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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับระบบโซตัสกับสิทธิเสรีภาพของคน โดยศึกษากรณีการรับน้องใหม่ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรณีการรับน้องใหม่ดังกล่าวว่าส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรหรือไม่ และศึกษาแนว
ทางแก้ไขถึงกรณีการรับน้องใหม่ที่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา 
 ใช้วิธีการวิจัยโดยการค้นคว้าทางเอกสารต่างๆ สื่อข่าว หนังสื่อพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ วารสารต่างๆ รวมถึงค้นคว้าจาก
งานวิจัยที่มีผู้วิจัยไว้แล้ว อีกท้ังยังใช้วิธีการสัมภาษณ์จากตัวแทนผู้เห็นด้วยและเห็นต่างกับระบบการรับน้องแบบโซตัส ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผลการวิจัยพบว่า การรับน้องระบบโซตัส ท าให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย ต่อตัวนักศึกษาใหม่ กรณีผลเสยี ทั้งท าให้น้องใหม่
เสียสุขภาพจิต อ่อนเพลีย ขาดอิระภาพ ถือว่ากระทบกระเทือนถึงสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลเสียที่
เกิดขึ้นนอกจากจะกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาใหม่แล้ว ยังเป็นการผูกจิตอันไร้ส านึกให้แก่ตัวนักศึกษาใหม่ด้วย บางกรณี
อาจท าใหเกิดความขับแค้นฝังใจ เมื่อนักศึกษาใหม่ เลื่อนขึ้นไปเป็นรุ่นพี่ ก็จะมีการใช้ระบบโซตัสนี้ต่อรุ่นน้อง เสมือนเป็นการแก้
แค้นฝังใจจากการโดนกระท าครั้นยังเป็นนักศึกษาช้ันปีที่1 ท าให้ระบบโซตัสถูกสืบต่อกันเรื่อยไปอย่างหยุดยั้งไม่ได้ อีกท้ังเมื่อ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไป นักศึกษาก็จะกลายเป็นประชาชนที่คล้อยตามได้ง่าย ยอมโดนจ ากัดสิทธิเสรี โดยปราศจากข้อสงสัย ไร้
เหตุผล เช่ือง และเช่ือฟังผู้มีอ านาจอย่างไร้การไตร่ตรอง สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่ไร้คุณภาพ ในส่วนของผลดีของกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่นี้คือ เป็นการฝึกความอดทนของนักศึกษาใหม่ ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างวินัยให้กับนักศึกษา และท าให้นักศึกษาร้องเพลง
ประจ ามหาวิทยาลัยได้ ซึ่งตรงต่อความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ดี 
ผลดีดังกล่าว ผู้วิจัยมองว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบโซตัสในการท าให้เกิดความมุ่งหมายดังกล่าวก็ได้เพราะการรับน้องใหม่ท าได้หลาย
วิธี วิธีที่จะท าให้ตรงต่อวัตถุประสงค์การรับน้องก็มีหลายวิธี ที่ไม่ต้องไปกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาใหม่ เช่นการ
รับน้องเชิงสร้างสรรค์ เพือประโยนช์ของสังคม การเก็บขยะ ท าความสะอาดสถานที่ราชการร่วมกัน การท ากิจกรรมค่ายอาษา ต่างๆ 
เป็นต้น 
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SOTUS system and the violation of rights and freedoms: in the case of initiation 
ceremony for first year students of Khon Kaen University 

 
ABSTRACT 
 The research aims to study about the SOTUS system along with the rights and freedoms of 
people in the case of initiation ceremony for first year students of  
Khon Kaen University. The research aims to study whether the activity create the positive impacts or 
negative impacts toward students. Besides, to study for the solution in the case of initiation ceremony to 
effectively respond the harmful issues in term of right and freedom of all first year students. 
 Research Methodology is qualitative method by researching various documents such as news, 
journals and magazines as well as online documents and academic research of experts. Interview is also 
used in the form of qualitative method in acquiring data. There are two groups of people who will be 
interviewed comprised of people who agreed with the system and activity and another group that 
disagreed with the system and activity within KhonKaen University. 

