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หัวข้อศึกษา กระบวนการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในโรงเรียน กรณีศึกษา 
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ศึกษาสงเคราะห์, เด็กด้อยโอกาส 

ผู้ศึกษา นางสาววิมลวรรณ จะตุรัส รหัสนักศึกษา 03540182 
ภาควิชา มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์เอกรินทร์ พ่ึงประชา 
ปีการศึกษา 2557   
จ านวนหน้า 109 หน้า 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษากระบวนการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในโรงเรียน
โดยมีกรณีศึกษา คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งในภาคใต้ เพ่ือศึกษาการใช้ระเบียบวินัยในการ
ควบคุมและดูแลเด็กของโรงเรียนประจ าแบบศึกษาสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับเด็กด้อยโอกาส
โดยเฉพาะและศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเด็กภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโรงเรียนโดยใช้
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและครู และใช้การ
สังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของเด็ก  

ผลจากการศึกษาพบว่า โรงเรียนใช้ระเบียบวินัย 2 ส่วนในการเข้าไปจัดการกับวิถีชีวิตของ
เด็ก คือ กฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาและกฎระเบียบเกี่ยวกับหอพัก ในการบังคับใช้กฎระเบียบและ
การปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย โรงเรียนประจ าจะใช้การก าหนดกิจกรรมเป็นตารางเวลาเพ่ือควบคุม
และจัดการให้เด็กกระท ากิจกรรมที่ก าหนดในเวลาและพ้ืนที่ที่ก าหนด เป็นการปลูกฝังซ้ าๆ โดยมีการ
ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนท าให้วาทกรรมเรื่องระเบียบวินัยมีอิทธิพลต่อความคิดและการ
ปฏิบัติตนของเด็ก แต่ที่ใดมีอ านาจที่นั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืน ความสัมพันธ์เชิงอ านาจเปิดพ้ืนที่ให้มี
การช่วงชิงอ านาจได้ตลอดเวลาซึ่งการพิจารณาว่าการกระท าใดที่ถือเป็นการต่อต้านขัดขืนนั้นให้
ความส าคัญกับแรงจูงใจมากกว่าผลลัพธ์ กระบวนการปรับตัวของเด็กภายใต้ระเบียบวินัยของโรงเรียน
เหล่านี้ เด็กส่วนมากจะใช้วาทกรรมการเป็นเด็กดีที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็น
ทุนในการต่อรองเพ่ือให้รับสิทธิ์พิเศษบางประการ ในขณะที่หลังฉากที่มีการลักลอบละเมิดกฎเกณฑ์
ต่างๆ 
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กิตติกรรมประกาศ 

การท าสารนิพนธ์เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัย มิใช่เพียงต้องค้นหาเรื่องที่
สนใจแต่รวมไปถึงการประเมินขีดความสามารถและข้อจ ากัดของตัวเอง ขอขอบคุณอาจารย์เอกรินทร์
ทีเ่ป็นทีป่รึกษาส าหรับทุกค าแนะน าท่ีพยายามไม่ครอบง าความคิดของผู้ศึกษาและให้อิสระกับการวาง
รูปแบบงานด้วยตนเองอย่างเต็มที่ การให้ข้อเสนอแนะและการชี้จุกบกพร่องที่ผู้ศึกษามองไม่เห็น 
ขอบคุณที่ดูแลตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีเป็นอย่างสูงคะ่  

ขอบคุณทุกคนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่เป็นพ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คุณครูทุกท่านและน้องๆ ทุกคนส าหรับน้ าใจและความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล 

 ขอบคุณพ่อกับแม่ทีใ่ห้อิสระลูกอย่างเต็มที่ตั้งแต่ให้ลูกเรียนตามท่ีสนใจและให้ความช่วยเหลือ 
เป็นทั้งที่ปรึกษาและก าลังใจจนกระท่ังท าสารนิพนธ์เล่มนี้เสร็จ  

 ขอบคุณเพ่ือนๆ เอกมนุษย์ที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตลอด 4 ปีที่ท าให้รู้ว่าเราไม่ได้เผชิญความ
ทุกข์เพียงล าพัง ขอบคุณเบส ปอนด์ โมมิจิ ป้ายี เก๋กิ แนนหมี บีเอ็มส าหรับสีสันที่สนุกสนานในชีวิต
มหาวิทยาลัย รักนะ 

สาขามานุษยวิทยานี้เปลี่ยนมุมมองความคิดหลายๆ อย่างของผู้ศึกษา ประสบการณ์ที่ได้จาก
การวิพากษ์ถกเถียงในห้องเรียนและการลงพ้ืนที่ภาคสนามแต่ละครั้งล้วนเป็นประสบการณ์แปลกใหม่
ที่เชื่อว่าคงหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ นอกจากจะท าให้รู้ว่าโลกนี้กว้างแค่ไหนยังพยายามสอนให้
ยอมรับและเข้าใจถึงความแตกต่างในสังคม  

และขอบคุณตัวเองที่อดทนและพยายามกับทุกสิ่งทุกอย่างจนผ่านพ้นมาได้.   
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บทที่ 1 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ระเบียบวินัย คือ การฝึกฝนให้ผู้คนท าตามกฎระเบียบหรือการฝึกฝนในระดับพฤติกรรมโดย
ใช้บทลงโทษส าหรับผู้ที่ขัดขืน การควบคุมพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์การฝึกฝนหรือการ
ท ากิจกรรมทั้งทางจิตใจและร่างกายท าให้บุคคลสามารถรักษากฎระเบียบในกลุ่มของเขาได้ (Oxford 
Advanced Learner's Dictionary, 2014) 

จากนิยามดังกล่าวท าให้เห็นว่า ระเบียบวินัยนั้นเป็นการฝึกให้ผู้คนอยู่ภายใต้กรอบที่ก าหนด 
เป็นกระบวนการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่แรกเกิดโดยสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและ
สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวินัยและการลงโทษจะเน้นหนักไปทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่กระท าความผิดในคุก 
เช่น งานเขียนของมิแชล ฟูโกต์ (1991) เรื่อง “Discipline And Punish” งานของสายพิณ ศุพุทธ-
มงคล (2542) เรื่อง “คุกกับคน: อ านาจและการต่อต้านขัดขืน หรืองานของชาญชัย นิ่มสมบุญ (2556) 
เรื่อง “ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้ต้องขังกับเรือนจ าผ่านการจัดสวัสดิการ เนื่องจากคุกเป็น
สถาบันอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ผู้ต้องขังถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจึงควรกันออกมาจากสังคมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองว่ามิใช่เพียงแต่คุกเท่านั้นที่เป็นสถานที่ในการจัดการกับพฤติกรรม
ของคนแต่โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนประจ าก็มีการจัดการกับตารางกิจกรรมของเด็กตลอด 24 
ชั่วโมง มีพ้ืนที่เฉพาะในการท ากิจกรรมแต่ละอย่างเช่นเดียวกัน เห็นได้จากงานศึกษาของ Austin 
Lewis (1895) เรื่อง “School Discipline” หรือบทความของ Jason P. Nance (2014) เรื่อง 
“School surveillance and the fourth amendment” ที่เป็นงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการให้เด็ก
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของระเบียบวินัยโดยการเฝูาจับตาดูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กไม่ให้ผิดไป
จากบรรทัดฐานของสังคม  

ในขณะที่งานศึกษาเรื่องโรงเรียนของไทยจะเน้นเรื่องปัญหาของเด็ก รวมไปถึงมุมของที่ครูมี
ต่อเด็ก เช่น งานวิจัยของกรองกาญจน์ น้อยประชาและคณะ (2545) เรื่อง “ปัญหาของนักเรียน
ประจ าในโรงเรียนประจ าแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา (ศึกษากรณีโรงเรียนจุฬาภรณราช
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วิทยาลัย)” หรือในงานศึกษาของเพ็ญศรี รอดเกิด (2532) เรื่อง “การศึกษาทัศนคติของครูที่มีต่อ
พฤติกรรมเด็กที่เป็นปัญหา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูฝุายปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต
การศึกษา 7” เป็นต้น งานศึกษาเหล่านี้มองว่าโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการจัดระเบียบและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กซ่ึงหากขาดการจัดการที่ดีจะท าให้เด็กกลายเป็นปัญหาสังคม ผู้วิจัยมองว่างานศึกษา
เหล่านี้ยังขาดมุมมองของเด็กซึ่งเป็นผู้ที่ถูกจัดการให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบและการจัดการต่างๆ ของ
โรงเรียน เด็กแต่ละคนมีที่มาและพ้ืนเพครอบครัวที่แตกต่างกันย่อมมีการปรับตัวภายใต้กฎเกณฑ์ของ
ระเบียบวินัยที่แตกต่างกันจึงต้องการศึกษาต่อยอด 

การที่เด็กต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประจ าท าให้ต้องห่างจากครอบครัวและเวลาส่วนใหญ่ต้อง
อยู่ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนตลอดเวลา เพราะกฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการควบคุมให้เด็ก
ที่มาจากครอบครัวที่หลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้ กฎระเบียบจึงมีหน้าที่ส าคัญในการก าหนด
พฤติกรรมว่าสิ่งใดสามารถท าได้และสิ่งใดเป็นข้อห้าม โดยมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝุาฝืนเพ่ือเป็น
ตัวอย่างต่อคนที่ยังมิได้ลงมือกระท าและแก้ไขให้ผู้ที่ฝุาฝืนนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

อีกทั้งเด็กในโรงเรียนประจ าแต่ล่ะแห่งก็มีความแตกต่างกัน เช่น โรงเรียนประจ าในรูปแบบ
เอกชนก็มีกฎเกณฑ์และนักเรียนในรูปแบบหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเด็กเหล่านั้นมักเป็นเด็กจาก
ครอบครัวที่มีฐานะดีในสังคม ต่างจากเด็กในโรงเรียนประจ าแบบศึกษาสงเคราะห์ซึ่งเป็นเด็กที่ตกอยู่
ในสภาวะยากล าบากที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ เด็กเหล่านี้จึงมีทุนทางสังคมในการต่อรองต่างจาก
เด็กในโรงเรียนประจ าแบบเอกชน 

จากพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่จัดการศึกษาภาค
บังคับแก่พลเมืองไทย โดยให้เด็กทุกคนที่มีอายุย่างเข้า 8 ปี ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถม ภายหลัง
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2478 มีการระบุถึงเด็กที่ได้รับการยกเว้น
การศึกษาภาคบังคับไว้ 4 ประเภท คือ เด็กที่บกพร่องในส่วนร่างกายหรือก าลังความคิดหรือเป็นโรค
เรื้อรังหรือโรคติดต่อ, เด็กที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนประถมศึกษา, เด็กที่ต้องหาเลี้ยงบิดามารดาซึ่ง
ทุพพลภาพและไม่มีผู้ อ่ืนเลี้ยงดูแทน และเด็กที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะเรียนอยู่ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ผลจากข้อยกเว้นดังกล่าวท าให้เด็กจ านวนมากกลายเป็นเด็กด้อยโอกาส1 ในการเข้ารับ
                                                           
1   เด็กด้อยโอกาสในบริบทของการให้การบริการการศึกษา หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่
ประสบปัญหาหรือตกอยู่ในภาวะยากล าบาก หรืออยู่ในสภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป จ าเป็นต้องให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องสมกับวัย สามารถ
บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้  (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 
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การศึกษาและเพ่ือให้ เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้น แล้วเสร็จเป็นครั้งแรกในปี 
พ.ศ.2496 (กรมสามัญศึกษา, 2524: 85 อ้างถึงใน อรวรรณ ธนะราช, 2547: 1) 

ในปัจจุบัน เด็กท่ีจะได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวจะต้องเป็นเด็กที่มีคุณสมบัติพิเศษ
หรือตกอยู่ ในสภาวะที่ได้รับการพิจารณาว่าสุ่มเสี่ยงต่อการด าเนินชีวิต แบ่งตามทัศนะของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็น 10 ประเภท คือ การถูกบังคับให้ขายแรงงาน, การถูกท าร้ายทารุณ, อาศัย
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางเพศ, เด็กเร่ร่อน, เด็กในชนกลุ่มน้อย, เด็กที่มีปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด, เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ, เด็กยากจนเป็นพิเศษ, เด็กใน
สถานพินิจ ฯลฯ โดยโรงเรียนจะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
และสังคมให้เด็กได้รับการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ (ส านักนโยบายและแผนการศึกษา
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แต่ละแห่งจะถูกจัดตั้งขึ้นตามสภาพปัญหาของชุมชนนั้นๆ ในช่วง
เวลาหนึ่งเพ่ือรองรับเด็กด้อยโอกาสแต่ล่ะกลุ่ม โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้เป็นโรงเรียนประจ า
ในกองศึกษาสงเคราะห์แห่งแรกของภาคใต้และเป็นโรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานของโรงเรียนในกอง
ศึกษาพิเศษ มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ าแบบสหศึกษาที่รับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถิติของนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้
พบว่าเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว ทั้งปัญหาความยากจนและปัญหาจากการ
หย่าร้างของครอบครัวท าให้เด็กไม่มีผู้อุปการะ รวมไปถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนที่ท าให้ผู้ปกครอง
ตัดสินใจส่งเด็กมาอยู่ในโรงเรียนประจ าเพ่ือตัดขาดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี โรงเรียนมีการเรียนการ
สอนวิชาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปและมีวิชาชีพเสริม เช่น การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ คหกรรมและงานฝีมือ
ต่างๆ มีนักเรียนทั้งหมดรวม 549 คน และมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการครู ครูพ่ีเลี้ยงและครูอัตราจ้าง
รวมทั้งหมด 61 คน (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, 2556) 

เนื่องด้วยทิศทางการพัฒนาการศึกษาสงเคราะห์ตามปรัชญาตั้งแต่แรกเริ่มมีเจตนารมณ์ที่
ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกันทุกฝุายคือ การจัดการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพพ้ืนฐานได้เพ่ือลดภาระ
ของครอบครัว เ พ่ือสร้างผู้น าชุมชนและเพ่ือสร้างผู้ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ (บัญชร จันทร์ดา, 2553) นอกจากให้การศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพแล้วยังมีการ
จัดการกับเด็กโดยการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคม เพราะวินัยมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ เห็นได้จากการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมวินัย
ให้กับคนในชาติดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชประทานแก่นักเรียนนายร้อย
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พระจุลจอมเกล้า วันที่ 24 เมษายน 2517 ว่า “ระเบียบในการท างานนี้จ าเป็นต้องมีคือวินัยนั่นเอง ถ้า
ไม่มีวินัยท าอะไรก็จะเปะปะๆ ไปหมด แม้ในห้องเรียนจะไม่ได้สอนว่าวิชานี้ๆ ต้องมีวินัย แม้จะไป
สังสรรค์กันไปเล่นกีฬา ไปพัฒนาชนบทก็ตามต้องมีวินัยทั้งนั้น ถ้าไม่มีวินัยงานนั้นมีหวังล้มเหลวหรื อ
ยิ่งไปกว่านั้นงานนั้นอาจจะมีหวังท าลายส่วนรวมก็ได้ ถ้าไม่มีวินัย ขาดความรู้หน่อยอาจจะยังดีกว่า
ขาดวินัย .... ” (ปองบุญญ์ สร้อยเงิน, 2546) 

ความมีวินัยที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ขัดกับนิสัยของคนไทย เพราะหากพิจารณาจากพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 บัญญัติค าว่า “ไทย” แปลว่า ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส 
คนไทยจึงเป็นคนที่รักอิสระจึงมีค ากล่าวว่า “ท าอะไรได้ตามใจคือ ไทยแท้” ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน
พฤติกรรมทั่วไป คือ การท างานทีเล่นทีจริง ไม่ตรงต่อเวลา การไม่เคารพกฎเกณฑ์ เป็นต้น (เพ่ิงอ้าง, 
2546) นอกจากนี้ระเบียบวินัยยังถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ท าให้เด็กไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ ขาด
อิสรภาพทั้งในการคิดและการกระท า จนเกิดเป็นความอึดอัดและกดดัน ดั่งเช่นงานเขียนของเยาวชน
อย่างเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เรื่อง "ให้เธอไว้อ่านเล่น: ค าประกาศความเป็นไทในโรงเรียน" ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเรียกร้องอิสรภาพของเด็กๆ เช่น การออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิในการจัดการกับร่างกาย
ของตนเองโดยเฉพาะเรื่องการไว้ทรงผมและการแต่งเครื่องแบบนักเรียน  หรือในกรณีที่มีการยกเลิก
การลงโทษโดยการตีนักเรียนและก าหนดให้มีการลงโทษได้เพียง 4 วิธี คือ การว่ากล่าวตักเตือน การ
ท าทัณฑ์บน การตัดคะแนนความประพฤติและการท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) เนื่องจากมองว่าเป็นการกระท าที่โหดร้าย แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการ
ลงโทษด้วยการตี ซึ่งท าให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่า “ไม้เรียวสามารถสร้างคนดีได้” 
เพราะจะท าให้เด็กหลาบจ า  

การเรียกร้องหรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบางอย่างเกิดจากการตระหนักถึงเรื่องสิทธิของ
บุคคล โดยความคิดเรื่องสิทธิของคนไทยนั้นมีความเชื่อมโยงกับประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ไทยเป็นส าคัญเพราะสิทธิมีความเกี่ยวพันกับหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ ที่จะกระท าต่อผู้อ่ืนในสังคม สิทธิ
จึงตกอยู่ภายใต้อ านาจของวัฒนธรรม (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2549) วัฒนธรรมจะเป็นตัวก าหนดว่า
เราจะสามารถท าสิ่งใดได้บ้าง หรือกล่าวคือ เรามีสิทธิในการกระท าสิ่งต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด สิ่ งที่
เห็นได้ชัดในสังคมไทยคือการให้ความเคารพผู้อาวุโส ทั้งการให้เกียรติผู้ที่มีอายุหรือต าแหน่งที่สูงกว่า 
โดยเฉพาะผู้ที่เข้าถึงความรู้เฉพาะทาง เช่น หมอ ครูหรือพระสงฆ์ว่าเป็นเจ้าขององค์ความรู้บางอย่าง 
การแสดงออกของผู้น้อยที่มีต่อบุคคลเหล่านี้จึงต้องมีความนอบน้อม  

ระเบียบวินัยเองก็เป็นวาทกรรมรูปแบบหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นเพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคม 
ซึ่งวาทกรรมที่เป็นผลผลิตของระบบอ านาจนี้ก็มีกลไกในการปิดกั้นอิสรภาพทางความคิด มิใช่เพียงแต่
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การคิดต่างแต่รวมไปถึงการปิดโอกาสในการตั้งค าถามกับสิ่งต่างๆ ท าให้เกิดความอึดอัดและน าไปสู่
การต่อต้านขัดขืน ท าให้เกิดกระบวนการไหลเวียนของอ านาจระหว่างนักเรียนกับกฎระเบียบของ
โรงเรียน  

ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสถาบันครอบครัวในการ
ผลิตซ้ าวาทกรรมหลักของสังคม เช่น “การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้ไม่เป็นภาระของสังคม เด็กทุก
คนจึงต้องเข้ารับการศึกษา” (บัญชร จันทร์ดา, 2553) โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ๆ ปลูกฝังให้มนุษย์รู้จัก
ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์และค่านิยมต่างๆ ผ่านวิธีการควบคุมและลงโทษในการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และการยกย่องหรือให้คุณค่ากับผู้ที่ปฏิบัติตามค าสั่ง โดยเฉพาะโรง เรียนประจ าที่มีกฎระเบียบที่
เข้มงวด ตั้งแต่การที่เด็กทุกคนต้องตื่นนอนในเวลา 05.00 น. ของทุกวันเพ่ือท าธุระส่วนตัวและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการท ากายบริหารในเวลา 05.30 น. การเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพ่ือไป
รับประทานอาหารในแต่ล่ะมื้อ รวมไปถึงการก าหนดเวลาเข้า-ออกเรือนนอนที่ชัดเจน ฯลฯ  

การต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียนประจ าย่อมจะท าให้เห็นถึงกระบวนการ
ต่อรองของนักเรียน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น เรื่องการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิง ซึ่งให้สภา
นักเรียนยื่นเงื่อนไขต่อโรงเรียนว่าหากเด็กคนใดมีความประพฤติดีก็จะได้รับอนุญาตให้ไว้ผมยาวได้ 
เป็นต้น นอกจากนี้ การต่อต้านกฎระเบียบของโรงเรียนยังถูกแสดงออกมาในรูปแบบการบ่น การ
นินทา การแกล้งปุวยเพ่ือให้ได้ออกนอกบริเวณโรงเรียน การลาเพ่ือไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
หรือการลาออกที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับที่จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านี้ ดังที่ James C. Scott 
ได้กล่าวไว้ว่า “แนวคิดของเขาพยายามจะชี้ให้เห็นพ้ืนที่ของการกระท าทางการเมืองที่เคยถูกมองว่าไม่
เคยมีตัวตน อันที่จริง การขัดขืน ไม่ยอมท าตามและแทคติคอ่ืนๆ ที่ประชาชนใช้เมื่อต้องเผชิญกับ
อ านาจที่โหดเหี้ยมหรือเผด็จการนั้น บ่อยครั้งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทั่วโลกนี่คือเครื่องมือทาง
การเมืองเท่าท่ีประชาชนพอจะหาได้” (เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2553)  

ด้วยเหตุดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษากระบวนการต่อรองของ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโรงเรียนระหว่างครูกับนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันรวม
ไปถึงกระบวนการที่เด็กใช้ในการต่อรองกับระเบียบวินัยที่เคร่งครัดของโรงเรียน  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือท าความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนเป็นสถาบันที่
ส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมต่างๆในสังคมให้กับเด็ก 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการของโรงเรียนที่ใช้ระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือในการควบคุม 
และดูแลเด็ก  
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3. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเด็กภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโรงเรียน                 

ทั้งกระบวนการต่อรองและการต่อต้านขัดขืน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ในแต่ล่ะวันเราด าเนินชีวิตภายใต้วาทกรรมต่างๆ มากมาย รับรู้และเข้าใจโดยไม่เคยตั้งค าถาม
หรือสงสัย ระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังว่าต้องมีเพ่ือให้สังคมไม่วุ่นวายและท าให้กิจการทุกอย่าง
ประสบผลส าเร็จ โดยระเบียบวินัยจะเข้าไปจัดการกับร่างกายของปัจเจกท าให้กลายเป็นร่างกายที่เชื่อ
ฟัง แต่ที่ใดมีอ านาจที่นั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืน แม้ระเบียบวินัยจะมีอ านาจในการควบคุมแต่คน
ธรรมดาสามัญหรือเด็กก็มีกระบวนต่อรองหรือต่อต้านกับอ านาจนี้เช่นกัน 

ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษากระบวนการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโรง เรียนซึ่ง
อ านาจในโรงเรียนในทัศนะของผู้วิจัย คือ กฎระเบียบของโรงเรียนที่ถูกน ามาใช้โดยมีอาจารย์เป็นผู้
ควบคุม ในโรงเรียนประจ าจะมีการก าหนดตารางเวลาส าหรับท ากิจกรรมไว้ตายตัว ตั้งแต่การตื่นนอน 
ท ากายบริหาร ท าเวรกองกลาง รับประทานอาหารและการเข้านอน ซึ่งจะศึกษาโดยวิธีการลง พ้ืนที่
ภาคสนามที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้ โดยมีกลุ่มเปูาหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครู
และบุคคลากรอ่ืนๆในโรงเรียน เพ่ือสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของเด็กและอาจารย์ว่ามี
ปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบใดบ้าง  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

            1. สามารถเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าความ
เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจอื่นๆ ในสังคม 

            2. ท าให้ทราบกระบวนการปรับตัวของเด็กภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด เพ่ือให้เห็นว่ากลไก
ของอ านาจที่ควบคุมและจัดการวิถีชีวิตของเราอยู่นั้นทรงพลังเพียงใดและผลที่ได้รับจากการเชื่อฟัง
หรือต่อต้านขัดขืนจะเป็นอย่างไร 
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ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

  การศึกษาเรื่อง กระบวนการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโรงเรียนกรณีศึกษา 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งในภาคใต้  เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 เป็น
เวลา 10 เดือน โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

ช่วงเวลา แผนการด าเนนิงาน 

สิงหาคม –  กันยายน 2557 วางโครงร่างการศึกษาเฉพาะบุคคล 

        - สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจและ
การต่อรองทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมและเอกสารต่างๆ 

        - ก าหนดขอบเขตการศึกษา/ระยะเวลา/สถานที่/ก าหนด
วิธีการวิจัย/ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย/ตั้งสมมติฐานการ
วิจัย/ก าหนดทฤษฎีและประโยชน์ของงานวิจัย 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 ส่งโครงงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ์ 

ธันวาคม 2557 – พฤษภาคม 
2558 

ลงพื้นที่ภาคสนาม 

        - สังเกตการณ์อย่างไมม่ีส่วนร่วม 

        - สัมภาษณ์เด็ก, ครูและบุคลากรอ่ืนๆในโรงเรียน 

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ในงานวิจัยเรื่องนี้จะแบ่งหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ วรรณกรรม
ที่เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดของมิแชล ฟูโกต์เรื่องวาทกรรมที่เป็นปฏิบัติการ
ของความรู้และอ านาจ โดยมีระเบียบวินัยเป็นปฏิบัติการจากวาทกรรมที่เข้าไปกระท าต่อร่างกายของ
ปัจเจกและวรรณกรรมที่เป็นงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดและเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูล  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี  

 ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ มิแชล ฟูโกต์ ในการศึกษาเรื่องกระบวนการต่อรองของความสัมพันธ์
เชิงอ านาจภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยน ามาใช้ 2 แนวคิดคือ แนวคิดเรื่อง
วาทกรรม ซึ่งเป็นกรอบความคิดและเป็นตัวก าหนดความประพฤติของเด็กและแนวคิดเรื่องระเบียบ
วินัยซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุมและจัดการกับชีวิตประจ าวันของเด็ก 

วาทกรรรม 

มิแชล ฟูโกต์ (Michel Foucault, 1926-1984) เป็นชาวฝรั่งเศส ที่เกิดในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เพ่ิงสิ้นสุดลง งานของฟูโกต์เม่ือเทียบกับงานของเวเบอร์และส านักแฟรงค์เฟิร์ตต่างก็มีจุดร่วม
เช่นเดียวกันในการให้ความสนใจเกี่ยวกับการก่อร่างและพัฒนาการของรูปแบบต่างๆ ของความมี
เหตุผลในวัฒนธรรมตะวันตกตลอดจนผลกระทบของมัน เนื่องจากฟูโกต์และพวกเขาเกิดในกลุ่มคนรุ่น
ที่เติบโตขึ้นมาบนฐานการวิเคราะห์สองแบบ คือ ทางหนึ่งมองว่าอัตบุคลคลเป็นผู้กระท าการ มีเสรีใน
การคิดและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ส่วนในอีกทางหนึ่งก็ให้ความส าคัญกับแง่มุมทางเศรษฐกิจว่าเป็น
ตัวก าหนดสุดท้าย (แบรี่ สมาร์ท แปลโดยจามะรี เชียงทองและสุนทร สุขสราญจิต, 2555)  

งานของฟูโกต์และนักคิดในยุคนั้นได้รับอิทธิพลมาจากนักคิด 3 คน ที่ตระหนักถึงการด ารงอยู่
ของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับอ านาจ คนแรกคือ คาร์ล มาร์กซ์ เรื่องกรอบความคิดต่างๆที่
สัมพันธ์กับอ านาจทางเศรษฐกิจ คนที่สองคือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความ
ปรารถนากับความรู้ คนสุดท้ายคือ นิตเซ่ เรื่องการตีความมุมมองของกระฎุมพีในกระบวนการผลิต 
แต่งานของฟูโกต์ต่างจากงานของคนเหล่านี้ในด้านการให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ท้องถิ่นมากว่า
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ปรากฏการณ์ระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะเปิดเผยความรู้ที่เคยถูกกดไว้ แต่มิได้เพ่ือหา 
“ทฤษฎีที่เป็นระบบ” และมองว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมิได้เกิดจากปัจจัยใดเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็คือ
อ านาจทางเศรษฐกิจ (เพ่ิงอ้าง, 2555) 

ฟูโกต์เป็นนักคิดที่ให้ความสนใจกับปฏิบัติการของอ านาจในระดับจุลภาค (Microphysics of 
power) ที่เป็นอ านาจในระดับที่คนเราควบคุมตนเอง โดยที่มีระบบของความจริงเป็นตัวก ากับควบคุม 
อ านาจจึงมิใช่สมบัติของผู้ที่มีอ านาจแต่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ของชุดความจริงต่างๆ (อานันท์ กาญ-
จนพันธุ์, 2555) ฟูโกต์ได้อธิบายถึง “ประวัติศาสตร์ระบบความคิดเชิงวิพากษ์” (critical history of 
thought) ที่ให้ความสนใจกับพัฒนาการในเชิงประวัติศาสตร์ของรูปแบบต่างๆของความเป็นเหตุเป็น
ผลและความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวกันอย่างใกล้ชิดและเป็นตัวกลางก่อให้เกิดความ
เป็นอัตวิสัยต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ งานของฟูโกต์เป็นการกระตุ้นให้
เกิดความเคลื่อนไหวต่อสู้เพ่ือสิทธิของชาวบ้านและคนด้อยสิทธิต่างๆในสังคม เช่น ผู้หญิง คนไข้ เกย์ 
นักโทษ เป็นต้น เพื่อล้มเลิกความคิดว่ามีความต่างระหว่างวัฒนธรรมสูง/วัฒนธรรมต่ า คนมีการศึกษา
มีเหตุผล/ชาวบ้านโง่เขลาไร้เหตุผล งานของศิลปินเป็นศิลปะ/งานของช่างไม่ใช่ศิลปะ การปฏิวัตินี้ท า
ให้ชาวบ้านที่ไม่ใช่ชนชั้นสูง คนธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น มี พ้ืนที่ในการ
แสดงความเป็นตัวเองจึงเกิดการให้คุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น มนุษย์ยอมรับในความต่างทาง
รสนิยม วิถีชีวิตมากขึ้น (ธีรยุทธ บุญมี, 2557) 

เนื่องจากอ านาจเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็น การท าความเข้าใจอ านาจจึงต้องมองผ่าน
ปฏิบัติการที่แสดงออกผ่านกลไกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า เทคนิควิธีในการจ าแนกแยกแยะ (Technology 
of Classification) ซึ่งเก่ียวข้องกับการนิยามความหมายต่างๆ ให้มีอ านาจในการบงการผู้คนให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย ร่างกายที่ยอมรับความจริงจากวาทกรรมหนึ่งจึงตกอยู่ภายใต้อ านาจของการนิยามความ
จริงตามวาทกรรมนั้น การรับเอาความคิดหรือความหมายว่าสิ่งใดเป็นความจริงคือการเปิดรับให้
ความคิดนั้นเข้ามายึดโยงเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและจิตใจของตนเอง (Embodiment) จนความคิด
ดังกล่าวมีอ านาจบงการบุคคลนั้นให้บังคับตัวเองโดยไม่รู้ตัว  

ฟูโกต์เปิดแนวทางการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรม (discourse) โดยมองว่าวาทกรรม 
คือ กรอบความรู้ ความคิด ความเชื่อของคนในสังคมแต่ละยุคสมัยที่ถูกสร้างขึ้นจากสถาบันทางสังคม
ต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ วาทกรรมจึงมีอ านาจใน
การก าหนดว่าสิ่งใดเป็นความจริง ความดีงาม ความถูกต้องรวมไปถึงความเป็นเหตุเป็นผลให้กับสังคม
นั้นๆ ส าหรับฟูโกต์แล้ว “สิ่งต่างๆ ไม่เคยมีมาก่อน จนกระทั่งเราพูดถึงมัน” หรือมนุษย์เป็นผู้ประกอบ
สร้างเรื่องต่างๆ ขึ้นมาและให้ความหมายหรือคุณค่ากับมัน การศึกษาเรื่องวาทกรรมจะท าให้เข้าใจถึง
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กระบวนการที่อ านาจแทรกซึมอยู่ในส่วนต่างๆของสังคม โดยเฉพาะอ านาจในโรงเรียนประจ าของรัฐ
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ๆ มีกฎระเบียบเคร่งครัดกว่าโรงเรียนทั่วไป ท าให้ เห็นถึงกระบวนการควบคุมและการ
จัดการอย่างชัดเจน อ านาจในทัศนะของมิแชล ฟูโกต์ มิได้มีเพียงอ านาจจากรัฐหรืออ านาจจาก
ศูนย์กลางเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจในระดับปัจเจกบุคคล เช่น หมอกับคนไข้ 
เจ้านายกับลูกน้อง คุณครูกับนักเรียน เป็นต้น อ านาจมีการหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุด 
อ านาจสามารถเป็นของผู้กระท าหรือผู้ถูกกระท าก็ได้ ดังนั้น มนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็มีอ านาจในการ
ต่อต้านขัดขืนเช่นกัน (ทองกร โภคธรรม, 2554)  

โรงเรียนจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ส าหรับศึกษาหาความรู้แต่ยังเป็นสถานที่ๆ ฝึกให้เราอยู่ใน
การควบคุมตั้งแต่ยังเด็กภายใต้วาทกรรมต่างๆ เด็กที่ไร้เดียงสาเกินกว่าจะรู้ว่าการกระท าหรือการคิด
แบบนั้นเป็นไปเพ่ือสิ่งใด เด็กจะเรียนรู้ว่าหากท าตามที่โรงเรียนหรือครูก าหนดก็จะได้รับความดี
ความชอบและเรียนรู้ว่าหากแหกกฎจะต้องถูกลงโทษ การปลูกฝังแบบซ้ าไปซ้ ามานี้ยาวนานจน
กลายเป็นแบบแผนที่ถูกต้องของสังคมซ่ึงจะติดตัวเด็กไปจนกระทั่งเติบโต 

ในอดีตนั้น อ านาจจะถูกพิจารณาในแง่ของปริมาณเท่านั้น แท้ท่ีจริงแล้วด้านที่ส าคัญที่สุดของ
อ านาจคือคุณภาพ ก าลังหรือความรุนแรงคือ อ านาจที่มีคุณภาพต่ าเพราะไม่มีความยืดหยุ่น เป็น
อ านาจที่ใช้ส าหรับการลงโทษหรือบังคับให้ผู้อ่ืนท าตามความต้องการของตนโดยไม่ค านึงถึงความ
สมัครใจ การใช้ก าลังจึงเป็นอ านาจที่จะท าให้เกิดการต่อต้าน เงินตราหรือความมั่งคั่งเป็นอ านาจที่มี
ความยืดหยุ่นมากกว่าก าลัง เราให้เงินเป็นเครื่องตอบแทนถ้าเขาท าตามท่ีเราอยากให้ท า แต่อ านาจที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดที่สามารถชักจูงให้คนท าด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็ด้วยการใช้ความรู้
หว่านล้อม เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติให้ เป็นไปตามต้องการ ความรู้จึงเป็นอ านาจที่ใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายและรอบด้านมากท่ีสุด ผู้ที่มีอ านาจสูงสุด คือ ผู้ที่รู้จักผสมผสานอ านาจทั้งสาม
อย่างนี้เข้าด้วยกัน และเลือกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ (ขุนทอง ลอเสรีวานิช, 
2535) 

นอกจากนี้ความรู้ยังเป็นแหล่งที่มาของอ านาจซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากก าลังและความ
มั่งคั่ง ในขณะที่ก าลังเป็นสมบัติของผู้แข็งแรงเท่านั้นและความมั่งคั่งก็ถูกจ ากัดอยู่ในแวดวงคนร่ ารวย 
ความรู้กลับเป็นสิ่งที่แม้แต่คนอ่อนแอหรือคนยากจนก็สามารถเป็นเจ้าของได้ และการที่ใครๆ ก็
สามารถเป็นเจ้าของความรู้ได้นี้เอง ท าให้ผู้มีอ านาจในทุกระดับในสังคมพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะ
ควบคุมปริมาณ คุณภาพและกระบวนการจ าหน่ายจ่ายแจกความรู้ให้คงไว้ในก ามือของตน แก่นแกน
การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอ านาจที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบันนี้ ก็คือการแย่งชิงการเป็นผู้ควบคุมความรู้
นั่นเอง ดังเช่น แพทย์ในอดีตเป็นกลุ่มคนที่ครอบครองความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ เวลาสั่งยาก็จะสั่ง
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เป็นภาษาลาตินที่คนไข้ไม่เข้าใจ สิ่งตีพิมพ์ทางการแพทย์จะเผยแพร่อยู่ในเฉพาะวงการแพทย์ 
ประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาสจะรับรู้ (เพ่ิงอ้าง, 2535) แต่ในยุคปัจจุบัน คนไข้มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ ได้ เท่าๆ กับแพทย์ เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ เหล่านั้นได้โดยง่ายทั้ งทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การถกเถียงรวม
ไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อความรู้ที่เคยถูกผูกขาดไว้เฉพาะในหมู่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแพร่กระจาย
ออกไป อ านาจที่เคยรวมศูนย์อยู่กับผู้ที่ผูกขาดความรู้ก็เคลื่อนย้ายออกจากศูนย์กลางของอ านาจด้วย
และเกิดการหมุนเวียนของอ านาจ อ านาจจึงกลายเป็นสิ่งที่แพร่กระจายอยู่ทุกทิศทางและทุกระดับชั้น
ของสังคม  

ระเบียบวินัย 

ฟูโกต์มองว่า “ระเบียบวินัย” เป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคมที่เกิดจากการสร้างวาท
กรรม (discourse) ขึ้นมาจัดระเบียบให้คนในสังคมอยู่ภายใต้กฎระเบียบหรือบรรทัดฐานเดียวกันและ
มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม (ธีรยุทธ บุญมี, 2557) แต่ระเบียบวินัยส าหรับคนใน
วงการต่างๆ อาจผิดแผกแตกต่างกันได้ การกระท าอย่างเดียวกันในวงการหนึ่งอาจถือเป็นความผิดใน
วงการหนึ่งแต่ในอีกวงการหนึ่งอาจถือว่าไม่ผิด เช่น ข้าราชการครูที่ถือเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีของ
ศิษย์จะมีความเคร่งครัดมากกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ไม่สามารถเล่นการพนันทุกชนิดได้ แม้
จะเป็นการพนันที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถือว่าผิดวินัย แต่ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถเล่นการพนัน
ที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ถ้าไม่หมกมุ่นจนเกินไปก็ไม่ถือว่าผิดวินัย (ปฏิญญา ผ่องวิญญาณ. 2541) ดังนั้น 
ระเบียบวินัยจึงเป็นกฎระเบียบข้อบังคับในกลุ่มหรือองค์กรหนึ่งๆ ที่มีการก าหนดบทลงโทษที่แตกต่าง
กันออกไป ซึ่งการลงโทษจะมีหลายระดับ เช่น การตักเตือน การต าหนิ การพักงาน การลดต าแหน่ง
และการไล่ออก 

ในงานเขียนของมิแชล ฟูโกต์ เรื่อง Discipline And Punish (1991) กล่าวถึง ก าเนิดของ
ระเบียบวินัยและการลงโทษไว้ว่า ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การก่ออาชญากรรมทุกประเภทถือเป็นการ
ประทุษร้ายต่อกษัตริย์โดยตรง การลงโทษจึงเป็นสิทธิและอ านาจของกษัตริย์โดยตรงที่จะแก้แค้น การ
ทรมานและประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชนจึงเป็นการประกาศเตือนให้ประชาชนรับรู้ว่าการกระท า
ของพวกเขาสามารถถูกตอบโต้ด้วยอ านาจที่เหนือกว่าและพวกเขาไม่อาจควบคุมได้ แม้ว่าการลงโทษ
ต่อหน้าสาธรณชนจะท าให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัว แต่ก็อาจเป็นชนวนเหตุให้เกิดการต่อต้านได้
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์หรือมีการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ภายหลังจากการ
ปฏิวัติฝรั่งเศสได้เกิดการสร้างวาทกรรมชุดใหม่ที่มีการจ าแนกและจัดประเภทของผู้กระท าความผิด 
เพ่ือก าหนดความหนักเบาของบทลงโทษ เช่น การให้ผู้กระท าผิดใช้แรงงานในที่สาธารณะ เพ่ือให้เกิด
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ความรู้สึกอับอายและถูกแบ่งแยกออกจากลุ่มสังคม เป็นต้น และพัฒนาไปสู่การสร้างคุกเพ่ือแบ่งแยก
คนออกจากกัน  

คุก เป็นพ้ืนที่ๆ มีการควบคุมด้วยกฎระเบียบอย่างเข้มงวด มีการจัดการกับร่างกายและเวลา
ของผู้ต้องขังโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า ระเบียบวินัย ซึ่งเป็นการควบคุมเพ่ือปลูกฝังบรรทัดฐานและจัด
ระเบียบให้ทุกคนอยู่ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกันฟูโกต์สรุปว่า “การลงโทษแบบนี้ไม่ใช่เพ่ือให้การ
ลงโทษเบาขึ้นแตเ่พ่ือให้ลงโทษได้ดีขึ้น” (สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542) 

ต่อมาแนวคิดเรื่องการใช้วินัยในการจัดการควบคุมมนุษย์ได้ขยายไปยังโครงสร้างส่วนอ่ืนๆ 
ของสังคมรวมไปถึงสถาบันการศึกษา ฟูโกต์ได้อธิบายไว้ใน “ร่างกายใต้บงการ” (ทองกร โภคธรรม, 
2554) ว่าในสถาบันต่างๆ ที่ใช้ระเบียบวินัยในการควบคุมจะมีการใช้การจัดพ้ืนที่ตามหน้าที่ใช้สอย 
การก าหนดว่าพ้ืนที่ใดจะใช้ท าสิ่งใดนั้นก็เพ่ือสอดส่องดูแลและเพ่ือให้สามรถควบคุมความเคลื่อนไหว
ทั้งหมดได้ การก าหนดต าแหน่งแห่งที่และการตีตารางในชั้นเรียน หรือการจัดนักเรียนออกเป็น
ระดับชั้น เป็นห้อง เป็นที่นั่ง นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่การเฝูาดูแล้ว ยังเป็นการจัดล าดับความดี
ความชอบและจ าแนกประเภทของนักเรียนออกจากกัน ร่างกายของปัจเจกจึงตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
ระเบียบวินัยที่สั่งสมมา ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 4 อย่าง คือ 

  1. การปิดล้อมพ้ืนที่หรือการตีตารางซึ่งมีแบบแผนมาจากอารามนักบวชที่ต้องมีเวลา
เปิดปิดที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบจ านวนคน ควบคุมและแยกประเภทการใช้งานคนได้ง่ายขึ้น
ซึ่งท าให้เกิดการสร้างโรงเรียนกินนอน ค่ายทหาร และมีการน ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การ
สร้าง “คอก” ที่มีคนประจ าเพียงคนเดียว เพ่ือปูองกันการรวมกลุ่มที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่
องค์กรหรือการซุบซิบนินทา อีกทั้งยังท าให้สามารถเช็คความประพฤติและประสิทธิภาพการท างาน
เป็นรายบุคคลได้ง่าย ในองค์กรยังมีการจัดอันดับตามอายุ ความสามารถและความประพฤติ ท าให้เกิด
การแข่งขันแย่งอันดับกัน 

  2. การก าหนดกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยเวลาเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดระเบียบ 
ตารางเวลาจะบังคับให้กระท าหน้าที่ตามท่ีก าหนด ระบุเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
ในกระบวนการใช้สอยร่างกายให้ได้รับประโยชน์สูงสุด การจัดความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการปฏิบัติ
นี้จะท าให้ร่างกายถูกควบคุมอย่างพิถีพิถันมากข้ึน  

  3. กระบวนการก าเนิดโดยการสะสมเวลา เริ่มแรกที่โรงงานเลส์ก๊อบแลงส์ที่มีการ
เปิดอบรมและสอนการท าพรมโดยนักเรียนจะต้องเรียนให้ครบระยะเวลาที่ก าหนดและไปท าหน้าที่
ช่วยงานครูระยะหนึ่ง หลังจากผ่านการฝึกงานและทดลองงานแล้วจึงจะมีสิทธิเปิดร้านท าพรหม การ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

