
คําอธิบายกฎหมายการศึกษา : สวนท่ีหน่ึง 
หลักท่ัวไปวาดวยการศึกษา* 

 
คําวา “Education” ที่แปลวาการศึกษาน้ัน หากพิจารณาความหมายในทาง 

นิรุกติศาสตรแลว คําดังกลาวมีรากศัพทลาตินมาจากคําวา “Educatum” หรือ “Educere 
(Educare)” โดยคําวา Educatum แปลวาการฝกฝน “E” หมายถึง “จากภายใน” และ “Duco” 
หมายถึง “การดึงออกมา การนําทางไป หรือการนําข้ึนไปในที่สูงกวา” เมื่อรวมทั้งสองคําเขาดวยกัน
จึงหมายความวา “การดึงออกมาจากภายใน” สวนคําวา Educere (Educare) ซึ่งมีความหมาย 
ในทํานองเดียวกัน แปลวา “การดึงออกมา การเลี้ยงดู หรือการพัฒนา” เมื่อมีการพัฒนาความคิด
เกี่ยวกับถอยคําดังกลาวเรื่อยมาจนกลายมาเปนคําวา “Education” ในปจจุบัน เราจึงอาจกลาวไดวา 
“การศึกษา” คือกระบวนการในการดึงเอาความสามารถที่มีมาโดยกําเนิดหรือพลังที่มีอยูในตัวมนุษย
ออกมา และพัฒนาเติมเต็มสิ่งเหลาน้ันใหสมบูรณ๑ 

การศึกษาเปนทั้งสิทธิมนุษยชนในตัวมันเองและเปนเครื่องมืออันขาดมิไดในการ
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนประการอื่น การศึกษาเปนกลจักรสําคัญในการลดชองวางทางเศรษฐกิจและ
สังคม เปนสิ่งที่จะชวยใหมนุษยสามารถยกฐานะข้ึนพนจากความยากจนและสามารถมีสวนรวม 
ในสังคมไดเต็มภาคภูมิ นอกจากน้ี การศึกษายังมีบทบาทสําคัญในการสรางพลังอํานาจแกเด็กและ
สตรใีหพนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไมวาจะเปนเรื่องการคุกคามทางเพศหรือการหลอกใชแรงงาน  
การศึกษายังชวยสงเสริมระบอบประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการปกปกษอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม จึงอาจกลาวไดวาการใหการศึกษาแกประชาชนน้ัน 
ถือเปนหน่ึงในการลงทุนที่คุมคาที่สุดที่รัฐจะสามารถทําได๒ 

 
๑. การรับรองสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาไดรับการรับรองไวในกฎหมายระหวางประเทศหลายฉบบั 
หน่ึงในน้ันคือกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Convent on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)๓ ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคี

                                                
* วศิน  แดงประดับ นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ฝายขอมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย  

งานเขียนน้ีเปนเพียงฉบับราง อันเปนงานสวนหน่ึงของโครงการเผยแพรกฎหมายในหมวด
กฎหมายการศึกษา ผูเขียนขอสงวนสิทธิในการคัดลอกหรือนําไปเผยแพรตอจนกวาจะมีการเผยแพรงานตาม
โครงการดังกลาวอยางเปนทางการ  ทั้งน้ี หากมีขอแนะนําหรือขอสังเกต หรือพบขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนยินดี
นอมรับคําเสนอแนะติชม และจะนําไปปรับปรุงเพื่อความสมบูรณของงานตอไป 

๑ Y.K. Singh, Philosophical Foundation of Education, APH. Publishing : New Delhi, 
2008, p. 4. 

๒ CESCR General Comment No.13 : The Right to Education (Art.13), para. 1. 
๓ ขอ ๑๓ 
  ๑. รัฐภาคีแหงกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพองกันวาการศึกษา

จะตองมุงใหเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยและความสํานึกในศักดิ์ศรีของตนอยางบริบูรณ และจะตองเพิ่มพูน
การเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รัฐภาคีเห็นพองกันอีกวา การศึกษาจะตองทําใหทุกคนสามารถมี
สวนรวมในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ จะตองสงเสริมความเขาใจ ความอดกล้ันและมิตรภาพระหวางชาติ และกลุม
เชื้อชาติ ชนกลุมนอยหรือกลุมศาสนาทั้งปวง และสานตอไปถึงกิจกรรมของสหประชาชาติในการธํารงไวซ่ึงสันติภาพ  



 ๒

เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลใชบังคับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยอดีตผูเสนอรายงานพิเศษดาน 
สิทธิในการศึกษาแหงองคการสหประชาชาติ Katarina Tomaševski ไดสรุปถึงสาระสําคัญ  
(core content) ของสิทธิในการศึกษาตามขอ ๑๓ แหง ICESCR ซึ่งรัฐภาคีมีพันธกรณีตองปฏิบัติตาม
เอาไว เปนหลักที่มีความเกี่ยวพันกัน ๔ ประการ หรือที่เรียกวา 4-A Scheme ดังตอไปน้ี๔ 

๑. การศึกษาตองมีอยู (Availability) รัฐตองจัดใหมีสถานศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอยางเพียงพอ และตองอยูในสภาพที่พรอมใหบริการ ตัวอยางเชน ตองมีอาคารเรียนหรือ
สิ่งกอสรางอื่นที่สามารถปกปองจากสภาพอากาศได ตองมีสาธารณูปโภคที่ถูกสุขลักษณะ ตองมีครู 
ที่ผานการฝกฝนและไดรับคาตอบแทนอยางสมเหตุสมผล ตองมีอุปกรณการเรียนการสอน และอื่น ๆ 
ที่จําเปนตอการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาในระดับปฐมภูมิซึ่งรัฐตองกําหนดใหเปนการศึกษา
ภาคบังคับและจัดแบบใหเปลา (free and compulsory) เน่ืองจากเปนพื้นฐานที่จําเปนตอการใชชีวิต
และการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน อีกทั้งจากสถิติยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความยากจน 
ทั้งในระดับครอบครัวและระดับชาติกับระดับการศึกษาที่ตํ่าของเด็ก ดังน้ัน การขจัดอุปสรรคในการ
เขาสูระบบการศึกษาจึงนับเปนกาวแรกที่สําคัญ๕ การศึกษาภาคบังคับและจัดแบบใหเปลาน้ันถือเปน
เสาหลักสองตนของการศึกษาในระดับปฐมภูมิ และโดยทั่วไปจะเปนการกําหนดใหเด็กที่มีอายุระหวาง 
๕ ถึง ๗ ป เขารับการศึกษาในชวงเวลาหน่ึงตามแตนโยบายการศึกษาของแตละประเทศ อยูในชวง  
๔ ถึง ๑๓ ป๖ เหตุผลที่กําหนดใหเด็กตองเขารับการศึกษาในระดับปฐมภูมิก็เน่ืองมาจากเหตุผล 

                                                                                                                                       
  ๒. รัฐภาคีแหงกติกาน้ีรับรองวา เพื่อที่จะทําใหสิทธิน้ีเปนจริงโดยบริบูรณ 
  (ก) การศึกษาขั้นปฐมภูมิจะตองเปนการศึกษาภาคบังคับและจัดใหทุกคนแบบใหเปลา  
  (ข) จะตองจัดการศึกษาขั้นทุติยภูมิในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาดานเทคนิคและ

อาชีวศึกษา ใหมีขึ้นโดยทั่วไป และใหทุกคนมีสิทธิไดรับโดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการ
นําการศึกษาแบบใหเปลามาใชอยางคอยเปนคอยไป 

  (ค) ทุกคนจะตองสามารถไดรับการศึกษาขั้นตติยภูมิอยางเทาเทียมกันบนพื้นฐานของ
ความสามารถ โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการนําการศึกษาแบบใหเปลามาใชอยาง
คอยเปนคอยไป  

  (ง) การศึกษาขั้นมูลฐานจะตองไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
สําหรับผูทีไ่มไดรับหรือเรียนไมครบตามชวงระยะเวลาทั้งหมดของการศึกษาขั้นปฐมภูมิ  

  (จ) จะตองดําเนินการพัฒนาระบบโรงเรียนทุกระดับอยางแข็งขัน ใหมีระบบทุนการศึกษาที่
เพียงพอ และพัฒนาสภาพการจางของครูอยางตอเน่ือง  

  ๓. รัฐภาคีทั้งหลายแหงกติกาน้ีรับที่จะเคารพเสรีภาพของบิดามารดาและผูปกครอง (หากมี) 
ในการเลือกใหเด็กไดเขาศึกษาในโรงเรียนอ่ืนนอกจากที่จัดตั้งโดยรัฐ ซ่ึงมีคุณภาพไมนอยกวามาตรฐานการศึกษาขั้น
ต่ําตามที่รัฐกําหนดไวหรือไดรับการรับรองจากรัฐ รวมไปถึงรับรองใหการศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมของเด็ก
เปนไปโดยสอดคลองกับความเชื่อของบิดามารดาและผูปกครอง 

  ๔. ไมมีสวนใดของขอน้ีจะแปลไปในทางกาวกายเสรีภาพของปจเจกชนและองคกรใดในการ
จัดตั้งและดําเนินการสถานศึกษา  ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอน้ี และ
ขอกําหนดที่วา การศึกษาในสถาบันเชนวาจะตองสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําตามที่รัฐไดกําหนดไว 

๔ CESCR General Comment No.13 : The Right to Education (Art.13), para. 6. 
๕ Katarina Tomaševski, Manual on rights-based education : global human rights 

requirements made simple, Bangkok UNESCO : Bangkok, 2004, p. 12. 
๖ Katarina Tomaševski, Manual on rights-based education : global human rights 

requirements made simple, Bangkok UNESCO : Bangkok, 2004, p. 21. 



