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อธิการฯมธ.ขอโทษสังคม นศ.สาวโผลอีก1 
 

เหยื่ออาจารยอัพเกรดแลกเซ็กส ใหออกแลว-ศธ.สั่งทุกม.คมุเขม 

 

อธกิารบดี"มธ."เสียใจประกาศขอโทษสงัคม ยอมรบัช็อค"อจ.วศิวะ"ทํา
อนาจารน.ศ.สาวแลกเกรด ช้ีพฤติกรรมชั่วรายที่สุด ใหออกจากราชการไว
กอน พรอมตัง้กก.สอบวินัยรายแรง ผดิจริงไลออก เตรยีมปรบัหองพกั
อาจารยใหมแบบรวม ไมใหมิดชิด ดานเหยื่อ อจ.หื่นเขาแจงความเพิ่มอีก 1 
ราย คณบดวีศิวะขอตรวจเกรดยอนหลัง 1 ป ยันไมเอาผิดนักศึกษา
ผูเสียหาย 
 
@ อธิการบดีมธ.ประกาศขอโทษสังคม 
 
นายสรุพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร (มธ.) แถลงขอโทษ
ตอสังคม ที่มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือเวลา 13.00 น. วันที่ 24 เมษายน กรณี
นายกําธร เชดิชูเกียรต ิอาจารยภาควิชาระบบไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร มธ.ศูนย
รังสติ กอเหตุอ้ือฉาวกระทําอนาจารนักศึกษาสาวลูกศิษยดวยการใหอมนกเขาเพื่อ
แลกกับการเพิม่เกรดวิชาเรียน  
 
ทั้งนี้ นายสุรพลกลาวดวยน้ําเสียงสั่นเครือวา รูสึกช็อค และเสียใจอยางสดุซึ้งตอ
เหตุการณดังกลาว ในฐานะอธิการบดตีองขอโทษตอสังคมที ่มธ.ไมสามารถดูแล
บุคลากรใหปฏบัิติตามหนาที่ ดํารงตนอยูในกรอบจรยิธรรม และมาตรฐานของ
อาจารยทีด่ีได และตองขอโทษตอนักศึกษาผูเสยีหาย ผูปกครอง ตลอดจน
ประชาคมชาว มธ.ทุกคน ที่ไมสามารถดูแลไมใหเกิดเหตุการณน้ีข้ึนใน
มหาวทิยาลัย แตเม่ือเกิดเหตุข้ึน มธ.ก็พรอมรบัผิดชอบ และทําใหเกิดความเปน
ธรรมกับทุกฝาย หลังคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรไดรายงานวานายกําธรยอมรับวา
กระทาํผดิจริง และ มธ.ก็เชื่อวามีมูล จึงไดออกคําสั่งใหนายกําธรออจากราชการไว

กอน เพราะถือวาเปนพฤติกรรมชั่วรายแรงที่สดุในวชิาชีพน้ี 
 
@ ตั้งกก.สอบวนัิยรายแรง-ผิดไลออก 
 
"มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงนายกําธร โดยมีนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อดีตรองคณบดีคณะ
นิติศาสตร มธ.เปนประธาน โดยสอบสวนใหเสรจ็เร็วที่สดุ คาดวาไมเกิน 30 วนั และใหสอบสวนดวยวานายกําธรไดทํา
กระทาํผดิรายแรงในเรื่องอ่ืน หรือมีขาราชการ หรือบุคลากรคนใดมสีวนรวมรูเห็นกับการกระทําดังกลาวดวยหรือไม หากผล
สอบสวนออกมาวาผดิจริง ตองไดรับโทษขั้นสูงสดุคือ ไลออกจากราชการ จะสงผลใหนายกําธรถูกบันทกึประวัติ และไม
สามารถรับราชการ หรือทํางานในหนวยงานอื่นไดอีก" 
 
นายสรุพลกลาววา เพ่ือสรางความมั่นใจในมาตรฐานการวดัผลของ มธ. จึงมอบใหคณบดคีณะวิศวกรรม ศาสตร และ
ภาควชิาระบบไฟฟา ตรวจสอบผลการใหเกรดในวิชาที่นายกําธรสอน คือวชิาระบบไฟฟากําลัง และวชิาเครือ่งจักรกลไฟฟา 
ยอนหลัง 1 ป เพ่ือดูวามีความผิดปกติของการใหเกรดหรือไม และหากตองเปลี่ยนแปลงการใหเกรดของนักศึกษา ก็ให

