
ขอ้มูลสําหรบัส่ือมวลชน 

 
 

เดก็ไทยผจญภยั “หลงัมือและลาํแข้ง” 
 

รปูแบบการรงัแกทีพ่บบ่อยทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก คอื การลอ้เลยีน การพดูดถููกเหยยีดหยาม 
และ การทาํรา้ยรา่งกาย   ขณะเดยีวกนันกัเรยีนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 4 ยอมรบัวา่ ตนเคยรงัแกเดก็
นกัเรยีนอื่น 

 
 
ณ ดนิแดนทีเ่รยีกขานกนัวา่ “สยามเมอืงยิม้” อนัชวนใหจ้นิตนาการวา่อุดมดว้ยคนใจดแีหง่น้ี หากเงีย่หู

และเบกิตาใหด้ีๆ  อาจไดย้นิและไดเ้หน็เสยีงสะอืน้และน้ําตาหยดใสๆ รนิไหลจากเดก็ๆ ทีเ่ตบิโตอยูท่ีน่ัน่ 
รายงานสขุภาพคนไทย พ.ศ.2552 เผยแพรข่อ้มลูทีป่ระมวลจากแหลง่ทีม่าจาํนวนมาก ซึง่ชีใ้หว้า่ชะตา

กรรมของเดก็ไทยยคุปจจุบนัเป็นการเตบิโตทีต่อ้งฝาฟน ั ่ ั “หลงัมอืและลาํแขง้” หรอืความรนุแรงจากผูค้นรอบขา้ง 
นบัตัง้แต่จากคนในครอบครวั เพือ่น หรอืแมแ้ต่คุณคร ู
 
 ฉายหน้าตา “ความรนุแรง” 

ความรนุแรงตอเดก็่  หมายรวมถงึ การปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสมต่อเดก็ทุกรปูแบบ (child abuse) ตัง้แต่การ
ละเลยทอดทิง้ การลว่งละเมดิทางเพศ การทาํรา้ยรา่งกาย ไปจนถงึการทาํรา้ยอารมณ์และจติใจ  

นอกจากน้ี ยงัมคีวามรนุแรงทีแ่ฝงอยูใ่นโครงสรา้งสงัคมและวฒันธรรม ซึง่เปิดโอกาสใหผู้ใ้หญ่ (เชน่ พอ่ 
แม ่คร ู) และ สงัคม กระทาํรนุแรงต่อเดก็ได ้โดยไมถ่อืวา่เป็นความรนุแรง เชน่  

- การลงโทษเดก็ดว้ยการเฆีย่นต ี 
- การเลอืกปฏบิตั ิเพราะเหน็วา่เป็นเดก็  
- การใชแ้รงงานเดก็  
- การบงัคบัคา้ประเวณีเดก็ การลกัพาเดก็  
- การมอมเมาเดก็ดว้ยสือ่ทีร่นุแรง สือ่ลามก สิง่เสพตดิและอบายมขุต่างๆ  
- แมแ้ต่ระบบการศกึษาแบบ “แพค้ดัออก” กถ็อืวา่เขา้ขา่ยเป็นความรนุแรงต่อเดก็เชน่กนั เพราะกดีกนั

เดก็จาํนวนหนึง่จากโอกาสทีจ่ะไดพ้ฒันาตนเองในทางการศกึษาทีเ่ขาตอ้งการ 
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 ณ ท่ีซ่ึงปัญหาปรากฎ 
ตวัเลขปี 2550 จาก ศนูยพ่ึ์งได้ ของกระทรวงสาธารณสขุ แสดงใหเ้หน็วา่ ประมาณครึง่หน่ึงของผูเ้ขา้รบั

