(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

คาสั่ งพักการเรียนต้ องมีเหตุผลความจาเป็ นทีเ่ หมาะสม !!!

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 ปัญหาภาวะความเครียดสะสมในเด็ก
สัปดาห์ที่ผา่ นมาเรี ยกได้วา่ เป็ นช่วง “ปลายฝน ต้ นหนาว” เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศให้
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็ นวันเปลี่ ยนผ่านจากวัสสานฤดู (ฤดู ฝน) สู่ เหมันตฤดู (ฤดู หนาว) ซึ่ งจะอยู่ยาวไปจนถึ งเดื อน
กุมภาพันธ์ 2563 โดยฤดูหนาวปี นี้เป็ นที่คาดหมายกันว่าจะหนาวเย็นและยาวนานกว่าปี ที่ผา่ นมา
ในทางตาราได้มีการแบ่งฤดูกาลออกเป็ น 6 ฤดู ได้แก่ 1. เหมันตฤดู (ฤดูหนาว) 2. สิ สิรฤดู (ฤดูหมอก
หรื อฤดูน้ าค้าง) 3. วสันตฤดู (ฤดูใบไม้ผลิ) 4. คิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) 5. วัสสานฤดู (ฤดูฝน) และ 6. สารทฤดู (ฤดูใบไม้ร่วง)
ผูอ้ ่านหลายท่านอาจสงสัยว่า ทาไมบางประเทศจึงกาหนดให้มี 3 ฤดูกาล แต่ในบางประเทศกลับมีถึง 4 ฤดูกาล ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั
เขตอากาศที่ประเทศนั้น ๆ ตั้งอยู่ หากเป็ นประเทศเขตหนาวก็จะมี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว
แต่หากเป็ นประเทศในเขตร้อนก็จะมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อย่างเช่นประเทศไทย เป็ นต้น
ถือว่าเป็ นเกร็ ดความรู ้เล็ก ๆ น้อย ๆ นะครับ
แต่ว่าในช่ วง “ปลายฝน ต้นหนาว” ของทุ กปี จะเป็ นช่ วงเวลาแห่ งความสุ ขของบรรดาเด็กนักเรี ยนใน
ประเทศไทยรวมถึงพ่อแม่ผปู ้ กครองด้วยครับ เพราะในเดือนตุลาคมจะเป็ นช่วงปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
หรื อที่ เราเรี ยกกันติ ดปากว่า “ปิ ดเทอมเล็ก” ซึ่ งพ่อแม่ผูป้ กครองก็จะมีโอกาสได้พาเด็ก ๆ ไปท่องเที่ ยวพักผ่อนหย่อนใจ
หลังจากที่ต้ งั ใจศึกษาเล่าเรี ยนและอ่านหนังสื อทบทวนอย่างหนักในการสอบปลายภาคที่ผา่ นมา
ลุงเป็ นธรรมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับบรรดาพ่อแม่ผูป้ กครองถึงเรื่ องการศึกษาเล่าเรี ยนของเด็ก ๆ ทาให้
ทราบว่า สังคมของนักเรี ยนนักศึกษามีการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากพ่อแม่ผปู ้ กครองมีความคาดหวังที่จะให้เด็กได้มีโอกาส
เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสี ยง ไม่วา่ จะเป็ นระดับประถมศึ กษา มัธยมศึกษา หรื ออุดมศึกษา ทาให้เด็กต้องเรี ยน
กวดวิ ช าเสริ มพิ เ ศษนอกเหนื อ จากการเรี ยนในโรงเรี ยนตามปกติ ในปั จ จุ บัน หลายครอบครั ว จึ ง ประสบปั ญ หา
ภาวะความเครี ย ดในเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ อยู่ในช่ วงกาลัง เติ บ โตและมี พ ฒ
ั นาการในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่ างกาย จิ ตใจ
และอุปนิ สัย อันส่ งผลต่อสภาพจิ ตใจและพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กเหล่านั้น เช่น ดื้ อ ต่อต้าน ก้าวร้าว ขาดสมาธิ
นอนไม่หลับ ฝันร้าย และสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง เป็ นต้น
สาหรับภาวะความเครี ยดในเด็กสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับ คือ ภาวะเครียดเฉียบพลัน (Acute Stress)
และภาวะเครี ย ดเรื้ อ รั ง (Chronic Stress) ซึ่ งจะท าให้ เ ด็ ก ต้อ งทุ ก ข์ท รมานเป็ นเวลานาน และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของเคมีในสมอง (Brain Chemistry) นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลต่อระบบภูมิคุม้ กันของเด็กด้วย
