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ความรุนแรง 
ต่อเด็กนักเรียน

06

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ส�านวนทีว่่า “รกัววัให้ผูก รักลูกให้ตี” หรือค�าว่า “ไม้เรียวสร้างคน”  

สะท้อนถึงทัศนคติและวิธีคิดของสังคมไทยตั้งแต่สมัยอดีตที ่

มองว่าเรือ่งการต ีเป็นการแสดงความรกั ความปรารถนาดทีีต้่องการ 

ให้เด็กได้ดี ท�าให้การตีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ การตีสามารถ

ท�าให้ผู้เรียนได้ดีและสังคมไทยก็ยอมรับโดยดุษฎีว่าเรื่องการตีเป็น

สิง่ทีย่อมรบักันได้ ใครๆ กท็�ากนั เรือ่งนีจ้งึอยูใ่นการด�าเนนิชีวติและ

วิถีของสังคม3,4,5,6 แต่ต่อมาการตีได้ขยายบริบทไปเป็นการใช้ความ

รุนแรงหลายรูปแบบที่ครูกระท�าต่อนักเรียน ท�าให้นักเรียนและ

ครอบครัวจ�ายอมท่ีต้องยอมรับ แต่เมื่อสังคมตระหนักถึงเรื่องสิทธิ

มนษุยชนมากขึน้และปฏเิสธความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ กระทรวง

ศึกษาธิการจึงได้ออกระเบียบห้ามตีนักเรียนขึ้น แต่ก็ยังปรากฏว่ามี

ข่าวการตีและใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนในหน้าสื่ออย่างสม�่าเสมอ 

เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น การวิเคราะห์ถึงประเด็นดังกล่าวอย่าง

เป็นระบบจะช่วยให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ในอนาคต บทความนี้จะพิจารณาถึงบริบทและความเป็นไปของ 

รูปแบบการศึกษาของไทย แนวคิดและบทบาทของครู รวมทั้ง

ทัศนคติที่สังคมมอบให้ครูและการศึกษา เพื่อท�าความเข้าใจกับ 

สิ่งที่เกิดขึ้น และวางแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ 

จากกระแสข่าวที่โด่งดังเร่ืองผู้ช่วยครูในโรงเรียน

เอกชนแห่งหนึ่งท�าร้ายเด็กนักเรียนอย่างไร้ความ

เมตตา1 ท�าให้สงัคมเกิดการตัง้ค�าถามถงึคณุภาพและ

มาตรฐานของครใูนโรงเรียน ว่าเพราะเหตใุดบุคลากร

ทางการศึกษาจึงขาดจริยธรรมถึงขนาดท�าร ้าย

ร่างกายนักเรียนซ่ึงเป็นเพียงเด็กอนุบาลได้ เป็นท่ี 

น่าตกใจว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลายครั้ง และ

มีบุคลากรในโรงเรียนหลายคนที่มีพฤติกรรมท�าร้าย

ร่างกายเด็กเช่นกนั แสดงให้เหน็ว่าการท�าร้ายร่างกาย

ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องปกติ ประกอบกับผู้อ�านวยการ

โรงเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมเหมือนเป็นการให้ท้าย  

โดยกล่าวว่าการท�าร้ายร่างกายนกัเรยีนเป็นเรือ่งปกติ

ของการเรยีนรู้2 การใช้ความรนุแรงต่อเดก็ในโรงเรยีน

ดังกล่าวจึงเป็นการตอกย�้ากระแสข่าวท่ีเกิดขึ้นบ่อย

ครั้งว่า มีการท�าร้ายตลอดจนล่วงละเมิดเด็กนักเรียน

ในลักษณะต่างๆ ในโรงเรียนของประเทศไทย สังคม

จึงควรต้ังค�าถามว่าเพราะเหตุใดการที่ครูท�าร้าย

นักเรียนจึงเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย 
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ในอดตี สงัคมไทยยกย่องพ่อแม่และบุคคลท่ีควรแก่การเคารพ

นบัถอืว่าเป็นครคูนแรก ต่อมาเมือ่มกีารพฒันาด้านการศกึษา

ที่เป็นระบบและมีวิชาชีพครูเกิดขึ้น ก็ตามมาด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพที่สังคมยอมรับ จนกลายเป็นระบบการศึกษาขึ้น 

โดยในอดีต หากศึกษาบริบทของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ผ่าน