The final research found that the activity along with the SOTUS system cause both positive and 
negative impacts toward students. In term of negative impacts, it causes mental unhealthy, fatigue and 
the lack of personal freedom to the new students. However, the negative impacts does not only occur to 
the new students but it is also unstoppable affects to all students continuously. When new students 
became upper level student in the next year therefore they can use this SOTUS system toward activity 
for younger students as a revenge from what they used to be treated when they were the first year 
students. Hence, the system was negatively transferred to next generations continuously. Furthermore, 
when students graduate from university. They will become inactive citizens along with easily allow to be 
restricted from liberty resulting in inequality society in the end. For positive impacts, it is a practice of 
patience for new students. To create discipline for students such as the activity allow students to be able 
to sing university’s song which directly serves the purpose of organizing this activity by the university. 
However, the researchers do believed that the activity does not require the use of SOTUS system in order 
to achieve these objectives of university. There are still various ways to welcome first year students which 
does not have to affect their rights and freedoms. The examples are the activity that contribute to social 
benefits like collecting garbage, cleaning of governmental buildings or CSR activities for community etc. 
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บทน า 
ประเพณีการรับบุคคลใหม่ เข้าสู่องค์กร หรือ การต้อนรบัสมาชิกใหม่ เป็นกิจกรรมที่มีการกระท าสืบตอ่กันมาแต่

ยาวนาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้สมาชิกใหม่นั้น ไดร้ับความอุ่นใจ สรา้งความสัมพันธ์ุกันระหว่างผูม้าใหม่และผู้อยู่เดิม ท้ังเป็น
การให้สมาชิกใหม่และผู้ที่อยู่แต่เดมิได้แนะน าตัวต่อกัน  แนะน าสถานท่ี แนะน าการปฎิบตัิตน เพื่อให้สามารถอยู่ในองค์กร 
หรือให้สมาชิกใหม่ปฎิบัตตินได้ถูกต้องภายในองค์กร (ลิขิต ธีระเวคิน,2548) 
 แต่การต้อนรับสมาชิกใหม่บางองค์กร อาจแตกต่างไปจากท่ีกล่าวเบือ้งต้น เช่น องก์กรที่ต้องใช้ก าลัง ความแข็งแรง
ความแข็งแกร่ง ที่อาจจะต้อนรับดว้ยการฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจติใจ การมรีะเบียบวินัย การปฎิบัตคิ าสั่งอย่าง
เคร่งครดั ซึ่งสภาวะดังกล่าวน าไปสู่การต้อนรับของคนท่ีมาใหม่ในบางองค์กรในปัจจุบันเช่นองค์กรทหารในบางประเทศ ต่อมา
ก็ระบาดเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา(ลิขิต ธีระเวคิน,2548) 
 การต้องรับน้องใหม่ในสถานศึกษาของประเทศไทยเริ่มต้นมาจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคณะแพทยศาสตรแ์ละคณะ
วิทยาศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ.2474ได้เกิดเหตกุารณ์ขึ้น คือ คนของคณะแพทยศาสตรไ์ด้ถูกผู้เล่นในทีม
ตรงขา้มวิง่เข้าต่อย ซึ่งเมื่อสโมสรคณะแพทยศาสตร์ได้สืบทราบว่าได้มีการตระเตรียมกันไว้ก่อน จึงไดส้่งหลักฐานฟ้องร้อง
ผู้กระท าผิดเพื่อรับโทษ ต่อมามีการไตส่วนกันหลายครั้ง จนท้ายท่ีสุดก็อะลุ่มอล่วยแก่กัน แต่นิสติแพทยส์่วนใหญ่มีความไม่
พอใจยังขุ่งเคืองกับเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น ด้วยเห็นว่านิสิตคณะวิทยาศาสตรบ์างส่วนจะข้ามฟากมาเรียนปี2 ที่คณะแพทยศาสตร์ 
จึงหมายมุ่งจะแก้แค้น แต่ครั้งเมื่อใกล้ถึงเวลาที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จะได้ข้ามมาเรียนท่ีคณะแพทยศาสตร์ แน่นอนทาง
สโมสรของคณะแพทย์ทราบเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าการแก้แค้นจะท าให้เกิดความแตกแยก ทางสโมสรศริิราชจึงตัดสินใจ
เลือกทางกุศลเพือ่แกไ้ข คือแทนที่จะบีบบังคับให้มีการขอขมา แต่กลับใช้วิธีจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
แทนท าให้การเคียดแค้งกลายเป็นความยิ้มแยม้ ปิติ ยินดี ท าให้เกดิเป็นประเพณี เรยีกได้ว่าเป็นจุดก าเนิดของประเพณีการยก
โทษของคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล และกลายเป็นประเพณีรบัน้องข้ามฟากของคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชในเวลาต่อมา 
ซึ่งขยายไปยังคณะอื่นๆด้วย(อาษาสมัครวิกิพีเดีย,2562) 

