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สว่นที ่1:  
หลกักำรพืน้ฐำน





รัฐเกอืบทกุแหง่ทัว่โลกไดใ้หส้ตัยาบนัตอ่อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็กแหง่
สหประชาชาต ิดงันัน้รัฐจงึมหีนา้ทีท่ีจ่ะด�าเนนิการใหส้ทิธภิายใตอ้นุ
สญัญาฯ ไดรั้บการปฏบิตัจิรงิ ขอ้ 28 (2) แหง่อนุสญัญาฯ กลา่ววา่วธิี
การสรา้งวนัิยของโรงเรยีนนัน้จะตอ้ง “ก�าหนดขึน้ในลกัษณะทีส่อดคลอ้ง
กบัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องเด็กและสอดคลอ้งกบัอนุสญัญานี”้ คณะ
กรรมการสทิธเิด็กแหง่สหประชาชาตดิ�าเนนิการในการตดิตามการทีรั่ฐ
จะน�าอนุสญัญาไปใช ้ไดอ้ธบิายความขอ้นีไ้วช้ดัเจนและสม�า่เสมอวา่
หมายถงึการหา้มการลงโทษเด็กในโรงเรยีน คณะกรรมการทีม่หีนา้ทีใ่น
การตดิตามการด�าเนนิงานของอนุสญัญาฉบบัอืน่ ๆ เนน้ย�้าวา่กฎหมาย
สทิธมินุษยชนระดบัสากลและระดบัภมูภิาคตอ้งด�าเนนิการใหม้กีารหา้ม
การลงโทษเด็กในโรงเรยีนเชน่กนั 

ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งดทีสีดุทีจ่ะเขา้ใจวา่การหา้มการลงโทษเด็กในโรงเรยีน
เป็นภาระผกูพันในการปฏบิตัติามสทิธมินุษยชน งานวจัิยเป็นสิง่ทีใ่ชใ้น
การเผยใหเ้ห็นความรุนแรงของปัญหา การตดิตามการด�าเนนิงานใหเ้กดิ
การหา้มการลงโทษ และการพัฒนาแนวทางการสรา้งวนัิยในโรงเรยีน
ทีใ่ชว้ธิกีารเชงิบวก และปลอดความรุนแรง แตเ่ราไมต่อ้งการงานวจัิย
เพือ่ “พสิจูน”์ วา่การลงโทษทางกายควรจะถกูหา้มในโรงเรยีนหรอืไม:่  
ปัญหาทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นเรือ่งเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน

เดก็มีสทิธทิีจ่ะไดร้บักำรคุม้ครอง 
ทำงกฎหมำยจำกกำรถกูลงโทษ
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อยา่งไรกต็าม เรามหีลกัฐานงานวจัิยมากมายทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่การลงโทษ
เด็กนัน้มผีลรา้ยตอ่การเรยีนรูข้องเด็ก ในงานวจัิยเมือ่ไมน่านมานี ้พบวา่
ประสบการณก์ารถกูลงโทษทีโ่รงเรยีนมผีลท�าใหเ้ด็กท�าขอ้สอบไดค้ะ 
แนนต�า่ และมผีลทางลบตอ่จติใจ สงัคม และสขุภาวะของเด็ก1 ความ
รนุแรงในโรงเรยีนซึง่รวมถงึการลงโทษเด็ก ยงัเป็นเหตผุลส�าคญัที ่ 
ท�าใหเ้ด็กไมช่อบโรงเรยีน และสง่ผลตอ่การออกจากโรงเรยีนกลางคนั2

ภายใตเ้ป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืในกรอบสหประชาชาตภิายใน พ.ศ. 
2573 ประเทศตา่ง ๆ ตกลงในภาระผกูพันทีจ่ะร่วมกนัสรา้ง “สภาพ
แวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีป่ลอดภยั ปลอดความรุนแรง ไมแ่บง่แยก และมี
ประสทิธภิาพ” (เป้าหมายที ่4) และจะร่วมกนัยตุคิวามรุนแรงตอ่เด็กทกุ
รูปแบบ (เป้าหมายที ่16.2) การยตุกิารลงโทษเด็กในโรงเรยีน และใน
ทกุสถานที ่เป็นเรือ่งจ�าเป็นเพือ่จะไปใหถ้งึเป้าหมายนี ้และรวมทัง้เป้า
หมายทีเ่กีย่วกบัสขุภาพและการศกึษาดว้ย

1. UNICEF Office of Research - Innocenti (2015), Corporal Punishment  
in Schools: Longitudinal Evidence from Ethiopia, India Peru and Viet Nam,  
Florence: UNICEF Office of Research

2. Global Initiative (2016), การลงโทษเด็ก: การทบทวนงานวจัิย ผลกระทบ และความเกีย่วพัน  
ดรูายงานการทบวนงานวจัิยไดท้ี ่https://endcorporalpunishment.org/resources/research/
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  เด็กมีสิทธิที ่
จะได้รับควำม
เคำรพใน 
 ศักดิ์ศร ี
ควำมเป็นมนุษย์  
  และสิทธ ิ
ในเนื้อตัว 
  ร่ำงกำย
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ภาระผกูพันของรัฐทีจ่ะหา้มการลงโทษเด็กนัน้ตัง้อยูบ่นฐานของสทิธิ
เด็กทีจ่ะไดรั้บความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และสทิธใินเนือ้
ตวัร่างกาย ในฐานะมนุษยค์นหนึง่ ในขณะทีเ่อกสารฉบบันีพ้ดูถงึความ
ส�าคญัในการหา้มการลงโทษเด็กในโรงเรยีนและค�าถามบางประการที ่
ถกูถามเกีย่วกบัหวัขอ้นี ้รัฐบาลและนักการศกึษาควรจะรับรูว้า่เด็กม ี
สทิธทิีจ่ะไดรั้บการเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และสทิธใินเนือ้ 
ตวัร่างกายของเขาในทกุสถานทีไ่มว่า่เขาจะอยูท่ีไ่หน รวมทัง้ในบา้น  
ในสถานดแูลเด็ก ในการดแูลทดแทนครอบครัว ในสถานพนิจิ และใน
พืน้ทีท่างการทหาร

เดก็มีสทิธทิีจ่ะไดร้บักำรคุม้ครองจำก
ควำมรนุแรงในทกุสถำนที่
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ปญัหำเรือ่งกำรมวีนิยัไมค่วรจะถกูน�ำ 
มำปะปนกบักำรแกป้ญัหำทำงวนัิย

เป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะแยกปัญหาเรือ่งการมวีนัิยในโรงเรยีนออกจากวธิกีาร
ทีโ่รงเรยีนจะใชใ้นการแกปั้ญหา มแีนวโนม้ในกลุม่ผูค้ดัคา้นการหา้ม
การลงโทษทีจ่ะชีไ้ปทีค่วามประพฤตขิองเด็กวา่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึ
ความจ�าเป็นในการตอ้งลงโทษเด็ก เราไมจ่�าเป็นตอ้งตอบสนองตอ่ความ
ประพฤตขิองเด็กดว้ยวธิรีุนแรง