 ๓

ตามธรรมชาติที่เด็กไมอาจหยุดการเจริญเติบโตได และความเสียหายที่เกิดจากการเสียโอกาสทางการ
ศึกษาในชวงเวลาที่เด็กสมควรไดรับการศึกษามากที่สุดน้ันไมอาจเยียวยาแกไขยอนหลังได๗  
และการศึกษาภาคบังคับยอมไมอาจเกิดข้ึนทั่วถึงไดอยางแทจริงนอกเสียจากจะจัดแบบใหเปลา  
การขจัดอุปสรรคทางการเงินทั้งในรูปของคาใชจายทางตรงและทางออมจะเปนหลักประกันการศึกษา
ภาคบังคับใหแกเด็กทุกคน๘ 

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติน้ันกฎหมายภายในของแตละประเทศอาจสะทอนใหเห็น
มุมมองตอการศึกษาไมมากไปกวาโอกาสที่รัฐจะใชอํานาจในการบังคับและควบคุมการจัดการศึกษา 
ทําใหการศึกษาในฐานะที่เปน “สิทธิ” มักจะถูกมองขามไป  ดังน้ัน แมรัฐจะมีพันธกรณีในการให
หลักประกันวาการศึกษาจะตองมีอยู แตในขณะเดียวกันรัฐจะตองเคารพตอเสรีภาพในการศึกษา 
กลาวโดยเฉพาะคือ สิทธิของบิดามารดาในการเลือกที่จะใหการศึกษาแกบุตร (parental choice) 
รวมไปถึงสิทธิของชุมชนในการจัดการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อปองกันมิใหรัฐผูกขาดการใชอํานาจในการจัด
การศึกษาและเพื่อคุมครองความหลากหลายทางการศึกษา๙ ในการรับรองสิทธิดังกลาวน้ัน 
หมายความวารัฐจะตองใหเอกชนสามารถจัดต้ังและดําเนินการสถานศึกษาไดเอง รวมไปถึงการ
จัดระบบการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ อยางเชน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (home-base 
education) การจัดการศึกษาโดยสถาบันทางศาสนา และการจัดการศึกษาของชนพื้นเมืองโดยใช
ภาษาแมในการสอน เปนตน๑๐ 

แมเอกชนสามารถจัดต้ังและดําเนินการสถานศึกษาไดเอง แตการดําเนินการดังกลาว
ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่เอกชนผูประกอบการกําหนดข้ึนภายใตการกํากับของรัฐ เหตุผลที่ตองให
รัฐกํากับน้ันก็เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
การอนุญาตใหใครก็ตามสามารถจัดต้ังสถานที่ที่เรียกวาโรงเรียน และเปดใหมีการดําเนินกิจกรรม 
ที่เรียกวาการศึกษา โดยมีการมอบหนังสือรับรองใหแกผูที่จบการศึกษาซึ่งอาจไมมีคามากไปกวา 
เศษกระดาษแผนหน่ึงน้ัน ยอมไมใชเปาหมายของการรับรองสิทธิในการศึกษา รัฐจึงมีพันธกรณีในการ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของเอกชน ซึ่งประเทศสวนมากจะดําเนินการในลักษณะของการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาหรือใชระบบการออกใบอนุญาต๑๑ 

๒. การศึกษาตองเขาถึงได (Accessibility) สถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 
ที่มีอยูน้ันจะตองเขาถึงไดโดยทุกคนอยางเทาเทียม การเขาถึงไดน้ันอาจพิจารณาเปนสามประการ 
ดังน้ี 

(๑) การเขาถึงโดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (Non-discrimination) 
การศึกษาจะตองเขาถึงไดโดยทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในเรื่องเช้ือชาติ สีผิว เพศ 
                                                

๗ United Nations, The right to education – Report submitted by the Special 
Rapporteur, Katarina Tomaševski, (UN Doc.E/CN.4/2004/45), para. 8. 

๘ Katarina Tomaševski, Manual on rights-based education : global human rights 
requirements made simple, Bangkok UNESCO : Bangkok, 2004, p. 16. 

๙ Katarina Tomaševski, Manual on rights-based education : global human rights 
requirements made simple, Bangkok UNESCO : Bangkok, 2004, p. 19-20. 

๑๐ Katarina Tomaševski, Manual on rights-based education : global human rights 
requirements made simple, Bangkok UNESCO : Bangkok, 2004, p. iv. 

๑๑ Katarina Tomaševski, Human rights obligations : making education available, 
accessible, acceptable and adaptable, Novun Grafiska AB : Gothenburg, 2001, p. 18. 
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ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม สถานะ
ทางทรัพยสิน สถานะโดยกําเนิดหรือสถานะอื่น ๆ (ขอ ๒ แหง ICESCR) แตทั้งน้ี มาตรการช่ัวคราวที่มี
ข้ึนเพื่อสรางความเทาเทียมใหแกกลุมผูดอยโอกาส อยางเชน เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ชนกลุมนอย  
กลุมผูนับถือศาสนาที่มิใชศาสนาประจําชาติ ผูยากไร ผูพิการ ผูใชแรงงานอพยพหรือผูใชแรงงาน 
นอกระบบ๑๒ เปนตน น้ัน ไมถือเปนการการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใด ตราบเทาที่
มาตรการดังกลาวจะไมนําไปสูการแบงแยกระบบหรือมาตรฐานการศึกษาระหวางกลุมคนทั่วไปกับ
กลุมผูดอยโอกาส เวนเสียแตในบางกรณีที่อาจมีการแยกระบบการศึกษาหรือสถานศึกษาออกมา 
เปนพิเศษได อยางเชนกรณีที่มีความจําเปนดานภาษาหรือศาสนา เปนตน๑๓  

(๒) การเขาถึงในเชิงกายภาพ (Physical accessibility) การศึกษาจะตองมีอยู 
ในขอบเขตที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดไมวาในลักษณะของการเรียนในช้ันเรียน ซึ่งจะตองต้ังอยูใน
ภูมิศาสตรที่อาจเดินทางไดโดยสะดวก หรืออาจเขาถึงไดโดยผานเทคโนโลยีสมัยใหม อยางเชน 
หลักสูตรการศึกษาทางไกล 

(๓) การเขาถึงในเชิงเศรษฐกิจ (Economic accessibility) ในขณะที่การศึกษาภาค
บังคับจะตองจัดแบบให เปลาน้ัน การศึกษาในระดับที่สูงข้ึนอาจมีการ เรียกเก็บคาใชจายได  
แตคาใชจายดังกลาวตองอยูในระดับที่ทุกคนสามารถจายได โดยรัฐอาจใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาสามารถเรียกเก็บคาใชจายทางการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวาทุน หรือ
อาจจัดใหมีทุนการศึกษาสําหรับผูยากไร 

๓. การศึกษาตองเปนท่ียอมรับ (Acceptability) รูปแบบและเ น้ือหาของ
การศึกษา รวมไปถึงหลักสูตรและกระบวนการสอนจะตองเปนที่ยอมรับ (เชน ตรงตามวัตถุประสงค
ของการศึกษา สอดคลองกับวัฒนธรรม และมีคุณภาพที่ดี) รัฐมีพันธกรณีในการจัดใหมีและทําใหคงไว
ซึ่งคุณภาพของการศึกษา มิเชนน้ันแลวแมรัฐจะจัดใหมีการศึกษาและทุกคนจะสามารถเขาถึง
การศึกษาไดก็ตาม แตหากการศึกษาน้ันไมเปนที่ยอมรับก็ยอมไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ ที่จะเขารับ
การศึกษา๑๔ ในการน้ี รัฐจําเปนตองพัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพของการศึกษาและตองบังคับใหมาตรฐาน
เชนวาน้ันเกิดข้ึนจริง มาตรฐานการศึกษาที่ไดรับการยอมรับน้ันเปนสิ่งจําเปนตอการบรรลุ 
เปาหมายความเทาเทียมและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมในการเขาถึงการศึกษา  
และเปนสิ่งจําเปนตอการสรางสภาพแวดลอมที่เด็กจะไดรับโอกาสในการพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ๑๕  

ปจจัยช้ีวัดวาการศึกษาจะเปนที่ยอมรับหรือไมน้ัน นอกเหนือไปจากปจจัยดาน
สถานที ่อุปกรณ และหลักสูตรการศึกษา รวมไปถึงระดับความพรอมของครูผูสอนน้ัน การศึกษาจะ
เปนที่ยอมรับไดตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ อยางเชน การเช่ือมโยงการศึกษาเขากับความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อมิใหประสบปญหาผูจบการศึกษาใหมวางงาน การคุมครองสิทธิของครูใหไดรับ

                                                
๑๒ Katarina Tomaševski, Manual on rights-based education : global human rights 

requirements made simple, Bangkok UNESCO : Bangkok, 2004, p. 23. 
๑๓ CESCR General Comment No.13 : The Right to Education (Art.13), para. 32-33. 
๑๔ Fons Coomans, “Exploring the normative content of the right to education as 

a human right : recent approaches”, Persona y derecho: Revista de fundamentación de las 
Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos (Spanish), Year 2004, number 50, p. 88. 

