเล่นด้วย
ก่อนลงโทษถามเหตุผลของไผ่
ที่เอาของเพื่อนไปและไม่คืน

ร่วมหาทางออกกับนักเรียนเพื่อไม่ให้ล้อเลียนชื่อพ่อแม่กัน
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
1. วิทยากรขออาสาสมัครคุณครู 3 ท่าน และชีแ้ จงดังนี้ “ขอให้คณ
ุ ครู 2 ท่าน
ถือปลายเชือกฟางแต่ละด้านและขึงในทิศทางทแยงมุมห้อง ขอให้
คุณครูที่อยู่ปลายข้างหนึ่ง เป็นผู้มีบุคลิกของการเป็นคุณครูเจ้าอำ�นาจ
(Authoritarian teaching style) ส่วนปลายอีกข้างหนึ่ง เป็นครูที่
ไม่แสดงอำ�นาจอะไรเลย และยอมตามเสมอ (The permissive teacher)
ส่วนจุดกึ่งกลางของเชือกฟาง เป็นคุณครูที่มีลักษณะเป็นประชาธิไตย
คือ รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและครูคนอื่น”
2. วิ ท ยากรชี้ แจงแนวทางการทำ � กิ จ กรรมดั ง นี้ “ต่ อ ไปจะแจกบั ต ร
สถานนการณ์ให้คุณครูท่านอื่นๆ ท่านละ 1 ใบ และขอให้คุณครู
พิจารณาบัตรสถานการณ์ที่ได้รับ จากนั้นนำ�บัตรสถานการณ์นั้นไป
คล้องบนเชือกฟางในตำ�แหน่งที่เหมาะสม”
3. เมื่ อ คุ ณ ครู ค ล้ อ งบั ต รสถานการณ์ จ นครบแล้ ว วิ ท ยากรหยิ บ บั ต ร
สถานการณ์ขนึ้ มาทีละอัน และตัง้ คำ�ถามดังนี้ “ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่
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ว่าบัตรสถานการณ์นสี้ มควรอยูใ่ นตำ�แหน่งนี”้ หากคุณครูสว่ นใหญ่เห็น
ว่ า บั ต รสถานการณ์ ค วรอยู่ ใ นตำ � แหน่ ง นี้ ให้ วิ ท ยากรหยิ บ บั ต ร
สถานการณ์อันต่อไปและถามคำ�ถามเดิม แต่หากคุณครูส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยให้ถามต่อว่า “บัตรสถานการณ์น้ีควรเลื่อนไปตำ�แหน่งใด
และเพราะเหตุใด” ทำ�จนครบทุกอัน โดยหากคุณครูวางในตำ�แหน่ง
ไม่ถูกต้อง ให้วิทยากรเฉลยและอธิบายเหตุผล   และนำ�ไปวางใน
ตำ�แหน่งที่ถูกต้อง
4. วิ ท ยากรกล่ า วนำ � ให้ คุ ณ ครู ไ ด้ ท บทวนตั ว เอง และสุ่ ม ถามคุ ณ ครู
ประมาณ 4 – 5 ท่านดังนี้ “ขอให้ทกุ ท่านพิจารณาว่า ตัวเองอยูใ่ นจุดใด
บนเชือกฟาง และคิดว่าตำ�แหน่งดังกล่าว ช่วยลดหรือเพิ่มปัญหาการ
รังแกกันในโรงเรียนเพราะเหตุใด”
5. วิทยากรกล่าวสรุปลักษณะของคุณครูที่มีส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมการ
รังแกกันในโรงเรียน เพือ่ ให้คณ
ุ ครูมคี วามเข้าใจและได้ทบทวนตัวเองว่า
อยู่ในลักษณะใด
6. วิทยากรกล่าวสรุปกิจกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ที่มีความเป็นประชาธิปไตย โดย
อยู่ตรงกลางระหว่างการมีอำ�นาจมาก และการยอมตามนั้น จะช่วย
ให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ในการใช้อำ�นาจอย่างเหมาะสม
และสามารถจัดการกับปัญหาการรังแกกันของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทที่

5

การสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างครูกับนักเรียน

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนรวมถึงความรู้สึกเชื่อใจ ได้รับ
การสนับสนุน และได้รับการยอมรับ  และมีการควบคุมพฤติกรรมเชิงบวกนั้น
ส่งผลเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญของการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน การอบรมเด็ก
นั้นแบ่งได้ 3 ประเภทคือ
1. การสอนด้วยความเอาใจใส่ (Authoritative Teaching Style)
คือ การที่ครูมีความชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ มี
ความคงเส้นคงวาและติดตามผล ครูให้ความเอาใจใส่เกีย่ วกับนักเรียนแต่ละคน
ไม่ทำ�ให้นักเรียนเป็นตัวตลกและถากถาง
2. การสอนอย่างควบคุม (Authoritarian Teaching Style) การที่
ครูออกคำ�สัง่ ให้เด็กเกรงกลัว บางครัง้ ใช้คำ�พูดในการถากถางเพือ่ ทีจ่ ะควบคุม
ชั้นเรียน
3. การสอนแบบตามใจ (Permissive Teaching Style) ไม่คงเส้นคงวา
ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ�ได้และทำ�ไม่ได้

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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พืน้ ฐานสำ�หรับการสอนด้วยความเอาใจใส่ (Authoritative Teaching Style)
Authoritative Teaching
Style นั้นทำ�ให้เกิดสิ่ง
แวดล้อมที่ปลอดภัยและ
เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดย
ช่วงแรกของปีครูเน้นในการ
สร้างความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกับเด็กมากกว่า
หลักสูตรการเรียนซึ่งจะมา
เน้นช่วงหลัง

Authoritative
Teaching Style นั้น
จำ�เป็นที่ครูจะต้องรู้สึก
ปลอดภัย และถูกสนับสนุน
จากระบบในโรงเรียน
เช่นเดียวกันกับ
สิ่งที่นักเรียนได้รับ
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สิ่งที่ควร (Do)
มีการจัดการที่ดี มีแผนการสอนและจุดประสงค์ในการสอนที่ชัดเจน
 ปรับวิธีการสอนได้ตามความถนัดและลักษณะในการเรียนของเด็ก
 สนใจ ชื่นชอบในวิชาที่สอน
 ตอบสนองอย่างเหมาะสมและไวต่อพฤติกรรมต่อต้านสังคมของเด็ก
 มองหาข้อดีของเด็กของเด็กเพื่อที่จะชื่นชมและให้การสนับสนุน
 ทำ�ให้ห้องเรียนปราศจากการเยาะเย้ยถากถาง
 มีความคาดหวังที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กสามารถ
พัฒนาตัวเองได้
 สามารถจัดการความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาได้ดี
 มีการสื่อสารที่เป็นบวก
 ให้ feed back เด็ก เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการเรียน
 กระตุ้นให้เด็กคิดและมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
 มีความรู้เรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็ก
 เป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือคนอื่น

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

สิ่งที่ไม่ควร (Don't)
 มีอคติ หรือมีเด็กนักเรียนคนโปรด
 ถากถางหรือทำ�ให้เด็กเสียกำ�ลังใจ
 พยายามเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเด็ก

หรือโอนอ่อนผ่อนตามมากเกินไป

ตัวอย่างวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน
01

วงกลมกัลยาณมิตร

-

มีช่วงเวลาที่ชั้นเรียนได้มาพูดคุยกันทุกวัน
เลือกเหตุการณ์มาสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน
ครูเป็นตัวอย่างในการรับฟัง ชวนให้เด็กคิด แก้ปัญหา ไม่ตัดสิน
ครูสามารถแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ความรู้สึกของครู
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับเด็ก
- ให้คุณค่ากับความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันในห้องเรียน
- สร้างทัศนคติกับนักเรียนว่าคนเราสามารถทำ�ผิดพลาด
และเรียนรู้จากความผิดพลาดได้
02

สร้างความสนใจในตัวเด็ก

- หาโอกาสทำ�ความรู้จักตัวเด็ก หรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน
เช่น การแสดงดนตรีของเด็ก การแข่งฟุตบอลของเด็ก
- ทักทายเรียกชื่อเด็กเวลาที่เจอ
03

04

ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ
ของชัน้ เรียน

- ตั้งแต่เริ่มต้นชั้นปี ให้เด็กนักเรียนได้ออกความเห็็นและมีส่วนร่วม
ต่อกระบวนการในชั้นเรียน เช่น การทำ�เวร การกำ�หนดการเลือก
หัวหน้าห้อง การจัดตารางชั้นเรียนบางอย่าง
- ให้นักเรียนบอกความต้องการของตนเอง อย่างเช่น ต้องการที่จะ
ถูกปฏิบัติอย่างไรจากครูและเพื่อนนักเรียน และเขียนติดไว้ที่บอร์ด
05

ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมกับโรงเรียนและชุมชน

- สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรในโรงเรียน
เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ
- สนับสนุนให้นักเรียนทำ�กิจกรรมอาสาช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชน
เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือการเรียนรุ่นน้อง
- สื่ อ สารกั บ ครอบครั ว อย่ า งสมํ่ า เสมอถึ ง แนวทางที่ ส ามารถ
ช่วยพัฒนานักเรียนได้

คาดหวังอย่างเหมาะสมในตัวนักเรียน
และแสดงออกถึงความหวังในตัวนักเรียนเสมอ

- สือ่ สารทัง้ ทางภาษาพูดและภาษากายว่ามีความหวังกับนักเรียนอยูเ่ สมอ
- เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง
- ให้การสนับสนุนในการบรรลุเป้าหมายของนักเรียน
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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ตัวอย่างกิจกรรม

ที่สามารถใช้ในชั่วโมงโฮมรูม
ในชั่วโมงโฮมรูม ครูให้นักเรียนใช้เวลาอยู่กับตัวเองประมาณ 5 นาที
หลังจากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนประมาณ 4-5 คนออกมาแสดงท่าทางที่แสดง
ถึงสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอยู่ แล้วให้เพื่อนทำ�ท่าตาม ถามนักเรียนเล็กน้อยเกี่ยวกับ
ท่าทางที่เด็กแสดงออกมาเท่าที่เด็กอยากจะเล่าให้ฟัง

54
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บทที่

6

การจัดการ

ชั้นเรียน

การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ซึ่งรวมถึงการสร้างระเบียบวินัย กฎกติกาในห้องเรียน
เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดความร่วมมือใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการรังแกกัน

ระหว่างครูกับนักเรียน
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความหมายของการสร้างวินัยกับการลงโทษ
การสร้างวินัย

การสร้างวินัยเชิงบวก
คือ การปลูกฝังเด็กให้มีพฤติกรรมที่ดีโดยผู้ใหญ่
ไม่ใช้ความรุนแรง และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของเด็ก เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ความเชื่อมั่น
ในตนเอง เข้าใจพฤติกรรมของตนเอง ปลูกฝังให้เด็ก
มีกระบวนการคิดเชิงบวกและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ได้ด้วยตนเองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งต่างจาก
การลงโทษทีม่ งุ่ เน้นเพียงแค่ควบคุมพฤติกรรมของเด็ก
ในขณะนั้น









พูดคุยตกลงกันถึงกฎระเบียบทีค่ วรปฏิบตั ิ
ปลูกฝังการมีวินัยในตนเอง สามารถคิด
ได้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรทำ�
เคารพในเด็กและมองในด้านบวก
เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
คุณครูคอยรับฟังปัญหาของเด็กและเป็น
ตัวอย่างที่ดี
กระทำ�ต่อเด็กโดยปราศจากความรุนแรง
ทั้งทางวาจาและการกระทำ�
บอกถึงผลเสียเมื่อเด็กพูดคุยกันในห้อง
ว่าจะเป็นการรบกวนสมาธิเพื่อนคนอื่น

การลงโทษ









ข่มขู่หรือบอกห้ามทำ�สิ่งใด โดยไม่บอก
เหตุผล
สอนเด็กให้ทำ�ดีเฉพาะตอนที่อาจจะ
ถูกจับได้ว่าทำ�ผิด
ไม่เคารพเด็กและมองในด้านลบ
การให้ความสำ�คัญกับเด็กเฉพาะกลุ่ม
คอยจับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลา
จนทำ�ให้เด็กเมินเฉย และไม่ยอมรับฟัง
คุณครูอีกต่อไป
คุณครูแสดงความก้าวร้าวรุนแรง
หรือมีพฤติกรรมโกรธเกี้ยวต่อเด็ก
บังคับให้เด็กทานหรืออมในสิ่งที่ไม่ชอบ
(เช่น บอระเพ็ดหรือมะระ)
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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กิจกรรม รักฉันรักเธอ