ปัญหาเรือ่งวนัิยในโรงเรยีนเป็นผลจากปัจจัยหลายอยา่ง รวมทัง้
สถานการณข์องเด็กแตล่ะคน สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน วธิกีารที่
บคุลากรทางการศกึษาไดรั้บการอบรมและชว่ยเหลอืในแตล่ะประเทศ 
หลกัสตูรทีเ่หมาะสม และอืน่ๆ การขาดวนัิยในโรงเรยีนเป็นตวัแทนของ
ความลม้เหลวในการคน้หาสาเหตแุละจัดการกบัปัญหาอยา่งเหมาะสม 
แตไ่มใ่ชผ่ลจากความลม้เหลวในการลงโทษนักเรยีนในโรงเรยีน 

การจัดการกบัปัญหาการขาดวนัิยตอ้งการวธิกีารทีส่รา้งสรรค ์เขา้อก
เขา้ใจ ใหค้วามชว่ยเหลอื ความเคารพ และความเป็นมอือาชพี ไมใ่ช ่
การตแีละท�าใหผู้เ้รยีนรูส้กึดอ้ยคา่ มขีอ้มลูทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยอยูม่ากมายที่
จะใชใ้นการจัดการหอ้งเรยีนโดยเคารพในสทิธมินุษยชนของเด็กนักเรยีน 
(โปรดดตูวัอยา่งในสว่นที ่3)
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สว่นที่ 2:  
กำรหำ้มกำรลงโทษ
เดก็ทำงรำ่งกำยและ
จติใจทกุรปูแบบใน
โรงเรยีน:  
ค�ำตอบส�ำหรบัค�ำถำม
ทีพ่บบอ่ย
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รัฐบาลควรจะท�างานกบัครแูละรับรูถ้งึความทา้ทายทีค่รตูอ้งประสพ 
อยา่งไรกต็ามในประเด็นนี ้เชน่เดยีวกบัประเด็นอืน่ๆ รวมทัง้ความรุนแรง
ตอ่ผูห้ญงิ การเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตแุหง่เชือ้ชาต ิและเรือ่งสขุอนามยั 
รัฐบาลมหีนา้ทีรั่บผดิชอบทีจ่ะเป็นผูน้�า ไมใ่ชผู่ต้ามความคดิเห็นของ
ประชาชน เราควรย�้าวา่นีเ่ป็นภาระผกูพันในแงส่ทิธมินุษยชนของ
รัฐทีจ่ะสรา้งหลกัประกนัใหเ้ด็กไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมาย โดย
คุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องเด็ก เชน่เดยีวกบัทีผู่ใ้หญไ่ดรั้บ
การคุม้ครอง และควรจะร่วมกนักบัครแูละใหค้วามชว่ยเหลอืสนับสนุนครู
เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน.

หลกัฐานงานวจัิยแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่การสรา้งวนัิยโดยวธิเีชงิ
บวกทีป่ลอดความรุนแรงใหผ้ลดกีวา่ในชัน้เรยีน ในขณะทีก่ารลงโทษ
เชือ่มโยงกบัผลลบตอ่เด็กหลายอยา่ง รวมทัง้ระดบั IQ ทีต่�า่ลง การ
เรยีนรูค้�าศพัทไ์ดน้อ้ยลง ความสามารถทางสตปัิญญาทีต่�า่ลง การ
พัฒนาทางสตปัิญญาชา้ลง และการสอบไดค้ะแนนต�า่ลง3

3. Ogando Portela, M. J. & Pells, K. (2015), Corporal Punishment in Schools 
Longitudinal Evidence from Ethiopia, India, Peru and Viet Nam – Innocenti Discussion 
Paper 2015-02, Florence: UNICEF Office of Research

ครูสว่นใหญต่อ่ตำ้นกำรหำ้มกำร
ลงโทษเดก็ เรำควรฟงัพวกเขำหรอื
ไม ่ เพรำะครเูปน็คนทีต่อ้งจดักำร
กบัเรือ่งกำรสรำ้งวนิยัในโรงเรยีน
อยูท่กุวนั



และยงัเป็นเหตผุลทีเ่ด็กไมม่าโรงเรยีนหรอืลาออกกลางคนัอกีดว้ย4 
เป็นความรับผดิชอบของรัฐทีจ่ะเป็นผูน้�าในการใชก้ระบวนการสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพทีส่ดุในระบบการศกึษาทัง้หมด โดยการสนับสนุนครใูห ้
พัฒนายทุธศาสตรก์ารสรา้งวนัิยดว้ยวธิกีารเชงิบวกและปลอดความ
รุนแรง ผา่นการอบรม การใหก้ารสนับสนุน ใหท้รัพยากรทีเ่พยีงพอและ
การก�ากบัดแูลโรงเรยีนทีด่ ีร่วมกบัการสง่สญัญานทีช่ดัเจนดว้ยการหา้ม
และการท�าใหก้ารลงโทษในโรงเรยีนไมใ่ชเ่รือ่งถกูกฎหมายอกีตอ่ไป 

4. Pinheiro, P. S. (2006), World Report on Violence against Children, Geneva: United Nations
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นอกจากเหตผุลทีก่ลา่วมาขา้งตน้แลว้ ยงัมเีหตผุลอืน่ ๆ อกีทีท่�าใหค้รู
อาจจะตอ่ตา้นการหา้มการลงโทษเด็ก 

การท�าจนเป็นนสิยั ธรรมเนยีมประเพณี ความเคยชนิ 

ในอดตีนัน้โรงเรยีนใชก้ารลงโทษเด็กเป็นเรือ่งปกต ิและเป็นทีย่อมรับใน
สงัคมส�าหรับอาชพีคร ูนอกจากนีย้งัไดรั้บการสนับสนุนและสง่เสรมิจาก
พอ่แมผู่ป้กครอง ครเูองคงจะมปีระสบการณถ์กูลงโทษในชว่งเวลาทีเ่ป็น
นักเรยีนมากอ่น และครูจ�านวนมากกเ็ป็นพอ่แมท่ีใ่ชก้ารลงโทษเด็กใน
การอบรมสัง่สอนลกูของตวัเอง