๑๕ Katarina Tomaševski, Manual on rights-based education : global human rights 
requirements made simple, Bangkok UNESCO : Bangkok, 2004, p. v. 
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คาตอบแทนเพียงพอตอการมีมาตรฐานชีวิตที่ ดี รวมไปถึงคุมครองการใชสิทธิดานแรงงานอื่น 
อยางเชน สิทธิในการรวมตัวเปนสหภาพแรงงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนใหเนนการเรียนรู
และประยุกตใชมากกวาการทองจําเพื่อไปสอบ และการปรับเปลี่ยนวิธีการลงโทษจากเดิมที่มองเด็ก
เปนทรัพยสินของพอแมหรือผูอยูในอาณัติของครูผูสอนมากกวาที่จะเปนประธานแหงสิทธิ การลงโทษ
ดวยการเ ฆ่ียนตี (corporal punishment) หรือการกระทําใหอับอาย (public humiliation) 
นอกจากจะเปนการไมเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยแลว การบีบค้ันเชนน้ันยังทําใหเด็กขาดความกลา 
การริเริ่มและการตัดสินใจในการใชสิทธิของตนอยางเต็มที่อีกดวย๑๖ 

๔. การศึกษาตองมีความยืดหยุน (Adaptability) เพื่อที่จะสามารถปรับใหเขากับ
ความตองการของสังคมและชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถตอบสนองตอความตองการ 
ที่หลากหลายของผู เรี ยนอันเกิดจากความแตกตางทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม   
ทั้งน้ี สถานศึกษาตองเปนฝายปรับตัวใหเขากับผูเรียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเรียนเปนหลัก 
หลักการน้ีสวนทางกับแนวคิดด้ังเดิมที่บังคับใหผูเรียนตองปรับตัวใหเขากับสิ่งที่สถานศึกษาจัดไวและ
สถานศึกษามีสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับผูเรียนที่ไมเหมาะสมหรือไมสามารถปรับตัวได และยังสื่อความ
หมายถึงทางเลือกระหวางการกําหนดใหผูเรียนตองเขาหาสถานศึกษาหรือการกําหนดใหการศึกษา
เปนฝายเขาหาผูเรียน๑๗ ตัวอยางของการศึกษาที่มีความยืดหยุน เชน การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ (child with special needs) อันไดแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มี
ความบกพรองทางหน่ึงทางใด ซึ่งมีความจําเปนตองจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพของเด็กแตละ
ประเภท และอาจจําเปนตองใชอุปกรณการศึกษาเฉพาะทางหรือครูที่ผานการฝกอบรมมาเปนพิเศษ 
หรือการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพหรือแรงงานเด็กที่ไมมีโอกาสเขาสูระบบการศึกษา
ปกติ 

นอกจากน้ี การศึกษาภาคบังคับกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายประการอื่นจะตองมี
ความสอดคลองตองกัน เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชน การจัดการศึกษาภาคบังคับ 
แบบใหเปลากับทุกคน ประกอบกับการมีมาตรการบังคับใหเด็กตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ  
ถือเปนกาวแรกที่สําคัญในการตอตานการใชแรงงานเด็ก โดยการกําหนดใหเด็กตองอยูในระบบ
โรงเรียนจนถึงวัยที่พรอมจะทํางานโดยไมถูกนายจางฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ ย่ิงไปกวาน้ัน  
จําเปนที่จะตองกําหนดอายุข้ันตํ่าในการจบการศึกษาภาคบังคับ (school leaving age) ใหสอดคลอง
กับอายุข้ันตํ่าในการจางแรงงาน เพราะหากอายุข้ันตํ่าในการจบการศึกษาภาคบังคับนอยกวา 
อายุข้ันตํ่าในการจางแรงงาน ก็จะทําใหมีชวงเวลาที่เด็กไมอยูในระบบโรงเรียนและยังไมมีสิทธิตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน ซึ่งจะเปนชองทางที่นายจางจะฉวยโอกาสจากแรงงานเด็กไดเชนกัน  
การกําหนดอายุข้ันตํ่าของการศึกษาภาคบังคับใหสอดคลองกับอายุข้ันตํ่าที่สามารถแตงงานไดตาม
กฎหมาย ควบคูไปกับการสงเสริมการศึกษาของเด็กผูหญิง ยังสงผลตอการลดจํานวนเด็กที่แตงงาน
หรือมีบุตรกอนวัยอันควร ในประเทศที่พัฒนาแลวจะมีการกําหนดอายุดังที่กลาวมาใหสอดคลองกัน 
อยางเชน ญี่ปุนและสาธารณรัฐเกาหลี ไดกําหนดอายุข้ันตํ่าในการจบการศึกษาภาคบังคับไวที่อายุ ๑๕ ป 

                                                
๑๖ Katarina Tomaševski, Manual on rights-based education : global human rights 

requirements made simple, Bangkok UNESCO : Bangkok, 2004, p. 29-38. 
๑๗ Katarina Tomaševski, Human rights obligations : making education available, 

accessible, acceptable and adaptable, Novun Grafiska AB : Gothenburg, 2001, p. 15 and p. 33. 
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กําหนดอายุข้ันตํ่าในการจางแรงงานไวที่ ๑๕ ป และกําหนดอายุข้ันตํ่าในการแตงงานของเพศชายไวที่ 
๑๘ ป และเพศหญิงไวที่ ๑๖ ป๑๘  

 
สําหรับประเทศไทย การศึกษาไดรับการรับรองในฐานะ “สิทธิ” เปนครั้งแรกไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๑๗) และฉบับถัดมาคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. ๒๕๓๔) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 
พุทธศักราช ๒๕๓๘ โดยสิทธิในการศึกษาไดรับพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากลเปนอยางมาก 
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) และไดรับการตอยอดใหสมบูรณข้ึนเอาไวใน 
มาตรา ๔๙๑๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐) ประกอบกับมาตรา ๘๐๒๐ ซึ่งเปน

                                                
๑๘ Katarina Tomaševski, Manual on rights-based education : global human rights 

requirements made simple, Bangkok UNESCO : Bangkok, 2004, p. vi-vii, 10 and p. 41-42. 
๑๙ มาตรา ๔๙  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตอง 

จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 
   ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึง

และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 
   การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน  

การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 
๒๐ มาตรา ๘๐  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา  

และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี 
   (๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาปฐมวัย 

สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก 
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได 

   (๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสู 
สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข 
โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย 

   (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ 
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ 
จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียน แปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   (๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน 
องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

   (๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพรขอมูลผล
การศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

   (๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 



 ๗

บทบัญญัติในสวนของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ บทบัญญัติดังกลาวอาจพิจารณาเทียบเคียงกับ
สาระสําคัญของสิทธิในการศึกษาตามขอ ๑๓ แหง ICESCR ไดดังน้ี 

๑. สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาและเสรีภาพในการจัดการศึกษา มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) รับรองสิทธิที่จะไดรับบริการดานการศึกษา 
ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐมีหนาที่จัดใหโดยไมเก็บคาใชจาย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งถือเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของประเทศไทย ก็ไดรับรองสิทธิดังกลาวเอาไวใน
มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง๒๑ โดยมีขอสังเกตวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) ไดตัด 
คําวา “ข้ันพื้นฐาน” ออกไป เพื่อใหหนาที่ในการจัดการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจายของรัฐอาจขยายไป
ถึงระดับอุดมศึกษาไดในอนาคต แตอยางไรก็ดี คําวา “ไมนอยกวาสิบสองป” ยังคงเปนไปตาม
หลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) คือนับต้ังแตประถมศึกษาปที่หน่ึงถึง
มัธยมศึกษาปที่หก๒๒ นอกจากน้ี มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ยังกําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด เขาเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก และมีการกําหนดรายละเอียดของการศึกษาภาคบังคับ 
การสงเสริม สนับสนุน และการกํากับควบคุมใหมีการสงเด็กเขารับการศึกษาภาคบังคับเอาไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

สําหรับเสรีภาพในการจัดการศึกษาน้ันไดรับรองไวในมาตรา ๔๙ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึ่งกําหนดใหการจัดการศึกษาอบรมขององคกร
วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริม 
ที่เหมาะสมจากรัฐ โดยในสวนของการจัดการศึกษาของภาคเอกชนน้ัน ไดมีบทบัญญัติในหมวด ๕ 
การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่  ๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหเอกชนมีการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เปนอิสระ แตยังอยูภายใตการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  
โดยไดรับการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี และสิทธิประโยชนอยางอื่น
ที่เปนประโยชนในทางการศึกษา รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ และมีพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนด
รายละเอียดในการดําเนินการจัดการศึกษาของเอกชน ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวจะกําหนด
รายละเอียดสําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน การ
พิจารณาออกใบอนุญาต การอุดหนุนและสงเสริมจากรัฐ และการกํากับดูแลคุณภาพการใหบรกิารทาง
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 

