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การลงโทษ ทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งตี 
 

นพ.ทวีศกัด์ิ  สิริรตัน์เรขา 

          จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

  

“รกัววัใหผ้กู รกัลูกใหตี้” เป็นสุภาษิตไทยท่ีถ่ายทอดต่อกนัมานานจนทาํใหเ้ขา้ใจวา่ การตีเป็น

วิถีชีวิตแบบไทย ๆ ท่ีจะทาํใหพ้่อแม่เล้ียงลูกไดดี้ ครูสรา้งนักเรียนใหเ้ป็นคนดี วิธีการน้ีอาจเคยใชไ้ดดี้ใน

วิถีแบบดั้งเดิม แต่ยุคสมยัเปล่ียนแปลง บริบทสภาพสงัคมเปล่ียนไป มีมุมมองท่ีวา่ “คนไม่ใช่ววัไม่ใช่

ควาย จะมาตีไดอ้ยา่งไร” ถา้เรายงัยึดติดอยูก่บัวิธีการเดิม ๆ ก็คงไม่ไดผ้ลลพัธท่ี์ดี 

เดิมทีมีการลงโทษโดยการเฆ่ียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการลงโทษนักเรียน

และนักศึกษา พ.ศ. 2515 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2522 โดยใหเ้ฆ่ียนดว้ยไมเ้รียว เหลากลม ผิวเรียบ 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่เกิน 0.7 ซม. ท่ีบริเวณกน้หรือขาอ่อนท่อนบนดา้นหลงั ซึ่งมีเคร่ืองแต่งกายรบัรอง 

กาํหนดการเฆ่ียนไม่เกิน 6 ที การเฆ่ียนตอ้งทาํในท่ีไม่เปิดเผย และในลกัษณะเพื่อว่ากล่าวสัง่สอนใหเ้ข็ด

หลาบ แต่ก็ถูกยกเลิกไปใน ปี พ.ศ. 2543 ถือวา่เป็นการปิดตาํนานไมเ้รียวในโรงเรียน 

แต่อยา่งไรก็ตาม จากผลการสาํรวจของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย พบวา่ เด็ก

นักเรียนเคยถูกตีในโรงเรียน ถึงรอ้ยละ 64 ถา้คิดเฉพาะโรงเรียนในต่างจงัหวดั ไม่รวมกรุงเทพฯ พบได้

ถึงรอ้ยละ 70 

การเฆ่ียน การตี ในปัจจุบนั ถูกมองวา่เป็นการกระทาํความรุนแรง เป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสม 

เร่ิมไม่ไดร้บัการยอมรบั และยงัเขา้ข่ายความผิดทางกฎหมาย ฐานทาํรา้ยร่างกายผูอ่ื้นเป็นเหตุใหไ้ดร้บั

อนัตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งนักเรียนรวมทั้งผูป้กครองสามารถรอ้งทุกข์

ต่อพนักงานสอบสวนใหด้าํเนินคดีได ้ 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้อกระเบียบวา่ดว้ยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 หา้ม

ลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดว้ยวิธีรุนแรง หรือแบบกลัน่แกลง้ หรือลงโทษดว้ยความโกรธ หรือดว้ย

ความพยาบาท โดยคาํนึงถึงอายุนักเรียนหรือนักศึกษา และความรา้ยแรงของพฤติการณป์ระกอบการ

ลงโทษดว้ย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเ้ป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแกนิ้สยัและความประพฤติไม่ดี

ของนักเรียนหรือนักศึกษาใหรู้ส้าํนึกในความผิด และกลบัประพฤติตนในทางท่ีดีต่อไป ถา้ครูยงัลงโทษ

ดว้ยความรุนแรง ก็อาจมีความผิดทางวินัย และความผิดทางอาญาดว้ย 
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ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 กาํหนดไวว้า่ ไม่วา่เด็กจะยินยอมหรือไม่ หา้มมิ

ใหผู้ใ้ดกระทาํหรือละเวน้การกระทาํ อนัเป็นการทาํทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

จากการศึกษาวิจยัยงัพบวา่ การทาํโทษโดยการตี (corporal punishment) อาจนํามาซึ่ง

พฤติกรรมต่อตา้นสงัคม ความกา้วรา้ว และการกระทาํผิด (delinquency) 

แลว้ถา้ไม่ตี การลงโทษยงัทาํไดไ้หม ถา้ดูตามระเบียบท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ ไดก้าํหนดการลงโทษแก่

นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทาํผิดมี 4 สถาน ดงัน้ี  

1. วา่กล่าวตกัเตือน 

2. ทาํทณัฑบ์น 

3. ตดัคะแนนความประพฤติ 

4. ทาํกิจกรรมเพื่อใหป้รบัเปล่ียนพฤติกรรม 

ตามหลกัวิธีทางจิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร ์การลงโทษ (punishment) คือการทาํใหอ้ตัรา

การตอบสนอง หรือความถ่ีของพฤติกรรมลดลง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การลงโทษทางบวก (positive punishment) เป็นการใหส้ิ่งท่ีบุคคลไม่พึงพอใจ มีผลทาํให้

บุคคลมีพฤติกรรมลดลง เช่น การใหท้าํกิจกรรมชดเชย (overcorrection) 

2. การลงโทษทางลบ (negative punishment) เป็นการนําสิ่งท่ีบุคคลพึงพอใจออกไป มีผลทาํ

ใหบุ้คคลมีพฤติกรรมลดลง เช่น การไทมเ์อ๊าทห์รือเขา้มุม (time out) การปรบัสินไหม 

(response cost) 

 

วิธีการลงโทษ 

การลงโทษท่ีไดผ้ลดี ตอ้งทาํทนัที และทาํอยา่งสมํา่เสมอ วิธีการลงโทษนอกเหนือจากการตี 

(corporal punishment) ซึ่งไม่แนะนําใหใ้ชทุ้กกรณี ยงัมีวิธีการลงโทษท่ีไดผ้ลดีหลายวิธี ไดแ้ก่ 

 

1) การไทมเ์อา๊ทห์รือเขา้มุม (Time out)  

คือ การเอาตวัเสริมแรงทางบวกออกจากบุคคล เพื่อใหพ้ฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดลง แต่ถา้

พฤติกรรมเด็กหยุดแลว้ ตอ้งเอาตวัเสริมแรงกลบัเขา้มา และเสริมแรงในพฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงค์

ทนัที วิธีการทาํไดโ้ดย 

• กาํหนดพฤติกรรมเป้าหมายท่ีจะลดหรือหยุดใหช้ดัเจน โดยพดูคุยบอกกล่าวกบัเด็กก่อน 

• อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ใหเ้ด็กฟัง ในขณะท่ียงัอารมณดี์อยู ่“หนูตอ้งไปนัง่บริเวณน้ัน ถา้ทาํ

พฤติกรรม...... ตามท่ีหา้ม” 
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• เลือกสถานท่ีนัง่เขา้มุมใหเ้หมาะสม มองเห็นได ้หา้มใช ้หอ้งน้ํา หอ้งนอน หรือระเบียงบา้น  

• เม่ือเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ใหไ้ปนัง่บริเวณท่ีกาํหนด โดยใชเ้วลา 1 นาที/ อายุ 1 ปี  

• ตอ้งหนักแน่น ไม่ตอบสนองเด็กไม่วา่กรณีใดทั้งสิ้ น (เด็กจะรอ้งไหส้ั้นลงเร่ือยๆ จนกระทัง่

ไม่รอ้ง และเรียนรูว้า่เขาสามารถควบคุมอารมณเ์องได ้โดยไม่ตอ้งใชค้วามรุนแรง) 

• หากเด็กไม่ยอมนัง่เองหรือทํารา้ยตวัเองขณะนัง่ ใหจ้บัเด็กนัง่ตกัและกอดรดัไวใ้หแ้น่น หา้ม

พดูหรือตอบสนองจนสงบ เม่ือเสร็จแลว้จึงพดูคุยกบัด็กดว้ยเหตุผลสั้น ๆ ไม่บ่น 

• เม่ือเด็กสงบแลว้ ใหก้อดหรือหอมเพื่อบอกเขาวา่คุณยงัรกัเขาเหมือนเดิม  

• ช่วงอายุท่ีเหมาะสมคือ อายุ 1 ขวบคร่ึงข้ึนไป  

 

2) การปรบัสินไหม (response cost) 

คือ การปรบัสินไหม คือ การดึงสิทธ์ิหรือสิ่งของออกจากตวั เช่น ปรบัเงินคนท่ีขบัรถผิดกฎ

จราจร การตดัคะแนนความประพฤติ การถูกลดเวลาเล่นเกม หรืองดทาํกิจกรรมท่ีชอบ 

 

3) การว่ากล่าวตกัเตือน (verbal reprimand) 

คือ การวา่กล่าวตกัเตือนดว้ยวาจา โดยมีหลกัการคือ เน้นท่ีพฤติกรรมใหข้ดัเจน วา่ตกัเตือนใน