พงศาวดาร7 วรรณกรรมหรอืวรรณคดี8 ต�านาน นิทาน เรือ่งเล่า9  

ความสัมพันธ์ฉันศิษย์-ครูของไทย มักเป็นไปในลักษณะที่ 

มากกว่าการให้วิชาความรู้ กล่าวคือ ในสมัยก่อน ศิษย์จะต้อง

ไปอยู่อาศัยกับครู คอยช่วยและท�างานกับครูในรูปแบบต่างๆ  

โดยก่อนท่ีลกูศิษย์จะไปอยู่กบัคร ูพ่อเเม่หรอืผูป้กครองจะต้อง

ท�าพิธีมอบตัวศิษย์ต่อครูโดยน�าพาน ดอกไม้ เครื่องสักการะ 

เงินค่าคร ูไปมอบให้คร ูนยัว่าเป็นการมอบตวัเพือ่ขอเป็นศษิย์

ให้ครมูอบความรู ้คอยสัง่สอน เมือ่ศษิย์มาอยูกั่บครูย่อมได้เหน็

การใช้ชีวิต แง่คิด การปฏิบัติตนเอง ครูจะท�าให้ศิษย์ซึมซับ 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปด้วย ดังนั้นในเเง่นี้การให้ความรู้ของครูจึง

ไม่ใช่เเค่วิชาการเท่านั้น แต่ศิษย์ยังได้แนวทางในการใช้ชีวิต 

หรือการปฏิบัติตนด้วย แต่ในระบบการศึกษาสมัยใหม ่

มฝ่ีายครเูป็นผูใ้ห้บรกิาร ฝ่ายนกัเรยีน-ผูป้กครองเป็นผู้รับบริการ  

ท�าให้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในอดีตกลับห่างเหินกันมากขึ้น 

จากงานเขียนของสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  

การศึกษาของ ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์10 และนักวิชาการต่างๆ11 

แสดงให้เห็นว่าการไหว้ครูในอดีตเป็นการไหว้ครูที่เป็นวิชา

ความรู้ บูรพาจารย์ และครูที่เสียชีวิตไปแล้ว (ผีครู) ไม่ใช่

การไหว้ครูที่มีชีวิต ต่อมาใน ปี 2484 พิธีกรรมไหว้ครูได้ถูก

ท�าให้เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นนโยบายของรัฐที่ก�าหนดให้

โรงเรียนทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตาม12 โดยในบริบทการไหว้ครู

ทีเ่ป็นนโยบายของรัฐนี ้การไหว้ครถููกเปล่ียนแปลงไปจากการ

ไหว้ครูที่เป็นผี เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นการไหว้ครูที่มีชีวิต 

กระบวนการไหว้ครูถูกท�าให้ดูศักดิ์สิทธิขึ้น 

จากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมดังกล่าว ท�าให้สถานะ

ของครูอยูสู่งกว่านกัเรียน การมสีถานะท่ีสูงกว่าในบรบิทความ

สมัพันธ์ระหว่างครแูละศษิย์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท�าให้ครบูางคน 

กลับน�าสถานะและอ�านาจที่สังคมมอบให้ดังกล่าวไปใช้ใน 

ทางทีผ่ดิ มกีารใช้อ�านาจลงโทษนกัเรยีนทีอ่ยูใ่นความดูแลของ

ตนเอง จากข่าวคราวการลงโทษนักเรียนที่ปรากฏตามสื่อสาร

มวลชนต่างๆ พบว่ารูปแบบการลงโทษมีหลากหลาย ขยาย

ขอบเขตไปถึงเรื่องการท�าร้ายร่างกายในหลายรูปแบบและมี

การใช้ความรุนแรง เช่น ฟาดอย่างรุนเเรง13 การสั่งให้ลุกนั่ง14 

เตะ15 ตบ16 การใช้ความรุนแรงในรปูแบบต่างๆ17,18 นอกจากนัน้ 

ปัจจุบันยังพบว่ามีหลายกรณีท่ีครูหรือโรงเรียนใช้อ�านาจ 

ในฐานะครูอาจารย์ในการบังคับให้นักเรียนกระท�าการ หรือ

ไม่กระท�าการใดๆ เช่น การบังคับซื้อของ การออกกฎเกณฑ์

และระเบียบต่างๆ โดยนักเรียนจะต้องจ�ายอมหรือจ�านนที่จะ

ต้องท�า19,20,21,22 เพราะหากไม่ท�าจะท�าให้นักเรียนได้รับการ 

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือถูกตีตราเช่นนี้ มิติของการลงโทษ

จึงเปล่ียนแปลงไปเป็นการครอบง�าหรือการใช้อ�านาจที ่

เหนือกว่าจากครูและโรงเรียน

บริบทการศึกษาและความสัมพันธ์
ระหว่างครู-ศิษย์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ภาพ: https://thematter.co/science-tech/school-of-violence-and-overlooked-crisis/9409
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ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 เป็นแม่บทในการลงโทษนักเรียนหรือ