เรียนการสอนแบบนี้ก็เพ่ือใช้ประโยชน์จากนักเรียนให้ได้มากที่สุด นักเรียนต้องจ่ายค่าเล่าเรียนให้ครู
และครูก็ได้แรงงานฟรี โดยมีข้อตกลงว่าครูจะไม่ก๊ักความรู้ (แต่นั้นก็เป็นเรื่องท่ีตรวจสอบได้ยาก)  

  4. การประกอบสร้างพละก าลัง เหมือนกับส านวนที่ว่า “สามัคคีคือพลัง” ทหาร 1 
กองทัพย่อมแข็งแรงกว่าทหาร 1 คน เมื่อมีการฝึกฝนและการติดอาวุธให้กองพล ท าให้ทหารแต่ล่ะคน
กลายเป็นหน่วยที่มีค่ามากยิ่งขึ้นและการฝึกฝนยิ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ นอกจากด้านการทหารแล้ว ใน
โรงงานอุตสาหกรรมการมีแรงงานจ านวนมากก็สามารถช่วยให้เพ่ิมปริมาณการผลิตได้มากยิ่งขึ้นและ
แสวงหาผลประโยชน์ได้เยอะขึ้น สถาบันการศึกษาเองก็น าเรื่องนี้มาใช้เป็นแนวทางรุ่นพ่ีช่วยสอนรุ่น
น้อง ทุกช่วงเวลาของนักเรียนทุกคนถูกน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 

จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องระเบียบวินัยและการลงโทษของมิแชล    
ฟูโกตท์ี่มีพ้ืนฐานมาจากการสร้างวาทกรรมเรื่องระเบียบวินัย ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพคน
ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปซึ่งการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยให้กับเด็กนี้อาจถูกใช้โดยวิธีการ
ชมเชยหรือให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามและลงโทษต่อผู้ที่ต่อต้านหรือขัดขืน ระเบียบวินัยจึงมีอ านาจใน
การควบคุมความคิดและการกระท าของบุคคล มิแชล ฟูโกต์ยังให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์เชิง
อ านาจในระดับปัจเจกบุคคลและมองไปถึงการไหลเวียนของอ านาจที่สามารถอยู่ในมือของผู้กระท า
หรือผู้ถูกกระท าก็ได้ ซึ่งในที่นี้คือความสัมพันธ์ของนักเรียนกับกฎระเบียบของโรงเรียนที่มีอาจารย์เป็น
ผู้บังคับใช้ เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเด็กภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโรงเรียนทั้ง
กระบวนการต่อรองและการต่อต้านขัดขืน เนื่องจากพ้ืนที่ในชีวิตประจ าวันก็สามารถเป็นพ้ืนที่ของการ
ต่อรองหรือต่อต้านขัดขืนของคนชายขอบได้ โดยการใช้วัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์การต่อสู้นานาชนิด 
เช่น การดื้อแพ่ง การนินทา การลักขโมยหรือการก่อวินาศกรรม ดังที่ James C. Scott เรียกว่าเป็น 
"อาวุธของผู้อ่อนแอ" ที่คนชายขอบใช้ต่อสู้ในทางสัญลักษณ์โดยไม่ได้มีการวางแผน (อนุสรณ์ อุณโณ, 
2553) 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการต่อรองของความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในโรงเรียน 
กรณีศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งในภาคใต้ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ งานวิจัย
เกี่ยวกับระเบียบวินัยและการลงโทษทั้งในโรงเรียนและสถานที่อ่ืนๆในสังคม และงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ต่อรองเชิงวัฒนธรรมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัย 
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ระเบียบวินัยและการลงโทษ 

          ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ค าว่า “ระเบียบ” หมายถึง แบบแผนที่
วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบมี
ลักษณะเรียบร้อย เช่น เขาท างานอย่างมีระเบียบ และค าว่า “วินัย” หมายถึง ระเบียบแบบแผนและ
ข้อบังคับ, ข้อปฏิบัติ, เช่นวินัยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัย; สิกขาบทของพระสงฆ์ 

ค าว่า “วินัย” ยังตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Discipline ซึ่งมีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้มากมาย 
เช่น Megginson (1972) อธิบายว่า Discipline มาจาก Disciple แปลว่าผู้ปฏิบัติตาม (follower) ซึ่ง
สามารถพิจารณาได้หลายลักษณะ คือ 

 1. ในลักษณะที่เป็นการควบคุมตนเอง (Self-Control) วินัยในแง่นี้จะเน้นไปที่การ
พัฒนาตนเอง เพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการ 

2. ในลักษณะที่เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นระเบียบ (Condition for 
orderlybehavior) วินัยในแง่นี้เน้นไปที่การควบคุมคนให้มีความเป็นระเบียบในพฤติกรรม โดยใช้
วิธีการสร้างเงื่อนไขชักน าต่างๆ เช่น การสร้างขวัญและก าลังใจ ปลูกฝังความสามัคคี เป็นต้น 

 3. ในลักษณะที่เป็นกระบวนการทางนิติธรรม (Judicial due process) วินัยในแง่นี้
จะมีการออกกฎหรือระเบียบอันพึงปฏิบัติและห้ามไม่ให้ปฏิบัติ การก าหนดโทษของการฝุาฝืนเพ่ือ
ลงโทษผู้กระท าผิด 

และ Webster’s New world Dictionary of American Language (1970: 401) ได้ให้
ค าอธิบายลักษณะของวินัยไว้ ดังนี้ 

 1. การฝึกฝนควบคุมความประพฤติของตนเองเพ่ือความเป็นระเบียบ 

 2. ผลจากการฝึกฝน การควบคุมตนเอง 

 3. การยอมรับหรือยอมจ านนต่ออ านาจหรือการถูกควบคุม 

 4. การปฏิบัติเพ่ือท าให้ถูกต้อง โดยมีการก าหนดบทลงโทษ  

(ปองบุญญ์ สร้อยเงิน, 2546) 

โดยรวมแล้ว ระเบียบวินัยจึงหมายถึง การที่บุคคลสามารถควบคุมความประพฤติของตนให้
อยู่ในแบบแผนหรือข้อตกลงของสังคมเพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข 
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การใช้ระเบียบวินัยและการลงโทษเพ่ือควบคุมและจัดการนั้นมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 หลังจากการให้กษัตริย์ลงโทษผู้กระท าผิดต่อหน้าสาธารณะชนนั้นรังแต่จะ
ก่อให้เกิดความคับแค้นใจจนอาจก่อปัญหาตามมาได้ จึงเกิดแนวคิด “เรือนจ าสมัยใหม่” ซึ่งเป็น
สถาบันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Total Institution) ที่จ าแนกผู้คนส่วนหนึ่งออกจากสังคม โดยมีการตีตรา
กลุ่มคนที่ถูกกีดกันออกไปว่าเป็นอาชญากรที่มีความอันตราย จึงต้องอยู่ในสถานที่ปิดกั้นมิดชิด ไม่
สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
อ านาจในการควบคุมดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็นพลเมืองดี (ชาญชัย นิ่มสมบุญ, 
2550 อ้างถึงใน ชาญชัย นิ่มสมบุญ, 2556)  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยและการลงโทษ เช่น เรื่อง “คุกกับคน: อ านาจและการ
ต่อต้านขัดขืน” (สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542) เป็นการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนรู้และการ
ปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบ รวมไปถึงการต่อต้านขัดขืนของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถูก
แวดล้อมและถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบในสถาบันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ทุกแง่มุมของชีวิตอยู่ภายใต้การ
จับตาดูของเจ้าหน้าที่ งานศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการวมกลุ่มของผู้ต้องขังและวิถีชีวิตของ
ผู้ต้องขัง อีกทั้งยังมีการให้ค าอธิบายถึงการใช้ค าสรรพนามเรียกผู้คุมที่แตกต่างกันออกไป เช่น ค าว่า 
“แม่” ซึ่งหมายถึงผู้คุมที่มีความใกล้ชิดและเอ็นดูผู้ต้องขัง หรืออาจเป็นค าเรียกที่แสดงการประจบเอา
ใจเพ่ือผลประโยชน์หรือการยกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มที่แสดงถึงการเล่นพรรคเล่นพวก ส่วนค าว่า “คุณ” 
และ “ท่าน” ก็เป็นค าเรียกในเชิงยกย่องทั้งในคุณงามความดีและเชิงสถานภาพ  

ในขณะที่งานศึกษาเรื่อง “ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้ต้องขังกับเรือนจ าผ่านการจัด
สวัสดิการ” เป็นการศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของผู้ต้องขังในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ
ในเรือนจ ากลาง บางขวาง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขังและในการควบคุมผู้ต้องขัง
ของเรือนจ า ในการศึกษาวิจัยนี้จะพบปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างความต้องการสวัสดิการของ
ผู้ต้องขังกับกฎระเบียบวินัยที่ควบคุมการจัดสวัสดิการของเรือนจ า เช่น การจ้างหรือติดสินบน
เจ้าหน้าที่เรือนจ า เป็นต้น (ชาญชัย นิ่มสมบุญ, 2556) 

การเปรียบเทียบการควบคุมและจัดการกับพฤติกรรมของคนที่อยู่ในสถานะที่ต่างกันพบได้ใน
งานศึกษาเรื่อง กระบวนการต้องโทษ ในประมวลกฎหมายอาญากับในวินัยสงฆ์ การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบ (อ านวย ยัสโยธา, 2531) ได้อธิบายว่า “กฎหมาย” เป็นกฎข้อบังคับที่ใช้ควบคุมความ
ประพฤติของบุคคลภายในรัฐที่ทุกคนในรัฐต้องยอมปฏิบัติตาม ถ้าบุคคลใดล่วงละเมิดหรือไม่ประพฤติ
ตามก็จะถูกลงโทษตามข้อก าหนดของกฎหมาย ในขณะที่  “พระวินัย” เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ใช้
ควบคุมความประพฤติของภิกษุในพุทธศาสนา ซึ่งออกโดยพระพุทธเจ้าเพ่ือให้ภิกษุทุกรูปปฏิบัติตาม 
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ถ้าหากภิกษุรูปใดล่วงละเมิดหรือไม่ประพฤติตามก็ถือว่ามีความผิด (ต้องอาบัติ) และต้องถูกลงโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในพระวินัย การที่บุคคลใดต้องการที่จะบวช บุคคลนั้นก็จะมีกฎข้อบังคับในการ
ประพฤติปฏิบัติตัวเพ่ิมมากขึ้น ทั้งภายใต้ขอบเขตของความเป็นพลเมืองตามกฎหมายและใน
สถานภาพของการเป็นภิกษุตามพุทธศาสนา  

กระบวนการต้องโทษในประมวลกฎหมายอาญากับในวินัยสงฆ์ ต่างก็มีจุ ดมุ่งหมายที่จะ
ก าหนดความผิดและโทษของพฤติกรรมมนุษย์ โดยกฎหมายเน้นหนักที่จะวางกฎเกณฑ์ให้กับพลเมือง
หรือประชากร ในขณะที่วินัยสงฆ์เน้นหนักที่จะวางกฎเกณฑ์ให้กับภิกษุ  ซึ่งมิใช่มีเพียงกฎข้อบังคับ
ต่างๆ ของกฎหมายและพระวินัยเท่านั้นที่มีผลต่อการปฏิบัติตนของภิกษุแต่ยังมีความคาดหวังของคน
ในสังคมที่มองว่า “ภิกษุ” ต้องมีการด าเนินวิถีชีวิตน่าเลื่อมใสกว่าคนทั่วไปเพราะการเข้าเป็นภิกษุนี้
เป็นการเลือกของบุคคลซึ่งยอมรับที่จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่มากข้ึน ต่างจากการเป็นพลเมืองทั่วไปที่
มิมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับการเข้าไปอยู่ในกฎหมายนั้นๆ (เพ่ิงอ้าง, 2531) 

ตัวอย่างของสถาบันที่มีการจัดการเรื่องระเบียบวินัยที่เคร่งครัดที่สุด คือ การทหาร จากงาน 
“Discipline in the Navy” (David D. Porter, 1890) ที่ศึกษากองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา จากค า
กล่าวที่ว่า Order is Heaven’s first law แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับค าสั่งเป็นอันดับแรก 
ในสังคมของทหารมีการให้ความหมายของระเบียบวินัยว่า เป็นการฝึกฝน อบรมสั่งสอน กล่อมเกลาทั้ง
ร่างกายและจิตใจจนคนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่มีงานใดจะประสบ
ความส าเร็จได้หากผู้คนขาดระเบียบวินัยโดยเฉพาะในสงคราม  ดังนั้น ทหารที่ดีจึงมิใช่ทหารที่มี
พละก าลังมากท่ีสุดแต่เป็นทหารที่เชื่อฟังค าสั่งและปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องระเบียบวินัยและการลงโทษเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการควบคุมและ
จัดการกลุ่มคนให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) เมื่อกลุ่มคนอยู่ภายใต้กฎระเบียบและบรรทัดฐาน
เดียวกันก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่รวมกันอย่างมีความสุขได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องอาศัยอยู่ใน
สถานที่เดียวกันด้วยความจ าเป็นบางอย่าง เช่น ทหาร พระภิกษุสงฆ์ หรือนักโทษ เป็นต้น ผู้ที่อยู่
ภายใต้ระเบียบวินัยจะถูกยกย่อง ในขณะที่คนที่ขาดวินัยจะถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อองค์กรและ
สังคม ดังนั้น ผู้ประพฤติผิดวินัยจึงควรได้รับการลงโทษ ระเบียบวินัยจึงเป็นเครื่องมือในการควบคุม
จัดการผู้ที่อยู่รวมกัน และมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระท าของปัจเจกบุคคลให้เกิดการระลึกถึง
ตลอดเวลาว่าจะไม่ท าสิ่งที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ รวมทั้งการยอมรับบทลงโทษจากการท าผิดต่อกฎเกณฑ์
นั้นๆ ด้วย  

ถึงแม้ว่าระเบียบวินัยจะเปรียบเสมือนแบบหรือกรอบพฤติกรรมของคนแต่ก็พบว่าการลงโทษ
นั้น แม้แต่ในองค์กรเดียวกันก็มิได้มีความเท่าเทียมกัน เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับ “การลงทัณฑ์ทางวินัย
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ข้าราชการต ารวจ” (ปฏิญญา ผ่องวิญญาณ. 2541) ในขั้นตอนการลงทัณฑ์อันกระทบต่อสิทธิขั้น
พ้ืนฐานทางร่างกาย คือ “การกักขัง”1 ที่มีการก าหนดมิให้ใช้มาตรการนี้กับข้าราชการต ารวจที่มี
ต าแหน่งตั้งแต่รองผู้ก ากับการขึ้นไป และ “การจ าขัง”2 มีการก าหนดมิให้ใช้กับข้าราชการต ารวจยศ
ตั้งแต่จ่าสิบต ารวจขึ้นไป นอกจากนั้นการลงโทษปลดออก ไล่ออกของข้าราชการต ารวจยศจ่าสิบ
ต ารวจลงมาสามารถสั่งลงโทษได้โยไม่ต้องน าเข้าสู่การพิจารณาขององค์กร จะเห็นได้ว่าการลงทัณฑ์
ทางวินัยของต ารวจเป็นการลงโทษที่ไม่มีความเสมอภาคกัน อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่กระท า
ความผิดอย่างเดียวกัน ซึ่งขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ว่าบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

ระเบียบวินัยและการลงโทษในโรงเรียน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยและการลงโทษในโรงเรียน เช่น งานศึกษาเรื่อง “School 
Discipline” (Austin Lewis, 1895) เป็นการศึกษาเพ่ือค้นหาว่าระเบียบวินัยถูกสร้างขึ้นมาเพ่ืออะไร  
โดยศึกษาระเบียบวินัยที่เด็กถูกสอนในช่วงวัยเรียนเปรียบเทียบกับการฝึกในค่ายทหารที่มองว่า
ระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่ใช้เพ่ือฝึกให้มนุษย์ท าตามค าสั่งจนกลายเป็นลักษณะนิสัย ครูจะใช้ระเบียบวินัย
เป็นเครื่องมือในการจัดการกับเด็กเพ่ือฝึกให้เด็กมีศีลธรรม เมื่อฝึกจนกลายเป็นลักษณะนิสัย เด็กก็จะ
ไม่เกิดค าถามว่าระเบียบวินัยนี้มีเพ่ืออะไรและไม่เกิดการต่อต้านการต้องท าตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับในงานศึกษาเรื่อง “Social class and corporal punishment in 
childrearing: A reassessment” (Howard S. Erlanger, 1974) เป็นงานศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็กซึ่งถูกจัดการตั้งแต่ยังเป็นทารก 
เริ่มจากการปูอนนม การหย่านม การขับถ่าย ฯลฯ มีการเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคการลงโทษของ
ชนชั้นแรงงานที่เน้นการลงโทษทางกายภาพ ในขณะที่ชนชั้นกลางจะเน้นการลงโทษทางจิตใจซึ่ง
ผู้เขียนได้อธิบายว่าเทคนิคที่ชนชั้นกลางใช้นี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของการศึกษาที่ปฏิเสธการใช้ความ
รุนแรงและให้ความส าคัญกับหลักการและความเป็นเหตุเป็นผล 

นอกจากนี้ ในสถาบันการศึกษายังมีการใช้ระเบียบวินัยที่เข้มงวดในการจัดการกับเด็กหลายๆ
อย่าง เช่น ในบทความเรื่อง “Organization to end the School-to-Prison pipeline: An 
analysis of grassroots organizing campaigns and policy solution” (Michael P. Evans 

                                                           
1 กักขัง คือ ขังในที่ที่จัดไว้เพ่ือควบคุมแต่เฉพาะคนเดียว หรือรวมกัน หลายคน แล้วแต่จะได้มีค าสั่ง 

(พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยต ารวจ , 2477) 

2 จ ำขัง คือ ขังในที่ควบคุม และจะใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องจ ำขัง (ในปัจจุบันไม่นิยมลงทัณฑ์ด้วย
วิธีนี้แล้ว) (พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยต ารวจ , 2477) 
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and Celeste R. Didlick-Davis, 2012) School-to-Prison เป็นวลีที่ถูกใช้อธิบายถึงนโยบายการ
บังคับใช้กฎหมายในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามามีบทบาทในการสอดส่อง ควบคุมและ
ยับยั้งความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน หรืองานศึกษาเรื่อง “School surveillance and 
the fourth amendment” (Jason P. Nance, 2014) ที่มองว่าแม้สถานศึกษาจะควรเป็นสถานที่ๆ
สอนให้ผู้ใหญ่และเด็กมีความเคารพซึ่งกันและกัน โรงเรียนควรเป็นพ้ืนที่ๆ  ความแตกต่างและความ
หลากหลายได้รับการยอมรับเพราะโรงเรียนเป็นสถาบันที่สอนว่าสิ่งใดสามารถท าได้และสิ่งใดไม่
สามารถท าได้ และสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นกรอบความคิดของเด็กว่าเขาสามารถท าสิ่งใดได้บ้าง 
สภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนจะท าให้เด็กมีบุคลิกภาพเชิงบวก แต่เนื่องจากระดับเหตุการณ์รุนแรงที่
สูงขึ้นท าให้โรงเรียนจ าเป็นต้องมีกฎระเบียบและการเฝูาระวังเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตัว
นักเรียนและต่อทรัพย์สินของโรงเรียน 

ในระดับมหาวิทยาลัย ระเบียบวินัยและการลงโทษจะมีความแตกต่างจากในโรงเรียนเห็นได้
จากบทความเรื่อง “Discipline in American College” (James McCosh, 1878) ที่เป็นงานศึกษา
เปรียบเทียบเรื่องระเบียบวินัยและการลงโทษในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนมากมหาวิยาลัยต่างๆ ในยุโรป
จะมีแนวโน้มที่จะยืดหยุ่นในเรื่องของระเบียบวินัย ไม่ก้าวก่ายกับนักศึกษายกเว้นว่ามีการก่อ
อาชญากรรมหรือท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน เช่น มหาวิทยาลัยในสกอตแลนด์หรือไอร์แลนด์  แต่
มหาวิทยาลัยในเยอรมันกลับมองว่า มหาวิทยาลัยควรเป็นพ้ืนฐานในการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมรับ
ใช้รัฐจึงควรสร้างกฎระเบียบที่เข้มแข็ง หากนักศึกษาไม่สามารถอดทนต่อสิ่งยั่วยุรอบตัวในชีวิต
มหาวิทยาลัยได้ ในอนาคตพวกเขาก็อาจจะก่อปัญหาหรือกลายเป็นตัวปัญหาของรัฐ วัฒนธรรม
ตะวันตกที่มีค่านิยมในการให้อิสระและเสรีภาพในฐานะมนุษย์แต่ก็มีการก าหนดขอบเขตของการคิด
และการกระท าโดยใช้ศาสนาหรือกฎหมายเป็นกรอบว่าสิ่งใดถูกผิด สิ่งใดสามารถท าได้ ซึ่งหากเทียบ
กับสังคมไทยก็มีการใช้ค่านิยมแบบนี้เช่นกัน ดังเห็นได้จากงานศึกษาเรื่อง “วาทกรรมเด็กดี ศึกษา
กรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา” (ชูเกียรติ ถนอมบุญชัย, 2552) เป็นงาน
ศึกษาวาทกรรมเด็กดีที่สร้างขึ้นโดยรัฐเพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่รัฐต้องการ โดย
งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาในสถานที่ๆ รวบรวมเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดเพ่ือรื้อสร้าง
และประกอบใหม่ให้กลายเป็นเด็กดีตามเปูาประสงค์ของรัฐ ซึ่งผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเด็กคน
ทุกคนมีชุดวาทกรรมนี้อยู่ เพียงแต่มีการเลือกปฏิบัติหรือน ามาใช้เป็นอ านาจในการต่อรองเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือเพ่ือให้ได้รับในสิ่งที่ตนต้องการ  

ส่วนงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติของครูที่มีต่อพฤติกรรมเด็กที่เป็นปัญหา: ศึกษาเฉพาะ
กรณีข้าราชการครูฝุายปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 7” (เพ็ญศรี รอดเกิด, 2532) 
เป็นการศึกษาในเชิงสถิติ โดยปัญหาที่พบมากที่สุดในนักเรียนมัธยมคือการหนีเรียน รองลงมาคือการ
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ทะเลาะวิวาทและเรื่องชู้สาว ในเรื่องของการลงโทษมีปัจจัยสองอย่างที่มีผลต่อบทลงโทษคือ เพศและ
อายุ ครูฝุายปกครองคิดว่าวิธีได้ผลดีมากที่สุดคือการเฆี่ยนตีเพ่ือให้เด็กเกรงกลั วการท าผิดและ
ปรับปรุงความประพฤติแต่ครูฝุายปกครองไม่เห็นด้วยกับการท าทัณฑ์บน เช่น การพักการเรียนหรือ
การไล่ออกเพราะจะเป็นประวัติด่างพร้อยส าหรับเด็กในการเรียนต่อ   

ในงานศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการจัดห้องเรียนที่มีต่อเกียรติภูมิแห่งตนของนักเรียน 
ศึกษากรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ” (เรือนแก้ว ภัทรานุ-
ประวัติ, 2532) เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มทางการเรียนการสอนที่มีการจัดนักเรียนที่มี
ลักษณะคล้ายกันไว้ด้วยกัน โดยพิจารณาจากความถนัดเพ่ือแบ่งสายการเรียนและความสามารถหรือ
เกรดเฉลี่ยของนักเรียน การจัดห้องเรียนแบบนี้เป็นการประเมินความสามารถของนักเรียนและท าให้
นักเรียนเกิดการสร้างทัศนะคติต่อตนเอง เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงพื้นที่ของการได้รับการยอมรับ 

เนื่องจากรูปแบบของสังคมเมืองท าให้การศึกษาเป็นไปในรูปแบบของการแข่งขันเพ่ือการ
เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่โรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นั้นจะให้ความส าคัญ
การศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ  ให้ความส าคัญกับการศึกษาในฐานะเครื่องมือการพัฒนาคน พัฒนา
งานอาชีพและพัฒนาสังคม โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์แต่ละโรงเรียนจะจัดตั้งขึ้นตาม
สภาพปัญหาของสังคมในช่วงเวลานั้น เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส าหรับเด็กยากจน , ส าหรับเด็ก
ชาวเขา, ส าหรับเด็กชาวเรือ, ส าหรับบุตรหลานของผู้ที่ประสบอุทกภัยหรือส าหรับเด็กในชุมชนแออัด 
เป็นต้น โดยปัญหาส าคัญส าหรับโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์คือการขาดแคลนบุคคลากร 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ส าหรับท าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษ เช่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือนัก
แนะแนว ที่จะสามารถเข้าใจและแนะน าวิธีการแก้ปัญหาหรือช่วยในการปรับตัวของเด็กให้สมกับวัย 
(กองการศึกษาสงเคราะห์, 2544) 

โรงเรียนในรูปแบบศึกษาสงเคราะห์นั้นจะเป็นโรงเรียนประจ าซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเหตุผล
ในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่เพราะปัญหาเรื่องความยากจนและเพ่ือความสะดวกให้กับนักเรียนที่ไม่
สามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้โดยสะดวก อีกทั้งการเป็นโรงเรียนกินนอนยังสามารถควบคุม
ร่างกายและจิตใจของเด็กได้มากกว่า ทั้งการปลูกฝังลักษณะนิสัยและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ง่าย 
เพราะอยู่ในการควบคุมของครูตลอดเวลา ตั้งแต่วิถีชีวิตประจ าวันที่เริ่มตื่นนอน ตารางท าเวร เวลา
เรียน หรือการเลือกเรียนวิชาชีพตามที่โรงเรียนก าหนด รวมถึงการสวดมนต์ไหว้พระและร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีก่อนเข้านอนทุกคืน เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนา จงรักภักดี
ต่อชาติและพระมหากษัตริย์ (ศุภรา มณีรัตน์, 2548)  
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ซึ่งต่างจากโรงเรียนประจ าเอกชนอ่ืนๆ ที่เข้าเรียนในโรงเรียนประจ าเนื่องจากจากปัญหา
เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งค่านิยมในปัจจุบันที่ท าให้ผู้ปกครองส่วนมากต้องประกอบ
อาชีพนอกบ้านท าให้ไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานหรือมีเหตุจ าเป็นท าให้ต้องย้ายถิ่นฐาน
บ่อยตามลักษณะอาชีพ จึงเป็นเหตุให้ผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานมาอยู่ในโรงเรียนประจ าโดยหวังให้
คุณครูในโรงเรียนช่วยดูแลทั้งความประพฤติ คุณธรรม การเรียนและทักษะเชิงวิชาการ สุขภาพ
อนามัยตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนั้น ภาระงานในการจัดการดูแลนักเรียนประจ า ครูจึงต้องมี
บทบาทเปรียบเสมือนผู้ปกครองคนที่ 2 ของนักเรียนด้วย (กรองกาญจน์ น้อยประชาและคณะ, 2545)   

งานวิจัยเหล่านี้ ท าให้ผู้ศึกษามองเห็นภาพอ านาจและการจัดการของภาครัฐที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนทั้งการใช้การควบคุมทางความคิด โดยโรงเรียนเป็นสถาบันที่สอนว่าสิ่งใดสามารถกระท าได้
และสิ่งใดท่ีไมค่วรกระท า ท าให้เกิดกรอบความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กว่า การเป็นเด็กที่ดีควร
ท าเช่นไรและจะได้ผลตอบแทนอะไรบ้างจากการเป็นเด็กดี เช่น ได้รับค าชื่นชม เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ในทางตรงกันข้าม เด็กที่ไม่ดีก็จะมีบทลงโทษเช่นกัน นอกจากการควบคุมทางความคิดแล้วยัง
มีกลไกในการควบคุมจากปัจจัยภายนอก เช่น การน าต ารวจเข้ามาสอดส่องในโรงเรียน การติดกล้อง
วงจรปิดเพ่ือจับตาดูความประพฤติ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะควบคุมและฝึกฝนให้เด็กอยู่ในระเบียบวินัย
เพ่ือเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับรัฐ 

สิทธิมนุษยชน 

 คติเก่ียวกับสิทธิที่ถูกก ากับหรือท าให้เป็นหน้าที่มากกว่าสิทธิที่เป็นอ านาจสมบูรณ์ของปัจเจก
ชนบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์และเหตุผลนิยม (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ , 2549) จากกระบวนการ
ปลูกฝังต่างๆ ทางสังคมเพ่ือให้คนในสังคมตระหนักและประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของตน   
มิเช่นนั้นสังคมจะขาดความม่ันคงปลอดภัยและมิอาจด าเนินต่อไปได้  

 “สิทธิ” ในความหมายดั้งเดิมเป็นสิ่งที่มาแต่โบราณในทั่วทุกสังคม คือ ข้อก าหนดและข้อห้าม
ในการกระท าท่ีไม่เป็นผลดีต่อส่วนรวม จุดหมายของสิทธิในขณะนั้นจึงเป็นเรื่องของความอยู่รอดและ
ความปลอดภัยของชุมชนและสมาชิกทุกคน ลักษณะเช่นนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นสิทธิของชุมชนมากกว่า
สิทธิของบุคคล เช่น การที่ชาวบ้านสามารถอ้างสิทธิในการเก็บรังมดแดงบนต้นไม้ในเขตที่ดินของอีก
คนหนึ่งได้ ด้วยเหตุผลว่ามดแดงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ชาวบ้านคนใดสร้างหรือลงแรงท าขึ้นมา หากมันเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ ดังนั้น สิทธิหรือความชอบธรรมในการใช้ประโยชน์จากมันจึงขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้พบ
เห็นมันก่อน (เพ่ิงอ้าง, 2549)  
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นักประวัติศาสตร์ไทยเสนอข้อคิดว่า สังคมไทยตั้งแต่ในอดีตให้ความส าคัญในเรื่องของหน้าที่
มากกว่าสิทธิ เนื่องจากคติทางพุทธศาสนาที่สอนว่า การที่คนยังวนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะมีกรรมที่ได้
ท าไว้กับคนอื่น เป็นเสมือนหนี้ที่ต้องเกิดมาเพ่ือใช้กรรมเก่า ทรรศนะอันนี้มองว่าคนเราเกิดมาเพราะมี
หนี้ผู้อ่ืนอยู่ นี่คือความคิดว่าด้วยหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้แก่ผู้อ่ืน คนที่มีบุญบารมีมากก็มีหนี้น้อย 
ปริมาณของหน้าที่ก็ลดน้อยลงไป แนวคิดดังกล่าวยังแสดงออกในกฎหมายตราสามดวงอีกด้วย เห็นได้
จากการก าหนดหน้าที่ของคนแต่ละระดับชั้นที่มีต่อผู้ที่มีฐานะเหนือตนเนื่องจากกษัตริย์เป็นผู้มีบุญ
บารมีสูงสุดจึงได้ก าหนดให้คนอ่ืนๆ ว่าจะต้องมีหน้าที่ต่อกษัตริย์อย่างไร ส่วนกษัตริย์ทรงมีหน้าที่ต่อ
พระศาสนาและธรรมเท่านั้น3 ซึ่งก็ยังคงเน้นในเรื่องสิทธิของชุมชนมากกว่าสิทธิของปัจเจกชนเป็นสิทธิ
ของผู้ที่มีอ านาจในการก าหนดหน้าที่ให้กับผู้อยู่ภายใต้การปกครอง  

“สิทธิมนุษยชน” ค่อยๆ ก่อรูปขึ้นมาในระยะพัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ราวคริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 จากสิทธิของชุมชนมาสู่สิทธิของปัจเจกบุคคล จากสิทธิที่รองรับโดยกฎเกณฑ์และธรรมเนียม
ของชุมชนมาสู่สิทธิที่รองรับโดยกฎหมายและรัฐ โดยเฉพาะภายหลังการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติ
ฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 สิทธิมนุษยชนถูกประกาศให้เป็นสิทธิของคนทั่วไปและในทุกพ้ืนที่ 
(เพ่ิงอ้าง, 2549) 

แนวความคิดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์นี้มีที่มาจาก แนวความคิดเรื่องสิทธิตาม
ธรรมชาติ (Natural right) ซึ่งเป็นแนวความคิดปรัชญาทางการเมืองที่มองว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามี
ความเท่าเทียมกัน มีสิทธิบางประการที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดจนกระทั่งตาย สิทธิดังกล่าว ได้แก่ สิทธิ
ในชีวิต เสรีภาพทางร่างกาย สิทธิในทรัพย์สินและความเสมอภาค ซึ่งเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่
กันและใครจะล่วงละเมิดมิได้ หากมีการล่วงละเมิดก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือกระทบกระเทือน
เสื่อมเสียต่อสภาพความเป็นมนุษย์ได้ (กุลพล พลวัน, 2547) 

 ความมุ่งหมายที่แท้จริงของนักปรัชญาหรือนักคิดในทางการเมืองที่เสนอความคิดในเรื่อง 
“สิทธิตามธรรมชาติ” ขึ้นมาก็เพ่ือจ ากัดอ านาจของ “รัฐ” หรือ “ผู้มีอ านาจปกครอง” เนื่องจากมี
ความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างผู้อยู่ใต้อ านาจปกครองกับผู้มีอ านาจปกครอง โดยผู้อยู่ใต้อ านาจ
ปกครองของรัฐพยายามดิ้นรนที่จะมีสิทธิเสรีภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในขณะเดียวกันผู้มี
                                                           
3 ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์, ม.ล. วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ์, Craig J. Reynolds, “ค่านิยมประเพณีและ
แนวความคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างคนกับรัฐ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ ” 
เอกสารประกอบการสัมมนา “พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา 
ม.ธ. และอ่ืนๆ วันที่ 19-21 สิงหาคม 2526 ณ โรงแรมแกรนด์พาเลซ พัทยา. หน้า 27 อ้างถึงใน ธเนศ 
อาภรณ์สุวรรณ, 2549 ) 
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อ านาจปกครองก็จะใช้อ านาจอย่างเต็มที่ในการใช้อ านาจเสมอ ดังนั้น แนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ
จึงเป็นอ านาจของปัจเจกที่รัฐไม่สามารถล่วงละเมิดได้ (เพ่ิงอ้าง, 2547) 

กระบวนการต่อรองและต่อต้านขัดขืน 

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจเป็นคู่ของความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ อ านาจจะต้อง
ประกอบไปด้วยชุดของการกระท าเสมอ การดื้อเพ่งและการไม่ยอมที่จะถูกควบคุมเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของความสัมพันธ์เชิงอ านาจและกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลา ใน
ความสัมพันธ์นี้ผู้ถูกกระท าก็จะกลายเป็นผู้กระท าด้วยเช่นกัน อ านาจจึงมิได้กระจุกอยู่ในศูนย์กลาง
แห่งอ านาจเท่านั้น แต่อยู่กับผู้ใช้อ านาจและผู้รับผลแห่งการกระท าของอ านาจด้วย อ านาจจึงเป็นสิ่งที่
เกิดได้ทุกแห่งและกับทุกคน (รัตนา โตสกุล, 2548)  

บทความของไอยรา สังฆะ และประภาส ปิ่นตบแต่ง (2554) เกี่ยวกับปฏิบัติการอารยะขัดขืน
เป็นหนึ่งในยุทธวิธีการเคลื่อนไหวรูปแบบหนึ่งของขบวนการทางสังคมที่ ถูกน ามาใช้เพ่ือให้การ
เคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการได้บรรลุตามเปูาหมาย อันเป็นยุทธวิธีมีลักษณะของการเข้าขัดขวาง   
ท้าทายระบบสังคมการเมืองปกติในรูปแบบที่ผิดกฎหมายแต่ด าเนินการภายใต้วงขอบสันติวิธีอย่าง
เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้กระท าการยอมรับโทษตามกฎหมาย ด้วยลักษณะของปฏิบัติการดังกล่าว
ได้ส่งผลต่อความชอบธรรม ความแหลมคม และความท้าทายของปฏิบัติการ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ
ส าคัญของปฏิบัติการได้ดังนี้ 

3.1 ปฏิบัติการอารยะขัดขืนเป็นการต่อต้านแบบละเมิดกฎหมายบางประการ 

3.2 ปฏิบัติการอารยะขัดขืนเป็นปฏิบัติการสันติวิธี 

3.3 ปฏิบัติการอารยะขัดขืนด าเนินไปอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ 

3.4 ผู้กระท าการอารยะขัดขืนยอมรับโทษตามกฎหมาย 

เพ่ือให้สาธารณชนได้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างวิธีการแบบผิดกฎหมายและ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประท้วง หรือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลนั่นเอง 
โดยอาจจะสื่อสารผ่านการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ที่เห็นแล้วเข้าใจได้ง่าย มีความชัดเจนและเป็นที่รู้กัน 
หรืออาจจะสื่อสารด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกก็ได้ (Cohen, 1971 อ้างใน ไอยรา สังฆะ 
และประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2554) หากผู้ท าอารยะขัดขืนสามารถสะท้อนเจตนาและมโนธรรมส านึก
ของตนออกมาได้อย่างชัดเจนสาธารณชนก็ย่อมเข้าใจได้ว่าการละเมิดกฎหมายเป็นเพียงการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการประท้วงต่างหากเป็นแก่นแท้ของการต่อต้านขัดขืน 
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ในสมัยปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างกว้างขวาง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การรวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องสิทธิบางอย่างจึงกระท าได้โดยง่าย สังคมจึงเกิดการตื่นตัวในเรื่องของสิทธิ
มนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิในการจัดการกับวิถีชีวิตของตนเองกันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าอ านาจจากวาทกรรม
ต่างๆ ที่สร้างโดยรัฐหรือโครงสร้างส่วนบนจะถูกท าให้เกิดความชอบธรรมและกลายเป็นความจริงของ
สังคมที่เต็มไปด้วยความสมเหตุสมผลจนคนธรรมดาสามัญคิดว่าตนเองไม่สามารถต่อต้านขัดขืนได้ 
เพราะการต่อต้านอย่างเปิดเผยมีต้นทุนสูงและมีโอกาสส าเร็จน้อย แต่แท้จริงแล้วสิ่งเล็กน้อยต่างๆ ที่
แสดงออกมาในวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คนทั้งการบ่น การนินทาว่าร้ายหรือแม้แต่การกดไลค์ในเพจ
ออนไลน์ต่างๆ ก็เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการกระท าที่ก าลังเรียกร้องสิทธิหรืออะไรบางอย่าง
เช่นกัน      

การศึกษากระบวนการต่อรองของความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโรงเรียนระหว่างครูกับนักเรียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันรวมไปถึงกระบวนการที่เด็กใช้ในการต่อรองกับระเบียบวินัยที่
เคร่งครัดของโรงเรียน การต่อรองกับอ านาจมิใช่การต่อสู้ขัดขืนโดยใช้ความรุนแรงเสมอไป  การใช้
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับอ านาจก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้จากงานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

งานศึกษาของ James C. Scott ในสังคมชาวนาหมู่บ้าน Sedaka ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
มองว่าการอู้งาน การแกล้งโง่ การแสร้งจ านน การนินทา รวมไปถึงการลักเล็กขโมยน้อยต่างๆ ของคน
จนโดยเฉพาะชาวนาที่มักถูกมองว่าไม่ใช่การต่อต้านที่แท้จริงเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและมีนัยเพียงเชิงสัญลักษณ์ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในลักษณะรวมหมู่ที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจรัฐและกฎหมายได้ ทว่าในความเป็นจริงการกระท าเหล่านี้คือการ
ต่อต้านในชีวิตประจ าวันของผู้อ่อนแอ เพราะภายใต้ความสัมพันธ์ทางชนชั้นที่มีลักษณะกดขี่ครอบง า 
การต่อต้านโครงสร้างอ านาจอย่างเปิดเผยมีต้นทุนสูงและมีโอกาสส าเร็จน้อย การแปรโครงสร้าง
อ านาจที่กดขี่ครอบง าให้อยู่ในรูปของบุคคลเช่นเจ้าที่นาเปิดโอกาสให้ผู้อ่อนแอสามารถท้าทายได้
มากกว่าและหากสามารถเชื่อมโยงกันได้ การต่อต้านในชีวิตประจ าวันของผู้อ่อนแอแต่ละคนจะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและกฎหมายได้ในที่สุด (อนุสรณ์ อุณโณ, 2553) และการวิเคราะห์
ว่าสิ่งใดที่จะนับว่าเป็นการต่อต้านขัดขืน คือ 1.การต่อต้านขัดขืนนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากการ
แสดงออกของสมาชิก 2.การให้ความสนใจกับแรงจูงใจมากกว่าผลลัพธ์ของกระกระท านั้นๆ 
นอกจากนี้ James C. Scott ยังแบ่งรูปแบบการต่อต้านออกเป็น 2 แบบ คือ การต่อต้านในระดับ
ชีวิตประจ าวันที่ซ่อนอยู่ใต้ความเงียบและการต่อต้านที่มีการเปิดเผยและท้าทาย (James C. Scott, 
1985)  

จากบทความเรื่อง “หลักช้าง: การสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ไทในใต้คง” (ยศ สันตสมบัติ, 
2543) เป็นการศึกษากระบวนการต่อรองทางวัฒนธรรมของคนไทใต้คงที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนาน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 

 

โดยใช้การนิยามความมีตัวตนเพ่ือต่อต้านความเหนือกว่าของจีน ชุมชนไทเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพัน
กับข้าวทั้งในทางเศรษฐกิจ ศาสนาและการเมืองการปกครอง จากประวัติศาสตร์ที่เจ้าฟูาเมืองไทต้อง
ส่งข้าวที่ดีที่สุดไปเป็นบรรณาการให้แก่จีนท าให้ไทเกิดวิกฤตการขาดแคลนข้าว ต่อมาเมื่อรัฐบาลจีนได้
ยกเลิกระบบนารวมและระบบคอมมูน เปิดโอกาสให้ชาวนาท าการผลิตและสามารถขายผลผลิตของ
ตัวเองได้อย่างเสรี ชาวนาไทจึงได้ยกระดับฐานะของตนเอง ในช่วงที่ข้าวของจีนเริ่มขาดตลาด ราคา
ข้าวไทมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นแต่คนไทก็ไม่นิยมขายข้าวให้คนจีนในช่วงนี้ โดยอ้างว่าต้องการเก็บไว้เป็น
หลักประกันเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแต่แท้จริงแล้วเป็นไปเพ่ือความสะใจที่คนจีนไม่มีข้าวกิน
หรือต้องกินข้าวเก่าที่คนไทขายให้ ข้าวจึงเป็นการตอบโต้ทางสัญลักษณ์และเป็นการแสดงอัตลักษณ์
ทางชาติพันธ์ งานปอย ซึ่งเป็นงานประเพณีทางพุทธศาสนาของคนไทในใต้คงยังแสดงให้เห็นถึงการ
แข่งขันเพ่ือแสดงอ านาจของกลุ่มหมู่บ้าน และชาวบ้านยังใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการตอก
ย้ าอัตลักษณ์ของความเป็นไทเพ่ืออ้างสิทธิ์ในการถือครองที่ดินที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและกีดกัน
คนกลุ่มอ่ืนไม่ให้เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรในพ้ืนที่และเกิดการปรับเปลี่ยนประเพณีการแต่งงาน โดย
อนุญาตให้ลูกหลานแต่งงานกับคนในหมู่บ้านเท่านั้น งานศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า 
การต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ยิ่งใหญ่กว่าไม่ได้มาในรูปแบบของการปฏิเสธหรือการต่อต้าน
เสมอไปแต่มีการเลือกท่ีจะสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาต่อรองเพ่ือสิทธิในการก าหนดและจัดการกับชีวิตและ
สังคมของตนเอง   

