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นายปกรณ์ นิลประพนัธ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขานกุารคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู คนท่ี 1



รัฐธรรมนญู 2540 
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มาตรา 43 บคุคลยอ่มมีสทิธิเสมอกนัในการรับการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกวา่สบิสองปีท่ีรัฐจะต้องจดัให้อยา่ง
ทัว่ถึงและมีคณุภาพโดยไม่เก็บคา่ใช้จ่าย



มาตรา 49 บุคคลย่อมมสีทิธเิสมอกนัในการรบั

การศกึษาไม่นอ้ยกวา่สบิสองปีทีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ยา่ง

ทัว่ถงึและมคีณุภาพ โดยไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย

รฐัธรรมนูญ 2550
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ใครจดั
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รัฐ จดัอยา่งไร???

เป็นนโยบาย
ของรัฐ



การศกึษาภาคบงัคบั

ป. 1 - ม. 3 ม. 4 - ม. 6/ ปวช.
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.... 19 ปีท่ีผา่นมา ...



แต ่....
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ดเูหมอืนจะด ี..
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ไม่มกีารดแูลเด็กเล็ก และเด็กกอ่นวยัเรยีนอยา่งเป็นระบบ

ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นชว่งส าคญัของการพฒันาสมองและปัญญาของมนุษย!์!
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เกดิความเหลือ่มล า้ในการพฒันาสมอง ปัญญา อารมณ์

และสงัคม ระหวา่งเด็กซึง่มฐีานะตา่งกนั

คนไม่ขาดแคลน

คนขาดแคลน
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ออกจากไข่มาก็ไม่เท่ากนัแล้ว!!!
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คนไม่ขาดแคลนคนขาดแคลน

เรียนพเิศษ

คณุภาพครู

โอกาส

ต ารับต ารา
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ผลทีต่ามมา ...



พืน้ฐานไมดี่
เรียนต่อล าบาก
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เด็กสญูเสยี
พฒันาการ

หลวงลงทนุ
ไม่คุม้คา่



ท่ีมา: http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/SummaryONETP6_2558.pdf
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ท่ีมา: http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/SummaryONETM3_2558.pdf
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Trend in PISA 2000-2012 in Reading, Mathematical and Scientific Literacy

http://stat-ed2.onecapps.org/?Lang=1&ID=17&UnderSub=34&Sub=22
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PISA 2000-2009 “Reading, Mathematics and Scientific literacy” of Asia Pacific result : PISA 2009 of Asia Pacific result found that 
only Thailand and Indonesia have a lower average score below the standard level more than 40%.
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ค าถาม 1
ท าไมในอดีตที่ผา่นมา

รัฐจงึไม่สนใจเด็กเลก็???

ค าถาม 2
ถ้ารู้วา่มีปัญหาอยา่งนี ้
ควรจะแก้ไขไหม???
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คนขาดแคลนสว่นใหญ่

ตอ้งออกจากระบบการศกึษา

เมือ่จบการศกึษาภาคบงัคบั

(ม.3) เพือ่ไปท างานชว่ย

ครอบครวั
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มจี านวนมากเลกิเรยีน 

