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สิทธิมนุษยชนทางด้านการศึกษาของเด็กไร้สัญชาต ิ

ความนํา 

สิทธิทางการศึกษา หรือสิทธิในการเขา้ถึงการไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถตามวยัที

เหมาะสมถือเป็นสิทธิมนุษยชนขนัพืนฐานทีมนุษยทุ์กคนควรไดรั้บ ซึงถือเป็นหลกัการทีไดรั้บการ

รับรองไวใ้นกฎบตัรสหประชาชาติในอนัทีรัฐสมาชิกทุกรัฐจะตอ้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ

เคารพสิทธิมนุษยชนขนัพืนฐานโดยไม่เลือกปฏิบติัในเรืองเชือชาติเพศ ภาษาหรือศาสนา  และยงั

ปรากฏในอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเชือชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965 ขอ้ 5 ฉ (5) 

กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ค.ศ. 1966 ขอ้ 13 และ

อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 28 ซึงประเทศไทยไดร่้วมลงนามเป็นภาคีสมาชิกดว้ยทงัสิน 

นอกจากนีหลกัการทางดา้นสิทธิมนุษยชนในเรืองการศึกษา ไดบ้ญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 49 เช่นกันว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ

การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” แต่

ปัจจุบนัแมจ้ะมีบทบญัญติัทางกฎหมายกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนแต่สิทธิมนุษยชนทางดา้นการศึกษา

ของเด็กไร้สญัชาติก็ยงัคงไม่ไดรั้บสิทธิตามทีกฎหมายกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริงแต่ประการใดไม่ว่าจะ

เป็นในเรืองการกีดกนัการรับบุคคลไม่มีสญัญาเขา้ศึกษา นโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึง

การทีไม่ไดรั้บสิทธิในการกูย้มืเงินจากกองทุนกูย้มืเพือการศึกษา 

 

การศึกษาของคนไร้สัญชาต ิ

 ปัญหาสถานะของบุคคลและสิทธิของผูมี้ปัญหาสถานะบุคคลหรือกล่าวอีกนัยหนึงก็คือ

บุคคลผูไ้ร้สัญชาติไม่ไดรั้บการศึกษาทีเหมาะสมตามหลกัสิทธิมนุษยชนและอาจก่อให้เกิดปัญหา

ทางสังคมต่อไปแก่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวเขาบริเวณชายแดนภาคเหนือทียงัไม่ไดรั้บ

สญัชาติไทย  กลุ่มโรฮิงยาซึงอาศยัอยู่ในรัฐยะไข่ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศพม่า ไดอ้พยพลีภยั

มายงัประเทศไทยทางทะเล  กลุ่มแรงงานขา้มชาติไม่ว่าจะเป็น พม่า ลาว กมัพูชา อพยพเขา้มาอาศยั

และทาํงานในประเทศไทย และมีเด็กไร้สัญชาติทีอพยพเข้ามากับครอบครัว รวมทงัเด็กทีเกิดใน
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ประเทศไทยจากการทีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวมีจาํนวนรวมกว่า 2 แสนคน1 ซึงส่งผลให้เด็ก

จาํนวนดงักล่าวมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงการบริการทางดา้นสงัคม และการเขา้รับการบริการทางดา้น

การศึกษาจากรัฐ  จึงก่อปัญหาใหรั้ฐบาลไทยทีมีความจาํเป็นทีจะตอ้งดูแลทางดา้นสิทธิมนุษยชนแก่

บุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะการดูแลทางดา้นสิทธิขันพืนฐานในการเขา้ถึง “การศึกษา” เพราะจาก

ขอ้มูลของเด็กไร้สัญชาตินัน มีเพียงบางพืนทีเท่านันทีรัฐไดด้าํเนินการจดัการศึกษาให้อย่างเป็น

รูปธรรมโดยมีเพียงการจดัตงัศูนยก์ารเรียนเด็กต่างดา้วขึนเพียง 61 ศูนย ์และพยายามจดัระบบการ

เรียนให้เด็กต่างด้าวได้มีสิทธิเรียนดังเช่นเด็กผูมี้สัญชาติไทยโดยเฉพาะการกาํหนดกลไกทาง

กฎหมายเพือสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้ด็กไร้สญัชาติมิสิทธิในการศึกษาอนัไดแ้ก่ 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน นกัศึกษาเขา้เรียน

ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

ระเบียบดงักล่าวกาํหนดขึนเพือเป็นการปรับปรุงระเบียบเกียวกบัหลกัฐานในการรับ 

นกัเรียน นกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ

และกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาภาคบงัคบั เพือเป็นการเปิดโอกาสแก่บุคคลให้ไดรั้บการศึกษา

อยา่งทวัถึงและถือเป็นกฎหมายทีให้การรับรองและประกนัสิทธิในการศึกษาของบุคคลซึงหมาย

รวมถึงบุคคลไร้สัญชาติ และกลุ่มคนทีไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็น

กลุ่มคนไร้รัฐ เนืองจากเป็นกลุ่มคนทีไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนใดเลย ไม่มีสาํเนาทะเบียนบา้น ไม่มี

ใบรับรองการเกิด จึงไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่าตนมีสัญชาติใดหรือควรมีสิทธิอาศยัอยู่ในประเทศใด 

แสดงให้เห็นว่า ในกรณีทีบุคคลใดประสงค์จะเขา้เรียนในสถานศึกษา แต่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย 

บุคคลนนัจึงไม่มีสูติบตัร หรือทะเบียนบา้นทีจะนาํมาแสดงได ้แต่บุคคลนนัก็สามารถใชห้ลกัฐานอืน 