ใบงาน รักฉันรักเธอ

วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักชื่นชมตนเอง เกิความมั่นใจในความสามารถของ
ให้นักเรียนวาดรูปตนเองพร้อมทั้งเขียนบอกความดีที่เคยได้ช่วยเหลือ
ตนเองที่มีอยู่ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจน เพื่อนๆ และวาดรูปเพื่อนพร้อมเขียนบอกความดีที่เพื่อนๆเคยช่วยเหลือเรา
การฝึกให้เด็กชื่นชมและเคารพบุคคลอื่น เป็นการสร้างพื้นฐานวินัยเชิงบวก
ให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
รักฉัน
รักเธอ
อุปกรณ์
1. เอกสารใบงานรักฉันรักเธอ
2. ดินสอและดินสอสี
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
1. คุณครูกล่าวให้เด็กนักเรียนได้ทบทวนตนเองว่า ตนเองนัน้ มีความดีหรือ
มีความภูมใิ จอย่างไรบ้างทีเ่ คยได้ชว่ ยเหลือเพือ่ นร่วมชัน้ ในทางกลับกัน
ให้นกั เรียนคิดว่าแล้วมีเพือ่ นคนไหนทีเ่ คยให้ความช่วยเหลือตนเองบ้าง
ให้ เ ด็ ก วาดรู ป ตนเองและเพื่ อ นที่ ต นเองชื่ น ชม พร้ อ มเขี ย นสิ่ ง ที่
ภาคภูมิใจในตนเองและเพื่อน
2. คุณครูแจกอุปกรณ์ประกอบด้วยใบงานรักฉันรักเธอและดินสอสีให้
นักเรียนทุกคน
3. จับเวลาในการทำ�กิจกรรมประมาณ 20 นาที
4. เมื่อเสร็จแล้ว เปิดโอกาสให้เด็กในการนำ�เสนอผลงาน เพื่อให้เพื่อน
ร่วมชั้นเรียนได้ร่วมกันชื่นชมในความดีของเพื่อนแต่ละคน
5. ให้คุณครูกล่าวชื่นชมเด็กนักเรียนทุกคน พร้อมกล่าวสนับสนุนในสิ่ง
ที่นักเรียนได้ทำ�ดีแล้วและขอให้เด็กได้ทำ�ความดีต่อไป
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ความดีที่ฉันภูมิใจ
ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆ

ขอชื่นชมเธอที่คอยช่วยเหลือ
ฉันมาตลอด

กิจกรรม สร้างนางฟ้า
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน
ให้เด็กได้ตระหนักรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พร้อม
2. คุ ณ ครู บ อกกติ ก าการเล่ น โดยจะมี ก ารแจกบั ต รคำ � พฤติ ก รรม
ทัง้ ให้เด็กได้รว่ มกันเสนอแนะวิธกี ารจัดการ หาทางออกของพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ
ไม่พึงประสงค์ให้กลุ่มละคำ� 
ประสงค์นั้นๆ   เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีวินัย ปฎิบัติตามกฎระเบียบและรู้วิธี
3. ให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติตามบัตรคำ�พฤติกรรม
การแนะนำ�เมื่อเพื่อนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ไม่พึงประสงค์ที่กลุ่มตนเองได้รับ
4. เมื่อกลุ่มหนึ่งแสดงเสร็จ ให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นร่วมกันทายว่าบัตรคำ�
อุปกรณ์
พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ทไี่ ด้รบั คือคำ�ว่าอะไร พร้อมทัง้ ให้แต่ละกลุม่
1. บัตรคำ�พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ประกอบด้วย
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าควรจะจัดการกับพฤติกรรมดังกล่าว
ทำ�ลาย/ค้นสิ่งของ/ลักขโมยของเพื่อน
ชอบรังแกเพื่อน
อย่างไร
5. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันโหวตว่าวิธีการจัดการกับพฤติกรรม
ส่งเสียงดังพูดคุยในห้องเรียน
ก้าวร้าว แสดงท่าทางไม่พอใจครู
ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มใดสามารถจัดการกับปัญหาได้ดีที่สุด
แซวครู พูดจากวนครูด้วยถ้อยคำ�หยาบ
นำ�อุปกรณ์เสริมสวยมาแต่งในโรงเรียน
นำ�ขนมมาทานในห้องเรียน
ไม่รับผิดชอบงาน

ลุกเดินไป-เดินมาขณะครูสอน
ทิ้งขยะในที่ห้ามทิ้ง
ไม่รว่ มกิจกรรมของโรงเรียน

ไม่ชว่ ยเพือ่ นทำ�เวรความสะอาดห้องทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

กลไกของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการรังแกกัน
ตามปกติแล้ว การรังแกกันมักจะไม่เกิดขึน้ จากคนจำ�นวนมากทีเ่ กาะกลุม่
กันเป็นอย่างดี แต่จะเกิดจากคนจำ�นวนเพียงสองสามคน โดยจะมีผู้นำ�คอย
บงการอยู่ แต่การรังแกกันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมกลุ่มแน่นอน และมีอิทธิพล
ต่อนักเรียนคนอื่น ๆ ในทิศทางต่าง ๆ กัน ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของกลไก
กลุ่มบางแบบ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมการรังแกกันของนักเรียน

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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- การแพร่เชื้อทางสังคม นักเรียนบางคนอาจได้รับอิทธิพลให้เข้าร่วม
ในการรังแกเพื่อนหากคนที่รังแกป็นคนที่มีคน
ชื่นชอบมาก หรือเป็นคนที่เขานิยมนับถือ นักเรียนที่ “ติดเชื้อ” ของการ
รังแกกันนี้ มักจะเป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยมัน่ ใจในตนเอง และอยากแสดงออกให้คนอืน่
เห็นและยอมรับด้วย
- หากครูหรือนักเรียนคนอืน่ ๆ ไม่พยายามป้องกันการรังแกกัน นักเรียน
ที่รังแกเพื่อนอาจได้รางวัลทางใจจาก “ชัยชนะ”
ที่ เขาได้ รั บ จากการรั ง แกเพื่ อ น และมี ส่ ว นสนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นที่
“เป็นกลาง” ลดการยับยั้งความก้าวร้าวของตนเองลง และเริ่มลงมือรังแก
เพื่อนด้วย
- หากมีคนจำ�นวนมากขึ้น ร่วมกันทำ�พฤติกรรมบางอย่างเช่น การ
รังแกกันนี้ คนแต่ละคนจะรู้สึกผิดหรือมีส่วนรับผิด
ชอบน้อยลงเรื่อย ๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ นักเรียนที่ตามปกติเป็นคนใจดีก็
อาจได้รับอิทธิพลจากการรังแกที่ตนเองพบเห็นและเริ่มลงมือรังแกเพื่อนบ้าง
โดยไม่ได้รู้สึกอะไร
- การรับรูเ้ กีย่ วกับตนเองของผูก้ ระทำ�ทีค่ อ่ ย ๆ เปลีย่ นแปลงไป หากเด็ก
ที่ถูกรังแกต้องเผชิญกับการถูกทำ�ร้ายและดูถูก
เหยียดหยามอยูต่ ลอดเวลา การรับรูต้ นเองจะเปลีย่ นไป เริม่ มองว่าตนเอง
“เกือบจะเหมือนคนทีร่ อ้ งขอให้คนอืน่ มารังแก”  หรือเป็นคนไร้คา่ ลักษณะเช่น
นี้ก็จะยิ่งทำ�ให้คนที่รังแกลดความรู้สึกผิดลงไปอีก
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Bystander คือกลุม่ นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์รงั แกกัน จะมี
พฤติกรรมต่างกันดังนี้
1. เข้าร่วมรังแกผู้ถูกรังแกด้วยกัน
2. สนุกที่ได้ดูเหตุการณ์ แต่ไม่ได้ช่วยเหลือ
		 ผู้ถูกรังแก
3. ไม่ ช อบการรั ง แกกั น แต่ ไ ม่ ท ราบว่ า จะช่ ว ยเหลื อ
		 อย่างไร
4. ข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกรังแก

กิจกรรม เข้าใจกันมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของ Bystande หรือกลุ่มนักเรียนที่อยู่ใน
เหตุการณ์รังแกกัน ว่าส่งผลทำ�ให้การรังแกกันยังมีผลต่อเนื่องอยู่อย่างไร

1.3 กลุม่ เด็กผูห้ ญิง ป.3 เป็นเพือ่ นกันตัง้ แต่สมัย ป.1 อยูม่ าวันหนึง่
นาํ้ ค้างบอกเพือ่ คนอืน่ ไม่ให้เป็นเพือ่ นกับนาํ้ ฝน เด็กผูห้ ญิงคนอืน่
ตกลงและเลิกไปกินข้าวและไม่เล่นกับนํ้าฝน นํ้าฝนไม่ทราบ
เหตุผลและร้องไห้ด้วยความเสียใจ (การรังแกกัน)
1.4 ระหว่างทางกลับบ้าน เจมส์ถูกโตโต้ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายตัวใหญ่
อุปกรณ์
ผลั ก ใส่ ถั ง ขยะและให้ เจมส์ เ อาขนมมาให้ พ รุ่ ง นี้ โตโต้ ขู่ ว่ า
1. บัตรคำ�
ห้ามบอกใครถ้าไม่อยากมีเรื่องวุ่นวายมากขึ้น (การรังแกกัน)
2. ฟลิปชาร์ต หรือกระดานดำ�
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำ�เสนอคำ�ตอบของกลุ่มตนเอง
3. ปากกาเมจิก หรือ ชอล์ก
3. บรรยายให้นกั เรียนฟังสัน้ ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งการรังแกกัน และแนะนำ�ให้
นักเรียนฟังถึงการแสดงบทบาท 5 แบบ ดังนี้
3.1 ผู้รังแกคนอื่น
วิธีดำ�เนินกิจกรรม
3.2 ผู้ถูกรังแก
1. แบ่งนักเรียนในชัน้ เรียนออกเป็น 5 กลุม่ ให้นกั เรียนสนทนาแลกเปลีย่ น
3.3 Bystander ( กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์รังแกกัน)
สถานการณ์ตอ่ ไปนีว้ า่ เป็นการรังแกกันหรือไม่ ถ้าเป็นในฐานะผูเ้ ห็นเหตุการณ์
3.4 นักเรียนที่ช่วยเหลือผู้รังแก
จะสามารถทำ�อย่างไรเพื่อช่วยเด็กนักเรียนที่ถูกรังแก
3.5 นักเรียนที่อ่อนโยนและกล้าหาญ
1.1 แซลลี่กับลินดากำ�ลังนั่งเล่นชิงช้า เด็กผู้ชายสองคนมาขอว่า
4. แบ่งนักเรียนเป็นห้ากลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มรับบทบาท ผู้รังแกคนอื่น
อยากจะเล่นบ้างแต่แซลลีแ่ ละลินดาตอบว่าไม่และเล่นชิงช้าต่อ
เด็กผู้ชายสองคนโกรธ โวยวายและไปฟ้องครู (ความขัดแย้ง) ผู้ถูกรังแก  Bystander  ผู้ช่วยเหลือผู้รังแก  นักเรียนที่อ่อนโยนและกล้าหาญ
1.2 ป้อมทำ�ดินสอหายและเห็นจิมมีก่ �ำ ลังใช้อยู่ ป้อมขอคืนแต่จมิ มี่
บอกว่าเป็นของตนเองเพราะว่าเห็นอยู่ที่พื้น ป้อมเลยเอา
ยางลบของจิมมี่ไปทิ้งถังขยะ (ความขัดแย้ง)
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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5. นำ�บัตรคำ�คุณลักษณะดังต่อไปนีว้ างไว้หน้าห้อง ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่
สลับกันส่งตัวแทนออกมาเลือกบัตรคำ�ที่ตรงกับบทบาทของกลุ่มตนเอง
มนุษยสัมพันธ์ดี
ปล่อยข่าวลือ
ทำ�ร้ายคนอืน่

