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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุดเครื่องแบบนักเรียนกับ อานาจใน
บริบทโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทย การใส่เครื่องแบบนักเรียนนั้นมี ประวัติและมีนัยสาคัญหรื อไม่
อย่างไร โดยผู้เขียนได้เลือกใช้มโนทัศน์ในการศึกษาเอกสารจากเรื่อง ชีวอานาจ (biopower) ของ มิเชล
ฟูโกตว์ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือแห่งอานาจยุคใหม่ เพื่อการควบคุมคนในสังคม โดยการ
สร้างกลไกเพื่อให้ผู้ถูกควบคุมอยูน่ ั้นมีลักษณะเหมือนกาลังถูกควบคุมให้อยู่ในระเบียบขององค์อธิปัตย์
เป็น อานาจที่เข้ามาควบคุมก ากับเหนือร่างกายที่ โดยวิธี ก ารด าเนิน การศึกษาผู้เขีย นได้ ศึกษาจาก
หนัง สือ วารสาร บทความออนไลน์ ถึง กระแสของการใส่เครื่องแบบนักเรียนทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า เครื่องแบบนักเรียนได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ในสมัยรัชกาลที่
5 ที่ทรงได้ปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการบริหารประเทศได้ ง่ายขึ้น จึงมีการ
กาหนดกระทรวงธรรมการและพระราชบัญญัติขนึ้ เพื่อให้ การเรียนในโรงเรียนมีเพื่อตอบจุดประสงค์ใน
การพัฒนาประเทศสมัยนั้น ซึ่งการแต่งเครื่องแบบ ก็เพื่อควบคุมประชากรที่เป็นระดับนักเรียนที่ต่อมา
เมื่อจบการศึ กษาจะกลายมาเป็นข้าราชการเพื่อพัฒนาประเทศ ในปั จ จุ บันหน้าที่ของเครื่องแบบได้
เพิ่มขึ้นจากระบบเศรษฐกิจที่เติบโต เครื่องแบบนักเรียนมิได้มีหน้าที่เพียงผลิตข้าราชการ แต่ยังผลิตคน
ที่ประกอบอาชีพอื่นๆได้เครื่องแบบนักเรียนเป็นการกาหนดอานาจ สิทธิหน้าที่ ของสังคมในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและผู้เรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนทีด่ ีได้โดย
การมีวินัยในตนเองอย่างมีนัยสาคัญ
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Abstract
The primary objective of this article “The Hidden Power of School Uniform” is an
attempt to understand the relationship between student uniform and the point of wearing
school uniform in Thailand especially in the public school. The Secondary objectives are to
find the history and the important of wearing school uniform. This article pay particular
attention through the content under the concept of “Bio-power”, written by Michel
FOUCAULT,
a French
famous
philosopher, historian
of
ideas, social
theorist, philologist and literary critic. His theories addressed the relationship
between power and knowledge, and how they are used as a form of social control through
social institutions likes a school public. This article was reviewed by a historical School uniform
in Thailand, a meaning of education and analyzed articles about a recently perspective of
wearing uniform in Thailand, England and United States. This review indicates that School
uniform was appeared in the edge of Siam; King Rama X, one of his purposes was to develop
an education system. School public was taught a student to be a government employee so
the Uniform was an innovation to control a school function and structure. However as a
present there are schools that not have an objective to produce their student to be a
government officer, thus the purpose of school uniform was changed but School uniform is
still use to control a discipline of student that have an effect to a school-record significantly.
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บทนำ
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยก่อให้เกิด แรงกดดันในระบบการศึก ษาของประเทศไทย ยุคที่
ข่าวสารและข้อมูลต่างๆมีการส่ง ต่ออย่างรวดเร็ว สัง เกตถึง กระแสสังคมในช่วงเวลาเปิด ภาคเรียน