เช่นเดียวกับบทความเรื่อง “พิธีกรรมฟูอนผี: ภาพสะท้อนปรากฏการณ์ต่อรองอ านาจทาง
สังคม” (เธียรชาย อักษรดิษฐ์, 2552) ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเชื่อเป็นเครื่องมือในการ
ต่อรองกับอ านาจ ใช้โลกของพิธีกรรมเป็นที่พ่ึงพาเพราะชาวบ้านมีอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง
อย่างจ ากัดในโลกแห่งความจริง ทั้งวิกฤตเรื่องปากท้อง โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการ
ต่อรองของความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นการขยายความสันพันธ์จาก
ระดับปัจเจกมาเป็นระดับชุมชน แม้ว่ารัฐจะมีอ านาจในการสั่งการให้ชาวบ้านปฏิบัติตามแต่หาก
นโยบายของรัฐขัดกับความเชื่อท้องถิ่นก็อาจท าให้เกิดการต่อต้านขัดขืน เช่น กรณีที่เจ้าเมืองละเลย
การปฏิบัติพิธีกรรมหรือเกิดวิกฤตในสังคม ก็อาจท าให้อ านาจโดยชอบธรรมในการปกครองของเจ้า
เมืองสั่นคลอนและผู้ปกครองก็จะต้องรับผิดชอบต่อวิกฤตการณ์นั้นๆ  

การใช้ความเชื่อในการต่อรองอ านาจทางสังคมยังน าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์เพ่ือตอบโต้กับรัฐ
ได้ เช่น ในงานของปกรณ์ คงสวัสดิ์ (2548) เรื่อง “กระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เพ่ือการตอบโต้
กับรัฐ: กรณีศึกษา ชาวปกาเกอะญอ” ซ่ึงเป็นชาวเขาท่ีมีภาพลักษณ์ในเชิงลบเนื่องจากการปลูกฝังของ
รัฐไทยด้วยภาพการค้ายาเสพติด การท าลายปุาไม้จากการท าไร่เลื่อนลอย รัฐจึงต้องกีดกันชาวบ้าน
ออกจากปุาเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือต่อสู้กับอ านาจรัฐชาวปกาเกอะญอจึงน าอัตลักษณ์
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ของตนที่ก่อตัวขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ความเชื่อ พิธีกรรมและนิทานปรัมปรา ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
ของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันกับปุามายาวนานโดยเฉพาะเรื่องปุาชุมชน การบวชปุาที่น าความเชื่อของกลุ่ม
เข้าไปจัดการพ้ืนที่ปุาและแสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของตนนั้นเคารพธรรมชาติและสามารถอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้   

นอกจากการใช้ความเชื่อในการสร้างอัตลักษณ์เพ่ือต่อรองอ านาจทางสังคมแล้ว เครือข่ายทาง
สังคมและความเป็นเพศ ก็สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือได้เช่นกัน เห็นได้จากงานศึกษาของธีร์วนี 
วงศ์ทองสวรรค์ (2551) เรื่อง “การเป็นลูกชายชาวนา: การต่อรองกับความไม่มั่นคงทางอาชีพของคน
หนุ่มในภาคเหนือของประเทศไทย” เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้
คนหนุ่มในหมู่บ้านดงล าไยต้องยอมรับเงื่อนไขหลายประการที่ไม่เป็นธรรมของโรงงาน ทั้งเงื่อนไขที่
ชุมชนชนบทก าลังเผชิญกับการลดลงของรายได้จากภาคเกษตรกรรมและเงื่อนไขของตลาดแรงงานใน
ท้องถิ่น 

ตลาดแรงงานไทยนิยมจ้างแรงงานหญิงเป็นส่วนใหญ่และมีการกีดกันในเรื่องของอายุและ
คุณสมบัติท าให้แรงงานชายต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางการจ้างงาน รายได้และความเสี่ยงทาง
สุขภาพ จากการอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของโรงงานเรื่องการท างานล่วงเวลาซึ่งกลยุทธ์ที่แรงงานชายใช้
ในการต่อรอง ได้แก่ การลาออกแล้วเปลี่ยนโรงงานเมื่อรู้สึกว่าถูกละเมิดศักดิ์ศรีและเกียรติ การยอม
ท างานหนักที่มีความเสี่ยงเพ่ือเสริมอัตลักษณ์ความเป็นชายที่สามารถแปรให้เป็นทุนทางวัฒนธรรม
ทดแทนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาส าหรับคนหนุ่มการศึกษาน้อยหรือการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ผ่านการแต่งงานและระบบเครือญาติ เป็นต้น 

สิ่งที่ส าคัญของการต่อรองอ านาจทางสังคม คือ การตระหนักถึงสิทธิที่ตนมี จากคอลัมน์หมาย
เหตุการณ์ ที่ตีพิมพ์ในเนชั่นสุดสัปดาห์เรื่อง “สงครามเชิงวัฒนธรรม: การแต่งงานของคนรักเพศ
เดียวกัน” (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2547) เป็นการแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์การแต่งงานในสังคม
สมัยใหม่ ซึ่งแต่เดิมนั้นการแต่งงานถูกจ ากัดไว้ด้วยกรอบของความเป็นเพศเพราะการเชื่อมโยงการ
แต่งงานเข้ากับสถาบันครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ท าให้เกิดความเชื่อว่าการแต่งงาน
ควรเป็นเรื่องระหว่างชายหญิงเท่านั้น กอปรกับนัยทางศาสนาที่ท าให้การแต่งงานกลายเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีความเชื่อเก่ียวกับรากฐานที่มาของการแต่งงานระหว่างชายหญิงคู่แรกที่เกี่ยวข้องกับ
การประกาศรับรองของพระเจ้าจึงเกิดการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ บทความนี้แสดง
ให้เห็นว่ามิใช่มนุษย์ทุกคนจะยอมรับปฏิบัติการของอ านาจอย่างสิ้นเชิง ปัจเจกเองก็มีอ านาจที่จะตั้ง
ค าถามและเรียกร้องสิทธิของตนเองเช่นกัน 
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เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษากระบวนการต่อรองของความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายใน
โรงเรียนในแง่ของการต่อรองกับระเบียบวินัยที่เคร่งครัดซึ่งควบคุมและจัดการเด็กอยู่ตลอดเวลา ด้วย
สถานภาพและบทบาทหน้าที่ของความเป็นนักเรียน การต่อรองกับอ านาจที่ใหญ่กว่านั้นจึงมิใช่การ
ต่อสู้ขัดขืนโดยใช้ความรุนแรงเสมอไปแต่เป็นการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับอ านาจ 
เช่น การตั้งสภานักเรียนเพ่ือต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิบางอย่างจากโรงเรียน ดังที่เคยมีกรณีการขอไว้
ผมยาวส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่าง หรือการสร้าง
ความสัมพันธ์กับครูบางท่านเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎบางอย่าง เช่น กรณีที่เด็กมักเรียกครูว่าแม่เพ่ือให้เกิด
ความเอ็นดู เป็นต้น   
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งประเด็นความสนใจไปที่กระบวนการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจโดย
เลือกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งในภาคใต้เป็นสนามวิจัย เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
ครูที่จะช่วยให้เห็นกระบวนการที่เด็กใช้ในการปรับตัวภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนทั้ง
กระบวนการต่อต้าน (resistance) การต่อรอง (negotiation) หรือการต่อสู้ขัดขืน (struggle) ต่อ
อ านาจที่ครอบง าผ่านกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของพวกเขา  

1. กรอบแนวคิด 

 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรมของมิเช็ล ฟูโกต์ เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ปฏิบัติการต่างๆ ของอ านาจที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้คนและมีผลต่อการวิธีการคิดและการ
แสดงออกของปัจเจกบุคคล เนื่องจากมนุษย์ทุกคนจะตกอยู่ภายใต้วาทกรรมใดวาทกรรมหนึ่งเสมอ 
วาทกรรมที่เป็นประเด็นหลักของผู้วิจัยคือ กฎระเบียบในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้
ควบคุมให้บุคคลเกิดวินัยหรือยู่ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน จึงเกิดการสร้างความชอบธรรมให้กับการ
บังคับใช้กฎระเบียบ ผู้ที่ปฏิบัติตามจะถูกยกย่องชมเชย ในขณะที่ผู้ที่ละเมิดหรือฝุาฝืนจะถูกลงโทษซึ่ง
กฎระเบียบภายในโรงเรียนนี้มิได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึง
จริยธรรมและศีลธรรมของสังคมนั้นๆด้วย ดังนั้น กฎระเบียบจึงมีความชอบธรรมและความเป็นเหตุ
เป็นผลที่ท าให้ผู้คนยินยอมอยู่ภายใต้บงการของวาทกรรมนี้ 

ในปัจจุบันมีการตื่นตัวเรื่องกระแสการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนกันมากขึ้น ความคิดเรื่องสิทธินี้
แท้จริงแล้วก็เป็นความคิดที่มีมานานแล้ว เพียงแต่ในอดีตจะมุ่งเน้นไปที่สิทธิของชุมชนเป็นหลัก เป็น
สิทธิเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยของชุมชน ซึ่งราวๆ คริสต์ศตวรรษที่ 18 จึงเกิดการให้ความส าคัญ
กับปัจเจกชนมากข้ึน ตามแนวความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ (Natural right) ที่มองว่ามนุษย์ทุกคน
เกิดมามีความเท่าเทียมกัน มีสิทธิบางประการที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดจนกระทั่งตาย สิทธิดังกล่าว 
ได้แก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพทางร่างกาย สิทธิในทรัพย์สินและความเสมอภาคซึ่งผู้อ่ืนหรือแม้ แต่รัฐจะ
มาละเมิดมิได้ (กุลพล พลวัน, 2547) 

นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังให้ความส าคัญกับแนวคิดที่ว่า “ที่ใดมีอ านาจ ที่นั้นย่อมมีการ
ต่อต้านขัดขืน” (Foucault, 1988: 122 อ้างถึงใน จักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2549) อ านาจในที่นี้หมายถึง 
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กฎระเบียบที่ถูกบังคับใช้ในโรงเรียน การท าความเข้าใจวิธีการต่อรองของเด็กกลุ่มที่มีอ านาจในการ
ต่อรองต่ ากว่าอาจารย์ผู้เป็นคนบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งภายในโรงเรียนก็มิได้มีแต่ความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของครูและศิษย์เท่านั้น แต่ยังมีการปลูกฝังความคิดว่าโรงเรียนประจ านั้นเป็นเสมือนครอบครัว
ขนาดใหญ่ที่มีครูเป็นผู้ปกครองและเด็กๆ เป็นลูกหลาน ดังนั้น ปฏิสัมพันธ์ระว่างครูและเด็กจึงเต็มไป
ด้วยวาทกรรมหรือชุดความคิดต่างๆ มากมายที่เด็กสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองได้ การ
ต่อรองทางวัฒนธรรมของเด็กที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เช่น ในงานศึกษาเรื่อง“วาทกรรมเด็กดี ศึกษา
กรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา” (ชูเกียรติ ถนอมบุญชัย, 2552)  ที่เด็กมี
ความเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เพ่ือแลกกับผลประโยชน์บางอย่าง  

2. สนามศึกษาและประชากร 

 งานวิจัยชิ้นนี้เลือกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งในภาคใต้ เนื่องจากโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ในแต่ล่ะแห่งจะถูกจัดตั้งขึ้นตามสภาพปัญหาของสังคม ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ในพ้ืนที่แห่งนั้น 
ซึ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้นอกจากจะเป็นโรงเรียนรูปแบบศึกษาสงเคราะห์แห่งแรกในภาคใต้
ที่ถูกสร้างขึ้นจากปัญหาความยากจน และยังเป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาดูงานของโรงเรียนใน
เครือศึกษาสงเคราะห์ด้วยกันในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีกฎระเบียบที่เข้มงวด การที่เด็กถูกกฎระเบียบเหล่านั้นควบคุมจัดการตลอด 24 
ชั่วโมงย่อมเกิดความอึดอัดใจ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู ทั้งนี้จะ
ท าการเก็บข้อมูลจากครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยจะใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ เอกสาร
งานวิจัย บทความทางวิชาการต่างๆ รวมไปถึงเอกสารเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียน มาตรฐาน
งานดูแลนักเรียนประจ า ข้อมูลสารสนเทศ ข้อปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แห่งนี้เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
วินัยและความสัมพันธ์เชิงอ านาจในพ้ืนที่ต่างๆ ของสังคม เช่น คุก ค่ายทหารและโรงเรียนเพ่ือศึกษา
ต้นก าเนิดและการพัฒนาการของกระบวนการท างานของอ านาจในการเข้าไปควบคุมและจัดการกับ
วิถีชีวิตของผู้คน รวมไปถึงกระบวนการต่อรองกับอ านาจนั้นๆ 

การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามจะท าการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2558 โดยผู้วิจัยจะเข้าไปสังเกตตั้งแต่
การท ากิจวัตรประจ าวันของเด็กในตอนเช้าที่ต้องตื่นเวลา 05.00 น. เพ่ือท ากายบริหารและท าความ
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สะอาดหอพักและโรงเรียนจนกระทั่งเข้านอน ท าการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และสังเกตปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกระหว่างครูและเด็ก ในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึกจะแบ่ง
กลุ่มเปูาหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับครู: การสัมภาษณ์เชิงลึกจะเลือกสัมภาษณ์ครูใหม่ที่มี
อายุการท างาน 1-3 ปี และครูเก่าที่มีอายุการท างานมากกกว่า 3 ปี เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการดูแลเด็ก 
การลงโทษและการรับมือกับกระบวนการต่อรองของเด็กที่แตกต่างกันและท าการศึกษาภายในหอพัก
เพ่ือดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก โดยผู้วิจัยได้เลือก 4 หอพัก ได้แก่ 

- หอพักชายที่ได้อับดับที่ 1 ในการประเมิน 

- หอพักชายที่ได้อับดับสุดท้ายในการประเมิน 

- หอพักหญิงท่ีได้อับดับที่ 1 ในการประเมิน 

- หอพักหญิงท่ีได้อับดับสุดท้ายในการประเมิน 

ผู้วิจัยเลือกโดยดูจากการประเมินหอพักประจ าปีเนื่องจากการประเมินหอพักเป็นการประเมิน
โดยดูจากความสะอาดของสิ่งแวดล้อม ความสมบูรณ์ของแหล่งเรียนรู้ ความสะอาดของห้องสุขา 
ความเป็นระเบียบของที่นอน ความเป็นระเบียบของโรงตากเสื้อผ้า รวมไปถึงการท าเวรกองกลางที่มี
การแบ่งโซนการท าความสะอาดบริเวณส่วนอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนนอกเหนือไปจากหอพักซึ่งแสดงถึง
ความเข้มงวดในการจัดการกับเด็ก ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากทั้ง 4 หอพักนี้เพ่ือเปรียบเทียบการบังคับใช้
กฎระเบียบของครูและกระบวนการต่อรองของเด็ก หัวข้อสัมภาษณ์จึงเน้นเรื่องวิธีการดูแลเด็กและ
การลงโทษ รวมถึงมุมมองของครูที่มีต่อกฎระเบียบในโรงเรียน 

 3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: การสัมภาษณ์นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งชายและหญิงในเวลาพักเที่ยงและหลังเข้าหอพัก โดยเน้นเด็กในหอพักทั้ง 4 
หอข้างต้นเป็นหลักเพ่ือท าการเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่เด็กใช้ในการต่อรองเมื่ออยู่ในหอพักและให้เห็น
ภาพวิถีชีวิตประจ าวันของเด็ก และผู้วิจัยจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Snowball sampling ส าหรับเด็ก
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เห็นการต่อรองหรือต่อต้านที่ชัดเจน โดยในขั้นแรกจะเลือกสัมภาษณ์จากเด็กที่
มีรายชื่ออยู่ในสถิติฝุายกิจการนักเรียน จากนั้นจึงให้เด็กแนะน าหรือชักชวนเพ่ือนมาคุยด้วยเพ่ิม โดยมี
หัวข้อสัมภาษณ์เกี่ยวกับระยะเวลาที่เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ พ้ืนหลังครอบครัว วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ภายในโรงเรียน ปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนและการปรับตัวเพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติของ
เด็กท่ีมีต่อโรงเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียน    
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4. การตีความ วิเคราะห์และผลการศึกษา 

การตีความ วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาจะใช้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิ
และแบบทุติยภูมิเรื่อง กระบวนการต่อรองของความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในโรงเรียน กรณีศึกษา 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งในภาคใต้ ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้: เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน และเกณฑ์การรับสมัครนักเรียน จะรวบรวมจากข้อมูลทุติยภูมิ
หรือเอกสารต่างๆ   

รายงานเรื่องระเบียบวินัย: น าข้อมูลจากเอกสารเรื่อง กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
มาวิเคราะห์มาตรฐานของโรงเรียนทั้งการดูแลเด็ก การสร้างระเบียบวินัยและวิธีการลงโทษ และเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้เป็นคนน ากฎระเบียบเหล่านั้นมาบังคับใช้  ว่ามีวิธีจัดการดูแล 
ลงโทษหรือรับมือกับปัญหาเด็กโดยใช้วิธีการตามที่กระทวงศึกษาธิการก าหนดหรือใช้วิธีอ่ืนในการ
จัดการแก้ปัญหาแต่ละแบบ รวมถึงการน าข้อมูลจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเด็ก 
ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีวิธีการปรับตัวหรือต่อรองกับกฎระเบียบเหล่านี้อย่างไรบ้าง 

รายงานเรื่องกิจกรรมภายในโรงเรียน: ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกจากครูผู้เป็นคนก าหนดตาราง
กิจกรรมของเด็กทั้งในชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมในโอกาสพิเศษหรือวันส าคัญต่างๆ และข้อมูล
สัมภาษณ์เชิงลึกจากเด็กนักเรียนเพ่ือมาวิเคราะห์ผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ท าให้เห็นกระบวนการ
ต่อรองหรือการหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมบางอย่าง 

รายงงานเรื่องกระบวนการต่อรองเชิงวัฒนธรรมของเด็ก : เกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้ง
แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ และการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนด 
เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเด็กภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโรงเรียนหรือกฎระเบียบ 
ทั้งกระบวนการต่อรองและการต่อต้านขัดขืน 
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บทที่ 4 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

งานวิจัยเรื่องกระบวนการตํอรองกับความสัมพันธ๑เชิงอํานาจภายในโรงเรียน กรณีศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงหนึ่งในภาคใต๎ ในบทนี้จะกลําวถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
สภาพทั่วไปของโรงเรียน สภาพของชุมชนโดยรอบและโครงสร๎างการทํางานของโรงเรียนเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาและทําความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการทํางานของโรงเรียนและวิถีชีวิตประจําวัน
ของเด็กวําอยูํภายใต๎การดูแลสํวนใดบ๎าง รวมไปถึงกฎระเบียบของโรงเรียนในสํวนของการเป็น
สถาบันการศึกษาและกฎของหอพักท่ีเป็นการดูแลและจัดการในสํวนที่เหลือนอกจากการเรียน 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของโรงเรียน 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ในภาคใต๎แหํงนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาภายใต๎การบริหารจัดการศึกษา
สงเคราะห๑ที่กระทรวงศึกษาธิการได๎ให๎ความหมายของการจัดการศึกษาสงเคราะห๑ไว๎วํา เป็นการให๎
ความชํวยเหลือทางการศึกษาแกํเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือบุคคลที่รัฐจําเป็นต๎องจัดบริการ
ทางการศึกษาให๎เป็นพิเศษ เพ่ือมุํงให๎เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแกํผู๎ยากไร๎ หรือผู๎เสียเปรียบ
ทางการศึกษาในลักษณะตํางๆ (กรมสามัญศึกษา, 2540) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑จึงมีลักษณะเป็น
โรงเรียนประจําที่นักเรียนจะได๎รับการอุปการะทั้งคําอาหาร เสื้อผ๎า วัสดุการศึกษาและคําใช๎จํายใน
ชีวิตประจําวันทั้งหมด 

 นายชูเกียรติ ถนอมศักดิ์ (นามสมมติ) อดีตศึกษาธิการจังหวัดได๎เล็งเห็นถึงอนาคตของ
การศึกษาวําจะต๎องก๎าวไกล จึงได๎ติดตํอขอสงวนที่ดินเพื่อการศึกษาของจังหวัดจากที่ทําการนิคมสร๎าง
ตนเองขุนทะเล ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองฯ เมื่อปี พ.ศ.2496 จํานวน 600 ไรํ หํางจากตัวเมือง 9 
กิโลเมตร เมื่อได๎ที่ดินก็พยายามยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ในนามของภาคศึกษา 3 ที่ 
ได๎แกํ จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพรและสุราษฎร๑ธานี ตั้งแตํปี พ.ศ.2503 เป็นต๎นมา 
ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ของกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 127.01 ในปีงบประมาณ 
2511 กระทรวงการศึกษาธิการได๎ประกาศเปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงนี้ตามประกาศลงวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ.2511 ให๎เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงแรกของภาคใต๎และเป็นโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห๑แหํงที่ 8 ของประเทศ (สารสนเทศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑, 2556) 

   ส
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 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงนี้เป็นโรงเรียนประจําแบบสหศึกษา เปิดดําเนินกิจการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2511 โดยอาศัยอาคารหลังเกําของโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด ตําบลตลาด 
อําเภอเมือง เป็นการชั่วคราวจนกวําจะดําเนินการกํอสร๎างอาคารเรียนและอาคารประกอบในที่ดิน
ตําบลขุนทะเลที่จัดขอไว๎ ในปีแรกเปิดรับเด็กเข๎ามาเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 จํานวน 40 คน ตาม
หลักสูตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ของกระทรวงศึกษาธิการ ทางจังหวัดได๎แตํงตั้งนายคมสัน วังมะนาว 
(นามสมมติ) ครูโรงเรียนประจําอําเภอเมืองมาเป็นครูใหญํ และให๎นายจรัล เพชรงาม (นามสมมติ) 
จากโรงเรียนทําชนะและนางสาวจันทร๑ดี บุญมาก (นามสมมติ) จากโรงเรียนทําฉาง มาชํวยราชการ มี
คนรํวมทํางาน 4 คน จนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2512 ได๎ย๎ายกิจการจากตําบลตลาดมาอยูํ ณ ที่
ปัจจุบัน โดยเปิดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในปี พ.ศ.2532 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปี พ.ศ.2538 และเปิดสอนโครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 
พ.ศ.2553 ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงนี้อยูํภายใต๎การบริหารของนายประหยัด ชาติ
เจริญ (นามสมมติ) 

 ปัจจุบัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงนี้มีเนื้อท่ีรวม 135 ไรํ 3 งาน 65 ตารางวา เป็นสถานที่
กํอสร๎างอาคารตํางๆ ประมาณ 60 ไรํ สํวนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ที่ใช๎เพ่ือกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรม
การเรียนการสอนอ่ืนๆ บริเวณด๎านซ๎ายมือและด๎านหลังของโรงเรียนตลอดแนวมีอาณาเขตติดกับ
มหาวิทยาลัยสํวนบริเวณด๎านขวามือมีอาณาเขตติดกับศูนย๑ราชการ 
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ภาพที่ 1 แผนผังอาคารเรียน 

(ท่ีมาภาพ: ปรับปรุงจากงานสารสนเทศโรงเรียนปี 2550) 

ปรัชญาของโรงเรียน 

นตถิปญญา สมาอาภา 

“แสงสว่างใดๆเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

คําขวัญประจําโรงเรียน 

พัฒนาความสะอาด เน้นคุณภาพ เสริมคุณธรรม น าสู่วิชาชีพ 

   ส
ำนกัหอ
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เอกลักษณ๑ของโรงเรียน 

ภูมิทัศน์ดี โนราเด่น เน้นงานอาชีพ 

 จากคําขวัญด๎านปรัชญาและเอกลักษณ๑ของโรงเรียนจะเห็นวํา การเป็นสถานศึกษาในรูปแบบ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑นั้นมิได๎เน๎นเพียงการศึกษาสายสามัญเทํานั้น แตํยังสํงเสริมการศึกษาสาย
อาชีพ มีการเปิดการเรียนการสอนการงานอาชีพให๎นักเรียนสามารถเลือกเรียนได๎ตามความสนใจ เชํน  
การทําอาหาร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว๑ งานเขียนแบบ งานชํางไม๎และงานประดิษฐ๑ อ่ืนๆ โรงเรียน
มีการสร๎างอาคารผลผลิตนักเรียนชื่อ “สหกรณ๑SK” ซึ่งอยูํบริเวณด๎านหน๎าโรงเรียนติดกับถนนใหญํ
เพ่ือนําผลงานและผลผลิตตํางๆ ของนักเรียนมาจัดจําหนํายให๎แกํบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการสร๎าง
รายได๎ให๎กับนักเรียนเจ๎าของผลงาน ผลงานของนักเรียนยังรวมไปถึงการแสดงความสามารถตํางๆ เชํน 
การแสดงศิลปะพ้ืนบ๎านมโนราห๑ (โนรา) การรําตาลีกีปัส ฯลฯ การแสดงศิลปะพ้ืนบ๎านเหลํานี้นอกจาก
จะเป็นไปเพื่อการอนุรักษ๑ยังเป็นการฝึกเพ่ือหารายได๎เสริมให๎แกํนักเรียนอีกด๎วย 

ตารางที่ 1 จํานวนเด็กนักเรียนจําแนกตามประเภทของเด็กด๎อยโอกาส 

  จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ร๎อยละ หมายเหตุ 
1 เด็กท่ีถูกบังคับให๎ขายแรงงานหรือ

แรงงานเด็ก 
- - - -  

2 เด็กเรํรํอน - - - -  

3 เด็กท่ีอยูํในธุรกิจบริการทางเพศ - - - -  

4 เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 45 38 83 15.12  
5 เด็กท่ีถูกทําร๎ายทารุณ 1 3 4 0.73  

6 เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 182 280 462 84.15  

7 เด็กในชนกลุํมน๎อย - - - -  
8 เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - - - -  

9 เด็กท่ีได๎รับผลกระทบจากโรคเอดส๑ 
หรือโรคติดตํอร๎ายแรงที่สังคมรังเกียจ 

- - - -  

10 เด็กในสถานพินิจและคุ๎มครองเด็ก - - - -  

รวม 228 321 549 100  
ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2556  

ประเภทเด็กด๎อยโอกาส ที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากสถิติแสดงจํานวนเด็กด๎อยโอกาสทั้ง 10 ประเภทตามที่รัฐกําหนดข๎างต๎น โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห๑แหํงนี้มีเด็กประเภทยากจน (มากเป็นพิเศษ) จํานวนมากที่สุด เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 
หมายถึง เด็กซ่ึงเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได๎ไมํเพียงพอตํอการเลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรายได๎
เฉลี่ยไมํเกิน 70,000 บาท/ปี) ครอบครัวอยูํรวมกันหลายคน ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐาน มีชีวิตอยูํอยําง
ยากลําบากและเด็กจากครอบครัวที่อยูํในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสในการศึกษาและบริการอ่ืนๆ สํวน
เด็กประเภทที่สองที่มีจํานวนรองลงมา คือ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง กลําวคือ เป็นเด็กที่มารดาคลอดทิ้งไว๎ใน
โรงพยาบาลหรือตามสถานที่ตํางๆ รวมไปถึงเด็กที่พํอแมํปลํอยทิ้งไว๎ให๎มีชีวิตอยูํลําพังหรือกับบุคคลอ่ืน 
โดยไมํได๎รับการเลี้ยงดูจากพํอแมํ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาการหยําร๎างหรือครอบครัวแตกแยก 
(สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑, 2556) 

ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียนทั้งหมดแบํงตามหอพัก 

  จํานวนนักเรียน 
ประถม มัธยมต๎น มัธยมปลาย รวม 

หอพักชาย A ครูอ๏อด 14 18 1 33 

หอพักชาย B ครูหนึ่ง 11 8 12 31 
หอพักชาย C ครูฟลุ๏ก 19 10 - 29 

หอพักชาย D ครูจาง 16 4 4 24 

หอพักชาย E ครูวิน 24 6 - 30 
หอพักชาย F ครูแสง 6 11 5 22 

หอพักชาย G ครูโอ๏ต 6 11 5 22 

หอพักหญิง H ครูเมย๑   21 2 4 27 
หอพักหญิง I ครูน๎อง  12 11 11 34 

หอพักหญิง J ครูเนย 11 14 6 31 
หอพักหญิง K ครูอ๎ุบอ้ิบ 10 17 9 36 

หอพักหญิง L ครูตั้ก 3 18 10 31 

หอพักหญิง M ครูสุ 8 10 12 30 
หอพักหญิง N ครูอิม 6 18 12 36 

หอพักหญิง O ครูสา 3 12 12 27 

หอพักหญิง P ครูพร 7 21 4 32 
บ๎านพัก Q ครูอ๎ุบอ้ิบ - 7 2 9 

ข๎อมูลจากใบรับสํงนักเรียนเข๎าหอพัก ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ๑ 2558 

หอพัก ครปูระจําหอพัก

นอน 
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 ทางโรงเรียนจะทําการแบํงนักเรียนเข๎าพักในหอพักตํางๆ โดยดูจากเพศและใช๎การเฉลี่ยอายุ 
เพ่ือให๎ในทุกหอพักมีนักเรียนหลากหลายวัย นักเรียนที่มีอายุมากกวําจะต๎องทําหน๎าที่เป็นพ่ีเลี้ยงชํวย
ดูแลเด็กเล็กหรือเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกําหนดให๎แตํละหอพักมีนักเรียนไมํเกิน 40 คน 
เพ่ือให๎ครูประจําหอพักสามารถดูแลได๎อยํางทั่วถึง ในปัจจุบันมีหอพักท้ังหมด 16 หอพัก แบํงเป็น 

- หอพักชาย 7 หอพัก คือ หอพัก A-G 

- หอพักหญิง 9 หอพัก คือ หอพัก H-P  

- บ๎านพัก 1 หลัง สําหรับนักเรียนชายที่ทําหน๎าที่ดูแลการเกษตรหลังโรงเรียน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 2 แผนผังบริเวณหอพัก 

(ท่ีมาภาพ: ปรับปรุงจากงานสารสนเทศโรงเรียนปี 2550 ) 
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ตารางที่ 3 จํานวนของบุคคลากรทั้งหมดโรงเรียน 

  เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด  

ชาย หญิง ต่ํากวํา ป. ป.ตรี สูงกวํา ป.ตรี 
1 ผู๎อํานวยการ 1 - - - 1 56 

2 รองผู๎อํานวยการ 2 3 - - 5 46 
3 ข๎าราชการครู 6 31 - 35 2 45 

4 พนักงานราชการ 2 3 - 5 - 32 

5 ครูอัตราจ๎าง 1 3 - 4 - 28 
6 ลูกจ๎างประจํา 4 2 6 - - 42 

7 ลูกจ๎างชั่วคราว 2 1 2 1 - 36 

8 ครูพ่ีเลี้ยง 4 9 10 3 - 33 
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70 
ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2556 

หมายเหตุ   ระดับประถมศึกษา   มีบุคลากรครูจํานวน 8 คน ผู๎เรียนจํานวน 174 คน 

    ระดับมัธยมศึกษา   มีบุคลากรครูจํานวน 39 คน ผู๎เรียนจํานวน 404 คน 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท หํางจากตัวจังหวัด เป็น
ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 12,500 คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได๎แกํ บริษัทเอกชน ห๎างร๎าน สถานที่ราชการ และหอพักนักศึกษา อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ๎าง 
เกษตรกรรม ค๎าขาย ผู๎คนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ผู๎ปกครองสํวนใหญํจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบอาชีพหลัก คือ รับจ๎าง มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายได๎คํอนข๎างยากจน 
เฉลี่ยครอบครัวลํะ 70,000 บาท/ปี และมีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ 5-6 คน ประเพณี
และวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักทั่วไป คือ ประเพณีงานบุญเดือนสิบ (สารสนเทศพ้ืนฐานของ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑, 2556) การเป็นครอบครัวใหญํที่มีสมาชิก 5-6 คน ทําให๎ผู๎ปกครองไมํ
สามารถรับภาระคําเลี้ยงดูได๎ถึงแม๎ในปัจจุบันรัฐบาลจะมีนโยบายเรียนฟรีแตํผู๎ปกครองยังต๎องรับภาระ
เรื่องคําธรรมเนียมและคําบํารุงการศึกษาและคําเดินทางไป-กลับโรงเรียน ในขณะที่โรงเรียนศึกษา

รวมบุคลากรทั้งหมด 

ที ่ ประเภทตําแหนํง อายุเฉลี่ย 

18 48 4 49 
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สงเคราะห๑นั้นมีที่พักให๎นักเรียนอยูํอาศัยเพ่ือลดคําใช๎จํายในการเดินทางและเครื่องอุปโภคบริโภคทุก
อยํางรัฐจะเป็นผู๎จัดหาให๎ รวมไปถึงคํากิจกรรมทุกอยํางของนักเรียน  

โครงสร้างของโรงเรียน 

 การดําเนินงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนทาง
วิชาการตามหลักสูตรของหนํวยงานการศึกษาพิเศษแล๎ว ภารกิจสําคัญอีกอยํางที่โรงเรียนต๎อง
รับผิดชอบพร๎อมกันในแตํละวันคือ การดูแลนักเรียนประจํา โดยโรงเรียนได๎วางแผนกําหนดขอบเขต
และสัดสํวนในการทํางานด๎านการดูแลนักเรียนประจําเป็นหนํวยงาน ได๎แกํ งานกิจการนักเรียน งาน
หอพัก งานอนามัย งานโภชนาการ งานบริการ งานอาคารสถานที่และงานรักษาความปลอดภัย 

1. งานกิจการนักเรียน 

 งานกิจการนักเรียนเป็นฝุายงานที่วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กต๎องกระทํา เป็นผู๎กําหนด
และวางแผนควบคุมพฤติกรรมที่เด็กควรจะเป็น ฝุายกิจการนักเรียนจึงเป็นที่รู๎จักทั่วไปในชื่อวํา    
“ฝุายปกครอง”   

 โรงเรียนมีความพยายามที่จะจัดรูปแบบการดูแลนักเรียนให๎เป็นเหมือนระบบการดูแลแบบ
ครอบครัว มีการทํากิจกรรมตํางๆ ในโรงเรียนเหมือนกับกิจกรรมภายในบ๎าน บทบาทของครูเป็น
เหมือนพํอแมํ และบทบาทของนักเรียนตํอนักเรียนด๎วยกันก็เป็นเหมือนพ่ีน๎องที่สมาชิกในครอบครัว
ต๎องชํวยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน การมีนักเรียนอยูํรวมกันจํานวนมาก จําเป็นต๎องมีการกําหนด
แนวปฏิบัติในการดูแลและควบคุมให๎เด็กปฏิบัติตนอยูํในกรอบกติกาของสังคม เพ่ือหลํอหลอม
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความแตกตํางกันให๎มีความกลมกลืนกันมากที่สุด แนวปฏิบัตินี้ยังเป็นการ
ฝึกให๎เด็กเกิดการยอมรับในกฎกติกาของสังคมผํานกฎระเบียบข๎อบังคับของโรงเรียน อันจะเป็น
พ้ืนฐานในการเป็นพลเมืองดีที่ เคารพกฎหมายของบ๎านเมือง และการปกครองในระบอบวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข เชํน กิจกรรมเสริมสร๎างภาวะผู๎นํา ได๎แกํ การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน หัวหน๎าห๎องเรียนและหัวหน๎าเรือนนอน 
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ภาพที่ 3 กระดานลงรวมคะแนนผลการเลือกตั้งประธานนักเรยีนประจําปี 2558 

ที่มาภาพ: วิมลวรรณ จะตุรัส, ภาคสนาม (26 กุมภาพันธ๑  2558) 
 

 เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงนี้เป็นโรงเรียนประจําแบบสหศึกษา มีหอพักให๎
นักเรียนพักอาศัยเพ่ือประหยัดคําใช๎จํายในการเดินทาง และการอาศัยอยูํในบริเวณโรงเรียนทําให๎ไมํ
เสียเวลาในการเดินทาง ในชํวงเช๎าและเย็นจะเป็นเวลาวํางสําหรับนักเรียนในการทํากิจกรรมตํางๆ 
โรงเรียนจึงจําเป็นจะต๎องดูแลนักเรียนโดยใช๎การจัดกิจกรรมตํางๆ เชํน 

1. กิจกรรมสํงเสริมการจัดประกวดหอพักปีละ 1 ครั้ง หอพักของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑
เป็นหอพักท่ีมีใต๎ถุนสูง บริเวณใต๎ถุนจะเป็นที่เก็บตู๎เสื้อผ๎าที่เด็กจะต๎องนํามาเองหรือบางหอพักจะเป็นตู๎
เสื้อผ๎าเกําของรุํนพ่ีที่จบไปแล๎วแตํบริจาคไว๎ให๎น๎องใช๎ตํอ หอพักหญิงจะมีห๎องน้ําแยกออกมาจากตัว
หอพักประมาณ 12 ห๎อง สํวนหอพักชายจะมีห๎องสุขาแยกออกมาจากตัวหอพักประมาณ 6 ห๎อง และ
มีบํอน้ําขนาดใหญํสําหรับอาบน้ําและซักผ๎า ภายในหอพักจะเป็นห๎องโถงยาว และวางเตียงเหล็กหรือ
เตียงไม๎ 2 ชั้นไว๎ทั้งสองฝาก มีการจัดมุมสําหรับการพักผํอน เชํน มุมดูโทรทัศน๑หรือมุมอํานหนังสือ 
และมุมสําหรับทําการบ๎าน  
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ภาพที่ 4 หอพักหญิง H 

ที่มาภาพ: วิมลวรรณ จะตุรัส, ภาคสนาม (24 กุมภาพันธ๑  2558) 
 

 

ภาพที่ 5 ภายในหอพักหญิง K 

ที่มาภาพ: วิมลวรรณ จะตุรัส, ภาคสนาม (16 กุมภาพันธ๑  2558) 
 

การประเมินหอพักจะประเมินโดยดูจากความสะอาดของสิ่งแวดล๎อม ความสมบูรณ๑ของแหลํง
เรียนรู๎ ความสะอาดของห๎องสุขา ความเป็นระเบียบของที่นอน ความเป็นระเบียบของโรงตากเสื้อผ๎า 
รวมไปถึงการทําเวรกองกลางที่มีการแบํงโซนการทําความสะอาดบริเวณสํวนอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน
นอกเหนือไปจากหอพัก เชํน ถนนรอบโรงเรียน หลุมขยะ อาคารเรียนตํางๆ และสนามเด็กเลํน เป็น
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ต๎น นอกจากเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยแล๎ว การประเมินหอพักยังรวมไปถึง
การตกแตํงหอพักให๎นําอยูํ มีการปลูกต๎นไม๎ดอกไม๎ประดับและตัดแตํงอยูํเสมอ และทุกหอพักจะมีการ
ติดรูปและชื่อของสมาชิกในหอพักที่บริเวณหน๎าหอพัก รวมไปถึงรูปกิจกรรมตํางๆ ที่เด็กรับผิดชอบใน
หอพักนั้นๆ เกณฑ๑เหลํานี้จะถูกประเมินโดยคณะกรรมการ ตัวแทนครูประจําหอพัก ตัวแทนนักเรียน
รํวมประเมินหอพักอยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง และนําคะแนนไปรวมกับการประเมินประจําวันโดยครู
เวรซึ่งเกณฑ๑การประเมินของครูเวรนั้นจะให๎จากการเข๎าแถวมารับประทานอาหาร ความตรงตํอเวลา 
ความเป็นระเบียบระหวํางรับประทานอาหาร การทําเวรกองกลาง เป็นต๎น 

การประเมินหอพักนี้เป็นแรงจูงใจให๎เด็กดูแลและรักษาความสะอาดหอพักและสิ่งแวดล๎อม
บริเวณรอบหอพัก โดยมีการให๎รางวัลตามที่เด็กและครูประจําหอพักตกลงกันและเขียนคําร๎องขอมา 
โดยมีงบประมาณให๎ คือ ชนะที่ 1 ได๎งบไมํเกิน 3,000 บาท ชนะที่ 2 ได๎งบไมํเกิน 2,500 บาท ชนะที่ 
3 ได๎งบไมํเกิน 2,000 บาท งบประมาณเหลํานี้มิได๎ให๎เป็นตัวเงินโดยตรงแตํเป็นการให๎ครูประจําหอพัก
ขอสิ่งของเพ่ือนําไปตกแตํงและพัฒนาหอพักซึ่งของรางวัลที่หอพักสํวนใหญํขอไปคือ พัดลม โต๏ะ
สําหรับทําการบ๎าน ผ๎ามํานและอ่ืนๆ (ครูหนึ่ง, สัมภาษณ๑) 

หอพักที่นําอยูํจะเป็นประโยชน๑โดยตรงกับเด็ก เนื่องจากเด็กจะต๎องอาศัยอยูํในหอพักนั้นๆ 
ไปจนจบจากโรงเรียน โรงเรียนจึงปลูกฝังให๎เด็กรักและดูแลหอพักเหมือนบ๎านของตนเอง บ๎านจึงต๎อง
สะอาดและสวยงามนําอยูํ การชนะการประเมินและได๎รับรางวัลเพ่ือตกแตํงหอพักเพ่ิมจึงเป็นการ
แขํงขันที่ทุกคนต๎องชํวยเหลือกัน ผลักดันให๎หอพักมีการจัดการอยํางเป็นระบบและฝึกให๎เด็กมี
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น  

2. กิจกรรมประกวดระเบียบแถว เป็นกิจกรรมให๎นักเรียนแตํลํะหอพักได๎ฝึกระเบียบแถว เชํน 
การเดิน การหยุด การหันซ๎าย-ขวา หรือการวิ่งอยํางเป็นระบบ เริ่มตั้งแตํการเข๎าแถวจากหอพักเพ่ือไป
ออกกําลังกายที่บริเวณหน๎าโรงเรียนในเวลา 05.30 น. จะเป็นหน๎าที่ของครูประจําหอพักหรือหัวหน๎า
หอพักในการจัดระเบียบและตรวจนับจํานวนเด็กในหอพักของตน การเข๎าแถวเพ่ือรับประทานอาหาร
เช๎าและการเข๎าแถวเพ่ือเคารพธงชาติจะเป็นหน๎าที่ของครูเวรประจําวันนั้นๆ กิจกรรมนี้เป็นการ
เสริมสร๎างวินัยในการอยูํรํวมกัน โดยนําหลักการและวิธีการของลูกเสือ เนตรนารีหรือกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารมาปรับใช๎ในการดูแลนักเรียน เชํน ระบบหมูํ การทํางานเป็นทีมหรือการตรงตํอ
เวลา เป็นต๎น 

3. กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม มีทั้งการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและนํานักเรียนไป
รํวมกิจกรรมที่ศาสนสถานใกล๎โรงเรียน ให๎นักเรียนฟังเทศน๑ฟังธรรม นิมนต๑พระสงฆ๑ ผู๎นําศาสนาหรือ
ครูฝุายกิจการนักเรียนมาอบรม รวมทั้งจัดให๎มีการสวดมนต๑หรือศาสนปฏิบัติตามหลักศรัทธาของ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

 

แตํละศาสนากํอนเข๎านอนทุกคืนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงนี้ไมํมีนักเรียนที่นับถือศาสนาอ่ืน
นอกจากศาสนาพุทธ (ในอดีตเคยมีนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม แตํเนื่องจากความไมํสะดวกในการ
ดูแลโดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกินทําให๎หลังจากที่นักเรียนกลุํมนี้เรียนจบทางโรงเรียนจึงไมํรับ เพ่ิม
อีก) แตํในโรงเรียนมีครูที่มีความเชื่อในพุทธศาสนานิกายนิชิเร็นโชชูมาเผยแพรํ โดยเริ่มจากการให๎
นักเรียนสวดมนต๑ “นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว” กํอนเริ่มเรียน และนําไปสอนให๎กับเด็กที่ต๎องการที่พ่ึงพา
ทางจิตใจ เนื่องจากความเชื่อของพุทธศาสนานิกายนี้คือ การสวดมนต๑บทนี้จะทําให๎คําขอในสิ่งที่
ปรารถนาเป็นจริง จึงมีเด็กจํานวนมากที่สวดมนต๑บทนี้และบางหอพักก็จะเพ่ิมการสวดมนต๑บทนี้เข๎าไป
หลังจากไหว๎พระสวดมนต๑กํอนเข๎านอนบทอ่ืนๆ เสร็จแล๎ว 

4. กิจกรรมสํงเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได๎ระหวํางการศึกษาของนักเรียน 
นอกจากการเรียนการสอนวิชาชีพเสริมในห๎องเรียนแล๎ว ยังมีการจัดทําแปลงผักหลายรูปแบบ ทั้ง
แปลงผักบุ๎ง ผักคะน๎า โรงเพาะเห็ด รวมไปถึงการปลูกพืชไร๎ดินและการเลี้ยงสัตว๑ตํางๆ เชํน หมู เป็ด
และปลาดุก เหลํานี้เป็นการเกษตรที่โรงเรียนจัดให๎เด็กที่สนใจทํากิจกรรมหารายได๎เสริมระหวํางเรียน 
โดยนําผลผลิตที่ได๎ขายสํงให๎กับโรงครัว และยังมีการเกษตรเล็กๆ น๎อยๆ ที่ครูประจําหอพักบางคน
จัดเป็นกิจกรรมให๎กับเด็กในหอพักของตน เชํน การปลูกพืชผักสวนครัวให๎เด็กนําไปรับประทานกับ
อาหารเย็น (ครูจาง, สัมภาษณ๑) 

 

ภาพที่ 6 กิจกรรมการปลูกพืชไรด๎นิ 

ที่มาภาพ: ครูทิพย๑ (นามสมมติ), ถํายเมื่อ 30 มกราคม  2558 
 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการขายของในวันอาทิตย๑ที่บางหอพักจะทําอาหารมาขายใต๎อาคาร
ทักษิณที่อยูํบริเวณหน๎าโรงเรียน เชํน หอพักหญิง K ขายเห็ดทอดจากกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน
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หรือเฟรนฟรายในบางอาทิตย๑ หอพักชาย E ขายไขํนกกระทาทอดและหอพักหญิง L ขายน้ําแข็งใส 
เป็นต๎น โดยนําเงินที่ได๎เข๎ากองกลางของหอพักเพ่ือนําไปพัฒนาหอพักและจัดงานเลี้ยงในบางกรณี 
เนื่องจากโรงเรียนไมํมีนโยบายในการเรียกเก็บเงินเด็กเพ่ิม  

5. กิจกรรมเสริมสร๎างสุนทรียภาพ เชํน ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์และนันทนาการในตอน
เย็นหลังรับประทานอาหารเย็นจะเป็นเวลาฝึกซ๎อมของเด็กกิจกรรม เชํน โนรา ดนตรีไทย นักกีฬายก
น้ําหนัก นักกีฬาฟุตบอล เป็นต๎น และยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยูํติดกับ
โรงเรียนมาสอนเด็กๆ เต๎น B-Boy  

6. กิจกรรมกลุํมสัมพันธ๑ เชํน การปฐมนิเทศนักเรียนใหมํและนักเรียนเกํา การเข๎าคํายพุทธ
บุตร และการจัดกิจกรรมพ่ีดูแลน๎องเพ่ือชํวยให๎เด็กปรับตัวได๎เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะมีพ่ีเลี้ยงประจําหอพักคอยดูแลเป็นพิเศษแบบตัวตํอตัว ทั้งดูแลให๎น๎องรักษา
ความสะอาด คอยตรวจเช็คการทําความสะอาดเสื้อผ๎า รํางกายและพ้ืนที่รับผิดในการทําเวรสํวนตํางๆ 
การเลือกพ่ีเลี้ยงให๎เด็กเล็กแตํละคนจะต๎องเป็นไปด๎วยความสมัครใจทั้งของพ่ีเลี้ยงและของเด็กเล็ก 
เนื่องจากพ่ีเลี้ยงจะต๎องเป็นคนดูแลและรับผิดชอบเด็กเล็กเหลํานี้จนกวําเด็กจะสามารถปรับตัวให๎เข๎า
กับโรงเรียนได๎ ผู๎ที่ทําหน๎าที่เป็นพี่เลี้ยงให๎เด็กเล็กจึงมีตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามแตํความสมัคร
ใจและผํานการพิจารณาของครูประจําหอพัก ในกรณีที่เด็กชั้นประถมศึกษาเพ่ิงเข๎ามาเรียน ณ 
โรงเรียนแหํงนี้ หากมีญาติพ่ีน๎องที่เรียนอยูํในโรงเรียนแหํงนี้อยูํกํอนแล๎วก็จะถูกสํงตัวให๎ไปอยูํที่หอพัก
เดียวกัน เพื่อให๎เด็กเกิดความอบอุํนใจที่ได๎อยูํกับคนในครอบครัว  

2. งานหอพัก 

 งานหอพักเป็นการดูแลเกี่ยวกับการจัดนักเรียนและครูเข๎าพักในหอพักตํางๆ เป็นงานสําคัญที่
ทําให๎นักเรียนที่มีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตแตกตํางกัน เมื่อมาอยูํรํวมกันจะเกิดพฤติกรรม
หลากหลายรูปแบบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ครูประจําหอพักนอกจากจะต๎องรู๎บทบาทหน๎าที่และรักษา
ระเบียบวินัยของราชการครูแล๎ว ยังต๎องเป็นแบบอยํางในการดํารงชีวิต ดูแลเอาใจใสํ ให๎ความรักความ
อบอุนํแกํนักเรียนอยํางทั่วถึง ครูผู๎ดูแลหอพักจึงมีสํวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให๎
เติบโตอยํางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยํางเป็นสุขในสังคมได๎ โรงเรียนจึงมีการกําหนดรูปแบบการ
จัดการหอพักให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดครูเข๎าประจําหอพัก จะต๎องคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของครูผู๎ทําหน๎าที่ดูแลนักเรียนประจําหอพัก โดยโรงเรียนจะพิจารณาคุณลักษณะของครูในประเด็น
ตํอไปนี้  
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 1. เป็นครูที่มีเพศเดียวกับนักเรียนในหอพัก กรณีครูเพศชายมีไมํเพียงพออาจให๎ครูเพศหญิง
ดูแลนักเรียนหอพักชายได๎ ยกเว๎นครูผู๎ชายไมํสามารถจัดให๎เป็นครูผู๎ดูแลหอพักของนักเรียนหญิงโดย
เด็ดขาด มีการกําหนดอัตราสํวนการดูแลระหวํางครูตํอนักเรียนไมํเกิน 1 : 40 คน เพ่ือให๎ครูสามารถ
ดูแลได๎อยํางทั่วถึง ซึ่งหอพักที่มีจํานวนนักเรียนสูงสุดในปัจจุบัน คือ หอพักหญิงกาญจนาและหอพัก
หญิงขุนทะเลที่มีจํานวนเด็กเทํากัน คือ 36 คน 

 2. เป็นผู๎ที่มีวุฒิทางอารมณ๑ท่ีเหมาะสมกับการเป็นครูประจําหอพัก 

 3. เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอยํางท่ีดีแกํนักเรียน 

 4. เป็นผู๎ที่มีสุขภาพกายที่สมบูรณ๑แข็งแรง 

 5. เป็นผู๎ที่ดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูประจําหอพักต๎องสืบค๎นประวัติของนักเรียนทุกคน รวมทั้งคอยสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนเป็นประจําเพ่ือนํามาเป็นข๎อมูลในการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและทักษะทางสังคมที่
ต๎องเรียนรู๎การอยูํรํวมกัน ครูจึงเป็นทั้งที่ปรึกษาและผู๎ปกครอง มีการชมเชยหรือสร๎างขวัญกําลังใจใน
การทําความดี และเป็นผู๎สร๎างบรรยากาศเรือนนอนให๎เหมือนบ๎าน มีการจัดมุมอํานหนังสือ ทํา
การบ๎าน มุมพักผํอน (มาตรฐานการดูแลนักเรียนประจําสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑, ม.ป.ป.) 

 การจัดนักเรียนเข๎าหอพักจะแยกตามเพศและมีการรวมนักเรียนตํางวัยเข๎าด๎วยกัน รุํนพ่ีต๎องมี
สํวนชํวยในการดูแลน๎อง โดยอาจแบํงนักเรียนเป็นกลุํม กลุํมละ 8 - 10 คน เชํน การดูแลเรื่องการทํา
ความสะอาดเครื่องใช๎สํวนตัวของนักเรียนหรือการจัดระเบียบการซักรีดเสื้อผ๎า รวมทั้งผ๎ าปูที่นอน 
ปลอกหมอน ผ๎าหํม ผ๎าเช็ดตัว โดยนักเรียนชั้นเล็กๆ เชํน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะมีนักเรียนรุํนพ่ีเป็น
ผู๎ควบคุมดูแล และมีการตรวจตู๎เสื้อผ๎าอยูํเสมอ ในแตํละหอพักจะมีเครื่องอํานวยความสะดวกที่
แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับกฎระเบียบที่ครูประจําหอพักเป็นผู๎ตั้งขึ้น ที่หอพักชายทั้งหมดจะมีเครื่องซักผ๎า
ซึ่งนักเรียนในหอพักรวมเงินกันซื้อหรืออนุญาตใช๎รํวมกับครูหอ ในขณะที่หอพักหญิงสํวนใหญํนั้นไมํมี 
เครื่องซักผ๎า เนื่องจากครูประจําหอพักชายมองวําเด็กชายนั้นขี้เกียจกวําเด็กหญิง หากไมํมีเครื่อง
อํานวยความสะดวก เด็กชายโดยเฉพาะเด็กเล็กก็จะไมํซักผ๎าเลย ในขณะที่ครูประจําหอพักหญิงมองวํา
เด็กผู๎หญิงต๎องมีความรับผิดชอบในการดูแลงานบ๎าน การทําความสะอาดเสื้อผ๎าโดยใช๎เครื่องซักผ๎าจึง
ไมํใชํสิ่งจําเป็น (ครูอุ๎บอ้ิบ, สัมภาษณ๑) 

 งานหอพักจึงเป็นเหมือนบทบาทหน๎าที่ในบ๎านของทุกคน ครูผู๎เป็นหัวหน๎าครอบครัวจะเป็นผู๎
กําหนดขอบเขตและสร๎างกฎเกณฑ๑ตํางๆ ของบ๎าน กฎที่มีความชัดเจนและเปิดเผยอาจมีเพียงไมํกี่ข๎อ 
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เชํน ห๎ามเด็กทุกคนออกนอกบริเวณหอพักหลังเวลา 20.00 น. หรือห๎ามเด็กตํางเพศขึ้นมาบนหอพัก
โดยเด็ดขาด ในขณะที่กฎบางข๎ออาจมีลักษณะที่ไมํชัดเจนแตํเป็นที่รับรู๎กันโดยทั่ วไป เชํน ห๎ามพูดคุย
เสียงดังบนหอพัก ห๎ามเด็กพูดถึงครูประจําหอพักในทางที่ไมํเหมาะสม เป็นต๎น กฎทั้งสองแบบนี้จะ
เป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในบ๎าน หัวหน๎าครอบครัวยังเป็นผู๎กําหนดทิศทางการ
พัฒนาและดูแลความสงบเรียบร๎อยของบ๎าน รวมไปถึงแก๎ไขปัญหาในสถานการณ๑ตํางๆ ในขณะที่
ลูกบ๎านหรือเด็กในหอพักต๎องให๎ความเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายจากหัวหน๎า
ครอบครัว งานหอพักจึงมีความสําคัญตํอการสร๎างระเบียบและการควบคุมในสํวนของชีวิตประจําวัน
ของเด็กซึ่งจะกลําวถึงในลําดับตํอไป  

3. งานอนามัย 

 งานอนามัยเป็นงานที่จะต๎องดูแล สร๎างเสริมและบําบัดรักษาสุขภาพของนักเรียนทั้งในเวลา
ปกติและเวลาที่นักเรียนมีปัญหาสุขภาพ โรงเรียนจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นในวันเปิดภาคเรียน
เพ่ือจําแนกวํามีนักเรียนคนใดบ๎างที่โรงเรียนต๎องมีการดูแลเป็นพิเศษ เชํน โรคหัวใจ โรคหอบหืด   
เป็นต๎น ที่โรงเรียนมีเรือนพยาบาลเพ่ือรองรับและคัดแยกนักเรียนที่ปุวยเป็นโรคติดตํอไว๎ตํางหากเพ่ือ
ปูองกันการแพรํกระจายของเชื้อ เชํน โรคตาแดง อีสุกอีใส เป็นต๎น และโรงเรียนได๎มีการจ๎างพยาบาล
วิชาชีพเพ่ือวินิจฉัยอาการเบื้องต๎นและดูแลอาการเจ็บปุวยทั่วไปของเด็ก งานอนามัยยังรวมไปถึงการ
จัดกิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพของนักเรียน ได๎แกํ กิจกรรมฝึกกายบริหารในภาคเช๎าตั้งแตํเวลา 
05.30 - 06.00 น.  

4. งานโภชนาการ 

งานโภชนาการเป็นการจัดบริการทั้งอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช๎ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งครูโภชนาการ
เพ่ือทํารายการอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ เป็นอาหาร 16 รายการหมุนเวียน (วันที่ 1 = อาหาร
เมนูที่ 1) มีผลไม๎สลับกับขนมหวานในมื้อเที่ยงของทุกวันและมีการให๎คณะกรรมการซึ่งประกอบด๎วย
ผู๎แทนครูและผู๎แทนนักเรียนมีสํวนรํวมในการเสนอรายการอาหารด๎วยในบางโอกาส และในชํวงบําย
ของวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 14.00 น. ทางโรงเรียนจะมีการแจกขนมหรือของวํางให๎กับเด็กทุกชั้น
ปี ซึ่งเด็กจะต๎องขออนุญาตครูประจําวิชาและสํงตัวแทนเพ่ือมารับขนมที่โรงอาหาร (ครูอิ๋ว, สัมภาษณ๑) 

บุคลากรที่มีหน๎าที่ในการประกอบอาหารจะต๎องรักษาความสะอาดรํางกาย เชํน สวมเสื้อผ๎าที่
สะอาด มีที่คลุมผม ผ๎ากันเปื้อน และบุคลากรเหลํานี้จะได๎รับการอบรมเพ่ือให๎มีความรู๎เกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารและได๎รับการตรวจสุขภาพเสมอ  
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โรงอาหารจะแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ อาคารหลังเกําเป็นที่รับประทานอาหารของ
มัธยมศึกษาและอาคารหลังใหมํเป็นที่รับประทานอาหารของประถมศึกษา โดยเด็กทุกคนจะต๎องนํา
ถาดประจําตัว ช๎อนและกระติกน้ําที่ทางโรงเรียนแจกให๎มาด๎วยทุกครั้ง และกํอนรับประทานอาหารทุก
มื้อเด็กทุกคนจะต๎องกลําวบทสํานึกบุญคุณของข๎าวปลาอาหาร “ข๎าวทุกจาน อาหารทุกอยําง อยํากิน
ทิ้งขว๎าง เป็นของมีคํา ชาวนาเหนื่อยยาก ลําบากหนักหนา สงสารบรรดาคนยากคนจน” 

 

ภาพที่ 7 หอพักหญิง J รับประทานอาหารมื้อเที่ยง 

ที่มาภาพ: วิมลวรรณ จะตุรัส, ภาคสนาม (22 กุมภาพันธ๑  2558) 
 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําระบบ RO (Reverse Osmosis System) ที่
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นผู๎มาเจาะบํอบาดาลสํงขึ้นหอสํงน้ําและติดตั้งระบบกรองน้ํา RO ที่มีการ
ฆําเชื้อด๎วยแสงอุลตร๎าไวโลแลตเพ่ือให๎โรงเรียนมีน้ําดื่มที่สะอาดบริการให๎กับนักเรียน น้ําที่ผํานการ
กรองแล๎วจะถูกสํงเข๎าตู๎กดน้ําโดยตรงซึ่งมีอยูํเพียงสองแหํง คือ บริเวณหน๎าโรงเรียนและบริเวณโรง
อาหาร (ครูโน๏ต, สัมภาษณ๑) ในตอนเย็นหลังการรับประทานอาหาร เด็กจะนํากระติกน้ําหรือถังน้ํามา
เติมน้ําที่จุดบริการทั้งสองเพ่ือนําไปดื่มในชํวงกลางคืนเนื่องจากหอพักสํวนใหญํไมํมีตู๎กดน้ําและ
ภายหลังเวลา 20.00 น. เด็กจะไมํสามารถออกมาจากหอพักได๎ ในชํวงเวลาพลบค่ําเป็นชํวงเวลาที่เด็ก
ถูกกําหนดวําจะต๎องประกอบกิจกรรมตํางๆ อยูํภายในหอพัก แตํจะสามารถพบเห็นเด็กใช๎การออกมา
เติมน้ําเป็นข๎ออ๎างเพ่ือออกมาเดินเลํนหรือพบเพ่ือนตํางหอพักอยูํเสมอ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

5. งานบริการ 

 โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการเพ่ือบริการเสริมให๎กับนักเรียนที่มีความจําเป็นเรํงดํวนกับการใช๎
ชีวิตประจําวัน เชํน บริการด๎านสื่อคมนาคม จดหมาย พัสดุ โทรศัพท๑สาธารณะ อินเตอร๑เน็ต เสียง
ตามสาย มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนเพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักประหยัดและเก็บออมและมีสหกรณ๑สําหรับ
ขายขนมและเครื่องใช๎ตํางๆ ซึ่งจะเปิดให๎บริการในเวลาพักเที่ยง 11.30 น. – 13.00 น. และหลังเลิก
เรียนในเวลา 16.30 – 17.30 น. เทํานั้น 

 

ภาพท่ี 8 สหกรณ๑ภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ 

ที่มาภาพ: วิมลวรรณ จะตุรัส, ภาคสนาม (22 กุมภาพันธ๑  2558) 
 

6. งานอาคารสถานที่ 

 งานอาคารสถานที่เป็นฝุายงานที่มีหน๎าที่ในการจัดสร๎างและซํอมแซมอาคารตํางๆ และมี
ขอบเขตรวมไปถึงระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ได๎แกํ การกําจัดขยะมูลฝอย โดยกระบวนการแยกขยะ 
มีการคัดแยกเศษอาหารเพื่อนําไปเลี้ยงสัตว๑ ปุ๋ย หรือแก๏สชีวภาพ หากเป็นขยะที่ไมํสามารถนํากลับมา
ใช๎ใหมํได๎ จะใช๎การฝังกลบหรือประสานงานกับสํานักงานเทศบาลเพ่ือให๎มารับขยะไปกําจัด แตํวิธีนี้ไมํ
นิยมใช๎นักเนื่องจากโรงเรียนอยูํหํางจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร ซึ่งรถขนขยะจะต๎องเข๎าไปขน
ขยะในเมืองกํอน เมื่อเสร็จแล๎วจึงเข๎ามาขนขยะในโรงเรียนทําให๎มักมีของเสียที่เป็นของเหลวไหลลงบน
พ้ืนถนนอยูํบํอยครั้งและสํงกลิ่นเหม็นรุนแรง โรงเรียนจึงใช๎วิธีขุดหลุมฝังกลบเองภายในโรงเรียน ซึ่ง
หลุมขยะนี้จะอยูํบริเวณด๎านหลังของโรงเรียน โดยมีเด็กในหอพักชาย F ที่มีเวรกองกลางเรื่องการ
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จัดการขยะเป็นผู๎รับผิดชอบนําขยะจากจุดตํางๆ มาทิ้งที่หลุม และคัดแยกขยะบางสํวน เชํน ขวด
พลาสติกและกระดาษเพ่ือขายเป็นรายได๎ในการพัฒนาหอพัก  

7. งานรักษาความปลอดภัย 

 การจัดระบบรักษาความปลอดภัย หมายถึง โรงเรียนประจํามีมาตรการในการปูองกัน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย สิ่งเสพติดและปัญหาพฤติกรรมทางเพศ มีการคุ๎มครองสิทธิและสวัสดิภาพ มีการ
ควบคุมสัตว๑เลี้ยง กําจัดสัตว๑ที่มีพิษและสัตว๑ที่เป็นพาหนะนําโรค มีการจัดเก็บสารเคมี สารพิษอ่ืนๆ 
และอุปกรณ๑ทําความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ (สารสนเทศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑, 2556) เพ่ือการ
สอดสํองและดูแลรักษาความปลอดภัยจึงมีการติดกล๎องวงจรปิด 4 ตัว คือ บริเวณหลังหอพักหญิง N 
เนื่องจากเป็นทางเชื่อมระหวํางบ๎านพักครูและหอพัก อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมตํอระหวํางหอพักหญิงและ
หอพักชาย, โรงอาหาร เป็นที่เก็บอาหารและอยูํ ใจกลางโรงเรียน, ประตูด๎านข๎างอาคารศรีวิชัยและ
ประตูหน๎าโรงเรียน เพื่อดูความเคลื่อนไหวการเข๎า-ออกภายในโรงเรียน 

กิจวัตรประจ าวันของนักเรียน 

 ตารางกิจวัตรประจําวันของเด็กเป็นการกําหนดกิจกรรมและหน๎าที่ที่เด็กจะต๎องรับผิดชอบใน
ชํวงเวลาตํางๆ เริ่มตั้งแตํการตื่นนอนจนกระทั่งการเข๎านอน โดยคํานึงถึงสถานที่ ระยะเวลาและ
ประโยชน๑ที่จะได๎รับในการทํากิจกรรมตํางๆ เชํน การออกกําลังกายตอนเช๎าซึ่งเป็นชํวงเวลาที่อากาศ
สดชื่น มีมลพิษน๎อยและเป็นชํวงเวลาที่รํางกายได๎รับการพักผํอนมาตลอดทั้งคืน การออกกําลังกาย
ตอนเช๎ายังชํวยทําให๎รํางกายเผาผลาญได๎ดีขึ้นและชํวยกระตุ๎นรํางกายให๎หลั่งสารเอ็นโดฟินและ
ฮอร๑โมนอ่ืนๆ ออกมา ซึ่งฮอร๑โมนเหลํานี้จะทําให๎สมองตื่นตัว รํางกายตื่นตัวและสามารถคงความสด
ชื่นไปตลอดทั้งวัน เป็นต๎น การจัดตารางกิจวัตรประจําวันยังเป็นการบริหารเวลาของเด็กให๎เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด  

ตารางกิจวัตรประจําวันของเด็กจะถูกออกแบบโดยฝุายงานกิจการนักเรียนของแตํละโรงเรียน  
โดยดูจากปัจจัยทางสังคมตํางๆ เชํน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ที่มีนักเรียนสํวนใหญํนับถือศาสนา
อิสลาม ตารางกิจกรรมจะถูกจัดวางให๎รองรับกับกิจกรรมและข๎อปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เป็นต๎น ใน
การประเมินหอพักประจําปี นอกจากจะประเมินในเรื่องของความสะอาดแล๎วยังมีการให๎คะแนนใน
สํวนของการปฏิบัติตามระเบียบของหอพักโดยดูจากการปฏิบัติตามตารางเวลาเหลํานี้วําเด็กเข๎ารํวม
กิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดหรือไมํและดูความตรงตํอเวลาของแตํละหอพัก ทุกหอพักจึ งมีการกําหนด
บทลงโทษสําหรับผู๎ที่ฝุาฝืนซึ่งทําให๎หอพักนั้นๆ ถูกตัดคะแนน   
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ตารางที่ 4 ตารางเวลาของนักเรียน 

เวลา กิจกรรม 

05.00 น. ตื่นนอน จัดเก็บเครื่องนอน ทําธุระสํวนตัวหรือปฏิบัติกิจศาสนาและเตรียม
ตัวออกกําลังกายบริหาร 

05.30 น. ออกกําลังกายบริหาร พัฒนารํางกายและจิตใจโดยการวิ่งบริเวณหน๎า
โรงเรียน  

06.00 น. กิจกรรมพัฒนาหอพักและกิจกรรมอื่นที่ได๎รับมอบหมาย 
06.30 น. อาบน้ํา แตํงกาย เตรียมเข๎าแถวรับประทานอาหารเช๎า 

07.00 น. รับประทานอาหารเช๎า 

08.00 น. เข๎าแถวเคารพธงชาติเพื่อฝึกทักษะชีวิตด๎านกิจกรรมหลักไตรรงค๑ 
08.30 น. เข๎าเรียนภาคเช๎า 

11.30 น. 
12.00 น. 

ประถมศึกษารับประทานอาหารเที่ยง 
มัธยมศึกษารับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 น. เข๎าเรียนภาคบําย 

16.30 น. เลิกเรียน อาบน้ํา แตํงกาย เตรียมเข๎าแถวรับประทานอาหารเย็น 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

18.00 น. เชิญธงลง กิจกรรมหลักไตรรงค๑ 

18.30 น. เข๎าหอพัก ปฏิบัติภารกิจสํวนตัว เชํน ทําการบ๎าน อํานหนังสือ 
19.50 น. อบรม ไหว๎พระ สวดมนต๑ ปฏิบัติกิจศาสนา การร๎องเพลงสรรเสริญพระ

บารมี  
20.00 น. เข๎านอน 
หมายเหตุ ในวันอาทิตย๑จะงดกิจกรรมออกกําลัยกายบริหารในเวลาเช๎า ให๎นักเรียนตื่นนอนเวลา 

06.00 น. และปฏิบัติตามกิจกรรมอื่นๆ ดังเชํนปกติ เนื่องจากวันเสาร๑และอาทิตย๑ไมํกิจกรรมการเรียนการ
สอน เด็กทุกคนจะต๎องทํากิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาหอพักและปฏิบัติภารกิจสํวนตัวเพื่อเตรียมตัว
ให๎พร๎อมสําหรับการไปเรียนในเช๎าวันจันทร๑ 

การกําหนดกิจกรรมของโรงเรียนมีความยืดหยุํนแตกตํางกันไปตามผู๎บริหาร เชํน ในอดีตเด็ก
ทุกคนจะต๎องออกกําลังกายในตอนเช๎า แตํผู๎อํานวยการคนปัจจุบันได๎ยกเว๎นการออกกําลังกายในตอน
เช๎าให๎เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องจากเห็นวําเด็กยังอายุน๎อยควรพักผํอนให๎เต็มที่มากกวําแตํมี
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ครูประจําหอพักบางทํานที่เห็นวําควรฝึกระเบียบวินัยให๎เด็กเสียตั้งแตํเนิ่นๆ จึงให๎เด็กทั้งหมดออกมา
วิ่งพร๎อมๆ กัน เชํน หอพักชาย E เป็นต๎น 

 การเข๎าแถวนอกจากจะเป็นการฝึกระเบียบวินัยแล๎วยังเป็นการตรวจเช็คจํานวนเด็กอีกด๎วย 
ดังนั้น กํอนการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมจึงต๎องมีการเข๎าแถวเพ่ือตรวจเช็คจํานวนกํอนทั้งเช็ควําเด็กยัง
อยูํหรือไมํและเช็ควําเด็กเข๎ารํวมกิจกรรมหรือเปลํา โดยเฉพาะในตอนเช๎ากํอนไปออกกําลังกาย ในบาง
หอพัก ครูประจําหอพักหรือหัวหน๎าหอพักจะทําการตรวจเช็คในยามดึกวําเด็กอยูํที่ที่นอนหรือไมํ 
สําหรับในวันเสาร๑จะมีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน วันอาทิตย๑พัฒนาหอพัก กิจกรรมพิเศษและกิจกรรม
อิสระอ่ืนๆ 

 จากข๎อมูลโครงสร๎างของโรงเรียนจะเห็นวํา งานกิจการนักเรียนและงานหอพักเป็นหนํวยงาน
สําคัญเหมือนสมองที่มีหน๎าที่สั่งการ วางแผนการจัดกิจกรรมและกําหนดรูปแบบพฤติกรรมของเด็ก
โดยตรง ในขณะที่หนํวยงานอ่ืนๆ เชํน งานอนามัย งานโภชนาการ งานรักษาความปลอดภัย งาน
บริการและงานอาคารสถานที่จะเป็นหนํวยงานที่ทําหน๎าที่เหมือนอวัยวะอ่ืนๆ เชํน แขน ขาที่คอย
ขับเคลื่อนและรับคําสั่งจากสมอง  

ระเบียบวินัยและการลงโทษ 

จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ผู๎วิจัยพบวํานอกจากกฎระเบียบข๎อบังคับในสํวนของการศึกษา
แล๎ว กฎระเบียบที่ใช๎ในการควบคุมความประพฤติของเด็กจะมีความเกี่ยวโยงกับหอพักเป็นสํวนมาก 
เพราะการเป็นโรงเรียนประจําสิ่งที่สําคัญมิใชํเพียงการให๎ความรู๎แกํเด็ก แตํยังรวมไปถึงการขัดเกลาให๎
เด็กอยูํภายใต๎บรรทัดฐานของสังคมและสามารถใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎ การจัดการในหอพักที่
เปรียบเสมือนบ๎านของเด็กจึงเป็นสํวนสําคัญในการหลํอหลอมพฤติกรรมของเด็กให๎เป็นไปตามความ
คาดหวังของสังคม เนื้อหาในสํวนนี้จึงเป็นการกลําวถึงบทบาทของโรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันที่ให๎
การศึกษาและในสํวนของหอพักท่ีเป็นชีวิตประจําวันของเด็ก 

การศึกษา 

 แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ได๎รับความสนใจจากประชาคมระหวํางประเทศ แบํงแยกได๎เป็น 
2 แนวทาง คือ สิทธิมนุษยชนทั่วไป ซึ่งหมายถึงหลักการเกี่ยวกับความจําเป็นในชีวิตของมนุษย๑ที่จะ
ได๎รับหรือจะต๎องไมํถูกทําให๎เสียหายหรือสิทธิเสรีภาพ ในสํวนนี้ปัจจุบันเรียกกันวําสิทธิพล เมืองและ
สิทธิทางการเมืองซึ่งมีเปูาหมายผลักดันให๎มีการคุ๎มครองมนุษย๑ทุกคน ไมํเลือกปฏิบัติหรือมีความ
แตกตํางใด แนวทางที่สองคือการคุ๎มครองกลุํมพิเศษ คือ กลุํมที่เสี่ยงตํอการถูกละเมิดสิทธิและกลุํม
ตํางๆ ที่ได๎รับความสนใจมากเป็นพิเศษในปัจจุบันนี้ คือ เด็ก ผู๎หญิง ผู๎ด๎อยโอกาส เป็นต๎น สําหรับกลุํม
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เด็กนั้นได๎รับความสนใจมากกวํากลุํมอ่ืนๆ สิทธิของเด็กถูกผลักดันเข๎าในภาคีของอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิ
เด็ก ซึ่งได๎ระบุเรื่องการศึกษาเป็นข๎อกําหนดสําคัญที่รัฐภาคีต๎องถือปฏิบัติ (ศรีศักดิ์ ไทยอารี, ณฐกร 
ศรีแก๎วและกานต๑ เสริมชัยวงศ๑, 2542)     

การศึกษาเป็นเครื่องมือของการแบํงชนชั้นในสังคม ผู๎ที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสแสวงหา
ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานที่เอ้ือเป็นประโยชน๑ในการสร๎างชื่อเสียงและเงินทอง ในขณะที่กลุํมคน
ที่ไมํมีการศึกษาก็จะกลายเป็นชนชั้นแรงงาน การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่แบํงแยกคนในสังคม การจัดการ
ศึกษาภาคบังคับและนโยบายเรียนฟรีเป็นความพยามที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมนี้ เนื่องจาก
เด็กด๎อยโอกาสเป็นเด็กที่ตกอยูํในสถานภาพที่ด๎อยกวําเด็กทั่วไป รัฐต๎องให๎ความชํวยเหลือเป็นพิเศษ
จึงมีการจัดตั้งกองการศึกษาพิเศษขึ้นเพ่ือรองรับเด็กเหลํานี้ 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ที่กําหนดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพทําให๎เกิดเป็นกฎหมายการศึกษาภาค
บังคับที่กําหนดให๎เด็กต๎องเข๎ารับการศึกษาเป็นเวลา 9 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
โดยไมํมีการเก็บคําใช๎จํายในโรงเรียนของภาครัฐเนื่องจากการศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคนซึ่ง
สํงผลตํอการพัฒนาประเทศ หากจํานวนเด็กที่ไมํรู๎หนังสือมีมากขึ้นสังคมจะกลายเป็นสังคมที่ด๎อย
พัฒนา 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได๎กลําวใน “นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด๎อย
โอกาส” (2542) ถึงสิทธิของผู๎เรียนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ. 2542 
ดังนี้   

1. บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวําสิบ
สองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย 

2. ผู๎เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชน
จะได๎รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นคําใช๎จํายรายบุคคลที่เหมาะสมอยํางเทําเทียม 

3. ผู๎ซึ่งมีความบกพรํองทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ๑ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู๎ หรือมีรํางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมํสามารถพ่ึงตนเองได๎หรือไมํ
มีผู๎ดูแลหรือผู๎ด๎อยโอกาส มีสิทธิและโอกาสได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ 
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4. ผู๎พิการมีสิทธิได๎รับตั้งแตํแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมํเสียคําใช๎จําย และมี
สิทธิได๎รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ๑และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

5. ผู๎เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได๎น๎อย จะได๎รับการจัดสรรทุนการศึกษาในรูป
ของกองทุนก๎ูยืม ตามความเหมาะสมและความจําเป็น  

6. ผู๎ซึ่งมีความสามารถพิเศษ มีสิทธิได๎รับการศึกษาที่จัดในรูปแบบที่เหมาะสม 
สอดคล๎องกับความสามารถ 

7. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎แกํ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎มีความสามารถ
พิเศษ มีสิทธิได๎รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเป็นพิเศษให๎แกํผู๎จัด
เพ่ือจัดการศึกษาให๎อยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับความจําเป็น โดยคํานึงถึงความเสมอ
ภาค โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม 

8. ผู๎เรียนมีสิทธิได๎รับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทําได๎ เพ่ือให๎มีความรู๎และทักษะเพียงพอที่จะใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใน
การแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

9. ผู๎เรียนมีสิทธิเทียบโอนผลการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนสะสมไว๎ในระหวํางรูปแบบเดียวกัน
หรือตํางรูปแบบได๎ ไมํวําจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมํก็ตาม รวมทั้งการ
เรียนรู๎นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ๑การทํางาน 

 กองการศึกษาสงเคราะห๑ กรมสามัญศึกษาเป็นหนํวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษาให๎แกํเด็กด๎อยโอกาสที่ไมํสามารถเข๎ารับการศึกษาตามปกติได๎ โดยรัฐจัดการศึกษาแบบให๎
เปลํา คือ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นคําอาหาร เสื้อผ๎า วัสดุการศึกษาและคําใช๎จํายในชีวิตประจําวัน
ให๎กับเด็กตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช๎หลักสูตรปกติของ
กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาสงเคราะห๑เป็นรูปแบบการศึกษาที่เน๎นการให๎บริการและการเลี้ยงดู
ด๎วยรูปแบบโรงเรียนแบบอยูํประจํา การพิทักษ๑ปกปูองคุ๎มครองเด็กด๎อยโอกาสให๎ได๎รับการศึกษาและ
ดูแลให๎พ๎นวงจรของปัญหา การดูแลแบบครบวงจรนี้เป็นการจัดการศึกษาที่ต๎องใช๎งบประมาณเป็น
จํานวนมาก จึงต๎องมีการคัดกรองวําเป็นเด็กด๎อยโอกาสตามที่กําหนดไว๎ใน 10 ประเภทหรือไมํ 
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การรับสมัครนักเรียน 

 ปัจจุบัน กรมสามัญศึกษาเป็นหนํวยงานที่ทําหน๎าที่กําหนดแนวทางและระเบียบวําด๎วยการ
รับนักเรียนเข๎าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑ภายใต๎ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยหลักฐาน
วัน เดือน ปีเกิดและสัญชาติในการรับนักเรียนเข๎าเรียนในสถานศึกษา พ .ศ.2535 และแนวปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ไมํมีหลักฐานทะเบียนราษฎรและเด็กที่ไมํมีสัญชาติไทย เด็กด๎อยโอกาส
ที่เข๎าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑สํวนใหญํเป็นเด็กที่อยูํหํางไกลจากจุดที่ตั้งของโรงเรียน โดยจะมี
หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสํวนชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสเป็นผู๎คัดเลือกเด็กและนําเด็กที่ตกอยูํ
ในสภาวะยากลําบากสํงเข๎าเรียน   

งานรับสมัครนักเรียนเป็นการคัดกรองเด็กวํามีเกณฑ๑อยูํใน 10 ประเภทตามที่กําหนด ในการ
คัดกรองเด็กจะต๎องมีการทําการยืนยันหลักฐานตํางๆ เชํน ใบสูจิบัตร สําเนาทะเบียนบ๎าน ในกรณีเด็ก
ยากจนมากเป็นพิเศษจะมีใบรับรองจากกํานันหรือผู๎ใหญํบ๎าน เด็กที่พํอแมํแยกทางมีหลักฐานเป็นใบ
หยําของพํอแมํ และเด็กกําพร๎าจะมีหนํวยงานประชาสงเคราะห๑จังหวัด กาชาดจังหวัดหรือหนํวยงาน
สงเคราะห๑อ่ืนๆ รับรอง เป็นต๎น (ครูแก๎ว, สัมภาษณ๑) จากข๎อมูลสถิติตารางที่กลําวไว๎ข๎างต๎น จะเห็นวํา
เด็กในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงนี้ เป็นเด็กยากจนซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจ ทําให๎
ครอบครัวไมํสามารถเลี้ยงดูและให๎การศึกษาแกํบุตรได๎   

การจัดการเรียนการสอน 

 การเรียนรู๎ในสาระการเรียนรู๎ตํางๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ต๎องคํานึงถึง
พัฒนาการทางด๎านรํางกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู๎และความสนใจของผู๎เรียน มีการสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนใช๎สื่อการเรียนรู๎ ค๎นคว๎าข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยจัดตั้งห๎องเรียนคอมพิวเตอร๑และห๎องสมุดที่เปิด
ให๎บริการในชํวงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎เป็นกระบวนการที่ให๎
ผู๎สอนใช๎พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ผลการเรียนเป็นข๎อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก๎าวหน๎า
และความสําเร็จทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียน สถานศึกษาแตํละแหํงจะต๎องจัดทําหลักเกณฑ๑และแนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา นอกจากการวัดและประเมินผลในระดับชั้น
เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ศึกษาและระดับชาติแล๎ว ยังรวมไปถึงการประเมินภายนอก 
เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลสร๎างความมั่นใจเก่ียวกับคุณภาพผู๎เรียนแกํผู๎เกี่ยวข๎องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

 นอกจากการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแล๎ว ในหลักสูตรของสถานศึกษาทุกแหํงยัง
มีการจัดให๎มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน โดยเป็นการประเมินเชิงวินิจฉัยเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

โดยสถานศึกษาแตํละแหํงสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑บางประการเพ่ิมเพ่ือให๎
สอดคล๎องกับสภาพปัญหาของชุมชนนั้นๆ (ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก) 

 ปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑แหํงนี้ได๎เปิดห๎องเรียนสําหรับ
ระดับประถมศึกษาชั้นปีละ 1 ห๎องเรียน จากที่ในอดีตมีชั้นปีละ 3 ห๎องเรียน การลดจํานวนห๎องเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษานี้เป็นความต๎องการให๎เด็กเล็กได๎ใช๎เวลาอยูํกับครอบครัวมากขึ้นเพ่ือให๎เด็กมี
ความมั่นคงทางจิตใจจากการได๎รับความรักและความอบอํุนจากครอบครัว อีกทั้งโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษามีเปิดสอนอยูํเป็นจํานวนมากแม๎กระท่ังในตํางอําเภอ การมีโรงเรียนชั้นประถมศึกษาเปิด
สอนอยูํใกล๎บ๎านไมํเป็นอุปสรรคในการเดินทางตํางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีเปิดสอนจํานวนน๎อย
กวําทําให๎เกิดปัญหาด๎านการเดินทางและคําใช๎จํายที่เพ่ิมขึ้นจากการต๎องเดินทางไกล โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห๑จึงขยายจํานวนการรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให๎มากขึ้น จนในปัจจุบันโรงเรียน
เพ่ิมจํานวนห๎องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นปีละ 3 ห๎องเรียน จากที่ในอดีตมีชั้นปีละ 1 
ห๎องเรียน (ครูหมี, สัมภาษณ๑) 

 นอกจากการใช๎ชีวิตในหอพักและการทํากิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดแล๎ว การเรียนหนังสือเป็น
สิ่งที่เด็กทุกคนต๎องทําภายใต๎กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ซึ่งปัญหาการเรียนไมํผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 1.00 หรือการติด 0 ในเด็กมัธยมศึกษาตอนต๎นในปี
การศึกษา 2557 มีจํานวน 72 คนจากทั้งหมด 198 คน ซึ่งโรงเรียนทั่วไปเมื่อจบภาคเรียนในแตํละปี
การศึกษา เด็กจะต๎องทําการแก๎ไขและปรับคะแนนให๎ผํานเกณฑ๑กํอนจึงจะได๎เลื่อนไปเรียนชั้นถั ดไป 
แตํที่โรงเรียนแหํงนี้ นอกจากจะให๎แก๎ผลการศึกษาหลังจากทราบผลหรือหลังการสอบปลายภาคแล๎ว 
แตํก็ยังมีเด็กที่แก๎ไมํผําน โรงเรียนจึงต๎องให๎เด็กเลื่อนชั้นไปกํอน แล๎วให๎เด็กมาแก๎ผลการศึกษาได๎อีก 2 
ครั้ง คือ เมื่อเปิดภาคการศึกษาใหมํและระหวํางภาคการศึกษาทําให๎เด็กบางคนติด 0 สะสมมากถึง 20 
ตัว ซึ่งเด็กจะต๎องแก๎ผลการศึกษานี้ให๎หมดจึงจะจบการมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎ รองหัวหน๎าฝุายวิชาการ
ของโรงเรียนมองวํา เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห๑เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจึงไมํ
สามารถคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถทางผลการเรียนได๎ จุดประสงค๑หลักของโรงเรียน คือ สอนให๎
เด็กอํานออกเขียนได๎ รู๎จักใช๎เหตุผล มีวินัยในตัวเองและเป็นคนดีของสังคม   

“เด็กสํวนใหญํที่มาเรียนตํอมัธยมต๎นของโรงเรียนเราจะเรียนจบมาจากโรงเรียนประถมเล็กๆ 
ที่อยูํใกล๎บ๎านจากตํางอําเภอ ซึ่งเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจะเรียนตํอในระดับมัธยมศึกษา
ในอําเภอเหลํานั้นก็มีความยากลําบาก ทั้งไกลบ๎านบ๎าง ไมํมีคําเดินทางบ๎าง ก็เลยมาเรียนตํอที่นี่ ซึ่ง
บางคนยังอํานหรือเขียนหนังสือไมํได๎เลย มีเด็กท่ีเรียนป. 5 จากโรงเรียนอ่ืนมา พอสอนดูและวัดระดับ
ความรู๎แล๎วก็ต๎องให๎กลับไปเรียนป. 1 ใหมํ ปีนี้โรงเรียนจึงลองจัดการสอบวัดความรู๎พ้ืนฐาน 5 วิชา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

 

หลักท่ีครูภายในออกกันเองและทําข๎อเขียนเลําประวัติหรือข๎อมูลสํวนตัวของเด็กเองเพ่ือคัดกรองเด็กที่
มีความต๎องการพิเศษในด๎านการเรียนรู๎ออกจากเด็กปกติ ได๎แกํ เด็กออทิสติกหรือเด็ก LD1 ทั้งนี้เพราะ
เด็กท่ีมีไอคิวต่ําจะมีปัญหาเรื่องการเรียนรู๎ ไมํสามารถเรียนหนังสือได๎เหมือนกับเพ่ือน ผลจากการสอบ
วัดความรู๎นี้เมื่อนําไปรวมกับผลจากการสัมภาษณ๑ที่ดูการตอบคําถาม การคิดวิเคราะห๑แล๎ว เราจะได๎
แนะนําให๎ผู๎ปกครองพาไปตรวจวัดไอคิว ถ๎าหากมีความผิดปกติจะได๎สํงตํอไปเรียนที่โรงเรียนเฉพาะ
ทาง เชํน โรงเรียนปัญญานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนที่รองรับและดูแลเด็กกลุํมนี้โดยเฉพาะ” (ครูแก๎ว, 
สัมภาษณ๑)  