ดังนั้น พ่ อแม่ ผู้ปกครองควรให้ เด็กได้ มีโอกาสผ่ อนคลายความเครี ยดและใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์
โดยวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมให้เด็กในช่วงปิ ดเทอม ไม่วา่ จะเป็ นการท่องเที่ยวทัศนศึกษา การเล่นกีฬา
ดนตรี หรื อศิลปะ เป็ นต้น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ประสบการณ์แปลกใหม่ รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เคารพกฎ
กติกา มารยาท และรู ้จกั การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
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หากผู้ปกครองไม่ เอาใจใส่ ในเรื่องเหล่ านี้ ก็อาจทาให้ เด็กเกิดปัญหาความเครียดที่อาจส่ งผลถึงสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิต และอาจมีผลกระทบต่ อการเรียนและการใช้ ชีวติ ในโรงเรียนได้ ซึ่งหากเด็กเกิดภาวะเครี ยด มีพฤติกรรมก้ าวร้ าว
และสร้ างความเดือดร้ อนกับนักเรียนคนอื่น โรงเรียนก็สามารถออกคาสั่งพักการเรียนเด็กนักเรียนได้ ครับ !
ส่ วนที่ 2 คาสั่งพักการเรียนต้ องมีเหตุผลความจาเป็ นทีเ่ หมาะสม !!!
เพราะเหตุวา่ ลุงเป็ นธรรมมีความกังวลและห่ วงใยเด็กนักเรี ยนนักศึกษาที่ตอ้ งต่อคร่ าเคร่ งกับการศึกษา
เล่าเรี ยนในสังคมที่มีการแข่งขันสู งอย่างทุกวันนี้ ทาให้เด็กบางคนต้องประสบกับปั ญหาใหญ่ที่ใครก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว
ก็ตอ้ งคิดเหมือนลุงเป็ นธรรมว่าเห็นใจและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดทั้งสิ้นครับ ...
ลุง เป็ นธรรมจึ ง ขอน าอุ ท าหรณ์ จ ากคดี ป กครองมาเล่ าสู่ กัน ฟั ง นะครั บ กรณี เ กี่ ย วกับ การออกคาสั่ ง
ของโรงเรียนเพือ่ พักการเรียนเด็กนักเรียนคนหนึ่งเป็ นการชั่วคราว โดยนักเรี ยนคนดังกล่าว (สมมุติวา่ ชื่อนายเอฟก็แล้วกัน)
ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งได้เขียนจดหมายขู่ว่าจะทาร้ ายครู และเพื่อนนักเรี ยนคนอื่น ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
พิจารณาแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของนายเอฟ และเป็ นห่ วงเกี่ยวกับการเข้าร่ วมชั้นเรี ยนกับเด็กนักเรี ยนคนอื่น ๆ
โดยเห็นว่า นายเอฟจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาเพื่อที่จะไม่กระทาการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ตนเองและผูอ้ ื่น จึงขอให้ ผ้ ปู กครองพานายเอฟไปพบจิตแพทย์ ที่โรงพยาบาลเพื่อทาการประเมินสภาวะทางจิต และมีคาสั่ ง
พักการเรี ยนนายเอฟเป็ นการชั่ วคราวจนกว่ าจะได้ รับผลการประเมินยืนยันจากจิตแพทย์ ว่านายเอฟจะไม่เป็ นอันตราย
ต่อตนเองและผูอ้ ื่นในโรงเรี ยน
นายเอฟเห็ นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากคาสั่งพักการเรี ยน จึ งยื่นฟ้ องกระทรวงศึ กษาธิ การ
กับพวกรวม 4 ราย ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคาสัง่ พักการเรี ยนชัว่ คราวดังกล่าว
คดี จึงมีประเด็น สาคัญที่ ต้องวินิจฉั ยคื อ คาสั่งพักการเรี ยนชั่ วคราวเด็กนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมก้ าวร้ าว
และสร้ างความเดือดร้ อนกับนักเรียนคนอื่นถือเป็ นคาสั่งลงโทษหรื อไม่ และคาสั่งดังกล่ าวมีเหตุผลความจาเป็ นที่เหมาะสม
หรือไม่ ???