การศึกษาของโรงเรียนมั ธยมหลายๆโรงเรียน ได้มีกระแสวิ พากษ์เรื่องระเบียบวินัย การแต่งกายของ
นักเรียนต่างๆ มากมาย อาทิ ทรงผมที่ยาวจนผิดระเบียบ ถุงเท้าที่ผิดระเบียบ จึงทาให้ผู้ศึกษาสนใจ
ประเด็น ที่ว่า “จุ ด ประสงค์ของการใส่เครื่องแบบนักเรียนคืออะไร และปัญหาเรื่องการแต่งกายผิด
ระเบียบมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียน หรือไม่”
ปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยกาลังอยูใ่ นช่วงของการปฏิรปู การบริหารจัดการทางการศึกษา
โดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็น ช่ ว งส าคั ญ อี ก ช่ ว งหนึ่ง หลั ง การเปลี่ยนแปลง
การศึกษาครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการจัดระบบการศึกษามีการตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นแห่งแรก ซึ่ง
จุ ด มุ่ง หมายของการศึ กษาในระดับประเทศเป็น การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหาร
จัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลัง
ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่
ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่
กระบวนการผลิต สรรหา และการคัด เลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง ระบบการประเมินและรับรอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ (ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2559 :19 )
จุดเริ่มต้นของการศึกษาในอดีตนั้น นักปรัชญาที่มีชื่อเสียง คือโสคราติส นักปรัชญาผู้โด่งดังใน
สมั ย ก่ อ นคริ ส ต์ ศั ก ราช (333ปี ก่ อ นคริ ส ต์ ศั ก ราช) ผู้ ที่ ม องว่ า การศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น การการสนทนา
(dialogue) โดยโสคราติสได้สนทนากับทุกคน ทุกเรื่อง ผ่านการตั้งคาถามการสนทนาถามตอบ จนคู่
สนทนาจนมุม แล้วก็จะเป็นการกระตุ้นให้คสู่ นทนาคิดอย่างมีเหตุผล โสคราติสกล่าวว่า การศึกษาของ
มนุษย์จะเริ่มอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อชีวิตได้ลืมตาดูโลก และมนุษย์ทุกคนก็ต้องศึกษาอยูต่ ่อตราบยั งมีชีวิต

อยูบ่ นโลกนี้ เหมือนโสคราติสได้กล่าวไว้วา่ “ ตราบเท่าที่มีชีวิต ข้าจะไม่หยุดสอนปรัชญา ” และท่านก็
ได้สอนปรัชญาตราบจนนาทีสุดท้ายก่อนการถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการดื่มยาพิษ
ในประเทศไทยถวัลย์ มาศจรัส(2544) ได้อธิบายความหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ได้ให้
ความหมายของการศึกษาว่า การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุ ค คลและสั ง คม โดยการถ่ า ยทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสื บ สานทางวั ฒ นธ รรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ แ ละปัจ จั ยเกื้อหนุน ให้ บุคคลเรียนรู้อ่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติก ารศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542:มาตราที่ 4)ในมุมมองของผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาของ
มนุษย์ทุกคน คือ การมีชีวิตเพื่อความอยูร่ อดในสังคม การเลีย้ งดูให้เป็นผู้ท่สี ามารถช่วยเหลือตนเองเพือ่
คงวามอยู่รอดของชีวิต ซึ่งแต่ละสังคมก็มีบริบทของคาว่าอยู่รอดต่างไป ถ้าในสังคมที่มีการแข่งขันสูง
เราต้องเป็นคนที่มีความรู้ความพยายามในการรู้มากกว่าคนอื่นเพื่อที่ จะได้อยู่รอดในสังคมนั้นๆ และ
สัง คมแห่งอานาจเป็นสัง คมที่มีบุคคลมีการศึกษามีความรู้เหนือกว่าผู้อื่น ก็จ ะเป็นผู้มีอานาจในการ
ปกครองมากกว่า การศึกษาก็คอื ชีวิต หรือชีวิตคือการศึกษา
เช่น เดียวกับไพฑูรย์ สิน ลารัตน์(2557 :3-9) ได้มองถึง ยุคสมัยของการพัฒนาการศึกษากั บ
สังคมไทย ซึ่งการศึกษาสมัยเดิม(พ.ศ.1826-2414) เป็นการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อชนชั้นและชุมชน
โรงเรียนไม่ใช่แหล่งการเรียนรู้ แต่เป็นที่ บ้าน วัด และวัง การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มเช่น
บ้าน จะเป็นการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการทามาหากิน วัดส่วนมากจะสอนเด็กชายเป็นหลัก จะสอนเรื่อง