ม.4-6/ปวช. กลางคนั 

เพราะพืน้ฐานไม่ด ีหรอืไม่ถนัด
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นายชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (กอศ.) เปิดเผยกรณีท่ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย
ให้กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) เร่งแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศกึษา โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส ารวจตวัเลขเพ่ือท าฐานข้อมลูท่ีเช่ือมโยงกนั 
ว่า 3 ปีท่ีผ่านมา ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) มีอตัราการออกกลางคนัลดลง จากการส ารวจตวัเลขนกัเรียนวิทยาลยัอาชีวศกึษา
รัฐ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 3 รุ่น พบว่า นักเรียนที่เข้าเรียน ปวช.ปี 1 ในปีการศึกษา 2554 เม่ือถงึชัน้ปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2556) 
ออกกลางคันรวม 76,441 คน, ปีการศึกษา 2555 (2555-2557) ออกกลางคันรวม 75,608 คน และปีการศึกษา 2556 (2556-2558) ออก
กลางคันรวม 61,898 คน เมื่อดขู้อมลูเชิงลกึพบว่า ปวช.ปี 1 มีตวัเลขออกกลางคนัมากกว่า ปวช.ปี 2 อาจเพราะไมช่อบ หรือไมถ่นดั จงึลาออก 
สว่นประดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) อยู่ระหว่างส ารวจตวัเลข สว่นสถาบนัอาชีวะเอกชนอยู่ระหว่างส ารวจตวัเลข เท่าที่ดภูาพรวมปีท่ี
ผ่านมา อตัราออกกลางของสถาบนัอาชีวะเอกชนจะสงูมากกว่าอาชีวะรัฐ เหตผุลคล้ายกนัคือเมื่อเรียนแล้วพบว่าไมใ่ช่สิง่ท่ีตัวเองชอบ ก็ลาออก แต่มี
ปัจจยัที่แตกต่างคือเด็กบางสว่นเมือ่รู้ว่าไมส่ามารถกู้กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ได้ จะลาออก ซึง่เร่ืองนีส้ถาบนัอาชีวะเอกชนให้ตน
ประสานกบั กยศ.เพิ่มวงเงินกู้ ในสว่นของอาชีวะเอกชนให้มากขึน้
นายชยัพฤกษ์กลา่วอีกว่า จากการส ารวจข้อมลูปีการศกึษา 2558 ยงัพบว่ามีนักเรียนที่จบชัน้ ม.3 ไม่ได้เรียนต่อระดับที่สูงขึน้ประมาณ 60,000 
คน คดิเป็น 7% ของนักเรียนที่จบชัน้ ม.3 ทัง้หมด ลดลงจากปีการศกึษาท่ีผ่านมาท่ีมี 9% จงึต้องดวู่าเด็กกลุม่นีอ้อกนอกระบบการศกึษาแล้วไป
อยู่ท่ีไหน หากท างานก็ถือว่าผิดกฎหมาย และยงัเข้าเรียน กศน.ไมไ่ด้เพราะอายยุงัไมค่รบ 18 ปี หากปลอ่ยให้อยู่เฉย อาจไปสร้างปัญหาให้สงัคม 
ดงันัน้ สอศ.จะเข้าไปเจาะเด็กกลุม่นีน้ ากลบัเข้าสูร่ะบบการศกึษา โดยอาจจดัห้องเรียนพิเศษ เน้นสอนทกัษะทางวิชาชีพ หากไมเ่รียนต่อก็ท างานใน
สาขาท่ีเรียนมาได้

อึง้!! 3 ปี ปวช.แห่ออกกลางคันกว่า 2.1 แสนคน สอศ.เตรียมดงึ 6 หม่ืนนักเรียนจบ 
ม.3 ไม่ต่อ ม.4 เรียนอาชีพแทน

ท่ีมา: http://www.matichon.co.th/news/123576 ข่าววนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559

http://www.matichon.co.th/news/123576


คนไม่ขาดแคลน
คนขาดแคลน

ม. 4 - ม. 6/อาชวีะ

งบประมาณเพือ่การศกึษา
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รู้ทางของตวัเอง

ว ัย รุ่ น



สายสามญัสายอาชวีะ

ไปทางไหนด?ี?? ทางเลอืกมไีม่มาก

... มุ่งใหไ้ดใ้บปรญิญา ...
24

คา่นิยมของสงัคม



หนีเรียน
ติดเกมส์
ติดยา
แว้น

ท้องก่อนวยั
ฯลฯ
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ความสญูเปล่า
ทางการศกึษา

 ว ัย รุ่ น เ ซ็ ง 



รา่งรฐัธรรมนูญใหม่: เราใหม้ากกวา่
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ดแูลเด็กเล็กอยา่งเป็นระบบ