เคารพคนอื่น

เหน็บแนมคนอืน่

ยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน

ยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน

ไม่ให้เข้ากลุม่

ต้องการช่วยเหลือ

รู้สึกแย่กับการรังแกกัน

กลัวแต่ไม่กล้าช่วย

สับสนเวลาเจอเหตุการณ์รังแกกัน

สนุกที่ได้ดูเหตุการณ์

รังแกคนอื่นตามที่ถูกบอก

ช่วยผู้รังแก

มีความกลัว

รับโทษแทนเพือ่ นไม่มนั่ ใจ

เพื่อนน้อย

ร้องไห้ง่าย

เงียบๆ

ไม่ค่อยบอกความต้องการ

6. ครูให้แต่ละกลุ่มระดมความเห็นในหัวข้อต่อไปนี้
		  บอกเกีย่ วกับเพือ่ นทีด่ ขี องเราและคุณลักษณะทีเ่ ราชอบในตัวเขา
		  บอกถึงการกระทำ�ที่เป็นการรังแกกัน
		  บอกถึงวิธีการที่ช่วยให้เพื่อนที่เศร้าเสียใจรู้สึกดีขึ้น
		  บอกถึงสิง่ ทีน่ กั เรียนสามารถทำ�ได้เวลาทีเ่ จอการรังแกกันในโรงเรียน
		  บอกถึงความรูส้ กึ คับข้องใจ หรือปัญหาทีเ่ คยพบจากการรังแกกัน
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7. ให้แต่ละกลุม่ นำ�เสนอบัตรคำ�ทีก่ ลุม่ ของตนเองเลือก พร้อมกับคำ�ตอบ
ของกลุ่มจากที่ได้ระดมความเห็น
8. หลังจากที่ได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน
เหตุการณ์การรังแกกันเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มละ 1 เรื่องและให้แสดงบทบาทโดย
มีผู้รังแก ผู้ถูกรังแก นักเรียนผู้ช่วยเหลือผู้รังแก นักเรียนที่เห็นเหตุการณ์
ให้นักเรียนหาทางออกต่าง ๆ ที่นักเรียนผู้เห็นเหตุการณ์จะสามารถช่วยเหลือ
นักเรียนที่ถูกรังแกได้ โดยครูอาจมอบหมายให้เด็กแต่ละกลุ่มออกมาแสดง
บทบาทสมมติในคาบเรียนครั้งถัดไป
9. สรุปความช่วยเหลือทีน่ กั เรียนเสนอมาในชัน้ เรียน รวมถึงข้อคิดว่าการ
ทีผ่ อู้ ยูใ่ นเหตุการณ์ได้ให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์เปลีย่ นไปได้ และนักเรียน
สามารถหยุดการรังแกกันได้

นักเรียนที่รู้สึกว่าตนเองมีความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเองและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครู จะกล้าเข้าไปช่วยเหลือ
ในเหตุการณ์รังแกกันได้มากกว่านักเรียนที่ขาดความมั่นใจ
และขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับครู จึงควรให้ความสำ�คัญกับ
ความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนรวมถึงส่งเสริมจุดที่ดี
และความภาคภูมิในในตัวเองของเด็กนักเรียน

บทที่

7

ทักษะชีวิต

พื้นฐานในการ
ป้องกันการรังแกกัน

ในปั จ จุ บั น มี ก ารพู ด ถึ ง เด็ ก ๆ ในยุ ค สมั ย นี้ ที่ อ ยู่ ใ นสมั ย ที่ เร่ ง รี บ
โดยใช้คำ�ว่า the hurried child syndrome หมายถึงภาวะที่เด็ก ๆ ถูกเร่ง
รีบในหลายๆ เรื่อง เร่งรีบ ถูกผลักดันในเรื่องการเรียน อาจแสดงพฤติกรรม
เกินวัย พฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่  ทั้งการพูดจา แต่งหน้า แต่งตัว เนื่องด้วย
เด็กยุคนีม้ สี งิ่ ต่าง ๆ เช่น สือ่ ออนไลน์  เครือ่ งโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เกมออนไลน์
รวมไปถึงการสื่อสารในบ้านที่เร่งรีบในที่ส่งผลให้เด็กวัยเรียน และบุคคลรอบ
ตัวเด็ก มีความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นแต่ก็อาจส่งผลต่อการปรับตัว
ในการใช้ชีวิตเช่น การเกิดกรณีสังคมก้มหน้าเพราะแต่ละคนจะมีโทรศัพท์
ส่วนตัวคนละเครือ่ งและสือ่ สารผ่านหน้าจอของตนเอง(หัทยา ดำ�รงผล 2560)
ส่งผลทำ�ให้เด็กอาจขาดการเรียนรู้ทักษะการดำ�เนินชีวิตผ่านผู้ใหญ่ในบริบท
ของสังคมปัจจุบัน


ทักษะชีวติ คือความชำ�นาญ ในการใช้ความสามารถทางจิตวิทยาหรือ
พฤติกรรมในทางบวกในการที่จะเผชิญชีวิตทุกๆวัน มีการกล่าวถึงโดยทั่วไป
หลากหลายทักษะ เช่น ความอดทนและการฟันฝ่าอุปสรรค   ความยืดหยุ่น
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความปลอดภัย เป็น
ผู้รักการอ่าน ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความสามัคคีแบ่งปัน การอดออม
ความขยัน การรักษาสิทธิตนเอง บอกความต้องการตนเอง และการให้อภัย
แต่อาจแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อง่ายต่อความเข้าใจได้ดังนี้ คือ
		  IQ intelligence quotient คือความฉลาดทางสติปัญญา
		  EQ emotional quotient คือความฉลาดทางอารมณ์
		  adversity quotient คือความสามารถในการจัดการกับปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรค
		  moral quotient คือความมีคุณธรรม
		  social quotient คือทักษะทางสังคม การใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื
     ทักษะต่างๆ เหล่านี้ล้วนสำ�คัญสำ�หรับเด็กวัยเรียนทั้งสิ้นเป็นทักษะสำ�คัญ
ทีเ่ ด็กๆ จะเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบนั ได้ ทัง้ นีค้ รูแต่ละท่านส่วนใหญ่มพี นื้ ฐาน
และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการสอนทักษะชีวิตของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ


คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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ทักษะชีวิตสามารถเรียนรู้ได้ตามธรรมชาติของการดำ�เนินชีวิตใน
 โดยทัว
่ ไปครูสามารถจัดกิจกรรม/ส่งเสริมทักษะชีวติ ของเด็กนักเรียน
ครอบครัวของเด็กแต่ละคน และการสามารถสอนผ่านการชี้แนะระบบการ ในชั้นเรียนได้อย่างไร
เรียนการสอนของครูในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 		  ครูเข้าใจในความแตกต่างทัง้ นิสยั ความสามารถ ความถนัดของ
กิจกรรมชมรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการสอนเฉพาะเรื่องผ่านระบบดูแลช่วย
เด็กแต่ละคน และควรมีทัศนะคติที่ดีต่อการส่งเสริมทักษะชีวิต
เหลือนักเรียน
ของนักเรียนนอกเหนือจากทักษะด้านวิชาการ
		  ครูเป็นแบบอย่างทีส่ �ำ คัญ ให้เด็กและปฏิบตั ติ ามทัง้ ในด้านการพูด
 ทักษะชีวิตที่สำ�คัญต่อพฤติกรรมการรังแกกัน ตามความคิดเห็นของ
กิรยิ ามารยาท พฤติกรรมการแสดงออกทีด่ ี ให้เห็นถึงการกระทำ�
คณะทำ�งาน 3 ลำ�ดับแรก ได้แก่การควบคุมอารมณ์   การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ที่น่ายกย่องดีงาม ตลอดจนเสริมแรง และชักนำ�ให้เด็กปฏิบัติ
และ การแก้ไขปัญหาและหาทางเลือก ส่วนทักษะอื่นๆนั้นก็สำ�คัญในการ
ตามที่ดีต่อไป ไม่เน้นใช้คำ�สั่ง
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนโดยรวม
		  ค้นหาลักษณะที่เด็กภูมิใจ ชื่นชมเด็กให้เกิดความภาคภูมิใจใน
สิ่งที่เด็กทำ�ได้ดี ฝึกให้เด็กคิดด้านบวก มองตัวเองในแง่ดี ครูจัด
 การที่ครูนำ�ทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลจะทำ�ให้
กิจกรรมที่สนุกสนาน ชื่นชม ขอโทษ ขอบคุณ ให้กำ�ลังใจ
เด็กรู้จักและเข้าใจตนเองรับรู้และเข้าใจคนอื่น ทักษะชีวิตจะช่วยสนับสนุน 		  สร้างกิจกรรมให้เด็กได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ในกลุ่มบ่อยๆ โดย
การรับรูเ้ กีย่ วกับความสามารถแห่งตน (Self- efficacy) ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
ประยุกต์ใช้ความรู้ในชั้นเรียนในการทำ�  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เช่น ค่ายหรือวันสำ�คัญ โครงงานหรือโครงการ กิจกรรมอาสา ฯลฯ
(Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ซึ่งช่วย
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพต่าง ๆ นักเรียน 		  ในการเรียน การสอน ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิด
เห็นของตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่ เห็นใจผูอ้ นื่ ฝึกให้
ที่ได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิตจะช่วยลดพฤติกรรมการรังแกและส่งเสริม
เด็กให้อภัยและขอบคุณทั้งตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมที่เหมาะสมตามความคาดหวังทางสังคมต่อไป
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		  การประเมินพฤติกรรมเด็ก เน้นรายบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีพัฒนาการที่ดีตรงตามความต้องการ ของสังคม โดยประเมิน
ความสามารถหรือแนวทางในการเผชิญการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ผู้ประเมินอาจเป็น ครู เพื่อน ผู้ปกครอง หรืออาจให้ผู้เรียน
เป็นคนประเมินตนเอง
		  สำ�หรับเด็กเล็กระดับประถมต้น ครูสามารถฝึกทักษะชีวิตจาก
กิจกรรมง่ายๆทัว่ ไป เช่น กิจกรรมเล่าข่าว ตอนเช้า เพือ่ ฝึกทักษะ
ชีวติ ด้าน คิดวิเคราะห์ กิจกรรมงานเล็กๆน้อยๆในห้องเรียน ลบ
กระดาษดำ� เก็บสมุดการบ้าน เพือ่ ฝึกทักษะรับผิดชอบ  กิจกรรม
ทักทาย สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ เพื่อฝึกทักษะสังคม  กิจกรรม
เข้าแถว เข้าคิว เพื่อฝึกทักษะการรอคอยยับยั้งชั่งใจ
		  สำ � หรั บ เด็ ก ประถมปลายอาจเพิ่ ม เติ ม การสอนกิ จ กรรม
เสริมทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมเฉพาะได้มากขึ้น

การแก้ไขปัญหาการรังแกกัน
(Problem Solving)
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
และการคิดหาทางเลือก
(Problem Solving)
หมายถึ ง การรั บ รู้ ส าเหตุ ข อง
ปั ญ หา วิ ธี ก ารผ่ อ นคลายปั ญ หา
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้
เกิดพฤติกรรมการเบี่ยงเบนไปใน
ทางที่ถูกต้อและเหมาะสม และไม่
เกิดปัญหา

ความสามารถการแก้ไข
ปัญหา และการคิดหา
ทางเลือก (Problem
Solving)มีประโยชน์กับ
เด็กอย่างไร
เด็กสามารถวิเคราะห์ปัญหา
ด้วยได้ตนเอง วิเคราะห์ผลที่
จะเกิดขึน้ ได้ สามารถวางแผน
แก้ไขปัญหา ใช้ข้อมูลที่มี

ครูช่วยให้เด็กเกิดความสามารถการแก้ไขปัญหา และการคิดหาทางเลือก
(Problem Solving) ได้อย่างไร
ให้โอกาสเด็กได้คิดแก้ไขปัญหาอิสระ และให้คิดหลายวิธี ให้คำ�แนะนำ�
ที่ถูกต้อง แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา ชี้ให้เห็นทางเลือก สอนจากปัญหา
ในชีวิตประจำ�วัน

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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กิจกรรมปัญหามีทางแก้
วัตถุประสงค์
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
การแก้ไขปัญหาเป็นทักษะที่สำ�คัญ ส่งผลต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเด็กๆ
1. ครูแบ่งกลุม่ เด็ก 5 – 7 คน แล้วให้เด็กหาปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำ�วัน
จำ�เป็นต้องมีความสามารถการแก้ไขปัญหาทีด่ ี พ่อแม่สว่ นใหญ่จะแก้ไขปัญหา
2. ครูให้เด็กเขียนปัญหาที่ได้บนกระดาษฟลิปชาร์ทของกลุ่มตนเอง
ให้ลูก บางครั้งเมื่อเผชิญปัญหาโดยไม่มีพ่อแม่ก็จะแก้ไม่เป็น หรือใช้วิธีที่ไม่
ให้เห็นเด่นชัด
เหมาะสม เพื่อให้เด็กหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี
3. ครูชวนให้เด็กแต่ละกลุม่ คิดหาสาเหตุทที่ �ำ ให้เกิดปัญหาในปัญหาของ
กลุ่มตัวเอง
อุปกรณ์
4. ครูให้เด็กสรุปสาเหตุของปัญหาและเขียนบนกระดาษฟลิปชาร์ทของ
1. กระดาษฟลิปชาร์ท
กลุ่มตนเอง
2. ปากกาเคมี
5. คุณครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาจากสาเหตุทงั้ หมด
ที่ได้
6. คุณครูให้นักเรียนสรุปวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดและเขียนบนกระดาษ
ฟลิปชาร์ทของกลุ่มตนเอง
7. คุณครูให้นักเรียนเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง และถาม
นักเรียนว่า เพราะอะไร จึงเลือกวิธีแก้ปัญหานี้
8. คุณครูสรุปให้นักเรียน ปัญหาทุกปัญหามีสาเหตุ หลายอย่าง แต่ละ
สาเหตุก็มีหลายวิธีแก้ เลือกวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับตนเอง
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การควบคุมอารมณ์