ในการสมคัรเขา้เรียนในสถานศึกษาได ้โดยหากเป็นกลุ่มบุคคลทีมีสิทธิอาศยัในประเทศไทย ก็

สามารถนาํเอกสารทางราชการอืนๆ มาแสดงไดต้ามทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด เช่น ทะเบียน

สาํรวจบุคคลในบา้นของกรมประชาสงค์เคราะห์ ทะเบียนประวติับุคคลทีเข้าเมืองไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ทีอาํเภอ หรือจงัหวดัจดัทาํ หรือหนงัสือรับรองการเกิด และหากเป็นกรณีทีเป็นบุคคลทีไม่

มีเอกสารพิสูจน์ตนใดๆเลย ก็สามารถเขา้เรียนไดเ้ช่นเดียวกนั 

2. พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั 2545 

                                                             
1

เด็กไร้สญัชาติ แต่ไมไ่ร้สทิธิทางการศึกษา, [Online]. Available URL:  

http://education.kapook.com/view14188.html, 2556 (มิถนุายน, 20) 
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พระราชบญัญติัฉบบันีกาํหนดใหเ้ดก็ทีมีอายยุา่งเขา้ปีที 7 ตอ้งเขา้เรียนในสถานศึกษา จน

อายยุา่งเขา้ปีที 16 ซึงเป็นการศึกษาภาคบงัคบั และเป็นบทบงัคบัใหผู้ป้กครองตอ้งส่งเด็กเขา้เรียนใน

สถานศึกษา เพราะผูป้กครองอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย ดงันนัผูป้กครองเดก็ไร้สญัชาติทีเป็น

ราษฎรไทย จึงมีหนา้ทีตอ้งส่งเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษาเมืออายถึุงเกณฑต์ามทีกาํหนด เพือใหเ้ด็ก

ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคกนั 

3. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

พระราชบญัญติัฯฉบบันี เป็นกฎหมายหลกัของรัฐในการจดัการศึกษาโดยเป็นกฎหมาย ทีออกตาม

ความทีกาํหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81ทีกาํหนดหน้าทีให้รัฐ 

ตอ้งจดัการศึกษาอบรมและตอ้งจดัให้มีกฎหมายเกียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ซึงตามบทบญัญติัใน

มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติันีไดบ้ญัญติัว่า “รัฐตอ้งจดัการศึกษาใหแ้ก่บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียม

กนัในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี ทีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทวัถึงและมีคุณภาพโดย

ไม่เก็บค่าใชจ่้าย” และสิทธิในการศึกษาหมายความรวมทงัสิทธิในการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ดงันนับุคคลทุกคนรวมถึงเด็กไร้สญัชาติ จึงมีสิทธิไดรั้บการศึกษา

ทงัสามรูปแบบดงักล่าวในประเทศไทยเช่นเดียวกบับุคคลผูมี้สญัชาติไทย 

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

เช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญของไทยหลายฉบบัก่อนหน้านี รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัได้

บญัญติัถึงสิทธิในการศึกษาไวเ้ช่นกนัดงัปรากฏในหมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยในมาตรา 49 

ทีกาํหนดใหบุ้คคลทุกคนมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีรัฐจะตอ้งจดัให้

อยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายและตามทีปรากฏในหมวดแนวนโยบายของรัฐ มาตรา 

80 ซึงกาํหนดให้มีการคุ้มครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลียงดูและให้

การศึกษาปฐมวยั ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผ่น

ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน รวมทงัตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร้ ผู ้

พิการหรือทุพพลภาพ และผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก ใหมี้คุณภาพชีวิตทีดีขึนและพึงพาตนเองได ้

ซึงจากกลไกทางกฎหมายทงั 4 ฉบบัดงักล่าวแมจ้ะบญัญติัให้เห็นถึงการให้ความใส่ใจ

ของภาครัฐต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนทางดา้นการศึกษาแก่เด็กก็ตาม แต่ก็ยงัมีปัญหาและอุปสรรคต่าง 

ๆ มากมายหลายประการ ถึงแมจ้ะมีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัรับรอง

สิทธิในการศึกษาทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 49 ว่า “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ย

กว่าสิบสองปีทีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” ก็ตาม แต่สิทธิดงักล่าว
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มีปัญหาในดา้นปฏิบติัอยูว่่า รัฐจะสามารถจดัการศึกษาแก่เด็กโดยเฉพาะเด็กไร้สัญชาติ ให้มีความ

ทวัถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไร เพราะสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิของมนุษยทุ์ก

คน สิงทีสาํคญัคือการเคารพศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์มนุษยทุ์กคนลว้นมีคุณค่าในฐานะทีมีชีวิต มี

ร่างกาย เลือดเนือ ความรู้สึกนึกคิด จิตวิญญาณ และมีความหมายต่อการดาํรงอยู่ของมนุษยชาติ2 แต่

ปัญหาทุกวนันีกลบัพบว่า การดาํเนินการต่างๆ ของรัฐทุกภาคส่วนกลบัลดทอนศกัดิศรีความเป็น

มนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นเรืองของการเก็บเงินนกัเรียนเป็นค่าบาํรุงการศึกษาซึงนกัเรียนจะตอ้งจ่ายเงินส่วน

นี ใหแ้ก่สถานศึกษาทุกภาคเรียนซึงขดัต่อหลกัการไม่เก็บค่าใชจ่้าย ปัญหาของการทีรัฐมีมาตรการใน

