
มมุมองของนักเรียน , นักศึกษา ต่อการทะเลาะวิวาท 
 

นางอมัพร  พีรพลานันท์ 
ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 

 

มมุมองของนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ขา้กลุ่มเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เรือ่งการทะเลาะววิาทของเดก็
อาชวีศกึษา ในการประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารนิเทศการจดัท ามาตรการการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
รนุแรงของผูเ้รยีนอาชวีศกึษาภาครฐัและเอกชน ระหว่างวนัที ่ ๑๙-๒๐ กนัยายน ๒๕๕๙ ณ วงัร ี รสีอรท์ 
จงัหวดันครนายก พบว่า แต่ละสถานศกึษาจะมวีธิกีารแกป้ญัหาทีไ่มเ่หมอืนกนั และจากการแลกเปลีย่น
เรยีนรูส้าเหตุของการทะเลาะววิาท พบขอ้มลูทีน่่าสนใจแยกตามความคดิเหน็ของผูเ้ขยีนได ้ดงันี้ 

๑. เมือ่ถามถงึสาเหตุของการทะเลาะววิาท จะพบว่า มคีวามเชื่อทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ข ดงันี้ 
๑.๑  ความเชื่อเรือ่งกฎแห่งกรรมถูกน ามาใชเ้ยีย่วยาจติใจของนกัเรยีน นกัศกึษาในลกัษณะ 

ของผูก้ระท าความผดิและผูถู้กกระท า ดงันี้  “ เคยท าเคา้มาก่อน กต็อ้งชดใชก้รรม ” ท าใหพ้ยายามละ
ความโกรธเมือ่ถูกกระท ารุนแรง และในทางตรงกนัขา้มคอื ท าใหรู้ส้กึผดิน้อยลงเมือ่ท ารา้ยผูอ้ื่น  (ผูเ้ขียน
คิดว่าตอ้งผนวกความเชื่อเรื่อง บุญ –บาป โดยเริม่ทีก่ารสอนใหรู้จ้กัการใหท้าน  รกัษาศลี  เจรญิภาวนา) 

๑.๒  ความเชื่อว่าการทะเลาะววิาทเป็นเรือ่งของวยั  ถา้ผ่านพน้วยัน้ีกจ็ะไมท่ะเลาะววิาทกนั  
หรอืทะเลาะววิาทน้อยลง (ผูเ้ขียนคิดว่า ตอ้งแกไ้ขความคดินี้ และควรจดักจิกรรมการใชพ้ลงังานทีม่ ี
อยา่งเหลอืเฟือในทางบวก) 

๑.๓  ความไมเ่ป็นธรรมของกฎหมาย  มนีกัเรยีนเล่าว่า ครัง้หนึ่งไดไ้ปท าธุระกบัเพื่อนในถิน่ 
ของคู่อร ิจงึชวนเพื่อนไปดว้ย (ไมแ่น่ใจว่า ๑ คน หรอื ๒ คน ค่ะ) เมือ่คู่อรริูไ้ดย้กพวกมารุมลอ้ม ฝา่ยตรง
ขา้มมมีากกว่าในสถานการณ์นัน้ตอ้งสูอ้ยา่งเดยีวเพื่อเอาชวีติรอด เผอญิฝา่ยตรงขา้มเสยีชวีติ บดิามารดา
ของผูเ้สยีชวีติกใ็หก้ารว่าบุตรของตนเป็นคนด ี นกัเรยีนจงึตอ้งเขา้รบัโทษในเรอืนจ าเป็นเวลา หนึ่งปีครึง่ 
ประเดน็คอื นกัศกึษาเชื่อว่าตนไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม เพราะ ๑. ตนเองไมใ่ช่ผูเ้ร ิม่ก่อน เพราะถา้ตนเอง
เป็นผูเ้ริม่เขา้ไปในถิน่ของคู่อรทิ าไมจงึไมย่กพวกมาท าไมจงึยอมท าใหต้นเองตกอยูใ่นสถานการณ์ที่
ล าบากถา้ตอ้งการทะเลาะววิาท     ๒. คู่อรมิกี าลงัคนมากกว่าการต่อสูจ้งึตอ้งท าอยา่งสุดความสามารถ
เพื่อเอาชวีติรอด  นกัเรยีนผูน้ี้จงึเชื่อว่าตนเองไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม  (ในสถานการณ์ทีต่อ้งมกีารลงโทษ    
ตอ้งท าความเขา้ใจกบัผูร้บัโทษถงึสาเหตุแห่งการตดัสนิโทษ และท าใหผู้ร้บัโทษเขา้ใจและยอมรบัผลชอง
การตดัสนิ) 