ความรู้ศีลและจริยธรรม ส่วน วัง เป็น แหล่งการเรียนรู้ของเชื้อพระวงศ์ ขุน นาง เป็น ศู น ย์กลางของ
การศึกษาทางด้านการปกครอง การบริหารวิชาชีพชั้นสูงต่างๆ ดังนั้นการศึกษาในสมัยนี้จึง เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ตามความต้องการระบบสัง คมสอดคล้องกับลักษณะสังคมสมัยนั้น เนื้อหาในการจัดการ
เรียนการสอนจะเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจาวันของแต่ละคน สอนเพื่อใช้งานได้เป็นหลัก ชุมชนดูแลกันเอง
แต่สิ่งที่การสอนในสมัยนีเ้ ป็นไปในแนวทางเดียวกันคือเรื่องการสอนเรื่องศีลธรรมจรรยาตามแนวทาง
ของศาสนาพุทธ และต่อมาก็มาถึง การศึกษาที่เริ่มระบบโรงเรียน (พ.ศ.2414-2475) เป็นช่วงสมัยที่
ระบบอุตสาหกรรมจากตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศไทย
มาก เพราะระบบโรงเรียนที่เกิดขึน้ จะมีแนวคิดเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Model) กล่าวคือ
สถานศึกษาเปรียบเสมือนสถานที่ที่นาเอาผู้เรียนเข้ามาสู่โรงเรียนเพื่อทาการสร้างผู้เรียนที่มีลักษณะ
เดียวกัน ต้องการสร้างความเป็น อันหนึ่งอัน เดียวกันของชาติ ต้องการให้คนทั้งชาติรู้แ ละพูดภาษา
เดียวกัน ใช้ชีวิตให้มีลักษณะเดียวกัน เพื่อการพัฒนาในระดับสูงต่อไปจะได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง

ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการศึกษาจึงมีการถูกบีบบังคับให้ ทุกคนที่เข้ามาเรียนต้องเรียนเหมือนกัน
ไม่มีการแบ่งแยกตามความต้องการของแต่ละกลุ่มคนเหมือนในสมัยเดิม คนที่สาเร็จการศึกษาออกไป
จะมีลักษณะเดียวกันการทางานเป็นกฎเกณฑ์คาสั่ง มีวินัย มีความรับผิดชอบไม่ ต้องคานึงถึงความคิด
สร้างสรรค์ เป็นการสร้างคนเพื่อทางานรับใช้ชาติ ซึ่งก็คอื ราชการนั้นเอง จึงเป็นที่มาของการเริ่มระบบ
การศึกษา ซึ่งในต่อไป ผู้เขียนจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในระดับพระมหากษัตริย์
ซึ่งในสมัยนั้นท่านทรงเป็นผู้นาและปกครองประเทศแต่เพี ยงผู้เดียวจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีการจัดทารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศไทย เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาได้เริ่มขึ้น
หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงครองราชย์สมบัติได้ 2 ปี คือ ใน พ.ศ.2412 ซึ่ง
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริก าในสมัยนั้น คือ แอนดรู จอห์นสัน(Andrew Johnson) ประธานาธิบดี
คนที 17 แห่ง สหรัฐ อเมริก า โดยชาวอเมริกัน ได้ช่วยวางรากฐานการศึก ษาส าหรับสตรีไทย โดยมี
โรงเรียนชื่อว่า “โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ” ใน พ.ศ.2418 ซึ่งการจัดตั้งโรงเรียนสตรีแห่งแรกนั้นเคยได้มี
การทามาแล้วแต่ไม่ประสบความสาเร็จในสมัยรัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ( ซึ่ง
มีปรากฏในจดหมายเหตุบรัดเล่ ว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2394 พระบาทสมเด็จพระจองเกล้าฯ
ทรงมี พ ระราชโองการให้ พ วกมิ ช ชั่ น นารี จั ด หาสตรี ช าวอเมริกั น ไปสอนภาษาอั ง กฤษให้แ ก้ส ตรี
บรรดาศักดิ์ และเจ้านายเชื้อพระวงศ์ในพระบรมหาราชวัง แต่ดาเนินการได้เพียง 3 ปี ก็ต้องยุติลงไป )
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงจัดระเบียบการศึกษาใหม่ จากเดิมที่เป็นการจัดการ
เรียนการสอนในวัดโดยพระเป็นผู้สอน ทรงจัดให้โรงเรียนมีหลักสูตรครู อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจัดตัง้
โรงเรียนหลวงครั้งแรกในพระราชวัง มี อาจารย์ใหญ่ประจาโรงเรียน คือพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย
อาจารยางกูร) กล่าวได้ว่าระบบการศึกษาทั้งของผู้ชายและผู้หญิง ได้เริ่มขึ้นรัชสมัยรัชกาลที่ 5 และใน
สมัยนั้นเอง ทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมเนียมทั้งในพระราชสานัก
และของราษฎรสามัญทั่วไป ทรงให้เลิกธรรมเนียม ลุกคลานหมอบเฝ้ากับพื้น ให้ใช้การยืนนั่งเก้าอี้ และ