 
มธ.ขอโทษ - ศ.ดร.สรุพล นิติไกร
พจน อธิการบดี
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) 
พรอม ผศ.ดร.อุรุยา วสีกุล คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร มธ. รวมแถลง
ขอโทษตอนักศึกษาและครอบครัว
ของนักศึกษา กรณีนายกําธร เชิดชู
เกียรติ อาจารยหนุมคณะ
วิศวกรรมศาสตร กระทําอนาจารเพื่อ
แลกการแกไขผลการสอบ ณ ตึกโดม 
มธ. ทาพระจันทร เม่ือวันที่ 24 
เมษายน 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน   ฉบับประจําวันท่ี   25   เดอืนเมษายน พ.ศ.2551     หนา   1 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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คณะทาํเรื่องเสนอขึ้นมา รวมถงึมอบใหสภาคณบดีทุกคณะดแูลการใหเกรดของแตละคณะดวย  
 
"สวนที่นายกําธรยอมรับวามีนักศึกษาหญิงอีก 2 ราย ที่ยอมใหนายกําธรทําอนาจารเพื่อแลกกับเกรดน้ัน มธ.ถือวานักศึกษา
เปนผูถูกกระทํา และอยูในภาวะจํายอม โดยอาจารยซึ่งเปนผูมีอํานาจใหเกรดบังคับใหกระทํา ดังนั้น จะเยยีวยาไมให
กระทบกับนักศกึษา และจะไมลดเกรดนักศึกษาแนนอน เพราะถือวาเสยีหายมากพอแลว" 
 
@ น.ศ.ตกเปนเหยื่อแจงความเพิ่มอีก1ราย 
 
"ยังตอบไมไดวามีนักศึกษาทีต่กเปนผูเสียหายก่ีราย แตในวันนี้มีนักศึกษา 1 ราย ยื่นเรื่องเปนผูเสยีหายเพิ่มเติม พรอม
หลักฐานที่ไดแจงความลงบันทึกประจําวันไวที่ สน.คลองหลวง เม่ือวันที่ 27 มีนาคม ซึ่งเกิดเหตุกรณีเดยีวกันแตนักศึกษา
ไมยินยอม แตไมเปนขาวเพราะอยูระหวางปรกึษาผูปกครองวาจะดําเนินคดทีางอาญาหรือไม ผมจึงไดมอบให
คณะกรรมการสอบสวน ตรวจสอบเรื่องนี้เพ่ิมเติมดวย และนักศึกษาคนใดที่มีเบาะแส หรือเคยพบเห็นพฤติกรรมของนาย
กําธร หรืออาจารยในคณะอ่ืนๆ สามารถแจงขอมูลที่คณบด ีหรือผมโดยตรง โดยจะปกปดชื่อนักศึกษาเปนความลับ" 
 
นายสรุพลกลาววา ยืนยันวาระบบการคดักรองเปนไปตามมาตรฐานความรู ความสามารถ และจรยิธรรมในวชิาชีพ แตกรณีน้ี
เปนพฤติกรรมสวนตัวที่ไมยอมปฏิบัตติามกรอบจริยธรรม แต มธ.ก็ถือเปนบทเรียนทีจ่ะตองไปหารือกันในสภามหาวิทยาลยั 
โดยอาจจะตองมีการเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบสุขภาพจติ นอกจากนี้ อาจตองปรับปรุงหองพักอาจารยใหเปนหองรวม 
เพ่ือไมใหมิดชดิเกินไป "ผมจะไปพบกับนักศึกษาที่เสยีหาย และผูปกครองเร็วๆ น้ี เพ่ือขอโทษดวยตวัเอง และเยยีวยา
ความรูสึกของนกัศึกษา" 
 