นักศึกษาที่กระท�าความผิด โดยระเบียบดังกล่าวได้

ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการลงโทษไว้ว่าการลงโทษม ี

ความมุง่หมายเพือ่การสัง่สอนเท่านัน้ ไม่มคีวามมุง่หมาย 

เพ่ือการอื่นๆ แต่อย่างใด และได้ก�าหนดหลักการ

เเละวิธีการในการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาไว้  

4 วิธี คือ 1) ว่ากล่าวตักเตือน 2) ท�าทัณฑ์บน  

3) ตดัคะแนนความประพฤต ิและ 4) ท�ากจิกรรมเพือ่

ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และห้ามลงโทษนักเรียน

และนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง 

หรอืลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วยความพยาบาท 

โดยให้ค�านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และ

ความร้ายแรงของพฤตกิารณ์ประกอบการลงโทษด้วย 

การลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาให้เป็นไปเพือ่เจตนา

ท่ีจะแก้นสิยัและความประพฤตไิม่ดขีองนกัเรยีนหรอื 

นกัศกึษาให้รู้ส�านึกในความผดิและกลบัมาประพฤตติน 

ในทางที่ดีต่อไป นอกจากนั้นระเบียบยังก�าหนดให ้

ผูบ้ริหารโรงเรยีน หรอืผู้ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนมอบหมาย 

เป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

ดงันัน้เม่ือพจิารณาจากระเบียบกระทรวงศกึษาธกิาร

แล้วจะพบว่าไม่ได้ก�าหนดให้การตีเป็นการลงโทษ

นักเรียนหรือนักศึกษา แต่ปัจจุบันการตีก็ยังเป็นการ

ลงโทษนักเรียนที่ท�ากันอย่างแพร่หลายในโรงเรียน 

เช่นนีจ้ะแสดงให้เห็นได้หรอืไม่ว่า ครเูเละสถานศกึษา

ไม่ยอมรับ เเละไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวง

ศึกษาธิการก�าหนด 

กรณีครูจุ ๋มนั้น ในทางคดี ผู ้ปกครองของนักเรียนที่ถูกครูผู ้ช่วย 

ท�าร้ายได้เอาผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญากับครูผู้ก่อเหตุ โดยคร ู

ถูกศาลสั่งจ�าคุกฐานท�าร้ายร่างกาย และมีการฟ้องเป็นคดีแพ่ง 

เพื่อเรียกค่าเสียหายอีกด้วย23 นอกจากนั้นกลุ ่มผู ้ปกครองและ 

เครือข่ายได้เข้าร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งรวมตัวกัน

เข้าไปพูดคุยกับโรงเรียนเพื่อให้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวด้วย

เหตุการณ์ที่ครูผู้ช่วยท�าร้ายนักเรียนช้ันอนุบาลที่เป็นข่าวโด่งดังนี้  

ก่อให้เกิดการถกเถียงและการเคลื่อนไหวในสังคมอย่างกว้างขวาง

ทั้งจากกลุ ่มผู ้ปกครองของนักเรียนเองและเครือข่ายทางสังคม 

ขอให้ลงโทษครูและโรงเรียนที่ก่อเหตุ รวมทั้งเคลื่อนไหวให้กระทรวง

ศึกษาธิการหามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก 

ในอนาคต กระทรวงศกึษาธกิาร โดย ดร.กนกวรรณ วลิาวลัย์ รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชมุพร้อมกบั 

คณะผู้ปกครอง และผู้แทนโรงเรียนหลายครั้ง เพื่อปรึกษาหารือถึง 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น24 โดยในเบื้องต้นได้สั่งให้ 

ตรวจสอบใบประกอบวชิาชพีของครใูนโรงเรยีนทัง้หมด ปรกึษาหารอื

ถงึทางออกร่วมกนั ทางด้านส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา 

เอกชน (สช.) ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพของครู 

ในโรงเรยีนเอกชนทัว่ประเทศตามมา25 เนือ่งจากพบว่า มคีรใูนโรงเรยีน

เอกชนจ�านวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงครูจุ๋มไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

เหตกุารณ์ครผููช่้วยท�าร้ายร่างกายนกัเรยีนดงักล่าวท�าให้เกดิการขดุคุย้ 

ตรวจสอบในเร่ืองอื่นตามมาด้วย โดยหลายฝ่ายมีความเห็นว่า  

ส่วนหน่ึงของสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นคร้ังนี้ มาจากการที่ธุรกิจ 

การศกึษาในประเทศไทยเจรญิเติบโตและเฟ่ืองฟมูากขึน้ กล่าวคอื พ่อแม่ 

ผู้ปกครองยินดีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อให้บุตรหลานตนเองได้เรียน 

กับครูที่มีการโฆษณาว่ามีคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ  

ท�าให้เกดิความต้องการครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นจ�านวนมาก  

และด้วยความที่เป็นธุรกิจการศึกษา จึงลดต้นทุนด�าเนินการเพื่อให้ 

เกิดผลก�าไรโดยจ้างครูบางรายที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพด้วย26,27  

