
ความรู้ระเบียบวินัย  กฎหมายเพือ่การรับ
น้อง 

โดยนายเจริญ  แฉกพมิาย 
 
ความเป็นมาประเพณีรับน้อง 

ประเพณีการรับน้อง หรือการต้อนรับผู้มาใหม่เป็นพระเพณีที่เกิดมาช้านานในสังคมของมนุษย์ 
โดยประเพณีการต้อนรับผู้มาใหม่ หรือการต้อนรับผู้มาเยือนสามารถพบเห็นโดยทั่วไปทุกภาคส่วนของสังคม 
วัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้ผู้มาใหม่เกิดความเป็นกันเอง ลดความกังวล และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

ประเพณีการรับน้องใหม่ของสถานศึกษาเกิดครั้งแรกในยุโรป เมื่อประมาณ 700 ปี มาแล้ว ต่อมา 
ก็ได้เลือนหายไป ประเพณีกลับไปเบ่งบานในทวีปอเมริกาและเอเซีย  ส าหรับเป้าหมายการรับน้องในสถานศึกษาเพ่ือ
ท าให้นักศึกษาใหม่ได้ท าความู้จักมัคคุ้นกับนักศึกษาเก่าหรือรุ่นพ่ีของสถานศึกษานั้น ๆ และเรียนรู้วิธีการหรือ
ประพฤติตนให้ถูกต้องตามสังคมสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข แต่ต่อมา
ประเพณีการรับน้องได้เริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้น บ้างครั้งบางกรณีมีการรับน้องและท าร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น ท าให้รุ่น
น้องบางคน หรือหลายคนได้รับบาดเจ็บจากประเพณีนี้ หรือบางครั้งบางปีมีรายงานว่าพบสถานศึกษาบางแห่งรับน้อง
ด้วยวิธีการทีแปลกและพิสดาร ท าให้มีรุ่นน้องเสียชีวิต เรื่องนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศแม้แต่องค์กรใหญ่ระดับโลก
อย่างสหประชาชาติยังต้องเอาประเด็นการรับน้องมาใส่ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วย 

ในส่วนของประเทศไทยประเพณีการรับน้องเกิดความรุนแรงมากหรือน้อยอยู่ที่ประเพณีของ  
แต่ละสถานศึกษา การควบคุมดูแลเอาใจใส่ของสถานศึกษา ตลอดถึงจิตส านึกของผู้จัดกิจกรรม ปัญหาการรับน้อง 
ที่เกิดขึ้นและมีความรุ่นแรงหรือไม่ สังคมทั่วไปสามารถรับรู้ผ่านสื่อมวลชน ที่รายงานข่าวทางแวดวงการศึกษาทุกปี
การศึกษา แม้แต่ผู้รับผิดชอบในระดับผู้บริหารกระทรวงศึกษา ก็มีนโยบายให้สถานศึกษามีบทบาทในการลดความ
รุนแรงการรับน้องที่เกิดในสถานศึกษาและห้ามให้มีการรับน้องภายนอกสถานศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษาทุก
สถานศึกษาก็ได้ให้ความร่วมมือเพ่ือยุติความรุนแรง ซึ่งแต่ละสถานศึกษาก็มีแนวปฏิบัติ หรือก าหนดข้อห้ามต่าง ๆ 
เรื่อดงการรับน้องให้เหมาะสม ซึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองตลอดถึงสังคมส่วนรวม
ให้เกิดความม่ันใจว่าสถานศึกษาไม่ได้ปล่อยปละละเลยในเรื่องดังกล่าว 

ความจริงเหล่านี้ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ในเรื่องการรับน้องบรรดารุ่นพ่ีหรือผู้จัดกิจกรรมรับน้องย่อมรู้
ปัญหาเหล่านี้เช่นกันเพราะทุกคนล้วนแต่ผ่านการร่วมกิจกรรมรับน้องมาแล้วทั้งนั้น  เมื่อมีระเบียบกฏเกณฑ์ต่างๆมา
ใช้เพ่ือให้ปฏิบัติตามก็จะหาวิธีการหลีกเลี่ยง เช่นจะไม่จัดรับน้องภายในสถานศึกษา แต่จะน ารุ่นน้องไปรับน้อง
ภายนอกสถานศึกษาตามสถานที่ที่รุ่นพี่ก าหนดการกระท าเช่นนี้ผลที่ตามมา ก็คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงที่มี
สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ก็คือ ขาดผู้ใหญ่ที่จะก ากับดูแล และระหว่างการรับน้องมักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่
ด้วย ซึ่งก็ท าให้เกิดความหึกเหิมล าพองน าไปสู่การรับน้องที่ผิด ๆ โดยเฉพาะความรุนแรงการท าร้ายร่างกาย จิตใจ 
หรือการคุกคามทางเพศ หรือแม้แต่ความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง 
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หากการท ากิจกรรมรับน้องเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เมื่อสื่อมวลชนเสนอข่าวไปสู่
สังคม นักศึกษารุ่นพ่ีจะถูกตราหน้าว่ากระท าการเกินกว่าเหตุจะต้องได้รับโทษจากสถานศึกษา หรือทางกฎหมายให้
ฟ้องร้องด าเนินคดีต่างๆนานา และนักศึกษารุ่นพ่ีและสถานศึกษาก็ยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ  