(Emotional Control)
คือ การเรียนรูท้ จี่ ะจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม
สร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

กิจกรรมชื่ออารมณ์ของฉัน
วัตถุประสงค์
การรับรู้และเรียนรู้อารมณ์ รวมถึงเข้าใจว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น
มีหลายรูปแบบและหลายที่มา จะทำ�ให้นักเรียนมีการแสดงออกทางอารมณ์
ที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดการอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี ไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้อื่น
อุปกรณ์
1. กระดาษฟลิปชาร์ทและปากกาเคมี
2. รูปภาพประกอบ

วิธีดำ�เนินกิจกรรม
1. คุณครูถามนักเรียนว่า รู้จักอารมณ์ไหม อารมณ์ มีอะไรบ้าง
2. คุณครูให้นักเรียนเขียนอารมณ์ในกระดานดำ�หรือฟลิปชาร์ท
3. คุณครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่า อารมณ์มีหลายอย่าง
4. คุณครูออกมาขีดเส้นใต้อารมณ์ทที่ �ำ ให้มคี วามสุข และวงกลมอารมณ์
ที่ทำ�ให้มีความทุกข์
5. คุณครูให้นักเรียนดูภาพความโกรธ   (ภาพที่1)
6. คุณครูถามนักเรียนว่ารู้ได้อย่างไรว่าโกรธ
7. คุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียน 4-5 คน แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคำ�ถาม
ว่าดังนี้    
- ความโกรธดีหรือไม่ดี
    - ความโกรธมีผลเสียอะไรบ้าง
  
- จะควบคุมความโกรธได้อย่างไร
  
- เราจะไม่ทำ�ให้เพื่อนโกรธได้อย่างไร
โดยให้เขียนลงกระดาษฟลิปชาร์ท
8. คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอหน้าชั้น
9. สรุปการจัดการความโกรธให้นักเรียนอีกครั้ง

ภาพที่1
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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การส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น

(Empathy)

ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง การรับรู้และเข้าใจในความรู้สึกนึกคิด
อารมณ์และความต้องการของผูอ้ นื่ ทีก่ �ำ ลังประสบเหตุการณ์ตา่ งๆ ซึง่ ความ
เห็นอกเห็นใจ เป็นจุดเริม่ ต้นในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ควรพัฒนา
และส่งเสริมตั้งแต่วันเด็ก เด็กที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะมีความเข้าใจ
ผู้อื่น ก็จะช่วยเหลือผู้อื่น มีนํ้าใจเผื่อแผ่ แบ่งปัน และไม่รังแกคนอื่น ส่วน
เด็กทีช่ อบรังแกเพือ่ นจะขาดทักษะในเรือ่ งความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ขาดการ
รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
เด็กที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 เกิดคุณธรรมความเมตตา
 เกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือเกือ
้ กูล
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ การแบ่งปัน
 เกิดความเกรงใจผู้อื่น
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เด็กที่ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 เห็นแก่ตัว ไม่เกรงใจคนอื่น
ทำ�อะไร
 ไม่คำ�นึงถึงความรู้สึกคนอื่น
 ไม่รับรู้ความรู้สึกคนอื่น คิดก่อนทำ�

คุณครูช่วยให้เด็กเกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ได้อย่างไร
 คุณครูเป็นแบบอย่างให้เด็กได้เห็น
และเรียนรู้
 คุณครูให้โอกาสเด็กได้ช่วยเหลือเพื่อน
ในห้องเรียนหรือคนอื่นๆ
 คุ ณ ครู ใ ห้ เ ด็ ก เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจความรู้ สึ ก
ของตัวเอง เริ่มจากความรู้สึกตัวเองก่อน
 คุณครูสะท้อนความรู้สึกของเด็ก
ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นคำ�พูด
 ให้เด็กฝึกคิดในมุมมองของผู้อื่น หรืออยู่
ในสถานการณ์เดียวกันกับผู้อื่น
ให้รับผิดชอบการกระทำ�ของตัวเอง
ให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเอง

กิจกรรมเชื่อใจเขาใจเรา
วัตถุประสงค์
การสอนให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นนั้น ทำ�ให้เด็กเข้าใจอารมณ์และ
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอภาพและผลการระดมความคิดของ
ความรู้สึกของผู้อื่น ในเหตุการณ์ที่เขาประสบพบเจอ ทำ�ให้มีความคิดและ กลุ่มตนเองในกลุ่มใหญ่
พฤติกรรมเปลี่ยนไป ส่วนหนึ่งทำ�ให้เด็กอยู่ร่วมกับสังคมได้ดี คิดถึงความรู้สึก
5. คุณครูสรุปกิจกรรม    การที่เรามีความเข้าใจ หรือความรู้สึกร่วมกับ
คนอื่นก่อนที่จะทำ�อะไร เพื่อฝึกการคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นในสถานการณ์ที่ คนอื่น เรียกว่า ความเห็นอกเห็นใจ
เขาเผชิญและบอกข้อดีของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
6. คุณครูถามนักเรียนในกลุ่มใหญ่ในประเด็น   ในชีวิตประจำ�วันเรา
มีความเห็นอกเห็นใจใครบ้าง เรื่องอะไร  (ขอเป็นเพื่อนๆ ในชั้นเรียน )
อุปกรณ์
7. คุณครูถามนักเรียนในกลุม่ ใหญ่ในประเด็น ข้อดีของการเห็นอกเห็นใจ
มีอะไรบ้าง
1. ภาพแสดงอารมณ์ความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ
2. กระดาษฟลิปชาร์ทและปากกาเคมี
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
1. คุณครูชวนนักเรียนทำ�กิจกรรมโดยแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็นกลุ่ม
กลุ่มละ 5 – 7 คน
2. คุณครูให้นักเรียนดูภาพ ที่คุณครูเตรียมมาให้
3. เมื่อดูภาพแล้ว ให้ตั้งคำ�ถามนักเรียนและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดม
ความคิดในประเด็นคำ�ถามต่อไปนี้
- คนในภาพนั้นมีความรู้สึกอย่างไร
- เรารู้ได้อย่างไรว่าเขามีความรู้สึกนั้น
- เรารู้สึกอย่างไรกับคนในภาพ
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง

เพื่อป้องกัน
และแก้ ไขการรังแกกัน
ในโรงเรียน

การให้ผปู้ กครองเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมตัง้ แต่เริม่ ต้นการดำ�เนินงาน
ป้องกันและแก้ไขการรังแกกันในโรงเรียน   จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ เพิ่ม
ความรู้สึกมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของ  ซึ่งมีความสำ�คัญในการลดและป้องกัน
การรังแกกันในโรงเรียนอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น การเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำ�เนินงาน เสนอความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบ มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ มีการประชุมกับผู้ปกครองและตัวแทนเป็นระยะ เพื่อให้ข้อมูลความรู้
และรับเอาความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้

ผู้ปกครองควรได้รับความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหา
การรังแกกัน รวมถึงบทบาทของครอบครัวที่มีส่วนทำ�ให้เกิดปัญหาและ
มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การให้ความรู้ผ่านการ
ประชุมผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom
meeting ) กิจกรรมตามบริบทโรงเรียนที่มีอยู่   แผ่นพับ   จดหมายข่าว  
เวปไซต์ของโรงเรียน ฯลฯ
ความรู้และเนื้อหาสำ�คัญที่ผู้ปกครองควรได้รับ
 นโยบายและการจั ด การของโรงเรี ย นต่ อ ปั ญ หาการรั ง แกกั น
ช่องทางสือ่ สารระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว เพือ่ ให้ผปู้ กครองมีสว่ น
ดูแลและแก้ไขพฤติกรรมเด็ก โดยเฉพาะเด็กกลุม่ เสีย่ งทีใ่ ช้ความรุนแรง
 ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาการรังแกกัน และความรู้อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
 บทบาทของครอบครั ว ที่ สำ � คั ญ ในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการ
รังแกกัน ได้แก่ ทักษะการเลี้ยงดู (Parent training) : การเลี้ยงดูที่
เหมาะสม วินยั เชิงบวก เพือ่ ลดความรุนแรงในครอบครัว วิธกี ารลงโทษ
เด็กที่ไม่เกินกว่าเหตุ ความสัมพันธ์ในครอบครัว (child parent
interaction) และบรรยากาศในครอบครัว เพือ่ ช่วยเสริมภูมคิ มุ้ กันให้
เด็กได้ดี
 การดูแลช่วยเหลือและบทบาทครอบครัวเมือ
่ ลูกเป็นผูร้ งั แก ผูถ้ กู รังแก
และ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รังแกกัน
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
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ข้อควรระวัง
 การประชุ ม สื่ อ สารกั บ ผู้ ป กครอง ควรมุ่ ง เน้ น การสร้ า งความเข้ า ใจ
 ระมัดระวังการสื่อสาร และการพูดคุยติดต่อประสานกับผู้ปกครองที่
ส่งเสริมความร่วมมือ รับฟัง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิด อาจทำ�ให้เกิดความไม่รว่ มมือและต่อต้าน เช่น การทำ�ให้ผปู้ กครองรูส้ กึ อับอาย
เห็นและร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ ลดการวิจารณ์การจัดการ เสียหน้า การเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ของโรงเรียน

แหล่งข้อมูลสำ�หรับประชาสัมพันธ์
และสื่อสารกับผู้ปกครอง
แผ่นพับ
เรื่อง พ่อแม่ ผู้ปกครองช่วยได้อย่างไร...
เมื่อมีการ...รังแกกันในโรงเรียน
จาก (ภาคผนวก)
ภาพ Infographic
จาก website
www.smartteen.net

Fabebook page ชื่อ
STOP Bullying เลิฟแคร์ ไม่รังแกกัน
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คู่ มื อ รั บ สถานการณ์ เ ด็ ก รั ง แกกั น ในโรงเรี ย น
สำ�หรับพ่อแม่ที่ลูกถูกรังแก : ลูกฉันถูกรังแกทำ�
อย่างไรดี
จาก website http://resource.thaihealth.
or.th/library/11161
หรือ

คลิปวิดีโอ
เรือ่ ง “ครอบครัวมีสว่ นต่อการรังแกกัน”
จาก website http://stopbullying.
lovecarestation. com/video-clip/
หรือ

คูม่ อื สถานการณ์เด็กรังแกกันในโรงเรียน สำ�หรับพ่อแม่ทลี่ กู ถูก
รังแก : ขอคุยกับครูเมื่อลูกถูกรังแก
หรือ
จาก website http://resource.thaihealth.or.th/library/11152
การเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขการรังแกกันในโรงเรียน  
คือ ปัจจัยสำ�คัญในการลดและป้องกันการรังแกกันในโรงเรียนที่สำ�คัญ
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เด็กที่มี

ความต้องการ
พิเศษ
การถูกกลัน่ แกล้ง/รังแก สำ�หรับเด็กพิเศษอย่างมาก เด็กได้รบั ความกดดัน
และ เก็บความกดดันเกิดความตึงเครียดทำ�ให้ไม่อยากไปโรงเรียน เกิดความ
หวาดกลัว ขาดความมั่นใจ เสียปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเสียการเรียน เด็กได้รับ
ความกดดันและเก็บความกดดันนั้นไว้จนบางครั้งอาจเกิดการตอบโต้อย่าง
รุนแรงที่คาดไม่ถึงก็ได้
การถูกรังแกของเด็กพิเศษที่อยู่ในสถานศึกษา มักส่งผลต่อการเรียนรู้
และการอยูใ่ นสังคมโรงเรียน มักส่งผลรุนแรง เช่น เคียดแค้น ซึมเศร้า ลาออก
หรือแม้แต่ลุกขึ้นมาทำ�ร้ายคนอื่น เผาโรงเรียนดังข่าว หลายกรณีพบว่า
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นผู้รังแกเอง เพราะมักเป็นกลุ่มที่มีทักษะทาง
สังคมหรือการจัดการอารมณ์ไม่สมวัย

การจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือเด็กพิเศษ
กิจกรรมควรมุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เข้าใจและ
ยอมรับความต่าง มีทักษะการเข้าสังคมที่ดีขึ้น ผู้บริหารต้องทำ�ความเข้าใจ
กับครู นักเรียนปกติและผูป้ กครองของนักเรียนปกติให้เข้าใจถึงลักษณะอาการ
และพฤติกรรมของเด็กพิเศษด้วย  