คานับตามแบบตะวันตกแทน และพระองค์ทรงได้เปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งตัวเข้าเฝ้าทั้งชายและหญิงให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้ผู้ชายแต่งเต็มยศแบบทิวนิคของฝรั่ง ซึ่งต่อมาได้มีการดัดแปลงเป็นเสือ้
นอกคอปิดมีดุมกลัดตลอด เรียกว่า เสือ้ ราชะปะแตน ซึ่งแปลว่า แบบหลวง ส่วนผู้หญิงให้สวมเสือ้ แขน
ยาว นุ่งโจง สวมถุงเท้า สวมรองเท้าหุ้มส้นอย่างผู้ชายด้วย และพระองค์ทรงนาการไว้พระเกศายาวเป็น
ตัวอย่าง เลิกประเพณีการตัดผมทรงมหาดไทย ผู้หญิงก็ทรงให้เลิกไว้ผมทรงปีก เปลี่ยนเป็นผมยาวแทน
โดยพระองค์ทรงให้ขา้ ราชการในสานักฝ่ายในกระทาเป็นตัวอย่างก่อน จะเห็นได้ว่า ในสมัยรัชการที่ 5

ได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆหลายเรื่อง ซึ่ง น่าจะเป็นการได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกที่เข้ามามี
บทบาทในการวางรากฐานการศึกษาของประเทศไทย ในสมัยรัชกาลนั้นก็วา่ ได้
ซึ่งต่อมาในสมัยรัชการที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระราชโอรสของรัชกาล
ที่ 5 หลังจากพระองค์เสด็จไปศึกษาวิชาความรู้ ณ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 9 ปี พระองค์ก็ได้นา
ความรู้มาพัฒนาประเทศไทยทั้งการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ทรงพัฒนาระบบการศึ ก ษาให้ ก้าวทันสมัยยิ่ง ขึ้น โดยเปลี่ยนโรงเรียนมหาดเล็ก หลวงเป็น โรงเรียน
ข้าราชการพลเรือน และต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2459
ทรงให้ตราบัญญัติควบคุมโรงเรียนราษฎร์ และพระราชบัญญัติประถมศึกษาให้บังคับเด็กที่มีอายุตั้งแต่
7 ขวบ เข้าโรงเรียนประถมศึกษา จนถึงอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และได้ทรงขยายโรงเรียนฝึกหัดครูเพื่อผลิต
ครูเพิ่มขึ้น ให้เก็บเงินช่วยสมทบกับเงิน อุดหนุน ของรัฐ บาลจากชายไทยทุกคนที่อายุ 18-60ปี นาไป
ปรับปรุงขยายกิจการประถมศึกษา ซึ่งในรัชสมัยนี้ ชาวอเมริกันก็ ยังมีบทบาทในการช่วยพัฒนาในด้าน
การศึกษาต่อ กล่าวคือ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้คล้ายกับของต่างประเทศ
เป็ น เหตุ ใ ห้ม หาวิ ท ยาลัย ในสหรั ฐ อเมริ ก าและอั ง กฤษยอมรับ นัก เรี ยนไทยที่ส าเร็ จ การศึก ษา ได้
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนในประเทศไทยเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบวิชาความรู้
เบื้องต้น และผลจากการมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์นั้น สมเด็จ พระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดล
อดุ ล ยเดช กรมหลวงสงขลานคริน ทร์ ก็ เ ป็ น พระองค์ ห นึ่ ง ที่ ท รงส าเร็จ การศึก ษาวิ ช าแพทย์จ าก
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแห่งสหรัฐอเมริกา
จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หั ว ที่มี เหตุการณ์สถานการณ์
บ้านเมืองอยูใ่ นช่วงเศรษฐกิจตกต่าอย่างสุดขีด เนื่องมากจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และในสมัยนั้นก็ได้มี
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยกลุ่มคน “คณะราษฎร์” เพื่อ
เปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ และพระองค์ทรง
พระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน และได้กลายมาเป็นฉบับถาวรในปี พ.ศ.2475
ต่อมาในปี พ.ศ.2477 รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติเนื่องจากไม่ทรงเห็นชอบกับรัฐบาลในการ
ออกกฎหมายบางเรื่อง และในปีเดียวกันรัฐบาลได้เชิญพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองราชย์สมบัติ
สันติวงศ์จักรีรัชกาลที่ 8สืบมา
เมื่อได้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้ว ก็ได้มีการกาหนดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา คือ
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวอานันท
มหิด ล และคณะผู้ส าเร็จ ราชการแทนพระองค์(ตามประกาศประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ลงวัน ที่ 4

สิงหาคม พ.ศ.2480) ซึ่งใน พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 56 หน้า 642-644 ) มีเนือ้ หาดังนี้
“
