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สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน



    สำหรับคนสวนใหญ การรังแกกันอาจไมใชเรื่องใหญหรือมีความสำคัญมาก บางคนอาจถือวาเปนเรื่อง

ปกติธรรมดา เปนสวนหนึ่งของชีวิตเด็กดวยซ้ำไป แตหากพิจารณาใหละเอียด จะเห็นวาการรังแกกันของเด็ก

เปนเรื่องรายแรง มีผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นเด็กที่ถูกรังแกจะเกิดความวิตกกังวล หวาดกลัว 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอแรงจูงใจและความสามารถในการเรียนรู เพราะเมื่อจิตใจไมสงบ รูสึกไมปลอดภัย ก็จะทำให

ไมมีสมาธิในการเรียน สวนเด็กที่เปนผูรังแก หากไมมีใครหามปรามหรือขัดขวางก็จะเกิดความยามใจ ฮึกเหิม

คึกคะนอง ไมเคารพสิทธิหรือศักดิ์ศรีของผูอื่น ไมเคารพระเบียบกฎเกณฑของคึกคะนอง ไมเคารพสิทธิหรือศักดิ์ศรีของผูอื่น ไมเคารพระเบียบกฎเกณฑของโรงเรียน และมีพฤติกรรมอื่นๆ 

ที่สรางปญหาและความหนักใจใหกับครู  ในระยะยาวมีการศึกษาวิจัยในตางประเทศพบวาเด็กที่ชอบรังแกผูอื่น 

จะมีความเสี่ยงตอการประกอบอาชญากรรมหรือติดคุกมากกวาเด็กทั่วไป และจะใชความรุนแรงตอคนรอบขาง

ในชีวิตของเขาตอไปอีก เชน คูสมรส บุตรหลาน หรือผูรวมงาน เพราะความเคยชินหรือเห็นเปนเรื่องธรรมดา 

สวนผูถูกรังแกในระยะยาวอาจเกิดอาการซึมเศรา สูญเสียความมั่นใจในตนเอง อาจนำไปสูการฆาตัวตาย หรือ

ในทางตรงขามอาจสะสมความโกรธแคนไวจนถึงขีดสุด แลวหันมาทำรายหรือฆาผูรังแกได ดังที่ปรากฏเปนขาว

ออกมาเปนครั้งคราว ปญหาการรังแกกันจึงเปนเหมือนระเบิดเวลาที่จะตองถูกกำจัดหรือถอดชนวนเสียกอน

ที่จะสายเกินไป ที่จะสายเกินไป 

    การสรางความตระหนักหรือใหความรู ฝกทักษะเพื่อปองกันการรังแกกัน หรืออยางนอยใหความรู

ความเขาใจถึงผลเสียของการรังแกกันจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง หนังสือคูมือเลมนี้จึงเปนสวนหนึ่งของการ

เคลื่อนไหวในสังคมไทย ที่จะปองกันหรือลดปญหาการรังแกกันลงไปได 



    การลอ แกลง รังแก เปนปญหาที่หยั่งรากลึกเลวรายในโรงเรียน สรางความอึดอัดคับของใจใหกับเด็กไทยหลายๆ 

คนเด็กหลายคนรูสึกวาการมาโรงเรียนเปนประสบการณชีวิตที่เลวราย หลายคนรูสึกเหมือนตกนรกทั้งเปน หลายคนไดรับผล

จากความเครียด การถูกกระทำ การถูกรังแกซ้ำๆ สงผลตอการพัฒนาตัวตน และปญหาสุขภาพจิตในผูใหญ 

    การลอ แกลง รังแก เปนปญหาที่หลายครั้งผูใหญเขาใจวาเปนเพียงการชกตอย ทำรายรางกาย ทั้งๆ ที่การทำรายกัน 

หลายครั้งเกิดไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทำรายทางรางกาย ทำรายทางจิตใจ (เขียนประจาน ไมพูดดวย ไมรับเขากลุม 

ทำทานินทา) และที่กำลังเปนปญหาตามมาอยางรุนแรง คือ การทำรายกันผานโลกไซเบอร 

     จากการทำงานในคลินิกวัยรุนในโรงเรียนมัธยมหลายแหง หมอพบวาหลายครั้งโรงเรียนในเมืองไทย ยังไมมีแนวทาง

ที่ครอบคลุมการดูแลเรื่องการลอ แกลง รังแก ในโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม การจัดการปญหา จึงเปนเพียงการแกปญหาที่

ปลายเหตุสงเด็กที่ถูกแกลงบอยๆ มาพบแพทยเพื่อดูแลสภาพจิตใจ ทำโทษเด็กที่เปนปญหาไปจนถึงไลออกเด็กที่รูสึกวาเปน

ปญหาเกินการแกไข ทั้งๆ ที่การแกปญหา อาจจะตองเริ่มตั้งแต การสรางทัศนคติ ใหเด็กเขาใจความแตกตางหลากหลาย 

ความเคารพในความเปนมนุษย การมีระบบที่รองรับในการเกิดปญหา และมีทีมสหวิชาชีพในการชวยแกไขเด็กที่ชอบ ลอ 

แกลง รังแกผูอื่นอยางเปนระบบ 

    หมอไดมีโอกาสเปนที่ปรึกษาโครงการปองกันและลดการใชความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษาของมูลนิธิ

แพธทูเฮลท จากการไดทำงานกับทีมที่มีความมุงมั่นตั้งแพธทูเฮลท จากการไดทำงานกับทีมที่มีความมุงมั่นตั้งใจมีความรอบรู มีความเขาใจ ในการแกปญหามีความสามารถใน

การทำงานรวมกับโรงเรียน รวมถึงเห็นความมุงมั่นของคุณครู และ ผูบริหารที่จะชวยเหลือเด็กๆ หมอเริ่มเห็นความหวัง

ของการชวยเหลือเด็กๆ ที่ไดรับผลกระทบจากวังวนแหงการลอ แกลง รังแก ดวยความยินดีเปนที่สุด

    หมอเชื่อวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวของกับการดูแลเด็กๆ เพราะจะทำใหเรา

เขาใจความสำคัญของการยุติการ ลอ แกลง รังแก ในโรงเรียนและแนวทางการแกไขปญหาที่ถายทอดจากทีม ที่มี

ประสบการณในการทำงานดานนี้อยางมุงมั่น ทุมเท ดวยความหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการชวยใหเด็กไทย

ไดอยูในสภาพไดอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และสรางความหมายตอการพัฒนาตัวตน ทั้งในวันนี้และในอนาคต 



    “การรังแกกัน” สามารถพบเห็นไดทั่วไปในทุกระดับของสังคมไทย ไมวาจะเปนที่บาน ที่โรงเรียน 

ในชุมชน สื่อสังคมออนไลน สื่อสาธารณะ หรือในระดับประเทศ จนบางครั้งทำใหเราอาจเกิดความคุนชินตอ

การรังแกกัน ซึ่งถือเปนความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง

    มูลนิธิแพธทูเฮลท เห็นความสำคัญของการไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ จึงไดจัดทำ “ชุดกิจกรรม

การไมรังแกกัน” ขึ้น เพื่อใชเปนหลักสูตรสำหรับครูผูสอนในสถานศึกษา หรือนักจัดกิจกรรมในการสรางเสริม

ความเขาใจในเรื่องการไมรังแกกัน รวมถึงสราง “ภูมิคุมกัน” และวิธีการจัดการปญหาการรังแก โดยไมใช

ความรุนแรงใหกับผูเรียนซึ่งชุดกิจกรรมนี้จะเหมาะสำหรับผูเรียนหรือผูเขารวมกิจกรรมในระดับชั้นมัธยม

ศึกษาตอนตนขึ้นไป โดยหลักสูตรดังกลาวไดมีการทดลองศึกษาตอนตนขึ้นไป โดยหลักสูตรดังกลาวไดมีการทดลองใชในโรงเรียนนำรองภายใตโครงการปองกันและ

ลดการใชความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษา (Respect for All : Promoting safe and Gen-

der-responsive Schools in Thailand) ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม

    โครงการดังกลาว เราคาดหวังใหสถานศึกษาเปนสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยเริ่มจากหนวย

เล็กๆ ในสังคม ซึ่งการสรางบรรยากาศในการลดการใชความรุนแรงและการรังแกกันนั้น เราทุกคน ไมวาจะ

เปนเด็ก หรือผูใหญ เปนเพียงคนเล็กๆ หรือ เปนคนขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศก็สามารถรวมกัน

สรางได และเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นได เพียงแคเริ่มที่ตัวเรา
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แบงออกเปน ๔ Module ๑๘ กิจกรรม ดังนี้

ËÑÇ¢ŒÍ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� Ó̈¹Ç¹¤Òº

กิจกรรมที่ ๑

อะไรคือ “การรังแกกัน”

กิจกรรมที่ ๒

“การรังแกกัน” 

เกิดขึ้นที่ไหน อยางไร

กิจกรรมที่ ๓ 

การรังแกกันบนโลกออนไลน

(Cyberbullying)

๑. บอกลักษณะสำคัญของ “การรังแกกัน” ที่แตก

    ตางจาก “การเลนกันหรือแกลงระหวางเพื่อน”

๒. ยกตัวอยางรูปแบบ “การรังแกกัน” ที่เกิดขึ้นใน

    โรงเรียนหรือชุมชน

๓. อธิบายถึงเหตุผลที่ “การรังแกกัน” เปนเรื่องที่

    ไมควรเกิดขึ้นไมวากับใคร 

๑. สำรวจสถานที่และสถานการณการรังแกกันใน

    โรงเรียน

๒. บอกแนวทางการปองกันและจัดการปญหาการ

    รังแกกันในโรงเรียน

๑ – ๒

๑

๑

๑๑. ระบุลักษณะของการรังแกกันบนโลกออนไลน

๒. บอกแนวทางการสื่อสารบนโลกออนไลนที่ไม

    ละเมิดสิทธิของผูอื่น

๓. บอกแนวทางการชวยเหลือคนที่ถูกรังแกบน

    โลกออนไลน

กิจกรรมที่ ๔ 

ตัวตนทางเพศ

๑. บอกอคติของตนเองที่มีตอเพศหญิง เพศชาย 

    และความหลากหลายทางเพศ

๒. ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีอคติทางเพศ



ËÑÇ¢ŒÍ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� Ó̈¹Ç¹¤Òº

กิจกรรมที่ ๕

ถารู... จะยังแกลงไหม?

กิจกรรมที่ ๖

กระทบมากกวาที่คิด

กิจกรรมที่ ๗

ผูรังแก ชนะจริงหรือ?

๑. บอกความรูสึกของผูถูกรังแก

๒. สำรวจตนเองถึงสาเหตุการไปลอเลียน หรือ

    แกลงผูอื่น

๓. บอกวิธีการปฏิบัติตอผูอื่นที่แสดงถึงการเคารพ

   ในความแตกตาง

๑. ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถูกรังแก

๒. บอกวิธีการปองกันและชวยเหลือเพื่อนที่ถูก

    รังแก

๑ 

๑

๑

๑๑. บอกปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมคนที่ชอบรังแก

    คนอื่น

๒. ระบุแนวทางการปรับเปลี่ยนการใชความรุนแรง

    เปนการกระทำเชิงบวก

กิจกรรมที่ ๘

ฉัน เธอ และเขา

๑. อธิบายความแตกตางของแตละแนวคิดในการ

    จำแนก “เพศ” 

๒. ระบุผลกระทบของอคติทางเพศ ที่มีตอการ

    ตัดสินคุณคาของมนุษย

๓. บอกวิธีแสดงออกที่เคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและ

    กัน และไมเลือกปฏิบัติทางเพศ

ËÑÇ¢ŒÍ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� Ó̈¹Ç¹¤Òº

กิจกรรมที่ ๙

ถาถูกรังแก เราจะทำอยางไร

๑. บอกวิธีการจัดการเพื่อยุติการรังแกโดยไมใช

    ความรุนแรง

๒. อธิบายความสำคัญของการหาความชวย

    เหลือเพื่อยุติการรังแกกัน

๓. ระบุแหลงชวยเหลือหรือบุคคลที่สามารถชวย

    เหลือได เมื่อเกิดเหตุการณการรังแก

๑ 



ËÑÇ¢ŒÍ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� Ó̈¹Ç¹¤Òº

กิจกรรมที่ ๑๐

ถาเห็นการรังแก 

เราทำอะไรไดบาง

กิจกรรมที่ ๑๑

คนเห็นเหตุการณชวยได

๑. ระบุความสำคัญหรือบทบาทของคนที่เห็น

    เหตุการณตอสถานการณการรังแกกัน

๒. ตระหนักถึงผลกระทบ หากคนเห็นเหตุการณ

    การรังแกกันนิ่งเฉย

๓. บอกวิธีที่คนเห็นเหตุการณสามารถชวยคนถูก

    รังแกได

๑. แสดงตัวอยางวิธีการจัดการสถานการณการ

    รังแกกัน

๒. บอกวิธีชวยเหลือคนที่ถูกรังแก โดยไมใชความ

    รุนแรง

๓. ระบุแนวทางการปองกันการรังแกกัน

๑ 

๑

๑กิจกรรมที่ ๑๒

เราเคยรังแกคนอื่นไหมนะ

๑. ทบทวนถึงการกระทำของตัวเองที่เปนการรังแก         

  ทำราย กลั่นแกลงผูอื่น

๒. บอกความตั้งใจของตนเองที่มีตอคนที่ถูกรังแก

๓. ฝกการขอโทษคนอื่น

ËÑÇ¢ŒÍ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� Ó̈¹Ç¹¤Òº

กิจกรรมที่ ๑๓

แคเปนคนละแบบ

๑. ทบทวนประสบการณของตนเองเกี่ยวกับการ

    รังแกผูอื่น

๒. ระบุอคติของตนเองที่สะทอนผานพฤติกรรมที่

    ปฏิบัติตอคนอื่น

๓. บอกวิธีการปฏิบัติตอคนที่แตกตางจากเราดวย

    ความเคารพและใหเกียรติกัน

๑ 

กิจกรรมที่ ๑๔

เพราะชีวิตคือความ

หลากหลาย

๑. อธิบายสาเหตุความแตกตางของแตละบุคคล

๒. ระบุขอดีของความแตกตางหรือหลากหลาย

๓. บอกวิธีการปฏิบัติตอกันที่แสดงถึงการเคารพ

    ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

๑ 



ËÑÇ¢ŒÍ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� Ó̈¹Ç¹¤Òº

กิจกรรมที่ ๑๕

การเคารพและใหเกียรติ

ตอตนเองและผูอื่น 

(Respect)

กิจกรรมที่ ๑๖

เมื่อฉันโกรธ

๑. เขาใจและสะทอนความหมายของการเคารพ

    ใหเกียรติกันผานการแสดงออกตอคนรอบขาง

๒. บอกความสำคัญของการเคารพและใหเกียรติกัน

๑. เทาทัน “อารมณโกรธ” ของตัวเอง และการ

    แสดงออกของตนเมื่อมีอารมณโกรธ 

๒. บอกวิธีการจัดการอารมณโกรธที่เหมาะสมของ

    ตนได  

๑ 

๑

๑กิจกรรมที่ ๑๗

ภาพเลาเรื่อง

๑. ฝกการคิดถึงความรูสึกของผูอื่นในสถานการณ

    ที่เขาเผชิญ

๒. บอกขอดีของการเห็นอกเห็นใจผูอื่น

กิจกรรมที่ ๑๘ 

หลากรสหลายแบบ

๑. เขาใจวารสนิยมทางเพศมีความหลากหลาย

    และเปนเรื่องสวนบุคคล

๒. ตระหนักถึงความแตกตางของเพศสรีระ (Sex)

    และเพศสภาพหรือบทบาททางเพศ (Gender) 

    ที่กำหนดโดยสังคม

๑ 



¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹ÒÇÅ×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂÅŒÍ»Á́ŒÍÂ»ÅÍÁâ»Ãä¿Å�

๑
สาระสำคัญ:

   “การรังแกกัน”เปนรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงแตกตางจากการเลนกันหรือแกลงกันสนุกๆ ระหวางเพื่อน โดย

ทั่วไปคนมักมองขามการรังแกกันเพราะเขาใจผิดวาเปนการลอเลนกัน แตการรังแกมักเกิดขึ้นซ้ำๆ และสงผลกระทบตอ

ผูถูกรังแก ทั้งนี้ เพราะผูรังแกมีเจตนาใหอีกฝายไดรับผลกระทบในทางลบ เชน บาดเจ็บทางรางกาย สรางความอับอาย 

ถูกเขาใจผิด ฯลฯ การเรียนรูเพื่อเทาทันการรังแกจะชวยปองกันและจัดการปญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเรียน

      ๑. บอกลักษณะสำคัญของ “การรังแกกัน” ที่แตกตางจาก “การเลนกันระหวางเพื่อน”

   ๒. ยกตัวอยางรูปแบบ “การรังแกกัน” ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชน

   ๓. อธิบายถึงเหตุผลที่ “การรังแกกัน” เปนเรื่องที่ไมควรเกิดขึ้นไมวากับใคร 

อุปกรณ/สื่อ:

   ๑. บัตรคำพฤติกรรม ๑๐ พฤติกรรม ประกอบดวย

เอกสารอานเพิ่มเติมสำหรับผูดำเนินการ:

   ๑.๑  ความรุนแรง (Violence) และการรังแกกัน

   ๑.๒  ประเภทของการรังแก

   ๑.๓  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชความรุนแรง

   ๑.๔  พฤติกรรมเสี่ยงในการใชคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต 

ËÁÒÂàËµØ: ÊÒÁÒÃ¶̈Ñ́¡Ô̈¡ÃÃÁấÂáº‹§àÇÅÒà»š¹ ò ¤ÒºàÃÕÂ¹ä́Œ

๒. กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี

µºËÑÇ/¼ÅÑ¡ ä¶à§Ô¹ ¾Ù́àË¹็ºá¹Á Ê‹§ÀÒ¾/¤ÅÔ»·ÓãËŒÍÑºÍÒÂ

ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤Ó¼Ố»‡ÒÂ à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§äÁ‹ãËŒà¾×่Í¹à¢ŒÒ¡ÅØ‹Á



¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹ÒÇÅ×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂÅŒÍ»Á́ŒÍÂ

»ÅÍÁâ»Ãä¿Å�

๑
คาบเรียนที่ ๑  “การรังแกกัน”

กระบวนการ

   ๑. ชี้แจงวัตถุประสงคกิจกรรมวาเปนการเรียนรูเกี่ยวกับ “การรังแกกัน”

   ๒. ถามผูเรียนวา “เลนกัน” กับ “รังแกกัน” เหมือนหรือตางกันอยางไร   

           โดยผูดำเนินการเก็บคำตอบแบงระหวางเลนกันกับรังแกกัน ออกเปน ๒ ฝง พรอมชวนดูคำตอบ       

           และชวนวิเคราะหตอวา บัตรคำตอไปนี้ใชเรื่องรังแกกันหรือไม

      ๓. แบงผูเรียนเปน ๑๐ กลุม แตละกลุมจะไดรับบัตรคำที่ระบุการกระทำ ๑ เรื่อง

๔. ใหแตละกลุมคุยกันในเวลา ๑๐ นาที ดังนี้

   ก.) ถามีคนมาทำกับเราตามบัตรคำที่ไดรับ เรารูสึกอยางไร

   ข.) ลักษณะของคนที่ทำพฤติกรรมนี้เปนอยางไร และมักกระทำกับใคร

   ค.) คิดวา คนที่กระทำแบบนี้กับคนอื่นเปนเพราะเหตุใด

   ง.) คนที่ถูกกระทำแบบนี้ อาจตอบโตหรือทำอยางไรไดบาง

๕. รวมกลุมใหญ ใหตัวแทนแตละกลุมบอกวา กลุมไดรับบัตรคำอะไร และผูดำเนินการติดบัตรคำหรือ

        เขียนบนกระดานใหผูเรียนทุกคนเห็นวามีการกระทำอะไรบาง และชวนคุยตามโจทยที่ใหแตละกลุม 

    โดยผูดำเนินการบันทึกประเด็น ดังนี้

µºËÑÇ/¼ÅÑ¡ ä¶à§Ô¹

¾Ù́àË¹็ºá¹Á

Ê‹§ÀÒ¾/¤ÅÔ»·ÓãËŒÍÑºÍÒÂ

ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤Ó¼Ố»‡ÒÂ à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§

äÁ‹ãËŒà¾×่Í¹à¢ŒÒ¡ÅØ‹Á

¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹ÒÇÅ×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂÅŒÍ»Á́ŒÍÂ

»ÅÍÁâ»Ãä¿Å�

µºËÑÇ/¼ÅÑ¡ ä¶à§Ô¹
¾Ù́àË¹็ºá¹Á

Ê‹§ÀÒ¾/¤ÅÔ»·ÓãËŒÍÑºÍÒÂ

ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤Ó¼Ố»‡ÒÂ à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§

äÁ‹ãËŒà¾×่Í¹à¢ŒÒ¡ÅØ‹Á

(ก) ความรูสึก ถาถูกกระทำ



๑
๖. สุมถามคำตอบจากผูเรียน ๒ – ๓ คนวา 

  ● ตัวอยางการกระทำทั้ง ๑๐ เรื่อง เปนการกระทำที่เพื่อนควรทำกับเพื่อนหรือไม อยางไร
  ● ดังนั้น คิดวาการรังแกกัน คืออะไร  
๗. ชวนผูเรียนดูคำนิยามของ “การรังแก” ดังนี้  

๘. ถามผูเรียนวา ตัวอยางการกระทำทั้ง ๑๐ เรื่องที่คุยกัน ถือเปน “การรังแกกัน” หรือไม เพราะอะไร

๙. ผูดำเนินการอธิบายโดยใชคำตอบของผูเรียน ขยายคำนิยามการรังแกกัน โดยชี้ใหเห็น

   องคประกอบสำคัญ คือ

   ● ผูรังแก - มักมีกำลังหรืออำนาจเหนือกวา เชน ตัวโตกวา อายุมากกวา 
    มีพรรคพวกเยอะกวา ฯลฯ

   ● ผูถูกรังแก – ออนแอกวา ไมตอบโต อยูในสถานะที่ไมสามารถปกปองตัวเองได ฯลฯ
     ● ผลที่เกิดขึ้น – ความรูสึกของผูถูกรังแก ทั้งดานรางกาย/จิตใจ/สังคม
   ● เปนการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
๑๐. ผูดำเนินการถามผูเรียนวา