ในส่วนของการรับน้องใหม่ระบบโซตัส เป็นระบบการรับน้องที่เข้มขน้ คือ มีการว้าก ลุยโคลน ปล้นหอชิงธง  
ลอดซุ้ม และลงโทษน้องผู้ที่ท าผิดที่เรียกว่า การถีบน้ า ซึ่งเป็นการถบีลงน้ าตามจ านวนที่ท าผิด ผิด1ครั้ง ถีบลงน้ า1ครั้ง  และ
เมื่อมองในความหมายของระบบโซตัสแต่ละตัว ก็มีเนื้อหาส าคญั 5 ประการ ท่ีประกอบเป็นระบบโซตสั (SOTUS)  คือ  

1.การเคารพผู้อาวุโส = Seniority : S 
2.การปฎิบัตติามระเบยีบวินัย = Order : O 
3.การปฎบัตติามธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมา = Tradition : T   
4.การมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน = Unity : U  
5.การมีน้ าใจ ฝึกจติใจ รู้จักช่วยเหลือกันและกัน = Spirit : S (กิติชัย ยิ้มแก้ว,2561) 

 
 ระบบโซตัสสันนษิฐานว่ามีจดุก าเนิดมาจากการน าระบบอาวุโสในโรงเรียนกินนอนประเทศอังกฤษ(Fagging) เข้ามา
ใช้ในโรงเรียนมหาดเล็กซึ่งน าเข้ามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี2440  มีการแต่งตั้งนักเรียนรุ่นพีอ่าวุโส ผู้เรยีนดี ประพฤตดิี หรือที่
เรียกว่า ดรุณาณัติ หรือภาษาอังกฤษเรียก Fag-master เพื่อท าหน้าที่ช่วยครูอบรมสั่งสอนและดูแลนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็ก 
(ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อชาติ,2558) ที่พัฒนามาเป็นโรงเรียนส าหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน  ซึง่โรงเรียนนี้เป็นส่วน
หนึ่งของพระบรมราโชบายในการปฎิรูประบบราชการบริหารแผ่นดนิของ รัชกาลที่5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตข้าราชการใน
ส่วนการบรหิารการปกครองส่วนท้องถิ่น ถือได้ว่าการตั้งโรงเรียนมหาดเล็กนี้ถือเป็นกลไกลส าคัญในการรวมศูนย์อ านาจ
(ลักขณา ปันวิชัย,2561) ในการปกครองหัวเมืองต่างๆในการ เพื่อผนวกรวมเป็นหนึ่ง ท าให้ระบบการปกครองของสยาม
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แข็งแกร่งข้ึน ในยามที่สยามยังไม่เป็นรัฐชาติเฉกเช่นที่เห็นทุกวันนี้ ตอ่มาเมื่อได้มีการสถาปนาโรงเรียนมหาเล็กข้ึน เป็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีการสานต่อระบบอาวุโส ผนวกกับแนวคิด เรื่อง ระเบียบ ประเพณี สามัคคี และน้ าใจ กลายมา
เป็นค าขวัญท้ัง 5  ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลายเป็นปฏิธานของผู้บริหารในการอบรมสั่งสอนนิสติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัจึงถือได้ว่าได้น าเอาระบบนี้มาใช้เรื่อยมา แต่ในช่วงนี้ยังไม่มีการใช้ความรุ่นแรงใดๆยังไม่ได้มีการน าเข้ามาแบบ
เข้มข้น(วันรัก สุวรรณวัฒนา,2554) ต่อมาในสมัยสงครามเย็นหรือ หลังสงครามโลกครั้งท่ี2 มีการตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขึ้น ผู้ที่เป็นอาจารยม์หาวิทยาลัยเกษตรศาตร์รุ่นแรกๆในบางส่วนจบการศึกษาระดับปรญิญาตรมีาจากในมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์ ซึ่งใช้ระบบรับน้องโซตสัแบบเข้มข้น ครั้งเมื่อส าเร็จการศึกษากลับมาประเทศกไ็ม่เพียงแต่น า
ความรู้กลบัมาเท่าน้ัน แตย่ังน าเอาอุดมการณ์ของระบบโซตสัเข้ามาใช้ด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า ระบบโซตัสแบบเขม้ข้นใน
สถาบันการศึกษาไดเ้ริ่มต้นที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และแพร่ขยายไปมหาวิทยาลยัอื่นๆในเวลาต่อมา(ซิลเวยี,2552) 
 เมื่อระบบโซตสัเข้ามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆในสังคมไทย กระแสโซตัสได้ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นการให้ประชาชนเช่ือ
ฟังอย่างเชื่องๆ มีการปลูกฝังลัทธชิาตินิยมแก่ประชาชนราษฎร ปลกูฝังความรักชาติ และท าให้ประชาชนละเลยต่อสิทธิและ
