ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
คาชี้แจง : ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 “การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา” เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ)
ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็น : การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
การลงโทษมีจุ ดประสงค์ ห ลั กเพื่ อ ให้ ห ลาบจ า และไม่ทาพฤติ กรรมเช่น นั้น อี ก โดยต้องการให้ มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องดีงามตามที่สังคม กาหนด แนวคิดของจุดประสงค์ของการลงโทษ
ยังคงเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการที่ เปลี่ยนไป แต่จุดประสงค์หลักยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการลงโทษ
กับประชาชนทั่วไป หรือการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
วิ ท ยาการด้ า นการพิ จ ารณาลงโทษได้ พั ฒ นาไปมาก มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง ระดั บ ปริ ญญาเอก
โดยสาระสาคัญต้องการให้การลงโทษเกิดประโยชน์กับสังคม และปัจเจกบุคคลมากที่สุด จะเห็นได้ว่ามีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการลงโทษจากวิธีที่ใช้การทาร้ายร่างกายและ จิตใจ มาสู่การแก้ไขพฤติกรรม และการจากัด
หรือกักขัง ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือผู้อื่น
การลงโทษนักเรียนนักศึกษา
แนวคิดว่าการลงโทษเป็นความจาเป็นในการสร้างคนให้มีคุณภาพ ถึงกับมีคากล่าวว่า “รักวัวให้ผูก รัก
ลูกให้ตี” และเมื่อเอ่ยถึงคาว่า “ไม้เรียว” เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานระดับสูง หรือ
เป็นเพียงพนักงานธรรมดา ๆ ที่เคยผ่านการอบรมบ่มเพาะจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษามาอย่างเข้มข้น
คงได้เคยสัมผัสและรู้จักรสชาติของไม้เรียว เป็นอย่างดี
ถ้ามองย้อนกลับไปถึงนัยของการทาโทษนักเรียน นักศึกษาในอดีตดูเหมือนจะถูกทาโทษด้วยไม้เรียว
กันเป็นประจาจนเป็นเรื่องปกติ และเมื่อมีงานเลี้ ยงรุ่นของบรรดาศิษย์เก่าของโรงเรียนต่าง ๆ ที่มารวมตัวกัน
ต่างนาเรื่องการโดนไม้เรียว หรือการทาโทษต่าง ๆ เช่น เดินเป็ด ขนมจีบ สองเกลี่ยวบิดพุง คาบไม้บรรทัด
ขว้างด้วยแปลงลบกระดาน วิ่งรอบสนาม ล้างส้วม ทางานหนักอื่น ๆ และที่หนักมากที่สุดคือ การเฆี่ ยนตีหน้า
เสาธง หรือหน้าชั้นเรียน เรื่องการลงโทษและถูกทาโทษด้วยวิธีแปลก ๆ นี้เมื่อเวลาผ่านไป ได้ถูกนามาพูดกัน
อย่างสนุกสนาน ยิ่งถ้าครูคนไหนดุ หรือทาโทษบ่อยมาก ๆ ก็จะเป็นที่จดจาของบรรดาลูกศิษย์ ซึ่งอาจเป็นทั้งที่
รักและที่เกลี่ยดชังด้วยก็มี การทาโทษด้วยการใช้ไม้เรียว เฆี่ยน ตี หรือ การทาโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เกิดเป็น
ความบอบช้าไม่เฉพาะด้านร่างกายเท่านั้นยังส่งผลต่อจิตใจของผู้ เรียน และผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งด้วย
จึงมีคาถามตามมาว่าครูควรจะ ลงโทษแบบไหน ถึงจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม คาตอบที่น่าจะ
เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ ครูควรมีจิตสานึกของความเป็นครูอันเป็นพื้นฐานที่แข็งแรง เพราะหากมีการทาโทษ
ด้วยจิตสานึกดังกล่าวถึงแม้ว่าจะออกมาในรูปแบบของการ เฆี่ยนตี แต่ก็ด้วยความมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้เรียน
หลาบจ า ไม่ต้องการให้ มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสั งคมอีก ปัจจุบันด้ว ยจิตส านึกของครู (บางคน)
ขาดหายไปจึงเกิดกรณีเป็นข่าวในเรื่อง การทาโทษนักเรียนหรือ นักศึกษาเกินกว่าเหตุ และเมื่อพิจารณาแล้ว
การทาโทษในบางครั้งแทบจะไม่มีเยื่อใยความผูกพันระหว่าง ความเป็นครูกับศิษย์ ให้เห็นเลย
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ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กาหนดวิธีการ
ลงโทษไว้ซึ่งจะนามากล่าวถึงในประเด็นที่เป็นสาระสาคัญดังนี้
ข้อ 4. ...“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด มี4 สถาน ดังนี้
1.ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทาทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4.ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ
หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติ การณ์
ประกอบการลงโทษด้ ว ย การลงโทษนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปเพื่ อ เจตนาที่ จะแก้ นิ สั ย และความ
ประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับมาประพฤติตนใตนทางที่ ดีต่อไปให้
ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึก ษามอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการ
ลงโทษ นักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7. การว่ากล่าวตักเตือน ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ 8. การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ นักเรียน
หรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยัง
ไม่เข็ดหลาบ การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทาทัณฑ์บน ไว้ด้วยข้อ
9. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและ นักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานข้อ
10 ทากิจกรรมเพื่อให้ป รับ เปลี่ ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทาความผิ ด
ที่สมควรต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ซึ่งก่อนหน้าปี 2542 กระทรวงศึกษาธิการมีระเบียบลงโทษนักเรียน ที่อ นุญาตให้ครูใช้ไม้เรียวตี
นักเรียนได้ หลังจากปี 2542 มีระเบียบลงโทษนักเรียน ห้ามลงโทษนักเรียนโดยการตี และล่าสุดจากระเบียบ
ข้างต้นโดยปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่องการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ประกาศ
ณ วัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 กาหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน คือ ว่ากล่ าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน
ตัดคะแนนความประพฤติ และทากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมเท่านั้น นั่นหมายความว่าครูไม่ควรลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา ด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจาก 4 มาตรการนี้
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาในอุดมคติ
การลงโทษควรเป็นวิธีการสุดท้ายสาหรับครู/อาจารย์ที่จะพึงกระทาต่อผู้เรียน และการทาโทษต้องอยู่
บนเจตนาของความต้องการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เท่านั้น การทาการบ้านผิด ตอบคาถามผิด หรือมี
การเรียนที่ล่าช้า ไม่สมควรได้รับการลงโทษด้วยความรุนแรง ในอดีตการทาการบ้านผิด ตอบคาถามผิด หรือ
การเรียนที่ล่าช้า จะถูกทาโทษจากครู/อาจารย์ อย่างรุนแรงด้วยการเฆียน ตี หรือทาร้ายร่างกายด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ การลงโทษที่เหมาะสมในยุ คปัจจุ บันจึงควรละเว้นการทาร้ายร่างการและจิตใจด้วย วิธีการต่าง ๆ
อย่างสิ้นเชิง

-3ความผิ ดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อัน เป็ น ผลจากกระบวนการเรียนการสอนนั้น ต้องได้รับการแก้ไ ขด้ ว ย
กระบวนการเรี ย นการสอนและการจั ด กิจ กรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม ถ้านักเรียนหรือนัก ศึ ก ษา
ทาความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและ สมควรต้องได้รับการลงโทษ ครู/อาจารย์ควรหลีกเลี่ยง
ความรับผิดชอบในการแก้ไขพฤติกรรมด้วยการทาร้าย ร่างกายหรือจิตใจ ด้วยประการทั้งปวง เช่น การลงโทษ
ด้ ว ยการเฆี่ ย น ตี หรื อ ด่ า ว่ า ด้ ว ยถ้ อ ยค าที่ ก ระทบความรู้ สึ ก อย่ า งรุน แรงครู / อาจารย์ค วรให้ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงด าเนิ น การจะดี ก ว่ า เช่ น พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ บ้ า นเมื อ งจากหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบในการแก้ไขความประพฤติของ เยาวชน หรือคนในสังคม ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีความชานาญในกระบวนการและวิธีการลงโทษตามลั กษณะของพฤติกรรมที่ควรได้รับ
การลงโทษ เพราะครู/อาจารย์ไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับการสั่งสอน มาให้เป็นผู้พิจารณาโทษและลงโทษ
ผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ การตั ด สิ น ลงโทษของครู จึ ง มี ค วามผิ ด พลาดได้ ง่ า ย เพราะครู มั ก จะใช้ อ ารมณ์
และความรู้สึกของตนเองตัดสินเป็นสาคัญ ยิ่งถ้าครูเป็นผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนกับการการทาผิดของผู้ เรียนด้วย
แล้ว ยิ่งทาให้ความเป็นธรรมและความชอบธรรมลดลงมาก ครูควรหมดหน้าที่ลงโทษผู้เรียนด้วยการทาร้าย
ร่างกายและจิตใจอีกต่อไป
****************************************
เอกสารอ้างอิง
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2553). การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2561, จาก
https://www.thairath.co.th/content/110694