ดังนั้นก่อนที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่  รุ่นพ่ีควรมีการเตรียมการทั้งด้านกิจกรรม จัดให้
เหมาะสม หาตัวบุคคลมารับผิดชอบในด้านต่างๆให้เหมาะสมด้วยแล้ว ยังต้องให้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
จัดกิจกรรมทุกคนรับทราบว่าการกระท าบางอย่างที่เกินขอบเขตการรับน้องบางอย่างบางประการอาจหมิ่นเหม่ต่อ
การผิดระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการผิดกฎหมายอาญา ซึ่งอาจเกิดคดีความ
โดยไม่จ าเป็นหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้อควรระวังที่พึงตระหนักให้มากก็คือการกระท าผิดต่อร่างกายและ
จิตใจที่ควรระวังคือ  

 
 

ข้อควรระวังการกระท าผิดทางอาญา 
อย่างไรก็ตามหากนักเรียนนักศึกษายังเห็นว่าการรับน้องด้วยวิธีการที่รุนแรงยังมีความจ าเป็น 

ส าหรับสถานศึกษาของตนทุกคนที่กระท าก็ต้องตระหนักถึงตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วินัยนักเรียน
นักศึกษาหากเกิดความประมาณพลั้งพลาดอาจต้องถูกด าเนินคดี หรือลงโทษทางวินัยได้  หากพิจารณาตามกฎหมาย
ในประมวลกฎหมายอาญา ที่ก าหนดโทษผู้ละเมิดต่อร่างกาย จิตใจ ของผู้อื่น อย่างเช่น 

มาตรา  290 ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า แต่ท าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญติไว้ในมาตรา 289 ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง  20 ปี  

มาตรา 291 ผู้ใดกระท าโดยประมาท  และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา 295ผู้ใดท าร้ายผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายร่างกายหรือจิตใจของผู้อ่ืนนั้น ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานท าร้ายร่างกายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พ้นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา  296 ผู้ใดกระท าผิดฐานท าร้ายร่างกาย ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด
ดังที่บัญญัตไิว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา  297  ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายรับอันตราย
สาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี 

อันตรายสาหัสนั้นคือ 
(1) ตาปอด  หูหนวก  สิ้นขาด  หรือเสียฆานประสาท 
(2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์  หรือความสามารถสืบพันธุ์ 
(3) เสียแขน  ขา มือ  เท้า  นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด 
(4) เสียโฉมอย่างติดตัว 
(5) แท้งลูก 
(6) จิตพิการอย่างติดตัว 
(7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
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(8) ทุพพลภาพ หรือป่วยจับด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจ
ตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน 

มาตรา 298 ผู้ใดกระท าความผิด ตามมาตรา 297 ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการ
ใด ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 289 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี 

มาตรา 300 ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนรับอันตรายสาหัส 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
ข้อควรระวังการกระกท าผิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก 

อีกประการหนึ่งหากผู้ที่ถูกกระท าหรือรุ่นน้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ก็จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

มาตรา 26  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืนไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใด
กระท าการดังต่อไปนี้ 

(1) กระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ใน

ความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(3) บังคับ  ขู่เข็ญ  ชักจูง  ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท า

ให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพ่ือรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคล

อ่ืนที่มิใช้ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท าของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 
(5) บังคับ  ขู่เข็ญ  ชักจูง  ส่งเสริม ยินยอม  หรือกระท าด้วยประประการใดให้เด็ก 

ไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือกระท าผิด  หรือกระท าด้วยประการใด  
อันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 

(6) ใช้  จ้าง  หรือวานเด็กให้ท างานหรือกระท าการอันอาจจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต  หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก 

(7) บังคับ ขู่เข็ญใช้ชักจูง ยุยง  ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท าการใด
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือ  
มีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก 