เสรภีาพที่พึงมีของตน ต่อมาช่วงทศวรรต 2510 กระแสประชาธิปไตยได้ถูกปลุกข้ึนอีกครั้ง เพื่อต่อต้านอ านาจเผด็จการทาง
ทหาร โดยเฉพาะในหมู่นสิิตนักศึกษา มีการตั้งค าถามในประเพณีต่างๆวิถีปฎิบัติขึ้นหลายอย่าง ผู้น าเผด็จการจึงได้น า ระบบ
โซตัสเข้ามาใช้กับนิสตินักศึกษาอยา่งแนบเนียน ในรูปแบบของการรบัน้องใหม่และเชียร์กลาง(วันรัก สวุรรณวัฒนา, 2554) 
 เมื่อระบบโซตสัได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงกับกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ จากการฝั่งตัวอยู่นานและความคุ้นชินกับ
ระบบท าให้หลีกเลีย่งไมไ่ด้ที่นักศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี1 ในมหาวิทยาลัยตา่งๆรวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องได้พบเจอกับการ
เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นท่ีน่าสงสัยวา่กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ท่ีนักศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี 1 เข้าร่วม ท้ังยอมจะกระท าตามค าสั่งรุ่นพ่ี 
ยอมโดนรุ่นพี่ว้ากใส่ นักศึกษาใหมน่ั้น ยอมด้วยความเต็มใจจริง หรือเพียงแต่ไม่ทราบถึงสิทธิของตนที่ม ีในการที่จะเข้าหรือไม่
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็ได้ ตามมาตรการของประกาศกระทรวงศกึษาธิการว่า เรื่อง การจัดกจิกรรมต้อนรับน้องใหม่และการ
ประชุมเชียร์ในสถาบันอุดรศึกษา คือ การเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท้ังนี้แม้นักศึกษาใหม่จะ
สมัครใจเข้าร่วมกจิกรรม แต่รุ่นพ่ีก็ต้องจัดกิจกรรมโดยเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไม่ท าให้เกิดความรุนแรง 
ทั้งร่างกายและจติใจ ผู้เขียนเห็นวา่ จากนโยบาย และมาตรการ การรับน้องใหม่ตามประกาศของทระทรวงศึกษาธิการ มีความ
ขัดแย้งกับความเป็นระบบโซตสั ท่ีเป็นการใช้อ านาจโดยปราศจากเงือ่นไขกับน้องใหม่ ไม่ให้คิดอย่างอิสระ ไม่ให้แสดงออก
อย่างเสรี และต้องอยู่ภายใต้ค าสั่ง ซึ่งเมื่อมีการย้อนแย้งกันเกดิขึ้น จะถือได้ว่าระบบโซตัสเป็นระบบที่ผดิกฎ ผิดระเบียบได้
หรือไม่ หรือตัวระบบก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ถูกแสดงออกมา แต่เป็นเพราะผู้ที่ใช้ระบบโซตสัใช้อย่างบ้าในอ านาจมากเกินไป  
เนื่องด้วยกรณีการมองจากความหมายของ S O T U S  แต่ละตัวก็มคีวามหมายทีด่ี ทั้งต้องมีความเคารพผู้อาวุโสซึ่งก็เป็น
ขนบธรรมเนยีมของไทยอยู่แล้ว ตอ้งท าตามกฎระเบียบวินัยซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของการอยู่รว่มกันของคนในสังคม ต้องมีความ
สามัคคีกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีน้ าใจต่อเพื่อนมนุษย์ ท้ังหมดก็ล้วนแต่เป็นสิ่งท่ีดีงามทั้งสิ้น 
 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับน้องใหม่ท่ีเข้มข้น หรือการรับน้องใหม่ท่ีมีลักษณะ รุ่นพี่ตะคอกรุ่นนอ้ง หรือสั่งรุ่น
น้องให้ท า หรือไม่ให้ท าอะไร การต้องรับค าสั่งของรุ่นพี ่การให้น้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้วิธีกดดันต่างๆ จะเป็นกิจกรรมการ
รับน้องในส่วนของกิจกรรมเชียร์กลางหรือโชว์เชียรร์ะหว่างคณะ  ท่ีจะเป็นการใหรุ้่นน้องไดฝ้ึกร้องเพลงประจ าคณะและร้อง
เพลงประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งน้องต้องร้องเพลงให้ผ่าน โดยมีรุ่นพ่ีเปน็ผู้พิจารณา กรณีไม่ผ่านก็จะไม่ไดรุ้่น หรือผู้ทีไ่ม่เข้าร่วม
กิจกรรมก็จะไม่ได้หัวเข็มขัดประจ าคณะ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมโชว์เชียร์หรือเชียร์ระหว่างคณะ คณะนิติศาตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี2554 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1.เพื่อศึกษากรณีการรับน้องใหม่ในสถาบันการศึกษา(มหาวิทยาลยัขอนแก่น)ในรูปแบบระบบโซตัสนัน้ถือเป็นผลดี