พฤติกรรมใดท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม อยา่ไปต่อวา่ท่ีบุคลิกภาพหรือลกัษณะนิสยั ใชน้ํ้าเสียงและสี

หน้าท่ีน่ิง ไม่ใชอ้ารมณ ์ในขณะวา่กล่าวตกัเตือน มีเหตุผลประกอบไดเ้พียงสั้น ๆ ไม่ยืดเยื้ อจนกลายเป็น

การบ่น  

 

4) การทาํกิจกรรมชดเชย (overcorrection) 

    คือ การใหท้าํกิจกรรมชดเชย แกไ้ขเกนิกวา่สิ่งท่ีทาํผิด แบ่งเป็น 

 

4.1. re-stitutional overcorrection  

คือ การทาํสิ่งท่ีผิดใหถู้กตอ้ง แกไ้ขผลท่ีเกิดข้ึน ใชก้บัสิ่งท่ีทาํผิดแลว้ยงัสามารถแกไ้ขได ้เช่น ทาํ

โต๊ะเลอะเทอะแลว้ตอ้งเช็ด และใหเ้ช็ดเพิ่มทั้งหอ้งดว้ย, โยนหนังสือลงพื้ นแลว้ตอ้งใหเ้ก็บ และใหไ้ปเก็บ

ขยะทัว่หอ้งเพิ่มอีกดว้ย และการเอาสิ่งของท่ีขโมยมาไปคืนเพื่อน โดยตอ้งเอาของท่ีชอบไปใหเ้พื่อนเป็น

การชดเชยอีกดว้ย 
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4.2. positive-practice overcorrection  

คือ การฝึกทาํพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งซํ้าหลายรอบ ใชก้บัสิ่งท่ีทาํผิดแลว้แกไ้ขไม่ไดอี้ก เช่น เด็กชอบ

ขวา้งบอลใส่เพื่อน ใหแ้กไ้ขโดย ใหโ้ยนรบัส่งบอลแบบถูกตอ้ง 30 รอบ และเด็กท่ีพดูแทรก ชอบพดูตอบ

โดยไม่ยกมือรอเรียก แกไ้ขโดย ใหย้กมือ รอเรียก แลว้ค่อยตอบ 20 รอบ 

 

4.3. negative-practice overcorrection  

คือ การฝึกทาํพฤติกรรมท่ีผิดซํ้าหลายรอบ เพื่อใหรู้ส้ึกเข็ดหลาบและเลิกทาํไปเอง เช่น ถา้เด็ก

สูบบุหร่ีก็ใหสู้บทั้งซองแบบไม่หยุด ซึ่งวิธีการน้ีไม่แนะนําใหใ้ช ้เพราะอาจเกิดอนัตรายข้ึนได ้ในตาํรา

พบวา่ระยะหลงัไม่กล่าวถึงวิธีน้ีแลว้ 

 

ขอ้จาํกดัของการลงโทษ 

การลงโทษ เป็นการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อลดหรือหยุดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์การ

ลงโทษอยา่งไม่เหมาะสม นอกจากไม่ไดผ้ลแลว้ ยงัทาํใหเ้กิดผลกระทบตามมา เช่น ความขดัแยง้ ความ

รุนแรง ยิ่งมีพฤติกรรมท่ีถูกลงโทษเพิ่มข้ึน ก็ยิ่งมีการต่อตา้นท่ีรุนแรงข้ึน การลงโทษท่ีรุนแรงอาจ

ก่อใหเ้กิดปัญหาทางกายและจิตใจ นําไปสู่ความกา้วรา้วได ้

การลงโทษไม่ไดท้าํใหพ้ฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ไม่ไดส้รา้งพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

เพียงแค่เก็บกดเอาไวเ้ท่าน้ัน พฤติกรรมยงัคงอยูแ่ละพรอ้มจะแสดงออกมาเม่ือหยุดการลงโทษแลว้  

จึงควรมีกระบวนการสรา้งพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการลงโทษดว้ย 

การลงโทษท่ีไม่แน่นอน ไม่สมํา่เสมอ ก็ไม่ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเช่นเดียวกนั ใน

บางครั้งเด็กก็ไม่เขา้ใจวา่ทาํไมถึงถูกลงโทษ เพราะเคยทาํพฤติกรรมน้ันแลว้ไม่ถูกลงโทษ 

ในเด็กท่ีเล็กเกินไปการลงโทษก็ไม่มีประโยชน์เช่นกนั เน่ืองจากเด็กยงัไม่เขา้ใจวา่ทาํไมถึงถูก

ลงโทษ ยงัไม่สามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมกบัผลลพัธท่ี์ถูกกระทาํได ้
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