ข้อมูลสําหรับสื่อมวลชน

เด็กไทยผจญภัย “หลังมือและลําแข้ง”
รูปแบบการรังแกทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ การล้อเลียน การพูดดูถูกเหยียดหยาม
และ การทําร้ายร่างกาย ขณะเดียวกันนักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ยอมรับว่า ตนเคยรังแกเด็ก
นักเรียนอื่น
ณ ดินแดนทีเ่ รียกขานกันว่า “สยามเมืองยิม้ ” อันชวนให้จนิ ตนาการว่าอุดมด้วยคนใจดีแห่งนี้ หากเงีย่ หู
และเบิกตาให้ดๆี อาจได้ยนิ และได้เห็นเสียงสะอืน้ และนํ้าตาหยดใสๆ รินไหลจากเด็กๆ ทีเ่ ติบโตอยูท่ น่ี นั ่
รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2552 เผยแพร่ขอ้ มูลทีป่ ระมวลจากแหล่งทีม่ าจํานวนมาก ซึง่ ชีใ้ ห้วา่ ชะตา
ั บนั เป็ นการเติบโตทีต่ อ้ งฝาฟน
่ ั “หลังมือและลําแข้ง” หรือความรุนแรงจากผูค้ นรอบข้าง
กรรมของเด็กไทยยุคปจจุ
นับตัง้ แต่จากคนในครอบครัว เพือ่ น หรือแม้แต่คุณครู
 ฉายหน้ าตา “ความรุนแรง”
่ ก หมายรวมถึง การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เหมาะสมต่อเด็กทุกรูปแบบ (child abuse) ตัง้ แต่การ
ความรุนแรงตอเด็
ละเลยทอดทิง้ การล่วงละเมิดทางเพศ การทําร้ายร่างกาย ไปจนถึงการทําร้ายอารมณ์และจิตใจ
นอกจากนี้ ยังมีความรุนแรงทีแ่ ฝงอยูใ่ นโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ เปิดโอกาสให้ผใู้ หญ่ (เช่น พ่อ
แม่ ครู ) และ สังคม กระทํารุนแรงต่อเด็กได้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นความรุนแรง เช่น
- การลงโทษเด็กด้วยการเฆีย่ นตี
- การเลือกปฏิบตั ิ เพราะเห็นว่าเป็นเด็ก
- การใช้แรงงานเด็ก
- การบังคับค้าประเวณีเด็ก การลักพาเด็ก
- การมอมเมาเด็กด้วยสือ่ ทีร่ นุ แรง สือ่ ลามก สิง่ เสพติดและอบายมุขต่างๆ
- แม้แต่ระบบการศึกษาแบบ “แพ้คดั ออก” ก็ถอื ว่าเข้าข่ายเป็นความรุนแรงต่อเด็กเช่นกัน เพราะกีดกัน
เด็กจํานวนหนึง่ จากโอกาสทีจ่ ะได้พฒ
ั นาตนเองในทางการศึกษาทีเ่ ขาต้องการ
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 ณ ที่ซึ่งปัญหาปรากฎ
ตัวเลขปี 2550 จาก ศูนย์พึ่งได้ ของกระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นว่า ประมาณครึง่ หนึ่งของผูเ้ ข้ารับ
บริการเป็ นเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี (9,579 ราย จากทัง้ สิน้ 19,068 ราย) ในจํานวนนี้เป็ นเด็กผูห้ ญิงมากกว่าเด็กผูช้ าย
ประมาณ 3-4 เท่า ประเภทของความรุนแรงทีเ่ ด็กได้รบั ส่วนมากเป็ นความรุนแรงทางตรง ซึง่ ได้แก่ การถูกทําให้
บาดเจ็บทางกาย รองลงไปเป็ นความรุนแรงทางเพศ ทางจิตใจ และการถูกละเลยทอดทิง้ ตามลําดับ ผูก้ ระทํา
ความรุนแรงส่วนใหญ๋เป็ นคนใกล้ชดิ เด็กเอง นันคื
่ อ พ่อแม่ ญาติ เพือ่ น และคนรูจ้ กั ส่วนคนแปลกหน้าทีเ่ ด็กไม่รจู้ กั
นัน้ มีน้อย