 การที่เด็กไมํสามารถอํานออกเขียนได๎หลังจากจบโรงเรียนประถมศึกษายํอมทําให๎เกิดปัญหา
ในการเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือ พัฒนาการทางสมองช๎ากวําอายุจริงทําให๎สํงผลตํอ
กระบวนการเรียนรู๎ การคํานวณตัวเลขไอคิวจะใช๎สูตร IQ = [อายุสมอง (Mental Age) ÷ อายุจริง 
(Chronologic Age)] × 100 ซึ่งเป็นการเทียบระดับการเรียนรู๎หรือพัฒนาการของสมองวําอยูํระดับ
ไหนเมื่อเทียบกับอายุจริง หากวัดไอคิวได๎ 100 หมายความวํา อายุสมองเทํากับอายุจริง ดังนั้น ระดับ
ไอคิวของคนทั่วไปจะเทํากับ 100 สาเหตุที่ทําให๎เด็กมีพัฒนาการทางสมองไมํสมวัยเกิดจากหลาย
สาเหตุ หนึ่งในนั้นคือการที่เด็กเกิดในครอบครัวที่ยากจน ขาดการเลี้ยงดูที่เหมาะสมหรือไมํได๎รับการ
เสริมพัฒนาการอยํางถูกต๎องสมวัย ทําให๎เป็นอุปสรรคอยํางหนึ่งตํอการเรียน การอํานหนังสือไมํออก
และเขียนหนังสือไมํได๎เป็นปัญหาใหญํสําหรับการเรียนรู๎ในระดับชั้นตํอไป ดังนั้นครูบางทํานจึงสละ
เวลาสํวนตัวในตอนเย็นหลังเลิกเรียนและในวันอาทิตย๑เพ่ือสอนเสริมให๎เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 
(และชั้นประถมศึกษาอ่ืนๆ ที่มีปัญหาด๎านการอํานและเขียนมาเรียนรํวม)  

เมื่อสามารถแก๎ปัญหาด๎านการอํานและเขียนหนังสือของเด็กได๎ตั้งแตํระยะต๎นหรือในระดับชั้น
ประถมศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนตํอมัธยมศึกษาแล๎ว แตํปัญหาด๎านการเรียนไมํผํานเกณฑ๑
มาตรฐานกลับลดลงไมํมาก เนื่องจากสาเหตุสําคัญของการเรียนไมํผํานเกณฑ๑มาตรฐานหรือการติด 0 
นี้ สํวนมากเกิดจากปัญหาด๎านพฤติกรรมของเด็กที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดความสนใจและขาด
แรงจูงใจในการเรียนที่ครูหลายทํานมักพูดถึงอยูํเสมอเมื่อพูดถึงเรื่องผลการศึกษาของเด็กในโรงเรียน 
ครูจาง (นามสมมติ) เป็นครูที่เพ่ิงเข๎ามาสอนในชํวงเดือนสิงหาคม 2557 เลําวํา 

                                                           
1

 (Learning Disability) หรือ เด็กท่ีอยูํในภาวะความบกพรํองในการเรียนรู๎ เด็กๆ เหลํานี้จะมี
สติปัญญาอยูํในเกณฑ๑ปกติหรือฉลาดกวํา แตํการเรียนรู๎ในด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายๆ ด๎านจะช๎ากวํา
เด็กวัยเดียวกัน 
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“ทัศนะคติที่ครูมีตํอเด็กด๎อยโอกาสกํอนเข๎ามาสอนที่แหํงนี้ คือ มองวําเด็กเป็นเด็กด๎อยโอกาส 
ครอบครัวมีฐานะยากลําบาก นําสงสาร จึงคิดวําเด็กเหลํานี้ต๎องกระตือรือร๎น ไขว๎คว๎าหาโอกาส ใฝุรู๎ใฝุ
เรียน จะได๎พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได๎ แตํเมื่อได๎ลองมาใช๎ชีวิตเป็นครูผู๎สอนและ
ครูประจําหอพักจึงได๎รู๎วํา เด็กเหลํานี้มีน๎อยมาก เนื่องจากสภาพปัญหาความยากจนทําให๎พํอแมํต๎อง
ทํางานหนัก ไมํมีเวลาให๎ลูกมากนัก เด็กบางคนถูกเลี้ยงแบบปลํอยปะละเลย ทําให๎เด็กรู๎สึกขาดใน
หลายๆ สิ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ความหวังในอนาคตที่จะเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจเรียน เด็กไมํคิดวํา
การศึกษาจะพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยํางไร เมื่อพํอแมํสํงมาอยูํที่โรงเรียน บ๎างก็คิดวําสบาย เรียนไป
เรื่อยๆ เย็นก็กลับหอพัก ไมํต๎องชํวยที่บ๎านทํางานหนัก ไมํต๎องตื่นมากรีดยางตอนเช๎ามืด เรียนให๎พอ
ผํานๆ ไป เมื่อจบก็กลับไปทําอาชีพรับจ๎าง หรือดูแลไรํสวนตํอจากที่บ๎าน การศึกษาจึงไมํใชํสิ่งจําเป็น” 
(ครูจาง, สัมภาษณ๑) 

เมื่อเด็กมองวําการศึกษาไมํใชํสิ่งสําคัญตํอชีวิต บวกกับทัศนคติของเด็กที่มีตํอครูบางคนก็ทํา
ให๎เด็กถอยหํางออกจากการให๎ความสําคัญกับการเรียน จากการสอบถามพบวําเด็กมัธยมศึกษา
ตอนต๎นสํวนใหญํไมํชอบวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีสาเหตุมาจากครูผู๎สอน วิชาที่มีเด็กโดดเรียนมากที่สุดจึง
เป็นวิชาภาษาอังกฤษ ในขณะที่ไมํพบวําเด็กโดดเรียนวิชาการงานอาชีพเลย น๎องบาส นักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กที่อยูํในกลุํมเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ มีประวัติทั้งการไมํเข๎าชั้นเรียนและ
การออกนอกโรงเรียนในยามวิกาลแตํน๎องบาสไมํเคยขาดเรียนวิชาการงาน เขาบอกวํา 

“มันเป็นวิชาที่ให๎ทํา ทําเสร็จครูก็จะให๎กิน ถึงจะไมํได๎ทําอาหารทุกคาบแตํก็เป็นวิชา
ที่ไมํยากมาก ครูก็ดําบ๎างแตํแกก็ใจดี ครูภาษาอังกฤษแกชอบดํา ดําแบบทําให๎รู๎สึกวําโงํ ก็โงํ
แหลํะ เรียนยังไงก็ไมํเข๎าใจ ก็เลยไมํชอบแก ถ๎าโดดวิชาของแกก็โดนตี บางทีก็ฟูองครูหอ บาง
ทีก็ฟูองครูห๎องปกครอง”  

(น๎องบาส, สัมภาษณ๑) 

น๎องวา (นามสมมติ) ซึ่งเรียนในวิชาเดียวกันก็ไมํชอบครูวิชาภาษาอังกฤษคนนี้เชํนเดียวกับ
น๎องบาสกลําวํา “แกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร๎าย บางทีหนูนั่งอยูํเฉยๆ แกยังมาดําเลย” (น๎องวา, สัมภาษณ๑) แม๎วํา
จะไมํชอบแตํเมื่อถึงคาบเรียนวิชานี้เด็กผู๎หญิงสํวนใหญํจะเข๎าเรียน ในขณะที่เด็กชายบางคนจะโดด
เรียนไปแอบอยูํบริเวณหลังหอพักที่มิใชํหอพักของตนเพ่ือไมํให๎ครูมาตามเจอ หรือบางคนก็หนีกลับ
หอพักไปแอบนอนหลับอยูํในตู๎เสื้อผ๎าและเปิดประตูตู๎บังไว๎เพ่ือไมํให๎คนเห็น ในการตามหาเด็ กที่โดด
เรียนครูประวิชามักให๎เพ่ือนไปตามและถ๎าตามไมํเจอจะใช๎วิธีการขูํวําจะตัดเบรกทั้งห๎องซึ่งเป็นขนมที่
ทางโรงเรียนจะแจกให๎เด็กทุกคนในเวลาประมาณ 14.00 น. ของทุกวันพฤหัสบดีแตํก็ไมํพบวํามีการ
ตัดขนมจริงเนื่องจากเป็นสิทธิของเด็ก หรือการขูํวําจะทําโทษทั้งห๎อง ซึ่งเด็กที่โดดเรียนนั้นเมื่อถูกจับ
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ได๎นอกจากจะถูกหักคะแนนความประพฤติแล๎ว ครูประจําวิชาก็จะลงโทษด๎วยการตีและต๎องไปทํา
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน๑ตํางๆ ให๎โรงเรียน เชํน การขุดลอกคูระบายน้ํารอบโรงเรียน การทํา
ความสะอาดห๎องน้ํา หรือถางหญ๎าบริเวณหน๎าโรงเรียน เป็นต๎น  

“เด็กมันก็แปลกนะ มันไมํเคยคิดวําที่มันต๎องไปขัดห๎องน้ําสกปรกๆ เป็นเพราะมันโดดเรียน 
ครูใช๎ให๎ไปทํามันก็ไป สะอาดบ๎างไมํสะอาดบ๎างแล๎วแตํวํามีคนคุมไหม สุดท๎ายมันก็ ยังโดดเรียน
เหมือนเดิม” (ครูจาง, สัมภาษณ๑) 

ตามกฎระเบียบของโรงเรียน วําด๎วยการลงโทษนักเรียนโดยใช๎การตัดคะแนนความประพฤติ 
การไมํเข๎าชั้นเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน สะสมไปเรื่อยๆ จนจบภาคการศึกษา
หากถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมมากกวํา 20 คะแนนขึ้นไป นักเรียนจะต๎องทํากิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชํน การเข๎าคํายและการทํางานพัฒนาโรงเรียน (ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก) แตํ
ครูผู๎สอนทั่วไปนิยมใช๎การตีในการลงโทษเพราะคิดวําทําให๎เด็กหวาดกลัวและหลาบจํา การลงโทษทาง
รํางกายจึงเป็นสิ่งที่พบเห็นได๎ทั่วไปเมื่อมีเด็กกระทําความผิด ดั่งเชํนที่ครูศรี (นามสมมติ) มองวํา 
ธรรมชาติของเด็กจะติดเลํนและขี้เกียจ การตีทําให๎เด็กหวาดกลัวและสามารถแก๎ปัญหาพฤติกรรม
เหลํานั้นได๎ มิเชํนนั้นเด็กจะไมํเข๎าเรียนและไมํสํงงาน  

“เด็กมันไมํใสํใจแม๎กระท่ังวันที่ครูประกาศให๎แก๎ ครูต๎องไปตามถึงหอจึงจะยอมมาแก๎ บางคน
ก็มารับงานไปแตํก็ไมํทํามาสํงจนหมดระยะเวลาที่กําหนด ก็ติด 0 สะสมไปเรื่อยๆ สุดท๎ายก็เยอะจนแก๎
ไมํไหวและลาออกไป บางคนก็อยูํไปเรื่อยๆ ต๎องเรียนซ้ําชั้นก็ยังไมํกระตือรือร๎น กินแล๎วก็นอน มาเรียน
ก็หลับ ไมํทําอะไรเลย” (ครูศรี, สัมภาษณ๑) ซึ่งครูมองวําเป็นปัญหาตํอเนื่องมาจากปัญหาครอบครัว 
คือ ที่บ๎านมีฐานะยากลําบาก พํอแมํต๎องทํางานหนักจึงไมํมีเวลาสนใจลูก เด็กจึงขาดเปูาหมายทั้งใน
การเรียนและการใช๎ชีวิต 

หอพัก 

 จากที่กลําวไว๎ข๎างต๎นวํางานหอพักเป็นงานที่จัดการดูแลเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเด็ก
นอกเหนือห๎องเรียน เป็นตัวกําหนดรูปแบบการใช๎ชีวิตในแตํละวันของเด็ก หอพักจึงมีสถานะเหมือน
บ๎านจําลองที่ทุกคนมีบทบาทหน๎าที่ตํอกัน 

การเข๎าพักในหอพัก 

 การเข๎าพักในหอพักตํางๆ ทางโรงเรียนจะเป็นผู๎เลือกให๎วําเด็กคนนั้นๆ ควรอยูํที่หอใดโดยดู
จากเพศและวัย ในแตํละหอพักจะมีเด็กหลากหลายวัยและใช๎ระบบพ่ีดูแลน๎องทุกหอพัก ครูประจํา
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หอพักจะหมั่นพูดคุยกับเด็กเล็กเป็นพิเศษ เพ่ือดูแลความเป็นไปในหอพัก และตรวจสอบวํามีการรังแก
เด็กเล็กหรือไมํ ครูจาง (นามสมมติ) บอกวํา ตนได๎ทําการพูดคุยกับเด็กในหอพักเวลาประชุมหอกํอน
เด็กจะเข๎านอนและประกาศให๎ทราบโดยทั่วกันวําจะลงโทษสูงสุดสําหรับเด็กโตที่รังแกเด็กเล็ก ถ๎าหาก
เด็กเล็กถูกเด็กโตรังแกสามารถบอกครูได๎ตลอดเวลาและครูจะจัดการเอง “สิ่งสําคัญคือต๎องให๎เด็กกลัว
ครูมากกวํากลัวพ่ี ถ๎าเขากลัว เวลาที่ครูถามเขาจะไมํกล๎าโกหกและต๎องทําให๎เด็กรู๎สึกวําครู สามารถ
แก๎ปัญหาได๎แบบเด็ดขาด” (ครูจาง, สัมภาษณ๑) 

 ถ๎าหากเด็กมีญาติพ่ีน๎องที่เรียนที่โรงเรียนแหํงนี้อยูํกํอนแล๎วก็จะสํงไปอยูํหอพักเดียวกัน
เพ่ือให๎เด็กชํวยดูแลกัน หากในภายหลังเกิดปัญหาหรือความอึดอัดใจก็สามารถขอเปลี่ยนหอพักได๎ แตํ
ก็จะมีการสอบถามสาเหตุและการตรวจเช็คความประพฤติของเด็กวํามีความเหมาะสมหรือไมํ เชํน 
กรณีของเด็กในหอพักหญิง I ที่เป็นแฟนกันแล๎วเลิกกันในภายหลัง ได๎ทําการขอย๎ายไปอยูํที่หอพักหญิง 
K แทนเพ่ือปูองกันปัญหาการทะเลาะเบาะแว๎ง ซึ่งเด็กคนที่ขอย๎ายเป็นเด็กที่มีความประพฤติดี เรียน
เกํงและชํวยเหลืองานครูอยูํเสมอ เมื่อครูประจําหอพักหญิง K อนุญาตจึงได๎ย๎ายไป เป็นต๎น (ครูนาว, 
สัมภาษณ๑)   

 กฎระเบียบของหอพักท่ีต๎องปฏิบัติอยํางเครํงครัดทุกหอพัก เชํน ห๎ามมิให๎เด็กออกนอกหอพัก
ในยามวิกาล ครูประจําหอพักแตํละคนก็มีวิธีการจัดการที่แตกตํางกัน ครูประจําหอพักบางทํานจะ
ล็อคประตูหอพักจากด๎านในและให๎เด็กใช๎ห๎องน้ําบนหอพักเทํานั้น เชํน หอพักหญิง K ที่ครูอ๎ุบอ้ิบเป็น
ผู๎ดูแลแตํเนื่องจากหอพักสํวนใหญํนั้นไมํมีห๎องน้ําบนหอพักเด็กจําเป็นต๎องใช๎ห๎องน้ําชั้นลําง ครูประจํา
หอพักชายบางคนจะให๎เด็กมาเคาะประตูขออนุญาตกํอนจึงจะเปิดให๎เด็กลงไป ในขณะที่หอพักอ่ืนๆ 
อาจไมํมีการล็อคประตูแตํจะใช๎วิธีการนับจํานวนในชํวงดึกแทน จะเห็นได๎วํากฎระเบียบของหอพักก็
เป็นกฎมีความยืดหยุํนได๎ตามความเหมาะสมของสถานการณ๑และวิธีการของครูประจําหอพัก 

การใช๎และการรักษาหอพักตลอดจนเครื่องใช๎ในหอพัก  

เมื่อนักเรียนเข๎าอยูํประจําในหอพัก นักเรียนต๎องลงชื่อรับมอบสิ่งของเครื่องใช๎สํวนตัวของ
นักเรียนประจําจากครูประจําหอพัก ซึ่งได๎แกํ ถาดและอุปกรณ๑รับประทานอาหาร กระติกน้ํา เครื่อง
นอน อุปกรณ๑การเรียนและชุดนักเรียนซึ่งมีทั้งหมดรวม 4 แบบ คือ กางเกงหรือกระโปรงสีน้ําเงิน  
เสื้อนักเรียนสีขาว เสื้อสีเหลือง เสื้อสีน้ําเงิน(สีประจําโรงเรียน) และชุดพละ นักเรียนจะต๎องดูแลรักษา
สิ่งของที่ได๎รับให๎อยูํในสภาพที่ใช๎การได๎ดีอยูํเสมอและสิ่งของเหลํานี้นักเรียนต๎องสํงคืนกํอนนักเรียน
ออกจากหอพักในวันปิดภาคการเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา หากสิ่งของเครื่องใช๎เหลํานี้ชํารุดหรือสู ญ
หายนักเรียนผู๎นั้นจะต๎องชดใช๎  
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เนื่องจากของที่ทางโรงเรียนให๎แกํนักเรียนทุกคนจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ทําให๎เกิด
ปัญหาสูญหายหรือถูกลักขโมยอยูํบํอยครั้ง โดยเฉพาะถาดอาหาร ครูประจําหอพักจึงต๎องมีการทํา
สัญลักษณ๑ไว๎ที่สิ่งของให๎กับนักเรียนประจําหอพักของตน เชํน หอพักชาย D ที่ครูจางเป็นผู๎ดูแลเคยใช๎
ปากกาเมจิกเขียนชื่อที่ใต๎ถาดของนักเรียนแตํไมํสามารถแก๎ปัญหาการสูญหายได๎ เนื่องจากสีเหลํานั้น
สามารถขูดออกหรือเขียนทับได๎ ปัจจุบันจึงใช๎ตะปูตอกตัวเลขเป็นลิ่มแทนหรือหอพักชาย E ที่ครูวิน
เป็นผู๎ดูแลได๎มีการทําตู๎ล็อคสําหรับเก็บถาดอาหารโดยให๎หัวหน๎าหอเป็นผู๎ถือกุญแจเปิด-ปิดเฉพาะเวลา
รับประทานอาหารเทํานั้น เป็นต๎น 

 

ภาพที่ 9 ตู๎เก็บถาดอาหารของหอพักชายที่ครูวินเป็นผู๎ดูแล 

ที่มาภาพ: วิมลวรรณ จะตุรัส, ภาคสนาม (5 กุมภาพันธ๑  2558) 

และเนื่องจากของที่หายสํวนใหญํเป็นของที่มีลักษณะเหมือนกันทําให๎ยากแกํการค๎นหาหรือ
พิสูจน๑วําเป็นของใคร อีกทั้งยังเคยมีกรณีที่เด็กรับประทานอาหารเสร็จแล๎วไมํทําความสะอาดจึงทิ้ง
ถาดของตนไว๎บริเวณที่ล๎างจานและไปขโมยของเด็กเล็กแทน (เพราะเด็กเล็กหรือเด็กประถมสามารถ
ขอถาดใหมํจากครูได๎) ครูประจําหอพักสํวนใหญํจึงใช๎วิธีการลงโทษเด็กที่ทําถาดหายเพ่ือเป็นการฝึก
นิสัยในการดูแลรักษาสิ่งของ ในบางหอพักเด็กจะต๎องนําเงินไปให๎ครูประจําหอพักเพ่ือให๎ครูซื้อถาด
ใหมํมาให๎ หรือให๎ครูประจําหอพักหักเงินออกจากบัญชีที่ผู๎ปกครองฝากไว๎ให๎ โดยแตํละหอจะมีการทํา
บัญชีดูแลรับฝากเงินที่ผู๎ปกครองฝากไว๎ให๎กับเด็ก เมื่อนักเรียนต๎องการใช๎เงินก็สามารถมาเบิกกับครู
ประจําหอพักได๎ โดยจะมีการกําหนดวันที่สามารถเบิกเงินได๎อาทิตย๑ละไมํเกิน 2 ครั้ง และให๎เบิกครั้ง
ละไมํเกิน 50 บาท หากต๎องการเบิกเงินมากกวํา 50 บาทขึ้นไปจะต๎องแจ๎งความจําเป็นตํอครูประจํา
หอพัก เพ่ือควบคุมการใช๎จํายของเด็กมิให๎ฟุุมเฟือย (ครูหมี, สัมภาษณ๑)  

เครื่องใช๎ไฟฟูาหรือสิ่งอํานวยความสะดวกจะมีการจัดแบํงประเภทเป็นสิ่งที่ได๎รับอนุญาตและ
สิ่งต๎องห๎ามตามประโยชน๑การใช๎งาน เชํน notebook เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกในการหาข๎อมูลที่
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โรงเรียนอนุญาตให๎นักเรียนมีเป็นของสํวนตัวได๎แตํต๎องดูแลรักษาด๎วยตัวเอง แตํไดร๑เปุาผมหรือที่หนีบ
ผมของนักเรียนหญิงและโทรศัพท๑ สิ่งเหลํานี้หากตรวจพบจะต๎องได๎รับโทษและยึดสิ่งของ โดยจะคืน
ให๎ผู๎ปกครองเมื่อสิ้นภาคเรียน หอพักสํวนใหญํในโรงเรียนเป็นหอที่สร๎างจากไม๎จึงต๎องระวังเรื่องการใช๎
ไฟฟูา แตํเนื่องจากสภาพอากาศที่ร๎อนและบางหอก็มิมีพัดลมให๎ ทางโรงเรียนจึงอนุญาตให๎เด็ก
สามารถนําพัดลมมาจากบ๎านได๎ แตํการเสียบเครื่องใช๎ไฟฟูาทิ้งไว๎เป็นเรื่องที่อันตรายตํอการเกิดเพลิง
ไหม๎ จึงต๎องมีการกวดขันเรื่องเครื่องใช๎ไฟฟูาอยํางเข๎มงวด เชํน เตารีดซึ่งเป็นของสํวนรวมที่ต๎องใช๎
รํวมกันใต๎หอพัก แตํเคยมีกรณีที่เด็กหญิงนําเตารีดมารีดผมเนื่องจากผมหยิกฟูและถูกยึดเครื่องหนีบ
ผมไปซึ่งเป็นอันตรายอยํางมาก ครูประจําหอพักจึงต๎องเพ่ิมความระมัดวะวังเวลาเด็กใช๎เตารีดด๎วย (ครู
แต๐ว, สัมภาษณ๑)     

โทรศัพท๑เป็นสิ่งที่ตรวจพบมากท่ีสุดแตํการคืนนั้นมิได๎ให๎คืนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนเหมือนสิ่งของ
อ่ืนๆ ในอดีตนั้นรองผู๎อํานวยการฝุายกิจการนักเรียนหรือที่รู๎จักกันในชื่อฝุายปกครองจะทําการตกลง
กับผู๎ปกครองและเด็กนักเรียนในการปฐมนิเทศวําหากตรวจพบจะทําการรวบรวมโทรศัพท๑ที่ยึดได๎
ทั้งหมด ทั้งจากที่ยึดได๎ที่หอพักและจากที่ครูยึดได๎ในเวลาเรียนหรือเวลาพักมาใสํกระสอบและทําลาย
ทิ้งตอนเข๎าแถวหน๎าเสาธงในเวลาเช๎า แตํในปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนผู๎บริหารและหัวหน๎าฝุายปกครอง
ก็มีการเปลี่ยนนโยบายเป็นการให๎คืนเมื่อเด็กเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
เทํานั้น แม๎วําระหวํางภาคเรียนหรือชํวงสิ้นสุดภาคการศึกษาประจําปีผู๎ปกครองจะมาขอคืนก็จะมิคืน
ให๎เด็ดขาด มิฉะนั้นเด็กก็จะนํามาใช๎อีกในภาคเรียนถัดไป 

โทรศัพท๑เป็นอุปกรณ๑สําคัญในการติดตํอกับโลกภายนอก ซึ่งบํอยครั้งก็ไปนําไปสูํการละเมิด
กฎตํางๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะกฎการเข๎า-ออกบริเวณโรงเรียน เนื่องจากเด็กสามารถโทรศัพท๑
ออกไปให๎บุคคลภายนอกมารับได๎ตลอดเวลาและหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนไป แตํเมื่อกลับมาเรียน
อีกครั้งผู๎ปกครองกลับให๎โทรศัพท๑กับเด็กไว๎อีก เพราะต๎องการให๎ลูกสามารถติดตํอกับตนได๎สะดวก 
โรงเรียนจึงยึดโทรศัพท๑ของเด็กไว๎จนกวําเด็กจะเรียนจบจากโรงเรียน ซึ่งหากเด็กต๎องการจะติดตํอกับ
ผู๎ปกครองก็สามารถขอใช๎โทรศัพท๑ของครูประจําหอพักหรือตู๎โทรศัพท๑สาธารณะที่มีการติดตั้งไว๎
บริเวณหน๎าโรงเรียนได๎ (ครูหมี, สัมภาษณ๑) ซึ่งจํานวนสูงสุดของการคืนโทรศัพท๑ให๎กับนักเรียนที่เรียน
จบในภาคการศึกษา 2557 ที่ผํานมา คือ โทรศัพท๑ 3 เครื่องตํอหนึ่งคน โดยโทรศัพท๑สํวนมากที่พบจะ
เป็นโทรศัพท๑ samsung hero และโทรศัพท๑ truemove ที่ไมํใชํโทรศัพท๑สมาร๑ทโฟน ไมํมีการรองรับ
โปรแกรมการสนทนา เน๎นการโทรเข๎า-ออกเพียงอยํางเดียว   
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ภาพที่ 10 การเก็บรักษาโทรศัพท๑ที่ยึดมาจากนักเรียน 

ที่มาภาพ: วิมลวรรณ จะตุรัส, ภาคสนาม (4 มีนาคม 2558) 
 

โรงเรียนมีการกําหนดให๎ครูประจําหอพักหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายตรวจหอพักและตู๎เสื้อผ๎า
นักเรียนอยํางสม่ําเสมอ ซ่ึงแตํละหอพักจะมีการตรวจแตกตํางกันไปตามแตํครูประจําหอพักจะกําหนด 
บางหอพักจะกําหนดการตรวจเดือนละครั้ง ยกเว๎นมีการสืบทราบวําเด็กมีสิ่งของที่ผิดไปจาก
ข๎อกําหนดของโรงเรียนในครอบครอง เชํน อาวุธ ยาเส๎นหรือโทรศัพท๑ เป็นต๎น แตํโดยสํวนมากจะใช๎
การสุํมตรวจ เด็กจะมีวิธีการหลบเลี่ยงการตรวจที่ตํางกันออกไปซึ่งจะกลําวถึงในบทถัดไป  

การทําความสะอาดหอพักและเวรกองกลาง 

การอยูํรํวมกันในหอ นักเรียนจะต๎องรํวมกันดูแลหอพักและบริเวณโดยรอบให๎สะอาดและ
สวยงามอยูํเสมอ รวมทั้งดูแลทรัพย๑สินของโรงเรียนในบริเวณรับผิดชอบของแตํละหอพักมิให๎สูญหาย
หรือถูกทําลาย กิจกรรมพัฒนาหอพักและการทําเวรกองกลางนั้นจะกระทําทั้งในตอนเช๎าและตอนเย็น 
คือ กํอนการไปรับประทานอาหารเช๎า 06.00 น. – 06.30 น. สํวนในตอนเย็นการกําหนดเวลาทํา
ความสะอาดจะขึ้นอยูํกับการตกลงของเด็กกับครูประจําหอพักวําจะกระทําในชํวงเวลาหลังเลิกเรียน 
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16.30 น. – 17.00 น. หรือหลังการรับประทานอาหารเย็น 17.30 น. – 18.00 น. ซึ่งโดยสํวนใหญํ
แล๎วจะกําหนดให๎ทําในชํวงเวลาหลังเลิกเรียน ถ๎าหากวําทําเสร็จไมํทันจะได๎ทําตํอหลังรับประทาน
อาหารเย็น แตํหากทําเสร็จเร็ว หลังการรับประทานอาหารเย็นเด็กจะมีเวลาเหลือในการทํากิจกรรม
ทั้งการเลํนกีฬาและกิจกรรมสํวนตัวอ่ืนๆ  

ในการทํากิจกรรมพัฒนาหอพักและเวรกองกลางนั้น ครูประจําหอพักทุกหอพักจะมีการแบํง
เด็กออกเป็นกลุํมๆ ละ 5-6 คน เพื่อให๎ชํวยกันดูแลจุดยํอยๆ ในโซนรับผิดชอบของกลุํม และสะดวกใน
การตรวจเช็คความสะอาดเรียบร๎อยของจุดรับผิดชอบ ซึ่งการแบํงกลุํมยํอยในแตํละหอพักจะมีความ
แตกตํางกันออกไปตามแตํครูประจําหอพักจะกําหนด เชํน หอพักชายที่ครูหนึ่งเป็นผู๎ดูแลจะเป็นการ
แบํงกลุํมที่ให๎เด็กเลือกเองตามความสมัครใจผลก็คือ เด็กจะเลือกจับกลุํมในวัยใกล๎เคียงโดยมีหัวหน๎า
หอพักคอยเช็คตามจุดรับผิดชอบของกลุํมตํางๆ ในขณะที่หอพักหญิงที่ครูอิม (นามสมมติ) เป็นผู๎ดูแล
จะเป็นการจัดกลุํมที่คละกันระหวํางเด็กเล็กและเด็กโตเพ่ือให๎เด็กโตสอนวิธีการทําความสะอาดและ
ชํวยดูแลน๎อง เป็นต๎น แตํเดิมหอพักหญิงที่ครูอ๎ุบอ้ิบ (นามสมมติ) เป็นผู๎ดูแลก็แบํงกลุํมเชํนเดียวกับ
หอพักหญิงท่ีครูอิมเป็นผู๎ดูแลแตํเกิดปัญหาคือ “เด็กม.2 ซึ่งเป็นกลุํมที่มีจํานวนมากที่สุดในหอพัก รู๎สึก
วํารุํนพ่ีชอบเสียงดังใสํ ไมํชอบ จึงมาบอกกับครูประจําหอพักวําจะขอแยกออกมาเป็นกลุํมเฉพาะเด็ก
ม.2 เทํานั้น ก็เลยลองให๎เขาจับกลุํมกันและเด็กก็สามารถรับผิดชอบในจุดที่ได๎รับมอบหมายได๎ดีก็เลย
ให๎คุมกันเอง” (ครูอ๎ุบอ้ิบ, สัมภาษณ๑) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาบริเวณกองกลางที่เป็นเขต
รับผิดชอบของแตํละหอในทุกวันเสาร๑ และกิจกรรมพัฒนาหอพักในทุกวันอาทิตย๑ 

ในชํวงวันหยุดเสาร๑และอาทิตย๑ ภายหลังจากการทํากิจกรรมพัฒนาหอพักและเวรกองกลาง
แล๎ว นักเรียนสํวนใหญํก็จะทําการซักผ๎า รีดผ๎า จัดการธุระสํวนตัวและทําการบ๎านเพ่ือเตรียมตัว
สําหรับการเรียนในอาทิตย๑ถัดไป และโรงเรียนยังมีกิจกรรมการเปิดตลาดนัดขนาดเล็กในโรงเรียน โดย
ให๎ครูประจําหอพักและเด็กในหอของตนนําอาหารหรือขนมมาขายบริเวณใต๎ตึกเรียนทักษิณ ซึ่งมี
หอพักที่เข๎ารํวมกิจกรรมนี้ประมาณ 4-5 หอพัก เชํน หอพักชายเกลอขายไขํนกกระทาทอด หอพัก
หญิงปรานีขายน้ําแข็งใส และหอพักหญิงกาญจนาขายเห็ดทอดเนื่องจากครูประจําหอพักสอนวิชา
เกษตรกรรมและมีผลผลิตรองรับ (ชํวงที่มีเห็ดไมํพอจะทําการขายเฟรนฟรายส๑แทน) และยังมีแมํบ๎าน
ที่ทําอาหารประเภทยําและก๐วยเตี๋ยวมารํวมขายด๎วย เงินที่แตํละหอพักได๎จากการขายนี้จะนําเข๎า
กองกลางเพ่ือใช๎ในการพัฒนาและตกแตํงหอพัก รวมถึงใช๎จัดงานเลี้ ยงในเทศกาลตํางๆ งานวันเกิด 
และงานเลี้ยงฉลองการเรียนจบให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครูอุ๎บอ้ิบ, สัมภาษณ๑) 

การทําอาหารเพ่ือขายนี้มิได๎เป็นกิจกรรมที่บังคับให๎ทุกหอพักต๎องเข๎ารํวมกิจกรรม เนื่องจาก
กิจกรรมนี้ไมํมีงบประมาณสนับสนุน ครูประจําหอพักบางทํานก็ไมํมีความพร๎อมในการสนับสนุน 
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ต๎นทุนการผลิตและคําวัสดุอุปกรณ๑ทุกอยํางครูประจําหอพักและเด็กในหอจะต๎องลงทุนกันเอง และครู
ประจําหอพักจะต๎องจัดหาวัตถุดิบในการทําอาหารมาเตรียมให๎เด็กทุกอาทิตย๑ อีกทั้งการจัดเด็กไปขาย
ก็มิใชํงานงําย “ถ๎าหากเด็กท่ีทําหน๎าที่เตรียมของไมํพร๎อม เด็กท่ีทําหน๎าที่ไปขายก็จะลําบาก ครูก็มีธุระ
สํวนตัวไมํสามารถมาคุมได๎ตลอดเวลา หรือถ๎าหากให๎คนเพียงกลุํมเดียวทําหน๎าที่เตรียมของก็จะทําให๎
เหนื่อยเกินไป ตัวเด็กเองก็มีภารกิจสํวนตัว เชํน ซักผ๎า รีดผ๎าและรายงานต๎องสํง และเด็กในหอยังมี
หลายประเภทไมํสามารถให๎ทําหน๎าที่หมุนเวียนกันได๎ บางคนก็ไว๎ใจไมํได๎” (ครูจาง, สัมภาษณ๑)  

แม๎วําบางหอพักจะไมํเข๎ารํวมกิจกรรมการขายอาหารนี้ แตํหอพักสํวนใหญํจะพยายามจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ แทน เชํน กิจกรรมการเกษตร ทั้งการปลูกผักและเลี้ยงปลาบริเวณรอบหอพักของตน 
โดยแบํงเขตรับผิดชอบแบบเดียวกับกลุํมทําความสะอาด และให๎หัวหน๎าหอพักเป็นผู๎ตรวจเช็คความ
เรียบร๎อยของแตํละพ้ืนที่รับผิดชอบ ครูประจําหอพักจะเป็นผู๎กําหนดชนิดของพืชผักที่ปลูก เชํน 
หอพักชาย B ปลูกพืชผักสวนครัว เมื่อได๎ผลผลิตก็จะแจกให๎เด็กนําไปรับประทานกับน้ําพริกหรือกับ
อาหารมื้อเย็นอ่ืนๆ หอพักชาย C จะปลูกพืชผักที่สามารถสํงขายให๎กับโรงครัวได๎ เป็นต๎น 

 

ภาพที่ 11 หอพักชาย C เก็บผักบุง๎สํงขายโรงครัว 

ที่มาภาพ: ครูทิพย๑ (นามสมมติ), ถํายเมื่อ 10 สิงหาคม  2557) 
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ข้อปฏิบัติการเข้า-ออกโรงเรียน 

 การเป็นนักเรียนประจํา เด็กจะต๎องอยูํภายในบริเวณโรงเรียนตลอดเวลา ยกเว๎นได๎รับการ
อนุญาตให๎ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะต๎องมีผู๎ปกครองมารับ การออกนอกโรงเรียน
เป็นกรณีพิเศษ ได๎แกํ การขออนุญาตไปพบแพทย๑ การออกไปซื้อของใช๎ ไปเยี่ยมผู๎ปุวยที่โรงพยาบาล 
เป็นต๎น  

การขอออกนอกบริเวณโรงเรียนเพียงชั่วคราว 

ผู๎ปกครองจะต๎องแจ๎งให๎ครูผู๎เกี่ยวข๎องทราบและบันทึกการขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียนตามแบบบันทึกที่โรงเรียนกําหนด และมีลายเซ็นยืนยันของครูผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ครูประจํา
หอพัก ครูเวร และหัวหน๎างานฝุายกิจการนักเรียนหรือผู๎อํานวยการ ผู๎ปกครองจะต๎องแสดงบัตรรับ-สํง
นักเรียนที่โรงเรียนออกให๎และลงลายมือชื่อในสมุดรับ-สํงนักเรียนตํอหน๎าครูประจําหอพักหรือครูเวร
ประจําวันเพ่ือเป็นหลักฐาน และต๎องมาสํงนักเรียนในเวลาที่กําหนด คือ กํอนรับประทานอาหารเย็น
เวลา 17.00 น. ซึ่งครูเวรมักจะบอกผู๎ปกครองให๎มาสํงกํอนเวลา 16.00 น. เป็นการเผื่อเวลาเนื่องจาก
ผู๎ปกครองมักนําเด็กมาสํงช๎ากวําเวลาที่กําหนด (ครูแต๐ว, สัมภาษณ๑)  

 เมื่อผู๎ปกครองต๎องการพานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน สิ่งแรกที่ต๎องทําคือ การไปแจ๎งกับ
ครูประจําหอพักเพ่ือทําการตรวจเช็ควํา บุคคลที่มารับเด็กนี้มีชื่อเป็นผู๎ปกครองหรือตัวแทนของ
ผู๎ปกครองประจําตัวเด็กจริงหรือไมํ หากครูประจําหอพักตรวจเช็คแล๎วไมํตรงกับรายชื่อก็จะทําการโทร
ไปสอบถามกับผู๎ปกครองเด็กวําบุคคลที่มารับนี้มีความเกี่ยวข๎องกับเด็กเชํนไร เพ่ือปูองกันการลํอลวง
เด็ก เมื่อผํานการคัดกรองของครูประจําหอพักแล๎วจึงจะสํงตํอไปให๎ครูที่ทําหน๎าที่เป็นเวรประจําวัน
นั้นๆ ทําหน๎าที่บันทึกและแลกบัตรประชาชนของผู๎ที่มารับไว๎แล๎วสํงคืนให๎เมื่อนําเด็กมาสํง 

โรงเรียนยังมีการจัดทําบัตรสําหรับออกนอกบริเวณโรงเรียนให๎จํานวนหอพักละ 5 ใบ โดย
เก็บไว๎ที่ครูประจําหอพัก สําหรับกรณีที่เด็กต๎องออกไปนอกบริเวณโรงเรียนแตํไมํมีผู๎ปกครองมารับ 
เชํน ไปซื้อของใช๎สํวนตัวหรือซื้ออุปกรณ๑สําหรับทํารายงาน โดยครูประจําหอพักจะพิจารณาจากความ
จําเป็นและจากความประพฤติของเด็ก หากเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมสุํมเสี่ยงก็จะไมํอนุญาตอยํางเด็ดขาด 
และเด็กเล็กหรือเด็กชั้นประถมศึกษาก็จะไมํได๎รับอนุญาตเชํนกันเนื่องจากยังดูแลตัวเองไมํได๎ และเมื่อ
เด็กกลับมาครูที่เป็นเวรประจําวันนั้นๆ ก็จะทําการตรวจเช็คสิ่งของที่เด็กไปซื้อ เพ่ือปูองกันการนําสิ่ง
ผิดกฎหมายและของใช๎ที่ผิดระเบียบโรงเรียนเข๎ามาทั้งเพ่ือใช๎เองและถูกคนอ่ืนฝากซื้อ เชํน อาวุธ ยา
เส๎น บัตรเติมเงินโทรศัพท๑ ฯลฯ (ครูหมี, สัมภาษณ๑) 
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การขอค๎างคืนนอกโรงเรียน  

ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเพ่ือนําเด็กไปค๎างคืนนอกบริเวณโรงเรียน เชํน การไปเฝูาญาติที่
ปุวยที่โรงพยาบาล การไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตํางๆ ทั้งงานศพ งานบวชและงานแตํง รวมไป
ถึงการกลับไปรักษาตัวจากอาการเจ็บปุวย เหลํานี้นอกจากจะผํานการคัดกรองของครูประจําหอพัก
และครูเวรประจําวันแล๎ว ยังต๎องได๎รับการยินยอมจากหัวหน๎างานฝุายกิจการนักเรียนหรือผู๎บริหาร 
และต๎องระบุวันและเวลาที่มารับ-สํงให๎ชัดเจน การมาสํงเด็กช๎ากวําเวลาที่ โรงเรียนกําหนดนั้นจะถูก
บันทึกไว๎และมีผลตํอการอนุญาตให๎เด็กออกไปนอกบริเวณโรงเรียนครั้งตํอไป  

เมื่อตอนปลายปี 2557 ที่ผํานมาเกิดโรคระบาดในโรงเรียนแหํงนี้ คือ โรคตาแดง ในชํวงต๎น
ของการเกิดโรคนี้ ทางโรงเรียนได๎คัดแยกเด็กที่ปุวยออกมาจากเด็กทั่วไปเพ่ือระงับการแพรํกระจาย
ของเชื้อ โดยให๎เด็กไปพักที่เรือนพยาบาล และอนุญาตให๎ผู๎ปกครองสามารถมารับเด็กที่ปุวยกลับไป
รักษาตัวที่บ๎านได๎ แตํตํอมาตัวเลขผู๎ติดเชื้อตาแดงกลับเพ่ิมขึ้นจากสิบกวําคนกลายเป็น 70 คนอยําง
รวดเร็วภายในเวลาไมํก่ีอาทิตย๑ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เนื่องจากมีการขอและจ๎างให๎เพ่ือนปูายเชื้อที่ตา
ของตนเองให๎เกิดอาการปุวยเพ่ือจะได๎ให๎ผู๎ปกครองมารับกลับบ๎าน โรงเรียนจึงต๎องยกเลิกการอนุญาต
กลับบ๎านในชํวงเวลานั้นและในชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ 2558 ก็เกิดการระบาดของโรคอีสุกอีใสที่มี
แนวโน๎มจะเกิดเหตุการณ๑แบบเดิมข้ึน โรงเรียนจึงต๎องยับยั้งการระบาดอยํางเข๎มงวดมากขึ้น  

การบังคับใช๎กฎระเบียบเพ่ือสร๎างวินัยจึงมีการผสมผสานระหวํางการให๎รางวัลเพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการทําความดี เมื่อการเป็นเด็กดีทําให๎ได๎รับอภิสิทธิ์มากมาย เชํน การออกไปซื้อของ
บริเวณหน๎าโรงเรียน การได๎ออกไปรํวมกิจกรรมนอกสถานศึกษา เป็นต๎น และการลงโทษที่มีไว๎เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปูองกันและยับยั้งการละเมิดกฎตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในแงํความสัมพันธ๑
ระหวํางเด็กและครูเป็นความสําพันธ๑เชิงอํานาจ ที่แม๎วําครูจะมีอํานาจในการปกครองและเป็นผู๎บังคับ
ใช๎กฎตํางๆ ทั้งจากกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ กฎระเบียบของการเป็นโรงเรียนประจํา กฎเกณฑ๑
ทางศีลธรรมแตํเด็กก็มีการใช๎ความเป็นเด็กด๎อยโอกาสที่นําสงสารในการตํอรองเพ่ือเรี ยกร๎องบางสิ่ง
บางอยํางเชํนกัน    
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บทที่ 5 

กลยุทธ์ของปัจเจกในการต่อรอง 

 ในบทนี้จะกล่าวถึง ข้อมูลภาคสนามจากการสังเกตและสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก 
ในการนิยามว่าการระทําใดที่ถือว่าเป็นการต่อรอง คือ การให้ความสําคัญกับแรงจูงใจและความตั้งใจ
เบื้องหลังการกระทําว่าเป็นมากกว่าการกระทําที่เกิดจากความบังเอิญ เป็นการกระทําของปัจเจกเมื่อ
ตกอยู่ในสภาวะจํายอมต่ออํานาจที่ควบคุมหรือกดทับอยู่และต้องการเรียกร้องบางสิ่ง แม้ว่าการอยู่ใน
โรงเรียนประจําสามารถตอบสนองความต้องการด้านปัจจัย 4 ของเด็กได้แต่มิสามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านจิตใจที่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัว ต้องอยู่ ร่วมกับบุคคลที่มีที่มาจากหลากหลายแห่ง      
ถูกจํากัดขอบเขตทั้งด้านเวลา การกระทําและพ้ืนที่ การต่อรองจึงเป็นการกระทําที่มีแรงจูงใจแฝงใน
การกระทําโดยคาดหวังว่าผลลัพธ์จะเป็นไปทิศทางท่ีต้องการ  