(8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน 
สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า 

(9) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท าการอันมีลักษณะ
ลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพ่ือการใด 

(10) จ าหน่าย  แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 
 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโษตามกฎหมายอ่ืนที่หนักกว่าให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น 
มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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ข้อควรระวังการกระทผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 
ส่วนของสถาบันการศึกษา จะมีระเบียบเรื่องการรับน้องแตกต่างกันไป ส่วนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาการรับน้องก็คือเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี
การศึกษา มหาวิทยาลัยก็จะมีประกาศก าหนดวันให้มีการรับน้อง และมีข้อห้ามการรับน้องก็คือ ห้ามรับน้องภายนอก
มหาวิทยาลัย และห้ามท าร้ายร่างกายจิตใจของรุ่นน้อง ส่วนของน้องเป็นสิทธิ์ในการจะเช้าร่วมการรับน้องหรือไม่ไม่มี
การบังคับ  และมหาวิทยาลัยก็มีบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ด้วยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พ.ศ. 2554 

ข้อ 10 นักศึกษาต้องเรพสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของอาจารย์เจ้าหน้าที่หรือของผู้อ่ืน ประพฤติตน 
ให้อยู่ในความชื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุกโอกาส 
ไม่กระท าการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพหน้าที่ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคามทางเพศ 

ข้อ 13นักศึกษาต้องมีความชื่อตรง ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่แสดงอาการดูหมื่นเหยียดหยาม
ผู้อ่ืน มีมารยาทอันดีงาม ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อช่อเสียง และ
เกียรติคุณของตน หมู่คณะ  ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 29  นักศึกษาต้องไม่ประพฤติละเมิดกฎหมายข้านเมืองจนต้องโทษในคดีอาญาโดยค าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งลักษณะความผิดต้องไม่เป็นที่
เสื่อมเสียแก่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 
ในส่วนของบทลงโทษตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ 6 สถาน 

กล่าวคือ เป็นโทษเล็กน้อยสามารถลงโทษได้ทันที่ 2 สถานคือ  โทษไม่ร้ายแรง วิธีการลงโทษก็คือ ตักเตือน และการ
ภาคทัณฑ์ และท าทัณฑ์บนไว้ ส่วนโทษร้ายแรงการลงโทษมี 4 สถาน คือ พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 
ปีการศึกษา ระงับการแสดงผลการศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา  ให้พ้นสภาพนักศึกษา หรือโทษอ่ืน ๆ 

การกระท าผิดเกี่ยวกับรับน้องถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเนื่องจากฐานความผิดเกิดจากการละเมิด
ระเบียบค าสั่งของมหาวิทยาลัย การท าร้ายร่างกายจิตใจของผู้อ่ืนเป็นการลงโทษ จึงเริ่มตั้งแต่พักการศึกษา 1  
ภาคการศึกษาเป็นต้นไป ซึ่งอาจถึงการถูกให้ออกหรือไล่ออก แล้วแต่กรณีการกระท าผิดว่ามีความรุนแรงมากน้อย
เพียงใด 

จากข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครองเด็ก หรือแม้แต่
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ตาม การเข้าไปละเมิดทางร่างกายจิตใจของผู้อ่ืน ถ้าในกรณีนี้ก็ต้องหมายถึงรุ่นน้อง 
กฎหมายบัญญัติโทษไว้ค่อนข้างรุนแรง ก็คือมีโทษถึงขั้นจ าคุก และกรณีเป็นระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก็ต้อง
ได้รับโทษถึงขั้นพักการศึกษา ให้ออก หรือไล่ออก ถ้าสมมุติฐานว่าการรับน้องมีกรณีมีการท าร้ายร่างกายจิตใจ
ดังกล่าวขึ้นจริง ผู้ที่กระท าที่ต้องรับโทษทางกฎหมายแล้ว ก็ต้องรับโทษจากมหาวิทยาลัยด้วย ถึงแม้ผู้กระท าจะกล่าว
อ้างว่าเป็นประเพณี เป็นความยินยอมของรุ่นน้องก็ตาม ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรับน้องต้องใช้ความระมัดระวัง ท าความเข้าใจทีมงาน ให้ทุกคนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมรับน้อง เคารพสิทธิเสรีภาพ เคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เคารพในกฎหมาย ระเบียบของ
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สถานศึกษา กิจกรรมรับน้องใหม่ก็จะพบกับความส าเร็จและทุกฝ่ายก็จะมีความสุขที่เกิดจากการได้ท ากิจกรรมนี้
ร่วมกัน 
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