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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการสรา้งนักเรียนชั้นน าในระบบการศึกษาไทย

และวิเคราะหผ์ลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น า โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกับสนาม ทุน และ ฮาบิทสัของ ปิแอร ์
บูดิเยอรท่ี์มองว่าโรงเรียนชั้นน าเป็นสนามหน่ึงท่ีมีอ านาจในการสรา้งความไม่เท่าเทียมและใหป้ระโยชนก์ับนักเรียนชั้น
น ามากว่านักเรียนกลุ่มอื่นๆ  ผูวิ้จัยไดเ้ลือกใชก้ารศึกษาแบบชาติพันธุว์รรณาแนววิพากษ์เป็นวิธีวิทยาดว้ยเหตุท่ีผู้ วิจัยมี
มมุมองว่ากระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น านัน้ไม่ไดด้  ารงอยู่อย่างอิสระแต่มีความสัมพันธ์กับโครงสรา้งทางสงัคม  ซึ่งวิธี
วิทยานีน้อกจากจะช่วยท าให้เขา้ใจปรากฎการณ์ดังกล่าวท่ีเกิดขึน้อย่างชัดแจง้แล้วยังได้เสนอทางเลือกส าหรบัสรา้ง
เสน้ทางน าไปสู่ความเท่าเทียมทางการศึกษาอีกดว้ย งานวิจัยนีช้ีใ้หเ้ห็นว่ากระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น านั้นมิไดเ้ป็น
กระบวนการท่ีเท่าเทียมเสมอภาคหากแต่เอือ้ประโยชนต์่อนักเรียนกลุ่มท่ีมีทุนและฮาบิทัสอันสอดคล้องกับสนามของ
โรงเรียนชัน้น าท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนัอย่างเขม้ขน้ ทุนและฮาบิทสันีไ้ม่สามารถสรา้งหรือแสวงหาเพิ่มพูนไดจ้ากการเรียน
ในโรงเรียนหรือความสามารถทางวิชาการแต่มีรากฐานมาจากชีวิต  ความเป็นอยู่ ครอบครวั สถานภาพ และชนชั้นทาง
สงัคมของนักเรียน ท าใหก้ระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น าภายในโรงเรียนชั้นน าเป็นไปเพื่อเอือ้ประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อผูท่ี้
ไดเ้ปรียบในระบบการศึกษาเท่านัน้ ส าหรบัผลของกระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น านัน้พบว่านักเรียนชัน้น าไดร้บัการเพิ่ม
ทนุจากากกระบวนการนีใ้หก้ับตนเองมากขึน้ทัง้ท่ีมีปริมาณทุนมากกว่านักเรียนคนอื่น  ๆ มาก่อนอยู่แลว้ท าใหน้ักเรียนชัน้
น ามีโอกาสสงูในการประสบความส าเร็จในสนามการแข่งขันทางการศึกษารวมถึงความส าเร็จในสนามแข่งขนัทางสงัคม
ดว้ย ขณะท่ีนักเรียนกลุ่มอื่นท่ีไม่ใช่นักเรียนนักเรียนชัน้น านัน้ตอ้งมีการปรบัตวัท่ีมากกว่าและไดร้บัการตอกย า้ความอ่อน
ดอ้ยทางวิชาการภายในสนามของโรงเรียนชัน้น า นอกจากนัน้ระบบการศึกษาท่ีมุ่งสรา้งนกัเรียนชัน้น ายงัไดส้นองตอบต่อ
ระบบทุนนิยมและมีส่วนท าใหเ้กิดความไม่เสมอภาคทางการศึกษาเช่นในดา้นวิชาการและงบประมาณท่ีโรงเรียนชัน้น า
มกัไดร้บัมากกว่าโรงเรียนทั่วไป 
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The objectives of this dissertation are to study the formation and development of the best 

students in the Thai educational system and to analyze the outcome of the research practices by utilizing the 
capital, habitus, and fields, which are the main concepts of theory of Pierre Bourdieu, who claimed that elite 
schools are the main factor in the creation of inequality by only benefiting the best students and to 
marginalize the opportunities of others. The study relied on critical ethnography as the methodology to 
deepen understanding of the phenomenon and to offer the alternative in order to pave the way for the Thai 
educational system to promote equality for everyone. The study aims to identify the effects of inequality of 
this formation in favor of only the best students, with the capital and habitus which was related to the fields of 
elite schools. In fact, the formation has the ultimate benefits to those who possess the capitals and habitus 
and have already been taken advantage of the educational system. The results of the study revealed that the 
best groups of students received more capital and have some capital prepared and these students tend to 
marginalize the opportunities of others within the competitive field of education and social opportunities who 
would elevate themselves to a higher socioeconomic status in the future. Unfortunately, other unqualified 
students in elite schools would suffer immensely when trying to fit in and would be branded a failure and 
devalued themselves. In terms of social impact, the formation of the best students is congruent with the 
capital system and likely to cause inequality in terms of receiving support, but also tend to receive more 
financial support than other institutions. 
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บทที ่1 
บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 
ความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างปัจเจกบุคคลและระหว่างกลุ่มคนนัน้ไดส้่งผลใหเ้กิดปัญหา

ความเหลื่อมล า้ในมิติทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ปัญหาเหล่านีส้ะสมในประเทศไทย
เป็นระยะเวลายาวนาน(ส านักงานราชบัณฑิตสภา, 2561) ถึงแมว้่าโดยรวมแลว้อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และผลผลิตมวลรวมในประเทศจะสูงขึน้แต่ปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียม
กันนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหรือหมดไป กลยุทธ์หนึ่งที่คนในสังคมน ามาใชเ้พื่อใหห้ลุดพน้จาก
สภาวะปัญหาเหล่านี ้ก็ คือการลงทุนทางด้านการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาจะน ามาซึ่ง
ผลตอบแทนเป็นการยกระดับและเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม(รงัสรรค ์ธนะพรพันธุ์, 
2544, 42) การศึกษาจึงเขา้มามีบทบาทความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องดว้ยการเขา้ศึกษาเรียนต่อ
ในระดบัสงู การเขา้ท างานที่มีความมั่นคง การเลื่อนต าแหน่ง ลว้นแลว้แต่มีวุฒิการศึกษา ผลการ
เรียน เกรดเฉลี่ยหรือแมแ้ต่ชื่อเสียงของสถาบนัที่ส  าเร็จการศึกษาเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นเครื่องมือใน
การตดัสินคดักรองคน ชีว้ดัความสามารถของคนดว้ยทัง้สิน้ ในสงัคมระบบทุนนิยมที่ตอ้งการผูท้ี่มี
ความสามารถสงู มีประสิทธิภาพในการพฒันาองคก์รและตอบแทนบคุคลเหลา่นัน้ดว้ยความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคม การส าเร็จการศึกษาเพียงอย่างเดียวจึงอาจยังไม่สามารถ
ยืนยนัความส าเร็จในอนาคตหรือความมั่นคงในชีวิตไดเ้หมือนแต่ก่อน แต่การส าเรจ็การศึกษาจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียงพรอ้มด้วยผลการเรียนในระดับดีเยี่ยมได้กลายเป็นการเพิ่มโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการเขา้ท างาน การประกอบอาชีพ ผลตอบแทนในเรื่องรายไดแ้ละความมั่นคงใหก้บั
ปัจเจกบุคคลมากยิ่งขึน้ (ณัฐวดี หฤหรรษพงศ,์ 2560) สถาบนัที่ส  าเร็จการศึกษาและผลการเรียน
จึงมีผลต่อค่าตอบแทนในการท างาน ดังนั้นความตอ้งการที่จะเป็น “นักเรียนชั้นน า” และเขา้รบั
การศึกษาในโรงเรียนชัน้น าจึงเป็นสิ่งที่คนในสงัคมโดยเฉพาะชนชัน้สงูและชนชัน้กลางตอ้งการเป็น
อย่างยิ่ง โดยความตอ้งการนีไ้ดร้บัการตอบสนองจากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นสถาบนัการศึกษา หลกัสตูร ผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ผูส้อน การสอดรบักนัเป็นอย่างดีระหว่าง
ความต้องการเป็นนักเรียนชั้นน าและความตอ้งการผลิตนักเรียนชั้นน า น าไปสู่ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึน้ซ  า้แลว้ซ า้เล่าในแวดวงการศึกษาทุก ๆ ปี คือการที่นักเรียนจ านวนมากเขา้แข่งขนัสอบเขา้
เรียนต่อระดับมัธยมในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพ และตาม
เมืองใหญ่ ๆ (เดลินิวส,์ 2563, 12 พฤษภาคม) เนื่องจากทัง้นกัเรียนและผูป้กครองส่วนใหญ่ต่างได้
เล็งเห็นถึงประโยชนท์ี่ไดร้บัโดยตรงจากโรงเรียนชั้นน าเหล่านี ้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสรา้ง



  2 

ศักยภาพ ฝึกฝนทักษะความรูท้างวิชาการ รวมถึงการเขา้ถึงเครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึน้ภายใน
โรงเรียน หรือแมแ้ต่อนาคตหลงัจากส าเรจ็การศกึษา ปรากฏการณท์ี่สองที่เกิดขึน้ในสงัคมไทยทกุปี
เช่นกนัคือ นักเรียนชัน้น าที่ส  าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชัน้น ามักสามารถสอบเขา้เรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลัยในคณะที่ได้รบัความนิยมในสังคมปัจจุบันได้เป็นจ านวนมาก (ข่าวสดออนไลน์, 
2560, 10 เมษายน) ถึงแม้ว่าปรากฏการณ์ทั้งสองนี ้จะเกิดขึน้ในสังคมทุกปีจนเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาในสงัคมแต่หากไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสืบทอดสถานะความเป็นชนชัน้น าในสงัคมโดยใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือและผลิตซ า้ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา ดังเห็นไดจ้ากกลุ่มคนที่เป็น 
ผูท้ี่มีอิทธิพลส่วนต่อสงัคมไม่ว่าจะเป็นในบริบททางดา้นการเมือง นักบริหาร นักธุรกิจที่เป็นชนชัน้
น าในสังคมส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นผูท้ี่ส  าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชั้นน า เนื่องดว้ยประโยชนจ์าก
ระบบการศกึษา ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจ อภิสิทธิ์ และวฒันธรรมนัน้ส่วนใหญ่แลว้มกัจะตก
อยู่แต่กบัชนชัน้น าในสงัคม 

ภายใต้ระบบฐานคิดแบบทุนนิยมที่เน้นการแข่งขันเพื่อใหเ้กิดการสร้างผลก าไรสูงสุด 
แรงงานและทรพัยากรคนที่มีศักยภาพเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมใหด้ าเนินไปขา้งหน้า ระบบการศึกษาจึงมุ่งเน้นผลิตนักเรียนชัน้น าเพื่อรองรบักับระบบทุน
นิยมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในโรงเรียนชัน้น าอันเป็นสถาบนัที่มุ่งขดัเกลา พัฒนา สรา้ง
เอกลกัษณ์เฉพาะตัวของนักเรียนใหม้ีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงกว่ามาตรฐานของนักเรียน
จากโรงเรียนอ่ืนทั่วไปและเพื่อใหส้อดรบักับระบบทุนนิยม โรงเรียนชั้นน าจึงเป็นสถาบันที่เต็มไป
ดว้ยความเชื่อมั่นและความคาดหวังของคนในสังคมในการผลิตนักเรียนเพื่อรองรบัอุดมการณ์
ดังกล่าว จนถูกยกใหเ้ป็นตน้แบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ อีกดว้ย อีกทั้ง
นักเรียนที่ได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและส่วนใหญ่มักจะได้ท างานในองค์กรที่ให้
ผลตอบแทนเป็นรายไดสู้ง (ส านักข่าวอีไฟแนนซไ์ทย, 2562, 4 ธันวาคม)ก็ลว้นแต่เป็นผลผลิตมา
จากโรงเรียนชัน้น าทัง้นัน้ คงจะกลา่วอย่างไม่ผิดนกัว่าโรงเรียนชัน้น าเหล่านีน้ัน้รบัหนา้ที่ในการผลิต
สรา้งนกัเรียนระดบัชัน้น าอนัเป็นก าลงัของประเทศในการขบัเคลื่อนระบบทุนนิยม อย่างไรก็ดีไม่ใช่
เพียงแต่โรงเรียนชั้นน าเท่านั้นที่มุ่งผลิตสรา้งนักเรียนชั้นน า โรงเรียนขนาดเล็กก็มีจุดประสงค์
เป้าหมายอดุมการณใ์นการผลิตสรา้งนกัเรียนชัน้น าเช่นกัน เพียงแต่ดว้ยทรพัยากรทางการศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็น วุฒิการศึกษาของครูที่ไม่ตรงกับวิชาที่สอน พืน้ฐานของนักเรียน ความเอาใจใส่จาก
ผูป้กครองนัน้อาจยงัไม่เพียบพรอ้มเทียบเท่ากบับริบทของโรงเรียนขนาดใหญ่ส่งผลใหผ้ลลพัธใ์น
การผลิตนกัเรียนชัน้น าอาจไม่ตรงกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้  
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นอกจากการสรา้งนักเรียนชัน้น าจะเป็นเป้าหมายของนักเรียน ผูป้กครองและโรงเรียน
จ านวนหนึ่งแลว้ อีกประเด็นที่ตอกย า้ความส าคัญของการสรา้งนักเรียนชั้นน าในสังคมไทยคือ
ความคิดรเิริ่มจากผูท้ี่เป็นผูก้  าหนดนโยบายการศึกษาเอง เมื่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ
และคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีความคิดตอ้งการจะสรา้งโรงเรียนชัน้น าหรืออีลิทสคูล
(elite school) อันเป็นโรงเรียนที่มีแต่เด็กเก่งเด็กหัวกะทิเขา้เรียนโดยมีการคัดเลือกนักเรียนดว้ย
การสอบเขา้ 100 % เพื่อคัดกรองเด็กเก่งเขา้เรียน และการเร่งผลักดันใหม้หาวิทยาลยัชัน้น าของ
ประเทศไทย 2 มหาวิทยาลยั มีอันดับอยู่ในหนึ่งรอ้ยอันดับแรกของมหาวิทยาลยัที่ดีที่สุดของโลก 
(เดลินิวส,์ 2562, 16 สิงหาคม; รฐักร คิดการ, 2562, 28 สิงหาคม, 21) ดว้ยเหตทุี่ว่ามหาวิทยาลัย
ชัน้น านีม้ีศักยภาพพรอ้มที่สรา้งนักเรียนชั้นน าในระดับอุดมศึกษาเขา้สู่ระบบสังคมต่อไป ไม่ว่า
นโยบายหรือแนวคิดนีจ้ะถูกผลกัดนัใหป้ระสบความส าเร็จหรือไม่แต่ปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้นีย้ิ่งเป็น
สิ่งที่ยืนยันไดว้่าผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยเฉพาะผูท้ี่อยู่ในฐานะก าหนดนโยบายทิศทาง
การศึกษาก็เห็นพ้องถึงผลประโยชน์ในมิติทางดา้นเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ ที่จะไดร้บัจากการสรา้ง
นกัเรียนชัน้น าเช่นกนั กระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น าจึงไม่ไดด้  ารงอยู่อย่างเป็นอิสระดว้ยตนเอง
หากแต่มีความผกูพนัเก่ียวขอ้งกบับริบทแวดลอ้มทางวฒันธรรมอ่ืน ความสัมพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งอย่าง
แยกไม่ออกจากเรื่องของ เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมรอบดา้น รวมถึงอดุมการณห์ลกัของรฐัที่
รบัภาระในการน าพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เหล่านีล้ว้นส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการผลิต
สรา้งนักเรียนที่มีความปราดเปรื่อง เชี่ยวชาญเหนือกว่านักเรียนกลุ่ มอ่ืน ๆ ทั่วไป เพื่อน าเอา
ศกัยภาพของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนี ้ไปสรา้งประโยชนใ์หก้ับบริบททางสงัคมและรฐัเอง และยัง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนทัง้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสงัคมใหม้ีความรุดหนา้ต่อไป 
กระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น าจึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด ตรรกะ ที่เกิดจากแบบแผนการศึกษา
ของชาติเพื่อตอบสนองความตอ้งการก าลงัคนอันน าไปสู่เป้าหมายสงูสดุของระบบเศรษฐกิจแบบ
ทนุนิยม (เสน่ห ์จามรกิ, 2546) 

มุมมองและความคาดหวังของคนในสังคมที่ มีต่อระบบการศึกษานอกจากจะเป็น
เครื่องมือในการผลิตก าลงัคนและยกระดบัพฒันาคณุภาพของมนษุยอ์นัน าไปสู่การสรา้งประโยชน์
ในการด ารงชีวิตในสังคมแล้ว ระบบการศึกษายังเป็นทางเลือกของคนในสังคมที่ต้องการ
ผลตอบแทนน ามาซึ่งการยกระดับฐานะทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงคุณค่าของคนอีกด้วย 
ค่านิยมที่เกิดขึน้นีส้ะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือแม้แต่โรงเรียน
ทั่วไปนัน้ หากมีการจัดการที่มีคุณภาพก็สามารถน าพานักเรียนใหอ้ยู่ในแถวหนา้บนทางเดินทาง
การศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัและน าไปสู่การประกอบอาชีพที่มีสถานะสงูต่อไป การศึกษาจึงเป็น
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เรื่องลงทุนใหล้กูไดเ้รียนโรงเรียนดี ๆ มีคณุภาพอดุมการณใ์นการสรา้งนกัเรียนชัน้น าจึงไดส้ะทอ้น
ออกมาเป็นคติที่ว่า “เรียนใหสู้ง ๆ เก่ง ๆ จะไดเ้ป็นเจา้คน นายคน” 

นักเรียนชัน้น านับไดว้่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพ ความสามารถ ทางดา้นวิชาการอยู่ใน
ระดับเหนือกว่านักเรียนทั่วไปในระดับเดียวกันและโดยส่วนมากนักเรียนชั้นน าเหล่านีก้็จะไดร้บั
การศึกษาในโรงเรียนระดับชั้นน าดว้ยจนกล่าวไดว้่านักเรียนชั้นน าเป็นที่สุดของความยอดเยี่ยม
(the best of the best) โดยมุมมองของผู้วิจัยแล้วนอกจากเงื่อนไขที่ส่งผลให้ให้เกิดความเป็น
นกัเรียนชัน้เรียนชัน้น าที่มักถูกสงัคมเขา้ใจว่าความเป็นนักเรียนชัน้น าเกิดจากตัวของพวกเขาเอง 
ไดแ้ก่ความขยันหมั่นเพียร ความตัง้ใจในการท างานหนัก ความรบัผิดชอบ ซึ่งฐานความคิดเช่นนี ้
มาจากมุมมองที่ว่านักเรียนเองนั้นเป็นผูก้  าหนดการกระท าและมีอิสระในการท าสิ่งต่าง ๆ ดว้ย
ตวัเอง กล่าวคือมนุษยคื์อผูก้ระท าการหรือเป็นประธานของการกระท า  แต่ในมมุมองของผูว้ิจยันัน้
เห็นว่ายังมีประเด็นที่ส  าคัญเหนือไปกว่านั้นของการที่นักเรียนก้าวขึน้เป็นนักเรียนชั้นน าก็คือ
ประเด็นเรื่องของโครงสรา้งทางสังคมที่นักเรียนชั้นน ามีพืน้ฐานที่มั่นคงเป็นทุน เดิม ไม่ว่าจะเป็น
ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสงัคม การปลกูฝังเลีย้งดรูวมถึงถ่ายทอดประสบการณต่์าง ๆ จาก
ผูป้กครอง ซึ่งเหล่านีล้ ้วนมีผลต่อการยกระดับประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นน าทั้ง สิน้ ผูว้ิจัยจึง
ตอ้งการศึกษากระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น าในระบบการศึกษาไทยว่ามีกระบวนการหรือขัน้ตอน
อย่างไร นอกจากนัน้ ผูว้ิจัยมีมุมมองว่ากลุ่มของนักเรียนชัน้น าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในระดับบนของ
สังคม ซึ่งมีความได้เปรียบในสังคมเกือบทุก ๆ ดา้น และการที่โรงเรียนหรือแมแ้ต่รฐับาลมุ่งแต่
ส่งเสริมสรา้งความเป็นนักเรียนชั้นน าใหก้ับนักเรียนนั้นส่งผลอย่างไรบา้งต่อนักเรียนหรือบุคคล 
อ่ืน ๆ ในสงัคม 

ค าถามการวิจัย 
ภายใตร้ะบบการศึกษาไทยการสรา้งนกัเรียนชัน้น ามีกระบวนการอย่างไร และการสรา้ง

นกัเรียนชัน้น านัน้ไดส้ง่ผลต่อนกัเรียนผูอ่ื้นหรือบรบิทอ่ืนอย่างไรบา้ง 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย  
1. เพื่อศกึษากระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น าในระบบการศกึษาไทย 
2. เพื่อวิเคราะหผ์ลที่เกิดขึน้จากกระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น า 
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คุณค่างานวิจัย 
งานวิจัยนีมุ้่งหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาไดต้ระหนักถึงผลของการจัด

การศึกษาที่มุ่งผลิตสรา้งนักเรียนชั้นน านั้นได้ส่งผลต่อนักเรียนในด้านใดบ้าง อันน าไปสู่การ
พิจารณาอย่างถ่ีถว้นในการจัดการศึกษาของชาติใหม้ีความเหมาะสมก่อใหเ้กิดความเท่าเทียมใน
ระบบการศกึษาต่อไป 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง กระบวนการสรา้งนักเรียนชั้นน าในระบบการศึกษาไทยผูว้ิจัย
ตอ้งการที่จะตอบค าถามวิจัยว่า กระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น ามีลกัษณะเป็นเช่นไร และส่งผล
อย่างไรกบันกัเรียนบา้ง โดยผูว้ิจยัไดศ้กึษาทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งในสว่นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

ส่วนทีห่น่ึง ความสัมพันธร์ะหว่างระบบการศึกษาไทยกับทุนนิยม 
ระบบการศึกษาไทย 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ถึงแมร้ฐั
จะเปลี่ยนเป้าหมายจากการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมสู่การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจบน
ฐานการบรกิารและดิจิทลัแต่โดยรวมแลว้ตวัเลขทางเศรษฐกิจยงัคงเป็นเป้าหมายและภารกิจหลกั
ส าคญัของรฐัในการพฒันาใหเ้ติบโตขึน้และท าใหบ้รรลผุลส าเร็จ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือกลไก
ส าคัญในการผลิตก าลงัคนใหม้ีประสิทธิภาพและมีทกัษะความสามารถตามเจตจ านงของรฐัที่ตัง้
ไว ้ระบบการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้นได้เน้นการผลิตสรา้งผูเ้รียนใหม้ีความรู ้ ทักษะที่
ส  าคัญส าหรบัขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ตอ้งการพัฒนาก าลังคน ทรพัยากรมนุษย ์ที่มี
ความช านาญน าพาประเทศไปสูก่ารพฒันาในดา้นต่าง ๆ โดยมีแนวคิดแบบไหลรนิ (Tickle down) 
ที่ตอ้งการผลิตผูเ้รียนใหม้ีความสามารถสงูสดุ ความรูส้งูสดุ แลว้น าศกัยภาพนัน้ไปพัฒนาประเทศ
ใหเ้กิดความเจรญิรุง่เรืองในเมือง ซึ่งเชื่อว่าความเจรญิเหล่านัน้จะกระจายไปยงัตามชนบท แนวคิด
นีไ้ม่เพียงแต่สรา้งความต่างและช่องว่างในบริบทต่าง ๆ ใหม้ากขึน้ในสังคมแลว้ยังสรา้งค่านิยม
เรื่องการแข่งขันอย่างรุนแรงอีกดว้ย เนื่องจากผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการศึกษานั้นค่อนขา้งสูง 
โดยผลตอบแทนจากระบบการศึกษานีม้กัจะตอบแทนผูท้ี่อยู่ระดบับนของโรงเรียนเป็นโอกาสที่เปิด
กวา้งในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษารวมถึงการไดร้บัเขา้ท างานประกอบอาชีพที่ใหผ้ลตอบแทน
สูงกว่าคนอ่ืน ๆ หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว นอกจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้ว  
ผลตอบแทนทางดา้นสถานะทางสงัคมยงัส่งผลใหผู้เ้รียนที่มีความสามารถสงูมีสถานะที่เหนือกว่า
ผูเ้รียนทั่วปและผูเ้รียนกลุ่มนีม้ักเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการถูกรบัเขา้ท างานในสถาบันที่มีความ
มั่นคง ระบบการศึกษาในโรงเรียนจึงมิไดท้ าหนา้ที่ถ่ายทอดส่งผ่านความรูเ้พียงอย่างเดียวแต่ยงัได้
สรา้งความแตกต่างใหก้บัผูเ้รียนจากผลประโยชนท์าเศรษฐกิจและสถานะทางสงัคมอีกดว้ย 

อย่างไรก็ดีแมว้่าในแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นีจ้ะมี
ยุทธศาสตรท์ี่ใหค้วามส าคญัในการสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคมอันเป็น
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ปัญหาที่สั่ งสมในสังคมไทยมาแสนนาน ซึ่งรัฐได้เน้นจัดการโดยการขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ด้วยการสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา และให้ทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับสูง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ในมุมของผู้วิจัยแล้วรัฐยังคงให้ความส าคัญกับปัญหา
เศรษฐกิจเป็นหลกั วิธีคิดในการแกปั้ญหาความเหลื่อมล า้ ความไม่เสมอภาค ความไม่เท่าเทียมจึง
ยงัคงวนเวียนอยู่กบัการขาดแคลนซึ่งรายไดข้องผูเ้รียน ทุนการศึกษาที่เพียงพอ แต่ไดล้ะทิง้ปัญหา
ส าคญัเรื่องของคณุภาพการศกึษาที่มีความแตกต่างกนัอย่างมาก  

โรงเรียนชั้นน าในฐานะเป็นสถาบันทีผ่ลิตสร้างนักเรียนชั้นน า  
โรงเรียนส าหรบัชนชัน้น าและโรงเรียนชัน้น านัน้ถึงแมจ้ะมีความหมายที่แตกต่างกัน 

โดยโรงเรียนชัน้น าสื่อถึงโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงภายใตก้รอบคิดของสงัคมปัจจุบนั ส่วนโรงเรียน
ส าหรบัชนชั้นน านั้นมีความตอ้งการจะสื่อถึงโรงเรียนที่เป็นสถานที่เรียนส าหรบัชนชั้นน า แต่ใน
สังคมโดยรวมแล้วโรงเรียนชั้นน าและโรงเรียนส าหรับชนชั้นน าอาจนับได้ว่ าเป็นสิ่งเดียวกัน
เนื่องจากคนที่ไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น าสว่นใหญ่นัน้ก็เป็นชนชัน้น าดว้ยทัง้สิน้(นิธิ  เอียวศรีวงศ,์ 
2562, 26 สิงหาคม) โรงเรียนชัน้น ามีจุดเริ่มตน้ตัง้แต่การที่โรงเรียนแห่งแรกคือ โรงเรียนมหาดเล็ก
หลวงไดถู้กก่อตั้งขึน้โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างแน่ชดัในการผลิตคนที่เป็นชนชัน้น าอยู่แลว้ในสมยันัน้
อนัไดแ้ก่ ลกูหลานเจา้นายชัน้สงู เพื่อใหม้ีความรูต้ามแบบตะวนัตกคือใหส้ามารถอ่านออกเขียนได ้
ต่อมาการศึกษาในระบบโรงเรียนไดเ้ริ่มแพร่ขยายกวา้งขึน้อนัเนื่องมาจากความส าคญัในการสรา้ง
คนใหเ้ป็นทรพัยากรในการพัฒนาประเทศตามรูปแบบตะวันตกหรือทฤษฎีการพัฒนาไปสู่ความ
ทนัสมยั โรงเรียนชัน้น าจึงรบัรูปแบบจากตะวนัตกเขา้มาจดัการเรียนรูใ้หก้บัคนชัน้สงูในประเทศ มี
การน าชาวต่างชาติเป็นครูใหญ่หรือเป็นที่ปรกึษาในโรงเรียนผิดกบัโรงเรียนทั่วไป อันเป็นโรงเรียน
ส าหรบัชาวบ้านธรรมดาก็จะอาศัยผู้ที่ชาวบ้านนับถือคือพระสงฆ์เป็นผู้น าในการให้ความรูแ้ก่
นกัเรียน  

ปัจจุบนัความตอ้งการเขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น ายิ่งเพิ่มสงูขึน้ดว้ยเหตุที่คุณภาพของ
โรงเรียนในประเทศไทยที่มีความไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนชัน้น าที่ตัง้อยู่ในเขต
เมืองใหญ่กบัโรงเรียนทั่วไปในชนบท สะทอ้นใหเ้ห็นจากผลสมัฤทธิ์และคุณภาพทางการเรียนที่มี
ความแตกต่างกนัเป็นอย่างมาก เห็นไดช้ดัจากขอ้มลูจากการทดสอบPISA ในปี 2015 ไดช้ีใ้หเ้ห็น
ว่านักเรียนที่มาจากโรงเรียนในชนบทนั้นมีคะแนนวิทยาศาสตรน์้อยกว่านักเรียนในเมืองถึง 63 
คะแนนหรือเทียบเท่ากับระยะเวลาในการเรียนที่มีความแตกต่างกันถึงสองปี ความเหลื่อมล า้
ทางดา้นการศึกษานีเ้ป็นผลมาจากปัจจยัเงื่อนไขทางดา้นทรพัยากรการเรียนที่มีความแตกต่างกนั 
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รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รบัการสนับสนุนจากทางภาครัฐไม่เท่าเทียมกัน (ธัญลักษณ ์
สมัพนัธ,์ 2556) แมปั้จจุบนัจะมีการเรียกรอ้งใหร้ฐับาลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเร่งแกปั้ญหาโดย
การยกระดบัคณุภาพโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางใหม้ีคณุภาพทดัเทียมกับโรงเรียนในเมือง
(ไทยรฐั, 2562, 11 กุมภาพันธ์)แต่ดูเหมือนปัญหาดังกล่าวยังไม่ไดร้บัการแกไ้ขใหดี้ขึน้ ส่งผลให้
การเขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น าที่ไดช้ื่อว่ามีคุณภาพสงูภายใต ้ความเชื่อ และ ค่านิยมในสงัคมไทย
เป็นเรื่องที่คนในสงัคมใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนเหล่านีน้ัน้
เปรียบเสมือนการไดร้บัโอกาสอนัดีกว่าที่จะน าพามาซึ่งความส าเรจ็สูต่วัผูเ้รียน 

นอกจากนัน้การไดร้บัการศึกษาในโรงเรียนชัน้น ายังใหป้ระโยชน์อ่ืน ๆ แก่ตัวผูเ้รียน
อีกดว้ยไม่ว่าจะเป็น เกียรติยศ อภิสิทธิ์ เครือข่ายของสถานะระหว่างชนชัน้สูงดว้ยกันที่เกิดขึน้ใน
โรงเรียน โรงเรียนชัน้น าจึงนบัไดว้่าเป็นสถานศึกษาที่จดัการเรียนการสอนไดต้รงกบัความคาดหวงั
และความตอ้งการของผูป้กครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อยู่ในชนชัน้ปานกลางและชัน้สงู ดว้ย
เหตุนีโ้รงเรียนชั้นน าจึงเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปและเป็นที่นิยมของ
ผูป้กครองกลุ่มหนึ่งในสงัคมซึ่งค่อนขา้งมีฐานะและมีมมุมองทศันคติ ความเชื่อ ที่เห็นความส าคญั
กับเรื่องของการศึกษาของบุตรหลานตอ้งการใหบุ้ตรหลานของตนไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนที่ไดร้บั
การยอมรบัว่าอยู่ในระดบัแนวหนา้ของสงัคม  

อย่างไรก็ดีถึงแมว้่าในปัจจุบนัจะมีโรงเรียนชัน้น าไดถู้กก่อตัง้ขึน้อย่างหลากหลายใน
ระบบการศึกษาของไทยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนทางเลือก หรือแม้แต่การจัด
การศึกษาแบบโฮมสคูล แต่โรงเรียนชัน้น าที่ผูว้ิจัยตอ้งการศึกษานีม้ีลักษณะเฉพาะตัวที่มีความ
แตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน ๆ และมีความสัมพันธ์ในการรองรบัอุดมการณ์ของทุนนิยม ในโลกยุค
ปัจจุบันที่รฐัตอ้งท าหน้าที่เน้นการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่
สงัคมและประเทศชาติ ความจ าเป็นและความตอ้งการแรงงานหรือพลเมืองอนัคณุลกัษณะในการ
ท าใหเ้ป้าหมายบรรลผุลดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่รฐัตอ้งเขา้ควบคมุก ากบัรวมถึงสนบัสนุนใหเ้กิดเป็น
พลเมืองที่สามารถสรา้งประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์ของรฐั ระบบการศึกษาโดยเฉพาะ
โรงเรียนชัน้น านอกจากจะเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากการแพร่ขยายอ านาจเศรษฐกิจแลว้ยงัมีหนา้ที่
ประหนึ่งคอยรบัใชท้นุนิยมเพื่อสรา้งชนชัน้น า (เสน่ห ์จามริก, 2546) ผลิตผูเ้รียนหรือนกัเรียนชัน้น า
ในแบบที่รฐัและทุนนิยมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตอ้งการ ผ่านการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสงัคมที่
ตอ้งการออกไปสู่ระบบโรงเรียนที่รฐัสามารถก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงของรฐัเอง โรงเรียน
ชัน้น าจึงเป็นโรงเรียนที่มีระบบการแข่งขันคัดเลือกผูท้ี่มีลกัษณะเหมาะกับการเป็นนักเรียนชัน้น า
และน านกัเรียนไปพฒันาต่อยอดเพิ่มศกัยภาพทกัษะความรูใ้หเ้ป็นไปในแบบที่รฐัตอ้งการ ทุนนิยม



  9 

จึงเป็นอดุมการณท์ี่สรา้งนกัเรียนชั้นน าในแบบรฐัตอ้งการ โดยมีการแบ่งชัน้แบ่งแยกและแข่งขนัใน
การสรา้งคนและใหผ้ลตอบแทนอย่างดีกบัผูท้ี่มีคณุลกัษณะเป็นอย่างที่รฐัตอ้งการ  ดงันัน้โรงเรียน
ชัน้น าที่ผูว้ิจัยศึกษานีจ้ึงมิใช่โรงเรียนที่มีเป็นสถาบนัของผูเ้รียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นโรงเรียนที่สอดรบักบัอดุมการณแ์ละความตอ้งการของรฐัที่ขบัเคลื่อนระบบ
สงัคมแบบทนุนิยมดว้ย 

ส่วนทีส่องสนามทางการศึกษาในฐานะสนามทางวัฒนธรรมทีผ่ลิตสร้างนักเรียนชั้นน า 
สิ่งที่ก่อรูปสรา้งขึน้ให้เกิดเป็นโรงเรียนนั้น มิไดพ้ิจารณาเฉพาะด้านการเรียนการสอน

ภายในหอ้งเรียน หรือตวัวตัถอุาคารที่แสดงบ่งบอกถึงความเป็นโรงเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่
โรงเรียนนับได้ว่าเป็นสนามหรือพื ้นที่หนึ่งที่ซ้อนทับอยู่ในพื ้นที่ทางสังคมอันประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบต่าง ๆ อาทิกฎระเบียบ ประเพณี วฒันธรรม พิธีกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเขา้แถวเคารพ
ธงชาติ ตารางเวลา ชื่อเสียงของโรงเรียน เหลา่นีซ้ึ่งลว้นแลว้แต่มีส่วนสรา้งเสรมิก่อใหเ้กิดความเป็น
สถาบนัหรือโรงเรียนขึน้มา องคป์ระกอบดงักล่าวไม่ไดถู้กสรา้งขึน้มาเพื่อใหน้กัเรียน ครูหรือผูท้ี่อยู่
ในพืน้ที่ปฏิบติัตามเท่านัน้ แต่ความสมัพันธ์ระหว่างสถาบัน กฎ และ ปฏิบัติการนัน้ไดผ้ลิตสรา้ง
และมีอ านาจในการแบ่งชัน้โรงเรียนออกเป็นระดบัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชัน้น า โรงเรียนทั่วไป 
โรงเรียนห่างไกลชนบท โรงเรียนจึงนบัไดว้่าเป็นพืน้ที่ที่มีความสมัพนัธใ์นรูปแบบของอ านาจรว่มอยู่
ดว้ย ความสมัพนัธรู์ปแบบอ านาจนีแ้สดงออกมาตัง้แต่การคดัเลือกผูท้ี่จะเขา้มามีส่วนร่วมในพืน้ที่ 
โดยอ านาจที่แสดงใหเ้ห็นไดช้ัดเจนภายในโรงเรียนชัน้น าก็คือการที่โรงเรียนชัน้น ามีความตอ้งการ
รบันกัเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีลกัษณะเฉพาะที่โรงเรียนตอ้งการเพื่อสนองตอบต่อประโยชนข์องโรงเรียน
ชัน้น าเองและขดัขวางไม่ใหน้ักเรียนที่มีลกัษณะที่ไม่ตรงตามที่โรงเรียนชัน้น าตอ้งการนัน้สามารถ
เขา้มารบัการศึกษาไดห้รือถึงแมว้่าจะมีนกัเรียนบางส่วนอนัมีลกัษณะไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
โรงเรียนชัน้น าสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเขา้รบัการศึกษาในโรงเรียนชัน้น าได ้แต่นักเรียนเหล่านัน้ก็
อาจตอ้งพบกับความยากล าบากในการมีส่วนร่วมในสถาบนัชัน้น าไม่ว่าจะเป็นดา้นวิชาการ การ
เรียน การปรบัตัว ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและความสมัพันธ์ระหว่างครูผูส้อน ความสัมพันธ์
ของอ านาจภายในสนามนีย้งัไดจ้ดัต าแหน่งของผูเ้รียนภายในโรงเรียนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามแต่
ทรพัยากรและคณุลกัษณะที่ผูเ้รียนถือครองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชัน้น า เด็กหลงัหอ้ง เด็กกิจกรรม 
เพียงแต่นักเรียนชัน้น าเป็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่โรงเรียนตอ้งการผลิตสรา้งและรกัษาไวส้่งผลความ
สนใจและความส าคญันัน้มกัตกไปอยู่กบันกัเรียนชัน้น า สว่นนกัเรียนหลงัหอ้งเป็นผูเ้รียนกลุ่มอื่น ๆ 
ที่ถูกจัดวางไวใ้นพืน้ที่หนึ่งของโรงเรียนนั้นไม่ได้ถูกพิจารณาให้ความส าคัญอย่างเท่าเทียม ยิ่ง
นกัเรียนชัน้น ามีความส าคญัมากย่ิงขึน้เท่าไร งบประมาณการสนบัสนุนจากนโยบาย การเอาใจใส่
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ดูแลและฝึกฝนจากฝ่ายปฏิบัติก็ยิ่งทุ่ม เทใส่ใจไปกับนักเรียนระดับบนเท่านั้น ส่งผลให้ความ
แตกต่างความเหลื่อมล า้ระหว่างนักเรียนชัน้น ากับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ยิ่งเพิ่มขึน้ ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้
มโนทัศนส์นามของ ปิแอร ์บูดิเยอรเ์นื่องจากมีความเหมาะสมและมโนทัศนส์นามนีย้ังพิจารณา
องคป์ระกอบความสมัพนัธข์องปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้อย่างรอบดา้นทัง้โครงสรา้งที่อยู่ในโรงเรียน
ชัน้น าและทรพัยากร ภูมิหลงัของนกัเรียนชัน้น าซึ่งลว้นแต่มีส่วนก่อใหเ้กิดปฏิบติัการสรา้งนกัเรียน
ชั้นน าขึ ้น  พื ้นที่ ในโรงเรียนชั้นน าจึงเปรียบเป็นสนามทางวัฒนธรรมย่อย  ๆ สนามหนึ่ ง
(subfield)ของมโนทศันด์งักลา่ว  

โรงเรียนชั้นน าในมโนทัศนส์นามของบูดิเยอร ์
ส าหรบับดิูเยอรเ์พื่อที่จะเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างคนหรือการพยายามที่จะอธิบาย

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสังคม การศึกษาแค่ค าพูดกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึน้
เพียงอย่างเดียวนัน้ยังไม่เพียงพอ แต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งศึกษาพืน้ที่ทางสังคมอย่าง
ลึกซึง้ อนัเป็นพืน้ที่ที่เกิดการปฏิสมัพันธ ์การแลกเปลี่ยนและเป็นพืน้ที่ที่เหตกุารณไ์ดอุ้บติัขึน้ดว้ย 
(Bourdieu, 2005, 148) พืน้ที่ทางสงัคมนีไ้ดถ้กูเรียกว่า field หรือ สนาม 

ภายใต้พื ้นที่ทางสังคมอันกว้างใหญ่ (social space) ประกอบด้วยสนามต่าง ๆ
มากมาย เช่น สนามการเมือง สนามการศึกษา สนามศิลปะ สนามวิทยาศาสตร ์ สนามสื่อ สนาม
กฎหมาย ฯลฯ (Hilgers & Mangez, 2015) ภายในสนามต่าง ๆ นีป้ระกอบไปดว้ยสองส่วนที่ควบคู่
กนัคือ พืน้ที่ทางโครงสรา้งอนัไดแ้ก่ ระบบ กฎ ต่าง ๆ และทุน (capital) อันเป็นความสมัพันธข์อง
ระหว่างต าแหน่งของตัวแสดงกับรูปแบบของอ านาจ(power) (Bourdieu, 1993a) การที่จะเขา้ใจ
มโนทัศน์ สนาม นั้นควรจะต้องพิจารณาว่าสนามมีลักษณะที่ เป็นพลวัต มีความลื่นไหลอยู่
ตลอดเวลามากกว่าจะเป็นพืน้ที่หรือสิ่งของที่หยุดนิ่ง เนื่องจากว่า สนาม นั้นไม่ได้เกิดขึน้อย่าง
ง่ายดายผ่านการสรา้งกฎเกณฑจ์ากสถาบนัต่าง ๆ เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มโนทศันส์นามนีเ้ป็น
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ที่ เกิดขึน้ระหว่าง กฎ สถาบัน และ ปฏิบัติการทางร่างกาย (Webb, 
Schirato, & Danaher, 2002) นอกจาก สนาม จะเป็นอาณาบริเวณย่อย ๆ ของพืน้ที่ในสงัคมแลว้ 
บูดิเยอรย์งัใชม้โนทัศน ์สนาม นีโ้ดยมีจุดประสงคส์องขอ้หลกัคือ หนึ่งเพื่อที่จะเขา้ใจหรือระบุบอก
ต าแหน่งแห่งที่ หรือจุดยืนทางสังคม(position)ของตัวแสดง และสองคือแสดงให้เห็นถึ ง
ความสมัพนัธท์ี่ขึน้กบัโครงสรา้งทางสงัคม (structural) ที่เป็นเครือข่ายของพืน้ที่ที่มีการต่อสูช้่วงชิง
ทนุกนั (ไชยรตัน ์เจรญิสินโอฬาร, 2558, 108) 

แพทรีเซียทอมสนั ไดอ้ธิบายและเปรียบเปรยมโนทัศน ์สนาม ของบูดิเยอรก์ับสนาม
ฟุตบอลไวน้่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในสนามฟุตบอลนัน้ไดม้ีการแบ่งสนามออกเป็นบริเวณส่วน
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ต่าง ๆ เช่น บริเวณผู้รักษาประตู กองหลัง กองกลาง กองหน้า ผู้เล่นแต่ละคนจะมีต าแหน่ง
เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันโดยแต่ละต าแหน่งนั้นจะมีวิธีการเล่นและเทคนิคที่แตกต่างกัน ขณะที่
ก าลงัเลน่ฟตุบอลนัน้ถึงแมผู้เ้ลน่จะมีความรูส้กึที่เป็นอิสระในการเลน่ฟตุบอล แต่ในขณะเดียวกนัผู้
เล่นแต่ละคนในสนามจะถูกควบคมุไปดว้ยวิธีการเล่น กฎ กติกา แบบแผนของเกมฟุตบอลไปดว้ย 
มโนทัศนส์นามมีลกัษณะที่เหมือนกบักีฬาฟุตบอลก็คือมีขอบเขตของสนามที่แน่นอน และภายใน
สนามเองนัน้ไดถู้กแบ่งออกเป็นฝ่าย (division) ต่าง ๆ ที่ประกอบไปดว้ยต าแหน่งที่ยึดครองโดยตวั
แสดงหรือผูก้ระท าทางสงัคม (socialization agent) (Thomson, 2008, 68) ตวัแสดงที่อยู่ในสนาม
นีจ้ะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกนัเพื่อรกัษาต าแหน่ง พฒันาต าแหน่งของตวัเองรวมถึงหาวิธีในการรบั
เอาประโยชนจ์ากต าแหน่งที่ตวัเองถือครองอยู่ ตวัแสดงทางสงัคมนีเ้ป็นสิ่งที่บูดิเยอรส์นใจศึกษาใน
ขอบข่ายที่มากกว่าจะเป็นเรื่องของอัตวิสัย (subject) เนื่องจากบูดิเยอรเ์ชื่อว่าบุคคลในสงัคมนั้น
ไม่ไดม้ีความเป็นอิสระที่มีส  านึกรูคิ้ดโดยสมบูรณ ์และในขณะเดียวกันบุคคลนัน้ก็ไม่ไดม้ีลกัษณะ
เป็นวัตถุวิสยั (object) ที่ถูกกระท าจากโครงสรา้งทางสงัคมแต่เพียงถ่ายเดียวเช่นกัน ดว้ยความ
ที่บูดิเยอรน์ั้นตอ้งการที่จะขจัดปัญหา ทวิลักษณ์ (dualism) อันเป็นความขัดแยง้ของคู่ตรงขา้ม
ระหว่างความคิดแนวโครงสรา้งนิยม (structuralism) และแนวคิดที่มองว่าตัวแสดงมีความเป็น
อิสระ (free agent) ตัวแสดงของบูดิเยอรน์ั้นจึงเป็นผู้ที่ทั้งรูคิ้ดมีอิสระแบบไม่สมบูรณ์และไดร้บั    
การขัดเกลาหรือปรบัแต่งจากโครงสรา้งดว้ยไปพรอ้ม ๆ กัน นอกจากคุณลักษณะของตัวแสดง
แลว้บูดิเยอรม์ิไดห้มายความว่าทุกคนสามารถเป็นตัวแสดงหรือผูก้ระท าการไดแ้ต่ตัวแสดงหรือ
ผูก้ระท าการหมายถึงปัจเจกเฉพาะผูท้ี่มียุทธศาสตรห์รือความสามารถในการน าทุนที่มีอยู่มาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถมียุทธวิธี “เล่น” กบักฎเกณฑ ์โครงสรา้ง ขอ้ก าหนดหรือระเบียบ
สงัคมเท่านัน้จึงมีสถานะเป็นผูก้ระท าการ (ไชยรตัน ์เจรญิสินโอฬาร, 2558, 120)  

ภายในแต่ละสนามนั้นมีลักษณะความจ าเพาะเจาะจง มีกฎและมีวิธีการเล่นใน
สนามที่แตกต่างกนั สนามในโรงเรียนชัน้น าก็เช่นกนั มีลกัษณะของกฎรวมถึงวิธีการเล่นที่แตกต่าง
จากสนามของโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ อย่างสิน้เชิง ตัวแสดงที่จะสามารถเขา้
ไปอยู่ในสนามใดสนามหนึ่งไดน้ั้นก็จะตอ้งมีทรพัยากรในระดับที่สอดคลอ้งกับที่สนามนั้น ๆ ได้
ก าหนดไว ้เช่น สนามของโรงเรียนชัน้น านัน้ตอ้งการตัวแสดงที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสถานะ
ทางสังคมที่ค่อนขา้งสูง หลังจากที่ตัวแสดงสามารถเขา้ไปอยู่ในสนามแลว้ก็จะถูกวางต าแหน่ง
อาศัยทรพัยากรที่ตัวแสดงครอบครองเช่น ฐานะ การศึกษาของครอบครวั ความสามารถ ชนชั้น 
เป็นตวัก าหนด การจดัวางต าแหน่งของตวัแสดงนีน้ัน้ท าใหต้วัแสดงที่มีปรมิาณทรพัยากรต่าง ๆ ใน
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ระดบัใกลเ้คียงกนัอยู่ในบริเวณต าแหน่งที่ใกลช้ิดกนัเกิดเป็นกลุ่มของตวัแสดงในสนามโรงเรียนชัน้
น าขึน้มา เช่น กลุม่นกัเรียนชัน้น า กลุม่เด็กเรียน กลุม่เด็กกิจกรรม หรือกลุม่เด็กหลงัหอ้ง 

แต่ละตัวแสดงที่อยู่ในสนาม เปรียบไดก้ับผูแ้ข่งขันหรือผูเ้ล่นแต่ละคนในสนามแข่ง
กีฬาฟุตบอลที่มีต าแหน่งในการเล่นที่แตกต่างกัน โดยตัวแสดงนั้นจะเป็นทั้งผูท้ี่ก  าหนดต าแหน่ง
(positioning)ของตวัเองและถูกวางต าแหน่ง(positioned)ไวใ้นสนามดว้ย (Bourdieu, 1991, 215) 
โดยต าแหน่งของตัวแสดงนั้นขึน้อยู่กับทรพัยากรหรือทุนต่าง ๆ ที่ตัวแสดงครอบครองอยู่ ทั้งตัว
แสดงและผูเ้ลน่ฟุตบอลตอ้งเรียนรูเ้รื่องกฎ วิธีการเล่น มีการฝึกฝนทกัษะ และรูจ้กัใชก้ลยุทธใ์นการ
เลน่ ซึ่งมีความจ าเพาะเจาะจงของแต่ละสนาม ภายในสนามนัน้ตวัแสดงยงัตอ้งพยายามใชก้ลยทุธ์
ต่าง ๆ ในการที่จะรกัษา (maintain) และพัฒนา (improve) ต าแหน่งของตนเองไว ้ส่งผลใหผู้ท้ี่ถือ
ครอบครองทนุสอดคลอ้งตามที่สนามตอ้งการมาก และรูจ้กัใชก้ลยุทธท์ี่สอดคลอ้งกบักฎของสนาม
จะมีความไดเ้ปรียบอย่างยิ่ง สนามจึงเป็นที่ตัง้ของการต่อสูท้ี่ตัวแสดงนั้นมุ่งมั่นใหไ้ดม้าซึ่งทุนใน
รูปแบบต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อต าแหน่งและสถานะของตัวแสดงในโครงสรา้งของสงัคม  (Costa & 
Murphy, 2015, 7) และสนามเป็นพืน้ที่ของการแข่งขันอันรุนแรงที่ซึ่งมีความไม่เท่าเทียมในการ
เขา้ถึงหรือไดม้าซึ่งทนุ (Rowolle & Lingard, 2013) 

การแข่งขันแย่งชิงทุนภายในสนามนีส้ามารถอธิบายไดโ้ดยปรากฏการณ์ที่อยู่ในรูป
ของการผลิตซ า้ (reproduction) และการเปลี่ยนถ่าย (transformation) ของทุน โดยตัวแสดงจะ
ปรบัเปลี่ยนความคาดหวงัที่ตัง้ไวใ้หส้อดรบักับทุนและต าแหน่งภายในสนามที่ตวัแสดงนัน้คิดว่ามี
แนวโนม้ที่จะประสบผลส าเร็จ จนเกิดเป็นขอ้ปฏิบติัที่ถูกจ ากดัขึน้มา (practical limitation) ท าให้
ตวัแสดงแทนนัน้เมื่อพิจารณาถึงทุนต่าง ๆ ที่ตวัเองครอบครองเกิดความรูส้ึกยอมรบัและรูส้ึกพอใจ
กบัต าแหน่งของตวัเองที่อยู่ในสนามนัน้ ก่อใหเ้กิดการผลิตซ า้ขึน้ในสงัคม ยกตัวอย่างเช่น ภายใน
สนามการศกึษา ตวัแสดงที่อยู่ในสนามเมื่อพิจารณาถึงทุนต่าง ๆ ที่ตวัแสดงครอบครอง เช่น ฐานะ
การเงิน พืน้ฐานครอบครวั เครือข่ายทางสงัคม ชนชั้น และ เกียรติยศ ชื่อเสียง อ านาจ และอ่ืน ๆ 
หากตัวแสดงที่มีทุนนอ้ยและไม่สอดรบักบัความตอ้งการของสนามการศึกษา ก็จะมีประสิทธิภาพ
ในการแข่งขนันอ้ย ไม่สามารถพฒันาต าแหน่งของตวัเองภายในสนามการศกึษาได ้ตวัแสดงนัน้จึง
จบลงที่ตวัแสดงมีความพอใจกบัต าแหน่งที่ตัวแสดงถูกวางไวอ้ยู่แลว้เนื่องจากมีขอ้จ ากดัทางดา้น
ทุน อย่างไรก็ดีใช่ว่าตัวแสดงที่มีทุนน้อยนี ้จะไม่มีความพยายามที่แข่งขันในสนามเสียทีเดียว 
เนื่องจากตัวแสดงยังมีกลยุทธ์ที่น ามาใชใ้นการเขา้แข่งขันภายในสนามนีด้ว้ย กลยุทธ์ที่ใชน้ัน้จะ
เป็นลกัษณะของการเปลี่ยนถ่ายทุนหรือทรพัยากรต่าง ๆ ที่ตัวแสดงครอบครองไวใ้หอ้ยู่ในรูปของ
ทุนอ่ืน ๆ และตวัแสดงที่อยู่บนสนามเดียวกนัแต่มีต าแหน่งแตกต่างกนัจะใชก้ลยุทธใ์นการแข่งขัน
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ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ครอบครวัในชุมชนอพยพที่พยายามใช้ทุนและทรพัยากรต่าง  ๆ 
ทัง้หมดลงไปที่การศึกษาของลูกๆเพื่อที่จะยกต าแหน่งของตัวเองในพืน้ที่สงัคมใหสู้งขึน้ บูดิเยอร์
กล่าวว่าการศึกษาเป็นสนามหนึ่งที่มีการผลิตซ า้ในตัวเองมากกว่าสนามอ่ืน ๆ เนื่องจากผูท้ี่อยู่ใน
ต าแหน่งที่ครอบง าสังคมหรือชนชั้นน าในสนามนั้นไดค้รอบครองความไดเ้ปรียบทางสังคมและ
เศรษฐกิจ จนเป็นผู้ที่รบัผลประโยชน์จากระบบของโรงเรียนอย่างมาก จุดมุ่งหมายของระบบ
โรงเรียนจึงเป็นไปเพื่อผลิตและรกัษาชนชัน้น าไว ้ 

ทุนในสนามของโรงเรียนชั้นน า 
มโนทัศนเ์รื่อง ทุน นั้นได้รบัความสนใจจากนักวิชาการเป็นจ านวนมาก  ทุน จึงถูก

ศกึษาดว้ยมมุมองและการตีความที่หลากหลายท าใหเ้รื่อง ทุน ไม่ไดม้ีความหมายตายตวัแน่นิ่งแต่
ความหมายนัน้เกิดจากผูใ้หค้วามสนใจในเรื่องทุนจะน าไปใชใ้นบริบทต่าง ๆ  ในการมองวิเคราะห์
เรื่องราวปรากฏการณใ์นสงัคม 

ค าว่าทุน หรือ capital นั้นมีรากศัพท์มาจากค าว่า capita ในภาษาลาติน โดย
หมายความถึง หัว ของสตัวเ์ลีย้งในไร่ในนา เช่นวัว โดยจ านวนหัวของสตัวน์ัน้มีความง่ายต่อการ
นบัและใครที่มีหวัมากก็คือมีสตัวม์าก นยัหนึ่งก็คือมีจ านวนสตัวท์ี่สามารถสรา้งผลผลิตใหก้บัผูเ้ป็น
เจา้ของ ไม่ว่าจะเป็น น า้นม หนัง เนือ้ แรงงาน มากตามขึน้ไปดว้ย capit หรือหัวของสัตวจ์ึงสื่อ
ความถึงระดับทรพัยส์ินของผูท้ี่ถือครอง (ไสว บุญมา, 2555, 123) ปัจจุบนัในยุคระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม capitalism ที่เงินถูกใชเ้ป็นสื่อกลางในการซือ้ขายแลกเปลี่ยน เงินจึงคือทุนที่ส  าคัญ
ในการแปรเปลี่ยนใหเ้ป็น แรงงาน เครื่องจกัร เพิ่มความมั่งคั่งใหก้ับผูท้ี่ถือครอง เงินหรือทุนจึงเป็น
สญัลกัษณแ์สดงถึงฐานะของคนในยคุปัจจบุนัไม่ต่างจากจ านวนหวัสตัวใ์นสมยัก่อน 

อย่างไรก็ตามในทางวิชาการโดยเฉพาะดา้นสังคมวิทยา ทุน ไม่ไดจ้ ากัดอยู่แค่เงิน
หรือสิ่งของที่จับตอ้งไดห้รือสะสมเพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง แสดงฐานะใหแ้ก่ผูถื้อครองไดเ้ท่านัน้แต่ทุน
ไดถู้กใชแ้ละใหค้วามหมายในการอธิบายปรากฏการณต่์าง ๆ ในสงัคมอย่างแตกต่างกนัดว้ย โดย
ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างเรื่องมโนทศันท์นุในมมุมองของนกัคิดเป็นต่อไปนี ้

ทุนของ Karl Marx 
คารล์ มารก์ซ์ เป็นนักคิดอีกคนหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องทุน แม้ว่าก่อนมารก์ซ์จ ะ

เสียชีวิตลงในปี 1883 ค าท านายของมารก์ซใ์นเรื่องการต่อสูอ้ันยิ่งใหญ่ระหว่างชนชั้นที่จะจบลง
ดว้ยชยัชนะของชนชัน้กรรมกรที่มีต่อนายทุน และระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตท์ี่จะเขา้มาแทน
ทนุนิยมนัน้ยงัไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึน้ แต่ทฤษฎีแนววิพากษ์ของมารก์ซท์ี่ส  าแดงใหเ้ห็นถึงความรา้ย
กาจของระบบทุนนิยมอนัเปรียบเสมือนระบบของอ านาจ (system of power) ที่ท าใหม้นษุยแ์ปลก
แยกจากงานที่ตวัเองสรา้งสรรคข์ึน้และแปลกแยกจากมนุษยด์ว้ยกันในที่สดุ นอกจากนัน้ทุนนิยม
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ยงัลดทอนความเป็นมนุษยล์งเนื่องจากมนุษยห์รือแรงงานนัน้เป็นผูท้ี่ผลิตสรา้งสรรคส์ินค้าต่าง ๆ 
ขึน้มาเองแต่คุณค่ากลบัไม่ไดอ้ยู่กับตวัมนุษย ์หากแต่กลบัไปอยู่ที่ผลผลิตจากแรงงานก็คือสินคา้ 
ท าให้สินค้ากลับกลายเปลี่ยนเป็นคุณค่าแทนที่มนุษย์ (สุรพงษ์ ชัยนาม, 2553) นอกจากนั้น
ประโยชนแ์ละส่วนต่างส่วนเกินยังตกเป็นของกลุ่มนายทุนอีก ยิ่งบุคคลใดมีทุนมากก็ยิ่งสามารถ
เอาเปรียบกดขี่จากคนอ่ืน ๆ ในสงัคมไดม้ากขึน้เท่านัน้ 