หรือผลเสยีหรือไม่อย่างไร 
2.เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการรับน้องใหม่ในสถาบันการศึกษา(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)ที่ไม่กระทบถึงสิทธิและ

เสรภีาพของนักศึกษา 
 

สมมติฐาน 
1.กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบระบบโซตัสคาดว่าจะไม่เป็นผลดตี่อตัวนกัศึกษาใหม่

ช้ันปีท่ี1 ทั้งจะส่งผลในเชิงลบด้านอื่นๆตามมา ท้ังนักศึกหมดก าลังใจ ท้อใจ ในการเข้าเรียน  
2.แนวทางในการแก้ไขการรับน้องใหม่ในสถาบันการศึกษา ที่จะไม่กระทบถึงสิทธิ เสรีภาพของนักศึกษา คือจัด

กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ท ากิจกรรมอื่นๆเพื่อประโยชน์ของสังคมแทนการรับน้องโดนการว้าก ดา่ทอ สั่งการ เนื่องจาก
เป็นการจ ากดัสิทธิของบุคคล 
 
วิธีการวิจัย 
บทความนี้ใช้วิธีวิจัย 3 ประเภทคอื 

1.ด าเนินการโดยวิธีเอกสาร (Documentary Research) ที่เกียวข้องกับการรับน้องใหม่ระบบโซตสั กฎ ระเบยีบที่มี
การกล่าวถึงการรับน้องใหม่ ประกอบกับการวิเคาระห์ข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ ได้แก่ บทความ งานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว 
หนังสื่อพิมพ์ออนไลน์ และข้อมูลทางเว็บไซต ์

2.ด าเนินการโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากตวัแทนผู้เห็นด้วย และผู้เห็นตา่งกับการรับน้อง
ระบบโซตัส เช่น นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษาตัวแทนผู้เห็นต่างกับการรับน้องระบบโซตสั และ พี่ว้าก ในกิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่ คณะนติิศาสตรม์หาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2554  

3.สังเกต จากเหตุการณ์ ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น 
 
ผลการวิจัย 

ในการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างความรักในมหาวิทยาลยั 
ปลูกจิตส านึกให้น้องมีความเคารพรุ่นพี่ และรักในสถาบัน  ไดเ้คยมีการท าวิจัยเกี่ยวกับความเห็นของนกัศึกษาช้ันปีท่ี1 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที่มีต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา2546 ส่วนของกิจกรรมเชียร์กลาง โดยการแสดงความ
คิดเห็นท้ังในด้านผลดี และผลเสีย โดยสรุปได้ดังนี ้

ผลดีของกิจกรรม 3 ล าดับแรก คอื  
1ใท าให้เกิดความอดทนร้อยละ86.40  
2.ร้องเพลงประจ ามหาวิทยาลัยไดร้้อยละ84.30  
3.ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ร้อยละ84.30 (ตามตารางที1่)  

ผลเสียของกิจกรรม 3 ล าดับแรก คือ 
1.เสียสุขภาพจิตร้อยละ58.00  
2.อ่อนเพลียร้อยละ56.90  
3.ขาดอิสระภาพร้อยละ39.00(ตามตารางที2่)  
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(สุวิมล บญุจันทร์,2547)จะเห็นไดว้่าผลดีของกิจกรรมเชียร์กลาง เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจัดกจิกรรม ตามประการของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2559 คือ 

1.เพื่อให้นักศึกาใหม่มีความอบอุ่นและประทับใจ อันจะน าไปสู่ความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพ่ี 

2.เพื่อปลูกฝังเจตคติ หรือจิตส านกึท่ีดี และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย 
3.เพื่อเสรมิสรา้งความสามัคคี และฝึกท างานเป็นกลุ่ม 
4.เพื่อช่วยเหลือแนะน านักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
5.เพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ 
แต่ในผลเสียของกิจกรรมดังกล่าว ทั้งท าให้น้องเสียสุขภาพจิต อ่อนเพลียทางร่างกาย ขาดอสิรภาพ เกดิความวิตก