ดังเช่นกรณีครูจุ๋ม

การขับเคลื่อนทางสังคม
ภายหลังเหตุการณ์ครูทำาร้ายนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการกับ
ระเบียบเร่ืองการลงโทษนักเรียน



89

ถอดบทเรียนการปฏิรูประบบสุขภาพ
เพื่อแก้ปัญหาครูทำาร้ายเด็ก

จากความส�าเร็จของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย

จนเป็นกรณีศึกษาในระดับโลก ท�าให้สรุปบทเรียนได้ว่าการน�า

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท้ังประชาชน ชุมชนและสังคมเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพ หรือก�าหนดนโยบายสุขภาพ

ในแต่ละระดับเป็นเงื่อนไขส�าคัญของความส�าเร็จในการปฏิรูป

ระบบสุขภาพ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมจะ

เป็นการตรวจสอบ ส่งเสริม และต่อยอดการท�างาน ท�าให้การ

ท�างานของบุคลากรในระบบมีความตื่นตัวในการท�างานตลอด

เวลา ดงัน้ัน แนวทางป้องกนัปัญหาการท�าร้ายร่างกายในโรงเรยีน 

จึงควรให้ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กับโรงเรียนด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ไม่ควรผลักภาระในการดูแล

และจัดการศึกษาให้กับครูและโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียว 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

ระบบการศึกษา บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการ

ศึกษาของครูและโรงเรียนอย่างจริงจัง 

แม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายก�าหนดให้การบริหารสถานศึกษา

จะต้องน�าชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน

กต็าม28 แต่การด�าเนนิการดงักล่าวยังจ�ากดัอยูเ่ฉพาะนโยบาย

เท่านั้น ไม่มีการน�าชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจริงจัง

ในการสอนนักเรียนในแต่ละวัน ซึ่งแตกต่างจากฝ่ายสุขภาพท่ี

น�าอาสาสมัคร ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

ในทุกระดับ ประกอบกับทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อครูและ

โรงเรียนที่สังคมไม่กล้าไปวุ่นวายหรือก้าวก่ายการด�าเนินการ 

เพราะครูหรือโรงเรียนมีสถานะที่สูงกว่า ท�าให้การจัดการศึกษา

ในโรงเรียนนัน้ ครแูละสถานศกึษาจะเป็นผูผ้กูขาดการด�าเนนิการ 

เองทั้งหมด ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม

ดังนั้นการด�าเนินการในข้ันต้น การน�าชุมชนและสังคมเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการศกึษาควรท�าตัง้แต่ระดับปฏบิตักิาร ระดับ

การสอนในแต่ละวัน จนถึงระดับนโยบาย ซึ่งปัจจุบันมีตัวอย่าง

ของโรงเรียนบางแห่งท่ีน�าชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด�าเนินการกับโรงเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น อาหารกลางวัน29 

ซึ่งได้ผลที่เป็นรูปธรรมคือ การด�าเนินการของโรงเรียน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถจัดการอาหารที่มี

คณุภาพแก่นกัเรียนได้ จึงควรแก้ปัญหาในทางปฏบัิตว่ิาจะ

ท�าอย่างไรให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมกับ

ครูและโรงเรียนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

บทส่งท้าย

ปัจจุบัน สังคมก�าลังต้ังค�าถามถึงคุณภาพและมาตรฐาน 

ของครูในโรงเรียน ว่าเพราะเหตุใดจึงขาดจริยธรรมทาง

วิชาชีพถึงขนาดท�าร้ายร่างกายนักเรียน แม้ในอดีต การตี

อาจเคยเป็นส่วนหนึง่ของการฝึกฝนบ่มเพาะเดก็ โดยพ่อแม่

น�าบตุรมาฝากฝังให้อาศยัและเรยีนวชิากบัคร ูแต่ในปัจจบัุน 

การตไีด้ขยายบรบิทไปเป็นการใช้ความรนุแรงหลายรปูแบบ 

ที่ครูกระท�าต่อนักเรียน แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออก

ระเบียบห้ามตีนักเรียนข้ึน แต่ก็ยังปรากฏว่ามีข่าวการตี 

และใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนบ่อยครั้ง ปัจจุบันเครือข่าย 

ทางสงัคมได้เคลือ่นไหวให้กระทรวงศกึษาธกิารหามาตรการ 

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต 

แนวทางในการแก้ป ัญหาระยะยาวคือการน�าชุมชน 

และสังคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาตัง้แต่ระดบั

ปฏบิตักิาร ระดบัการสอนในแต่ละวนั จนถงึระดับนโยบาย  

ซึง่จะช่วยให้การด�าเนนิการของโรงเรยีนโปร่งใส ตรวจสอบได้  

และสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนได้ 

ภาพ: https://www.sanook.com/news/1183473
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