ทุนส าหรับมาร์กซ์นั้นไม่ ได้อยู่ ในรูปแบบของเงินที่ตายตัวเพื่ อใช้ซื ้อหรือ
แลกเปลี่ยนสินคา้ แต่ทุนเป็นความสัมพันธ์ในกระบวนการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนจากเงินตราให้
กลายเป็นสินค้าและน าสินค้าเปลี่ยนกลับไปเป็นเงินตราที่มูลค่ามากขึน้กว่าเดิม โดยผู้ที่ เป็น
นายทุนหรือเจา้ของมูลค่าเงินที่เพิ่มขึน้ไดร้บัเอาส่วนเกินตรงนีไ้ป นายทุนนัน้ไม่เพียงแต่แสวงหา
ส่วนต่างเพียงครัง้คราวเท่านั้นแต่จะพยายามหาส่วนต่างก าไรเหล่านีอ้ย่างไม่มีสิน้สุดเพื่อสรา้ง
ความมั่งคั่งใหก้บัตวัเอง การเริ่มตน้ของการกดขี่เอารดัเอาเปรียบขูดรีดดังกล่าวนีน้ัน้มีมาเนิ่นนาน
ตัง้แต่ก่อนที่ระบบทุนนิยมจะเริ่มตน้ขึน้เสียอีก โดยเริ่มจากที่มนุษยน์ัน้ไม่มีความสมบูรณพ์รอ้มไป
เสียทุกอย่าง ไม่สามารถท างานทุกอย่างไดด้ว้ยเพียงคนเดียว จึงตอ้งอาศยัการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม
และมีการแลกเปลี่ยนผลผลิตเพื่อความอยู่รอด การน าสินคา้ที่ตนผลิตไดไ้ปแลกเปลี่ยนเป็นเงินแลว้
น าเงินไปซือ้สิน้คา้ที่ตนเองไม่สามารถผลิตไดเ้ป็นกระบวนการ “ขายเพื่อซือ้” ที่ไม่ก่อใหเ้กิดสว่นต่าง
ใด ๆ ถึงแมเ้งินที่เหลือจากการซือ้สามารถเก็บน ามาสะสมไดแ้ต่ก็ไม่ท าใหมู้ลค่าของเงินเพิ่มขึ ้น 
กระบวนการแลกเปลี่ยนแบบ ขายเพื่อซือ้ จึงสิน้สดุลง แต่ส าหรบักระบวนการอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า 
“ซือ้เพื่อขาย” นัน้ คือการที่มีกลุ่มนายทุนซึ่งถือว่าเป็นชนชัน้ที่มีทนุมากกว่าคนอ่ืน ๆ ในสงัคมไดน้ า
เงินตราซือ้สิ่งต่าง ๆ แต่ไม่ไดส้  าหรบัเพื่อการบริโภคเฉกเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่กลบัน าสินคา้ตัว
เดียวกันกับที่ซือ้มานัน้ไปขายแลว้เอาส่วนต่างจากราคาที่ขายนัน้ ซึ่งก็มากกว่าราคาที่วางขายอยู่
ตามทอ้งตลาด เกิดเป็นการเอารดัเอาเปรียบจากส่วนต่างนีข้ึน้  เงินตรา แรงงาน หรือเครื่องจักรที่
อยู่ในกระบวนการในลักษณะที่ก่อให้เกิดส่วนต่างนี ้ถูกเรียกว่า “ทุน” และกระบวนการนั้นได้
หมนุเวียนด าเนินต่ออย่างไม่หยดุยัง้ยิ่งสรา้งความมั่งคั่งใหก้บันายทนุยิ่งขึน้  

ทุนของ Robert D. Putnam 
Robert D. Putnam เป็นนักวิชาการชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะงาน

การศึกษาของพตุนมัที่ชื่อว่า Making democracy work ไดศ้ึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มี
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศอิตาลีว่าเหตุใดพืน้ที่ทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลีนัน้ประชาชนถึงไดม้ีส่วนร่วมดังกล่าวค่อนขา้งมากต่างจากประชาชนในพืน้ที่อ่ืน  ๆ พุตนัม
อธิบายว่าสิ่งส าคญัที่ท าใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการจดัการต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพ
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ในสังคมก็คือทุนทางสังคม (social capital) โดยพุตนัมได้ให้ความหมายทุนทางสังคมคือ
ทรพัยากรที่เกิดจากประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของคนในสังคมกับกลุ่มต่าง  ๆ อันก่อให้เกิด
ความคุน้เคย ความร่วมมือกบับุคคลอ่ืน ๆ จนท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นซึ่งกนัและกนัและน าไปสู่การ
รว่มมือเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ (อภิชาติ การกิาญจน,์ 2542) ทนุทางสงัคมของพตุนมัมีลกัษณะเป็น
สินทรพัยส์าธารณะ (public property) ที่ใหป้ระโยชนต่์อคนในสังคมร่วมกัน สมาชิกในสังคมมี
ส่วนส าคญัในการท าใหทุ้นสะสมเพิ่มขึน้หรือลดลงซึ่งตรงกนัขา้มกบัสินทรพัยส์่วนบุคคล (private 
property) ที่ให้ประโยชน์เฉพาะแต่ปัจเจกที่เป็นผู้ถือครองสินทรพัย์เท่านั้น โดยองค์ประกอบที่
ก่อใหเ้กิดทุนทางสงัคมนัน้มีอยู่ 3 ประการดว้ยกันคือ ความไวเ้นือ้เชื่อใจ(Trust)  บรรทัดฐานการ
เกือ้กูลกนั (norm of reciprocity) และเครือข่าย (network) (Putnam, 1995) เหลา่นีเ้ป็นสิ่งที่ท าให้
สังคมขับเคลื่อนด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ ยิ่งสังคมใดมีทุนทางสังคมมากก็ยิ่งเป็นสังคมที่มี
ประสิทธิภาพมาก การเพิ่มขึน้ของทุนทางสงัคมท าไดโ้ดยการที่คนในสงัคมใชส้่วนประกอบต่าง ๆ 
ของทนุเหลา่นี ้ยิ่งใชม้ากขึน้เท่าไหรท่นุก็ย่ิงเพิ่ม สงัคมก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึน้เท่านัน้ 

ความไว้เนือ้เชื่อใจ 
ความไวเ้นือ้เชื่อใจคือความเชื่อมั่นในตัวผูอ่ื้นว่าจะซื่อสัตยต่์อกัน เชื่อมั่นกัน ถ้า

สงัคมใดที่มี trust สูงคนในสังคมจะเกิดภาวะความรูส้ึกที่ปลอดภัยคุน้เคย นอกจากความไวเ้นือ้
เชื่อใจในผูอ่ื้นในสงัคมแลว้ trust ยงัครอบคลมุถึงความไวเ้นือ้เชื่อใจของตนเองที่มีต่อสงัคมดว้ย คือ
เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองกระท า ช่วยเหลือสังคมในเรื่องดี  ๆ แล้วจะได้รับผลตอบแทน (reward) 
กลับคืนมา พุตนัมได้ยกตัวอย่างของ trust ในชุมชนเกษตรที่มีการเอาแรง หรือลงแขกที่ซึ่ง
เกษตรกรหรือชาวนามีความไวเ้นือ้เชื่อกนั ใหย้ืมเครื่องไมเ้ครื่องมือ หรือขอยืมแรงจากคนในชุมชน
ในการท าเกษตร แลว้ผูท้ี่ขอยืมเครื่องมือหรือแรงงานนั้นจะตอ้งน ามาใชคื้นให้ในภายหลงั ท าให้
งานของตนนัน้ส าเร็จลลุ่วงดว้ยดีโดยใชเ้ครื่องมือและแรงกายนอ้ยกว่าการท าคนเดียวโดยไม่พึ่งพา
ใครเป็นอย่างมาก 

บรรทัดฐานการเกือ้กูลกัน 
บรรทดัฐานการเกือ้กูลกนัเป็นทนุทางสงัคมอย่างหนึ่งที่หมายถึงการช่วยเหลือกนั

ของคนในสงัคมและต่างตอบแทนผลประโยชนซ์ึ่งกันและกนั โดยการเกือ้กูลกนันีจ้ะเป็นส่วนท าให้
สงัคมมีความเขม้แข็ง(stability)มากขึน้ โดยพุตนัมไดแ้บ่งบรรทัดฐานการเกือ้กูลกันออกเป็นสอง
ชนิดคือ การเกือ้กูลกนัแบบเท่าเทียม (balanced reciprocity) คือการแลกเปลี่ยนการช่วยเหลือกนั
และกันภายใตบ้ริบทคือระยะเวลาเดียวกันหรือพรอ้มกันและสิ่งของที่แลกเปลี่ยนนัน้มีคุณค่าเท่า
เทียมกันการช่วยเหลือกเกือ้กูลอีกชนิดหนึ่งก็คือ การเกือ้กูลกันแบบแพร่กระจาย (generalized 
หรือ diffused reciprocity) เป็นความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือกันที่ท าอย่าง
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บริสุทธิ์ใจ(altruism)โดยค านึงถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  ไม่ได้เป็นไปโดยหน้าที่หรือค านึงถึงความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบในการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือ แต่คนในสงัคมมีความคาดหวงัถึงประโยชน์
ที่จะไดร้บักลบัคืนมาในอนาคต การช่วยเหลือเกือ้กูลกันแบบแพร่กระจายนีเ้ป็นส่วนส าคัญยิ่งใน
การผลิตใหส้งัคมมีทนุทางสงัคมสงูขึน้  

เครือข่าย ทีเ่ชื่อมสังคมเข้าไว้ด้วยกัน 
ความร่วมมือร่วมใจกันโดยธรรมชาติเป็นส่วนในการก่อให้เกิดทุนทางสังคม 

เครือข่ายทางสงัคมเริ่มจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ
ร่วมกัน ท าให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน เมื่อคนในสังคมมีส่วนร่วมกันมากขึน้ จึงท าให้ความ
ไวว้างใจไดถู้กส่งต่อและแพร่กระจายในกลุ่มสงัคมอย่างรวดเร็วขึน้ก่อใหเ้กิดความเป็นปึกแผ่นใน
สงัคม การที่เครือข่ายมีความเขม้แข็งที่จะสรา้งประโยชนต่์อสงัคมไดน้ัน้มีเงื่อนไขอยู่ 3 ประการคือ 
1. ผูท้ี่อยู่ในเครือข่ายนัน้ตอ้งมีอิสระในการเลือกที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ 2. ความสมัพนัธร์ะหว่างคน
ในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน และ 3. กิจกรรมที่ท านัน้เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชนข์องส่วนรวม
เป็นที่ตัง้ (อภิชาติ การกิาญจน,์ 2542) 

จะเห็นได้ว่าการใช้ทุนของคารล์ มารก์ซ ์นั้น มีลักษณะเพื่อการวิพากษ์ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเอารดัเอาเปรียบแรงงาน และการเอา
ประโยชนจ์ากผูท้ี่มีทุนทางเศรษฐกิจนอ้ย แต่ในสนามของโรงเรียนชัน้น านัน้ ตวัแสดงต่าง ๆ ไม่ได้
ใชแ้ค่ทุนทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังใชทุ้นอ่ืน ๆ ดว้ยเพื่อความได้เปรียบในสนามของ
โรงเรียนชั้นน า ทุนที่ว่านี ้อยู่ในรูปต่าง ๆ เช่น อภิสิทธิ์ วัฒนธรรมการเลีย้งดูลูก เครือข่ายของ
ผูป้กครอง การศึกษาของพ่อแม่ เหล่านีล้ ้วนแต่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ต้องน ามาพิจารณาใน
งานวิจยัชิน้นีด้ว้ย ดงันัน้ทนุของ คารล์ มารก์ซ ์จึงไม่อาจน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นงานชิน้นี ้

ส่วนทุนของพุตนัมถูกใช้มองสังคมในลักษณะที่มีส่วนช่วยให้สังคมเกิดความ
เขม้แข็ง อันเป็นผลมาจากทุกคนในสงัคมเล็งเห็นผลถึงประโยชนใ์นการกระท าร่วมกันจึงน าไปสู่
การต่อยอดแตกหน่อทนุออกเป็น ความไวเ้นือ้เชื่อใจ การเกือ้กูลและสรา้งเป็นเครือข่ายขึน้ ซึ่งพืน้ที่
หรือบริบทที่พุตนัมมองนีม้ีความแตกต่างกับบริบทสนามโรงเรียนชั้นน า ซึ่งเป็นสนามแห่งการ
แข่งขัน ตัวแสดงที่อยู่ในสนามโรงเรียนชั้นน านั้นจะมีการจะใชทุ้นส าหรบัยกระดับต าแหน่งของ
ตนเองหรือแสวงหาประโยชนจ์ากทุนที่ตัวเองมี การจะเขา้ใจปรากฏการณ์ดังกล่าวนีจ้ึงจ าเป็น
จะตอ้งวิพากษ์ใหเ้ห็นถึงใชท้นุอนัเป็นกลยทุธข์องตวัแสดง ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าลกัษณะทุนของ บดิูเยอร์
มีความเหมาะสมและสามารถอธิบายนกัเรียนชัน้น าไดเ้ป็นอย่างดี 
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ทุนของ Pierre Boudieu 
ส าหรบับูดิเยอรแ์ลว้นั้นพืน้ที่ทางสังคม(Social Space) ประกอบไปดว้ยสนาม

หรือแวดวง(field) ต่าง ๆ มากมาย เช่นแวดวงการศึกษา แวดวงศิลปะ แวดวงวิทยาศาสตร ์ โดย
ผูก้ระท าการหรือตัวแสดง(agency)ที่อยู่ในสนามต่าง ๆ จะมีต าแหน่งที่อยู่ของตัวเองแตกต่างกัน 
ซึ่งความแตกต่างนีเ้ป็นผลมาจากปริมาณของทุนต่าง ๆ ที่ผูก้ระท าการครอบครองไวใ้นสนามหนึ่ง 
ผูก้ระท าการที่อยู่ในแต่ละสนามมีการแข่งขนักันอย่างเขม้ขน้ผ่านทางกลยุทธ(์strategy)ในการใช้
ทนุต่าง ๆ ที่ตนมี เพื่อประโยชนส์งูสดุของตนเองหรือเพื่อรกัษาต าแหน่งสถานะของตนเองในสนาม
นัน้ไว ้ฉะนัน้มโนทศันเ์รื่องทุนของบดิูเยอรจ์ึงมีสว่นที่คลา้ยคลงึกนักบัมโนทศันท์นุของคารล์ มารก์ซ ์
คือ ผูท้ี่มีทนุมาก และมีกลยทุธใ์นการใชทุ้น รวมถึงเขา้ใจเกมที่แข่งขนัในสนาม จะเป็นผูท้ี่ไดเ้ปรียบ
ในสงัคมเสมอ แต่ทุนของบูดิเยอรน์ัน้ก็มีส่วนที่แตกต่างกับทุนของคารล์ มารก์ซอ์ย่างสิน้เชิง ก็คือ
ทนุของบูดิเยอรน์ัน้ไม่ไดถู้กมองในลกัษณะของการต่อสูก้นัระหว่างชนชัน้นายทุนผูม้ีทุนมากกบัชน
ชัน้กรรมกรที่ปราศจากทุนหรือมีทุนนอ้ย แต่เป็นการช่วงชิงผลประโยชนจ์ากการใชทุ้นต่าง  ๆ ของ
ปัจเจกที่อยู่ในสนามหนึ่งๆ นอกจากนัน้ทุนตามความคิดของบูดิเยอรไ์ม่ใช่เครื่องมือกดขี่ทางชนชัน้ 
แต่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสดงความแตกต่าง จ าแนกคน จัดการคนออกเป็นกลุ่มชนชัน้ต่าง  ๆ 
ทุนจึงสะทอ้นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสงัคม ยิ่งไปกว่านัน้ทุนของบูดิเยอรม์ีความหลากหลาย
และไม่ไดม้องในบริบทของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวในแบบของ คารล์ มารก์ซ ์หรือเป็นการสะสม
ทนุสรา้งสงัคมใหเ้ขม้แข็งร่วมกนัในแบบของพตุนมั แต่ทุนของบดิูเยอรย์งัสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บั
บริบทอ่ืน ๆ อีกดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของการศึกษาที่ส  าหรบัคนทั่วไปในสังคมแล้ว
โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ถ่ายทอดความรูจ้ากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ส าหรบับูดิเยอรแ์ลว้นัน้
โรงเรียนเป็นสถาบนัที่ส่งต่อความไม่เท่าเทียมกนัจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ปัญหาความไม่
เท่าเทียมกันของความส าเร็จทางดา้นการศึกษานัน้จึงไม่อาจสามารถอธิบายไดด้ว้ยตัวแปรที่มา
จากผูเ้รียนเช่น ความสามารถหรือความแตกต่างที่ไดจ้ากการวดัระดบัสติปัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว
แต่อย่างใด หากแต่ควรยกระดับการวิเคราะห์ปัญหานี ้ถึงความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันระหว่าง
คุณลักษณะทางสังคมของนักเรียนและสมรรถนะทางการศึกษาของผูเ้รียนด้วย  (Goldthorpe, 
2007) ความสามารถของผู้เรียน สมรรถนะทางการเรียน สิ่งต่าง  ๆเหล่านีน้ั้นไม่ใช่พรสวรรค์ที่
เกิดขึน้เองแต่เกิดจากการสะสมทนุของแต่ละคน เพื่อขยายความนีใ้หช้ดัเจนมากขึน้ ในสายตาของ
ผูว้ิจัยเองนัน้การแข่งขันในระบบการศึกษาที่คนในสงัคมมองว่าเป็นการศึกษาที่มีความเป็นธรรม
(meritocratic) และชอบธรรม (legitimate) ความส าเร็จของผูเ้รียนต่าง ๆ เกิดจากความสามารถ
ของผูเ้รียนเองปราศจากเร่ืองของอภิสิทธิ์และชนชัน้เขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่แทจ้ริงหาไดเ้ป็นเช่นนัน้ไม่
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เพราะนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดี เรียนดี เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนนัน้ มิไดเ้ป็น
ผลมาจากการตั้งใจเรียน ขยันพากเพียรอย่างเดียวแต่หากเป็นเรื่องของอ านาจจากทุนทาง
วฒันธรรมและทุนอ่ืน ๆ ส่งเสริมใหน้กัเรียนที่มาจากชนชัน้น าในสงัคมประสบความส าเร็จทางการ
เรียนไดป้ระโยชนจ์ากระบบการศกึษามากกว่าชนชัน้อ่ืน ๆ ซึ่งทนุต่าง ๆเหล่านีไ้ดถู้ก ปิดบงัอ าพราง
ซ่อนเอาไวใ้นรูปแบบความสามารถ ทกัษะความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือ อจัฉริยะ ปรากฏการณ์
ดงักลา่ว บดิูเยอรถื์อว่าเป็น ความรุนแรงเชิงสญัลกัษณ ์ 

บูดิเยอรน์ั้นต้องการให้มโนทัศน์ทุน มีความครอบคลุมมากกว่าวัตถุสิ่งของ
(material) ที่จับต้องได้ ทุนของบูดิเยอรจ์ึงแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุน
วฒันธรรม ทนุทางสงัคม และทนุทางสญัลกัษณ ์ลกัษณะของทนุต่าง ๆ นัน้จะมีขอบเขต สั่งสมเพื่อ
เพิ่มพูนปริมาณทุนของแต่ละคนไดแ้ละสามารถส่งต่อหรือถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นไดเ้ช่นกัน มีลกัษณะ
คลา้ยเป็นมรดกที่สืบทอดส่งใหค้นรุ่นต่อ ๆ ไป นอกจากนัน้ทุนทกุรูปแบบยงัสามารถแปรเปลี่ยนรูป
ไปสูท่นุอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย โดยลกัษณะของทนุต่าง ๆ มีดงันี ้ 

ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) คือทรัพย์สิน(material asset) ที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินไดอ้ย่างทนัทีทนัใด เช่น เงินทนุ ที่ดิน ทรพัยส์มบติั  

ทุนทางสังคม(social capital) คือเครือข่ายที่มีความคงทนเชื่อมต่อปัจเจก
รวมไวด้้วยกันในรูปของกลุ่ม ครอบครวั สมาชิก พรรค เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม
รวมถึงสะสมทรพัยากรเพื่อประโยชนต่์าง ๆ ดว้ย  

ทุนทางสญัลกัษณ(์symbolic capital) คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความไม่
เท่าเทียมกนัอนัเกิดจากภายในโครงสรา้งสงัคมไปสู่สญัลกัษณท์ี่มีความแตกต่าง โดดเด่น เหนือคน
อ่ืน ๆ (distinction) ของตัวแสดง เมื่อคนในสงัคมไดร้บั รูจ้  าแนก และท าการปรบัเปลี่ยน จนเป็นที่
ยอมรับของคนในสังคม ทุนทางสัญลักษณ์จึงแสดงออกในรูปของ สถานะ สถานภาพ 
ยศถาบรรดาศกัดิ ์ 

ทุนทางวัฒนธรรม(cultural capital) คือสิ่งที่ตัวแสดงรบัมา (equip)แลว้ท า
ให้ตัวแสดงนั้น ๆ ดีขึน้ เป็นที่ยอมรับมากขึน้ มีคุณภาพมากขึน้ ตามบริบทในสังคมนั้น ๆ เช่น 
ความสามารถในการพูดภาษาที่สาม ส าเนียงภาษาอังกฤษที่ เหมือนเจ้าของภาษา ความรู้
เชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาศาสตร ์ทนุทางวฒันธรรมนีส้ามารถเกิดขึน้ไดใ้น 3 สถานะ คือ สถานะทาง
วตัถุ objectified state  คือทรพัยส์ิน วตัถุหรือสินคา้ต่าง ๆ ที่สมัพันธก์นักบัทุนทางวฒันธรรม เช่น 
รูปภาพ หนังสือที่อ่าน สถานะภายใน embodied state ทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายในตัวแสดงนี ้
เป็นกระบวนการสั่งสม ปลูกฝัง ถูกย า้ เลียนแบบ วัฒนธรรม และแสดงออกมาในลักษณะของ 
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ภาษาพูด ท่าเดิน การยืน กระบวนการทัง้หมดนี ้ตอ้งใชเ้วลาและไม่ไดเ้กิดขึน้ในชั่วระยะเวลาสัน้ๆ 
และ สถานะทางสถาบัน institutionalized state คือชื่อเสียง การยอมรบัที่ไดร้บัจากสถาบนั เช่น 
ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันที่ส  าเร็จการศึกษา โดยรวมแล้วทุนทางวัฒนธรรมหลักๆแล้ว
ประกอบดว้ยภาษา ความสามารถทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ที่คุน้เคยกับวัฒนธรรมซึ่ง
เหล่านีถู้กสรา้งโดยการเลีย้งดูจากครอบครวัแลว้ส่งต่อวัฒนธรรมครอบง านี ้  (Bourdieu, 1997, 
494) 

แม้ว่าทุนต่าง ๆ ของบูดิเยอรน์ีจ้ะสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม แต่
การศึกษาเรื่องทนุนัน้ไม่ไดมุ้่งเนน้ไปที่การกระจายทุนชนิดต่าง ๆ อย่างไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม แต่
เป็นกระบวนการที่ซึ่งกลุ่มคนที่อยู่ในชนชัน้น าใชทุ้นเพื่อการผูกขาดทรพัยากรอย่างแยบยลและใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่ อความได้เปรียบของชนชั้นตัวเองและรักษาต าแหน่งของชนชั้ นไว ้
(Goldthorpe, 2007) การใชทุ้นของตัวแสดงนั้นเรียกไดว้่าเกิดขึน้ทุกชั่วขณะเวลา โดยตัวแสดงที่
เขา้ใจเกมวิธีการเล่นหรือรูจ้กักลยทุธใ์นการใชทุ้นจะไดผ้ลประโยชนม์ากกว่าตวัแสดงที่ขาดหรือไม่
มีทุนและกลยุทธด์งักล่าว ทุนจึงเป็นอ านาจที่ผลิตสรา้งก าไรใหก้บักลุ่มคนชัน้น าและผลิตซ า้ความ
ไม่เท่าเทียมในสงัคม 

ผูว้ิจัยไดเ้ลือกใชม้โนทัศน ์ทุน ของบูดิเยอรเ์นื่องจากทุนของบูดิเยอรน์ั้นมีความ
ครอบคลมุกว่าทุนของนกัคิดท่านอ่ืน ๆ ที่มองทุนในลกัษณะของดา้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวที่มี
อิทธิพลสง่ผลต่อการกระท าของปัจเจกในสงัคม แต่ส าหรบับูดิเยอรน์ัน้นอกจากทนุทางเศรษฐกิจยงั
มีทุนชนิดอ่ืน ๆ ที่ปัจเจกครอบครองไม่ว่าจะเป็น ทุนทางวัฒนธรรม ทุนสญัลกัษณ์ ทุนทางสงัคม 
นอกจากนัน้ส าหรบับูดิเยอรก์ารใชทุ้นของปัจเจกก็ไม่ไดเ้พื่อตอ้งการที่จะกดขี่ มุ่งรา้ยต่อผูอ่ื้น เฉก
เช่นกับมโนทัศน์ของนักคิดคนอ่ืน ๆ แต่การใชทุ้นของบูดิเยอรเ์ป็นในลักษณะที่มีความแยบยล
ซบัซอ้นกว่าเป็นอย่างมาก โดยปัจเจกนั้นจะใชทุ้นเพื่อสรา้งความแข็งแกร่งสรา้งสถานะที่มั่นคง
ใหก้บัตนเองจนเป็นที่ยอมรบัในสงัคม จากนัน้จึงฉกฉวยเอาผลประโยชนจ์ากสถานะที่ตัวเองด ารง
อยู่ ผูว้ิจัยคิดว่าแนวคิดทุนของบูดิเยอรน์ีม้ีความสอดคลอ้งกับมุมมองที่มีต่อระบบการศึกษาของ
ไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ผูอ้ยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งกว่ามกัฉกฉวยเอาผลประโยชนท์ี่สงัคมใหก้ารยอมรบั
ว่าขอบธรรมเขา้สู่ตนเอง แต่แทท้ี่จริงแลว้ความชอบธรรมในการสรา้งความไดเ้ปรียบใหก้บัตนเอง
นัน้มาจากความไม่เท่าเทียมกนัในดา้นของทนุที่ปัจเจกครอบครอง   

ทนุที่นกัเรียนชัน้น าถือครองนัน้เป็นผลใหต้ าแหน่งของนกัเรียนชัน้น านัน้ไดเ้ปรียบ
กว่านกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ และนกัเรียนชัน้น าสามารถน าเอาความไดเ้ปรียบนีไ้ปสรา้งประโยชนค์วาม
ไดเ้ปรียบใหก้บัตนเองได ้รูปแบบของทุนที่นกัเรียนถือครองในสนามการศึกษานีส้ามารถพิจารณา
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ตามประเภทของทุนไดจ้ากสิ่งต่าง ๆ ที่นกัเรียนครอบครอง อาทิสิ่งที่แสดงถึงทุนทางเศรษฐกิจของ
นกัเรียนก็คือ รายไดข้องผูป้กครอง ความสามารถในการใชจ้่ายหรือแลกเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งอ่ืน ๆ ที่
ให้ผลตอบแทนที่เป็นประโยชนแ์ก่นักเรียนเช่น การซือ้หนังสือ การลงเรียนกวดวิชา หรือแม้แต่
รสนิยมเช่น รา้นอาหาร สถานที่ที่ชอบเดินเที่ยวก็บ่งบอกถึงปริมาณทุนทางเศรษฐกิจไดเ้ช่นกัน 
ปริมาณทุนทางวัฒนธรรมนั้นนอกจากภูมิหลัง เช่น อาชีพ การศึกษาของครอบครวั ที่บ่งบอก
สถานะทางสงัคมจะสามารถน ามาพิจารณาทุนทางวัฒนธรรมแลว้นัน้ ยังมีสิ่งอ่ืน ๆ อีกเช่น  การ
เลีย้งด ูปลกูฝังนกัเรียน กิจกรรมที่นกัเรียนท าในยามว่าง หนงัสือที่อ่าน เหล่านีน้ัน้เป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในสถานะต่าง ๆ  ทุนทางสัญลักษณ์นั้นสามารถพิจารณาได้จาก
สิ่งของที่นกัเรียนครอบครองไวเ้พื่อแสดงความสามารถอนัเป็นที่สงัคมยอมรบัและแปลความใหเ้ป็น
ความสามารถตามสิ่งนัน้ ๆ เช่น เหรียญรางวลั ใบประกาศนียบตัร    

แนวคิดฮาบิทัส (Habitus) 
แนวคิดฮาบิทัสของบูดิเยอรเ์กิดจากความต้องการที่จะก้าวผ่านปัญหาความ

ขดัแยง้ทางสงัคมวิทยาระหว่างการศึกษาความจริงที่มองว่าการกระท าต่าง ๆ ของปัจเจกบุคคลใน
สงัคมนัน้มีความรูส้กึว่าตนเองเป็นมนษุยผ์ูท้ี่มีอิสระเสรี รูคิ้ด สามารถตดัสินใจ ก าหนดและสรา้งสิ่ง
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตัวเอง ผูศ้ึกษาสามารถเขา้ใจความจริงของสงัคมผ่านทางประสบการณ์ของตัวเอง
และบริบทที่ตนอาศยัอยู่ แนวคิดนีม้ีลกัษณะที่เรียกว่า อตัวิสยั (subjectivism) กบัการศึกษาที่มอง
ว่าการกระท าของคนในสงัคมนัน้ปราศจากอิสระโดยสิน้เชิง และถูกก าหนดไวภ้ายใตโ้ครงสรา้งทาง
สังคมที่มนุษย์สร้างขึ ้นด้วยเหตุ ปัจจัย เงื่อนไขต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น กฎ ระเบียบ กฎหมาย  
วัฒนธรรม ประเพณี จนท าให้มนุษย์ตกอยู่ในสภาพภววิสัย (objectivism) ผู้ศึกษาจะสามารถ
เขา้ถึงความจริงทางสังคมของปัจเจกบุคคลลักษณะนีไ้ดน้ัน้จะตอ้งท าการศึกษาผ่านทางสังคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม สถาบนัและโครงสรา้งของอ านาจ แต่ส าหรบับูดิเยอรน์ัน้มีความตอ้งการที่จะ
แกไ้ขปัญหาคู่ตรงขา้มดังกล่าวนีโ้ดยการตัง้ค าถามว่า ทัง้โครงสรา้งทางสงัคมและตัวแสดงที่เป็น
ปัจเจกบุคคลนัน้ไดร้่วมกันสรา้งตัวตนซึ่งกันและกันไดอ้ย่างไร (Grenfell, 2008, 50) มโนทัศนฮ์า
บิทสัของบดิูเยอรจ์ึงเป็นตวัเชื่อมโยงความแบ่งแยกระหว่างโครงสรา้งกบักบัตวัแสดงแทนของสงัคม 
ระหว่างอัตวิสยักับภววิสยั และระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบติัการ คู่ตรงขา้มของการแบ่งแยกนีถู้ก
เรียกว่า ทวิลกัษณ์(dichotomies) ซึ่งการประยุกตใ์ชม้โนทัศนฮ์าบิทัสนีน้อกจากตอ้งการเอาขจัด
ปัญหาทวิลกัษณแ์ลว้ยงัมีจดุมุ่งหมายเพื่อจะเขา้ใจ อธิบายและเปิดเผยความไม่เท่าเทียมกนัในแต่
ละชัน้ของสงัคม (Costa & Murphy, 2015, 3) ฮาบิทัส จึงเป็นมโนทัศนท์ี่แกปั้ญหาทวิลกัษณ์โดย
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างตวัแสดงแทนกบัโครงสรา้งทางสงัคม 
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ลักษณะของ ฮาบิทัส 
บูดิเยอรไ์ดร้ะบุว่าฮาบิทัสนัน้เป็นทรพัยส์ินของตัวแสดงแทนของสงัคมซึ่ งอาจจะ

เป็น คน กลุ่มคน หรือสถาบันก็ได้ (Bourdieu, 1994, 170) ฮาบิทัสจึงมีลักษณะที่ เป็นมรดก
สามารถสืบทอดหรือส่งต่อใหก้ับปัจเจกที่มีความสัมพันธ์กันได ้ถึงแมว้่าแต่ละคนจะมีฮาบิทัสที่
แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกัน แต่บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความสมัพันธก์ันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
อยู่ในครอบครวัเดียวกนั โรงเรียนเดียวกนั  ชนชัน้เดียวกัน เพศเดียวกนั เชือ้ชาติชาติเดียวกนั จะมี
ฮาบิทัสที่คลา้ยคลึงกัน ซึ่งฮาบิทัสนัน้จะแสดงออกผ่านทางปฏิบติัการทางร่างกาย(practice) ซึ่ง
สามารถมองเห็น สัมผัส หรือรบัรูอ้ยู่ในรูปแบบของการแสดงออก(acting) ความรูส้ึก(feeling) 
ความคิด(thinking) และการเป็นอยู่(being) บูดิเยอรไ์ดย้ า้ว่า ฮาบิทสันัน้มีความแตกต่างจากนิสยั
(habit) โดยสิน้เชิงโดยบูดิเยอรไ์ด้กล่าวไวว้่า “I said habitus, not habit”  เนื่องจากฮาบิทัสเป็น
กระบวนการทางสงัคมที่ซบัซอ้นแมจ้ะแสดงออกมาในลกัษณะที่เหมือนกนักบันิสยัแต่ฮาบิทสัเป็น
ปฏิบติัการที่เกิดจากภายในและมีความสมัพันธก์ับโครงสรา้ง ยกตวัอย่างเช่น การไหวส้วัสดี เป็น
ปฏิบติัการที่ปัจเจกไดส้ั่งสมประสบการณม์าจากครอบครวั สถาบนัการศึกษา และสิ่งแวดลอ้ม ที่
ปัจเจกไดซ้ึมซบัจนเห็นถึงวิธีการไหวส้วสัดี และมีการปรบัแต่งจนเกิดเป็นลกัษณะการไหวส้วสัดีที่
เฉพาะตวั(ปฏิบติัการ) นอกจากนัน้การไหวส้วสัดียงัสมัพนัธก์บัโครงสรา้งภายนอกดว้ยเพราะมี กฎ 
กติกา ก ากบัไว ้ถึงการไหวส้วสัดี เช่น การไหวพ้ระสงฆท์ี่นิว้หวัแม่โป้งตอ้งอยู่ตรงหว่างคิว้ แตกต่าง
จากการไหวส้วสัดีพ่อ แม่ หรือ ครู และ แตกต่างจากการไหวส้วสัดีเพื่อนฝูง เนื่องจากเราไม่จ าเป็น
จะตอ้งไหวส้วสัดีเพื่อนที่ถูกก าหนดใหม้ีสถานะเท่าเทียมกนั จะเห็นว่าปัจเจกชนนัน้มีปฏิสมัพนัธท์ัง้
โครงสรา้งภายในและโครงสรา้งภายนอก ก่อเกิดเป็นปฏิบติัการที่แสดงออกมาโดยไม่รูต้วัหรือเป็น
ปฏิบติัการท่ีแสดงออกมาในระดบั ไรส้  านึกรู ้(unconsciousness)   

ภายในฮาบิทัสนั้นประกอบไปด้วยโครงสรา้ง (structured) ที่ถูกสรา้งขึน้ และ
โครงสรา้ง(structuring)ที่เพิ่มขยายโครงสรา้งเดิม โครงสรา้งของฮาบิทสัที่อยู่ในปัจเจกนีม้ีลกัษณะ
ที่เรียงรูปแบบอย่างเป็นระบบมากกว่าจะมีการเคลื่อนที่ขยายตัวอย่างอิสระหรือไม่มีรูปแบบ         
ฮาบิทัสนีไ้ดถู้กจ าแนกออกเป็นสองประเภทดว้ยกันคือฮาบิทัสปฐมภูมิ (primary habitus) และ     
ฮาบิทัสทุติยภูมิ (secondary habitus) ฮาบิทัสปฐมภูมินั้นเป็นผลพวงมากจากประสบการณ์ที่
ปัจเจกได้รับในช่วงต้นของชีวิต ซึ่งจะเป็นโครงสร้างที่มีความมั่ นคงมากและยากต่อการ
เปลี่ยนแปลง ฮาบิทัสปฐมภูมินีส้่วนใหญ่ปัจเจกชนจะไดร้บัมาจาก ครอบครวั การเลีย้งดู การ
เลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่ในวัยเด็ก ส่วนฮาบิทัสทุติยภูมิเป็นความโนม้เอียงทางอุปนิสัยที่
ไดร้บัมาภายหลงั จะอยู่ในรูปแบบของบรบิทที่มีความจ าเพาะเจาะจง ซึ่งตวัแสดงแทนไดร้บัมาจาก 
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โรงเรียน สถานที่ท างาน การเขา้สงัคมทั้งหมดนีม้ีส่วนกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการ
ของปัจเจกทัง้สิน้ กล่าวโดยรวมแลว้ฮาบิทัสจึงเป็นโครงสรา้งที่มีความสมัพันธก์ับช่วงเวลา ตัง้แต่
อดีตที่โครงสรา้งไดร้บัการสั่งสมและถูกสรา้งจนเป็นโครงสรา้งที่สรา้งขยายเพิ่มไปอย่างเป็นระบบ
ในอนาคต 

โครงสรา้งในฮาบิทสันีจ้ะประกอบดว้ยกลุ่มของ disposition หรือความโนม้เอียง
ทางอปุนิสยั ที่ก่อใหเ้กิดมมุมอง รสนิยม ความเชื่อ และปฏิบติัการ ความโนม้เอียงทางอปุนิสยัเป็น
ฮาบิทัสอย่างหนึ่งคงอยู่ได้นานที่มีความคงทนและคงอยู่ได้นาน และท างานภายใต้ความ
หลากหลายของการกระท าทางสงัคม(social action) (Bourdieu, 1993b, 87) ความโนม้เอียงทาง
อุปนิสัยนีน้ับว่าเป็นตน้ก าเนิดโครงสรา้งของการกระท า(action)ที่ได้รบัอิทธิพลในระดับลึกจาก
โครงสรา้ง (Daenekindt, 2017) 

ฮาบิทัสของนักเรียนชั้นน า 
นักเรียนชั้นน ามักได้รับการถ่ายทอดฮาบิทัสโดยเริ่มต้นมาจากครอบครัว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครวัชนชั้นกลางและชนชั้นน าที่ปลูกฝังในเรื่องของการเรียนรู ้รวมถึง
ถ่ายทอดส่งต่อรหัสทางวัฒนธรรม (cultural code) ไม่ว่าจะเป็น รสนิยม  วิถีการใชช้ีวิต  การพูด
และพฤติกรรม (Lareau, 2003) เหล่านีล้ว้นถูกสะสมไวใ้นรูปแบบของความโนม้เอียงทางอปุนิสยั 
รวมถึงการขัดเกลาทางสังคมด้วย ทั้งหมดเป็นส่วนช่วยสรา้งและปรบัแต่ง ให้นักเรียนชั้นน ามี
ลกัษณะฮาบิทสัที่เหมาะสมกบัฮาบิทสัของโรงเรียนชัน้น า อนัเป็นสว่นอ านวยช่วยใหผู้เ้รียนประสบ
ความส าเร็จภายในโรงเรียน ลักษณะการเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นน านั้นมีข้อพิจารณาอยู่สอง
ประเด็นดว้ยกนัคือ ประเด็นแรกผูป้กครองหรือนักเรียนจะเป็นผูเ้ลือกโรงเรียนที่ดีสามารถเติมเต็ม
ความตอ้งการของพวกเขาได ้และอีกประเด็นหนึ่งคือโรงเรียนจะเป็นผูท้ี่เลือกนกัเรียนที่เหมาะสม
ที่สุด(best fit) กับสิ่งที่โรงเรียนตอ้งการ (Merike, 2012) ซึ่งอาจจะใช้วิธีการสอบแข่งขันในการ
คดัเลือก โรงเรียนชัน้น าถูกรบัรูไ้ดว้่าเป็นสถานที่ส  าหรบั ฝึกฝนป้ันแต่งผูท้ี่มีพรสวรรค(์talent) อย่าง
เขม้ขน้ในดา้นของ วิชาการ การกีฬา หรือ ศิลปะ ซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากสถาบนัอ่ืนทั่วไป 
ฮาบิทัสของโรงเรียนชัน้น าหรือของสถาบนัประกอบไปดว้ย พืน้ฐานร่วมกัน(Ethos) คุณค่า ความ
คาดหวงั ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญในการสรา้งโครงสรา้งต่อยอด(structure)ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญั
หรือมีจดุมุ่งหมายของการศกึษาไปในทิศทางเดียวกนั (Loh, 2016) 

เมื่อนักเรียนได้เข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นน าแล้ว ฮาบิทัสของนักเรียนชั้นน าจะ
แตกต่างกบันกัเรียนคนอ่ืน ๆ นกัเรียนชัน้น าจะรูส้กึว่าการเรียนและการใชช้ีวิตในโรงเรียนชัน้น านัน้
เป็นเรื่องง่ายกว่ามากเมื่อเทียบกบันกัเรียนทั่วไป ทัง้เรื่องการท าความเขา้ใจในบทเรียน การปรบัตวั
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เขา้กบัสิ่งแวดลอ้มใหม่ บูดิเยอรไ์ดอ้ธิบายแนวคิดฮาบิทิสที่เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณข์า้งตน้ไวโ้ดย
เปรียบเทียบกบัการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ผูเ้ล่นที่เก่งและมีความสามารถสงูจะรูส้ึกว่าการเล่นฟุตบอล
การควบคุมลูก การท าประตูนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ความรูส้ึกนีเ้รียกว่า “feel for the game” คือ
การที่ผูเ้ลน่นัน้มีความสามารถในการควบคมุลกูบอลไปในทิศทางที่ตนเองตอ้งการ ซึ่งเป็นสภาวะที่
เป็นอิสระที่ผูเ้ลน่สามารถควบคมุลกูบอลและถกูลกูบอลรวมถึงกฎ กติกา วิธีการเลน่ ควบคมุผูเ้ล่น
ไปดว้ยในเวลาเดียวกนั (Bourdieu, 1990) ความรูส้ึกของนกัเรียนชัน้น าในโรงเรียนนีก้็นบัไดว้่าเป็น 
Feel for the game เช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างและตัวแสดงที่กระท าและสั่ งสมจาก
ครอบครวั (primary habitus) ส่งทอดในรูปแบบการเลีย้งดูปลูกฝัง ภาษาที่ใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
กิจกรรม รวมถึงการใชแ้ละสะสมทนุชนิดต่าง ๆ เมื่อเขา้เรียนในโรงเรียนแลว้ habitus และ ทุน ของ
นักเรียนชั้นน ามีความสอดคล้องกันอย่างยิ่ง ส่งผลให้นักเรียนเหล่านี ้ใช้ความพยายามในการ
ประสบความส าเรจ็ทางการเรียนนอ้ยกว่านกัเรียนที่มาจากชนชัน้อ่ืน ๆ 

ส่วนทีส่ามกระบวนการสร้างนักเรียนชั้นน า 
จุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาไทย 

ในยคุจกัรวรรดินิยมตะวนัตกสมยัรชักาลที่ 5นัน้การเผยแผ่ขยายของชาติมหาอ านาจ
มายังซีกโลกตะวันออกได้ท าให้ประเทศไทยต้องคิดหาวิธีรับมือจากการคุกคามครั้งใหญ่นี ้ 
การศึกษาเขา้มามีบทบาทในสงัคมอย่างมากและถกูใชเ้พื่อจดุมุ่งหมายในการเตรียมผลิตคนเขา้รบั
ราชการ โดยเลือกกลุ่มคนชัน้น าในสงัคม ใหเ้ขา้รบัการศึกษา เพื่อจะไดม้ีความรู ้ความคิดเท่าทัน
ชาวตะวนัตก อนัน าไปสูก่ารปรบัปรุงปฏิรูปประเทศใหเ้ป็นอารยะ ชนชัน้น าจึงเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรก
ที่ไดรู้ห้นงัสือและเขา้ท างานใหก้บัรฐัในการขบัเคลื่อนประเทศ 

หลงัจากที่ประเทศไทยรอดพน้จากยุคของการล่าอาณานิคมแลว้ต่อมาประเทศไทย
ตอ้งปรบัตวัขนานใหญ่จากกระแสทุนนิยมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้รฐับาลไดข้ับเคลื่อนประเทศโดย
เนน้ระบบเศรษฐกิจเป็นส าคัญโดยเชื่อว่าจะน ามาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชน อุตสาหกรรม 
ภาคบริการต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องขยายปริมาณและขนาดให้ใหญ่มากยิ่งขึน้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ เช่นเดียวกับการขยายตัวของชนชั้นกลางที่ประกอบ
อาชีพท าธุรกิจ และไดร้บัผลประโยชนท์างดา้นเศรษฐกิจจากนโยบายดังกล่าวดว้ย ดว้ยเหตุที่รฐั
ตอ้งการทรพัยากรมนุษยเ์ป็นจ านวนมากจึงไดอ้อกนโยบายใหค้นทุกคนเขา้เรียนในโรงเรียนผ่าน
การศึกษาภาคบงัคับ แต่มิไดห้มายความว่ารฐัใหป้ระโยชนด์ว้ยการสนบัสนุนการศึกษาแก่ทุกคน
การศึกษาสมัยใหม่ในระบบโรงเรียนเกิดขึน้เพื่อคัดกรองคนที่มีความรูท้ักษะ ความช านาญไป
ขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพระดบัสงู ซึ่งคนกลุ่มที่ไดร้บัคดัเลือกนีก้็ลว้นแต่เป็นคนชัน้
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กลางระดับบนและชนชั้นน าทั้งนั้น การศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงมีเป้าประสงคเ์พื่อ 
สรา้งนกัเรียนชัน้น าจากชนชัน้น าเพื่อรกัษาอ านาจการน าไวใ้นสงัคมไว ้

กระบวนการสร้างนักเรียนชั้นน าโดยใช้การทดสอบ 
การทดสอบไม่ไดห้มายถึงตวักระดาษขอ้สอบหรือการวดัความรูข้องผูเ้รียนเพียงอย่าง

เดียวเท่านัน้แต่เป็นกระบวนการที่ครอบคลมุถึงการวดัผล การใหค้ะแนน สรา้งเกณฑป์กติเพื่อแบ่ง
ผู้เรียนออกเป็นระดับต่าง ๆ อันก่อให้เกิดการให้รางวัลตอบแทน การลงโทษ การยอมรบั การ
คดัเลือกและการกีดกนั หากยอ้นไปในยคุเพลโตนัน้ การเลือกผูน้  าทางดา้น การบรหิาร การคา้ หรือ
การเมืองในรฐั หากผูน้  าต่าง ๆ ไดร้บัการคัดเลือกจากเกณฑค์ณุลกัษณะที่ติดตวัผูน้  ามาแต่ก าเนิด
ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชือ้ชาติ หรือ สถานะทางสงัคม หรือจากการสืบทอดต่าง ๆ เช่นการสืบทอดมรดก
หรือสง่ผ่านอ านาจจากพ่อสู่ลกู อ านาจทางกองก าลงัทหารที่ใชก้ารบงัคบั หรือแมแ้ต่ใชอ้  านาจทาง
การเงินเพื่อซือ้ต าแหน่งผูน้  า เกณฑว์ิธีการต่าง ๆ เหล่านีน้ัน้ลว้นส่งผลใหไ้ม่เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ต่อรฐัหรือต่อชาติอย่างยั่งยืนมากนกั แต่ในรฐัสมยัใหม่นัน้วิธีการคดัเลือกผูน้  ามกัจะดจูากศกัยภาพ
และแต่ละบุคคลอันจะน าไปสู่ความส าเร็จมากกว่า จึงจ าเป็นตอ้งมีการทดสอบการแข่งขันที่มี
ความยุติธรรมเพื่อใหไ้ดบุ้คคลที่มีความสามารถสูงสุด เหล่านีจ้ึงเป็นกระบวนการทดสอบที่ถูก
น ามาใช้และเกิดขึน้ในโรงเรียนต่าง ๆ (Apple, 2001) กระบวนการทดสอบนีใ้หป้ระโยชนท์ั้งตัว
นักเรียนเอง(ผู้ร ับการทดสอบ)ครูผู้สอน(ผู้ออกแบบการทดสอบ)รวมถึงโรงเรียนด้วย ส าหรับ
นกัเรียนตารางก าหนดสอบต่าง ๆ เป็นตัวช่วยกระตุน้ใหน้ักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนมากขึน้ 
นกัเรียนไดต้ระหนักอยู่เสมอว่าความรูท้ี่เรียนในหอ้งนัน้จะถูกวดัดว้ยตัวขอ้สอบในวนัหนึ่งขา้งหนา้ 
และผลสอบนัน้ก็ส่งผลต่อเสน้ทางการศึกษาของนกัเรียนเช่นกนั การทดสอบจึงเป็นตวัก าหนดหรือ
บงัคบัใหน้ักเรียนสนใจในการแสวงหาความรูโ้ดยปริยาย ครูผูส้อนมีความจ าเป็นที่ตอ้งการพึ่งพา
กระบวนการทดสอบไม่ต่างกนัเนื่องจากตอ้งการวดัความรูข้องนกัเรียนว่านกัเรียนมีความสามารถ 
ความรูเ้พียงใดและใครควรไดร้บัการสนับสนุน ใครควรไดร้บัการปรบัปรุง โรงเรียนก็เช่นกันสิ่งที่
มอบให้กับนักเรียนนั้นควรเป็นสิ่งที่ ดีที่สุด และการทดสอบเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะช่วยดู
พฒันาการและประสิทธิผลของนกัเรียน เพื่อน าไปปรบัปรุงพฒันาทรพัยากรในโรงเรียนต่อไป 

ในมุมมองของคนในสังคมยอมรับอย่างเป็นสากลถึงอรรถประโยชน์ที่ ได้จาก
กระบวนการทดสอบเพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ กระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดการแข่งขัน รวมถึงเป็น
เครื่องมือในการแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามระดบัความสามารถจากการท าแบบทดสอบ
และคัดเลือกคนที่อยู่ระดับบนให้ไปขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสังคมต่อไป แต่ในมุมของแบบ 
Bourdieu นั้นมอง ว่ากระบวนการทดสอบ (examination) เป็นเครื่องมือในการจัดต าแหน่งของ
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ผูเ้รียนภายในสนามของการศึกษา เริ่มดว้ยการคดัเลือกนกัเรียนเขา้โรงเรียน กระบวนการทดสอบ
ถกูน ามาใชเ้พื่อคดัผูเ้รียนที่มีคณุลกัษณะไม่ตรงกบัระบบที่โรงเรียนตอ้งการออกไปและรบันกัเรียน
สว่นหนึ่งที่มีแนวโนม้เขา้กบัระบบการศึกษาที่โรงเรียนจดัไวเ้ขา้เรียน โรงเรียนจึงไม่ไดเ้ป็นสถานที่ที่
ตอ้งการใหค้วามรูก้บันกัเรียนแต่เป็นสถานที่ บีบ จดัการ ปรบัแต่ง ใหผู้เ้รียนเขา้กบัระบบที่โรงเรียน
วางรากฐานไว้ (Bourdieu, 1993a) กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเขา้เรียนดว้ยระบบทดสอบยัง
ครอบคลุมถึงโรงเรียนที่ใชว้ิธีการอ่ืนซึ่งแตกต่างไปจากการใชแ้บบทดสอบหรือสอบเขา้ดว้ย เช่น
โรงเรียนที่คดัเลือกนกัเรียนโดยใชว้ิธีพิจารณาจาก portfolio และความสามารถพิเศษ หรือโรงเรียน
ที่ใชก้ารสมัภาษณผ์ูป้กครองแทนที่ใหน้กัเรียนท าขอ้สอบ กระบวนการทดสอบของบูดิเยอรจ์ึงมิใช่
กระบวนการทดสอบเพื่อวดัความรูข้องนกัเรียน แต่เป็นกระบวนการทดสอบระดบัทุนต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ตัวผูเ้รียนว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมที่ไดร้บัส่งผ่าน (transform) จากพ่อ
แม่ ครอบครวั ส่งมายงันักเรียนสะสมเก็บไวแ้ละแสดงออกในรูปของความรู ้ความสามารถ ทักษะ 
ความคิด พรสวรรค ์นักเรียนที่มีทุนทางวัฒนธรรมในระดับสูงเกิดจากการที่พ่อแม่ไดจ้ัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมใหก้ับลูก ปลูกฝังให้รกัการอ่าน ดนตรี ศิลปะ การแสดง ล้วนแต่เป็นการพัฒนา
ความรูท้ักษะที่ส่งผลใหน้ักเรียนประสบความส าเร็จในโรงเรียน (Sullivan, 2001) โรงเรียนแต่ละ
แห่งจึงมีความตอ้งการนักเรียนที่มีทุนทางวัฒนธรรมเพียงพอสอดคล้องกับระบบของโรงเรียน 
หลังจากที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแลว้นักเรียนยังได้รบักระบวนการทดสอบอย่าง
ต่อเนื่อง การทดสอบทา้ยบทเรียน การทดสอบกลางภาคเรียน การทดสอบปลายภาคเรียน ทัง้หมด
นีเ้ป็นไปเพื่อประเมินและควบคุมคุณภาพของผูเ้รียนเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการทดสอบวัด
มาตรฐานระดบัชาติก็นบัว่าเป็นการควบคมุคณุภาพของโรงเรียนอีกชัน้หนึ่ง นอกจากกระบวนการ
ทดสอบเป็นการควบคุมคุณภาพทางการศึกษาแล้ว การทดสอบในโรงเรียนยังได้ส่งผลให้เกิด
จ าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม นักเรียนชัน้น า นักเรียนปานกลาง นักเรียนอ่อน นักเรียนที่ไม่สนใจ
เรื่องการเรียนและกลุ่มอ่ืน ๆ การจดักลุ่มนีอ้  านวยความสะดวกต่อครูผูส้อนในการท าหนา้ที่จดัการ
นกัเรียน โดยเพิ่มเติมเสริมทักษะในกลุ่มนกัเรียนปานกลางและนกัเรียนกลุ่มอ่อน ส่วนนักเรียนชัน้
น าก็จะไดร้บัการต่อยอดทางวิชาการเพิ่มเติมต่อไป หลงัจากจ าแนกนักเรียนออกเป็นระดับต่าง  ๆ 
แล้ว ประเภทและระดับนีใ้ช่ว่าจะคงอยู่กับนักเรียนตายตัวตลอดไป การทดสอบในโรงเรียนจะ
เกิดขึน้อย่างเป็นประจ าเพื่อตรวจตราประเมินระดับความสามารถของนักเรียนอยู่เสมอ และ
บางครัง้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนประเภทระดับของนักเรียนด้วย นอกจากนั้นการ
ทดสอบยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่พลาดจากการทดสอบไดค้ะแนนไม่ดีนักมีโอกาสคิดทบทวน
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เสน้ทางการศึกษาของตัวเองเพื่อจะน าตัวเองเขา้สู่การสู่การแข่งขันกา้วขึน้เป็นนักเรียนชั้นน าใน
การทดสอบครัง้ต่อไป   

การเป็นนักเรียนชั้นน าในโรงเรียนชั้นน า(the best of the best) อันหมายถึงกลุ่ม
นักเรียนที่สามารถท าคะแนนไดเ้ป็นอันดับต้นๆของประเทศนั้น ก่อใหเ้กิดข้อไดเ้ปรียบแก่ทั้งตัว
ผูเ้รียนเองและโรงเรียนเองดว้ย ไม่ว่าจะเป็น อนาคตเสน้ทางการศกึษาในการเรียนต่อมหาวิทยาลยั
ชั้นน า การไปประกอบอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูงหลังส าเร็จการศึกษา เกียรติยศชื่อเสียงของทั้ง
ผูเ้รียนและโรงเรียน การเลื่อนสถานะทางสังคมน ามาซึ่งความได้เปรียบทางสังคมต่าง  ๆ  ดว้ย
ประโยชนเ์หล่านีล้ว้นท าใหโ้รงเรียนต่าง ๆ ลว้นพากันมุ่งผลิตนักเรียนชั้นน า การทดสอบนัน้เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใชร้ะบุต าแหน่งแห่งที่ของผูเ้รียนที่อยู่ภายในสนามและคัดเลือกผูเ้รียนให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่ได้เปรียบจากทุนต่าง ๆ ที่นักเรียนชั้นน าได้สะสมมา ผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนชั้นน า
นอกจากจะมีทุนมากพอและเหมาะสมแล้ว การได้เป็นนักเรียนชั้นน าในโรงเรียนชั้นน ายิ่งเป็น
เส้นทางที่เปิดโอกาสในการสะสมทุนเพิ่มเติมอย่างมหาศาลมากขึน้ไปอีก การศึกษาในระบบ
โรงเรียนจึงเป็นกลไกที่ช่วยให้ผูเ้รียนสะสมทุนต่าง ๆ เพื่อการน าไปใชใ้ห้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบ (take 
advantage)มากขึน้ การส าเร็จการศึกษาอย่างเดียวจึงไม่พอ แต่การส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั
ชัน้น า การไดค้ะแนนเกรดเฉลี่ยสงู การไดเ้กียรตินิยม เพียงพอที่จะส่งผลใหน้ักเรียนชัน้น าที่อยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้ปรียบอยู่แลว้ คงสถานะความเป็นชัน้น าไวแ้ละเดินหนา้สะสมทุนใหค้งความไดเ้ปรียบ
ในสงัคมต่อไป (Bourdieu, 1996) 

กระบวนการสร้างนักเรียนชั้นน าผ่านการแข่งขัน 
หลังจากการประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว 

ปรากฏการณ์การชื่นชมนักเรียนที่มีความสามารถในการสอบเขา้เรียนในคณะที่ไดช้ื่อว่ามีความ
ยาก เช่น แพทยศ์าสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์ก็ตามมาอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะนกัเรียนโรงเรียนใด
ที่สามารถสอบเข้าคณะดังกล่าวได้ยกห้อง ได้ถูกยกย่องให้เป็นความภูมิใจระดับประเทศเลย
ทีเดียว ปรากฏการณ์นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองอะไรหลายอย่าง ประการแรกคือสะทอ้นอาชีพที่มี
สถานะทางสงัคมสูงไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมของคนในสงัคมแต่ยงัหมายถึงรายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพที่จะตามมาหลงัจากเขา้ท างานดว้ย ในขณะเดียวกันก็ส่งผลใหก้ารเขา้เรียนในคณะอ่ืนหรือ
ประกอบอาชีพอ่ืนมีความส าคัญลดน้อยลงไปด้วย ประการที่สอง การน าเสนอข่าวเรื่องความ
ภาคภูมิใจในการสอบเข้าศึกษาต่อคณะที่มีชื่อเสียงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาไทยนั้นมี
ลกัษณะที่เนน้การแข่งขันอย่างเขม้ขน้ การแข่งขันภายในระบบการศึกษาโรงเรียนนีเ้กิดขึน้ในทุก
บริบทของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่การสอบคัดเลือกนักเรียนเขา้เรียน การสอบไล่ปลายภาคที่มีผลต่อ
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เกรดเฉลี่ยที่นักเรียนไดร้บั ซึ่งเกรดเฉลี่ยนีส้่งผลต่อไปยังการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดว้ย การ
แข่งขันทางดา้นวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนที่จัดคัดเลือกนักเรียนในระดับเขต ระดับภาค 
และตามดว้ยระดบัประเทศ ระบบการศึกษาที่ไดร้บัอิทธิพลจากฐานคิดของส านกัปฏิฐานนิยมเป็น
อย่างสูงจึงนิยมเน้นไปที่การวัด ประเมินผล ของทุกกิจกรรม การแข่งขันทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มาตรฐานหลกัสูตร ประสิทธิภาพของ
ครูผูส้อน ศกัยภาพของผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมของชุมชน ศกัยภาพของนกัเรียนถูกวดัจากรางวลัที่
ได ้หากโรงเรียนไดม้ีนกัเรียนที่ไดร้บัรางวลัระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติแลว้นอกจากจะน ามา
ซึ่งชื่อเสียงแต่แล้วยังได้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนจากคะแนนประเมินของ
หน่วยงานกลางอีกดว้ย 