เพือ่ใหเ้ด็กเล็กทกุคนไดร้บัการพฒันาทางรา่งกาย จติใจ 

และอารมณใ์หส้มกบัวยั อยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีมกนั

อปท
เอกชน
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วางหลกัประกนัวา่
อนุบาล 1 – ม. 3

เป็นการศกึษาเร ือ่งพืน้ฐานของชวีติ

จงึตอ้งเรยีนฟรี

เพือ่พืน้ฐานทีด่ขีองเด็ก
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หลงัจบภาคบงัคบั (ม. 3) 

เด็กมทีางเลอืกทีจ่ะออกไปเป็นท างาน  

เลน่กฬีาอาชพี หรอืเป็นผูป้ระกอบการ 

หรอืจะเรยีนอะไรก็ไดต้ามความสนใจ

และความถนัดของตน

เพือ่ประโยชนใ์นการประกอบอาชพี

และการด ารงชวีติ

... ไม่ใชต่อ้งเรยีน ม. ปลาย เพยีงเพราะฟร ี

แลว้ไปตอ่มหาวทิยาลยัใหไ้ดใ้บปรญิญา

มาแปะฝาบา้นเหมอืนเดมิ ๆ ...
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เด็กมทีางเลอืกมากขึน้



CREATIVITY

COLLABORATION

TALENT

มีความคิดสร้างสรรค์

สามารถท างานและอยู่
ร่วมกบัผู้อื่นอย่างเข้าใจ

ฉลาด
33

คณุลกัษณะของประชากรในอนาคต



ใหจ้ดัตัง้

“กองทุนสนับสนุนการศกึษา”

“ใครอยากเรยีน 

ตอ้งไดเ้รยีน”

-รัฐราษฎร์ร่วมมือกนัสร้างสรรการศกึษา-
ระดมทนุเพ่ือการศกึษาเพ่ือสมทบกบังบประมาณ
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วตัถปุระสงค ์

1. ชว่ยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์

2. ลดความเหลือ่มล า้ในการศกึษา

3. พฒันาคณุภาพครู

ถา้รฐัมนีโยบายใหเ้รยีนโรงเรยีนหลวงฟร ี

ถงึ ม. 6/ปวช. หรอืแมจ้ะใหเ้รยีนฟร ี

จนจบปรญิญาตรก็ีท าได ้

และสามารถใชก้องทนุนีไ้ปสนับสนุนได ้

ไม่มทีีไ่หนหา้มรฐัทีจ่ะท าใหเ้ด็กฉลาด

รัฐ

เอกชน

ประชาชน

กองทนุสนับสนุนการศึกษา 
(กองทนุกลาง)
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โรงเรียนใหญ่ โรงเรียนกลาง

โรงเรียนเล็ก โรงเรียนชนบท

กองทนุสนับสนุนการศึกษา 
(กองทนุกลาง)
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การสนับสนุนการศึกษาที่แต่ละโรงเรียนแยกกันท า (เบีย้หวัแตก/ ร.ร.ดังได้มาก)



ม. 4 – ม. 6/ปวช. ในปัจจบุนัไม่ตอ้งกงัวล
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เพราะ 

รฐับาลปัจจบุนัยงัคงนโยบายเรยีนฟรตีามแนวทางเดมิ คอื ป.1 – ม. 6
หรอือาชวีะ และมกีารตัง้งบประมาณไวแ้ลว้

รฐัตอ้งออกกฎหมายจดัตัง้กองทนุสนับสนุนการศกึษาภายใน 1 ปี 
ซึง่รฐัสามารถใชง้บประมาณและเงนิกองทนุฯ มาสนับสนุนการศกึษา
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นายกฯ สัง่ ศธ.สกดัปมสง่เสริมการศกึษาภาคบงัคบั 12 ปี ในร่าง รธน. หลงัสงัคมตีความ
หลากหลาย ยนัรัฐบาลนีส้ง่เสริมมากกวา่ของเดมิอีก