ศาลปกครองสู งสุ ดท่ านพิจารณาแล้ วเห็นว่ า ก่อนที่โรงเรี ยนจะออกคาสั่งพักการเรี ยนนี้ โรงเรี ยนได้ให้
ความช่วยเหลือ โดยจัดให้นายเอฟเข้ารับคาแนะนาปรึ กษาจากครู แนะแนวอย่างต่อเนื่ องเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ น
ปั ญหาแล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็ จ จึงจาเป็ นต้องให้นายเอฟได้รับการตรวจและประเมินสุ ขภาพทางจิตจากจิตแพทย์
เพื่อคัดกรองหาปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรม และให้การช่วยเหลื อได้อย่างตรงกับสภาพปั ญหา ซึ่ งปั ญหาด้ านสุ ขภาพจิต
ของนายเอฟอาจส่ งผลกระทบต่ อนักเรียนในชั้นเรียนรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียน
อีกทั้ง ภายหลังจากมีคาสั่งพักการเรี ยนนายเอฟ ทางโรงเรี ยนก็ได้พยายามแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยจัด
ประชุมร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูป้ กครองของนายเอฟ ผูแ้ ทนกระทรวงศึ กษาธิ การ และผูแ้ ทนกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เพื่อหาวิธีการในการจัดการความเสี่ ยงและความปลอดภัยในโรงเรี ยน รวมถึงการ
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการดูแลและทาการประเมินติดตามผล นอกจากนี้ ยังได้จดั โปรแกรมพิเศษให้นายเอฟเรี ยน โดยการ
จัดครู ไปสอนเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า การที่โรงเรี ยนมีคาสั่ งพักการเรี ยนนายเอฟเป็ นไปโดยมีเจตนาเพื่อให้ การ
ช่ วยเหลือและแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้ น ซึ่ งจะเป็ นผลดี ท้ งั ต่อนายเอฟและบุตรของผูป้ กครองคนอื่น กรณี จึงไม่ ใช่ การลงโทษ
ตามข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
นอกจากนี้ การที่โรงเรี ยนได้จดั การเรี ยนการสอนตามโปรแกรมพิเศษ โดยจัดให้ นายเอฟแยกเรี ยนเฉพาะ
โดยไม่ เรียนรวมกับนักเรียนคนอื่นตามปกติน้ นั การจัดการเรี ยนการสอนตามโปรแกรมพิเศษดังกล่าวเป็ นเพียงมาตรการชัว่ คราว
เพื่อป้ องกันอันตรายต่อนายเอฟและผูอ้ ื่น รวมทั้งเพื่อเฝ้ าดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดอันเป็ นประโยชน์แก่นายเอฟเอง และหาก
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นายเอฟสามารถพิสูจน์หรื อแสดงผลการตรวจประเมิ นสภาวะจิ ตใจจากจิตแพทย์วา่ จะไม่เป็ นอันตรายต่อตนเองและผูอ้ ื่น
โรงเรี ยนก็จะจัดให้เข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ ต่อไป ซึ่ งเป็ นการให้ ความสาคัญกับสิ ทธิของเด็กนักเรี ยนร่ วมชั้ นเรี ยนอื่น
ที่สมควรได้ รั บการปกป้ องคุ้มครองมิให้ ตกอยู่ในภาวะอันน่ าจะเป็ นอั นตรายต่ อร่ างกายหรื อจิตใจ การกระทาดังกล่าว
จึงไม่ใช่การละเมิดสิ ทธิตามรัฐธรรมนูญของนายเอฟแต่อย่างใด
การที่ โ รงเรี ยนสั่งพักการเรี ย นนายเอฟเป็ นการชั่ว คราว จนกว่าจะได้รับ ผลการประเมิ น ยืน ยัน จาก
จิตแพทย์วา่ จะไม่เป็ นอันตรายต่อตนเองและผูอ้ ื่นในโรงเรี ยน และจัดการเรี ยนการสอนตามโปรแกรมพิเศษ โดยจัดให้แยก
เรี ยนเฉพาะ ไม่เรี ยนรวมกับนักเรี ยนคนอื่นตามปกติ จึงเป็ นการดาเนินการตามเหตุผลและความจาเป็ นที่เหมาะสมแก่ กรณี
และชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว
กล่าวโดยสรุ ป ในการออกคาสัง่ ให้นักเรี ยนคนใดพักการเรี ยน โรงเรี ยนจะต้องดาเนิ นการตามเหตุผล
และความจาเป็ นที่เหมาะสมแก่กรณี ทั้งจะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างรัดกุมรอบคอบจากเบาไปหาหนัก เพื่อแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบทั้งต่อตัวนักเรี ยนที่ประสบปั ญหาเองหรื อต่อนักเรี ยนคนอื่นรวมทั้งบุคลากรในโรงเรี ยน นอกจากนั้นแล้ว
ปั ญหาเรื่ องสุขภาพจิตก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปั ญหาเฉพาะกับเด็กนักเรี ยนเท่านั้นนะครับ หากแต่เป็ นปั ญหาที่สาคัญในทุกเพศทุกวัย
และทุกสาขาอาชีพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็อาจประสบปั ญหาภาวะความเครี ยดได้เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องงานหรื อเรื่ องส่ วนตัว
อันเป็ นต้นเหตุประการหนึ่งของภาวะซึมเศร้าได้เช่นกัน ซึ่งเป็ นโรคอันตรายที่มีความเสี่ ยงต่อการทาร้ายตนเอง บางรายอาจมี
ผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ซึ่ งอาจนาไปสู่ การถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตามมาตรา 110 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ดังนั้น ทุก ๆ คน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ควรจะหมัน่ ดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนให้สมบูรณ์แข็งแรง ประการสาคัญคือ
บุคคลในครอบครั วและเพื่อนร่ วมงานควรช่ วยกันสั งเกต หากพบว่ าคนในครอบครัวหรื อเพื่อนคนใดมีภาวะความเครี ยด
ควรให้ ความช่ วยเหลือ รับฟัง และพาไปพบจิตแพทย์ เพือ่ ทาการรักษาได้ อย่ างทันท่ วงทีครับ !!!
(ผู้สนใจศึ กษารายละเอี ยดได้ จากคาพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. 1150/2561 และสามารถสื บค้ น
บทความย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั การจัดการศึกษาและการแก้ ไขปัญหา
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยน
มีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ส่ วน “การลงโทษ” ที่มีการกล่าวถึงในคดีพิพาทนั้น หมายความว่า การลงโทษนักเรี ยนหรื อนักศึ กษา
ที่กระทาความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสัง่ สอน ซึ่งโทษที่จะลงโทษแก่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาที่กระทาความผิด
มี 4 สถาน ดังนี้ (1) ว่ากล่าวตักเตือน (2) ทาทัณฑ์บน (3) ตัดคะแนนความประพฤติ และ (4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรื อแบบกลัน่ แกล้ง หรื อลงโทษด้วยความโกรธ หรื อด้วยความ
พยาบาท โดยให้คานึ งถึงอายุของนักเรี ยนหรื อนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย ทั้งนี้
การลงโทษดังกล่าวให้เป็ นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรี ยนหรื อนักศึกษาให้รู้สานึ กในความผิด
และกลับประพฤติตนในทางที่ ดีต่อไป ตามที่ กาหนดไว้ในข้อ4 ข้อ 5 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วย
การลงโทษนักเรี ยนและนักศึ กษา พ.ศ. 2548 ซึ่ งมี ความแตกต่างจากคาสั่งพักการเรี ยนที่ เป็ นไปโดยมี เจตนาเพื่อให้การ
ช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
------------------------------------------------------