แตเ่วลาเปลีย่นไปแลว้และสงัคมเดนิไปขา้งหนา้ การยอมรับวา่เด็ก
เป็นผูถ้อืสทิธติอ้งน�าไปสูก่ารกระท�าเพือ่ยตุกิฎหมายและสงัคมทีใ่หก้าร
ยอมรับความรุนแรงตอ่เด็ก เชน่เดยีวกบัทีส่งัคมเดนิหนา้และยตุกิาร
ยอมรับความรุนแรงตอ่ผูห้ญงิ นีไ่มใ่ชก่ารกลา่วโทษใคร ในอดตีครู
ปฏบิตัติามทีส่งัคมคาดหวงั แตต่อนนีถ้งึเวลาแลว้ทีค่รูจะเริม่ใชว้ธิกีาร
เชงิบวกและปลอดความรุนแรงในการสรา้งความสมัพันธก์บัเด็ก ๆ

กฎหมาย

ตราบทีก่ฎหมายยงัอนุญาตใหม้กีารลงโทษเด็กในโรงเรยีน คนจะเห็น
วา่การลงโทษเด็กเป็นเรือ่งถกูตอ้งชอบธรรม การใหน้โยบาย ค�าแนะน�า 
และการแนะแนว เพือ่สง่เสรมิเทคนคิการใชว้นัิยเชงิบวกจะมผีลนอ้ยมาก
หากกฎหมายยงัอนุญาตใหม้กีารลงโทษเด็ก แมก้ฎหมายเกีย่วกบัการ
ศกึษาดเูหมอืนจะไมก่ลา่วถงึการลงโทษ การยอมรับใหม้กีารลงโทษเด็ก
ในการเลีย้งดแูละใหก้ารศกึษาเด็กทีเ่กอืบจะเป็นสากลนีท้�าใหนั้กการ
ศกึษารูส้กึวา่การใชก้�าลงัและลงโทษเด็กทัง้ทางกายและการท�าใหรู้ส้กึ
ดอ้ยคา่นีเ้ป็นเรือ่งชอบธรรมโดยพรางตวัภายใตค้�าวา่การสรา้งวนัิย
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ท�ำไมครจูงึตอ่ตำ้นกำรหำ้ม 
กำรลงโทษเด็ก



กฎหมายทีห่า้มการลงโทษโดยสิน้เชงิจะสง่สญัญาณทีช่ดัเจนออกไปวา่
ความรนุแรงตอ่เด็กในโรงเรยีนเป็นสิง่ทีย่อมรับไมไ่ดอ้กีตอ่ไป และจะ
เปิดทางใหเ้กดิการยอมรับเทคนคิวธิทีีใ่หค้วามเคารพ เชงิบวก และมี
ประสทิธภิาพ

ความเชือ่ 

ในโรงเรยีนศาสนา การใชก้ารลงโทษเด็กอาจจะไดรับการสนับสนุน
และสง่เสรมิจากการตคีวามค�าสอนทางศาสนา ซึง่อาจจะไมต่ระหนัก
วา่มกีารตคีวามในแบบอืน่ ๆ ไดอ้กีซึง่จะสง่เสรมิการการสรา้งวนัิยโดย
ไมใ่ชค้วามรุนแรง และอาจจะขาดความตระหนักวา่ขณะนีม้ ีกลุม่ความ
เชือ่ทางศาสนาจ�านวนมากขึน้เรือ่ย ๆ ทีส่นับสนุนการยตุกิารใชก้าร
ลงโทษเด็ก โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจากหวัขอ้ “โรงเรยีนศาสนาบาง
แหง่กลา่ววา่ความเชือ่ทางศาสนาของเขาระบใุหม้กีารลงโทษเด็ก ไม่
เป็นการเลอืกปฏบิตัติอ่พวกเขาหรอืถา้ไปหา้มไมใ่หเ้ขาใชก้ารลงโทษ
เด็ก” ในหนา้ 30.

การขาดความรู ้

ความเชือ่วา่การลงโทษเด็กเป็นสิง่จ�าเป็นและมปีระสทิธภิาพในการ
จัดการเรือ่งการมวีนัิยในโรงเรยีนอาจเป็นผลมาจากการขาดความรูเ้รือ่ง
วนัิยเชงิบวก เรือ่งสทิธเิด็ก เรือ่งพัฒนาการเด็กทีด่ ีวธิกีารเรยีนรูข้อง
เด็ก ความไมม่ปีระสทิธภิาพของการลงโทษในการสรา้งวนัิย และผลใน
ทางลบตอ่เด็ก และตอ่ความสามารถในการเรยีนรูข้องเขา รวมทัง้ความ
แตกตา่งระหวา่งการลงโทษกบัการสรา้งวนัิย ครอูาจจะไมไ่ดรั้บทราบ
ถงึความกดดนัมากมายทีเ่ด็กตอ้งประสบซึง่อาจมผีลตอ่ความสามารถ
ในการเรยีนรูแ้ละตอ่ความประพฤต ิหวัขอ้เหลา่นีค้วรถกูบรรจไุวใ้นการ
อบรมครูทัง้กอ่นและหลงัการบรรจเุป็นครู
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ความเครยีดของคร ู

ครอูาจไมไ่ดรั้บการอบรมทีด่ ีรายไดน้อ้ย และไมไ่ดรั้บการยกยอ่ง ชัน้เรยีน
อาจจะใหญเ่กนิไป และโรงเรยีนขาดทรัพยากร สิง่เหลา่นีอ้าจท�าใหค้วาม
อดทนของครมูนีอ้ยลงและสง่ผลใหเ้กดิความโกรธและใชว้ธิกีารทีไ่มเ่หมาะ
สมในการตอบสนองตอ่ความประพฤตขิองเด็ก เกดิการ “ลแุกโ่ทสะ” และ
ความยากของการจัดการหอ้งเรยีนทีด่ ีอยา่งไรกด็นีีไ่มส่ามารถเป็นขอ้อา้งที่
จะท�าใหค้รสูามารถระบายความเครยีดใสเ่ด็กได ้โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัความเครยีดของครทูีห่วัขอ้ “ครแูละเจา้หนา้ทีท่างการศกึษาหลาย
คนตกอยูใ่นสภาวะเครยีดเนือ่งจากตอ้งจัดการกบัหอ้งเรยีนทีม่เีด็กมากเกนิไป 
และขาดทรัพยการสนับสนุนทีเ่พยีงพอ การหา้มการลงโทษเด็กจะไมเ่ป็นการ
เพิม่ความกดดนัใหพ้วกเขาหรอื” ทีห่นา้ 32 

ความเขา้ใจในเหตผุลเหลา่นีจ้ะชว่ยใหเ้ราสามารถสือ่สารกบัครเูกีย่วกบั
ความจ�าเป็นทีต่อ้งมกีารหา้มการลงโทษเด็ก และมวีธิกีารทีเ่หมาะสมทีจ่ะ
ท�าใหก้ารหา้มนัน้ไดผ้ล อยา่งไรกต็ามเหตผุลเหลา่นีไ้มค่วรถกูใชเ้ป็นขอ้อา้ง
ในการคงการลงโทษเด็กไว ้แมจ้ะเป็น ‘ทางเลอืกสดุทา้ย’ กไ็มค่วร เหตผุล
เหลา่นีไ้มไ่ดท้�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตอ่ภาระผกูพันทีเ่ราจะตอ้งท�าตาม
หลกัสทิธมินุษยชนในการหา้มการลงโทษเด็กทกุรูปแบบ 