กังวล  ผลเสียทั้งหมดนี้กเ็ป็นผลมาจาก การให้นักษาใหม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไมส่มัครใจ ซึ่งกระทบหลักสิทธิและเสรภีาพ 
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ท่ีกล่าวไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรภีาพในชีวิตและร่างกาย บุคคลย่อมมสีิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั บุคคลย่อมมเีสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด ซึ่ง
การจ ากัดสิทธิเสรดีังกล่าวของนักศึกษาใหมน่ั้นส่งผลเสียต่างๆแก่นักศึกษาใหม่ทั้งทางร่างกายและจติใจ อีกทั้งยังเข้า
องค์ประกอบความผดิทางละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา420 ผู้ใดจงใจหรือประมาณเลินเล่อ ท าต่อ
บุคคลอื่นโดยผดิกฎหมายให้เขาเสยีหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยส์ินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า
ผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น  
จากหลักกฎหมายดังกล่าว แยกองค์ประกอบความผิดทางละเมิดได้ดงันี้ 

1.ผู้ใด คือ ผู้ท าละเมดิจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ 
2.กระท า คือ การกระท าโดยรู้สึกตัว  
3.ต่อบุคคลอื่น คือ ผู้ถูกละเมดิหรอืถูกกระท า 
4.โดยผดิกฎหมาย ซึ่ง ผู้กระท าต้องไม่มีอ านาจทางกฎหมายใหไ้ว ้รวมถึงอ านาจความยินยอมด้วย  

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่แบบโซตสัที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ มีนักศึกษารุ่นพ่ีเป็นผู้กระท า ต่อนักศึกษารุ่นน้อง ท้ัง
การบังคับให้ร่วมกิจกรรม การกักรุ่นน้องไว้ไม่ให้กลับท่ีพัก ตะหวาด ท าให้น้องนักศึกษาใหม่เกิดภาวะกดดัน หวาดกลัว เสีย
สุขภาพจิต และขาดอิสระภาพ  
 

การรับน้องในระบบโซตสัจึงเรยีกได้ว่าท าให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย กล่าวคือ 
ผลด ีท าให้น้องมีความอดทนมากขึ้น เป็นการฝึกความอดทนข้ันเริม่ต้นของการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย ท าให้น้อง

ร้องเพลงประจ ามหาวิทยาลัยได้ ท าให้น้องรู้ได้ท าความรู้จักกันมากขึน้ ท าให้น้องใหม่ทุกคนมีความเสมอภาพกัน เท่าเทียมกัน 
อยู่ในระบบระเบียบเดียวกัน ท้ังในเรื่องการปฎิบตัิตน การแต่งกาย  และจากการสัมภาษณ์พี่ว้ากคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่นปีการศึกษา2554 ที่เห็นด้วยกับระบบนี้ ได้บอกถึงผลดีของการรับน้องลักษณะนีไ้ว้ว่า การรับน้องแบบน้ี
มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างพ่ี น้อง และเพื่อนๆ การ แต่จะไม่ใช้ความรุ่นแรงกับน้องและในช่วงแรกอาจจะมีการ
บังคับน้องๆให้ร่วมกิจกรรม แต่ช่วงหลังๆก็จะปล่อยตามความสมัครใจของน้องๆ(สัมภาษณ์ วันท่ี 10 กันยายน 2562) 