โดยทีส่ ภาผู้แทนราษฎร์ลงมติว่าสมควรตรากฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนขึน้ ไว้จึง
มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
มาตราที่ 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช
2482”
มาตราที่ 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตงั้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตราที่ 3 ในพระราชบัญญัติ
“ เครื่องแบบนักเรียน ” หมายความถึงเครื่องแบบทั้งหลายที่กาหนดให้นกั เรียนจากโรงเรียน
รัฐบาลในความควบคุมของกระทรวงธรรมการ โรงเรียนประชาบาล โรงเรียนเทศบาล และโรงเรียน
ราษฎร์ แต่งเครื่องแบบนักเรียน
มาตราที่ 4 เครื่องแบบนักเรียนจะเป็นอย่างใด จะให้แต่งเมื่อไรและโดยเงื่อนไขอย่างใดนั้น ให้
เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงธรรมการกาหนดไว้
มาตราที่ 5 ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยชอบด้วยกฎหมาย บังอาจแต่งเครื่องแบบ
หรือแต่งเลียนเครื่องแบบดั่งกล่าวแล้วนั้นก็ดี หรือจัดหรืออุดหนุนให้ผู้ใดกระทาการดังกล่าวแล้วนั้นก็ดี
ถ้าการกระทาที่ว่ามานีใ้ ห้ปรากฏแก่คนทัง้ หลายโดยประสงค์จะให้เขาเชื่อถือ หรือเข้าใจว่าผู้แต่งเป็น
นักเรียน ผู้นนั้ มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
มาตราที่ 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
” อ้างในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 56 หน้าที่ 642-644
จากราชกิจจานุเบกษานี้ จะเห็นได้ว่า เครื่องแบบนักเรียนได้มีการกาหนดขึ้นเป็นลายลักอักษร
เป็น ครั้ ง แรก หลัง จากการเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่ ซึ่ง ได้ก าหนดไว้ เพียง 6 มาตรา เท่านั้น มีก าร
กาหนดการแต่งตัวของนักเรียนตั้งแต่ หัวจนถึงรองเท้า มีการแยกเครื่องแบบนักเรียนชายหญิง และ
เมื่อได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบของการแต่งเครื่องแบบนักเรียน ก็จะพบว่า ในแต่ละสมัยที่มี

การเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามสภาพสัง คม เช่น ช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่ดี จึงได้มีการลดข้อระเบียบบางข้อลง และเมื่อมีการฟื้นฟูระบบการเงินที่ดีขนึ้ ข้อระเบียบก็มี
รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น อีก ด้วย ซึ่ง ในปัจ จุ บัน ประเทศไทยได้ก าหนดใช้ พระราชบัญญัติก ารศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กาหนดพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 และประกอบกับได้มีการ
ใช้ระเบียบปฏิบัติของแต่ละโรงเรียนเองอีกด้วย
รัก ษ์ชาติ์ วงศ์ อธิชาติ (2556) ได้อธิบายถึง ปรากฏการณ์ก ารใส่เครื่องแบบนัก เรียนในโลก
ตะวันตกไว้ว่าประเทศอังกฤษ สมัยพระเจ้าเฮนรี่ท่ี 8 (พ.ศ.2034-2090) เครื่องแบบนักเรียนนั้นได้ถูก
คิด ค้น ขึ้น เพื่อเป็นการแบ่ง แยกระหว่างชนชั้น คนจนกับชนชั้น คนรวยซึ่ง ต่อมาถึง มีการออกระเบียบ
การศึกษาขั้นต้น นักเรียนทุกคนได้มีเครื่องแบบนักเรียนเป็นของตนเอง แต่เมื่อหลังการปฏิ วัติสังคม
(social revolution) ความนิยมการแต่งกายใส่เครื่องแบบได้ลดลง และสุดท้ายหลายโรงเรียนได้ยกเลิก
การใส่ชุดนักเรียนเนื่องมาจากแนวคิดทางชนนั้นและระเบียบที่กักกันเสรีภาพในสหรัฐอเมริกาโรงเรียน
ส่วนใหญ่ไม่มีก ฎระเบียบบั ง คับ ใส่ชุด นัก เรี ยน จะมีเพียงแค่ข้อก าหนด เช่น ความสั้น ของการสวม
กระโปรงของนักเรียนหญิงไม่ให้สั้นเกินควร แต่โรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้มีการกาหนดข้อ
ระเบียบบังคับมากขึ้น
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงถึงความสัมพันธ์ของชุดเครื่องแบบนักเรียนกับ อานาจใน
บริบทของโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทย

วิธดี ำเนินกำศึกษำ
ในการศึกษาในครั้งนีผ้ ู้เขียนได้ทาการศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาการศึกษาโดยเลือกใช้มโน
ทัศน์เรื่อง ชีวอานาจ และ โดยการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ เอกสารทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศไทย และเครื่องแบบของต่างประเทศ รวมจานวน 7