   • มีคำถามหรือขอสงสัยอื่นอีกหรือไม เกี่ยวกับเรื่องการรังแกกัน

   • รูสึกอยางไรจากการเรียนรูเรื่อง “การรังแกกัน” วันนี้  

* ผูดำเนินการเตรียมเขียนคำนิยามการรังแกบนกระดาษฟลิปชารทลวงหนา หรือฉายสไลดใหผูเรียนดู *



๑
คาบเรียนที่ ๒ “รูปแบบการรังแกกัน”

กระบวนการ

  ๑. ผูดำเนินการเกริ่นนำเขาสูบทเรียนวา วันนี้เราจะเรียนเรื่อง “รูปแบบของการรังแกกัน”

  ๒. ชวนผูเรียนทบทวนความหมายของการรังแกกัน ที่ไดเรียนไปเมื่อครั้งที่แลว ถามผูเรียนวา 

    “จำไดไหมวา การรังแกกัน ที่ไดเรียนไปแลวคืออะไร”

๓. ถามผูเรียนตอวา “คิดวาการรังแกกันมีกี่รูปแบบ อะไรบาง”

๔. นำเสนอตาราง “ประเภทของการรังแก” และอธิบายเพิ่มเติมถึงการรังแกกันแตละแบบ 

๕. แบงผูเรียนออกเปน ๔ กลุม ชวยกันระดมคำตอบประเภทของการรังแกแตละแบบ ใหเวลา ๕ นาที  

๖. ใหแตละกลุมนำเสนอ และชวยกันเพิ่มเติม    

๗. ชวนผูเรียนดู “ตารางประเภทของการรังแก” และชวนคุยดังนี้

  • การรังแกแบบใด ที่เกิดขึ้นบอยที่สุดในโรงเรียนของเรา เพราะอะไร 

  • การเรียนรูประเภทของการรังแก มีประโยชนอยางไร 

๘. ผูดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญ

    • การรังแกกันทุกรูปแบบมีผลกระทบตอผูถูกรังแก ดังที่เราไดสะทอนและไดรับฟงความรูสึกของพวกเรา

  • หากเราไมอยากใหคนอื่นรังแกเรา เราก็ตองพิจารณาวาเราเคยรังแกผูอื่นดวยหรือไม

  • การรังแกกันเปนเรื่องที่ไมควรเกิดขึ้นไมวากับใคร และควรถูกจัดการเพื่อแกปญหา

  • การรังแกกันทุกรูปแบบเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย สามารถเอาผิดได                      

     (ผูดำเนินการใหขอมูลเพิ่มเติมเรื่องกฎหมาย และพฤติกรรมเสี่ยงในการใชคอมพิวเตอร)

¡ÒÃÃÑ§á¡ã¹âÅ¡
ä«àºÍÃ�/ÍÍ¹äÅ¹�



๑

  องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดใหคำนิยามความรุนแรงไววา หมายถึง การจงใจใชกำลัง 

หรืออำนาจทางกายเพื่อขมขูหรือกระทำตอตนเองตอผูอื่นตอบุคคลหรือชุมชนซึ่งมีผลทำใหเกิดหรือมีแนวโนมที่จะมีผลใหเกิด

การบาดเจ็บ ตาย หรือเปนอันตรายตอจิตใจ หรือเปนการยับยั้งการเจริญงอกงาม หรือการกีดกั้น หรือปดกั้นทำใหสูญเสีย

ประสิทธิภาพบางประการ และขาดการไดรับในสิ่งที่สมควรจะไดรับ

  ความรุนแรงตอเด็กตามที่กำหนดไวในขอ ๑๙ วรรค ๑ แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและรายงานการศึกษาขององคการ

สหประชาชาติวาดวยความรุนแรงตอเด็กในป พ.ศ.๒๕๔๙ ความรุนแรง หมายถึง รูปแบบทั้งปวงของความรุนแรงทั้งทางรางกาย

และจิตและจิตใจการทำใหบาดเจ็บหรือการทารุณกรรม การละเลยทอดทิ้ง หรือการปฏิบัติโดยประมาทการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม หรือ

การแสวงหาประโยชนรวมถึงการทารุณกรรมทางเพศ 

  องคการอนามัยโลก แบงประเภทของความรุนแรงไวเปน ๓ กลุมใหญ ดังนี้

  ๑. ความรุนแรงตอตนเอง หมายถึง ลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากบุคคลกระทำตอตนเอง ความรุนแรงกลุมนี้สามารถ

    แบงยอยเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

          ๑) พฤติกรรมการฆาตัวตาย ซึ่งรวมทั้งความคิดฆาตัวตาย ความพยายามฆาตัวตาย และ ฆาตัวตายโดยสมบูรณ

          ๒) พฤติกรรมการทำรายตนเอง หมายรวมถึง การกระทำใหตนเองบาด          ๒) พฤติกรรมการทำรายตนเอง หมายรวมถึง การกระทำใหตนเองบาดเจ็บและพฤติกรรมทำรายตนเองอื่นๆ                                            

     ที่มุงรายตอตนเองหรือทำใหตนเองอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย แตไมจำเปนตองมีผลถึงเสียชีวิต

      ๒. ความรุนแรงระหวางบุคคล หมายถึง ความรุนแรงที่กระทำโดยบุคคลอื่นหรือกลุมบุคคลอื่น ความรุนแรง กลุมนี้สามารถ

    แบงยอย เปน ๒ ประเภท ดังนี้

    ๑) ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางสมาชิกในครอบครัว คูสมรสที่ไมจำเปนตองเกิดขึ้น

       เฉพาะภายในบานเทานั้น ไดแก ความรุนแรงตอเด็ก ความรุนแรงระหวางสามีภรรยา และความรุนแรงตอผูสูงอายุ

          ๒) ความรุน          ๒) ความรุนแรงในชุมชน หมายถึง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลภายนอกบานที่คุนเคยกัน หรือเกิดจาก

              บุคคลที่รูจักกัน เกี่ยวดองเปนญาติพี่นอง หรือคนแปลกหนา ไดแก ความรุนแรงทางเพศ การขมขืนโดยคนแปลกหนา                                                    

     การใชความรุนแรงทางกายระหวางวัยรุน กรณีคูรักในโรงเรียนหรือตามสถาบันการศึกษาตางๆ

  ๓. ความรุนแรงระหวางกลุม หมายถึง ความรุนแรงที่กระทำโดยกลุมบุคคลกลุมใหญเปนความรุนแรงที่เกิดจากรัฐฯ

     หรือประเทศ ความรุนแรงกลุมนี้สามารถแบงยอยออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้

          ๑) ความรุน          ๑) ความรุนแรงทางสังคม หมายถึง การใชความรุนแรงในประเด็นทางสังคม ไดแก การเหยียดผิว หรือเหยียดเชื้อชาติ   

              การกระทำของผูกอการราย หรือการใชความรุนแรงโดยกลุมผูประทวง

          ๒) ความรุนแรงทางการเมือง หมายถึง การใชความรุนแรงที่เกิดจากสงครามความขัดแยงและการใชความรุนแรงของรัฐฯ 

          ๓) ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใชความรุนแรงโดยกลุมคนกลุมใหญที่หวังผลทางเศรษฐกิจรวมทั้งกิจกรรม    

            ที่กอใหเกิดความลมเหลวทางเศรษฐกิจ



๑



๑
     การรังแกกันสามารถจำแนกตามการกระทำได ๔ ประเภท คือ การรังแกทางรางกาย การรังแกทางวาจา 

การรังแกทางสังคม (การกีดกัน/ทาที) และการรังแกในโลกไซเบอรหรือออนไลน รายละเอียดดังนี้ 



๑



๑
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    ๑. ทำราย

       คำวา “ทำราย” หมายถึง ผูกระทำผิดมีเจตนาทำใหเสียหาย เปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ ไมวาจะเปนการ

ทำรายโดยใชกำลังหรือไมก็ตาม เชน ลอหลอกใหเขาตกบันไดบานจนเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ก็เปนการ 

“ทำราย” ตามมาตรานี้ แตโดยสวนใหญการทำรายตามมาตรานี้ เปนการกระทำโดยแรงกายภาพ เชน การชก ตอย 

ทุบ ตี ถีบ เตะ กระทืบ ผลัก เหวี่ยง หรือดวยอาวุธ เชน ปน มีด หอก ดาบ ไมหรืออื่นๆ ที่สามารถใชทำรายใหเกิด 

อันตรายแกกายหรือจิตใจได รวมทั้งการใชยาพิษหรือยาอื่นใดที่สามารถกอใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ

ไดก็เปนความผิดตามมาตรานี้ ไดก็เปนความผิดตามมาตรานี้ 



๑

    ๒. จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ

       อันตรายแกกาย หมายถึง เกิดอันตรายแกกาย เชน บาดแผล ฟกช้ำ เปนตน จะเห็นไดวาเกิดอันตรายแกกายเพียง

เล็กนอยก็เปนความผิดตามมาตรานี้ได ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๗/๒๔๖๘ ที่วา “จำเลยทำรายเขาสองทีฟกช้ำและ 

หนังขาดโลหิตซับ วินิจฉัยวาทำผิดฐานทำรายรางกาย”

       อันตรายแกจิตใจ หมายถึง การมีอาการผิดปกติทางจิตใจ เชน ทำใหมีอาการประสาท

       สรุปแลวมาตรานี้เปนการทำรายถึงขั้นเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูถูกทำราย แตถาผลของการกระทำนั้นรุนแรง

จนถึงขั้นเปนอันตรายแกกายหรือจิตจนถึงขั้นเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจถึงสาหัสก็จะเปนความผิดในอีกมาตราหนึ่งซึ่งจะกลาวตอไปนี้



๑

       “ลิ้นขาด” หมายถึง ลิ้นขาดหายไป จะขาดหายไปมากนอยเพียงใดไมสำคัญ

       “เสียฆานประสาท” หมายถึง เสียประสาทที่จะดมกลิ่น       

       “เสียอวัยวะสืบพันธุ” หมายความถึง ทำใหอวัยวะสืบพันธุใชสืบพันธุไมได แมจะไมถึงขาดหายทำนองเดียวกับ 

    “เสียความสามารถในการสืบพันธุ” ซึ่งหมายถึง ทำใหชายหญิงไมสามารถสืบพันธุ แมจะยังสามารถ

รวมประเวณีกันไดก็ตาม      

       คำวา “เสีย”        คำวา “เสีย” แขน ขา มือ เทา นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด ตามมาตรานี้ไมไดหมายความเฉพาะขาดหายเทานั้น         

แตหมายความถึงทำใหใชอวัยวะนั้นๆ ไมไดดวย       

       สวน “หนาเสียโฉมอยางติดตัว” นั้นคือ การเสียความงามของใบหนาจนนาเกลียดติดตัวตลอดไปไมใชเสียโฉม       

ซึ่งมีระยะเวลาหายได ซึ่งตองพิจารณาขอเท็จจริงประกอบเปนกรณีไป

       นอกจากใบหนาโดยตรงนาจะถือวาการเสียสวนประกอบของใบหนา เชน หูขาด จมูกขาด ไหลทรุดทำใหคอเอียงไปนั้น 

เปนสวนหนึ่งของใบหนาที่ทำใหเสียความงามและถือวาเปนการเสียโฉมติดตัว ตามความหมายของมาตรานี้ 

(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๙/๒๔๗๗, ๑๐๑๒/๒๔๘๐)      

       “จิตพิการอยางติดตัว” หมายถึง การทำใหเปน       “จิตพิการอยางติดตัว” หมายถึง การทำใหเปนโรคจิตหรือจิตฟนเฟอนอยางติดตัว และ       

       “ทุพพลภาพ” หรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต ตองเปนกรณีรายแรงที่อาจถึงแกชีวิต หากเปนการทุพพลภาพ

หรือปวยเจ็บเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวรักษาใหหายได ไมอยูในความหมายของมาตรานี้ 

  

       สรุป

     ที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา องคประกอบความผิดของทั้ง ๓ มาตรานั้นเหมือนกันทุกประการจะแตกตางกันก็ที่ 

ผลของการกระทำความผิดนั้น หากเปนการทำรายรางกายโดยไมเกิดความเสียหายแกกาย หรือจิตใจของผูถูกกระทำเลยก็ผิด

เพียงลหุโทษ ตามมาตรา ๓๙๑ เทานั้น หากผลของการกระทำกอใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตเพียงลหุโทษ ตามมาตรา ๓๙๑ เทานั้น หากผลของการกระทำกอใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูถูกกระทำ ไมวาจะเปน

การกระทำโดยใชกำลังหรือไมก็ตาม ก็จะเปนความผิดฐานทำรายรางกาย และหากผลของการกระทำนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นถึงขนาด

กอใหเกิดอันตรายสาหัสแกผูถูกกระทำก็จะเปนความผิดฐานทำรายรางกายถึงอันตรายสาหัส ซึ่งตองรับโทษหนักขึ้น ที่เปนเชน 

นี้ก็เนื่องมาจากหลักของกฎหมายอาญาที่กำหนดใหผูกระทำตองรับโทษหนักขึ้นเนื่องจากผลของการกระทำ 



๑

๕



๑
       ๑.๒.๑) ตามบทกฎหมายขางตน ใน (๑) ผูนั้นจะไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรานี้ก็ตอเมื่อแสดง    

           ความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเกี่ยวกับ

           ตนเองตามคลองธรรม หมายความวา การแสดงความคิดเห็นหรือขอความโดยสุจริตนั้น ผูกระทำ

           ไดกระทำไปเพื่อใหเกิดความถูกตองตามความเปนธรรม โดยมีเจตนาเพื่อปองกันตนหรือปองกัน     

           สวนไดเสียเกี่ยวกับตนโดยสุจริต โดยมิไดมีเจตนาใสความผูใดใหไดรับความเสียหาย

                                ๑.๒.๒) ตามบทกฎหมายขางตน ใน (๓) ผูนั้นจะไมมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรานี้ก็ตอเมื่อผูกระทำ   

           ไดแสดงความคิดเห็นหรือขอความเพื่อเปนการติชมดวยความเปนธรรมอันเปนวิสัยที่ประชาชนทั่วไป

           ยอมติชมกัน

               ๑.๓) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๐ “ในกรณีหมิ่นประมาท ถาผูถูกหาวากระทำความผิดพิสูจนไดวา

        ขอที่หาวาเปนหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริง ผูนั้นไมตองรับโทษ”

                 ๑.๓.๑) ตามบทกฎหมายขางตน ผูกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทจะไดรับยกเวนโทษ หรือไมตองรับโทษ    

           ถาผูกระทำความผิดพิสูจนไดวาขอที่หาวาหมิ่นประมาทนั้นเปนความจริง

               ๑.๔) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘ “ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทำโดยการโฆษณาดวยเอกสาร               ๑.๔) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘ “ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทำโดยการโฆษณาดวยเอกสาร

         ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพหรือตัวอักษรที่ทำใหปรากฏไมวาดวยวิธีใดๆ แผนเสียง       

        หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพ     

        หรือโดยกระทำการปาวประกาศดวยวิธีอื่น ผูกระทำตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองปและปรับไมเกิน     

        แสนบาท”

                  ๑.๔.๑) ตามบทกฎหมายขางตน ผูกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทจะไดรับโทษหนักขึ้นถาไดกระทำการหมิ่น

           ประมาทโดยการโฆษณาดวยวิธีตางๆ ตามขางตน

               ๑.๕) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๔๒๓ “ผูใดกลาวหรือ               ๑.๕) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๔๒๓ “ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความอันฝาฝนตอ

        ความจริง เปนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเปนที่เสียหายแกทางทำมาหาได

        หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ทานวาผูนั้นจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพื่อความเสียหาย

        อยางใดๆ อันเกิดแตการนั้น แมทั้งเมื่อตนมิไดรูวาขอความนั้นไมจริง แตหากควรจะรูได”

                 ๑.๕.๑) ตามบทกฎหมายขางตน ขอความที่กลาวหรือไขขาวตองเปนขอความที่ฝาฝนความจริงคือไมตรงกับ    

           ความจริง และผูกลาวรูหรือควรจะรูวาไมเปนความจริง จึงจะมีความผิด 

   หมายเหตุ บุคคลเชนนักการเมืองหรือดาราภาพยนตรเปนบุคคลที่ตองเสนอตัวตอประชาชนยอมอยูในวิสัยที่ประชาชน 

จะติชมดวยความเปนธรรมได เพราะการทำงานของบุคคลเหลานี้มีผลตอสาธารณะ จึงตองรับ feedback ดังกลาวดวย
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สาระสำคัญ:

  การรังแกกัน อาจเกิดขึ้นทั้งในทีๆ่ ไมมีคนอื่นเห็น หรือในบางกรณี ผูรังแกมักตั้งใจ “กระทำ” ผูถูกรังแก 

เมื่อมีกลุม “ผูชม” ซึ่งอาจเปนกลุมเพื่อนของผูรังแก หรือคนทั่วไป เพื่อแสดงอำนาจในการรังแกของตนเอง

และทำใหผูถูกรังแกรูสึกไมดี แตหากมีผูใหญ หรือคนที่มีอำนาจเหนือกวาอยูในสถานที่นั้นๆ ผูรังแกมักจะ

ไมลงมือ ดังนั้น การเขาใจสถานการณของการรังแกกันวาอาจเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร อยางไร จะชวยในการ

หลีกเลี่ยงและหาแนวทางการปองกันได

วัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูวัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเรียน

    ๑. สำรวจสถานที่และสถานการณการรังแกกันในโรงเรียน

    ๒. บอกแนวทางการปองกันและจัดการปญหาการรังแกกันในโรงเรียน

อุปกรณ/สื่อ: 

   ๑. กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี
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กระบวนการ

  ๑. ผูดำเนินการทวนความเขาใจเรื่อง “การรังแกกัน” จากคาบเรียนที่แลว และชี้แจงวัตถุประสงค

       กิจกรรมวาเราจะชวยกันสำรวจสถานการณ “การรังแกกัน” ในโรงเรียน

  ๒. แบงกลุมผูเรียนเปน ๔ กลุม ใหแตละกลุมคุยกันและระบุสถานที่ ที่มักเกิดการรังแกกันใน

         โรงเรียน ๓ แหง (ใหเวลา ๕ นาที)

  ๓. ใหแตละกลุมนำเสนอ และผูดำเนินการจดคำตอบบนกระดาน เพื่อใหเห็นภาพสถานที่ ที่อาจเกิด

             การรังแกกันในโรงเรียน และถามเพิ่มเติมวาแตละที่เปนการรังแกแบบใด

  ๔. จากคำตอบของผูเรียน ผูดำเนินการอธิบายเพิ่มเติมวา การรังแกกันอาจเกิดขึ้นในที่ลับตา ในทีๆ่

         ไมมีคนอื่นเห็น เพื่อกลั่นแกลงหรือกระทำผูถูกรังแกไดอยางเต็มที่ หรืออาจเกิดขึ้นในที่สาธารณะ

         กรณีที่ผูรังแกตั้งใจ “กระทำ” ผูถูกรังแกใหคนอื่นๆ เห็น เพื่อแสดงอำนาจของตนเองและทำใหผูถูก

         รังแกรูสึกไมดีหรืออับอาย

  ๕. ผูดำเนินการสรุปใหเห็นวา เราไดชวยกันบอกวาการรังแกกันอาจเกิดขึ้นที่ไหนไดบางในโรงเรียนของ

       เรา และเรารูวาการรังแกกันสงผลกระทบในทางลบตอผูถูกรังแก ดังนั้น เราจะชวยกันหาแนวทาง

           การหลีกเลี่ยงหรือการปองกันการรังแกกัน โดยจะแบงกลุมผูเรียนเปน ๔ กลุม ใหแตละกลุม

       ชวยพิจารณาแนวทางแกปญหาของการรังแกแตละแบบ ดังนี้

     กลุม ๑   ผูรังแกเปนกลุม กระทำการในที่ลับตา

     กลุม ๒   ผูรังแกเปนกลุม กระทำการในที่สาธารณะเพื่อใหคนอื่นเห็น

     กลุม ๓   ผูรังแกคนเดียว กระทำการในที่ลับตา

     กลุม ๔   ผูรังแกคนเดียว กระทำการในที่สาธารณะเพื่อใหคนอื่นเห็น

  โดยใหแตละกลุมคุยกัน ๑๐ นาที และระบุรายละเอียด ดังนี้

      • สถานที่ที่เกิดการรังแกกัน และลักษณะการรังแกที่เกิดขึ้น

   • การรังแกเกิดขึ้นได เพราะเหตุใด

   • แนวทางการปองกัน
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  ๖. แตละกลุมนำเสนอ เมื่อทุกกลุมนำเสนอแลว ชวนคุย ดังนี้

    ●  ผูรังแก มีวิธีที่จะไมใหคนอื่นๆ เห็นการรังแกอยางไร
    ●  เหตุใด คนที่เปนผูนำกลุม จึงสามารถชวนเพื่อนในกลุมใหรวมรังแกดวย
    ●  เหตุใด คนในกลุมที่ไมเห็นดวยกับการรังแกตองมีสวนรวมในการรังแก
    ●  คนที่เห็นเหตุการณ สามารถชวยจัดการการรังแกกัน อยางไร
    ●  หากเราอยูในเหตุการณที่เพื่อนชวนกันไปรังแกคนอื่น แตเราไมเห็นดวย เราจะทำอยางไร
        ●  คนอื่นๆ ในโรงเรียนทราบหรือไมวา มีการรังแกกันในโรงเรียน
    ●  ผูใหญ/ครู มีบทบาทอยางไรในการชวยลดการรังแกกัน
    ●  เราแตละคนทำอะไรไดบาง เพื่อชวยใหโรงเรียนของเราไมมีการรังแกกัน
  ๗. ผูดำเนินการสรุปแนวทางที่กลุมนำเสนอ และย้ำประเด็นสำคัญ ดังนี้

    ●  บทบาทของผูเห็นเหตุการณในการชวยผูถูกรังแก เชน การชวยกันบอกใหหยุดการรังแก
        การเขาไปชวยเหลือ

        ●  การชวยผูถูกรังแกไมใหอยูในสถานการณ/สถานที่ ที่อาจเกิดการรังแกไดตามลำพัง เชน         
        การเดินไปเปนเพื่อน/เปนกลุม กับผูถูกรังแก