                                                
๒๑ มาตรา ๑๐  การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
๒๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภา

รางรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร : กรุงเทพ, ๒๕๕๐, หนา ๔๓. และรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๐  
(เปนพิเศษ) หนา ๒๙-๓๑. 
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สําหรับการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ และการศึกษาทางเลือก๒๓ 
ของประชาชนน้ัน มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจะจัดการศึกษาในรูปของศูนยการ
เรียนตามมาตรา ๑๘ (๓) ซึ่งการดําเนินการจะไมเครงครัดอยางสถานศึกษาเอกชน เชน ไมตองมี
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูสอนไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน และไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐเชนเดียวกับสถานศึกษาเอกชน แตยังอยูภายใตการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาจากรัฐ 

นอกจากน้ี การกําหนดอายุข้ันตํ่าในการจบการศึกษาภาคบังคับไวที่อายุสิบหา 
ยางสิบหกป ยังสอดคลองกับการกําหนดใหอายุสิบหาปเปนอายุข้ันตํ่าในการจางแรงงานตาม 
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และสอดคลองกับการกําหนดให 
อายุสิบเจ็ดปเปนอายุข้ันตํ่าในการสมรสตามมาตรา ๑๔๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซึ่งจะชวยแกปญญาการใชแรงงานเด็กและการแตงงานหรือมีบุตรกอนวัยอันควรดวย 

๒. สิทธิท่ีจะเขาถึงการศึกษาบนพ้ืนฐานของความเทาเทียม มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงโดยไมเก็บคาใชจาย คําวา “เสมอกัน” ยอมหมายความ
วา ทุกคนมีสิทธิในการรับการศึกษาโดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในเรื่องสัญชาติ  ทั้งน้ี แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะรับรองสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
เอาไวในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ทําใหมีการอธิบายวาสิทธิดังกลาวเปนสิทธิของผูมี
สัญชาติไทย (ชนชาวไทย) เทาน้ัน๒๔ แตโดยผลของการรับรองสิทธิดังกลาวเอาไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของกับการรับเด็ก 
เขาศึกษาในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักฐานในการรับ
นักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มิไดมีขอจํากัดในการเขาศึกษาของบุคคลที่ 
ไมมีสัญชาติไทย ย่ิงไปกวาน้ันยังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมาตรา ๖ (๒) กําหนดใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนตองยึดหลักใหเด็กและ
เยาวชนทุกคนมีสิทธิในการไดรับการศึกษา และไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๗ กําหนดใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิไดรับการจดทะเบียน
รับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุมครองและโอกาสในการมีสวนรวมตามที่บัญญัติ 
ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางเทาเทียม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
                                                

๒๓ การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง 
ตอความตองการของผูเรียนที่ไมประสงคจะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติ ซ่ึงมีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคล
ตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาและการเรียนรู ความเชื่อทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธา 
หรือเปนการสนองความตองการสวนบุคคลเปนการเฉพาะที่ปฏิเสธระบบความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนใน
การศึกษาระบบปกติ ตัวอยางการจัดการศึกษาทางเลือกในปจจุบันสามารถเห็นไดจากรูปแบบของโรงเรียนวิถีธรรม 
โรงเรียนวิถีธรรมชาติ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนตน (โปรดดู สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เอกสาร
สาระหลักการและแนวคิดประกอบการดําเนินงาน กศน. : คัมภีร กศน., หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ้ง : 
กรุงเทพ, หนา ๓๑-๓๕. และรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) หนา ๑๖๒-
๑๗๒. 

๒๔ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) หนา ๑๕๖-๑๕๗. 



 ๙

จึงถือไดวากฎหมายไทยไดรับรองสิทธิในการรับการศึกษาโดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
เอาไว 

สําหรับคําวา “ทั่วถึง” ยอมหมายความวา ทุกคนมีสิทธิในการไดรับการศึกษาโดย
สามารถเขาถึงสถานศึกษาไดโดยสะดวก กลาวคืออยูในวิสัยที่สามารถเดินทางไปกลับได จะเห็นไดจาก
การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปของเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๓๗ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในการแบงเขต จะพิจารณาจากจํานวน
สถานศึกษา จํานวนประชากร และความเหมาะสมดานอื่น เชน ปจจัยดานพื้นที่ โดยคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของตน นอกจากน้ี การเขาถึง
การศึกษาอาจอยูในรูปของการศึกษาทางไกล ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ไดกําหนดใหมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเอาไวในหมวด ๙ เชนการกําหนดใหรัฐตอง
จัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนํา และโครงสรางพื้นฐานอื่น ที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษา เปนตน 

สําหรับคําวา “โดยไมเก็บคาใชจาย” ยอมแสดงใหเห็นถึงหลักการขจัดอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจในการเขาถึงการศึกษา ซึ่งรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิดังกลาวเอาไวสําหรับการศึกษาไมนอย
กวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให สําหรับการศึกษาที่นอกเหนือขอบเขตดังกลาว กลาวคือ การศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาที่จัดโดยเอกชนน้ัน ก็มีการชวยเหลือทางการเงินแกผูเรียนหลาย
ประการ ทั้งการชวยเหลือทางตรง อยางเชน การจัดต้ังกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยตามพระราชบัญญัติกองทุนกู ยืมเพื่อการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๑  
อันเปนการสอดคลองกับมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐)  
ที่กําหนดใหผูยากไรตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
หรือการชวยเหลือทางออม อยางเชน การจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแกสถานศึกษาตาม 
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปเปน
คาใชจายรายบุคคลสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งที่จัด 
โดยรัฐและเอกชน การจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐ 
หรือการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกํากับ 
ของรัฐ ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระตนทุนตอหัวในการจัดการศึกษา ทําใหสามารถเรียกเก็บคาใชจาย
จากผูเรียนในราคาตํ่ากวาทุนได การชวยเหลือทางออมยังรวมไปถึงอํานาจในการควบคุมคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นที่โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บ ซึ่งเปนอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จะสั่งใหลดคาธรรมเนียมดังกลาวไดในกรณีที่เห็นวาเปนภาระแกประชาชนเกินควร ตามมาตรา ๓๔ 
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน 

๓. สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิในการรับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ และมาตรา ๘๐ (๓) กําหนดใหรัฐตองดําเนินนโยบายดานการศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และจัดใหมีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมาตรา ๙ (๓) 
และ (๔) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหในการจัดระบบ โครงสราง  
และกระบวนการจัดการศึกษาน้ัน ตองยึดหลักใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดระบบ



 ๑๐

ประกันคุณภาพการศึกษา และมีการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครู คณาจารย  
และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยกําหนดรายละเอียดการดําเนินการเอาไวในหมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และหมวด ๗ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ตามลําดับ 

การกําหนดใหการศึกษาข้ันพื้นฐานใชหลักสูตรแกนกลางควบคูไปกับหลักสูตร 
ที่สถานศึกษาในแตละทองถ่ินกําหนดข้ึน ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ จากเดิมที่ใชหลักสูตรแกนกลางทั้งหมดไมมีหลักสูตรทองถ่ินน้ัน ทําใหทองถ่ินเขามามี
สวนรวมในการใหการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินได๒๕ และการรับรองสิทธิในการจัดการศึกษา
ทางเลือกขององคกรชุมชน หรือสถาบันศาสนา ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยการ
จัดการศึกษาดังกลาวมีสิทธิไดรับการสงเสริมที่ เหมาะสมจากรัฐ ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึ่งคําวา “ที่เหมาะสม” หมายถึง เหมาะสมกับ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงการจัดหลักสูตรตามความเช่ือ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน๒๖ หลักการดังที่
กลาวมาน้ีจะทําใหการศึกษาสอดคลองกับวัฒนธรรมและเปนที่ยอมรับมากข้ึน 

การที่มาตรา ๘๐ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
กําหนดใหรัฐตองดําเนินนโยบายดานการศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับไดมีการกําหนดใหการผลิตและ
พัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและ
รวมมือกับตางประเทศ ใหเปนแนวนโยบายการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง  
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙)๒๗ น้ัน เทากับเปนการเช่ือมโยงการศึกษาเขากับความตองการของตลาดแรงงาน 
นอกจากน้ี การเปลี่ยนลักษณะการลงโทษเด็กนักเรียนโดยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๕๒๘ ซึ่งอนุญาตใหลงโทษดวยการเฆ่ียนได และ
ประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓๒๙ ซึ่ง
ยกเลิกโทษเฆ่ียน และกําหนดหามลงโทษดวยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกลง โดยใหเนนการลงโทษเพื่อ
การสั่งสอนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใหสอดคลองกับสิทธิของเด็กที่ไดรับความคุมครองจากการ
ใชความรุนแรงตามมาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) ประกอบกับ
มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดใหภายใตบังคับ
บทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม หามมิใหผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําอัน
เปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของเด็ก ดังน้ัน ในปจจุบัน การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
                                                

๒๕ ไพฑูรย สินลารัตน, ปฏิรูปการศึกษา แนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, วิญูชน : กรุงเทพ, ๒๕๔๓, หนา ๒๗. 