แนวทางในการจัดกิจกรรม
ระดับอนุบาล จัดกิจกรรมสร้างการรับรูเ้ บือ้ งต้น เช่นการเล่านิทานต่าง ๆ
โดยสอดแทรกความหมายของการรังแกกันให้เด็กเล็กเข้าใจว่าการรังแกกัน
เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นเพื่อนกันต้องรักกัน
ระดับประถม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ การตระหนักถึงผลกระทบต่อ
การรังแกกัน เช่น จัดนิทรรศการรณรงค์ยตุ กิ ารรังแกกัน จัดการประกวดเขียน
เรียงความ ทักษะการเป็นเพื่อน และการแก้ปัญหาด้วยกัน
ระดับมัธยม จัดกิจกรรมเน้นการมีสว่ นร่วม ให้นกั เรียนได้มบี ทบาทในการ
ช่วยเหลือต่อต้านการรังแกกัน และช่วยเหลือผูท้ มี่ แี นวโน้มเป็นเหยือ่ ของการ
ถูกรังแก ตั้งกล่องรับข้อความ “แจ้งเหตุการณ์การรังแกเพื่อน”

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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การเลือกเพื่อนช่วยดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การเลือกเพื่อนช่วยเพื่อน
(Buddy)

การสอนด้วยวิธกี ารให้เพือ่ นช่วยเพือ่ นเป็นวิธกี ารทีม่ งุ่ ให้นกั เรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึน้   โดยมีเพือ่ นช่วยเหลือ
และคอยกระตุ้น เพื่อให้สามารถเรียนรู้หรือร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคนอื่นๆได้

หลักการเลือกคู่เพื่อนช่วย
เพื่อน (Buddy)สำ�หรับเด็ก
พิเศษ

-

ข้อควรระวัง
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

มีความสามารถทางการเรียนที่สูงกว่า
มีความสมัครใจ พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อน
เข้มแข็ง กล้าพูด กล้าแสดงออก
สามารถรับผิดชอบตนเองได้ดี
มีความอดทน ใจเย็น

การนำ�วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ในการแก้ปัญหา ผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจแก่เพื่อนนักเรียนที่ช่วยสอน
อาจต้องใช้หลายเทคนิคสำ�หรับเด็กเล็ก อย่าลืมชื่นชม หรือ แสดงให้เห็นถึงความเสียสละเป็นสิ่งที่ครูยกย่อง

เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี)
ลักษณะปัญหาทั่วไป

ลักษณะ
ที่จะทำ�ให้ถูกรังแก
กิจกรรมการช่วยเหลือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อวัยวะต่าง ๆ เคลื่อนไหวไม่ประสานงานกัน
จดจำ�ตัวเลขที่คล้ายกันไม่ได้ เช่น 6 และ 9, 3 และ 5
แก้โจทย์ปัญหาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้ช้าหรือทำ�ไม่ได้เลย
เขียนหนังสือกลับด้าน การสะกดคำ� ไม่สามารถคิดและเขียนไปพร้อมกันได้
อ่านหนังสือไม่ได้หรืออ่านได้ช้าเนื่องจากต้องสะกดเป็นคำ� ๆ
จับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้ อ่านแล้วไม่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ไม่ใส่ใจรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรืออาจช่างสังเกตและให้ความสนใจต่อสิ่งต่าง ๆ มากเกินไป

1. หลีกเลี่ยง ไม่ช่วยทำ�งานกลุ่มเนื่องจากตนเองอ่าน เขียนไม่คล่อง
2. ปฏิเสธทุกครั้งเมื่อสนทนากับเพื่อน “ทำ�ไม่ได้” “ไม่รู้”
3. หงุดหงิด ก้าวร้าวได้ง่าย
1. ผู้สอนมอบหมายหน้าที่ที่ไม่เน้นทักษะการอ่าน เขียน ในกิจกรรมงานกลุ่ม
2. จับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy)
3. จัดทำ�หนังสือเสียงเพื่อใช้กับเด็กที่ขาดทักษะทางการอ่าน สอนเสริมในทักษะที่เด็กยังบกพร่อง
เช่น การสะกดคำ� การอ่าน หรือการเขียน
4. จัดกิจกรรมที่ทำ�ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ
5. กิจกรรมปรับอารมณ์
- ผู้สอนให้เด็กจับคู่กัน นึกถึงเหตุการณ์ที่ทำ�ให้เครียดและมีวิธีจัดการความเครียดอย่างไร?
- แต่ละคู่เลือกวิธีที่น่าสนใจและทำ�ได้ผล นำ�เสนอ 1 วิธี
- จากนั้นใช้เพลง “ดั่งดอกไม้บาน”  
ดูคลิปฝึกหายใจการผ่อนคลายความเครียดพร้อมปฏิบัติตาม จาก QR Code
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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เด็กออทิสติก
ลักษณะปัญหาทั่วไป

1.
2.
3.
4.

การสร้างความสัมพันธ์กับคนและสิ่งที่อยู่รอบตัว
การพูดและภาษา มักใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูด
พัฒนาการไม่สมวัย เช่น เล่นกับใคร ไม่เป็น อยู่ในโลกของตัวเอง
การแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งที่อยู่รอบตัว เช่น การแสดงพฤติกรรมซํ้า ๆ เปลี่ยนแปลงได้ยาก

ลักษณะ
ที่จะทำ�ให้ถูกรังแก

1.
2.
3.
4.
5.

เด็กเล่นกับเพื่อนไม่เป็น เล่นรุนแรง
ไม่รู้จักการรอคอย แย่งของเพื่อน
พูดสะท้อน พูดเลียนแบบ พูดแต่เรื่องของตนเอง (เรื่องที่ตนเองสนใจ)
การเคลื่อนไหวงุ่มง่าม หรือรวดเร็วเกินไป ไม่ระวัง ทำ�ให้เกิดการกระทบกระทั่ง
โมโห ฉุนเฉียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมการช่วยเหลือ
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1. จัดกิจกรรมให้เด็กออทิสติกได้เล่นกับเพื่อน มี Buddy คอยนำ�และแนะ เข้าใจความคิดอารมณ์เพื่อน
ฝึกการรอคอย ฝึกการฟังและการรับรู้อารมณ์
2. กิจกรรมระบายพลังในทางที่สร้างสรรค์ เช่น ออกกำ�ลังกายแสดงท่าทางประกอบเพลง
3. กิจกรรมเกมพันหน้า
- ผู้สอนให้เด็กจับคู่รูปภาพตามสีหน้าที่ผู้สอนแสดงออกมา
- ให้เด็กทำ�สีหน้าและแสดงอารมณ์ตามที่ผู้สอนกำ�หนดให้
- ผู้สอนสรุป โดยการสอบถามแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการแสดงสีหน้าและอารมณ์ พร้อมทั้งบอกวิธีการจัดการตนเอง
ในสถานการณ์นั้น ๆ

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

เด็กบกพร่องทางสติปัญญา
ลักษณะปัญหาทั่วไป

ลักษณะ
ที่จะทำ�ให้ถูกรังแก
กิจกรรมการช่วยเหลือ

1.
2.
3.
4.
5.

การดูแลตัวเองให้ถูกสุขลักษณะในชีวิตประจำ�วัน
การสื่อความหมาย ไม่เข้าใจภาษาที่ซับซ้อน ไม่สามารถตอบโต้ได้
การเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของสังคม

1. การดูแลสุขอนามัยไม่ดี ไม่สะอาด ทำ�ให้ถูกรังเกียจ ล้อเลียน
2. ไม่เข้าใจความหมายที่คนอื่นพูดด้วยหรือเข้าใจไม่ถูกต้อง
3. ถูกชักจูง หรือถูกหลอกไปในทางที่ผิดได้ง่าย เช่น หลอกให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือพูดภาษาไม่ดี (คำ�หยาบ)
1. สอนทักษะการช่วยเหลือตนเอง สุขอนามัยที่ดี ฝึกให้เด็กทำ�เป็นนิสัย เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย อาบนํ้า
ล้างหน้า แปรงฟัน โดยใช้เทคนิค task analysis เช่น การแปรงฟัน
ขั้นที่ 1 ล้างแปรงสีฟัน และบีบยาสีฟันเพียงเล็กน้อยลงบนแปรงสีฟันบ้วนปากด้วยนํ้าเปล่า 1 ครั้ง
ขั้นที่ 2 วางหัวแปรงสีฟัน ไว้กับฟันแล้วเอียงปลายขนแปรงกับเหงือก
ขั้นที่ 3 แปรงเบา ๆ บริเวณผิวด้านนอกของฟันแต่ละซี่ทุกซี่และบนของเหงือกล่าง ใช้เวลาประมาณ 12 ถึง 15 วินาที
ในแต่ละจุด
ขั้นที่ 4 แปรงเบา ๆ บริเวณผิวแปรงด้านในของฟันแต่ละซี่ทุกซี่และบนของเหงือกล่าง ใช้เวลาประมาณ 12 ถึง 15
วินาทีในแต่ละจุด
ขั้นที่ 5 แปรงฟันหน้า
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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เด็กบกพร่องทางสติปัญญา
ขั้นที่ 6 แปรงลิ้น โดยวางแปรงใกล้กับโคนลิ้นแล้วปัดออก จำ�นวน 3 ครั้ง
ขั้นที่ 7 บ้วนปากด้วยนํ้าเปล่า 3 – 5 ครั้ง
ขั้นที่ 8 ล้างทำ�ความสะอาดแปรงสีฟัน เก็บให้เรียบร้อย
ให้ความรู้เพื่อน ๆ หรือบุคคลรอบข้างให้เข้าใจและตระหนักถึงการช่วยเหลือและสอนสิ่งดีๆ ที่ถูกต้องให้กับเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญา เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถแยกแยะถูกหรือผิดได้

เด็กสมาธิสั้น
ลักษณะปัญหาทั่วไป
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

ไม่ทำ�ตามขั้นตอน ชอบทำ�อะไรง่าย ๆ รวบลัด
ไม่มีสมาธิในการทำ�งานนาน ๆ เปลี่ยนกิจกรรมบ่อย ๆ ทำ�งานไม่สำ�เร็จ หลีกเลี่ยง ไมชอบงานที่ต้องใช้ความพยายาม
ลืมง่าย ๆ ลืมสิ่งที่ต้องทำ�หรือสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
วอกแวกง่าย เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น
นั่งเหม่อ ใจลอย ทำ�ของหายบ่อย ๆถะ
พูดแทรก โต้ตอบสวนกลางคัน พูดรบกวน

เด็กสมาธิสั้น
ลักษณะ
ที่จะทำ�ให้ถูกรังแก

กิจกรรม
การช่วยเหลือ

1.
2.
3.
4.