การยบุรวมโรงเรียนขนาดเลก็ในเขตพืนทีต่างจงัหวดั ปัญหาของการทีนักเรียนหรือนักศึกษาทีเป็น

เด็กไร้สญัชาติไม่สามารถกูย้มืเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือการศึกษาไดเ้พราะติดปัญหาทางดา้น

คุณสมบติัเนืองจากไม่เป็นผูมี้สัญชาติไทย เหล่านีถือเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างสิทธิมนุษยชน 

ซึงเป็นสิทธิสากล และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดรั้บรองถึงหลกัการในดา้นของสิทธิใน

การศึกษาซึงตอ้งดาํเนินการใหอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ 

 

การก่อกาํเนดิสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชนไดเ้กิดและพฒันาขึนมาโดยลาํดบัโดยสามารถแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆไดแ้ก่ 

1. การก่อตวัของสิทธิมนุษยชนก่อนเป็นกฎหมาย 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) ซึงสืบเนืองมาจาก “กฎหมาย

ธรรมชาติ” (Natural Law) และคาํว่า “สิทธิมนุษยชน” เป็นคาํทีเพิงใชเ้รียกกนัเมือศตวรรษที 20 นี

เอง3  ซึงหากยอ้นหลงัไปก่อนหนา้ที เป็นเวลากว่าหลายพนัปีทีมนุษยพ์ยายามหาคาํตอบว่ามนุษยทุ์ก

คนควรมีสิทธิประเภทหนึงอนัเป็นสิทธิประจาํตวัทีไม่อาจโอนใหแ้ก่กนัได ้ และไม่อาจถกูทาํลายได้

โดยอาํนาจใด ๆ ขณะเดียวกนัก็ไดมี้การต่อสูดิ้นรนเพือใหไ้ดม้าซึงสิทธิเช่นว่านีตลอดมา ระหว่างผูที้

อยูใ่ตป้กครองซึงเป็น “ผูค้วรไดรั้บสิทธิ”  และผูมี้อาํนาจปกครองซึงเป็น “ผูมี้อาํนาจใหสิ้ทธิอยา่ง

แทจ้ริง” สิทธิตามธรรมชาติซึงถือว่าเป็นกฎหมายธรรมชาตินีหมายถึงกฎหมายซึงบุคคลอา้งว่ามีอยู่

ตามธรรมชาติคือเกิดมีมาเองโดยมนุษยไ์ม่ไดท้าํขึน เป็นกฎหมายทีมีอยูเ่หนือรัฐ และมีอยูไ่ม่จาํกดั 

  

                                                             
2 จรัล ดิษฐาอภิชยั,คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบบัพลเมือง,พิมพค์รังที 1(กรุงเทพมหานคร:

สาํนกัพิมพว์ิญญาชน, 2547), หนา้ 4 
3 กุลพล พลวนั, พฒันาการสิทธิมนุษยชน, พิมพค์รังที 3, (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์

วิญ ูชน), 2538, หนา้ 25. 
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ลกัษณะของกฎหมายธรรมชาติมีอยู ่3 ประการ4 ไดแ้ก่ 

 ประการแรก เป็นกฎหมายทีใชโ้ดยไม่จาํกดัเวลา 

 ประการทีสอง ใชไ้ดทุ้กแห่งไม่จาํกดัว่าตอ้งใชใ้นรัฐใดรัฐหนึง 

 ประการทีสาม อยูเ่หนือกฎหมายของรัฐ คือรัฐจะออกกฎหมายใหข้ดัแยง้กบักฎหมาย

ธรรมชาติไม่ได ้มิฉะนนักฎหมายของรัฐก็จะใชบ้งัคบัไม่ได ้

สิทธิมนุษยชนในปัจจุบนัจึงมีความหมายกวา้งออกไปกว่าคาํว่านิติธรรม แต่หมายถึงสิทธิ

อนัจาํเป็นทีมนุษยพึ์งมีเพือใหม้นุษยไ์ดมี้ชีวิตอย่างมีศกัดิศรี การทีมนุษยจ์ะมีชีวิตอย่างมีศกัดิศรีได ้

หาไดมี้ความหมายเพียงการมีชีวิตหรือการดาํรงชีวิตเท่านัน แต่มนุษยต์อ้งมีสิทธิทีจะพฒันาตนเอง

เพีอใหบ้รรลุถึงการมีชีวิตอยู่อย่างมีศกัดิศรี และมีสิทธิในปัจจยัทีเป็นหนทางหรือเครืองมือในการ

พฒันาไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การไดรั้บส่วนแบ่งจากทรัพยากรของรัฐ (การมีส่วนร่วมในการจกัการ

ทรัพยากร) มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยทีมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม มนุษยจึ์งไม่อาจพฒันาไดอ้ย่างเต็ม

เปียมถา้ปราศจากสังคมทีเอืออาํนวยต่อการพฒันาความเป็นมนุษย์5 สิทธิมนุษยชนในปัจจุบนัจึงมี

ความหมายกวา้งซึงถา้หากกล่าวถึงเรืองของสิทธิและหากเป็นสิทธิทีเป็นเรืองธรรมชาติของมนุษย์

อาจกล่าวไดว้่าลว้นเป็นสิทธิทางดา้นมนุษยชนทงัสิน เช่นสิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิเสรีภาพส่วน

บุคคล สิทธิเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออก ทงันีรวมถึงสิทธิทางดา้นการศึกษาดว้ยเช่นกนั 

สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ทางดา้นสิทธิมนุษยชนทีเป็นสิทธิขนัพืนฐานลว้นมีรากฐานมากจาก 

“ศกัดิศรีความเป็นมนุษย”์ เพราะมนุษยทุ์กคนลว้นมีค่าต่อทางสงัคมในการดาํรงอยูข่องมนุษยชาติซึง

ถือว่ามีอยูติ่ดตวัมาแต่กาํเนิด และศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ยอ่มไม่แบ่งแยก เพศ เชือชาติ ศาสนา สีผิว 

เผา่พนัธุ ์ภาษา ความเชือ ความคิดเห็น ฐานะทางเศรษฐกิจ และชาติกาํเนิดใด ๆทงัสิน และสมควร

ไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพนับถือบนพืนฐานของความเท่าเทียมกนัจากเพือนมนุษยด์ว้ยกัน 

อยา่งเสมอภาคกนั  

2. การนาํแนวคิดทางดา้นสิทธิมนุษยชนสู่การสร้างกลไกทางกฎหมาย 

จากแนวความคิดเรืองสิทธิกฎหมายทางธรรมชาติและสิทธิทางธรรมชาตินีเองได้

วิวฒันาการมาสู่การทาํร่างกฎหมายซึงเป็นเอกสารทีรับรองสิทธิทางดา้นสิทธิมนุษยชน โดยมีผลเป็น

รูปธรรมจากความโหดร้ายและสูญเสียทงัทางชีวิต ร่างกาย สิทธิ เสรีภาพต่าง ๆในช่วงสงครามโลก

ครังที 2 ซึงภายหลงัสงครามสินสุดและไดมี้การก่อตงัองคก์ารสหประชาชาติแลว้ สิทธิทางกฎหมาย

                                                             
4 กุลพล พลวนั, อา้งแลว้, หนา้ 26 
5 ไพโรจน์ พลเพชร และ ณฐกร ศรีแกว้, สิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญใน

บริบทของสงัคมไทย และมาตรฐานสากลระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน,(กรมคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพ : ศนูยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี มหาวิทยาลยัมหาดล), 2549, หนา้ 1. 
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ดา้นสิทธิมนุษยชน จึงก่อกาํเนิดขึนอย่างเป็นทางการในกฎหมายตามทีปรากฏในคาํปรารภของกฎ

บตัรสหประชาชาติดงันี 

“......จะยนืยนัความเชือมนัในสิทธิมนุษยชนอนัเป็นหลกัมูลในเกียรติศกัดิ และคุณค่าของ

มนุษยบุ์คคล ในสิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรี และของประชาชาติใหญ่น้อย....” ต่อมา

คณะกรรมการธิการเกียวกบัสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไดด้าํเนินการจดัทาํปฏิญญาสากลว่า

ดว้ยสิทธิมนุษยชนซึงเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศทีแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกนัในการทีจะ

ปกป้องและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนซึงสิทธิทีไดรั้บการับรองตามทีปรากฏในปฏิญญาดงักล่าวไดแ้ก่ 

“สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” (Civil and Political Rights) และ “สิทธิทางเศรษฐกิจและ

สงัคม” (Economic and social rights) หลงัจากนนั สหประชาชาติ ในฐานะทีเป็นองคก์ารหลกัในการ

ทาํสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นสิทธิในทางกฎหมายจึงไดจ้ดัทาํขอ้สญัญาทางดา้นสิทธิมนุษยชนเฉพาะดา้น

ต่าง ๆ ออกมาอีกมากมาย อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ค.ศ.1921 

อนุสัญญาว่าดัวยสิทธิทางการเมืองของสตรี  ค.ศ. 1952 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ค.ศ. 1966  รวมถึงอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ในปัจจุบนั

ประเทศไทยไดล้งนามเป็นภาคีสนธิสญัญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนรวมทงัสินแลว้ 19 ฉบบั6 

 

การยอมรับหลกัการสากลแห่งสิทธิมนุษยชนสู่การบญัญัตเิป็นกฎหมายภายในของไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญทีรับรองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนไวค่้อนขา้งสมบูรณ์แบบทีสุดอยา่งทีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์ไทย และ

เป็นแบบอย่างให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บญัญติัเป็นแบบอย่าง หลกัการ

พืนฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนทีกําหนดในหลกัการสากลระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซึงเป็นฉบบัปัจจุบนัไดบ้ญัญติัรับรองไวเ้ช่นกนั เช่น 

ศักดิศรีความเป็นมนุษย์ 

ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ถือเป็นรากฐานของสิทธิเสรีภาพทงัปวงในการกาํหนดความชอบ

ธรรมในการใช้อาํนาจรัฐ และถือว่าเป็นสิงทีมนุษยไ์ด้มาในฐานะทีเป็นมนุษยโ์ดยไม่อยู่ภายใต้

เงือนไขใด ๆทงัสิน หลกัการดงักล่าวนีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 

มาตรา 4 ทีบญัญติัว่า “ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อม

ไดรั้บความคุม้ครอง” นอกจากนีในมาตรา 28 ยงับญัญติัรับรองถึงความศกัดิสิทธิของการอา้งศกัดิศรี

                                                             
6สิทธิมนุษยชน บทที 5 การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน,[Online]. Available URL:  

http://www.baanjomyut.com/library_2/extention-4/human_rights/01.html , 2556 (มิถุนายน, 20) 
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ความเป็นมนุษยไ์วอี้กว่า “บุคคลยอ่มอา้งศกัดิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที

ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน....” 

