ลงโทษ นร. - นศ. เจตนาเพือ่ แก้ไขความประพฤติ

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 ครู /สถาบันการศึกษา : กับบทบาทในโลกยุคใหม่
ณวัน นี้ โรงเรี ยนและสถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ ที่ ต ้อ งเลื่ อ นการเปิ ดภาคเรี ยนตามนโยบายของรั ฐ บาล
เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ได้เปิ ดการเรี ยนการสอนตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และ
เพื่อให้ผปู ้ กครองมัน่ ใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากการกลับมาระบาดของโรคดังกล่าวอีก หลายโรงเรี ยนจึงได้เตรี ยมพร้อม
ทั้งในเรื่ องของการจัดสถานที่ การแบ่งนักเรี ยนเข้าเรี ยนในแต่ละห้อง การสลับกันเรี ยนของแต่ละชั้นในแต่ละวัน เป็ นต้น แต่
ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนการสอนหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนต้องอยูภ่ ายใต้มาตรการเว้นระยะห่ างทางสังคม (Social distancing)
ทั้งสิ้น
ปั จจุ บนั เนื้ อหาการเรี ยนการสอนดู มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น เนื่ องจากโลกยุคใหม่ การเรี ยนรู ้
เกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลาและเกิ ดขึ้นได้กบั ทุกคน และแม้หน้าที่ของครู ในทุกยุคสมัยคือ การสอนให้ความรู ้ ควบคู่กบั การเป็ น
แบบอย่างที่ดี แต่เมื่อบริ บทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป การจัดการสอนของครู จึงควรสอดคล้องกับสภาพสังคมให้มากที่สุด
ยุคนี้ ...ครู ตอ้ งเปลี่ยนมาสอนให้นกั เรี ยนค้นหาความสามารถของตัวเอง คิดเป็ นทาเป็ น มีวิจารณญาณของตนเอง ครู จะต้องสอนวิธี
หาความรู ้อนั มากมายที่ไม่อาจสอนได้หมดในโลกยุคดิจิตอล ตลอดจนบทบาทการเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่นกั เรี ยน
บทบาทของครู จึงไม่ใช่การถ่ายทอดความรู ้แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป !!
ครับที่ลุงเป็ นธรรมเกริ่ นมายืดยาวเกี่ยวกับบทบาทของครู ก็เพราะอุทาหรณ์ที่นามาเสนอในวันนี้ เป็ นกรณี
พิ พ าทระหว่า งผู้ บ ริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษากั บ นั ก เรี ย นในประเด็ น บทบาทเกี่ ย วกับ การลงโทษนักเรี ย นโดยเป็ นกรณี ที่
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนได้มีคาสั่งให้นักเรี ยนประจาของโรงเรี ยน ซึ่ ง ประพฤติผิดระเบี ยบหอพักเนื่ องจากดื่มสุ ราในห้ องพัก
พ้นจากสถานภาพการเป็ นนักเรี ยนหอพัก (นักเรี ยนประจา) แต่นกั เรี ยนไม่เห็นด้วยกับคาสัง่ ลงโทษดังกล่าว เพราะเมื่อตนถูก
ลงโทษให้ออกจากหอพักก็ตอ้ งออกจากโรงเรี ยนด้วย เนื่องจากตนเป็ นนักเรี ยนต่างจังหวัดจึงต้องเป็ นนักเรี ยนประจาและพักที่
หอพักของโรงเรี ยนเท่านั้น เมื่อถูกลงโทษให้ออกจากหอพักก็เท่ากับขาดคุณสมบัติการเป็ นนักเรี ยนและต้องพ้นจากสถานภาพ
การเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนด้วย
รายละเอียดของคดีน้ ีจะเป็ นอย่างไร...และเรื่ องจะคลี่คลายไปทางไหน เชิญติดตามครับ
เรื่ องนี้มูลคดีเกิดจาก ... ขณะที่นายเอ (ผูฟ้ ้ องคดี ) เป็ นนักเรี ยนประจาหอพักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดระเบียบหอพักเนื่ องจากผูฟ้ ้ องคดี ได้ร่วมกับเพื่อนอีก 5 คน ดื่มสุ ราในห้องพัก
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1) จึงมีหนังสื อเชิญผูป้ กครองของผูฟ้ ้ องคดีไปพบและแจ้งให้ทราบว่า ผูฟ้ ้ องคดีกระทาผิด
ระเบียบโรงเรี ยนว่าด้วยการอยูป่ ระจาของนักเรี ยน จึงถูกลงโทษให้ ออกจากหอพักของโรงเรียน