ไม่รอคอยตามลำ�ดับ แซงคิวเพื่อน
หลีกเลี่ยงการทำ�งาน ไม่ช่วยงานเพื่อน (งานกลุ่ม)
ยืมของเพื่อน หยิบใช้ของผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาต
ถูกชักจูงในการกระทำ�ผิดได้ง่าย เพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับ เช่น ท้าตี – ต่อย

1. หากิจกรรมที่ทำ�ให้เด็กจดจ่อหรืออยู่นิ่งได้นาน โดยเลือกให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของเด็ก โดยเฉพาะกิจกรรมเคลื่อนไหว เช่น กระโดดเชือก
ว่ายนํ้า ฟุตบอล
2. มอบหมายหน้าที่ในห้องเรียนให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยจัดทำ�ตารางงาน
ที่ชัดเจนและให้รางวัลโดยการสะสมดาว (สมุดสะสมแต้ม)
3. จัดตารางกิจกรรมชีวิตประจำ�วัน เพื่อให้เด็กทำ�ตามอย่างเป็นระบบ
ทุกๆ วันเหมือนเดิม
4. สอนให้เด็กจัดโต๊ะเรียนทุกวันก่อนกลับบ้าน และให้จัดกระเป๋านักเรียนของตนเอง
ทุกวันก่อนนอน เลือกใช้กล่องดินสอ, กระเป๋านักเรียนที่แบ่งเป็นช่องๆ ไว้แล้ว
อย่างเป็นระเบียบ
5. จัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสม จัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบ โดยลด
สิ่งเร้าหรือสิ่งรบกวนที่มีต่อเด็ก

เด็กสมาธิสั้น

มักพบเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรม
แกล้งรังแกผู้อื่นได้บ่อย
เพราะเล่นแรง

ควบคุมพลังไม่ได้
ยับยั้งตนเองไม่ได้

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

77

กิจกรรมการตระหนักรู้โดยครูนำ�ภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น การยกพวกตีกัน การสูบบุหรี่ ยาเสพติด การช่วยพ่อแม่
ทำ�งานบ้าน การไปวัด การช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนน ฯลฯ และให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพและช่วยกันสรุปว่า
ภาพใดเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำ� ภาพใดเป็นสิ่งดีสมควรทำ�  หลังจากนั้นครูสรุปผลดี ผลเสียของพฤติกรรมนั้น
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

บทที่

10

เด็กทุกคน มีโอกาสเป็นผู้ถูกรังแก
ผู้รังแก และผู้เห็นเหตุการณ์
และได้รับผลกระทบทางจิตใจ ร่างกาย อารมณ์
และปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ได้ ไม่ต่างกัน

แนวทางการจัดการ

ปัญหา

เมื่อพบการรังแกกัน

ลักษณะที่พบในเด็กผู้ถูกรังแก
ผู้รังแก และผู้เห็นเหตุการณ์
ผู้ถูกรังแก
มักจะหวาดกลัว ไม่มั่นใจที่จะเล่าให้ผู้ใหญ่ฟัง เพราะถูกฝ่ายที่แกล้งข่มขู่
ไม่ให้บอกใคร หรือเด็กเองคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีใครช่วยได้ ทำ�ให้เก็บเรื่องนี้ไว้
คนเดียว ผลที่ตามมาทำ�ให้เด็กไม่มั่นใจ มองคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
ไม่ดี เครียดกังวล ซึมเศร้า ไม่ยอมไปโรงเรียน อาจเก็บกดหรือระบาย
ความเครียดของตัวเองออกมาที่บ้าน หากรุนแรงมาก อาจพยายามทำ�ร้าย
ตัวเอง หรือคิดฆ่าตัวตายได้


ผู้รังแก
เด็กกลุ่มนี้อาจมีปัญหาการเรียน สมาธิสั้น ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม
เด็กมักต้องการได้รับการยอมรับ อยากเป็นหัวหน้าเพื่อน หรืออยากได้รับ
ความสนใจจากเพื่อน เพื่อให้ตัวเองมีตัวตน มีอำ�นาจ หากเด็กที่เป็นผู้รังแก
ไม่ได้รับคำ�แนะนำ�ช่วยเหลือที่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขสาเหตุ
ที่ทำ�ให้มีพฤติกรรมแกล้งคนอื่น เช่น โรคสมาธิสั้น การถูกใช้ความรุนแรง
ในครอบครั ว เด็ ก มั ก มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะแกล้ ง คนอื่ น ไปเรื่ อ ยๆ ใช้ วิ ธี แ กล้ ง
ที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมมากขึ้น หรือมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงอื่นๆ
ตามมา เช่น การใช้สารเสพติด โดดเรียน ใช้กำ�ลัง  ทะเลาะวิวาท


ผู้เห็นเหตุการณ์
เด็กที่พบเห็นความรุนแรงจากการแกล้งกัน จะเกิดการเรียนรู้ว่าการไป
แกล้งคนอืน่ นัน้ เป็นเรือ่ งสนุก รูส้ กึ สะใจทีเ่ ห็นฝ่ายโดนแกล้งร้องไห้ หวาดกลัว
และคิดว่าเด็กที่แกล้งเพื่อนดูเจ๋ง มีอำ�นาจ ได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อน
คนอื่น เด็กอาจเปลี่ยนเป็นคนที่ไปแกล้งเพื่อนบ้างเพราะกลัวว่าตัวเองอาจ
โดนแกล้ง เลยต้องทำ�ตัวเป็นพวกเดียวกับฝ่ายที่แกล้ง หรือเพราะอยากรู้สึกดี
กับการที่ทำ�ให้คนอื่นกลัวได้


คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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หลักสำ�คัญ ในการจัดการปัญหาหรือจัดกิจกรรม
เมื่อพบการรังแกกัน
ยึดหลักไม่ต�ำ หนิซาํ้ “No blame approach” ไม่ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา พูดคุย จัดการปัญหาหรือจัดกิจกรรมเมื่อพบการรังแกกัน
 การแก้ปญ
ั หาทีไ่ ด้ผลเน้นการส่งเสริมความเข้าใจและกิจกรรมสำ�หรับ
เด็กทุกคน (universal program) ได้ผลดีกว่าการจัดการเฉพาะคูก่ รณีทร่ี งั แกกัน
 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ทด
ี่ รี ะหว่างเด็กใน ห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา


เป้าหมายทักษะ ของที่เด็กควรได้รับการส่งเสริม
การปรับทัศนคติและความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรังแกกัน
การส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะการเข้าสังคม การจัดการอารมณ์
เช่น การฝึกทักษะการจัดการอารมณ์โกรธ ความคิดลบ ทักษะการสื่อสาร
เชิงบวก เป็นต้น
 การเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง (self-esteem) และค้นหาจุดแข็ง
ให้เป็นประโยชน์  
 แนวทาง/ขั้นตอนการจัดการเมื่อถูกรังแกหรือเมื่อพบเห็นการรังแก
กันที่เหมาะสม



การจัดการปัญหาเมื่อพบการรักแกกัน
ทักษะสำ�คัญที่เด็กควรได้รับการส่งเสริมพัฒนา*
ผู้ถูกรังแก

ผู้รังแกผู้อื่น

การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) เพราะเด็กมัก
รู้สึกถูกทำ�ร้าย ไม่มั่นใจ

ทักษะการจัดการความโกรธ (Anger management)
จัดการอารมณ์ให้เหมาะสม

การเสริมพลังให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง
(Empowerment)

ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เรียนรู้และเข้าใจ
ความรู้สึกคนที่ถูกรังแก
ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem solving skill) ควรส่งเสริม
ทักษะแก้ไขปัญหาทีห่ ลากหลาย เน้นการคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล
เรียนรู้จากการกระทำ�ของตนเอง

ทักษะในการแก้ปญ
ั หา (Problem solving skill)  ส่งเสริม
ทักษะแก้ไขปัญหาทีห่ ลากหลาย เน้นคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล
เรียนรู้จากผลกระทบที่เกิดขึ้น
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เด็กควรได้รับ
ความมั่นใจจากครูถึงความ
ปลอดภัยและการช่วยเหลือ
ของครูเมื่อมีปัญหา

* ครูควรมีการประเมินเด็กตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา ว่าเด็กยังขาดทักษะในด้านใด
บ้าง เพือ่ จะเสริมทักษะในด้านนัน้ ให้แข็ง
แรงขึ้น ซึ่งสามารถประเมินได้จากการ
พูดคุยรายบุคคล ร่วมกับแบบประเมิน/
(ถ้ามี)

การจัดการปัญหา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ครูพบเห็นการรังแกกันด้วยตนเอง
ครูทพี่ บเห็น ควรเข้าไปหยุดเหตุการณ์ในทันทีและสอบถามเหตุการณ์
จากทุกคนทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์ไม่ให้การรังแกนัน้ ดำ�เนินต่อไปได้ และเป็นโอกาส
ที่จะทำ�ให้เด็กผู้รังแกได้ฟังความรู้สึกจากเพื่อนๆ ในเหตุการณ์ จากนั้นให้ครูที่
ดูแลและรู้จักเด็กคู่กรณี เรียกเด็กเข้าไปคุยเพื่อทำ�ความเข้าใจปัญหา และหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ถูกรังแกและผู้รังแก หากพบกรณีมีเด็กที่
เป็นผู้เห็นเหตุการณ์จำ�นวนมาก แต่ไม่ช่วยเหลือเพื่อน หรือรังแกซํ้าด้วยการ
ถ่ายรูป หรือซํ้าเติม ครูควรจัดกิจกรรมสำ�หรับเด็กทั้งชั้นเรียน หรือมีกิจกรรม
รณรงค์เพื่อให้เข้าใจการรังแกกันร่วมกันในโรงเรียน
2. กรณีที่ครูไม่ ได้พบเห็นการรังแกกันด้วยตนเองแต่มี
		 ผู้มารายงานให้ทราบ
		 2.1 รับฟังข้อเท็จจริง
เมือ่ ได้รบั รายงานการรังแกกันไม่วา่ จะมาจากผูพ้ บเห็นเหตุการณ์หรือ
มาจากเด็กผู้ถูกรังแก ให้ครูใช้เวลารวบรวมข้อเท็จจริง ค้นหาสาเหตุที่เด็กถูก
รังแก และดูว่าเด็กคนไหนเกี่ยวข้องบ้าง
		2.2 เข้าไปคุยกับเด็กทั้งสองฝ่าย โดยแยกคุยทีละฝ่าย
เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทำ�การประเมิน
เบื้องต้นว่าเด็กแต่ละฝ่ายยังขาดทักษะในด้านไหน ทำ�ไมเหตุการณ์การรังแก
กันจึงเกิดขึ้น แล้วหาวิธีเสริมทักษะหรือวิธีจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการรังแกกัน
ในครั้งต่อไป

หากเด็กไม่กล้าเล่า
ให้ครูชวนพูดหรือชวนคุย
เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่เด็กก่อน
และให้ความเชื่อมั่นว่าครูสามารถ
ช่วยเหลือหรือช่วยจัดการปัญหาได้
พร้อมทั้งดูลักษณะว่าเข้าข่ายของเด็ก
ที่มักถูกรังแกหรือไม่
เพื่อเสริมทักษะไม่ให้ตกเป็นผู้ถูกรังแก
ในครั้งต่อไป

วิธีจัดการต่อจากทั้งสองกรณี
 เรียกพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุย
- ผู้ถูกรังแก เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและแนะวิธีใน
การเสริมทักษะไม่ให้ลูกตกเป็นผู้ถูกรังแกอีกในครั้งต่อไป เช่น การฝึกทักษะ
การป้องกันตนเอง ทักษะในการแก้ปัญหา ฯลฯ
- ผู้รังแก เพือ่ ให้ผปู้ กครองรับทราบว่าเกิดอะไรขึน้ ให้ทราบว่าการ
รังแกผูอ้ นื่ เป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ และแนะแนวทางดูแลลูกอย่างไรไม่ให้ไปรังแก
ผู้อื่น สอนให้ลูกมีทักษะในการจัดการความโกรธ และให้ทราบว่าเด็กและ
ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบอย่างไรหากมีการรังแกซํ้า
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับผู้ปกครองในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการรังแกกันในโรงเรียน ควรมีการสื่อสารกับผู้ปกครองตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา ถึงนโยบายและมาตรการของโรงเรียน หากเกิดการรังแกกัน
และชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบถึงแนวทางของโรงเรียน ว่าจะมีการเรียก
ผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเมื่อมีเหตุการณ์ทันที หลังจากเข้าไปคุยกับเด็กแล้ว
หรือหากเป็นการรังแกทีร่ นุ แรงจนอีกฝ่ายหนึง่ ได้รบั ผลกระทบทัง้ ร่างกายและ
หรือทรัพย์สิน
 ให้เด็กทบทวนตนเอง
ครูให้เวลาเด็กที่รังแกผู้อื่น 1 สัปดาห์ ในการทบทวนตนเองถึงสิ่งที่กระทำ�ลง
ไปว่าเกิดผลกระทบกับใคร อย่างไรบ้าง ครูหรือผูป้ กครองอาจต้องช่วยนำ�การ
ทบทวนตนเอง
 เรียกติดตาม หลังผ่านไป 1 สัปดาห์ โดยเรียกเด็กทั้งสองฝ่ายเข้ามา
พูดคุยเพื่อติดตามว่ายังมีการรังแกกันเกิดขึ้นอยู่หรือไม่ หากยังพบว่ามีการ
รังแกกันเกิดขึ้น ให้หาแนวทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ เช่น การไม่ให้
มีโอกาสนั่งใกล้กัน หรือมีเพื่อนช่วยดูแลใกล้ชิด (buddy)
 ให้เด็กมีโอกาสขอโทษกันและกัน
บางครัง้ ช่วงเวลาทีร่ อติดตามผล 1 สัปดาห์นนั้ ครูให้เด็กผูร้ งั แกเขียน หรือ
กล่าวคำ�ขอโทษให้เด็กผูถ้ กู รังแก ควรมีการตกลงกติกาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ขึน้ อีก และให้เด็กผูถ้ กู รังแกเขียนหรือพูดสะท้อนความรูส้ กึ ตอนทีถ่ กู รังแก และ
ให้โอกาสเพื่อน โดยมีครูเป็นคนกลาง
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 คอยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าจะไม่มีการรังแกกันเกิดซํ้า
อีกโดยสังเกตจากพฤติกรรมในห้องเรียนของทั้งสองฝ่าย หรือเข้าไปสอบถาม
หลังเลิกเรียน หรือสังเกตขณะทำ�กิจกรรม หรือสอบถามจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
ถึงพฤติกรรมของลูกว่ายังมีปัญหาเรื่องการรังแกอยู่หรือไม่ เพื่อหาแนวทาง
ในการจัดการปัญหาร่วมกัน หากยังมีปญ
ั หาพฤติกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ควรสือ่ สาร
ทำ�ความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงประโยชน์ในการพาเด็กไปตรวจประเมินหา
สาเหตุเพื่อดูแลช่วยเหลือจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือแนะนำ�พ่อแม่
ผู้ ป กครองโทรปรึ ก ษาสอบถามเบื้ อ งต้ น ในการแก้ ไขจากผู้ เชี่ ย วชาญ
เช่น สายด่วนสุขภาพจิต(โทร.1323) website http://stopbullying. love

carestation. com

การสังเกตเบื้องต้นในกรณีที่ควรแนะนำ�ผู้ปกครอง
พาเด็กไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
 ผู้ถูกรังแก
 มีอาการแยกตัวออกจากสังคม
 ไม่เพลินเพลิดกับกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน (อาจเข้าข่ายซึมเศร้า)
หรือพยายามทำ�ร้ายตนเอง
 ผู้รังแก
 มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงขึ้น หรือยากลำ�บากในการปฏิบัติ
ตามกฎกติกาหรือไม่
 มีแนวโน้มควบคุมตัวเองไม่ได้
 ยังคงมีพฤติกรรมต่อเนื่อง

แผนการดูแลและจัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ถูกรังแก และผู้รังแก
 กรณีผู้ถูกรังแก
1. การให้การปรึกษารายบุคคล
2. เสริมทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem solving skills)
ตัวอย่างกิจกรรม “ถ้าถูกรังแก เราจะทำ�อย่างไร?”
3. เสริมทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem)
ตัวอย่างกิจกรรม “การเห็นคุณค่าในตนเอง”

แผนการดูแลและจัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ถูกรังแก
1. การให้การปรึกษารายบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย
- เด็กที่ครูสังเกตว่าจะถูกรังแก โดยการสังเกตอาการต่างๆ เช่น เครียด
ซึมเศร้า ท้อแท้ หมดกำ�ลังใจ กลัว แยกตัว กินข้าวคนเดียว ไม่มีกลุ่ม
แบ่งกลุ่มทำ�งานไม่มีใครเลือก ดูไม่มั่นใจ ฯลฯ
- เด็กที่ครูพบเห็นถูกรังแก
ทักษะที่ครูพึงมี
- การสังเกตอาการ พฤติกรรม อารมณ์เด็กที่ถูกรังแก
- การให้การปรึกษา เช่น การฟังเชิงลึกโดยไม่ตดั สิน การให้การปรึกษา
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- การทำ�กิจกรรมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเองพร้อมอยู่ในสังคมหรือ
โรงเรียนได้ด้วยความมั่นใจ
- การพู ด คุ ย ปรั บ ทั ศ นคติ กั บ เด็ ก และผู้ ป กครองเพื่ อ ชี้ แจงปั ญ หา
และอาการ

 กรณีผู้รังแก
1. วิธีจัดการกับเด็กที่รังแกผู้อื่น
2. เสริมทักษะการจัดการความโกรธ (Anger management)
ตัวอย่างกิจกรรม “เมื่อฉันโกรธ”

วิธีดำ�เนินการ
1. เมื่อเด็กเข้ามาปรึกษาหรือเล่าเหตุการณ์ ครูต้องพยายามหาเวลาว่าง
ในการรับฟัง เพื่อให้เด็กรู้สึกได้ว่าครูเห็นคุณค่าในตัวเขา พร้อมที่จะ
รับฟังปัญหาและเป็นทีพ่ งึ่ ได้ เมือ่ เด็กรูส้ กึ ว่าครูเป็นทีพ่ งึ่ ได้ เด็กก็พร้อม
จะเล่าปัญหาให้ฟัง
2. ครูกระตุน้ ให้เด็กกล้าทีจ่ ะเล่าปัญหาของตนเอง ถามความคิด ความรูส้ กึ
เพือ่ สะท้อนสิง่ นัน้ ออกมา เช่น เราถูกรังแกด้วยเรือ่ งอะไรหรือเหตุการณ์
เป็นอย่างไร ทำ�ไมเพื่อนถึงรังแกเรา ตอนโดนรังแกแก้ไขปัญหา
อย่างไร ต้องการให้ครูชว่ ยเหลืออย่างไรได้บา้ ง ครูคอยสะท้อนความรูส้ กึ
หรือสรุปประเด็น โดยพยายามให้ขอ้ สังเกตทีเ่ กิดขึน้ จริง มากกว่าการ
ตัดสินหรือใช้อารมณ์
3. ครูแสดงความเข้าใจความยากลำ�บากที่เด็กต้องเผชิญ ให้กำ�ลังใจ
4. ให้เด็กฝึกไม่สนใจเหตุการณ์ที่ทำ�ให้ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
ลดลง เช่น คำ�วิพากษ์วิจารณ์  คำ�ล้อเลียน ฯลฯ รวมไปถึงการสอนให้
เด็กรู้จักปกป้องตนเองไม่ให้ถูกรังแกได้ง่าย
คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน
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สิ่งที่ครูสอนให้เด็กควร และไม่ควรทำ�
สิ่งที่ควร (Do)


5. ครูถามถึงจุดเด่นหรือสิ่งที่เด็กสามารถทำ�ได้ดี และมองสิ่งที่เป็น
จุดด้อยในตนเอง ทีอ่ าจทำ�ให้ถกู รังแก หรือสิง่ ทีอ่ ยากจะพัฒนาตนเอง
6. ให้ค�ำ ชมเชยในสิง่ ทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของเด็ก และสิง่ ทีเ่ ด็กสามารถ
ทำ�ได้ดี เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง
7. ให้ความเชือ่ มัน่ ว่าเหตุการณ์จะดีขนึ้ เขาสามารถแก้ปญ
ั หาและพัฒนา
ตนเองในเรื่องต่างๆให้ดีขึ้นได้
8. นัดหมายติดตามเด็กเป็นระยะ หรืออาจคอยประเมินความจำ�เป็น
ในการส่งต่อเพื่อบำ�บัดรักษา

2. เสริมทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem solving skills)

ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem solving skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นนามธรรมที่จะ นำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา การวางแผนใน
อนาคตและการมองหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆ (Miller, 1998)







การให้เด็กกล้าบอกหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น เพื่อน
ผู้ปกครอง ครู ฯลฯ
ฝึกวางตัวเฉย ไม่สนใจในการล้อหรือการรังแก/พูดว่า “อย่านะ” หรือ
เดินหนี
การให้ในสิง่ ทีผ่ รู้ งั แกต้องการรีดไถไปก่อน เพราะไม่คมุ้ ทีจ่ ะยอมเจ็บตัว
(สิ่งของเราอาจจะหาใหม่ได้)
การเตรียมคำ�ตอบตลกๆ หรือฉลาดไว้ เมื่อโดนล้อต้องโต้ตอบทันที
ผู้รังแกจะคิดว่าเราฉลาดเกินไปที่จะแกล้ง
การขอให้พูดล้ออีกครั้ง จะทำ�ให้ผู้รังแกหมดความสนุกในการแกล้ง
การเดินอย่างสง่า จะทำ�ให้เราดูมั่นใจ ไม่อ่อนแอ เพราะผู้รังแก
มักจะเลือกแกล้งคนที่ดูอ่อนแอหรือขี้อาย
สิ่งที่ไม่ควร (Don't)

 อย่าแสดงออกถึงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิด เพราะจะทำ�ให้ผู้รังแก

ชอบใจและไม่หยุดแกล้ง
 อย่าโต้ตอบเมื่อโดนแกล้ง เพราะผู้รังแกมักจะมีร่างกายและกำ�ลัง
มากกว่าผู้ถูกรังแก สถานการณ์อาจจะเลวร้ายลง
 หลีกเลี่ยงอยู่พื้นที่เปลี่ยว พยายามอยู่ในกลุ่มเพื่อนนักเรียนเยอะๆ
เพราะผู้รังแกจะชอบเลือกแกล้งเพื่อนที่ชอบอยู่แยกตัว
 อย่าคิดเหมือนตกเป็น “เหยื่อ” อย่าคิดตามว่าสิ่งที่เขาล้อว่าเป็นจริง
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

กิจกรรม“ถ้าถูกรังแก เราจะทำ�อย่างไร?”
3.
วัตถุประสงค์
1. บอกวิธีการจัดการเพื่อยุติการรังแกโดยไม่ใช้ความรุนแรง
2. อธิบายความสำ�คัญของการหาความช่วยเหลือเพื่อยุติการรังแกกัน
3. ระบุ แ หล่ ง ช่ ว ยเหลื อ หรื อ บุ ค คลที่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ได้ เมื่ อ เกิ ด
    4.
เหตุการณ์การรังแก

ครูชวนพูดคุย และหาข้อสรุปว่า ถ้าเจอสถานการณ์ดังกล่าวสามารถ
เลือกใช้วธิ ใี ดในการจัดการปัญหา วิธใี ดทีไ่ ด้ผล วิธใี ดทีไ่ ม่ได้ผล เพราะ
เหตุใดและมีวธิ ใี ดอีกบ้าง  หากเกิดเหตุการณ์นนั้ ๆ จริงในโรงเรียน เรา
จะทำ�อย่างไร
ให้เด็กตัวแทนในห้องเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกเหตุการณ์มา 1 กรณี
แล้วแสดงบทบาทสมมติ โดยเลือกวิธใี นการแก้ไขปัญหาจากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนดังกล่าว
   5. ครู ส รุ ป การเรี ย นรู้ และเน้ น ยํ้ า มาตรการเรื่ อ งการไม่ ย อมรั บ การ
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
รังแกกันในโรงเรียน
1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ว่าเป็นการร่วมกันหาแนวทาง
ในการแก้ไขการรังแกกันในโรงเรียนจากกรณีต่างๆ  โดยขอให้ทุกคน
ตั้งใจเรียนรู้จากกิจกรรม
3. เสริมทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem)
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดหาแนวทาง
การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ ในกรณีต่อไปนี้   โดยเขียนความ
ภายในตนเอง เกีย่ วกับการยอมรับนับถือตนเอง เห็นคุณค่า และมีความเชือ่ มัน่
คิดเห็นในกระดาษโน้ตหรือโพสท์อิท แล้วนำ�มาติดบนบอร์ด  
ในตนเอง รวมทัง้ ประเมินตนเองทัง้ ทางบวกและทางลบ (Rosenberg, 1965)
กลุ่มที่ 1  กรณี เพื่อนชอบล้อเลียนสีผิว รูปร่าง ไม่ให้เข้ากลุ่ม
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ จ ะทำ � ให้ เ ด็ ก ผู้ ถู ก รั ง แก
กลุ่มที่ 2  กรณี รุ่นพี่ชอบดักรีดไถเงิน หาเรื่องเวลาเดินผ่าน
มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง มีกำ�ลังใจสามารถดำ�เนินชีวิต
กลุ่มที่ 3  กรณี ถูกเพื่อนโพสต์ด่ากระทบในสื่อ facebook
ต่อไปได้อย่างปกติสุข โดยไม่เอาปมด้อยหรือสิ่งที่ถูกล้อมาเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาตนเอง

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

85

สิ่งที่สามารถฝึกให้เด็กมีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม...
สิ่งที่ควร (Do)
ลองคิดดูว่ามีอะไรเกี่ยวกับตัวเองที่เป็นสิ่งดีๆบ้าง แล้วเขียนบันทึกไว้
ฝึกพูดกับตนเองในด้านบวก ชื่นชมสิ่งดีๆที่ตัวเองมี
หากมีความสนใจเป็นพิเศษกับบางสิ่งบางอย่าง ให้พยายามฝึก
ความชำ�นาญในเรื่องนั้น
 ลองหากิจกรรมอาสาสมัครที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่แย่กว่า หรือมีโอกาส
ในชีวิตน้อยกว่าเราบ้าง
 อาจเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หรือมีทักษะปกป้องตัวเอง
 เมื่อเผชิญปัญหา การที่เราจะรู้สึกดีขึ้นจะต้องอาศัยเวลาบ้าง
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คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

สิ่งที่ไม่ควร (Don't)
 อย่าหมกมุ่นแต่สิ่งที่ถูกล้อเลียน หรือสิ่งที่โดนรังแก
 อย่าคิดในสิ่งที่ทำ�ให้คุณค่าในตัวเองลดลง