เช่นเดียวกับในเรือ่ งความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ตัวเลขจํานวนเด็กทีถ่ กู กระทํารุนแรงทางตรงทีร่ วบรวมโดย
ศูนย์พง่ึ ได้ น่าจะตํ่ากว่าความเป็ นจริงมาก เชื่อว่ามีเด็กทีไ่ ด้รบั ความรุนแรงจํานวนมากทีไ่ ม่ได้ไปขอรับบริการ (ไม่
ว่าจะจากศูนย์พง่ึ ได้ หรือจากแหล่งอื่นก็ตาม) อาจจะเนื่องจากผูใ้ หญ่ไม่ได้เห็นว่าเป็ นเรือ่ งรุนแรงพอทีจ่ ะไปพบ
แพทย์ หรืออาจจะเนื่องจากเหตุผลอื่นๆเช่นเด็กไม่รวู้ า่ จะหันหน้าไปพึง่ ใคร หรือ ผูใ้ หญ่เป็ นต้นเหตุของความ
รุนแรงกลัวความผิด
ิ่ าเป็ นความรุนแรงที่กระทําตอเด็
ิ
่ กจนเกนเหตุ
่ ่ หรือผูป้ กครองเองแล้ว โอกาสที่เด็ก
ยงถ้
โดยพอแม
ิ
ิ่ อย เว้นแตที่ ่หนักหนาจรงๆ
ิ
จะถูกพาไปรับบรการจะยงน้
ั
ดังนัน้ ตัวเลขความรุนแรงต่อเด็กทีม่ อี ยูจ่ าํ กัดนี้อาจเป็ นเพียงส่วนยอดของปญหาที
โ่ ผล่ขน้ึ มาให้เราเห็น
เท่านัน้ ลึกลงไปในความเป็ นจริงอาจจะมีเด็กอีกจํานวนมากทีต่ อ้ งมีชวี ติ อยูก่ บั ความรุนแรง
 มันมากับ “ความหวังดี”
“ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย ไม้เรียวเจียวเหวย กูเคยเข็ดหลาบ ขวาบเขวียว หันหวดปวดแสบแปลบเสียว
หยิกซํ้าชํ้าเขียว อย่าเทีย่ วเล่นหลงจงจํา”
คํากลอนจากสุนทรภู่ขา้ งต้น ชีว้ า่ การกําราบลูกศิษย์ดว้ ยไม้เรียวนัน้ มีมาแต่โบราณ และในสมัยนัน้ ความ
เจ็บแปลบจากไม้เรียวของครูดจู ะมีคุณค่าแตกต่างไปจากทุกวันนี้ไกลโข
การทีค่ รูทาํ โทษนักเรียนด้วยการตีนนั ้ เป็ นสิง่ ทีม่ มี าช้านานในระบบการศึกษาไทย ผูใ้ หญ่หลายคนทีไ่ ด้
ั บนั ปรัชญาการเรียนการสอน
ดิบได้ดมี าทุกวันนี้ อาจจะยังระลึกถึงพระคุณของไม้เรียวครูได้อยู่ แต่ในปจจุ
เปลีย่ นไป อีกทัง้ สังคมก็ต่นื ตัวในเรือ่ งสิทธิเด็กมากขึน้ การลงโทษเด็กในโรงเรียนด้วยการเฆีย่ นตี หรือทํารุนแรงใน
รูปแบบอื่น เป็ นสิง่ ต้องห้ามตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543 แต่
ครูหลายคนก็ยงั ใช้ไม้เรียว
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ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีวธิ ลี งโทษในรูปแบบหลากหลายดังข้อมูลภาพที่ 1 ทัง้ นี้ ครูสว่ นใหญ่(ร้อยละ 72 )มี
ทัศนคติวา่ การลงโทษเด็กด้วยการตียงั เป็ นสิง่ จําเป็ น และ การลงโทษนักเรียนทีค่ รูสว่ นใหญ่ทาํ คือ การขูใ่ ห้กลัว
ด้วยไม้เรียว ตีดว้ ยไม้เรียว หรือไม่กต็ ดี ว้ ยมือ
่
่ ิ 5 ครัง้ ในรอบหนึ่ งปี ที่ผานมา
่
ภาพที่ 1 ร้อยละของครูที่บอกวาตนได้
ทาํ โทษนักเรียนด้วยวธีิ ต่างๆ ไมเกน

 วัยใส...ร้ายบรสุิ ทธ์ ิ
การรังแกกันในหมูน่ กั เรียนเองก็เป็ นปญั หาความรุนแรงในโรงเรียนอีกอย่างหนึ่ง
ั
ดร.สมบัติ ตาปัญญา แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทาํ การสํารวจปญหานั
กเรียนรังแกกัน เมื่อ พ.ศ.