@ คณบดีวศิวะชี้ไมถือวาน.ศ.สมรูรวมคิด 
 
นางอุรุยา วสีกุล คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร มธ.กลาววา คณะจะตรวจสอบการใหคะแนนนักศึกษายอนหลังเปนเวลา 1 ป 
ในรายวิชาที่นายกําธรสอนทั้ง 2 วิชา เพราะแมนายกําธรจะเพ่ิงบรรจุเปนพนกังานมหาวทิยาลัย เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธที่
ผานมา แตเคยเปนอาจารยผูชวยสอนของคณะมากวา 6 ป การตรวจสอบการใหคะแนนครั้งนี้ โดยจะไมถือวาเด็กเปนผูสมรู
รวมคดิ แตจะปกปอง และเยียวยา สวนการคดัเลือกอาจารยผูสอนนั้น จะพิจารณาจากความรูความสามารถ และพฤติกรรมที่
ผานมา ซึ่งนายกําธรจบปรญิญาโททางวิศวะ เปนอาจารยผูชวยสอนในวิชาปฏิบัติการ ผานการประเมินการสอนไดระดับ A 
หรือดีมากมาตลอด ทั้งนี้ จากพฤติกรรมที่เหน็ นายกําธรเปนคนเรียบรอย ข้ีอาย เก็บตัว และมคีรอบครัวแลว 
 

@ รมช.ศธ.จ้ีอธิการบดีทุกแหงตรวจสอบ 
 
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ กลาววา ฝากถึงอธิการบดีทุก
มหาวิทยาลัยใหชวยตรวจสอบอาจารยผูสอน อยาใหประพฤติ
ตัวในทํานองชูสาว หรืออนาจารกับนิสิต นักศึกษา ท้ังนี้ 
นักศึกษาท่ีถูกกระทําควรแจงความดําเนินคดีเพื่อเอาผิดตาม
กฎหมายตอไป 
 
นายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กลาววา กรณีอาจารย มธ.ถือเปนสวนนอยมาก และเชื่อวา 
มธ.มีมาตรการดูแลเรื่องนี้อยูแลว ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะไมเขาไปยุง รวมท้ัง
จะไมกําชับเรื่องนี้ไปตามมหาวิทยาลัยตางๆ เพราะอํานาจอยูท่ี
มหาวิทยาลัยอยูแลว 
 
นายอน (นามสมมุติ) นักศึกษาป 2 คณะวิทยาศาสตร มธ.กลาววา หลังทราบขาว รูสึกสะเทือนใจอยางมาก เพราะไมคดิวา
จะมีเรื่องแบบนีใ้น มธ.ทําใหภาพลักษณของ มธ.ถูกมองดานลบไปบาง แตจติวิญญาณของ มธ.คงไมสูญหายไป 
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@ มอ.เผยเด็กเรียนเกงก็นิยมแลกเกรด 
 
นายผดุงยศ ดวงมาลา รองอธิการบด ีฝายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวฒันธรรม มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร (มอ.) กลาว
วา เรื่องนิสิตนกัศึกษาขอเกรดมีมานานแลว และปจจุบันยังมีอยู ทั้งนี ้การขอเกรดไมไดขอเฉพาะนิสตินกัศึกษาทีผ่ลการ
เรียนไมดีเทานัน้ แตนิสตินักศกึษาที่เรียนเกงก็ขอเชนเดียวกัน เชน นักศึกษาที่เกรดเกือบไดเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 
2 ก็จะมาขอเกรด สวนวชิาที่นักศึกษามักขอเกรดสวนใหญเปนวิชาเอก ซึ่งในสวนของ มอ.ก็มีการขอเกรดเชนกัน แต
มหาวทิยาลัยไมให เพราะคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องสําคญั ถาอาจารยคนใดทําถือเปนความผดิรายแรง และมีโทษไลออก
อยางเดียว 
 