เล่มกับอีก 1 บทความ แล้วนาเอกสารเหล่านั้นมาทาการวิเคราะห์รวมกับแนวคิดเรื่อง ชีวอานาจ ของ มิ
เชล ฟูโกตว์ ซึ่งเขาได้อธิบายในหนังสือ Disclipline and Punish : The Birth of Prison งานเขียนที่โด่งดัง
ของฟู โ กต์ เขาได้ ส ร้ า งให้ เ ห็ น ถึง การท างานของระเบีย บวิ นัย ในฐานะกลไกของอ านาจ ที่ มี ก าร
แพร่กระจายแทรกซึมเข้าไปควบคุมแผนการใช้ชีวิตของมนุษย์สมัยใหม่ ฟูโกต์ได้เห็นว่าระเบียบวินัยที่
แท้จ ริง แล้วคือเทคนิคแห่ ง อานาจของโลกสมัย ใหม่ที่ ทาให้เรือนร่างของมนุษย์ เป็น ผู้ถูก กระทา

(subject) เสมือนเป็นหุ่นเชิดที่พร้อมให้ตกกลายเป็นทาสของอานาจโดยการจัดระเบียบโดยตัววินัยเอง
(Foucault, 1977 :222) ฟูโกต์กล่าวอีกว่า แม้ว่าระเบียบวินัยจะกลายเป็นเครื่องมือเห็นอานาจสมัยใหม่
แต่การจะเกิดขึน้ ได้ระเบียบวินยั เมื่อถึงที่สุดแล้วก็เปรียบเหมือนอวตาลของอานาจ ที่สามารถแทรกแซง
กิจวัตรประจาวันของมนุษย์ โดยที่มนุษย์นั้นไม่อาจรู้ตัวได้เลยด้วยซ้า และนีก้ ็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ฟูโกต์
ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์นั กคิดผู้มุ่งเปิดเผลกลไกลการทางานของอานาจโลกสมัยใหม่ ที่มิ
เพียงยืดหยุ่นไปตามสังคม แต่ยังมีพลังในการควบคุมความคิดและการกระทาของมนุษย์มากยิ่งเสียกว่า
อานาจอธิปไตยซึ่งเป็นอานาจอย่างเป็นทางการเสียด้วยซ้า (อรรถสิทธิ์ สิทธิดารง,2558)
นอกจากนี้ สรวิช ชัยนาม(2552) ได้กล่าวไว้วา่ อานาจได้กระจายอยูท่ ุกที่ และอานาจก็ไม่ใช่ทุก
สิ่งทุกอย่าง ซึ่งในตัวของอานาจเองนั้นได้สร้างพลังของมัน เพื่อให้พลังอานาจเหล่านี้เติบโตและได้มี
บทบาทเข้าไปจั ดระเบียบ มากกว่าจะที่พลังเหล่านั้นกลายเป็นพลังที่ไปยับยั้งหรือขัดขวาง เหมือน
อานาจแบบองค์ธิปัตย์ที่เป็นอานาจที่สร้างความหวาดกลัวมากกว่าควบคุม จึงเกิดเทคโนโลยีใหม่แห่ง
อานาจที่เป็นสิทธิในการสร้างการมีชีวิตหรือสิทธิในการปล่อยให้สนิ้ ชีวิต (the right to make live and to
let die) ซึ่งอานาจเหนือชีวิตได้พัฒนากลายเป็นสองขัว้ ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งอานาจทั้งสองนี้
ก็ทาการเกือ้ หนุนกัน ฟูโกต์เรียกสองอานาจที่ว่านั้นคือหนึ่ง อานาจวินัย (disciplinary power) อีกส่วน
คือ ชีวอานาจ (biopower) อานาจที่ทาให้เป็นสังคม หรือการทาให้เป็นมวลชน ( massifying) เป็นมนุษย์
ที่เป็นเผ่าพันธุ์ (man-as-species) ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะสนใจเรื่อง ชีวอานาจ อานาจที่ทาให้เป็น
สังคม อานาจที่สร้างระเบียบวินัย ในบริบทการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ในโรงเรียนรัฐบาลภายใต้
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช 2542

สรุปผล
จากผลการศึกษาเอกสารต่างๆโดยการใช้มโนทัศน์เรื่อง ชีวอานาจ (biopower) ของมิเชล ฟูโกต์
นักคิดสมัยPost Modernเชิงวิพากษ์ พบว่าการใส่เครื่องแบบนักเรียนในโรงเรียนนั้น เป็นการแทรกซึม
ของความต้องการในการจัดระเบียบสังคม ให้เป็นสังคมแห่งระเบียบวินัยสมัยใหม่(disciplinary society )
ซึ่งก็คือการใช้อานาจสมัยใหม่ อานาจที่ ไม่ถูกมองว่าเป็นอานาจเหมือนการใช้อานาจในการปกครอง
สมัยก่อน คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่เป็นอานาจที่มากับระบบการปกครองประชาธิปไตย
สาหรับฟูโกต์ ชีวอานาจคือเทคนิคในการปกครองทีมีการปูพ้นื จากองค์อธิปัตย์ อานาจจึงเป็นสิ่งที่กลุม่
คนสร้างขึ้นเพื่อสร้างความหวาดกลัวของกลุ่มคนของสมาชิกในสังคม และก็เป็นเครื่องมือในการสร้าง
อานาจในการปกครองสร้างความแข็งแกร่งให้กับ องค์อธิปัตย์ ดังเช่น ชุดนักเรียนไทยครั้งแรกได้เกิดขึน้

ใน สมัยรัชกาลที่ 5 ช่วง พ.ศ. 2428 ซึ่งก่อนที่จะมีการกาหนดเรื่องเครื่องแบบในสถานศึกษานั้น สมัย
รัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของบุคคลในพระบรมราชวังทั้งผู้ชายและผู้หญิงโดยเริ่ม
จากคนในวังก่อน การยกเลิกการหมอบคลานเข้าเฝ้า ให้เป็นการโค้งคานับแบบตะวันตก เพื่อต้องการให้
ชาติตะวันตกมองประเทศไทย ซึ่งตอนนั้นเป็นสยาม ว่าเป็นประเทศที่มีอารยะธรรมทัดเทียมกับชาติ