    ●  การใหผูใหญรับรูและเขาไปชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ เชน การบอกครูใหชวยคลี่คลาย
        สถานการณ 

  



๓

๑



๓

สถานการณที่ ๑ แกมโพสตรูปเอบนเฟสบุคโดยไมไดขออนุญาต แกมคิดวาเอคงไมวาอะไรเพราะเห็นเอโพสตรูปตัวเองบอยๆ

สถานการณที่ ๒ ปานแชทกับเพื่อนๆ ถึงปญหาสวนตัวของกอง เพื่อหาทางแกปญหาใหกับกอง ปานมั่นใจวาเพื่อนๆ          

       ที่แชทออนไลนจะไมไปบอกกองวา เธอเอาปญหาของเขามาคุยกัน

สถานการณที่ ๓ ตั้มกับแนนกำลังทะเลาะกัน จากเรื่องที่ตั้มบอกวามีเพื่อนเห็นแนนไปเดินหางกับผูชายอีกคน            

       ระหวางที่ทั้งสองคนโตเถียงกัน ปอปถายคลิปและนำไปโพสตออนไลน

สถานการณที่ ๔สถานการณที่ ๔ จอมสังเกตวา เพื่อนๆ ในหองพูดถึงขาวลือที่เห็นในเฟสบุคเกี่ยวกับ นักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียน           

       และยังแชรเรื่องนี้ตอๆ กัน จอมจึงโพสตขอความบนเฟสบุคของตัวเองวา “เราควรจะคิดใหดี

       กอนจะแชรหรือโพสตเรื่องที่สรางความเสียหายใหกับคนอื่นโดยที่เราก็ไมรูความจริง ลองคิด

       วาหากมีคนโพสตหรือแชรเรื่องไมจริงเกี่ยวกับเรา เราจะรูสึกอยางไร”

สถานการณที่ ๕ พลอยตั้งโปรไฟลปลอม เพื่อสรางความสัมพันธบนโลกออนไลนสนุกๆ จนมีเพื่อนมากมาย             

       และเริ่มมีหลายคนขอนัดเจอกับพลอย

กระบวนการ

   ๑. ผูดำเนินการเริ่มกิจกรรม โดยชวนผูเรียนคุย ดังนี้

     ●  แตละคนใชชองทางออนไลนใดบาง ในการสื่อสารกับเพื่อนๆ และคนอื่นๆ
       (คำตอบอาจครอบคลุมถึง Facebook , Line , Twitter , Flickr , Instagram , YouTube , Tumblr เปนตน)

     ●  คิดวาการสื่อสารออนไลน มีประโยชนอยางไรบาง และมีผลดานลบอยางไร
     ●  พฤติกรรมที่แสดงออกออนไลนแบบใดบาง ที่สะทอนใหเห็นวา ไมเหมาะสม ไมเคารพ ไมใหเกียรติ
             ผูอื่น

   ๒. ใหผูเรียนนั่งเปนกลุมๆ ละ ๔ คน อธิบายวาจะมีสถานการณใหกลุมชวยกันพิจารณาวา เปนการ

          กระทำที่เหมาะสม เคารพ ใหเกียรติ หรือไม อยางไร โดยผูดำเนินการอานสถานการณและฉายสไลด

          หรือเตรียมเขียนไวในกระดาษฟลิปชารททีละขอ และใหเวลากลุมอภิปราย กอนสงตัวแทนมายืนใน

          จุดที่สะทอนความเห็นของกลุม บนเสนความเหมาะสม ดังนี้



  ๖. ชวนผูเรียนดูคลิปวิดีโอ LET ME GROW พลิกชีวิตเด็กติดเกม EP.๓ เรื่อง cyberbullying และชวนคุย ดังนี้

     • คิดวาเกิดอะไรขึ้น จึงทำใหคนที่เกลียดมิวไมกี่คน ขยายเปนกลุมเล็ก กลุมใหญทั้งหอง จนถึง

      ทั้งระดับชั้น

     • คิดวาคนที่ “มิว” บอกวาเกลียดมิวจากการเห็นเพจปลอม จะปฏิบัติตอมิวอยางไร

     • เพื่อนสนิท ๓ คนที่เหลือ มีความสำคัญตอ “มิว” อยางไร

     • เห็นดวยหรือไม ที่ “มิว” เลือกไมเอาเรื่องคนที่ทำเพจปลอม เพราะเหตุใด

          • หากเปน “มิว” เราจะทำอยางไร

     • หากเกิดกรณี cyberbullying กับเพื่อนหรือในโรงเรียน เราจะทำอยางไร

     • ถาเพื่อนเราเปนคนกระทำ cyberbullying เราจะทำอยางไร

  ๗. ผูดำเนินการสรุปใหเห็นวา cyberbullying สงผลกระทบตอผูที่ถูกรังแกเชนกัน และอาจรุนแรงกวา

       เนื่องจากเปนการกระทำบนโลกไซเบอรซึ่งสามารถกระจายไปไดรวดเร็ว นอกจากตองระมัดระวัง

       การใชชองทางการสื่อสารออนไลนของตนเองแลว ยังตองระวังการเปนสวนหนึ่งในการขยายการ

       รังแกกลั่นแกลงคนอื่นบนโลกออนไลนดวย เชน การสงตอ พูดตอ โดยไมไดตรวจสอบขอมูลกอน

           นอกจากนั้น หากพบเห็นการกระทำแบบนี้ ควรหาทางชวยเหลือผูถูกกระทำ และอาจใหผูใหญรับ

       ทราบเพื่อหาวิธีการจัดการ

๓
ในแตละขอ เมื่อตัวแทนกลุมไปยืนในแตละจุด ใหผูดำเนินการถามเหตุผลของกลุม

  ๓. เมื่อครบทั้ง ๕ สถานการณ ผูดำเนินการถามผูเรียนวา

     ●  สิ่งที่ไดจากการแลกเปลี่ยนกันในสถานการณ ๕ เรื่อง คืออะไรบาง
     ●  หากเราเปนคนที่ถูกกระทำในสถานการณนั้นๆ เราจะรูสึกอยางไร
     ●  แตละคนคิดวาเรื่องสำคัญของการสื่อสารบนโลกออนไลน คืออะไร
  ๔. ผูดำเนินการสรุปใหเห็นวา ทั้ง ๕ สถานการณ เปนเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นทั่วไปบนโลกออนไลน

        หลายครั้งคนที่ทำอาจไมไดมีเจตนาราย หากแตลืมที่จะคำนึงถึงความรูสึกของอีกฝาย รวมทั้งไมได

      คาดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอีกฝายบนโลกออนไลน ในขณะเดียวกัน คนที่ตั้งใจใชชองทาง

      ออนไลนในการ “รังแก” คนอื่น ก็มีเชนกัน  

  ๕. ถามผูเรียนวา เคยเห็น หรือเคยมีประสบการณเรื่องการรังแกกันบนโลกออนไลน อยางไรบาง ขอตัวอยาง 

    ๑ - ๓ เรื่อง
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  วิดีโอนี้เปนบทสัมภาษณผูหญิงที่เปนหญิงรักหญิง มีเนื้อหาไมสรางคำนิยามที่ตายตัววาเขาคืออะไร 

หรือที่เรียกวา labelling หรือการแปะปายวาใครเปนอะไร  แมวิดีโอจะนำเสนอเพียงกลุมหญิงรักหญิง 

ไมครอบคลุมทุกเพศแตไดนำเสนอแงมุมที่สำคัญของการเปนตัวของตัวเองและการอธิบายความเปนเพศ

ตนเองโดยไมใชอคติทางเพศแบบเหมารวม

๒.  กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี

๓.  กระดาษเทาจำนวนผูเรียน

ขอควรระวังในการทำกิจกรรม:

   !   ควรอภิปรายเพศชายและหญิงไปพรอมกับเพศหลากหลายโดยเริ่มตนจากกรอบทางเพศแบบชาย

   และหญิงกอน เพื่อเชื่อมโยงใหผูเรียนเห็นวาทุกเพศถูกมองดวยอคติและถูกวางกรอบไวทั้งสิ้น

   !  ไมควร อภิปรายเฉพาะความหลากหลายทางเพศโดยไมกลาวถึงอคติที่สังคมมีตอเพศชาย

   และหญิงเองเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจวา “ความหลากหลายทางเพศ” หมายถึง ทุกเพศ รวมทั้งเพศชาย

   และหญิง และเพื่อใหผูเรียนที่เปนชายและหญิงไดสำรวจตัวเอง และมีสวนรวมเต็มที่ในกิจกรรม 

ò
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   ๓. ผูดำเนินการชวนผูเรียนดูคำเรียกเพศที่ระดมได และอธิบายใหเห็นวาคำเหลานี้มีความแตกตางกัน

     โดยใชแนวทางในการอธิบาย ดังนี้

     • หมวดที่เปนเรื่อง “อัตลักษณทางเพศ” หรือ “ตัวตนทางเพศ” ไดแก ชาย หญิง กะเทย ทอม           

     ผูชายขามเพศ ผูหญิงขามเพศ เปนตน ทั้งนี้ ผูชายหรือผูหญิงขามเพศ (Transgender) 

     หมายถึงคนที่เกิดมาแลวมีเพศสรีระไมตรงตามที่จิตใจตองการ อาจจะแปลงเพศหรือไมก็ได            

     หรือจะแปลงแคไหนก็ไดตามแตความตองการหรือสุขภาพของแตละคน 

         • หมวดที่เปน “วิถีทางเพศ” หรือ “ความพึงพอใจทางเพศ” หรือ “รสนิยมทางเพศ” ไดแก  

     -  เกย เลสเบี้ยน เปนคำเรียกคนที่ดึงดูดใจหรือสนใจมีความสัมพันธทางเพศกับคนเพศเดียวกัน              

     หรือที่เราเรียกวา คนรักเพศเดียวกัน

     -  ไบเซ็กซชวล หรือ รักสองเพศ คือคนที่ดึงดูดใจหรือสนใจมีความสัมพันธทางเพศกับ

              ทั้งสองเพศ หรือทั้งชายและหญิง

     -  รักตางเพศ เปนคำเรียกคนที่ดึงดูดใจหรือสนใจมีความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขาม

     • หมวดที่เปนลักษณะเพศทางชีววิทยา ไดแก ชาย หญิง อินเตอรเซ็กซ (มีสองเพศ) หรือบุคคลที่

          มีลักษณะเพศทางชีววิทยาไมตรงกับลักษณะที่ระบุวาเปนชายหรือหญิง อาจเปนลักษณะภายนอก

     หรือระบบภายในที่มองไมเห็นดวยตาเปลา  

     • อาจมีคำเรียกเพศคำอื่นๆ ที่สะทอนถึง “อคติทางเพศ” ที่ปะปนทั้งตัวตนทางเพศ ความพึงพอใจ

     ทางเพศ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเพศ เชน อีแอบ ชะนี แอบ พวกเบี่ยงเบน ฯลฯ                

         (ซึ่งจะกลับมาชวนสำรวจอคติที่ซอนอยูในชื่อเรียกทางเพศเหลานี้)

   ๔. แบงผูเรียนเปน ๘ กลุม แตละกลุมชวยบอกลักษณะของเพศตางๆ กลุมละ ๑ เพศ ใหแตละกลุม

        ระดมความคิดวา เพศที่ตัวเองไดรับมีลักษณะอะไรบาง ใหไดมากที่สุดใน ๑๐ นาที โดยเขียนบน   

                      กระดาษฟลิปชารท

   ๕. ใหแตละกลุมติดกระดาษฟลิปชารทรอบๆ หองและผูดำเนินการชวนผูเรียนดูลักษณะทางเพศที

       ละกลุม และชวนวิเคราะหวา มีคนที่เปนเพศนั้นๆ แตไมไดมีลักษณะดังที่พวกเราระดมหรือไม             

     ชวนดูจนครบทุกกลุม
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  ๖. ชวนผูเรียนพิจารณาในชองที่เปนเพศของตนเอง และดูวาตัวเรามีลักษณะอะไรที่แตกตางไปจากสิ่งที่

        เขียนไวบนกระดาษบาง 

    ●  ขออาสาสมัครยกตัวอยางคนละ ๑ ขอ และถามวารูสึกอยางไร หากเราตองพยายามเปนตาม
      ความคาดหวังของคนอื่น

  ๗. ผูดำเนินการสรุปวา ไมใชทุกคนที่เรียกตัวเองวาเปนเพศนั้นจะมีลักษณะดังที่เราคิด และชวนผูเรียน

       ดูคลิปวิดีโอ Out of the Box ความยาว ๔.๒๕ นาที

    ๘. เมื่อดูจบ ชวนผูเรียนวิเคราะหตามคำถาม ดังนี้

    ●  คิดวาวิดีโอเรื่องนี้จะบอกอะไรกับเรา 
    ●  การกำหนดวาแตละเพศควรมีลักษณะอยางไร และควรรักชอบกับใครหรือเพศใด สงผลใหคนที่
      ไมไดเปนตามกรอบมีความรูสึกอยางไรบาง 

    ●  ขออาสาสมัคร ๒ - ๓ คน ที่พรอมเลาประสบการณของตัวเอง ที่แตกตางจากความคาดหวัง
      ในความเปนเพศของตัวเอง และสิ่งที่ตองเผชิญ

  ๙. ขอใหผูเรียนแตละคน เขียนลงในสมุดหรือกระดาษ วาเราสามารถทำอะไรไดบาง เพื่อสรางสังคมที่

           เคารพความแตกตางของคน และไมตัดสินเราวาเปนคนแบบไหนจากเพศ ใหเวลา ๕ นาที และขอฟง

        จากอาสาสมัคร ๔ - ๕ คน

  ๑๐. ผูดำเนินการสรุปกิจกรรม ดังนี้

    • การกำหนดและเหมารวมวาทุกคนที่เปนเพศใดๆ ตองมีลักษณะนั้นๆ เสมอ ทำใหเกิดความคาด

     หวังตอคนทุกเพศ และเกิดอคติตอเพศที่นอกเหนือจากหญิงชายตามกรอบดังกลาว ทั้งที่ไมมี

     ใครจะเปนไปตามลักษณะที่คาดหวังไดทั้งหมด สังคมมนุษยเปนสังคมที่มีความหลากหลาย           

     เราควรเคารพความแตกตางของเพื่อนในสังคม และมั่นใจในตัวเอง แมเราจะมีความตางจากกรอบ

          ความคิดเรื่องลักษณะทางเพศในสังคม

    • การมีอคติทางเพศ หรือการไมยอมรับความหลากหลายทางเพศ เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดการ

     รังแกกันดวยเหตุแหงเพศ เชน การลอเลียน หรือใชคำหยาบคาย ทำใหเสียหาย ดอยคา รวมไป

     ถึงการกลั่นแกลงโดยการลวนลามทางเพศ เชน ถอดกางเกง จับหนาอก หรือจับอวัยวะเพศ           

     เปนตน ดวยมุมมองวาคนที่มีความหลากหลายทางเพศเปนคนผิดปกติ ซึ่งความจริงแลวคน

     ทุกคนตางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ไมวาเพศไหนก็ตาม



๕
สาระสำคัญ:

  การลอเลียนและแกลงคนที่มีรูปลักษณ หรือลักษณะภายนอกแตกตางจากคนสวนใหญ โดยเห็นเปนเรื่องสนุก 

และใครๆ ก็ทำกัน และไมคำนึงถึงความรูสึกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถูกลอเลียน/ถูกแกลงเปนการรังแกกัน

ที่พบไดโดยทั่วไป การสำรวจและตระหนักรูวา เราเคยแกลงเพื่อนหรือคนอื่นๆ ดวยเหตุแหงความแตกตาง 

จะชวยใหเราระมัดระวัง และปฏิบัติตอคนอื่นดวยความเขาใจและเคารพในความแตกตางมากขึ้น

วัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเรียน

    ๑.  บอกความรูสึกของผูถูกรังแก

  ๒.  สำรวจตนเองถึงสาเหตุการไปลอเลียน หรือแกลงผูอื่น

  ๓.  บอกวิธีการปฏิบัติตอผูอื่นที่แสดงถึงการเคารพในความแตกตาง

อุปกรณ/สื่อ:

  ๑.  เรื่องของ มิว โบว อี๊ด มิก และพล

  ๒.  เบื้องหลังชีวิตของ มิว โบว อี๊ด มิก และพล

  ๓.  บัตรคำ หรือกระดาษ A4 ตัด ๓ (แนวตั้ง) เทาจำนวนผูเรียน
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กระบวนการ

  ๑.  ทบทวนการเรียนรูจากแผนที่ผานมา เกี่ยวกับการรังแกกันและเหตุผลที่ทำใหเกิดการรังแกกันโดยถามผูเรียนวา 

    ●  บุคลิกหรือลักษณะของคนที่มักจะถูกรังแกเปนอยางไร
    ●  อะไรเปนสาเหตุที่คนมีลักษณะดังกลาว ถูกรังแก
  ๒.  แบงผูเรียนออกเปน ๕ กลุม แตละกลุมจะไดรับเรื่องของ มิว โบว อี๊ด มิก และพล



ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤ÇÒÁ¼Ố»‡ÒÂ à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§

๕

  ๘.  ผูดำเนินการชวนคุย ดังนี้

     • เมื่อรูเรื่องราวในชีวิตของ มิว โบว อี๊ด มิก และพล แลวเรารูสึกอยางไร

     • ถาเราเปนคนที่รูเบื้องหลังของเพื่อนที่ถูกแกลง เราจะกลาบอกใหคนที่มารังแกหยุดแกลง หรือไมเพราะอะไร

     • ในโรงเรียนของเรา มีคนที่ถูกรังแก ถูกแกลง ถูกลอเลียน ดวยลักษณะภายนอกที่แตกตางจาก

      คนอื่นๆ หรือไม ขอใหยกตัวอยาง

     • คิดวา สิ่งที่เรากับ มิว โบว อี๊ด มิก และพล เหมือนกันคืออะไร

    ๙.  ผูดำเนินการแจกกระดาษและชวนใหแตละคนเขียนความรูสึกที่อยากบอกถึง มิว โบว อี๊ด มิก พล           

    หรือเพื่อนที่เราเคยแกลง/ลอเลียน ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ ใหเวลาเขียน และขอใหอาสาสมัคร 

    ๓ - ๔ คน อานสิ่งที่ตัวเองเขียน

  ๑๐. ผูดำเนินการขอบคุณอาสาสมัคร และสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

     • เราทุกคนไมมีใครชอบ ที่ถูกลอเลียน หรือถูกแกลง เพียงเพราะการมีลักษณะภายนอกบางอยางที่

      แตกตางจากคนสวนใหญ และอยากใหคนเขาใจถึงความกังวลและความทุกขใจที่มี

     • การลอเลียน หรือแกลงคนที่มีลักษณะภายนอกแตกตางจากคนอื่นๆ อาจเปนเรื่องสนุกสำหรับเรา

            หรือคนที่เปนฝายแกลง แตเปนการทำรายความรูสึกหรือจิตใจของคนที่ถูกแกลง/ถูกลอเลียน          

      และอาจสงผลกระทบในทางลบตอคนๆ นั้นไดมากกวาที่เราคาดคิด เพราะเบื้องหลัง ลักษณะบาง

      อยางที่ชวนใหลอเลียน/แกลง อาจมีที่มาที่เราไมรู

     • หากเราไมชอบการลอเลียน หรือการถูกแกลง เราควรพิจารณาวา เราควรปฏิบัติแบบนั้นตอผูอื่น

      หรือไม หรือควรปฏิบัติตอกันดวยความเขาใจ และเคารพในความแตกตางของแตละบุคคล

  ๓.  ใหสมาชิกกลุมอภิปรายตามโจทย ดังนี้

    ●  คนที่มีลักษณะบางอยางแบบ มิว โบว อี๊ด มิก หรือพล มักจะโดนเพื่อนแกลง/ลอเลียน             
       เปนเรื่องธรรมดา เห็นดวยหรือไม อยางไร

    ●  คิดวาคนที่แกลง/รังแก มิว โบว อี๊ด มิก หรือพล รูสึกอยางไร
    ●  หากเราเปน มิว โบว อี๊ด มิก หรือพล เราจะรูสึกอยางไร ที่โดนเพื่อนแกลงบอยๆ
  ๔.  ใหแตละคนเลาเรื่องที่กลุมไดรับ และนำเสนอผลการอภิปราย ๓ ขอ ผูดำเนินการเก็บประเด็นจากที่

       ผูเรียนแตละกลุมนำเสนอ โดยแบงเปน ๓ สวนตามโจทย

  ๕.  ผูดำเนินการชวนดูประเด็นคำตอบที่เก็บไว โดยเริ่มจากความรูสึกของคนที่รังแกกอน และตามดวย

    ความรูสึกของคนถูกรังแก และขมวดดวยคำตอบของคำถามที่เห็นเรื่องการรังแกกันเปนเรื่องธรรมดา

    หรือไม อยางไร

  ๖.  ผูดำเนินการชวนคุยจากคำถาม “เราเคยแกลงคนที่มีลักษณะคลายๆ กับ มิว โบว อี๊ด มิก และพล หรือไม อยางไร”