@ ปลัดยธ.เตือนอยาเพ่ิงดวนตดัสิน 
 
ที่กระทรวงยตุิธรรม นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยตุธิรรม กลาววา เรื่องดังกลาวไมกระทบตอชื่อเสียงของ มธ. 
เพราะไมมีนโยบายสงเสริมพฤติกรรมเลวรายเชนนี ้เปนเรื่องตัวบุคคลที่ทาํใหมหาวทิยาลัยแปดเปอน โดยเฉพาะในสังคมที่
มีคนหมูมากจะมีพวกอลัชชีเขาไปแปลกปลอมอยูทุกวงการ เรื่องนี้มหา วิทยาลยัตองกลับไปทบทวนเขมงวดเรื่องการรับ
อาจารยเขาทํางาน ตองมีระบบตรวจสอบบคุคลที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกลาว เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหา และจะตอง
ใหความเปนธรรมกับทั้ง 2 ฝาย อยาเพ่ิงตดัสนิใจไปตามขาว นอกจากนี้ มหาวิทยาลยัตองจัดสถานที่พบปะพูดคยุระหวาง
นักศึกษากับอาจารยใหเหมาะสม อยาใหอยูในที่ลับตา 
 
@ ยันไมมีบ๊ิกยตุิธรรมขมขืนภรรยา 
 
นายจรัญยังกลาวถึงกรณีมูลนิธิเพ่ือนหญิงระบุวาไดรับการรองเรียนถงึพฤตกิรรมของขาราชการยุติธรรม 3 คน ชื่อยอ อ. ป. 
และ ท. ใชความรุนแรงในครอบครัวและขมขืนภรรยาตัวเองวา ขาวดังกลาวนาจะเปนการนําเสนอคลาดเคลื่อน ทํางานเปน
ปลัดกระทรวงยตุิธรรมนาน 2 ป ม่ันใจวาไมมีเรือ่งดังกลาวเกิดข้ึนในกระทรวงยุติธรรม คาดวาขอมูลที่นําเสนอนาจะหมายถึง
ขาราชการในกระบวนการยตุิธรรมในอดีตซึ่งกวางมากคงตองกลับไปสอบถามมูลนิธิเพ่ือนหญิงวามีการดําเนินคดตีาม
กระบวนการยุตธิรรมหรือไม ในสวนของกระทรวงยุติธรรมจะไมตั้งกรรมการขึ้นสอบสวนเรือ่งนี้ เพราะยังไมเคยไดรับขอมลู
ใดๆ ถาเพียงแจงใหทราบอยางเดียวคงไมพอ จะตองมีพยานหลักฐานดวย  
 
นายจรัญกลาววา ตอไปนี้เรื่องในครอบครัวจะไมเปนเพียงเรื่องในบานทีค่นภายนอกไมควรเขามายุงเก่ียว เพราะกฎหมาย
เปดกวางใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเขาไปดําเนินการกับผูทีใ่ชความรุนแรงในครอบครัวได ทีส่ําคญัยังระบุถึง การ
ขมขืนภรรยา ซึง่ถือเปนความผดิทางอาญาตามกฎหมายใหม และยังขยายคาํนิยามของการขมขืน โดยไมจาํกัดวาจะตอง
นําอวัยวะเพศของอีกฝายลวงล้ําเขาไป  
 
@ สวช.สั่งปดรานเกมตุย2ด.ช. 
 
วันเดียวกัน นายอนุสรณ วงศวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวฒันธรรม (วธ.) กลาวถึงกรณีเด็กชาย 2 คน ถูกวัยรุนชายอาย ุ
17 ป กระทําชําเราในรานเกมอินเตอรเน็ตบริเวณศาลเจาพอเสือ ขางกระทรวงมหาดไทยวา ใหสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) สงเจาหนาที่ออกตรวจตรารานอินเตอรเน็ตทุกอําเภอทั่วประเทศ ตรวจสอบการออกใบอนุญาต
เปดรานถูกตองหรือไม เพราะขณะนี้มีรานเกมเถื่อนจํานวนมาก ถาพบไมถูกตองจะแจงดําเนินคดทีันที ทีผ่านมาปลอยปละ
ละเลยจนทําใหเกิดชองวาง และตํารวจไมจับกุม จึงอยากใหตํารวจเขมงวดมากกวานี้  
 
นายปรชีา กันธิยะ เลขาธิการคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ (กวช.) กลาววา สวช.สงเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบรานเกม
ที่เกิดปญหาดังกลาวพบวาใบอนุญาตของรานหมดอายุตั้งแตวันที ่18 เมษายนทีผ่านมา และยังไมไดยื่นเรื่องขอทําใหม จึง
แจงความ สน. สําราญราษฎร ใหดําเนินการตามความผดิในมาตรา 22 พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 ที่ไมติดใบอนุญาตแสดงในที่เปดเผย โดยมีโทษตามมาตรา 40 จําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 2,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และสั่งใหปดกิจการไวกอน  
 