เป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะระลกึวา่ประเทศเกอืบทกุประเทศทีม่กีารหา้มการลงโทษ
ทีบ่า้นแลว้นัน้ กระท�าการกอ่นความเห็นทัว่ไปของประชาชนจะเห็นดว้ย เมือ่
หา้มแลว้ประชาชนจงึเริม่หนัมาสนับสนุนการเปลีย่นแปลงนี ้ซ ึง่การหา้มใน
โรงเรยีนกเ็ชน่เดยีวกนั อาจจะยงัมคีนสว่นนอ้ยทีโ่ทษการขาดวนัิยในโรงเรยีน
วา่เป็นเพราะถกูหา้มไมใ่หท้�าการลงโทษเด็ก เหตผุลของคนกลุม่นีอ้ยูบ่นพืน้
ฐานความเขา้ใจทีผ่ดิและการขาดขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ส�าหรับคนสว่นใหญ ่เมือ่
การลงโทษเด็กไมใ่ชท่างเลอืกอกีตอ่ไป และเมือ่ครมูทีกัษะในการใชว้นัิย
เชงิบวกในการจัดการหอ้งเรยีน การตเีด็กทีไ่มไ่ดท้�าการบา้นมาสง่จะกลาย
เป็นเรือ่งทีท่�าความเขา้ใจไดย้ากและดปู่าเถือ่นไปเลย
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ถำ้ตอ้งกำรสอนเด็กใหมี้ควำม 
เคำรพและมวีนิยั เรำจ�ำเปน็ที ่
จะตอ้งใชก้ำรลงโทษเด็ก

ขอ้โตแ้ยง้นีม้ากจากแนวคดิวา่การตเีด็กนัน้ท�าไปเพือ่ “ประโยชนส์งูสดุ” 
ของเด็ก และยงัเป็นผลจากความสบัสนระหวา่งการสรา้งวนัิยกบัการ
ลงโทษ และระหวา่งความเคารพกบัความกลวั

(ก) “ประโยชนส์งูสดุของเด็ก” คณะกรรมการสทิธเิด็กแหง่
สหประชาชาตกิลา่วถงึเรือ่งนีไ้วอ้ยา่งชดัเจนในความเห็นทัว่ไปฉบบัที ่8 
เรือ่ง “สทิธเิด็กทีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากการลงโทษทางกายและการ
ลงโทษดว้ยวธิกีารอืน่ทีโ่หดรา้ยและลดศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ 
(ขอ้ 19; 28, ยอ่หนา้ 2; และ 37)” (ยอ่หนา้ 26)5:

“...การตคีวามเรือ่งประโยชนส์งูสดุของเด็กนัน้จักตอ้งเป็นไปตามความ
หมายโดยรวมของอนุสญัญาฯ รวมถงึขอ้ผกูมดัทีจ่ะตอ้งคุม้ครองเด็กจาก
ความรุนแรงทกุรปูแบบและความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งพจิารณาใหน้�้าหนักกบั
ความเห็นของเด็ก ทัง้นีต้อ้งไมใ่ชเ้พือ่เป็นขอ้อา้งส�าหรับการปฏบิตัทิีข่ดั
แยง้กบัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้ตวัร่างกายของเด็ก ซึง่รวม
ไปถงึการตแีละการลงโทษดว้ยวธิกีารทีโ่หดรา้ยและลดศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย์

(ข) การสรา้งวนิยักบัการลงโทษ การจัดการหอ้งเรยีนทีด่นัีน้ตา่งจาก
การลงโทษ การจัดการหอ้งเรยีนไมจ่�าเป็นตอ้งใชก้�าลงั แตเ่ป็นการใช ้
ความเขา้ใจ การเคารพซึง่กนัและกนั และการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
การลงโทษเป็นอยา่งมากไดแ้คก่ารสอนบทเรยีนในการมคีวามประพฤตไิม่
ด ีสอนเด็กวา่ผูใ้หญย่อมรับใหใ้ชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาหรอืความ
ขดัแยง้ได ้ในความเห็นทัว่ไปฉบบัที ่8 คณะกรรมการสทิธเิด็กอธบิายวา่
ในขณะทีเ่ราปฏเิสธการลงโทษเด็ก การสรา้งวนัิยยงัไดรั้บการยอมรับวา่
เป็นเรือ่งจ�าเป็นและส�าคญัส�าหรับวยัเด็กทีม่คีณุภาพ (ยอ่หนา้ 13):

5. มขีอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน อราบคิ รัสเซยี และจนี ที ่http://tbinternet.ohchr.org/ 
_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f8&Lang=en



ความรเิริม่ระดบัโลกในการยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ  23

“ในการปฏเิสธขอ้กลา่วอา้งใด ๆ ในการใชค้วามรุนแรงและการท�าใหรู้ส้กึ
ดอ้ยคา่ในการลงโทษเด็ก คณะกรรมการมไิดป้ฏเิสธแนวคดิเชงิบวกใน
การสรา้งวนัิยแตอ่ยา่งใด พัฒนาการเด็กทีม่คีณุภาพขึน้อยูก่บัพอ่แมแ่ละ
ผูใ้หญค่นอืน่ ๆ ในการแนะแนวทางและใหท้ศิทางแกเ่ด็ก อยา่งสอดคลอ้ง
กบัความสามารถในการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งของเด็ก เพือ่ชว่ยใหเ้ด็กเจรญิ
เตบิโตขึน้เป็นคนทีม่คีวามรับผดิชอบในสงัคม” 

อาจจะมเีวลาทีค่รตูอ้งใชก้�าลงับา้ง เชน่ในเวลาทีเ่ผชญิกบัอนัตราย ในกรณี
เชน่นัน้การใชก้�าลงัตอ้งอยูใ่นสดัสว่นทีส่มควร บนหลกัการของการใชก้�าลงั
นอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่�าเป็น และมุง่กระท�าเพือ่เป็นการคุม้ครองไมใ่ชก่ารลงโทษ 
ดงัค�าอธบิายของคณะกรรมการสทิธเิด็ก (ยอ่หนา้ 15):