๒๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม  
สภารางรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร : กรุงเทพ, ๒๕๕๐, หนา ๔๔. 

๒๗ แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) หนา ๑๑๔. 
๒๘ ออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงภายหลังประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ ออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๑๕ และใชบังคับตอมาโดยผลของบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และถูก
ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 ๑๑

โดยการเฆ่ียนตีหรือทําใหไดรับความอับอายจึงไมสามารถกระทําไดอีกตอไป หลักการดังที่กลาวมาน้ี
ทําใหการศึกษาไดรับการยอมรับมากข้ึน 

๔. สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพและตรงตามความตองการของ
ผูเรียน การจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงสภาพและความตองการของผู เรียนน้ัน อาจเห็นไดจาก 
มาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่กําหนดใหผูพิการหรือ
ทุพพลภาพตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น และมีการ
รับรองสิทธิทางการศึกษาของผูพิการและหนาที่ทางการศึกษาที่มีตอผูพิการเอาไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เชน สิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา หรือสิทธิในการเลือกรับการศึกษาโดยคํานึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษ การจัดใหมีครูการศึกษาพิเศษ 
ที่มีทักษะในการสอนคนพิการซึ่งจะไดรับคาตอบแทนเปนพิเศษ การไดรับจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษ การกําหนดใหสถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษา 
ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามกฎหมาย เปนตน 

สําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษซึ่งถือผู เรียนที่มีความตองการเปนพิเศษ
เชนเดียวกับผูพิการน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 
ตองจัดดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน และหลักสูตรตองมี
ความหลากหลาย รวมไปถึงตองจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษให
เหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาดังกลาว  ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษน้ันหากไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสมแลวก็จะกลายเปนทรัพยากรบคุคลทีป่ระเมนิ
คาไมไดอันจะกอใหเกิดประโยชนมหาศาลแกประเทศชาติ๓๐ 

สําหรับกรณีอื่น ๆ เชน อํานาจของผูอํานวยการสถานพินิจในการจัดใหเด็ก 
หรือเยาวชนที่อยูในความควบคุมของสถานพินิจไดศึกษาเลาเรียนวิชาสามัญ ฝกอาชีพหรือวิชาชีพ  
หรืออนุญาตใหออกไปศึกษาในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจได ตามมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หรืออํานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑในการจัดการศึกษาและการอบรมใหแกผูตองขังตามหมวด ๖ 
การศึกษาและการอบรม แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙  

 

                                                
๓๐ Office of the Education Council, Education in Thailand 2007, Amarin : Bangkok, 

2008, p. 10. 
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๒. การจัดการศึกษา 
การศึกษาในรูปแบบที่เกาแกและเดนชัดที่สุด คือ การบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ  

จากคนหน่ึงสูอีกคนหน่ึง อันเปนกระบวนการสื่อสารเพื่อถายทอดเรื่องราวซึ่งอาจจะเปนเรื่องทาง
วัฒนธรรม ศีลธรรม หรือศิลปะ ในแตละสังคม๓๑ กระบวนการดังกลาวน้ัน หากรัฐยังไมเขามาดูแล  
ก็เปนเรื่องที่คนใกลชิด เชน ครอบครัว ญาติมิตร หรือเพื่อนฝูงทําหนาที่อบรมสั่งสอนกันเอง เพื่อให
ผูรับการอบรมสามารถอยูรวมกับสังคมขนาดยอมน้ันได แตเมื่อสังคมขยายตัวมากข้ึนจนปจจุบัน
กลายเปนสังคมระดับประเทศ การใหการศึกษาตองเปนไปอยางมีระบบ ตองมีการจัดการ มีเปาหมาย 
มีรูปแบบกระบวนการ มีการลงทุน และมีผูรับผิดชอบ ดังที่เราเรียกโดยรวมวา “การจัดการศึกษา” 
หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ การจัดการศึกษาคือกระบวนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของการศึกษา๓๒ 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนแมบท และมีกฎหมายอื่น ๆ เปนตัวกําหนดรายละเอียดหรือเปนสวนเสริม อยางเชน ในการจัด
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการกําหนดหลักการเอาไวในมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกําหนดรายละเอียดเอาไวใน หมวด ๕  
การบริห ารและการจั ดการ ศึกษา  ส วนที่  ๑  การบริหารและการจัดการ ศึกษาของรั ฐ  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือในเรื่องของระบบการศึกษาก็จะมีการกําหนดรูปแบบเอาไวในมาตรา ๑๕  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีการสงเสริมและสนับสนุนโดย
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
(๑) หลักการของการจัดการศึกษา 

หลักการของการจัดการศึกษากําหนดเอาไวในมาตรา ๘ (๑) ถึง (๓)๓๓ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอาจกลาวไดในเบื้องตนวาหลักการใน (๒) และ (๓) น้ัน 
เปนเพียงหลักการที่มี ข้ึนเพื่อสนับสนุนหลักการใน (๑) เทาน้ัน หลักการตาง ๆ ในมาตรา ๘  
อาจสรุปไดดังน้ี 

๑. เปนการศึกษาตลอดชีวิต๓๔สําหรับประชาชน หลักการน้ีมีความเปนมา 
สืบเน่ืองจากการจัดประชุมระดับโลกขององคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง

                                                
๓๑ Raja Roy Singh, Education for the twenty-first century: Asia-Pacific perspective, 

Bangkok UNESCO : Bangkok, 1991, p. 53. 
๓๒ ปรัชญา เวสารัชช, ชุดฝกอบรมผูบริหาร : ประมวลสาระ บทที่ ๑ หลักการจัดการศึกษา, 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา : กรุงเทพ, ๒๕๔๕, หนา ๒-๓. 
๓๓ มาตรา ๘  การจัดการศึกษาใหยึดหลัก ดังน้ี 
   (๑) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
   (๒) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 
๓๔ การศึกษาตลอดชีวิตไดรับการสนับสนุนจากแนวคิดที่วาการศึกษาเขามามีบทบาทในชีวิต

สังคมสมัยใหมมากขึ้นทุกขณะ ความคิดดั้งเดิมที่แบงชีวิตออกเปนชวงเวลา กลาวคือ ชวงชีวิตในวัยเด็กและวัยรุนที่
ตองทุมเทใหกับการเรียนหนังสือ ชวงชีวิตในวัยผูใหญที่ตองทํางาน และชวงชีวิตหลังเกษียณ น้ัน ไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในปจจุบันและความตองการในอนาคต ทุกวันน้ีเพียงการศึกษาในชวงเวลาวัยเด็กหรือวัยรุนน้ัน 



 ๑๓

สหประชาชาติ (UNESCO) ธนาคารโลก และกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) รวมกับ
รัฐบาลไทย และองคกรจากทุกภาคสวนทั่วโลก ที่หาดจอมเทียน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒๓๕ ซึ่งที่ประชุม 
มีมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน (world declaration on education for all) 
โดยขอ ๑ ไดกําหนดวัตถุประสงคของปฏิญญาดังกลาวเอาไว สรุปไดวา “มนุษยทุกคน ไมวาจะเด็ก
หรือผูใหญ ยอมมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากโอกาสทางการศึกษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ความตองการในการเรียนรูข้ันพื้นฐานที่มนุษยพึงมี เพื่อที่จะอยูรอด เพื่อที่จะพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ 
เพื่อที่จะใชชีวิตและประกอบหนาที่การงานอยางมีศักด์ิศรี มีสวนรวมในการพัฒนาสังคมอยางเต็มที่ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อที่จะตัดสินใจอยางมีเหตุผล และเพื่อการเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยขอบเขต
ของความตองการในการเรียนรูข้ันพื้นฐานยอมแตกตางกันไปตามสังคม วัฒนธรรม และกาลสมัย ทั้งน้ี 
การศึกษาข้ันพื้นฐานมิใชเปนจุดสิ้นสุดในตัวเอง แตเปนรากฐานของการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนการ
กาวไปสูการศึกษาและฝกอบรมในระดับและประเภทที่สูงย่ิงข้ึนไป” จึงอาจกลาวไดวา หลักการ
จัดการศึกษาตามมาตรา ๘ (๑)  คือหลัก “การศึกษาเพื่ อปวงชน (Education for All)”๓๖  
ซึ่งมีความหมายวา รัฐจะตองจัดใหประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษาได และการจัดการศึกษาจะตอง
ตอบสนองความตองการทางการศึกษาของแตละกลุมบุคคล ต้ังแตการศึกษาสําหรับเด็กไปจนถึง
การศึกษาสําหรับผูใหญอยางเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตลอดชีวิต๓๗ 