หลกัความเสมอภาค 

เป็นหลกัประกนัของมนุษยทุ์กคนทีไม่แบ่งแยกความแตกต่างกนัของมนุษย ์เพือให้มนุษย์

ไดเ้ขา้ถึงสิทธิเสรีภาพอยา่งเป็นจริง โดยสาระสาํคญัของหลกัการดงักล่าวนี คือจะตอ้งปฏิบติัต่อสิงที

มีสาระสาํคัญเหมือนกนัอย่างเท่าเทียมกนั และจะตอ้งปฏิบติัต่อสิงทีมีสาระสาํคญัแตกต่างกนัให้

แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเรืองนัน ๆ โดยหลกัความเสมอภาค ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบนั มาตรา 30 วรรคหนึง และวรรคสอง ว่า “บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความ

คุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั” 

หลกัการไม่เลอืกปฏิบัต ิ

หลกัการไม่เลือกปฏิบติัเป็นหลกัประกนัเพือใหทุ้กคนมีความเสมอภาคเพราะเพียงแต่รับรอง

ว่าทุกคนเสมอภาคกนันนัถือว่าไม่เพียงพอต่อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ

ฉบบัปัจจุบนัมาตรา 30 วรรคสาม ว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง

ความแตกต่างในเรืองถินกาํเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได”้ 

 

ปัญหาสิทธิมนุษยชนทางด้านการศึกษาของเดก็ไร้สัญชาตต่ิอบทบญัญัตขิองกฎหมายทางด้านสิทธิ

มนุษยชน 

1. ปัญหาเด็กไร้สญัชาติต่อสิทธิการกูเ้งินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือการศึกษา 

เด็กและเยาวชนไร้สญัชาติ ไม่มีความจาํเป็นที จะตอ้งอา้งอิงตาํราวิชาการใดๆ เลย 

เพือนิยามคาํๆ นี โดยธรรมชาติของเรือง เด็กไร้สัญชาติ (Nationalityless Child) ก็ คือ เด็กทีไม่มี

สญัชาติของรัฐใดเลยในโลก หรือกล่าวอีกนยัหนึงก็คือ เด็กไม่ไดรั้บการยอมรับจากทะเบียนราษฎร

ของรัฐใดเลยบนโลกว่า เป็นคนสัญชาติของตน ขอ้ยุติดงักล่าวก็ย่อมสรุปไดโ้ดยไม่ตอ้ง ใชท้ฤษฎี

ใดๆ ว่า เด็กทีถกูปฏิเสธจากทะเบียนราษฎรของทุกรัฐบนโลกในสถานะของ “คนชาติ (National)” 

ยอ่มตกเป็น “เด็กไร้สญัชาติ”7 ตวัอยา่งทีชดัเจนใน สถานการณ์ของวนันี ก็คือ ความไร้สัญชาติของ

เด็กทีเกิดจากบุพการีทีเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีมีความขดัแยง้ กบัรัฐบาลพม่า เด็กเหล่านีย่อมมีแนวโน้มที

จะเป็นเด็กไร้สญัชาติ เกิดในพม่า การแจง้เกิดในทะเบียนราษฎรพม่าย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงส่งผลให้

เด็กไม่ไดรั้บการจดทะเบียนการเกิดโดยรัฐเจา้ของดินแดนทีมีเด็ก ซึงปัจจุบนัเด็กไร้สญัชาติมีจาํนวน
                                                             

7 http://www.tobethai.org/drupal/node/72 
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เพิมมากขึนโดยลาํดบั และสิทธิทางดา้นการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนและเป็นสิงสากลซึงรัฐมิอาจ

เพิกเฉยได ้เพราะสิทธิทางการศึกษา และเสรีภาพทางวิชาการทีจะเรียนรู้เป็นสิงทีมนุษยข์าดมิได ้

และถือว่าเป็นสิทธิทีทาํใหม้นุษยเ์กิดปัญหา เกิดความสามารถในการประกอบอาชีพโดยไม่คาํนึงว่า

จะเป็นการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ ในโรงเรียน ในมหาวิทยาลยั และสิทธิทางการศึกษานีตอ้ง

ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคใด ๆ ต่อการเรียนรู้และศึกษาของเด็กโดยเฉพาะเด็กไร้สัญชาติซึงถือว่าเป็น

มนุษย ์เช่นกนั ซึงถึงแมว้่าในปัจจุบนัรัฐจะกาํหนดมาตรการผ่อนปรนให้เด็กไร้สัญชาติไดมี้โอกาส

ทางดา้นการศึกษาบา้งแลว้กต็าม เช่น กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียน นกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีสาระสาํคญัใน

การบงัคบัให้สถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั 

สถาบนั มหาวิทยาลยั ฯ มีหนา้ทีในการรับเด็กทีอยูใ่นวยัการศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา และมีการ

ผอ่นปรนทางดา้นหลกัฐานทางทะเบียนซึงเด็กไร้สัญชาติทงัหมดไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร 

ใหมี้โอกาสเขา้ศึกษาในสถานศึกษาได ้เช่นหากไม่มีทะเบียนบา้น ให้ใชห้นังสือทีราชการออกให้

หรือหากไม่สามารถหาหนงัสือใดๆทีราชการออกให้ไดก้็ให้บิดามารดาทาํบนัทึกแจง้ประวติับุคคล 