เนื่องจากการศึกษามีสว่นไดส้่วนเสียกบัสถานะทางเศรษฐกิจ บรบิทการศกึษานัน้ได้
ถูกผูกยึดโยงผสมผสานเข้ากับระบบทุนนิยม และได้ถูกปรบัเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการค้าที่มี
การตลาด (market) เขา้มาเก่ียวขอ้ง เห็นไดจ้ากมีการโฆษณาเชิญชวนใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ
เขา้มาเรียนในโรงเรียนการประกาศภาพนักเรียนที่ท าชื่อเสียงใหก้บัโรงเรียนจากการแข่งขันต่าง  ๆ 
การจัดอนัดับ (league table) โรงเรียนต่าง ๆ ผ่านคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ ยิ่งเป็นตัวเร่ง
กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ในรูปแบบตลาดของการศึกษา (market model education) มากขึน้ 
รูปแบบตลาดของการศึกษาไดถ้กูสรา้งขึน้เพื่อท าใหเ้กิดการแข่งขนัระหว่างโรงเรียนดว้ยกนัเองเพื่อ
ดงึดดูนกัเรียนใหเ้ขา้มาเรียนในโรงเรียน (Kearney, 2011) โดยมีเป้าประสงคเ์พื่อเพิ่มและยกระดบั
มาตรฐานความส าเร็จทางวิชาการและคุณลักษณะของนักเรียนให้สูงขึน้ เมื่อโรงเรียนมีความ
ตอ้งการยกระดบัตามมาตรฐานหรือความปรกติที่ไดถู้กตัง้ไว ้การเขา้ร่วมการแข่งขนัทางการศึกษา
จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้และแน่นอนที่สดุว่าโรงเรียนตอ้งการนกัเรียนในลกัษณะที่สามารถเพิ่ม
คณุค่า ยกระดบัมาตรฐาน ใหก้บัโรงเรียนได ้รูปแบบตลาดของการศกึษานีไ้ดส้่งผ่านแรงกดดนัไปสู่
โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกับโรงเรียนทั้งหลาย ผูป้กครอง ตัวนักเรียน ชุมชน เกิดความ
มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน และนักเรียนที่ไดร้บัการคัดเลือกเขา้มาเรียนโดยผ่านการ
การทดสอบ (examination) รวมถึงการทดสอบระหว่างเรียนนัน้ ก็เพื่อที่จะเป็นการกลั่นกรองหรือ
ตรวจสอบว่านักเรียนไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการขัดขวางความส าเร็จของโรงเรียนในการแข่งขันกับ
โรงเรียนอ่ืน นักเรียนที่มีคุณค่าส าหรบัระบบตลาดการศึกษานีจ้ึงถูกรวมเข้า  (inclusion) ไว้ใน
สงัคม ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบหรือท าใหม้าตรฐานโรงเรียนต ่าลงก็จะถูกกีดกนัออกจาก
ระบบโรงเรียนโดยปริยาย ดงันัน้ การแข่งขันทางการศึกษาไดส้รา้งมาตรฐานขึน้อนัน าไปสู่การจัด
อนัดบัทางการศกึษาต่าง ๆ แต่ละสว่นของบรบิทโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผูส้อน ครู ผูป้กครอง นโยบาย 
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จึงมุ่งสรา้งนกัเรียนชัน้น าเพื่อยกระดบัมาตรฐานอนัดบัของโรงเรียนเอง ผลจากการมุ่งสรา้งนกัเรียน
ชั้นน านี ้ท าให้นักเรียนจ านวนหนึ่งที่ไม่ตอบสนองต่อความส าเร็จของโรงเรียนได้ถูกทิ ้งไว้ข้าง
หลังจากการจัดการศึกษาลักษณะนีจ้ากรายงาน Searle ได้สนับสนุนปรากฏการณ์ที่กล่าวมา
ข้างต้น  ในการทดสอบ GCSE (General Certificate of Secondary Education) ซึ่ ง เป็นการ
ทดสอบระดับชาติของนักเรียนโรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร มีนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ 
หลายพนัคนถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้รบัการทดสอบนีเ้นื่องจากโรงเรียนมีความเห็นว่าหากเด็กกลุ่มนีเ้ขา้
รบัการสอบจะเป็นการถ่วงคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนให้ต ่าลง การแข่งขัน การทดสอบทางด้าน
การศกึษาจึงส่งผลกระทบต่อนกัเรียนที่ไม่สามารถท าประโยชนใ์หก้บัโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง (Searle, 
2001) นอกจากนั้นความไม่เหมือนหรือผิดรูปแบบจากความเป็นปรกติไดส้รา้งความต่างใหเ้กิด
ขึน้กบัคนในสงัคมซึ่งคนเหลา่นีจ้ะถกูกีดกนัออกไปจากการเขา้ถึงทรพัยากร ความยติุธรรมในสงัคม 
การมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในสงัคม ยิ่งคนมีความต่างจากความปรกติมากเท่าไรก็ยิ่งประสบกับการกีด
กนัมากขึน้เท่านัน้ (Kearney, 2011) ในบริบทโรงเรียนความปรกตินีถู้กใชใ้นมุมมองของลกัษณะ
ท่าทางของนกัเรียน ซึ่งนกัเรียนที่มีพฤติกรรมผิดจากปรกติจากที่ครูคาดหวงัไว ้นกัเรียนจะถกูบังคบั
ใหม้ีท่าทีอย่างปรกติเหมือนกบันกัเรียนทั่วไปจากครูอยู่เสมอ  

กระบวนการสร้างนักเรียนช้ันน า 
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จากแผนภาพดา้นบน กระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น านัน้เริ่มตน้จากนกัเรียนที่เริ่มสั่ง
สมฮาบิทัสแรกปฐมภูมิ  (primary habitus) ท าให้นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันอัน
เนื่องมาจากการเลีย้งดูของครอบครวั และทุนชนิดต่าง ๆ ที่ครอบครวั ส่งต่อให้กับนักเรียน ใน
ครอบครวัของนักเรียนแต่ละคนนัน้จะมีการใชก้ลยุทธ์ซึ่งก็คือวิธีการเปลี่ยนรูปแบบของทุนเพื่อให้
เกิดความได้เปรียบทางด้านการศึกษาของนักเรียนเช่น การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจเป็นทุนทาง
วฒันธรรม โดยครอบครวัที่มีทุนทางเศรษฐกิจสงูมักจะนิยมซือ้หนังสืออ่านเพิ่มเติมใหผู้เ้รียน หรือ
แมก้ระทั่งการใหน้ักเรียนเรียนพิเศษกวดวิชาเพื่อสอบเขา้ก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่ครอบครวัชนชัน้กลาง
และชนชัน้สูงนิยมใชอ้ยู่เสมอ ทั้งทุน การปลูกฝังการเลีย้งดูและกลยุทธ์ร่วมกันช่วยใหค้วามโน้ม
เอียงทางอปุนิสยัของนกัเรียนนัน้หากมีลกัษณะที่สอดรบัเขา้กบัโรงเรียนชัน้น า การสอบเขา้เรียนใน
โรงเรียนชัน้น าจึงเป็นเรื่องที่ค่อนขา้งง่ายของนกัเรียน แต่หากนกัเรียนคนใดมีฮาบิทสัที่ไม่สอดคลอ้ง
กับสนามของโรงเรียนชั้นน าก็จะไม่สามารถผ่านการคัดเลือกเขา้ไปศึกษาในโรงเรียนขั้นน าได ้
อย่างไรก็ดีนอกเหนือจากการสอบคดัเลือกเขา้เรียนแลว้ผูเ้รียนอาจมีทุนชนิดอ่ืน ๆ หรือวิธีอ่ืนที่ช่วย
ใหส้ามารถเขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น าไดเ้ช่นกนั ทุนทางวัฒนธรรมจากการเป็นนักกีฬาโควตา้หรือ
การเป็นผูม้ีอปุการะคณุใหแ้ก่โรงเรียน  

หลังจากที่นักเรียนได้ผ่านการเรียนรู ้ขัดเกลา สะสม ฮาบิทัสจากครอบครัวจน
สามารถผ่านการคดัเลือกเขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น าไดแ้ลว้ นกัเรียนจะเขา้สู่กระบวนการที่เรียกว่า 
secondary habitus อนัหมายถึงสถาบนัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สงัคม ศาสนา ประเพณีและอ่ืน ๆ แต่
ในแผนภูมิของผูว้ิจยันีจ้ะกลา่วถึงเฉพาะสถาบนัทางศึกษาคือโรงเรียนชัน้น าซึ่งนบัเป็น secondary 
habitus ดว้ยเช่นกนั  โรงเรียนชัน้น าที่ประกอบสรา้งไปดว้ยทนุทางเศรษฐกิจและทุนทางวฒันธรรม
สงูจะอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าโรงเรียนอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียนชัน้น าจะมีกระบวนการอนัเขม้ขน้ในการ
สรา้งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนชั้นน า (the best of the best) กระบวนการนี ้มี
ความเขม้ขน้ต่างจากโรงเรียนทั่วไป การสอบเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความถ่ีใน
การทดสอบเพื่อตรวจสอบและรกัษามาตรฐานของนักเรียนชั้นน า กฎกติกา การฝึกฝนเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใหก้ับนักเรียนในโรงเรียนชัน้น า การะประเมินที่มีลกัษณะแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน
ทั่วไป รวมถึง ความแตกต่างในกระบวนการจดัการศึกษา เหล่านีน้ัน้ลว้นส่งผลใหเ้กิดกระบวนการ
จ าแนกนักเรียน  (classified) ท าให้นักเรียนภายในโรงเรียนชั้นน าถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
ตามแต่ฮาบิทสัของแต่ละคน ส่งผลใหเ้กิดเป็นนกัเรียนชัน้น า (the best) นักเรียทั่วไป นกัเรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ ์และนกัเรียนท่ีถกูคดัออกจากระบบการศึกษา   
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ส่วนทีส่ี่กรอบแนวคิดการศึกษา 
งานวิจัยชิน้นีต้อ้งการเผยใหเ้ห็นถึงผลกระทบของกระบวนการสรา้งนักเรียนชั้นน าใน

ระบบการศกึษาไทย โรงเรียนอนัเป็นสถาบนัที่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมและเชื่อมั่นถึงคณุภาพใน
การสรา้งนกัเรียนที่มีศกัยภาพสงูภายใตฐ้านคิดตามแบบสงัคมสมยัใหม่และยงัเป็นตน้แบบในการ
จดัการศกึษาใหก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ ดว้ยเหตนุีเ้องท าใหส้ถาบนัทางการศกึษาไม่เคยถกูตัง้ค าถามจาก
สงัคม การจดัการศกึษาที่เนน้รูปแบบการวดัการประเมินทัง้ดา้นผลการเรียน ดา้นคณุลกัษณะ และ
ทางดา้นเจตคติต่าง ๆ ที่เป็นในลกัษณะเชิงปริมาณ เนน้วิชาที่พฒันาส่งเสรมินกัเรียนในดา้นที่เป็น
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เหล่านี ้ได้ท าให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่
ไดเ้ปรียบเนื่องจากทรพัยากรต่าง ๆ ในโรงเรียนนัน้ไดถู้กลงทุนไปกับนักเรียนกลุ่มนีเ้ป็นอย่างมาก 
ในทางตรงกนัขา้มนกัเรียนกลุ่มอื่น ๆ ไดถ้กูระบบการศึกษาทิง้ไวป้ลอ่ยปละละเลย และถกูจดัการตี
ค่าว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะมาตรฐานต ่ากว่าเกณฑ์ในเกือบจะทุกด้านของโรงเรียน จากประเด็น
ดงักลา่วนีน้อกจากผูว้ิจยัตอ้งการที่จะเปิดเผยใหเ้ห็นถึงผลของการจดัการเรียนการสอนที่เนน้สรา้ง
นกัเรียนชัน้น าเป็นหลกัแลว้ผูว้ิจยัยงัมีความตอ้งการอย่างยิ่งที่จะชีใ้หเ้ห็นถึงตน้เหตขุองปัญหานีท้ี่มี
ความสลบัซบัซอ้นเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในโรงเรียนระบบการศึกษา โดยมีแนวทางการ
วิเคราะหด์งันี ้

วิเคราะหส์นามของโรงเรียนชั้นน า 
สนามของโรงเรียนชัน้น านัน้จัดว่าเป็น สนามย่อย (sub field) สนามหนึ่งของสนาม

การศึกษาทั้งหมดที่ความโดดเด่นของสนามจนสามารถกล่าวได้ว่าเป็น distinguish field ที่อยู่
ภายใตส้นามการศึกษา สนามของโรงเรียนชัน้น านีเ้ป็นพืน้ที่ที่ผูเ้รียนแต่ละคนนัน้ด ารงอยู่ ตามแต่
ทุน ฮาบิทัส ของแต่ละคน และต าแหน่งของผู้เรียนในสนามโรงเรียนชั้นน านี ้ก็สามารถเปลี่ยน 
เคลื่อนที่ ไดต้ลอดเวลาตามแต่ทุนและฮาบิทัสที่เปลี่ยนไป การวิเคราะหส์นามของโรงเรียนชัน้น า
นัน้ตอ้งการชีใ้หเ้ห็นว่าในโรงเรียนชั้นน านั้นมี กฎกติกาที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวและมีผลต่อการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนตั้งแต่แรกเข้า กระบวนการคัดเลือก เช่นการสอบเข้าเรียน การ
สมัภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่ดูเหมือนคัดเลือกนักเรียนจากความรูค้วามสามารถ แต่แทจ้ริงแลว้
ลว้นเป็นการคดัเลือกผ่านทนุที่ไม่เท่าเทียมกนั ท าใหก้ารคดัเลือกนกัเรียนชัน้น านัน้เป็นการคดัเลือก
จากฮาบิทสัที่สอดคลอ้งกบัสถานะของโรงเรียนชัน้น า 

วิเคราะหก์ระบวนการสร้างนักเรียนชั้นน าในสนามทางวัฒนธรรมของโรงเรียน 
กระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น านัน้เกิดขึน้กบันักเรียนผูท้ี่มีทุนและฮาบิทัสที่สอดรบั

กบัสนามทางวฒันธรรมของโรงเรียนในระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างดี ท าใหน้กัเรียนนกัเรียนกลุ่ม
นีเ้ป็นผูท้ี่ไดเ้ปรียบจากการแข่งขนัภายในสนามของโรงเรียน ผูว้ิจยัตอ้งการชีใ้หเ้ห็นว่าปรากฏการณ์
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ดงักล่าวไดส้่งผลต่อนักเรียนกลุ่มที่เป็นนักเรียนชัน้น าและกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างไรบา้ง ผูว้ิจยัเชื่อว่าการ
วิเคราะห์นี ้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมและเหมาะสมส าหรับ
นกัเรียนทุกคนต่อไป อันจะส่งผลใหค้นในสงัคมเห็นว่าการสรา้งนกัเรียนชัน้น าคือการที่นักเรียนมี
ทุนและฮาบิทัสที่สอดรบักับโรงเรียนชัน้น าและโรงเรียนเหล่านั้นรวมถึงผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งไดม้อบ
ความสนบัสนนุทนุต่าง ๆ ใหนกัเรียนชัน้น าอย่างไม่เท่าเทียมกนั 

การวิเคราะหฮ์าบิทัสและทุนของนักเรียนชั้นน า 
ภายในสนามโรงเรียนชัน้น าอนัเป็นพืน้ที่แนวระนาบนัน้ประกอบไปดว้ยต าแหน่งต่าง 

ๆ ของผู้เรียน นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนชั้นน านั้นจะมีต าแหน่งในสนามที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
นักเรียนที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกันจะมีต าแหน่งในสนามที่ใกลเ้คียงกัน การวิเคราะหใ์นส่วนนีจ้ะ
เป็นการวิเคราะหท์ุนที่นกัเรียนชัน้น าครอบครองและกลยุทธใ์นการใชทุ้นเหล่านัน้ รวมถึงวิเคราะห์
ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดกับการใชทุ้นอันส่งผลต่อนักเรียนกลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช่นักเรียนชั้นน า และ
ชีใ้หเ้ห็นว่าการที่นักเรียนแต่ละกลุ่มมีฮาบิทัสที่แตกต่างกันในสนามของการศึกษานัน้เป็นผลพวง
มาจากการครอบครองทุนชนิดต่าง ๆ ที่ไม่เท่าเทียมกนั การวิเคราะหฮ์าบิทสัและทุนนีจ้ะช่วยตอบ
ค าถามวิจัยท าให้ทราบถึงลักษณะของนักเรียนชั้นน าและกระบวนการสรา้งนักเรียนชั้นน าใน
โรงเรียนได ้
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษากระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น าในระบบการศึกษาไทยนัน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธี
วิทยา การศึกษาชาติพนัธุว์รรณนาแนววิพากษ์ ซึ่งเป็นการศึกษาที่อยู่ภายใตก้ระบวนทศันว์ิพากษ ์
(critical paradigm) ภายใตก้ระบวนทศันแ์บบวิพากษน์ีผู้ว้ิจยัมองว่าความเป็นนกัเรียนชัน้น าไม่ได้
หยุดนิ่งตายตัว แต่กระบวนการสรา้งความเป็นนักเรียนชัน้น าถูกก่อรูปสรา้งโดยบริบททางสงัคม 
การเมือง วัฒนธรรม (Neuman, 1997, 82) การศึกษากระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น านีจ้ึงมิได้
ต้องการค้นหาความหมายหรือนิยาม แต่ต้องการที่จะยกระดับความเข้าใจต่อปรากฏการณ์
ดังกล่าวอย่างลึกซึง้ว่าเหตุใด ระบบการศึกษาถึงมีกระบวนการสร้างนักเรียนชั้นน าอย่างไร 
นอกจากนัน้ผูว้ิจยัเชื่อว่าผลกระทบจากการจดัการศกึษาที่มุ่งแต่สรา้งนกัเรียนชัน้น านัน้ไดถ้กูคนใน
สงัคมมองขา้มผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ดังกล่าว และเผยใหค้นในสงัคมเห็นแต่มุมมอง
ของความเป็นปรกติสขุเท่านัน้ แต่แทจ้ริงแลว้ยงัมีผลกระทบอีกดา้นของกระบวนการสรา้งนกัเรียน
ชั้นน านีไ้ดถู้กปิดบังอ าพรางซ่อนเรน้แอบแฝงความไม่เท่าเทียมกัน และความไม่ยุติธรรมเอาไว ้
หน้าที่ของผูว้ิจัยจึงตอ้งการเปิดเผยให้เห็นถึงปัญหาอย่างรอบด้านรวมถึงเป็นพลัง (empower) 
ใหก้ับนักเรียนที่ไดร้บัผลกระบทโดยการสะทอ้นให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดปัญหาที่เกิดขึน้จน
น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงโลกท่ีเป็นอยู่ (change the world) (Neuman, 1997, 81) 

ชาติพันธุว์รรณนาแนววิพากษ ์
ค าว่า ethnography นั้นมีรากศัพทม์าจากภาษากรีก โดยเป็นการรวมกันระหว่างค าว่า 

ethnos และ graphia โดยที่ethnos แปลว่า ประชาชนหรือชาติ และ graphia แปลว่า การเขียน 
การศึกษาชาติพันธุว์รรณนานัน้จึงมีความหมายถึงการเขียนอธิบายการศึกษาวฒันธรรมของชาติ
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ชาติตะวันตก โดยการเขา้ไปฝังตวัอยู่กับคนผูอ้าศัยอยู่ในวฒันธรรมนัน้ วิธีวิทยาชาติ
พันธุ์วรรณนาแบบวิพากษ์มีความคล้ายคลึงกับวิธีวิทยาชาติพันธ์วรรณนาในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่
ตอ้งการยกระดบัความเขา้ใจในกลุ่มคนซึ่งอยู่ในบริบทหนึ่ง เพื่อจะไดม้ีความเขา้ใจอย่างลกึซึง้และ
เพื่อที่จะสะท้อนความหมายของวัฒนธรรมในบริบทนั้น แต่การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาแนว
วิพากษ์นีม้ีมมุมองที่ต่างไปจากการศึกษาชาติพนัธุว์รรณนาอ่ืน ๆ คือในเรื่องของวฒันธรรมที่เชื่อว่า 
วฒันธรรมนัน้ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่พฤติกรรม กฎ หรือประเพณีของกลุ่มคนกลุม่หนึ่งที่ถูกสรา้งขึน้และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพียงเท่านัน้ หากแต่วัฒนธรรมเกิดจากโครงสรา้งต่าง ๆ ทางสงัคม รวมถึง
อดุมการณ ์และปัจจยัอ่ืน ๆ ร่วมกนัส่งผลใหเ้กิดวฒันธรรมและวิธีคิด วิธีปฏิบติัขึน้มา นอกจากนัน้

 



  33 

การศึกษาชาติพนัธุว์รรณนาแนววิพากษ์ยงัไดข้ยายขอบเขตจากการศึกษาชาติพนัธุว์รรณนาแบบ
ดั้งเดิมโดยเพิ่มประเด็นที่ให้ความสนใจศึกษาในเรื่องของ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ  (power 
relation) และประเด็นทางการเมือง (political) อาทิ เช่น ชนชั้น, เพศ, เชื ้อชาติ, ศักยภาพ
ความสามารถ รวมไวอ้ยู่ในการศึกษาดว้ย (May & Fitzpatrick, 2019) ท าใหแ้นวคิดเชิงขาติพันธุ์
วรรณาแนววิพากษ์นัน้มีการตัง้ค าถามกบัสิ่งที่สงัคมเห็นว่าเป็นเรื่องปรกติสขุ ไม่ว่าจะเป็นความไม่
เท่าเทียมของอ านาจ ความเชื่อของโอกาสที่ดีกว่าหรือเรื่องของความเป็นเลิศของบุคคล ซึ่งชุด
ความคิดเหล่านีน้ัน้ไดแ้ทรกซึมลึกเขา้ไปในตวัคนในสังคมจนเกิดความละเลยในการฉุกคิดและตัง้
ค าถามถึงที่มาที่ไป นักคิดเชิงวิพากษ์จึงต้องการค้นหาความยุติธรรมเพื่อปลดปล่อยและการ
เปลี่ยนแปลงที่นอกจากจะเกิดกบัตนเองแลว้ยังคาดหวงัตอ้งการใหส้ิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้จริงในสงัคม
ดว้ย ชาติพันธุ์วรรณาแนววิพากษ์ไม่ใช่การอธิบายปรากฏการณ์แต่เป็นการศึกษาเชิงวิพากษ์ที่
อาศัยการตีความและสะทอ้นความไม่เท่าเทียม เป็นการยืนหยัดในการคน้หาสาเหตุและแสวงหา
ทาออกเพื่อน าไปสูส่งัคมที่มีความยติุธรรม (ศิวรกัษ ์ศิวารมย,์ 2551) 

ในวิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณนาเชิงวิพากษ์นั้นไม่ได้ให้ความส าคัญกับอัตวิสัย
(subject) หรือวตัถุวิสยั(object)เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ทัง้สองดา้นนัน้มีความสมัพนัธ์กนัและ
ร่วมกันสรา้งความจริงชุดหนึ่งขึน้มา ในสนามของการศึกษาตัวแสดงในสังคมพยายามที่จะใช ้     
กลยุทธต่์าง ๆ ในการรกัษาต าแหน่งของตนเองในสนาม (field) หรือยกระดับต าแหน่งของตนเอง
เพื่อประโยชน์ใหต้ัวแสดงไดเ้ปรียบอยู่เสมอแสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นทางการเมืองที่ตัวแสดงนั้นมี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบัโครงสรา้งดว้ย สอดคลอ้งกบั จิม โทมสัที่ไดใ้หค้วามหมายของการศกึษา
แบบชาติพนัธุว์รรณนาว่าเป็นวิธีในการถอนรากถอนโคนของมมุมองแบบดัง้เดิมที่มีต่อวัฒนธรรม 
ถึงแมว้่าการศึกษาแบบชาติพันธุ์วรรณนาแนววิพากษ์นัน้จะไม่ใช่สิ่งที่ตรงขา้มกับการศึกษาชาติ
พันธุ์วรรณนาแบบอ่ืน ๆ แต่ก็ไดม้ีการเพิ่มเติมรูปแบบของการคิดในเรื่องของ ความสัมพันธ์ของ
ความรู ้สงัคมและการเมือง เขา้ไปในการศกึษาดว้ย (Thomas, 1993, 7) 

ความรูข้องผูว้ิจัยเชิงชาติพันธุว์รรณนาแนววิพากษ์ในสนามวิจยันัน้มีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากผูว้ิจัยเองตอ้งการท าความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ในสิ่งที่ผูถู้กศึกษาเป็นและเคียงขา้งผูค้น
เหล่านัน้ที่ไม่ไดร้บัความยุติธรรมอันเป็นผลพวงมาจากโครงสรา้งทางสงัคม การลงสู่สนามวิจยัจึง
จ าเป็นตอ้งอาศัยความรูแ้ละมุมมองที่มีต่อโลก ประสบการณ์ ที่มีเขา้สู่สนามวิจัยดว้ย เนื่องจาก
ผูวิ้จยัเชื่อว่าความจรงิท่ีก าลงัศึกษานัน้ไม่ได ้ใสซื่อบรสิทุธิ์ (naive) แต่ตอ้งผ่านการตีความและมอง
อย่างรอบด้านโดยอาศัยความรูแ้ละประสบการณ์ของผู้วิจัยเข้าไปตีความด้วยโดยมีวิธีในการ
รวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต(observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก(in depth-interview) จากนั้น
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ผูว้ิจยัจะตีความและสะทอ้นออกมาเป็นค าอธิบายทัง้ในประเด็นของโครงสรา้งและวฒันธรรมอย่าง
ละเอียดถ่ีถว้นที่เรียกว่า “thick description” การเขา้ถึงความจรงิในการศกึษาชาติพนัธุว์รรณนาได้
นัน้ผูว้ิจัยจะตอ้งคลุกคลี (immersion) อยู่กับคนหรือกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
พอสมควร โดยที่ไม่ได้มีขอ้จ ากัดถึงปริมาณของกลุ่มตัวอย่างเป็นส าคัญ แต่ให้ความส าคัญกับ
ความลกึของบรบิทและความเขม้ขน้ของค าอธิบายแทน (Gilbert, 2008, 268) 

ขอบเขตของการวิจัย 
สนามในการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครหรือปรมิณฑล โดยมีคณุลกัษณะ เป็นโรงเรียนที่มีคณุลกัษณะในการจดัการเรียน
การสอนที่มุ่งเนน้สรา้งนกัเรียนชัน้น าโดยเฉพาะโดยใชเ้กณฑจ์ากโรงเรียนที่มีอตัราการแข่งขนัสอบ
เขา้สงูในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดบัชาติหรือ  ONET 
อยู่ใน 50 อนัดบัแรก 

ผู้ให้ข้อมูล 
1. บุคคลที่เคยเป็นนกัเรียนชัน้น าที่มีอายุ 20 ปี ขึน้ไป และเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนชัน้น า 

การเป็นนักเรียนชั้นน านั้นคือนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก (3.50– 4.00) หรือเคยเป็น
ตวัแทนของโรงเรียนหรือไดร้บัการคดัเลือกเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ หรือนานาชาติทางดา้นวิชาการ 

2. ครู อาจารย ์ผูส้อน อายุ 25 ปีขึน้ไปที่มีประสบการณ์สอน หรือฝึกฝนนักเรียนชั้นน า
มากกว่า 3 ปีขึน้ไป 

3. นักเรียนทั่วไป ที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนชัน้น า ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากกระบวนการ
สรา้งนกัเรียนชัน้น า 

การเก็บข้อมูล 
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้นวค าถามแบบกึ่งโครงสรา้ง เก็บขอ้มูลโดยวิธี

สัมภาษณ์และใชอุ้ปกรณ์บันทึกเสียงในการเก็บขอ้มูลโดยผูใ้หข้อ้มูลเป็นอดีตนักเรียนชั้นน าใน
โรงเรียนระดบัมธัยม ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป นอกจากผูว้ิจยัจะสมัภาษณผ์ูท้ี่เคยเป็นนักเรียนชัน้
น าแลว้ยังตอ้งเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ยคือ ครูผูท้ี่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการดูแล
นักเรียนชั้นน าโดยเฉพาะ หรือแมแ้ต่นักเรียนศิษยเ์ก่าที่ไดร้บัผลจากการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะดังกล่าวรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนงานวิจัยนีจ้ึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี
(theoretical sampling) เป็นหลัก โดยผู้วิจัยนั้นต้องมีความเข้าใจกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่อ
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กระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น าอย่างลึกซึง้และชัดเจนเสียก่อน จากนั้นจึงน ากรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ศึกษามาเป็นเงื่อนไขหลักในการเลือกผู้ให้ขอ้มูลจ านวนหนึ่งในเบือ้ งต้น ขอ้มูลที่ผูว้ิจัย
ไดม้าจะมีส่วนส าคัญท าให้แนวคิดและทฤษฎีมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ และหลังจากวิเคราะห์
ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มหนึ่งแลว้ เป็นหนา้ที่ส  าคญัของผูว้ิจยัที่จะพิจารณาว่ากรอบแนวคิดนัน้มี
ความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ขาดขอ้มูลที่จะมาเพิ่มเติมเต็มกรอบแนวคิดและทฤษฎีในส่วน
ใดบา้ง แลว้จึงท าการเก็บขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลอีกจนกว่าผูว้ิจัยจะไดข้อ้มูลที่มีความอ่ิมตัวทั้งเชิง
ปริมาณของขอ้มูล (data saturation) และเชิงทฤษฎี (theoretical saturation) ซึ่งหมายความถึง
ผู้วิจัยได้ขอ้มูลครบถ้วน และไม่พบข้อมูลใดใหม่แล้ว  (negative case) นอกจากนั้นขอ้มูลที่ได้
จะตอ้งครอบคลมุกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ผูว้ิจยัศึกษามาเพื่อน าไปสู่การตอบค าถามการวิจัยได้
อย่างครบถว้นดว้ย 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณจ์ากกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความช่วยเหลือจาก 

gatekeeper จ านวน 2 ท่าน คือ ท่านแรกคือพล ซึ่งท างานทางดา้นการศึกษาอยู่ในโรงพยาบาล
รฐับาลแห่งหนึ่งในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดว้ยหนา้ที่การงานท าใหพ้ลมีความสนิทสนมกบัแพทย์
ที่เข้ามาศึกษาต่อเฉพาะทางในโรงพยาบาลแห่งนี ้เป็นจ านวนมากหลายรุ่น จึงเป็นโอกาสอัน
ประจวบเหมาะที่ท าให้พลท าหน้าที่เป็นผู้คัดกรองผูใ้ห้ขอ้มูลและติดต่อของสัมภาษณ์นักเรียน
แพทยเ์ฉพาะทางที่เขา้ข่ายเป็นนกัเรียนชัน้น าและส าเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนชัน้น าใหผู้ว้ิจยั 

Gatekeeper คนที่สองนัน้มีชื่อว่า ท๊อป ซึ่งอดีตเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนชัน้น าใน
ระดบัมธัยมศึกษา ถึงแมว้่าชีวิตในช่วงสมยัเรียนของท๊อปค่อนขา้งที่จะไม่ใส่ใจในเรื่องวิชาการมาก
นกัแต่การชื่นชอบท ากิจกรรมภายในโรงเรียนและความมีน า้จิตน า้ใจช่วยเหลือเพื่อน  ๆ ร่วมรุ่นอยู่
เสมอท าใหท้๊อปไดร้บัคัดเลือกใหเ้ป็นประธานรุ่นในขณะที่เรียนอยู่ในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ส่งผล
ใหท้๊อปนัน้มีช่องทางที่จะติดต่อกับเพื่อนที่เคยเรียนร่วมรุ่นเดียวกนัที่เป็นนกัเรียนชัน้น าและรวมถึง
อาจารยผ์ูส้อนอีกดว้ยซึ่งใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนต่์องานวิจยัชิน้นีเ้ป็นอย่างมาก นอกจากนัน้ท๊อป
ยงัเขา้ข่ายอยู่เกณฑก์ลุม่นกัเรียนทั่วไปของผูว้ิจยัอีกดว้ย 

การสนทนากบัผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่กลุ่มนกัเรียนชัน้น าจ านวน 7 คน ครูผูส้อนในโรงเรียน
ชั้นน า 5 คนและนักเรียนทั่ วไปอีก 3 คน ที่ ได้รับการศึกษาและมีประสบการณ์เป็นผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการสร้างนักเรียนชั้นน านั้น ท าให้ผู ้วิจัยได้ความรู้จากการถ่ายทอด
ประสบการณท์ี่หลากหลาย  
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กลุ่มนักเรียนชั้นน า  
สุนิสา จบการศึกษาจากโรงเรียนชัน้น าที่เป็นโรงเรียนสตรีจากกรุงเทพมหานคร 

ถึงแมสุ้นิสานัน้จะสูญเสียคุณพ่อและคุณแม่ตั้งแต่ยังเล็ก แต่การไดคุ้ณป้าและลูกพี่ลูกนอ้งคอย
ดูแลเอาใจรวมถึงน้องสาวที่คอยให้ก าลังใจจึงท าให้ครอบครวัของสุนิสาไม่ได้รูส้ึกถึงการขาด
หายไปของคุณพ่อและคณุแม่แต่อย่างใด ในทางกลบักันลกูพี่ลูกนอ้งที่สุนิสานับถือนัน้ยังมีความ
เอาใจใส่ทางดา้นการเรียนเป็นอย่างยิ่ง เป็นแรงผลักดันช่วยใหสุ้นิสาน าเอาเป็นตัวอย่างในการ
เรียนเลยทีเดียว นอกจากนัน้ในตอนมธัยมศึกษาปีที่ 5 สนุิสายงัเคยไดร้บัรางวลัชนะเลิศการแข่งขนั
ระดับประเทศด้านเศรษฐศาสตรท์ี่จัดขึน้โดยมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งหนึ่งในกรุงเทพอีกด้วย 
ปัจจบุนัสนุิสาเป็นนกัศกึษาแพทยเ์ฉพาะทางในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 

เก่ง นักเรียนชัน้น าที่มีความสามารถทางดา้นคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ครอบครวัที่มีคุณพ่อประกอบอาชีพเป็นผูพ้ิพากษาและคุณแม่เป็นครู ท าใหเ้ก่งไดร้บัการปลูกฝัง
ทางดา้นวิชาการเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสยัรกัการอ่านที่คณุแม่มกัน าหนงัสือมาใหอ่้านอยู่
เสมอ ถึงแม้เก่งจะเรียนชั้นประถมที่ต่างจังหวัดแต่ด้วยความสามารถท าให้สามารถสอบเข้า
โรงเรียนชั้นน าชายลว้นในกรุงเทพไดอ้ย่างไม่มีปัญหา และในสมัยมัธยมปลายนั้นเก่งยังไดเ้ป็น
ตวัแทนประเทศไทยเขา้แข่งขนัคณิตศาสตรโ์อลิมปิกที่ประเทศตรุกีอีกดว้ย ปัจจุบนัเก่งประกอบชีพ
วิศวกรใหก้บับรษิัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ 

ก้อง ปัจจุบันประกอบอาชีพแพทยส์ังกัดโรงพยาบาลรฐับาลชื่อดังแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพ ดว้ยพืน้เพของกอ้งเป็นคนทางภาคเหนือในต่างจังหวดัท าใหก้อ้งในสมัยตอนเรียนมธัยม
ต้นนั้นต้องยอมเดินทางมาเรียนพิเศษเพื่อติวกวดวิชาเข้าโรงเรียนชั้นน าในกรุงเทพ และด้วย
ความคิดที่ว่าการเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมีความเขม้ขน้ทางดา้นวิชาการมากกว่าประกอบกบัคณุ
พ่อและคณุแม่ของกอ้งมีอาชีพเป็นแพทยแ์ละพยาบาลท าใหม้ีฐานะไม่ชดัสนในเรื่องของค่าใชจ้่าย
ในการเรียนและยงัคอยปลูกฝังสั่งสอนเพิ่มเติมในเรื่องของการเรียนอีกดว้ย ในที่สดุกอ้งก็สามารถ
สอบเขา้โรงเรียนชัน้น าที่เนน้การสอนทางดา้นวิทยาศาสตรไ์ด ้

ต่าย ปัจจุบนัรบัต าแหน่งเป็นนกัวิชาการดา้นการศกึษาของสถาบนัทางการศึกษา
ระดับประเทศแห่งหนึ่งที่มีหนา้ที่ในการจดัท าหลกัสตูรและอบรมความรู้ใหก้บัครูผูส้อนในโรงเรียน
ต่าง ๆ ต่ายไดร้บัการศึกษาในโรงเรียนชัน้น าตัง้แต่ระดบัประถมเรื่อยมาจนถึงมธัยมปลายและมีผล
การเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยตลอด จนท าใหต่้ายสามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัชัน้น าไดต้ามที่
หวงัไวแ้ละไดร้บัทนุในการเรียนต่อในระดบัปรญิญาเอกที่ต่างประเทศอีกดว้ย 
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เอก ถึงแมจ้ะเอกจะมีผลการเรียนที่อาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับนักเรียนชั้นน าคน  
อ่ืน ๆ แต่ด้วยความที่รูจ้ักช่องทางในการเลือกใชกี้ฬายิงปืนที่เป็นงานอดิเรกยามว่าง สมัครเข้า
โควตา้และไดร้บัคดัเลือกใหเ้ขา้เรียนในคณะแพทยศาสตรข์องสถาบนัชัน้น าชื่อดงัในกรุงเทพได ้

เค ปัจจุบนัท างานเป็นนักวิเคราะหต์ลาดหลกัทรพัยข์องสถาบนัทางการเงินแห่ง
หนึ่ง เคสามารถสอบคัดเลือกผ่านเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นน าได้และมีผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในวิชาสาย วิทย์-คณิต อยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอด เคส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยชัน้น า ดว้ยความสามารถทางดา้นคณิตศาสตรใ์น
สมยัเรียนและความชื่นชอบในการคิดค านวณท าให ้เคเริ่มสนใจประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก ท าใหเ้คตดัสินใจเรียนต่อในระดบัปริญญาโทดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละน าวิชาความรูท้ี่ได้
เรียนมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัวิชาชีพในปัจจุบนั 

ฟ้า นกัเรียนในโรงเรียนชัน้น าที่มีครอบครวัเป็นก าลงัใจส าคญัและคอยสนบัสนุน
เรื่องการเรียนอยู่ตลอดเวลา ท าให้ฟ้าได้บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตที่ได้เรียนอยู่ใน
หอ้งคิงของโรงเรียนชัน้น าอนัเป็นส่วนส าคญัที่มีบรรยากาศการเรียนช่วยใหเ้ธอประสบความส าเร็จ
จนถึงปัจจบุนั 

อาจารยผ์ู้สอนในโรงเรียนชั้นน า 
ลดัดาวลัย ์ปัจจุบนัอายุ 72 ปี มีประสบการณก์ารสอนในโรงเรียนชัน้น าชายลว้น

แห่งหนึ่งเป็นเวลาถึง 38 ปี ลัดดาวัลยเ์ป็นครูผูแ้สวงหาความรูอ้ยู่เสมอและตัง้ใจท างานดา้นการ
สอนอย่างทุ่มเทจริงจัง ท าให้ลัดดาวัลย์ได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ มากมายส าหรบัส่งนักเรียนเข้า
แข่งขนั และไดร้บัความไวว้างใจจากทางโรงเรียนใหท้ าหนา้ที่เป็นครูผูส้อนที่ฝึกฝนขดัเกลานกัเรียน
ที่มากด้วยความสามารถทางด้านคณิตศาสตรม์าอย่างยาวนาน ถึงแม้ปัจจุบันลัดดาวัลย์จะ
เกษียณอายุราชการไปแลว้แต่ดว้ยความสามารถทางดา้นวิชาการยังคงท าใหล้ัดดาวัลยท์ างาน
ทางดา้นการศกึษาต่อไปโดยเป็นที่ปรกึษาใหก้บัโรงเรียนเอกชน 

ป้อ อายุ 47 ปี มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนชัน้น า มากกว่า 20 ปี ปัจจุบนั
ท าหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารหลกัสตูรนานาชาติโรงเรียนชัน้น าแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงเทพมหานคร ดว้ย
ความที่ป้อคลุกคลีกับนักเรียนชัน้น าเป็นเวลายาวนานท าใหป้้อไดถ้่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์
ตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบที่ใช้ส  าหรับการคัดเลือกนักเรียน การสอบสัมภาษณ์ รวมถึง
กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปเป็นอย่างดี รวมถึงประ
สอบการณก์่อนที่จะสอนในโรงเรียนชัน้น าที่ปอ้เคยสอนอยู่ในสถาบนักวดวิชาชื่อดงัมาก่อนท าใหไ้ด้
พบเจอนกัเรียนท่ีมีความหลากหลายรวมถึงนกัเรียนชัน้น าที่มีลกัษณะโดดเด่นกว่านกัเรียนคนอ่ืน 
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รดา มีประสบการณส์อนในโรงเรียนชัน้น าระดับมัธยมปลาย 16 ปี เป็นอาจารย์
สอนทางดา้นฟิสิกสใ์หก้บัโรงเรียนชัน้น าแห่งหนึ่ง รดาเริ่มตน้ท างานสอนที่โรงเรียนแห่งนีส้มยัก่อตัง้
โรงเรียนขึน้มาใหม่ ๆ ท าใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนากระบวนการคดัเลือกนกัเรียนเพื่อให้
ไดน้กัเรียนที่มีความสามารถทางดา้นวิชาการในระดบัสงู รวมถึงการจดัการเรียนการสอนที่มีความ
แตกต่าง เข้มข้นเหนือกว่าหลักสูตรของโรงเรียนอ่ืน ๆ รวมถึงการสรา้งเครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนชัน้น าดว้ยกนั 

ยุย้ อายุ 44 ปี ประสบการณ์สอนวิชาชีววิทยาในโรงเรียนชั้นน าถึง 22 ปี ยุย้ได้
เล่าประสบการณท์ี่ไดเ้ก่ียขอ้งกบัการสง่นกัเรียนเขา้โครงการพฒันาศกัยภาพรวมถึงส่งนกัเรียนเขา้
แข่งขันรบัรางวัลพระราชทานซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงวิธีการเชิดชูนักเรียนที่ได้
รางวลัในการสรา้งชื่อเสียงใหก้บัโรงเรียนอีกดว้ย เหล่านีน้ัน้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการสรา้ง
นกัเรีนชัน้น าเป็นอย่างดี 

ปรีชา อายุ 40 ปี มีประสบการณส์อนโรงเรียนชัน้น า 13 ปี ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
หวัหนา้กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตรท์ี่โรงเรียนชัน้น าแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ดว้ยความรบัผิดชอบตาม
ต าแหน่งนั้นท าใหป้รีชาไดถ้่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกนักเรียนเขา้โครงการ 
รวมถึงการที่ปรีชาท าหนา้ที่สอนทัง้มธัยมตน้และมัธยมปลายส่งผลตัวเขาเองใหเ้ห็นการเคลื่อนตัว
เปลี่ยนแปลงของนกัเรียนชัน้น าและไดถ้่ายทอดประสบการณต่์าง ๆ ใหก้บังานวิจยันีด้ว้ย 

นักเรียนท่ัวไปทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างนักเรียนชั้นน า 
พราว เป็นนักเรียนส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชั้นน าในกรุงเทพ เป็นผู้ที่

ครอบครองทัง้ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวฒันธรรมที่ค่อนขา้งสงู โดยที่บา้นมีฐานะดี ครอบครวั
คณุพ่อท างานทางดา้นกฎหมายมีต าแหน่งสงูในแวดวงราชการ อย่างไรก็ดีดว้ยความที่พราวดน์ัน้
ประสบปัญหากับการเรียนวิชาคณิตศาสตรม์าโดยตลอดตัง้แต่มัธยมตน้ และโรงเรียนที่เธอเรียน
นัน้เป็นโรงเรียนที่มีความเขม้ขน้ทางดา้นคณิตและวิทยเ์ป็นพิเศษท าใหพ้ราวไดบ้อกเล่าเรื่องราว
ความอดึอดัใจเมื่อยามที่ชั่วโมงคณิตศาสตรม์าเยือน อย่างไรก็ดีพราวไดต้ดัสินใจเลือกเรียนในสาย
วิชาศิลป์ภาษาแทนสายวิชาอย่างวิทย์-คณิตอันเป็นที่นิยมในโรงเรียนชัน้น า ส่งผลท าใหพ้ราวมี
ความสขุขึน้จากการตดัสินใจดงักลา่ว 

ท๊อป สามารถสอบคดัเลือกไดเ้ขา้เป็นนกัเรียนชัน้น าที่มีความเก่าแก่ที่สดุโรงเรียน
หนึ่งในกรุงเทพ ถึงแมว้่าดว้ยนิสยัที่ชื่นชอบในการท ากิจกรรมนอกหอ้งเรียนมากกว่า ท าใหท้๊อปนัน้
ไม่ไดค่้อยแบ่งเวลามาใหค้วามสนใจกับการเรียนมากนัก และความซุกซนเกเรในวัยมัธยมท าให้ 
ท๊อปนัน้จัดอยู่ในกลุ่มของเด็กหลงัหอ้งที่ไม่เรียนหนังสือและยังมีพฤติกรรมไม่เขา้เรียนในบางวิชา
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อีกดว้ย ถึงแมท้๊อปจะมีนิสยัที่ไม่ใส่ใจดา้นการเรียนแต่ดว้ยทุนต่าง ๆ ที่ไดส้ะสมมานัน้ก็ท าใหท้๊อป
สามารถเขา้เรียนในสายวิชาวิทย์-คณิตในระดับมัธยมปลายไดแ้ละยังไดเ้รียนในหอ้งคิงอีกดว้ย 
นอกจากนัน้การที่ท๊อปเป็นผูท้ี่ชื่นชอบท ากิจกรรมในชุมนุมและช่วยงานกิจกรรมโรงเรียนอยู่เสมอ
ท าใหท้๊อปไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นประธานรุน่ของโรงเรียนอีกดว้ย  

ทัดดาวปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่  4 คณะอักษรศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ทัดดาวได้ถ่ายทอดเรื่องราวสมัยมัธยมในโรงเรียนชั้นน าที่มี
ประสบการณค์ลา้ยกนักบัพราวที่ประสบปัญหาในดา้นการเรียนวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์
เสมอ ซึ่งแม้จะใชค้วามพยายามมากเท่าไรคะแนนสอบนั้นก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจอยู่ดีและดว้ย
ความรูส้ึกที่ว่าโรงเรียนชัน้น าในมัธยมศึกษาตอนตน้นัน้มีการส่งเสริมใหก้บัสายการเรียนทางดา้น
วิทย-์คณิตเป็นพิเศษ ท าใหเ้ธอตดัสินใจยา้ยไปเรียนสายภาษาที่โรงเรียนชัน้น าอีกแห่งหนึ่งแทน 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์แบบแก่นสาระ( thematic analysis)เป็นวิธีหนึ่งที่ ใช้กับ

งานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเหมาะกับงานวิจัยที่มีจ านวนขอ้มูลเป็นจ านวนมากและผูว้ิจัยใชท้ฤษฎีที่
หลากหลายมากกว่าหนึ่ งทฤษฎี  การวิเคราะห์แบบแก่นสาระนั้นเป็นวิธีที่ ใช้ในการสกัด
(extract)ถอดความหมายจากขอ้ความหรือขอ้มลูที่ไดม้า จากนัน้ท าการลงรหสัขอ้มลูเพื่อเชื่อมโยง
ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูกบัทฤษฎี น าไปสูก่ารสรุปที่มีความแม่นย า ตรงประเด็น ง่ายกระชบัต่อ
ความเขา้ใจมากขึน้ ซึ่งการวิเคราะห์แบบแก่นสาระนีม้ีข้อดีตรงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
งานวิจยัที่ใชห้ลายทฤษฎีในการศกึษา โดยมีขัน้ตอนดงันี ้(Maguire & Delahunt, 2017) 

1. สร้างความคุ้นเคยกับข้อมูล ( familiarizing) ผู้วิจัยจะต้องน าข้อมูลที่ ได้จากการ
สมัภาษณ์ไปถอดเทปค าต่อค าอย่างละเอียด เนื่องจากการเปลี่ยนของค าเพียงเล็กนอ้ยมีผลท าให้
การตีความของขอ้มูลไม่ตรงกับสิ่งที่ผูใ้หข้อ้มูลตอ้งการสื่อสาร ผูว้ิจัยจะตอ้งท าการอ่านขอ้มูลที่
ไดม้าอย่างละเอียดเพื่อใหม้ีความคุน้เคยกบัทุกดา้นของขอ้มลู 

2. การลงรหสั (generating codes) เนื่องจากขอ้มลูที่ไดม้าจากการถอดเทปนัน้ประกอบ
ไปดว้ยขอ้ความที่มีจ านวนมาก มีความหลากหลาย การลงรหัสจึงเป็นการสรา้งชุดความคิดหรือ
เป็นการติดป้ายชื่อใหก้บัความหมายของขอ้มลูตรงประเด็นกบัเรื่องที่ตอ้งการวิเคราะห ์เพื่อจดัการ
ใหข้อ้มลูที่หวัขอ้แก่นสาระหรือ theme เดียวกนัอยู่ดว้ยกนั 

3. การค้นหาแก่นสาระ (searching for theme) เป็นการจัดการรหัสที่ มีลักษณะ
เหมือนกันเขา้ไวด้ว้ยกันเป็นกลุ่มแลว้จากนัน้ตัง้ชื่อกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการจัดประเภทของ
ขอ้มลู 
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4. ทบทวนแก่นสาระ (reviewing theme) ผูว้ิจยัตอ้งพิจารณาขอ้มลูที่ถูกจดัการยู่ภายใน
แต่ละ theme ควรจะมีความหมายที่ เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ส่วน  theme ในแต่ละชุดต้องมี
ความหมายแยกกนัอย่างชดัเจน 

5. ระบุชื่อแก่นสาระ (defining and naming theme) เมื่อผูว้ิจยัไดท้ าการทบทวนขอ้มลูที่
อยู่ภายในแต่ละ theme เรียบร้อยแล้ว จะท าให้ผู ้วิจัยทราบถึงเนื ้อหาส่วนส าคัญที่ เรียกว่า 
essence ของ theme ที่จะบอกว่าขอ้มลูที่ไดจ้ะน าพาผูว้ิจยัไปในแนวทางใด ผูว้ิจยัจะตอ้งวิเคราะห์
และตีความสว่น theme ที่ส  าคญัและมีความน่าสนใจเพื่อน าไปสูก่ารเขียนรายงานต่อไป 

6. สรา้งรายงาน (producing the report) เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยที่ผูว้ิจยัตอ้งเขียนรายอย่าง
สว่นที่เรื่องที่มีความส าคญัอย่างตรงไปตรงมา มีตรรกะ และมีความน่าสนใจ 
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บทที ่4 
กระบวนการและผลของการสร้างนักเรียนช้ันน าในสนามทางวัฒนธรรมของ

โรงเรียนช้ันน า 

โรงเรียนชัน้น าจัดว่าเป็นสนามแห่งอ านาจ (force field) และเป็นสนามทางวัฒนธรรม
โดยมีเหตุผลสนับสนุนสองประการคือ ประการแรกโรงเรียนชั้นน านั้นเป็นสนามแห่งอ านาจ
เนื่องจากภายในสนามของโรงเรียนชั้นน ามีการจดัการ แบ่ง แยก จดัอนัดบั จดักลุ่มปัจเจกที่อยู่ใน
สนามอยู่เสมอและสนามนี ้ยังให้ประโยชน์แก่ปัจเจกเฉพาะบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มปัจเจก
ระดบับนที่ไดป้ระโยชนเ์ป็นผลตอบแทนในรูปของทุนต่าง ๆ ทัง้ทนุทางเศรษฐกิจ ทุนทางวฒันธรรม 
ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณ์ ในขณะเดียวกันก็สรา้งความไม่เท่าเทียมและหยิบยื่นความ
เสียเปรียบให้กับปัจเจกกลุ่มอ่ืน ๆ ที่อยู่ในสนามด้วย ประการที่สองสนามทางวัฒนธรรมนี ้มี
ลกัษณะที่ตอ้งการกลุ่มคนที่มีลกัษณะนิสยั มีรสนิยมคลา้ยคลึงกัน เป็นกลุ่มคนระดบัเดียวกันเขา้
ไวใ้นสนามและกีดกันกลุ่มคนระดับอ่ืนโดยเฉพาะบุคคลที่มีสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจที่ต  ่า
กว่าออกไป ส าหรบับูดิเยอรน์ัน้ลกัษณะที่ปัจเจกแสดงออกมาไดถู้กเรียกว่า ปฏิบติัการ (practice) 
อนัไดแ้ก่ลกัษณะท่าทาง นิสยั ความฉลาด ความสามารถ ปฏิบติัการเหล่านีเ้กิดจากปริมาณของ
ทุนชนิดต่าง ๆ คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนสัญลักษณ์ ที่ปัจเจก
สะสมไว ้ เหตุที่กล่าวว่าสนามของโรงเรียนชั้นน าเป็นสนามทางวัฒนธรรมก็เพราะว่าสนามของ
โรงเรียนชั้นน ามีความต้องการนักเรียนที่มีปฏิบัติการหรือมีลักษณะความเป็นชนชั้นน า ใน
ขณะเดียวกนัสนามทางวฒันธรรมนีก้็จะผลกักลุ่มคนที่มีปฏิบัติการที่ผิดแปลกแตกต่างใหอ้อกจาก
สนามหรือมิใหป้ระโยชนก์ับกลุ่มคนพวกนี ้ ดังนัน้ผูท้ี่ไดป้ระโยชนจ์ากระบบการศึกษาจึงคือกลุ่ม
คนที่มีความไดเ้ปรียบในสงัคมซึ่งเป็นเจา้ของทนุทางเศรษฐกิจและทุนทางสงัคมในระดบัสงูอยู่ก่อน
แลว้ ในบทนีผู้ว้ิจัยจึงไดเ้สนอผลการวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับสองประเด็นดว้ยกันคือ 1) กระบวนการ
สรา้งนักเรียนชั้นน าเพื่อใหเ้ห็นถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นแบบแผน กฎ และพิธีการซึ่งเกิดขึน้
ภายในโรงเรียนโรงเรียนชัน้น า รวมถึงการแปลงทุนภายในโรงเรียนชัน้น าและ 2) ผลที่เกิดจากการ
สรา้งนักเรียนชั้นน าที่ส่งผลต่อทั้งตัวนักเรียนชั้นน าเองและนักเรียนกลุ่มอ่ืน รวมถึงผลที่มีต่อ
ครอบครวัและสงัคม 
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1. กระบวนการสร้างนักเรียนชั้นน า 
1.1 การจัดการนักเรียนในโรงเรียนชั้นน า 

โรงเรียนชัน้น าเป็นพืน้ที่ทางสงัคมที่มีแบบแผนความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 
มีกฎ และพิธีการและกระบวนการต่าง ๆ ที่ไดผ้ลิตสรา้งอ านาจใหก้ับโรงเรียนชัน้น านับตัง้แต่การ
คัดเลือกผูท้ี่ประสงคจ์ะเขา้สู่สนามและจัดการผูท้ี่เขา้มาในสนามตลอดจนการแบ่งแยกนักเรียน
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการจดัการเรียน การจดัการนกัเรียนชัน้น านีน้ัน้เป็นสิ่งที่เกิดขึน้กบัผูเ้รียน
ทุกคนที่อยู่ภายในโรงเรียนชัน้น า ไม่ว่าผูเ้รียนเหล่านั้นจะมีผลการเรียนเป็นเช่นไรมีทุนเบือ้งหลัง
อย่างไร การจัดการนักเรียนนั้นเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกนักเรียนสู่สนามและเมื่อได้นักเรียนที่มี
ความสามารถเพียงพอที่จะเรียนในโรงเรียนชัน้น าไดแ้ลว้นั้น นักเรียนทั้งหมดจะถูกกระบวนการ
จ าแนก แบ่งออกเป็นกลุม่ ๆ ตามความสามารถ มีการจดัอนัดบั การวดัประเมินผลอยู่เป็นระยะ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวถูกท าให้ดูเหมือนมีความเป็นกลางและยุติธรรมส าหรบัทุกคน หากแต่ใน
ความเป็นจริงกลบัเต็มไปดว้ยการจัดการที่ไม่เท่าเทียมอันมีรากฐานมาจากทุนที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของนกัเรียนตลอดจนผูป้กครองของแต่ละคน  

ทุน:เกณฑใ์นการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่สนาม  
โรงเรียนชัน้น านัน้มีความตอ้งการผูเ้รียนที่มีความสามารถสงูใหเ้ขา้รบัการศึกษา

ในโรงเรียน โดยมากแลว้โรงเรียนมักจะใชก้ารสอบคัดเลือกเพื่อใหไ้ดน้ักเรียนที่มีความสามารทาง
วิชาการ สามารถรองรบัระบบการเรียนการสอนจากโรงเรียนได ้แต่การคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียนใน
โรงเรียนชัน้น านัน้ดว้ยความสามารถจากดา้นวิชาการ การคิดค านวณ และท าขอ้สอบนัน้เป็นแค่
เพียงสิ่งที่สังคมรบัรูเ้ข้าใจเท่านั้น การสอบคัดเลือกเข้าสู่โรงเรียนชั้นน านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อวัด
ความสามารถทางวิชาการอย่างเดียวเท่านัน้ แต่กลบัมีสิ่งที่อยู่เบือ้งหลงัการคัดเลือกที่ท าใหเ้กิด
ความไม่เท่าเทียม เพราะการมีความรูค้วามสามารถทางวิชาการระดับสูงไม่เป็นแค่เพียงผลจาก
การได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาก่อนหน้าตามหลักสูตรมาอย่างครบถ้วน หรือเป็น
ความสามารถทางสติปัญญาของผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกเท่านัน้ ความรูค้วามสามารถทางวิชาการที่
น ามาสอบกันนั้นยังประกอบไปด้วยการสั่งสมทุนชนิดต่าง ๆ จนกลายเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ตามที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งทุน (capital) ที่ผูว้ิจัยไดก้ล่าวถึงใน ปฏิบัติการสรา้งนักเรียนชั้นน าใน
ระบบการศึกษาไทยทัง้หมดนีม้ิไดห้มายถึงทุนทางการศึกษาที่มอบใหก้บัผูเ้รียน แต่ตอ้งการสื่อถึง
ทุนประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในมโนทัศน์ของบูดิเยอรท์ี่ผู ้เรียนสะสมไว้จนสรา้งความแตกต่าง
ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกันและน าไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันในสนามของโรงเรียนชัน้น า กล่าวอีกนัย
หนึ่งความรูค้วามสามารถทางวิชาการที่ใชว้ดักนัในการสอบคดัเลือกเขา้ศกึษาต่อในโรงเรียนชัน้น า
ไม่ไดเ้ป็นผลจากความเป็นเลิศทางสติปัญญาของนักเรียนเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นผลมาจาก
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ทุนชนิดอ่ืน ๆ ที่นกัเรียนสะสมมาก่อนหนา้ ดงันัน้กติกาของการคัดเลือกนักเรียนจึงไม่ใช่เพียงการ
วดักันที่ความรูท้างดา้นวิชาการแต่การสอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันเพื่อใหไ้ดน้ักเรียนที่เก่งตามที่
โรงเรียนตอ้งการหากแต่เบือ้งหลงัความเก่งนัน้มีความไม่เท่าเทียมในการเขา้ถึงและการสะสมทุน
อยู่เบือ้งหลงั 

ความยากของข้อสอบคัดเลือกและเนื ้อหาสอบที่มักจะเกินกว่าความรู้ใน
หอ้งเรียนท าใหก้ารติวหรือการเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเขา้โรงเรียนชัน้น าเป็นสิ่งจ าเป็นที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได ้ผูเ้รียนนัน้จึงจ าเป็นตอ้งใชทุ้นทางเศรษฐกิจเพื่อใหเ้ป็นประโยชนใ์นการสอบคดัเลือกดงันัน้ผู้
ที่ ถือครองทุนทางเศรษฐกิจสูงจึงมีความได้เปรียบในสนามการสอบคัดเลือกเป็นอย่างมาก 
ครูผูส้อนในโรงเรียนชัน้น าท่านหนึ่งไดย้ืนยนัถึงระดบัความยากในการออกขอ้สอบซึ่งสว่นใหญ่เป็น
แนวคิดวิเคราะห์เพื่อใชใ้นการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนชั้นน า “ขอ้สอบถือว่ายากเพราะว่า
ขอ้สอบเรานี่เป็นขอ้สอบแบบวิชาการและอย่างที่บอกเราเป็นโรงเรียนพหุปัญญา เพราะฉะนัน้
ขอ้สอบเองก็ตอ้งวดัเดก็ในแต่ละดา้นได”้  

นอกจากข้อสอบที่ต้องการวัดนักเรียนอย่างเข้มข้นแล้ว ระดับความยากของ
ขอ้สอบในการสอบคดัเลือกที่ไม่เนน้วิธีการท่องจ าแต่ตอ้งอาศยัการวิเคราะห ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิชาหลกัที่มีระดบัความยากมากกว่าขอ้สอบของโรงเรียนทั่วไป การที่โรงเรียนชัน้น าออกขอ้สอบใน
ระดับการวิเคราะหแ์ละท าให้ขอ้สอบมีความยากเพิ่มขึน้นีน้อกจากจะเพื่อคัดทิง้นักเรียนที่ไม่มี
ความสามารถทางวิชาการเพียงพอเหมาะสมกบัโรงเรียนชัน้น าแลว้ ยงัเป็นการคดันกัเรียนที่ไม่ไดม้ี
ฮาบิทสัสอดคลอ้งกบัการเรียนในโรงเรียนชัน้น าทิง้ออกไปดว้ย เนื่องจากการเรียนในโรงเรียนชัน้น า
นัน้มีเป้าประสงคเ์พื่อสนองตอบต่อการพฒันาประเทศภายใต้ระบบทุนนิยมอตุสาหกรรม ดงันัน้จึง
ตอ้งการนักเรียนที่ประกอบไปดว้ยทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ประมวลผลรวมถึงทักษะการ
ตัดสินใจ ซึ่งโรงเรียนชั้นน าท าหน้าที่ในการผลิตซ า้และสรา้งนักเรียนที่มีความสามารถสูงเพื่อ
ป้อนเขา้สู่ระบบทุนนิยมดงักล่าว ขอ้สอบในการคดัเลือกนักเรียนเขา้เรียนจึงเปรียบไดก้บัการร่อน
ตะแกรงเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีฮาบิทัสสอดคลอ้งกับนักเรียนโรงเรียนชั้นน าเขา้มาสู่โรงเรียนไว ้
ทั้งนีก้็เพื่อคัดคนที่มีฮาบิทัสสอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบทุนนิยมในอนาคต
นั่นเอง  