  ๗.  ชวนดูเบื้องหลังของมิว โบว อี๊ด มิก และพล ไปทีละกรณี (ในเอกสารประกอบสำหรับผูดำเนินการ)
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ñ.  àÃ×่Í§¢Í§ “ÁÔÇ”:
     ÁÔÇ áẾ§ÍÍ¡Ç‹Òµ¹àÍ§äÁ‹àËÁ×Í¹à́็¡¼ÙŒªÒÂ¤¹Í×่¹æ µÑ้§áµ‹Í¹ØºÒÅ Ê¹Ô·¡Ñº¾‹ÍÁÒ¡·Õ่ÊǾ ¤ØÂä́Œ
·Ø¡àÃ×่Í§Â¡àÇŒ¹¤ÇÒÁÃÑ¡ á¿¹ áÅÐ¡ÒÃ¶Ù¡ÃÑ§á¡ à¾ÃÒÐäÁ‹ÍÂÒ¡ãËŒ¾‹ÍàË็¹Ç‹Ò µ¹àÍ§Í‹Í¹áÍ µÍ¹¹Õ้à¾Ô่§
ÂŒÒÂÁÒàÃÕÂ¹·Õ่¡ÃØ§à·¾Ï à¾ÃÒÐ¾‹ÍáÁ‹ä»µ‹Ò§»ÃÐà·ÈấÂÍÂÙ‹¡Ñº¾Õ่ÊÒÇ ¤ÇÒÁ̈ÃÔ§ÁÔÇ¡็äÁ‹ÍÂÒ¡ÁÒ áµ‹¾Õ่ÊÒÇ
ºÍ¡Ç‹Ò¶ŒÒÂÍÁÁÒÍÂÙ‹¡ÃØ§à·¾Ï ̈Ð«×้ÍÍÒËÒÃàÊÃÔÁãËŒ¡Ô¹ à¾ÃÒÐÁÔÇÍÂÒ¡̈Ð·ÓãËŒµÑÇàÍ§ÊÇÂàËÁ×Í¹¼ÙŒËÞÔ§ 
áµ‹¾Õ่ÊÒÇ¡็ÂÑ§äÁ‹«×้ÍãËŒÊÑ¡·Õ 
                ÁÔÇªÍº¶‹ÒÂÃÙ»ÊÇÂæ ¢Í§µ¹àÍ§áÅŒÇàÍÒä»â¾Êµ�ã¹â«àªÕÂÅÁÕà́ÕÂÍÂÙ‹à»š¹»ÃÐ̈Ó áÅÐªÍº·Õ่à¾×่Í¹
ÁÒ¡́äÅ¤�àÂÍÐæ áµ‹̈ÐäÁ‹ªÍºàÇÅÒà¾×่Í¹ÁÒÅŒÍàÃ×่Í§¢¹Ë¹ŒÒá¢Œ§ áÅÐË¹Ḉ ÃÇÁ¶Ö§ấ¹ÅŒÍÇ‹Òà»š¹¡Ðà·Â 
¶Ù¡̈Ñº¡Œ¹ áÅÐấ¹µ‹ÍÂá¢¹ ·Ø¡¤ÃÑ้§·Õ่ấ¹á¡ÅŒ§¡็̈ÐÃÙŒÊÖ¡Ë§ǾË§Ố ÃÓ¤ÒÞã̈ÍÂÙ‹µÅÍ́ ä́Œáµ‹¤ỐÇ‹Ò¶ŒÒ
µ¹àÍ§ÊÇÂàËÁ×Í¹¼ÙŒËÞÔ§ËÃ×Íä́Œà»š¹́ÒÃÒà¾È·Ò§àÅ×Í¡ ¡็¤§̈ÐäÁ‹ấ¹á¡ÅŒ§ à¾ÃÒÐ̈ÐÁÕá¿¹¤ÅÑºÁÒ
¤ÍÂ»¡»‡Í§ ÁÔÇ̈Ö§¾ÂÒÂÒÁ¡Ô¹ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Õ่ã¤ÃºÍ¡Ç‹Ò́Õ ÁÔÇÍÂÒ¡ÁÕà¾×่Í¹¤ÍÂª‹ÇẤÙáÅ¡Ñ¹ 
áµ‹¡็äÁ‹à¤ÂÁÕã¤ÃÁÒª‹ÇÂàÁ×่Íấ¹á¡ÅŒ§ ̈Ö§äÁ‹ÃÙŒ̈Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃä́Œáµ‹¾ÂÒÂÒÁÅ×ÁÁÑ¹ä» 

ò. àÃ×่Í§¢Í§ “âºÇ�”: 
         âºÇ�à»š¹à́็¡àÃÕÂºÃŒÍÂ àÃÕÂ¹à¡‹§ ¾‹Í¡ÑºáÁ‹à»š¹¤¹¢ÒÂ¼ÅäÁŒã¹µÅÒ́ã¡ÅŒâÃ§àÃÕÂ¹ ÊÔ่§Ë¹Ö่§·Õ่âºÇ�
äÁ‹¤‹ÍÂªÍºã¹µÑÇàÍ§¤×Í ¿̃¹º¹́ŒÒ¹Ë¹ŒÒ ·Õ่¤‹Í¹¢ŒÒ§Â×่¹ÍÍ¡ÁÒµÑ้§áµ‹à́็¡ âºÇ�̈Óä́ŒÇ‹Ò µÍ¹à́็¡à̧ÍÁÑ¡̈Ð
ấ¹à¾×่Í¹á¶ÇºŒÒ¹ÅŒÍàÃ×่Í§¿̃¹¢Í§µ¹àÍ§»ÃÐ̈Ó ·ÓãËŒÁÕàÃ×่Í§·ÐàÅÒÐ¡Ñ¹¡Ñºà¾×่Í¹á¶ÇºŒÒ¹º‹ÍÂæ ̈¹àÃ×่Í§
¶Ö§¼ÙŒãËÞ‹ ·ÓãËŒáÁ‹¡Ñºà¾×่Í¹ºŒÒ¹¡็µŒÍ§·ÐàÅÒÐ¡Ñ¹à¾ÃÒÐàÃ×่Í§¢Í§à̧Í áÅÐáÁŒ»̃̈ Ø̈ºÑ¹âºÇ�̈ÐàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ÃÐ́Ñº
ÁŅ̃ÂÁµŒ¹áÅŒÇ ¡็ÂÑ§¶Ù¡ÅŒÍ̈Ò¡à¾×่Í¹æ ã¹âÃ§àÃÕÂ¹́ŒÇÂÇ‹Ò “àËÂÔ¹ ËÃ×Íá¡ŒÇË¹ŒÒÁŒÒ” ºŒÒ§ âºÇ�ÃÙŒÊÖ¡à̈็º·Ø¡
¤ÃÑ้§·Õ่à¾×่Í¹ÅŒÍ áµ‹¾ÂÒÂÒÁäÁ‹µÍºâµŒ à¾ÃÒÐÊ§ÊÒÃáÁ‹äÁ‹ÍÂÒ¡ãËŒáÁ‹à́×Í́ÃŒÍ¹ÍÕ¡ à¤ÂºÍ¡ãËŒáÁ‹¾Òä»¤ÃÑ้§·Õ่à¾×่Í¹ÅŒÍ áµ‹¾ÂÒÂÒÁäÁ‹µÍºâµŒ à¾ÃÒÐÊ§ÊÒÃáÁ‹äÁ‹ÍÂÒ¡ãËŒáÁ‹à́×Í́ÃŒÍ¹ÍÕ¡ à¤ÂºÍ¡ãËŒáÁ‹¾Òä»
ËÒËÁÍ¿̃¹à¾×่Í́Ñ́¿̃¹ áµ‹áÁ‹ºÍ¡Ç‹ÒÃÒ¤Òá¾§ËÅÒÂËÁ×่¹ ÅÓ¾Ñ§¤‹ÒãªŒ̈‹ÒÂ¢Í§·Õ่ºŒÒ¹¡็ÁÒ¡¾ÍáÅŒÇ 
âºÇ�à¢ŒÒã̈áÁ‹ áÅÐ¤ỐÇ‹Ò̈ÐäÁ‹Ãº¡Ç¹ãËŒáÁ‹¾Òä»ËÒËÁÍ¿̃¹ÍÕ¡̈¹¡Ç‹Òµ¹àÍ§̈ÐàÃÕÂ¹̈ºáÅÐËÒà§Ô¹ä́ŒàÍ§ 
áµ‹âºÇ�¡็äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò ̈Ð·¹¡ÒÃÅŒÍ¢Í§à¾×่Í¹ä́Œ¹Ò¹ÊÑ¡à·‹ÒäÃ ºÒ§¤ÃÑ้§ÃÙŒÊÖ¡áÂ‹ÁÒ¡æ ̈¹äÁ‹ÍÂÒ¡ÁÒàÃÕÂ¹áÅŒÇ 
ÍÂÒ¡ãËŒµ¹àÍ§ËÒÂä»̈Ò¡âÅ¡¹Õ้àÅÂ   
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ó.  àÃ×่Í§¢Í§ “ÍṌ๊”:
      ÍṌ๊ à»š¹¤¹ÃÙ»Ã‹Ò§ÍÇº¡Ç‹Òà¾×่Í¹¼ÙŒËÞÔ§¤¹Í×่¹ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹ ·Õ่ºŒÒ¹·Ñ้§¾Õ่ÊÒÇ áÅÐÞÒµÔ¡็ÁÕ
ÅÑ¡É³ÐÃÙ»Ã‹Ò§àª‹¹à́ÕÂÇ¡Ñ¹ ¾‹Íà¤ÂºÍ¡Ç‹ÒÃÙ»Ã‹Ò§ÍÇºà¡Ố̈Ò¡¡ÃÃÁ¾Ñ¹̧Ø�µÑ้§áµ‹ÃØ‹¹»Ù†Â‹ÒáÅŒÇ ·ÓãËŒÍṌ๊
ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Òà»š¹àÃ×่Í§»¡µÔ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ áµ‹¾ÍÁÒàÃÕÂ¹·Õ่âÃ§àÃÕÂ¹áË‹§¹Õ้ ÊÔ่§·Õ่ÍṌ๊äÁ‹ä́ŒÃÙŒÊÖ¡àËÁ×Í¹ÍÂÙ‹·Õ่ºŒÒ¹
¤×Íà¾×่Í¹æ ã¹ËŒÍ§ÁÑ¡̈ÐÅŒÍÇ‹Ò “ÍÕÍŒÇ¹” à¾×่Í¹µ‹Ò§ËŒÍ§¡็ÁÑ¡̈Ð̈ŒÍ§ÁÍ§ÍṌ๊́ŒÇÂ·‹Ò·Ò§á»Å¡æ àËÁ×Í¹¡Ñº
Ç‹ÒäÁ‹à¤Âà̈Í¤¹ÃÙ»Ã‹Ò§àËÁ×Í¹ÍṌ๊ÁÒ¡‹Í¹ ·Õ่ÍṌ๊äÁ‹ªÍºÁÒ¡·Õ่ÊǾ¤×Í¡ÒÃ·Õ่à¾×่Í¹ªÍº̈Ñº¤Ù‹ãËŒÍṌ๊¡Ñºà¾×่Í¹
ªÒÂµ‹Ò§ËŒÍ§·Õ่ÃÙ»Ã‹Ò§ÍÇº¤ÅŒÒÂ¡ÑºÍṌ๊ áÅÐÅŒÍÇ‹Òà»š¹á¿¹¡Ñ¹ à»š¹ “¤Ù‹̈Ô้¹¡Ñ¹” ·Ñ้§·Õ่ ÍṌ๊¡็äÁ‹à¤ÂÃÙŒ̈Ñ¡áÅÐªÒÂµ‹Ò§ËŒÍ§·Õ่ÃÙ»Ã‹Ò§ÍÇº¤ÅŒÒÂ¡ÑºÍṌ๊ áÅÐÅŒÍÇ‹Òà»š¹á¿¹¡Ñ¹ à»š¹ “¤Ù‹̈Ô้¹¡Ñ¹” ·Ñ้§·Õ่ ÍṌ๊¡็äÁ‹à¤ÂÃÙŒ̈Ñ¡áÅÐ
äÁ‹à¤ÂÍÂÒ¡̈ÐÁÕá¿¹ ·Ø¡¤ÃÑ้§·Õ่ÁÒâÃ§àÃÕÂ¹ÍṌ๊äÁ‹à¤ÂÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àÅÂ à¤Â¤Ố̈Ðä»«×้ÍÂÒǺ¤ÇÒÁÍŒÇ¹ÁÒ
¡Ô¹ áµ‹¡็¡ÅÑÇÇ‹Ò̈Ðà»š¹ÍÑ¹µÃÒÂ ºÒ§¤ÃÑ้§à¤ÃÕẤÁÒ¡̈¹äÁ‹ÁÕÊÁÒ̧ÔàÃÕÂ¹·ÓãËŒ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µ¡µ่Ó ̈¹¾‹Í
Ê§ÊÑÂ¾ÂÒÂÒÁ̈Ð¤ØÂ¡ÑºÍṌ๊ áµ‹ÍṌ๊¡็äÁ‹ä́ŒºÍ¡¤ÇÒÁ̈ÃÔ§ à¾ÃÒÐ¡ÅÑÇ¾‹Íä»àÍÒàÃ×่Í§¡Ñºà¾×่Í¹·Õ่âÃ§àÃÕÂ¹ 
Ð̈ÂÔ่§·ÓãËŒ¶Ù¡à¾×่Í¹ÅŒÍÁÒ¡¢Ö้¹ áÅÐ¡ÅÑÇÇ‹Ò̈ÐäÁ‹ÁÕà¾×่Í¹¤º

ô. àÃ×่Í§¢Í§ “ÁÔ¡”:
       ÁÔ¡ à»š¹¤¹¤‹Í¹¢ŒÒ§à¡็ºµÑÇ ·Õ่ºŒÒ¹à¢ŒÁ§ḈÁÒ¡ấÂà©¾ÒÐàÃ×่Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ ·Õ่ºŒÒ¹à¤Â¢Ù‹Ç‹Ò 
¶ŒÒäÁ‹µÑ้§ã̈àÃÕÂ¹ËÃ×Íä»¡‹Í»̃ÞËÒ ̈Ð¶Ù¡·Ô้§áÅÐäÁ‹ãËŒàÃÕÂ¹ÍÕ¡àÅÂ ·ÓãËŒÁÔ¡äÁ‹¡ÅŒÒÍÍ¡¹Í¡ÅÙ‹¹Í¡·Ò§ 
áÅÐ́ÙÅÑ¡É³ÐÀÒÂ¹Í¡àËÁ×Í¹à»š¹¤¹Í‹Í¹áÍ ́ŒÇÂàËµØ·Õ่à»š¹¤¹à§ÕÂºæ äÁ‹¤‹ÍÂÊÙŒ¤¹ ·ÓãËŒÁÑ¡¶Ù¡á¡ÅŒ§
·Ñ้§̈Ò¡¡ÅØ‹Áà¾×่Í¹Ê¹Ô· ÃØ‹¹¾Õ่ áÅÐà¾×่Í¹¹Í¡¡ÅØ‹Á·Õ่äÁ‹ÃÙŒ̈Ñ¡¡Ñ¹ àª‹¹ àÍÒË¹Ñ§Ê×Íä»«‹Í¹ àÍÒ»Ò¡¡Òä»·Ô้§ 
·ÓãËŒ¶Ù¡¤ÃÙµÕ à¾×่Í¹àÍÒ¹้ÓÃÒ́ ËÃ×ÍãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤Ó¼Ố»‡ÒÂàÇÅÒ̈Ð¹Ñ่§à¡ŒÒÍÕ้·ÓãËŒàÅÍÐ ÃØ‹¹¾Õ่ÁÑ¡̈ÐªÍºàµÐ
µÙ́ µ‹ÍÂ µºËÑÇ áÅÐàµÐ¿ØµºÍÅÍÑ́ à¾×่Í¹á¶ÇºŒÒ¹ªÍºàÍÒË¹Í¹ÁÒá¡ÅŒ§ ¼ÅÑ¡Å§º‹Í¹้ÓáÅÐäÁ‹ãËŒ¢Ö้¹µÙ́ µ‹ÍÂ µºËÑÇ áÅÐàµÐ¿ØµºÍÅÍÑ́ à¾×่Í¹á¶ÇºŒÒ¹ªÍºàÍÒË¹Í¹ÁÒá¡ÅŒ§ ¼ÅÑ¡Å§º‹Í¹้ÓáÅÐäÁ‹ãËŒ¢Ö้¹
Ò̈¡º‹Í ÁÔ¡ÁÑ¡¶Ù¡á¡ÅŒ§ấÂà¾×่Í¹¡ÅØ‹Áà́ÔÁæ ÇÑ¹àÇŒ¹ÇÑ¹ ËÅÒÂ¤ÃÑ้§·Õ่ÁÔ¡¾ÂÒÂÒÁºÍ¡à¾×่Í¹àÁ×่Í¶Ù¡ÃÑ§á¡ 
à¾×่Í¹¡็̈Ðâ¡Ã̧ áµ‹¡Ñºà¾×่Í¹¹Í¡¡ÅØ‹ÁÁÔ¡äÁ‹¡ÅŒÒºÍ¡ áµ‹̈ÐËÅºËÃ×ÍÇÔ่§Ë¹Õ à¤Â¹Í¹ÅÐàÁÍÍÂÙ‹º‹ÍÂ¤ÃÑ้§
à¾ÃÒÐ¤ỐÁÒ¡àÃ×่Í§ấ¹á¡ÅŒ§ ºÒ§¤ÃÑ้§àÁ×่ÍÃÙŒÊÖ¡áÂ‹ÁÒ¡æ ¡็̈ÐÍÂÙ‹¤¹à́ÕÂÇäÁ‹¤ØÂ¡Ñºã¤ÃàÅÂ äÁ‹¤ỐÍÂÒ¡¢Í
¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í̈Ò¡ã¤Ã à¾ÃÒÐ¡ÅÑÇ̈ÐäÁ‹ä́ŒàÃÕÂ¹µ‹Í¶ŒÒàÃ×่Í§¶Ö§ËÙ·Õ่ºŒÒ¹



๕

õ. àÃ×่Í§¢Í§ “¾Å”:
       ¾Å ÃÙŒÇ‹Òµ¹àÍ§à»š¹ÊÁÒ̧ÔÊÑ้¹ àÁ×่ÍáÁ‹¾Òä»ËÒËÁÍµÍ¹ ».ö ·Ø¡¤¹ã¹ºŒÒ¹à¢ŒÒã̈ áµ‹à¾ÃÒÐ
à»š¹ÊÁÒ̧ÔÊÑ้¹·ÓãËŒ¾ÅàÃÕÂ¹ÃÙŒªŒÒ¡Ç‹Ò¤¹Í×่¹ ̈Ö§à»š¹àËµØãËŒ¶Ù¡à¾×่Í¹á¡ÅŒ§à»š¹»ÃÐ̈Ó àª‹¹ ấ¹¢âÁÂ¢Ḉ¹้Ó
·Õ่àÍÒÁÒ̈Ò¡ºŒÒ¹ä»·Ô้§ ¶Ù¡µºËÑÇ ºÑ§¤ÑºãËŒ·Ó§Ò¹Ê‹§¤ÃÙãËŒ áÅÐË¹Ñ¡ÊǾà¤Â¶Ù¡àµÐ·Õ่Ë¹ŒÒ̈¹µŒÍ§à¢ŒÒ
âÃ§¾ÂÒºÒÅ áÁŒáµ‹à¾×่Í¹¼ÙŒËÞÔ§¡็ªÍºÁÒá¡ÅŒ§àÍÒ¹Ô้Ç̈Ô้Á µºäËÅ‹ ¡Ç¹ã̈̈¹¹‹ÒÃÓ¤ÒÞ ·ÓãËŒ¾ÅÃÙŒÊÖ¡
Ç‹ÒµÑÇàÍ§µ‹Ò§̈Ò¡à¾×่Í¹¤¹Í×่¹ ¾ÅÁÕ¡ÅØ‹Áà¾×่Í¹Ê¹Ô··Õ่ªÍºàÅ‹¹à¡Áä¾‹¡ÒÃ�́àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ·Ñ้§ã¹ËŒÍ§áÅÐ
¹Í¡ËŒÍ§ áµ‹¾ÅäÁ‹à¤ÂàÅ‹ÒàÃ×่Í§·Õ่µ¹àÍ§¶Ù¡ÃÑ§á¡ãËŒà¾×่Í¹¡ÅØ‹Á¹Õ้¿̃§ à¾ÃÒÐÍÂÒ¡̈ÐàÅ‹¹ä¾‹¡ÒÃ�́·Õ่µÑÇàÍ§¹Í¡ËŒÍ§ áµ‹¾ÅäÁ‹à¤ÂàÅ‹ÒàÃ×่Í§·Õ่µ¹àÍ§¶Ù¡ÃÑ§á¡ãËŒà¾×่Í¹¡ÅØ‹Á¹Õ้¿̃§ à¾ÃÒÐÍÂÒ¡̈ÐàÅ‹¹ä¾‹¡ÒÃ�́·Õ่µÑÇàÍ§
ªÍºáÅÐ¤ØÂáµ‹àÃ×่Í§́Õæ äÁ‹ÍÂÒ¡àÍÒàÃ×่Í§à¤ÃÕẤÁÒãÊ‹à¾×่Í¹ ÊÔ่§·Õ่·ÓãËŒ¾ÅÃÙŒÊÖ¡áÂ‹ÁÒ¡¤×Í à¾×่Í¹ã¹ËŒÍ§ªÍº
ÅŒÍÇ‹Ò “à́็¡»̃ÞÞÒÍ‹Í¹” ·ÓãËŒäÁ‹ÍÂÒ¡ÁÒâÃ§àÃÕÂ¹ äÁ‹ÍÂÒ¡àÃÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í à¾ÃÒÐäÁ‹ÍÂÒ¡à̈Íà¾×่Í¹·Õ่
ÁÒÃÑ§á¡ áµ‹ÊÔ่§·Õ่·ÓãËŒ¾ÅÂÑ§ÁÕ¡ÓÅÑ§ã̈¤×Í ¤Ó»ÅÍºã̈̈Ò¡áÁ‹ áÁŒã¹ã̈̈ÐÂÑ§ÁÕ¤Ó¶ÒÁÇ‹Ò 
“äÁ‹à¢ŒÒã̈Ç‹Ò·ÓäÁà¾×่Í¹¾Ç¡¹Õ้µŒÍ§·ÓÃŒÒÂà¾×่Í¹¤¹Í×่¹́ŒÇÂ”
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สาระสำคัญ:

  การรังแกทุกประเภท ลวนสงผลกระทบในทางลบตอผูถูกรังแก ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม เชน กังวล ซึมเศรา 

เครียด รูสึกวาตัวเองไมมีคุณคา เก็บตัว จนถึงขั้นทำรายตัวเอง ผลกระทบเหลานี้ ผูที่เปนฝายกระทำ หรือผูใหญที่เกี่ยวของ 

อาจไมไดคาดคิด หรือ คาดไมถึง การรับรูถึงประสบการณความรูสึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นของผูถูกรังแกจะชวยให

ตระหนักถึงความสำคัญของการชวยกันหาแนวทางการปองกันการรังแกกัน และการชวยเหลือผูที่ถูกรังแก

วัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเรียน

    ๑.  ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อถูกรังแก

  ๒.  บอกวิธีการปองกันและชวยเหลือเพื่อนที่ถูกรังแก

อุปกรณ/สื่อ:

  ๑.  เรื่องของหนุม นก บอย

  ๒.  กรณีศึกษาหนุม นก บอย

  ๓.  กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี

กระบวนการ

  ๑.  ชี้แจงวัตถุประสงคกิจกรรมวา เราจะเรียนรูเรื่องผลที่ตามมาจากการถูกรังแก

  ๒.  ถามผูเรียนวา อาจเกิดอะไรขึ้นไดบางกับคนที่ถูกรังแกบอยๆ 

  ๓.  แบงผูเรียนออกเปน ๙ กลุม

    ●  กลุมที่ ๑ - ๓ จะไดเรื่องของ “หนุม”
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    ●  กลุมที่ ๔ - ๖ จะไดเรื่องของ “นก”

    ●  กลุมที่ ๗ - ๙ จะไดเรื่องของ “บอย”

  ๔.  ใหแตละกลุมอานเรื่องที่ไดรับ และแลกเปลี่ยนกันวา สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ หนุม นก บอย หลังจากนี้ และใหวาด     

     เรื่องราวที่คิดวาจะเกิดขึ้นใน ๓ ชอง  ใหเวลา ๒๐ นาที

  ๕.  ใหแตละกลุมนำเสนอ ผูดำเนินการสรุปใหเห็นถึงผลกระทบจากการถูกรังแกที่แตละกลุมคาดวาจะเกิดขึ้นกับ

    หนุม นก และบอย

  ๖.  อธิบายเพิ่มเติมวา ทั้ง ๓ กรณี เปนเรื่องจริงของวัยรุนที่ถูกรังแกและตองไปหาหมอ จากกรณีตัวอยาง และชวนให

    แตละกลุมอานเรื่องจริงที่เกิดขึ้นของหนุม นก และบอย

  ๗.  ผูดำเนินการชวนคุย ดังนี้

    ●  รูสึกอยางไร เมื่อไดอานสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับหนุม นก บอย
        ●  หากเราเปนคนที่เคยรังแก หรือลอเลียนหนุม นก บอย และทราบสิ่งที่เกิดขึ้น เราจะทำอยางไร
    ●  เราจะมีวิธีชวยเหลือเพื่อนที่ถูกรังแกแบบนี้ไดอยางไรบาง
  ๘.  ผูดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

    ●  การรังแกกันเปนการใชความรุนแรงแบบหนึ่ง ซึ่งสงผลดานลบตอผูถูกรังแก เชน กังวล ซึมเศรา           
      เครียด รูสึกวาตัวเองไมมีคุณคา ไมอยากมาเรียน ผลการเรียนตกต่ำ ฆาตัวตาย ฯลฯ

    ●  การกระทำบางอยาง เราอาจคิดวาเปนเพียงการลอเลน ลอเลียนสนุกๆ ระหวางเพื่อน แตเราไมอาจ
       คาดคิดไดเลยวา การลอเลียนหรือการกระทำที่เราเห็นวาสนุก จะสงผลตอผูที่ถูกลอเลียน

           หรือถูกกระทำอยางไร โดยเฉพาะผลกระทบตอความรูสึกและจิตใจ ที่อาจมีผลระยะยาวในขั้น

       รุนแรงตอไปไดดังกรณีศึกษาวันนี้

    ●  การชวยกันสังเกตและปองกันพฤติกรรมการรังแกกันที่เกิดขึ้นในโรงเรียน จะชวยใหโรงเรียน
       ของเราปลอดภัย และชวยเหลือเพื่อนที่อาจเปนเปาของการรังแกกันได
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“Ë¹Ø‹Á”  ÍÒÂØ ñô »‚ àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ªÑ้¹ Á.ò âÃ§àÃÕÂ¹ªÒÂÅŒÇ¹áË‹§Ë¹Ö่§ à»š¹à́็¡àÃÕÂºÃŒÍÂ ÃÑ¡ÊÇÂÃÑ¡
§ÒÁ ªÍº§Ò¹»ÃÐ́ÔÉ°�  ·ÓãËŒấ¹à¾×่Í¹ÅŒÍà»š¹»ÃÐ̈ÓÇ‹Ò “äÍŒàµÕ้Â” “ÍÕáµŽÇ”  «Ö่§Ë¹Ø‹ÁÃÙŒÊÖ¡äÁ‹ªÍº 
ÃÙŒÊÖ¡ÍÒÂ áµ‹¡็äÁ‹¡ÅŒÒºÍ¡ã¤Ã ÇÑ¹Ë¹Ö่§Ë¹Ø‹Á¾ÂÒÂÒÁµÍºâµŒ·ÓÃŒÒÂÃ‹Ò§¡ÒÂà¾×่Í¹·Õ่ÁÒÅŒÍ à¾ÃÒÐ·¹
äÁ‹äËÇ áµ‹ÊÙŒäÁ‹ä́Œ

“¹¡” ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÞÔ§ ÍÒÂØ ñõ »‚  àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ªÑ้¹ Á.ó ¹¡ÁÕÃÙ»Ã‹Ò§ÊÙ§áÅÐµÑÇãËÞ‹¡Ç‹Òà¾×่Í¹¤¹Í×่¹æ 
ã¹ËŒÍ§ àÁ×่Í»‚¡‹Í¹ ¹¡ÁÕ¹้ÓË¹Ñ¡ øù ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ áÅÐấ¹à¾×่Í¹ÅŒÍÇ‹Ò “ÍÕÍŒÇ¹” “ÍÕÂÑ¡É�” 
¹̈·ÓãËŒ¹¡ÇÔµ¡àÃ×่Í§¹้ÓË¹Ñ¡µÅÍ́àÇÅÒ ¹¡¾ÂÒÂÒÁǺ¹้ÓË¹Ñ¡́ŒÇÂÇÔ̧Õ¡ÒÃµ‹Ò§æ

“ºÍÂ” ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÒÂªÑ้¹ Á.ñ  ÍÒÂØ ñó »‚ äÁ‹¤‹ÍÂÁÕÊÁÒ̧Ôã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ äÁ‹ªÍºÍÂÙ‹¹Ô่§æ 
¾‹ÍáÅÐáÁ‹¾Òä»ËÒËÁÍµÑ้§áµ‹àÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ªÑ้¹»ÃÐ¶Á ¾ºÇ‹Òà»š¹ÊÁÒ̧ÔÊÑ้¹ µŒÍ§¡Ô¹ÂÒà»š¹»ÃÐ̈Ó 
à¾×่Í¹·Õ่âÃ§àÃÕÂ¹àË็¹ºÍÂ¡Ô¹ÂÒ¡็̈ÐÅŒÍÇ‹Ò “à»š¹âÃ¤̈Ôµ”



๖



๗
สาระสำคัญ:

  คนที่รังแกคนอื่นหรือชอบใชความรุนแรงตอคนอื่น มักมีสาเหตุหลายดาน เชน เคยถูกใชความรุนแรงในครอบครัว 

เคยเปนฝายถูกรังแกและตองการตอบโตกลับ เปนตน แมวาการรังแกคนอื่นจะทำใหผูรังแก รูสึกวาไดรับการยอมรับ

จากการมีอำนาจเพราะเปนที่หวาดกลัวของคนรอบขาง แตหากผูรังแกไดเรียนรู และเขาใจวาการไดมาซึ่งการยอมรับ

นั้นทำไดหลายวิธี โดยไมตองใชความรุนแรง และการเรียนรูถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูที่ถูกกระทำจะชวยใหผูรังแกมีทางเลือก

อื่นๆ ในการสรางการยอมรับและสัมพันธกับผูคนรอบตัว

วัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูวัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเรียน

  ๑.  บอกปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมคนที่ชอบรังแกคนอื่น

  ๒.  ระบุแนวทางการปรับเปลี่ยนการใชความรุนแรงเปนการกระทำเชิงบวก

อุปกรณ/สื่อ:

  ๑.  แผนกิจกรรม “เรื่องของไผ” และ “ไผในสายตาของเรา” (ถายเอกสารหนาหลัง)

  ๒.  เตรียมผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกแตละแบบ ในสไลดหรือกระดาษฟลิปชารท

  ๓.  กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี
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  ๕.  ผูดำเนินการจดคำตอบบนกระดานหรือกระดาษฟลิปชารทเพื่อใชในการสรุปดังนี้

    ●  เรื่องของ “ไผ” เปนกรณีตัวอยาง ที่แสดงภาพของคนที่ชอบรังแก หรือใชความรุนแรงกับคนอื่น      
      จากที่เราแลกเปลี่ยนกัน พบวา

      • ความรูสึกของคนรอบขางไผอาจมีทั้งบวก และลบ (ยกตัวอยางจากคำตอบแตละกลุม)         

       เชนเดียวกับเหตุผลที่อยากเปนเพื่อนหรือไม

      • สาเหตุที่ทำใหไผมีพฤติกรรมชอบใชความรุนแรงหรือหาเรื่องรังแกคนอื่น อาจมีที่มาจาก

        หลายๆ สวน โดยเริ่มตนจากคำตอบของผูเรียน และอาจเพิ่มเติมประเด็นใหครอบคลุม        

       ดังนี้

       • ครอบครัวใชความรุนแรงกับไผ (แมตีและดุดา) ทำใหไผคุนเคยกับการใชความรุนแรง

       • มีเพื่อนยอมรับการเปนผูนำของไผ จากการหาเรื่องรังแกคนอื่นๆ

       • ไผเคยถูกรังแก และพยายามบอกเพื่อนดีๆ แตไมไดผล จึงเลือกใชความรุนแรงและทำให

        เพื่อนเลิกรังแก ไผจึงเรียนรูวาตองใชกำลัง

       • เมื่อใชกำลังแลวชนะทุกครั้ง ทำใหไผเพิ่มความมั่นใจในวิธีที่ตัวเองทำ

        • เสียงเชียรจากเพื่อนๆ เวลามีเรื่องชกตอยกัน ยิ่งเพิ่มความมั่นใจใหไผ

       • ไผไมเคยรับรูหรือสนใจวา คนที่ถูกไผรังแกหรือใชความรุนแรงรูสึกอยางไร หรือไดรับ

        ผลกระทบอยางไร

  ● ขอดีของไผ ใชตัวอยางจากคำตอบของผูเรียน และอาจเพิ่มเติม เชน มีความเปนผูนำ มีความ
     มั่นใจในตนเอง การบอกความตองการของตนเอง (เมื่อถูกเพื่อนแกลงตอน ม.๑) มีความยั้งคิด

     อยูบางที่ไมอยากทำในสิ่งที่เกิดผลกระทบตอตัวเอง (ลังเลที่จะตอยเพื่อนเพราะกลัวตองเขาหองปกครอง)

กระบวนการ

  ๑.  ชี้แจงวัตถุประสงคกิจกรรมวา เปนการวิเคราะหเรื่องการใชความรุนแรงและผลที่ตามมา

  ๒.  ขออาสาสมัคร ๑ คน อาน “เรื่องของไผ” ใหเพื่อนฟง

  ๓.  แจกแผนกิจกรรม “ไผในสายตาของเรา” (มีเรื่องของไผอยูอีกดานหนึ่ง) ใหกับผูเรียนทุกคนและใหเวลาในการ   

    ตอบคำถาม ๑๐ นาที

  ๔.  ขอฟงคำตอบจากผูเรียนในแตละขอ ทีละขอๆ ละ ๔ - ๕ คำตอบ ที่ไมซ้ำกัน

        • อานเรื่องของไผแลว เรารูสึกอยางไร

    • เราอยากเปนเพื่อนกับ “ไผ” หรือไม เพราะเหตุใด

    • ชวยวิเคราะหสาเหตุที่ทำให “ไผ” ชอบใชความรุนแรง

    • “ไผ” มีขอดีหรือไม ถามี ขอดีของไผ คืออะไร
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  ๘.  ขอฟงคำตอบของแตละทางเลือก จากทุกกลุม (ใหเสนอในสวนที่เห็นตาง)

  ๙.  จากนั้น ฉายสไลด หรือเตรียมผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกในแตละแบบ ใหผูเรียนดูและชวนคุย ดังนี้

    ●  รูสึกอยางไร กับผลที่เกิดขึ้นในแตละแบบ
    ●  เหมือนหรือตางจากที่เราคาดไว
    ●  วิธีการที่จะทำให “ไผ” ไดรับการยอมรับจากเพื่อนโดยไมใชความรุนแรงมีอะไรบาง 
    ●  หากเราเปนไผ จะใชความเปน “ขาใหญ” อยางไรใหเปนประโยชนตอผูอื่น
   ๑๐. ผูดำเนินการสรุปการเรียนรู ดังนี้

    ●  การเคยชินกับการใชอำนาจ ความรุนแรง การทำใหคนอื่นหวาดกลัว ไมไดเปนการสรางการ
      ยอมรับจากผูอื่นในเชิงสรางสรรค แตจะยิ่งทำใหเรามีสัมพันธภาพที่ไมดีกับคนรอบขางมากขึ้น       

       มีเพื่อนนอยลง เปนตน

    ●  ปญหาการรังแกกัน เปนปญหาของผูรังแก ซึ่งอาจมีที่มาหรือปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
      การรังแกคนอื่น และตองไดรับการดูแล แกไข และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวย

     ●  การพัฒนาความสัมพันธกับคนรอบขางเปนสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการสรางการยอมรับ          
       ในกลุมเพื่อน ซึ่งสามารถทำไดหลากหลายวิธี แตตองเปนการสรางการยอมรับดวยวิธีการ

      ที่ไมไปทำรายใหอีกฝายหนึ่งรูสึกอึดอัด ถูกบังคับขมขู และไดรับบาดเจ็บ 

    ●  การกระทำที่เปนการชวยเหลือและไมทำรายคนอื่น เชน การดูแลชวยเหลือ การแบงปน          
       การเห็นอกเห็นใจกัน การเปนที่ปรึกษาใหกับผูอื่น ฯลฯ จะทำใหเรามีสัมพันธภาพที่ดี           

       และไดรับการยอมรับดวยความเต็มใจจากคนรอบขาง 

  ๖.  จากนั้น ใหรวมกลุม ๔ - ๕ คน ชวยกันพิจารณาวา หากเราเปน “ไผ” เราจะเลือกทำอยางไรตอ

    จากคำพูดของครูปกครอง ขอฟงคำตอบ ๔ - ๕ คำตอบ

  ๗.  แตละกลุมจะลองพิจารณาทางเลือก ดังนี้ (แบงใหจำนวนกลุมคุยแตละทางเลือกเทาๆ กัน อาจมี 

    ๑ - ๓ กลุมตอ ๑ ทางเลือก ขึ้นอยูกับจำนวนผูเรียน)

      ทางเลือกที่ ๑: ไผคิดมากและไมทำพฤติกรรมนั้นอีกเลย 

      ทางเลือกที่ ๒: ไผลองเชื่อและพยายามลดพฤติกรรมกาวราวรุนแรงลง

       ทางเลือกที่ ๓: ไผลังเลแตก็ยังคงทำพฤติกรรมเดิม

     โดยใหแตละกลุมชวยกันอภิปรายวา 

       • หาก “ไผ” ตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น คิดวาเปนเพราะเหตุใด

       • การเลือกทำแบบนั้น คาดวาจะสงผลกับ “ไผ” อยางไร



๗

   ไผ เปนลูกคนเล็ก มีพี่สาว ๒ คน ไผไมคอยชอบชวยงานบาน แมเคยตีดวยไมแขวนและไมกวาดจนเลิก

ตีไปเอง ตอนนี้แมไมคอยตีแลวแตมักจะดุดาแทน ไผมีเพื่อนในโรงเรียนที่สนิทกัน ๗ - ๘ คน ไผเปนผูนำกลุม 

ถูกเพื่อนในโรงเรียนและครูมองวาเปนเด็กเกเรชอบรังแกคนอื่น เชน ออกคำสั่งใหเพื่อนในกลุมวิ่งลงโคลน ชก

ตอย แซวคนอื่น สิ่งที่ทำบอยๆ คือ การหาเรื่องชกตอยเปนประจำและก็ชนะทุกครั้ง ทำใหเพื่อนในโรงเรียน

กลัวและยอมรับวาเปน “ขาใหญ” มีลูกนองคอยติดตาม 

   ตอน ม.๑ มีเพื่อนชอบมาดีดหนังยางใสและลอเลียน ไผบอกใหเพื่อนหยุดเพื่อนก็ไมหยุด ทำใหไผตอง

ชกเพื่อนคนนั้น ซึ่งเปนจุดชกเพื่อนคนนั้น ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ทำใหไผมีความมั่นใจในการใชกำลังชกตอยกับคนอื่นๆ ตลอดมา ไผเขา

หองปกครองเปนประจำจากสาเหตุทะเลาะวิวาท ครั้งหนึ่งไผมีเรื่องชกตอยกับเพื่อนคนหนึ่ง โดยมีเพื่อนๆ มา

รุมลอม ตอนที่จะตอยไผลังเลและกลัววาจะตองเขาหองปกครองอีก แตดวยเสียงเชียรของเพื่อน ทำใหเขาฮึก

เหิม และกระหน่ำอัดเพื่อนคนนั้นอยางเต็มที่ ทำใหตองเขาหองปกครองเชนเคย ครั้งนี้ ครูฝายปกครองได

พูดกับไผวา “ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน เปนคนเหมือนๆ กัน เราไมควรไปรังแกคนที่ออนแอกวา ถาเราคิด

วาเรามีสมองที่ดีกวาทำไมไมไปชวยเพื่อนที่ออนแอกวา ชากวาใหดีขึ้น” 



๗

อานเรื่องของไผแลว

เรารูสึกอยางไร
เราอยากเปนเพื่อนกับ “ไผ” 

หรือไม เพราะเหตุใด

ชวยวิเคราะหสาเหตุที่ทำให 

“ไผ” ชอบใชความรุนแรง

“ไผ” มีขอดีหรือไม 

ถามี ขอดีของไผ คืออะไร



๗

ผลของทางเลือกแบบที่ ๑: ไผคิดมากและไมทำพฤติกรรมนั้นอีกเลย

   คำพูดของครูฝายปกครองที่วา “ชอบรังแกคนที่ออนแอกวา” ทำใหไผไดฉุกคิดกับสิ่งที่ตนเองทำ ไผเริ่ม

เขาใจเพื่อนที่ถูกเขารังแก ตอนนี้เพื่อนในกลุมที่เคยถูกเขารังแกยายไปอยูกับกลุมเพื่อนที่เรียนดี ไผก็เห็นวา

เพื่อนคนนั้นที่ดูชาๆ เออๆ เรียนดีขึ้นมาก แตตอนที่อยูกับไผ เพื่อนแยและเครียดมาก ตอมาไผไดถูกเสนอ

ชื่อใหเปนหัวหนาหอง ทั้งที่ก็ไมอยากจะเปน แตการไดเปนหัวหนาหองทำใหไผรูสึกไดรับการยอมรับจากเพื่อน

ในหอง เพราะตองคอยรับผิดชอบเพื่อน คอยเช็คชื่อคนที่มาเรียน คอยแกปญหาให ใครในหองที่ตองการ

ความชวยเหลือก็ตองมาบอกไผ ซึ่งการไดรับการยอมรับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มาจากการที่ไผคอยดูแลเพื่อนในความชวยเหลือก็ตองมาบอกไผ ซึ่งการไดรับการยอมรับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มาจากการที่ไผคอยดูแลเพื่อนใน

หองทุกคน ทำใหไผรับรูวามันดีกวาการไดรับการยอมรับจากการขมขู และการทำใหเพื่อนหวาดกลัว นอก

จากนี้ การเปนหัวหนาหองยังทำใหไผยังคงไดเปนผูนำหรือขาใหญเหมือนเดิม เพียงแตคนละสถานะ รวมทั้ง

เพื่อนๆ ยังเขามาคุยกับไผมากขึ้นตางจากเดิมที่เพื่อนกลัว 

ผลของทางเลือกแบบที่ ๒: ไผลองเชื่อและพยายามลดพฤติกรรมกาวราวรุนแรงลง

   คำพูดของครูปกครองทำใหไผกังวลใจอยูพักใหญ ครูใหไผกลับไปทบทวนสิ่งที่ตนเองทำ ไผไดนึกถึง

เหตุการณที่ผานมา ครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นเพื่อนที่ถูกรังแกนั่งซึมเศราอยูคนเดียวหนาหองน้ำ จึงเขาไปกอดคอ

และถามวาเปนอะและถามวาเปนอะไร ทำใหรูวาเพื่อนเครียดมากที่ถูกแกลง แตไผยังสับสนในสิ่งที่ตัวเองทำ เพราะคิดวาการถูก

ยอมรับจากเพื่อนๆ ที่ผานมาดวยการใชกำลังทำใหเขารูสึกมีคุณคา และเปนที่นับถือของกลุมเพื่อนผูชาย

ดวยกัน ซึ่งการใชความรุนแรงในการแกปญหาก็เปนเรื่องปกติในกลุมผูชาย ไผจึงตัดสินใจวาจะยังคงไม

เปลี่ยนตัวเองในตอนนี้ เพราะอยางนอยก็มีเพื่อนๆ ในกลุมที่ยังยอมรับเขาเปนหัวหนากลุมอยู

ผลของทางเลือกแบบที่ ๓: ไผลังเล แตก็ยังคงทำพฤติกรรมเดิม

   ไผรูสึกลังเลในตอนแรก และหงุดหงิดใจที่ครูปกครองพูดกับเขาแบบนั้น แมครูจะปลอยใหไผกลับมา

ทบทวนในสิ่งที่ตนเองกระทำ แตไผยังรูสึกวา การเปน “ขาใหญ” มันทำใหเขาสั่งคนใหทำอะไรก็ไดตามที่

เเขาตองการ และการใชกำลังในการพิสูจนความเปนผูนำทำใหเขาไดรับการยอมรับจากเพื่อน แมจะเปนแค

บางกลุมในโรงเรียนก็ตาม เพราะเพื่อนที่เหลือกลัวและไมกลามายุง แตไผก็คิดวา มันไมสำคัญ เนื่องจากไผ

มีรุนพี่และกลุมเพื่อนที่เปนแกงนอกโรงเรียนคอยใหการสนับสนุนอยูแลว และเขาก็เปนที่รูจักกวางขวางใน

ระดับแกงดวยวา เปนผูชนะในการชกตอยอันดับตนๆ ยิ่งทำใหไผมั่นใจในเรื่องอำนาจและการใชความรุนแรง 

ค่ำวันหนึ่งไผถูกจับในขอหาพยายามฆาผูอื่นโดยเจตนา เพราะมีเรื่องชกตอยโดยใชอาวุธกับเพื่อนตาง