๒. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รัฐบาลทั่วโลกตางใหความสําคัญกับ
การศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงภายหลังจากที่ไดมีการจัดประชุมระดับโลกวาดวย
การศึกษาเพื่อปวงชนที่หาดจอมเทียนแลว ความพยายามของแตละประเทศที่จะไปใหถึงเปาหมายการ
ใหการศึกษาแกทุก ๆ คนย่ิงทวีจํานวนมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ในความเปนจริงน้ันขอจํากัดในเรื่อง
ทรัพยากรทําใหหลายประเทศพบวาตนเองไมมีความสามารถที่จะไปใหถึงจุดหมายดังกลาวได
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมประเทศกําลังพัฒนา จึงมีการใหความสําคัญกับวิธีการที่จะทําใหสามารถใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดให เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ๓๘ ประเทศไทย 
ก็เชนเดียวกัน หากพิจารณาถึงขอจํากัดของรัฐบาลในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนขอจํากัดดาน
ทรัพยากรทางการเงิน ขอจํากัดดานกําลังคน และขีดความสามารถของรัฐบาลเอง ยอมเปนไปมิไดที่

                                                                                                                                       
ไมสามารถทําใหใครรวบรวมองคความรูไดมากพอที่จะใชไปทั้งชีวิตได การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วบนโลก
ใบน้ีเรียกรองใหมีการพัฒนาองคความรูใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ชวงเวลาแหงการเรียนรูจึงไมจํากัดอยูเฉพาะวัยเด็ก
หรือวัยรุนอีกตอไป หากแตขยายออกไปตลอดชีวิตของคนเรา (โปรดดู UNESCO, World Education Report 
2000, UNESCO Publishing, p. 18.) 

๓๕ วิชัย ตันศิริ, คําอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, สายธาร : กรุงเทพ, 
๒๕๔๓, หนา ๕๔. 

๓๖ มีขอสังเกตวา รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. .... ที่ เสนอโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติน้ัน ใชขอความเดิมวา “การศึกษาไทยมีหลักสามประการ คือ (๑) เปนการศึกษา
สําหรับคนทั้งมวลตลอดชีวิต” ซ่ึงตามตัวอักษรมีความชัดเจนวาผูรางไดยึดเอาหลัก Education for All มากําหนด
เปนหลักในการจัดการศึกษาของประเทศไทย และในการตรวจพิจารณารางมาตราดังกลาวก็แกไขเพียงถอยคํา มิไดมี
การแกไขหลักการแตอยางใด 

๓๗ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการ
ดําเนินงาน กศน. : คัมภีร กศน., หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ้ง : กรุงเทพ, หนา ๗-๘. 

๓๘ Mitsue Uemura, Community Participation in Education : What do we know?, 
World Bank, 1999, p. 4. 



 ๑๔

รัฐบาลแตโดยลําพังจะสามารถจัดการศึกษาเพื่อคนทั้งมวลได รัฐบาลซึ่งยอมรับในขอจํากัดของตนเอง
จึงพิจารณารับหลักการ “การมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา (All for Education)” 
โดยรัฐจะตองเลิกผูกขาดการผลิตบริการการศึกษา และในขณะเดียวกันตองสงเสริมใหภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากข้ึน๓๙ 

นอกเหนือไปจากเหตุผลดานขอจํากัดในทรัพยากรของรัฐน้ัน การใหสังคมเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษายังมีความจําเปนเน่ืองจากความตองการในการเรียนรูข้ันพื้นฐานมีความ
ซับซอนและหลากหลายซึ่งตองการการวางแผนและปฏิบัติจากหลายภาคสวนผสมผสานเขาดวยกัน 
ทุกคนจะตองรวมมือกับรัฐเพื่อการจัดการศึกษาในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในสังคม๔๐ หลักการน้ีถือวา
การรวมคิดรวมทําของทุกฝายที่เกี่ยวของเปนพลังสงเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาประกอบดวย ผูจัดการศึกษาโดยตรง (ครู ผูบริการ และ
บุคลากรทางการศึกษา) ผูสนับสนุนการจัดศึกษา (รัฐบาล หนวยงานสวนกลาง) ผูรับผลจากการศึกษา 
(ผูเรียน บิดามารดา ผูปกครอง ชุมชน) รวมทั้งผูประเมินผล บุคคลเหลาน้ีลวนมีบทบาทเกี่ยวของและ
สมควรเขารวมในการจัดการศึกษาในข้ันตอนที่เหมาะสม๔๑ ทั้งน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในหลายกรณี โดยอาจแบงตาม
ระดับของการเขามามีสวนรวม ดังตอไปน้ี๔๒ 

(๑) การเขามาเก่ียวของในฐานะผูใชบริการ เชน มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑  
ที่ใหสิทธิในการศึกษาข้ันพื้นฐานแกเด็กและกําหนดใหเปนหนาที่ของบิดามารดาหรือผูปกครอง 
ตองใหเด็กไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

(๒) การเขามาเก่ียวของโดยการใหความชวยเหลือทางการเงิน ทรัพยากร
การศึกษา หรือแรงงาน เชน มาตรา ๕๘ (๒) ที่กําหนดใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถาบันสังคม
อื่น ๆ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน 
และทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน โดยใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมและใหแรงจูงใจในการ
ระดมทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุน และใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษี 
ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

(๓) การเขามาเก่ียวของโดยการเขารวมรับฟงหรือรับรูขอมูล การใหคําปรึกษา
หรือการติชม เชน มาตรา ๕๐ ที่กําหนดใหในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานน้ัน หากสํานักงานรองขอ สถานศึกษาน้ัน ๆ จะตองจัดใหผูปกครองและผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษาดวย 

                                                
๓๙ รังสรรค ธนะพรพันธุ, การศึกษา ทุนนิยม และโลกานุวัตร, โครงการจัดพิมพคบไฟ : กรุงเทพ, 

๒๕๔๔, หนา ๖๖. 
๔๐ Sheldon Shaffer, Participation for educational change : a synthesis of experience, 

International Institute for Educational Planning : Paris, 1994, p. 6. 
๔๑ ปรัชญา เวสารัชช, ชุดฝกอบรมผูบริหาร : ประมวลสาระ บทที่ ๑ หลักการจัดการศึกษา, 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา : กรุงเทพ, ๒๕๔๕, หนา ๒๓. 
๔๒ Sheldon Shaffer, Participation for educational change : a synthesis of experience, 

International Institute for Educational Planning : Paris, 1994, p. 16-17. 



 ๑๕

(๔) การมีสวนรวมในลักษณะการเขามาเปนสวนหน่ึงในการจัดการศึกษา เชน 
มาตรา ๒๔ (๖) ที่กําหนดใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูโดยประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย มาตรา ๒๙ กําหนดใหสถานศึกษารวมกับสถาบันสังคม
จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ กําหนดใหคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีผูแทนจากภาคสังคมเปนกรรมการ  

(๕) การมีสวนรวมในลักษณะตัวแทนผู รับมอบอํานาจจากรัฐหรือเปน
ผูดําเนินการจัดการศึกษาในนามของตัวเอง เชน การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปของศูนยการเรียนรู 
ตามมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๓) และการประกอบกิจการสถานศึกษาของเอกชนตาม
บทบัญญัติในหมวด ๕ สวนที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง เน่ืองจากสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู การจัดการศึกษาที่อยูกับที่ยอมหมายถึงความลาสมัย ไมเหมาะสม และไมคุม
ประโยชน๔๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดแนวการจัดการศึกษาในสวนของ
สาระการเรียนรูเอาไวในมาตรา ๒๓ และในสวนของกระบวนการเรียนรูไดกําหนดเอาไวในมาตรา ๒๔ 
ซึ่งระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามหมวด ๖ จะชวยใหมีการประเมินคุณภาพสาระและ
กระบวนการเรียนรู ระบุสภาพปญหา และวางแผนพัฒนาไดอยางตอเน่ือง 

 
(๒) ระบบการศึกษา 

มนุษยเรียนรูอยางตอเน่ือง ในทุกที่และทุกเวลา จึงไมใชเรื่องแปลกที่จะกลาววา
มนุษยมีความสามารถในการสะสมความรู ทักษะ และความสามารถตลอดช่ัวชีวิต และไมใชเรื่อง
แปลกที่จะกลาววาการเรียนรูเหลาน้ันมักจะเกิดข้ึนนอกเหนือสถานที่ที่มีการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ อยางเชน โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แนวคิดเดิมที่เปรียบใหการศึกษาเทากับการเรียนการสอน
ในโรงเรียนและมีการประเมินผลตามปการศึกษาน้ัน ถูกแทนที่ดวยแนวคิดใหมที่ถือวาการศึกษาคือ
การเรียนรู โดยไมสนวาจะเกิดข้ึนที่ไหนเมื่อใดและอยางไร มุมมองที่ใชการเรียนรูเปนศูนยกลางน้ี
ผูกพันใหนักการศึกษาทั้งหลายตองพิจารณาถึงตัวผูเรียนและความตองการของผูเรียนกอนที่จะ
กําหนดวิธีการทางการศึกษาใด ๆ ข้ึนมา และตองรําลึกวาการศึกษาน้ัน โดยธรรมชาติของมันแลว 
เปนกระบวนการที่ตอเน่ือง เริ่มจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยชรา ซึ่งจําเปนตองใช วิธีการและแหลงการ
เรียนรูที่หลากหลาย๔๔ ฉะน้ัน สิ่งสําคัญของการจัดการศึกษาในยุคใหม คือการใหความสําคัญ 
กับการศึกษาในทุกรูปแบบ ไมวาจะเกิดข้ึนในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา หรือเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน และใหคุณคาแกผลลัพธที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ การมีระบบการศึกษาที่มี 
ความหลากหลายและยืดหยุน ประกอบกับระบบที่ใหผูเรียนสามารถเทียบหรือโอนผลการเรียน 
ความรูหรือประสบการณไดน้ัน นอกจากจะเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะทําใหมผีูเขาสูระบบ

                                                
๔๓ ปรัชญา เวสารัชช, ชุดฝกอบรมผูบริหาร : ประมวลสาระ บทที่ ๑ หลักการจัดการศึกษา, 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา : กรุงเทพ, ๒๕๔๕, หนา ๖. 
๔๔ UNESCO, World Education Report 2000, UNESCO Publishing, p. 45. 
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การศึกษามากข้ึนแลว ยังเปนปจจัยที่จะนําคนไปสูการศึกษาตลอดชีวิตและสรางสังคมแหงการเรียนรู
ข้ึนมาดวย๔๕ 

รูปแบบการศึกษาแบงออกเปนสามประเภท๔๖ คือ 
(๑) การศึกษาในระบบ (Formal Education) เปนรูปแบบการศึกษาซึ่งเปน

ระบบ มีหลักสูตรและระเบียบปฏิบัติ มีการกําหนดบทบาทของผูที่เกี่ยวของอยางชัดเจน ในบางกรณี
อาจมีการกําหนดขอบเขตเรื่องอายุ มีการแบงระดับตามช้ันที่เรียน โดยผูเรียนจะมีความกาวหนาข้ึนไป
ตามลําดับช้ัน การศึกษาในระบบจะเนนไปที่แบบแผนและมาตรฐาน มีการให คุณวุฒิและ
ประกาศนียบัตรอยางเปนทางการ เปนการศึกษาเพื่อกาวไปสูการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน หรือเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ตัวอยางเชน การศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เปนตน 

(๒) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เปนรูปแบบการศึกษา 
ซึ่งเปนระบบ แตจัดข้ึนนอกกรอบการศึกษาในระบบ โดยออกแบบใหตอบสนองความตองการเรียนรู
เฉพาะกลุม ซึ่งอาจเปนการเสริมหรือเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในระบบ หรืออาจเปนทางเลือกหรือ
ชดเชยใหแกการศึกษาในระบบโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศดอยพัฒนาซึ่งประสบปญหาประชากร 
ในวัยเรียนจํานวนมากที่ไมสามารถเขาถึงบริการการศึกษา หรือเขาถึงไดแตเปนการศึกษาในโรงเรียน 
ที่ไมมีคุณภาพเน่ืองจากความไมยืดหยุนของหลักสูตร ระเบียบวินัยขอบังคับที่ไมสรางสรรคและ 
ไมจําเปน รวมไปถึงการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา๔๗ ตัวอยางของการจัดการศึกษานอกระบบ
ในลักษณะที่เปนสวนเสริมของการศึกษาในระบบ เชน ช้ันเรียนในมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาฟสิกส  
แตผูเรียนบางสวนยังขาดความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาดังกลาว เชน ความรูในเรื่องแคลคูลัส  
ซึ่งโดยทั่วไปแลวผูสอนจะไมสอนความรูเรื่องแคลคูลัสในช้ันเรียนฟสิกส เน่ืองจากถือวาเปนคุณสมบัติ
เบื้องตนที่ผูเรียนตองมีอยูแลว ทั้งยังไมตรงตามวัตถุประสงคของผูเรียนสวนใหญ ในกรณีเชนน้ี 
มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีโปรแกรมการศึกษาดวยตนเอง โดยการสนับสนุนดานสื่อการศึกษา  
หรือจัดใหมีบุคลากรผูเช่ียวชาญทําหนาที่สอนความรูพื้นฐาน และผูที่ขาดความรูพื้นฐานจะสมัครใจ
เขาศึกษาดวยตนเอง และกลับเขาสูช้ันเรียนหลักพรอมกับความรูพื้นฐานดังกลาว๔๘ สวนตัวอยางของ
การจัดการศึกษานอกระบบที่เปนทางเลือกหรือชดเชยใหแกการศึกษาในระบบน้ัน เชน การจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียนสําหรับประชาชนที่ไมสามารถเขาถึงระบบการศึกษาในโรงเรียนได หรือการจัด
การศึกษาดานทักษะอาชาชีพใหแกบุคคลที่มีงานทําอยูแลวหรือพนวัยการศึกษาภาคบังคับไปแลว  

(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เปนรูปแบบการศึกษาที่ไม
เปนทางการ ไมมีหลักสูตรหรือระเบียบแบบแผนใด ๆ เปนการเรียนรูที่เกิดจากธรรมชาติวิสัย  
และเปนรูปแบบการศึกษาที่เกิดข้ึนมากอนรูปแบบอื่น ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดคือ การอบรมเลี้ยงดู
ภายในครอบครัว เด็กจะไดรับความรูดานภาษา การประพฤติปฏิบัติตาง ๆ และกิจกรรมในครัวเรือน

                                                
๔๕ Office of the Education Council, Education in Thailand 2007, Amarin : Bangkok, 

2008, p. 22. 
๔๖ สนอง โลหิตวิเศษ, ปรัชญาการศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบ, ภาควิชาการศึกษา

ผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพ, ๒๕๔๔, หนา ๓๗-๓๙. (เอกสารอัดสําเนา) 
๔๗ สนอง โลหิตวิเศษ, ปรัชญาการศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบ, ภาควิชาการศึกษา

ผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพ, ๒๕๔๔, หนา ๖๐-๖๑. (เอกสารอัดสําเนา) 
๔๘ Claudio Zaki Dib, Formal, non-formal and informal education : concepts/applicability, 

Presented at the “Interameric an Conference on Physics Education”, Oaxtepec, Mexico, 1987, p. 9. 



 ๑๗

จากบิดามารดา เมื่อโตข้ึนและเขาสังคม เด็กก็จะมีโอกาสเรียนรูจากเพื่อนหรือบุคคลภายนอก
ครอบครัว จะเห็นไดวาแมจะไมมีการจัดการใด ๆ การศึกษาตามอัธยาศัยก็เกิดข้ึนไดตลอดเวลา  
ข้ึนอยูกับความตองการและแรงจูงใจใฝรูของแตละบุคคล อยางไรก็ดี รัฐสามารถจัดการศึกษา 
เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตามอัธยาศัยได เชน การจัดใหมีแหลงการเรียนรูประเภทตาง ๆ 
อยางเชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ การจัดกิจกรรมการเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน เปนตน๔๙  

จะเห็นไดวาการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบเหมือนกันตรงที่ตางก็ 
เปนกระบวนการที่สังคมสรางข้ึนเพื่อเพิ่มเติมหรือพัฒนาเหนือกระบวนการศึกษาตามอัธยาศัย  
กลาวอีกนัยหน่ึงคือ รปูแบบการศึกษาทั้งสองตางก็มีข้ึนเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในเรื่องหน่ึงเรื่องใด
ที่ปจเจกชนไมอาจหามาไดหรือไมอาจหามาไดโดยงายดวยการเรียนรูจากธรรมชาติหรือสังคม  
แตการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบก็มีขอแตกตางที่สําคัญในเรื่องการจัดองคกรและ
วิธีดําเนินการ รวมไปถึงการใหความสําคัญระหวางหลักสูตรกับตัวผูเรียน  แตไมวาอยางไรก็ตาม  
ยอมเปนที่ชัดเจนวารูปแบบการศึกษาทั้งสามรูปแบบตางสนับสนุนและสงเสริมซึ่งกันและกัน และเปน
องคประกอบสําคัญในการสรางระบบการศึกษาที่เปดโอกาสใหทุกคนมีทางเลือกในการเรียนรู  
ที่หลากหลายและยืดหยุนไปตลอดการใชชีวิต อันเปนหลักการในความหมายอยางกวางของการศึกษา
ตลอดชีวิต๕๐ 

 
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหการจัด

การศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได โดยการศึกษา 
ในระบบของประเทศไทยมีการจัดในหลายรูปแบบสําหรับกลุมเปาหมายที่ตางกันออกไป อยางเชน 
(๑) การศึกษาสายหลักที่จัดใหกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ นับต้ังแต
การศึกษากอนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา๕๑ (๒) การศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการเปนพิเศษ ทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กพิการหรือทุพพลภาพ (๓) การศึกษาซึ่งจัด
โดยสถาบันทางศาสนาตาง ๆ เชนโรงเรียนในวัดหรือมหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่งจัดการศึกษาใหแกภิกษุ 
สามเณร และฆราวาส หรือสถาบันศึกษาปอเนาะที่จัดการศึกษาใหแกสมาชิกในชุมชนเพื่อการเรียนรู
ข้ันพื้นฐานควบคูไปกับการเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม (๔) การศึกษาที่จัดโดยหนวยงานของ
รัฐอื่นนอกจากกระทรวงศึกษาธิการ๕๒ ในรูปของการศึกษาเฉพาะทางทั้งในระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา 