“ก็จะท าใหข้อ้สอบมีความหลากหลายมีความซบัซอ้นไม่ใช่แนวท่องจ า เราก็จะใชท้ฤษฎี
ของบลูม เพือ่ใหข้อ้สอบมนัวิเคราะห์ได ้เอาไปใชไ้ด ้สามารถปรบัและสงัเคราะห์ออกมา
มันไม่ใช่ขอ้สอบที่อ่านปุ๊ บตอบป๊ับ อ่านปุ๊ บตอบป๊ับ เก็บขอ้มูลไม่ใช่หรือเป็นความจ า 
อย่างเช่นวิชาวทิยาศาสตร์ ถา้เห็นตวันีแ้ลว้ตอบนีไ่ม่ใช่ขอ้สอบของเรา ...มนัตอ้งกา้วไป
อกีขัน้นงึ”  
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นอกเหนือจากระดับความยากในการวิเคราะหท์ี่ผูเ้รียนตอ้งใชใ้นการท าขอ้สอบ
คัดเลือกแลว้ ความเชี่ยวชาญช านาญในการท าขอ้สอบ ที่ตอ้งอาศัยประสบการณ์ในการฝึกท า
ขอ้สอบลกัษณะแนวสอบเขา้หลาย ๆ ครัง้ การฝึกฝน เทคนิคในการเลือกตวัเลือกลว้นเป็นสิ่งส  าคญั
ที่จะช่วยใหผู้เ้รียนประสอบความส าเรจ็ในการท าขอ้สอบไดต้ามที่ตัง้เปา้ไว ้  

ตวัอย่างขอ้สอบอาจจะประมาณว่าขอ้ใดในสีข่อ้นีข้อ้ใดถูกนั่นแปลว่าเดก็จะตอ้งท าไดท้ัง้
สีข่อ้ วิเคราะห์ไดท้ัง้สีข่อ้ เด็กก็ตอ้งคิด ๆ  ว่าในแต่ละชอ้ย(ตวัเลือก) คุณจะตอ้งคิดทัง้สี่
ขอ้ และดูค าตอบว่าถูกหรือเปล่า หรือบางขอ้สอบ...เออขอ้ทีห่นึ่ง ขอ้ใดต่อไปนีไ้ดค้ าตอบ
เท่ากบัเจ็ด  แปลว่าคณุจะตอ้งคดิตัง้แต่หนึ่งสองสามสีเ่ลยท าค านวณออกมาใหไ้ดเ้จ็ด นี่
มนัจะเป็นความทีต่อ้งคดิอกีขัน้นงึ มนัยากแต่ก็ดนีะเดก็ก็ไดใ้ชห้ลาย ๆ อย่าง 

นอกจากผู้ที่มีทุนทางเศรษฐกิจมากกว่าจะได้เปรียบในสนามการคัดเลือก
เนื่องจากสามารถน าทุนทางเศรษฐกิจไปแปรเปลี่ยนเป็นการเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเขา้แลว้นั้น 
ขอ้สอบคัดเลือกที่มีความซบัซอ้นและตอ้งใชก้ารคิดวิเคราะหใ์นการหาค าตอบเป็นส่วนมากยิ่งท า
ใหก้ารสอบคัดเลือกนัน้เป็นการกีดกนันกัเรียนที่ไม่มีทุนต่าง ๆ อันสอดคลอ้งกับการสนับสนุนใหม้ี
ความสามารถทางวิชาการในระดบัสงู ผูท้ี่ถูกคดัเลือกเอาไวจ้ึงมกัจะเป็นนกัเรียนที่มีความสามารถ
สูงอันไดม้าจากการมีและเขา้ถึงทุนมากกว่าทัง้การสั่งสมมาจากครอบครวัและการสั่งสมมาจาก
โรงเรียน  กลา่วอีกนยัหนึ่งคือเกณฑก์ารคดัเลือกนกัเรียนของโรงเรียนชัน้น าที่ถกูตัง้ไวเ้ป็นเกณฑใ์น
การคัดกรองผ่านฮาบิทัสของนักเรียนที่จะต้องได้รับการสั่งสมทั้งมาจากครอบครัว (primary 
habitus) และในส่วนของโรงเรียนเดิมที่ตนเรียนมา (secondary habitus) ความยากของขอ้สอบ
จึงไม่ใช่ความยากในเชิงเนือ้หาและทกัษะการคิดค านวณแต่เป็นความยากในการเขา้ถึง  สั่งสมทุน
และฮาบิทสั ของตนเองจากครอบครวัและโรงเรียน  

นอกจากจะมีการคัดเลือกด้วยข้อสอบแล้วโรงเรียนชั้นน ายังท าการคัดเลือก
นกัเรียนดว้ยการสอบสมัภาษณอี์กดว้ย ซึ่งการสอบสมัภาษณน์ีแ้มจ้ะถกูระบมุีจดุประสงคไ์วเ้พื่อวดั
ทศันคติดา้นการศึกษาหรือประวติัภูมิหลงัของผูป้กครองและนกัเรียน แต่เป้าหมายหรือสิ่งที่เกิดขึน้
แทจ้รงิของการสอบสมัภาษณคื์อการส ารวจทนุชนิดต่าง ๆ ของผูป้กครองรวมถึงวิธีการถ่ายทอดฮา
บิทสัระหว่างผูป้กครองและนกัเรียนดว้ย ดงันัน้บทสนทนาหรือค าถามในการสมัภาษณจ์ึงมกัมุ่งไป
ที่ประเด็นหนา้ที่การงาน อาชีพ รายได ้สถานภาพของครอบครวั “จะถามเกี่ยวกบัว่า คุณพอ่คณุแม่
ท างานอะไร ดูแลลูกอย่างไร มีเวลาขนาดไหน นีค่ือการสอบสมัภาษณ์ที่เพิ่งมามีระยะหลงั แลว้
ก่อนตอนทีค่รูสอนใหม่ ๆ มนัจะมีสอบสมัภาษณ์แบบนี”้ ซึ่งการสมัภาษณถ์ึงภูมิหลงัของครอบครวั
นี ้มีผลทัง้ทางตรงและทางออ้มในการรบันกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนชัน้น าทัง้ในการตดัสินเมื่อ
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ผลการสอบขอ้เขียนไม่สามารถตัดสินได้และบรรดาความสนับสนุนที่ครอบครวัสามารถให้กับ
นกัเรียนไดใ้นอนาคต 

“สอบสมัภาษณ์ก่อนแลว้ค่อยสอบขอ้เขียน  เพราะว่าสมัภาษณ์เอาไวดู้ประกอบ ถ้า
คะแนนเท่า ๆ กนั  เพราะถา้สอบขอ้เขียนไปก่อน ไดข้อ้เขียนแลว้ตกสมัภาษณ์นีง่านเขา้
เลยถูกไหมคะ  ถา้ไม่ง่อยเปลีย้เสยีขา ขนาดพกิารเรายงัรบัเลย  เดก็นั่งรถเข็นเราก็รบัค่ะ 
เพราะถือว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ...สัมภาษณ์ผูป้กครองด้วยค่ะ ก็ถึงฐานะทาง
การเงินหรืออะไรอย่างนี ้ ค่าใชจ้่ายอะไรท านองนี ้ความพรอ้มที่จะเรียนอะไรอย่างนี ้
ความพรอ้มของเด็กความพรอ้มของผูป้กครองที่จะบริการลูกที่จะเรียนได ้ให้เรียนได้
ตลอดต่อเนือ่ง“ 

การสอบคดัเลือกเป็นพิธีการส าคญัที่ช่วยสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัโรงเรียนชัน้
น าเป็นอย่างดี กล่าวคือท าให้สามารถคัดเด็กที่มีความพรอ้มและมีความสามารถทางวิชาการ
ระดบัสูง ซึ่งการพิจารณาในลกัษณะนีจ้ะเห็นไดว้่านักเรียนที่จะมีความสามารถผ่านการคัดเลือก
โดยส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่ เข้าถึงทุนต่าง ๆ ได้ดีกว่าคนอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาหนึ่งที่ร ัฐมี
นโยบายยกเลิกการสอบเขา้และเนน้ใหโ้รงเรียนใชว้ิธีการรบันกัเรียนในเขตพืน้ที่บรกิารใกลโ้รงเรียน
แทน นัน้ท าใหโ้รงเรียนชัน้น าหลายแห่งไดร้บัผลกระทบเนื่องจากโรงเรียนนั้นไม่สามารถคัดเลือก
นักเรียนตามแนวทางเดิมของตนเองไดแ้ต่ถูกบงัคับโดยนโยบายใหร้บันักเรียนจากพืน้ที่ใกลบ้า้น
แทน นโยบายดังกล่าวดูเหมือนจะสรา้งความเสมอภาคและสอดคลอ้งกับพืน้ที่ตลอดจนความ
ตอ้งการของประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่บริการของโรงเรียนชั้นน า แต่ความเป็นโรงเรียนชั้นน าไม่ได้
ปรากฏอยู่แต่ในการสอบคดัเลือกดงันัน้แมจ้ะมีการจบัสลากหรือรบัเด็กในพืน้ที่บริการเขา้เรียนโดย
ไม่ตอ้งสอบ ตวันกัเรียนเองเมื่อเขา้สู่โรงเรียนก็ประสบปัญหาเช่นเดิมเพราะนกัเรียนหาไดม้ีทุนหรือ
ทรพัยากรตลอดจนความคิดหรือการแสดงออกที่สอดคลอ้งกบัโรงเรียนชัน้น าไม่ 

นโยบายรบันักเรียนจากพืน้ที่ในเขตบริการไดส้่งผลใหเ้กิดขาดแคลนทรพัยากร
หรือนักเรียนที่มีความสามารถอันเป็นฐานในการสรา้งนักเรียนใหก้ลายเป็นนักเรียนชั้นน า และ
นอกจากนักเรียนส่วนหนึ่งจะประสบปัญหาทางด้านการเรียนแล้วยังส่งผลให้โรงเรียนประสบ
ปัญหาอีกดว้ยเนื่องจากสนามของโรงเรียนชัน้น าท าใหค้วามคิดความเชื่อ ตลอดจนพืน้ฐานการ
จดัการเรียนการสอนของครูไม่เอือ้ต่อการพฒันาเด็กที่มีความอ่อนดอ้ยทางวิชาการ โรงเรียนชัน้น า
จึงได้มีความพยายามต่อรองนโยบายดังกล่าวกับผู้ที่อ  านาจในการก าหนดนโยบาย จนท าให้
โรงเรียนสามารถจัดท าการสอบคัดเลือกนักเรียนได้ดังเช่นเดิม และนั่นสะท้อนให้เห็นว่าการ
คัดเลือกนักเรียนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรบัโรงเรียนชั้นน า ทั้ งนีก้็เพื่อให้ได้นักเรียนที่มี
คณุลกัษณะต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์กติกา และแบบแผนที่โรงเรียนเป็นอยู่ 
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“เนือ่งจากทางประเทศชาตเิรานี ่ใหเ้ดก็ในเขตพืน้ทีบ่ริการเยอะ โรงเรียนเราก็เลยไดเ้ดก็ที่
ค่อนขา้งจะไม่โอเค อาจจะไดเ้ดก็ทีอ่่อนดอ้ยทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่ครูก็เห็นท่านรฐัมนตรีมาดูงานที่
หอ้งเด็กเก่งทีค่รูดูแลอยู่ ครูก็บอกว่าท่านว่าครูไม่มีเด็กจะเจียระไนแลว้เพราะว่าเพชรมนั
หายหมดแลว้ก็เลยขอท่านว่าเราจะท าหอ้งเรียนพเิศษเพือ่จะสอบเดก็เขา้ 2 หอ้ง ก็เลยได้
เด็กสอบเขา้มา 2 หอ้ง ซึ่งมีแค่สามโรงเรียนแรกของประเทศ โรงเรียนครูเป็นหนึ่งในนัน้ 
เป็นเดก็โครงการความสามารถพเิศษทางการเรียน” 

จากค าให้สัมภาษณ์ของครูผู้สอนในโรงเรียนชั้นน าดังกล่าวท าให้เห็นถึง
ผลกระทบได้ว่าหากโรงเรียนเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนจากกระบวนการสอบ
คดัเลือกที่แฝงจุดประสงคใ์นการตรวจสอบความสอดคลอ้งเรื่องทุนและฮาบิทสัของนกัเรียนมาเป็น
การคัดเลือกนักเรียนจากถิ่นที่อยู่อาศัยที่ใกลโ้รงเรียนนั้น ท าใหโ้รงเรียนชั้นน าประสบปัญหาไม่
สามารถพัฒนาต่อยอดในการสรา้งนักเรียนไปสู่ความเป็นนักเรียนชั้นน าได ้ที่สุดแลว้การต่อรอง
ระหว่างผูส้อนกบัผูท้ี่ก  าหนดนโยบายจึงเกิดขึน้และไดผ้ลสรุปที่เป็นประโยชนต่์อทัง้โรงเรียนชัน้น า
และรฐัดว้ยกันทัง้สองฝ่าย ถึงแมร้ฐัจะมีนโยบายใหน้ักเรียนไดเ้รียนในโรงเรียนที่ใกลบ้า้นแต่การ
เปิดช่องทางพิเศษใหก้บัโรงเรียนชัน้น าในการรบัคดัเลือกนกัเรียนโดยการสอบเขา้สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัและจ าเป็นของกระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น าที่ตอ้งอาศยัการคดัเลือกดว้ยการสอบ
เขา้เป็นอย่างดี 

กระบวนการจ าแนกนักเรียนโดยเกณฑว์ิชาการ 
หลงัจากการสอบคัดเลือกนักเรียนสิน้สุดลงเรียบรอ้ยแลว้ การแบ่งกลุ่มนักเรียน

ในโรงเรียนชั้นน านั้นเป็นสิ่งที่ส  าคัญในการที่ โรงเรียนจะต้องรับหน้าที่พัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถมากขึน้และในขณะเดียวกนัก็เป็นการซ่อมเสริมนกัเรียนที่อ่อนดา้นการเรียนอีกดว้ย 
หากมองในมมุถึงผลประโยชนต่์อตวันกัเรียนแลว้การจ าแนกแบ่งนกัเรียนตามระดบัความสามารถ
นีเ้ป็นสิ่งที่สมเหตสุมผลเพราะจะท าใหก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนง่ายขึน้และมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ หากมองอย่างผิวเผินแลว้เกณฑท์ี่โรงเรียนเลือกใชน้ัน้มักเป็นเกณฑท์ี่ชัดแจง้สามารถวัด
นักเรียนได้ ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้ผลการเรียนเฉลี่ยหรือคะแนนสอบเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก
นกัเรียนแยกนกัเรียนเก่งออกมาเพื่อพฒันาสง่เสรมินกัเรียนระดบับน   

“พอสอบเขา้ไปเสร็จปุ๊ บ ก็คือเหมือนเด็กทีส่อบเขา้โรงเรียนมนัจะมีสอบแค่ประมาณ 80 
คน และเป็นเดก็พืน้ทีบ่ริการ เดก็ความสามารถพเิศษอะไรอย่างนี ้ก็คอืทกุคนจะตอ้งเรียน
ปรบัพืน้ฐาน 1 คอร์ส ช่วงเดอืนเมษา และก็สอบอกีรอบนงึหลงัเรียนปรบัพืน้ฐานโรงเรียน
เขาใชเ้กณฑ์สอบตรงนี ้เพราะเท่าที่ดูแบบเหมือนถามคะแนนสอบของเพือ่น คือเหมือน
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ในหอ้งหมอก็จะเป็นคนทีส่อบเขา้เกือบหมดทัง้หอ้ง ค่ะ หรือว่าถา้เป็นเด็กพืน้ทีอ่ย่างนี ้ก็
จะเป็นเดก็ในพืน้ทีท่ีส่อบเขา้ไดค้ะแนนใกลเ้คยีงกนั” 

แมว้่าจะมีการเรียนปรบัพืน้ฐานแลว้สอบในระยะก่อนเปิดเทอม 1 เดือน แต่ใน
ระยะเวลาสัน้ๆ นัน้อาจท าไดเ้พียงการเพิ่มพนูปรบัแกค้วามรูบ้างประการของผูเ้รียนแต่ไม่สามารถ
ปรบัพืน้ฐานที่เป็นการครอบครองหรือเขา้ถึงทุนชนิดต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดท้ั้งหมด ในมุมมองของ
ผู้วิจัยแล้วกระบวนการขั้นตอนจ าแนกนักเรียนไม่ได้ใช้เกณฑ์ทางด้านวิชาการในการคัดแยก
นักเรียนเท่านั้น แต่การจ าแนกมีความแยบยล เข้มข้น และเป็นการจ าแนกโดยใช้ฮาบิทัสของ
นักเรียนที่เป็นผลมาจากทุนต่าง ๆ ส่งผลให้การคัดเลือกที่ดูผิวเผินนั้นมีความยุติธรรมในระบบ
การศกึษา มีการใชเ้กณฑใ์นการจ าแนกที่ชดัเจนกบันกัเรียนทุกคนไม่มีใครไดร้บัสิทธิพิเศษ มีความ
เสมอภาคแต่การคดัเลือกเป็นไปเพื่อสรา้งความไม่เท่าเทียมกนัในสนาม 

สนามแห่งอ านาจในการจัดอันดับนักเรียน 
การจ าแนกนักเรียน  (classified) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้เกิดการแบ่ง

นกัเรียนออกเป็นระดบัตามความสามารถ โดยทั่วไปมักจะแบ่งเป็นหอ้งต่าง ๆ เช่น “หอ้งคิง” “หอ้ง
กิฟต์” เพื่อเรียงล าดับผู้เรียนอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชั้นน าในการจัดการผู้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ กลา่วคือเหตผุลของทางโรงเรียนสว่นใหญ่การแบ่งนกัเรียนออกเป็นหอ้ง ๆ และ
จดัจ าแนกประเภทของหอ้งเช่นนีเ้พื่อจัดครูและจัดวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง
กบัประเภทการเรียนรูข้องนกัเรียน เป็นความเชื่อที่ว่าควรใหเ้ด็กเก่งไปรวมกนัในที่เดียวเพื่อใหช้วน
กนัเรียน หรือแข่งกนัเรียนจะยิ่งท าใหไ้ดน้กัเรียนเก่ง ๆ มากยิ่งขึน้ การปล่อยใหน้กัเรียนไปปะปนกบั
เด็กเรียนอ่อนจะฉุดรัง้ศักยภาพของเด็กเก่งใหย้ิ่งดอ้ยลงไป ซึ่งการจัดอันดับนักเรียนเช่นนีไ้ดผ้ล
ตามเปา้ประสงคข์องโรงเรียนคือสามารถสรา้งเด็กเก่ง อย่างที่เรียกว่า “การเจียระไนเพชร” ไดอ้ย่าง
ดียิ่ง ในส่วนของนักเรียนเองก็เป็นที่รบัรูก้ันว่าใครเป็นเด็กห้องเก่งเด็กห้องอ่อน การรบัรูน้ีห้าได้
ปรากฏในการติดป้ายบอกหรือการสื่อสารทางการไม่ ทว่าปรากฏอยู่ในแบบแผน การจดัล าดบัช่วง
ชัน้และวิธีการท่ีครูและนกัเรียนในสนามของโรงเรียนชัน้น าต่างปฏิบติักนัอย่างคุน้เคย 

“ตอน ม.ตน้ไม่ไดแ้บ่งหอ้งแบบชดัเจนนะ แต่เราก็จะรูว้่าหอ้งนีห้อ้งคิง แต่ว่าไม่ไดแ้บบว่า

มีสายอะไร  แต่ถา้ ม.ปลายก็จะมี กิ๊ฟเลขตอน ม.ตน้ก็ไดอ้ยู่หอ้งคิงเลย อยู่ 3 ปี สอบค่ะ  

แลว้ก็ดูเกรดเฉลีย่”  

การด าเนินการเช่นนีท้  าให้นักเรียนรบัรูแ้ละตอกย า้ถึงความไม่เท่ากัน น าไปสู่
ความเคยชินและสยบยอมต่อความไม่เท่ากนั ผ่านการจดัล าดบัชัน้ดงักล่าวภายในโรงเรียน เมื่อมี
ความไม่เท่ากันก็ย่อมไดร้บัการดูแลการเอาใจใส่จากครูที่ไม่เท่ากันกลายเป็นสิ่งธรรมดา ในส่วน
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ของครูเองก็อาจมีการสอนการดูแลนักเรียนที่ไม่เหมือนกนั การจัดครูสอนนักเรียนหอ้งต่าง  ๆ ก็ท า
ใหค้รูเองมีความไม่เท่ากนั มีครูที่สอนนกัเรียนหอ้งเก่งครูที่สอนนกัเรียนหอ้งอ่อน น าไปสู่การไม่เอา
ใจใส่การสอนเมื่อครูตอ้งสอนนกัเรียนหอ้งอ่อน การแบ่งแยกเช่นนีย้ิ่งท าใหน้กัเรียนมีโอกาสในการ
สะสมทนุ ไดท้นุ เขา้ถึงทนุในสนามการศกึษาไม่เท่าเทียมกนัมากยิ่งขึน้ไปอีก  

การสอบภายในโรงเรียนชั้นน า 
คณุภาพของโรงเรียนและคณุภาพของผูเ้รียนเป็นสิ่งที่คู่กนัเมอ เพื่อเป็นการรกัษา

สถานะของทัง้โรงเรียนชัน้น า มาตรฐานของการเรียนของนักเรียนชัน้น านั้นนับว่าเป็นเรื่องส าคัญ
อันดับต้นๆ ที่ครูในโรงเรียนต้องใส่ใจ การที่นักเรียนมีผลการเรียนที่ลดลงหรือได้คะแนนการ
ทดสอบในระดบัที่ต  ่านัน้อาจสะทอ้นถึงมาตรฐานโรงเรียนที่ลดลงไปดว้ย ดงันัน้เพื่อรกัษาคณุภาพ
มาตรฐานของโรงเรียนชั้นน าไว ้การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนอย่างเข้มขน้ การวัดผล การ
ประเมินผล จึงเป็นศาสตรท์ี่มีความจ าเป็นและตอ้งกระท าอยู่เสมอและมีความถ่ีที่มากกว่าโรงเรียน
อ่ืน ๆ ทั่วไป การทดสอบระหว่างเรียนจึงเป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใชเ้พื่อทดสอบนักเรียนใหร้กัษา
คณุภาพทางการเรียนใหม้ีความมั่นคงสม ่าเสมอ จากค าบอกเลา่ของครูผูส้อนในโรงเรียนชัน้น าแห่ง
หนึ่งที่มีการสอบเก็บคะแนนถึงสี่ครัง้ต่อหนึ่งภาคเรียน  

“เทอมนึงเป็นกฎค่ะ มีการสอบทัง้หมด 4 ครัง้ ปีนึงก็ 8 ครัง้ค่ะ คือเราจะสอบในหนึ่ง
เทอม จะประกอบไปด้วย เทสวัน (test one) คะแนนเก็บเทสวัน  และกลางภาค  
มิดเทอม และก็เป็นเทสทู และก็ไฟนอล หนึ่งเทอมค่ะ มันจะเป็นส่วนของความรู ้
(knowledge) 60 เปอร์เซ็นต์ กับพัฒนาการ (progress) อีกประมาณ 40 เปอร์เซ็นต ์
พวกทกัษะกระบวนการอะไรพวกนี ้อีก 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นคะแนนเก็บ ฉะนัน้ปีนึงก็จะ
สอบประมาณ 8 ครัง้” 

ในขณะที่โรงเรียนที่ป้อท าหนา้ที่สอนนัน้อาจจะไม่มีนโยบายอย่างเป็นทางการใน
การสอบที่มากมายนัก แต่ป้อก็ใชเ้ทคนิควิธีการสอบเสมือนจริง (mocking test) ที่เป็นการจ าลอง
การสอบกบันกัเรียน โดยใชแ้นวขอ้สอบคลา้ยขอ้สอบจรงิหรือที่เรียกว่าขอ้สอบแบบคู่ขนานเพียงแต่
ยงัไม่ไดน้ าผลของการสอบมาใชใ้นการประเมินนกัเรียนเท่านัน้ วิธีการนีจ้ะช่วยนักเรียนไดร้บัการ
ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่ามีความสามารถเพียงพอในการท าข้อสอบหรือไม่และเพื่อเป็นการ
กระตุน้ใหน้กัเรียนต่ืนตวัและขยนัทบทวนเนือ้หามากขึน้ ท าใหน้ักเรียนมีความคุน้เคยกบัการสอบ
สรา้งสง่เสรมิฮาบิทสัทางดา้นวิชาการใหก้บันกัเรียนโดยที่นกัเรียนเองไม่รูต้วั 

“ถามว่าสอบบ่อยขนาดไหน ก็ทุกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ทีนึง เพราะเรามีความรูส้ึกว่า  
ถา้ไปสอบทีเดียวตอนปลายเลย...เราจะไม่ค่อยเชื่อทฤษฎีนีเ้พราะเด็กเขาจะลืมเนือ้หา 



  49 

ตอ้งทดสอบเป็นระยะเพราะมนัคอืการวดันกัเรียนไปเรือ่ย ๆ แต่ยงัไม่ประเมินนะ สอบไป
ก่อน ทบทวนไป  ...เมืองนอกเขายงัมีม็อกเอ็กแซม(mock exam)เลย เป็นขอ้สอบคลา้ย
ของจริงและทดสอบเป็นระยะ ๆ อย่างเราก็ตอ้งมีม็อกเอ็กแซมเด็กดว้ย ก็แบ่งสอบเป็น
ย่อย ๆ ประมาณ 3 – 4 ครั้งต่อเทอมแล้วก็ เก็บคะแนนตอนมิดเทอมกับไฟนอล
เพราะฉะนัน้เด็กก็จะไดเ้ตรียมความพรอ้มอยู่ตลอดเวลา เด็กจะไม่ค่อยเครียดเวลาสอบ
เขาก็จะพอไหว ผลการเรียนเขากก็ดขีึน้ เพราะเขาไม่เครียด เดก็รูว้่าตอ้งสอบอะไร  ....แต่
ถา้สอบทีเดียวแลว้สอนอย่างออกขอ้สอบอย่าง สอนอย่างนีไ้ม่เห็นออกเลย ขอ้สอบยาก
จงั เพราะอะไร เพราะว่าเราประมวลผลเด็กเยอะหนกัเยอะไง โอโ้ฮปุ๊ บ ๆ ๆ แลว้มาสอบ
ทีเดียวอย่างนีไ้ม่ไดเ้ลยซึ่งเด็กมนัเปลีย่นไปแลว้ อย่างฝรั่งเวลาเขาสอนบทนึงเขาก็ม็อก 
สอนบทนึงเขาม็อก เด็กรูแ้นวขอ้สอบแล้ว แลว้พอเอาไปรวมทีปุ๊ บ อ๋อมันจะคลา้ย ๆ 
ขอ้สอบเดิม  ก็เลยใชแ้นวทางฝรั่งบา้ง ก็รูส้ึกดขีึน้ เด็กทีเ่ขาเป็นอจัฉริยะอยู่แลว้เดก็เก่งก็
ไม่ไดแ้ย่ลง”  

อย่างไรก็ดีแมว้่าการวดัผลเป็นระยะ ๆ จะมีความนิยมมากขึน้ในระบบการศึกษา
ไทยเป็นการวดัผลการเรียนรูต้ลอดระยะเวลาการเรียนรู ้แต่การวดัผลดังกล่าวมีเป้าหมายของการ
วดัเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องและการพฒันานกัเรียนใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ แต่การวดัผลใน
โรงเรียนชัน้น ายงัมุ่งวดัเพื่อสะสมคะแนนและลดภาระการสอบปลายภาคของนกัเรียน ครูไม่ไดน้ า
ผลการวดัมาใชใ้นการปรบัปรุงนักเรียนเท่าที่ควร ท าใหย้ิ่งมีการสอบบ่อยเพียงใดการจัดประเภท
นกัเรียนยิ่งเป็นการตอกย า้อยู่ตลอดเวลาท าใหเ้ด็กเก่งเด็กอ่อนถูกแบ่งแยกออกห่างจากกันในทุก
ครัง้ที่มีการสอบ  และเมื่อพิจารณาถึงทุนในด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของความส าเร็จทาง
การศึกษา การเรียนในชัน้เรียนเพียงอย่างเดียวไม่อาจท าใหทุ้กคนมีทุนที่เท่ากนัได ้ขณะที่โรงเรียน
เองมีความโน้มเอียงในการให้ความส าคัญกับเด็กเก่ง การสอบบ่อย  ๆ ยิ่งเป็นการตอกตรึงให้
นกัเรียนอยู่ในสถานะและต าแหน่งต่าง ๆ ที่สนามของโรงเรียนชัน้น าไดก้ าหนดผ่านการสอบอย่าง
ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได ้

ความโดดเด่นของโรงเรียนชั้นน าถูกสร้างด้วยการเรียนการสอน 
การเรียนในโรงเรียนชั้นน านั้นค่อนขา้งจะมีเนือ้หาที่ยากกว่าโรงเรียนอ่ืนทั่วไป 

และหากใชส้ายตาของคนในสังคมมองปรากฏการณ์นีแ้ลว้คงเป็นสาเหตุที่เนื่องจากว่าโรงเรียน
ตอ้งการพัฒนาผูเ้รียนกลุ่มนึงใหม้ีศักยภาพสูงเพื่อน าความรูไ้ปพัฒนาประเทศได ้แต่หากมองใน
มุมมองของบูดิเยอรแ์ลว้ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นความตอ้งการที่สรา้งความแตกต่างโดดเด่น 
(distinct) ใหก้บันักเรียนชัน้น า เพื่อใหน้กัเรียนชัน้น ายงัคงอยู่ในสถานะที่ได้ประโยชนแ์ละสืบทอด
ความเป็นชัน้น าดว้ยการสะสมทนุที่โรงเรียนเพิ่มใหย้ิ่งขึน้ไปอีก 
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ในโรงเรียนชัน้น านัน้นอกจากเนือ้หาทางดา้นวิชาการจะสอนกนัเกินหลกัสตูรแลว้ 
ทางโรงเรียนยังมีแนวคิดในการเสริมทุนใหน้ักเรียนเริ่มรูจ้ักการอ่าน text book ตั้งแต่ตอนมัธยม
ปลาย รวมถึงสื่อการสอนก็จะเพิ่มเนือ้หาที่เป็นภาษาอังกฤษลงไปดว้ย เหล่านีเ้ป็นการสะสมทุน
ทางวฒันธรรมและฮาบิทัสใหก้ับนักเรียนมีความคุน้เคยเตรียมพรอ้มในการเรียนระดับอดุมศึกษา
ในคณะที่เป็นคณะชัน้น าต่อไป 

“คอืในส่วนของเนือ้หาเราจะมากกว่าหลกัสูตรแกนกลางนดินงึเพราะฉะนัน้เดก็จงึเรียนกนั
หนกัมาก ก็คอืจะแตะประมาณ สอวน แลว้เราจะใช ้text book ใชห้นงัสอืปีหนึ่งของมหา
ลยัน่ะค่ะเสริมเขา้ไปแมว้่าไม่ใช่ทัง้หมดแต่ว่ามนัจะเสริมเขา้ไปค่อนขา้งเยอะอยู่ อย่างเช่น
เวลาเรียนทัง้คณิตศาสตร์ทุกตัวเนี่ยค่ะ เราจะมี text book เป็นแกนกลางซึ่งเป็น text 
book ทีใ่ชใ้นปีหนึ่ง อาจารย์ก็จะใชต้รงนัน้เป็นแกนหลกั” 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนชั้นน านอกจากจะมีความเข้มขน้ทางด้าน
วิชาการเหนือกว่าโรงเรียนทั่วไปแลว้การสอดแทรกเนือ้หาการเรียนเป็นภาษาอังกฤษเขา้ไปในสื่อ
ประกอบการสอนไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหดั สื่อสไลดท์ี่ใชส้อน ท าใหโ้รงเรียนชัน้น าสามารถยกระดับ
สรา้งความแตกต่างและโดดเด่นเหนือกว่าโรงเรียนอ่ืน เนื่องมาจากทัง้ผูเ้รียนและผูส้อนตอ้งเป็นผูท้ี่
มีทุนทางวัฒนธรรมทางด้านภาษาในระดับที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
ครูผูส้อนนอกจากจะเชี่ยวชาญในศาสตรส์าขาที่สอนแลว้ยงัตอ้งมีความสามารถในการคน้ควา้หา
ขอ้มูลจากต าราต่างประเทศเขา้มาช่วยในการสอนนกัเรียนดว้ย และรวมถึงนกัเรียนก็จ าเป็นตอ้งมี
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการรับความรู้ชุดดังกล่าวจากผู้สอนด้วยเช่นกัน  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เขม้ขน้และเสริมเนือ้หาดา้นภาษาเขา้ไปในการเรียนการสอน
นั้นนอกจากจะสรา้งความโดดเด่นหรือความเหนือระดับส าหรบัโรงเรียนชั้นน าแล้วยังเป็นการ
เพิ่มพูนทุนทางวฒันธรรมใหก้ับผูเ้รียน ผูเ้รียนจะมีปฏิสมัพนัธก์บัความรูท้ี่มาในรูปแบบภาษาเป็น
ประจ าต่อเนื่อง ย่ิงท าใหผู้เ้รียนซึมซบัการทุนวฒันธรรมทางดา้นภาษาที่อยู่ในสถานะแบบฝังตวัที
ละเล็กละน้อยโดยไม่รูต้ัว ในขณะที่โรงเรียนอ่ืน ๆ นั้นมีความยากล าบากในการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะเดียวกันนีเ้นื่องจากขาดบุคลากรที่มีทุนวัฒนธรรมอันประกอบไปด้วยความรู้
ทางดา้นภาษาและศาสตรใ์นสายวิชาที่ถนดัในบุคลลเดียวกนั อย่างไรก็ดีถึงแมว้่าโรงเรียนในระดับ
รองลงมาจะมีครูที่มีศักยภาพหรือทุนทางวฒันธรรมมากพอในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับ
ภาษาต่างประเทศอย่างเดียวกับโรงเรียนชัน้น าแต่ก็ไม่ไดห้มายความว่านักเรียนผูเ้รียนในโรงเรียน
นัน้จะมีฮาบิทสัที่สอดคลอ้งกบัการเรียนรูด้งักลา่วได ้
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“ในการสอน สื่อ สไลด์ประกอบการสอนก็จะมีปนกันทัง้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แต่
ขอ้สอบยงัเป็นภาษาไทยอยู่ ซึ่งเพราะฉะนัน้ในเรื่องวชิาการเนีย่หนกั แลว้ก็ค่อนขา้งจะมี
กิจกรรมเยอะใหเ้ดก็ไดท้ า คอืไม่ใช่เรียนอย่างเดยีว เหมือนกบัทุกเรื่องค่ะ อ่านหนงัสือหา้
สบิเล่มกว่าจะจบจากทีน่ีไ่ด ้แลว้พวกแบบฝึกหดัก็จะมีรวบรวม ส่วนใหญ่เราก็รวบรวมมา
จาก text book ทีเ่ป็นหนงัสือก็เอามาท าใหน้กัเรียนเอง เป็นภาษาไทยบา้งภาษาองักฤษ
บา้งก็ปนกนัไป ก็คอืใหเ้ขาเร่ิมคุน้เคยจริง ๆ จงั ๆ ค่ะ” 

นอกจากการเรียนทางดา้นวิชาการจะมีความยากและมีความเขม้ขน้แลว้โรงเรียน
ชัน้น ายังมีเงื่อนไขอีกหนึ่งประการที่ตัง้ไวส้  าหรบันักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาอีกดว้ย คือการให้
นักเรียนท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ อันมีลักษณะเป็นการจ าลองกระบวนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรท์ัง้หมดเพื่อเตรียมพรอ้มใหน้กัเรียนมีทกัษะที่จ  าเป็นจะตอ้งใชใ้นระดบัอดุมศกึษาดว้ย 

“ก่อนจบมนัตอ้งมีโปรเจค ท าอะไรก็ไดแ้ลว้แต่เรา แลว้ก็มีอาจารย์ทีป่รึกษาอะไรอย่างนี ้
ท าตัง้แต่ ม.5ถึง ม.6 สองปี ตอนนัน้ผมท าเกี่ยวกบัอุปกรณ์ดูดสารพิษอะไรสกัอย่างใน
โรงงาน ท ากบัเพือ่นเป็นกลุ่มครบั กลุ่มนึงก็สามคน...จริง ๆ มนัยากส าหรบัเดก็ ม.ปลาย   
เพราะว่าเราไม่มีความรูพ้อครบั  มันก็ท าใหไ้ด้รูว้่ามันตอ้งท าอะไรบา้งถึงจะแบบ ให้
ค าถามนงึทางวทิยาศาสตร์มนัมีค าตอบอะไรอย่างนี ้เครียดมากสองปี ผมว่ามนัไม่เหมาะ
นะ ไม่ค่อยเหมาะกบัเดก็ ม.ปลาย มนัยากเกิน” 

ความยากในการท าโครงงานนี ้ถึงแม้จะท าให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้า
ศึกษาทางวิชาการด้วยตัวเอง แต่ก็ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเครียดกังวล แม้แต่ผู้เรียนที่เป็น
นกัเรียนชัน้น าเองนัน้ยงัมีทศันคติที่ไม่เห็นดว้ยกบัแนวทางการเรียนการสอนโดยการท าโครงงานนี ้
ดว้ยเหตผุลถึงความยาก 

“ยากครบั ก็คอือย่าง บางอย่างเราตอ้งนั่งรถเมล์ไปถามความเห็นอาจารย์ทีค่ณะวิทย์ใน
มหาวิทยาลยัอะไรอย่างนีค้รบั ว่าสมการนีม้นัใชไ้ดไ้หมอะไรอย่างนีเ้ราคิดแบบนีม้นัผิด
หรือเปล่าอะไรอย่างนี ้ก็ตอ้งไปกนัเอง แลว้อย่างสมยันัน้พวกบทความมนัเปิดหาไม่ได้
ง่ายเหมือนเดีย๋วนี ้ตอ้งเสยีตงัค ์เราก็ตอ้งมานั่งทีห่อ้งสมดุคณะวทิย์ ตอ้งมานั่งไล่เปิดเอง
ว่าจะอา้งองิเรือ่งไหนอะไรอย่างนี ้ท าไม่เสร็จเขาก็ไม่ใหจ้บนะ แต่สดุทา้ยก็จบกนัทกุคน” 

การมอบหมายโครงงานวิทยาศาสตรใ์หน้ักเรียนนัน้เป็นการจ าลองลกัษณะการ
เรียนรูแ้บบงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อฝึกให้นักเรียนชั้นน ามีความคุน้เคย อดทน เพียร
พยายามในการคน้ควา้หาค าตอบ การคิดค าถามโครงงานที่มีความลึกกว่าความรูใ้นระดบัมัธยม
หรือคน้ควา้หาค าตอบที่ทรพัยากรภายในโรงเรียนไม่สามารถสนับสนุนใหไ้ด ้แสดงใหเ้ห็นไดว้่า
สนามของโรงเรียนชัน้น าจะเรียกรอ้งความจ าเป็นที่จะตอ้งมีทุนต่าง ๆ ของผูเ้รียนอย่างมากมาย ทัง้
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ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ความสามารถทางภาษา จรรยามารยาทเครือข่ายความสมัพนัธ ์เวลาว่าง และทุน
อ่ืน ๆ ที่หล่อหลอมความคิดบุคลิก ลักษณะและตัวตนของนักเรียนอันจะน าไปสู่การประสบ
ความส าเรจ็ในการเรียนในโรงเรียนชัน้น า 

การตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 
การวดัและตรวจสอบคณุภาพผูเ้รียนในโรงเรียนชัน้น าก็มกัจะท าเป็นประจ าและ

มีความเขม้ขน้กว่าโรงเรียนอ่ืนทั่วไป โดยมากแลว้โรงเรียนชั้นน าจะใชว้ิธีการพิจารณาเกรดเฉลี่ย
ของนกัเรียนแต่ละคน โดยก าหนดไวไ้ม่เท่ากนัตามแต่ละสาขาวิชา  

“กลุ่มเด็กอ่อนโดยส่วนใหญ่ เราจะก าหนดในลักษณะว่า ถา้เป็นเด็ก ม.1, 2, 3 เกรด
เฉลีย่ต ่ากว่า 2.75 ตอ้งเรียกผูป้กครองมาพบเลยค่ะเราใหต้ ่ากว่านัน้ไม่ไดใ้ครทีอ่่อนกว่า 
2.75 ผูป้กครองต้องมา ต้องมาเจอที่จะท าการมาพูดคุย ส่วน ม.4, 5, 6 ถา้เป็นสาย
วทิยาศาสตร์ก าหนดเกรดไวท้ี ่3.00 ถา้ต ่ากว่านี ้3.00 ก็ตอ้งเรียกผูป้กครองมาพบ ถา้เดก็
ศลิป์ 2.75 จะตอ้งเรียกผูป้กครองเช่นกนั แต่ว่าอาจารย์เป็นประจ าชัน้สายวิทย์ ส่วนใหญ่
แลว้จะมีนกัเรียนถูกเรียกพบไม่เกิน 5 คนในเด็ก 30 คนก็ถือว่านอ้ยค่ะ แต่ถา้เป็นสาย
ศลิป์เด็กจะค่อนขา้งเยอะหน่อย อนันีร้วมเด็กพฤติกรรมดว้ยค่ะ ก็คือพฤติกรรมอย่างมา
โรงเรียนสายประจ าหรือว่ามีพฤติกรรมโดดเรียนหรืออะไรอย่างนี ้ก็เด็กกลุ่มนีก้็จะโดน
ดว้ย ก็จะมาพรอ้มกนักบัเดก็ทีเ่รียนอ่อนดว้ย” 

ส าหรับนักเรียนการเรียกพบผู้ปกครองถือเป็นการลงโทษที่ค่อนข้างรา้ยแรง 
เพราะนอกจากจะท าให้ผู ้ปกครองต้องเสียเวลาการท างานมาพบครูแล้ว ผลที่ตามมาจากการ
ลงโทษหรือถูกผู้ปกครองกดดันต่าง ๆ ในอนาคตย่อมเป็นเรื่องไม่พึงปรารถนาของนักเรียน 
นอกจากนีใ้นนกัเรียนบางส่วนการถูกเรียกผูป้กครองกลายเป็นความอบัอายและตราบาปที่ไม่อาจ
ลบลา้งออกไดง้่าย ๆ อย่างไรก็ตามการเรียกผูป้กครองถือเป็นกฎของสนาม ที่เมื่อการแข่งขันใน
สนามใครตกเป็นคนแพ ้ย่อมตอ้งยอมรบัความพ่ายแพ ้แต่ความพ่ายแพใ้นสนามของโรงเรียนชัน้
น าไม่ไดเ้ป็นความพ่ายแพท้ี่สามารถกลบัไปฝึกซอ้มใหม่แลว้มาทา้ชิงกนัเหมือนกีฬา เพราะความ
พ่ายแพน้ีห้ากแพโ้ดยต ่ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนดจะถูกลงโทษขัน้รุนแรงคือการเชิญผูป้กครองดงักล่าว 
โดยที่ผูม้ีอ  านาจในสนามไม่ว่าจะเป็นครูหรือผูบ้ริหารก็ไม่ไดค้  านึงถึงแบบแผนหรือธรรมเนียมใน
การดูแลนักเรียนที่ไม่เท่าเทียมกันอันมีมาตั้งแต่ตน้ เมื่อนักเรียนมีทุนมาไม่เท่ากัน และไดร้บัการ
ดแูลไม่เท่ากนั แต่กลบัใชก้ารวดัผลแบบเท่า ๆ กนั เกณฑเ์ดียวกนั ผลก็คือการสรา้งความพ่ายแพ ้
ใหก้ับนกัเรียนบางกลุ่ม และย่อมตอ้งมีคนที่ไดน้อ้ยกว่าคนอ่ืนก็ย่อมแพม้ากกว่าคนอ่ืนและการแพ้
มากกว่าคนอ่ืนในสนามของโรงเรียนชัน้น าก็คือการลงโทษดงักลา่ว แมว้่าครูจะยืนยนัถึงเจตนาของ
การมุ่งช่วยกนัระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองในการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 
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“โดยส่วนใหญ่ ก็คอืลกัษณะของการปรบัปรุงพฤตกิรรมอย่างนี ้อาจจะเขา้หอ้งสาย มีการ
โดดเรียนหรือเปล่า ท าการบา้นไม่ส่งงานอย่างนี ้ไม่ยอมส่งงาน ไม่รูว้่าเกิดจากปัจจยัใด 
มีการบ้านท าไมไม่ท า ไม่ส่งงาน ไม่ส่งอะไรอย่างนี ้มันก็จะมีคะแนนอะไรอย่างนี ้ 
ประมาณนัน้ ก็จะคุยเกี่ยวกบัเรื่องของพฤติกรรมเขา หรือว่าเขามีปัญหาอะไร เราก็จะ
สอบถามผูป้กครองแกไ้ดก้็จะช่วยอย่างนี ้ก็จะพูดคยุกบัลูกใหอ้ะไรอย่างนี”้ 

อย่างไรก็ตามการเรียกผูป้กครอง เป็นพิธีการส าคัญที่ดึงเอาผูป้กครองเขา้มาใน
สนามของโรงเรียนชัน้น าดว้ย เป็นการตอกย า้ว่า ทุนที่สั่งสมกันอยู่จนหล่อหลอมบุคลิก ลกัษณะ
และความส าเร็จของนักเรียนนัน้ ไม่สามารถสรา้งไดจ้ากโรงเรียนอย่างเดียว และพลงัอ านาจของ
สนามของโรงเรียนชัน้น าไดใ้ชพ้ิธีการเรียกพบผูป้กครองนีม้าบีบบงัคบัใหค้รอบครวัตอ้งสรา้งเสริม
ทนุต่าง ๆ ใหก้บันกัเรียนดว้ยอย่างมาก 

1.2 ทุนและการแปลงทุนภายในโรงเรียนชั้นน า 
ภายในสนามทางวฒันธรรมนัน้ประกอบไปดว้ย กฎ และกติกาต่าง ๆ ที่บงัคบัใหก้บัผู้

ที่อยู่ภายในสนามโดยเฉพาะสนามโรงเรียนชัน้น าตอ้งปฏิบติัตาม เลน่เกมตามที่สนามไดก้ าหนดไว ้
เงื่อนไขที่นบัว่าเป็นกฎหนึ่งที่มีความส าคญัเสมือนเป็นการบงัคบัใหปั้จเจกทกุคนตอ้งมีก่อนที่จะเขา้
สู่สนามของโรงเรียนชัน้น าคือ ปริมาณทุนที่มีความสอดคลอ้งกบัสนามโรงเรียนชัน้น า  หากเปรียบ
นกัเรียนชัน้น าไดก้ับผูเ้ล่นในสนามแข่งกีฬาก็คงจะเป็นผูเ้ล่นที่มีเก่งกาจมีทักษะที่สูงกว่าผูเ้ล่นคน
อ่ืน ๆ เนื่องจากไดร้บัการสนับสนุนจากครอบครวัและการฝึกฝนอย่างเขม้ขน้ นอกจากนั้นผูเ้ล่น
เหลา่นีย้งัรูก้ฎ กติกา รวมถึงวิธีการเลน่ในสนามเป็นอย่างดี ท าใหผู้เ้ล่นมีสามารถแสดงศกัยภาพใน
การเล่นจนเป็นที่ประจักษ์เกิดความโดดเด่นเหนือกว่านักเรียนทั่วไป การที่ผูเ้ล่นรูก้ฎ กติกาต่าง ๆ 
รวมถึงรูจ้กัพลิกแพลงวิธีการเล่นไดอ้ย่างแนบเนียนในสนามกีฬา จึงเปรียบไดก้บัการใชก้ลยุทธใ์น
การเปลี่ยนทนุต่าง ๆ ที่นกัเรียนชัน้น าถือครองใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ตนเองจนแสดงออกมาเป็น 
ปฏิบติัการ (practice) ไดอ้ย่างสมบรูณแ์บบในสนามของโรงเรียนชัน้น า 

ดว้ยความที่นกัเรียนชัน้น ามกัใชก้ลยทุธท์างดา้นเศรษฐกิจ เช่นการลงทุนดว้ยเงินตรา
เปลี่ยนเป็นทนุชนิดอ่ืน ๆ  เพื่อการสรา้งความไดเ้รียบในสนามการศึกษา และการศึกษาก็เป็นอีกกล
ยทุธห์นึ่งเช่นกนัที่ชนชัน้น ามกัใชใ้หเ้กิดความไดเ้ปรียบในสงัคม 

ประโยชนจ์ากการใช้ทุนทางเศรษฐกิจของนักเรียนชั้นน า   
ทุนเป็นสิ่งส าคัญส าหรบัผูเ้รียนที่จ  าเป็นตอ้งใชเ้พื่อเป็นใบเบิกทางในการเขา้ไป

ภายในสนามโรงเรียนชัน้น า ทุนทางเศรษฐกิจนัน้เป็นทุนประเภทหนึ่งที่มีลกัษณะเป็นทุนพืน้ฐานมี
ความจ าเป็นในล าดับตน้ ๆ ส าหรบันักเรียนที่ตอ้งการเขา้รบัศึกษาในโรงเรียนชัน้น าเนื่องจากทุน
เศรษฐกิจสามารถแปรเปลี่ยนใหเ้ป็นทุนชนิดอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ผูท้ี่มีทุน
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ทางเศรษฐกิจสูงจะส่งผลดีอย่างยิ่งทั้งในเรื่องการเตรียมตัวเพื่อสอบเขา้โรงเรียนหรือการเรียนใน
โรงเรียนชัน้น า ท าใหผู้ท้ี่มีทุนทางเศรษฐกิจสงูมีความไดเ้ปรียบในสนามการศึกษา เงื่อนไขภายใน
สนามของโรงเรียนชัน้น าจึงใหค้วามส าคญัและมีความตอ้งการผูท้ี่มีทุนทางเศรษฐกิจสงูเป็นอนัดบั
แรกและนั่นก็เป็นสว่นหนึ่งในการอธิบายใหเ้ห็นว่าเหตใุดภายในโรงเรียนชัน้น าจึงเต็มไปดว้ยผูเ้รียน
มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง 

ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่านกัเรียนในโรงเรียนในโรงเรียนชัน้น านัน้ส่วนใหญ่จะมีทุนทาง
เศรษฐกิจเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐาน ซึ่งทุนเหล่านีม้ักเป็นมรดกที่ไดร้บัการส่งต่อมาจากครอบครวั 
การท่ีนกัเรียนถือครองทนุทางเศรษฐกิจในระดบัสงูนัน้ไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงในดา้นของฐานะเพียง
อย่างเดียว แต่ยังบ่งบอกถึงความเป็นชนชั้นที่อยู่ระดับบนของสังคมที่เพียบพรอ้มดว้ยฮาบิทัสที่
นกัเรียนไดร้บัการถ่ายทอดจากครอบครวั อนัเป็นผลใหน้ักเรียนกลุ่มนีส้ามารถจดจ่อกบัเรื่องเรียน
ไดอ้ย่างไม่ตอ้งกังวลกับเรื่องใด ๆ อาจารยป์้อเป็นผูถ้่ายทอดประสบการณ์ในการพบเจอนักเรียน
มากมายทัง้ในโรงเรียนและในสถาบนักวดวิชาที่ตนเองเคยเปิดสอน ซึ่งมีความเห็นที่สอดคลอ้งว่า
นกัเรียนเก่งนัน้มาจากพืน้ฐานทางครอบครวัเป็นส าคญั 

“คือเด็กที่เขาเก่งตอ้งเขา้ใจก่อนว่าเขามีความพรอ้มของครอบครวั ฐานะครอบครวั การ
เลีย้งดู เวลาที่พ่อแม่ใหก้บัลูก เด็กพวกนีเ้ขามีพอ มีพรอ้ม เขาก็ไม่ตอ้งกงัวลเรื่องอื่น ๆ 
เขาก็เรียนอย่างเดียวใช่ไหม แต่ในขณะที่เด็กอ่อน ๆ หรือว่าเด็กที่เขาอาจจะไม่มีก าลงั
ทรพัย์มากเขาอาจจะตอ้งเจอกบัตวัแปรอืน่”  

การขาดแคลนทุนทางเศรษฐกิจนัน้ส่งผลต่อเสน้ทางในการศึกษาเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเวลาที่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนเศรษฐกิจนั้นตอ้งเจียดเวลาในการ
ทุ่มเทใหก้บัการเรียนส่วนหนึ่งไปเพื่อช่วยเหลือครอบครวัในการท างานหรือสะสมทุนทางเศรษฐกิจ
เพิ่มเติม รวมถึงครอบครวัที่ขาดแคลนทนุทางเศรษฐกิจสว่นใหญ่ก็ไม่มีเวลาหรือความรูม้ากพอที่จะ
ถ่ายทอดปลกูฝังทศันคติทางการเรียนใหก้บันกัเรียนได ้ซึ่งในเรื่องของการปลกูฝังทศันคติหรือการ
สั่งสอนก็คือ การถ่ายทอดฮาบิทัสทางดา้นการศึกษาที่มีความส าคัญในการเรียน ท าใหน้ักเรียน
เหล่านีข้าดฮาบิทัสทางดา้นการศึกษาและตอ้งกลายเป็นผูท้ี่ประสบปัญหาทางดา้นการเรียนและ
อาจกลายเป็นผูล้ม้เหลวจากระบบการศึกษาในที่สดุ 

“เขาจะตอ้งไปช่วยพ่อแม่บา้ง มีภารกิจที่จะตอ้งช่วยเหลือพ่อแม่ เวลาที่เขาจะเอามา
ทบทวนหรือใส่ใจเรือ่งการเรียนเขาก็จะมีนอ้ยเดก็ทีเ่ก่ง ๆ อกีอย่างส าหรบัเดก็เก่งก็จะเป็น
ความคาดหวงัพอ่แม่ดว้ย ทีพ่อ่แม่อาจจะคอยปลูกฝังลูก ใหเ้ป็นอย่างนีน้ะ ท าอย่างนีน้ะ 
ฉะนัน้เด็กพวกนีพ้อไดฟั้งอะไรถี ่ๆ บ่อย ๆ เขา้เขาก็จะมีเป้าหมายทีช่ดัเจนว่าเขาตอ้งท า
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อะไร แต่ในขณะเดียวกนัเดก็อ่อน ๆ หรือว่าเดก็ทีพ่่อแม่อาจจะไม่มีเวลาใหม้าก เขาไม่ได้
ปลูกฝังกนัมา ลูกก็อาจจะมีความรูส้กึ โอ๊ย..เรียนอะไรก็ได”้  

ส าหรบัครอบครวัที่ดอ้ยดว้ยทุนทัง้ทางเศรษฐกิจและทนุทางวฒันธรรม ท าใหไ้ม่มี
ความสามารถในการถ่ายทอดฮาบิทสัที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิตในการเรียนได ้การเรียนหรือการใช้
ชีวิตในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากส าหรับนักเรียนที่มาจากครอบครวัที่ เป็นผู้ที่ด้อยด้วยทุ น
เศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม นักเรียนนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่มีผู ้ปกครองคอยชี ้แนะสั่งสอนเมื่อ
ภายนอกโรงเรียน ไม่มีคนที่มีความรูแ้ละประสบการณ์มากพอคอยให้ค าปรึกษา รวมถึงไม่มี
ตน้แบบแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิต ท าให้เกิดปัญหาส าคัญในบริบทส่วนของโรงเรียนคือ
นกัเรียนเหลา่นัน้ขาดเปา้หมายในการเรียน 

จะเห็นได้ว่าผลของการขาดแคลนทุนทางเศรษฐกิจนั้นส่งผลต่อการถ่ายทอด     
ฮาบิทัสทางการเรียนจากครอบครัวไปสู่ผู ้เรียน เมื่อผู้เรียนขาดทั้งทุนและฮาบิทัสนั้นยิ่งส่งผล
เรื่อยไปจนถึงการแสดงออกมาในลกัษณะของปฏิบติัการที่นักเรียนไรเ้ป้าหมายในการเรียน ขาด
แรงจูงใจ ซึ่งเรื่องเหล่านีผ้ิดกับนักเรียนที่มีทุนทางวฒันธรรมในระดับสูง ที่ผูป้กครองนิยมปลูกฝัง  
ฮาบิทสัใหก้บันกัเรียนอยู่ตอลอดเวลา ท าใหม้ีเปา้หมายในการเรียนที่ค่อนขา้งชดัเจน  

“ฉะนัน้มันก็เหมือนว่าเป้าไม่ชัดเจน จากประสบการณ์นะ เพราะฉะนัน้เด็กที่มีฐานะ
ครอบครวัด ีพอ่แม่จึงมีเวลาใหก้บัลูก มนัจะส่งเสริมใหลู้กมีความอจัฉริยะภาพนะ หรือท า
ใหเ้ขาประสบความส าเร็จไดม้ากขึน้ แต่ก็เคยเจอเหมือนกนันะบางครอบครวัก็ไม่พรอ้ม
แต่เดก็ด ีแต่นั่นก็ถือว่าเป็นแบบหายากมากนะ”  

ทุนทางเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลถึงปริมาณทุนทางวัฒนธรรมของผูท้ี่
ครอบครองดว้ย ซึ่งทุนทั้งสองประเภทนีถื้อไดว้่าเป็นพืน้ฐานที่มีผลอย่างยิ่งต่อการเรียนในระบบ
โรงเรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนชัน้น า   

การส ารวจและระดมทุนจากผู้ปกครอง 
ภายใต้ระบบการศึกษาไทยนั้นนอกจากนักเรียนที่มีทุนทางเศรษฐกิจสู งจะ

ตอ้งการเขา้เรียนในโรงเรียนชั้นน าแล้ว โรงเรียนชั้นน าก็ตอ้งการผูเ้รียนที่มีทุนสูงดว้ยเช่นกัน ยิ่ง
ผูเ้รียนในโรงเรียนมีทุนสงูขึน้มากเท่าไร โรงเรียนก็มีทุนเพิ่มขึน้สงูตามไปดว้ย ยิ่งไปกว่านัน้โรงเรียน
ชัน้น าเป็นผูใ้ชท้นุชนิดต่าง ๆ ในการเปลี่ยนเป็นประโยชนเ์พื่อการศึกษาใหก้บัโรงเรียน จึงอาจกลา่ว
ไดว้่าย่ิงโรงเรียนมีทนุสงูขึน้ สถานะของโรงเรียนก็ยิ่งมีความเขม้แข็งมั่นคงขึน้เช่นกนั  

กิจกรรมหนึ่งที่จดัขึน้เหมือนกบัโรงเรียนทั่วไปในทุกโรงเรียนแลว้นัน้ก็คือ กิจกรรม
วันพบผู้ปกครองที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูผู้สอนได้มาพบเจอเพื่อแลกเปลี่ยนรบัทราบ
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ปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใหก้ับนักเรียน แต่ส าหรบัโรงเรียนชัน้น าแลว้นั้น
กิจกรรมวันพบผูป้กครองนับเป็นวันส าคัญมากที่เป็นการรวบรวมปัจเจกผูท้ี่มีทุนชนิดต่าง ๆ ใน
ปริมาณที่สงูเขา้ไวอ้ยู่ดว้ยกนั การสอบถามถึงภูมิหลงัของครอบครวันักเรียนจึงเป็นการส ารวจทุน
ของผูป้กครองจากทางโรงเรียนเพื่อเตรียมการส าหรบัดึงทุนต่าง ๆ เหล่านัน้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ต่อโรงเรียนชัน้น าต่อไป   

“จากทีเ่ป็นอาจารย์ทีป่รึกษามาหลงัจากประชุมผูป้กครองก็มีการส ารวจขอ้มูลบา้ง ส่วน
ใหญ่ผูป้กครองจะมีอาชีพหลากหลายค่ะ เป็นภาคธุรกิจบา้ง ภาคอาจารย์บา้ง ซึ่งโดย
ภาพรวมก็ค่อนขา้งทีจ่ะมีความพรอ้ม ค่อนขา้งทีจ่ะมีความพรอ้มทัง้หมดเลยล่ะ ทัง้เรื่อง
หนา้ที่การงาน แลว้ก็สามารถที่จะสนบัสนุนโรงเรียนได ้อาจจะไม่ทัง้หมดทุกคนแต่ก็มี
จ านวนมากพอสมควรทีจ่ะสามารถช่วยเหลือและสนบัสนนุโรงเรียนได”้  

การรวมกลุ่มของผูป้กครองในโรงเรียนนั้นมีทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการที่มีการ
รบัรองทางดา้นกฎหมาย มีแผนการด าเนินงานชดัเจน เช่น สมาคมผูป้กครองและไม่เป็นทางการ 
เช่น กลุ่มผูป้กครองในหอ้งเรียนก็ตามที การรวมกลุ่มกันนีน้ับเป็นการสรา้งเครือข่าย(network) 
ระหว่างผูป้กครองอันเป็นการรวมตวัของปัจเจกที่ถือครองทุนต่างในระดับสูงแลว้ยังมีผลท าใหทุ้น
ภายในเครือข่ายมีความหลากหลายอีกดว้ย ยิ่งท าใหโ้รงเรียนมีทางในการเลือกใชป้ระโยชนจ์าก
เครือข่ายส่งเสริมใหโ้รงเรียนชัน้น านัน้ ๆ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ไปอีก จากตวัอย่างการที่ผูป้กครอง
มีทุนทางวัฒนธรรมสูงและหลากหลายที่แสดงใหเ้ห็นไดจ้ากหน้าที่หรือการงานในบริษัทองคก์ร
ขนาดใหญ่นั้นท าให้โรงเรียนใช้กลยุทธ์นการเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมจากผู้ปกครองนี ้เป็นความ
ได้เปรียบในการอาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือการดูงานนอกสถานที่
ใหก้บันกัเรียน  