@ 4พ.ค.นัดคุยรานเน็ตพันแหงหาทางแก 
 
นายปรชีากลาววา จากการสํารวจรานเกมทั้งทีจ่ดทะเบียนและรานเกมเถื่อนทั่วประเทศพบมีอยูกวา 1 แสนราน เฉพาะใน
พ้ืนที่ กทม.มีอยูประมาณ 30,000 ราน แตจดทะเบียนเพียง 10,000 ราน ดงันั้น จะใหเจาหนาที่ สวช.รวมกับ ตํารวจ กทม. 
และอาสาสมัครสภาวัฒนธรรมออกสํารวจ หากรานไหนยังทาํผิดตองดําเนินการ ทั้งจะจัดทาํคูมือรานเกมสขีาว แจกจายไป
ยังรานเกมทั่วประเทศดวย รวมทั้งในวันที ่4 พฤษภาคม จะเชญิรานเกม 1,000 ราน ในเขต กทม. และเจาหนาที่วฒันธรรม
จังหวัดทั่วประเทศมารวมประชมุหาแนวทางแกปญหาดวย  
 
"นอกจากนี้ วธ.กําลังอยูระหวางจัดทํากฎหมายลูกประกอบวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 เพ่ือให
กฎหมายมีความครอบคลุมในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนได ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายนที่จะถึง" 
เลขาธิการ กวช.กลาว 
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@ เผยสถติิปดเทอมเด็กหายมากที่สดุ 
 
ที่อาคารยูบีซี 2 มูลนิธิกระจกเงา รวมกับบริษัท แมนพาวเวอร (ประเทศไทย) แถลงขาวสถิตจิํานวนคนหายในประเทศไทย
ไตรมาสแรกป 2551 และสาเหตทุี่ควรระวัง น.ส.ธิติมา หมปีาน หัวหนาศนูยขอมูลคนหายเพื่อตอตานการคามนุษย มูลนิธิ
กระจกเงา เปดเผยวา จากการติดตามคนหายทั่วประเทศไทยตั้งแตป 2546 จนกระทั่งปจจบัุน ชวงปดเทอมเปนชวงที่เด็ก
อายุ 11-15 ป หายมากทีสุ่ด และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากสถติิเด็กหายในชวงเดือนมนีาคม-พฤษภาคม ป 2549 
จํานวน 61 คน ป 2550 จํานวน 64 คน และป 2551 ตั้งแตเดือนมีนาคม-เมษายน จํานวน 30 คน สาเหตจุากการหายตวัไป
ของเด็กกลุมน้ี คือ การลอลวงทางเพศ สวนใหญเปนเด็กผูหญิงในสังคมเมอืง อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม ที่เขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการเลนอินเตอรเน็ต  
 
"การเลนอินเตอรเน็ตในชวงปดเทอมเปนชวงที่ลอแหลมมาก ไมวาจะเปนเกมออนไลน โปรแกรมแช็ตตางๆ อาทิ เอ็มเอส
เอ็น ลาสุดชองทางใหมทีมี่แนวโนมวาจะทําใหเด็กหายมากขึ้นคือ การเลนไฮไฟว เพราะทําใหเด็กมีโลกสวนตัวสูง 
ผูปกครองเขาไมถึงและตามไมทันพฤติกรรม ดังนั้น ผูปกครองควรดูแลเด็กอยางใกลชิด เพ่ือไมใหตกเปนเหยื่อได และถา
หากประชาชนที่พบเห็นเบาะแสเด็กหายโปรดแจงตํารวจเพือ่ตรวจสอบอยางเรงดวน และแจงไดที่ศูนยขอมูลคนหายฯ 0-
2642-7911 หรือ www.backtohome.org" 
 