“คณะกรรมการตระหนักดวีา่อาจมสีถานการณย์กเวน้ส�าหรับครหูรอืคนอืน่ ๆ 
เชน่ ผูท้�างานกบัเด็กในสถาบนั และเด็กทีก่ระท�าผดิกฎหมาย ซึง่อาจจะ
เผชญิกบัความประพฤตทิีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและใชอ้ธบิายความจ�าเป็น
ทีต่อ้งใชก้ารยบัยัง้ตามสมควรเพือ่ควบคมุความประพฤตนัิน้ เชน่เดยีวกนั 
มนัมคีวามแตกตา่งอยา่งชดัเจนระหวา่งการใชก้�าลงัเนือ่งมาจากความ
ตอ้งการจะคุม้ครองเด็กกบัการใชก้�าลงัเพือ่เป็นการลงโทษ จักตอ้งมกีาร 
ใชห้ลกัการการใชก้�าลงันอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่�าเป็นในระยะเวลาทีส่ัน้ทีส่ดุเสมอ  
การแนะแนวทางอยา่งละเอยีดและการอบรมเป็นสิง่จ�าเป็น เพือ่ลดการใช ้
การยบัยัง้ดว้ยก�าลงัและเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่วธิกีารทีจ่ะใชจ้ะปลอดภยัและเหมาะ
สมกบัสถานการณ ์และจะตอ้งไมเ่ป็นการกระท�าทีต่ัง้ใจใหเ้กดิความเจ็บ 
ปวดเพือ่ควบคมุ” 
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(ค) ความเคารพกบัความกลวั ความเคารพไมค่วรน�ามาปะปนกบัความ
กลวั ความประพฤต ิ“ด”ี ทีเ่กดิจากความกลวัทีจ่ะถกูลงโทษ หมายความวา่
เด็กก�าลงัหลกีเลีย่งการถกูลงโทษ แตไ่มไ่ดแ้สดงความเคารพ การลงโทษ
อาจจะดเูหมอืนมปีระสทิธภิาพดเีพราะไดผ้ลทนัท ีแตม่นัจะสง่ผลกระทบ
ทางลบทัง้ระยะสัน้ระยะยาว ซึง่รวมถงึการพัฒนาทางสตปัิญญาและผลการ
เรยีนทีด่อ้ยลง และยงัสง่ผลในการออกจากโรงเรยีนกลางคนัไดอ้กีดว้ย6 ที่
จรงิมนัท�าใหก้ารเรยีนรูช้า้ลง และท�าใหก้ระบวนการสอนและการเรยีนรูไ้ม่
ไดผ้ล

เด็กเรยีนรูเ้รือ่งของการเคารพผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งแทจ้รงิเมือ่เขาเห็นคณุคา่ของผู ้
อืน่ เมือ่ครแูสดงใหเ้ห็นวา่เขาเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้
ตวัร่างกายของเด็ก เด็กจะเรยีนรูท้ีจ่ะเคารพตวัเองและผูอ้ืน่ เมือ่ครสูอนเรือ่ง
วนัิยใหเ้ด็กดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นบวกและไมใ่ชค้วามรุนแรง เด็กจะเรยีนรูว้า่เรา
สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ไดโ้ดยยงัคงใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนัอยู ่
มกีารพัฒนาการสรา้งวนัิยดว้ยรปูแบบเชงิบวกเพือ่ใหเ้ด็กไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะค�านงึ
ถงึผูอ้ืน่และเรยีนรูผ้ลจากการกระท�าของตวัเอง ในปัจจบุนัมขีอ้มลูมากมาย
เกีย่วกบัการสนับสนุนใหใ้ชก้ารจัดการหอ้งเรยีนโดยไมใ่ชค้วามรุนแรง  
ขอ้มลูเหลา่นีส้ามารถน�ามาแปลและปรับใชไ้ดใ้นทกุประเทศ7

6.2. Global Initiative (2016), การลงโทษเด็ก: การทบทวนงานวจัิย ผลกระทบ และความ
เกีย่วพัน ดรูายงานการทบวนงานวจัิยไดท้ี ่
https://endcorporalpunishment.org/resources/research/ 
7. ขอ้มลูเหลา่นีพ้บไดบ้นเว็บไซตข์อง Global Initiative  
www.endcorporalpunishment.org; มตีวัอยา่งบางสว่นในสว่นที ่3 เว็บไซตแ์ละแหลง่
ขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์
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ฉนัเขำ้ใจดวีำ่กำรตีเดก็จนถงึบำด
เจบ็หรอืเสยีชวีิตเปน็สิง่ทีย่อมรบั
ไม ่ ได ้ แตถ่ำ้เรำปฏบิตัติำมกฎ
ระเบยีบในกำรลงโทษเดก็อยำ่ง
เครง่ครดั กำรลงโทษเดก็ก็เปน็
สิง่ส�ำคญัและมปีระสทิธิภำพใน
นโยบำยกำรสรำ้งวนิยัในโรงเรยีน
ไม ่ใชห่รือ

การตเีด็กหลาย ๆ ครัง้อาจท�าใหเ้กดิความเจ็บปวดทางกายมากกวา่
การตบเบา ๆ แตก่ารกระท�าทัง้สองอยา่งอยูบ่นระนาบของความรุนแรง 
และทัง้สองการกระท�าเป็นการละเมดิสทิธเิด็กทีจ่ะไดรั้บการเคารพ
ในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้ตวัร่างกายของเด็ก สงัคม
ไมเ่คยพยายามทีจ่ะระบรุะดบัของก�าลงัทีย่อมรับไดเ้มือ่พดูเรือ่งความ
รุนแรงตอ่ผูส้งูอาย ุซึง่เป็นการประกาศอยา่งชดัเจนวา่สงัคมจะไม่
ยอมรับความรุนแรงทกุรูปแบบตอ่ผูส้งูอาย ุเชน่นัน้แลว้ท�าไมจงึเป็น
เรือ่งเหมาะสมทีเ่ราจะพยายามระบรุะดบัของความรุนแรงทีย่อมรับได ้
เมือ่กระท�าตอ่เด็ก

การกลา่ววา่ผูใ้หญส่ามารถควบคมุระดบัของความรุนแรงทีใ่ชไ้ดนั้น้ไม่
เป็นความจรงิ ผูใ้หญไ่มไ่ดค้�านงึถงึขนาดของร่างกายและก�าลงัทีแ่ตก
ตา่งกนัระหวา่งตวัเขากบัเด็ก และผลกระทบทีเ่กดิจากความแตกตา่งนี้
ระหวา่งระดบัความเจ็บปวดทีต่ัง้ใจกบัความเจ็บปวดทีเ่ด็กรูส้กึจรงิ มงีาน
วจัิยทีเ่กบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ�านวนมาก ทีถ่ามพอ่แมว่า่ใชก้�าลงั
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8. Kirwaun, S. & Bassett, C. (2008), Presentation to NSPCC: Physical punishment, British 
Market Research Bureau/National Society for the Prevention of Cruelty to Children

9. Shergill, S. S. et al (2003), “Two eyes for an eye: The neuroscience of force escalation”, 
Science, vol. 301, 11 July 2003, p. 187