“เขาก็จะมีกลุ่มผูป้กครองเครือข่าย เพราะฉะนัน้เนีย่ผูป้กครองบางท่านทีม่ีความสามารถ
ในดา้นไหน หรือว่าเราจะมีกิจกรรมศกึษาดูงานนอกสถานทีท่ีใ่หเ้ด็กไดไ้ปค่อนขา้งเยอะก็
อาศยัความร่วมมือจากผูป้กครองเครือข่ายช่วยหาช่องทางใหเ้พื่อความสะดวกในการ
ติดต่อ เช่น บริษัทใหญ่ ๆ อย่างเช่น บริษัทปนูชื่อดงั หรือบริษัทองค์กรที่เขา้ไปเยีย่มชม
ล าบากแบบนีถ้า้เรามีผูป้กครองเครือข่ายก็ช่วยเราได”้  

ดงันัน้ภายในโรงเรียนชัน้น านอกจากหนา้ที่ดา้นการสอนของครูในหอ้งเรียนแลว้
นัน้ ครูผูส้อนยงัเป็นตวักลางที่ส  าคญัในการเชื่อมประสานใหเ้กิดการสง่มอบทุนจากผูป้กครองไปถึง
โรงเรียนชัน้น าใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่อีกดว้ย ท าใหโ้รงเรียนสามารถรบัทุนจากผูป้กครอง
ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
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“เราก็จะมีการประชุมเพือ่ขอรายชื่อว่ามีใครท างานทีไ่หนอย่างไร เพือ่ง่ายต่อการติดต่อ 
เราก็จะมีบัตรเชิญมาเป็นวิทยากรอะไรอย่างนี ้ส่วนครอบครัวที่แบบฐานะไม่ค่อยดี
ผูป้กครองก็ไม่ค่อยโอเค มีบา้งแต่ก็นอ้ยค่ะ” 

ปรมิาณทุนของผูป้กครองในโรงเรียนชัน้น านัน้เป็นสว่นส าคญัที่ท าใหโ้รงเรียนชัน้
น ามีความแข็งแกร่งมากขึน้ การที่ผูป้กครองมีทุนทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอันแสดงให้
เห็นจาก อาชีพการท างาน สถานะต าแหน่งในสังคม ท าให้โรงเรียนมีทางเลือกที่เพิ่มขึน้ในการ
เปลี่ยนทุนจากผู้ปกครองให้เกิดความได้เปรียบในสนามการศึกษา รวมถึงการรวมกลุ่มของ
ผูป้กครองเป็นเครือข่ายก็ยงัเป็นการสนบัสนนุโดยตรงใหโ้รงเรียนมีความเขม้แข็งเพิ่มขึน้อีกดว้ย 

การถ่ายทอดและส่งต่อทุนทางวัฒนธรรม  
นอกจากทนุทางเศรษฐกิจแลว้ยงัมีทุนทางวฒันธรรมอีกที่ช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รียนมี

ความพรอ้มในการเตรียมตวัเขา้สูโ่รงเรียนชัน้น า โดยผูเ้รียนสว่นใหญ่นัน้มกัไดร้บัทนุวฒันธรรมที่ส่ง
ต่อมาทางครอบครวั อาทิเช่น ทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในสถานะวตัถุ ที่เป็นสิ่งของผูป้กครองเป็นผู้
ถ่ายทอดท าใหบุ้ตรที่ไดร้บัเอาไปนัน้ถกูปลกูฝังใหม้ีความคุน้เคยกบัระบบการศึกษา หรือทุนที่อยู่ใน
สถานะแบบฝังภายในที่ผูเ้รียนไดร้บัจากการเลียนแบบพฤติกรรม หรือการถ่ายทอดค าสั่งสอนจาก
คนใกลช้ิดในครอบครวั 

นักเรียนชั้นน าและครอบครวัของนักเรียนชั้นน าส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหาในบริบท
ทางด้านเศรษฐกิจและยอมรบัว่าที่บ้านมีฐานะพอสมควร ท าให้พวกเขามีทุนทางเศรษฐกิจใน
ปริมาณที่มากพอในอันที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นทุนวัฒนธรรมและทุนชนิดอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างสะดวก
และง่ายดายกว่านกัเรียนกลุม่อื่น 

“ถา้เป็นเรื่องเรียน คุณพ่อคุณแม่สนบัสนุนหมด ไม่เคยมีปัญหาเลย  พอดีเราไม่เคยขอ
อะไรมาก ขอเรียนพเิศษ เรียนแบบไม่แพงดว้ยพ่อแม่เขาก็สนบัสนนุอยู่แลว้ ถา้เราอยาก
เรียนก็คอืไดเ้รียน” 

นอกจากครอบครวัจะสนบัสนนุผูเ้รียนในโรงเรียนชัน้น าดว้ยทุนทางเศรษฐกิจแลว้ 
ทุนทางวัฒนธรรมที่ครอบครวัครอบครองอนัแสดงออกในเรื่องของการใหค้วามส าคญักบัทางดา้น
การศึกษาการเรียนยังช่วยปลกูฝังฮาบิทสัใหก้บัผูเ้รียนดว้ยการสอนใหรู้จ้กัรกัการอ่าน นักเรียนจึง
ไดเ้รียนรูแ้ละคุน้เคยกับการเรียนไม่ใช่เฉพาะแต่ในโรงเรียนเท่านัน้แต่ยังปลูกฝังใหเ้กิดการเรียนรู้
นอกหอ้งเรียนดว้ย ดังตัวอย่างของเก่งที่ไดร้บัทุนทางวัฒนธรรมผ่านทางหนังสือ ที่มีคุณแม่คอย
ปลูกฝังใหร้กัการอ่านและซึมซบัความรูท้างวิทยาศาสตรอ์ย่างไม่รูส้ึกตัวผ่านหนังสือการต์ูนที่ คุณ
แม่ยืมมาใหจ้ากหอ้งสมดุ 
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“แลว้พอดีแม่พีเ่ป็นครูประถมเขาก็ชอบเอาหนงัสือพวกการ์ตูนวิทยาศาสตร์มาใหอ่้าน
เพราะว่ามนัเป็นการ์ตูนเกี่ยวกบัการเรียนอะไรอย่างนี ้ช่วงนัน้มนัเพิ่งออกดว้ยเขาลองมา
ใหอ่้านดูมนัสนกุด ีเราก็อ่าน ๆ ไปไม่รูก้ีเ่ล่มนะ อาจจะไม่ไดอ่้านทกุเล่ม อาจจะ 10 อะไร
อย่างนี ้แต่ก็เยอะอยู่ คุณแม่ท่านยืมจากหอ้งสมุดมาอะไรอย่างนี ้ แต่หนงัสือทั่วไปส่วน
ใหญ่ก็คอืถา้เราก็อยากอ่านเองเราก็ซือ้เพิ่มพอ่แม่พีก่็สนบัสนนุ”  

ตวัอย่างของการถ่ายทอดทุนทางวัฒนธรรมจากคนใกลช้ิดโดยเฉพาะอย่ายิ่งคน
ในครอบครวัที่ถ่ายทอดทุนทางวัฒนธรรมสถานะฝังอยู่ภายใน (embodied) ใหก้ับสุนิสา โดยทุน
ทางวัฒนธรรมแบบฝังอยู่ภายในนีจ้ะเป็นลักษณะค่อย ๆ ซึมซบัลงไปในตัวผูร้บัทุนทีละเล็กทีละ
น้อย สุนิสานั้นได้รับทุนทางวัฒนธรรมมาจากพี่สาวโดยมีมุมมองว่าพี่สาวเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเรจ็เป็นอย่างยิ่งในเสน้ทางการศกึษาและชีวิตการท างาน ความรูส้ึกนบัถือและเชื่อใจในตวั
พี่สาว จนถึงกับยกย่องใหเ้ป็นตน้แบบในการด าเนินชีวิต ท าใหก้ารถ่ายทอดทุนทางวฒันธรรมนัน้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ตวัอย่างที่แสดงเห็นไดช้ดัคือค าแนะน าจากพี่สาวของสนุิสา
ที่ใหพ้ยายามฝึกเน้นใหเ้รียนวิชาภาษาอังกฤษทัง้ในและนอกหอ้งเรียน การว่าจา้งครูต่างชาติมา
พดูคยุที่บา้นและการถ่ายทอดเทคนิคการจดจ าเนือ้หาวิชาเรียนของนอ้งสาว เหล่านีน้ัน้เมื่อสนุิสา
รบัเอาทนุวฒันธรรมประเภทที่ฝังอยู่ภายในตวัไวแ้ลว้ก็จะเปลี่ยนทนุนีเ้ป็นความไดเ้ปรียบต่อไป 

“คือพี่สาวกบันอ้งสาวจะมีอิทธิพลต่อการเรียนของเรามาก เราก็สนิทกบัพีส่าวกนัอะไร
อย่างนี ้อายกุ็ห่างกนัประมาณ 10 กว่าปี แต่ว่ามนัเหมือนเราเห็นเขาเป็นไอดอลมาตลอด 
เรือ่งเรียนคือพีส่าวเก่งมาก เอ็นติดตอน ม.4 จบด็อกเตอร์ตอนอายุ 23 อย่างนี ้เป็น ผศ. 
รศ. ตอนแบบอายนุอ้ย ๆ อะไรอย่างนี ้เขาประสบความส าเร็จในดา้นการศกึษาตัง้แต่แค่
อายุ 30 กว่า ๆ ตอนนีเ้ป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวะ มหาวิทยาลัยรัฐ เราก็เลยรูส้ึกว่า
เราทรสั(เชือ่ใจ)ในสิ่งทีเ่ขาบอก”  

การเสริมทุนทางวัฒนธรรมจะช่วยใหปั้จเจกมีความสามารถเหนือกว่าคนอ่ืน ๆ 
เกิดเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของตวัปัจเจกเอง ครอบครวัของสนุิสาจึงสนับสนุนการเพิ่มพูนความสามารถ
ทางดา้นภาษาอังกฤษในลกัษณะของการน าไปใชม้ากกว่าการเรียนหรือการท าขอ้สอบดว้ยการ
เพิ่มทกัษะทางดา้นการสื่อสารดว้ยการฝึกฝนกบัเจา้ของภาษาโดยตรง 

“ตอนนัน้พีส่าวเดนิมาบอกว่าตอ้งเรียนภาษาองักฤษอย่างนี ้และพีก่็แบบไปจา้งครูฝรั่งมา
แบบสอนทีบ่า้นใหเ้ลย เพราะเขารูส้ึกว่าแบบมนัส าคญัและก็แบบถา้เราพฒันาตรงนี ้เรา
ก็จะแบบฟลูฟิวอะไรอย่างนี ้นอ้งสาวก็จะเป็นเชิงแบบ คอื นอ้งสาวอายหุ่างกบัเราปีเดยีว
ก็เรียนเก่งมาก แลว้ก็เหมือนจะมีบางอย่างทีแ่บบเรารูส้กึว่าจ าไม่ไดส้กัท ีแต่นอ้งสาวแบบ
เป็นคนท่องจ าเก่ง ก็เลยถามว่ามนัท าอย่างไร เขาก็แบบสอนใหเ้ราเร่ิมช็อตโนต้”  
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การมีพี่สาวเป็นต้นแบบที่ประสบความส าเร็จทั้งในเรื่องการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพนัน้ เนื่องจากสุนิสาไดม้ีการส ารวจทุนต่าง ๆ ที่พี่สาวรบัครองครองไว ้ไม่ว่าจะเป็น
ทุนทางวฒันธรรมที่พี่สาวของสนุิสานัน้นอกจากจะประกอบอาชีพที่สถานะสงูคืออาจารยใ์นระดับ
มหาวิทยาลยัชื่อดงัแลว้ ยงัมีต าแหน่งสถานะทางวิชาการน าหนา้ชื่ออีกดว้ยยิ่งเป็นตวัเสริมเพิ่มทุน
ทางวัฒนธรรมใหสู้งขึน้ไปอีก และทุนสญัลกัษณ์จากการที่พี่สาวเรียนจบระดับปริญญาเอกซึ่งได้
ถูกแปลเป็นการติดป้ายความเก่งใหค้นในสังคมเห็นถึงความสามารถทางการเรียนอีกดว้ย  เมื่อ
พิจารณาแลว้เห็นถึงทนุต่าง ๆ ที่พี่สาวถือครองไวอ้ยู่ในระดบัสงูท าใหม้ีต  าแหน่งในสนามของพี่สาว
นัน้เหนือกว่าคนอ่ืนทั่วไป จึงเกิดการยอมรบัเอาทุนทางวฒันธรรมที่พี่สาวเป็นผูถ้่ายทอดใหโ้ดยไม่
รูต้ัว ผ่านการเลียนแบบและเรียนรูย้อมรบัในสิ่งที่พี่สาวบอกกล่าว เหล่านีเ้ป็นการซึมซับรบัเอา  
ฮาบิทสัของพี่สาวเขา้สู่สนุิสาทีละนิด ๆ จนท าใหเ้กิดปฏิบติัการ ที่แสดงออกในรูปแบบของความคิด
ที่ตอ้งการประสบความส าเรจ็เหมือนดั่งพี่สาว 

ความสามารถพิเศษทุนทางวัฒนธรรมทีม่ีประโยชนย่ิ์ง 
นอกจากนักเรียนชั้นน าและครอบครวัจะมีการใชทุ้นทางเศรษฐกิจเป็นกลยุทธ์

ส  าคญัแลว้ บางครอบครวัยงัมีการสั่งสมปลกูฝังทุนทางวัฒนธรรมใหก้บันกัเรียนน าไปแปรเปลี่ยน
เป็นความไดเ้ปรียบในสนามการศกึษาดว้ยเช่นกนั ดงัตวัอย่างของครอบครวัเอกที่สะสมปลกูฝังทุน
วฒันธรรมใหก้บัผูเ้รียนในรูปแบบของความสามารถพิเศษดว้ยกีฬายิงปืน นอกจากการเล่นกีฬายิง
ปืนจะเป็นกีฬาที่แสดงถึงความเป็นกลุ่มคนชั้นน าด้วยเรื่องข้อจ ากัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายของ
อปุกรณไ์ม่ว่าจะเป็น ราคาของปืนที่ใชใ้นฝึกซอ้ม ค่ากระสนุปืน ค่าเช่าสนามและ  คอรส์อบรมที่มี
ราคาสงูท าใหก้ลุม่คนอ่ืนที่ไม่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมเขา้ถึงกีฬาชนิดนีไ้ดย้ากแลว้ การได้
ใชค้วามสามารถพิเศษดา้นกีฬายงัมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้เรียนต่อระดบัมหาวิทยาลยัใน
คณะที่ตอ้งการอีกดว้ย  

“เพือ่นคุณแม่เขาชวนไปยิงปืนเพราะว่าตอนนัน้เหมือนเขาพูดกนัว่านกักีฬามนัขาด เขา
บอกว่าถา้ยิงปืนอย่างนีม้นัก็จะมีโควตาทีเ่อาไวใ้ชเ้ขา้มหาลยัได ้ก็เลยลองสมคัรดูก่อนก็
ยิง ๆ ไปเรือ่ย ๆ ประเภทเดีย่วแมเ้ราก็ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จมากเท่าทีค่วร แต่ประเภท
ทมีก็ยงัมีไดเ้หรียญตดิมือกลบัมาบา้ง” 

ผู้ปกครองที่มี เครือข่ายทางสังคมในระดับชนชั้นน าด้วยกันนั้นมักจะคอย
ช่วยเหลือกันอยู่ เสมอ แนวทางหนึ่งที่มักจะท าคือโดยการแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ทางด้าน
การศึกษาของนักเรียนให้ครอบครวัอ่ืน ๆ ที่อยู่ในเครือข่ายไดร้บัทราบดว้ย ครอบครวัของเอกก็
เช่นกนั คณุแม่ที่มีกลุ่มเครือข่ายในระดบัเดียวกนันัน้ไดแ้บ่งปันขอ้มลูทางการศึกษาส าหรบัลกูและ
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ได้ชักชวนให้คุณแม่ดึงเอกให้เล่นกีฬาเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์การเป็นนักกีฬาสมัครเข้าโควต้าของ
แพทยศาสตรใ์นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ท าให้คุณแม่ของเอกเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
นอกเหนือจากการใชกี้ฬายิงปืนอันเป็นกิจกรรมยามว่าง ท าใหเ้อกนัน้ตัง้ใจฝึกซอ้มเล่นกีฬายิงปืน
เป็นพิเศษจนสามารถควา้เหรียญรางวัลมาครอบครองอันเป็นการแสดงถึงการไดเ้ป็นเจา้ของทุน
ทางสญัลกัษณ ์แสดงใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็นถึงความสามารถในการยิงปืนของเอกดว้ย 

“แบบไม่ไดถ้ึงขัน้ทีว่่าเป็นเยาวชนทมีชาติหรือว่าทีมชาติไปเลย ก็คือเล่นพอได ้ไดเ้หรียญ
ตดิมือกลบัมา ก็เอาพวกนีไ้ปสมคัรมหาลยัต่อได ้พอ่แม่กค็่อนขา้งโอเคนะเพราะเขาก็มอง
ว่าถา้อย่างนอ้ยเล่นไปก็ยงัใหม้ีอะไรท านอกจากเรือ่งเรียนบา้งและเป็นผลพลอยได ้ก็เอา
ไปสมคัรมหาลยัเพราะว่าตอนทีส่อบเขา้หมอมนัมีโควตา”  

ดว้ยความที่กีฬายิงปืนมีความจ าเพาะเจาะจงค่อนขา้งสูงและมีผูเ้ล่นจ านวนไม่
แพรห่ลายมากนกัเนื่องจากคนทั่วไปที่ไม่ใช่ผูท้ี่อยู่ในสงัคมระดบับนจะเขา้ถึงกีฬาชนิดนีค่้อนขา้งที่
จะยากพอสมควร ท าใหเ้อกที่มีฝีมือการยิงปืนอยู่ในระดับดีเป็นที่รูจ้ักอยู่แลว้จากโคช้ที่ท าหน้าที่
คดัเลือกนักกีฬาเขา้เรียนคณะแพทยด์ว้ยโควตา้พิเศษประเภทกีฬา และถึงแมจ้ะตอ้งเขา้ทดสอบ
และตอ้งผ่านเกณฑก์ารทดสอบดา้นวิชาการก่อนแต่ก็ไม่เป็นปัญหาส าหรบัเอกที่สะสมฮาบิทสัของ
นกัเรียนชัน้น ามาโดยตลอด 

“ผมจ าไดว้่ามีโควตา้ศิลปะที่เป็นดนตรีกบัพวกวาดรูปให ้1 คน และมีโควตานกักีฬา 1 
คน  คอืพวกนีจ้ะตอ้งไปสอบของคณะใหผ่้านก่อนซึ่งเป็นสอบกลางของมหาวทิยาลยัครบั  
เขาก าหนดมาวา่เราจะตอ้งสอบวชิาอะไรบา้ง ถา้สอบกลางเราผ่านเรากเ็อาตรงนีไ้ปยืน่ไป
ทดสอบกีฬาให้เขาดูก็จบเลยครับ เราส่งหลักฐานแล้วก็ทดสอบอีกนิดหน่อยครับ  
ส่วนมากเขาจะดูรูอ้ยู่แลว้  จริง ๆ คนทีเ่ล่นกีฬาปืนนีม้นัมีไม่ค่อยเยอะ  โคช้ทีเ่ขาอยู่ทีนู่่น
ทีเ่ขาจา้งไปมนัก็พอเห็นหนา้เห็นตากนัอยู่แลว้ครบั เขาเป็นโคช้มาจากอีกทีมนึงแต่ก็จะ
คุน้หนา้เราอยู่แลว้ คนนีเ้ป็นนกักีฬายิงปืนอยู่กบัโคช้คนนีอ้ะไรอย่างนี ้ผลงานก็คือจะดู
ตามใบทีเ่ราแนบมาเลยว่า เคยไดเ้หรียญอะไรทีไ่หนบา้ง คะแนนเป็นอย่างไรบา้งอย่างนี ้
ครบั”  

กลา่วโดยรวมแลว้เอกมีทนุทางเศรษฐกิจจากครอบครวัในระดบัที่มากพอจึงใชก้ล
ยุทธแ์ปรเปลี่ยนทุนทางเศรษฐกิจนีใ้หเ้ป็นทุนทางวฒันธรรมในการเล่นกีฬายิงปืนและไดส้ะสมทุน
ทางสญัลกัษณคื์อรางวลัที่ไดร้บัจากการแข่งขนัอนัเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงระดบัความสามารถ
ในการเล่นกีฬายิงปืนไดเ้ป็นอย่างดี ประกอบกบัทนุเครือข่ายจากคณุแม่ที่แบ่งปันน าข่าวสารต่าง ๆ 
ท าให้เอกสามารถประสบความส าเร็จในเส้นทางการศึกษาได้ จากตัวอย่างการบอกเล่าถึง
ประสบการณข์องเอกจะท าให้เห็นว่าทัง้ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวฒันธรรม และทุนเครือข่ายเป็น
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ส่วนส าคัญที่ผสมผสานเข้าด้วยกันในการช่วยให้นักเรียนชั้นน าอย่างเอกได้เปรียบในสนาม
การศกึษาเป็นอย่างยิ่ง จึงอาจกลา่วไดว้่าผูท้ี่จะประสบความส าเร็จในสนามการศึกษานัน้จะตอ้งมี
ทนุทัง้สามประการนีเ้ป็นพืน้ฐาน เพียงแต่การใชทุ้นในส่วนใดจะมากหรือนอ้ยนัน้ก็ขึน้อยู่กบัการใช้
กลยทุธใ์นการจดัการทนุของแต่ละคน 

กลยุทธใ์นการกวดวิชาเพ่ือสร้างความได้เปรียบ 
ถึงแมป้รมิาณทนุชนิดต่าง ๆ เป็นเรื่องส าคญัในระบบการศกึษา แต่หากปัจเจกไม่

รูจ้ัก เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการเปลี่ยนทุนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แล้วนั้น การครอบครองทุน
ปริมาณมากนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเช่นกัน กลยุทธ์จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปัจเจกแต่ละคน
เลือกใชใ้นการแปลงทุนใหเ้กิดประโยชนก์ับตัวเองมากที่สุด โดยรวมแลว้ส่วนใหญ่นักเรียนชัน้น า
มักเลือกใชก้ลยุทธ์ในการเปลี่ยนทุนทางเศรษฐกิจให้เป็นความได้เปรียบโดยการเรียนกวดวิชา 
นอกจากนัน้ยงัมีการใชค้วามสามารถพิเศษทางดา้นกีฬาเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาที่ตัวเองต้องการดว้ย ปัจเจกจะใชก้ลยุทธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ เช่นการ
ลงทุนดว้ยเงินตรา ในการสรา้งความไดเ้รียบในสนามการศึกษา การศึกษาจึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง
เช่นกนัที่ชนชัน้น ามกัใชใ้หเ้กิดความไดเ้ปรียบในสงัคม 

เตรียมตัวเพ่ือสอบเข้าด้วยการกวดวิชา 
โดยปกตินักเรียนที่ต้องการสอบเขา้โรงเรียนชั้นน าในระดับมัธยมต้นให้ได้นั้น

มกัจะเริ่มเตรียมตัวกวดวิชาก่อนประมาณในช่วงปิดเทอมก่อนสอบ 1 ปี และส่วนมากนกัเรียนที่มี
ฐานะจะเลือกเรียนกบัที่เรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงและมีครูผูส้อนในโรงเรียนที่ตอ้งการสอบเขา้สอน
อยู่ ในที่ที่ เรียนกวดวิชาด้วย ถึงแม้ว่าอาจารย์เหล่านั้นอาจไม่ใช่ผู ้ออกข้อสอบโดยตรง แต่
ความคุ้นเคยกับหลักสูตร การสอน ในโรงเรียน ก็ช่วยให้สามารถถ่ ายทอดความรูเ้ทคนิคไปสู่
นกัเรียนไดม้ากพอสมควร ผูว้ิจยัไดม้ีโอกาสไดฟั้งประสบการณจ์ากกอ้งซึ่งเป็นนกัเรียนที่มีผลการ
เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมของโรงเรียนประจ าหวัดเชียงราย กอ้งมีความตอ้งการจะศึกษาต่อมัธยม
ปลายที่โรงเรียนชัน้น าแห่งหนึ่งอนัเป็นโรงเรียนในกลุ่มเนน้วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรร์ะดบัแนว
หน้าของประเทศ และเลือกใชก้ารกวดวิชาสอบเขา้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อสอบเขา้เช่นเดียวกับ
นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนั 

“คอื ก่อนจะขึน้ ม.3 พอดทีีบ่า้นเขาก็ส่งไปกรุงเทพฯ ส่งไปเรียนพเิศษกรุงเทพฯ เพราะว่า
เพือ่นที่เรียนอยู่เขาก็ชวนเออไปดูว่าเด็กที่กรุงเทพฯเขาเรียนอะไรกนั ก็ไปเจอว่าจริงๆที่
กรุงเทพฯเขาเรียนเยอะ เรียนพเิศษอะไรกนัเยอะ เรียนลึกกว่าเนือ้หาทีเ่ราตอ้งเรียนมาก
ครบั” 
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การไดม้ีโอกาสเรียนพิเศษในสถาบนักวดวิชาที่มีชื่อในกรุงเทพนัน้ ย่ิงท าใหก้อ้งได้
ตระหนกัถึงความแตกต่างของการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนในกรุงเทพกบัโรงเรียนที่กอ้งก าลงั
ศึกษาอยู่ในต่างจังหวัดอีกดว้ย ซึ่งการสอนตามหลกัสตูรในโรงเรียนนัน้มีความเขม้ขน้ไม่เพียงพอ
ต่อการสอบคัดเลือกเขา้โรงเรียนเขา้โรงเรียนชั้นน าในกรุงเทพ การกวดวิชาจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่ ง
ส าหรบัผูท้ี่มีทนุทางเศรษฐกิจสงูใชเ้พื่อเป็นการกรุยทางในการเขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น า 

“ชื่อโรงเรียนว่าปัญญาทิพย์ (ชื่อสมมุติ) ไม่รูเ้ดี๋ยวนีย้งัมีอยู่หรือเปล่า ปัญญาทิพย์ตรง
สยาม-สแควร์ครบั ไปเรียนประมาณเดอืนนงึ ตอน ม.2 เราเรียนตลอดช่วงปิดเทอมตัง้แต่
ตอน ม.2 จ าไม่ผดิเรียนแทบทกุวนัเลย พูดง่าย ๆ ว่าเรียนเกา้โมงถึงบ่ายสามอะไรอย่างนี ้
ครบั คนสอนส่วนหนึ่งก็มาจากโรงเรียนทีจ่ะสอบเขา้ ก็เลยรูว้่าจริง ๆ ทีเ่ด็กกรุงเทพฯเขา้
โรงเรียนยาก ๆ กนันี ่มนัตอ้งรูเ้ยอะกว่าทีห่ลกัสูตรมาตรฐานสอน คนเรียนเยอะครบั ถา้
ตอนนัน้นะ โอโ้ฮรูส้กึว่าสอนดมีาก รูส้กึว่าเปิดโลกทศันเ์ลยว่าแบบ ทีเ่ราเล่น ๆ กนัทีบ่า้น
มนัแบบไม่พอ มนัตอ้งขยนัแลว้” 

จากประสบการณ์ของก้องท าใหเ้ราทราบถึงวิธีการใชก้ลยุทธ์ในการเปลี่ยนทุน
เศรษฐกิจเพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบกบัตัวผูเ้รียนเป็นอย่างมาก กอ้งในสมยัเรียนนัน้ไดม้ีการใชทุ้น
เศรษฐกิจตัง้แต่การส ารวจหาที่เรียนพิเศษกวดวิชาในกรุงเทพ การทดลองเรียน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายทัง้ใน
ดา้นการเรียนในโรงเรียนกวดวิชามีชื่อใจกลางกรุงเทพ การเดินทางเนื่องจากกอ้งตอ้งเดินทางมา
จากต่างจังหวดั รวมถึงค่ากินค่าอยู่ที่ตอ้งใชใ้นช่วงการติวตอนปิดเทอม ค่าใชจ้่ายที่ถูกใชไ้ปในรูป
ของเงินทุนคือการใชก้ลยุทธ์ในการเปลี่ยนทุนทางเศรษฐกิจเพื่อใหเ้กิดความได้เปรียบในสนาม
การศกึษา 

การติวเสริมเพ่ิมความมั่นใจทางด้านวิชาการ  
ถึงแมว้่าการเรียนการสอนในโรงเรียนชัน้น าจะไม่ไดมุ้่งเนน้การวดัการประเมินผล

ด้วยการท าขอ้สอบเพียงอย่างเดียว แต่การสอบก็นับว่ายังเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรบัการเรียนใน
โรงเรียนชั้นน าส าหรบัวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องนัก เรียนแต่ละคน  อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่า
นักเรียนชั้นน าส่วนใหญ่นั้นจะมีความเขา้ใจเนือ้หาในโรงเรียนเป็นอย่างดีแลว้แต่ก็ยังคงไปเรียน
พิเศษนัน้มกัจะชอบการติวกวดวิชาอยู่เสมอ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มความมั่นใจ ความเร็วในการ
ท าขอ้สอบ และเทคนิคในการท าขอ้สอบที่แตกต่างจากในหอ้งเรียน นอกจากนัน้นักเรียนส่วนใหญ่
ยังต้องการเรียนพิเศษเพื่อให้จบเนือ้หาก่อนอย่างรวดเร็วจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวสอบเข้า
มหาวิทยาลยั ในส่วนของผูว้ิจยันัน้พบว่าการเรียนพิเศษเป็นส่วนที่ส  าคญั ที่ท าใหน้กัเรียนชัน้น าใช้
เพื่อรกัษาความเป็น the best ในโรงเรียนชั้นน าดว้ยการสะสมทุนอยู่ตลอดเวลา จากการใหข้อ้มูล
ของผูใ้หส้มัภาษณ์ในฐานะนักเรียนชัน้น า 2 ท่าน และอาจารยผ์ูส้อน 1 ท่านนัน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
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ประเด็นทั้งในเชิงโครงสรา้งในระบบโรงเรียน เนือ้หาวิชาที่เขม้ขน้ การปรบัเลี่ยนสภาพแวดลอ้ม 
การแบ่งจ าแนกนกัเรียน การสอบการวดัผลที่มุ่งกดดนันกัเรียนจนเกิดเป็นความกงัวลยิ่งผลกัดนัให้
ผูเ้รียนต้องใชว้ิธีการเรียนพิเศษในแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อเพิ่มความมั่นใจ นอกจากนั้นนักเรียน
หลาย ๆ คนก็ยังมีความรูส้ึกเป็นปัจเจกที่มีความอิสระในการไขว่ควา้หาความรูเ้พิ่มเติมจากการ
เรียนพิเศษ มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันทบทวนและแบ่งปันหนังสือเพื่อใชใ้นการเรียนในโรงเรียน
ชัน้น าอีกดว้ย 

“เรียนพิเศษเยอะค่ะ ไปเรียนเยอะเลยเพราะว่าเรียนตามเพื่อน ส่วนใหญ่เรียน เสาร์
อาทติย์ ของผมมนัเป็นหลกัสูตรแบบเขาใหเ้ราท าใหทุ้กอย่างจนจบใน ม.6 เทอม 1 เราก็
เลยคดิว่าตอ้งเรียนอดัไวก้่อน แบบตอนก่อนเอน็จะไดม้ีเวลาท าขอ้สอบอะไรอย่างนี”้  

ด้วยโครงสรา้งในระบบการศึกษา ที่บีบบังคับผู้เรียนให้ร  ่าเรียนอย่างหนักทั้ง
ภายในหอ้งเรียนและเรียนติวพิเศษเพิ่มเติมนอกเวลา การที่นักเรียนตัดสินใจแก้ปัญหาหรือวาง
แผนการเรียนนั้นเป็นผลมาจากทัง้โครงสรา้งทางสงัคม ดว้ยทั้งเรื่องของสังคมคือเพื่อน เรื่องของ
ความยากของเนือ้หาวิชา และในอีกทางหนึ่งผูเ้รียนก็ไดม้ีการสะทอ้นยอ้นคิดกบัตวัเองว่าเป็นผูท้ี่มี
อิสระในการตดัสินใจเลือกคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเองดว้ยการจดัตารางอ่านหนงัสือสอบ หรือการแลก
หนงัสือเพื่ออ่านกบัเพื่อน  

“ถือว่าก็เรียนหนกัค่ะ มนัก็จะมีแบบทีล่งตามเพือ่นแต่ไม่รูเ้รือ่งบา้ง  ทีค่นนีบ้อกว่าอนันีด้ี
ก็ไปลง ก็แบบวนัธรรมดาก็ถึงสีทุ่่มอะไรอย่างนี ้ถา้วนัธรรมดา  ก็คือเลิกเรียนทีโ่รงเรียน 
แลว้ก็เร่ิมเรียนพเิศษก็แบบหกโมงค่ะ  ก็อาจจะยาวถึงสามทุ่มสีทุ่่ม ถา้เสาร์อาทิตย์ก็ช่วง
เดย์ไทม์ ตอนนัน้ก็คือจะแบบมีแบ่งเวลาแบบท าขอ้สอบอะไรอย่างนี ้รอ้ยขอ้ก็จดัตาราง 
เราคดิเอง”  

การเรียนในโรงเรียนชัน้น าหลายแห่งไดส้รา้งระบบการแข่งขันซึ่งวัดกันที่ผลการ
เรียน ไม่เพียงแต่ใชจ้ดัหอ้งเรียนในครัง้แรกที่เขา้เรียนแต่อาจมีการจดัหอ้ง คิง/ควีน กนัอยู่ตลอดทุก
ปีการศึกษาหรือทุกภาคเรียน ท าใหน้ักเรียนเกิดความเครียดหากตอ้งขาดเรียน การตอ้งปรบัตัว 
ตามงาน ซึ่งการเรียนกวดวิชาหรือเรียนพิ เศษก็กลายมาเป็นความจ าเป็นโดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตรเ์นื่องจากเนือ้หาที่มีความยากไม่สามารถเขา้ใจดว้ยตนเองและในวิชาอ่ืน ๆ ก็ยงัเพิ่ม
ใหผู้เ้รียนตอ้งเพียรพยายามในการเรียนมากยิ่งขึน้ ซึ่งการเรียนกวดวิชานีก้็ท าใหน้กัเรียนมีผลการ
เรียนแบบกา้วกระโดดขึน้เป็นอย่างมาก 

“ระหว่างนัน้อะไรทีอ่่านเองไดก้็อ่าน แต่ว่ามนัก็จะมีบางวิชา เช่น วิชาเลขทีอ่่านเองมนัก็
ไม่ค่อยเขา้ใจ ก็ขอทีบ่า้นเรียนพเิศษเฉพาะวิชาเลข  ส่วนภาษาองักฤษน่ะเรียนพเิศษมา
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ตัง้แต่ ม.1 อยู่แลว้ เป็นวิชาเดียวที่เรียนพิเศษตัง้แต่ ม.1 ก็คือเหมือนพอเราหยุด ตัว
ปัจจยักระตุน้แบบหนึ่งเราก็เครียดเรื่องทีเ่ราหยุดเรียน เราตามไม่ทนัดว้ย สองเราเครียด
กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ เพือ่นใหม่ สภาพสงัคมใหม่อะไรอย่างนี ้ พอมนัเครียดมนัก็เป็น
แรงผลกัดนัใหเ้ราแบบเหมือนขยนัมาก ๆ มนัก็เลยท าใหส้อบครัง้แรกตอนเรายา้ยมาอยู่
หอ้งคิง  เรากลายเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของระดบัชัน้ไปเลย ก็คือจากทีแ่บบไดท้ี ่10 กว่าของ

ระดบัชัน้อย่างนี ้ก็คอืเป็นที ่3”  

ถึงแมท้างโรงเรียนชั้นน าจะจัดการเรียนการสอนที่เน้นใหน้ักเรียนไดป้ฏิบัติจริง
และวัดผลจากการฝึกปฏิบติัการแทนที่การท าขอ้สอบเพื่อลดการเรียนพิเศษกวดวิชาของนักเรียน 
แต่ก็ยังมีนักเรียนหลาย ๆ คน ที่ รู ้สึกว่าอยากไปเรียนพิเศษอันไม่ใช่เพื่อความเข้าใจในด้าน
เนือ้หาวิชา แต่เป็นเทคนิคที่โรงเรียนพิเศษสอนใหซ้ึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

“คอืจริง ๆ เราก็รูน้ะว่าเขาจะไปเรียนกนัขา้งนอก กวดวชิาอะไรอะไรอย่างเนีย้ ก็พอทราบ
ว่าเขาก็ไปเรียนก็เคยถามเขาว่าท าไมถึงตอ้งเรียน ทัง้ ๆ ที ่โรงเรียนเราก็ไม่ไดเ้นน้เรือ่งการ
ท าขอ้สอบ ทีน่ีเ่ราจะเนน้หลกัการ กระบวนการ ทีม่าทดลองแลว้ก็ฝึกปฏิบตักิาร เราไม่ได้
เนน้การท าขอ้สอบ เขาก็จะบอกว่าก็เพื่อความมั่นใจในการท าขอ้สอบ เวลาเขาไปท า
ขอ้สอบขา้งนอกมนัก็จะมีเทคนิค มันก็จะมีอะไร เขาก็จะบอกว่าเขาก็อยากที่จะมั่นใจ
อะไรอย่างเนีย้ค่ะ อยากที่จะท าไดเ้ร็วเท่าที่ได ้ก็เชื่อว่าเขาก็จะมีการไปหาเรียนพิเศษ
กนัเองค่ะ”  

ปัญหาหนึ่งที่สรา้งความไม่เท่าเทียมในระบบการศึกษาไทยก็คือการกวดวิชาเพื่อ
สอบเขา้ที่ท าใหผู้ท้ี่มีทนุทางเศรษฐกิจมกัเป็นผูไ้ดเ้ปรียบและประสบความส าเร็จในสนามการศกึษา 
และจากการสมัภาษณข์องผูว้ิจยัพบว่านกัเรียนทุกคนทัง้ที่เป็นนกัเรียนชัน้น าและนกัเรียนทั่วไปนัน้
มีการใชก้ารเรียนพิเศษเป็นกลยุทธส์  าคัญในการสอบเขา้แทบทัง้สิน้ หรือแมแ้ต่กรณีของนักเรียน
บางคนที่ใชโ้ควตา้พืน้ที่บริการในการจับสลากเขา้โรงเรียนชัน้น าก็ยังมีความจ าเป็นตอ้งลงเรียน
พิเศษเพื่อเตรียมตัวกับสถานการณ์ในกรณีที่อาจจะตอ้งสอบเขา้เมื่อพลาดหวงัจากการจับสลาก
และนอกจากนัน้การเรียนพิเศษยงัสรา้งความมั่นใจในการเรียนต่อในระดบัมธัยมอีกดว้ย 

1.3 กระบวนการส่งเสริมนักเรียนชั้นน าให้กลายเป็นสุดยอดของนักเรียนชั้นน า 
หลงัจากที่กระบวนการคดัเลือกนกัเรียนเขา้รบัการศึกษาในโรงเรียนชัน้น าเสรจ็สิน้ลง

แล้ว ท าให้โรงเรียนชั้นน าได้นักเรียนที่มีความสามารถระดับสูงเพียงพอที่จะศึกษาเล่าเรียนใน
โรงเรียนชัน้น าได ้นกัเรียนเหล่านีม้ีทัง้ทุนชนิดต่าง ๆ และฮาบิทสัที่สอดคลอ้งอนัเป็นที่ตอ้งการของ
โรงเรียน โรงเรียนชั้นน าจึงเป็นเสมือนสถาบนัที่รวบรวมบรรจุทุนต่าง ๆ และฮาบิทัสของนักเรียน
ระดับสูงไวอ้ย่างมากมายภายในโรงเรียนชัน้น าดว้ยเช่นกัน ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการสรา้ง
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นกัเรียนชัน้น าก็คือการจดัแบ่งนกัเรียนที่เขา้เรียนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ มีการฝึกฝน ส่งเสริมนกัเรียน
เขา้แข่งขนั รว่มแลกเปลี่ยนความรูด้า้นวิชาการ เหล่านีคื้อการจดัการทุนภายในของโรงเรียนชัน้น า
เพื่อใหโ้รงเรียนไดน้กัเรียนระดบับนสดุไปใชป้ระโยชนส์รา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัโรงรียนชัน้น าต่อไป 
อย่างไรก็ดีไม่ใช่แค่โรงเรียนชัน้น าที่ไดป้ระโยชนฝ่์ายเดียวเท่านั้น นกัเรียนชัน้น าที่อยู่ในสถานะ the 
best ที่ไปสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับโรงเรียนนั้นก็ได้รบัประโยชน์กลับคืนมาในรูปแบบของการ
สะสมทุนและฮาบิทัสเพิ่มขึน้เป็นพิเศษดว้ยเช่นกนั สรา้งความไดเ้ปรียบมากกว่านักเรียนคนอ่ืน ๆ 
ยิ่งขึน้อีก ความสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นน าและโรงเรียนชั้นน าจึงมีลักษณะเป็นการไดป้ระโยชน์
ร่วมกัน (reciprocal) อย่างไรก็ ดีใช่ว่านักเรียนทุกคนในโรงเรียนชั้นน านั้นจะเป็นผู้ที่ ได้รับ
ผลประโยชนห์มดทุกคน นกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่นกัเรียนชัน้น านัน้ตอ้งเป็นผูท้ี่เสียประโยชนแ์ละ
ไดร้บัทนุเพียงนอ้ยนิดจากกระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น านี ้

1.3.1 การจ าแนกนักเรียนเก่งออกจากนักเรียนท่ัวไป 
ถึงแมว้่าการสอบคัดเลือกจะเป็นเครื่องมือคัดกรองทุนและฮาบิทัสนักเรียนไดใ้น

ระดับหนึ่ง  ท าให้โรงเรียนชั้นน าได้นักเรียนที่มีทุนและฮาบิทัสที่เหมาะสมเข้ามาศึกษาภายใน
โรงเรียนแลว้ แต่ทุนและฮาบิทัสของนักเรียนแต่ละคนที่เขา้มานั้นก็มีปริมาณที่แตกต่างกันอย่าง
พอสมควร การที่จะสรา้งนักเรียนในระดับ the best นั้น จ าเป็นจะต้องจ าแนกนักเรียนเก่งที่มี
ความสามารถทางดา้นวิชาการอย่างโดดเด่นออกจากนกัเรียนทั่วไปเสียก่อนหรือกล่าวอีกนยัหนึ่งก็
คือการจ าแนกนกัเรียนที่มีทนุและฮาบิทสัในระดบัสงูกว่านกัเรียนชัน้น าทั่วไปและน านกัเรียนกลุม่นี ้
เขา้สู่กระบวนการถ่ายทอดวิชาความรูท้ี่มีความเขม้ขน้โดยเฉพาะ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสะสม
ทนุต่าง ๆ ใหก้บัโรงเรียนชัน้น าต่อไป 

การจ าแนกนักเรียนชั้นน าออกจากนักเรียนท่ัวไป 
การจ าแนกนักเรียนเพื่อแยกนักเรียนชั้นน าทั่ วไปกับนักเรียนชั้นน าที่มี

ความสามารถในระดบัสงูนัน้มกัจะใชเ้กณฑห์รือเครื่องมือที่สงูกว่ามาตรฐานทั่วไป เช่นคะแนนที่ได้
จากการสอบแข่งขันในระดับประเทศที่มี ความน่าเชื่อถือ หรือรางวัลที่ ได้จากการแข่งขัน
ระดับประเทศ ซึ่งการแข่งขันเหล่านีน้ั้นมักจะมีเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษเขา้
ร่วมการแข่งขันโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่นในโรงเรียนชัน้น าแห่งหนึ่งซึ่งมักจะใชเ้กณฑก์ารพิจารณา
จากประวัติข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันที่จัดโดยองค์กรทางด้านการศึกษาระดับชาติและ
คะแนนสอบที่จัดแข่งขันขึน้เป็นพิเศษส าหรบันักเรียนชั้นน าความสามารถสูงโดยเฉพาะ การที่
นกัเรียนสง่คะแนนหรือประวติัทางดา้นวิชาการนัน้จึงเปรียบไดก้บัเป็นการแสดงฮาบิทสัชัน้สงูที่ผ่าน
มาใหโ้รงเรียนไดพ้ิจารณารวมถึงแสดงทุนสญัลกัษณท์ี่อยู่ในรูปของ รางวลัความส าเรจ็หรือคะแนน
สอบแข่งขนัใหโ้รงเรียนเก็บเป็นขอ้มลูเพื่อรอการจดัการทนุต่าง ๆ เหลา่นีต่้อไป 
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“เราก็มีโครงการเกี่ยวกบัส่งเสริมอจัฉริยภาพ และมีทัง้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส ์
เคมี ชีวะ คอมพวิเตอร์ก็มีครบั สมยัก่อนวชิาคณิตก็คอืเอาคะแนนของเหรียญทอง สสวท.  
คอืทัง้ประเทศมีมา 15 คน เราเอาเกณฑ์นัน้ไปรบัก่อน และใชก้ารดูจาก profile เดมิก่อน  
คอืใชเ้รือ่งของคะแนนของการแข่งขนัของ สสวท. ทีไ่ดเ้หรียญทองทัง้ประเทศมีมา 15 คน 
เราก็ดูเขาแลว้ใหโ้ควตา้เขาก่อน ว่าในการทีจ่ะสนใจจะอยู่โครงการกบัเราไหม”  

ข้อจ ากัดจากการเข้าร่วมรายการแข่งขันต่าง ๆ ที่จัดขึน้โดยองค์กรทาง
การศึกษาระดับชาติ นั้นเป็นเครื่องคัดกรองนักเรียนชั้นน าเป็นอย่างดี ดว้ยความยากและความ
เขม้ขน้ในการคดัเลือกเขา้แข่งขนัท าใหม้ีนกัเรียนชัน้น าเพียง 15 คนจากนกัเรียนทั่วประเทศเท่านัน้
ที่ได้รบัรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันดังกล่าว นอกจากนั้นเหรีญรางวัลยังแสดงถึงการได้
ครอบครองทนุสญัลกัษณเ์พิ่มเติมที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาคณิตศาสตรอี์กดว้ย 

นอกจากเหรียญรางวลัหรือคะแนนที่ไดจ้ากการแข่งขนัระดบัประเทศแลว้ ใน
บางครัง้กรณีที่มีนกัเรียนจากการแข่งขนัมาสมคัรเขา้เรียนนอ้ย ทางโรงเรียนก็จะมีการปรบัเปลี่ยน
มาใชเ้กณฑค์ะแนนในการท าขอ้สอบตอนรบัคดัเลือกนกัเรียนสอบเขา้แทน จะเห็นไดว้่าทัง้เกณฑ์
จากการแข่งขันระดับประเทศและเกณฑค์ะแนนจากการสอบเขา้เรียนนั้น แสดงใหเ้ห็นถึงความ
เขม้ขน้และความยากในการท าขอ้สอบคัดเลือก ขอ้สอบจ าพวกนีม้ักออกโดยผู้เชี่ยวชาญที่คร  ่า
หวอดอยู่กับศาสตรข์องวิชานั้น ๆ โดยตรง มีการตรวจสอบอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ขอ้สอบจึงมีทั้ง
ความยากและมีมาตรฐานสงูผิดกบัขอ้สอบที่ใชภ้ายในโรงเรียน ขอ้สอบเหล่านีจ้ึงเหมาะกบัการใช้
เป็นเกณฑใ์นการคดัแยกนกัเรียนผูม้ีทนุและฮาบิทสัของนกัเรียนชัน้น าในระดบัสงูไดเ้ป็นอย่างดี 

“แต่ว่ายุคหลัง ๆ เด็กกลุ่มเหรียญรางวัลนีอ้ยู่กับเรานอ้ยลง เราก็เปลี่ยนไปวดัในเรื่อง
คะแนนจากการสอบเขา้เลย  คือเราดูเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ก็คือคะแนนเต็มมัน 50 
คะแนน เราก็เช็คจากคะแนนสูงสุดลงมา แลว้ไล่ลงมาเรื่อยๆ ว่าเป็นอะไรอย่างไรบา้ง  
และเราก็ไปสอบถาม เพราะว่าบางคนเขาก็ยอมรับว่าเขาได้ทั้งคณิตและได้ทั้งวิทย์  
เพราะฉะนัน้เขาก็มีโอกาสในการเลือกว่าเขาจะไปอยู่สาขาไหน”  

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนนั้นนอกจากจะเป็นการตัดผูท้ี่มีทุนและ 
ฮาบิทัสที่ไม่สอดคลอ้งกบัระบบการศึกษาในโรงเรียนชัน้น าออกไปแลว้ ขอ้สอบแต่ละวิชายงัถูกใช้
เป็นเกณฑ์ในการเฟ้นหาผู้ที่มีฮาบิทัสสูงสุดเหมาะที่จะถูกโรงเรียนขัดเกลาเจียระไนน าไปสรา้ง
ประโยชนผ์่านการแข่งขนัระดบัสงูต่อไปอีกดว้ย 

การฝึกฝนนักเรียนด้วยการถ่ายทอดฮาบิทัส 
หลังจากจ าแนกนักเรียนที่มีความสามารถสูงได้แล้วนั้น ขั้นต่อไปคือน า

นกัเรียนสู่กระบวนการฝึกฝนเพิ่มทุนและขดัเกลาฮาบิทสัใหม้ีความเหมาะสมกบัการแข่งขนั ดงันัน้
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ผูท้ี่จะรบัหนา้ที่ถ่ายทอดฮาบิทสัระดบันีไ้ดดี้ที่สดุก็คือผูท้ี่มีฮาบิทสัที่มีคลา้ยคลงึใกลเ้คียงกนักบัการ
แข่งขนัระดบัสงู การเชิญผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารยร์ะดับมหาวิทยาลยัผูท้ี่มีความรูเ้ฉพาะดา้นใน
ระดับที่สูงกว่าหลักสูตรในโรงเรียนและมีส่วนเก่ียวข้อง มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขัน
ทางดา้นวิชาการและการออกขอ้สอบจึงเป็นผูท้ี่จะสามารถเพิ่มทนุใหก้บันกัเรียนชัน้น าไดเ้ป็นอย่าง
ดี โรงเรียนชั้นน าจึงมีการเชิญผูอ้าจารย์ที่มีฮาบิทัสในระดับสูงมีความคุน้เคยกับขอ้สอบในการ
แข่งขนัในระดบัประเทศเป็นผูถ้่ายทอดฮาบิทสัและสง่มอบทุนทางวฒันธรรมใหก้บันกัเรียน    

“โครงการอจัฉริยภาพ นีค่ือเรามีความมุ่งหวงัเด็กไปสู่โอลิมปิก ก็คือเราจะเชิญอาจารย์
จากคุรุศาสตร์ จากสายวทิยาศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัดงั ๆ มาสอนให ้2 วนั วนัพฤหสั
กบัวนัศกุร์ และก็จะวางหลกัสูตรไวว้่า  ม.1 ก็จะเร่ิมตน้ในการทีจ่ะเรียน สอวน.ทัง้หมด ก็
คือ ม.1 เรียนเนือ้หาที่จ าเป็นทัง้ ม.ตน้ และ ม.ปลาย  พอ ม.2 ก็จะเป็นลักษณะของ  
สอวน.แล้ว  พอเป็นหลักสูตรของ ม.3 ก็จะเป็นลักษณะการติวการท าข้อสอบ การ
แลกเปลีย่นการตวิระหว่างผูส้อนกบัเดก็”  

อย่างไรก็ดีส  าหรบัการแข่งขันระดับสูงนัน้หลายรายการตอ้งการฮาบิทัสของ  
ผูท้ี่มีความสามารถในการท าขอ้สอบที่แตกต่างอย่างสิน้เชิงจากขอ้สอบของโรงเรียน ตัวอย่างเช่น
การแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการนั้นจะตอ้งการใหผู้ร้่วมโครงการเขา้ใจเนือ้หาทางดา้นวิชาการในระดบั
ที่ลึกซึง้ สามารถน าความรูท้ี่ได้ไปแก้ปัญหาโจทยใ์นระดับที่ยาก ๆ ได้ ในขณะที่ขอ้สอบภายใน
โรงเรียนและขอ้สอบเขา้มหาวิยาลยันัน้จะเนน้การครอบคลมุเนือ้หาแต่ไม่ลงลึกในรายละเอียดท า
ใหต้อ้งการผูท้ี่มีเทคนิคในการพลิกแพลงและความรวดเรว็ในการท าขอ้สอบ  

“แต่ตรงนีเ้ดก็ก็จะอยูก่บัเรานอ้ยแลว้  ดว้ยทีว่่าเฉพาะโครงการนีน้ะ เพราะอย่างทีบ่อกเรา
ท าเพื่อให้เด็กเพื่อไปสู่โอลิมปิกคือประเด็นเลยเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กกับ
ผูป้กครองจะแตกต่างกัน เด็กอยากไดก้ารท าโจทย์ท าอะไรพวกนี ้ซึ่งเด็กก็จะไปเรียน
พิเศษขา้งนอกมากกว่า แต่ถามว่าสิ่งที่เราสรา้งนี่มนัจ าเป็นตอนไหน จ าเป็นตอนที่เขา
ไปสู่จุด ที่เขาได้ในลักษณะที่เกือบเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวแทนแล้วนี่ อันนีม้ันจะมี
ประโยชนต์รงส่วนนัน้ คอืเราไม่ไดส้อนเนือ้หาแบบว่าใหท้ าขอ้สอบเหมือนอย่างทีท่ั่ว ๆ ไป
เขาท ากนั คือเราใหเ้ด็กเรียนเนือ้หาทัง้หมดครบั แลว้อกีอนันงึหลกัสูตรทีเ่ราสรา้ง มนัเป็น
ตวิสมาคมคณิตศาสตร์ เราตวิก็คอืการปพูืน้ฐานในการสรา้งเนือ้หาก่อนและก็ในการทีจ่ะ
ตวิทนีีเ้ราเชิญอาจารย์จากโรงเรียนมีชือ่มาสอนให”้ 

การฝึกฝนนักเรียนส าหรับเข้าแข่งขันรายการระดับประเทศหรือเข้าค่าย
โครงการต่าง ๆ แลว้นัน้เป็นการเพิ่มทนุทางวฒันธรรมและถ่ายทอดฮาบิทสัของนกัเรียนชัน้น าในขั้น
สงูใหก้บันกัเรียนชัน้น าเพิ่มขึน้ไปอีก ดงันัน้จึงตอ้งอาศยัผูท้ี่มีฮาบิทสัที่มากเพียงพอในการส่งต่อทุน
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วฒันธรรมและฮาบิทัสใหก้ับนักเรียน ดังนัน้อาจารยท์ี่มีประสบการณ์ในการออกขอ้สอบหรือการ
น านกัเรียนเขา้โครงการแข่งขนัจึงท าหนา้ที่ในส่วนนีไ้ดเ้ป็นอย่างดี ทุนเครือข่ายระหว่างโรงเรียนชัน้
น ากบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาจากภายนอกจึงเขา้มาเป็นส่วนช่วยใหก้ารการฝึกฝนนักเรียนชัน้
น านีม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ดว้ย 

ทุนเครือข่ายทีส่ร้างความแข็งแกร่งส าหรับการแข่งขัน 
นอกจากโรงเรียนชัน้น าจะมีศักยภาพเพียงพอในการส่งนักเรียนเขา้ร่วมการ

แข่งขันระดับชาติแลว้ โรงเรียนชัน้น าบางโรงเรียนยังมีเครือข่ายที่แสดงถึงความสามารถทางดา้น
วิชาการในระดับเป็นศูนยท์ าการอบรมและสามารถคัดเลือกนักเรียนเขา้โครงการดว้ยตนเองอีก
ดว้ย 

“ก็จะเป็นโครงการอย่างเราจะมโีครงการ สอวน ค่ะ คอืโรงเรียนเราจะเป็นศูนย์ เขาใหเ้ป็น
ศูนย์ที่แยกมาจากศูนย์อื่น ปกติโอลิมปิกวิชาการเขาจะมีฟิสิกส์เคมี ชีวะ คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ ใช่ไหมคะ ซึ่งปกติมหาลัยเราจะเป็นศูนย์ แลว้ก็คัดเลือกเด็กในพืน้ที่ไป
อบรมแต่ทีนีส้  าหรบัโรงเรียนเรา ทางมูลนิธิ สอวน ใหเ้ป็นศูนย์ของแต่ละวิชาเองเลยค่ะ 
เพราะฉะนั้นก็จะจัดเตรียมอบรมวิชาการเองแล้วก็ส่งคัดเลือกผู้แทนเข้าไปแข่งใน
ระดบัชาติเองอะไรอย่างเนีย้ค่ะ เพราะฉะนัน้เด็กกลุ่ม performance ก็จะมีการจัดการ
เรียนทีเ่ขม้ขน้เป็นพเิศษขึน้มา”  

อีกประเด็นหนึ่งที่ท าใหโ้รงเรียนชัน้น านั้นมีความสามารถในการส่งนักเรียน
เขา้แข่งขันทางดา้นวิชาการระดับชาติและนานาชาติไดอ้ยู่เสมอนั่นก็คือ ทุนเครือข่ายที่อยู่ภายใน
สถาบันหรือในโรงเรียนชั้นน าหลายโรงเรียนชั้นน านั้นมีความสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัยแนว
หนา้ที่มีความสามารถดา้นวิชาการอยู่แลว้ หรือโรงเรียนชัน้น าบางโรงเรียนก็อยู่ภายใตก้ารดแูลของ
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้วย ความสัมพันธ์ของเครือข่ายเหล่านีไ้ด้ถูกโรงเรียนชั้นน าน ามาใชใ้ห้ เกิด
ประโยชนโ์ดยการเปลี่ยนทุนเครือข่ายเป็นการเพิ่มทุนทางวันธรรมใหก้ับครูในโรงเรียน ผ่านการ
อบรมถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณจ์นมีความสามารถมากพอที่จะถ่ายทอดฝึกฝนนกัเรียนชัน้
น าต่อไปได ้

“มีการเชิญอาจารย์จากขา้งนอกดว้ยค่ะ โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ ทีเ่ราเพิ่งเร่ิมใหเ้ป็นศูนย์
อย่างเนีย้ค่ะ ก็มีความกังวล เร่ิมแรกก็ตอ้งอาศัยวิทยากรจากข้างนอก อาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัมาช่วยติวครูก่อน เพราะครูตอ้งถูกพฒันาก่อนเลย เชิญมาติวครูก่อนแลว้
ในบางหวัขอ้ก็เชิญมาสอนนกัเรียนดว้ยค่ะ ในช่วงแรก ๆ ส่วนใหญ่เราจะเชิญอาจารย์
มหาลยัมาประมาณสกัสองปี”        
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จะเห็นไดว้่าการเตรียมตัวนักเรียนเพื่อเขา้แข่งขันรายการระดับประเทศนั้น
ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึน้อย่างง่ายดายเลย เนื่องดว้ยถึงแมภ้ายในโรงเรียนชัน้น าจะมีครูอาจารยผ์ูส้อนที่มี
ความสามารถและมีคุณวุฒิที่จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึน้ไป แต่ยังคงตอ้งมีการ
พึ่งพาอาจารยใ์นระดบัมหาวิทยาลยัจากหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดประสบการณใ์หก้บัครูใน
โรงเรียนเพื่อติวนกัเรียน ซึ่งกระบวนการนีเ้ป็นการใชท้ัง้ทุนทางเศรษกิจในเรื่องของค่าตอบแทน ทุน
ทางวฒันธรรมและทนุเครือข่ายทางสงัคม รว่มเขา้ไวด้ว้ยกนั ดงันัน้จึงแทบจะมีไม่มีความเป็นไปได้
เลยหากโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โรงเรียนชัน้น าจะมีศกัยภาพในการจดัเตรียมนกัเรียนใหพ้รอ้มส าหรบั
แข่งขนัเนื่องดว้ยไม่มีทนุชนิดต่าง ๆ ในปรมิาณที่มากพอ   

นอกจากผูท้ี่ถ่ายทอดฮาบิทัสใหก้ับนักเรียนที่จะเขา้แข่งขันในระดับประเทศ
จะเป็นอาจารยแ์ลว้ การอาศยัศิษยเ์ก่าที่เคยมีประสบการณใ์นการแข่งขนัโดยตรงก็เป็นอีกกลุ่มคน
หนึ่งที่มีฮาบิทัสในระดับสูงเพียงพอที่จะถ่ายทอดใหก้ับนักเรียนที่ไดร้บัการจ าแนกใหเ้ขา้แข่งขัน
ดว้ยเช่นกัน ความสมัพนัธร์ะหว่งศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนันอกจากจะช่วยใหก้ารถ่ายทอดความรู้
เป็นไปดว้ยดีเนื่องจากอายุและสถานะที่มีความใกลเ้คียงกันแลว้ ยังเป็นการสรา้งสะสมทุนในรูป
ของเครือข่ายใหก้ับโรงเรียนชัน้น าดว้ยเมื่อครูผูส้อนมีความช านาญในการติวนักเรียนสอบแข่งขัน 
จากการไดร้บัทุนทางวัฒนธรรมที่เพียงพอแลว้ก็จะรบัหน้าที่สอนนักเรียนเหล่านีต่้อดว้ยตนเอง
ยกเวน้ในบางสาขาวิชาที่มีความจ าเพาะเป็นพิเศษที่ยงัตอ้งอาศยัวิทยากรจากภายนอกเช่นเดิม 