โรงเรียน จนเพื่อนตางโรงเรียนอาการสาหัส ไผถูกสงตัวไปอยูในสถานพินิจเด็กและเยาวชน



๘
สาระสำคัญ:

   การเลือกปฏิบัติโดยใช “เพศ” แบงแยก เปนผลจากมายาคติหรือการตีตราบุคคลหนึ่งๆ (Stereotype) 

รวมทั้งอคติทางเพศตอบุคคลและจากที่สังคมตั้งกรอบไว

วัตถุประสงค: กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเรียน 

  ๑. อธิบายความแตกตางของแตละแนวคิดในการจำแนก “เพศ” 

  ๒. ระบุผลกระทบของอคติทางเพศ ที่มีตอการตัดสินคุณคาของมนุษย

    ๓. บอกวิธีแสดงออกที่เคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน และไมเลือกปฏิบัติทางเพศ

อุปกรณ/สื่อ:

  ๑. ปายกระดาษขอความ “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” “ไมแนใจ”

  ๒. กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี

เอกสารอานเพิ่มเติมสำหรับผูดำเนินการ:

       ๑.๑ ความเขาใจผิดบางประการเรื่องรักเพศเดียวกัน

       ๑.๒ วิถีทางเพศกับคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการรักเพศเดียวกัน



๘

  ๖) ฉันยอมรับไดถาพี่หรือนองของฉันเลือกใชชีวิตคูกับเพศเดียวกัน

  ๔.  เมื่อผูเรียนเลือกคำตอบโดยไปยืนรวมกันตรงปายแลว ใหแตละกลุมคุยกันถึงเหตุผลที่เลือกคำตอบนั้น         

    แลวสงตัวแทนมาสรุปใหกลุมใหญฟง โดยผูดำเนินการชวยรักษาเวลาและใหแตละกลุมไดรับฟงจากกัน

    และกัน ไมควรใชเวลาเกิน ๕ นาทีตอขอ

  ๕.  เมื่อถามครบทุกขอแลว ผูดำเนินการชวนแลกเปลี่ยน โดยใชคำถามดังนี้

    • การเปนคนที่มีรสนิยมทางเพศที่หลากหลาย เชน เกย กะเทย ทอม ดี้ หรือรักสองเพศ ฯลฯ            

     ในสังคมไทย ไดรับการยอมรับมากนอยเพียงใด

     • เพราะเหตุใด เกย เลสเบี้ยน กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ จึงมักถูกลอเลียน หรือถูกมองวาเปนเรื่องผิดปกติ        

     ทั้งที่เราก็รูจักผูคนเหลานี้ที่เปนคนใกลตัวเรา หรือที่เราไดพบเห็นโดยทั่วไปในสังคมอยูแลว

    • คุณคาความเปนมนุษยเกี่ยวของกับการมีรสนิยมทางเพศแบบใดหรือไม อยางไร

    • หากเราเปนคนรักเพศเดียวกัน หรือรักสองเพศ เราอยากใหคนอื่นปฏิบัติตอเราอยางไร

  ๖.  ผูดำเนินการสรุปเพิ่มเติม เรื่องแนวคิดในการจำแนกเพศ อิทธิพลของสังคมที่มีตอการจำแนกตัวตน

    ทางเพศ ตามประเด็นดังนี้

    ●  การจำแนกเพศเปนชายหญิงไดรับอิทธิพลจากทางชีววิทยาเปนหลัก ทำใหเกิดความเชื่อวามนุษยมี
       เพียงสองเพศ โดยแบงตามอวัยวะสืบพันธุ การคนควาทางวิทยาศาสตรการแพทยในปจจุบันชี้ให

      เห็นความหลากหลายของเพศ จากการคนพบวาโครโมโซมเพศมีการจัดไดหลายแบบมากกวา xx,xy        
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  ●  เราจึงควรมองคุณคาของคนจากการกระทำมากกวาเพศ ไมวาเราจะเปนหญิง ชาย รักชอบคนตางเพศ          
    เพศเดียวกัน หรือรักทั้งสองเพศ แตละคนลวนมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวและสามารถพัฒนาศักยภาพของ

    ตัวเองได หากคนใกลชิดและสังคมเขาใจ และเปดโอกาสใหอยางเทาเทียมกัน  

  ●  การเห็นคุณคาของตัวเอง เคารพและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล มองขอดีและความสามารถ
    ของคนอื่นโดยไมนำความแตกตางทางเพศมาลอเลียน พูดลับหลัง นินทาวารายหรือปดกั้นโอกาส

    ของคนอื่นที่ตางจากเรา คุณลักษณะเหลานี้จะทำใหเราสามารถมีความสัมพันธกับคนอื่นอยาง

    สรางสรรคมากขึ้น

ขอเสนอแนะสำหรับผูดำเนินการ

  อาจมีผูเรียนในหองที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือกำลังคนหารสนิยมทางเพศของตนเองอยู จนถูก

เพื่อนลอเลียนขณะรวมกิจกรรมนี้ ผูดำเนินการจึงควรใสใจอารมณความรูสึกของผูเรียนนั้นๆ พรอมกับ

สรางบรรยากาศและทบทวนกติกา เพื่อการเรียนรูรวมกัน

๘
    ●  การจำแนกเพศตามความดึงดูดใจตอเพศใดเพศหนึ่ง แบงเพศออกเปนกลุมรักตางเพศ (heterosexual)      
       กลุมรักเพศเดียวกัน (homosexual) ซึ่งมีทั้งชายรักชาย และหญิงรักหญิง และกลุมรักสองเพศ (bisexual)

    ●  การแบงเพศทางสังคม เปนการแบงตามบทบาททางเพศที่สังคมกำหนดขึ้นเปนความคาดหวัง ซึ่งอาจ
      แตกตางไปในแตละสังคมวัฒนธรรม และอาจเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได ตามเงื่อนไขภายนอก เชน         

      ชายตองเปนผูหารายได หญิงเปนผูรับผิดชอบงานบาน เปนตน

    ●  การที่สังคมสวนใหญเชื่อวา มีเพียงเพศชายและเพศหญิงในสังคมเทานั้น กรอบความคิดของคน
      สวนใหญจึงเห็นวา การมีรสนิยมทางเพศที่ปกติคือ รักตางเพศ (heterosexism) กรอบดังกลาว

       จึงสงผลใหเกิดอคติตอคนที่มีรสนิยมทางเพศแบบอื่นๆ ที่หลากหลายแตกตางจากที่คนสวนใหญ

      คิดหรือเชื่อ และทำใหเขาไมสะดวกใจที่จะทำตัวตามปกติหรือตามที่เขาเปนอยู รวมทั้งไมกลาที่จะ

      แสดงตัวตนทางเพศใหแมแตคนใกลชิดรู เพราะเกรงวาจะยอมรับไมได  

    ●  แมคนเราจะตางกันไมวาตามเพศสรีระหรือตามรสนิยมทางเพศ แตความแตกตางไมไดเปนสิ่งกำหนด
      วาเพศใดดีกวาเพศใด เปนเพียงความแตกตางตามธรรมชาติเหมือนสีสันที่หลากหลาย ตางสวยงาม

      เฉพาะตัวหรือตามที่แตละคนชอบ แตนั่นไมไดหมายความวาสีใดดีไปกวาสีใด   
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ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤ÇÒÁ¼Ố»‡ÒÂ à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§

๘



¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹Ò§Å×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂÅŒÍ»Á́ŒÍÂ

๘
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สาระสำคัญ:

  เมื่อตองเผชิญกับสถานการณการรังแกกัน แตละคนอาจเลือกวิธีจัดการแตกตางกัน ทั้งนี้ การใชวิธีตอบโตกลับดวย

ความรุนแรง มักไมชวยใหการรังแกยุติลง แตกลับเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น การเลือกใชวิธีอื่นๆ ที่ไมใชความรุนแรงจะชวย 

ในการคลี่คลายหรือจัดการการรังแกกันไดมากกวา ที่สำคัญ  การบอกผูใหญใหรับรูเพื่อชวยเหลือ จะชวยใหปญหาการ 

รังแกถูกคลี่คลายไดงายขึ้น และทำใหผูถูกรังแกปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเรียน

    ๑. บอกวิธีการจัดการเพื่อยุติการรังแกโดยไมใชความรุนแรง

  ๒. อธิบายความสำคัญของการหาความชวยเหลือเพื่อยุติการรังแกกัน

  ๓. ระบุแหลงชวยเหลือหรือบุคคลที่สามารถชวยเหลือได เมื่อเกิดเหตุการณการรังแก

อุปกรณ/สื่อ:

  ๑. แผนสถานการณ (สถานการณละ ๒ แผน สำหรับ ๖ กลุม)

    ●  สถานการณที่ ๑ เพื่อนในหองชอบเรียกชื่อเราดวยชื่อพอแมของเราทุกวัน
    ●  สถานการณที่ ๒ รุนพี่ ม.๓ ชอบมาดักไถเงินเรา ตอนพักกลางวันที่โรงอาหาร
        ●  สถานการณที่ ๓ เพื่อนตางหองโพสตดาเราใหเสียหายในเฟสบุค
  ๒. แผนกิจกรรม “ถาฉันถูกรังแก” เทาจำนวนผูเรียน

  ๓. กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี
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  ๔. เมื่อแสดงครบทั้ง ๓ สถานการณ ผูดำเนินการใหผูเรียนชวยกันสรุปวา 

    ●  ในแตละสถานการณ แตละกลุมเลือกใชวิธีการใด เมื่อถูกรังแก
    ●  ถามเพิ่มเติมวา มีวิธีใดอีก ที่สามารถทำไดในสถานการณนั้นๆ ใหชวยกันระดมใหไดหลายๆ วิธี

µºËÑÇ/¼ÅÕ¡ ä¶à§Ô¹ ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤ÇÒÁ¼Ố»‡ÒÂ à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§à¾×่Í¹àÃÕÂ¡ª×่Í¾‹ÍáÁ‹

ÃØ‹¹¾Õ่ä¶à§Ô¹

à¾×่Í¹â¾Êµ�́‹Òã¹ FB

กระบวนการ

  ๑. ชี้แจงกิจกรรมวันนี้วา เราจะคุยกันเรื่องเมื่อถูกรังแก เราจะทำอะไรไดบาง

  ๒. แบงผูเรียนเปน ๖ กลุม แตละกลุมจะไดสถานการณการรังแกกัน ใหกลุมแสดงบทบาทสมมุติ จำลอง

      เหตุการณวา ในสถานการณนั้นๆ เราจะทำอยางไร

     กลุม ๑ - ๒: สถานการณที่ ๑  เพื่อนในหองชอบเรียกชื่อเราดวยชื่อพอแมของเราทุกวัน

     กลุม ๓ - ๔: สถานการณที่ ๒  รุนพี่ ม.๓ ชอบมาดักไถเงินเรา ตอนพักกลางวันที่โรงอาหาร

          กลุม ๕ - ๖: สถานการณที่ ๓  เพื่อนตางหองโพสตดาเราใหเสียหายในเฟสบุค

  ๓. ใหแตละกลุมเตรียมตัว ๗ นาที และใหแสดงบทบาทสมมุติกลุมละ ๓ นาที โดยใหแสดงทีละสถานการณ    

    และใหกลุมอื่นๆ สังเกต เปรียบเทียบวา ๒ กลุม มีวิธีการอยางไร
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  ๗. ผูดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

    ●  การรังแกกันไมควรเกิดขึ้นกับใคร ผูรังแกคนอื่นไมมีสิทธิในการกระทำตอผูอื่น และเรามีกฎหมาย
        คุมครองคนที่ถูกกระทำ ดังนั้น เราทุกคนจึงไมควรปลอยใหการรังแกกันเกิดขึ้นและผานไป

    ●  ในแตละสถานการณการรังแกกัน เราอาจเลือกวิธีจัดการไมเหมือนกัน
    ●  ผูถูกรังแกหลายคน มักใชวิธีตอบโตกลับดวยความรุนแรง เชน ชกตอย ตบ เปนตน ซึ่งการรังแก
        อาจจะไมยุติลง แตกลับเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น

     ●  ทางเลือกที่ไมใชความรุนแรงโตกลับ จะชวยในการคลี่คลายหรือจัดการการรังแกกันไดมากกวา     
        เชน การไมสนใจ, บอกตรงๆ วาไมชอบ, บอกผูใหญ, ขอใหเพื่อนชวย เปนตน 

    ●  การบอกผูใหญถึงสถานการณการรังแก ไมใชการฟอง แตเปนการขอความชวยเหลือ เมื่อเราถูก
         รังแก หรือเห็นการรังแกกัน การบอกผูใหญที่เรามั่นใจใหรับรู ผูใหญจะชวยหาวิธีจัดการ ซึ่งจะ

         ชวยทำใหปญหาการรังแกถูกคลี่คลายไดงายขึ้น และทำใหผูถูกรังแกปลอดภัยมากขึ้น

    ●  หาแหลงชวยเหลืออื่นๆ เชน
        ๑. เว็บไซต stopbullying.lovecarestation.com มีบริการใหการปรึกษาออนไลนผานหองแชท    

         (Chat Room) เพื่อชวยเหลือเยาวชนที่กำลังเผชิญหรือไดรับผลกระทบจากการถูกรังแกตั้งแต

            เวลา ๔ โมงเย็นถึง ๔ ทุม

  ๕. ชวนคุยกลุมใหญ ดังนี้

    ●  วิธีใดบางที่คิดวาไดผล และสามารถทำไดจริงในสถานการณการรังแกกัน เพราะเหตุใด
    ●  วิธีการใดบาง ที่เปนวิธีการตอบโตแบบใชความรุนแรง
    ●  หากเลือกใชวิธีการตอบโตกลับดวยการใชความรุนแรง จะมีผลอยางไรบาง
    ●  หากเราตกอยูในสถานการณถูกรังแก เราสามารถขอความชวยเหลือจากใครไดบาง 
    ●  เมื่อถูกรังแก ยากหรืองายที่จะบอกใหผูใหญ/ครูรับรู เพื่อชวยแกปญหา เพราะเหตุใด
     ●  คิดวา ผูใหญ/ครูสามารถชวยจัดการปญหาการรังแกกันหรือไม อยางไร
    ●  หากเกิดเหตุการณการรังแกกันในโรงเรียน เราควรทำอยางไร
  ๖. แจกแผนกิจกรรม “ถาฉันถูกรังแก” ใหผูเรียนทุกคนทำและสงคืน
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   ๒. มูลนิธิสายเด็ก ๑๓๘๗ (Childline)

     • ใหบริการกับเด็กที่อายุต่ำกวา ๑๘ ป

     • ใหการชวยเหลือกรณีการรังแกกันทั้งในโรงเรียน และออนไลน

     • กรณีออนไลนครอบคลุมเรื่องการถูกโพสตรูปโป คลิปหลุด คลิปอนาจาร โดยทางมูลนิธิฯ 

      จะชวยประสานเพื่อปดกั้นคลิปไมใหถูกเผยแพร

      • ประสานงานชวยเหลือดานกฎหมายตางๆ

   ๓. สายดวน ๑๒๑๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เปนศูนยกลางรับแจงเรื่องรองเรียน ดังนี้

     • ถูกคุกคามผานระบบอินเทอรเน็ตออนไลน

     • เว็บไซตผิดกฎหมาย มีเนื้อหาไมเหมาะสม

     • ปญหาจากการใชระบบออนไลนทุกรูปแบบ

   ๔. “จาฮูก” สถานีตำรวจออนไลน ที่ www.tcsd.in.th ทำหนาที่เหมือนสถานีตำรวจทั่วไป เพียงแตตั้ง

     อยูบนพื้นที่ออนไลนเทานั้น 

      • รับแจงเบาะแสของเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม 

     • แจงเหตุการกระทำผิดออนไลน

     • ใหคำปรึกษาเรื่องความผิดดานคอมพิวเตอร 
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  ๒. เปดคลิปวิดีโอ “Anti-Bullying – Kill the silence” จนถึงนาทีที่ ๒.๒๘ (เมื่อเด็กผูชายกลับถึงบาน)             

    แลวชวนผูเรียนคุย ดังนี้

    ●  รูสึกอยางไรกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
    ●  คิดวาเหตุการณตอจากนี้คนที่ถูกรังแกจะเปนอยางไร
    ●  มีสถานการณแบบนี้ในโรงเรียนเราบางหรือไม (ขอฟงประสบการณที่มีคนเคยเห็น/เคยเจอ)
  ๓. เตรียมปาย ๖ ปาย และติดไวรอบๆ หอง ดังนี้

    ๑) จะรีบเดินเลี่ยงหรือหลบไปจากเหตุการณนั้น

        ๒) ยืนดูวาจะเกิดอะไรขึ้น

    ๓) เขาไปบอกใหผูที่รังแกหยุดกระทำ

    ๔) รีบไปบอกครูหรือผูใหญ

    ๕) เรียกเพื่อนๆ มาชวยกันหามผูที่กำลังรังแกเพื่อน

    ๖) วิธีอื่นๆ (หากมีคนเลือกยืน ถามถึงสิ่งที่จะทำ)

     ๔. ถามผูเรียนทุกคนวา หากเราอยูในเหตุการณนี้ เห็นการรังแกกันที่เกิดขึ้น เราจะเลือกทำอยางไร                

    ใหแตละคนเลือกสิ่งที่ตัวเองจะทำ ซึ่งไมมีคำตอบที่ถูกหรือผิด เมื่อทุกคนเลือกแลว ผูดำเนินการ

        สุมถามเหตุผลของแตละกลุมที่เลือกทำแบบนั้นๆ

  ๕. ผูดำเนินการชี้ใหเห็นวา แตละคนมีเหตุผลในการเลือกวาจะทำอยางไร เมื่อเห็นเหตุการณการรังแกกัน             

    จากที่ไดฟงเหตุผลของเพื่อนๆ ชวนกลุมใหญคุยดังนี้

    ●  การเลือกวิธีการของแตละคนขึ้นอยูกับอะไรบาง 
    ●  สิ่งที่ทำใหคนที่เห็นเหตุการณลังเลใจที่จะชวยคนถูกรังแก มีอะไรบาง
    ●  มีวิธีการใดที่จะชวยลดความกังวลใจของผูเห็นเหตุการณ ในการเขาชวยเหลือผูถูกรังแก
  ๖. จากนั้น เปดคลิปวิดีโอใหผูเรียนดูจนจบ และชวนคุย ดังนี้

        ●  คนที่เห็นเหตุการณมีผลตอเหตุการณรังแกกันหรือไม อยางไร
    ●  สิ่งที่คนเห็นเหตุการณทำในคลิป สามารถทำไดในสถานการณจริงหรือไม มีวิธีการอื่นๆ อีกหรือไม           
      ที่ทำไดเพื่อหยุดการรังแก

    ●  หากเราถูกรังแก เราอยากใหคนที่เห็นเหตุการณทำอยางไร เพราะอะไร

กระบวนการ

   ๑. ชี้แจงวัตถุประสงคกิจกรรมวาเปนการเรียนรูเกี่ยวกับความสำคัญของคนที่เห็นเหตุการณการรังแกกัน            

      และบทบาทที่จะชวยคนที่ถูกรังแก



     ●  แตหากคนเห็นเหตุการณ มีสวนชวยในการหยุด หรือหาม การรังแกนั้นจะยุติไดอยางรวดเร็ว             
       กอนที่เหตุการณจะเลวรายมากขึ้น เชน อาจมีการบาดเจ็บ และแสดงใหผูรังแกเห็นถึงการ

         ไมยอมรับการใชความรุนแรงที่เกิดขึ้น

     ●  การชวยสรางความมั่นใจ ลดความกังวลใจหรือการลังเลของคนที่เห็นเหตุการณ ในการเขาไป
         ชวยคนที่ถูกรังแก เชน มีกลุมเพื่อนๆ ชวยกัน การมีผูใหญที่พรอมใหความชวยเหลือจะทำให

         ผูเห็นเหตุการณมีบทบาทในการชวยเหลือผูถูกรังแกไดมากขึ้น

  ๗. ผูดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

    ●  การรังแกกัน ไมใชเรื่องปกติที่จะปลอยใหผานเลย ผูเห็นเหตุการณการรังแกกัน มีสวนสำคัญ
        อยางมากที่จะเพิ่มหรือยุติการรังแก

    ●  คนที่รังแกคนอื่น ตองการแสดงอำนาจใหคนอื่นเห็น และตองการทำรายผูถูกรังแก ไมวาจะใหเจ็บตัว           
      หรืออับอาย ดังนั้น หากคนที่เห็นเหตุการณ เพียงแตยืนดู โดยไมทำอะไรเลย การรังแกก็จะดำเนิน

        ตอไป และทำใหผูรังแกเห็นวา การรังแกครั้งนั้นไดรับการยอมรับ

๑๐



๑๐
º·ºÒ·¤¹àË็¹àËµØ¡ÒÃ³� (Bystanders) ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹

  คนเห็นเหตุการณ คือ คนอยูรวมในเหตุการณการรังแกกัน อาจเปนคนที่เชียรคนที่กำลังรังแกคนอื่นอยู หรือคนที่ยืนดู

เงียบๆ หรือคนที่เดินหนีไปจากสถานการณนั้น ซึ่งไมไดชวยคนที่กำลังถูกรังแก หรือชวยหยุดพฤติกรรมไมใหเกิดขึ้น 

จากการวิจัยพบวา ในสถานการณการรังแกกันนั้น

   ●  สวนมาก (๘๕%) จะมีคนเห็นเหตุการณอยูดวย และแทบจะไมมีผูใหญ  
   ●  เด็กสวนใหญรูสึกไมคอยสบายใจที่เห็นการรังแกกัน แตจะมีเด็กนอยคนที่รูวาจะตองทำอยางไร             
     ที่จะไมใหเกิดการรังแกขึ้น  

    ●  พฤติกรรมการรังแกกัน จะกำเริบมากขึ้นเมื่อมีคนเห็นเหตุการณ/มุงดู แตไมมีใครทำอะไร  
   ●  เมื่อมีคนที่เห็นเหตุการณเขามาขัดขวางการรังแก สวนใหญการรังแกกันมักจะหยุดอยางรวดเร็ว 