ระดบัไหนในการ “ตบ” ลกู ผลงานวจัิยพบวา่สองในหา้ของพอ่แมใ่ช ้
ก�าลงัแรงกวา่ทีต่ัง้ใจไว ้8 นอกจากนีง้านวจัิยของสถาบนัจติเวชศาสตร ์
และมหาวทิยาลยัคอลเลจลอนดอนพบวา่เกดิการเปลีย่นแปลงในสมอง
เมือ่มกีารใชก้�าลงัในสถานการณเ์ผชญิหนา้ซึง่น�าไปสูก่ารใชก้�าลงัเพิม่
ขึน้ และเกดิการคลาดเคลือ่นในการประมาณก�าลงัทีใ่ชอ้อกไป9

ผูท้�าหนา้ทีอ่อกกฎหมายและรัฐมคีวามพยายามทีจ่ะแยกความหมาย
ของ ‘การละเมดิเด็ก’ ออกจาก ‘การลงโทษเด็ก’ แตท่วา่การละเมดิเด็ก
สว่นมากคอืการลงโทษเด็ก ผูใ้หญท่�ารา้ยเด็กเพือ่เป็นการลงโทษและ
ควบคมุเด็ก มกีรณีเป็นจ�านวนมากทีก่ารลงโทษในโรงเรยีนรุนแรงมาก
ขึน้และมผีลถงึเด็กเสยีชวีติ หรอืบาดเจ็บสาหสัและพกิาร
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การลงโทษเด็กมผีลอยา่งชดัเจนตอ่ความส�าเร็จของเด็กในโรงเรยีน  การ
ลงโทษมผีลเสยีตอ่พัฒนาการทางสตปัิญญา และผลการเรยีนของเด็ก 
และสง่ผลตอ่การออกจากโรงเรยีนกลางคนั (โปรดดสูว่นที ่1: หลกั
การพืน้ฐาน)   นอกจากนีเ้รามคีวามเขา้ใจในกระบวนการเรยีนรูม้ากขึน้  
นักการศกึษาทราบวา่เด็กจะเรยีนรูไ้ดด้เีมือ่เขามสีว่นร่วมในการเรยีนของ
เขาโดยมคีรูชว่ยแนะแนวทางและด�าเนนิการการเรยีนการสอนดว้ยการ
ใหโ้อกาสทางการศกึษาทีก่ระตุน้และดงึดดูความสนใจ มากกวา่ทีจ่ะเป็น
ผูรั้บความรูท้ีไ่มม่บีทบาทใด ๆ ภายใตก้ารควบคมุอยา่งเด็ดขาดของคร ู
การจัดการหอ้งเรยีนทีด่ไีมใ่ชแ่คข่ ึน้อยูก่บัการตอบสนองตอ่พฤตกิรรม
ของนักเรยีนทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับโดยไมใ่ชค้วามรุนแรงเทา่นัน้ แตย่งัขึน้อยู่
กบัทกัษะของครูทีไ่ดรั้บการอบรมมาอยา่งดทีีจ่ะดงึดดูความสนใจของ
นักเรยีนโดยใชห้ลกัสตูรทีเ่หมาะสมและกระตุน้นักเรยีนได ้ภายในสภาพ
แวดลอ้มทีใ่หก้ารสนับสนุนทัง้กบัผูใ้หญแ่ละเด็ก

เด็กในปัจจบุนัไมไ่ดถ้กูมองวา่เป็นสมบตัขิองพอ่แม ่แตเ่ป็นมนุษยท์ีม่ี
สทิธขิองตนเอง และแนวคดิทีเ่ปลีย่นไปนีใ้ชไ้ดก้บัมมุมองของคร ู
กบันักเรยีน และคนอืน่ ๆ ทีท่�างานในลกัษณะที ่“ทดแทนพอ่แม ่ 
(in loco parentis)” ในฐานะมนุษยค์นหนึง่ เด็กมสีทิธมินุษยชน ซึง่
ไมไ่ดห้ยดุทีห่นา้ประตโูรงเรยีน เด็กมสีทิธเิทา่เทยีมกบัผูใ้หญท่ีจ่ะไดรั้บ
การคุม้ครองจากการทบุตหีรอืท�าใหเ้จ็บปวด ไมว่า่การลงโทษเด็กจะอยู่
ในกฎระเบยีบของโรงเรยีนหรอืไม ่การตเีด็กเป็นการละเมดิสทิธทิีจ่ะได ้
รับความเคารพตอ่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละสทิธติอ่เนือ้ตวัร่างกาย
ของเด็ก และการลงโทษเด็กทกุรูปแบบทีถ่กูกฎหมายสะทอ้นใหเ้ห็นการ
ละเมดิสทิธเิด็กทีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากการท�ารา้ยอยา่งเทา่เทยีมกนั
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โรงเรยีนศาสนาบางแหง่อาจอา้งองิค�าสอนในศาสนาบางสว่นวา่มกีารระบุ
วา่การลงโทษเด็กเป็นสิง่จ�าเป็น การตเีด็กไมเ่ขา้กบัอดุมการณ ์คณุคา่ 
และความเชือ่ใด ๆ ของศาสนาหลกัในโลก ศาสนาซึง่กลา่วถงึความ
เมตตา ความเทา่เทยีม ความยตุธิรรม และปราศจากความรนุแรง บคุคล
ตา่ง ๆ ทีนั่บถอืศาสนาของโลกด�ารงชวีติโดยประพฤตติามแบบอยา่งและ
ตามค�าสอนของศาสดาของตน นักวชิาการ และนักเทววทิยา กลา่ววา่
ไมม่หีลกัฐานใด ๆ รายงานวา่มศีาสดาคนใดเคยตเีด็กเลย

ศาสนาทีเ่ห็นดว้ยกบัการลงโทษเด็กมกัมพีืน้ฐานมาจากวฒันธรรมการ
ใชอ้�านาจแบบเผด็จการ เพือ่ควบคมุเด็ก ซึง่เห็นวา่การเชือ่ฟังอยา่งไม่
ขดัขนืเป็นสิง่ทีด่มีคีณุธรรม การลงโทษเป็นวธิกีารทีย่อมรับไดใ้นการ
จัดการกบัเด็กที ่‘ไมเ่ชือ่ฟัง’

ผูน้�าทางศาสนาหลายทา่นมสีว่นร่วมในความเคลือ่นไหวระดบัโลกเพือ่
ใหย้กเลกิการลงโทษเด็ก มผีูน้�าทางศาสนามากกวา่ 800 คนเขา้ร่วม
ในการประชมุระดบัโลกวา่ดว้ยศาสนาเพือ่สนัต ิซึง่จัดทีก่รงุเกยีวโต 
ประเทศญีปุ่่ น (World Assembly of Religions for Peace in Kyoto, 
Japan (2006)) และใหก้ารรับรองค�าประกาศ