“แต่ปัจจุบนันีเ้ราสอนกนัเองหมดเลยค่ะ ยกเวน้บางหวัขอ้เช่น อย่างดาราศาสตร์อย่าง
เนีย้ อาจจะตอ้งมีบาง topic ก็จะว่ากนัไปเป็นบางหวัขอ้ หรือว่าในบางหวัขอ้ทีเ่ราเอาพี่
มาช่วยติวใหน้อ้งเพราะพีเ่คยไปเป็นตวัแทนประเทศอะไรอย่างเนีย้ค่ะ เขากลบัมาช่วย ก็
ใหเ้ขาเอาโจทย์เอาอะไรมาใหน้อ้งเป็นการสอนในปัจจุบนันี”้  

โรงเรียนชัน้น ามกัมีเครือข่ายทางดา้นการศกึษาที่อยู่ในรูปลกัษณะของการสั่ง
การอยู่แลว้เช่น เครือข่ายจากทางมหาวิทยาลยัที่โรงเรียนชัน้น าสงักัดอยู่ หรือแมแ้ต่การสนับสนุน
จากองคก์รเอกชนต่าง ๆ เครือข่ายของสถาบนัชัน้น าเหล่านีเ้ต็มไปดว้ยบคุคลที่มีทุนทางวฒันธรรม
ด้านการศึกษาอยู่มากมาย การใช้ทุนเครือข่ายทางสังคมของโรงเรียนชั้นน าผ่านการขอความ
รว่มมืออย่างเป็นทางการ หรืออยู่ในรูปแบบของการถอ้ยทีถอ้ยอาศยัของเครือข่ายแบบรุน่พี่รุน่นอ้ง 
ก็ช่วยท าใหก้ระบวนการส่งเสริมนักเรียนชัน้น าใหก้ลายเป็นสุดยอดของนักเรียนชัน้น านัน้มีความ
ง่ายดายราบรื่นยิ่งขึน้ 
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1.3.2 การแข่งขันในบริบทโรงเรียนชั้นน าเพ่ือไปสู่ความเป็น the best 
ส าหรบัโรงเรียนชัน้น าแลว้การส่งนักเรียนเขา้ร่วมแข่งขันในระดับชาติ หรือเป็น

ตัวแทนเขา้แข่งขันระดับนานาชาติเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง การประลองแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนชัน้น าดว้ยกันนับว่ามีความส าคัญในระบบการศึกษานอกจากจะเพื่อสรา้งความเป็นสุด
ยอดของนักเรียนชั้นน าแล้ว ยังเป็นการแข่งขันช่วงชิงทุนระหว่างโรงเรียนชั้นน าด้วย เนื่องจาก
ผลส าเร็จดงักล่าวน ามาซึ่งทุนทางวฒันธรรมที่แสดงออกในรูปลกัษณะของชื่อเสียง และสะทอ้นถึง
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนอันน ามาซึ่ งความเชื่อมั่ นของผู้ปกครองและสังคม 
กระบวนการคัดเลือกและการฝึกฝนนักเรียนของโรงเรียนชัน้น าจึงจ าเป็นตอ้งมีความเขม้ขน้และ
อาศัยทุนต่าง ๆ ที่โรงเรียนชั้นน าครอบครองไวจ้ัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
โรงเรียนชัน้น าจะมีศักยภาพเพียงพอในการส่งนักเรียนแข่งขนัเพื่อประลองความสามารถและเพื่อ
แข่งขนัช่วงชิงทุนต่าง ๆ แลว้ โรงเรียนชัน้น ายงัมีศกัยภาพมากพอที่จะจดังานนิทรรศการวิชาการทัง้
ระดบัชาติและนานาชาติ หรือสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียนชัน้น าดว้ยกนัเพื่อแลกเปลี่ยนทุนทาง
วฒันธรรมและสง่เสรมิใหโ้รงเรียนชัน้น ามีความแข็งแกรง่ยิ่งขึน้ต่อไป 

การสร้างนักเรียนชั้นน าผ่านการแข่งขัน 
เก่งผู้ให้ข้อมูลในฐานะนักเรียนชั้นน าได้ถ่ายทอดถึงประสบการณ์และ

ความรูส้ึกที่ไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัคณิตศาสตรโ์อลิปิกที่ประเทศตรุกี โดยการคดัเลือกนัน้จะเป็นการเขา้
ค่ายทางคณิตศาสตรแ์ละคดัเลือกจากนกัเรียนทั่วประเทศใหเ้หลือเพียงแค่ 30 คน การจดัการเรียน
การสอนส าหรับแข่งขันโอลิมปิกนี ้จะท าในลักษณะของการเข้าค่ายอยู่ประจ า ท าให้เก่งและ
นกัเรียนชัน้น าคนอ่ืน ๆ ในค่ายไดม้ีการสะสมทุนชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางวฒันธรรมที่ท าให้
ผูเ้รียนไดร้บัความรูท้างคณิตศาสตรเ์หนือกว่าคนอ่ืน ๆ ทั่วไปและสามารถน าความรูน้ัน้ไปก่อใหเ้กิด
ประโยชนไ์ด ้นอกจากนั้นการไดร้บัทุนเครือข่ายที่ท าใหเ้ก่งไดรู้จ้ักเพื่อนต่างโรงเรียนที่อยู่ในค่าย
คณิตศาสตรด์ว้ยกนั ท าใหเ้กิดการสรา้งเครือข่ายระหว่างนกัเรียนชัน้น าที่ครอบครองทนุในระดบัสงู
ขึน้ไปอีก 

“ตอนเรียนก็ไปแข่งหลายที่อยู่ แต่ถา้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือไปคณิตศาสตร์โอลิมปิก ไดเ้ป็น
ตวัแทนประเทศไทยไป ตรุกี เขาก็ใหจ้ดัสอบรอบแรกทั่วประเทศ แลว้เขาคดัเหลือ 30 คน 
ก็เอาไปเขา้ค่าย ที ่สสวท. ทอ้งฟ้าจ าลอง ไปอยู่เลย มีแค่เสาร์อาทติย์ใหก้ลบับา้นได ้ใคร
จะอยู่ยาวก็ไดน้ะ เดก็ต่างจงัหวดับางทเีขากอ็ยู่ขา้มอาทติย์อะไรอย่างนีก้ม็ี เขามีทีน่อนให้
วนัธรรมดามีขา้วปลาใหก้ิน ไปอยู่เป็นแคม้ป์ประมาณสกั 3 อาทิตย์ไดม้ัง้ แลว้ก็เรียนกนั
ทกุวนั”  
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การจัดการคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้ตัวแทนระดับประเทศนั้นนอกจาก
จะตอ้งใหค้วามรูท้างดา้นวิชาการในระดบัสงูผ่านการเขา้ค่ายและฝึกฝนร ่าเรียนอย่างหนกัแลว้ การ
จัดเตรียมความพรอ้มดูแลชีวิตความเป็นอยู่อย่างดีให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่ว
ประเทศนั้นถึงแม้จะได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในการดูแลผู้ที่จะท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดการตั้งค าถามถึงความไม่เท่าเทียมในการใหค้วามส าคัญ 
ดแูลจดัการระหว่างนกัเรียนชัน้น าที่มีประโยชนต่์อประเทศชาติกบันกัเรียนคนอ่ืนทั่วไปที่ไม่ไดส้รา้ง
ประโยชนไ์ดต้รงกบัความตอ้งการของรฐัหรือไม่  

การไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยนัน้ท าใหก้ารสะสมทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ทางสญัลกัษณข์องเก่งเพิ่มขึน้อีกดว้ย โดยเฉพาะการสอบเพื่อวดัคะแนนนัน้ที่จะท ากนัทุกอาทิตย ์
มีส่วนส าคญัในการช่วยเพิ่มพนูฮาบิทสัของนกัเรียนที่เขา้ค่ายใหเ้กิดความเคยชินกบัการท าขอ้สอบ
ที่มีความยากอีกดว้ย 

“แลว้ก็มีสอบเป็นระยะดว้ยทุกอาทิตย์เพราะมันตอ้งคัดตัวไง ถามว่าขอ้สอบยากไหม 
โครตยากเลยครบั เพราะโอลิมปิกมนัยาก ขอ้สอบมนัเลยยากมากแค่ขอ้สอบคดัเลือกก็
ยากแลว้ ตอนทีค่ดัเลือกทั่วประเทศจ าความรูส้กึไดว้่าท าไมมนัยากอย่างนีว้ะ ตอนนัน้เรา
อยู่ ม.5 ก็แสดงวิธีท าอะไรอย่างนี ้ รอบต่อมาก็คดัเหลือ 15 คน ก็เขา้แคมป์ท าขอ้สอบ  
4- 5 ขอ้นี ่พีว่่าน่าจะใชเ้วลาสามชัว่โมง  แลว้ก็คดัเหลือ 6 คนสดุทา้ยเราก็ไดไ้ป เราก็รูส้กึ
ดนีะตอนนัน้ไม่ไดค้ดิว่าจะตดิ 1 ใน 6 ไม่ไดค้าดหวงัดว้ยซ ้า เราก็คอืมนัท าขอ้สอบไม่ค่อย
ไดไ้ง พีก่็ไม่ค่อยรูเ้ขามีหลกัเกณฑ์การเลือกอย่างไรนะ ตดิก็ดีรูส้ึกดบีอกแลว้ว่าถือว่าเป็น
ความยิ่งใหญ่ที่สุดแลว้ก็คราวนีแ้หละ ถือเป็นเกียรติประวัติเลยเราก็รูส้ึกดี โรงเรียนก็
ภาคภูมิใจก็เพราะมีไม่กีค่นไง”  

ความยากในการท าขอ้สอบระดบัโอลิมปิกที่ตอ้งอาศยัการสะสมฮาบิทสัของ
การแข่งขนัเป็นระยะเวลานาน การเขา้ค่ายในช่วงปิดเทอมจึงเป็นทางเลือกในการพฒันาถ่ายทอด
ฮาบทิสัของตวัความรูโ้อลิมปิกไดดี้ที่สดุ สง่ผลท าใหน้กัเรียนมีสมาธิมุ่งมั่นไม่วอกแวกไปกบัสิ่งอื่น ๆ 
ใด ๆ การผ่านการคดัเลือกเป็นตวัแทนของประเทศนัน้ท าใหเ้ก่งไดส้ะสมทุนสญัลกัษณท์ี่เพิ่มขึน้อีก
อนัเป็นการแสดงใหค้นอ่ืน ๆ ไดร้บัทราบถึงความสามารถทางคณิตศาสตรท์ี่มีอยู่สูงของเก่ง 

นอกจากกระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น าเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศหรือ the 
best ด้วยการแข่งขันทางด้านวิชาการแล้ว การสรา้งนักเรียนชั้นน ายังมาในรูปแบบของความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนชั้นน าอีกดว้ย ความร่วมมือกันนีเ้ป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละแบ่งปัน
ทรพัยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน รวมถึงการสรา้งโอกาสใหน้ักเรียนเกิดการ
เรียนรูร้ว่มกนักบัเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียน 
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“มีตอ้งไปท ากิจกรรมโครงงานกบัโรงเรียนอืน่ ก็จะเป็นแบบ เรียนเลขทีไ่ม่ใช่เลข ม.ปลาย 
เหมือนเรียนเลข เขาเรียกว่าเลขชัน้สูงพทิากอรสั พิสูจน์สูตรอะไรอย่างนี ้ก็เหมือนไปท า
แข่งกนัท าโครงงานแลว้ก็ประกวดกบัอีก 7 โรงเรียน มีติวระหว่างโรงเรียนเลยค่ะ  สมมุติ
ว่าแบบวนันีอ้าจารย์โรงเรียนนีส้อน ก็นั่งรถตูไ้ป เราก็ไปเรียนโรงเรียนอืน่ดว้ย ทีห่ลกั ๆ ที่
ไปเหมือนจะเป็นโรงเรียนดงั ๆ ในกรุงเทพ” 

แนวคิดในการน านักเรีนชัน้น าระดับของแต่ละโรงเรียนมารวมกนันัน้ เปรียบ
ไดก้ับเป็นการชุมนุมประลองยุทธ์ทางดา้นวิชาการ ที่เปิดโอกาสใหโ้รงเรียนชัน้น าแต่ละแห่งไดส้่ง
ตวัแทนเขา้เรียนรูแ้ละตรวจสอบวดัระดบัวิธีการจดัการเรียนรูข้องโรงเรียนตวัเองว่ายงัมีคณุภาพอยู่
ในระดับบนหรือไม่ รวมถึงอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละโรงเรียนที่ท าหนา้ที่ผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เป็นผูส้อนเนือ้หาวิชาการใหแ้ก่นักเรียนชัน้น าจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ดว้ยนัน้ ส่งผลใหอ้าจารยผ์ูส้อนนี ้
ได้รบัรูฮ้าบิทัสของนักเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ โดยอัตมัติด้วยเช่นกัน  ถึงแม้การน านักเรียนมาร่วม
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกันนัน้แต่ละโรงเรียนไม่ไดมุ้่งหวงัการแข่งขันแบบแพช้นะเป็นส าคัญ แต่
ผลที่ไดก้็เปรียบเสมือนเป็นการประลองก าลงั การฝึกซอ้ม เพื่อน าผลที่ไดก้ลับไปปรบัปรุงพัฒนา
โรงเรียนของตัวเอง วิธีการนีจ้ึงเป็นส่วนส าคัญที่พัฒนากลุ่มของโรงเรียนชัน้น าใหม้ีความเขม้แข็ง
ต่อไป 

สุนิสาที่ เป็นหนึ่งในนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายของ
โรงเรียนชัน้น าไดเ้ล่าเรื่องราวบรรยากาศในการเรียนของโครงการที่มีทัง้ช่วงที่ตอ้งจริงจงัและช่วงที่
ไดม้ีโอกาสในการท ากิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกนั ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนรูท้างดา้นวิชาการและเป็นการ
ซมึซบัฮาบิทสัของนกัเรียนชัน้น าจากโรงเรียนชัน้น าอ่ืน ๆ เขา้ไวใ้นตวัเองดว้ย 

“บรรยากาศมนัก็มีทัง้แบบท ากิจกรรมร่วมกนัสนกุ ๆ แลว้ก็แข่งขนักนัดว้ย ก็มีทัง้สองแบบ 
ก็คือแลว้แต่เราจะไปทางสายไหน เพราะว่าเรียนเสร็จเราตอ้งสอบ สอบแบบหลงัเรียน 
เขาก็จะเรียงอนัดบัคะแนนว่าโรงเรียนไหนท าไดเ้ยอะอะไรอย่างนี ้เขาก็จดัอนัดบัค่ะ เราก็
ไดเ้นน้ประสบการณ์มากกว่า”  

จะเห็นได้ว่ากระบวนการส่งเสริมนักเรียนชั้นน าให้กลายเป็นสุดยอดของ
นกัเรียนชัน้น านัน้ โรงเรียนชัน้น าไดใ้ชว้ิธีการทัง้การเตรียมตัวนักเรียนส าหรบัแข่งขันอย่างเขม้ขน้
และนอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูฮ้าบิทัสของนักเรียนชั้นน าแต่ละโรงเรียนผ่านการ
แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนของเครือข่ายภายในโรงเรียนชัน้น าอีกดว้ย 

การสร้างนักเรียนชั้นน าผ่านเครือข่ายทางวิชาการ 
โรงเรียนชัน้น าที่มีศักยภาพสูงนอกจากจะมีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนระดับ

เดียวกันภายในประเทศแลว้ โรงเรียนชั้นน ายังตอ้งการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเพื่อ
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ยกระดบัมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนตวัเองใหเ้พิ่มขึน้อีกดว้ย ซึ่งเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง
ประเทศนี ้นั้นนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการแล้วยังสรา้ง
ภาพลกัษณใ์นเรื่องของศกัยภาพความเป็นโรงเรียนชัน้น าใหส้งัคมไดร้บัรูอี้กดว้ย  

“โรงเรียนเรามีความพรอ้มเต็มที่ ไดต้ามมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่เทียบเท่าใน
ต่างประเทศ แลว้เราก็จะมีเครือข่ายความร่วมมือกนัทัง้เกาหลีใต ้ทัง้สิงค์โปร ทัง้ญี่ปุ่ น 
อเมริกาค่ะ ก็พยายามทีจ่ะสรา้งมาตรฐานใหโ้รงเรียนสามารถอยู่ในระดบัเดียวกบัเขาให้
ได”้ 

จากการให้ขอ้มูลเก่ียวกับเครือข่ายของโรงเรียนจากรดาอาจารยผ์ู ้สอนใน
โรงเรียนชัน้น าท าใหท้ราบว่าโรงเรียนชัน้น านัน้มีแนวทางที่จะพัฒนาโรงเรียนใหม้ีระดบัมาตรฐาน
ไม่หยุดอยู่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น แต่ตอ้งการยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนใหเ้ทียบเท่ากับ
ต่างประเทศเลยทีเดียว การเลือกประเทศที่มีชื่อเสียงทางดา้นการศึกษาและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะ
เป็นญ่ีปุ่ น สิงคโ์ปร หรือสหรฐัอเมริกา ในการเลือกท าสัญญาเป็นความร่วมมือ นอกจากจะเป็น
ความตอ้งการเรียนรูแ้ลกเปลี่ยนทางดา้นวิชาการหรือยกระดับพฒันาศกัยภาพของโรงเรียนแลว้ ยงั
มีเหตผุลในการสรา้งขดัเกลาฮาบิทสัใหก้บัสถาบนัของโรงเรียนชัน้น าเพิ่มขึน้ดว้ย  

“ความร่วมมือก็คือลกัษณะเราจะเขียนเป็นเอ็มโอยูนะคะ  ร่วมกบัโรงเรียนทีเ่ป็นโรงเรียน
ชัน้น าของแต่ละประเทศ ก็เพิ่มขึน้มาเรือ่ย ๆ จากเดมิตอนนีน่้าจะยีส่บิกว่าโรงเรียนแลว้ ที
นีพ้อเซ็นเอ็มโอยูกนัเนี่ยก็จะมีโครงการ การแลกเปลีย่นครูและนกัเรียน เช่นอาจจะเป็น
สองถึงสามสัปดาห์ แล้วก็นอกเหนือจากโครงการแลกเปลี่ยนครูแล้วนักเรียนก็จะมี
โครงการที่ท าโพรเจกต์ร่วมกนั อย่างเช่น สิงค์โปรกับญี่ปุ่ น ตอนนีจ้ะมีสองโรงเรียนใน
ประเทศทีล่กัษณะ ท าเป็นโปรเจคร่วมกนัค่ะ”  

จากการใหข้อ้มูลขา้งตน้ที่โรงเรียนนัน้ไดส้รา้งเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง
ประเทศกับโรงเรียนต่าง ๆ มากถึง 20 โรงเรียนนอกจากจะเป็นการเรียนรูแ้ลกเปลี่ยนระหว่างครู
และนกัเรียนระหว่างประเทศแลว้ส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญส าหรบัโรงเรียนชัน้น าก็คือการเพิ่มเติม
ฮาบิทัสของสถาบนัทางดา้นภาษาเพิ่มเติมใหก้ับโรงเรียนชัน้น าเอง  จากมายาคติของนักเรียนใน
สมัยก่อนนั้นที่มีเชื่อว่านักเรียนที่เก่งทางด้านคิดค านวณ วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์จะขาด
ความสามารถทางดา้นภาษา ในทางกลบักันนักเรีนที่เก่งดา้นภาษาก็จะอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์ประกอบกบัการขยายตวัของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ไดร้บัความนิยม
มากยิ่งขึน้อย่างรวดเร็ว และในโลกของดิจิตอลที่ภาษามีส่วนส าคญัที่ใชส้  าหรบัติดต่อสื่อสาร การ
ลงทุนท าสัญญากับต่างประเทศจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาทั้งนักเรียนและครูใหม้ีทักษะทาง
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ภาษาเพิ่มเติมผ่านการท าโปรเจคทางดา้นคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรท์ี่นกัเรียนมีความถนดัอยู่
แลว้  

นอกจากโรงเรียนชั้นน าจะด าเนินการให้นักเรียนมีโครงการที่ท าร่วมกัน
โรงเรียนในต่างประเทศแลว้ อีกส่วนหนึ่งที่สะทอ้นถึงการร่วมือย่างเป็นรูปธรรมของความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนั่นก็คือการจัดงานนิทรรศการทาง
วิทยาศาสตร ์มีการผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนกนัเป็นเจา้ภาพและจดัทกุ ๆ สองปี  

“แลว้ก็จะมีการจดังาน เราเรียกว่าการจดังาน science fest ร่วมกนั โดยวนเป็นเจา้ภาพ
เราเชิญต่างประเทศแต่ละประเทศมาดว้ย  ก็จะจดัประมาณสองปีครัง้อะไรอย่างเนีย้ค่ะ 
มนัเป็นงานอนิเตอร์เนชั่นแนล แลว้เราก็เอาโรงเรียนในประเทศไทยทีเ่ก่งทางดา้นวทิย์เขา้
ร่วมดว้ย เพราะภารกิจของโรงเรียนเราไม่ใช่แค่สอนเด็กแค่สองรอ้ยสี่สิบคนน่ะค่ะ อีก
ภารกิจนงึทีต่ัง้ไวก้็คอืเป็นโรงเรียนตน้แบบ แลว้ก็ตอ้งขยายผลก็ตอ้งบริการวชิาการใหก้บั
โรงเรียนอืน่ในประเทศดว้ย” 

การด ารงอยู่ของโรงเรียนชั้นน าไม่เพียงแต่จ าเป็นต้องอาศัยศักยภาพของ
นักเรียนในการสรา้งชื่อเสียงใหก้ับโรงเรียนหรือประเทศเท่านั้น การแสดงศักยภาพในการเป็นหัว
เรี่ยวหัวแรงเจา้ภาพจัดงานทางดา้นวิทยาศาสตรน์อกจากจะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะ ความคิด
สรา้งสรรคข์องนักเรียนและสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียนชัน้น าดว้ยกนัแลว้ ยงัเป็นการประกาศ
ศกัยภาพของโรงเรียนชัน้น าในฐานะที่เป่ียมไปดว้ยบุคลากรและผูเ้รียนที่มีความสามารถในการจดั
งานวิชาการระดับนานาชาติไดอี้กด้วย ความสามารถในการจัดงานวิชาการนีท้  าใหโ้รงเรียนได้
แสดงถึงศกัยภาพทางดา้นวิชาการอนัเป็นการแสดงออกซึ่งทุนทางวฒันธรรมที่โรงเรียนชัน้น าไดถื้อ
ครองในระดบัที่สงูเนื่องดว้ยภายในประเทศนัน้มีโรงเรียนเพียงไม่ก่ีโรงเรียนเท่านัน้ที่ จะสามารถจัด
งานวิชาการระดับนานาชาติในลกัษณะนีไ้ด ้และยิ่งกว่านัน้ความสามารถในการเป็นเจา้ภาพจัด
งานยงัแสดงออกถึงความเป็นโรงเรียนชัน้น าระดบัแนวหนา้ในประเทศไดอี้กดว้ย 

2. ผลทีเ่กิดจากการสร้างนักเรียนชั้นน า 
งานวิจัยนีน้อกจากจะเปิดเผยใหเ้ห็นกระบวนการสรา้งนักเรียนชั้นน าที่น าไปสู่ความไม่

เท่าเทียมในระบบการศึกษาแล้วผู้วิจัยยังต้องการศึกษากระบวนการสรา้งนักเรียนชั้นน าอันมี
จุดประสงค์เพื่อรองรบัอุดมการณ์ทุนนิยมว่าได้ส่งผลใด ๆ ต่อบริบทในสังคมบ้าง โดยพบว่า
กระบวนการสรา้งนักเรียนชั้นน านีไ้ด้ส่งผลต่อตัวนักเรียนชั้นน าเอง นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน
สนามการศกึษา และผลที่เกิดกบัครอบครวัและสงัคม 
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2.1 ผลทางตรงต่อนักเรียนชั้นน า 
เนื่องดว้ยโรงเรียนชัน้น านัน้ตอ้งการนักเรียนที่มีทุนและฮาบิทสัที่สอดคลอ้งกบัสนาม

ของนกัเรียนชัน้น า ดังนัน้เมื่อนกัเรียนชัน้น าไดเ้ขา้ไปสนามจึงเป็นผูท้ี่สามารถปรบัตวัเขา้กบัสนาม
การศึกษาได้เป็นอย่างดี รวมถึงรบัเอาผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสะสมทุนต่าง ๆ ให้
เพิ่มขึน้ หรือการที่นกัเรียนชัน้น าไดร้บัโอกาสในดา้นทางเลือกของการศึกษามากกว่านักเรียนกลุ่ม
อ่ืน ๆ 

การปรับตัวของนักเรียนชั้นน า 
โดยทั่วไปแล้วเมื่อนักเรียนต้องเปลี่ยนสถานที่เรียนหรือโรงเรียนไม่ว่าจะด้วย

เหตผุลคือเรียนต่อในโรงเรียนใหม่หรือตอ้งเปลี่ยนชัน้เรียนใหม่เพราะมีผลการเรียนพัฒนาขึน้จาก
เดิม นักเรียนต้องอาศัยการปรบัตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ด้วยกันทั้งสิน้ แต่ส าหรับ
นกัเรียนชัน้น าที่มีทุนและฮาบิทสัสอดคลอ้งกับสนามของโรงเรียนชัน้น าแลว้จะสง่ผลใหน้กัเรียนชัน้
น าไม่ตอ้งใชเ้วลาในการปรบัตวัมากเท่าไรนกั เป็นความลงตวักนัของภมูิหลงัของผูเ้รียนที่มีฮาบิทสั
ตามที่โรงเรียนตอ้งการกับทุนต่าง ๆ ที่น ามาผสมผสานเขา้ด้วยกันท าใหเ้กิดการเปลี่ยนทุนเป็น
ความไดเ้ปรียบและน าไปสู่ความส าเร็จของนักเรียน(Apple, 2001) ดังเช่นตัวอย่างจากเก่งที่มีทัง้
ทุนและฮาบิทัสที่ไดร้บัการสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการผ่านการติวสอบเขา้เรียนอย่าง
เขม้ขน้จนสามารถสอบเขา้โรงเรียนชัน้น าได ้และถึงแมจ้ะเป็นช่วงเวลาเพิ่งเปิดเรียนก็ท าใหเ้ก่งไม่มี
ขอ้กงัวลอื่นใด ๆ ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัโรงเรียนชัน้น า  

“วนัแรกทีเ่ขา้ไปเรียนเหรอ พีก่็ไม่มีอะไร ก็ปรกตเิหมือนเดมิ ไม่ไดม้ีความล าบากอะไร มนั
ก็เหมือนทีเ่ราเรียน ๆ มาธรรมดาคือหมายถึงว่าก็มีครูมาสอนอะไรอย่างนี ้เราก็ไม่รูห้รอก
ครูมาสอนดีไม่ดีถูกไม่ถูก เราก็เรียนไปตามเรื่อง ตามสภาพ วนัไหนไม่สามารถไปเรียนก็
อาจจะไม่ไดเ้รียนบา้ง แต่ว่าอาจจะ เราก็ไม่ถึงกบัหนเีรียนไม่ไดอ้ะไรพวกนี ้เราก็มีใหเ้รียน
เราก็เรียน มีการบา้นเราก็ท า เกรด ม. 1 ก็ประมาณ 3.8 อะไรอย่างนี ้มนัก็คง 1 ใน 10 
ของโรงเรียนล่ะมัง้” 

จะเห็นไดช้ัดว่านักเรียนชัน้น าอย่างเช่นเก่งนั้นแทบไม่ตอ้งใชก้ารปรบัตัวในการ
เริ่มเรียนโรงเรียนใหม่เลย ซึ่งผิดกับนกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ จากการให้ถ่ายทอดเรื่องราวของท๊อปที่เขา้
เรียนโรงเรียนชัน้น าเดียวกนักบัเก่งนัน้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความยากล าบากในการตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้
สภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ พอสมควรและผลที่เกิดตามมากบัเพื่อนนกัเรียนท่ีไม่สามารถปรบัตวัได ้

“เท่าที่จ าไดก้็ตอ้งปรบัตัวเยอะนะเพราะว่าตอนเราอยู่โรงเรียนเก่ามานี่ เราก็ถือว่าใน
โรงเรียนก็มีทัง้คนเก่งคนไม่เก่ง แต่พอมาเรียนทีโ่รงเรียนใหม่ตอนมธัยมสมยัพีเ่ขาสอบเขา้
รอ้ยเปอร์เซ็นต์ ฉะนัน้ก็จะเป็นเด็กที่ 1 ที่มาจากทั่วประเทศเพราะฉะนัน้ทุกคนก็เก่งมา
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และเหมือนว่าทุกคนก็จะตัง้ใจเรียนและอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไปดว้ย  ตอนเราอยู่ประถม
อาจารย์เขาประคบประหงมดูแลตามงานอะไรพวกนีใ้ห ้ พออยู่มธัยมมนัไม่ใช่แลว้ อย่าง
หนึ่งแน่ ๆ ในการปรบัตวัก็คือการเรียน ถา้คุณไม่รบัผิดชอบไม่ตามงานก็คือหลุดไปเลย 
อาจารย์เขาไม่ตามจ ้าจีจ้ ้าไช ถึงเวลาเพือ่นบางคนพอขึน้ ม.2, ม.3 ตดิ ร. ตดิ มส.ทกุวชิา
เลยก็มี ร.คอืไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบา้น ไม่ส่งงาน คะแนนเก็บไม่มี ตดิ ร.นีค่ะแนน ถา้ มส. 
ก็คอืว่าไม่เขา้เรียน พอ ม.3, ม.4 ก็เร่ิมในหอ้ง 50 คน เหลืออยู่ 20 กว่าคน” 

จะเห็นว่าถึงแมว้่าในสนามการศึกษาเดียวกันนัน้ ความแตกต่างของทุนและฮา
บิทสัของนกัเรียนแต่ละคนที่ไดส้ะสมมานัน้สง่ผลต่อการปรบัตวัของนกัเรียนเป็นอย่างยิ่ง เก่งที่มีทุน
และฮาบิทัสเป็นนักเรียนชัน้น าแทบไม่รูส้ึกว่าตอ้งปรบัตัวใด ๆ ทัง้สิน้ สถาพแบบนีไ้ดถู้กนิยามว่า 
Fish in the water คือสภาพที่นกัเรียนสามารถเขา้กนักบัสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี เฉกเช่นปลา
ที่อาศัยอยู่ในน า้มีความคุน้เคยกับน า้ ผิดกับนักเรียนกลุ่มอ่ืนเช่นท๊อปถึงแมจ้ะมีทุนและฮาบิทัส
เพียงพอที่จะสอบเขา้โรงเรียนชัน้น าเดียวกบัเก่งไดแ้ต่ก็ไม่ไดม้ีทุนและฮาบิทสัมากพอที่จะเขา้เป็น
นักเรียนชั้นน าในสนามได้ ท๊อปจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับตัวให้เข้า
สภาพแวดลอ้มใหม่นี ้

ทางเลือกทีม่ากกว่าของนักเรียนชั้นน าสายวิทย-์คณิต 
ผลตอบแทนจากการเรียนสายวิทย์-คณิตที่ค่อนขา้งจะมากกว่าสายวิชาอ่ืน ๆ 

นอกจากจะท าใหผู้เ้รียนมีเสน้ทางเลือกในการเรียนระดบัอดุมศึกษามากกว่าแลว้ การเขา้เรียนสาย
วิทย์-คณิตในโรงเรียนชั้นน ายังเปรียบเสมือนเป็นทัศนคติของผู้เรียนทุกคนที่ต้องการประสบ
ความส าเร็จตอ้งท าใหไ้ด ้อย่างไรก็ดีการไดเ้รียนในสายวิชาวิทย์-คณิตนัน้ถึงแมจ้ะไม่ไดก้ารนัตีผล
ของความส าเร็จในอนาคตแต่การไดเ้รียนสายวิทย์-คณิตในโรงเรียนชัน้น าไดต้อบแทนผูเ้รียนดว้ย
ทนุสญัลกัษณท์ี่ใหก้บัผูเ้รียนเพื่อบอกกบัสงัคมว่าเขาผูน้ัน้เป็น คนเก่ง คนฉลาดเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

“ตอนนัน้รูแ้ค่ว่าจะ เหมือนอย่างไรล่ะครบั จะประสบความส าเร็จอะไรอย่างนี ้มนัก็ตอ้ง
อย่างน้อย ๆ ก็ต้องเข้าสายวิทย์ใช่ไหมครับหรือถ้าไปเรียนที่กรุงเทพได้น่าจะดีกว่า
เพราะว่าเราเร่ิมเห็นแลว้ว่าเขาเรียนต่างกบัเรา  เราแค่ไม่รูส้กึอยากดอ้ยกว่าเฉย ๆ”  

จากขอ้มลูที่ไดร้บัการถ่ายทอดโดยกอ้งนัน้แสดงใหเ้ห็นถึงทศันคติในการไดเ้รียน
ในสายวิทย-์คณิตท่ีมีแนวโนม้จะตอบแทนส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จมากกว่า มีศกัดิ์ศรี
ที่เหนือกว่านักเรียนที่เรียนในสายวิชาอ่ืน รวมถึงต่ายที่ไดอ้ธิบายเรื่องราวของเธอที่รูส้ึกว่าตนเอง
เป็นผูท้ี่ไดเ้ปรียบในการมีทางเลือกในการเรียนต่อที่มากกว่า 
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“ตอน ม.ตน้เรารูส้ึกว่าไดเ้ปรียบนะ เพราะอย่างง่าย ๆ เลย พอตอนจบม.3 แลว้จะต่อ ม.
4 อย่างนี ้โรงเรียนเขาจะมีบังคับว่าจะเรียนสายวิทย์ไดต้อ้งเกรดเท่าไร วิชานูน้วิชานี ้
เท่าไรอย่างนีค้่ะ ฉะนัน้ตอน ม.ตน้ น่ะ เราเกรดมาดีมนัก็ท าใหท้างเลือกเราเยอะขึน้ เราก็
เลือกไดแ้ลว้ม.ปลายเราจะเรียนอะไร” 

จากการถ่ายทอดเรื่องราวของกอ้งและต่ายนัน้สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการเป็นนกัเรียน
ชัน้น าในระบบโรงเรียนนัน้ไดใ้หป้ระโยชนแ์ก่ตัวผูเ้รียนทัง้ในเรื่องของสายวิชาที่ศึกษาต่อในระดับ
มัธยมปลาย หรือการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีทางเลือกค่อนข้างจะครอบคลุมมากกว่า 
รวมทัง้ประโยชนท์ี่ไดร้บักลบัมาในรูปแบบของทุนทางสญัลกัษณใ์นการที่สามารถเรียนในสายวิชา
และสถาบนัชัน้น าอนัแสดงถึงสถานะที่เหนือกว่าผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ดว้ย 

การเอือ้ประโยชนใ์ห้นักเรียนสายวิทย-์คณิตในโรงเรียนชั้นน า 
การที่ผู ้เรียนนั้นเลือกลงทุนในระบบการศึกษาส่วนหนึ่งก็เพื่อต้องการได้รับ

ผลประโยชนจ์ากระบบการศึกษาดว้ย แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะไดร้บัผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกนั ใน
สนามของโรงเรียนชัน้น าที่ใหผ้ลตอบแทนสูงแลว้หากผูเ้รียนอยากไดผ้ลตอบแทนที่สูงกว่าผูเ้รียน
คนอ่ืน ๆ ย่ิงขึน้ไปอีกก็ตอ้งพยายามสะสมทนุและมีฮาบิทสัในแบบนกัเรียนวิทย-์คณิตดว้ย 

ลกัษณะของผูเ้รียนที่จะสามารถเรียนในระบบการศกึษาในสายวิชาวิทย์-คณิตได้
ดี ก็คือตอ้งเป็นผูท้ี่รูจ้กัคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล รูจ้กัการตัง้ค าถามและการแกปั้ญหา ซึ่งเหล่านีน้ัน้
เป็นปฏิบติัการท่ีแสดงออกมาจากการสะสมฮาบิทสัและทุนในแบบสนามที่วิทย-์คณิตตอ้งการ  

“สิ่งทีท่  าใหผ้มมาถึงตรงจุดนีไ้ดค้ิดว่ามาจากตวัเองไดท้ าในสิ่งที่ตวัเองถนดั หมายถึงว่า
สายวทิย์มนัแบบ มนัตอ้งมี sense ของการใช ้scientific thinking นดินงึ เป็นเหตเุป็นผล
ประมาณนึงครบั พืน้ฐานเราก็เป็นเหตุเป็นผลเหมือนบางเรื่องแบบโจทย์บางอย่างหรือ
ค าถามบางอย่างมันตอ้งใชว้ิธีคิดบางอย่างแก ้ บางทีเราไม่ตอ้งพยายามมากเราถนดั
แบบนีเ้ราก็คดิไดเ้ลยอย่างนี ้ในขณะทีบ่างคนเขาอาจจะไม่ไดถ้นดัเรือ่งแบบนี”้ 

ส าหรบัผูท้ี่ถือครองทุนและฮาบิทสัที่เอือ้ต่อการเรียนสายวิชาวิทย์-คณิตนับเป็นผู้
ที่เป็น the best ในโรงเรียนชัน้น านั้น และมักจะแสดง ปฏิบัติการ ใหเ้ห็นโดยเป็นความคุน้เคยใน
การท าขอ้สอบ ไม่ตอ้งใชเ้วลาในการทบทวนอ่านหนงัสือมากอย่างเช่นผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ดงัเช่นสนุิสา
ที่ชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร ์และฟิสิกสเ์ป็นพิเศษท าใหม้ีฮาบิทัสทางดา้นการคิดค านวณค่อนขา้งที่
จะสงูและถึงแมใ้นสมยัเรียนจะใชเ้วลาในการเตรียมตวัก่อนสอบไม่มากนกัแต่คะแนนที่สนุิสาไดร้บั
มกัเป็นที่น่าพอใจทกุครัง้ไป 
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“เวลาสอบก็จะมีคนทีท่ัง้คนทีซ่ีเรียสและคนทีไ่ม่ซีเรียสนะ  แต่เราอยู่ในกลุ่มทีไ่ม่ซีเรียส ก็
อดัก่อนสอบวนันึงอะไรอย่างนี ้คะแนนออกมาก็ดีในวิชาที่เราชอบ คือพวกเลข ฟิสิกส ์
ภาษาองักฤษ เราถนดั ส่วนวชิาทีเ่ราไม่ชอบก็ท าไดแ้บบก็ได ้4 นะแต่คะแนนอาจจะไม่ได้
เยอะเท่าวิชาทีเ่ราชอบ ก็พวกสงัคมแบบมนัตอ้งจ า ๆ เยอะ ไม่รูจ้ะเรียนไปท าไม เราชอบ
เลขมากกว่าเพราะส่วนใหญ่ท าไดด้ี แลว้ก็รูส้ึกว่าเหมือนเราชอบตัง้แต่เด็ก ๆ แลว้ ถา้
เขา้ใจมนัจะท าได ้แลว้เรารูส้ึกว่าการท าขอ้สอบมนัทา้ทายความรูท้ี่เรารูอ้ะไรอย่างนี ้ก็
เลยสนกุ” 

จะเห็นได้ว่าการเป็นผู้ที่ ถนัดทางการเรียนในสายวิชาวิทย์ -คณิตนั้นจะมี
ความสามารถในการท าขอ้สอบอยู่ในระดับดีถึงแมจ้ะไม่มีเวลาการอ่านทบทวนมากนกั เนื่องจาก
ผูเ้รียนไดร้บัฮาบิทัสของวิชาวิทย ์คณิตเขา้ไปไวใ้นตัวเองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ การไดซ้ึมซบัเนือ้หา
ทางการเรียนผนวกไวใ้นตัวเองท าใหก้ารแสดงออกของนักเรียนนั้น มีลักษณะของความเป็นนัก
คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรร์วมไว้ในนั้นด้วย การมีการประยุกต์ใช้เรื่องเรียนเข้าไว้กับ
ชีวิตประจ าวนัอย่างแยกไม่ออก ท าใหน้กัเรียนเหลา่นีไ้ดร้บัคะแนนในระดบัสงูอยู่เสมอ 

โอกาสในการเพ่ิมทุนของนักเรียนในห้องคิง 
การจ าแนกนกัเรียนและรวมกลุ่มนกัเรียนที่มีความสามารถระดบัสงูไวด้ว้ยกันใน

โรงเรียนชัน้น าหลายโรงเรียนมกัเป็นที่รบัรูก้นัดว้ยภาษาพดูว่าการแบ่งนกัเรียนออกเป็นหอ้งคิงหอ้ง
ควีนนัน้นอกจากเพื่อประโยชนน์การแข่งขันแลว้ กลุ่มนักเรียนชัน้น าในระดับบนที่อยู่หอ้งเดียวกัน
นัน้ยงัมีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกนัและกนั เป็นการกระตุน้ความตื่นตวัทางดา้นวิชาการ
และช่วยเหลือกันทางดา้นการเรียน การได้เป็นนักเรียนชั้นน าในห้องคิงจึงนั้นเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนที่อยู่ในหอ้งเป็นอย่างยิ่ง 

“การไดอ้ยู่หอ้งคงินีก่็เขา้ใจว่ามีประโยชน์ตรงทีว่่า เดก็มนัค่อนขา้งจะด ีหอ้งคงิตัง้ใจเรียน
ท าใหเ้ราก็ไดบ้รรยากาศพาไป เราก็ไม่ไดเ้กะมะเหลกเกเร บางทีเพื่อนชวนเฮย้ไปโดด
เรียนกันเราก็ไม่ไป ไม่โดดเรียนไม่อะไรอย่างนี ้ ก็ค่อนขา้งจะเป็นประโยชน์ลกัษณะนี ้
มากกว่า” 

ประโยชน์ที่ได้รบัในการเรียนห้องคิงภายในโรงเรียนชั้นน า ทั้งเก่งและท๊อปมี
ความเห็นไปในทิศทางที่สอดคลอ้งตรงกัน ถึงแมว้่าท๊อปจะไม่ไดอ้ยู่ในสถานะเป็นนักเรียนชัน้น า
เนื่องจากนิสยัสว่นตวัที่มกัจะชอบท ากิจกรรมนอกหอ้งเรียนเสียมากกว่าท าใหผ้ลการเรียนเฉลี่ยนัน้
อยู่ในระดบัสามตน้ ๆ แต่ดว้ยความที่มีฮาบิทัสและทุนมากพอก็เพียงพอท าใหท้๊อปเป็นนักเรียนที่
สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนชัน้น าได ้และนอกจากนั้นท๊อปยงัสามารถผ่านการ
จ าแนกจากโรงเรียนใหเ้ขา้เรียนในหอ้งคิงอยู่เสมอ สถานะของท๊อปในงานวิจยัจึงเป็นนกัเรียนทั่วไป
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ที่ไดเ้รียนในหอ้งคิง และจากประสบการณ์ดังกล่าวท าใหท้๊อปสามารถถ่ายทอดที่สะทอ้นถึงการ
ไดร้บัประโยชนจ์ากการเรียนในหอ้งคิงที่ไดผ้่านการจ าแนกจากโรงเรียนอย่างเขม้ขน้ไดเ้ป็นอย่างดี 

“จริง ๆ ในหอ้งคงิก็ช่วยกนัเรียนดนีะ อาจารย์อะไรมาสอนเขาก็จะสอนไปไดเ้ร็ว เขาก็จะรู้
ว่าเราอยู่ในหอ้งนีต้ัง้ใจเรียน เดก็ก็จะไม่มีขาดเรียน มี 50 คน ก็จะมา 50 คนแบบนี ้แต่ถา้
หอ้งอืน่เขาก็เร่ิมปวดหวั พอม.3 ทีห่อ้ง 50 คน ตอนเรียนเร่ิมเหลือ 30 คนแลว้ ไม่รูห้ายไป
ไหน โรงเรียนก็ใหญ่มาก พื ้นที่ โรงเรียนตั้ง 9 ไร่ โรงเรียนใหญ่ เด็กก็  5,000 คน 
เพราะฉะนัน้เดก็หายไปจากหอ้งเรียนก็คือไม่รูม้าถึงโรงเรียนหรือเปล่าหรือมาถึงโรงเรียน
แลว้เขา้ไปอยู่ตามหอ้งชมุนมุ อย่างทีบ่อกหอ้งชมุนมุมนัเยอะ หอ้งคงิเวลาเรียนก็คอืตัง้ใจ
เรียน อาจารย์ก็ใหง้านเยอะสอนไปเร็วและก็เขาก็จะใหค้วามชืน่ชมว่าหอ้งนีร้บัผดิชอบด”ี  

การแบ่งนักเรียนออกเป็นหอ้งคิงหรือหอ้งควีน แทจ้ริงแลว้ก็เป็นการแบ่งที่ขึน้อยู่
กับทุนและฮาบิทัสที่นักเรียนมีและสะสมมาอย่างยาวนาน ทุนและฮาบิทัสต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
สะสมของนกัเรียนภายในหอ้งคิงนัน้ท าใหก้ารเรียนการสอนของนกัเรียนในหอ้งคิงเป็นไปดว้ยความ
ราบรื่น ความสามารถของนักเรียนชัน้น าในหอ้งคิงช่วยท าใหบ้รรยากาศของหอ้งเรียนเหมาะกับ
การเรียนการสอนยิ่งท าใหอ้าจารยผ์ูส้อนสามารถเพิ่มเนือ้หาการเรียนเสริมจากนอกบทเรียนไปได้
อีก ท าใหน้กัเรียนในหอ้งคิงไดร้บัทนุเพิ่มขึน้จากเดิมมากไปอีกผิดกบันกัเรียนในหอ้งเรียนอ่ืน ๆ  

2.2 ผลต่อนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ  
การได้เข้าเรียนในโรงเรียนชั้นน าได้นั้นนับว่าเป็นความใฝ่ฝันของทั้งนักเรียนและ

ครอบครวัสว่นใหญ่ที่เห็นถึงประโยชนข์องการศึกษาในระบบของโรงเรียนชัน้น า เริ่มตัง้แต่คณุภาพ
ในการเรียนการสอน บรรยากาศในโรงเรียน เครือข่ายทางสงัคมของกลุ่มคนในชนชัน้และที่ส  าคัญ
คืออนาคตของผู้เรียน เนื่องจากโอกาสของนักเรียนชั้นน าที่สามารถเรียนต่อในคณะของ
มหาวิทยาลัยที่ ให้ผลตอบแทนทั้งทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมสูง อย่างเช่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์ทันตแพทย ์ในมหาวิทยาลัยชัน้น านั้นค่อนขา้งเปิดกวา้งส าหรบั
นักเรียนในโรงเรียนชัน้น ามาก แต่ใช่ว่าโรงเรียนชัน้น านัน้จะหยิบยื่นโอกาสใหก้ับทุกคนอย่างเท่า
เทียม และถึงแมว้่าระบบการสอบแข่งขนัเพื่อคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น าจะถูกมอง
ว่ามีความยุติธรรมเท่าเทียมกันในแง่ของการวัดดว้ยความสามารถในการท าขอ้สอบ การพูดคุย
สมัภาษณ์เพื่อตรวจสอบดูว่านักเรียนหรือผูป้กครองมีลกัษณะเหมาะสมกบัโรงเรียนชัน้น าหรือไม่ 
ท าให้คนระดับชนชั้นกลางและชนชั้นสูงส่วนใหญ่ในสังคมมักจะเป็นผูท้ี่ไดเ้ปรียบในสนามการ
แข่งขนัของระบบการศกึษานีเ้นื่องจากเป็นผูท้ี่ถือครองทนุในระดบัที่สงูกว่าคนอ่ืน ๆ ทั่วไป ในสว่นนี ้
ผูว้ิจยัจึงตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เท่าเทียมในสนามของโรงเรียนชัน้น าที่ซ่อนเรน้อ าพรางอยู่
ในระบบการศึกษา แลว้หลอกล่อลวงตาใหค้นในสังคมเห็นเพียงแต่เปลือกผิวภายนอกอันเป็นที่
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สถิตยข์องความยติุธรรมในระบบการศึกษาแต่ความยติุธรรมนัน้ก็มิไดแ้ทรกซมึเขา้ไปเขา้ไปสูร่ะบบ
สง่และผลถึงผูเ้รียนใหท้กุคนมีความเท่าเทียมกนัไม่ 

สนามแห่งการคัดเลือกทีถู่กท าให้ดูเหมือนยุติธรรม 
การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนชั้นน านั้นจ าเป็นต้องท าให้

กระบวนการคดัเลือกมีความยุติธรรมมากที่สุด การใชว้ิธีการคัดเลือกดว้ยการทดสอบแข่งขันทาง
วิชาการ โดยเฉพาะวิชาหลกั ๆ เช่น วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จึงเป็นที่
นิยมน ามาใชแ้ทบจะทกุโรงเรียน นอกจากนัน้โรงเรียนยงัมีการเพิ่มกระบวนการอ่ืน ๆ เขา้ไปดว้ยท า
ใหก้ารคดัเลือกนกัเรียนชัน้น าดว้ยวิธีสอบเขา้นัน้เป็นตวักรองนกัเรียนที่เหมาะสมที่สดุ ตวัอย่างเช่น
การใหน้ักเรียนเขา้ค่ายร่วมกัน การทดลองท าแล็บปฏิบติัการ การสมัภาษณ์ อย่างไรก็ดีหากมอง
อย่างผิวเผินแลว้นัน้การแข่งขนัสอบคดัเลือกนีด้เูสมือนว่าว่ายุติธรรมเนื่องจากเป็นการวดัความรูท้ี่
นกัเรียนไดร้  ่าเรียนศึกษามาโดยเฉพาะ ฉะนัน้นกัเรียนที่มีความพยายามในการอ่านหนงัสือ มีความ
พากเพียรอุตสาหะ จนได้พัฒนาตนเองกลายเป็นผู้ที่ เรียกว่ามีความเฉลียวฉลาดก็มี ความ
เหมาะสมแลว้ที่จะไดผ้่านการคดัเลือกจากโรงเรียน เป็นการคดัเลือกที่มีความเท่าเทียมกนัส าหรบั
นักเรียนทุกคน “โรงเรียนรบันกัเรียนแบบสอบตรงอย่างเดียว ของเราไม่มีแบบผูม้ีอุปการคุณหรือ
นกัเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษ เนน้ทางนี(้สอบ)อย่างเดียว ทีน่ีผู่อ้  านวยการก็ไม่มีสิทธิท์ีจ่ะรบัใคร
เขา้มา ไม่มีเลยค่ะ เดก็ทกุคนก็เท่ากนัหมด”  

แต่ในความจริงนัน้ความเก่งความฉลาดที่เกิดขึน้กับผูเ้รียนไม่ไดเ้ป็นเหตุมาจาก
ความขยนัหรือความพากเพียร แต่เป็นกระบวนการเพิ่มทุนสะสมทุน การใชก้ลยุทธ์ในการบริหาร
จดัการทุนและการสั่งสมฮาบิทสัที่เกิดขึน้กบัตวัผูเ้รียนตัง้แต่เกิดจนถึงวนัสอบคดัเลือก ท าใหผู้เ้รียน
ที่มีทุนในปริมาณสูงตัง้แต่ตน้และมีฮาบิทัสที่สอดคลอ้งกับโรงเรียนชัน้น ามีโอกาสในการสอบเขา้
มากกว่าคนอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะประกาศว่าระบบคัดเลือกนั้นมีความยุติธรรมแต่เป็น
ความยุติธรรมแค่เพียงเปลือกภายนอกเท่านั้นที่นักเรียนผู้ต้องการสอบเข้าทุกคนเริ่มต้นด้วย
คะแนนจากศูนยท์ี่เท่ากัน นอกจากนัน้ดว้ยความที่โรงเรียนชัน้น ามักมีการจัดการเรียนการสอนที่
เขม้ขน้มาก ท าให้ตอ้งการนักเรียนที่มีความสามารถสูงเขา้เรียนในโรงเรียนชั้นน า การคัดเลือก
นกัเรียนดว้ยความสามารถทางวิชาการเป็นหลกัจึงนับเป็นวิธีที่ดีที่สุด มีเหตผุลและเท่าเทียมที่สุด
ส าหรบันักเรียนทุกคน แต่ในความเท่าเทียมทางการศึกษาที่ใชเ้กณฑใ์นเรื่องความรูเ้ป็นเครื่องมือ
วัดความสามารถของนักเรียนนั้น แฝงไวด้ว้ยความไม่เท่าเทียมก็เนื่องมาจากความสามารถทาง
การศึกษาของแต่ละคนมาจากทนุที่ไม่เท่าเทียมกนัตัง้แต่ตน้ ผูเ้รียนที่มีทุนมากมกัใชทุ้นในการเพิ่ม
ความสามารถทางดา้นการศกึษาอยู่เสมอ 
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“นกัเรียนก็เรียนหนกัค่ะ นั่นคือเหตผุลนงึว่าถา้มีเดก็ทีเ่ป็นเด็กทีเ่ขา้มาแบบดว้ยวธีิพเิศษนี่
น่าสงสารเลยแหละ เป็นการท ารา้ยเด็กเลย คนสมคัรรอบแรกจากทั่วประเทศปัจจุบนันี ้
ประมาณสองหมื่นคน ตัวเลข กลม ๆ ก็ประมาณสองหมื่นคนทุกปี แลว้ก็คัดรอบแรก
เหลือหา้รอ้ยคน”  

ยิ่งขอ้สอบเขา้คัดเลือกนักเรียนมีความยากมากขึน้เท่าไร นักเรียนที่มีทุนสูงก็ยิ่ง
กุมความไดเ้ปรียบในสนามการแข่งขนัมากขึน้เท่านัน้ เพราะข้อสอบถึงแมจ้ะเป็นเนือ้หาที่นกัเรียน
ทุกคนเรียนมาแลว้ แต่ความยากที่ตอ้งคิดวิเคราะหแ์ตกต่างจากการเรียนในหอ้งเรียน ท าใหผู้ท้ี่ติ
วกวดวิชามีความไดเ้ปรียบอย่างยิ่ง 

“คือขอ้สอบทีน่ีจ่ะคลา้ย พสวท. น่ะค่ะ ก็คือในรอบแรกก็จะเป็นเชิงวชิาการ พืน้ฐานของ
นกัเรียนแค่ ม.2 เทอมแรก เทอมสอง ถึงม.สามเทอมหนึ่งอะไรอย่างเนีย้ค่ะ ก็คือจะไม่
ทัง้หมด เพราะว่าเด็กจะมาสอบตอนประมาณเทอมสอง ทีนีค้อนเซ็ปต์นีก้็จะเป็นคอน
เซ็ปต์ตามหนงัสือสสวท. ของเด็กตามแกนกลางเลยค่ะ ไม่ไดแ้ตกต่าง เพียงแต่ว่าจะมี
การวดัในเชิงของทักษะกระบวนการแทรกลงไปในขอ้สอบถึงแมว้่าจะเป็นขอ้สอบเติม
ค าตอบอะไรอย่างเนีย้ค่ะ”  

นอกเหนือกจากการสอบคัดเลือกเขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น าแลว้ โรงเรียนชัน้น า
หลายโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ได้แสดง
ความสามารถของตนเองผ่านทางทุนสัญลักษณ์ เช่น เหรียญรางวัล เกียร ติบัตร นักเรียนที่
ครอบครองทุนสญัลกัษณน์ีม้กัจะมีภาษีดีกว่านักเรียนคนอ่ืน ๆ ทั่วไป ถึงแมว้่าทุนสญัลกัษณน์ีจ้ะ
ไดม้าจากการน าทุนางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมเขา้ไปแปรเปลี่ยนใหเ้ป็นความส าเร็จจาก
การแข่งขนั ทุนทางสญัลกัษณเ์หล่านีจ้ึงเป็นเครื่องยืนยนัตวัตนของผูเ้รียนใหก้บัทางโรงเรียนไดเ้ลย
ว่านักเรียนผูม้ีทุนสัญลักษณ์เหล่านีส้ามารถท าประโยชนใ์หก้ับโรงเรียนไดอ้ย่างแน่นอน ถือเป็น
ใบเบิกทางพิเศษโดยไม่จ าเป็นตอ้งผ่านการคดัเลือกอีก 

“คอืเหรียญทอง สสวท. หรือไอเจเอสโอหรืออะไรอย่างนี ้เราจะมีโควตาให ้ คณิตศาสตร์ 
สมาคมคณิตศาสตร์อย่างนี ้เราจะใหโ้ควตา  แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เดก็ทีจ่ะเขา้เรียนถา้เด็ก
เหรียญมีเยอะ ก็ตอ้งมาสอบแข่งอยู่ดี และก็แยกพอร์ท (portfolio)  ถา้เขาท าไดด้ ีพอร์ท
สวยเขาก็จะไดห้นึ่งในนัน้”      

นอกเหนือจากการท าข้อสอบแลว้และการให้โควตาพิเศษในการสอบเขา้แล้ว 
โรงเรียนส่วนใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มกัรบันักเรียนต่อมาจาก ม.ตน้ ยงัมีเกณฑใ์น
เรื่องของเกรดเฉลี่ยเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 
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“ถา้เป็นนกัเรียนสายวทิยาศาสตร์เด็กจะตอ้งพยายามค่ะ เพราะว่าเด็กจะตอ้งใชเ้กรดใน
การสอบเขา้ สอบโปรอะไรพวกนีเ้ด็ก ม.ปลาย นะคะ ก็เขาตอ้งท าเกรดอยู่แลว้คือเวลา
เขา้แผน ถา้อยากเขา้แผนวทิย์-คณิต เขาจะมีเกณฑ์ในการเขา้อย่างนี ้ก็ตอ้งไดเ้กรดเฉลีย่ 
2.50 ในวชิาวทิย์และคณิตอะไรอย่างนี ้เขาจะมีเกณฑ์เด็กจะค่อนขา้งขยนัจะเรียนต่อ ม.
4,5, 6 ใหไ้ดเ้ขาก็จะพยายามขึน้ค่ะ”   

การสอบคดัเลือกเขา้โรงเรียนชัน้น านัน้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สะทอ้นถึงความ
ไม่เท่าเทียมที่เกิดขึน้จากระบบการศึกษา ระบบการคัดเลือกนีเ้ป็นระบบที่ลวงคนในสงัคมใหเ้ห็น
แต่ความยุติธรรมที่เกิดขึน้และเป็นการสอบคัดเลือกเพื่อมีเป้าหมายจะพัฒนาน าพาผูเ้รียนให้มี
ศักยภาพน าไปพัฒนาประเทศต่อไปนั้นได้ท าให้ผู ้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการเชิดชูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถสูง มีความเหมาะสมแล้วด้วยประการทั้งปวงในการเรียนในโรงเรียนชั้นน า 
นอกจากนัน้ระบบการคดัเลือกดว้ยการสอบดังกล่าวยงัตีตราผูท้ี่ถูกคัดออกว่าเป็นผูท้ี่มีความอ่อน
ดอ้ยดว้ยปัญญา ซึ่งแทท้ี่จริงแลว้กระบวนการคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนชัน้น านั้นมีเจตจ านงที่
ตอ้งการเลือกผูท้ี่มีทุนในระดบัสงูเขา้เรียนในโรงเรียนเป็นหลกั การคดัเลือกผูเ้รียนลกัษณะนีจ้ะท า
ใหเ้กิดผลตอบแทนกับตัวของโรงเรียนชั้นน าเองในการใชทุ้นและการจัดการนักเรียนไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ กระบวนการคัดเลือกจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่โรงเรียนชั้นน าใช้ในการรกัษาและพัฒนา
ต าแหน่งของโรงเรียนชัน้น าที่ซ่อนความไม่เท่าเทียมไวภ้ายใน 

สนามโรงเรียนชั้นน า สนามของนักเรียนสายวิทย-์คณิต 
การเรียนการสอนในโรงเรียนชัน้น าโดยเฉพาะระดบั ม.ปลาย มกัจะแบ่งออกเป็น