นาํมาเป็นหลกัฐานทางการศึกษา ซึงถือว่าเป็นโอกาสอนัดีแก่เด็กไร้สญัชาติ แต่อยา่งไรก็ตามปัญหาที

เกิดขึนก็คือ หากเด็กไร้สญัชาติชาติประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพีอการศึกษา เพือใช้

เป็นทุนการศึกษาจะสามารถกระทาํไดห้รือไม่ ซึงหากพิจารณา จากพระราชบญัญติักองทุนเงินให้

กูย้มืเพือการศึกษา พ.ศ. 2541 มาตรา 41 ทีกาํหนดถึงคุณสมบติัของนกัเรียนหรือนกัศึกษาทีมีสิทธิขอ

กูเ้งินจากกองทุนนนั ปรากฏว่าจะตอ้งเป็นผูมี้สญัชาติไทยเท่านนั หากถือตามกรณีดงักล่าวถือว่าเด็ก

ไร้สญัชาติยอ่มขาดโอกาสในการศึกษา ถึงแมจ้ะมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยหลกัฐาน

ในการรับนักเรียน นักศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เปิดโอกาสไวก้็ตาม หากขาด

กลไกดา้นอืน ๆ สนบัสนุนในการใหสิ้ทธิทางการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติอยา่งแทจ้ริง ยอ่มถือ

ว่าเป็นการปฏิเสธศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์ขดัต่อหลกัความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์ทงันี

ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 บญัญติักล่าวถึง สิทธิ

และเสรีภาพในการศึกษาไวช้ดัเจนวา่ “ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อย

กวา่สิบสองปีทีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็คา่ใชจ่้าย....” 

หากพิจารณาทางดา้นลาํดบัศกัดิของกฎหมาย ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ มาตรา  6  

บญัญติัว่า “รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบญัญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ

ขอ้บงัคบั ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญนี บทบญัญติันันเป็นอนัใชบ้งัคบัมิได”้ ส่วนพระราชบญัญติั

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายทีเป็นพระราชบัญญัติ ซึงถือว่าเป็น

กฎหมายทีมีลาํดบัศกัดิรองจากรัฐธรรมนูญ ดงันนั เมือพิจารณาบทบญัญติัในพระราชบญัญติักองทุน
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เงินใหกู้ย้มืเพือการศึกษา พ.ศ. 2541 เปรียบเทียบกบั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 49 

บญัญติัหลกัการว่า “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีรัฐจะตอ้ง

จดัใหอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” ดงันนัการทีพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืม

เพือการศึกษามาตรา 45 ทีมีกาํหนดคุณสมบติัการกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือการศึกษาว่า

นักเรียนหรือนักศึกษาจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านัน ย่อมถือว่าเป็นการจํากัดสิทธิในการได้รับ

การศึกษาเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 49 เปิดกวา้งไว ้โดยใชค้าํว่า “บุคคล” 

ดงันัน บุคคล ณ ทีนีย่อมหมายความรวมถึง เด็กไร้สัญชาติด้วย และนอกจากนีตามบทบัญญติัใน

รัฐธรรมนูญดงักล่าวยงักาํหนดไวอี้กว่า รัฐจะตอ้งจดัการศึกษาใหอ้ยา่งทวัถึง ดงันนัการจาํกดัสิทธิใน

การกูย้มืเงินจากกองทุนใหกู้ย้มืเพือการศึกษาโดยจาํกดัไวเ้ฉพาะผูมี้สัญชาติไทยนัน ย่อมเป็นทีเห็น

ประจกัษว์่าไม่ใชเ้ป็นการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุคคลอยา่งทวัถึงตามทีรัฐธรรมนูญกาํหนด 

 นอกจากนีเมือพิจารณาถึงหลกัความเสมอภาคและหลกัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมที

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัรับรองไวใ้นมาตรา 30 นนั จะเห็นไดว้่าการจาํกดัสิทธิใน

การกู้ยืมเงินของเด็กผูไ้ม่มีสัญชาติไทยเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาถือว่าเป็นการกีดกันสิทธิ

ทางดา้นการศึกษาจึงขดัต่อหลกัความเสมอภาค เพราะเป็นการแบ่งแยกและตดัโอกาสทางการศึกษา

ทาํใหท้าํใหเ้ด็กไร้สญัชาติกลบัไม่มีโอกาสทีจะกูย้มืเงินในการศึกษาพฒันาความรู้ของตน เพราะเด็ก

ทุกคนควรไดรั้บการส่งเสริมทางด้านความรู้ ความคิด ซึงการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานของมนุษย ์

โดยเฉพาะวยัเด็กในอนัทีจะสมควรทีจะเป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมทางดา้นสติปัญญาผา่นการศึกษา อีก

ทงัการจาํกดัสิทธิในการกูย้มืเงินดงักล่าวโดยถือสัญชาติเป็นเงือนไขถือว่าเป็นการเลือกปฏิบติัโดย

อาศยัความแตกต่างทางด้านเชือชาติ บทบัญญัติตามมาตรา 45 (1) จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 มาตรา 30 มาตรา 49 ประกอบมาตรา 6  

 

2. ปัญหาของเด็กไร้สญัชาติต่อการจดัการศึกษาอยา่งทวัถึงและมีคุณภาพตามทีกาํหนดใน

รัฐธรรมนูญมาตรา 49 

ถึงแมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในปัจจุบนั มาตรา 49 จะกาํหนดไวว้่า “บุคคล 

ยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการไดรั้บการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทวัถึงและมี

คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” ประเด็นปัญหาจึงเกิดขึนจากกรณีทีว่าในปัจจุบนัภาครัฐอนัไดแ้ก่

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายทีจะยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็กคือโรงเรียนทีมีนักเรียนไม่ถึง 60 คน 

ซึงมีอยูท่วัประเทศจาํนวน 14,186 โรงเรียน เนืองจากว่าโรงเรียนเหล่านีใชท้รัพยากรสูงและโรงเรียน

บางแห่งมีครูเพียง 2-3 คน โรงเรียนเล็ก ๆ หลายแห่งไม่มีห้องสมุด ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ ไม่มีสือ

การสอน ซึงโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ผา่นการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถาบนัรับรองมาตรฐาน
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และประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. การยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

เหล่านีส่วนใหญ่อยูใ่นพืนทีต่างจงัหวดั การยบุรวมโรงเรียนตามนโยบายของภาครัฐเช่นนีจะเป็นการ

ขดัต่อหลกัการจดัการศึกษาของรัฐทีจะตอ้งจดัให้อย่างทวัถึงและมีคุณภาพหรือไม่ ประเด็นปัญหา

ดงักล่าวนีหากพิจารณาถึงทางดา้นคุณภาพทีผา่นมา ไดรั้บเสียงสะทอ้นจากประธานชมรมเครือข่าย

โรงเรียนขนาดเลก็ว่า รัฐไม่เคยสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและทางการบริหารให้เลยทงัครู 

อุปกรณ์ สือการเรียนการสอน อีกทงังบประมาณก็ยงัมีจาํกดั8 เมือเป็นเช่นนี อาจมองเหตุผลของการ

ยบุรวมโรงเรียนขนาดเลก็เขา้ดว้ยกนัไดว้่า จะทาํใหรั้ฐไม่ตอ้งกระจายงบประมาณออกไปหลาย ๆ  จุด 

และทาํใหแ้ต่ละโรงเรียนไดง้บประมาณเพิมมากขึนซึงสามารถนาํไปจดัสรรใหเ้กิดประโยชน์กบัการ

เรียนการสอนไดม้ากกว่า และคุม้ค่ากว่าซึงเป็นการมองแต่เพียงในแง่ของทางดา้นเศรษฐศาสตร์

เท่านัน ในกรณีดังกล่าวนีหากพิจารณาถึงทางด้านสิทธิมนุษยชน ทางด้านสิทธิในการได้รับ

การศึกษาซึงเป็นสิทธิทางกฎหมายสากล ซึงประเทศไทยได้บัญญัติรับรองถึงสิทธิดังกล่าวใน

รัฐธรรมนูญว่ารัฐจะตอ้งจดัให้บุคคลไดรั้บการศึกษาอย่างทวัถึงและมีคุณภาพ ซึงกรณีดังกล่าว  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ไดบ้ญัญติัถึงการจดัการศึกษาของรัฐว่ารัฐ

จะตอ้งจดัการศึกษาใหอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ ซึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

มาตรา 49 แต่นโยบายการยุบรวมโรงเรียนดงักล่าวก่อให้เกิดปัญหาแก่ผูเ้รียนซึงเป็นเด็กหลาย

ประการซึงในกรณีดงักล่าวนียอ่มกระทบถึงเด็กไร้สญัชาติดว้ยเช่นกนักล่าวคือ 

 นกัเรียนทีอยูใ่นพืนทีห่างไกล เมือมีการยบุรวมโรงเรียนขนาดเลก็แลว้ ยอ่มทาํใหเ้ด็กกลุ่ม

ดงักล่าวตอ้งเดินทางไกลขึนกว่าเดิม และยอ่มส่งผลใหเ้ด็กบางส่วนไม่ไปเรียน เพราะตอ้งเดินทาง

อยา่งไม่ปลอดภยั และห่างไกลยงิขึน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางอาจเพิมมากขึน 

 นอกจากนียงัเป็นการทาํลายวิถีชุมชนดว้ย เพราะโรงเรียนเป็นสิงทีอยูร่่วมกนัชุมชนมานาน 

มีการช่วยเหลือดูแลจากวดั ผูป้กครองนกัเรียน ในการร่วมกนัพฒันาลกูหลานของตนในชุมชน 

รวมทงัโรงเรียนยงัเป็นสถานทีประสานความร่วมมือและการพฒันาของหมู่บา้น ในหมู่บา้นจึงขาด

สิงนีไปไม่ได ้

 การยุบรวมโรงเรียนภาครัฐย่อมสามารถกระทาํได้แต่จะตอ้งกระทาํบนพืนฐานของการ

คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิทางดา้นการศึกษาซึงหากภาครัฐมองถึงการพฒันาเด็กตาม

พนัธกรณีทีประเทศไทยไดล้งนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศทงัหลายทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทีเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศทีรับรองถึงสิทธิทาง

การศึกษาดังกล่าวว่ารัฐต้องจัดให้อย่างทั วถึง และมีคุณภาพ รวมถึงหลักการทีบัญญัติไว ้ใน

                                                             
8

 หลากหลายทศันะการยบุรวมโรงเรียนขนาดเลก็, [Online]. Available URL:  

http://www.kruthai.info/view.php?article_id=4589, 2556 (มิถนุายน , 20) 
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีกาํหนดหลกัการไวใ้นทาํนองเดียวกนั ซึงหากยึด

หลกัการดงักล่าวโดยไม่คาํนึงถึงทางดา้นเศรษฐศาสตร์ และความสะดวกในการบริหารจดัการของ