โรงเรียนศำสนำบำงแหง่กลำ่ววำ่ควำม
เชื่อทำงศำสนำของเขำระบุใหม้กีำร
ลงโทษเดก็ จะถือเปน็กำรเลือกปฏบิตัิ
ตอ่พวกเขำหรือไมถ่ำ้ไปหำ้มไม ่ใหเ้ขำใช ้
กำรลงโทษเด็ก



“เรือ่งความมุง่มัน่ของแตล่ะศาสนาทีจ่ะเผชญิหนา้กบัความรุนแรงตอ่
เด็ก” (ค�าประกาศเกยีวโต) (A Multi-religious Commitment to 
Confront Violence against Children (Kyoto Declaration)10  
ซึง่กระตุน้ใหรั้ฐบาลประเทศตา่งๆ ยอมรับกฎหมายทีจ่ะหา้มไมใ่หม้คีวาม
รุนแรงตอ่เด็ก รวมทัง้การลงโทษเด็ก11

คณะกรรมการสทิธเิด็กกลา่วไวใ้นความเห็นทัว่ไปฉบบัที ่8 วา่อสิระใน
การนับถอืศาสนา “อาจจะตอ้งมกีารจ�ากดัในเรือ่งบางอยา่งเพือ่ทีจ่ะ
คุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐานและอสิระของบคุคลอืน่”12 คณะกรรมการสทิธิ
เด็กกลา่ววา่13

“บางคนใชข้อ้อา้งทางศาสนาเพือ่ใหม้กีารลงโทษเด็ก โดยกลา่ว
วา่การตคีวามค�าสัง่สอนทางศาสนาบางขอ้ความใหค้วามชอบธรรมกบั
การลงโทษเด็ก และถอืเป็นหนา้ทีท่ีต่อ้งท�าดว้ย ในมาตรา 18 ของ
กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
(International Covenant on Civil and Political Rights) กลา่วถงึ
เสรภีาพในการมหีรอืนับถอืศาสนาไวด้ว้ย แตก่ารปฏบิตัติามค�าสอนทาง
ศาสนาหรอืความเชือ่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัการเคารพตอ่ศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้ตวัร่างกายของบคุคล...”

10. ดคู�าประกาศฉบบัเต็มไดท้ี ่http://churchesfornon-violence.org/wp/wp-content/
uploads/2012/02/Violence-Against-Children-3.pdf 

11. ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.churchesfornon-violence.org/

12. ความเห็นทั่วไปฉบบัที ่8 ยอ่หนา้ 29

13. ความเห็นทั่วไปฉบบัที ่8 ยอ่หนา้ 29
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ขอ้โตแ้ยง้นีเ้ป็นการยอมรับโดยปรยิายวา่นีเ่ป็นความจรงิทีเ่ห็นได ้
ชดั การลงโทษเด็กมกัจะเป็นการระบายความรูส้กึกดดนัทีผู่ใ้หญม่อีดั
แน่นอยูใ่นตวัมากกวา่ทีจ่ะเป็นความพยายามในการสอนเด็ก โรงเรยีน
ตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นทรัพยากรและสนับสนุนอยา่งเรง่ดว่น 
อยา่งไรกต็ามไมว่า่ผูใ้หญจ่ะมปัีญหามากแคไ่หน การมาระบายออกที่
เด็กไมใ่ชเ่รือ่งถกูตอ้ง การคุม้ครองเด็กไมค่วรตอ้งรอใหโ้ลกของผูใ้หญ่
ดขี ึน้กอ่น เชน่เดยีวกบัการคุม้ครองผูห้ญงิจากความรุนแรงไมต่อ้งรอให ้
สถานการณข์องผูช้ายดขีึน้กอ่น 

นอกจากนีก้ารตเีด็กเป็นการลดความเครยีดทีไ่มไ่ดผ้ล ผูใ้หญท่ีต่เีด็ก
ดว้ยอารมณ์มกัจะรูส้กึผดิทหีลงั ผูใ้หญท่ีต่เีด็กแมจ้ะไมใ่ชอ้ารมณ ์กจ็ะ
พบวา่เขาก�าลงัสรา้งเด็กทีม่อีารมณโ์กรธแคน้ ชวีติในโรงเรยีนทีม่กีาร
ยกเลกิการลงโทษเด็ก และเปลีย่นมาใชว้ธิเีชงิบวกแทนจะมคีวามเครยีด
นอ้ยลงมาก 
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ครูและเจำ้หนำ้ทีท่ำงกำรศกึษำหลำยคน
ตกอยู ่ในสภำวะเครยีดเนื่องจำกตอ้ง
จดักำรกบัหอ้งเรยีนที่มีเดก็มำกเกนิไป 
และขำดทรพัยำกรสนบัสนนุที่เพยีงพอ 
กำรหำ้มกำรลงโทษเด็กจะไมเ่ปน็กำร
เพิ่มควำมกดดันใหพ้วกเขำหรือ
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เป็นความจรงิทีว่า่ครูท�างานในสถานการณท์ีย่ากล�าบาก ครอูาจไดรั้บ
การอบรมทีไ่มเ่หมาะสม ไดรั้บคา่ตอบแทนนอ้ยเกนิไป และไดรั้บเกยีรติ
นอ้ยกวา่ทีค่วรเป็น หอ้งเรยีนใหญเ่กนิไป โรงเรยีนขาดทรัพยากรและมี
การบรหิารจัดการทีข่าดประสทิธภิาพ ครอูาจจะตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง
ในวธิกีารสอนทีไ่มไ่ดม้าพรอ้มกบัการทรัพยากรทีเ่พยีงพอและการ
สนับสนุน ในการทีจ่ะสนับสนุนใหค้รเูลกิใชก้ารลงโทษเด็ก ภาครัฐตอ้ง
ลงทนุกบัการอบรมครูทีเ่หมาะสม และใหก้ารสนับสนุนครดูา้นทรัพยากร 
และการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การบงัคบัใชก้ฎหมาย
หา้มการลงโทษ

หากครไูดรั้บการอบรมทีด่ ีเชน่ อบรมเกีย่วกบัหลกัฐานของผลรา้ยจาก
การลงโทษทีม่ตีอ่เด็ก และผลดจีากการใชก้ารสรา้งวนัิยโดยไมใ่ชค้วาม
รุนแรง ใหท้กัษะการจัดการหอ้งเรยีนเชงิบวก การยกเลกิการลงโทษ
เด็กจะสามารถเปลีย่นแปลงวชิาชพีครแูละสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนไปใน
ทางทีม่ปีระโยชนก์บัทัง้ครแูละผูเ้รยีน