สายวิชาต่าง ๆ แต่ดแูลว้เหมือนว่าสายการเรียนวิทย์-คณิตนัน้ดเูหมือนจะไดร้บัการใหค้วามส าคญั
จากทางโรงเรียนชั้นน ามากกว่าสายวิชาอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วทั้งอาจารย์ผู ้สอนรวมถึง
นกัเรียนบางส่วนที่ผูว้ิจยัสมัภาษณ ์จะมีความเห็นตรงกนัว่าโรงเรียนชัน้น านัน้ไดใ้หค้วามส าคญักบั
ทุกสายวิชาเท่า ๆ กนั แต่นั่นเป็นผลจากการปฏิบติัที่เห็นเพียงภายนอก ผลกระทบที่เกิดจากระบบ
การศกึษาในโรงเรียนชัน้น าอนัมีกฎ กติกา ใหผู้เ้รียนทกุคนมีอิสระในการเลน่ตามแต่ความถนดัของ
แต่ละคน แต่กฎกติกาในโรงเรียนชัน้น ามักจะบงัคับใหผู้เ้รียนที่มีความถนัดทางวิทย์-คณิตเป็นผูท้ี่
ชนะหรือไดร้บัผลตอบแทนมากกว่าผูท้ี่มีความถนัดทางสายวิชาอ่ืน ส่งผลใหผู้เ้รียนที่ไม่มีความ
ถนัดทางวิทย์-คณิตเกิดความยากล าบากในการเรียน และเป็นผูท้ี่เสียบเปรียบในการแข่งขันอยู่
เสมอ 

จากการใหข้อ้มลูของทดัดาวที่ถึงแมเ้ธอจะไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น าระดบัแนว
หน้าด้วยโควต้าเรียนต่อจากโรงเรียนเก่า แต่ตัวของทัดดาวเองนั้นมิไดม้ีทุนและฮาบิทัสที่อยู่ใน
ระดบัเดียวกบันกัเรียนชัน้น า นอกจากนัน้การไดโ้ควตาเขา้เรียนในโรงเรียนชัน้น าแลว้ยงัท าใหเ้ธอ
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เลือกตดัสินใจที่จะไม่เรียนพิเศษเพื่อติวสอบเขา้มธัยมเช่นเดียวกบันกัเรียนคนอ่ืน ๆ แสดงถึงการที่
ทดัดาวไม่ไดม้ีการสะสมทุนทางวฒันธรรมเฉกเช่นเดียวกนักับเพื่อนคนอ่ืน ๆ ในสนามโรงเรียนชัน้
น าเลยท าใหท้ัดดาวตอ้งประสบกับปัญหาการปรบัตัวในการเรียนในช่วง ม.1 เป็นอย่างมากและ
นอกจากนัน้ภายในโรงเรียนชัน้น ายงัเป็นศนูยร์วมนกัเรียนระดบัแนวหนา้ของประเทศไวท้ัง้สิน้และ
นกัเรียนหลาย ๆ คนไดผ้่านการติวสอบคดัเลือกมาอย่างเขม้ขน้ท าใหม้ีความสามารถทางการเรียน
สงูกว่าทดัดาวเป็นอย่างมาก “ทีโ่รงเรียนมธัยมคนเก่ง ๆ มนัเยอะมาก เป็นครัง้แรกทีรู่ส้กึกลวัเพราะ
ตอนประถมไม่มีความรูส้ึกนี ้ที่รูส้ึกว่าเรียนไม่ไดพ้อเขา้กบัคนอื่นเขาแลว้ รูส้ึกว่าเราเสีย self มาก
อะไรอย่างนี ้ เพราะเรามั่นใจมาก่อนว่าเราเรียนเก่งมาตลอด” 

เนื่องจากทัดดาวนั้นไม่ได้มีลักษณะฮาบิทัสแบบนักเรียนชั้นน า การเข้าเรียน
มัธยมในช่วงแรก ๆ ยังต้องอาศัยการปรับตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งเธอได้บอกเล่าให้ทราบถึง
ประสบการณค์วามยากล าบากในการตอ้งปรบัตวัเรื่องของการเรียนใหเ้ขา้กบัระบบในโรงเรียนชัน้
น าไวด้งันี ้

“จริงๆ ส าหรบัหนูเลยนะ มีวิชาเลขกบัวิทย์ทีเ่ราตอ้งปรบัตวัมาก ทีโ่รงเรียนนี่เรารูส้ึกว่า
เขาเนน้เลขกบัวทิย์ ส่วนวชิาอืน่ไม่น่าหนกัใจไม่มีปัญหา จะมีเลขกบัวทิย์นีแ่หละทีรู่ส้กึว่า
เราตอ้งเสริมตัวเองเยอะมากเพราะเราแบบไม่แน่นเลย กลวงโบ๋มากแลว้ดว้ยความที่
หลาย ๆ คนเขาติวเขา้มา เขาจะแบบแน่นในช่วง ม.1 มาก ซึ่งอันนีจ้ะเห็นไดช้ัดมาก
เพราะว่าช่วงเนือ้หาตน้ ๆ ของ ม.1 มนัจะคลา้ย ๆ กบัทีต่วิมาอะไรอย่างนีเ้ราก็ยิ่งทกุคนดู
เก่งไปหมดเลยพูดแลว้ท าได ้แลว้พอถึงเราเขา้ไปแลว้มนัท าไม่ได ้เราก็แบบตกใจ ถึงแม้
เราจะรูส้ึกว่าเราไม่ไดช้อบเลขอะไรขนาดนัน้ แต่ก็แบบรูส้กึว่ามนัไม่ได ้แบบมนัจะตกเอา
อะไรอย่างนี”้ 

ในช่วงเวลาที่ไดร้บัความล าบากทางการเรียนของทดัดาวนัน้แสดงใหเ้ห็นถึงความ
เขม้ขน้ทางการเรียนแตกต่างจากสมยัประถมมากทีเดียว ทดัดาวนัน้เป็นคนที่มีความมั่นใจในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างมากในสมยัประถมศึกษาแต่เมื่อตอ้งมาพบกบัการจดัการเรียนการ
สอนในโรงเรียนชั้นน าที่มีกฎกติกา เน้นความส าคัญกับวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรเ์ป็น
พิเศษ ส่งผลการเรียนในวิชาดังกล่าวมีความเข้มขน้มากกว่าหลักสูตรทั่วไป  ท าให้ความมั่นใจ
ทางการเรียนของเธอนัน้ลดลงเลยทีเดียว 

การปรับตัวของนักเรียนทีไ่ม่ใช่นักเรียนชั้นน า 
ภายในสนามของโรงเรียนชัน้น าถึงแมจ้ะใหอิ้สระในการเลือกเรียนตามสายวิชาที่

ตนเองมีความถนัดแต่ด้วยความเป็นโรงเรียนชั้นน าแลว้กฎกติกาภายในสนามที่ตอ้งเน้นความ
เขม้ขน้ในวิชาคณิตศาสตร ์ท าให้ผูเ้รียนที่สะสมทุนและฮาบิทัสที่สอดคล้องกับ กฎและกติกานี ้
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เท่านัน้จึงเป็นผูท้ี่ถูกคดัเลือกใหไ้ดร้บัประโยชน ์และกฎกติกาเหล่านีก้็จะเบียดขับผูเ้รียนที่มีทุนฮา
บิทสัที่ไม่สอดคลอ้งกบัโรงเรียนใหม้ีคณุค่าที่ดอ้ยกว่า 

ดว้ยความที่เป็นโรงเรียนชัน้น าท าใหต้อ้งจดัการศึกษาโดยเนน้ไปที่วิชาวิทย์-คณิต
เป็นพิเศษ ขอ้สอบในวิชาคณิตที่ออกจะยากส าหรบัผูท้ี่ไม่มีความถนัดในสายวิชานี ้ท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อผูเ้รียนคือเรียนไม่ทันเพื่อน และเกิดเป็นความรูส้ึกทอ้แท ้ไม่อยากเรียน และถูกทิง้ไวใ้น
ที่สดุ  

“เวลาเจอขอ้สอบยาก ๆ เราก็รูส้ึกว่ามนับั่นทอนเราพอสมควร คือในหอ้งนีเ่วลาอาจารย์
สอน เราก็พยายามจะเอาไอสู้ตรมาจบัใช่ไหมคะ มนัก็แบบไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง แต่พอเวลา
สอบป๊ึบ คือมนัเป็นอะไรก็ไม่รู ้แลว้รูส้ึกว่าสิ่งที่เราเรียนมามนัเอามาใชใ้นการสอบไม่ได้
เลย เพราะว่ามนัยากเกินไปอย่างนี ้ก็เลยรูส้กึว่าเรียนก็เหมือนไม่ไดอ้ะไร คอื เราก็ไปสอบ
อย่างนั้นแหละให้มันจบ ๆ ไป ก็คือไม่อยากเรียน เวลาเรียนก็เหมือนท าไม่ค่อยได ้ 
เพราะว่าพืน้ฐานเด็กในหอ้งไม่เท่ากนัดว้ย คือ เขาก็จะเหมือนเขาสอนเสร็จแลว้ก็จะไป 
เขาจะไม่ไดร้อ  เพราะฉะนัน้เราก็จะตอ้งหนัไปถามเพือ่นอย่างไรต่ออะไรอย่างนี ้ก็ตอ้งให้
เพือ่นเก่ง ๆ ช่วย”  

ดว้ยความยากของการเรียนในสายวิชาวิทย-์คณิตภายในโรงเรียนชัน้น า ท าใหผู้ท้ี่
ไม่มีความสามารถถนดัทางดา้นนี ้หรือผูท้ี่ไม่มีฮาบิทสัเป็นไปในทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์
ตอ้งใชค้วามพยายามมากกว่าคนอ่ืน ๆ แต่ในที่สดุแลว้ผลที่ไดร้บัก็ยงัไม่ดีเท่าที่ควร ทดัดาวไดบ้อก
เลา่ประสบการณท์ี่พบเจอกบัความยากล าบากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ซึ่งท าใหเ้ธอความรูส้ึก
ทอ้แทโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาสอบจนตอ้งจบลงที่การเพิกเฉยไม่สนใจและท าขอ้สอบเพียงเพื่อให้
จบกระบวนการเท่านัน้ ยิ่งกว่านัน้ทดัดาวยงัรูส้ึกว่าตนเองถูกทอดทิง้เวลาที่ตามเนือ้หาในหอ้งเรียน
ไม่ทนัเพราะผูส้อนนัน้ก็ตอ้งสอนตามแผนที่วางไวท้ าใหไ้ม่มีเวลาในการอธิบายนกัเรียนที่ไม่เขา้ใจ 
ทดัดาวจึงเลือกที่จะปรกึษาเพื่อนที่มีความสามารถในวิชาคณิตศาสตรแ์ทน 

“ก็คือเขาก็สอนปรกตินะส่วนใหญ่ครูเขาก็ไม่ไดว้่า แต่ถา้ไม่เขา้ใจก็ถามได ้ แต่ต่อใหเ้ขา
อธิบายมาเราก็ไม่เขา้ใจอะไรอย่างนี ้ และต่อใหเ้ราเขา้ใจคอนเซ็ปแต่เวลาไปท าโจทย์จริง 
ๆ เราก็ท าไม่ได ้ท าไดแ้ค่โจทย์พืน้ฐานแต่ว่าพอเป็นโจทย์เอาไปประยกุต์เป็นขอ้สอบก็ท า
ไม่ได”้  

ส่วนพราวไดถ้่ายทอดเรื่องราวที่ประสบกับความยากล าบากของตัวเองต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรใ์นโรงเรียนชัน้น าเช่นกนั ซึ่งเธอไม่ไดม้ีความถนัดทางดา้นวิชาคณิตเลยท าให้
ตอ้งสอบซ่อมอยู่บ่อยครัง้ การสอบซ่อมอยู่หลายครัง้ท าใหเ้กิดการประทบัตราผูเ้รียนตอกย า้ถึงการ
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ไรค้วามสามารถในดา้นวิชาคณิตศาสตร ์ที่สุดแลว้ท าใหเ้ธอตอ้งตัดสินใจเลือกเรียนในสายศิลป์
ภาษาในที่สดุเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเรียนวิชาที่ตอ้งใชก้ารค านวณ 

“ตอนแรกเลือกระหว่างสายศิลป์ภาษากบัศิลป์ค านวณค่ะ เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะ
ไปทางไหนรูส้ึกว่ายิ่งเรียนไป คือ ที่โรงเรียนเลขมนัยากมาก ซ่อม 3 รอบ ก็ไม่ผ่าน ตก
บ่อย ตกทุกครัง้เลข ตกทุกครัง้เลย ได ้3 เต็ม 20 อะไรอย่างนี ้ก็เลยรูส้ึกว่าศิลป์ค านวณ
คงไม่เอาดกีว่า ก็เลยเป็นศลิป์ภาษาแทน”  

ต่ายไดเ้ล่าประสบการณ์ในการเรียนของเพื่อนในโรงเรียนชัน้น าขณะที่เริ่มเรียน
ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เปลี่ยนเป็นการเรียนสายวิทย์-คณิต ซึ่งมีหลายวิชาที่มีทั้งความ
ยากในเนือ้หาและการจดัการเรียนการสอนที่มีคาบเรียนยาวนานติดต่อกนัท าใหน้กัเรียนที่เรียนไม่
ทนันัน้รูส้ึกอึดอดัเป็นอย่างยิ่ง ท าใหน้ักเรียนบางคนที่ไม่สามารถปรบัตวัไดแ้ละจ าตอ้งเปลี่ยนสาย
วิชาไปสายวิขาอ่ืนแทน 

“เพือ่นจะมีคนที่เลือกเรียนวิทย์-คณิตเยอะอยู่ แลว้ก็มีแบบบางคนที่มาวิทย์-คณิตแลว้ 
พอเดือนแรกอ่ะโรงเรียนยงัเปิดใหน้กัเรียนยา้ยได ้แลว้พอเดือนแรกมาเจอพวก ฟิสิกส ์
เคมี ชีวะ เยอะ ๆ เขาก็รูส้ึกว่าจะไม่ไหว แลว้เขาก็จะยา้ยไปศลิป์ค านวณแทน คนทีย่า้ยก็
สนิทกนันะ ส่วนใหญ่พอเขาเจอฟิสิกส์ไปสกัครัง้สองครัง้อะไรอย่างเงีย้ก็ไม่เอาแลว้ คือที่
โรงเรียนไม่ไดม้ีครูฟิสกิส์ประจ าแต่เป็นจา้งอาจารย์พเิศษมาเพราะฉะนัน้เวลาเรียนก็เรียน
สามชั่วโมงทุกวนั จริง ๆ แค่เนือ้หามนัก็หนกัแลว้ พอมาเจอสามชั่วโมงรวดคือเจอทีเดยีว
เลิกเลยอ่ะ เขาไม่ไหวท่าทางจะไม่รอดขอยา้ยดกีว่า รุ่นนัน้ขอยา้ยก็ประมาณ 5 คน จาก
นกัเรียนสายวทิย์-คณิตเกือบ 60 คน” 

ภายใตก้ารจัดการเรียนการสอนในสนามของโรงเรียนชัน้น านัน้ จะเห็นไดว้่าการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรเ์ป็นกฎกติกาที่จ  าเป็นอย่างยิ่งในการใหป้ระโยชน์กับ
นักเรียนที่สามารถท าคะแนนในวิชานี ้ได้ดี ดังนั้นนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มชั้นน าจึงมักได้รับ
ผลกระทบจากกฎกติกานีก้่อใหเ้กิดความยากล าบากในการปรบัตัวและตอ้งถูกบีบบังคับใหอ้อก
จากสนามของนกัเรียนชัน้น าอนัเป็นพืน้ที่ส  าหรบันกัเรียนที่ถนดัวิทย ์-คณิตในที่สดุ 

ทุนทีส่ร้างความได้เปรียบให้กับนักเรียนชั้นน า 
อย่างไรก็ดีการไดม้าซึ่งทุนของนกัเรียนชัน้น าแมว้่าสงัคมโดยรวมจะมีมมุมองว่า

เป็นเรื่องที่มีความชอบธรรมเหมาะสม เพราะการไดร้บัผลตอบแทนของนักเรียนชัน้น าเป็นผลมา
จากความขยนั หมั่นเพียรฝึกฝน รวมถึงความสามารถทางวิชาการของนักเรียนเอง แต่ในมุมมอง
ของผูว้ิจัยการไดม้าซึ่งทุนเหล่านัน้ในหลาย ๆ ครัง้ไดส้่งผลกระทบต่อนักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ยเกิด
เป็นความไม่เท่าเทียมไดเ้ปรียบและเสียเปรียบในระบบการศึกษา ในส่วนนีผู้ว้ิจยัจึงอยากจะเสนอ
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ประเด็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของนักเรียนทั่วไปที่ไดร้บัผลกระทบจากกระบวนการสรา้ง
นกัเรียนชัน้น าในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนชัน้น าไดร้บัหรือฉกฉวยเอาประโยชนไ์ดม้ากกว่านักเรียน
คนอ่ืน ๆ อย่างไรภายใตส้นามทางวฒันธรรม 

ทุนทีนั่กเรียนวิทย-์คณิตได้มากกว่านักเรียนกลุ่มอื่น 
ส าหรบันักเรียนในโรงเรียนชั้นน าที่มีทุนและฮาบิทัสมิได้เป็นไปในทิศทางสาย

วิทย-์คณิตนัน้มกัประสบปัญหาในการเลือกเรียนต่อ ดว้ยทศันะและค่านิยมที่ปลูกฝังสั่งสมใหม้อง
ว่าสายวิชาทางดา้นวิทยาสตรแ์ละคณิตศาสตรน์ัน้มีความโดดเด่นทางวิชาการมากกว่าการเรียนใน
สายวิชาอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นภาษา ดนตรี หรือกีฬานั้น ท าใหเ้กิดสองทางเลือกที่นักเรียน
ทั่วไปตอ้งตดัสินใจในการเรียนต่อระดบัมธัยมปลายคือฝืนตวัเองเลือกเรียนสายวิทย์-คณิตเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประสบความส าเร็จหรือเลือกเรียนในสายวิชาที่ มีความเข้มข้นรองลงมา 
ปรากฏการณ์ความไม่เท่ากันระหว่างสายวิชานีเ้ป็นเรื่องของโรงเรียนชัน้น าที่เกิดจากการแบ่งทุน
ทางวัฒนธรรมไม่เท่ากันและมีกระบวนการที่ท าใหส้ายวิชาวิทย์-คณิตมีทุนทางวัฒนธรรมสูงกว่า
สายการเรียนอ่ืน ๆ จากค าสัมภาษณ์ของนักเรียนคุณทัดดาวที่อาจจะไม่ประสบความส าเร็จ
ทางการเรียนในสนามของโรงเรียนชัน้น าอนัมีเจตจ านงในการแข่งขนัทางการเรียนที่เนน้วิชาคณิต-
วิทย์เป็นหลักและใชเ้กณฑ์ความสามารถในสายวิชาดังกล่าวเป็นตัวตัดสินความสามารถของ
นกัเรียน  

“ที่โรงเรียนเดิมเด็กฝรั่งเศสมนันอ้ย ไม่อยากใชค้ านีแ้ต่ว่ามนัก็มีความเป็นประชาชนชัน้
สองนิดนึง แบบสายภาษาอะไรอย่างนี ้มนัไม่ไดเ้ด่นเท่าวิทย์ แต่ทีโ่รงเรียนใหม่เด็กสาย
ภาษามันห้องนึง แบบ 30 คน มันน่าจะสนุกในการเรียนมากกว่าคือทุกคนเรียนสาย
เดยีวกนัประมาณนี ้เราก็เลยตดัสนิใจเปลีย่นมาเรียนทีน่ีเ่ลย ก็ดนีะคะก็สนกุไม่ไดผ้ดิคาด 
เรารูส้กึว่ามนัน่าจะสนกุมากกว่าน่าจะแบบชอบ ก็โอเคค่ะ”  

การที่ทัดดาวได้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบรวมถึงชั่งน า้หนักระหว่างการเรียน
สายภาษาในโรงเรียนชัน้น าที่มีความแข็งทางดา้นวิทย-์คณิตกบัการยา้ยโรงเรียนมาเรียนสายภาษา
ฝรั่งเศสในโรงเรียนชัน้น าที่มีความเขม้ขน้ของวิทย-์คณิตในระดบัรองลงมา ซึ่งทดัดาวพิจารณาแลว้
เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนมักจะเลือกเรียนในสายวิทย์-คณิตเป็นหลกัท าใหม้ีผูเ้รียนใน
สายภาษาเป็นจ านวนน้อย ดังนัน้การเรียนสายภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนชัน้น าที่เนน้วิทย์-คณิตจึง
อาจไม่ไดร้บัการสนบัสนุนจากโรงเรียนอย่างเท่าเทียมรวมถึงสถานะทางสงัคมในโรงเรียนที่มักจะ
มองว่าผู้เรียนในสายภาษามีความอ่อนด้อยทางด้านวิชาการมากกว่านักเรียนสายวิทย์-คณิต 
ประกอบการเรียนบริบทในโรงเรียนใหม่ที่ เป็นโรงเรียนชั้นน าเครือข่ายเดียวกันดูแล้วจะมีการ
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สนบัสนุนสายภาษาที่มากกว่าโรงเรียนเดิม และจ านวนผูเ้รียนในสายภาษายงัมีเยอะพอสมควรท า
ใหท้ดัดาวตดัสินใจยา้ยโรงเรียนไปเรียนสายภาษาในโรงเรียนใหม่ในที่สดุ 

หลงัจากที่ทัดดาวไดย้า้ยจากโรงเรียนชัน้น าที่เน้นการเรียนดา้นวิทย์-คณิตเป็น
พิเศษนัน้ ไดเ้ลา่ถึงความรูส้ึกที่ไดร้บัประสบการณเ์จ็บปวดกบัการที่มีฮาบิทสัไม่เขา้กบัโรงเรียนและ
จากการเรียนวิชาคณิตที่มีความเขม้ขน้มาก แต่เมื่อยา้ยโรงเรียนมาฮาบิทสัทางดา้นคณิตศาสตรท์ี่
เธอสั่งสมไวแ้ต่เดิมก็ช่วยใหท้ดัดาวแสดงความสามมารถทางดา้นวิชาคณิตออกมาไดเ้ป็นอย่างดี 

“จริง ๆ แลว้เรียนเลขยาก ๆ มนัก็ช่วยไดม้าก  คอืแบบรูส้กึว่าสามปีในการเรียนทีโ่รงเรียน
เดิมนี่เราฝืนมากโชคดีที่รอดมาได ้พอมาทีโ่รงเรียนใหม่แบบเรากลายเป็นท็อปเลขท๊อป
วทิย์ไปเลย มนัไม่ใช่แค่ทีห่นึ่งของสายนะแต่เป็นของชัน้เลย เรารูส้กึว่าเราเป็นคนเก่งเลข
ไปเลยพอยา้ยกลบัมาเรียนทีน่ี ่จนกระทั่งยาวไปถึงกบัขัน้สอบโอเน็ต เราก็ท าคะแนนเลข
ไดด้ ีเพราะมาจากความรูต้อน ม.ตน้ทีเ่ราใช ้เรา suffer มาสามปีอะไรอย่างนี ้ก็ถือว่าคุม้
ในอกีแบบนงึ”  

จากประสบการณ์ที่ เรียกได้ว่าต้องทนทุกข์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใ์น
โรงเรียนชัน้น าซึ่งมีความยากค่อนขา้งมากจากการเรียนที่มีความเขม้ขน้ของเนือ้หาวิชา อย่างไรก็ดี
การเรียนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเดิมนั้นท าใหท้ัดดาวไดร้บัการถ่ายทอดฮาบิทัสทาง
คณิตศาสตรไ์วอ้ย่างไม่รูต้วั และหลงัจากยา้ยสนามมาอยู่โรงเรียนใหม่สายภาษาฝรั่งเศสนัน้ก็ท าให้
คณุทดัดาวไดใ้ชฮ้าบิทสัที่สะสมไวแ้ต่เดิมแสดงออกเป็นความสามารถที่เหนือกว่านกัเรียนคนอ่ืน ๆ 
ในระดบัชัน้ 

การสะสมทุนและฮาบิทัสมาอย่างเขม้ขน้จากการเรียนติวกวดวิชาเพื่อสอบเขา้
เรียนในโรงเรียนชั้นน ายิ่งท าให้นักเรียนนั้นมีความรู้พื ้นฐานมากกว่าคนอ่ืน ๆ ในห้องเยอะ
พอสมควร สง่ผลท าใหน้กัเรียนเหลา่นีม้ีความมั่นใจทางดา้นวิชาการเป็นอย่างยิ่ง  

“เด็กสอบเขา้พวกนีเ้ป็นเด็กเรียนพิเศษเยอะ การเรียนพิเศษมีส่วนเยอะมาก การเรียน
ล่วงหนา้แบบค่อนขา้งเขม้ขน้ตอนจะสอบเขา้น่ะค่ะ เขาค่อนขา้งที่จะเรียนเยอะมาก ๆ 
แลว้พืน้ฐานค่อนขา้งจะมีเยอะอยู่แลว้ ตอนทีก่่อนจะสอบเขา้ เพราะกลวัจะสอบไม่ติด ก็
เลยเรียนเยอะมาก”  

ประโยชนท์ี่นกัเรียนชัน้น าไดร้บัจากการเรียนพิเศษกวดวิชาก่อนเขา้เรียน แต่ใช่ว่า
นกัเรียนทุกคนจะผ่านการติวสอบเขา้ในระดบัที่เขม้ขน้เท่ากนัหมด และยงัมีนกัเรียนอีกหลายคนที่
ไม่ไดเ้ลือกใชก้ลยุทธใ์นการแปลงทุนเศรษฐกิจดว้ยการเรียนพิเศษเพื่อสอบเขา้เพียงอย่างเดียว ยัง
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มีนักเรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ใชทุ้นอ่ืน ๆ ในการสอบเขา้ดว้ย ดังนัน้จึงท าใหฮ้าบิทัสของผูเ้รียนในหอ้ง
เดียวกนัมีความแตกต่างกนัอย่างมาก 

ความเสียเปรียบของนักเรียนคนอ่ืน ๆ ที่มาจากผลของระบบการศึกษาแบบมุ่ง
สรา้งนกัเรียนชัน้น านัน้ ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นจากการที่นกัเรียนสอบเขา้ไดซ้ึ่งมีความสามารถทางดา้น
วิชาการในระดบัที่สงูกว่านกัเรียนคนอ่ืน ๆ และนกัเรียนเหล่านีม้กัจะตัง้ค าถามที่นอกเหนือเกินกว่า
เนือ้หาที่สอนในโรงเรียนแต่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อตอ้งการค าตอบเพื่อไขปัญหาที่ตนสงสัย แต่มี
เป้าหมายเพื่อทดสอบความรูข้องครูผูส้อนและแสดงภูมิความรูข้องตนเองในเรื่องที่ มีความยาก 
เพื่อใหเ้พื่อนใหค้นอ่ืนไดเ้ห็นถึงความสามารถอนัเก่งกาจของตวัเอง เหล่านีน้ัน้มกัท าใหน้กัเรียนคน
อ่ืน ๆ ที่ไม่ไดค้รอบครองทุนและเป็นนักเรียนชัน้น าไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมากและยิ่งเรียนไม่รู ้
เรื่องท าใหเ้กิดความทอ้แทเ้บื่อหน่ายการเรียนในที่สุด จากประสบการณ์ของยุย้ที่สอนในโรงเรียน
ชัน้น าเป็นเวลาหลายปีท าใหม้ีโอกาสไดพ้บเจอนักเรียนชัน้น าในลกัษณะต่าง ๆ มากมายและได้
ถ่ายทอดสิ่งที่ตวัเองไดเ้ห็นนัน้แสดงถึงการสรา้งความเสียเปรียบใหก้บัผูเ้รียนคนอื่น ๆ 

“เด็กที่สอบเขา้มาจะเป็นเด็กค่อนขา้งเก่งเป็นเด็กเนิร์ดถา้พูดถึงนะ เพราะเป็นเด็กเป็น
กลุ่มทีค่่อนขา้งมั่นมาก อาจารย์ไม่ตอ้งสอนอะไรเลยเขาแทบจะรูม้าเกือบทกุอย่างอยู่แลว้ 
ก็คือจะมีเด็กทีเ่ก่งมาก ๆ เป็นเด็ก 4.00 อย่างนี ้แทบจะไม่ตอ้งเรียนอะไรแลว้อย่างนีค้่ะ 
ครูไปสอนนกัเรียนก็ถามลองภูมิครูเลย เขาจะจีถ้ามไดเ้ลยและถามในค าถามแทบจะแบบ
นอกเหนือจากบทเรียนขึน้ไปในระดบัเลเวลสูง ๆ อย่างนี ้อย่างอยู่ ม.1 ถามเป็นเนือ้หา 
ม.5,ม.6 ไปเลย ปัญหาก็คือถา้ครูมวัแต่ไปตอบตลอดอย่างนี ้จะท าใหเ้ด็กอ่อนหลุดไป
เลยแลว้ก็ไม่อยากเรียนแลว้ เพือ่นพูดอะไรกนัอย่างนี ้เรากต็อ้งคอยระวงั”  

จากที่โรงเรียนชัน้น ามกัมีนกัเรียนที่มีการสะสมฮาบิทสัในระดบัที่มีความแตกต่าง
กนั โดยเฉพาะระหว่างรอยต่อเพื่อสอบเขา้เรียนในระดบัมธัยม นกัเรียนที่ผ่านการติวกวดวิชาอย่าง
หนักเพื่อสอบเขา้นัน้ท าใหรู้จ้ักเนือ้หาในระดับมัธยมตัง้แต่ยังไม่เขา้เรียนเพื่อท าขอ้สอบใหไ้ดด้ว้ย 
ซึ่งจะท าใหค้วามรูข้องนกัเรียนเหล่านัน้มีความกวา้งมากกว่านกัเรียนคนอ่ืนในหอ้งเดียวกนั เมื่อถึง
เวลาเรียนนกัเรียนที่มีฮาบิทสัสงูมักจะแสดงความคิดเห็น ตอบค าถามหรือตัง้ค าถามไดล้ึกซึง้หรือ
กวา้งกว่าเนือ้หาที่ก าลงัเรียนอยู่ ท าใหน้กัเรียนที่ไม่เคยผ่านการติวกวดวิชามาเลยนัน้เกิดความรูส้ึก
อ่อนดอ้ยทางวิชาการกว่าคนอ่ืน ๆ และท าใหเ้กิดความรูส้ึกว่าเนือ้หาที่เรียนมีความยากมากขึน้ไป
อีกและอาจก่อเป็นความทอ้แทแ้ละยอมแพท้างการเรียนในที่สดุ 

นักเรียนชั้นน า:ความได้เปรียบในสนามของการแข่งขันทางการศึกษา 
สิ่งที่นักเรียนชั้นน าได้เปรียบจากการแข่งขันมากกว่านักเรียนคนอ่ืน ๆ ก็คือ

นอกจากการไดร้บัคัดเลือกใหเ้ป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขนัรายการต่าง ๆ ท าใหม้ีโอกาสเพิ่ม
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ทุนมากกว่านักเรียนทั่ วไปแล้ว หากนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการใหญ่  ๆ 
ระดบัประเทศนัน้ก็จะไดร้บัการคดัเลือกเขา้เรียนระดบัมหาวิทยาลยัดว้ยโควตา้พิเศษโดยอตัโนมัติ  
ไม่ตอ้งสอบเขา้เหมือนกบันกัเรียนคนอ่ืนทั่วไป  

“ก็น่าจะเป็นตอนไปแข่งเศรษฐศาสตร์ ตอน ม.6 อนันัน้ไปแบบไม่ไดค้าดหวงัอะไรอย่างนี ้
แลว้อยู่ ๆ ก็ไดร้างวลัมาใหโ้รงเรียนเป็นการแข่งเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศ และก็คือถา้
สมมตุวิ่าไดท้ี ่1 ก็เหมือนจะไดโ้ควตาเขา้เศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัดงั ๆ ไปเลย”  

การที่สุนิสาไดร้างวัลชนะเลิศการแข่งขันเศรษฐศาสตรร์ะดับประเทศนั้นแมจ้ะ
ไม่ไดผ้่านการเตรียมตัวมามากมาย ก็ยอมรบัว่าเป็นเพราะตนเองไดเ้รียนในสายวิทย์-คณิตท าให้
ผ่านการเรียนดา้นการค านวณมาอย่างเขม้ขน้ท าใหไ้ดเ้ปรียบผูแ้ข่งขนัคนอ่ืน ๆ ที่คาดว่าน่าจะเรียน
อยู่ในสายวิชาอ่ืน 

“เราก็ไดท้ี ่1 แบบงง ๆ ไม่ไดเ้ตรียมตวัเลย คิดว่าทีช่นะเป็นเพราะว่าเขาเอาเด็กสายศิลป์
ไปแข่งเป็นส่วนใหญ่ แลว้ก็มนัมีขอ้สอบแบบตอ้งใชเ้ลข ซึ่งเหมือนแบบเราเรียนองักฤษ 
เรียนเลขก็คิดเร็วอยู่แลว้อย่างนี ้แลว้บางทีมนัใชค้วามเร็วในการตอบค าถาม ในการท า
ขอ้สอบก็เลยอาจจะไดเ้ปรียบ”  

การไดผ้่านหลกัสตูรการเรียนในหอ้งเรียนวิทย์-คณิตเป็นเวลานานท าให ้สุนิสามี
โอกาสไดส้ะสมความรอบรูแ้ละความสามารถในการคิดค านวณ รวมถึงความคุน้เคยในการท า
ขอ้สอบที่มีมากกว่านักเรียนที่เรียนอยู่ในสายการเรียนอ่ืน ๆ ส่งผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการา
แข่งขนั 

สนุิสายงัอธิบายถึงการไม่ไดเ้ตรียมพรอ้มในการแข่งขนัอย่างเป็นพิเศษมากนกัผิด
กับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ค่อนขา้งจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี สุนิสาเพียงแต่อาศัยการสั่ง
สมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนและประสบการณท์ี่อยู่ในรูปของฮาบิทสัที่มีความสอดคลอ้งกบัค าถามที่
ใชใ้นการแข่งขนัช่วยใหส้ามารถชนะเลิศในการแข่งขนัไดส้  าเรจ็ 

“ขอ้สอบมีหลายรอบค่ะ รอบแรกก็จะเป็นชอ้ย แลว้ก็คดัออกไปส่วนหนึ่ง แลว้ก็รอบเขียน 
จากทั่วประเทศเหลือ 5 โรงเรียนแข่งแบบขึ้นโจทย์ แลว้ก็เปิดไมค์ตอบ สามารถปรึกษา
กนัช่วยกนัคิดเลขได ้เราก็สามคนช่วยกนั ไดท้ี ่1ก็ยืนงง เพราะไม่คิดว่าจะเขา้รอบอะไร
อย่างนี ้อาจารย์บอกใหม้าก็มาอะไรอย่างนี ้แลว้ก็ไม่ไดอ่้าน โรงเรียนอืน่เขาติวกนัหนกั
มาก”  

การชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการนั้นไม่ไดเ้ป็นการวัดการแข่งขันดว้ยการท า
ขอ้สอบเพียงอย่างเดียว แต่มีการวัดความสามารถทักษะในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นความรู้



  90 

รอบตวั ความมั่นใจ ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสาร และความว่องไวที่เกิดจากฝึกฝนการคิดแกปั้ญหาให้
ไดค้  าตอบจนเกิดเป็นความช านาญ ดงันัน้การติวขอ้สอบอย่างหนกัเพื่อเขา้ร่วมแข่งขนัเพียงอย่าง
เดียวจึงไม่เพียงพอ แต่ทักษะดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้เกิดจากการสะสมทีละเล็กละน้อยในหอ้งเรียน
ของนกัเรียนชัน้น า ท าใหน้กัเรียนเหล่านีน้ัน้ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ตรียมตวัมาอย่างดีแต่การสะสมฮาบิทัส
ทีละเล็กทีละนอ้ยนัน้เป็นสว่นส าคญัในการสง่ผลใหน้กัเรียนประสบความส าเรจ็ดงักลา่ว 

การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนชัน้น านั้น หลาย ๆ ที่มักจะเนน้การสอนวิชา
วิทย-์คณิตเป็นพิเศษ ท าใหจ้ านวนชั่วโมงในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ถูกใหค้วามส าคญัลดนอ้ยลงไป ซึ่ง
ผูว้ิจัยมองว่าการจัดการศึกษาในลกัษณะนีน้ั้นท าใหน้ักเรียนที่ความสนใจในวิชาอ่ืน ๆ นอกจาก
วิทยค์ณิตหรือนกัเรียนท่ีมีฮาบิทสัชื่นชอบวิชาในสายอ่ืน ๆ ดว้ยเสียโอกาสในการเรียนรูพ้อสมควร 

“การเรียนมนัต่างมาก ต่างไปหมด คอื คาบสงัคมภาษาไทยคอืนอ้ยมากอาทติย์นงึเราจะ
เรียนสกัครัง้สองครัง้ และก็ส่วนวิชาทีเ่ป็นพละนีก่็ต่าง เขาก็สอนแบบอะไรล่ะ สอนมวย
ไทยอะไรอย่างนี ้สอนแบบศิลปะป้องกนัตวั คือ เขาใหอ้ิสระครูเขาคิดหลกัสูตรอย่างนี ้
ครบั แลว้แต่ครูทีจ่ะคดิเอามาสอนเลย”  

สิ่งที่ท าให้นักเรียนผู้ที่ไม่ได้มีทุนในแบบของนักเรียนชั้นน าวิทย์-คณิตนั้นเกิด
ความเสียเปรียบในสนามของโรงเรียนชัน้น าเพิ่มขึน้ไปอีก ก็เนื่องจากการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้
นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรเ์ป็นหลกั อาจท าใหล้ะเลยการเรียน
การสอนในวิชาอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา สังคม ซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญ การบังคับ
นกัเรียนดว้ยการจดัตารางเรียนที่เต็มไปดว้ยวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

2.3 ผลต่อครอบครัวและสังคม 
นอกจากกระบวนการสรา้งนักเรียนชั้นน าจะส่งผลต่อนักเรียนชั้นน าในเชิงที่ให้

ประโยชนแ์ละส่งผลต่อนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มนักเรียนชัน้น าในทิศทางตรงกนัขา้มแลว้ กระบวนการ
สรา้งนักเรียนชั้นน ายังไดส้่งผลต่อบริบทอ่ืน ๆ อันประกอบไปดว้ยผลที่มีต่อครอบครวัและสังคม
ดว้ย 

ฮาบิทัสของผู้ปกครองทีคุ่้นเคยกับสนามโรงเรียนชั้นน า 
นอกจากมาตรฐานของโรงเรียนชั้นน าจะเกิดจากโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่แลว้ ใน

ขณะเดียวกนัผูป้กครองก็ท าหนา้ที่เป็นผูท้ี่คอยตรวจสอบคณุภาพทางดา้นวิชาการของโรงเรียนอีก
ทางหนึ่งดว้ย การคอยสอดส่องการเรียนการสอนผ่านทางเนือ้หาแบบฝึกหรือใบงานที่ใชใ้นการ
เรียน รวมถึงความรูท้ี่เปรียบเสมือนดั่งทุนทางวฒันธรรมที่ผูป้กครองในโรงเรียนชัน้น านัน้สว่นใหญ่
ครอบครองแลว้ก็อยู่ในปริมาณที่มากพอ จึงท าให้มีฮาบิทสัที่เขา้กบัสนามในโรงเรียนชัน้น าไดดี้ ท า
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ใหผู้ป้กครองนัน้มีความคุน้เคยในการตอ้งติดต่อกบัระบบของโรงเรียน การเขา้หาครูผูส้อนเพื่อขอ
ค าชีแ้นะชีแ้จงหรือการติดต่อกบัทางโรงเรียนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องนกัเรียนชัน้น าจึงไม่ใช่เรื่อง
ที่ยากส าหรบัผูป้กครองที่มีทนุทางวฒันธรรมสงู 

ยุย้ผูม้ีหนา้ที่สอนและดแูลนิสิตฝึกสอนที่มาท าหนา้ที่ครูฝึกสอนในโรงเรียนชัน้น า
ดว้ย ไดเ้ล่าถึงลักษณะของผูป้กครองส่วนใหญ่ในโรงเรียนชั้นน าที่มีผลอย่างยิ่งต่อการศึกษาใน
โรงเรียนของลกู  

“ผูป้กครองมีส่วนค่อนขา้งเยอะค่ะเพราะว่ากรณีเด็กเก่งเราจะเห็นความเอาใจใส่ของ
ผูป้กครองค่อนขา้งเยอะมากเขาจะค่อนขา้งทีจ่ะเขม้งวดมีกฎระเบียบกบัลูกและค่อนขา้ง
ทีจ่ะบงัคบัใหเ้รียนค่อนขา้งเยอะมาก แลว้ก็ใกลช้ิดกบัทางโรงเรียนดว้ย”  

นอกจากเห็นถึงความเอาใจใส่นกัเรียนในดา้น กฎระเบียบและการจดัตารางเรียน
แลว้ ผูป้กครองนกัเรียนชัน้น ายงัคอยตรวจสอบคณุภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนผ่านทาง 
ชีท เลคเชอร ์อยู่เสมอ และหากพบความผิดพลาดหรือขอ้เสียเปรียบนัน้ผูป้กครองมักสอบถามกับ
ครูผูส้อนโดยตรงทนัที 

“เมื่อลูกมีปัญหาอะไรหรือเขารูส้ึกสงสยัอะไร เขาจะเขา้ถึงครูอย่างรวดเร็วเขาจะมาเลย
อาจจะถึงผอ.เลยอะไรอย่างนี ้ตวัอย่างเช่นเขาก็จะมาหาเลยและบอกว่าเออนีท่ีเ่ล็คเช่อร์
มาอย่างนีม้นัไม่ถูกตอ้งมนัผิดคอือาจารย์คนไหนเป็นคนสอนเนือ้หานี ้ ซึ่งเนือ้หานีม้นัไม่
ถูกตอ้งแลว้อะไรท านองนี ้แลว้ก็นิสิตเขา้มาสอนมีครูอยู่ไหม ลูกเขาไดเ้รียนกบัครูนิสิต
แลว้จะไดค้วามรูพ้อไหม หรือไม่ก็อีกหอ้งนึงสอนดว้ยครู อีกหอ้งนึงสอนโดยนิสิต ท าไม
ลูกเขาถึงไม่ไดแ้บบนัน้ ถึงไม่ไดส้ทิธิท์ีจ่ะเรียนกบัครูดว้ย อนันีค้ือเขาจะคอยเช็คตลอดว่า 
เปรียบเทียบว่าหอ้งนัน้ไดอ้ย่างนี ้เดก็อืน่ไดแ้บบนัน้ ท าไมเขาถึงไม่ได ้ผูป้กครองกลุ่มเด็ก
เก่งอนันีจ้ะเยอะ”  

ด้วยความที่ผู ้ปกครองของนักเรียนชั้นน านั้นส่วนใหญ่มีทุนทางวัฒนธรรมใน
ระดบัสงู อนัเนื่องมาจากระดบัการศกึษาของตวัผูป้กครองเองท าใหม้ีความคุน้เคยกบัเนือ้หาในการ
เรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงความรูท้ี่มากเพียงพอจนสามารถที่จะช่วยสอนหรืออธิบาย
เนือ้หาวิชาให้กับนักเรียนได้ รวมถึงมีความรูท้ี่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื ้อหาใน
บทเรียนที่ถูกใชส้อนนกัเรียนซึ่งเป็นลกูของตัวเอง นอกจากนัน้ฮาบิทสัที่เขา้กันไดดี้กับโรงเรียนชัน้
น าท าให้ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการใชภ้าษาระดับเดียวกันกับภาษาที่ใช้ในการ
ติดต่อกับโรงเรียน ผนวกกับการแข่งขันในระบบโรงเรียนที่มีการแข่งขันความเขม้ขน้ การรกัษา
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ผลประโยชนข์องลกูตวัเองไวจ้ึงเป็นสิ่งส าคญัที่ท าใหเ้กิดความไดเ้สียเปรียบเปรียบของนกัเรียน จึง
สง่ผลใหท้ัง้นกัเรียนและผูป้กครองรว่มลงแข่งในสนามการศึกษาเดียวกนั 

ครอบครวัจึงนบัไดว้่าเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จ
ในดา้นการศึกษา การตัง้ใจเรียนจนไดร้บัผลการเรียนที่ดีเยี่ยมเปรียบไดก้บัการท าหนา้ที่ของเด็กที่
อยู่ในวัยเรียนไดส้มบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น าความยินดีมาสู่ครอบครวัและวงศ์ตระกูล กา รที่ญาติ
ผูใ้หญ่ที่เคารพนบัถือไดก้ล่าวชื่นชมเรื่องการเรียนเป็นการใหก้ าลงัใจและช่วยย า้เตือนใหน้ักเรียน
รกัษาระดบัผลการเรียนระดบัดีไวใ้หไ้ด ้  

“ทุกคนเขาอยากใหเ้ราเรียนดี และเราไปเจอญาติผูใ้หญ่วนัรวมญาติ เขารูว้่าเราเรียนดี
เขาก็ชื่นชมทัง้นัน้แหละ ทุกคนในตระกูลเขาชื่นชมหมดเขาก็ชื่อชมคุณปู่ ย่าอะไรอย่างนี ้
ตายาย มนัก็ท าใหเ้รารูส้กึว่าเป็นสิ่งทีด่ีแค่นัน้แหละ เราก็เห็นว่าเป็นสิ่งทีด่ ีแต่เราก็รูส้กึว่า
มนัดีอยู่แลว้ คือ เราก็รูส้ึกว่าเราควรท าอย่างนีอ้ยู่แลว้ พวกนัน้ก็เป็นเหมือนเอ็กสตรา้มา
เฉยๆ อย่างไรเราก็คอืไม่อยากใหพ้อ่แมเ่ราตอ้งเป็นกงัวลมากอยูแ่ลว้ และเราก็ไม่อยากจะ
ท าใหม้นัไม่ด ีเพราะว่าเรารูว้่าพอ่แม่เราใหค้ณุค่ากบัมนั” 

ความส าเร็จทางการเรียนของเก่งนัน้ไดน้ าความปิติยินดีมาสู่คุณพ่อคุณแม่โดย
ตลอด การยอมรบัว่าถ้าหากผลการเรียนของตนเองออกมาได้เกรดไม่ดีแล้วพ่อแม่อาจจะต้อง
เสียใจแสดงถึงความรูส้ึกของคนในครอบครวัโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อและแม่ที่เป็นผูส้นับสนุนทุน
ต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน วนัส าเร็จการศึกษาของเก่งวนัรบัปริญญาที่น าพาความชื่นมื่นมาใหค้รอบครวั
เปรียบไดก้บัการไดต้อบแทนพระคณุของพ่อและแม่ดว้ยการเรียนและเป็นนกัเรียนที่ดี 

“พ่อแม่เราแฮปป้ีเราก็สบายใจ ถา้มนัเกิดเหตุการณ์เกรดไม่ดีพ่อแม่คงไม่โอเค เราก็คง
อาจจะตอ้งพยายามท ามากขึน้ เพยีงแต่ว่ามนัไม่เกิดขึน้มา วนัทีจ่บปริญญาเพราะว่ามนั
เหมือนกบัว่า คือ เขาขีดว่าเขียนแลว้ว่าอย่างนอ้ยจบปริญญาตรีนี่ ก็ถือว่าพวกเขาหมด
หนา้ที่แลว้ แต่จบปริญญาเอกเขาน่าจะภูมิใจนะคือเขายิม้แยม้แจ่มใส ก็ยินดี ก็ไม่พูด
อะไรหรอก พวกนีเ้ขาก็ เราก็รูว้่าเขาสบายใจ เราก็แค่นัน้แหละเขาไม่ไดช้ืน่ชมอะไรมากโท
เอกเป็นโบนสัไป เราออกมาโอเค หางานไดไ้ม่ไดอ้ีกเรื่องนึง จบวิศวะ พอแลว้ ไม่ถึงกบั
เกรดห่วยมาก ก็โอเค ไม่เกกมะเหรกเกเรอะไรมาก เขาก็น่าจะพอ พูดถึงคงสบายใจนะ ที่
เหลือก็เอก็สตรา้” 

อย่างไรก็ดีการจดัการศึกษาที่เนน้ทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรเ์ป็นหลกันัน้ 
แมแ้ต่นกัเรียนชัน้น าเองก็รูส้กึไดว้่าระบบการเรียนการสอนที่พวกเขาประสบพบเจออยู่นัน้ หลาย ๆ 
ครัง้ก็เอือ้ประโยชนใ์หก้ับผูเ้รียนระดับบนมากเกินไปรวมถึงความสามารถทักษะนัน้มีหลากหลาย 
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แต่ความสามารถทางดา้นการเรียนกลบัไดร้บัการยกย่องมากกว่าความสามารถดา้นอ่ืน ๆ กอ้งได้
สะทอ้นเป็นความเห็นดงันี ้

“ถา้ในภาพรวม ผมว่ามันเอือ้ใหค้นเก่งวิทยาศาสตร์เยอะไป อย่างจริง  ๆ เก่งมนัมีเก่ง
หลายอย่าง กลายเป็นว่าที่เราถูกเรียกว่าเด็กเก่งเพราะว่าเราเก่งเรื่องนี ้เพราะเราถนดั
เรื่องนี ้ พอเขาสอนเราไปไดเ้รารูเ้รื่องนีก้็คือเก่ง แต่จริง ๆ มนัมีความถนดัหลายอย่างที่
แบบเพือ่นเราสดุทา้ยแลว้พอโตมาเขาก็เก่ง เก่งเป็นแบบสถาปนิก วาดรูป เป็นนกัดนตรี  
แต่สมยัเดก็ ๆ เขาถูกครูเรียกว่าเด็กไม่เก่ง  คือ มนัเอือ้ใหค้นบางกลุ่มมากไปหน่อย ส่วน
เดก็ทีถ่นดัอย่างอืน่ไม่ใช่วทิย์ ก็ตอ้งเรียกว่าตอ้งไขว่ควา้หาโอกาสเองเยอะ” 

เครือข่ายศิษยเ์ก่าผลิตซ า้ฮาบทัิสชนชั้นน า 
โรงเรียนชั้นน าเป็นสถานที่รวบรวมคนที่มีฮาบิทัสใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน และ

ความเป็นโรงเรียนชัน้น านัน้ด ารงอยู่ไดก้็ดว้ยฮาบิทัสของผูเ้รียนที่มีลักษณะเป็นชนชัน้น ารวมกัน
อย่างเหนียวแน่น คนที่ส  าเร็จการศกึษาในโรงเรียนชัน้น าไดน้ัน้ตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูใ้นระดบัสงูหรือ
มีฮาบิทสัในระดับที่ใกลเ้คียงกนั ส่งผลใหม้ีปฏิบติัการที่แสดงออกมาในลกัษณะ ท่าทาง ความคิด 
รสนิยมที่คลา้ย ๆ กนัดว้ย ความเหมือนความคลา้ยกนัของปฏิบติัการนีก้่อใหเ้กิดเป็นปฏิสมัพนัธท์ี่
น าไปสูก่ารสรา้งเครือข่ายระหว่างชนชัน้น าที่ใหป้ระโยชนช์่วยเหลือกันในกลุม่ชนชัน้น า 

“ช่วงนัน้เราตอ้งการเปลีย่นทีท่  างานดว้ย พอดเีจา้นายเก่าเขาท าราชการอยู่ทีอ่งคก์ารดา้น
การเงินระดบัประเทศเลยนะ แลว้รุ่นพีท่ีส่นทิกนักบัผมทีโ่รงเรียนเก่าเขาเป็นเลขาท่านอยู่
ดว้ย เราก็เขา้ไปทัง้สองทางเลย คือนายเก่าเขาชวนเราดว้ย เราอยู่ในช่วงเบื่องานพอด ี
นอกจากนายเก่าเราทีเ่คยเป็น CEO ที่บริษัทดูแลเรื่องลงทุนแลว้นี่ เลขาท่านก็เป็นรุ่นพี่
เราดว้ย เขาสองคนก็ช่วยให้ได้งานตรงนัน้ แต่เราก็เขา้ตามกระบวนการปกตินะ คือ
สมัภาษณ์และก็รบัแต่คนสมัภาษณ์ก็รุ่นพีท่ีม่ธัยมกบัเจา้นายเก่าเท่านัน้ เขา้ไปสมัภาษณ์
เขาก็ช่วยดนัเราเต็มที่ใหค้ะแนนเราเต็มที่ ต าแหน่งที่รบัคือหวัหนา้ฝ่าย คือทีเ่ดิมเอกชน
เราเงนิเดอืนสูงอยู่แลว้ ทีใ่หม่ราชการเขาก็ช่วยไม่ใหเ้งนิเดอืนเราลดลงมากดว้ย” 

เค นักเรียนชั้นน าผู้ที่ได้รบัการช่วยเหลือในเรื่องการรบัเข้าท างานจากรุ่นพี่ใน
ฐานะศิษยเ์ก่าในโรงเรียนชั้นน าระดับมัธยมนั้นสะทอ้นใหเ้ห็นภาพของเครือข่ายชนชั้นน าที่เอือ้
ประโยชนใ์หก้บักลุม่คนที่มีฮาบิทสัเป็นชนชัน้น าดว้ยกนั ฉะนัน้แลว้บรบิทของทัง้โรงเรียนและสงัคม
ที่ท างานจึงมีความตอ้งการคนที่มีฮาบิทัสระดับเดียวกัน โดยโรงเรียนชัน้น าไดท้ าหนา้ที่ในการส่ง
ผูส้  าเร็จการศึกษาต่อไปยังที่ท างานอันมีลักษณะเป็นองคก์รชัน้น าเช่นกันผ่านทางเครือข่ายของ
ศิษยเ์ก่า โรงเรียนชัน้น าจึงท าหนา้ที่ในการผลิตซ า้ฮาบิทสัของนกัเรียนชัน้น า และองคก์รบริษัทก็ได้
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ผลิตซ า้ฮาบิทสัแบบชนชัน้น าเช่นกนั ก่อใหเ้กิดเป็นระบบอปุถมัภท์ี่กีดกนัผูท้ี่มีฮาบิทสัไม่เขา้กบัชน
ชัน้น าออกไป 

งบประมาณจากรัฐทีไ่ม่เท่าเทยีม 
นกัเรียนที่เรียนในโรงเรียนชัน้น ามกัจะไดร้บัประโยชนท์ี่สง่ผ่านมาทางโรงเรียนชัน้

น าในรูปแบบของการสนับสนุนจากรฐัที่ดูเหมือนจะมากกว่าเมื่อเทียบกับโรงเรียนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
เนื่องดว้ยโรงเรียนชั้นน าส่วนใหญ่นับเป็นกลไกหลักของรฐัในการที่จะสรา้งทรพัยากรบุคคลให้
เป็นไปตามที่รฐัตอ้งการเพื่อใหร้องรบัการเจริญเติบโตของระบบทุนนิยม ดังนัน้การจัดการศึกษา
ของรฐัจึงเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนรูด้้วยวิธีทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) ท าใหโ้รงเรียนชัน้น ามกัที่มีวิธีการจดัการเรียนการสอนได้
อย่างตามที่รฐัตอ้งการมกัจะไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐัเป็นพิเศษ 

“โรงเรียนจะสรา้งให้นักเรียนมีพืน้ฐานเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคิด นักประดิษฐ์ นัก
เทคโนโลยีเป็นหลกั อนันีก้็คอืมีเป้าหมายทีจ่ะคดัเดก็มาเพือ่ทีจ่ะพฒันาตรงส่วนนี ้ทีนีเ้รา
ก็แนวคดิก็คอื ตอ้งใหน้กัเรียนไดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพของตวัเองตามถนดัของ
แต่ละคนค่ะ ทีน่กัเรียนมีความสามารถหรือว่ามีความชอบต่างกนั รฐับาลก็เลยลงทุนให ้
ใหทุ้น แลว้ก็ใหม้าอยู่ในโรงเรียนประจ า เพือ่ใหไ้ม่ตอ้งไปเสียเวลาในการเดินทางโน่น นี่
นั่น แลว้ก็มีทนุสนบัสนนุการเรียนทกุอย่าง ก็เพือ่ภารกิจตรงนี”้ 

ความตอ้งการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนใหเ้ทียบเท่ากับการศึกษาใน
ต่างประเทศและแนวทางที่สอดคลอ้งกับรฐับาลในการตอ้งการผลิตนักวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนา
เทคโนโลยีน าความกา้วหนา้สู่ประเทศส่งผลใหโ้รงเรียนชัน้น าไดร้บัเงินอดุหนุนจากรฐัค่อนขา้งที่จะ
สงูกว่าโรงเรียนอ่ืน ๆ  

“แลว้ก็ดว้ยว่าโรงเรียนมีโอกาสไดร้บังบประมาณจากรฐัตรงนี ้ไดเ้ยอะกว่าที่อื่น ฉะนัน้
ความพรอ้มอุปกรณ์การเรียนการสอนก็เยอะกว่า มีความพรอ้มก็คือเต็มที่ ได้ตามที่
โรงเรียนวทิยาศาสตร์ทีเ่ทยีบเท่าในต่างประเทศทีม่ี เราก็จะมีเครือข่ายความร่วมมือกนัทัง้
เกาหลี ทัง้สงิคโ์ปร ทัง้ญีปุ่่ น ทัง้อเมริกา”  

โรงเรียนชัน้น าที่อยู่ภายใตอ้ดุมการณก์ารพฒันาประเทศตามแนวทางทุนนิยมนัน้
ไดส้่งผลใหร้ฐัมีมุมมองต่อระบบการศึกษาเป็นไปในแบบของการลงทุนเสียมากกว่าจะมุ่งพัฒนา
คณุภาพของผูเ้รียนอย่างเท่าเทียมกนั การจดัการบริหารงบประมาณจึงเนน้ไปยงักลุ่มโรงเรียนที่มี
แนวโนม้จะตอบแทนผลประโยชนใ์หก้บัรฐัหรือสงัคมมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ โรงเรียนชัน้น าจึงเป็นกลุ่ม
โรงเรียนที่ไดร้บัทุนมากกว่าโรงเรียนอ่ืน ๆ ปรากฏการณ์ที่ สะทอ้นถึงความไม่เท่าเทียมในระบบ
การศกึษาไทย 
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บทที ่5 

ทางเลือกสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาในระบบโรงเรียน 

ระบบการศึกษาไทยที่มีลกัษณะของการแข่งขนัแบบแพค้ัดออกอย่างเขม้ขน้ นกัเรียนชัน้
น าจัดไดว้่าเป็นผูท้ี่อยู่บนยอดสุดของพีรามิดการศึกษา นักเรียนเหล่านีม้ีเสน้ทางการศึกษาและ
ประตสูู่อาชีพที่เป่ียมไปดว้ยผลตอบแทนทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมอนัมั่งคง ประตแูห่งโอกาส
ของนกัเรียนชัน้น านัน้ดเูหมือนจะเปิดกวา้งมากกว่านกัเรียนคนอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก แมว้่าสงัคมมกั
ตัดสินความสามารถทางด้านการศึกษาอันยอดเยี่ยมของนักเรียนชั้นน านั้นว่ามาจากตัวของ
นักเรียนที่มี ความเฉลียวฉลาด ลักษณะนิสัยความขยันหมั่นเพียรและแสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ 
ตลอดจนการได้เข้ารบัการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพทั้งหลักสูตรและผู้สอนยิ่ งท าให้เสริม
ศกัยภาพความเป็นนกัเรียนชัน้น าใหส้งูจากเดิมใหส้งูขึน้ไปอีก ซึ่งจากการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัพบว่า
กระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น านัน้ส่งผลโดยตรงในเชิงใหป้ระโยชนก์บันกัเรียนชัน้น า อย่างไรก็ดี
กระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น านีไ้ดส้่งผลใหเ้กิดความเสียเปรียบอย่างยิ่งต่อนกัเรียนกลุม่อ่ืน ๆ ใน
สนามการศึกษา นอกจากนัน้กระบวนการดังกล่าวยงัส่งผลต่อครอบครวัและสงัคมอีกดว้ย โดยมี
เงื่อนไขที่ส  าคัญคือปริมาณทุนและฮาบิทัสที่นักเรียนถือครองและสะสมไวร้วมถึงการใชก้ลยุทธ์
เพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในสนามการศึกษา ซึ่งสรุปไดว้่าตัวตนของนกัเรียนชัน้น าเป็นการก่อร่าง
ขึน้เกิดจากกระบวนการคัดเลือกนักเรียนชั้นน าที่ใชทุ้นและฮาบิทัสเป็นหลัก การจัดการภายใน
สนามการศึกษาที่เอือ้ประโยชนใ์หก้ับนักเรียนชัน้น าซึ่งในบทนีผู้ว้ิจัยจะอภิปรายในประเด็นดังนี ้
ปฏิบติัการความไม่เท่าเทียมในการสรา้งนักเรียนชัน้น า ทางเลือกในการสรา้งความเท่าเทียมทาง
การศกึษา 

ปฏิบัติการทีไ่ม่เท่าเทยีมในการสร้างนักเรียนชั้นน า 
เพื่อท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ในระดบัที่ลึกมากขึน้ผูว้ิจยัตอ้งการเสนอให้