บรกิารเป็นเดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี (9,579 ราย จากทัง้สิน้19,068 ราย) ในจาํนวนน้ีเป็นเดก็ผูห้ญงิมากกวา่เดก็ผูช้าย 
ประมาณ 3-4 เทา่ ประเภทของความรนุแรงทีเ่ดก็ไดร้บัสว่นมากเป็นความรนุแรงทางตรง ซึง่ไดแ้ก่ การถกูทาํให้
บาดเจบ็ทางกาย รองลงไปเป็นความรนุแรงทางเพศ ทางจติใจ และการถกูละเลยทอดทิง้ ตามลาํดบั ผูก้ระทาํ
ความรนุแรงสว่นใหญ๋เป็นคนใกลช้ดิเดก็เอง นัน่คอื พอ่แม ่ญาต ิเพือ่น และคนรูจ้กั สว่นคนแปลกหน้าทีเ่ดก็ไมรู่จ้กั
นัน้มน้ีอย  

เชน่เดยีวกบัในเรือ่งความรนุแรงต่อผูห้ญงิ ตวัเลขจาํนวนเดก็ทีถ่กูกระทาํรนุแรงทางตรงทีร่วบรวมโดย
ศนูยพ์ึง่ได ้น่าจะตํ่ากวา่ความเป็นจรงิมาก เชื่อวา่มเีดก็ทีไ่ดร้บัความรนุแรงจาํนวนมากทีไ่มไ่ดไ้ปขอรบับรกิาร (ไม่
วา่จะจากศนูยพ์ึง่ได ้หรอืจากแหลง่อื่นกต็าม) อาจจะเน่ืองจากผูใ้หญ่ไมไ่ดเ้หน็วา่เป็นเรือ่งรุนแรงพอทีจ่ะไปพบ
แพทย ์หรอือาจจะเน่ืองจากเหตุผลอื่นๆเชน่เดก็ไมรู่ว้า่จะหนัหน้าไปพึง่ใคร  หรอื ผูใ้หญ่เป็นตน้เหตุของความ
รนุแรงกลวัความผดิ  

ยงถ้าเป็นความรนุแรงท่ีกระทาํตอเดก็จนเกนเหตโุดยพอแม หรือผูป้กครองเองแล้ว โอกาสท่ีเดก็ิ่ ิ่ ่ ่
จะถกูพาไปรบับรการจะยงน้อย เว้นแตท่ีหนักหนาจรงๆ ิ ิ่ ิ่  

ดงันัน้ ตวัเลขความรนุแรงต่อเดก็ทีม่อียูจ่าํกดัน้ีอาจเป็นเพยีงสว่นยอดของปญหาทีโ่ผลข่ึน้มาใหเ้ราเหน็ั

เทา่นัน้ ลกึลงไปในความเป็นจรงิอาจจะมเีดก็อกีจาํนวนมากทีต่อ้งมชีวีติอยูก่บัความรนุแรง 
 
 มนัมากบั “ความหวงัดี” 

“ระวงัตวักลวัครหูนูเอ๋ย ไมเ้รยีวเจยีวเหวย กูเคยเขด็หลาบ ขวาบเขวยีว หนัหวดปวดแสบแปลบเสยีว  
หยกิซํ้าชํ้าเขยีว อยา่เทีย่วเลน่หลงจงจาํ”  

คาํกลอนจากสนุทรภู่ขา้งตน้ ชีว้า่ การกาํราบลกูศษิยด์ว้ยไมเ้รยีวนัน้มมีาแต่โบราณ และในสมยันัน้ความ
เจบ็แปลบจากไมเ้รยีวของครดูจูะมคีุณคา่แตกต่างไปจากทุกวนัน้ีไกลโข  

การทีค่รทูาํโทษนกัเรยีนดว้ยการตนีัน้ เป็นสิง่ทีม่มีาชา้นานในระบบการศกึษาไทย ผูใ้หญ่หลายคนทีไ่ด้
ดบิไดด้มีาทุกวนัน้ี อาจจะยงัระลกึถงึพระคุณของไมเ้รยีวครไูดอ้ยู ่แต่ในปจจุบนั ปรชัญาการเรยีนการสอนั