2549 โดยสอบถามนักเรียนชัน้ ป.4-ม.3 จํานวน 3,047 คน และครู 1,300 คน จากโรงเรียนทีเ่ ลือกเป็ นตัวอย่างใน
ทุกภาคของประเทศ ผลการสํารวจพบว่านักเรียนเกือบ 2 ใน 5 (ร้อยละ 39 )บอกว่าตนเคยถูกเพือ่ นรังแกด้วยวิธี
อย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลา 2 เดือนก่อนการสํารวจ
ในภาพรวมนักเรียนชายถูกรังแกมากกว่านักเรียนหญิงเล็กน้อย แต่ถา้ พิจารณารายชัน้ ปีแล้วนักเรียนชาย
และหญิงมีโอกาสถูกรังแกใกล้เคียงกัน นักเรียนระดับประถมมีอตั ราถูกรังแกสูงกว่าระดับมัธยม รูปแบบการรังแกที่
พบบ่อยทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ การล้อเลียน การพูดดูถกู เหยียดหยาม และ การทําร้ายร่างกาย
ขณะเดียวกันนักเรียนไมน้่ อยกวา่ 1 ใน 4 ยอมรับวา่ ตนเคยรังแกเด็กนักเรียนอื่น
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ข้อมูลจากครูในการสํารวจเดียวกันนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากนักเรียน ครูเกือบ 9 ใน 10 (ร้อยละ 89)
บอกว่าเคยเห็นเด็กนักเรียนรังแกกัน อย่างน้อย 1 ครัง้ ในรอบ 1 ปี ก่อนการสํารวจในจํานวนนัน้ 1 ใน 4 บอกว่า
เคยเห็นมาไม่น้อยกว่า 10 ครัง้
่
่
ภาพที่ 2 แสดงร้อยละของนักเรียนชัน้ ป.4 ถึง ม.3 ที่บอกวาตนถู
กรังแก 2-3 ครัง้ หรือมากกวาในรอบ
2
่
เดือนกอนการสํ
ารวจ

 หลากภัยที่ยงั รอทา่
นอกจากความรุนแรงในรูปของการลงไม้ลงมือดังกล่าว เด็กไทยวันนี้ยงั มีโอกาสประสบกับความรุนแรง
ั
ั บนั
อีกหลายลักษณะ ได้แก่ ความรุนแรงทางเพศในโรงเรียน ซึง่ เป็ นปญหาที
ด่ เู หมือนจะรุนแรงมากขึน้ ในปจจุ
แม้จะไม่มขี อ้ มูลทีเ่ ป็ นระบบมาสนับสนุ นในเรือ่ งนี้ แต่กพ็ อจะอนุ มานได้จากเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นข่าวทางสือ่ ต่างๆ
เฉพาะอย่างยิง่ ความรุนแรงทางเพศทีค่ รูกระทําต่อนักเรียนหญิง ทัง้ ในรูปของการข่มขืน หรือในรูปของการใช้เล่ห์
กลหว่านล้อมด้วยสิง่ แลกเปลีย่ น และเมือ่ เกิดขึน้ แล้วโดยมากเด็กมักจะไม่รายงานให้พอ่ แม่ได้ทราบ นอกจากนี้
ั
ความรุนแรงทางเพศระหว่างนักเรียนด้วยกันเองก็ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ วรมองข้าม รวมถึงการใช้ความรุนแรงตัดสินปญหา
ความรักในรูปแบบต่างๆ เช่น ทําร้ายร่างกายกัน ฆ่าตัวตาย หรือฆ่าคนรักทีต่ กลงกันไม่ได้ เป็ นต้น
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่ กที่แฝงอยู่ใน “โครงสร้างสังคม”ก็เป็ นภัยเงียบ โดยอาจจะมาในรูปของวัฒนธรรม
ความรุนแรงตอเด็
บริโภคนิยมและวัตถุนิยม จํานวนสถานบันเทิงและพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่างๆ (ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกมส์ ฯลฯ) สือ่
ชักชวนและสือ่ ยัวยุ
่ (โดยเฉพาะทีน่ ําเสนอเรือ่ งเพศและความรุนแรง) สังคมทีแ่ ข่งขันและเร่งรีบเกินขนาด มลภาวะ
ในสภาพแวดล้อม และความเหลื่อมลํ้าในการกระจายรายได้ เป็ นต้น นอกจากสามารถทําความรุนแรงต่อเด็กได
โดยตรงแล้ว สิง่ เหล่านี้ยงั สามารถทําให้เด็กกลายเป็ นคนรุนแรงทัง้ ต่อตัวเขาเองและต่อคนอื่นได้ดว้ ย มองจากแง่
สังคมนี่คอื สิง่ ทีน่ ่าเป็ นห่วง เพราะคุกคามต่ออนาคตของชาติโดยตรง
ั ยเอื้ออํานวยความรุนแรงเชิงโครงสร้างมาก เฉพาะอย่างยิง่ สถาน
เป็นทีน่ ่าสังเกตว่า ในจังหวัดทีม่ ปี จจั
บันเทิงและพื้นทีเ่ สีย่ ง หรือมีการเปลีย่ นแปลงทางทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว มักจะมีดชั นีทบี ่ ง่ ถึงความ
รุนแรงเกีย่ วกับเด็กสูงด้วย เช่น เด็กพยามฆ่าตัวตาย และเด็กถูกจับส่งเข้าสถานพินิจและความคุม้ ครองเด็ก เป็น
ต้น
ิ น้
่
่ บเป็ นการปดกั
ด้วยเหตุนี้การปลอยให้
“ความรุนแรง” นานารูปแบบล้อมกรอบเด็กไทยจึงเทากั
ิ
่ สขุ ภาวะโดยตรง
พวกเขาจากโอกาสที่จะได้เตบโตอยางมี
ที่มา รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2552
สืบค้นได้จาก http://www.hiso.or.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดตอ่ กติิ มาภรณ์ 081 449 7479
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