     และทีน่่าแปลกคอื ตวันกัเรยีนเองเป็นผูเ้สนอว่า เมือ่ออกกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบต่างๆ
จ าเป็นตอ้งมกีารบงัคบัใชอ้ย่างเครง่ครดั เช่น เมือ่มกีารทะเลาะววิาทกนักใ็หผู้ก่้อเหตุทัง้สองฝา่ยเขา้ไป
เรยีนในเรอืนจ า ผูเ้รยีนทีเ่ล่าเรือ่งนี้ตอ้งท างานเพื่อส่งตวัเองเรยีนดว้ย โดยไดง้านท าจากการชกัชวนของ
รุน่พี ่จงึใหค้วามส าคญักบัรุ่นพีม่าก และกล่าวว่ารุ่นพีท่ดีกีม็ ีทีไ่มด่กีม็)ี 

๑.๔  ไมท่ าเคา้เรากถ็ูกเคา้ท าอยูด่ ี /  ความวติกกงัวลว่าจะถูกท ารา้ยท าใหต้อ้งเตรยีมการ 
ป้องกนัตวั (ผูเ้ขียนคิดว่า นกัเรยีนคดิว่าตนตกอยูใ่นสถานการณ์ทีไ่ม่มคีวามปลอดภยั จงึตอ้ง
เตรยีมพรอ้มในการต่อสูต้ลอดเวลาทางฝา่ยผูร้กัษากฎหมาย ผูอ้ านวยการ คร ู อาจารยจ์งึควรมมีาตรการ
รว่มกนัในการสรา้งความปลอดภยั)  เพราะเมือ่ถูกท ารา้ยกจ็ะเกดิความแคน้ตอ้งเอาคนื  นกัเรยีนเล่าว่ามี
ครัง้หนึ่งตนเองกบัรุน่พีไ่ปพบคู่อรจิงึมกีารคุยและสอบถาม เมือ่พบว่าไม่มเีจตนาจะทะเลาะววิาทจงึปล่อย 