เปลีย่นไป อกีทัง้สงัคมกต็ื่นตวัในเรือ่งสทิธเิดก็มากขึน้ การลงโทษเดก็ในโรงเรยีนดว้ยการเฆีย่นต ีหรอืทาํรนุแรงใน
รปูแบบอื่น เป็นสิง่ตอ้งหา้มตามระเบยีบ กระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรยีนนกัศกึษา พ.ศ. 2543 แต่
ครหูลายคนกย็งัใชไ้มเ้รยีว  
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ยิง่ไปกวา่นัน้ยงัมวีธิลีงโทษในรปูแบบหลากหลายดงัขอ้มลูภาพที ่1 ทัง้น้ี ครสูว่นใหญ่(รอ้ยละ 72 )มี

ทศันคตวิา่การลงโทษเดก็ดว้ยการตยีงัเป็นสิง่จาํเป็น และ การลงโทษนกัเรยีนทีค่รสูว่นใหญ่ทาํคอื การขูใ่หก้ลวั
ดว้ยไมเ้รยีว ตดีว้ยไมเ้รยีว หรอืไมก่ต็ดีว้ยมอื 

 
ภาพท่ี 1 ร้อยละของครท่ีูบอกวาตนได้ทาํโทษนักเรียนด้วยวธีตางๆ ไมเกน ่ ่ ่ิ ิ 5 ครัง้ในรอบหน่ึงปีท่ีผานมา ่  
 

 
 

 วยัใส...ร้ายบรสทุธ ิ ิ์  
การรงัแกกนัในหมูน่กัเรยีนเองกเ็ป็นปญัหาความรนุแรงในโรงเรยีนอกีอยา่งหน่ึง  
ดร.สมบตั ตาปัญญาิ  แหง่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดท้าํการสาํรวจปญหานกัเรยีนรงัแกกนั เมื่อ พั .ศ. 

2549 โดยสอบถามนกัเรยีนชัน้ ป.4-ม.3 จาํนวน 3,047 คน และคร ู1,300 คน จากโรงเรยีนทีเ่ลอืกเป็นตวัอยา่งใน
ทุกภาคของประเทศ ผลการสาํรวจพบวา่นกัเรยีนเกอืบ 2 ใน 5 (รอ้ยละ 39 )บอกวา่ตนเคยถกูเพือ่นรงัแกดว้ยวธิี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงในชว่งเวลา 2 เดอืนก่อนการสาํรวจ  

ในภาพรวมนกัเรยีนชายถกูรงัแกมากกวา่นกัเรยีนหญงิเลก็น้อย แต่ถา้พจิารณารายชัน้ปีแลว้นกัเรยีนชาย
และหญงิมโีอกาสถกูรงัแกใกลเ้คยีงกนั นกัเรยีนระดบัประถมมอีตัราถกูรงัแกสงูกวา่ระดบัมธัยม รปูแบบการรงัแกที่
พบบอ่ยทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก คอื การลอ้เลยีน การพดูดถูกูเหยยีดหยาม และ การทาํรา้ยรา่งกาย    

ขณะเดียวกนันักเรียนไมน้อยกวา ่ ่ 1 ใน 4 ยอมรบัวา ตนเคยรงัแกเดก็นักเรียนอ่ืน่  
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ขอ้มลูจากครใูนการสาํรวจเดยีวกนัน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากนกัเรยีน ครเูกอืบ 9 ใน 10 (รอ้ยละ 89) 
บอกวา่เคยเหน็เดก็นกัเรยีนรงัแกกนั อยา่งน้อย 1 ครัง้ ในรอบ 1 ปี ก่อนการสาํรวจในจาํนวนนัน้ 1 ใน 4 บอกวา่
เคยเหน็มาไมน้่อยกวา่ 10 ครัง้  
ภาพท่ี 2 แสดงร้อยละของนักเรียนชัน้ ป.4 ถึง ม.3 ท่ีบอกวาตนถกูรงัแก ่ 2-3 ครัง้ หรือมากกวาในรอบ ่ 2 
เดือนกอนการสาํรวจ่  
 

 
 
 
 
 หลากภยัท่ียงัรอทา่  

 นอกจากความรนุแรงในรปูของการลงไมล้งมอืดงักลา่ว เดก็ไทยวนัน้ียงัมโีอกาสประสบกบัความรนุแรง
อกีหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ ความรนุแรงทางเพศในโรงเรียน ซึง่เป็นปญหาทีด่เูหมอืนจะรุั นแรงมากขึน้ในปจจุบนั ั