การเป็นเด็กดี  

การให้การสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสทั้ง 10 ประเภท และนําเด็กเข้าสู่กระบวนการศึกษาเป็น
การป้องกัน ยับยั้ง และพัฒนาให้เด็กอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ปลูกฝังและขัดเกลาให้เด็กซึมซับ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของสังคม เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นเป็นพลเมืองที่เอ้ือประโยชน์
ต่อรัฐ การศึกษาจึงมิได้เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านวิชาการและประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็น
สถานที่ที่อบรมให้เด็กมีระเบียบวินัย ศีลธรรมและจริยธรรม ให้เด็กตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตน
และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ 

สําหรับกลยุทธ์การต่อรองในมิติทางวัฒนธรรม ได้แก่ “การเป็นเด็กดี” เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้
ตนเองมีที่ยืนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนในหอพักและจากครู กลุ่มนี้เป็น
กลุ่มท่ีพบเห็นได้ทั่วไป เป็นเด็กที่ดูเหมือนยอมรับสภาพความเป็นอยู่และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียน
ได้ จึงต้องสร้างภาพลักษณ์การเป็นเด็กดี มีน้ําใจ ขยัน มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ ซึ่งจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจําวันหรือที่เรียกว่า “อภิสิทธิ์เด็กดี” เช่น การขออนุญาตออกนอกบริเวณ
โรงเรียน การได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทั้งในและนอกโรงเรียน รวมถึงการได้รับสิทธิพิเศษบางประการ   

การให้คํานิยามการเป็นเด็กที่ดีของครูและเด็กมิได้มีความหมายแตกต่างกันมากนักโดยเด็ก
ส่วนใหญ่มองว่าการเป็นเด็กดีหมายถึง เด็กเรียบร้อย พูดเพราะ เชื่อฟังครู ว่านอนสอนง่าย ไม่เถียง
และไม่แหกกฎระเบียบ ในขณะที่ครูมีการให้รายละเอียดรวมไปถึงเด็กในกลุ่มปานกลางที่ไม่ต้องพูด
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เพราะหรือเรียบร้อยมากนัก ดังเช่นที่ครูอ๋ิว (นามสมมติ) กล่าวว่า “ต่อให้มันกระโดกกระเดกแต่ก็เป็น
เด็กดีได้เหมือนกัน ขอแค่มันไม่ละเมิดกฎของโรงเรียนก็พอ” (ครูอ๋ิว, สัมภาษณ์) จะเห็นได้ว่าการ
พิจารณาว่าเด็กคนได้เป็นเด็กท่ีดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของเด็กภายใต้กฎระเบียบ 

ทุนการศึกษา 

 การให้ทุนการศึกษาเป็นรางวัลที่จูงใจในการประพฤติตนของเด็ก ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาส่วน
ใหญ่จะดูจากการเป็นเด็กที่มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนภายใต้กฎของโรงเรียน 
การให้ทุนการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ทุนการศึกษาสําหรับ
การเรียนต่อในระดับปริญญาและทุนการศึกษาสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเด็ก ซึ่งทุนทั้งสองแบบนี้มี
ทั้งผู้สนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ ทุนที่มาจากภาคเอกชนอ่ืนๆ รวมไปถึงทุนจากศิษย์เก่า ซึ่ง
การพิจารณาให้ทุนจะเป็นหน้าที่ของครูแนะแนวในการคัดเลือกเด็ก กอปรกับข้อมูลจากครูประจําชั้น
และครูประจําหอพักของเด็ก 

 - ทุนที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในปัจจุบันจากภาครัฐได้แก่ โครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ, ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และทุนจากโรงพยาบาลกล้วยน้ําไทย 
 - ทุนที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน ได้แก่ ทุนจากบริษัทปตท. จํากดั (มหาชน), 
ทุนจากบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด และทุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ ์ 

 - ทุนที่ได้รับจากศิษย์เก่า 

 ทุนส่วนใหญ่ที่กล่าวไปข้างต้น เป็นทุนการศึกษาสําหรับการเรียนต่อในอนาคตหลังจากที่เด็ก
เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นทุนที่คัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยรับ
เด็กข้าฝึกงานหลังจากเรียนจบ โดยใช้ระบบเรียนไปด้วยและฝึกงานไปด้วยพร้อมๆ กัน ในระหว่างที่
ฝึกงานเด็กจะได้รับเงินค่าจ้างเช่นเดียวกับการทํางานทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว   

ในช่วงที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม เป็นช่วงที่โรงเรียนมีการคัดเลือกเด็กเข้าโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารปี พ.ศ.2558 ซึ่งมีเกณฑ์คัดเลือกจาก 
นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี ประพฤติดี มุ่งมั่นเพียรพยายามในการศึกษา มีคุณธรรม มีความ
จงรักภักดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้ารับทุนพระราชทานรุ่นที่ 7 ปี 2558 โดยให้
ทางจังหวัดเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณาจังหวัดละ 1 คน ซึ่งทางจังหวัดจะให้โรงเรียนแต่ละ
แห่งเสนอชื่อของนักเรียนและข้อมูลของเด็ก รวมทั้งให้เด็กเขียนเรียงความเพ่ือใช้ประกอบการ
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พิจารณา โดยนักเรียนต้องเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 และมา
จากครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก 

 การดําเนินทุนนี้ไม่ใช้วิธีการประกาศรับสมัครและไม่มีการสอบแข่งขัน แต่จะดําเนินการโดย
การแสวงหา คัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรองจนได้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานทุน ทุนละ 6,000 บาท
ต่อปี ต่อเนื่องจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การให้ทุนทั้งหมดจะถูกพิจารณาโดยครู
ประจําชั้น ครูประจําหอพัก ครูแนะแนวก่อนจะส่งให้จังหวัดพิจารณา ในช่วงการลงพ้ืนที่ภาคสนาม
ของผู้วิจัย เป็นช่วงเดียวกับท่ีทางโรงเรียนกําลังคัดสรรเด็กเพ่ือเข้ารับทุนนี้ ครูแนะแนวได้เสนอชื่อเด็ก
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นมา 3 คน โดยพิจารณาความเหมาะสมจากเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 
และทําการตรวจเยี่ยมบ้านเด็กเพ่ือดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครอง หลังจากการไปเยี่ยม
บ้านครูแนะแนวได้เลือกน้องพลอย (นามสมมติ) ซึ่งอาศัยอยู่กับยายในต่างอําเภอและมีผลการเรียน
เฉลี่ย 3.52 เพ่ือเข้าคัดเลือกรับทุนพระบรมฯ  

 ปัจจุบัน น้องพลอยอาศัยอยู่กับยาย อายุ 59 ปี เนื่องจากพ่อและแม่ของน้องพลอยแยกทาง
กัน ยายของน้องพลอยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ยายสร้างบ้านอยู่บนที่ดินของคนรู้จักซึ่งพ้ืนที่แห่งนี้
อยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะปลูกพืชอะไร ยายจึงทําหน้าที่เฝ้าสวนให้เจ้าของที่ดินเป็นการตอบ
แทน บริเวณที่ยายสร้างบ้านอยู่ติดกับลําคลอง ยายจึงปลูกพืชเล็กๆ น้อยๆ และทํา “ยกยอ” เพ่ือจับ
ปลาเป็นอาหาร เนื่องจากตัวบ้านอยู่ไกลจากตลาดมากและไม่มียานพาหนะ หากต้องการไปตลาด
จะต้องเดินเท้าเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ยายจึงปลูกพืชผักสวนครัวและจับปลาเป็นอาหาร
หลัก นานๆ ครั้งจึงจะเดินไปตลาด 

 หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาใกล้บ้าน ครูในโรงเรียน
แห่งนั้นได้แนะนําให้น้องพลอยไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้ 
เนื่องจากลูกพ่ีลูกน้องของน้องพลอยซึ่งเคยเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอต้องประสบ
ปัญหาการเดินทางไปโรงเรียน คือ ครอบครัวไม่มีเงินมากพอในการจ่ายค่ารถรับ-ส่ง หลังจากค้างชําระ
ค่ารถโดยสารอยู่ 3 เดือน ลูกพ่ีลูกน้องของน้องพลอยจึงไม่ได้เรียนต่อ ครูจึงแนะนําให้น้องพลอยเข้า
เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อถึงเวลาปิดเทอมน้องพลอยจะติดรถของผู้ปกครองที่มารับลูกในโรงเรียน
เดียวกันให้มาส่งที่บ้านยาย 
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ภาพที่ 12 บ้านยายของน้องพลอย  

ที่มาภาพ: วิมลวรรณ จะตุรัส, ภาคสนาม (5 กุมภาพันธ์  2558) 

 ครูเพ็ญ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นครูแนะแนวให้เหตุผลในการเลือกน้องพลอยว่า “ครูเห็นเด็กคนนี้
มาตั้งแต่เข้าม.1 นอกจากจะไม่เคยทําผิดระเบียบของโรงเรียนแล้วยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงของ
โรงเรียน การเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พอได้มาเห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วสงสาร อยากให้ได้รับทุน 
แต่เราก็ต้องแข่งกับอีกหลายโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่รองรับไปจนเรียนจบม. 6 ที่
ผ่านมาทุนก็เลยได้เด็กจากโรงเรียนอื่นไป” (ครูเพ็ญ, สัมภาษณ์)   

 นอกจากในเรื่องของความประพฤติและผลการเรียนแล้ว น้องพลอยยังเป็นนักกีฬาฟุตบอล
หญิงของโรงเรียน จึงมีโอกาสออกนอกบริเวณโรงเรียนเพ่ือทําการแข่งขันอยู่หลายครั้ง เมื่อไปแข่งขัน
นอกโรงเรียนครูที่เป็นผู้ดูแลจะพาไปเที่ยวสถานที่อ่ืนในบริเวณใกล้เคียงด้วยทุกครั้ง เนื่องจากครูรู้สึก
สงสารที่เด็กต้องอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลา น้องพลอยเล่าว่า เคยได้ยินเ พ่ือนๆ เปรียบเทียบโรงเรียน
เป็นขวดซึ่งปากขวดนั้นปิดตาย การจะออกไปนอกบริเวณโรงเรียนได้จึงต้องหาเหตุผลและใช้ความเป็น
เด็กดีจึงจะได้รับการอนุญาต การออกไปตามอําเภอใจเป็นสิ่งที่ผิดและจะต้องถูกลงโทษ 

น้องพลอยเป็นกรณีตัวอย่างของการใช้วาทกรรมการเป็นเด็กดีในการต่อรอง เนื่องจากการ
เป็นเด็กที่มีความประพฤติดีและยังทํากิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนทําให้เธอมีสถานะความ
เป็นอยู่ที่ดีในโรงเรียน การเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีทําให้เป็นที่ไว้วางใจ นอกจากการได้รับสิทธิ
พิเศษจากความเป็นเด็กดีแล้ว การเป็นเด็กดียังสามารถเป็นเงื่อนไขในการต่อรองเพ่ือจัดการกับ
ร่างกายของตัวเองด้วยเช่นกัน 
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 ในอดีต โรงเรียนมีกฎให้นักเรียนหญิงทุกคนตัดผมสั้นเสมอติ่งหูทุกคน แต่เมื่อประมาณ 6 ปีที่
แล้ว สภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งได้ผลักดันคําขอให้เด็กสามารถไว้ผมยาวได้ซึ่งเป็นคําขอที่มีมา
หลายปีก่อนหน้านั้น โรงเรียนจึงได้วางเงื่อนไขโดยจะพิจารณาจากความประพฤติของเด็ก ในท้ายที่สุด 
ได้อนุญาตให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถไว้ผมยาวได้แต่ต้องมัดให้เรียบร้อย หรือ
หากเด็กทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น ไปซอยผมหรือทําสีก็จะต้องตัดให้สั้นเช่นเดิม ครูดาว 
(นามสมมติ) ซึ่งเป็นครูในฝ่ายกิจการนักเรียน เล่าถึงเหตุผลที่อนุญาตเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายว่า “เด็กม.ปลายปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้ว คนที่เรียนม.ปลายส่วนใหญ่คือตัดสินใจ
ว่าจะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น เมื่อเขารู้หน้าที่ของตัวเอง เขาก็ไม่ค่อยสร้างปัญหา แต่เด็กม .ต้นมันยังลูก
ผีลูกคน พ่อแม่มันบังคับให้มาเรียนบ้าง ส่งมาดัดนิสัยบ้าง จะเรียนต่อมั้ยก็ไม่รู้ เด็กม .ต้นยังไม่ค่อยมี
ความรับผิดชอบ ขนาดให้ตัดสั้นมันยังซอยเป็นนกกรงหัวจุกเลย” (ครูดาว, สัมภาษณ์) 

   จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขสําคัญของการต่อรอง คือ การใช้ความ
เป็นเด็กดีเป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิในการจัดการกับร่างกายของตนที่สภา
นักเรียนเป็นผู้ดําเนินการยื่นขอให้ไว้ผมยาวนี้ สภานักเรียนเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งโดยหลัก
ประชาธิปไตยจึงมีอํานาจส่วนหนึ่งในการต่อรองกับทางโรงเรียน สภานักเรียนนอกจากจะเป็นกลุ่มคน
ที่ทําหน้าที่เรียกร้องสิทธิต่างๆ ให้กับเด็กในโรงเรียนแล้ว ยังเป็นกลุ่มคนที่มีหน้าที่ควบคุมเด็กใน
โรงเรียนให้ทํางานและทํากิจกรรมตามที่โรงเรียนกําหนด แม้ว่าเด็กจะได้รับอนุญาตให้ไว้ผมยาวแต่ก็
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน กล่าวคือ ต้องเป็นเด็กดีที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการต้องมัดผม 
ไม่ทําสีผมหรือซอยผมโดยเด็ดขาด  

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

จากที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 เรื่องการขออนุญาตเข้า-ออกโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดทําบัตร
สําหรับออกนอกบริเวณโรงเรียนให้จํานวนหอพักละ 5 ใบ โดยเก็บไว้ที่ครูประจําหอพัก สําหรับกรณีที่
เด็กต้องออกไปนอกบริเวณโรงเรียนแต่ไม่มีผู้ปกครองมารับ เด็กจะต้องออกไปในเวลาที่โรงเรียน
กําหนดและกลับมาก่อน 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลารับประทานอาหารเย็น บัตรนี้ไม่อนุญาตให้ออกไปเพ่ือ
ค้างคืนนอกบริเวณโรงเรียน โดยครูประจําหอพักจะพิจารณาจากความจําเป็นและจากความประพฤติ
ของเด็ก การเป็นเด็กดีทําให้ได้รับความไว้วางใจจึงมิใช่เรื่องยากในการขออนุญาต หากเป็นเด็กที่มี
พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงก็จะไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด  

โดยส่วนมาก การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจะเป็นการขออนุญาตเพ่ืออกไปซื้อของ
ใช้ส่วนตัวและของใช้สําหรับทํารายงาน เด็กที่อยู่กลุ่มมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงโดยดูจากประวัติความ
ประพฤติของเด็ก เช่น เด็กที่มีประวัติการสูบยาเส้น เด็กที่มีประวัติการหนีออกไปนอกโรงเรียนหรือ
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เด็กที่มีข่าวลือการมีแฟนข้างนอก เป็นต้น เด็กเหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงที่เด็กจะไม่กลับมาตามที่
โรงเรียนกําหนดจึงไม่สามารถใช้สิทธิส่วนนี้ได้ แม้กระทั่งเด็กที่ผ่านการพิจารณาความประพฤติว่า
สามารถออกไปข้างนอกได้แต่เมื่อเด็กกลับมาครูที่เป็นเวรประจําวันจะต้องทําการตรวจเช็คสิ่งของที่
เด็กไปซื้อหรือนําเข้ามาเพ่ือป้องกันการนําสิ่งผิดกฎหมายและของใช้ที่ผิดกฎระเบียบของโรงเรียนเข้า
มาทั้งเพ่ือใช้เองและถูกคนอ่ืนฝากซื้อ เช่น อาวุธ ยาเส้น บัตรเติมเงินโทรศัพท์ ฯลฯ ครูหมี (นาม
สมมติ) ซึ่งเป็นหัวหน้างานกิจการนักเรียนเล่าว่า “เด็กหญิงยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ แต่เด็กชายต้องตรวจ
ละเอียดกว่า ยิ่งช่วงนี้มีเด็กมาบอกว่าก้นยาเส้นเต็มห้องน้ําชายทุกวัน” (ครูหมี, สัมภาษณ์) โรงเรียนได้
ทําการแก้ไขโดยการให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนเข้าร่วมอบรมใน “โครงการต้านภัย
บุหรี่” พร้อมกับให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนเข้าร่วมอบรมใน “โครงการการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” เพ่ือซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการจากโรงพยาบาลบรมราชชนนีของ
จังหวัดที่มาอบรมให้ความรู้แก่เด็ก อีกท้ังยังมีการตรวจตราตามห้องน้ําที่พบก้นยาเส้นมากข้ึน  

 น้องมิว (นามสมมติ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่าว่า “เด็กหอครูสาโชคดี ถ้าหากที่ผ่าน
มาเป็นเด็กดี หอสะอาดเรียบร้อย ไม่โดนครูเวรตัดคะแนนอะไรเลยวันอาทิตย์ถ้าครูสาว่างครูจะพา
ออกไปเที่ยวตลาดนัดที่วค.” (น้องมิว, สัมภาษณ์) ในวันพุธและวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ บริเวณข้าง
โรงเรียนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจะมีตลาดนัดใหญ่ที่เรียกกันว่า “ตลาดนัดวค.” (สามารถเดินไปได้เพราะ
อยู่ติดกับโรงเรียน) เป็นตลาดที่ขายทั้งเสื้อผ้าและอาหารต่างๆ เนื่องจากหอพักหญิงของครูสาเป็นหอที่
มีจํานวนเด็กทั้งหมด 27 คน ซึ่งถือว่ามีเด็กน้อยกว่าหออ่ืนๆ ที่มีเด็กประมาณ 30 คนขึ้นไป เมื่อตัดเด็ก
ประถมศึกษาที่ยังเล็กและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจึงไม่สามารถพาไปได้ออกจึงเหลือเด็กวัยมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่พอดูแลตัวเองได้ 12 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน แต่เนื่องจากในจํานวนเด็ก
มัธยมศึกษาทั้งหมดนี้มีเด็กที่เป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียน เช่น โนราและฟุตบอลซึ่งต้องซ้อมใน
วันหยุด อีกทั้งเมื่อถามความสมัครใจและตรวจดูว่าใครจัดการสิ่งที่ ต้องทํา เช่น ซักผ้า รีดผ้า ทํา
การบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเด็กประมาณ 5-6 คน ซึ่งครูจะพาเด็กกลุ่มนั้นไปแต่มิได้พาไปทุก
อาทิตย์เพราะบางอาทิตย์เด็กก็ทําตัวไม่น่ารักหรือบางทีครูก็มีธุระส่วนตัวที่ต้องทําเช่นกัน (ครูสา, 
สัมภาษณ์) 

สําหรับการขออนุญาตเพ่ือออกไปค้างคืนข้างนอกบริเวณโรงเรียนนั้นต้องมีผู้ปกครองมารับ
ด้วยตนเองและต้องได้รับการอนุญาตจากครูประจําหอพักและฝ่ายกิจการนักเรียนโดยมีเหตุผลรองรับ 
เช่น การไปเยี่ยมญาติที่ป่วย การไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ อาทิ งานศพ งานแต่ง งานบวช 
เป็นต้น ครูตู้  (นามสมมติ) ซึ่งเป็นครูฝ่ายกิจการนักเรียนและทําหน้าที่คัดกรองนักเรียนเล่าว่า 
“ผู้ปกครองบางคนก็ไม่เคารพกฎของโรงเรียน ลูกบอกอยากกลับบ้านก็มารับ มาช่วยกันโกหก บางคน
ครูสอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มัน พอมารับลูกก็บอกยายตายต้องพาไปงานศพ ทั้งที่ครูก็รู้อยู่ว่ายายมัน
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ตายไปนานแล้ว ปีนั้นยายมันตายตั้ง 2 รอบ” (ครูตู้, สัมภาษณ์) ยายที่ถูกอ้างว่าเสียชีวิตคนดังกล่าว
เสียตั้งแต่ผู้ปกครองของเด็กยังเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อผู้ปกครองของเด็กหญิงคนดังกล่าวมาขอ
อนุญาตพาลูกกลับไปร่วมงานศพในครั้งแรกนั้น แม้คิดว่าเป็นการโกหกแต่ครูตู้ก็อนุญาตให้กลับไป 
เนื่องจากเห็นว่าเด็กมีความประพฤติดี ไม่เคยสร้างปัญหาอะไร แต่ในครั้งที่ 2 ผู้ปกครองมิได้ขอ
อนุญาตจากครูตู้แต่เป็นครูคนอ่ืนในฝ่ายงานกิจการนักเรียน เมื่อผู้ปกครองนําเด็กมาส่งครูตู้จึงแกล้ง
พูดว่า “เอ๊ะ คุ้นๆ ว่าแม่เธอเสียไปนานแล้วนี่” เพ่ือเป็นการตักเตือนให้ผู้ปกครองเคารพกฎของ
โรงเรียนมากขึ้นในการมารับเด็กกลับ งานคัดกรองนักเรียนในการอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
นอกจากจะต้องทําการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเด็กของผู้ปกครองแล้ว ยังต้องทําความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองในเรื่องกฎระเบียบของโรงเรียนด้วย หากจัดการได้ไม่ดีก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ปกครองคนอ่ืนๆ 
ด้วย  

การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 จากกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย (ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก) ผู้วิจัยขอทําการ
แบ่งคร่าวๆ ออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาภาคบังคับที่กฎหมายกําหนดให้เด็กทุกคนต้องเข้าสู่ระบบ
การศึกษาเป็นระยะเวลา 9 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 3) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐ
จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กสามารถเรียนฟรีเป็นระยะเวลา 12 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 6) ดังนั้น
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเป็นการตัดสินใจของเด็กและครอบครัวโดยไม่มี
กฎหมายบังคับ แต่เนื่องจากค่านิยมของสังคมท่ีปลูกฝังว่าต้องเรียนจบปริญญาตรีเพ่ือให้มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพมากขึ้นทําให้เด็กต้องผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือให้สามารถ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเพ่ือ
รองรับเด็กที่ขาดความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เด็กเหล่านั้นสามารถเข้าเรียนจนกระทั่งได้รับวุฒิ
การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด โรงเรียนจึงไม่มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับเด็กเข้าเรียนจนกว่าจะจบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ยกเว้นการสอบวัดไอคิวเพ่ือแยกเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษให้เข้าเรี ยนใน
โรงเรียนที่รองรับเด็กกลุ่มนั้นๆ โดยตรง ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 4) แต่ในการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสามารถคัดกรองเด็กได้โดยดูจากผลการเรียนและความประพฤติของเด็ก  

ในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หากมีผู้สมัครเข้าเรียนหรือ
สมัครเรียนต่อต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนสามารถรองรับได้ โรงเรียนจะทําการรับนักเรียนเหล่านั้นทั้งหมด 
แต่หากมีผู้สมัครมากกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนสามารถรองรับได้ โรงเรียนจะทําการคัดเลือกโดยการสอบ
เพ่ือวัดความรู้ ในส่วนของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นที่สมัครเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน
เดิม โรงเรียนยังมีการคัดกรองความประพฤติเด็กโดยดูจากประวัติที่ผ่านมาด้วย ครูดาว (นามสมมติ) 
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ซึ่งเป็นครูในฝ่ายวิชาการกล่าวถึงปัญหาผลการเรียนที่มีความเกี่ยวโยงกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กว่า 
“เด็กท่ีมีความประพฤติดีมักมีผลการเรียนดี ส่วนเด็กที่เกเรผลการเรียนไม่ดีทั้งนั้น เพราะเด็กที่มีความ
ประพฤติดีต่อให้เรียนไม่เก่งแต่ถ้าขยันเข้าเรียน ส่งงานครบ มาสอบแก้ตัวตามนัดยังไงก็ต้องผ่าน ที่ไม่
ผ่านกันก็เพราะมันไม่ใส่ใจ ผลการเรียนเลยต่ําไปด้วย” (ครูดาว, สัมภาษณ์) 

เด็กที่มีพฤติกรรมผิดไปจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนและมีผลการเรียนไม่ถึง
เกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดเหล่านี้ โรงเรียนจะทําการแนะนําให้เข้าเรียนต่อในสายอาชีพแทน เช่น 
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ ฯลฯ วิทยาลัยเหล่านี้ใช้เวลาเรียนขั้นต่ํา 3 ปี
เหมือนกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและยังมีระบบการสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกเด็กเข้า
ศึกษาเช่นเดียวกับระบบโรงเรียน เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) เพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือเรียนต่อในระดับอนุปริญญาเพ่ือให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือ
เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแนะนําให้เด็กเข้าเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างซึ่งมี
หลักสูตรระยะสั้นที่สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพได้ทันที หลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ไม่มีการ
สอบแข่งขัน เนื่องจากเปิดรับทุกวุฒิการศึกษาและไม่จํากัดวัยของผู้เรียน เช่น การทําขนมอบ ช่างตัด
ผม ช่างทาสี ช่างเชื่อม ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ครูหมี, สัมภาษณ์)   

 ในกรณีที่เด็กมีประวัติความประพฤติไม่ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนแต่มี
ความประสงค์จะเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมและทําการสอบคัดเลือกผ่าน โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมา  
ตกลงทําความเข้าใจและทําการเซ็นเอกสารยืนยันว่าเด็กจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งในการรับ
สมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2558 นี้ มีเด็กที่มีความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ 2 
คนแต่มีความประสงค์จะทําการศึกษาต่อที่เดิมเนื่องจากฐานะทางบ้านยากลําบาก ผู้ปกครองไม่
สามารถส่งเสียให้เด็กเรียนต่อที่อ่ืนได้โรงเรียนจึงทําการจัดตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้อํานวยการ 
หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้างานวิชาการและหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ืออธิบาย
ให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าเด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรมใดบ้างในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่โรงเรียนแห่งนี้ โดยเด็กท้ัง 2 นี้คนมีปัญหาเดียวกัน คือ การไม่เข้าเรียนและการหนีออกนอก
บริเวณโรงเรียน ผู้ปกครองต้องทําการเซ็นรับทราบปัญหาพฤติกรรมของเด็กและยืนยันว่าเด็กจะ
ปรับปรุงพฤติกรรมในใบรับรองความประพฤติ ถ้าหากเด็กทําการละเมิดกฎระเบียบของโรงเรียนอีก 
ผู้ปกครองจะต้องมารับเด็กกลับไปหรือให้เด็กย้ายโรงเรียน (ครูหมี, สัมภาษณ์) 

 การให้คณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีตําแหน่งสูงกว่าครูทั่วไป คือ มีหน้าที่เป็นครูควบคู่ไปกับ
การบริหารสถานศึกษามาเป็นผู้ทําการตกลงและทําความเข้าใจกับผู้ปกครองพร้อมกับให้เด็กอยู่ด้วย
นั้นเป็นการ “นั่งคุม” ที่สร้างความกดดันให้กับผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองควบคุมและจัดการกับ  
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บุตรหลานของตนให้เข้มงวดมากข้ึน เพราะบุคคลเหล่านี้มีอํานาจในการตัดสินว่าลูกหลานของพวกเขา
จะสามารถศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถส่งเสียบุตรหลานให้ไป
เรียนยังโรงเรียนอ่ืนได้ (ทั้งรูปแบบโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีพอ่ืนๆ) เพราะมิใช่เพียงภาระด้านค่าเล่า
เรียน แต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและค่าเดินทางก็เป็นภาระที่หนักเช่นกัน ดังนั้น โรงเรียนแห่งนี้จึง
เป็นความหวังเดียวในการศึกษาต่อของเด็ก    

 ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนจะลองใช้ระบบใหม่ คือ การทดลองเรียนโดยให้เด็กที่มีปัญหา
พฤติกรรมเข้าเรียนตามปกติเป็นเวลา 2-4 อาทิตย์ โดยไม่ลงทะเบียนเป็นนักเรียนอย่างเป็นทางการ 
หากนักเรียนคนดังกล่าวมีความประพฤติในทางที่ดีข้ึนหรือปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด โรงเรียนจึงจะทําการลงทะเบียนย้อนหลังให้เนื่องจากจํานวนนักเรียนมีผลต่องบประมาณ
ของสถานศึกษา รัฐจะให้งบประมาณแก่สถานศึกษาโดยการกําหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่าอาหาร ฯลฯ เป็นรายบุคคล ดังนั้น โรงเรียนจึงพยายามให้สถิตินักเรี ยน
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด (ครูหมี, สัมภาษณ์) ระบบนี้ยังใช้กับนักเรียนใหม่ที่ย้ายมาระหว่างภาค
การศึกษา เพราะเด็กท่ีไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจํามีปัญหาในการปรับตัวอยู่บ่อยครั้ง โรงเรียน
จึงให้เด็กได้ลองเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนก่อน   

 เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีและทํากิจกรรมกับโรงเรียนจึงมีโอกาสสูงในการสมัคร
เรียนต่อที่โรงเรียนเดิม เช่น น้องไกด์ (นามสมมติ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นนักกีฬายก
น้ําหนักของโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันเยาวชนระดับจังหวัดก็ได้รับการยืนยันจากครูผู้คุมการฝึกซ้อม
ยกน้ําหนักว่าหากต้องการเรียนต่อที่โรงเรียนแห่งนี้จะสามารถเข้าเรียนต่อได้อย่างแน่นอน ถือเป็น
โควต้าพิเศษสําหรับนักกีฬาของโรงเรียน น้องไกด์บอกว่า “ตอนที่ผมเข้ามาเรียนที่นี่ใหม่ๆ ก็ไม่รู้จะทํา
อะไร ห้องคอมมันเปิดแค่ตอนเที่ยง ตอนเย็นครูเขาก็กลับบ้าน ห้องสมุดก็เหมือนกัน บางเย็นก็เปิดแต่
ส่วนใหญ่ก็ปิด เพ่ือนเลยชวนให้มาสมัครยกน้ําหนักพร้อมกัน ตอนนั้นผมอ้วน ตัวใหญ่ดีครูก็เลยรับ 
ตอนนี้ผมยกได้มากสุด 90 กิโลกรัม เป็นนักกีฬามันดีหลายอย่าง เช่น ได้ไปแข่งแล้วครูก็จะพาเที่ยว ไม่
ต้องไปเข้าแถวตอนเย็น กลับหอช้ากว่า 2 ทุ่มได้ช่วงมีแข่ง” (น้องไกด์, สัมภาษณ์)  

การเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนอกจากจะเป็นสิ่งการันตีว่าจะได้เรียนต่อแล้วยังมีสิทธิพิเศษ
อ่ืนๆ เช่น การรับประทานอาหารเย็นนอกเวลาและพ้ืนที่ที่กําหนด เนื่องจากนักกีฬาจะทําการซ้อม
ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนและหลังการทําเวรความสะอาดหอพักช่วงเย็นเสร็ จ จึงมีการแยกการ
รับประทานอาหารเย็นระหว่างนักกีฬาและเด็กทั่วไป โดยแม่ครัวจะแยกอาหารส่วนของนักกีฬาแต่ละ
ประเภทออกมาเป็นหม้อเล็กๆ แล้วให้เด็กมายกไปรับประทานในสถานที่ฝึกซ้อมซึ่งมีความเป็นส่วนตัว
กว่าการรับประทานในโรงอาหารใหญ่ที่มีครูเวรจับตาดูตลอดเวลา โรงอาหารจึ งเต็มไปด้วยความ
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เข้มงวด หากใครทําผิดระเบียบในโรงอาหาร เช่น พูดคุยเสียงดังหรือทําบริเวณอ่างล้างถาดเลอะเทอะ
จะถูกครูเวรหักคะแนนประจําวันของหอพักและถูกครูประจําหอพักลงโทษ เช่น ตีทั้งหอ วิดพ้ืนหรือวิ่ง
รอบหอพักเนื่องจากคะแนนส่วนนี้มีผลต่อการประเมินหอพักประจําปี การได้คะแนนน้อยแสดงถึงการ
ขาดระเบียบวินัยของหอพักนั้นๆ  

น้องแป๊ะ (นามสมมติ) นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เช่นเดียวกับน้องไกด์ เคยเป็นหนึ่ง
ในนักกีฬายกน้ําหนักแต่ขาดซ้อมบ่อยครั้งจึงถูกคัดออก น้องแป๊ะมิได้บอกครูประจําหอพักว่าตนถูกคัด
ออกจากการเป็นนักกีฬาแล้ว เวลาที่ครูผู้คุมการฝึกซ้อมไม่อยู่น้องแป๊ะจะไปกินข้าวเย็นร่วมกับนักกีฬา
ยกน้ําหนักคนอ่ืนๆ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมไตรรงค์ตอนเย็นและกลับหอพักช้ากว่ากําหนด หากครูผู้คุมการ
ฝึกซ้อมอยู่น้องแป๊ะจะหลบไปอยู่บริเวณอ่ืนๆ ของโรงเรียนแทนการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด 
โดยที่นักกีฬาคนอ่ืนๆ ก็มิได้บอกครูประจําหอพักหรือครูผู้คุมการฝึกซ้อม จนกระทั่งมีเด็กชั้น
ประถมศึกษาหอพักเดียวกันกับน้องแป๊ะไปบอกครูประจําหอพักว่าแป๊ะมิได้เป็นนักกีฬายกน้ําหนัก
แล้ว ครูประจําหอพักจึงเรียกน้องแป๊ะไปสอบถาม ในตอนแรกนั้นน้องแป๊ะไม่ยอมรับ แต่เมื่อครูบอก
ว่ามีพยาน น้องแป๊ะจึงยอมรับแต่พูดว่าทําเช่นนี้เพียงไม่ก่ีวันซึ่งในความเป็นจริงแล้วแป๊ะทําแบบนี้นาน
เกือบ 2 อาทิตย์ แต่เมื่อแป๊ะยอมรับแล้วว่าทําครูจึงไม่ได้สืบสวนต่อและลงโทษน้องแป๊ะโดยการตีและ
ห้ามมิให้ทําอีก      

 นอกจากน้องไกด์จะได้รับอภิสิทธิ์พิเศษดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ภาพลักษณ์ของการเป็นเด็กดี
และทํากิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนยังทําให้เขาถูกจับตามองน้อยลง เช่น การที่น้องไกด์มี
แฟนสาวอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่เนื่องจากน้องไกด์เป็นเด็กกิจกรรมและแฟนสาวของเขาก็เป็น
เด็กเรียนดี ครูผู้ฝึกซ้อมการยกย้ําหนักของน้องไกด์มองว่าทั้งคู่ต่างมิใช่คนเหลวไหลและยังเด็กทั้งคู่จึง
ไม่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษ โดยปกติแล้วเมื่อครูทราบว่าเด็กคนไหนเป็นแฟนกัน เด็กคู่นั้นก็จะถูกจับตา
มองเป็นพิเศษเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาชู้สาว หากเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องต่างๆ 
จะถูกเรียกพบเพื่อสอบถามและตักเตือนทันที เช่น กรณีของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
คบกับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งการสูบยาเส้นและการโดด
เรียน ครูหลายท่านจึงมักบอกกับเด็กหญิงว่าเธอสามารถหาคนที่ดีกว่านี้ได้อยู่เสมอและระวังมิให้เสีย
การเรียน ครูเหล่านี้ยังจับตาดูความประพฤติของเด็กคู่นี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เมื่อเห็นว่าเด็กทั้งสองอยู่
กันตามลําพังในเวลาหลังเลิกเรียนแม้จะเป็นบริเวณหน้าโรงอาหารซึ่งมิใช่ที่รโหฐานก็ยังถูกจับตามอง
จนกระทั่งเด็กแยกย้ายกันไป  

 บริเวณหลังหอพักหญิง N เป็นจุดนัดพบของเด็กหญิงและเด็กชายที่ทุกคนรู้จัก ทางโรงเรียน
จึงทําการติดกล้องวงจรปิดเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบ้านพักครูและหอพักเพ่ือป้องกันมิให้เด็ก
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เข้าไปในโซนบ้านพักครู อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหอพักหญิงและหอพักชาย แต่เด็กก็ทราบโดย
ทั่วกันว่ากล้องในจุดนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมบํารุงทําให้เด็กยังคงนัดพบกันในบริเวณนี้ช่วงหลังเลิก
เรียนและหลังกิจกรรมไตรรงค์ (เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนต้องมาเข้าแถวรวมตัวกันบริเวณหน้าโรงเรียน
เพ่ือรับฟังปัญหาหรือรับโอวาทจากครูเวรประจําวันและเคารพธงชาติตอนเย็น) ในช่วงเวลานี้สหกรณ์
ซึ่งขายขนมและของใช้ต่างๆ จะปิดทําการแล้วแต่แม่บ้านของโรงเรียนที่อาศัยอยู่ในโซนบ้านพักครูนั้น
จะนําลูกชิ้น ไส้กรอกและน้ําหวาน เช่น ชาเย็น ชาเขียว นมเย็น ฯลฯ ที่ตนนําไปฝากขายกับทาง
สหกรณ์แต่ขายไม่หมดมาแอบขายต่อในบริเวณบ้านพักของตน ในอดีตแม่บ้านทําการขายอย่าง
เปิดเผยโดยการตั้งโต๊ะบนถนนที่เชื่อมหอพักแต่เมื่อทางโรงเรียนได้ทําการตักเตือนว่าขัดกับกฎระเบียบ
ของโรงเรียนและทําให้เด็กออกมาเพ่นพ่านนอกบริเวณหอพัก แม่บ้านคนดังกล่าวจึงหยุดขายไป
ชั่วคราวก่อนที่จะแอบเปิดขายในบ้านพักของตนจนปัจจุบัน 

 การนัดพบของเด็กเหล่านี้มิใช่การนัดพบเพียงลําพังเพราะแม้จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
หอพักแต่ก็เป็นจุดที่ตรงกับบ้านพักครูซึ่งอาจถูกครูพบเห็นได้โดยง่าย น้องมิว (นามสมมติ) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงต้องไปกับเพ่ือนของเธอเพ่ือให้เพ่ือนของเธอได้คุยกับแฟน “เวลาเพ่ือนจะไปหา
แฟนของมันมิวก็ต้องไปด้วย เพราะถ้าครูมาเห็นมันอยู่กัน 2 คนจะถูกด่าแต่ถ้าไปกันเป็นกลุ่มหลายๆ 
คนครูจะไม่ว่าอะไร บอกว่ามาคุยเรื่องรายงานกลุ่มก็ได้ เพราะบางทีครูเวรแกจะขับมอไซค์มาตรวจดู
ด้วย” (น้องมิว, สัมภาษณ์) 

ดังนั้น การเป็นเด็กดีนอกจากจะทําให้มีอภิสิทธิ์พิเศษต่างๆ ยังทําให้การเฝ้าระวังหรือการถูก
จับตามองลดลงอีกด้วย มีเด็กจํานวนมากที่ผู้ปกครองไม่ได้มาเยี่ยมเด็กบ่อยๆ เพราะกลัวว่าเด็กจะ
คิดถึงบ้านจนปรับตัวไม่ได้อย่างกรณีของน้องดํา (นามสมมติ) ที่เล่ายิ้มๆ ว่าแม่มาเยี่ยมเทอมล่ะ 1-2 
ครั้ง “เพราะแม่กลัวผมร้องกลับบ้าน” แต่แม่ของน้องดําจะให้เงินไว้ใช้เสมอ น้องดําเล่าว่าสําหรับเด็ก
ที่พ่อแม่ให้เงินไว้น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็ก เมื่อไม่มีเงินก็จะหาขนมหรือผลไม้ในโรงเรียนกินเล่นแทน เช่น 
ผลไม้ที่ครูวิชาเกษตรปลูกไว้อย่างแก้วมังกรและผลไม้ตามบ้านพักครู เช่น มะม่วง กระท้อน มะพร้าว 
มะยม ตะลิงปิง ฯลฯ เหล่านี้มักถูกขโมยก่อนที่จะสุกเสมอเพราะหากรอจนสุกคนอ่ืนก็จะเอาไปก่อน 
(น้องดํา, สัมภาษณ์) เด็กบางคนจะใช้วิธีไปช่วยงาน “แม่อ๋ิว” หรือครูอ๋ิว (นามสมมติ) หัวหน้างาน
โภชนาการเพ่ือช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ เช่น กวาดโรงฝึกงาน เช็ดโต๊ะ ช่วยถือของ เพ่ือขอขนมที่เหลือ
จากการแจกหรือการบริจาคครั้งต่างๆ แม่อ๋ิวเป็นครูที่ดูแลงานโภชนาการที่โรงเรียนแห่งนี้มามากกว่า 
20 ปี ทุกเที่ยงวันหลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จเด็กเล็กจะมาช่วยงานแม่อ๋ิวที่โรงอาหารครูทุกวัน 
แม่อ๋ิวจึงตั้งเงื่อนไขว่าจะไม่แจกขนมทุกครั้งหลังจากท่ีเด็กช่วยงาน มิเช่นนั้นเด็กจะรู้จักแต่การทําดีหวัง
ผลแต่ก็ต้องให้เด็กรู้สึกว่าทําดีแล้วจะได้รับผลดีเช่นกัน     
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การละเมิดกฎของโรงเรียน 

 การละเมิดกฎของโรงเรียนเป็นหนึ่งในพฤติกรรมการต่อต้านกับกฎระเบียบโดยตรง แตกต่าง
จากการเป็นเด็กดีที่เป็นการต่อรองกับครูผู้บังคับใช้กฎระเบียบเพ่ือให้ได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง กฎ
ของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นกฎทราบโดยทั่วกันเนื่องจากอิงอยู่กับกฎหมายพ้ืนฐาน กฎศีลธรรมและ
ค่านิยมของสังคม เช่น การไม่ลักขโมย การไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นต้น 
การละเมิดกฎต่างๆ ถือเป็นการต่อรองกึ่งต่อต้าน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การลักลอบนําสิ่งของ
ต้องห้ามเข้ามาในโรงเรียนและการหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน เป็นต้น 

เมื่อเกิดปัญหาเด็กละเมิดกฎระเบียบร้ายแรง เช่น นําอาวุธหรือยาเสพติดเข้ามาในโรงเรี ยน 
ปัญหาการใช้ความรุนแรง ฯลฯ ที่โรงเรียนพิจารณาว่าเกินกว่าการควบคุมและดูแลของโรงเรียนได้ 
โรงเรียนจะส่งนักเรียนคนดังกล่าวไปยังโรงเรียนในกลุ่มศึกษาสงเคราะห์ด้วยกันที่เรียกว่า “โครงการ
ดาวกระจาย” เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก ให้เด็กอยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมหรือกลุ่มเพ่ือนเดิม 
เมื่อเด็กต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนแห่งอ่ืนเป็นเวลา 1 ปีหรือจนกว่าจบภาคการศึกษานั้นๆ การพบเจอ
ครู เพ่ือนและวิธีการบังคับใช้กฎระเบียบแบบใหม่ที่มีความเข้มงวดต่างจากโรงเรียนเดิมเป็นสิ่งที่บีบ
บังคับให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การต้องย้ายโรงเรียนกลางคันย่อมเป็นจุดเด่นและอาจถูกหมั่นไส้
จากกลุ่มเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนั้นๆ ได้ง่าย เด็กจึงต้องปรับตัวโดยลดพฤติกรรมร้ายแรงลงเพ่ือให้ได้รับ
การยอมรับและมิให้เป็นจุดสนใจ เมื่อจบภาคการศึกษาก็ให้เด็กย้ายกลับมาก่อนที่เด็กจะได้เข้าร่วม
กลุ่มหรือแก๊งใหม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนแห่งนี้มิได้รับและมิได้มีเด็กที่ละเมิดกฎระเบียบ
ร้ายแรงจนต้องส่งเข้าโครงการดาวกระจายนี้ 

การไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด 

กิจกรรมแรกที่เด็กต้องปฏิบัติในตอนเช้า คือ การออกกําลังกาย จากที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ว่า 
ในอดีตเด็กทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่ผู้อํานวยการคนปัจจุบันได้ยกเว้นการออกกําลังกายใน
ตอนเช้าให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องจากเห็นว่าเด็กยังอายุน้อยควรพักผ่อนให้เต็มที่มากกว่า
แต่มีครูประจําหอพักบางท่านที่เห็นว่าควรฝึกระเบียบวินัยให้เด็กเสียตั้งแต่เนิ่นๆ จึงให้เด็กทั้งหมด
ออกมาวิ่งพร้อมๆ กัน เช่น หอพักชายของครูวิน เป็นต้น 

จากการสอบถามน้องบอย (นามสมมติ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเข้าเรียนที่โรงเรียน
แห่งนี้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับการปรับตัวและใช้ชีวิตในโรงเรียน น้องบอยเล่าว่า “แม่พา
มาเรียนที่นี่เพราะอยู่บ้านขี้เกียจ แรกๆ ก็ไม่กล้าทําอะไร ครูให้ทําก็ทําตาม แต่เดี๋ยวนี้บางทีถ้าขี้เกียจก็
ให้น้องที่หอลงไปวิ่งแทนเพราะเขานับแค่จํานวนคน ถ้าคนครบก็ไม่มีปัญหา” (น้องบอย, สัมภาษณ์) 
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ในขณะที่น้องนายเล่าว่า “ถ้าไม่อยากลงไปวิ่งก็บอกหัวหน้าหอว่าเจ็บขาให้เขาเช็คป่วยไปแต่ก็ทําบ่อย
ไม่ได้ ถ้าป่วยบ่อยทีหลังครูจะมาเช็คว่าป่วยจริงมั้ย” (น้องนาย, สัมภาษณ์) การที่เด็กมัธยมศึกษาไม่
ต้องการไปออกกําลังกายตอนเช้าจึงให้น้องชั้นประถมศึกษาไปทํากิจกรรมแทนนั้นพบได้ในกลุ่ม
เด็กผู้ชาย โดยไม่พบกรณีดังกล่าวในกลุ่มเด็กผู้หญิงแต่การแกล้งป่วยนั้นสามารถพบได้ทั่ว ไป ครูเวร
ประจําวันที่มีหน้าที่ในการตรวจการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายนี้มักเป็นครูประจําหอพัก
เนื่องจากเป็นกิจกรรมในเวลาเช้ามาก ครูเวรประจําวันคนอ่ืนที่มีบ้านพักอยู่ไกลจากโรงเรียนอาจมี
ปัญหาในการเดินทางจึงเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่าการตรวจการออกกําลังกายตอนเช้าของเด็กเป็นหน้าที่
หลักของครูเวรที่ดูแลหอพักในโรงเรียน แต่แม้ครูเวรประจําวันที่ทําการตรวจการออกกําลังกายในเวลา
เช้าจะเป็นครูประจําหอพักแต่ก็ไม่สามารถจดจําเด็กที่มิใช่เด็กในหอพักตนเองได้ทั้งหมด การให้เด็ก
เล็กลงไปทํากิจกรรมแทนนั้นจึงเป็นวิธีที่หลบเลี่ยงการทํากิจกรรมที่เด็กชายใช้ 

น้องนาย เข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาและต้องย้ายหอพักมาแล้ว 4 ครั้ง 
โดยตอนท่ีเข้ามาใหม่นั้นน้องนายเข้าพักในหอพักชาย C ที่ครูฟลุ๊กเป็นผู้ดูแล ต่อมาครูฟลุ๊กต้องย้ายไป
ดูแลหอพักชาย D น้องนายจึงย้ายตามไปด้วย เมื่อน้องนายเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 น้องนาย
เล่าว่าตนถูกพ่ีที่หอพักใช้งานบ่อยและถูกรังแกจึงขอย้ายไปยังหอพักชาย E ที่ครูวินเป็นผู้ดูแล แต่เมื่อ
ย้ายไปยังหอพักของครูวินน้องนายกลับเป็นฝ่ายแกล้งและใช้งานเด็กเล็กแทน เมื่อเด็กเล็กไปฟ้องครูวิน 
น้องนายจึงถูกย้ายไปยังหอพักชาย F ที่ครูแสงเป็นผู้ดูแลและอยู่ที่หอพักนี้จนกระทั่งปัจจุบันที่เรียนอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (น้องนาย, สัมภาษณ์) การที่น้องนายต้องใช้การแกล้งป่วยในการหลบเลี่ยง
การเข้าร่วมกิจกรรมออกกําลังกายตอนเช้าเนื่องจากน้องนายไม่สามารถใช้ให้เด็กเล็กลงไปวิ่งแทนได้
เพราะในหอพักชาย F ส่วนใหญ่คือเพ่ือนในวัยเดียวกัน อีกทั้งยังมีรุ่นพ่ีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่คุม
หออยู่จึงไม่สามารถข้ามหน้าข้ามตารุ่นพี่ได้ แตกต่างจากหอพักชาย E ที่มีเด็กเล็กเป็นจํานวนมากและ
ไม่มีรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลย เด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งก็คือน้องนายและเพ่ือนๆ จึงต้อง
เป็นพี่เลี้ยงให้เด็กเหล่านั้นและมีอิทธิพลในการคุมหอพัก  

ในหอพักที่ครูประจําหอพักมอบหมายให้หัวหน้าหอพักเป็นผู้ตรวจนับจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหัวหน้าหอพักจะทําให้ได้รับสิทธิพิ เศษดังกล่าวได้ง่าย แม้ว่า
การแกล้งป่วยจะมิสามารถทําได้ทุกวันก็ตาม อีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเด็กเล็กซึ่งเป็น
แหล่งข่าวสําคัญที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวในหอพักให้กับครูประจําหอพักยังทําให้การทํา
ความผิดบางอย่างไม่ถูกเปิดโปงออกมา 
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การลักลอบนําสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในโรงเรียน 

 จากกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนที่ระบุว่า นักเรียนจะต้องไม่นําของใช้ที่ไม่จําเป็น เช่น 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็นและของมีค่ามาโรงเรียน แต่จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลพบว่า 
มีเด็กจํานวนไม่น้อยที่มีโทรศัพท์ในครอบครองทั้งหญิงและชาย แต่ในส่วนของเด็กผู้ชายนั้นมิใช่เพียง
โทรศัพท์มือถือเท่านั้นที่มีการลักลอบนําเข้ามา ยังมียาเส้นอีกด้วย  

ยาเส้นเป็นบุหรี่ชนิดหนึ่งซึ่งมีราคาถูกมากกว่าบุหรี่มวนและหาซื้อได้ง่าย เด็กชายในโรงเรียนมี
ปัญหาเกี่ยวการสูบยาเส้น แม้ว่าโรงเรียนจะกวดขันในการคัดกรองเด็กที่จะออกไปนอกบริเวณ
โรงเรียนและตรวจค้นสิ่งของที่เด็กซื้อกลับมาเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนํายาเส้นเข้ามา แต่ก็ยังพบก้นยา
เส้นเป็นหลักฐานว่ามีการนํายาเส้นมาสูบที่บริเวณห้องน้ําชาย น้องแบงค์ (นามสมมติ) นักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่าถึงการลักลอบนํายาเส้นเข้ามาในโรงเรียนว่า “มันก็ไม่ได้ยาก แค่แอบโทรศัพท์
ให้เพ่ือนที่อยู่ข้างนอกมันโยนเข้ามาให้ก็ได้แล้ว” ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่มีมานานและโรงเรียนก็ทราบดีแต่เป็น
วิธีที่ยากจะป้องกันหรือแก้ไขเนื่องจากรั้วโรงเรียนเป็นแนวยาว โรงเรียนจึงต้องให้ครูประจําหอพัก
สอดส่องดูแลนักเรียนให้มากขึ้น ในขณะที่น้องมอส (นามสมมติ) นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เล่าว่า “ถึงไม่ได้ออกไปแต่มันก็เอาเข้ามาได้หลายวิธี อย่างเวลาที่พ่ีของเพ่ือนมาเยี่ยม มันก็ให้พ่ีซื้อมา
ฝาก เขา (โรงเรียน) ให้มาเยี่ยมกันได้ที่หน้าโรงเรียนแต่เขาไม่ได้ค้นตัวคนมาเยี่ยม” (น้องมอส, 
สัมภาษณ์)  

นอกจากยาเส้นแล้ว สิ่งที่มีการลักลอบนําเข้ามามากที่สุด คือ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเด็กที่มีจะ
เก็บไว้กับตัวตลอดเวลาเพ่ือป้องกันการถูกลักขโมยแต่ก็เสี่ยงต่อการถูกจับได้ เช่น ในบางครั้งช่วงเข้า
แถวเคารพธงชาติเพ่ือฝึกทักษะชีวิตด้านกิจกรรมหลักไตรรงค์  ครูฝ่ายกิจการนักเรียนจะทําการสุ่ม
ตรวจทําให้โทรศัพท์มือถือถูกยึดเป็นจํานวนมาก แต่ก็ไม่เสี่ยงเท่ากับการซ่อนโทรศัพท์ในพ้ืนที่ส่วนตัว 
เช่น ตู้เสื้อผ้า เนื่องจากครูประจําหอพักก็มีอํานาจที่จะสั่งตรวจค้นได้ทุกเมื่อ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูก
ขโมยได้ง่ายเช่นกัน เนื่องจากตู้เสื้อผ้าในบางหอพักนั้นวางอยู่ใต้ถุนหอพักซึ่งเป็นแนวโล่งไม่มีประตูกั้น 
ทําให้ใครก็ได้สามารถลักลอบเข้ามาขโมยได้ทุกเมื่อ แม้ว่าบางตู้เสื้อผ้าจะมีกุญแจปิดล็อคก็ตาม 
ในขณะที่บางหอพักมีการต่อเติมห้องสําหรับเก็บตู้เสื้อผ้าแต่ก็ยังมีโอกาสสูญหายจากคนในหอพัก
เดียวกนั  

ตามกฎของโรงเรียนครูประจําหอพักต้องทําการตรวจค้นตู้เสื้อผ้าของเด็กเป็นประจํา อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ครูอุ้บอ้ิบ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นครูประจําหอพักหญิงเล่าว่า “เด็กมันรู้กันดีว่าครู
เป็นคนเข้มงวด ไม่ปกป้องคนผิด ไม่ว่าเป็นคนโปรดไม่โปรดแต่ถ้าครูรู้ว่าทําผิดครูจัดการหมด โทรศัพท์
นี่ยึดมาเยอะแล้ว ครูมีสายข่าวในหอ บางทีก็มีพรายมากระซิบ” (ครูอุ้บอ้ิบ, สัมภาษณ์) ในขณะที่ครู
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จาง (นามสมมติ) ซึ่งเป็นครูประจําหอพักชายเล่าว่า “พวกตัวเล็กๆ นี่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีของครู เด็ก
มันก็รู้กันดีว่าตัวไหนขี้ฟ้องแต่ถ้ามันอัดน้องครูอัดมันกลับ ถ้ารู้แล้วช่วยกันปกปิดก็โดนลงโทษ
เหมือนกัน แต่นิสัยเด็กที่นี่คือ ถ้าจับไม่ได้คาตา ไม่มีหลักฐานมันไม่รับ ไม่พูด บางครั้งก็ต้องขู่ว่าจะ
ลงโทษทั้งหอ แต่ก็ต้องให้โอกาสเด็กมาบอกด้วยเพราะถ้าให้พูดต่อหน้าเพ่ือนเลยก็จะไม่มีใครกล้าพูด” 
(ครูจาง, สัมภาษณ์) 

น้องปอ (นามสมมติ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีโทรศัพท์ที่ผู้ปกครอง (ยาย) ให้ติดตัว
ไว้เพ่ือติดต่อเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่น้องปอเข้าเรียนประจําและไม่ได้อยู่กับยายเล่าว่า “หนูมีโทรศัพท์
อยู่เครื่องเดียวเอาไว้โทรหาแม่เฒ่า ปกติก็พกติดตัวค่ะแต่เวลาอาบน้ําหรือไปช่วยงานครูก็จะฝากเพ่ือน
ไว้” วิธีการต่างๆ ที่เด็กใช้ในการซ่อนโทรศัพท์มือถือเมื่อรู้ว่าจะมีการตรวจค้นเป็นวิธีที่ได้มาจากการ
เรียนรู้โดยสังเกตมาจากรุ่นพ่ีที่หอพัก เด็กคนอ่ืนที่อยู่มาก่อนหรือจากสื่อต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายวิธี เช่น 
น้องเก๋ (นามสมมติ) “หนูซ่อนในกระป๋องเครื่องอาบน้ําพ่ี เอากระป๋องที่มันอันใหญ่ๆ หน่อยใส่ถุงก๊อบ
แก๊บก่อนนะแล้วเอากระป๋องรวมไว้ในตะกร้าอาบน้ํา ส่วนใหญ่เวลาหนูจะใช้โทรศัพท์ก็ต้องไปคุยใน
ห้องน้ําอยู่แล้ว” (น้องเก๋, สัมภาษณ์) แต่วิธีเช่นนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกขโมยเช่นกัน 

ในขณะที่น้องอลิส นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่เธอสังเกตวิธีการ
ต่างๆ ที่เพ่ือนในหอพักซ่อน “เวลามีการตรวจหอพักส่วนมากครูก็จะตรวจในตู้เสื้อผ้าเพราะมันเป็น
พ้ืนที่ส่วนตัวของแต่ละคน ถ้าเป็นการสุ่มตรวจส่วนมากก็ซ่อนกันไม่ทัน ยกเว้นคนที่มีที่ประจําอยู่แล้ว 
เช่น การซ่อนในตุ๊กตา บางคนก็งัดเอาพ้ืนพัดลมออกแล้วใส่ไว้ข้างใน ขุดหนังสือให้พอดีกับโทรศัพท์
แล้วก็ซ่อนไว้ในตู้หนังสือของหอพักแต่อันนี้ถ้าคนอ่ืนขโมยก็ซวยไป บางคนก็เอาใส่ถุงแกงมัดปากถุงไว้
แล้วก็ฝังไว้ใต้ดินแต่ถ้ารีบมากๆ ก็เอาใส่ถุงแล้วโยนไปในพงหญ้าหลังหอเลย” (น้องอลิส, สัมภาษณ์)  

แม้กระท่ังน้องพลอยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงทุนพระบรมฯ ก็มีโทรศัพท์มือถือที่ยายซื้อไว้ให้ 
เป็นโทรศัพท์ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน ใช้สําหรับติดต่อกับยายซึ่งอยู่ตัวคนเดียว ในตอนที่ครูไปเยี่ยมบ้านของ
น้องพลอยเพ่ือเก็บข้อมูลในการเสนอชื่อเข้ารับทุนพระบรมฯ ระหว่างทางน้องพลอยได้โทรศัพท์ไปหา
ยายเพ่ือสอบถามว่ายายอยู่ที่บ้านหรือไม่ ในขณะที่ครูนั่งอยู่ข้างๆ ซึ่งครูก็มิได้มีทีท่าว่าจะยึดโทรศัพท์
ของน้องพลอย ด้วยเหตุผลที่ว่า เด็กเป็นห่วงยายที่อยู่ไกลเพียงคนเดียว ดังนั้น การเป็นเป็นเด็กที่ดีจึง
ทําให้ครูมองข้ามการละเมิดกฎได้ 

การไม่เข้าเรียน 

ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการลงโทษเด็กของกระทรวงศึกษาธิการ การไม่เข้าเรียนจะถูก
ลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งเป็นการลงโทษที่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นไปตาม
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ระเบียบแต่ไม่สามารถยับยั้งหรือป้องกันการกระทําผิดประเภทต่างๆ ได้ เนื่องจากการลงโทษโดยการ
ตัดคะแนนความประพฤตินี้ น้องบอย (นามสมมติ) และเด็กคนอ่ืนๆ ไม่ได้มองว่าเป็นการลงโทษที่หนัก
หนา เช่น น้องนาย (นามสมมติ) นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 16 ซึ่งกําลังขุดดินกับน้อง
บอยที่ถูกลงโทษเนื่องจากไม่เข้าเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ในขณะที่น้องนายถูกจับได้ว่าหนีออกนอก
บริเวณโรงเรียนในยามวิกาล น้องนายอ้างว่าต้องการออกไปซื้อยาแก้ไอแต่ครูที่ทําการตรวจค้นพบไฟ
แช็กด้วย (น้องนายมีประวัติเรื่องการสูบยา) น้องนายปฏิเสธว่าไฟแช็กนั้นมิใช่ของตนแต่เก็บได้ระหว่าง
ทาง ในการสอบสวนน้องนายไม่รับสารภาพอีกทั้งไม่พบยาเส้นหรือยาสูบใดๆ เมื่อครูไม่มีหลักฐานจึง
ลงโทษในส่วนของการหนีออกบริเวณโรงเรียนเท่านั้น น้องนายเล่าว่า “ครูปกครองจะรวบรวมคนที่ทํา
ผิดคดีต่างๆ ไปขุดลอกคลอง ขุดดิน ขุดหลุมขยะ แล้วแต่ว่าตอนนั้นโรงเรียนต้องการอะไร มันก็เหนื่อย
แค่แปปเดียว” (น้องนาย, สัมภาษณ์) 

การหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 

จากการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยพบว่าเด็กทุกคนทั้งชายและหญิงต่างทราบกันดีว่าบริเวณใดสามารถ
ออกนอกโรงเรียนได้ เช่น จากการเก็บข้อมูลจากน้องแพร (นามสมมติ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เป็นนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่าว่า บริเวณด้านข้างของ
โรงเรียนฝั่งหอพักหญิงซึ่งติดกับมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันกําลังสร้างรั้วใหม่ ทําให้สามารถออกนอก
โรงเรียนได้โดยง่าย ส่วนน้องบอยเล่าว่า เด็กผู้ชายก็สามารถหนีออกทางรั้วหลังหอได้เช่นกัน เนื่องจาก
รั้วสูงประมาณ 2 เมตรกว่าเท่านั้น อีกทั้งยังมีป่ายางหลังโรงเรียนซึ่งมีอาณาเขตติดกับมหาวิทยาลัย 
เมื่อเดินทะลุป่าออกไปก็สามารถหลบออกไปได้โดยง่าย       

น้องไก่ (นามสมมติ) นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเพ่ิงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้เป็นปี
แรกเล่าว่า เมื่อมีเหตุการณ์เด็กในหอพักหายไป ครูประจําหอพักจะต้องรับผิดชอบ ในครั้งนั้นมีรุ่นพ่ีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หายไป ครูอิม (นามสมมติ) จึงเรียกประชุมก่อนนอนเพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
ที่หายไปแล้วให้เด็กช่วยกันระดมความคิดว่าสังเกตเห็นเด็กคนดังกล่าวมีพฤติกรรมผิดปกติอะไรบ้าง
หรือเด็กอาจหนีไปที่ใด ครูอิมให้เพ่ือนที่เรียนห้องเดียวกันช่วยโทรศัพท์ตามและตรวจสอบใน 
facebook ว่าเด็กมีการความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง ในวันต่อมา เด็กที่หายไปได้โพสรูปภาพลงใน 
facebook เมื่อรุ่นพี่ไปบอกครูอิม ครูอิมจึงนําข้อมูลไปแจ้งกับครูห้องปกครอง เมื่อโรงเรียนตามจนพบ
ตัวเด็กจึงนําตัวกลับมาแล้วทําทัณฑ์บนไว้ ก่อนจะให้เด็กคนนั้นย้ายไปอยู่หอพักหญิงของครูอุ้บอ้ิบซึ่ง
เป็นครูหอที่มีความเข้มงวดมากกว่า   

น้องไก่ เล่าถึงเรื่องราวภายในหอว่า ในช่วงที่มีการสืบสวนถึงการหายไปของเด็กในหอพัก 
เป็นช่วงที่มีการเปิดเผยว่า เด็กคนดังกล่าวมีพฤติกรรมใดบ้างที่ละเมิดกฎของโรงเรียนเผยออกมา ซึ่ง
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หากไม่มีการสอบสวนเด็กก็จะไม่บอกครูเพราะถือเป็นการขายเพ่ือน แต่หากถูกจับได้แล้วเด็กในหอไม่
บอกครู หอพักนั้นๆ จะถูกเพ่งเล็งหรืออาจถูกลงโทษทั้งหอพักและครูประจําหอพักก็จะเดือดร้อน "หนู
ไม่เคยหนีออกไปนะ ส่วนใหญ่คนที่หนีออกไปก็ไปหาแฟนกันทั้งนั้น พวกนั้นจะโทรให้แฟนมารับหรือ
มาหาข้างๆ โรงเรียนตอนกลางคืน ถ้ากลับมาก่อนตีสามตีสี่ ครูก็ไม่รู้ ” (น้องไก่, สัมภาษณ์) ซึ่งครู
ประจําหอพักหลายท่านบอกว่าเคยมีกรณีเช่นนี้อยู่ ถ้าหากจับไม่ได้คาหนังคาเขาหรือไม่มีหลักฐานเด็ก
ก็ไม่รับ ดังนั้น เมื่อจับได้ว่าเด็กหนีออกไปจึงต้องส่งให้ห้องปกครองทําทัณฑ์บนไว้ ถ้าหากผิดซ้ําสอง
เด็กจะต้องย้ายโรงเรียน   

 ในขณะที่สาเหตุการหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนของเด็กผู้หญิงเป็นเรื่องการไปหาแฟน แต่
สาเหตุของการหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนของเด็กผู้ชายนั้นเป็นเรื่องการหนีออกไปเล่นเกมที่ร้านเกม
บริเวณหน้าโรงเรียนและการหนีออกไปซื้อยาเส้น เช่น น้องบาส (นามสมมติ) ที่เข้าเรียนที่โรงเรียน
แห่งนี้เป็นปีแรกเนื่องจากถูกพ่อแม่ส่งมาฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัย เพราะตนเองนั้นเป็นคนขี้เกียจ 
มักจะนอนตื่นสาย ชอบเที่ยวและไม่ช่วยงานที่บ้าน น้องบาสเป็นหนึ่งในเด็กผู้ชายที่ถูกจับได้ว่าหนี
ออกไปเล่นเกมที่ร้าน โดยถูกครูพบเห็นขณะกําลังเดินกลับโรงเรียนในเวลาประมาณ 02.00 น. น้อง
บาสเล่าว่าตนเองไม่ได้หนีออกไปเป็นครั้งแรกแต่นี่คือครั้งแรกที่ถูกจับได้ โดยตนถูกครูประจําหอพัก
ลงโทษโดยการตีก่อนจะต้องไปเขียนบันทึกข้อความหรือทําทัณฑ์บนที่ห้องปกครองและถูกส่งไปทํา
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการขนดินเข้ากรงพฤษศาสตร์เพ่ือปรับหน้าดิน
ให้สม่ําเสมอจากการที่กระต่ายขุดดินเป็นโพรง น้องบาสเล่าว่ากลุ่มเพ่ือนของตนก็เคยหนีออกไปนอก
โรงเรียน  

“พวกมันหนีไปซื้อขนมที่เซเว่นฯ ไปเล่นเกม ไปเดินเที่ยว ถ้าหนีออกไปช่วง 01.00 แล้ว
กลับมาก่อน 04.00 ก็ไม่ค่อยไม่โดนจับได้หรอกแต่ตอนนี้ครูฟลุ๊กเปิดร้านคอมพิวเตอร์แถวๆ หน้า
โรงเรียนตอนดึกๆ ครูฟลุ๊กจะไปเช็คความเรียบร้อยที่ร้านทําให้คนที่หนีออกไปโดนจับได้บ่อยขึ้น แต่ถ้า
โดนจับได้แล้ววิ่งเร็วๆ บางทีก็รอดนะแต่ผมวิ่งไม่เร็วเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้ก็ไม่ออกไปแล้ว”  

(น้องบาส, สัมภาษณ์) 

เมื่อการหนีออกไปนอกโรงเรียนมีความเสี่ยงมากขึ้น เด็กก็จะลดพฤติกรรมนั้นๆ ลง ครูหนึ่ง 
(นามสมมติ) ซึ่งเป็นครูประจําหอพักชาย B เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้และเลือกกลับมาสอนที่นี่
ทันทีหลังจากเรียนจบโดยครูหนึ่งได้รับเลือกเป็นครูประจําหอพักปีนี้เป็นปีที่ห้า ครูหนึ่งจะทําการล็อค
ประตูหอพักเด็กทุกคืน โดยกําหนดให้เด็กทําธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อนเวลา 20.00 น. แต่ถ้าต้องลงไปใช้
ห้องน้ําเด็กก็สามารถมาเคาะประตูบอกครูได้แล้วครูจึงจะเปิดประตูให้ลงไป เมื่อเด็กกลับมาหลังจาก
ทําธุระเสร็จครูเอกจะทําการล็อคประตูเช่นเดิม เด็กในหอพักจะรู้สึกเกรงใจครูจึงพยายามทําธุระ
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ส่วนตัวให้เสร็จก่อนการล็อคประตูหอนอน การที่ครูหนึ่งทําการล็อคประตูทุกครั้งเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็ก
หนีออกไปในตอนกลางคืนเนื่องจากเคยมีเด็กใช้ผ้าห่มโรยตัวลงมาจากหน้าต่างหอพักมาตั้งแต่สมัยที่
ครูหนึ่งเป็นนักเรียนจนมาถึงสมัยปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่แต่สุดท้ายเมื่อกลับเข้าหอพักไม่ได้จึงถูกจับได้ว่า
แอบหนีออกไป 

 การหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนหลายครั้งนําไปสู่การลาออกหรือย้ายที่เรียนเนื่องจากเป็น
การแสดงให้เห็นว่าเด็กไม่สามารถอยู่ในกฎระเบียบนั้นๆ ได้ ทุกวันจันทร์ในห้องกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนหรือห้องปกครองมักมีคนเข้ามาไม่ขาดสายทั้งครูประจําหอพัก เด็กและผู้ปกครอง เพราะมิใช่
เพียงสะสางคดีของวันนั้นๆ แต่ยังต้องสะสางคดีที่ตกค้างในระหว่างวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เช่น เรื่อง
ของเด็กผู้หญิงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 3 คน ที่หนีออกนอกโรงเรียนไปตั้งแต่คืนวันเสาร์ ซึ่งเด็ก 3 
คนนี้เคยหนีออกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้าเพ่ือไปร่วมงานวันเกิดของเพ่ือน เมื่อทางโรงเรียนตามหาจน
พบและนําตัวเด็กกลับมาท่ีโรงเรียนจึงได้ทําการเชิญผู้ปกครองมารับทราบเรื่องราวและได้ทําการเขียน
บันทึกข้อความหรือทําทัณฑ์บนไว้พร้อมทั้งให้สัญญาว่าจะไม่ทําอีก เมื่อเด็กหนีออกไปอีกครั้งทาง
โรงเรียนจึงได้เชิญผู้ปกครองมาปรึกษาถึงการตามตัวเด็กกลับมา ครูประจําหอพักจึงได้ไปสอบถามจาก
เด็กในหอพักเดียวกันและได้ข้อมูลมาว่าเด็กอาจจะออกไปหาเพ่ือนชาย ทางโรงเรียนและผู้ปกครองจึง
ออกไปตามหาและนําตัวกลับมา 

เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีประวัติการทําทัณฑ์บนเรื่องการหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนอยู่แล้ว 
ทางโรงเรียนจึงให้เด็กและผู้ปกครองร่วมกันตัดสินใจว่าจะทําการย้ายออกหรือไม่ เพราะการหนีออก
นอกบริเวณโรงเรียนเป็นการไม่เคารพกฎเกณฑ์ของโรงเรียน อีกท้ังการหนีออกไป 2 ครั้งในเวลาไล่เลี่ย
กันทําให้เห็นว่า เด็กไม่ได้สํานึกผิดจากการถูกทําโทษในครั้งแรก ครูหมี (นามสมมติ) ซึ่งเป็นหัวหน้า
ฝ่ายปกครองกล่าวว่า “ที่นี่เป็นโรงเรียนประจําไม่ใช่คุก เราไม่ได้มีผนังรั้วลวดหนามสูงหรือรั้วไฟฟ้า 
ไม่ได้มีการล่ามโซ่ตรวนอะไร ถ้าอยากจะหนีออกไปใครๆ ก็ทําได้แต่เราอยู่กันด้วยกฎระเบียบที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติตาม โรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลเด็กทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน ถ้าทุกคนเข้า -ออกกัน
ตามใจตัวเองแล้วโรงเรียนจะดูแลได้อย่างไร” แต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และเหลือเวลาอีกเพียง 2-3 อาทิตย์ก็จะจบภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งจะทําให้เด็กได้วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามที่กฎหมายภาคบังคับกําหนด โรงเรียนจึงมิได้ทําการบังคับให้ย้ายที่เรียน
ในทันท ี

 จากการพูดคุยของทางโรงเรียน ครูประจําหอพัก ผู้ปกครองและเด็กทั้งหมด เด็ก 2 ใน 3 คน
ตัดสินใจไม่เรียนต่อเนื่องจากไม่คิดจะศึกษาต่อและไม่อยากอยู่ในโรงเรียนแล้ว ซึ่งจะทําให้ได้วุฒิ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผิดกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ ทางโรงเรียนและผู้ปกครองจึง
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พยายามเกลี่ยกล่อมให้เด็กทั้ง 2 คนเปลี่ยนใจ โดยทางโรงเรียนได้ยื่นเงื่อนไข 2 ข้อให้แก่เด็กทั้ง 3 คน 
คือ 

 1. ทําเรื่องลาออกหรือย้ายโรงเรียนภายในวันนั้น 

 2. พักการเรียน ให้ผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านและพามาสอบปลายภาค พร้อมของานจากครู
ประจําวิชากลับไปทําที่บ้านเนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถควบคุมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เด็กกลุ่มนี้ได้  

  ในตอนแรกเด็ก 2 คนที่ยืนยันจะลาออกยังคงเลือกข้อ 1 ทางโรงเรียนพยายามใช้วิธีชักจูงให้
คิดถึงอนาคตของตัวเองและให้สงสารพ่อแม่ เช่น “ต่อให้เธอไม่อยากเรียนต่อ แต่ก็ต้องใช้วุฒิม.3 ใน
การสมัครงาน ถ้าเธอลาออกตอนนี้เท่ากับว่าเธอมีเพียงวุฒิป .6 ติดตัว ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้ เธอ
อดทนเรียนมาตั้ง 3 ปี เหลือเวลาอีก 2-3 อาทิตย์ทนไม่ได้เลยเหรอ เพ่ือตัวเองและเพ่ือพ่อแม่เธอนะ” 
หรือ “ผู้ชายที่เธอไปหาได้ซื้อข้าวให้เธอกินเหมือนพ่อแม่เธอบ้างไหม” ในขณะที่ผู้ปกครองใช้วิธีตัดพ้อ
และประชดประชัน เช่น “กูเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก ป้อนข้าวป้อนน้ําทําทุกอย่าง พอจะมีผัวก็ไม่สนใจพ่อแม่
เลย ถ้าไม่รู้จักรักดีเดี๋ยวกูเอาไปส่งบ้านผู้ชายคนนั้นเลย ดูสิจะอยู่ด้วยกันได้นานแค่ไหน” แต่ปฏิกิริยา
ของเด็กนอกจากการแบะปากในตอนต้นก็มีเพียงการนิ่งเฉย ไม่ยอมพูดตอบ ท้ายที่สุดโรงเรียนจึงเลือก
ข้อ 2 ให้กับเด็กทุกคน หากสุดท้ายเด็กไม่เปลี่ยนใจ ผู้ปกครองก็ไม่ต้องพามาสอบ ถือว่าเรียนไม่จบ
เหมือนกับการเลือกข้อ 1  

 ในเช้าวันเดียวกัน น้องบี (นามสมมติ) นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าห้องปกครอง
ในกรณีเดียวกันคือ หนีออกนอกบริเวณโรงเรียนในคืนวันศุกร์ เด็กคนนี้เป็นเด็กใหม่ที่ย้ายเข้ามาเรียน
ในโรงเรียนนี้เป็นปีแรก ครูหลายคนบอกว่าเป็นเด็กเรียนดีและไม่สร้างปัญหาอะไร ผู้ปกครองให้ย้าย
จากโรงเรียนเก่าเนื่องจากพฤติกรรมหนีเรียนและหนีเที่ยว ผู้ปกครองกลัวลูกเสียคนจึงส่งมาเรียนที่
โรงเรียนแห่งนี้ ครูประจําหอพักทราบว่าเด็กหายไปเมื่อเช็คจํานวนเด็กในเวลา 04.30 น. เมื่อสอบถาม
จากเด็กในหอพักเดียวพบว่าเด็กหนีออกไปตั้งแต่เวลา 22.00 น. ในวันอาทิตย์ผู้ปกครองซึ่งเป็นพ่อของ
เด็กโทรศัพท์มาบอกทางโรงเรียนว่า เด็กหนีไปอยู่ที่บ้านป้าและจะนําเด็กกลับมาส่งโรงเรียนในเช้าวัน
จันทร์  

 หลังจากการพูดคุย น้องบีต้องการจะเรียนแบบไป-กลับแต่ทางโรงเรียนไม่มีนโยบายเช่นนั้น 
น้องบีจึงขอลาออกเนื่องจากไม่อยากอยู่ต่อเพราะปัญหาการลักขโมย ทางโรงเรียนจึงเสนอให้ย้าย
หอพักแต่น้องบีปฏิเสธและไม่ยอมพูดถึงสาเหตุอื่น น้องบียืนยันที่จะลาออกแต่ผู้ปกครองไม่ต้องการรับ
น้องบีกลับเนื่องจากงานของตนทําให้ต้องออกต่างจังหวัดบ่อยๆ จึงไม่มีเวลาดูแล อีกทั้งพ่อกับแม่ของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 

น้องบีแยกทางกันและน้องบีไม่ต้องการอยู่กับแม่ ในท้ายที่สุดโรงเรียนจึงยื่นเงื่อนไขเดียวกันคือ ลงโทษ
โดยการพักการเรียนจากการหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านและพาน้องบีมา
สอบปลายภาคเพ่ือให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วไปเรียนต่อที่โรงเรียนอ่ืน 

ปัญหาการลักขโมยเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนอยู่บ่อยครั้ง นอกจากถาดอาหารหรือสิ่งของที่โรงเรียน
แจกให้กับนักเรียนทุกคน สิ่งของเหล่านั้นจะมีลักษณะเหมือนกันทําให้ยากต่อการสืบหาเมื่อสาบสูญ 
สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ขนมและเงินก็เป็นสิ่งยากต่อการค้นหาเช่นกัน โดยปกติแล้วผู้ปกครองจะ
ให้เงินกับเด็กไว้สําหรับใช้จ่าย กินขนมและทํารายงานในช่วงเปิดเทอมก่อนเข้าหอพัก หากให้เงินเป็น
จํานวนมากจะฝากไว้ที่ครูประจําหอพักแล้วให้บุตรหลานเบิกเงินมาใช้เมื่อจําเป็นเพราะการฝากไว้กับ
ตัวเด็กเกิดกรณีสูญหายและลักขโมยบ่อยครั้ง เช่น น้องเบญจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่าว่าตอนที่เธอ
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แม่จะมาเยี่ยมเดือนละครั้งและจะให้เงินไว้ 500 บาท ภายหลังถูกขโมย
ไปจนหมด เธอได้ใช้เงินไปแค่ 100 กว่าบาทเท่านั้น หลังจากนั้นแม่จึงฝากเงินไว้ที่ครูหอและให้เธอเบิก
ใช้ไม่เกินอาทิตย์ละ 200 บาท เมื่อเกิดปัญหาการลักขโมยขึ้นครูประจําหอพักส่วนใหญ่จะเรียกประชุม
เด็กในหอพักท้ังหมดเพ่ือทําการสอบสวนซึ่งโดยปกติแล้วหากปราศจากหลักฐานหรือพยานยืนยันย่อม
ไม่มีใครยอมรับ เด็กจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา  

ในอดีต เคยมีเหตุการณ์ “เด็กป่ายาง” ที่เด็กบอกทางโรงเรียนและผู้ปกครองว่าตนถูกทําร้าย
ในบริเวณป่ายางของโรงเรียน โดยน้องน้ํา (นามสมมติ) เป็นเด็กหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปหาครู
ประจําเรือนพยาบาลในเวลาประมาณ 17.00 น. ว่าตนถูกแทงตั้งแต่เวลา 14.00 น. เนื่องจากกลุ่ม
เพ่ือนเก่าจากภายนอกขับรถจักรยานยนต์เข้ามาหาในโรงเรียนแล้วเกิดทะเลาะกัน ครูพยาบาลเห็นว่า
เด็กมีผ้าพันแผลบริเวณท้องบวกกับเด็กมีอาการหน้าซีดและเจ็บปวดจึงนําเด็กส่งโรงพยาบาลทันที 
ในขณะที่ครูหมีซึ่งเป็นครูฝ่ายกิจการนักเรียนสั่งให้ยามปิดทางเข้าออกโรงเรียนทั้งหมด แต่ไม่พบกลุ่ม
เด็กดังกล่าว หลังจากหมอตรวจอาการและทําการวินิจฉัยพบว่าเด็กไม่มีบาดแผลและไม่มีการช้ําใน
ใดๆ ทางโรงเรียนจึงนําเด็กกลับมายังโรงเรียนพร้อมกับเชิญผู้ปกครองมาปรึกษา หลังกลับมาจาก
โรงพยาบาล น้องน้ําเล่าให้ผู้ปกครองและผู้อํานวยการฟังว่า “มัน (เพ่ือน) มากันหลายคน มาทางข้างๆ 
ป่ายางของโรงเรียน แล้วพอมันทืบหนูเสร็จมันก็หนีไป” ซึ่งต่างจากที่บอกกับครูประจําเรือนพยาบาล
ว่าถูกแทง และที่แต่เดิมบอกไว้ว่าเพ่ือนขับรถจักรยานยนตร์เข้ามา ผู้ปกครองจึงขออนุญาตนําเด็ก
กลับไปรักษาตัวที่บ้านเนื่องจากเด็กแสดงอาการเจ็บที่ท้อง แต่ไม่สามารถแจ้งความได้เพราะทาง
โรงพยาบาลไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้เนื่องจากไม่พบบาดแผล 

เมื่อผู้ปกครองนําน้องน้ํากลับมาส่งที่โรงเรียนอีกครั้ง น้องน้ําได้ขอย้ายหอพักโดยไม่ยอมบอก
เหตุผล ทางโรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้น้องน้ําย้ายหอพัก เมื่อเวลาผ่านไปราวๆ 1 อาทิตย์ ครูประจําวิชา
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ได้มาแจ้งครูหมีว่า น้องน้ําไม่เข้าเรียน ครูหมีจึงให้เพ่ือนในห้องเรียนและเพ่ือนในหอพักช่วยกันออก
ตามหาบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน ได้แก่ หอพัก หลังอาคารเรียน โรงอาหารและป่ายางหลังโรงเรียนแต่
ไม่มีใครพบน้องน้ํา หลังจากการค้นหาหลายชั่วโมงครูหมีได้ตามหาไปจนถึงบริเวณห้องน้ําตามหอพัก
ต่างๆ และพบว่ามีห้องหนึ่งที่เสียและถูกปิดล็อคจากภายนอก เมื่อลองเรียกดูก็ไม่มีการตอบรับใดๆ จึง
ปีนขึ้นไปดูและพบว่าน้องน้ําแอบอยู่ภายใน โดยน้องน้ําเล่าให้ครูหมีฟังว่าเพ่ือนกลุ่มที่เคยมีเรื่องกับตน
ในครั้งก่อนมาหาตนอีกจึงกลัวและหนีมาหลบซ่อนในห้องน้ําแห่งนี้ ครูหมีจึงสอบถามว่าพบกลุ่มเด็ก
ดังกล่าวที่ไหน น้องน้ําบอกว่าเป็นบริเวณป่ายางหลังโรงเรียน เมื่อครูหมีบอกว่าตนและเด็กอีกหลาย
สิบคนไปค้นทั่วป่ายางอยู่หลายชั่วโมงแต่ไม่พบใคร น้องน้ําก็ไม่ตอบคําถามใดอีก ทางโรงเรียนจึงเชิญ
ผู้ปกครองมาอีกครั้งพร้อมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาการปรับตัวของเด็ก
เนื่องจากเด็กเพ่ิงย้ายเข้ามาเรียนเป็นเทอมแรก ผู้ปกครองจึงได้ทําการย้ายให้น้องน้ําไปเรียนที่โรงเรียน
อ่ืน  

ในกรณีนี้ น้องฟ้า (นามสมมติ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งอาศัยอยู่ในหอพักเดียวกันกับ
น้องน้ํามองว่าสิ่งที่น้องน้ําเล่าเป็นการสร้างเรื่องข้ึนมา เนื่องจากน้องน้ําเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงเข้ากับเพื่อนได้ยากเพราะเด็กส่วนใหญ่จะสนิทกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 แล้ว อีกทั้งการต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบแบบโรงเรียนประจําที่จํากัดในหลายๆ เรื่องก็เป็นเรื่องที่
ยากลําบาก “ตอนหนูเข้ามาเรียนที่นี่ตอนม.1 ก็ลําบากเหมือนกัน ปัญหาเยอะแยะ ของหายบ้าง รุ่นพ่ี
ชอบว่าบ้าง ตอนนั้นหนูมัดผมพ่ียังว่าอ้อร้อให้ถอดออกเลยแต่ว่าเพ่ือนหลายคนก็เพ่ิงเข้ามาใหม่พร้อมๆ 
กันเลยเข้าใจกัน เข้ากันได้เร็ว แต่หนูก็เคยอยากแกล้งป่วยให้พ่อแม่มารับกลับบ้านบ้างเหมือนกัน แต่
พ่อแม่ต้องทํางานคงไม่มา เหมือนเวลาปิดเทอมเราได้กลับบ้าน เราก็ไม่อยากให้เปิดเทอม ไม่ อยาก
กลับมาอีกแต่ก็ต้องเรียนหนังสืออยู่ดีเลยต้องกลับมา” (น้องฟ้า, สัมภาษณ์)       

จากสถิติเด็กด้อยโอกาสทั้ง 10 ประเภทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งนี้ที่กล่าวไว้ในบทที่ 
4 จะเห็นว่า เด็กส่วนใหญ่ คือ เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ทําอาชีพรับจ้างหรือทําสวนที่มีรายได้ไม่แน่นอนและเป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกประมาณ 5-6 
คน ความน่าสงสารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการลงโทษเด็ก โดยโรงเรียนไม่มีนโยบายการไล่ออก 
เช่น กรณีท่ีเด็กมีปัญหาชู้สาวจึงถูกลงบันทึกข้อความไว้ว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจะไม่กระทํา
ความผิดใดๆ เพ่ิมแต่ภายหลังครูประจําหอพักพบว่าเด็กแอบสูบยาเส้น ครูประจําหอพักต้องการให้
นักเรียนคนดังกล่าวทําเรื่องย้ายโรงเรียนหรือลาออกเนื่องจากเด็กติดทัณฑ์บนอยู่แล้วและต้องการให้
เป็นตัวอย่างแก่เด็กคนอ่ืนๆ ซึ่งตัวเด็กยินยอมจะทําเรื่องลาออกเพราะถือว่าตนผิดสัญญา ครูหมีกล่าว
ว่าเด็กคนนี้แม้ความประพฤติจะไม่ถือว่า “ดี 100%” แต่มักช่วยงานครูอยู่เสมอและปัญหานี้ก็ไม่หนัก
หนาถึงกับต้องให้ลาออก เมื่อครูหมีไปปรึกษากับนายประหยัด ชาติเจริญ (นามสมมติ) ผู้อํานวยการ
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ของโรงเรียนจึงกล่าวว่า “การไล่ออกเป็นการตัดปัญหาของโรงเรียนแต่เป็นการทําลายอนาคตของเด็ก 
เราเป็นโรงเรียนมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดี มีหน้าที่แก้ไขจุดบกพร่องและปรับปรุงให้เด็กเป็น
คนดีของสังคม ก็ต้องหาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันไป” เด็กคนดังกล่าวจึงต้องทํากิจกรรมพัฒนา
โรงเรียนเพ่ิมและถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดมากข้ึน      