เมื่อวนัที่ 10 พ.ค.59 ท่ีท าเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี กลา่วภายหลงัประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้า คสช. สัง่ให้ชีแ้จงกรณีการบรรจกุารศกึษาภาคบงัคบั 12 ปี ลงในร่างรัฐธรรมนญู ท่ีมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ในสงัคมนัน้ โดยระบวุ่า รัฐธรรมนญูฉบบัปี 2550 ไมไ่ด้ระบวุ่า รัฐจะต้องจดัการศกึษาตัง้แตป่ระถมศกึษาปีท่ี 1 จนถึงมธัยมศกึษาปีท่ี 6 
แต่เป็นนโยบายของพรรคการเมืองขณะนัน้ ว่าเขาจะสนบัสนนุจดัให้มีการศกึษาภาคบงัคบั เป็นเวลา 15 ปี จงึเป็นเหตใุห้มาเทียบเคียงกบัร่างรัฐรรมนญู
ฉบบันี ้ท่ีพดูถึงการศกึษาภาคบงัคบั ให้เพียง 12 ปี ซึง่สงัคมไทยจะมองว่าไหนรัฐบาลบอกว่าจะเพ่ิมสทิธิให้กบัประชาชน ดูแลเร่ืองการศกึษาให้กบั
ประชาชนให้มากขึน้ แต่ท าไมจงึลดจ านวนปีลง ซึง่มีการตีความกนัไปหลากหลาย นายกฯ จงึฝากท าความเข้าใจกบัประชาชน และสัง่การให้ รมว.
ศกึษาธิการ ท าความเข้าใจกบัสงัคมว่า แต่เดิมเป็นการประกาศนโยบายโดยพรรคการเมือ่ง ท่ียงัไมม่ีอะไรรองรับ ดังนัน้ ที่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
เขียนไว้ว่า ให้การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี นัน้ หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดต้อง 12 ปี แต่สามารถเกินกว่านีไ้ด้ จงึส่ังให้ไปท ากฎหมายให้
ชัดเจนว่า เรายังสนับสนุนการศึกษาตัง้แต่ ป.1 จนถงึ ม.6 เหมือนเดมิ
นอกจากนี ้ในระดบัอนบุาล ท่ีเป็นการศกึษาก่อน ป.1 ก็มีความส าคญัต่อพฒันาการ การเจริญเติบโตในวยัเด็ก เป็นจดุเร่ิมต้นของการพฒันาสงัคม
มนษุย์ ท่ีจะมีผลต่อการพฒันาประเทศ ในสว่นนีรั้ฐบาลจะดแูลด้วย โดยกระทรวงมหาดไทย จะมีงบท่ีใช้จดัการสว่นนีอ้ยูแ่ล้ว แต่จะให้
กระทรวงศกึษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องมาร่วมดแูลและช่วยกนัด าเนินการตรงนีด้้วย
"ซึง่จะท าให้สงัคมเกิดความเข้าใจแล้วว่า วนันีไ้มต้่องวิพากษ์วิจารณ์กนัไปต่างๆ นานา สรุปว่ารัฐบาลชดุนีด้แูลเยาวชนตัง้แต่ก่อนประถมศกึษา ไป
จนกระทัง่ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 นัน่หมายความว่าการศกึษาภาคบงัคบัไมไ่ด้น้อยไปกว่าเดิม แถมมากขึน้กว่าเดิม และต้องท าเป็นกฎหมาย ไมว่่า
รัฐบาลนีจ้ะไปแล้ว มีรัฐบาลใหมม่าจากการเลือกตัง้ ก็ต้องเป็นแบบนี ้ซึง่เป็นสิง่ท่ีเราสญัญากบัสงัคมว่าจะท าทกุอย่างให้ยัง่ยืน ต้องเป็นจริง" พล.ต.
สรรเสริญ กลา่ว

ท่ีมา: http://www.thairath.co.th/content/618339 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559
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ชาติของเราจะก้าวไกล 

ถ้าเด็กไทยเป็นคนดี มีเหตุผล มีความรู้ มี

วินัย และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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