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวและต่อมาได้รับแจ้งผลอุทธรณ์โดยยืนยันการลงโทษตามเดิม ผูฟ้ ้ องคดีเห็น
ว่าคาสัง่ ลงโทษดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 กาหนดโทษที่จะลงโทษแก่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาที่กระทาผิดไว้ 4 สถานเท่านั้น คือ 1. ว่ากล่าวตักเตือน 2. ทาทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ และ 4. ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คาสั่ งลงโทษให้ ผู้ฟ้องคดีออกจากหอพักจึงเป็ น
การลงโทษทีไ่ ม่ ชอบด้ วยกฎหมาย จึงนาคดีมาฟ้องโดยขอให้ ศาลปกครองเพิกถอนคาสั่งลงโทษดังกล่ าว
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ส่ วนที่ 2 ลงโทษ นร. - นศ. เจตนาเพือ่ แก้ ไขความประพฤติ
คดีน้ ี จึงมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้อานวยการโรงเรี ยนได้ มีคาสั่ งลงโทษให้ นายเอพ้ นสภาพ
จากการเป็ นนักเรียนหอพัก (นักเรียนประจา) ของโรงเรียน เป็ นการกระทาทีช่ อบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีถูกกล่าวหาว่าร่ วมกับพวกดื่มสุราในหอพักของโรงเรี ยน
ในเวลาประมาณ 23 นาฬิกา โดยครู ประจาหอพักเป็ นผูพ้ บเห็ นเหตุการณ์ แม้หากเป็ นความจริ งดังที่ ถูกกล่าวหา กรณี จะถือ
เป็ นความผิดฐานดืม่ สุ รา ของมึนเมา หรื อมีสุราไว้ในครอบครอง ซึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบโรงเรียน ว่ าด้ วยการอยู่ประจาของ
นักเรี ยน แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูฟ้ ้ องคดี เคยกระทาความผิดฐานดังกล่าวมาก่อน กรณี จึงเป็ นการกระทาความผิด
ฐานดื่ มสุ ราครั้งแรก ซึ่ งควรถูกลงโทษตัดคะแนน 30 คะแนน และเชิ ญผูป้ กครองมาพบ และแม้ผูฟ้ ้ องคดีจะเคยกระทาผิด
ระเบี ยบโรงเรี ยนมาแล้ว เช่ น ในเรื่ องซอยผม ตื่นสาย นากระทะไฟฟ้ ามาประกอบอาหารบนหอพัก โดยผูป้ กครองของ
ผูฟ้ ้ องคดี ได้ทาทัณฑ์บนไว้แล้วก็ตาม กรณี ก็ถือเป็ นการกระทาคนละฐานความผิด ต่างกรรมต่างวาระกันกับการกระทา
ความผิดในคดีน้ ี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจึงไม่อาจอ้างการที่ผปู ้ กครองของผูฟ้ ้ องคดีและผูฟ้ ้ องคดีได้ทาทัณฑ์บนไว้แล้วสาหรับ
การกระทาผิดระเบี ยบในครั้งก่อนดังกล่าวมารวมพิจารณาเป็ นเหตุในการออกคาสัง่ ให้ผฟู ้ ้ องคดีพน้ จากสถานภาพการเป็ น
นักเรี ยนประจาหอพักของโรงเรี ยนได้
โดยที่การลงโทษนักเรี ยนที่กระทาความผิดฐานดื่มสุ รา ระเบียบดังกล่าวได้กาหนดมาตรการลงโทษ คือ
การตัดคะแนนความประพฤติ และการสะสมคะแนนความผิด ตลอดจนการแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบเพื่อหาทางแก้ไข โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่ งสอนและเพื่อเจตนาที่จะแก้ นิสัยและความประพฤติไม่ ดีของนักเรียนให้ รู้ สานึกในความผิด
และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปเป็ นสาคัญ อีกทั้ง ระเบียบดังกล่าวยังได้กาหนดให้การเป็ นนักเรี ยนหอพักโรงเรี ยน
สิ้นสุดลงเพียงกรณี เดียว คือ เมื่อนักเรี ยนสิ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนเท่านั้น หาได้ให้อานาจผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ออกคาสั่งให้นักเรี ยนที่ ยงั มีสภาพเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยน และเป็ นนักเรี ยนประจาหอพักโรงเรี ยนให้พน้ จากความเป็ น
นักเรี ยนประจาหอพักได้แต่อย่างใด