 ๒ 

 
ไป แต่ต่อมาตนเองไปพบนักเรยีนคู่อรคินดงักล่าวมากบัพรรคพวกซึง่นกัเรยีนคนนัน้จ าตนเองได้ จงึรุมท า
รา้ยถูกฟนัแขน  (ข้อสงัเกตคอืเมือ่ผูเ้ขยีนถามถงึการลงโทษผูป้กครอง เดก็ๆ พยายามจะบ่ายเบีย่ง  บาง
คนกอ็า้งว่าแมไ่มไ่ดส้่งผมเรยีน บางคนเลีย่งทีจ่ะตอบ เมือ่ถามถงึการบวชเพื่อละความแคน้  บางคนกว็่า
บวชแลว้ไมไ่ดท้ าใหรู้ส้กึปลอดภยั  แต่ผูเ้ขยีนเชื่อว่า การบวชจะท าใหส้งบลงได ้  ทัง้นี้ตอ้งท ารว่มกนั  / 
พรอ้มกนั  ไมว่่าจะลงมอืแกไ้ขอะไร อยา่งไร ตอ้งท ารว่มกนัทุกสถานศกึษา และพรอ้มกนัทุกแห่งจงึจะเกดิ
ประสทิธภิาพ ดงัตวัอยา่งของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา) 
      ๑.๕  มคีวามพยายามทีจ่ะยัว่ยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท เช่น มกีารจีส้ญัลกัษณ์ต่างๆ ของ
สถานศกึษา  (เขม็ขดั เสือ้ฝึกงาน จีต้ดิปกเสือ้ หรอือื่นๆ )  และมกีารทา้ทายใหม้าเอาคนื  หรอืน ามาดถููก  
เช่น เอาไปใส่กบัสตัว ์น ามาเหยยีบย ่า เป็นตน้ 
      ๑.๖  สาเหตุของการท ารา้ยผูอ้ื่น  ทีเ่กดิจากการควบคุมอารมณ์ไมไ่ด ้เช่น เพื่อนใส่เสือ้มยีหีอ้
มาอวดจงึถูกท ารา้ย , มกีารจองทีน่ัง่ในโรงอาหารว่าโต๊ะนี้ของกลุ่มนี้ คนอื่นมานัง่ไม่ได ้ , รุน่พี ่ ปวส. เขา้
มาใหมม่าสัง่ใหรุ้่นน้องท าอย่างนัน้ อยา่งนี้ จงึถูกท ารา้ย , ประธานนกัเรยีนจะเป็นคนทีค่นส่วนใหญ่รูจ้กั
รวมทัง้คู่อร ิ จงึตกเป็นเป้าหมายของการท ารา้ย  เป็นต้น  (ข้อสงัเกตคอื สิง่เหล่านี้เกดิขึน้ภายในจติใจ 
บางครัง้สื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร ์ ละคร แสดงใหเ้หน็ถงึการไมต่อ้งควบคุมอารมณ์ และไมเ่น้นใหเ้หน็ถงึ
สาเหตุ และผลของการกระท าอย่างชดัเจน การเลยีนแบบจงึเกดิขึน้  การบวชและการเขา้ค่ายทีม่หีลกัสตูร
เฉพาะน่าจะช่วยในเรือ่งการคดัเลอืกพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการแสดงออก) 
 

๒. คุณธรรมทีค่วรส่งเสรมิ 
๒.๑  ความอดทนและความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ต่อครอบครวั ชุมชน และประเทศ 
  -  ความรูส้กึว่ามคีวามแตกต่างกนั ไมเ่ท่าเทยีมกนั  (คนทีร่วยกว่า  คนทีห่ล่อกว่า  คน 

ทีด่กีว่าจะไดร้บัการชื่นชม จะเป็นเป้าหมายของการถูกท ารา้ย นกัเรยีนเล่าว่าประธานนกัเรยีนใน
สถานศกึษาของตนถูกท ารา้ยจนเสยีชวีติไปแลว้ ๒ คน) 
  -  การทา้ทายและการยัว่ยุจากอกีฝา่ย  หากไมอ่าจจะทนไดก้จ็ะเกดิการทะเลาะววิาท 

๒.๒  การใหท้าน  การใหอ้ภยั 
๒.๓  ความเชื่อเรือ่งบุญ – บาป และการท าสมาธ ิ

 ๓.  ขอ้เสนอแนะ 
      ๓.๑  สรา้งสื่อทีแ่สดงถงึความเป็น Hero ทีถู่กตอ้งใหน้กัเรยีน นกัศกึษา เช่น พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั  ทีแ่สดงถงึความเป็นชาต ิ การปกป้องสิง่ทีถู่กตอ้ง  การใหเ้กยีรตกินั  การแบ่งปนั 
      ๓.๒  สรา้งความปลอดภยัในชวีติใหแ้ก่นกัเรยีน นักศกึษา  เช่น บงัคบัใชก้ฎระเบยีบอยา่ง
จรงิจงั ปฏบิตัไิด ้(การลงโทษคนทีก่ระท าผดิ , การหา้มพกพาอาวุธ / การมอีาวุธไวค้รอบครอง) 
      ๓.๓  สรา้งกจิกรรมทีเ่หมาะสมใหแ้สดงออก  ทัง้ในระดบักลุ่มทีม่คีวามถนดัแบบเดยีวกนั และ
กลุ่มทีม่คีวามหลากหลายมารวมกนั (กลุ่มเสีย่งและกลุ่มปกต)ิ  เช่น กจิกรรมกฬีา  กจิกรรมหารายได ้ 
กจิกรรมสงเคราะหเ์ดก็และชุมชน  กจิกรรมทางศาสนา เป็นตน้ 
 