ในบางประเทศ นโยบาย กฎกระทรวง ระเบยีบตา่ง ๆ ตลอดจนจรรยาบรรณ 
คร ูระบวุา่มใิหม้กีารลงโทษเด็ก แตไ่มม่กีารหา้มในทางกฎหมาย ซึง่อาจจะ
ไมไ่ดก้ลา่วถงึเรือ่งนีเ้ลย หรอือาจลดความส�าคญัของนโยบายโดยอนุญาต
ใหม้กีารลงโทษ14 การมนีโยบายหา้มการลงโทษเป็นการยอมรับวา่นีเ่ป็น
เรือ่งผดิและเป็นอปุสรรคตอ่การเรยีนรูข้องเด็ก แตก่ารทีไ่มม่กีฎหมายมาร
องรับนโยบายท�าใหเ้รือ่งนีก้ลายเป็นเรือ่งสบัสน และท�าใหค้รอูยูใ่นฐานะ
ทางกฎหมายทีไ่มช่ดัเจน และไมไ่ดท้�าใหเ้ด็กไดรั้บสทิธใินการเรยีนรูใ้น
สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัปราศจากความรนุแรง

เป็นเรือ่งจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการลงโทษเด็ก
เพือ่ใหม้คีวามชดัเจนวา่การลงโทษเด็กนัน้ไมเ่ป็นทีย่อมรับ

14. ดรูายชือ่ประเทศทีม่นีโยบายหา้มการลงโทษเด็กแตไ่มม่กีฎหมายหา้มไดท้ี ่Global Initiative to End 
All Corporal Punishment of Children (2015), Towards non-violent schools: prohibiting all 
corporal punishment. Global report 2015, p.5
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เรำมกีฎกระทรวงและนโยบำยโรงเรยีน
ทีห่ ำ้มกำรลงโทษเดก็อยูแ่ลว้ ท�ำไม
จ�ำเปน็ตอ้งมกีำรแก้ ไขกฎหมำยดว้ย
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สว่นที่ 3: เวบ็ไซตแ์ละแหลง่ขอ้มูลที่มี
ประโยชน์

African Committee of Experts on the Rights and Welfare  

of the Child (2011), Statement on Violence against Children

http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/key-docs/ACERWC-statement-

on-VAC-2011-EN.pdf

Classroom Management Online 
http://classroommanagementonline.com/index.html 

Committee on the Rights of the Child (2001),  
General Comment No.1 on “The aims of education”  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fGC%2f2001%2f1&Lang=en

Committee on the Rights of the Child (2006), General Comment  
No.8 on “The right to protection from corporal punishment and  
other cruel or degrading forms of punishment (articles 19, 28(2)  
and 37, inter alia)” 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f8&Lang=en

Committee on the Rights of the Child (2011), General Comment No.13 on “The right of 
the child to freedom from all forms of violence” 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f13&Lang=en

Council of Europe, regional campaign “Raise your hand against smacking!”  
www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment 

Council of Europe (2007), Abolishing corporal punishment of children:  
Questions and answers, Strasbourg: Council of Europe Publishing 

https://rm.coe.int/168046d05e

Education World 
www.educationworld.com 

Global Campaign for Education 
www.campaignforeducation.org 

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children 

www.endcorporalpunishment.org

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children  
(2009), Prohibiting corporal punishment of children: A guide  
to legal reform and other measures  
http://endcorporalpunishment.org/resources/resources-on-law-reform/legal-reform-
handbook-2009/ 

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children  
(2012), Resources for eliminating corporal punishment in schools 
http://endcorporalpunishment.org/resources/thematic-publications/resources-for-
eliminating-corporal-punishment-in-schools/
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Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children  
(2015), Towards non-violent schools: prohibiting all corporal punishment. Global 
report 2015 

http://endcorporalpunishment.org/resources/thematic-publications/schools-
report-2015

Global Partnership to End Violence Against Children 
www.end-violence.org 

Gordon Training International 
www.gordontraining.com 

Inter-American Commission on Human Rights (2009), Report on corporal 
punishment and human rights of children and adolescents 
http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/key-docs/IACHR-report-on-
corporal-punishment-2009.pdf

Learn Without Fear 
https://plan-uk.org/act-for-girls/about-because-i-am-a-girl/ 
learn-without-fear

Parents and Teachers Against Violence in Education 
www.nospank.net/books.htm 

South Asia Initiative to End Violence Against Children,  
regional campaign “Equal protection for children” 
www.saievac.org/cp 

United Nations Sustainable Development Agenda 2030 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/

UNICEF (2001), Child protection: discipline and violence 
www.unicef.org/teachers/protection/violence.htm

UNICEF Office of Research - Innocenti (2015), Corporal  
Punishment in Schools: Longitudinal Evidence from Ethiopia,  
India Peru and Viet Nam  
www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/ 
Corporal%20Punishment%20in%20Schools.pdf 



ความรเิร ิม่ระดบัโลกในการยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ (The Global Initiative 
to End All Corporal Punishment of Children)

ความรเิริม่ระดบัโลกในการยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ สนับสนุนการหา้มและยตุกิาร
ลงโทษ และใหก้ารสนับสนุนทางเทคนคิและค�าแนะน�าทีเ่กีย่วกบัการปฏริูปกฎหมายอยา่ง
รอบดา้น 

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org 

www.twitter.com/GIendcorpun 

www.facebook.com/GIendcorporalpunishment

องคก์ารชว่ยเหลอืเด็กประเทศสวเีดน (Save the Children Sweden)

องคก์ารชว่ยเหลอืเด็กประเทศสวเีดน ด�าเนนิการรณรงคใ์นระดบันโยบายเพือ่หา้มการ
ลงโทษเด็กในทกุสถานที ่ในปี 2522 องคก์ารชว่ยเหลอืเด็กประเทศสวเีดน มสีว่นในการ
รณรงคใ์หป้ระเทศสวเีดนเป็นประเทศแรกในโลกทีม่กีารหา้มลงโทษเด็กอยา่งชดัเจน องคก์ร
ด�าเนนิงานเพือ่น�าเสนอประเด็นการลงโทษเด็กทีไ่ดรั้บความส�าเร็จในการออกกฎหมายหา้ม
และยกเลกิการลงโทษเด็ก และด�าเนนิการใหป้ระเด็นนีเ้ป็นประเด็นทางการเมอืงในทกุ
ประเทศทัว่โลก 

info@rb.se 

www.raddabarnen.se 

resourcecentre.savethechildren.net

ถงึเวลำแลว้ท ีจ่ะยตุกิำร
ลงโทษทกุรปูแบบในทกุ
สถำนท ีต่อ่เดก็ เดก็ม สี ทิธ ิ
ท ีจ่ะไดร้บักำรเคำรพใน
ศกัด ิ ์ศรคีวำมเปน็มนษุย ์ 
และไดร้บักำรค ุม้ครองจำก
ควำมรนุแรงทกุรปูแบบ
อยำ่งเทำ่เทยีมกนั
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