กิจกรรม “การเห็นคุณค่าในตนเอง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก สามารถสำ � รวจและแสดงความชื่ น ชมในสิ่ ง ที่ ดี ง าม
ของตนเองและผู้อื่นได้
2. เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งที่ต้องพัฒนาในตนเอง
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
ขั้นเริ่มต้น
1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ว่าเป็นทบทวนหาคุณค่าในตนเอง  
โดยขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนรู้จากกิจกรรม
ขั้นดำ�เนินการ
2. ให้เด็กนัง่ ล้อมกันเป็นวงกลม และให้แต่ละคนนึกถึงความสามารถและ
ความดีงามที่มีอยู่ในตนเองหรือสิ่งที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น ฉัน
สามารถทำ�...ได้ดี  ฉันเก่งเรื่อง...  ฉันอยากทำ�เรื่อง...ให้ดีกว่านี้  เคย
มีคนชมฉันเรื่อง... เป็น  แล้วให้ออกมาพูดทีละคน
3. ให้แต่ละคนที่เป็นผู้รับฟังกล่าวชมเชยเพื่อนคนละ 1 อย่าง โดยจะ
ชมเชยในเรื่องใดก็ได้ หรืออาจบอกคุณความดี หรือความสามารถที่
ตนเห็นเกี่ยวกับเพื่อนคนนั้นให้เพื่อนได้รับฟัง

4. หลังจากที่เด็กแต่ละคนพูดจบ ให้ครูพูดเสริมพลัง (Empowerment)
ด้วยการกล่าวชืน่ ชมในสิง่ ทีเ่ ด็กคนนัน้ ทำ�ได้ดเี พือ่ ให้เขาเกิดความมัน่ ใจ
ในตัวเองมากขึ้น และหากเห็นว่าเขาควรพัฒนาในด้านใดก็กล่าว
ให้กำ�ลังใจว่าเขาสามารถพัฒนาในเรื่องนั้นให้ดีขึ้นได้ โดยอาจจะ
แนะแนวทางทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้ด้วย
5. ให้เด็กแต่ละคนสรุปว่าได้ข้อคิดอะไรและรู้สึกอย่างไรจากกิจกรรม
ดังกล่าว
6. ครูสรุปถึงผลทีไ่ ด้รบั หากเรามองเห็นคุณค่าในตนเอง ทัง้ ยาํ้ ให้เด็กไม่น�ำ
สิ่งที่ถูกล้อเลียน หรือถูกรังแกมากลบจุดเด่นของตนเอง แต่ควรพูดให้
กำ�ลังใจโดยนำ�จุดเด่นมากลบจุดด้อย และให้ก�ำ ลังใจว่าทุกคนสามารถ
พัฒนาในสิง่ ทีย่ งั ขาดได้ เพือ่ ให้เขามีความเชือ่ มัน่ ในตัวเองมากขึน้ และ
หยุดยั้งไม่ให้ถูกเป็นเหยื่อของการถูกรังแก

คู่มือปฏิบัติสำ�หรับการดำ�เนินการป้องกัน
และจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

87

วิธีจัดการกับผู้รังแกผู้อื่น
สาเหตุการรังแกผู้อื่น
1. เด็กชอบรังแกเพราะความสนุก ขาดทักษะเรื่องความเห็นอกเห็นใจ
2. เด็กไม่ได้รับการปกป้องจากการถูกรังแกและแก้ปัญหาโดยการ
รังแกผู้อื่น
3. เรียกร้องความสนใจ
4. เด็กอยู่ที่โรงเรียนมีการดูแลไม่ทั่วถึงและมักมีการจัดการปัญหา
ที่ไม่ถูกต้อง
5. เด็กบางคนไม่ได้ตั้งใจกลั่นแกล้งผู้อื่น แต่ทำ�ไปเพราะความรำ�คาญ
6. เด็กอิจฉากัน
7. เด็กถูกวางเงื่อนไขมาอย่างเข้มงวด ทำ�ให้เก็บกดและแสดงความเกเร
ในทางอื่น
8. ภูมิใจในพฤติกรรมความรุนแรงของตนเองที่ควบคุมคนที่ถูกรังแกได้
9. มองว่าการกลั่นแกล้งผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องปกติ
10. เคยถูกรังแกมาก่อน
11. มีความต้องการรุนแรงที่จะมีอำ�นาจเหนือผู้อื่น
12. ทัศนคติแบบไม่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
13. มักจะได้รับรางวัลทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ
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แนวทางการจัดการ












การใช้ภาษา นํ้าเสียงที่มั่นคงหนักแน่นเอาจริงโดยบอกถึงการรังแกนั้น
เป็นที่ยอมรับไม่ได้และผิดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน และไม่อนุญาต
ให้กลั่นแกล้งหรือทำ�ร้ายกัน
ครูใช้วิธีการสะท้อนความรู้สึกให้เห็นผลของการกระทำ�จากการรังแก
เพื่อน เช่น กล่าวตักเตือนแบบเป็นกลาง ไม่ใช้คำ�พูดที่รุนแรง ไม่ใช้
อารมณ์ หากทำ�อีกครั้งจะมีการหักคะแนนความประพฤติ หรือฝึก
บำ�เพ็ญประโยชน์  
ให้เด็กที่รังแกบรรยายความรู้สึกและผลจากการรังแก โดยทั้งสองฝ่าย
กล่าวขอโทษและได้พูดความคิด ความรู้สึกของตนเอง
บทลงโทษตามการพิจารณาของครู
1. กล่าวตักเตือน ตกลงการลงโทษครั้งต่อไปหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก
2. การหักคะแนน หรือเสียสิทธิบางอย่างที่เด็กให้ความสำ�คัญ
3. บำ�เพ็ญประโยชน์ตามการพิจารณาของครูและ  ผู้ปกครอง
4. ส่งฝึกปรับพฤติกรรม
5. การส่งตัวไปบำ�บัดจิตใจ อารมณ์ ความคิด
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การแสดงบทบาทสมมติเพื่อหาวิธีแก้ไข
ปัญหาแบบใหม่ ๆ ตามที่ครูเห็นว่าเหมาะสม
สอนให้เด็กมีทักษะการจัดการความโกรธ (Anger management)

กิจกรรม “การเห็นคุณค่าในตนเอง”

2. เสริมทักษะการจัดการความโกรธ (Anger management)
การจัดการความโกรธ (Anger management) หมายถึง ความสามารถ วัตถุประสงค์
ในการควบคุมหรือลดอารมณ์โกรธ และการตอบสนองต่อความโกรธทั้งทาง
1. ให้เด็กรูเ้ ท่าทัน “อารมณ์โกรธ” ของตัวเอง และการแสดงออกของตน
ร่างกายและจิตใจให้เป็นในเชิงบวก โดยครูสามารถแนะให้เด็กทีม่ กั จะรังแกผูอ้ นื่
เมื่อมีอารมณ์โกรธ
2. บอกวิธีการจัดการอารมณ์โกรธที่เหมาะสมของตนได้
มีวิธีควบคุมความโกรธได้ ดังนี้
- การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
- การเบี่ยงเบนความคิด
วิธีการดำ�เนินกิจกรรม
- รู้จักแก้ปัญหาและต้องไม่กล่าวโทษตัวเอง หากยังไม่สามารถ
1. ครูชี้แจงว่า วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง “การจัดการความโกรธ”กัน
แก้ปัญหานั้นได้อย่างสมบูรณ์
2. ให้เด็กนึกถึงเรือ่ งทีท่ �ำ ให้รสู้ กึ โกรธ สาเหตุทที่ �ำ ให้รสู้ กึ แบบนัน้ แล้วจะ
- การสื่อสารที่ดี ไม่ด่วนหาข้อสรุป เมื่อมีความโกรธอย่ารีบตัดสินใจ
ทำ�อะไรหรือแสดงออกอย่างไร ในสถานการณ์นั้น แล้วแลกเปลี่ยน
อย่าพูดสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากสมอง ให้คิดก่อนว่าต้องการอะไร ต้องพูด
ให้เพื่อนๆ ได้ฟัง
อย่างไร ขณะเดียวกันต้องรับฟังความคิดเห็นคนอืน่ และคิดก่อนทีจ่ ะตอบ
3. ชี้ให้เห็นว่า “อารมณ์โกรธเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน” เมื่อ
- ใช้อารมณ์ขนั ช่วยแก้สถานการณ์เมือ่ มีความโกรธ หรือความเครียด แต่
คนเราโกรธอาจมีปฏิกิริยาได้ 2 แบบ คือ
ต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะ
- เก็บความรู้สึกโกรธไว้ข้างใน เช่น เดินหนี แอบไปร้องไห้ บางคน
- เตือนตัวเองด้วยคำ�ง่ายๆ เช่น ใจเย็นๆ ไม่โกรธๆ อย่ามีเรื่องเลยจะ
โกรธจนตัวสั่น แต่พูด ไม่ออก การเก็บความรู้สึกแบบนี้อาจส่งผล
ดีกว่า ฯลฯ
ต่อการเก็บกด แยกตัวโดดเดีย่ ว ไม่ยอมคุยกับใคร และอาจรุนแรง
- หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ทำ�ให้โกรธ
ถึงขั้นทำ�ร้ายตนเอง โดยมากจะเกิดกับเด็กที่ถูกรังแก
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- ระบายความรู้สึกโกรธออกมา เช่น ต่อว่า ด่าว่ารุนแรง ตะโกน
ขว้างปา ทำ�ลายข้าวของ วางแผน แก้แค้น หรือทำ�ร้ายผูอ้ นื่ ซึง่ อาจ
ส่งผลให้เกิดความรุนแรงมากขึน้ โดยมาจะเกิดกับเด็กทีร่ งั แกผูอ้ นื่
ชีใ้ ห้เห็นว่าทัง้ 2 แบบล้วนส่งผลกระทบในทางลบทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ น่ื
4. แลกเปลี่ยนวิธีจัดการความโกรธของแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อให้เด็กได้
เรียนรูว้ า่ วิธใี ดได้ผล วิธใี ดไม่ได้ผล เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาก็จะได้เรียนรูเ้ ทคนิคอืน่
จากเพื่อนๆในห้องไปด้วย

5. ครูสรุป และเสนอแนวทางในการจัดการความโกรธทีเ่ หมาะสมกับเด็ก
และเด็กสามารถนำ�ไปใช้ได้ และชี้ให้เด็กรับรู้ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
ของผู้อื่นด้วย เช่น การฝึกผ่อนคลายการหายใจ กล้ามเนื้อร่างกาย
เมื่อโกรธ การเบี่ยงเบนตัวเองจากเหตุการณ์ที่ทำ�ให้โกรธ

แหล่งข้อมูลประกอบการ
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม

คลิปหนังสั้น เรื่อง “คนเคราะห์ร้าย”
จาก website
https://www.youtube.com/watch?v=Km_
bqAp0bC4

แผ่นพับ
เรือ่ ง “รังแกกันในโรงเรียน” เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน
จาก (ภาคผนวก)
Fabebook page ชื่อ
STOP Bullying เลิฟแคร์ ไม่รังแกกัน
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ภาพ Infographic
จาก website
www.smartteen.net

หรือ

ภาคผนวก
คณะผู้จัดทำ�
1.
2.
3.
4.

พ.ญ. โชษิตา  ภาวสุทธิไพศิฐ
พ.ญ. พัทธ์ธีรา  ดิษยวรรณวัฒน์
พ.ญ. ศุทรา  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
นางสาวศศกร  วิชัย

5.
6.
7.
8.
9.

นายรัตนศักดิ์  สันติธาดากุล
นางสาววิมลวรรณ  ปัญญาว่อง
นางสาววรรณนิสา  สุขทอง
นายวินัย  นารีผล
นางสาวจันทร์ชนก  โยธินชัชวาล

10. นางภัควลัญช์  ชัยภาณุเกียรติ์
11. นางสาวรักชนก  มูลเมฆ

นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ชำ�นาญการ
นักจิตวิทยาคลินิก
ชำ�นาญการพิเศษ
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
นักจิตวิทยาคลินิก
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์
ชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการการศึกษาพิเศษ
ชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการการศึกษาพิเศษ
ปฏิบัติการ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวธิดารัตน์  ประสิงห์
นางสาวสุดาภรณ์  คำ�ดวงดาว
นางอมรรัตน์  แสงโสด
นางสาววาณี  อุดมศรี
นางสาวพรสุดารัตน์  สมจิตร
นางสาวเอมมิกา  ทองอุ่น
นางสาวอัจฉรา  คงสนทนา
นายสดิพร  ภูถมดี
นางสาวชีวานันท์  เกาทัณฑ์

21. นางสาวพรพิมล  นาอ่อน
22. นางสาวณัฐสุดา  นวลสำ�ลี

นักวิชาการการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
นักกิจกรรมบำ�บัดปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยนักวิจัย
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
นักกิจกรรมบำ�บัด
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