สงัคมเห็นว่าการเป็นนักเรียนชัน้น านัน้เป็นผลมาจากการสะสมทุนชนิดต่าง ๆ ไว้ประกอบไปดว้ย
ทนุทางเศรษฐกิจ ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสงัคม รวมถึงทุนทางสญัลกัษณ์ตัง้แต่ก่อนนกัเรียนจะ
เข้าเรียนในโรงเรียนชั้นน า ก่อตัวเป็นรูปแบบของความคิดและการกระท า ซึ่งบูดิเยอรเ์รียกว่า  
ฮาบิทัสที่สามารถน าไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในระบบการศึกษา กล่าวอีกนัยหนึ่ง
การศึกษาไทยที่ตกอยู่ภายใตร้ะบบทุนนิยมซึ่งมุ่งคัดคนดว้ยการสรา้งระบบของการแข่งขันอย่าง
เขม้ขน้ที่ท าใหดู้เหมือนการแข่งขันนัน้มีความยุติธรรมโดยประเมินจากความรูค้วามสามารถและ
ความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนในระดับปัจเจกบุคคล แต่ในความเป็นจริง อีกด้านหนึ่งของ
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การศึกษาในระบบโรงเรียนกลบัเป็นการแข่งขนัที่วดัผลกันดว้ยทุนซึ่งในสนามของโรงเรียนชัน้น าที่
ผูเ้รียนแต่ละคนมีปริมาณทนุที่ไม่เท่าเทียมและความไม่เท่าเทียมกนัของทนุนัน้ไม่ไดม้ีเหตปัุจจยัมา
จากเรื่องของความสามารถทางวิชาการ แต่ปริมาณทุนของนักเรียนมาจากการส่งต่อ ถ่ายทอด 
และมอบใหจ้ากคนในครอบครวั ทัง้ทุนเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปแบบของฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ครอบครวั ทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในลักษณะของระดับการศึกษา นอกจากนัน้ยังมีทุนชนิดอ่ืน ๆ 
อีกที่นักเรียนไดร้บัและสะสมถือครองไว้ เช่น ทุนทางสงัคมที่นักเรียนชัน้น าได้มีการแบ่งปันขอ้มูล
ข่าวสารทางดา้นวิชาการซึ่งกนัและกนั ปริมาณความแตกต่างของทุนผนวกกบัฮาบิทสัที่นกัเรียนแต่
ละคนไดส้ั่งสมมานั้นท าใหค้วามสามารถทางวิชาการในสนามการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน การศึกษาในลักษณะมุ่งสรา้งนักเรียนชั้นน าที่มีกระบวนการตัดสินคุณค่า ให้
รางวลั และตีตรานกัเรียนจากความสามารถทางวิชาการแต่ขาดการพิจารณาถึงตน้ตอและเหตขุอง
ความสามารถเหล่านัน้ จึงท าใหก้ารศึกษาที่ผูค้นมุ่งหวังจะสรา้งความเท่าเทียมใหก้บัคนในสงัคม
กลับกลายเป็นการศึกษาที่มุ่งสรา้งความไม่เท่าเทียมมากกว่าเป็นการส่ง เสริมศักยภาพของ
นกัเรียน นอกจากนัน้การศกึษาที่มุ่งสรา้งนกัเรียนชัน้น ายงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งคนเก่งปอ้นใหก้บั
ระบบทุนนนิยม สรา้งเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับระบบทุนนิยม อย่างไรก็ดีหาก
โรงเรียนชัน้น าเหล่านี ้ไดร้บังบประมาณหรือเป็นโรงเรียนที่เกิดจากการลงทุนทางการศึกษาในรูป
ของเอกชนและค่าใชจ้่ายทางการศึกษาทัง้หมดนัน้มาจากเงินส่วนตวัของตวัผูเ้รียนเองก็นบัว่าเป็น
สิทธิที่ผู ้เรียนและโรงเรียนสามารถกระท าได้เพื่อความส าเร็จส่วนตน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
โรงเรียนชัน้น าเป็นโรงเรียนที่ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุจากรฐัที่ลงทนุและสะสมทนุต่าง ๆ มาดว้ย
ภาษีของประชาชนแต่ใหผ้ลตอบแทนที่เอือ้ประโยชนต่์อนักเรียนชั้นน าอย่างเห็นไดช้ัดและยังได้
สรา้งความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคมอีกดว้ย 

ประโยชนข์องการถือครองทุน 
นกัเรียนที่จะสามารถกา้วเป็นนกัเรียนชัน้น าไดน้ัน้จะตอ้งมีทุนทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ

และทุนทางวัฒนธรรมอยู่ในตัวของปัจเจกเป็นองค์ประกอบพื ้นฐานที่ส  าคัญ โดยมากแล้ว
ครอบครวัของนักเรียนชัน้น านัน้มักครอบครองทุนเศรษฐกิจและทุนวฒันธรรมในปริมาณที่สงูเป็น
ทนุเดิมอยู่แลว้ นกัเรียนชัน้น าจึงไดร้บัการส่งต่อทุนผ่านมาจากทางครอบครวั ทุนทางเศรษฐกิจนัน้
จะอยู่ในรูปแบบของเงินตรา ทรพัยส์มบติั หรือทรพัยส์ินอ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเป็นทุน
ชนิดอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างสะดวกง่ายดาย ส่วนทุนทางวฒันธรรมจะเป็นไปในลกัษณะที่ท าใหปั้จเจกผูท้ี่
ครอบครองทุนนัน้มีคุณค่ามีความสามารถมากกว่าคนอ่ืน ๆ เช่นสถานะ อาชีพของพ่อแม่ ระดับ
การศึกษา ทัง้ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวฒันธรรมนี ้จะเป็นสิ่งที่จดัต าแหน่งของปัจเจกภายใน
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สนาม โดยจดัใหน้กัเรียนที่ครอบครองทุนในระดบัสูงอยู่ในกลุ่มคนชัน้สงูหรือคนชัน้กลางระดบับน
ของสังคม ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มคนที่ด  ารงความไดเ้ปรียบในสงัคมอยู่แลว้และคนกลุ่มนีม้ักจะเลือก
ลงทุนทางดา้นการศึกษาเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนกลบัคืนมาที่มากยิ่งขึน้ท าใหร้ะยะห่างระหว่างชน
ชัน้นัน้ยิ่งกวา้งขึน้ไปอีก การมีทัง้ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวฒันธรรมในปริมาณมากนัน้จึงนับ
ได้ว่าเป็นอาวุธที่ส  าคัญในการสรา้งความแข็งแกร่งมั่นคงให้กับสถานะทางชนชั้นในสังคมของ
ปัจเจกถือครองทนุต่อไป  

ภายในโรงเรียนชัน้น าอนัเป็นสนามทางวฒันธรรมนัน้จะมีการจดัการกบันกัเรียนทุก
คนผูท้ี่ไดร้บัคัดเลือกใหเ้ขา้เรียนเพื่อสรา้งเสริมใหน้ักเรียนมีลกัษณะเป็นนักเรียนชัน้น าพรอ้มที่จะ
สรา้งประโยชน์ให้กับโรงเรียน โดยมีวิธีการเริ่มต้นตั้งแต่การจ าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ 
ถึงแมว้่าการคดัเลือกนักเรียนในโรงเรียนชัน้น านัน้จะท าใหไ้ดผู้เ้รียนที่มีความสามารถทางวิชาการ
สูงแลว้ แต่ปฏิเสธไม่ไดว้่านักเรียนทัง้หมดนัน้ยังมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความสามารถ
หรือความสนใจเป็นไปตามทุนและฮาบิทัสที่แต่ละคนครอบครอง การจ าแนกนักเรียนจึงมี
ความส าคัญในการจัดการเรียนใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงของโรงเรียนชั้นน าคือสรา้งนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศที่สุดใหไ้ด ้เครื่องมือในการใชจ้ าแนกนักเรียนนัน้ส่วนใหญ่ที่ถูกน ามาใชคื้อการสอบ 
หรือคะแนนเกรดเฉลี่ย การใชเ้ครื่องมือในการจ าแนกนีจ้ะท าใหเ้กิดการแบ่ง คดักรองนกัเรียนผูท้ี่มี
ความสามารถดีมากไวใ้นหอ้งเรียนหนึ่งดว้ยกนั นักเรียนที่มีความสามารถลดหลั่นรองลงมาจะถูก
น าไปไวอี้กหอ้งเรียนหนึ่ง ส่วนกลุ่มที่ไดค้ะแนนรัง้ทา้ยจะอยู่อีกกลุ่มหอ้งเรียนหนึ่ง โดยหากมอง
อย่างผิวเผินแลว้การแบ่งลกัษณะนีดู้เหมือนจะใชค้วามสามารถทางวิชาการความรูใ้นเนือ้หาวิชา
เป็นเกณฑใ์นการตดัสินจ าแนกแต่ความเป็นจริงแลว้ ระบบการสอบนีเ้ป็นการจ าแนกนักเรียนดว้ย
ทนุและฮาบิทสัที่แต่ละคนครอบครองสะสมไว ้ 

เมื่อไดจ้ าแนกแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุม่ต่าง ๆ แลว้ ระบบการศกึษาในโรงเรียนชัน้น า
จะจัดการฝึกฝนนักเรียนที่อยู่กลุ่มบนดว้ยเนือ้หาการเรียนการสอนที่มีความเขม้ขน้กว่าหลักสูตร
มาตรฐานทั่วไปและจดัใหม้ีระบบการทดสอบนกัเรียนกลุม่ดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ เพื่อวดัประเมิน
นักเรียนอยู่ตลอดเวลา ท าให้นักเรียนเกิดความต่ืนตัวทางการเรียนเนื่องจากหลังเสร็จสิ ้น
กระบวนการสอบและนักเรียนไดท้ราบผลคะแนนจากการสอบแลว้ ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ระหว่าง
คะแนนกับนักเรียนก่อใหเ้กิดการคิดสะทอ้นระหว่างตนเองกับโครงสรา้งภายในสนาม เนื่องดว้ย
คะแนนที่นักเรียนแต่ละคนได้รับมีผลต่อต าแหน่งของผู้เรียนในสนามรวมถึงให้รางวัลกับผู้ที่
สามารถท าคะแนนไดส้งูและลงโทษตีตรานกัเรียนที่ไดค้ะแนนต ่า เมื่อนกัเรียนไดร้บัรูถ้ึงคะแนนและ
ตีความคะแนนของตนที่ไดร้บัครุ่นคิดและตระหนกัถึงผลที่ไดจ้ากคะแนนจนเกิดเป็นปฏิบติัการของ
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นกัเรียนแต่ละคน ทัง้นีร้วมถึงจัดกลุ่มผูเ้รียนใหม่เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี กระบวนการเหล่านี ้
นอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นใหน้ักเรียนมีสมาธิกับเรื่องเรียนอยู่ตลอดแล้วยังเป็นการรกัษา
มาตรฐานใหก้บัโรงเรียนชัน้น าอีกดว้ย 

กลยุทธท์ีส่ร้างความได้เปรียบ 
กลยุทธอ์นัส าคญัของนกัเรียนและโรงเรียนชัน้น าคือการแปลงทนุจากทนุชนิดหนึ่งที่มี

ไปสู่ทุนชนิดอ่ืน ๆ เพื่อสรา้งผลประโยชนใ์หเ้กิดกบัผูค้รอบครอง  ทัง้นกัเรียนชัน้น าและโรงเรียนชัน้
น ามีชัน้เชิงในการใชก้ลยุทธเ์ปลี่ยนทุนที่ครอบครองเป็นความไดเ้ปรียบในสนามการศึกษาอยู่เสมอ 
ในสว่นของนกัเรียนชัน้น านัน้จากผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมดที่เรียนในโรงเรียนชัน้น านัน้พบว่าทกุคนเลือกใช้
ทุนทางเศรษฐกิจที่ตนเองครอบครองในระดบัสูงอยู่แล้วแปรเปลี่ยนเป็นความไดเ้ปรียบโดยการลง
เรียนพิเศษและกวดวิชา ความสามารถทางดา้นวิชาการและความรูท้ี่เพิ่มขึน้จากการเรียนพิเศษนี ้
ยิ่งท าให้ทุนทางวัฒนธรรมของนักเรียนในโรงเรียนชั้นน าที่มีอยู่ในระดับสูงแล้วเพิ่มสูงขึน้ไปอีก 
นับเป็นการใชก้ลยุทธ์ในการเปลี่ยนทุนทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนทุนทางวัฒนธรรมที่ไดผ้ลเป็น
อย่างดีทีเดียว นอกจากนั้นนักเรียนชั้นน ายังได้รบัการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมจากครอบครัว 
โดยเฉพาะการเลีย้งดูที่ปลูกฝังใหน้ักเรียนเริ่มอ่านหนังสือนอกเวลาทางดา้นเสริมทักษะวิชาการ
ตัง้แต่ยังเด็ก อาทินิทานภาษาอังกฤษ การต์ูนวิทยาศาสตร ์รวมถึงแนวทางการเลีย้งดูนักเรียนที่
เนน้สนบัสนนุการเรียนเป็นส าคญัก็ช่วยสง่เสรมิใหท้นุทางวฒันธรรมของผูเ้รียนเพิ่มขึน้ดว้ย 

อย่างไรก็ตามมิใช่แต่ผู้เรียนหรือบุคคลเท่านั้นที่มีการใช้ทุนประเภทต่าง ๆ แม้แต่
โรงเรียนชัน้น าซึ่งมีสถานะเป็นสถาบันก็มีการใชทุ้นและสะสมทุนเพื่อรบัเอาประโยชนห์รือสรา้ง
ความได้เปรียบให้กับโรงเรียนด้วยเช่นกัน โรงเรียนชั้นน านั้นนับเป็นสถานที่ที่ เป็นแหล่งรวม
ผูป้กครองที่มีทัง้ทุนทางเศรษฐกิจและทนุทางวฒันธรรมในระดบัสงู ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียน
ชั้นน ากับผู้ปกครองที่มีครูเป็นตัวกลางในการเชื่ อมประสานถ่ายโอนทุนยิ่งท าให้การใชทุ้นของ
โรงเรียนชั้นน าในส่วนที่ไดม้าจากผูป้กครองไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด จะเห็นไดจ้ากการส ารวจ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูป้กครองที่ตอ้งบนัทึกรายละเอียดประวติัส่วนตวัก่อนใหน้กัเรียนเขา้เรียน อาทิ 
รายได ้ประวติัการศึกษา อาชีพปัจจบุนั สิ่งเหลา่นีน้ัน้เป็นขัน้ตอนการในการส ารวจทุนของโรงเรียน
ชั้นน าเพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการดึงทุนมาใชต่้อไป กลยุทธ์ในการใชทุ้นของโรงเรียนชั้นน าจะ
แสดงใหเ้ห็นอยู่ในรูปของอภิสิทธิ์ของนักเรียนที่ไดร้บัเหนือกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น การ
ไดร้บัความสะดวกในการไปทัศนศึกษาในบริษัทหรือสถานที่ที่ไม่เปิดรบักลุ่มบุคคลจากภายนอก
มากนกั แต่ทุนวฒันธรรมจากผูป้กครองที่ส่วนใหญ่ท างานในสถานะสงูหรือที่มีเครือข่าย มีอ านาจ
หนา้ที่ในการสั่งการโดยตรงก็สามารถสนบัสนนุโรงเรียนดว้ยการอ านวยความสะดวกในเรื่องเหลา่นี ้
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ได ้การรวมกลุ่มของผูป้กครองในโรงเรียนชัน้น ายิ่งเป็นการสรา้งทุนเครือข่ายทางสงัคมใหม้ีความ
แข็งแกร่งเพิ่มขึน้ไปอีก กลุ่มผูป้กครองเครือข่ายนีจ้ะมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอนัน ามาซึ่งประโยชนแ์ละเป็นการสะสมทนุใหก้บัโรงเรียนชัน้น าเพิ่มขึน้อีกดว้ย 

กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเขา้เป็นนักเรียนชั้นน าโดยการจัดการทดสอบเพื่อวัด
ความสามารถทางวิชาการนัน้เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในระดบัพืน้ผิวที่แสดงใหส้งัคมเห็น
ถึงความโปร่งใสยุติธรรมจากการคดัเลือกโดยใชว้ิธีการท าขอ้สอบเขา้เรียน สะทอ้นความมีเหตผุล
ของระบบ (rational system) การศึกษาที่ก าเนิดมาในยุคแห่งความทันสมัยโดยใช้อ้างอิง
ความสามารถ (merit system) เป็นเกณฑใ์นการตดัสิน แต่อนัที่จริงแลว้ปรากฏการณด์งักล่าวเป็น
กระบวนการคดัเลือกนกัเรียนจากทุนที่ถกูซ่อนไวภ้ายใตป้รากฏการณด์งักลา่วอย่างแยบยล ในเมื่อ
เนื ้อหาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนนั้นเป็นข้อสอบที่ ค่อนข้างมีความยากกว่า
มาตรฐานทั่วไปมากและมักเกินเนือ้หาที่สอนในหอ้งเรียน ดังนัน้โอกาสที่นักเรียนที่ไม่ไดล้งเรียน
กวดวิชาแลว้จะสอบคัดเลือกไดน้ัน้จึงแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย นักเรียนที่ท าขอ้สอบไดค้ะแนนสูง
หรือสอบเขา้ไดน้ัน้จึงมกัมาจากการใชก้ลยุทธใ์นการเปลี่ยนทนุทางเศรษฐกิจที่นกัเรียนครอบครอง
เป็นความได้เปรียบด้วยการติวสอบกวดวิชา เรียนพิเศษ รวมถึงมีครอบครัวที่คอยชี ้แนะและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู ้วางแผนดา้นการศึกษาใหก้ารสนับสนุนอยู่  เตรียมความ
พรอ้มให้ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน การเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นน าได้จึงไม่ได้เกิดจากบริบทด้าน
การศึกษาที่มาจากความรูภ้ายในโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการคัดเลือกคนเก่ง
โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกเป็นการสะสมทนุทางเศรษฐกิจและทนุทางวฒันธรรมของนกัเรียน  

ผลต่อนักเรียนผู้แพ้พ่าย 
ความไม่เท่าเทียมกนัที่ระบบการศึกษาแบบมุ่งสรา้งผูช้นะไดก้่อร่างสรา้งไว้ ไดส้่งผล

ถึงนักเรียนคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในสนามของโรงเรียนชัน้น าดว้ย โดยโรงเรียนชัน้น าส่วนใหญ่นั้นจะ
เป็นโรงเรียนในกลุ่มเนน้การเรียนในสายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรเ์ป็นหลกัท าใหทุ้นของ
โรงเรียนนกัเรียนชั้นน านัน้มกัจะมีความโนม้เอียงไปสู่ผูท้ี่มีความสามารถในสายวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตรม์ากกว่าสายวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งความไม่เท่าเทียมระหว่างสายวิชาในระบบการศึกษา
ของไทยนี ้เป็นผลมาจากนโยบายทางด้านการศึกษาของรฐัที่ได้ล  าดับความส าคัญให้กับวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรเ์หนือกว่าศาสตรว์ิชาอ่ืน ๆ ทั่วไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการพัฒนา
อตุสาหกรรม เทคโนโลยี ที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของรฐัที่
วางไว ้ดังจะเห็นไดจ้ากระบบการศึกษาที่เนน้การแข่งขันนี ้ผูท้ี่มีความสามารถทางดา้นการเรียน
วิทยาศาสตรห์รือคณิตศาสตรม์ักได้รับการยกย่องมากกว่าคนที่มีความสามารถในด้านอ่ืน ๆ 
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รวมถึงอาชีพที่ใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสงัคมสงูก็มกัจะสงวนไวส้  าหรบัผูท้ี่มีผลการเรียนดี
เท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ความเขม้ขน้ของเนือ้หาในวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องโรงเรียน
ชั้นน าจะมีความยากมากกว่าโรงเรียนทั่วไป ส่งผลใหเ้กิดความยากล าบากในการเรียนและท า
ความเขา้ใจกับเนือ้หาของสองวิชานี ้รวมถึงการสอบที่เป็นปัญหาประจ าตัวของนักเรียนผูท้ี่ไม่มี 
ฮาบิทัสสอดคลอ้งกับการเรียนทางดา้นวิทย-์คณิต ยิ่งกว่านั้นภายในโรงเรียนที่มักจะมีโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนระดับบน เช่นการน านักเรียนที่เรียนเก่งมากมีผลการเรียนดีในวิชา
ต่าง ๆ มาเขา้รบัการฝึกฝนจากอาจารยพ์ิเศษ แต่ในวิชาต่าง ๆ นัน้ก็เห็นจะมีแต่ความสามารถทาง
สาย คณิต ฟิสิกส ์ชีวะ เคมี ซึ่งก็เป็นวิชาในกลุ่มสาระคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรแ์ทบทั้งนั้น 
นอกจากนั้นทัศนคติของนักเรียนชั้นน ายังสะท้อนได้ให้เห็นถึงแนวคิดว่าหากต้องการประสบ
ความส าเร็จในการเรียนต่อหรือในการประกอบอาชีพแลว้นัน้ การเลือกเรียนในสายวิทย์-คณิตนัน้
จะใหภ้าษีที่ดีกว่าในแง่ของผลตอบแทนและสถานะทางสงัคม โรงเรียนชัน้น าจึงเป็นโรงเรียนที่เอือ้
ประโยชนใ์หก้บันกัเรียนที่มีความสามารถทางดา้นสายการเรียนวิทย์-คณิตมากกว่าอย่างเห็นไดช้ดั 
และอาจท าใหล้ะเลยในการดูแลสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่เรียนอยู่ในสายการเรียนอ่ืน จน
อาจกล่าวไดว้่าสนามของโรงเรียนชัน้น าเป็นสนามที่สงวนไวส้  าหรบัผูเ้รียนที่มีความสามารถและ
ถนดัทางการเรียนในสายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรเ์ท่านัน้ ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างไปจากนีถู้กผลกัใหเ้ป็นผูพ้่ายแพใ้นระบบการศึกษาไปโดยปริยาย เนื่องดว้ยผลประโยชน์
จากระบบการศึกษานัน้ตกอยู่ในมือของนกัเรียนที่มีความสามารถอยู่ในระดบับนเป็นส่วนใหญ่และ
ไม่สามารถกระจายไปยงัผูเ้รียนกลุม่อื่น ๆ อย่างเท่าเทียม   

ความพ่ายแพข้องผูเ้รียนนีอ้าจถกูมองว่ามาจากการไรค้วามสามารถทางดา้นวิขาการ
แต่ความจริงผูแ้พใ้นระบบการศึกษาหาเป็นเช่นนัน้ไม่ ภายใตก้ฎกติกาต่าง ๆ ในระบบการศึกษาที่
ออกแบบใหผู้เ้รียนมีการแข่งขันอย่างเขม้ขน้และวัดผลจากการแข่งขันที่ปลายทางคือคะแนนใน
การท าขอ้สอบและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แต่สิ่งเหล่านีไ้ม่ไดม้าจากความสามารถของผูเ้รียนแต่
เพียงถ่ายเดียว หากแต่ยังมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ก่อใหเ้กิดผลทางดา้นการเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุน
ชนิดต่าง ๆ ของผูเ้รียนที่แต่ละคนมีติดตัวมาไม่เท่ากนั อีกทัง้ฮาบิทัสของผูเ้รียนแต่ละคนก็มีความ
หลากหลายเกินกว่าจะวัดความสามารถจากดา้นวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ รวมถึงกฎกติกา
ภายในสนามของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามของโรงเรียนชั้นน าที่เอือ้ประโยชนใ์หก้ับ
ผูเ้รียนระดับบนเป็นอย่างมาก ดว้ยเหตุนีร้ะบบการศึกษาจึงไม่ไดว้ดัและประเมินผลนักเรียนจาก
ความสามารถอย่างแทจ้รงิและอย่างยุติธรรมหากแต่เก่ียวขอ้งกบับรบิทอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อและท าให้
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นักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามเจตจ านงของระบบการศึกษาถูกท าให้เป็นผูท้ี่แพ้พ่ายจาก
ระบบการศกึษาในที่สดุ 

การสรา้งความเป็นสดุยอดของนกัเรียนชัน้น ามกัเป็นเป้าหมายของโรงเรียนในระบบ
การศึกษา ระบบการศึกษาที่ถูกออกแบบใหเ้นน้การแข่งขนัแบบแพค้ดัออกและใหป้ระโยชนก์ับผู้
ชนะนัน้ดเูหมือนจะส่งผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบของโรงเรียนชัน้น าและผูเ้รียนระดบับนในโรงเรียน
ชัน้น าที่มีฮาบิทสัเหมาะแก่การแข่งขนัเป็นพิเศษ เนื่องดว้ยโรงเรียนชัน้น าไดท้ าการคดัเลือกนกัเรียน
ระดบับนที่อยู่หวัแถวไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โรงเรียนชัน้น าจึงมีความพรอ้มในการส่งนกัเรียนเขา้แข่งขัน
ในเวทีการประลองความสามารถทางวิชาการค่อนขา้งสูง ผลของความส าเร็จจากการที่นักเรียน
ไดร้บัรางวัลหรือเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติเป็นสิ่งที่สรา้งชื่อเสียง
เพิ่มขึน้ใหก้บัโรงเรียนและท าใหส้งัคมยงัคงความเชื่อมั่นของการจดัการศกึษาในโรงเรียนชัน้น ามาก
ยิ่งขึน้ เหล่านี ้นั้นเป็นประโยชน์ในการสะสมทุนทางวัฒนธรรมให้กับโรงเรียนเพิ่มขึน้ต่อไปอีก 
นอกเหนือจากการแข่งขันระหว่างนักเรียนชัน้น าดว้ยกันเองแลว้การสะสมทุนทางวัฒนธรรมของ
โรงเรียนชัน้น ายงัอยู่ในรูปแบบของเครือข่ายทางวิชาการระหว่างโรงเรียนชัน้น าดว้ยกนัอีกดว้ย โดย
การที่โรงเรียนชั้นน ามักสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียนชั้นน าด้วยการจัดงานนิทรรศการด้าน
วิชาการ หรือมีการแลกเปลี่ยนความรูท้างด้านวิชาการของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนชั้นน าในช่วง
ระยะเวลาสัน้ ๆ ผ่านกิจการรมเขา้ค่ายหรือโครงการอ่ืน ๆ เหล่านีล้ว้นเป็นการแสดงศกัยภาพของ
โรงเรียนชัน้น าและแสดงใหส้งัคมเห็นทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนชัน้น าแต่ละโรงเรียนอีกดว้ย 

กระบวนการสรา้งนักเรียนชัน้น าเป็นขัน้ตอนกระบวนการที่เกิดขึน้ภายในโรงเรียนที่
ยิ่งตอกย า้ความไม่เท่าเทียมในสงัคมอย่างชดัเจน หลงัจากที่โรงเรียนไดค้ดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียน
แลว้ ระบบการศึกษาภายในโรงเรียนจะท าการคดัแยกจ าแนกนกัเรียนออกเป็นประเภทต่าง ๆ แลว้
น านักเรียนที่มีความสามารถระดับบนสุดไปต่อยอดเข้าโครงการจ าพวกเสริมสรา้งพัฒนา
ความสามารถทางด้านวิชาการ แต่การสรา้งความเป็นอัจฉริยภาพให้กับนักเรียนหรือเพื่อส่ง
นกัเรียนเขา้แข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืน ๆ นัน้ประกอบดว้ยเหตุผลหลกัเพื่อเพิ่มพูนความสามารถให้กับ
กลุ่มนกัเรียนระดบับนใหม้ีความสามารถมากยิ่งขึน้ การเพิ่มความสามารถต่อยอดใหก้บันกัเรียนที่
มีความสามารถอยู่แลว้นัน้ เป็นการเพิ่มเสริมทุนใหก้บันกัเรียนที่มีทุนในปริมาณมากอยู่แลว้ใหสู้ง
ยิ่งขึน้ไปอีก ทรพัยากรและทุนของโรงเรียนถูกเนน้เพื่อไปสรา้งเสริมทุนใหก้ับนักเรียนเพียงแค่บาง
กลุ่ม ในขณะที่นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ นั้นไดร้บัการส่งเสริมจากโรงเรียนเพียงน้อยนิด ปรากฏการณ์
ดงักล่าวเป็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึน้กบัระบบการศึกษาของไทย เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่นัน้
ไม่ไดม้ีการกระจายทุนใหก้บันกัเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม แต่ให้เฉพาะผูเ้รียนที่มีแนวโนม้พอที่จะ
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ท าประโยชนห์รือสรา้งชื่อเสียงใหก้ับโรงเรียนไดเ้ท่านัน้ การศึกษาในโรงเรียนชัน้น าจึงไม่ต่างจาก
การลงทุนเพื่อใหโ้รงเรียนไดร้บัทุนทางวฒันธรรมกลบัมาเป็นผลตอบแทน ปรากฏการณ์นีจ้ึงเป็น
การใช้กลยุทธ์ในการแปลงทุนทางเศรษฐกิจของโรงเรียนเปลี่ยนเป็นทุนวัฒนธรรมและทุน
สญัลกัษณ์เพื่อคงความไดเ้ปรียบของนักเรียนและโรงเรียนชัน้น าไว ้ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงยิ่ง
ตอกย า้ความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึน้ในสงัคมอันเป็นผลมาจากกระบวนการสรา้งนักเรียนชั้นน าใน
ระบบการศกึษา 

ทางเลือกในการสร้างความเท่าเทยีมทางการศึกษา 
ดว้ยเหตผุลที่ว่างานวิจยัชิน้นีพ้ยายามอย่างยิ่งที่จะน าเสนอความไม่เท่าเทียมกนัในระบบ

การศึกษาเพื่อผลักดันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ก่อให้เกิดการศึกษาที่สนับสนุนความเท่าเทียมเสมอภาคต่อไป ผูว้ิจัยมีแนวคิดที่จะน าเสนอใน
ประเด็นที่มีความแตกต่างออกไป โดยพยายามสื่อให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึน้ภายใน
สนามของโรงเรียนชั้นน าอันเป็นความไม่เท่าเทียมในอีกมิติหนึ่งที่หลาย ๆ คนในสังคมหรือ
หน่วยงานรัฐไม่เคยฉุกคิดหรือมองข้ามไปเนื่องด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ปรกติสุขในสังคม รวม
ทัง้หลายภาคสว่นยงัไดม้ีแนวคิดที่จะส่งเสริมเพิ่มปริมาณโรงเรียนที่มีลกัษณะคลา้ยกบัโรงเรียนชัน้
น าใหม้ากขึน้ไปอีกมากกว่าจะเป็นแนวคิดที่จะยกระดบัคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในระบบให้
มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน  นอกจากนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทาง
การศึกษานัน้จึงยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากการแกปั้ญหาที่ผ่านมา นโยบายของ
รฐัมีลกัษณะมุ่งเนน้ไปที่การขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้บันกัเรียนในชนบทหรือนกัเรียนยากจน 
การเพิ่มตวัเลขนกัเรียนเขา้รบัการศึกษาในระบบและการลดปริมาณนกัเรียนลาออกหรือหยุดเรียน
กลางคนั วิธีการดงักลา่วนัน้เป็นเพียงการเพียรพยายามแกปั้ญหาความเสมอภาคทางการศกึษาให้
เกิดขึน้ภายในระบบโรงเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ในมุมมองของผู้วิจัยนั้นต้องการที่จะ
น าเสนอการมองปัญหาอย่างรอบด้านจึงมีความส าคัญยิ่งที่จะต้องค านึงถึงเรื่องการยกระดับ
ครอบครวัใหม้ีคณุภาพและศกัยภาพดว้ยเนื่องจากครอบครวันบัเป็นสถาบนัที่มีความส าคญัในการ
ถ่ายทอดฮาบิทัสปฐมภูมิและทุนทางวฒันธรรมใหก้บัเด็กผูท้ี่อยู่ในวยัเรียน หากไดร้บัการปลูกฝัง 
ความคิด การเลีย้งดแูละสนบัสนนุอย่างเต็มที่แลว้ก็จะมีสว่นช่วยในการปรบัฮาบิทสัของผูเ้รียนและ
ทุนใหม้ีความสอดคลอ้งกับระบบการศึกษาได ้นอกจากนั้นนโยบายจากรฐัควรมีการส่งเสริมให้
ครอบครวัทุกครอบครวันัน้มีทุนในปริมาณที่ใกลเ้คียงกันไม่แตกต่างกันมากอย่างเช่นที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบัน หรืออีกนัยหนึ่งหากเรายอมรบัว่าครอบครวัแต่ละครอบครวัย่อมมีพืน้ฐานการเขา้ถึงทุน
ต่าง ๆ ไม่เท่ากนั ท าใหฮ้าบิทสัของเด็กในสงัคมแต่ละคนมีไม่เท่ากนั ก็ควรที่จะถึงเวลาแลว้ซึ่งระบบ
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การศึกษาจะยกเลิกการใชเ้กณฑใ์นการวัดความสามารถทางวิชาการมาเป็นเครื่องมือตัดสินหรือ
ตอบแทนนักเรียน ระบบการศึกษาก็ควรจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอ  /การเรียนรูท้ี่แตกต่างน

นากหลายของการครอบครองทุสอดคล้องกับความหล ฮาบิทัสที่สามารถท าให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จทางการศึกษาไดอ้ย่างภาคภูมิเท่าเทียมกนั เช่นนีค้วามหวงัที่จะเห็นความเท่าเทียมใน
ระบบการศกึษาจึงจะเขา้ใกลค้วามเป็นจรงิมากขึน้ 

ภายใตม้โนทศันเ์รื่อง ทุนและสนามของบูดิเยอรน์ัน้ โรงเรียนชัน้น าจัดเป็นสถาบนัที่มีทุน
ต่าง ๆ ในระดบัสงูและอยู่ในต าแหน่งที่มีความไดเ้ปรียบเป็นอย่างยิ่งในสนามการศึกษา ซึ่งเป็นผล
ท าใหโ้รงเรียนชัน้น านีไ้ดม้ีทางเลือกในการใชก้ลยุทธอ์นัหลากหลายเพื่อการสะสมเพิ่มทนุก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละความไดเ้ปรียบในสนามการศึกษา แต่ในขณะที่โรงเรียนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะโรงเรียน
ชนบทต่างจังหวัดนั้นไม่ไดม้ีทุนมากมายอย่างเช่นโรงเรียนชั้นน า อันเป็นขอ้จ ากัดในการพัฒนา
ผูเ้รียน ค าถามที่ผู ้วิจัยคิดว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือโรงเรียนเหล่านีม้ีวิธีการบริหารจัดการหรือ
เลือกใชทุ้นอย่างไรเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุกับโรงเรียน หรือมีการใชทุ้นอ่ืน ๆ เช่น ทุนชุมชน ทุน
เครือข่ายทอ้งถิ่น เหลา่นีถ้กูใชอ้ย่างไรเพื่อต่อรองกบัระบบการศกึษาแบบเนน้การแข่งขนัในปัจจบุนั  

อีกหนึ่งปรากฏการณท์ี่ผูว้ิจยัพบในโรงเรียนชัน้น าก็คือความยากล าบากในการปรบัตวัเขา้
กับระบบโรงเรียนของนักเรียนทั่วไป เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนั้นไม่ได้มีความสามารถ
ทางดา้นวิชาการมากนกัเมื่อเทียบกบันกัเรียนชัน้น า ประกอบกบัเนือ้หาการเรียนในระดบัสงูขึน้ก็ย่ิง
ทวีความยากเพิ่มมากขึน้ ถึงแมว้่านกัเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มชัน้น านีจ้ะสามารถผ่านการคัดเลือกเขา้มา
อยู่ในสนามการศึกษาเดียวกบันกัเรียนชัน้น าไดแ้ต่ดว้ยความที่ปรมิาณทุนและฮาบิทสัของนกัเรียน
อาจจะมีสั่งสมในปริมาณที่ไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนตอ้งการ จึงเป็นผลท าใหน้กัเรียนกลุ่มดงักล่าว
นัน้ประสบปัญหาในการตอ้งปรบัตวัเป็นอย่างมากใหเ้ขา้กบัระบบการศกึษา หรืออย่างเลวรา้ยที่สดุ
ก็คือเป็นผูท้ี่ถูกทิง้จากระบบการศึกษาในโรงเรียน ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าระบบการศึกษาที่ดีควรมี
การรองรบันกัเรียนที่มีฮาบิทสัที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอส าหรบัตอบสนองนกัเรียนที่มี
ความสามารถหลากหลาย และเป็นระบบที่สามารถรองรบัฮาบิทัสนักเรียนไดทุ้กประเภท เนน้ให้
ความส าคัญและความท่าเทียมกับนักเรียนทุกกลุ่ม นอกจากนัน้การแข่งขันในระบบการศึกษาที่
หลอกคนในสงัคมว่ามีความยุติธรรมเป็นการวดัความสามารถของผูเ้รียนดว้ยความมานะอตุสาหะ
ทางการเรียนผูเ้รียนทุกคนใหม้ีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการไดร้บัผลตอบแทนจากความสามารถ
ของตนเอง แต่แทจ้รงิแลว้ระบบการศึกษาไทยกลบัใหผ้ลตอบแทนกบัผูท้ี่มีปริมาณทนุสงูอยู่แลว้ซึ่ง
ก็คือคนที่อยู่ระดับแนวหน้าของสังคมคือผู้ที่นั่ งเรียนอยู่ในโรงเรียนชั้นน านั่นเอง ดังนั้นระบบ



  104 

การศึกษาก็ควรที่จะเสนอทางเลือกในการเขา้เรียนโรงเรียนแบบอ่ืน ๆ ในแบบที่ไม่ใช่ฮาบิทัสตาม
แบบฉบบัของโรงเรียนชัน้น าท่ีมีอภิสิทธิ์และสถานะสงูกว่าโรงเรียนทั่วไป   

อีกหนึ่งประเด็นที่ผูว้ิจยัตัง้ขอ้สงัเกตหลงัจากไดส้มัภาษณผ์ูท้ี่ใหข้อ้มลูในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยั
ได้ตั้งค าถามถึงความไม่ เท่าเทียมที่ เกิดขึน้ในโรงเรียนชั้นน า ในเมื่อนั กเรียนชั้นน าเป็นผู้ที่
ครอบครองทุนต่าง ๆ ในระดับที่สูงนัน้ และครูผูส้อนนัน้ตอ้งมีปฏิสมัพันธเ์ก่ียวขอ้งกับนักเรียนอยู่
เสมอ ค าถามที่ผูว้ิจยัจะชีช้วนใหน้ักวิจยัท่านอ่ืนเกิดความสนใจในการคน้หาค าตอบก็คือ ครูจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไร ในเมื่อการปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับครูนั้นเป็นปฏิสัมพันธ์อันผ่านทุนที่นักเรียนครอบครอง รวมถึงอุดมการณ์ของระบบ
การศึกษาแบบแข่งขนัที่เนน้การสรา้งและพฒันาผูเ้รียนใหก้ลายเป็นนกัเรียนชัน้น าเป็นส าคญั อีก
ทัง้ต าแหน่งของนกัเรียนแต่ละคนก็ไม่เท่าเทียมกนัและผูเ้รียนที่อยู่ในระดบับนนัน้ดเูหมือนจะสรา้ง
ประโยชนใ์หก้บัโรงเรียนไดม้ากกว่า เหล่านีน้ัน้ลว้นมีส่วนท าใหก้ารดูแลนกัเรียนหรือการปฏิบติัต่อ
นกัเรียนเป็นไปดว้ยความเท่าเทียมกนัหรือไม่ 

นอกเหนือจากประเด็นที่ผูว้ิจยัไดร้ายงานในงานวิจัยชิน้นีแ้ลว้ นกัวิจยัท่านอ่ืน ๆ ที่สนใจ
ประเด็นการศกึษายงัสามารถน ามโนทศันท์ี่ตนเองสนใจเพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจยัจากสิ่งที่ผูว้ิจยั
ศกึษาไดด้งัประเด็นต่อไปนี ้ภายในสนามการศึกษานัน้มีกระบวนการสรา้งนกัเรียนชัน้น าอนัเขม้ขน้ 
นักเรียนชั้นน านั้นถึงแม้จะเป็นผู้ที่ ได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างยิ่งจากโรงเรียนชั้นน า แต่ใน
ขณะเดียวกนันกัเรียนชัน้น าก็เป็นผูท้ี่ถูกกระท าจากระบบการศึกษาของโรงเรียนชัน้น าดว้ยเช่นกัน 
การจะก้าวเป็นนักเรียนชั้นน านั้นต้องมีการฝึกฝนอย่างหนักด้วยจากเนื ้อหาการเรียนที่
นอกเหนือจากหลักสูตร หรือการเตรียมตัวเพื่อท าการแข่งขันทางดา้นวิชาการต่าง ๆ รวมถึงการ
เรียนกวดวิชาเพื่อสอบขา้มหาวิทยาลยัเหล่านีล้ว้นส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความกดดัน ความเครียดที่
ตอ้งแบกรบัความคาดหวังจากโรงเรียนและครอบครวัไว ้เหล่านนีน้ั้นจึงอาจนับได้ว่าเป็นความ
รุนแรงที่ซ่อนเรน้ในโรงเรียนชัน้น า ดงันัน้ผูว้ิจยัท่านอ่ืนจึงอาจสนใจศกึษาประเด็นในเรื่องของความ
รุนแรงที่เกิดขึน้กับนักเรียนชัน้น า อันเป็นผลท าใหผู้เ้รียนไม่มีความสุขทางเรียน เพื่อช่วยสะทอ้น
และเป็นกระบอกเสียงใหก้บันกัเรียนที่ถูกกระท า รวมถึงชีใ้หเ้ห็นถึงผลของความรุนแรงที่กระท ากบั
นกัเรียนทางออ้ม นอกเหนือจากนัน้ผูว้ิจยัท่านอ่ืน ๆ อาจจะเริ่มตัง้ค าถามที่ต่อเนื่องจากงานวิจยันี ้
ว่า ในเมื่อระบบการศึกษาของไทยนัน้เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งสรา้งนักเรียนชัน้น ามาโดยตลอด 
ก่อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมแลว้เหตุใดเล่าอุดมการณ์การศึกษาเช่นนีย้ังด ารงอยู่ใน
สงัคมไทยอย่างไม่เปลี่ยนแปลง หรือประเด็นค าถามที่ว่า สงัคมจะปรบัเปลี่ยนโรงเรียนชัน้น าไปใน
ทิศทางใดอันจะไม่ก่อใหเ้กิดการกีดกัน(exclude)นักเรียนคนอ่ืน ๆ ในระบบการศึกษา ผูว้ิจัยหวัง
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เป็นอย่างยิ่งว่าขอ้เสนอแนะและการตัง้ค าถามต่อสิ่งที่ด  ารงอยู่ในสงัคมมาอย่างยาวนานจะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ในสังคมใหม้ีความเท่าเทียมกัน อันเป็นการ
ช่วยกนัสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กิดการศกึษาแห่งความเสมอภาคต่อไป 

ตัวตนของผู้วิจัย 
จากการศึกษาปฏิบติัการสรา้งนกัเรียนชัน้น าในระบบการศึกษาไทยในครัง้นี ้ท าใหผู้ว้ิจยั

ไดย้อ้นกลบัมามองตนเองในวยัเด็กถึงภมูิหลงัดา้นการศึกษาที่ผูว้ิจยัเป็นเพียงนกัเรียนธรรมดาที่ได้
เขา้รบัการศกึษาในโรงเรียนใกลบ้า้นเขตปรมิณฑล ซึ่งครอบครวัของผูว้ิจยัไม่ไดท้นุทางเศรษฐกิจใน
ปริมาณที่สงูมากนกั ครอบครวัมีสถานะทางเศรษฐกิจปานกลางและไม่มีกลยุทธว์ิธีที่จะแปลงทุน
เศรษฐกิจที่มีเพื่อน าไปสูค่วามส าเรจ็ทางการศึกษาได ้อย่างไรก็ดีครอบครวัของผูว้ิจยันัน้ยงัมีก าลงั
พอที่จะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนในโรงเรียนได้พอสมควร ด้วยการที่มีคุณพ่อและคุณแม่
ท างานรบัราชการ จึงท าใหม้ีความรูแ้ละเวลาในการดูแลเรื่องการเรียนของผู้วิจัย การเรียนของ
ผูว้ิจัยในวัยเด็กจึงอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดีโดยตลอด อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าผูว้ิจัยจะไม่มี
ปัญหาทางดา้นการเรียนมากนัก แต่ก็มีหลายครัง้ที่ผู ้วิจัยไดพ้ยายามสอบเขา้โรงเรียนชั้นน าใน
กรุงเทพแต่ดว้ยความที่ผูว้ิจยัไม่เคยไดเ้ขา้เรียนกวดวิชา อาศยัเพียงแต่ความรูเ้พียงในหอ้งเรียนและ
การทบทวนบทเรียนดว้ยตนเองท าใหไ้ม่ทราบทัง้แนวขอ้สอบและเทคนิคในการท าขอ้งสอบ จึงไม่
สามารถสอบเขา้โรงเรียนมีชื่อได้ ผูว้ิจัยจึงพิจารณาตวัเองว่าไม่ไดอ้ยู่ในสถานะที่มีความใกลเ้คียง
กบันกัเรียนชัน้น าเลย แต่เมื่อผูว้ิจยัไดศ้กึษางานวิจัยนีก้็พบว่า ถึงไดพ้บว่าแมค้รอบครวัจะดแูลคอย
สั่งสอนเรื่องวิชาการแต่ผูว้ิจัยในวยัเด็กไม่เคยเรียนรูว้ิธีการใชก้ลยุทธใ์นการเปลี่ยนทุนชนิดต่าง ๆ 
เป็นความไดเ้ปรียบเลยจึงท าใหผู้ว้ิจัยไม่สามารถพัฒนาต าแหน่งของตัวเองใหเ้ขา้ไปสู่สนามของ
นกัเรียนชัน้น าได ้ 

เมื่อครัง้เขา้สู่วัยท างานผูว้ิจัยไดม้ีโอกาสท างานโดยเป็นครูที่สอนในโรงเรียนชั้นน าแห่ง
หนึ่งที่ กรุงเทพมหานคร อยู่นานถึง 8 ปีจนถึงปัจจุบนั ท าใหผู้ว้ิจยัมีโอกาสไดส้งัเกตและมีส่วนร่วม
ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ทั้งในบริบทของผูเ้รียน นักเรียนชั้นน า ครูผูส้อน รวมถึงผูม้ีส่ วน
เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง นโยบายในการบรหิารของโรงเรียน คงจะไม่ผิดนกัหากจะนบัไดว้่า
ผูว้ิจยัเป็นผูท้ี่คลกุคลีและจุ่มตวัในสนามทางวฒันธรรมของโรงเรียนชัน้น าเป็นเวลานานพอสมควร 
จึงมีความเข้าใจสนามของโรงเรียนชั้นน าและตัวแสดงที่อยู่ภายในเป็นอย่างดี ผู้วิจั ยได้เพียร
พยายามหาค าตอบว่าท าไมนักเรียนชัน้น าในโรงเรียนนัน้ถึงมีความสามารถทางการเรียนสูงเมื่อ
เทียบกับตัวผูว้ิจัยเองในสมัยที่อายุเท่า ๆ กัน เมื่อไดศ้ึกษางานวิจัยครัง้นีท้  าใหผู้ว้ิจัยไดย้อ้นมอง
ตนเองว่าเมื่อก่อนผู้วิจัยมักคิดว่าตนเองเป็นนักเรียนธรรมดาทั่ วไปนั้นเป็นผลมาจากความ
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ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีไม่สูดี้นกัรวมถึงลกัษณะนิสยัท่ีไม่กลา้แสดงออกในหอ้งเรียนแต่หลงัจาก
การศึกษางานนี ้ท าให้ผู ้วิจัยได้เข้าใจอย่างชัดแจ้งถึงความจริงที่ผู ้วิจัยไม่ได้เป็นผู้ประสบ
ความส าเร็จในสนามทางการศึกษานั้นเป็นผลมาจากปริมาณทุนและฮาบิทัสของผู้วิจัยเองที่ 
ไม่สอดคลอ้งกับระบบการศึกษา รวมถึงเหตทุี่ไม่สามารถสอบคัดเลือกเขา้โรงเรียนต่าง ๆ ไดก้็เป็น
ผลมาจากการที่ไม่รูจ้ักกลยุทธ์ในการแปลงทุนที่มีให้เป็นความไดเ้ปรียบในสนามการศึกษาได ้
อย่างไรก็ดีเมื่อไดท้ างานวิจัยนีส้่งผลใหผู้ว้ิจัยเกิดความเขา้ใจตนเองมากยิ่งขึน้อันน าไปสู่การกา้ว
ผ่านชุดความคิดในเรื่องของการตีตราตนเองว่าเป็นผู้ที่ล้มเหลวทางการศึกษา และปลดปล่อย
ตนเองใหห้ลดุพน้จากกระบวนการวดัความสามารถดว้ยเกณฑท์างวิชาการในโรงเรียนของผูเ้รียนที่
ตอกตรึงความคิดของผูว้ิจัยตลอดมา การปลดปล่อยนีไ้ดน้ าผูว้ิจัยไปสู่มุมมองใหม่ที่มีต่อตนเอง
และนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ไม่ไดม้ีทุนและฮาบิทัสที่สอดคลอ้งกับสนามการศึกษา 
นอกจากผูว้ิจัยจะเขา้ใจถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนกลุ่มนีม้ากขึน้แลว้ ผูว้ิจัยยัง ได้
ปรบัเปลี่ยนตนเองในเรื่องการสอนนักเรียนโดยให้ความใส่ใจกับนักเรียนที่ถูกกระท าจากระบบจน
กลายเป็นผูท้ี่อ่อนดอ้ยทางการศึกษามากขึน้ดว้ยและไดพ้ยายามแลกเปลี่ยนความคิดกับนกัเรียน
กลุ่มนีช้ีใ้ห้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในด้านอ่ืน ๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาต าแหน่งของ
ตนเองในสนามการศึกษา รวมถึงแนะน าแนวทางให้นักเรียนรูจ้ักวิธีเพิ่มเติมทุนเพื่อใหผู้เ้รียนมี
ความสขุและมีแนวโนม้ในการประสบความส าเร็จในสนามการศึกษามากขึน้โดยที่ไม่ไดย้ึดโยงกับ
ความส าเรจ็ที่วดัจากความสามารถทางวิชาการเพียงอย่างเดียว 

ข้อเสนอแนะ 
จากงานวิจยัปฏิบติัการสรา้งนกัเรียนชัน้น าในระบบการศึกษาไทยนีท้  าใหส้ะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงประเด็นในเรื่องความไม่เสมอภาคทางศึกษา หากสงัคมหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะภาครฐั
มีความต้องการที่จะสรา้งความเท่าเทียมให้เกิดขึน้กับระบบทางการศึกษาแล้ว การพิจารณา
แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจให้กับนักเรียนหรือโรงเรียนเรียนเพียงอย่างเดียว อาทิ  
การใหทุ้นการศึกษาแก่นักเรียนยากจน แจกทุนอาหารกลางวัน การสรา้งอาคารเรียนเหล่านีน้ั้น  
ไม่อาจสามารถสรา้งใหเ้กิดความเท่าเทียมไดเ้ลย เนื่องจากทุนที่ส่งผลท าให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างนักเรียนนัน้ไม่ไดม้ีแค่ทุนทางเศรษฐกิจเพียงประเภทเดียว ดังนัน้รฐัหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง
ควรสง่เสรมิทุนประเภทต่าง ๆ ใหก้บันกัเรียนดว้ยไปพรอ้มกนัดว้ย เช่น ทนุทางวฒันธรรมที่สามารถ
เพิ่มพนูไดจ้ากการใหค้วามรูก้บัพ่อแม่ในการดแูลสั่งสอนนกัเรียนตัง้แต่ยงัเล็ก ทนุเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียนในชุมชนที่ท าใหโ้รงเรียนชุมชนมีการแลกเปลี่ยนทรพัยากรร่วมกัน เหล่านีน้ั้นจะช่วยให้
ระบบการศกึษามีความเสมอภาคยิ่งขึน้ 
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ระบบการแข่งขันทางการศึกษาไดก้่อใหเ้กิดโรงเรียนชัน้น าประเภทอ่ืน ๆ ในสังคมมาก
ยิ่งขึน้ เช่น โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนที่ไดร้บัเงินอุดหนุนจากบริษัทเอกชนรายใหญ่ โรงเรียนเนน้
คณุธรรม ถึงแมว้่าบางโรงเรียนเหล่านีจ้ะถูกจดัตัง้โดยมีวตัถุประสงคไ์ม่ไดเ้ป็นไปตามเจตจ านงของ
รฐัที่ตัง้ไว ้ท าใหผ้ลที่ไดจ้ากการสรา้งนกัเรียนไม่เป็นไปตามอย่างที่รฐัตอ้งการ แต่ใช่ว่ารฐัจะมีสิทธิ
เพิกเฉยละเลยในการสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ เหล่านี ้ และควรที่จะสนับสนุน กระตุ้นให้เกิด
โรงเรียนที่มีความหลากหลายในสงัคมเพิ่มขึน้อีกเพื่อใหส้ามารถรองรบัฮาบิทสัของผูเ้รียนที่มีความ
แตกต่างไดแ้ละรฐัควรส่งเสรมิใหโ้รงเรียนเหลา่นีด้  ารงอยู่ในสงัคมอย่างมีสถานะที่เท่าเทียมกนั และ
หากท าไดพ้ีระมิดทางการศึกษาจะไม่ไดม้ีเฉพาะพีระมิดทางดา้นวิชาการเท่านัน้ แต่จะเกิดพีระมิด
อีกมากมายที่ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกตามความถนดัและความชอบของตวัเอง 
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แนวสัมภาษณ ์ชุดที ่1 
นักเรียนชั้นน า 

 
1. ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์แนะน าตัว กล่าวถึงภูมิหลงั และความเป็นมาของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภมูิหลงัทางการศกึษาและการท างาน 
2. ถามถึงเหตผุลในการเขา้เรียนในโรงเรียน 
 - เหตผุลในการเลือกโรงเรียนนี ้

- กระบวนการสมัครถ้าใช่มีการเตรียมตัวสอบและแนวทางท าอย่างไรถึงไดเ้ขา้เรียนใน
โรงเรียนดงักลา่ว  
 - ผูป้กครอง/ครู/เพื่อน/ญาติของผูใ้หส้ัมภาษณ์มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการเลือกโรงเรียนและ
สนบัสนนุในการเตรียมตวัสอบบา้งหรือไม่ อย่างไร 
3. ถามถึงการใชช้ีวิตสมยัเรียนในโรงเรียน 
 -ใหเ้ล่าถึงบรรยากาศความทรงจ าเก่ียวกับการเรียนการสอนตั้งแต่แรกเขา้ รูส้ึกอย่างไร 
ตอ้งท าตวัอย่างไรในการเรียน การคบเพื่อนและความสมัพนัธก์บัครู 
 - ผูใ้หส้มัภาษณช์อบเรียนวิชาใดเป็นพิเศษบา้ง อธิบายเหตผุล 
 - ผูใ้หส้มัภาษณเ์ขา้รว่มชมรมหรือกิจกรรมใดบา้งของโรงเรียน 
 - ผูใ้หส้มัภาษณม์ีเทคนิควิธีการเรียนอย่างไรบา้ง 
4. ถามเก่ียวกบัการสอบในโรงเรียน 
 - ตอนที่เรียนมีการสอบบ่อยแค่ไหนในหนึ่งปีการศึกษา และผู้ให้สัมภาษณ์มีเตรียมตัว
อย่างไร 
 - ผูใ้หส้มัภาษณรู์ส้กึอย่างไรเมื่อทราบผลคะแนนสอบไม่เป็นไปตามคาดหวงั 
 - ผูใ้หส้มัภาษณม์ีทศันะอย่างไรหรือรูส้กึอย่างไรกบัการสอบของโรงเรียน 
 -นอกจากการสอบมีกิจกรรมหรือกระบวนการใดที่ท าให้รู ้ว่านักเรียนแต่ละคนมี
ความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกนั 
 -บนพืน้ฐานของความแตกต่างทางวิชาการบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน 
เพื่อนรว่มชัน้ เพื่อนในโรงเรียนและครู เป็นอย่างไร  
5. ถามเก่ียวกบัเรื่องการแข่งขนัทางดา้นวิชาการ 
 - ผูใ้หส้มัภาษณเ์ขา้ร่วมการแข่งขนัในดา้นวิชาการรายการใดบา้ง ผลการแข่งขนัเป็นเช่นไร 
6. ถามถึงการสนบัสนุนทางการศึกษาจากผูป้กครอง 
 - ตอนที่เรียนในโรงเรียนผูป้กครองประกอบอาชีพใด ด ารงต าแหน่งใด 
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 - ผูป้กครองสนบัสนนุการเรียนอย่างไรบา้ง 
 - ผูใ้หส้มัภาษณเ์คยขอความช่วยเหลือจากผูป้กครองอย่างไรบา้ง 
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แนวสัมภาษณ ์ชุดที ่2 
ครูผู้สอน 

 
1. ถามเก่ียวกบัขอ้มลูเบือ้งตน้ ภมูิหลงั อายุ วิชาที่สอน ประสบการณก์ารสอน  
2. ถามถึงบริบทของโรงเรียน 
 - โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนอย่างไรบา้ง 

- โรงเรียนมีเปา้หมายหรือเนน้เรื่องใดเป็นพิเศษ 
- โรงเรียนมีโครงการที่เนน้พฒันาศกัยภาพเด็กนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้น

วิชาการหรือไม่ ถา้มี รายละเอียดเป็นเช่นไร 
3. ถามเก่ียวกบัการสอบเขา้เรียน 
 - โรงเรียนใชว้ิธีใดในการคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียน มีกระบวนการขัน้ตอนอย่างไร 
 - นกัเรียนที่สอบเขา้ไดส้่วนใหญ่มีคณุลกัษณะอย่างไรบา้ง   
4. ถามถึงการการดแูลนกัเรียน  
 -  ภายในชัน้เรียนนกัเรียนมีความแตกต่างกนัอย่างไรบา้ง 
 -  ผูใ้หส้มัภาษณม์ีวิธีการดแูลนกัเรียนอย่างไร 
5. ถามเก่ียวกบัการออกขอ้สอบ  
 - ผูใ้หส้มัภาษณม์ีวิธีการออกขอ้สอบอย่างไร 
 - ผูใ้หส้มัภาษณค์ านึงถึงประเด็นใดบา้งในการออกขอ้สอบ 
 - กรณีที่นกัเรียนสอบไม่ผ่าน โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรและปฏิบติัอย่างไร 
6. ถามเก่ียวกบัการแข่งขนัทางดา้นวิชาการ 
 - โรงเรียนมีการคดัเลือกนกัเรียนไปแข่งขนัดา้นวิชาการอย่างไรบา้ง 
 - การคดัเลือกนกัเรียนแข่งขนัมีขัน้ตอนอย่างไร 
 - ผูใ้หส้มัภาษณฝึ์กฝนนกัเรียนที่เขา้แข่งขนัอย่างไรบา้ง 
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แนวสัมภาษณ ์ชุดที ่3 
นักเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างนักเรียนชั้นน า 

 
1. ถามเก่ียวกบัขอ้มลูเบือ้งตน้ ภมูิหลงั อายุ บา้นเกิด อาชีพ 
2. ถามถึงเหตผุลในการเขา้เรียนในโรงเรียน 
 - เหตใุดถึงเลือกเรียนในโรงเรียนนี ้

- ผูใ้หส้มัภาษณส์อบเขา้ ท าอย่างไรถึงไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนดงักล่าว  
 - ผูป้กครองของผูใ้หส้มัภาษณม์ีสว่นเก่ียวขอ้งช่วยเหลือในการสอบคดัเลือกหรือไม่ 
อย่างไร 
3. ถามถึงการใชช้ีวิตสมยัเรียนในโรงเรียน 
 - ตอนเรียนในโรงเรียนบรรยากาศการเรียนในหอ้งเรียนเป็นอย่างไร  

-  ผลการเรียนเฉลี่ยของผูเ้รียนเป็นเช่นไรและสง่ผลอย่างไรบา้ง 
- ตอนอาจารยส์อนในหอ้ง ผูใ้หส้มัภาษณม์ีปฏิบติัตวัอย่างไรบา้ง 

 - ผูใ้หส้มัภาษณเ์ขา้ร่วมชมรมหรือกิจกรรมใดบา้งของโรงเรียน 
4. ถามเก่ียวกบัการสอบในโรงเรียน  
 - ตอนที่เรียนมีการสอบบ่อยแค่ไหนในหนึ่งปีการศกึษา และผูใ้หส้มัภาษณม์ีการเตรียมตวั
อย่างไร 
 - ผูใ้หส้มัภาษณรู์ส้กึอย่างไรเมื่อทราบผลคะแนนสอบไม่เป็นไปตามคาดหวงั 
 - ผูใ้หส้มัภาษณม์ีทศันะอย่างไรหรือรูส้กึอย่างไรกบัการสอบของโรงเรียน 
5. ถามถึงการสนบัสนุนทางการศึกษาจากผูป้กครอง 
 - ตอนที่เรียนในโรงเรียนผูป้กครองประกอบอาชีพใด ด ารงต าแหน่งใด  
 - ผูป้กครองสนบัสนนุการเรียนอย่างไรบา้ง 
 - ผูใ้หส้มัภาษณเ์คยขอความช่วยเหลือจากผูป้กครองอย่างไรบา้ง ผลเป็นเช่นไร 
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