และจากผลการวิจัยการสอบถามจากน้องใหม่มหาวิทยาลัยปึ2547 น้องใหม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลดีของการรับ
น้องในสามอันดับแรกไว้ คือ อันดับแรกท าให้เกิดความอดทน อันดบัต่อมาท าให้ร้องเพลงประจ าคณะและประจ ามหาวิทยาลยั
ได้ และในล าดบัท่ีสามเป็นการสร้างวินัยให้แก่นักสึกษาใหม่(สุวิมล บญุจันทร์,2547) 
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 ผลเสีย น้องใหม่ขาดอิสรภาพทั้งทางร่างการและความคดิ จากการโดนบังคับไม่ใหต้ั้งค าถามหรือสงสัยในกิจกรรม
โดยกลา่วอ้างประเพณีที่ได้ท าสืบตอ่กันมารุ่นต่อรุ่น ท าให้น้องใหม่เสยีสุขภาพจติเพราะโดยตะคอกหรอืท าให้กลัวกรณีนีอ้าจ
ส่งผลถึงการเรียนของน้องใหม่ซึ่งแท้ท่ีจริงการเรียนคือจุดมุ่งหมายของการเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศกึษาในการน าความรู้
กลับไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดความฝั่งใจ และจากการสัมภาษณ์ นายจตุภัทร์ บญุภัทรรักษา ตัวแทนผูต้่อต้านระบบโซตัส ได้
ให้ความเห็นว่า “ระบบโซตสัคือระบบการของทหาร คลั่งในอ านาจ ระบบโซตัสท าให้ประชาชน  โง่เขลา ระบบนักศึกษาก็
เสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ท าให้นักศึกษาไม่มีอสิรภาพ ไม่มีการตั้งค าถาม ไม่เกดิความคดิที่อิสรภาพระบบโซตัสจะเข้ามาเพือ่กลึนค
วามเป็นอิสรภาพ การที่คนยอมรบัระบบโซตัสได้กเ็ท่ากับว่ารับระบบเผด็จการได้ รับระบบท่ีไร้เหตุผลได้ ซึ่งท าให้คนยุคต่อมา
เลิกคิดเรื่องเผล็ดการ เลิกตั้งค าถามเรื่องเหตุผล  และรับค าสั่งอย่างเดียว เนื่องด้วย มันเป็นการปลูกฝั่งความแค้น เมื่อรุ่นน้อง
โดน แล้วรุ่นน้องขึ้นเป็นรุ่นพี่ ก็ใช้วิธีนี้กับน้องเป็นทอดทอดไป เพราะเห็นว่าเท่ ถือเป็นค่านิยม วิธีนี้เปน็เครื่องมือของฝ่าย
อนุรักษ์นิยม ท่ีท าให้ประชาชนไมม่ีปัญญา ถ้าวัฒนธรรมนี้ถูกสานตอ่ ก็ถือเป็นการสานต่อวัฒนธรรมการใช้อ านาจ ท าให้คนที่
ใช้และคนท่ีโดยใช้กลายเป็นคนไร้เหตุผล”(สัมภาษณ์ วันท่ี 10 กันยายน 2562)  
 แนวทางแก้ไข 
 เมื่อศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการต้อนรับน้องใหม ่การจะท าให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ในการต้องรบันอ้งใหม่ 
สามารถจะท าได้หลายวิธี ไมเ่พียงแต่ใช้ระบบโซตัสซึ่งอาจเรียกได้ว่าส่งผลดีได้ แต่ส่งผลเสียมากกว่า ถ้ามองถึงเพียงในแง่
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม การใช้ระบบโซตสัก็ไม่จ าเป็นเลย เพราะผูว้ิจัยมองว่า การใช้ระบบนี้เน้นไปท่ีตัวผู้ใช้มากกว่า ที่
ต้องการที่จะมีอ านาจ และอยากแสดงอ านาจออกมาให้เห็น โดยไรเ้หตุผล และใช้ระบบนี้เพื่ออ้างในอ านาจในการจะก าราบให้
คนเชื่อฟังอย่างง่ายดาย คล้อยตามอย่างไมส่งสัย ผู้ตกอยู่ภายใต้อ านาจจึงไม่รูส้ึกอยากเรียกร้องหรือถามหาความเป็นธรรม
ให้แก่ตน ทั้งที่แท้จริงแล้วก าลังถูกอ านาจนี้เข้าครอบคลุมและจ ากดัเสรีภาพอยู่อย่างแยบยล เพื่อไม่ให้เป็นการไป
กระทบกระเทือน สิทธิ เสรีภาพของน้องนักศึกษาใหม่ ผู้วิจัยจึงขอสรุปแนวทางแก้ไขของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหมด่ังนี้ 
 
 1.สร้างจิตส านึกให้แก่นักศึกษาใหรู้้ถึงสิทธิเสรีภาพของตนที่พึงมี  
 2.จัดกิจกรรมอย่างอื่นให้น้องใหม่ได้ท าร่วมกันแทน และต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท า
ความสะอาด วัด โรงเรียน และชุมชน กิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่ป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามต่างๆของชุมชน กิจกรรมค่าย
อาสาพัฒนาชุมชนต่างๆ เป็นต้น 
 3.การให้น้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ ไม่มีการบีบบีงคับหรือใช้แรงกดดันทางสังคมเพื่อให้น้องเข้าร่วม
กิจกรรม 
 4.ต้องมีอาจารยผ์ู้คอยดูแลไม่ใช้มีการรับน้องแบบใช้ความรุ่นแรง และ อาจารย์ต้องไมเ่พิกเฉยเมื่อพอเจอกิจกรรม
กรณีดังกล่าว 
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ตารางที1่ แสดงผลดีของกิจกรรมต้อรับน้องใหม่(เฉพาะส่วนการโชว์เชียร์ระหว่างคณะ) 
ผลดีของกิจกรรม จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ท าให้เกิดความอดทน 319 86.40 
2.ร้องเพลงประจ าคณะได ้ 311 84.30 
3.ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง 311 84.30 
4.สร้างวินัยให้แก่นักศึกษา 301 81.60 

5.น้องใหม่เคารพและเชื่อฟังรุ่นพี่ 296 80.20 
6.สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 290 78.60 
(สุวิมล บุญจันทร์,2547) 
 