แมจ้ะไมม่ขีอ้มลูทีเ่ป็นระบบมาสนบัสนุนในเรือ่งน้ี แต่กพ็อจะอนุมานไดจ้ากเหตุการณ์ทีเ่ป็นขา่วทางสือ่ต่างๆ 
เฉพาะอยา่งยิง่ ความรนุแรงทางเพศทีค่รกูระทาํต่อนกัเรยีนหญงิ ทัง้ในรปูของการขม่ขนื หรอืในรปูของการใชเ้ลห่์
กลหวา่นลอ้มดว้ยสิง่แลกเปลีย่น และเมือ่เกดิขึน้แลว้โดยมากเดก็มกัจะไมร่ายงานใหพ้อ่แมไ่ดท้ราบ นอกจากน้ี 
ความรนุแรงทางเพศระหวา่งนกัเรยีนดว้ยกนัเองกไ็มใ่ชส่ิง่ทีค่วรมองขา้ม รวมถงึการใชค้วามรุนแรงตดัสนิปญหาั

ความรกัในรปูแบบต่างๆ เชน่ ทาํรา้ยรา่งกายกนั ฆา่ตวัตาย หรอืฆา่คนรกัทีต่กลงกนัไมไ่ด ้เป็นตน้  
 
 
 

 4



 
 

 
 
ความรนุแรงตอเดก็ท่ีแฝงอยใูน ่ ่ “โครงสร้างสงัคม”กเ็ป็นภยัเงยีบ โดยอาจจะมาในรปูของวฒันธรรม

บรโิภคนิยมและวตัถุนิยม จาํนวนสถานบนัเทงิและพืน้ทีเ่สีย่งต่างๆ (ผบั บาร ์คาราโอเกะ รา้นเกมส ์ฯลฯ) สือ่
ชกัชวนและสือ่ยัว่ย ุ(โดยเฉพาะทีนํ่าเสนอเรือ่งเพศและความรนุแรง) สงัคมทีแ่ขง่ขนัและเรง่รบีเกนิขนาด มลภาวะ
ในสภาพแวดลอ้ม และความเหลื่อมลํ้าในการกระจายรายได ้เป็นตน้ นอกจากสามารถทาํความรนุแรงต่อเดก็ได
โดยตรงแลว้ สิง่เหลา่น้ียงัสามารถทาํใหเ้ดก็กลายเป็นคนรนุแรงทัง้ต่อตวัเขาเองและต่อคนอื่นไดด้ว้ย มองจากแง่
สงัคมน่ีคอืสิง่ทีน่่าเป็นหว่ง เพราะคุกคามต่ออนาคตของชาตโิดยตรง 

 
เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ในจงัหวดัทีม่ปีจจยัเอื้ออาํนวยความรนุแรงเชงิโครงสรา้งมาก เฉพาะอยา่งยิง่สถานั

บนัเทงิและพื้นทีเ่สีย่ง หรอืมกีารเปลีย่นแปลงทางทางเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งรวดเรว็ มกัจะมดีชันีทีบ่ง่ถงึความ
รนุแรงเกีย่วกบัเดก็สงูดว้ย เชน่ เดก็พยามฆา่ตวัตาย และเดก็ถกูจบัสง่เขา้สถานพนิิจและความคุม้ครองเดก็ เป็น
ตน้ 

ด้วยเหตน้ีุการปลอยให้ ่ “ความรนุแรง” นานารปูแบบล้อมกรอบเดก็ไทยจึงเทากบัเป็นการปดกัน้่ ิ

พวกเขาจากโอกาสท่ีจะได้เตบโตอยางมีสขุภาวะโดยตรงิ ่  
 

 ท่ีมา รายงานสขุภาพคนไทย พ.ศ.2552 
 
สืบค้นได้จาก http://www.hiso.or.th/  

ขอ้มูลเพิมเติม ติดตอ กติมาภรณ์ ่ ่ ิ 081 449 7479 
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