หมายเหตุ ความคดิเหน็ขา้งตน้เป็นของผูเ้ขยีน ซึง่ไมใ่ช่นักจติวทิยา  ผูอ่้านอาจมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
             เมือ่ไดพ้จิารณาความคดิเหน็ของนกัเรยีน นกัศกึษาโดยตรง ดงันี้ 



 ๓ 

 
ผลงานของกลุ่ม รวมพลอาชีวะ 

ประกอบดว้ยผูแ้ทนนกัเรยีน นกัศกึษาจากวทิยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ  วทิยาลยัเทคโนโลยี
หมูบ่า้นคร ู วทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียธุยา  วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  วทิยาลยัเทคโนโลยบีางกะปิ  
วทิยาลยัเทคนิคดุสติ    วทิยาลยัการอาชพีกาญจนาภเิษกหนองจอก    วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง  
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกสมทุรปราการ 

 

การทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษา 
 

                                สาเหต ุ                           แนวทางการแก้ไข 
อารมณ์ 
๑.  พดูจาดถููกกนั ใส่เสือ้ผา้ทีม่ยี ีห่อ้ พดูไม่รกัษา 
    น ้าใจเพื่อน 
๒.  ไมเ่กรงใจ ไม่มมีารยาท 
 
๓.  รุน่พี ่ปวส. กบั ปวช. ในแผนกเดยีวกนั รุ่นพี่ 
     เพิง่เขา้มาใหมส่ัง่รุ่นน้องท าอะไรกต็าม ท าให้ 
     รุน่น้องไมพ่อใจ จงึเกดิการทะเลาะววิาทกนัเอง 
     ในแผนกเดยีวกนั 

 
๑.  จดักจิกรรมละลายพฤตกิรรม เช่น การเขา้ค่าย  
     อบรมเรือ่งการพูดจา (เช่น ปฐมนิเทศ) 
๒.  จดัชัว่โมงกจิกรรมอบรมเรือ่งมารยาท  
     การทกัทาย การพูด 
๓.  รบัน้องเชงิสรา้งสรรค ์

กลุ่มเพ่ือน 
๑.  โต๊ะกนิขา้วแบ่งกนันัง่เป็นช่างๆ 

 
๑.  แต่ละแผนกควรพกัคนละเวลากนั ,จดัสถานที่ 
    ใหอ้ยูร่ว่มกนั 

ส่ิงแวดล้อม 
๑.  เสือ้ปฏบิตังิาน (เสือ้ชอ็ป) ไมเ่หมอืนกนั  
๒.  เรยีนมธัยมคนละทีแ่ละเคยไมถู่กกนั 

 
๑.  วทิยาลยัเดยีวกนัควรใส่เสือ้ใหเ้หมอืนกนั 
๒.  ปฐมนิเทศท ากจิกรรมร่วมกนัทัง้วทิยาลยั ๒ –  
     ๓ วนั , การเขา้ค่าย 

 
การทะเลาะวิวาทระหว่างสถานศึกษา 

 

                                สาเหต ุ                           แนวทางการแก้ไข 
อารมณ์ 
๑.  เคยถูกท ารา้ยเลยลา้งแคน้ 
๒.  ปลน้ของสถาบนัอื่น 

 
๑.  - 
๒.  เตรยีมมาจากทีบ่า้นและมาแต่งทีว่ทิยาลยั , 
     งดใส่สญัลกัษณ์ทีส่ ื่อถงึสถาบนั ทัง้เขา้และออก 
     วทิยาลยั เช่น แหวน จี ้ชอ็ป เสือ้สกรนี 