ตารางที2่แสดงผลเสียของกิจกรรมต้อรับน้องใหม่(เฉพาะส่วนการโชว์เชียร์ระหว่างคณะ) 

ผลเสียของกิจกรรม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.เสียสุขภาพจิต 214 58.00 

2.เกิดความอ่อนเพลยีทางร่างกาย 210 56.90 
3.เกิดความคับข้องใจ 154 41.70 
4.ขาดอิสระภาพ 144 39.00 
5.เกิดความวิตกกังวล 139 37.70 
6.เสียเวลาและไม่มีเวลาทบทวน
บทเรียน 

132 35.80 

(สุวิมล บุญจันทร์,2547) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลดีและผลเสยีของกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ระบบโซตัสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยเห็นว่า การรับ
น้องแบบโซตัสมีทั้งผลดแีละผลเสยี  และตัวระบบเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นระบบที่ไม่ดี เพียงแตผู่้ที่น ามาใช้ น ามาใช้ไม่ถูกท่ีไม่ถูก
ทาง ระบบโซตสัเป็นระบบท่ีถือไดว้่าฝึกทั้งจิตใจ(การบังคบเชิงจิตวิทยา) และการฝึกความเข้มแข็งของร่างการ(การที่มี
บทลงโทษทางกาย) จะใช้ระบบการรับน้องแบบน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ควรจะใช้ในองค์กร หรือสถาบันท่ีมุ่งประสงคฝ์ึกความ
แข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ เช่น องค์กรทหาร ต ารวจ เป็นต้น แต่ถ้ามองเพียง กรณีการรับน้องระบบโซตสัในสถาบันศึกษา 
ระบบโซตัสจะส่งผลโทษมากกว่าผลดี สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ถือว่านักศึกษาเป็นกลุ่มปญัญาชน ผูม้ี
ความรู้หรือความฉลาด  แต่กลับโดนปิดตา ปดิปาก ปิดความคิด ไมม่ีความเป็นอิรสระ ก็ดูมีความยอนแยงกับความเป็น
ปัญญาชนมิใช่น้อย อาจกล่าวได้เลยว่าระบบโซตสั เป็นการรับน้องเพือ่ท าให้น้องให้เช่ือง เพื่อยอมรับการจ ากัดสิทธิของตน ซึ่ง
อาจน าไปสู่การละเลยในการรักษาสิทธิและเสรภีาพของตนเอง เมื่อนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาออกไป พร้อมกับการไม่ตระหนัก
ถึงสิทธิอันพึงมีของตนอยู ่จะท าให้นักศึกษากลายเป็นประชาชนราษฏร ท่ีพร้อมจะคล้อยตามหรือโดยจูงจมูกได้อย่างง่ายดาย 
จากการฝังลึกของระบบโซตัส ผลเสียที่ส่งภายในอนาคต ไม่เพียงแต่เกิดเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย แตจ่ะส่งกระทบถึงสังคม
และประเทศชาติในท่ีสดุ ผู้วิจัยเอง มองว่าระบบโซตัสถือเป็นระบบท่ีไม่ได้เลวร้ายในตัวเองมันเอง แต่มคีวามร้ายจากผู้ที่ใช้
ระบบนีท้ีม่ีความมุ่งหวังที่จะน าระบบนี้เข้าแทรกซึมผู้อยู่ภายใต้อ านาจอย่างธรรมชาติโดยอ้างความเปน็โซตัส ความเป็น
ประเพณีที่สืบทอดกันมา เพื่อจะได้มีอ านาจ ใช้อ านาจอย่างบ้าคลั่ง อยากครอบคลมุบุคคลให้เกิดความคลายสงสัย สร้างอุดม
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คติแก่ผู้อยุ่ใต้อ านาจแบบผดิๆ ใหน้ิยามผู้ที่เช่ือฟังและคล้อยตามว่าเป็นประชาชนท่ีดี และกล่าวโทษผูเ้ห็นต่างว่าเป็นผูไ้มด่ี ไมม่ี
ความรักชาติ เป็นบ่อเกดิของความแตกแยก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับเป็นฉบับที่ใช้ปัจจุบัน แต่ความเห็นของนักศึกษาช้ันปีท่ี1 
เป็นความคิดเห็นเมื่อป2ี547 จากวารสารที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว เทียบกบัการรับน้องระบบโซตสัที่เคยมี ทีผ่่านมาของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นแต่ปัจจุบันได้มีการลงนามปฎญิาณหยุดระบบโซตัสแล้วโดยมรีองอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ รองผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประธานกรมการศูนย์การศึกษาและ ท่ี
ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมลงนามปฎิญาณกับตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ ในวันศุกร์ ท่ี 7 
กรกฎาคม 2560 
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