ตะวันตก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองครั้งใหญ่ และได้เกิดโรงเรียนของรัฐแห่งแรกขึ้น
เพื่อสร้างบุคลากรมาเป็นข้าราชการเมื่อเกิดโรงเรียนขึ้น จึงเกิดพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนฉบับ
แรก และผลการศึกษาบทความของรักษ์ชาติ์ วงศ์อธิชาติ(2556) เรื่องการปรากฏเครื่องแบบนักเรียนใน
โลกตะวันตก พบว่าไม่ได้มีรายละเอียดอะไร หรือมาจากโครงสร้างทางการจัดการระบบการศึกษา มาก
เท่าใด เพราะ ในราวปี 1980 มีประเด็นถกเถียงเรือ่ งเครื่องแบบนักเรียนว่าเป็นการลิดรอนความคิดแบบ
ปั จ เจกและเสรี ภ าพในการแสดงออก ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ ค ล้ า ยกลั บ ประเทศไทยที่ ม องว่า
เครื่องแบบนักเรียนจะให้เหตุสนับสนุนการใส่เครื่องแบบว่าจะทาให้ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองลดแรง
กดดันจากค่านิยมแฟชั่นและเป็นการประหยัดเงิน ในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ การใส่เครื่องแบบจะทาให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากกว่าการสวมชุดนอก และการใส่ เครื่องแบบเป็นการฝึกนักเรียนให้
เข้าสู่การทางานที่ต้องใส่เครื่องแบบบริษัทที่บัง คับ การใส่เครื่องแบบจะลดการแบ่งชนชั้น ลดความ
รุนแรงทางสังคมเช่นกลุ่มอันธพาล เพราะกลุ่มอันธพาลในอเมริกาจะมีเสื้อผ้าประจากลุ่ม
อภิปรำยผลผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษาเอกสาร ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลได้วา่ ในปัจจุบัน อานาจ แท้จริงแล้วคือ
เครื่องมือทางการเมืองของการสร้างความหวาดกลัวเพื่อการปกครองนั่งเอง อานาจ ในที่นี้ ก็เปรียบ
เป็น อานาจในการควบคุมคนที่ผ่านกฎระเบียบที่ได้แทรกซึมผ่านเครื่องแบบในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งแนวคิดเรื่องเครื่องแบบนักเรียนนั้น มีพื้นฐานมาจากการแต่งตัวให้เข้ากาลเทศะ ดังที่
กล่าวขึน้ ต้นแล้ว จุดประสงค์ของการแต่งกายนักเรียนเพื่อเป็นการแยกนักเรียนกับบุคคลทั่วไป โดยการ
บริหารระบบโรงเรียนนั้นได้รับอิทธิพลมาจากระบบโรงงาน ซึ่งช่วงนั้นกาลังเป็นยุคเริ่มอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย การบริ ห ารงานโครงสร้า งจึ ง ได้น าระบบโรงงานมาใช้ รวมถึ ง คนในโรงงานจะแต่ง
เครื่องแบบเพื่อแสดงถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนเองในโรงงานนั้นๆ จึงได้มีการนาเรื่องเครื่องแบบมาใช้
ในระบบโรงเรียน สีของกางเกงนักเรียนจะเป็นสีกากี เพื่อแสดงถึงการเป็นโรงเรียนรัฐที่จะผลิตบุคลากร
ที่เป็นข้าราชการที่ มีชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากี ซึ่งเป็นสีท่ีมาจากสี ของแผ่นดิน แสดงถึงการรับใช้
แผ่น ดิน นั่น เองโดยในข้อกาหนดเรื่องเครื่องแบบช่วงแรกนั้น จะเป็น การก าหนดถึง เฉพาะเรื่องเสื้อ
นักเรียน กางเกง รองเท้า แต่ถุงเท้านั้น ยุคนั้นถุงเท้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีราคาแพง จึงไม่จาเป็นต้อง
ใส่ถุงเท้าทุกคน ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ 7 ในปี 2475 นั้น หลังจากการ

มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กาหนดพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2482 แล้วจึงออก ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในตอนนั้นชื่อเดิมคือ
กระทรวงธรรมการ และหลังจากมีพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนฉบับแรก ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อกาหนดรายละเอียดให้ตรงตามยุคตามสมัย จนถึงปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ที่กาหนดพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
จากข้อสังเกตว่า การแต่งชุดนักเรียนไปเรียนหนังสือ ไม่เห็นมีผลทาให้เด็กนักเรียนมีผลการ
เรียนที่ดีข้นึ ดังนั้นจะใส่ไปทาไม เปลืองก็เปลือง บางคนก็แสดงความเห็นว่าเป็นการให้เกรียติสถาบัน
เกรียติยศศักดิ์ศรี ความเป็นมาอันยาวนานของโรงเรียน แต่เมื่อมองผ่านกระบวนการคิด เรื่อง ชีว