ภาครัฐนนั เห็นว่าโรงเรียนขนาดเลก็แมจ้ะมีขอ้จาํกดัทางดา้นงบประมาณ แต่ย่อมถือว่าการดาํรงอยู่

ของโรงเรียนขนาดเลก็เป็นสิงสาํคญัเพราะสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาตามทีกฎหมายกาํหนดไวว้า่

รัฐจะตอ้งจดัการใหอ้ยา่งทวัถึงซึงหมายความว่ารัฐมีหนา้ทีในการจดัการศึกษาให้แก่เด็กซึงเป็นสิทธิ

ทางมนุษยชนทีเด็กทุกคนควรจะไดรั้บจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเด็กสญัชาติใด การให้โรงเรียนขนาด

เลก็คงอยูใ่นพืนที ซึงส่วนใหญ่อยูใ่นพืนทีห่างไกลย่อมเป็นการจดัการศึกษาทีเปิดโอกาสให้เด็กได้

เขา้ถึงการศึกษาอย่างแทจ้ริง การจดัการศึกษาโดยคาํนึงถึงความความสะดวกของภาครัฐในการ

บริหารจดัการศึกษาดว้ยการยบุรวมโรงเรียนขนาดเลก็ยอ่มขดัต่อหลกัการจดัการศึกษาทีรัฐจะตอ้งจดั

ใหอ้ยา่งทวัถึง    

 นอกจากนีการทีจะให้โรงเรียนขนาดเล็กยงัคงอยู่นันหากพิจาณาทางด้านของการจัด

การศึกษาใหมี้คุณภาพตามหลกัการทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายนัน แมจ้าํนวนครูและจาํนวนนักเรียน

ของโรงเรียนขนาดเล็กจะมีไม่มากก็ตามแต่ในแง่ของทางดา้นคุณภาพการศึกษานันจะเห็นไดว้่า

สดัส่วนครูต่อนกัศึกษาซึงมีจาํนวนไม่มากนันกลบัมีประโยชน์เพราะครูสามารถทีจะดูแลเอาใจใส่ 

และใหค้วามรู้นกัเรียนนกัศึกษาไดอ้ยา่งทวัถึง  

ดงันนั การจดัการศึกษาดว้ยวิธีการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทวัประเทศนันย่อมเป็นการ

จาํกดัสิทธิในการเขา้ถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กขดัต่อรัฐธรรมนูญในเรืองการจดัการอย่างทวัถึง 

และมีคุณภาพ 



12 
 

บรรณานุกรม 

หนังสือ 

กุลพล พลวนั. พฒันาการสิทธิมนุษยชน .พิมพค์รังที 3. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพว์ิญ ู

ชน, 2538. 

จตุรนต ์ถิระวฒัน์. กฎหมายระหว่างประเทศ. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

วิญ ูชน, 2550. 

จรัล ดิษฐาอภิชยั. สิทธิมนุษยชนฉบับพลเมอืง. พิมพค์รังที 1.กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพ์

วิญ ูชน, 2547. 

ไพโรจน์ พลเพชร และ ณฐกร ศรีแกว้, สิทธเิสรีภาพขนัพนืฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญใน

บริบทของสังคมไทย และมาตรฐานสากลระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน,กรมคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพ : ศนูยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี มหาวิทยาลยัมหาดล, 2549. 

ดรุณี ไพศาลพาณิชยก์ุล และปินแกว้ อุ่นแกว้. รายงานสถานะบุคคลและสิทธขิองผู้มปัีญหา

สถานะบุคคล ปี 2553. พิมพค์รังที 1. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพเ์ดือนตุลา, 2554. 

รุ่งพงษ ์ชยันาม. รวมบทความสิทธิมนุษยชน ประวตัศิาสตร์ และภาษา. พิมพค์รังที 1.  

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพอ์กัษร, 2554. 

สุริยนั โรหิตเสถียร. สิทธิมนุษยชนของประเทสไทยอยูที่ไหน. พิมพค์รังที 1. 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพพี์ อาร์ ออฟเซท, 2537. 

คณะอนุกรรมการการศึกษาและการพฒันา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. รายงาน

การวจิยัการได้รับสิทธิในบริการการศึกษาขันพนืฐานจากรัฐ. พิมพค์รังที 1. กรุงเทพมหานคร, 2549. 

 

 



13 
 

สิงตพีมิพ์อนื ๆ 

 

เด็กไร้สัญชาต ิแต่ไม่ไร้สิทธิทางการศึกษา, [Online]. Available URL:   

http://education.kapook.com/view14188.html, 2556 (มิถุนายน, 20) 

 

สิทธิมนุษยชน บทที 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน,[Online]. Available URL: 

http://www.baanjomyut.com/library_2/extention-4/human_rights/01.html , 2556 (มิถุนายน, 20) 

สิทธิเด็กไร้สัญชาต,ิ[Online]. Available URL: http://www.tobethai.org/drupal/node/72, 

2556 (มิถุนายน, 20) 

หลากหลายทัศนะการยบุรวมโรงเรียนขนาดเลก็, [Online]. Available URL:   

http://www.kruthai.info/view.php?article_id=4589, 2556 (มิถุนายน , 20) 

สิทธิทางการศึกษา, [Online]. Available URL:  http://www.learners.in.th/blogs.posts/465803, 2556 

(มิถุนายน, 19)  

เด็กไทยกบัสิทธด้ิานการศึกษา, [Online]. Available URL:   

http://www.learners.in.th/blogs.posts/519412, 2556 (มิถุนายน, 19)  

 