นอกจากนี้ การลงโทษนักเรี ยนยังต้องอยูภ่ ายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่ งกาหนดโทษสู งสุ ดที่ จะลงแก่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาที่กระทาความผิดได้ คือ ทากิจกรรมเพื่อให้
ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ ระเบี ยบโรงเรี ยน ว่าด้วยการอยู่ประจาของนักเรี ยนดังกล่าวได้กาหนดการลงโทษนักเรี ยนที่
กระทาผิดข้อบังคับหอพักด้วยการให้ทากิจกรรม โดยกาหนดคาว่า “ การทากิจกรรม” หมายความว่า การให้นกั เรี ยนหอพักที่
กระทาความผิด ทากิ จกรรมเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองหรื อต่อสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ
ดังกล่าว
ดังนั้น การที่ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมีคาสั่งให้ผฟู ้ ้ องคดีพน้ จากสภาพการเป็ นนักเรี ยนหอพักจึ งเป็ นการ
กระทาโดยไม่ มอี านาจและไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย พิพากษาให้ เพิกถอนคาสั่งทีพ่ พิ าท
(รายละเอี ย ดอ่ านได้ ใ นค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ดที่ อ.1606/2559 และสามารถสื บค้ น บทความ
ย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
คดี น้ ี ...จึ งเป็ นแนวทางการปฏิ บัติ ราชการที่ ดี สาหรั บผูม้ ี อานาจหน้าที่ ในการพิจารณาลงโทษนักเรี ยนและ
นักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบ ซึ่งต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 ซึ่ งกาหนดโทษสู งสุ ดที่ จะลงแก่นักเรี ยนหรื อนักศึ กษาที่ กระทาความผิดได้ คือ ทากิ จกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม
ทั้งนี้ เนื่ องเพราะการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษานั้น มีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน แก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ
นักเรี ยนให้รู้สานึ กในความผิดและปรับปรุ งแก้ไขตนเองให้กลับมาประพฤติตนในทางที่ ดีต่อไป การพิจารณาโทษจึงต้องกระทา
ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อานาจและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนัน่ เองครับ
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ส่ วนที่ 3 กฎหมายเกีย่ วกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ 4 กาหนดว่า ในระเบียบนี้ “กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาประพฤติฝ่าฝื น
ระเบี ยบข้อบังคับของสถานศึกษา หรื อของกระทรวงศึ กษาธิ การ หรื อกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรี ยนและ
นักศึกษา “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรม
สัง่ สอน
ข้อ 5 กาหนดว่า โทษที่จะลงโทษแก่นกั เรี ยนหรื อนักศึ กษาที่กระทาความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ (1) ว่ากล่าว
ตักเตือน (2) ทาทัณฑ์บน (3) ตัดคะแนนความประพฤติ (4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6 วรรคหนึ่ ง กาหนดว่า ห้ามลงโทษนักเรี ยนและนักศึ กษาด้วยวิธีรุนแรง หรื อแบบกลัน่ แกล้ง หรื อ
ลงโทษด้วยความโกรธ หรื อด้วยความพยาบาท โดยให้คานึ งถึ งอายุของนักเรี ยนหรื อนักศึ กษา และความร้ ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
วรรคสอง กาหนดว่า การลงโทษนักเรี ย นหรื อนักศึ กษาให้เป็ นไปเพื่อเจตนาที่ จะแก้นิสัย และ
ความประพฤติไม่ดีของนักเรี ยนหรื อนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
-------------------------------------------