  เหตุผลของคนที่เห็นเหตุการณไมทำอะไรเลย เมื่ออยูในสถานการณการรังแก อาทิ

    • รูสึกสนุกไปกับการรังแกนั้นๆ ดวย 

    • มีเพียงคนเดียวที่อยากชวย ทำใหกังวลเรื่องความปลอดภัย 

    • กลัววาจะเปนเปาหมายคนตอไป หรือกลัวถูกลูกหลง 

    • หากชวยคนถูกรังแก อาจจะถูกมองวาเปนคนออนแอไปดวย

     • คิดวาไมใชเรื่องของเรา 

    • อยากชวย แตไมรูวิธีการที่จะชวย

    อยางไรก็ดี การไมทำอะไรเลย ทำใหสถานการณการรังแกยังคงดำเนินตอไป แตหากคนเห็นเหตุการณพูดคำวา “หยุด” 

หรือหาวิธีการที่จะหยุดการรังแกนั้นๆ สถานการณการรังแกจะหยุดทันที

๒



๑๐

    • บอกผูใหญที่อยูใกลสถานการณมากที่สุด เพื่อใหรีบมาชวยยุติการรังแก

    • หากโรงเรียนมีจุดแจงเหตุ ใหรีบแจงเหตุตามชองทางนั้นๆ โดยดวนที่สุด

๒. การปองกัน:  นอกจากคนเห็นเหตุการณจะสามารถชวยยุติการรังแกไดแลว ยังมีสวนชวยปองกันการรังแกไดดวย เชน 

    • ไมรวมหัวเราะ หรือยิ้ม เมื่อเห็นคนถูกรังแก

    • เปนเพื่อนกับคนที่ถูกรังแก เพื่อไมใหเขาอยูคนเดียว หรือทำใหมีโอกาสถูกรังแกไดอีก 

    • คอยสังเกตเพื่อนๆ วามีใครบางคนกำลังถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดียวหรือไม และใหกำลังใจเพื่อน

      ที่ถูกรังแก 

    • ไมควรนิ่งดูดายกับเหตุการณการรังแก ไมวาคนที่ถูกรังแกจะเปนใครก็ตาม และรูวาจะสามารถ

     ขอความชวยเหลือจากใครหรือที่ไหนไดบางในโรงเรียน



๑๑
สาระสำคัญ:

  คนเห็นเหตุการณการรังแกกัน มีบทบาทสำคัญในการชวยยุติการรังแก และชวยเหลือคนที่ถูกรังแก ดวยวิธี

ที่จะไมทำใหตนเองเดือดรอน และไมเลือกใชความรุนแรงในการจัดการตอบโตกลับ จึงเปนเรื่องสำคัญที่แตละคน

ตระหนักถึงบทบาทสำคัญ และการเตรียมการชวยเหลือ หากพบเห็นการรังแกกัน ตลอดจนหาแนวทางในการ

ปองกันการรังแกกัน 

วัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเรียน

    ๑. แสดงตัวอยางวิธีการจัดการสถานการณการรังแกกัน

  ๒. บอกวิธีชวยเหลือคนที่ถูกรังแก โดยไมใชความรุนแรง

  ๓. ระบุแนวทางการปองกันการรังแกกัน

อุปกรณ/สื่อ:

  ๑. บทบาทสมมุติสำหรับอาสาสมัคร ๕ คน

    การเตรียมตัว

     ●  ผูดำเนินการควรขออาสาสมัคร ๕ คน เพื่อใหเตรียมตัวในบทบาทสมมุติกอนถึง
             คาบเรียนที่จะจัดกิจกรรม  

     ●  ใหบทบาทกับอาสาสมัครแตละคนเพื่อเตรียมตัว โดยขอใหไมเลาใหกันฟง และไมไปบอก
       กับเพื่อนในหองกอนถึงคาบเรียน

  ๒. กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี

 ã¹¢³Ð¹Ñ้¹ ÁÕàÍ็Á  ÁÔÇ Ë¹Ø‹Â à́Ô¹¼‹Ò¹ÁÒàË็¹àËµØ¡ÒÃ³�¾Í́Õ



๑๑

  ๓. แนะนำบทบาทอาสาสมัครทั้ง ๕ คน และใหเวลาแสดงบทบาทสมมุติ ๗ นาที 

ผูดำเนินการบอกใหทุกคนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

  ๔. เมื่อจบการแสดงบทบาทสมมุติ ชวนพูดคุยในกลุมใหญ ดังนี้

    ●  รูสึก หรือมีขอสังเกตกับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไรบาง 
    ●  หากเราเปน “นัท” เรารูสึกอยางไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น  
(ผูดำเนินการอาจถามเพิ่มเติมใหเห็นทั้งความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นตอตัวเอง ตอกอลฟ และตอผูเห็นเหตุการณทั้ง ๓ คน)

    ●  เอ็ม มิว หนุย เปนคนเห็นเหตุการณการรังแกกัน แสดงบทบาทเหมือนหรือตางกันอยางไร
     ●  ในสถานการณจริง คิดวาอาจมีคนเห็นเหตุการณ ที่เลือกทำแบบใดอีกบาง
  ๕. ชวนผูเรียนแบงเปน ๖ กลุม เพื่อชวยกันหาวิธีวา เราจะทำอะไรไดบางตอเหตุการณการรังแกกัน               

    โดยแตละกลุมจะไดรับโจทยแตกตางกัน ดังนี้

กลุมที่ ๑ วิเคราะหคนเห็นเหตุการณแบบ “เอ็ม”  ที่ยืนดูและเชียร

    ●  การทำแบบ “เอ็ม” สงผลตอ กอลฟ และ นัท อยางไร
    ●  สิ่งที่จะชวยเปลี่ยนจากคนที่ยืนเชียรเปนการหาทางชวยเหลือคนที่ถูกรังแก ทำไดอยางไรบาง
กลุมที่ ๒ วิเคราะหคนเห็นเหตุการณแบบ “มิว”  ที่รูสึกสงสาร อยากชวยแตไมกลา

    ●  การยืนดูแบบ “มิว” สงผลตอ กอลฟ และ นัท อยางไร
    ●  สิ่งที่จะชวยเปลี่ยนคนที่สงสาร เห็นใจ แตกลัวและไมกลาชวย ใหมีบทบาทชวยเหลือได คืออะไรบาง
กลุมที่ ๓กลุมที่ ๓ วิเคราะหคนเห็นเหตุการณแบบ “หนุย” ซึ่งตั้งใจและพยายามชวย

    ●  การทำแบบ “หนุย” สงผลตอ กอลฟ และ นัท อยางไร
    ●  สิ่งที่จะทำใหคนที่เห็นเหตุการณรูสึกและอยากชวยคนที่ถูกรังแกทุกครั้ง คืออะไรบาง
กลุมที่ ๔ หากเราเปน “สภานักเรียน” เรามีขอเสนอและมาตรการเพื่อ “ปองกัน” และ “จัดการ” การรังแกกัน

     ในโรงเรียน อยางไร

กลุมที่ ๕ บทบาทครูและผูบริหารโรงเรียน

    •  ทำอยางไรใหครู/ผูบริการ รูวาเกิดการรังแกกันในโรงเรียน

     •  สิ่งที่ทำใหนักเรียนไมขอความชวยเหลือ หรือลังเลใจที่จะบอกผูใหญหรือครู คืออะไรบาง

    •  ขอเสนอตอครูและผูบริหารโรงเรียนในเรื่องการปองกันและจัดการการรังแกกัน

กระบวนการ

  ๑. ชี้แจงวัตถุประสงคกิจกรรมวาเราจะลองฝกฝนการชวยกันแกไขสถานการณการรังแกกัน

  ๒. อธิบายกลุมใหญวา เรามีอาสาสมัคร ๕ คน ที่จะแสดงบทบาทสมมุติใหทุกคนดู  โดยเลาสถานการณ

     โดยสรุปใหทุกคนฟง ดังนี้



๑๑

  ๖. แตละกลุมนำเสนอ กลุมละ ๒ นาที  

  ๗. ผูดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญจากการพูดคุย และย้ำใหเห็นวาเมื่อเกิดเหตุการณการรังแกกัน และไมมีใครชวยเหลือ   

    มีผลกระทบหลายดาน ไดแก

    ●  “ผูถูกกระทำ” ถูกทำรายทั้งทางรางกายและจิตใจ รูสึกไมปลอดภัย รูสึกไมมีทางออก และเรียนรู
      วาไมมีใครชวยเหลือ

    ●  “ผูรังแก” รูสึกและคิดวาการกระทำรุนแรงที่ตนเองทำ ไดรับการยอมรับ ซึ่งจะสงผลใหหาโอกาส
       ทำซ้ำอีก

    ●  คนที่เห็นเหตุการณมองการรังแกกันเปนเรื่องปกติธรรมดา เปนเรื่องของคนที่กระทำและถูกกระทำ        
      ไมเกี่ยวกับตนเอง ไมควรเขาไปยุงเกี่ยว และอาจเปนผูกระทำตอไป

    ●  ชุมชน/สังคมที่เกิดเหตุการณการรังแกกัน ซึ่งเปนการใชความรุนแรงแบบหนึ่ง ขาดการเรียนรู
      ที่จะชวยเหลือคนที่ถูกรังแก คนที่ออนแอ รวมทั้งการตักเตือน ลงโทษคนที่รังแกคนอื่น ซึ่งอีกดาน

      หนึ่งของการนิ่งเฉย คือ การปลอยใหการใชความรุนแรงไดรับการยอมรับ และสรางความรูสึกไม

      ปลอดภัยใหกับคนในชุมชน/สังคมนั้นๆ

     ●  คนเห็นเหตุการณ จึงมีบทบาทสำคัญมาก ที่จะชวยใหการรังแกกันยุติลง 
    ●  การจัดการเพื่อยุติการรังแกกันในแตละสถานการณแตกตางไปตามบริบทของลักษณะการรังแก สถานที่เกิดเหตุ   
      ระดับของความรุนแรง ความสัมพันธตอคนที่เปนผูรังแกและถูกรังแก เปนตน ซึ่งคนที่เห็นเหตุการณควรประเมิน   

      อยางรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัย ในการเลือกวิธีการชวยเหลือ ซึ่งอาจเปนการเขาไปชวยดวยตนเอง    

      เปนกลุม หรือบางสถานการณอาจตองขอความชวยเหลือจากคนอื่นหรือ หนวยงานอื่น

    ●  คานิยมในสังคมที่มองวาการทะเลาะวิวาท หรือความขัดแยงเปนเรื่องสวนตัว เปนเรื่องของคนสอง
      คน ทำใหคนที่ถูกกระทำตกอยูในอันตรายและไมสามารถขอความชวยเหลือได ดังนั้น การ “ไมเพิกเฉย” 

       ตอการใชความรุนแรงหรือรังแกกัน เปนการชวยเหลือผูอื่น และเปนการชวยสรางคานิยมและสภาพแวดลอม    

      ที่ชวยใหทุกคนปลอดภัย



๑๑

¡‹Í¹¶Ö§ªÑ่ÇâÁ§àÃÕÂ¹

๑. ขออาสาสมัคร ๕ คน (ผูชาย ๔ คน ผูหญิง ๑ คน) เพื่อแสดงบทบาทสมมุติ และใหผูเรียนที่เหลือเปนผูสังเกตการณ     

   และเตรียมแสดงความคิดเห็นจากสถานการณดังกลาว

๒. แจกบัตรบทบาทสมมุติใหอาสาสมัครทั้ง ๕ คน โดยแจกบทบาทใหลวงหนา ๑ สัปดาหเพื่อใหเตรียมตัวแสดง

ÊÁÁØµÔÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐáẾ§¤ÇÒÁ¤ỐàË็¹



๑๑
ÊÁÁØµÔÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐáẾ§¤ÇÒÁ¤ỐàË็¹



๑๒
สาระสำคัญ:

  การอยูรวมกับผูอื่นในสังคม เราควรปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติ การกระทำที่เปนไปเพื่อความ

สนุกสนานของฝายหนึ่งอาจสรางผลกระทบในทางลบใหกับผูที่ถูกกระทำ ดังนั้น หากเราตระหนักวาคำพูด

หรือการกระทำของเรามีผลในทางลบ ทำใหเพื่อนเสียใจหรือเดือดรอน ก็ตองกลาหาญพอที่จะกลาวคำขอโทษ

และรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนเองกระทำ

วัตถุประสงค:  กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเรียน

    ๑. ทบทวนถึงการกระทำของตนเองที่เปนการรังแก ทำราย กลั่นแกลงผูอื่น

  ๒. บอกความตั้งใจของตนเอง ที่มีตอคนที่ถูกรังแก

  ๓. ฝกการขอโทษคนอื่น

อุปกรณ/สื่อ:

  ๑. บัตรบันทึกขนาด A4 พับครึ่งแนวตั้ง สำหรับผูเรียนทุกคน

  ๒. กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมี



๑๒

     ●  การเห็นเหตุการณการรังแก ตองหาทางชวยเหลือ หากเห็นเหตุการณแลวเพิกเฉย ไมสนใจ หรือ
      ยืนดู จนกระทั่งเชียรผูกระทำ แสดงถึงการมีสวนรวมในการทำใหการรังแกกันยังคงเกิดขึ้นตอไป

  ๓. ผูดำเนินการอธิบายวา เราอาจเคยพูดหรือทำบางอยาง ทั้งตั้งใจและไมตั้งใจ ที่คาดไดวาสงผลกระทบ

      ในทางลบตอคนอื่น เชน ทำใหเพื่อนเสียใจ เสียหนา เจ็บตัว หรือเดือดรอน หากเราทำไปแลว ก็ตอง

      กลาหาญพอที่จะกลาวคำขอโทษและรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนเองกระทำ ถามผูเรียนวา

     ●  เวลาที่มีคน “ขอโทษ” เรา เรารูสึกอยางไร
      ●  เมื่อไรที่เราควรจะ “ขอโทษ”
  ๔. ผูดำเนินการอธิบายเพิ่มเติมวา 

     ●  การขอโทษ คือ การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการกระทำของเรา ไมวาจะเจตนาหรือไม  
     ●  ทั้งนี้ เราควรตั้งใจพูดคำวา “ขอโทษ” ดวยความจริงใจ โดยไมตองคาดหวังวา คนที่เราขอโทษ
      จะใหอภัยหรือไม เพราะเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบของเราตอสิ่งที่เราไมควรกระทำ

     ●  ในการขอโทษ เราสามารถทำไดโดย
       • ระบุ/ทบทวน ถึงการกระทำของเรา

        • บอกถึงสิ่งที่เราคิดวา การกระทำของเราสงผลกระทบกับคนนั้นอยางไร 

       • บอกความรูสึกของเรา และสิ่งที่ตั้งใจอยากบอกกับคนๆ นั้น

       • บอกถึงสิ่งที่จะชวยไมใหเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีก 

กระบวนการ

  ๑. ชี้แจงวา เราไดเรียนและวิเคราะหเรื่อง “การรังแกกัน” มาหลายแงมุมแลว อยากใหผูเรียนชวยสรุป

      ประเด็นสำคัญที่เราไดเรียนรูเกี่ยวกับ “การรังแกกัน”

  ๒. ผูดำเนินการจด key word หรือคำสำคัญเกี่ยวกับ “การรังแกกัน” จากคำตอบ และอาจเพิ่มเติม

      ประเด็นที่ผูเรียนไมไดตอบใหครอบคลุม ดังนี้

    ●  การรังแกกัน เปนความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไมใชเรื่องปกติ และไมมีใครสมควรถูกรังแก
        ●  ในการรังแกกัน ผูรังแกอาจกระทำโดยคนหนึ่งคนหรือหลายคน กระทำซ้ำๆ โดยมีเจตนาใหผูถูกรังแก
        ไดรับบาดเจ็บทางรางกาย และ/หรือทางจิตใจ โดยทั่วไปผูรังแกจะมีกำลังหรืออำนาจเหนือกวา ทำให

        ผูถูกรังแกไมสามารถปกปองตัวเองจากการกระทำนั้นได

    ●  การรังแกกัน มีหลายประเภท ทั้งการรังแกทางกาย วาจา สังคม และบนโลกออนไลน
    ●  การกลั่นแกลง รังแกผูอื่น อาจมีที่มาจาก อคติที่เรามีกับคนบางกลุม ทำใหตองการลอเลียน            
      หรือแกลง หรือตองการแสดงอำนาจเหนือกวา กระทำโดยไมเคารพ ไมใหเกียรติกัน

    ●  ผลกระทบจากการรังแก อาจสงผลกระทบลึกซึ้งรุนแรงตอผูถูกกระทำอยางที่เราคาดไมถึง



๑๒

  ๕. จากนั้น เชื่อมโยงวา จากที่เราเรียนรูถึงการรังแกหรือกลั่นแกลงคนอื่นนั้น ลวนมีผลกระทบตอคนถูก

      รังแกไมทางใดก็ทางหนึ่ง จึงอยากชวนใหทบทวนวา เราเคยรังแกคนอื่นหรือไม ทั้งทางตรง                

    (เปนผูรังแก) และทางออม (เปนคนเห็นเหตุการณการรังแกแตไมไดชวยเหลือ)

  ๖. ใหแตละคนเลือก ๒ เหตุการณ และสิ่งที่อยากบอกกับคนที่ถูกเราแกลง/รังแก โดยใหเขียนลงกระดาษบัตร

      บันทึก ใหเวลา ๗ นาที

  ๗. ขอใหผูเรียนจับคู  

     ●  ใหแตละคน เลือก ๑ ในสองเรื่องที่เราเขียนไว เลาเหตุการณใหคูฟง
    ●  จากนั้น ใหฝกบอกสิ่งที่อยากบอกกับคนๆ นั้น กับคูของเรา
    ●  สลับกันฝก
  ๘. เมื่อทุกคนไดฝกแลว ผูดำเนินการชวนคุย ดังนี้

    ●  รูสึกอยางไร เมื่อไดลองบอกสิ่งที่อยากบอก
    ●  หากตองไปพูดกับคนๆ นั้นจริง เรามีความกังวลใจหรือไม อยางไร
    ●  ในมุมคนที่ถูกรังแก หากมีคนมาบอกเราแบบนั้น เรารูสึกอยางไร
     ●  การขอโทษ ในสิ่งที่เราเสียใจที่ไดกระทำไป เปนเรื่องงายหรือยาก อยางไร
  ๙. ผูดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญวา ทุกคนสามารถทำความผิดพลาดได แตเมื่อเรารูวาการกระทำของเรา ทำใหคนอื่น

      รูสึกไมดี ไมพอใจ กลัว เจ็บใจ เราก็ควรรูจักการขอโทษ หรือแกไขสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง ถือเปน

      ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

ñ.

ò.



ñ.

ò.





¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹Ò§Å×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂลอปมดอย

ตบหัว/ผลีก ไถเงิน

พูดเหน็บแนม

ใชน้ำยาลบความผิดปาย à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§

๑๓

   กอนเปดคลิป ผูดำเนินการอธิบายคำศัพทภาษาอังกฤษที่จะปรากฏในคลิป โดยเขียนไวบนกระดาน หรือเตรียมเขียนใน 

กระดาษฟลิปชารทเพื่อนำมาติดบนกระดาน ดังนี้

   เมื่อคลิปวิดีโอจบ ชวนผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามคำถาม ดังนี้

    ●  มีคนแบบใดบางในคลิป
    ●  เหตุใดคนเหลานี้ จึงถูกเพื่อนๆ แกลงหรือรังแกอยูเสมอๆ 
    ●  ในโรงเรียนเรา ใครที่มักถูกแกลง/รังแกบาง
 

     ๒.๒  กรณีไมไดใชคลิปวิดีโอ ผูดำเนินการถามผูเรียนวา 

                ●  คนที่มักจะถูกรังแก เปนคนที่มีลักษณะแบบไหน อยางไร 
        ●  ในโรงเรียนเรา ใครที่มักถูกแกลง/รังแกบาง 
        ●  เหตุใดคนเหลานี้ จึงถูกเพื่อนๆ แกลงหรือรังแกอยูเสมอๆ 

   ๓. แจกแผนทบทวนประสบการณใหผูเรียนทุกคน ใหเวลา ๗ นาทีในการตอบคำถาม ๔ ขอ ดังนี้

     ๑. ลักษณะของคนที่ทำใหเราอยากแกลง

     ๒. หากเราเคยถูกรังแก/แกลง คิดวาเปนเพราะเหตุใด

     ๓. เราเคยใชวิธีใดในการรังแก/แกลงคนอื่น

          ๔. เราเคยถูกแกลง/รังแก อยางไร

Nerd    = ¾Ç¡à́็¡àÃÕÂ¹ËÃ×ÍºŒÒàÃÕÂ¹
Airhead  = ¾Ç¡äÃŒÊÁÍ§
Weird   = ¾Ç¡à¾Õ้Â¹ ¾Ç¡á»Å¡
Dork    = ¾Ç¡àÍŽÍ ¾Ç¡àº�ÍÐ à»�›¹

กระบวนการ

   ๑. ชี้แจงวัตถุประสงคกิจกรรมวา เปนการสำรวจและเรียนรูการอยูรวมกันและการปฏิบัติตอคนที่แตกตางจากเรา

   ๒. เตรียมผูเรียน 

    ๒.๑ กรณีใชคลิป เกริ่นนำวา เราจะดูคลิปวิดีโอดวยกัน เรื่อง “Defeat the Label Anti Bullying”  

      ความยาวประมาณ ๒.๓๓ นาที ไมมีบทสนทนา ในคลิปจะมีคนที่มีลักษณะตางๆ กัน ขอใหผูเรียนดูวามีคน

      ลักษณะใดบาง และเกิดอะไรขึ้นบาง



¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹Ò§Å×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂÅŒÍ»Á́ŒÍÂ
µºËÑÇ/¼ÅÕ¡ ä¶à§Ô¹
¾Ù́àË¹็ºá¹Á

ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤ÇÒÁ¼Ố»‡ÒÂ à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§



๑. ลักษณะของคนที่ทำใหเราอยากแกลง      

 หรือเคยแกลง เปนอยางไร

๒. หากเราเคยถูกรังแก/แกลง คิดวา

  เปนเพราะเหตุใด

๓. เราเคยใชวิธีใดในการรังแก/แกลงผูอื่น ๔. เราเคยถูกแกลง/รังแก อยางไร









¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹Ò§Å×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂ

ÅŒÍ»Á́ŒÍÂ

µºËÑÇ/¼ÅÕ¡

ä¶à§Ô¹

¾Ù́àË¹็ºá¹Á

ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤ÇÒÁ¼Ố»‡ÒÂ

à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§
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äÅÅ‹Ò âÅà»« (Leila Lopes) Miss Universe »‚ òðññ 



¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹Ò§Å×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂÅŒÍ»Á́ŒÍÂ
µºËÑÇ/¼ÅÕ¡ ä¶à§Ô¹
¾Ù́àË¹็ºá¹Á

ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤ÇÒÁ¼Ố»‡ÒÂ à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§

¾Ñ·̧ÂÒ à·È·Í§ ¹Ñ¡¡ÕÌÒºÍ¤à«ÕÂä́ŒàËÃÕÂÞ·Í§ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¾ÒÃÒÅÔÁ»�¡à¡ÁÊ� »‚ òðñò 



¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹Ò§Å×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂÅŒÍ»Á́ŒÍÂ
µºËÑÇ/¼ÅÕ¡ ä¶à§Ô¹
¾Ù́àË¹็ºá¹Á

ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤ÇÒÁ¼Ố»‡ÒÂ à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§

ÊÁÈÑ¡́Ô์ àËÁÃÑÞ ¹Ñ¡¡ÕµÒÃ�Á×Íà́ÕÂÇ





กระจายขางลือใหเสียหาย

ลอปมดอย

ตบหัว/ผลีก ไถเงิน

พูดเหน็บแนม

ใชน้ำยาลบความผิดปาย

เปดกระโปง/ถอดกางเกง



¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹Ò§Å×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂ

ÅŒÍ»Á́ŒÍÂ
µºËÑÇ/¼ÅÕ¡ ä¶à§Ô¹
¾Ù́àË¹็ºá¹Á

ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤ÇÒÁ¼Ố»‡ÒÂ

à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§



¡ÃÐ̈ÒÂ¢‹Ò§Å×ÍãËŒàÊÕÂËÒÂ
ÅŒÍ»Á́ŒÍÂ

µºËÑÇ/¼ÅÕ¡ ä¶à§Ô¹
¾Ù́àË¹็ºá¹Á

ãªŒ¹้ÓÂÒÅº¤ÇÒÁ¼Ố»‡ÒÂ
à»�́¡ÃÐâ»§/¶Í́¡Ò§à¡§











   ๖.  ใหเวลาแตละคนดูภาพ และเขียนเลาเรื่องจากภาพ ๑๐ - ๑๕ นาที

   ๗. เมื่อทุกคนเขียนเสร็จแลว ใหจับกลุม ๔ คน และผลัดกันเลาเรื่องที่เขียนใหกันฟง

   ๘. เมื่อสังเกตวาทุกคนไดเลาแลว ชวนผูเรียนคุยในกลุมใหญ ดังนี้

     ●  รูสึกอยางไรตอนเราเขียนบรรยายภาพ
     ●  มีเรื่องที่เราอยากรูใหมากขึ้นกวาภาพที่เห็นหรือไม อยางไร
     ●  คิดวา เราเขาใจคนในภาพมากนอยเพียงใด
      ●  ความรูสึกเห็นใจ อาจสงผลอยางไรไดบาง
     ●  การใสใจในความรูสึก และเรื่องราวของผูคนที่เราลองทำกิจกรรมวันนี้เกี่ยวของกับเรื่องการรังแกกันหรือไม    
       อยางไร

   ๙. ผูดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญวา หากเราใสใจในความรูสึกของคนอื่น คิดถึงสิ่งที่เขาตองเผชิญ เขาใจอารมณ     

       และเบื้องหลังความคิดหรือการกระทำ ลองคิดถึงความรูสึกตัวเองหากเราอยูในสถานการณแบบนั้น เปนสวนหนึ่ง

     ของการเรียนรูที่จะเขาใจ และเห็นอกเห็นใจผูอื่น ซึ่งสำคัญตอการอยูรวมกัน และการปฏิบัติตอผูอื่นอยางเคารพ

       ใหเกียรติ เฉกเชนที่เราอยากไดรับการปฏิบัติ













ËÅÒ¡ÃÊËÅÒÂáºº

     • คิดวาในปจจุบัน คนรักเพศเดียวกัน ไดรับการปฏิบัติจากคนรอบขางและสังคม อยางไร



     ●  รสนิยมทางเพศเปนเรื่องสวนตัว ไมสามารถใชวัดความเปนคนดีหรือไมดี การยอมรับตัวตน
       ทางเพศของแตละคน เปนพื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะชวยใหทุกคนอยูรวมกันในสังคม

       ไดอยางปกติสุข 

     ●  ในแตละสังคม มีกฎ ขอหาม การอนุญาตใหคนแสดงตัวตนทางเพศที่แทจริงตางกันไป บางประเทศ
        ถือวาเปนเรื่องถูกกฎหมายที่คนรักเพศเดียวกันจะแตงงานกัน แตมีอีกหลายประเทศยังไมยอมรับ        

       ขณะที่หลายประเทศถึงกับแสดงอาการรังเกียจ เพราะเชื่อวาคนรักเพศเดียวกันเปนคนผิดปกติ         

ËÅÒ¡ÃÊËÅÒÂáºº

   ๙. ผูดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ และเพิ่มเติมขอมูลเรื่องความหมายของเพศสรีระ บทบาท

     ทางเพศ และอัตลักษณทางเพศ

     ●  การแบงเพศ ที่เห็นโดยสวนใหญเปนการแบงตามสรีระ ซึ่งเปนการแบงโดยดูจากอวัยวะที่ติดตัว
         เรามาแตกำเนิด แบงเปนเพศชายและเพศหญิง นอกจากนั้น สังคมยังกำหนดบทบาททางเพศขึ้น        

         ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางไปตามความคาดหวังและวัฒนธรรมของแตละสังคม

     ●  ในความเปนจริง แมคนสวนใหญจะเปนเพศหญิง และเพศชาย แตรสนิยมทางเพศมีความ
        หลากหลายมากกวานั้น เราจะพบวา ในสังคมมีทั้งคนที่รักคนตางเพศ (Heterosexual)             

        คนรักเพศเดียวกัน (Homosexual) และคนที่รักไดทั้ง ๒ เพศ (Bisexual)                  

        รสนิยมทางเพศแตกตางกันไปในแตละบุคคล ไมตางจากการเลือกกินอาหาร ซึ่งแตละคนก็มี

       ความชอบตางกันไป แมจะชอบกินกวยเตี๋ยวเหมือนกัน แตบางคนก็ชอบกินเสนเล็ก ขณะที่หลายๆ       

        คนกินแตเสนใหญ เปนตน



ËÅÒ¡ÃÊËÅÒÂáºº



•  บทนำสำหรับผูดำเนินการอานกอนจะเริ่มแสดง

       คูออ - แกว : ออกับแกวเปนเพื่อนหญิงที่สนิทกัน วันนี้ออมาหาแกวที่บาน บอกวามีเรื่องจะคุยดวย

     คูหนุม - สาว : หนุมเปนผูชายและสนิทกับสาวมาก หนุมมีเรื่องสวนตัวที่อยากบอกใหสาวรู                       

            วันนี้สาวขอเบอรมือถือหนุมบอกวาจะโทรไปคุยดวยตอนค่ำๆ

ËÅÒ¡ÃÊËÅÒÂáºº





·Õ่¤ÇÃÁÕã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹

• àÃÒ·Ø¡¤¹ÅŒÇ¹áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹! 
•  ·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹Á¹ØÉÂ�à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ 
•  ¡ÒÃá¡ÅŒ§ ÃÑ§á¡ äÁ‹ãª‹ “àÃ×่Í§»¡µÔ” à»š¹ÊÔ่§·Õ่ÂÍÁÃÑºäÁ‹ä́Œ
•  ¡ÒÃá¡ÅŒ§ ÃÑ§á¡ÍÒ̈¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂªÕÇÔµ
•  ¡ÒÃÅÐàÁỐÊÔ·̧Ô¼ÙŒÍ×่¹¶×Íà»š¹¤ÇÒÁ¼Ố
•  ¡ÒÃàË็¹Í¡àË็¹ã̈¼ÙŒÍ×่¹à»š¹Ê‹Ç¹ÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃà»š¹Á¹ØÉÂ�
••  Ë¹ŒÒ·Õ่¤ØŒÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁ»ÅÍ́ÀÑÂ¢Í§à́็¡à»š¹Ë¹ŒÒ·Õ่¢Í§·Ø¡¤¹ã¹ÊÑ§¤Á



Character Educaon

Respect

Fairness

Courage

Responsibility

Citizenship

Empathy/Caring



ñ. ÍÐäÃ¤×Í “¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹”
ò. “¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹” à¡Ố¢Ö้¹·Õ่äË¹ ÍÂ‹Ò§äÃ
ó. ¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹º¹âÅ¡ÍÍ¹äÅ¹�
ô. µÑÇµ¹·Ò§à¾È

ù.  ¶ŒÒ¶Ù¡ÃÑ§á¡ àÃÒ̈Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃ ?
ñð. ¶ŒÒàË็¹¡ÒÃÃÑ§á¡ àÃÒ·ÓÍÐäÃä́ŒºŒÒ§ ?
ññ. ¤¹àË็¹àËµØ¡ÒÃ³�ª‹ÇÂä́Œ
ñò. àÃÒà¤ÂÃÑ§á¡¤¹Í×่¹äËÁ¹Ð ?

õ. ¶ŒÒÃÙŒ...̈ÐÂÑ§á¡ÅŒ§äËÁ ?
ö. ¡ÃÐ·ºÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õ่¤Ố
÷. ¼ÙŒÃÑ§á¡ª¹Ð̈ÃÔ§ËÃ×Í ?
ø. ©Ñ¹ à̧ÍáÅÐà¢Ò

ñó. á¤‹à»š¹¤¹ÅÐáºº
ñô. à¾ÃÒÐªÕÇÔµ¤×Í¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ
ñõ. ¡ÒÃà¤ÒÃ¾-ãËŒà¡ÕÂÃµÔµ‹Íµ¹àÍ§
   áÅÐ¼ÙŒÍ×่¹ (Respect)
ñö. àÁ×่Í©Ñ¹â¡Ã̧
ñ÷. ÀÒ¾àÅ‹ÒàÃ×่Í§ (Empathy)
ñø. ËÅÒ¡ÃÊËÅÒÂáººñø. ËÅÒ¡ÃÊËÅÒÂáºº





à»‡ÒËÁÒÂ – »‡Í§¡Ñ¹áÅÐ́ÙáÅàÂÒÇª¹̈Ò¡¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§·Ø¡ÃÙ»áººã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã̈áÅÐ·Ñ¡ÉÐ·Ṏ่Óà»š¹ÍÂ‹Ò§
ÃÍº́ŒÒ¹ÊÓËÃÑº¼ÙŒàÃÕÂ¹ã¹¡ÒÃ·Ṏ่Ðà¼ªÔÞ
¡Ñº¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§
ã¹·Ø¡ÃÙ»áºº

¼ÙŒàÃÕÂ¹ÁÕ·ÑÈ¹¤µÔáÅÐáẾ§ÍÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁ
à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ã¹àÃ×่Í§à¾ÈáÅÐäÁ‹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
ãËŒà¡Ố¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ã¹·Ø¡ÃÙ»áºº 

¡Ô̈¡ÃÃÁÊÓËÃÑº¼ÙŒàÃÕÂ¹
• ́Ö§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ̈Ò¡½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ
• ºÙÃ³Ò¡ÒÃËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
• ÊÃŒÒ§¡ÅØ‹ÁàÂÒÇª¹, ªÁÃÁ áÅÐ ¾Ñ²¹Ò
 á¡¹¹ÓàÂÒÇª¹ 
• ̈ Ñ́¡Ô̈¡ÃÃÁÃ³Ã§¤�ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

ÊÃŒÒ§ÊÀÒ¾áḈÅŒÍÁ·Õ่»ÅÍ́ÀÑÂÊÓËÃÑº
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¼‹Ò¹ËÅÑ¡ÊÙµÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
¡ÒÃ̈Ñ́¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡Åä¡¡ÒÃ́Óà¹Ô¹
§Ò¹·Õ่ÁÕã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

âÃ§àÃÕÂ¹ÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õ่ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã̈
ã¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁàÃ×่Í§à¾ÈáÅÐ
¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ã¹·Ø¡ÃÙ»áººáÅÐÁÕ¡ÒÃ
Ñ́̈µÑ้§¡Åä¡ã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ́ÙáÅ
àÃ×่Í§¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§

¡Ô̈¡ÃÃÁã¹ÃÐ́ÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
• ¡ÒÃÊÓÃÇ̈¢ŒÍÁÙÅáÅÐµŒ¹·Ø¹¢Í§
 Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐáË‹§
• ̈ Ñ́ workshop ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã̈àÃ×่Í§
 ¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹ãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ãã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
 áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
•• ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã́ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ñ้§
 ã¹́ŒÒ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¹âÂºÒÂáÅÐ¡Åä¡¡ÒÃ
 Ó́à¹Ô¹§Ò¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
• ̈ Ñ́µÑ้§ÃÐºº¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹áÅÐ¡Åä¡
 ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íá¡Œä¢
• ̈ Ñ́µÑ้§ÃÐºº¡ÒÃÊ‹§µ‹Í·Õ่à»š¹ÁÔµÃ
 áÅÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÅÑº
•• ·Ó§Ò¹¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
• à¾Ô่ÁàµÔÁ»ÃÐà́็¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¡Ñº
 ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§àÃ×่Í§à¾È
• ̈ Ñ́ãËŒÁÕàÇ·ÕáÅ¡à»ÅÕ่Â¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
 ¡ÒÃ́Óà¹Ô¹§Ò¹



à»‡ÒËÁÒÂ – »‡Í§¡Ñ¹áÅÐ́ÙáÅàÂÒÇª¹̈Ò¡¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§·Ø¡ÃÙ»áººã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 

»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹¤‹Ò¹ÔÂÁáÅÐºÃÃ·Ñ́°Ò¹
·Ò§ÊÑ§¤Á·Õ่·ÓãËŒà¡Ố¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¤ÇÒÁ
ÃØ¹áÃ§·Ø¡ÃÙ»áºº¼‹Ò¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
¢Í§ªØÁª¹

¼ÅÑ¡́Ñ¹ã¹àªÔ§¡®ËÁÒÂáÅÐ¹âÂºÒÂ
ã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¡ÃÐ·ÓÃØ¹áÃ§
á¡‹à́็¡áÅÐàÂÒÇª¹ã¹·Ø¡ÃÙ»áºº

¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐªØÁª¹ÁÕ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡
áÅÐà·‹Ò·Ñ¹µ‹ÍºÃÃ·Ñ́°Ò¹áÅÐ¡ÒÃ
¡ÃÐ·Ó·Õ่äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ã¹¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁ
ÃØ¹áÃ§ấÂÁÕÊ‹Ç¹ã¹¡ÒÃ»ÅÙ¡½̃§ãËŒ
àÂÒÇª¹äÁ‹¡ÃÐ·Ó¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ã¹
·Ø¡ÃÙ»áºº

กิจกรรมคูขนาน – พัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาสังคมในการทำงานเพื่อจัดการความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น 
กิจกรรมคูขนาน – การรณรงคดานสื่อสารมวลชน เพื่อลดการรังแกกันและการใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ

¡Ô̈¡ÃÃÁã¹ÃÐ́Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐªØÁª¹
• ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ãËŒ¡ÑºÀÒ¤Õ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§
• á̈Œ§áÅÐÃÒÂ§Ò¹àËµØ¢Í§¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§
 ¼‹Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁËÃ×ÍÃ³Ã§¤�ã¹ªØÁª¹
• ¾Ñ²¹ÒãËŒà¡Ố¡ÅØ‹Áá¹ÇÃ‹ÇÁã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
 ã¹ªØÁª¹
•• ̈ Ñ́¡Ô̈¡ÃÃÁÃ³Ã§¤�ã¹ªØÁª¹
• ̈ Ñ́¾×้¹·Õ่¾º»ÐáÅÐãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒá¹Ð¹Ó

à¡Ố¹âÂºÒÂ ¡®ÃÐàºÕÂº 
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃ»̄ÔºÑµÔ
§Ò¹·Õ่à»š¹ÃÙ»̧ÃÃÁ·Ṏ่Ðà»š¹¡Åä¡ãËŒ
à¡Ố¡ÒÃ́Óà¹Ô¹§Ò¹ä́Œ̈ÃÔ§

¡Ô̈¡ÃÃÁã¹ÃÐ́Ñºà¢µ¾×้¹·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¹âÂºÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§
• ¡ÒÃ·º·Ç¹à¹×้ÍËÒËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ
 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ́Óà¹Ô¹§Ò¹·Ṏ่Óà»š¹
• ÊÃŒÒ§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹
 ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹à¾×่ÍãËŒà¡ỐÃÙ»̧ÃÃÁã¹
  ¡ÒÃ́Óà¹Ô¹§Ò¹·Õ่ªÑ́à̈¹¢Ö้¹
• à¡็ºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ ÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐáÅ¡à»ÅÕ่Â¹
 ¢ŒÍÁÙÅ·Õ่ÁÕà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§·Ø¡ÃÙ»áºº·Õ่à¡Ố¢Ö้¹
• ̈ Ñ́ÍºÃÁãËŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐ¼ÙŒ¡ÓË¹́
 ¹âÂºÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§



ÃÒÂª×èÍâÃ§àÃÕÂ¹¹ÓÃ‹Í§
·Õ่Ã‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐǺ¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§áÅÐ¡ÒÃÃÑ§á¡¡Ñ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
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ñ. âÃ§àÃÕÂ¹ÊµÃÕÇÑ́ÍÑ»ÊÃÊÇÃÃ¤� 
òõð ¶.ÃÑªÁ§¤Å»ÃÐÊÒ̧¹� á¢Ç§»Ò¡¤ÅÍ§ÀÒÉÕà̈ÃÔÞ à¢µÀÒÉÕà̈ÃÔÞ ¡ÃØ§à·¾Ï ñðñöð
â·ÃÈÑ¾·� ðò – ôõ÷ - ðõðõ µ‹Í ñóñ â·ÃÊÒÃ ðò – ôõ÷ – ðõðö ÍÕàÁÅ: absornsawan.school@gmail.com

ò. âÃ§àÃÕÂ¹ÃÒªÇÔ¹ÔµºÒ§á¤»Ò¹¢Ó   
ñóõ/õ ËÁÙ‹ õ ¶.ËÁÙ‹ºŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô̈ «ÍÂ òò á¢Ç§ºÒ§á¤àË¹×Í à¢µºÒ§á¤ ¡ÃØ§à·¾Ï ñðñöð
â·ÃÈÑ¾·� ðò – ôôô – ñöñö / ðò – ôòñ - ðññù â·ÃÊÒÃ ðò – ôòñ – ð÷ôó ÍÕàÁÅ: rnpschool@hotmail.com

ó. âÃ§àÃÕÂ¹ÃÒª́ÓÃÔ  ó. âÃ§àÃÕÂ¹ÃÒª́ÓÃÔ  
ñöó ¶.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ Ã.ù «ÍÂ òø á¢Ç§́Í¡äÁŒ  à¢µ»ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï ñðòõð
â·ÃÈÑ¾·� ðò – óó÷ – ôôòù â·ÃÊÒÃ.ðò – óó÷ – õùøù ÍÕàÁÅ: rajadamri@rd.ac.th  

ô. âÃ§àÃÕÂ¹¾ÔºÙÅÍØ»¶ÑÁÀ� 
ññòø ¶.ÅÒ́¾ÃŒÒÇ á¢Ç§ÊÒÁàÊ¹¹Í¡ à¢µËŒÇÂ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï ñðóòð
â·ÃÈÑ¾·� ðò – õññ – ôðôù / ðò – õñó - ÷ñòø â·ÃÊÒÃ ðò – ùóù - ùø÷ñ / ðò – õñó - õñôñ

õ. âÃ§àÃÕÂ¹·ÇÕ̧ÒÀÔàÈ¡ 
õðõ/õ  ¶¹¹ÍÔÊÃÀÒ¾ ôò á¢Ç§ÇÑ́ÍÃØ³  à¢µºÒ§¡Í¡ãËÞ‹ ¡ÃØ§à·¾Ï ñðöððõðõ/õ  ¶¹¹ÍÔÊÃÀÒ¾ ôò á¢Ç§ÇÑ́ÍÃØ³  à¢µºÒ§¡Í¡ãËÞ‹ ¡ÃØ§à·¾Ï ñðöðð
â·ÃÈÑ¾·� ðò-ôöõ-ðð÷ò , ðò-ôöõ-õñõö  â·ÃÊÒÃ ðò-ôöõ-òøøò



ö. âÃ§àÃÕÂ¹½Ò§ª¹Ù»¶ÑÁÀ�  
òðõ ËÁÙ‹ ÷ µ.ÊÑ¹·ÃÒÂ Í.½Ò§ ̈.àªÕÂ§ãËÁ‹ õðññð
â·ÃÈÑ¾·� ðõó – óôö - ÷ôñ ÍÕàÁÅ: fangchanu@hotmail.com

÷. âÃ§àÃÕÂ¹ÊÑ¹¡Óá¾§  
ñ÷ò ËÁÙ‹ ÷ ºŒÒ¹·ÃÒÂÁÙÅ µ.·ÃÒÂÁÙÅ Í.ÊÑ¹¡Óá¾§ ̈.àªÕÂ§ãËÁ‹ õðñóð 
â·ÃÈÑ¾·� ðõó – óóñ – ùð÷ â·ÃÊÒÃ ðõó – óóò - ðóö

ø. âÃ§àÃÕÂ¹áÁ‹ÍÍ¹ÇÔ·ÂÒÅÑÂ  ø. âÃ§àÃÕÂ¹áÁ‹ÍÍ¹ÇÔ·ÂÒÅÑÂ  
ñðù µ.ÍÍ¹¡ÅÒ§ Í.áÁ‹ÍÍ¹ ̈.àªÕÂ§ãËÁ‹ õðñóð 
â·ÃÈÑ¾·� ðõó – øõù – ôðö ÍÕàÁÅ: maeonschool@hotmail.com
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www.path2health.or.th

ó÷/ñ ÍÒ¤ÒÃÃ‹ÇÁ»ÃÐÊ§¤�ªÑ้¹ ó 
«.à¾ªÃºØÃÕ ñõ ¶.à¾ªÃºØÃÕ à¢µÃÒªà·ÇÕ ¡ÃØ§à·¾Ï ñðôðð
â·ÃÈÑ¾·�
â·ÃÊÒÃ