                                                
๔๙ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการ

ดําเนินงาน กศน. : คัมภีร กศน., หางหุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิ้ง : กรุงเทพ, หนา ๒๘-๒๙. 
๕๐ UNESCO, World Education Report 2000, UNESCO Publishing, p. 45. 
๕๑ มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหการศึกษา 

ในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาขั้นอุดมศึกษา โดยมาตรา ๑๖ วรรคสาม กําหนดให
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญา สวนการกําหนด
รายละเอียดในเรื่องการแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงปจจุบันคือกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  

๕๒ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหกระทรวง ทบวง 
กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของ
หนวยงานน้ันได โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 



 ๑๘

เชน โรงเรียนนายรอยตํารวจซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
หรือสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดการสอนระดับอุดมศึกษา อยูในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เปนตน (๕) โรงเรียนประเภทนานาชาติหรือโรงเรียนที่ ไดรับอนุญาตใหสอนเปน
ภาษาตางประเทศ๕๓ 

สําหรับการศึกษานอกระบบน้ัน นอกจากจะมีการจัดควบคูไปกับการศึกษาในระบบ
ขางตนในลักษณะที่เปนสวนเสริมแลว ยังมีการจัดในลักษณะที่เปนทางเลือก อยางเชน (๑) การจัด 
การศึกษาทางเลือกโดยบุคคล ครอบครัว และสถาบันทางสังคมตาง ๆ ตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒๕๔ (๒) หลักสูตรการศึกษาตาง ๆ ที่จัดโดยสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย๕๕ ซึ่งจะเนนไปที่กลุมเด็กออนหรือ 
เด็กกอนวัยเรียน เด็กในวัยเรียนที่พลาดโอกาสในการศึกษาในระบบ และกลุมที่พนวัยการศึกษาภาคบงัคับ
ไปแลว นอกจากน้ี การจัดการศึกษาโดยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยยังรวมไปถึงบุคคลเฉพาะกลุม อยางเชน นักโทษ ผูใชแรงงาน ผูพิการหรือทุพพลภาพ  
ทหารเกณฑ เกษตรกร ผูสูงอายุ ชาวเขา ผูนําทองถ่ิน ผูอยูอาศัยในแหลงเสื่อมโทรม และกลุมอื่น 
ที่ไมมีโอกาสไดศึกษาตอภายหลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับมาแลว (๓) การศึกษาที่จัดโดย
หนวยงานของรัฐอื่นนอกจากกระทรวงศึกษาธิการ เชน การศึกษาสําหรับคนพิการที่จัดโดยกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๕๖ 

สําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตามมาตรา ๒๕ 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยหนวยงานของรัฐ เชน อุทยานการเรียนรู
ตนแบบและบริการ (Thailand Knowledge Park : TK Park) ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) หรือการจัดต้ังพิพิธภัณฑตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๕๗ 
เปนตน  

                                                
๕๓ Office of the Education Council, Education in Thailand 2007, Amarin : Bangkok, 

2008, p. 8. 
๕๔ กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความมุงหมาย
ใหองคกรวิชาชีพที่มีความประสงคและความพรอมเขามาชวยเหลือรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในลักษณะศูนยการเรียน ซ่ึงไมใชการจัดการศึกษาในลักษณะ
โรงเรียนเอกชนในระบบ (บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอรับโอนกิจการโรงเรียนเอกชนของ
สภาทนายความ (เรื่องเสร็จที่ ๔๗๑/๒๕๕๖)) 

๕๕ สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เดิมคือสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

๕๖ Office of the Education Council, Education in Thailand 2007, Amarin : Bangkok, 
2008, p. 17-18. 

๕๗ Office of the Education Council, Education in Thailand 2007, Amarin : Bangkok, 
2008, p. 19-20. 



 ๑๙

นอกจากน้ี มาตรา ๑๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได 
ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ  
ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน โดยมาตรา ๑๖ วรรคสี่ กําหนดให 
การเทียบระดับใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงถือไดวาระบบการศึกษาของประเทศไทย 
มีการรับรองรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายสอดคลองกับแนวทางสากล มีการสงเสริมและสนับสนุน
อยางเปนทางการโดยหนวยงานตาง ๆ และมีการเช่ือมโยงการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เขาดวยกัน 
ทั้งหมดน้ีจะเปนการสรางโอกาสทางการศึกษา เปดโอกาสใหทุกคนใชความรูที่ไดจากการศึกษาหรือ
ประสบการณจากการใชชีวิตใหเปนประโยชนสูงสุด อันเปนการสงเสริมใหคนไทยไดรับการศึกษา
ตลอดชีวิตตามหลักการที่กําหนดไวในมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
(๓) การบริหารและการจัดการการศึกษา 

หลักในการบริหารและการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนผลมาจากสภาพปญหาสําคัญของการจัดการศึกษากอนยุคปฏิรูปการศึกษา กลาวคือ 
การผูกขาดอํานาจในการจัดการศึกษาไวที่รัฐ และการบริหารและการจัดการการศึกษามีลักษณะ 
รวมศูนยอํานาจอยูที่สวนกลาง นับต้ังแตกระบวนการการตัดสินใจในการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ ทําใหการตัดสินใจดําเนินงานลาชา สถานศึกษา 
ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติงานสําคัญในพื้นที่ไมมีอํานาจการตัดสินใจ บุคคล องคกรตาง ๆ ในสังคม ชุมชน  
ไมมีโอกาสมีสวนรวมและรับผิดชอบการจัดการศึกษากับสถานศึกษาและรัฐ สถานศึกษาจึงไมสามารถ
จัดการศึกษาใหยืดหยุน หลากหลาย ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนที่แตกตางกันได 
นอกจากน้ี ระบบการจัดการศึกษายังขาดประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพในเชิงนโยบาย  
อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานที่เหลื่อมล้ําซ้ําซอนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง ในระดับอุดมศึกษา  
ที่มีหนวยงานรับผิดชอบในการจัดการอุดมศึกษาหลายหนวยงาน โดยมีทบวงมหาวิทยาลัย  
และกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักมีลักษณะตางคนตางจัด ทําใหเกิดความซ้ําซอนและ 
การใชทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ขาดความเปนเอกภาพทั้งในเชิงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา ทําใหยากตอการวางแผนและการบริหารการศึกษาใหมุงไปยังจุดมุงหมายที่ตองการได๕๘ 
ดวยเหตุดังกลาว การปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาจึงวางอยูบนหลักสองประการตาม
มาตรา ๙ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ มีเอกภาพดาน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ และมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน๕๙ 

หลักเอกภาพในดานนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ คือการให
ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายซึ่ง ช้ีเปาหมาย ทิศทาง หรือจุดเนนของการจัดการศึกษา  
แตในขณะเดียวกันก็ยอมรับความแตกตางของสถานศึกษา สภาพแวดลอม ตัวบุคคล หรือความพรอม 
ในแตละสถานที่หรือกลุมเปาหมาย จึงเปดโอกาสใหผูจัดการศึกษาแตละแหงสามารถเลือกทางปฏิบัติ
                                                

๕๘ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) หนา ๔๗-๔๘ และหนา ๘๖. 
๕๙ Yong Zhao, Handbook of Asian education : A cultural perspective, Routledge : 

New York, 2001, p. 429. 



 ๒๐

หรือวิธีการของตนใหเหมาะสมกับสถานการณได๖๐ จะเห็นไดวาตามหลักการน้ีจําเปนตองแยกภาระ
งานดานนโยบาย เกณฑและมาตรฐานออกจากงานดานปฏิบัติการหรืองานบริการ โดยหนวยงาน
สวนกลางทําหนาที่กําหนดนโยบาย เกณฑและมาตรฐาน โดยยึดหลักความเปนเอกภาพในดาน
นโยบาย สวนหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่มีหนาที่ดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักความ
หลากหลายในวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนที่แตกตางกัน  ดังน้ัน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกําหนดระบบบริหารของการศึกษาใหมี 
กระทรวงเดียว คือกระทรวงศึกษาธิการ แลวลดบทบาทอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในสวนของการดําเนินการเปลี่ยนมาเปนฝายอํานวยการที่เปนกระทรวง ทําหนาที่สงเสริมและกํากับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา๖๑  
โดยมีองคกรหลักทําหนาที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาในแตละระดับจํานวน 
สี่องคกร และมีฝายธุรการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเพื่อใหหนวยปฏิบัติสามารถเลือกวิธีดําเนินการ 
ไดหลากหลายและรวดเร็วอยางแทจริง จําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหหนวยปฏิบัติดูแลและ
รับผิดชอบการตัดสินใจดวยตนเอง โดยหนวยงานสวนกลางทําหนาที่ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ 
สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยปฏิบั ติทําหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ๖๒ มาตรา ๓๙ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  
ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

สําหรับองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือ 
ทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน โดยกระทรวงมีหนาที่ 
ในการประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกบันโยบาย
และไดมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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