อานาจ ของมิเชล ฟูโกตว์ นั้น ก็สามารถเข้าใจได้ว่า เครื่องแบบนักเรียนนั้น เปรียบเสมือนพลังอานาจ
ทางอ้อม หรืออานาจสมัยใหม่ ที่มีข้ึน เพื่อให้เกิด การปกครอง ของกลุ่มคนในสังคมนั้น ๆ ได้อย่างมี
ระเบียบ ซึ่ง ก่อนหน้านั้น อานาจจะอยู่ใ นรูปแบบของทุน นิยม ระบบเศรษฐกิจ อานาจในระบบการ
ปกครองแบบแบ่งชนชั้น แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อานาจก็ได้โอนถ่ายมายัง กฎระเบียบที่รัฐได้
กาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดการควบคุมทางสังคมสะดวกขึ้น ซึ่งการใส่เครื่องแบบในสถานศึกษานั้นเป็นการ
กาหนดตัวตน ระหว่างตัวของผู้เรียนและครูผู้สอน ผู้เขียนยังพบว่า การแต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบ
ของโรงเรียน เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางสังคมที่สอนให้ค นรู้จักกาละเทสะ การเคารพครูผู้สอน เป็น
เครื่องมือที่ฝึกการมีระเบียบวินัยของผู้เรียนให้ประพฤติตัวตามแบบวัฒนธรรมอันดีง ามเมื่อเรามอง
ประเด็นที่ว่า การแต่งตัวถูกระเบียบนั้นมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียนหรือไม่ ผู้เขียนมีความเห็นว่า
เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องอย่ างมีนัยสาคัญระหว่าง ชุดนักเรียน กับผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียน
เพราะ การที่ผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ดีนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความมีระเบียบวินัยในตัวเอง
การบังคับตัวเองในการค้นคว้าหาความรู้ ผู้เรียนต้องสร้างระเบียบวินัยในการเรียนรูข้ องตนเองเพราะแต่
ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ตี ่างกัน นักเรียนบางคนอ่านหนังสือรอบเดียวก็สามารถเข้าใจได้หมด แต่
ส่วนมากต้องอ่านหลายๆรอบ ถึง จะเข้าใจเพื่อเป็นฐานความรู้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การ
บังคับตัวเองให้อ่านหนังสือ ค้นคว้าในสิ่งที่ไม่รู้ โดยมีครู เป็นผู้ให้คาปรึกษา จนได้คาตอบสิ่งนั้น มา
กล่าวคือการมีระเบียบวินัยในตนเองนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากการมีระเบียบวินัยในสังคมด้วยเช่นกัน
แต่หากมองในเรื่องสิทธิ เสรีภาพในการใส่เครื่องแบบนักเรียนแล้ว ต้องย้อนมองก่อนว่า จริงๆ
แล้วเราอยูใ่ นสังคมที่คาว่าเสรีภาพเข้าถึงได้มากแค่ไหน เพราะเมื่อผู้ปกครองจะพาบุตรหรือหลานไปเข้า
เรียนใน สถานศึกษาแห่งๆหนึ่งผู้ปกครองก็ต้องให้ความสาคัญอ่านประวัติและนโยบายของสถานที่นั้นๆ
ซึ่งจะมีบอกข้อกาหนดระเบียบของโรงเรียนขึ้นมา และเมื่อรายงานตัวเป็นสมาชิกของสังคมนั้นแล้ว ก็
เท่ากับว่า เราต้องรู้แล้วว่าเสรีภาพอะไรบ้างที่เราจะเหลืออยูอ่ ะไรที่เราควรมี เพราะจริงๆแล้วการใช้ชวี ติ

ศึกษาหาความรู้ในระบบโรงเรียนที่มีระเบียบเรื่องเครื่องแบบนักเรียนที่แตกต่างกันไป ไม่ใช่ช่วงเวลา
ทั้งหมดของชีวิตผู้เรียน หากแต่เป็นการเรียนรู้การอยูภ่ ายใต้สังคมสังคมหนึ่งที่มีความหลากหลาย เมื่อ
จบจากระบบโรงเรียนการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และศึกษาต่อระดับดุดมศึกษาที่ซึ่ง นักเรียนจะกลายสภาพ
เป็นนักศึกษา ที่จะให้เสรีเรื่องระเบียบวินัยของเครื่องแบบ ที่มีความยืดหยุ่น มากกว่าแต่ก็ยังอยูใ่ นกรอบ
ของกาละเทสะตามวัฒนธรรมของสังคมแห่งการศึกษานั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
เรื่องอานาจของเครื่องแบบนักเรียนนี้ จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประวัติความเป็นมาของ
แต่ละโรงเรียนที่ไม่เหมือนกัน บางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาในช่วงปฏิรูประบบการศึกษาใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการจัดตั้งโรงเรียน จะมีการมองเห็นเรื่องอานาจในระเบียบวินัยมากกว่าโรงเรียนที่
เกิดขึน้ ทีหลังการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้น และโรงเรียนที่มีขนาดเล็กก็จะมีบริบทที่ต่างกันออกไป ถ้าหาก
ผู้อ่านบทความนีเ้ ปรียบเทียบกับสถานศึกษาหรือในสังคมบริบทตนเองอาจจะมองเรื่องอานาจสมัยใหม่
นีแ้ ตกต่างกันออกไป
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