จะเห็นได้ว่า การละเมิดกฎของโรงเรียนเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่หากถูกจับได้เด็กทุกคนรู้
ดีว่าจะต้องถูกลงโทษและไม่ปฏิเสธต่อวิธีการทําโทษต่างๆ ที่โรงเรียนกําหนด การลงโทษรูปแบบต่างๆ 
ทางโรงเรียนได้ทําการตกลงกับเด็กและผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศว่า โรงเรียนมีการลงโทษเด็กที่ทําผิด
กฎระเบียบโดยวิธีใดบ้าง ทั้งการลงโทษร่างกายโดยตรง เช่น การตี และการลงโทษร่างกายทางอ้อม 
เช่น การวิดพ้ืน การปั่นจิ้งหรีดและการวิ่ง หากผู้ปกครองคนใดไม่อนุญาตให้มีทําการลงโทษเช่นนี้กับ
บุตรหลานของตนให้มาลงชื่อกับทางโรงเรียนไว้ ถ้าหากเด็กทําผิดจะใช้วิธีการหักคะแนนความ
ประพฤติเท่านั้น แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ปกครองคนใดเคยมาลงชื่อไว้เพราะเชื่อว่าการลงโทษเหล่านี้
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีของบุตรหลานตนได้ ถ้าเด็กสามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ
โรงเรียนได้ก็จะกลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเอง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่ผู้ปกครองบางกลุ่มส่งลูกมา
เรียนในที่แห่งนี้ เช่น ผู้ปกครองของน้องบาส น้องนาย น้องแพรและเด็กคนอ่ืนๆ ที่ผู้ปกครองเห็นว่า
เมื่ออยู่บ้านแล้วขี้เกียจ คบเพ่ือนไม่ดี ฯลฯ และเป็นผลพลอยได้สําหรับเด็กที่เข้าเรียนด้วยเหตุผลอ่ืน
คือ การฝึกระเบียบวินัยเป็นสิ่งจําเป็นในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 
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บทที่ 6 

บทวิเคราะห์ 

 งานวิจัยเรื่อง กระบวนการต่อรองของความสัมพันธ์เชิงอํานาจภายในโรงเรียน กรณีศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งหนึ่งในภาคใต้ จะวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีเรื่องวาท
กรรมของมิเช็ล ฟูโกต์ ซึ่งวาทกรรมสําหรับฟูโกต์เป็นอํานาจที่มีการสร้างความสมเหตุสมผลหรือความ
จริงบางประการมารองรับทําให้เกิดเป็นอํานาจอันชอบธรรมที่มิได้เป็นอํานาจที่มองเห็นได้แต่เป็น
อํานาจระดับจุลภาคท่ีสามารถวิ่งวนไปได้ท่ัวทุกแห่งในสังคม ปฏิบัติการของวาทกรรมจึงเป็นการสร้าง
ความหมายและความจริงโดยกีดกันและแบ่งแยกให้เห็นถึงความแตกต่าง 

แนวคิดเรื่องวาทกรรม 

การสร้างความสมเหตุสมผลผ่านความชอบธรรมว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนา
มนุษย์ การศึกษาจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้ ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการศึกษาที่รัฐเปิดกว้างให้แก่
ประชาชนทุกคนทั้งจากนโยบายเรียนฟรีและการตั้งโรงเรียนในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ที่มิได้
รองรับเพียงด้านการศึกษาแต่ยังรองรับความต้องการปัจจัย 4 อีกด้วย อีกทั้งภาพลักษณ์การเป็น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่เปิดรับเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่ประกอบด้วยเด็กจากครอบครัวยากจน 
เด็กที่ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ แม้คําว่าเด็กด้อยโอกาสจะเป็นคํา
ธรรมดาแต่ก็เป็นการนิยามไปในตัวว่า เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่รัฐต้องนํามาจัดการและแก้ไขเป็น
พิเศษจึงต้องทําการแบ่งแยกโดยการสร้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นมา โดยเชื่อว่าถ้าหากเด็กด้อย
โอกาสเหล่านี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือและการพัฒนาก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคต รัฐใช้
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความรู้และวิธีคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลจูงใจให้เห็นว่าการเข้ารับการศึกษามิใช่
เพียงแต่จะได้ความรู้สําหรับการประกอบอาชีพ ยังมีการฝึกฝนพฤติกรรมให้อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยที่
สร้างจากกฎเกณฑ์ทางสังคมต่างๆ อาทิ ค่านิยม จารีตประเพณี ศีลธรรมและกฎหมายที่จะเป็น
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตในสังคมและทําให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย เมื่อการศึกษาเป็นที่ยอมรับว่า
สามารถพัฒนาคนได้จริงแล้ว วาทกรรมเรื่องการศึกษาจึงมีอํานาจในการชักนําและกําหนดให้ผู้คน
ปฏิบัติตาม 

จุลภาคของอํานาจ หมายถึง อํานาจในระดับที่คนเราควบคุมตนเอง เป็นอํานาจที่มีอิทธิพลให้
ผู้คนบังคับและกํากับตนเองแม้ไม่มีผู้มีอํานาจมาบงการ ผู้มีอํานาจบงการในที่นี้มิได้หมายถึงครูเท่านั้น
แต่ยังหมายถึงการยอมรับว่ากฎระเบียบเป็นสิ่งที่ดีและพยายามหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎระเบียบ
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เหล่านั้น หรือการยอมรับการลงโทษโดยมิขัดขืนเนื่องจากเชื่อว่าสิ่งที่ตนทําเป็นสิ่งที่ผิด อํานาจชนิดนี้
เป็นเทคนิควิธีที่สําคัญในการสร้างระเบียบวินัย โดยมีแรงจูงใจว่าหากปฏิบัติตามหน้าที่จะได้ผลลัพธ์ที่
ดีและไม่ถูกลงโทษ การสร้างวาทกรรมเรื่องระเบียบวินัยเพ่ือให้ปัจเจกทุกคนปฏิบัติตามนี้จึงต้องการ
ความน่าเชื่อถือเพ่ือให้ได้รับการยอมรับหรือความเห็นชอบจากผู้ใต้ปกครอง เมื่อปัจเจกรับเอา
ความหมายว่าความรู้ใดๆ นั้นเป็นความจริง ความรู้นั้นก็จะกลายเป็นอํานาจที่เข้าไปจัดการกับร่างกาย
และความคิดของปัจเจก 

สาเหตุหนึ่งที่ผู้วิจัยมองว่าทําให้วาทกรรมเรื่องกฎระเบียบสามารถครอบงําความคิดคนได้ 
เนื่องจากพ้ืนฐานทางอารมณ์เรื่องความกลัว การอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการใช้เหตุผลที่ทุกคนคิดไป
ในทางเดียวกันนั้นให้ความรู้สึกปลอดภัย ลองจินตนาการถึงโรงเรียนประจําที่มีคนนอกสามารถเข้า
ออกได้ตลอดเวลาและคนทุกคนสามารถทําสิ่งใดก็ได้ตามต้องการ สังคมที่ไร้ระเบียบจึงเต็มไปด้วย
ความเสี่ยง ดังนั้น การอยู่ภายใต้กฎระเบียบจึงสร้างความอุ่นใจได้มากกว่า ความอุ่นใจที่รู้สึกเมื่อยาม
อยู่ภายใต้กฎระเบียบแสดงให้เห็นว่าวาทกรรมชุดนี้ประสบความสําเร็จในการครอบงํา วาทกรรมเรื่อง
กฎระเบียบมิได้ถูกสร้างขึ้นในสังคมโรงเรียนเพียงเท่านั้นแต่เกิดจากการปลูกฝังตั้งแต่แรกเกิด 
เนื่องจากความพิเศษอย่างหนึ่งของวาทกรรม คือ อํานาจที่สามารถแพร่กระจายไปได้ในทุกภาคส่วน
ของสังคมและเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีชุดความรู้และความจริงบางประการรองรับ 
เว้นเสียแต่ว่าเกิดการสร้างวาทกรรมชุดใหม่ขึ้นมาต่อสู้กับวาทกรรมชุดเดิม เช่น วาทกรรมเรื่องสิทธิ
มนุษยชนที่มองว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในตนเองแต่ในความเข้าใจของคนทั่วไป สิทธิส่วน
ใหญ่เป็นสิทธิเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมโดยมีคําว่า “หน้าที่” มากํากับซึ่งวนกลับเข้าส่งเสริมวาท
กรรมเรื่องระเบียบวินัยที่เป็นไปเพ่ือสังคมส่วนรวม อํานาจจะต้องประกอบไปด้วยชุดของการกระทํา
เสมอ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจจึงเป็นคู่ของความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ การดื้อเพ่งและ
การไม่ยอมที่จะถูกควบคุมเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของความสัมพันธ์เชิงอํานาจและกระตุ้นให้เกิด
ความสัมพันธ์ลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลา  

จากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่กล่าวว่า ปัจเจกมีสิทธิในการจัดการกับร่างกายของตนเอง 
แต่หากมองจากฐานความคิดของฟูโกต์แล้ว ร่างกายของปัจเจกก็มิได้เป็นของปัจเจกโดยสมบูรณ์ เรา
อาจคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะควบคุมร่างกายของตนเองแต่แท้จริงแล้วร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นดังเช่น
ภาชนะที่รวมเอาวาทกรรมต่างๆ ของสังคมมาไว้ด้วยกัน เราจึงกระทําสิ่งต่างๆ ไปตามวาทกรรมที่
ครอบงําเราอยู่ จะเห็นได้จากการที่เด็กจํานวนมากมิได้ต่อต้านหรือขัดขืนเมื่อต้องตัดผมให้สั้นเพราะรู้
ว่าเป็นเรื่องที่ถูกระเบียบวินัยแต่ถึงกระนั้นเราก็สามารถมองเห็นความไม่พอใจต่อการต้องอยู่ภายใต้
อํานาจนี้ในฉากหลังจากคําบ่นและนินทาครูที่ทําหน้าที่ตรวจผม 
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การต่อรองกับกฎระเบียบของโรงเรียน 

การศึกษากระบวนการต่อรองของความสัมพันธ์เชิงอํานาจในโรงเรียนระหว่างครูกับนักเรียน 
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน นักเรียนและครู รวมไปถึงกระบวนการที่เด็กใช้ใน
การต่อรองกับระเบียบวินัยที่เคร่งครัดของโรงเรียนหรือต่อรองกับครูผู้บังคับใช้กฎระเบียบเหล่านั้น 
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้ทําการแยกกระบวนการต่อรองออกเป็น 2 ส่วน คือ การต่อรองกับตารางเวลาทั้ง
จากการละเมิดกฎเกณฑ์โดยตรงและการใช้ความเป็นเด็กดีเป็นเครื่องมือในการต่อรอง และต่อต้านขัด
ขืนกับกฎระเบียบต่างๆ 

การควบคุมทางตรงผ่านตารางเวลา 

การอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนประจําซึ่งเป็นสถานที่ๆ มีการควบคุมเด็กผ่านการ
กําหนดตารางเวลาเป็นการควบคุมร่างกายผ่านระเบียบและกฎเกณฑ์ โดยให้เด็กปฏิบัติตาม
กําหนดการกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การลืมตาตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอีกครั้ง "ร่างกาย" ของเด็กได้ถูก
ทําให้กลายเป็นร่างกายของสังคมผ่านกระบวนการต่างๆ ที่คอยควบคุมทําให้เด็กขาดอํานาจและ
เสรีภาพในการควบคุมร่างกายของเขา เช่น การไหว้ที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ การ
ปฏิบัติตามตารางกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการปลูกฝังเพ่ือให้เป็นร่างกายที่
เชื่อฟัง (docile body)1 

“ร่างกายที่เชื่อฟัง” มีความหมายตรงกับคํานิยามของการเป็น “เด็กดี” ว่าหมายถึง เด็กที่เชื่อ
ฟังคําสั่ง ไม่ละเมิดกฎระเบียบของโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย์และใฝุรู้ใฝุเรียน ซึ่งการเป็นเด็กดีนี้ประกอบไปด้วยชุดความสัมพันธ์ของอํานาจ ความรู้และ
ความจริงโดยเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเหตุผลรองรับว่าเป็นไปเพ่ือความสงบเรียบร้อยของ
สังคมและเป็นแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี เมื่อการเป็นคนดีเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากสังคม 
การเป็นเด็กดีจึงสามารถครอบงําความคิดและเป็นกรอบในการปฏิบัติตนของเด็กได้ การพยายาม
ชี้ให้เห็นว่าสิ่งนั้นๆ เป็นสิ่งที่ดีหรือสร้างความสมเหตุสมผลให้แก่การดํารงอยู่ของสิ่งๆ นั้นจะเป็น
สิ่งจูงใจในการปฏิบัติตน  

                                                           
1 Docile body หมายถึง ร่างกายท่ีออ่นปวกเปียกและวา่นอนสอนง่าย เพราะยอมให้ถกูกระท า 
โดยยินยอม (อานนัท์ กาญจนพนัธุ์, “คดิอยา่งมิเชล ฟโูกต์ คิดอยา่งวิพากษ์”, 2555 หน้า 50) 
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การเป็น “ร่างกายที่เชื่อฟัง” นี้เกิดจากการที่เด็กต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่กําหนด ในเวลาที่กําหนด
และทํากิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดเป็นการบังคับใช้และปลูกฝังระเบียบวินัยเพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุม 
เป็นการใช้อํานาจกระทําต่อร่างกายโดยตรงที่อาศัยการสร้างจิตสํานึกร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ให้เหมือนกันเพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียงและง่ายต่อการควบคุม มีการส่งสัญญาณเสียงในการบอก
เวลาเพ่ือให้เด็กรู้ว่าในช่วงขณะนั้นเด็กต้องปฏิบัติตนเช่นไร เช่น เสียงกริ่งสัญญาณให้ตื่นนอนใน
ช่วงเวลา 05.00 น. ของทุกวันเพื่อทํากายบริหารในเวลา 05.30 น. หรือเสียงกริ่งเมื่อหมดคาบเรียนใน
แต่ละวิชาเพ่ือให้เด็กเตรียมตัวสําหรับการเรียนในวิชาถัดไป  

นอกจากนี้ พ้ืนที่แต่ละส่วนในโรงเรียนจะถูกออกแบบเพ่ือรองรับกิจกรรมเฉพาะแต่ละอย่าง 
เช่น หอพักสําหรับอาศัยนอน โรงอาหารสําหรับการรับประทานอาหาร ห้องสมุดสําหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (โดยมีการคัดกรองหนังสือเพ่ือกําหนดสิ่งที่ต้องการให้เด็กรับรู้และกีดกันหนังสือบาง
ประเภท) เป็นต้น แม้กระทั่งในห้องเรียนซึ่งเป็นพ้ืนที่สําหรับเรียนหนังสือก็ยังมีการจัดแบ่งที่นั่งแยก
ออกไปตามความดีความชอบหรือมีการให้ความหมายเฉพาะอย่างสําหรับที่นั่งแต่ละที่ เช่น นักเรียนที่
นั่งด้านหน้าเป็นคนตั้งใจเรียนหรือเรียนดี ในขณะที่นักเรียนหลังห้องเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน มีการเว้น
ที่ว่างระหว่างแถวเป็นระยะที่ครูสามารถเดินตรวจตราได้อย่างทั่วถึง การต้องอยู่ภายใต้กรอบของ
ตารางเวลา เ พ่ือทํา ในสิ่ งที่ ถูกกํ าหนดให้ทํ า ใน พ้ืนที่ที่ กํ าหนดนี้ เป็นดั ง เช่นคอนเซ็ปเรื่ อง 
“Panopticon”2 ของฟูโกต์ ที่เด็กอยู่ภายใต้การจับตามองตลอดเวลา มิใช่เพียงจากการจับจ้องจากครู
และจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ตามจุดต่างๆ เท่านั้นแต่ยังมีสายตาของเพ่ือนนักเรียนด้วยกันอีกด้วย 
เช่น กรณีที่มีของในหอพักหายและไม่มีใครรับสารภาพ ครูประจําหอพักส่วนใหญ่จะให้รับผิดชอบ
ร่วมกันโดยการลงโทษทั้งหอพักแต่หากมีใคร “แอบ” มากระซิบบอก ครูจะละเว้นการทําโทษทั้งหมู่
คณะ การทําเช่นนี้ทําให้ไม่เพียงแต่เด็กต้องระวังเรื่องการทําผิดของตัวเองแต่ยังช่วยครูสอดส่อง
พฤติกรรมของคนอ่ืนด้วยเพ่ือไม่ให้เกิดการลงโทษทั้งหมู่คณะหรือต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนมิได้ทํา  
แม้ว่าภายในหอพักแต่ละแห่งจะอยู่ภายใต้การดูแลโดยใช้กฎระเบียบหลักชุดเดียวกันแต่ผู้ที่ ทําหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหรือครูแต่ละคนทําให้กฎเกณฑ์มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ในหอพักที่มีความ
เข้มงวดพบการละเมิดกฎระเบียบน้อยเนื่องจากเด็กกลัวการถูกลงโทษ การต่อรองจึงเป็นไปในทิศทาง
ของการใช้ความเป็นเด็กดีที่ในการต่อรอง หากครูประจําหอพักมีลักษณะใจดี ไม่เข้มงวดมากนัก

                                                           
2
 Panopticon (หอคอยใจกลางคุก) เป็นการเปรียบเทียบอํานาจชีวะเหมือนกับหอคอยใจกลางคุก ซึ่ง

มีผู้คุมเฝูามองอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ถูกคุมขังมองไม่เห็นว่าผู้คุมกําลังจ้องมองอยู่หรือไม่ (อานนัท์ กาญจน
พนัธุ์, “คดิอยา่งมิเชล ฟโูกต์ คดิอยา่งวิพากษ์”, 2555 หน้า 76) 
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หรือไม่ค่อยสนใจเด็กจะใช้การลักลอบละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆ แทน ดังนั้น ลักษณะของครูก็เป็นเงื่อนไข
สําคัญว่าเด็กต้องใช้วิธีการใดในการต่อรอง  

ความน่าสงสารจากการเป็นเด็กด้อยโอกาสก็เป็นอํานาจที่เด็กสามารถใช้ในการต่อรอง 
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปเมื่อเกิดการกระทําผิด ดังเช่น กรณีที่น้องนาย (นามสมมติ) ที่มีประวัติการสูบ
ยาเส้นอยู่ก่อนแล้ว แม้ว่าครูตรวจเจอไฟแช็กแต่ก็มิได้ลงโทษเรื่องการสูบยาเส้นเนื่องจากไม่พบยาเส้น
เป็นหลักฐานกอปรกับประโยคที่ว่า “ผมไม่ได้สูบนานแล้ว” และ “มันไม่ใช่ของผม” ก็เป็นเหตุผล
สําคัญที่ครูไม่สามารถลงโทษได้ อีกทั้งภาพลักษณ์การเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสที่เป็นเสมือนโอกาสเดียวที่เด็กเหล่านี้จะได้รับการศึกษา การลงโทษที่รุนแรง เช่น การไล่
ออกจึงไม่เคยเกิดขึ้นแม้กระทั่งกับเด็กที่มีประวัติการติดทัณฑ์บนอยู่ก่อนแล้ว ในขณะที่เด็กบางส่ วน
พยายามต่อต้านภาพลักษณ์การเป็นคนจนที่ไม่ดี เป็นคนขีโ้กหก ขี้เกียจและข้ีขโมย ภาพลักษณ์ที่ทําให้
ผู้คนคิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดแปลกใดถ้าพวกเขาจะขโมยเพราะพวกเขาเป็นจนและไม่มีสิ่งเหล่านั้น โดยการ
ให้ความร่วมมือกับครูเมื่อพบเห็นการทําผิดซึ่งเป็นการแบ่งแยกตนเองออกจากการเป็นเด็กไม่ดี และ
การอยู่ในระเบียบยังถือเป็นการต่อรองเพ่ือให้ได้เสรีภาพที่มากขึ้นโดยลดการถูกจับจ้องจากครูผู้คุม
กฎระเบียบของโรงเรียน   

การเป็นเด็กที่ดียังมีผลต่อกระบวนการต่อรองกับตารางเวลาเช่นกัน เช่นกรณีของน้องพลอย 
(นามสมมติ) ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระบรมฯ และเป็นกีฬาฟุตบอลหญิงของโรงเรียน และน้องไกด์ (นาม
สมมติ) นักกีฬายกน้ําหนักชายที่ได้รับสิทธิพิเศษในการกลับหอช้ากว่าเวลาที่กําหนด แม้ว่าพ้ืนที่ในส่วน
นี้จะเป็นพ้ืนที่เฉพาะของกีฬาแต่ละประเภทสําหรับทําการฝึกซ้อมแต่ก็เป็นพ้ืนที่ที่มีความยืดหยุ่นกว่า 
กล่าวคือ เป็นพ้ืนที่ที่สามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างมากกว่าการฝึกซ้อมกีฬา เช่น เป็นพ้ืนที่ในการ
รับประทานอาหารเย็น เป็นพ้ืนที่ที่นักกีฬาสามารถใช้พักผ่อน อ่านหนังสือ นอนหลับ เล่นกับเพ่ือน
ในช่วงที่ครูผู้ดูแลการฝึกซ้อมไม่อยู่หรืออยู่ในช่วงพัก สิทธิพิเศษส่วนนี้เด็กจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนกําหนด อีกท้ังยังมีเด็กในบ้านพักเกษตรที่ต้องดูแลพืชผักและสัตว์ต่างๆ ของโรงเรียนที่ได้รับ
สิทธิพิเศษส่วนนี้เช่นกัน 

แต่ก็มิใช่ว่าจะมีการต่อรองกับตารางเวลาโดยใช้การทํากิจกรรมเพ่ือให้ได้รับสิทธิพิเศษเท่านั้น 
ยังมีการแอบละเมิดกฎของตารางเวลาโดยความตั้งใจ เช่น กรณีของน้องแปฺะ (นามสมมติ) ที่กล่าวถึง
ในบทที่ 5 เป็นตัวอย่างของการหาช่องวางของกฎระเบียบเพ่ือความพอใจของตนเองหรือหาช่วงเวลา
อิสระให้กับตนเอง จากที่เคยเป็นเด็กที่ทํากิจกรรมเพื่อให้ได้สิทธิ์การกลับหอช้ากว่าเวลาที่กําหนด การ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมไตรรงค์ตอนเย็น การได้รับประทานอาหารนอกพ้ืนที่โรงอาหาร ฯลฯ แม้ถูกคัดออก
จากการเป็นนักกีฬายกน้ําหนักแล้วแต่ก็ยังคงแอบใช้สิทธิ์ส่วนนี้ และกรณีของน้องบอย (นามสมมติ) ที่
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ไม่ต้องการออกกําลังกายตอนเช้าในเวลา 05.30 น. จึงให้เด็กเล็กที่ได้รับการยกเว้นการเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ทํากิจกรรมแทนตนเพ่ือให้จํานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงกับจํานวนคนที่ต้องเข้าร่วม
กิจกรรม 

การต่อต้านขัดขืนกับกฎระเบียบต่างๆ 

 ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงรูปแบบการต่อต้านขัดขืนกับกฎระเบียบต่างๆ นอกเหนือไปจาก
การต้องปฏิบัติกิจกรรมตามตารางเวลา เช่น กฎระเบียบในการเรียน  การเข้า-ออกนอกบริเวณ
โรงเรียน เป็นต้น แม้ว่าวาทกรรมเรื่องระเบียบวินัยจะสามารถเข้าควบคุมผู้คนส่วนหนึ่งผ่านอุดมการณ์
ได้ (ดังที่จะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ว่าเด็กทุกคนรู้ว่าทางออกและทางที่จะหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
มีทางใดบ้างแต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเชื่อฟังและทําตามกฎของโรงเรียน) แต่ก็มีเด็กจํานวนหนึ่งซึ่ง
เลือกที่จะกระทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับกฎระเบียบเหล่านั้น    

 อาจกล่าวได้ว่า รั้วโรงเรียนมิใช่สิ่งที่สามารถกักกันอิสรภาพเด็กได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีก
ต่อไปเพราะการมีเทคโนโลยีทําให้โลกของการติดต่อสื่อสารเป็นได้ไปโดยง่าย เห็นได้จากการที่เด็กส่วน
ใหญ่มี Facebook และมีโทรศัพท์มือถือสําหรับติดต่อกับบุคคลภายนอกโรงเรียน เด็กจึงสามารถ
ติดต่อให้คนมารับและหลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนได้อย่างง่ายดาย แต่เทคโนโลยีก็สามารถเป็น
เครื่องมือในการควบคุมและติดตามเด็กได้ด้วยเหมือนกัน ดังเช่นกรณีที่ครู อิมให้เพ่ือนนักเรียน
ตรวจสอบใน Facebook ของเด็กที่หายไปว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างและหาตัวเด็กจนพบ      

 ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างเด็กด้วยกันมีส่วนสําคัญในการให้ความช่วยเหลือและการ
ปิดบังการกระทําที่ถือว่าผิดไปจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ภายในหอพักจะมีความเหลื่อมล้ําของชน
ชั้นกันอยู่ เช่น หัวหน้าและรองหัวหน้าหอพักซึ่งได้รับความไว้วางใจจากครูประจําหอพักให้ทําหน้าที่
ดูแลความเรียบร้อยในหอพักและ “สายสืบ” ของครูประจําหอพักที่มีความใกล้ชิดกับครูประจําหอพัก 
บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจและความใกล้ชิดเหล่านี้สามารถทําให้ครูประจําหอพักไว้ใจจนหละหลวม
ในการตรวจตราหรืออาจะลุกขึ้นมาตรวจหอในตอนกลางดึกก็เป็นได้ นอกจากนี้ครูประจําหอพักยัง
สามารถพาเด็กท่ีตนไว้ใจไปทําธุระนอกโรงเรียนได้โดยง่าย เช่น การไปตลาด การไปซื้อของใช้ การพา
ไปช่วยในงานบุญ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่เด็กจะได้ออกนอกบริเวณโรงเรียน ในทางกลับกันหาก
หัวหน้าหอหรือบุคคลที่ครูหอไว้ใจทําการกดขี่หรือใช้งานคนอ่ืนมากเกินไป เด็กคนอ่ืนก็สามารถนําไป
ฟูองครูและปลดพวกเขาออกจากอํานาจเหล่านี้ได้เช่นกัน 

 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่เป็นที่ไว้วางใจทําให้การละเมิดกฎต่างๆ เกิดขึ้นแล้วผ่านไป
โดยไม่มีใครถูกลงโทษ เช่น การลักลอบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนในยามวิกาลและการแกล้งปุวย
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เพ่ือหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายตอนเช้า ในหอพักส่วนใหญ่คนที่ทําหน้าที่เช็คจํานวนเด็กในหอพักก็คือ
หัวหน้าหอพัก การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าหอจึงเอ้ือประโยชน์ในการปกปิดความผิดส่วนนี้แต่ก็
ต้องมีการตอบแทนโดยการทําสิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรือมีสินน้ําใจให้หัวหน้าหอพักด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
แบ่งปันของใช้ ขนมหรือเครื่องประดับ การเป็นคนในกลุ่มของผู้ที่มีอํานาจในหอพักนอกจากจะทําให้
ไม่ถูกรังแกหรือถูกใช้งานแล้ว ยังอาจทําให้กลายเป็นผู้กระทําสิ่งเหล่านี้แทนได้เช่นกัน เช่นกรณีของ
น้องนาย (นามสมมติ) ที่ย้ายหอพักมาแล้วถึง 4 ครั้ง จากที่ครั้งหนึ่งน้องนายเคยเป็นฝุายถูกรังแกแต่
เมื่อได้ย้ายไปอยู่หอพักใหม่ ได้เข้าร่วมกับเพ่ือนและรุ่นพ่ีกลุ่มใหม่ทําให้สถานะของน้องนายจากผู้ที่ถูก
รังแกกลายเป็นคนที่สามารถรังแกคนอ่ืนแทนได้ การรวมกลุ่มของเด็กจึงเป็นปัจจัยในสําคัญในการ
สร้างอํานาจขึ้นมา ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่เป็นความสัมพันธ์บนความ
เหลื่อมล้ําหรือเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันเพ่ือแย่งชิงอํานาจในการเข้าควบคุมผลประโยชน์  
นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มของเด็กวัยเดียวกันเพราะไม่ต้องการอยู่ภายใต้อํานาจของรุ่นพ่ี เช่นในกรณี
ของหอพักหญิง K ที่เด็กหญิงที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในหอพักได้
ขอทําการจับกลุ่มเพ่ือทําความสะอาดกันเองเพราะไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของรุ่นพ่ี โดยเด็ก
กลุ่มนี้ได้ทําการต่อรองกับครูประจําหอพักว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและทําหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดี ครูประจําหอพักจึงได้อนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มกันเอง ดังนั้น ความสัมพันธ์เชิงอํานาจจึง
มิได้เกิดข้ึนระหว่างเด็กด้วยกันเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู โดยมีกฎระเบียบ
เป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดสิ่งต่างๆ เด็กที่ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบของระเบียบวินัยก็มีทุนที่จะ
ทําให้เด็กสามารถต่อรองกับกฎระเบียบหรือทําให้กฎระเบียบบางข้อมีความยืดหยุ่นได้ ทั้งจากกรณีที่
น้องพลอยมีโทรศัพท์แต่ไม่ถูกยึดหรือกรณีที่เด็กบางคนขออนุญาตออกนอกโรงเรียนเพ่ือไปซื้อของใช้
แล้วกลับมาช้ากว่ากําหนด หากเป็นเด็กที่ดีก็จะได้รับการอะลุ่มอล่วยหรือพิจารณาเหตุผลแต่หากเป็น
เด็กท่ีติดทัณฑ์บนอยู่ก่อนแล้วก็จะมิได้รับสิทธิ์ส่วนนี้ 

 รูปแบบโรงเรียนประจํายังมีกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ควบคุมการจัดการกับร่างกายของเด็ก เช่น การ
แต่งเครื่องแบบนักเรียน การตัดผมและการตัดเล็บ เป็นต้น แม้เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับสิทธิ์
ในการไว้ผมยาวแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องมัดให้เรียบร้อย ห้ามซอยและห้ามย้อมสีผมโดยเด็ดขาด สิทธิ์ใน
การจัดการกับร่างกายจึงมิใช่สิทธิของผู้เป็นเจ้าของหากแต่ตกอยู่ภายใต้การจัดการของกฎระเบียบ ซึ่ง
มีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ที่ฝุาฝืนในรูปแบบต่างๆ เช่น การไม่อนุญาตให้เข้าสอบ การตีและการ
บังคับตัด เป็นต้น เช่นเดียวกับข้อบังคับสําหรับทรงผมของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ทุก
คนต้องตัดผมสั้นเท่าติ่งหูและนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนต้องตัดทรงนักเรียน การ
ละเมิดกฎระเบียบของโรงเรียนเห็นได้ชัดจากในกรณีของน้องบอย (นามสมมติ) ที่ถูกครูประจําหอพัก
ใช้กรรไกรตัดผมด้านข้างที่ยาวออกมามากกว่าที่โรงเรียนกําหนด เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า
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ทรงผมนั้นผิดกฎระเบียบของโรงเรียน น้องบอยจึงให้เพ่ือนตัดเพ่ิมอีกสองรอยข้างๆ กันเพ่ือให้
กลายเป็นแฟชั่น น้องบอยไว้ผมทรงนี้อยู่เกือบ 2 อาทิตย์ แม้จะถูกครูฝุายกิจการนักเรียนทัก 
(ตักเตือน) และสั่งให้ไปตัดผมให้ถูกระเบียบ น้องบอยก็รับปากแล้วเพิกเฉย จนฝุายกิจการนักเรียน
ได้รับการติดต่อจากโรงเรียนสารพัดช่างที่เรียนการตัดผมเพ่ือให้นักเรียนที่เรียนตัดผมได้ลองฝึกจริง 
น้องบอยจึงต้องไปตัดผมให้ถูกระเบียบ เป็นต้น การอยู่ภายใต้การปกครองหรืออยู่ใต้อํานาจของ
กฎระเบียบนี้จึงเป็นการลิดรอนสิทธิของปัจเจกในการจัดการกับร่างกายของตัวเอง กรณีของน้อง   
บอยจึงเป็นกรณีตัวอย่างของการต่อต้านขัดขืนกฎระเบียบแม้ว่าจะประสบผลสําเร็จเพียงระยะเวลา
สั้นๆ ก็ตาม  

 การเพิกเฉยต่อคําสั่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน การรับปากเพ่ือให้เรื่องราวนั้น
ผ่านพ้นไปแต่ไม่ทําตามถือเป็นการต่อต้านขัดขืนในรูปแบบหนึ่ง เช่น การที่นักเรียนไม่มาแก้ 0 ไม่ว่า
จะด้วยความไม่ใส่ใจหรือจากคําพูดที่ว่า “เดี๋ยวพอถึงเวลาครูก็ช่วย” ที่น้องเก๋ (นามสมมติ) เคยกล่าว
เอาไว้ นอกจากการเพิกเฉยต่อคําสั่งแล้ว การเพิกเฉยต่อกฎระเบียบที่เด็กรับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นเรื่องผิด
ก็เป็นการต่อต้านในอีกระดับหนึ่ง เช่น การลักลอบนํายาเส้นหรือโทรศัพท์เข้ามาในโรงเรียนที่พบได้
อย่างกว้างขวางก็แสดงให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจหรือจงใจที่จะละเลยต่อกฎข้อบังคับของโรงเรียน การ
เพิกเฉยจึงมิใช่การต่อต้านที่มีการวางแผนหรือต้องการการรวมตัวกัน มันเป็นการต่อต้านในลักษณะที่
กํากวมและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่มีความเสี่ยง  

การต่อต้านในลักษณะนี้เป็นการต่อต้านที่พบได้ในชีวิตประจําวันที่ต้องการตอบสนองความ
ต้องการของตนมากว่าจะเป็นการต่อต้านเพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลง ปัญหาในการศึกษาการต่อต้านใน
ระดับชีวิตประจําวันคือ ขาดปรากฏการณ์ใหญ่ๆ ที่ทําให้เห็นการรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องหรือสร้าง
ความหมายใหม่ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ เห็นได้อย่างชัดเจน แต่การต่อต้า นในระดับ
ชีวิตประจําวันคือ backstage life ที่กระทําลับหลัง เช่น การนินทา การอู้งาน การละเมิดกฎต่างๆ 
(ซึ่งหากไม่ถูกจับได้ก็ไม่เกิดผลกระทบใดกับ onstage life) การกระทําเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า
อํานาจนั้นมิสามารถครอบงําได้ทั้งหมด สภาพสังคมที่ดูเหมือนปกติก็อาจมีคลื่นใต้น้ําอยู่ ดั่งเช่นในงาน
ของ James C. Scott “Weapons of the Weak” ที่มองว่าแม้คนจนจะดูนอบน้อมต่อคนรวย แต่ก็
ยังมีการนินทา ใส่ร้ายปูายสีหรือพลิกภาพลักษณ์ของคนรวยที่เอ้ือเฟ้ือให้กลายเป็นคนรวยที่ตระหนี่ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนจนก็มีนัยยะของการต่อต้านแฝงอยู่ภายใต้ท่าทีที่นอบน้อม เด็กเองก็มีสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับครูเหมือนกัน เช่น การนินทาว่าครูสอนภาษาอังกฤษที่ตนไม่ชอบนั้นบ้า ไม่เต็ม
เต็งก็ถือเป็นการต่อต้านเชิงอุดมการณ์อย่างหนึ่ง  
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 นอกจากการเพิกเฉยแล้วความเงียบยังเป็นเครื่องมือที่เด็กใช้ซึ่งแสดงถึงการไม่ยอมรับเช่น
กรณีของน้องบีที่หนีออกนอกโรงเรียนไป เมื่อกลับมาน้องบีได้กล่าวว่าต้องการลาออกเพราะปัญหาลัก
ขโมยแต่เมื่อทางโรงเรียนเสนอให้ย้ายหอพักเพ่ือแก้ปัญหา น้องบีก็ไม่ตกลงโดยไม่ขอบอกเหตุผลและ
ไม่พูดอะไรอีก สุดท้ายผู้ปกครองจึงต้องทําเรื่องลาออกให้ตามที่เด็กต้องการ นอกจากนี้พฤติกรรมของ
เด็กคนอ่ืนๆ ที่ต้องเข้าห้องปกครองเพ่ือสอบสวนความผิดต่างๆ มีเด็กจํานวนไม่น้อยที่แสดงอาการนิ่ง
เงียบและไม่ตอบคําถามใดๆ ดังเช่นเด็กหญิง 3 คนที่หนีออกนอกโรงเรียนและแสดงอาการนิ่งเฉยไม่
ยอมตอบคําถามใด ครูจึงทําได้เพียงตกลงกับผู้ปกครองและทําทัณฑ์บนเอาไว้ซึ่งภายในเวลาไม่นาน
เด็กก็กระทําความผิดซ้ําในรูปแบบเดิม ความเงียบจึงเป็นสิ่งที่รับมือได้ยากเพราะไม่รู้ว่าภายใต้ท่าทีนิ่ง
เฉยนั้นเด็กยอมรับที่จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบหรือไม่ เมื่อสุดท้ายเด็กเลือกที่จะลาออกจึงเป็นการตอก
ย้ําว่าปัจเจกก็มีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ตนต้องการ แม้ว่าสิ่งนั้นอาจถูกสังคมตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ผิดเนื่องจาก
เด็กยังเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับตามที่กฎหมายกําหนดก็ตาม  

แม้ว่าโรงเรียนประจําและคุกจะเป็นพ้ืนที่ปิดที่ตัดขาดอิสระจากโลกภายนอกและเข้าไป
จัดการกับชีวิตของคนในพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนกัน มีการนิยมคนในพ้ืนที่นั้นๆ ว่าเป็น “เด็ก
ด้อยโอกาส” และ “คนคุก” ซึ่งทั้งสองล้วนแต่เป็นชายขอบของสังคมที่รัฐพยายามนําคนเหล่านี้มา
จัดการโดยคุกเป็นพื้นที่ท่ีใช้ระเบียบวินัยเพื่อกําราบ แก้ไขและฟ้ืนฟูผู้ที่ถูกตัดสินแล้วว่ามีพฤติกรรมผิด 
ในขณะที่พ้ืนที่โรงเรียนประจําเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยเพ่ือยับยั้งและปูองกันมิให้เกิดพฤติกรรม
เหล่านั้น พ้ืนที่ทั้งสองจึงเต็มไปด้วยการครอบงําของวาทกรรมเรื่องระเบียบวินัยโดยการตอกย้ําของ
พ้ืนที่และตารางเวลา การต่อต้านขัดขืนซึ่งเป็นอีกขั้วของอํานาจจึงเป็นไปในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยหรือมี
การต่อรองโดยการสร้างความสัมพันธ์กับครูหรือผู้คุมบางท่านเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎบางอย่าง เช่น การ
เรียกว่าแม่เพ่ือให้เกิดความเอ็นดู (ในคุกคํานี้ยังหมายถึงไปถึงการประจบเอาใจหรืออาจแสดงถึงการ
เล่นพรรคเล่นพวก) เป็นต้น ความยืดหยุ่นของกฎระเบียบของทั้งสองพ้ืนที่ก็มีความแตกต่างกัน ใน
โรงเรียนประจํานั้นเราสามารถเห็นการลาออกของเด็กที่แสดงถึงการไม่ยอมรับที่จะอยู่ภายใต้อํานาจ
ของโรงเรียนซึ่งเป็นกลยุทธ์เดียวกันกับงานศึกษาเรื่อง “การเป็นลูกชายชาวนา: การต่อรองกับความไม่
มั่นคงทางอาชีพของคนหนุ่มในภาคเหนือของประเทศไทย” ที่คนหนุ่มโรงงานใช้เมื่อรู้สึกว่าตนถูก
ละเมิดศักดิ์ศรี ในขณะที่คุกนั้นผู้ต้องขังไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านั้น 

ผลจากการศึกษาพบการต่อรองกับอํานาจของกฎระเบียบทั้งในแง่ของการใช้ความเป็นเด็กดี
ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการลักลอบละเมิดกฎต่างๆ รวมถึงการลาออกที่แสดง
ให้เห็นถึงการต่อต้าน ไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบชุดนี้  
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บทสรุป 

 จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในโรงเรียนทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครูและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
กฎระเบียบของโรงเรียน เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของการบังคับใช้กฎระเบียบและการสร้าง
วินัย ซึ่งเป็นวาทกรรมที่สร้างมาเพ่ือให้สังคมอยู่ในความสงบโดยปลูกฝังให้เด็กทุกคนเห็นความสําคัญ
ของการอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยที่สร้างโดยการฝึกฝนซ้ําๆ จนซึมซับว่าควรปฏิบัติตนเช่นไรและมีการ
กําหนดบทลงโทษต่อผู้ที่ต่อต้านขัดขืน ทั้งเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเพ่ือเป็นตัวอย่างมิให้เกิดการ
กระทําแบบเดิมขึ้นอีก วาทกรรมเรื่องระเบียบวินัยทํางานลึกลงไปกว่าการควบคุมร่างกาย คือ 
สามารถควบคุมได้ถึงระดับความคิด เช่น การรู้สึกว่าตนเองสมควรถูกลงโทษเมื่อถูกจับได้ว่ากระทํา
ความผิด ความคิดเรื่องระเบียบวินัยนี้จึงมีอิทธิพลยับยั้งการกระทําผิดหรือละเมิดกฎสําหรับเด็กส่วน
ใหญ่ เด็กจึงใช้กระบวนการต่อรองกับกฎระเบียบโดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงอํานาจรูปแบบต่างๆ ทั้ง
การเป็นเด็กดีที่เชื่อฟังเพ่ือให้ได้รับสิทธิ์พิเศษ เช่น การขออนุญาตออกนอกโรงเรียนหรือการเป็น
หัวหน้าหอที่มีอํานาจในการจัดการกับเด็กคนอ่ืนๆ การเป็นเด็กดียังหมายถึง การให้ความร่วมมือกับครู
ในการจัดการปัญหาต่างๆ  

แต่ที่ใดมีอํานาจที่นั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืน การต่อรองและการต่อต้านขัดขืนของเด็กใน
งานวิจัยชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นรูปแบบการครอบงําของวาทกรรมเด็กดีเป็นส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยต้องการ
ชี้ให้เห็นว่าวาทกรรมเด็กดีนั้นก็มิได้มีเพียงด้านที่ครอบงําเพียงด้านเดียวแต่ยังเป็นวาทกรรมที่เด็ก
สามารถหยิบมาใช้เพ่ือต่อรองได้เช่นกัน ทั้งการต่อรองกับครูผู้คุมกฎระเบียบหรือการต่อรองกับ
กฎระเบียบโดยตรง การเป็นเด็กดีจึงถือได้ว่าเป็นการต่อต้านกฎระเบียบรูปแบบหนึ่งโดยเอาตัวเองเป็น
ส่วนหนึ่งของวาทกรรมเดิม ดังนั้น โรงเรียนประจําที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและการควบคุมวินัยจึงมี
การต่อต้านขัดขืนหลากหลายรูปแบบทั้งที่ปรากฏออกมาในรูปแบบของวาทกรรมเด็กดีและในรูปแบบ
ของการลักลอบละเมิดกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น การหนีออกนอกบริเวณโรงเรียนในยามวิกาล 
การไม่เข้าชั้นเรียน ฯลฯ  การที่การกระทําความผิดเหล่านี้จะถูกปกปิดไว้มิให้ถูกลงโทษนั้นก็ต้องอาศัย
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นกัน หรือแม้กระทั่งเมื่อถูกจับได้ เด็กก็มีความเป็นเด็กด้อยโอกาสที่น่าสงสารทํา
ให้เกิดความเห็นใจและการละเว้นการลงโทษสถานหนักเช่นการไล่ออกได้เช่นกัน  การต่อรองหรือ
ต่อต้านขัดขืนของเด็กในระดับชีวิตประจํานี้ไม่ได้คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรแค่ต้องการ
ตอบสนองความพอใจ ความสบายใจหรือแสวงหาอิสรภาพให้กับตนเอง 
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