 
 



 ๔ 

 
การทะเลาะวิวาทระหว่างสถานศึกษา (ต่อ) 

 

                                สาเหต ุ                           แนวทางการแก้ไข 
กลุ่มเพ่ือน 
๑.  รุน่พีป่ลกูฝงั 
 
 
 
๒.  ต าแหน่งทีแ่ต่งตัง้กนัเอง 
 
 
๓.  รวมกลุ่มกนั รุ่นพีส่ ัง่ 

 
๑.  ใชเ้หตุผลในการคุย , 
    ใหค้รคูุยกบัรุน่พีเ่รือ่งรุ่นน้องขอเลอืกรุน่พีท่ีเ่ป็น 
    ประธานโดยใสกล่องแสดงความคดิเหน็ จดัตัง้ 
    การโหวตระหว่างรุน่น้องและอาจารย ์
๒. ปรบัทศันคตปิระธานกลุ่ม , ประธานสายที่ 
    นกัเรยีนแต่งตัง้กนัเอง ,งดการรวมตวักนัเป็น 
    กลุ่ม 
๓. ใหค้รแูละเจา้หน้าทีต่ ารวจสลายกลุ่มเมือ่ม ี
    การรวมกลุ่มกนั 

ส่ิงแวดล้อม 
๑. ต าแหน่งในวทิยาลยั 
 
 
 
๒.  ใส่เสือ้ปฏบิตังิาน (เสือ้ชอ็ป) ไมเ่หมอืนกนั 

 
๑. ควรเลอืกประธานทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ตอบ 
    ไดทุ้กปญัหา (ช่วยเหลอืรุน่น้องได)้ เขา้กบัคน 
    ทุกกลุ่มได ้มทีศันคตทิีด่ ี มกีารวางตวัทีด่เีขา้ 
    กบัสงัคมไดง้า่ย 
๒. เตรยีมเสือ้มาจากบา้นแลว้ใส่ตอนเขา้วทิยาลยั 

 
มาตรการป้องกนัแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท นักเรียน นักศึกษาอาชีวะศึกษา 

มาตรการระยะสัน้ 
๑. จดัอบรมเรือ่งการทะเลาะววิาท 
๒. เขา้ค่ายคุณธรรม จรยิธรรม 
๓. ตอ้งรกัษากฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 
๔. น าเดก็ต่างสถาบนัมากนิขา้วรว่มกนั 
๕. อาจารยท์ าความเขา้ใจกบัผูป้กครองของเดก็ในกลุ่มเสีย่ง 

มาตรการระยะกลาง 
๑. จดัท าคู่มอืกฎระเบยีบการลงโทษใหช้ดัเจน เช่น ครัง้ที ่๑ ใบเหลอืง ครัง้ที ่๒ ใบแดง 
๒. จดัเจา้หน้าทีต่ามจดุทีม่ปีญัหาบ่อยๆ 
๓. จดัรถรบัส่งนกัเรยีนโดยมอีาจารยไ์ปดว้ย 
๔. จดักจิกรรมต่างสถาบนัอยา่งน้อยเดอืนละ ๑ ครัง้ เพื่อท าความรูจ้กักนั 
๕. สรา้งกลุ่มผูป้กครองคอยตดิตามดเูดก็นกัเรยีน 
 
 
 



 ๕ 

 
มาตรการระยะยาว 

๑. บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเป็นธรรม (คนถูกกลายเป็นผดิเพราะเงนิไมถ่งึ คนตายกลายเป็น 
คนถูก) 

๒. ผูร้กัษากฎหมายใหค้วามเป็นธรรมทัง้สองฝา่ย 
๓. อบรมคุณธรรมการสลายความแคน้ (การใหอ้ภยั) 

 
 
 
 

๒๘  กนัยายน ๒๕๕๙ 