@ ศูนยวิจัยเอแบคพบ5ขวบเลนเกมโป 
 
ดาน ดร.นพดล กรรณิกา หัวหนาศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสงัเกตการณและวิจัยความสุขชมุชน (ศูนยวิจยัความสุขชุมชน) 
มหาวทิยาลัยอัสสมัชัญ (เอแบค)เปดเผยผลวจิัยเรื่อง ปญหาคุกคามเด็กและวัยรุนในราน อินเตอรเน็ตคาเฟ กรณีศึกษาเด็ก
และวยัรุนอาย ุ7-19 ป เขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 2,276 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 22-23 เมษายน พบวา รอยละ 67.8 เลน
อินเตอรเน็ตทุกสัปดาห รอยละ 24 ใชอินเตอรเน็ตชวงปดเทอมมากกวาชวงเปดเทอม โดยใชเวลาเลนเฉลีย่ 2 ชั่วโมง 42 
นาทีตอวัน คาใชจายเฉลีย่ครั้งละ 45 บาท 
 
จุดประสงคการเลนอินเตอรเน็ต สูงสุดรอยละ 72.8 ใชเลนเกม รอยละ 39.1 คุย/แชต็กับคนรูจักทาง อินเตอรเน็ต รองลงมา
คือหาขอมูล พิมพงาน และติดตามขอมูลขาวสาร สวนเกมตางๆ ที่มักเลนในรานเน็ต รอยละ 88 เปนเกมตอสู รอยละ 85.2 
เกมแขงขันกีฬา รอยละ 82 เกมฝกสมอง รอยละ 17 เกมที่มีภาพโป/เปลือย รอยละ 13.6 เกมเก่ียวกับเพศสัมพันธ รอยละ 
12 เกมมีภาพการรวมเพศ โดยเด็กอายุนอยสดุที่เลมเกมตอสูคือ 3 ขวบ ขณะที่เด็กอายุ 5 ขวบเลนเกมที่มีภาพโปเปลือย  
 
@ ชี3้ด.ถูกรีด-ทํารายในรานกวา5หมื่น 
 
นอกจากนี้ ปญหาหรือเหตุการณที่พบเห็นในรานอินเตอรเน็ตชวงปดเทอม เด็กสวนใหญ รอยละ 78.6 พบเห็นคนใชคําพูด
หยาบคาย รองลงมาพบการตะโกน โวยวาย ดากัน เห็นคนทาํรายรางกายกัน ตบ ตี ชก ตอย เห็นคนสูบบหุรี่ เห็นการขมขู 
รีดไถ เห็นกลุมม่ัวสุม เห็นการกอดจูบกัน เห็นคนดื่มเหลา เหน็การขายเหลา เบียร บุหรี ่ในรานอินเตอรเน็ต เห็นการ
รวมกลุมปารตีย้า เห็นคนใชยาเสพตดิ และเห็นการลวนลามทางเพศ 
 
ที่นาเปนหวงคอื ผลการประมาณการทางสถติ ิจํานวนเด็กและวัยรุนที่เคยประสบปญหาในรานอินเตอรเน็ตคาเฟในชวง 3 
เดือนที่ผานมา พบวา มีเด็กและวัยรุนเคยถูกรดีไถ 60,560 คน เคยถูกทํารายรางกาย ตบ ตี ชก ตอย 57,606 คน เปนหนี้
รานอินเตอรเน็ต เฉลีย่ 76.88 บาท จํานวน 53,175 คน ถูกลวนลามทางเพศ 31,018 คน และถูกบังคับใหทําสิ่งที่ไมอยาก
ทํา เชน สูบบหุรี ่บังคับใหซื้อของ 
 
ขอเสนอจากเด็กและวยัรุนตอรานอินเตอรเน็ต พบวา รอยละ 52.3 อยากใหมีโปรแกรมเพื่อการศึกษา รอยละ 50.9 อยาก
ใหมีเกมสรางสรรคจินตนาการเพื่อสังคมและชุมชน รองลงมา อาทิ เรื่องความสะอาด ถูกสขุอนามัย อยากใหมีปายหามสบู
บุหรี่ หามดื่มเหลา ใหมีหนวยงานของรัฐรับรองวาเปนรานอินเตอรเน็ตปลอดภัย ใหตํารวจ/เจาหนาที่รฐัตรวจตราภายในราน 
และใหมีการตรวจคนยาเสพตดิ 
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