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      วันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 
 
เร่ือง ขอชื่นชมการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการที่เคารพสิทธิทางการศึกษาของบุคคล 

เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
สําเนาถึง ๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
  ๒) ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓) ผูอํานวยการ โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ หอวัง นนทบุรี 

 
 
 สืบเนื่องจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch 
for Research and Development Institute of Thailand-SWIT) รวมกับองคกรเครือขาย คือ 

โครงการขยายความรูจากแมอายสูอันดามัน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได

ดําเนินการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกเด็กชายสมชาย อากาเป เด็กไรสัญชาติ ทวาไมไรรัฐ 

เนื่องจากเปนบุคคลที่ไดรับการสํารวจตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘) จึงมีสถานะเปนบุคคลที่ไดรับการบันทึกช่ือและ

รายการบุคคลในทะเบียนราษฎร โดยกรมการปกครองและมีเอกสารแสดงตนคือ บัตรประจําตัวผู

ไมมีสถานะทางทะเบียน (เลข ๑๓ หลัก ข้ึนตนดวยเลข ๐) 

 โดยในวันอาทิตยที่ ๑๕ มีนาคมที่ผานมา ด.ช.สมชาย ไดไปยื่นใบสมัครเพื่อเขา เรียนใน

ระดับชั้นม.1 โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ หอวัง นนทบุรี (โควตาความสามารถพิเศษและสอบตรง) 

ปรากฏวาทางเจาหนาที่ระดับสูงของทางโรงเรียนปฏิเสธ โดยใหเหตุผลวา ด.ช.สมชาย ไมมีสัญชาติ

ไทย และไมมีทะเบียนบานฉบับเจาบาน ตามประกาศของทางโรงเรียน 

 อยางไรก็ดี นอกจากการใหความชวยเหลือจากทางสถาบันฯ รวมกับองคกรเครือขายแลว 

ดวยความรวมมือจากหลายภาคสวน อันไดแกคุณยินดี หวยหงสทอง แหงมูลนิธิสรางสรรคเด็ก, 

อาจารยรจนา สินที สํานักกิจการพิเศษ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การผลักดัน เผยแพรรวมทั้งติดตามทําความเขาใจตอระเบียบฯกับโรงเรียนตางๆ มาโดยตลอด 

และโดยเฉพาะอยางย่ิง คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
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พ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่ไดกรุณาโทรศัพทประสานงานกับทางโรงเรียนโดยตรง ทําใหภายในชวงเย็นของ

วันจันทรที่ ๑๖ นั้นเอง ทางโรงเรียนฯ ไดติดตอด.ช.สมชาย เพ่ือใหกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้ง เพ่ือ

ย่ืนใบสมัครและสอบ 

 ทางสถาบันฯ และองคกรเครือขายฯ ขออนุญาตเรียนย้ําวา สิทธิในการศึกษาของบุคคลนี้

เปนสิทธิข้ันพื้นฐาน หรือโอกาสของบุคคลทุกคนที่จะไดเขาถึงความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเองรวมถึงสังคม ซึ่งมาตรา ๔๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ รวมถึงมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ก็ไดรับรองสิทธิดังกลาว โดยสิทธิหรือโอกาสทาง

การศึกษาของบุคคล ยอมไมสามารถถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 

เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง (มาตรา 
๓๐ แหงรัฐธรรมนูญฯ) ทั้งยังเปนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่จะถูกละเมิดมิได (มาตรา ๔ แหง

รัฐธรรมนูญฯ) และทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เองก็ไดตระหนักดีถึงสิทธิข้ันพื้นฐานและโอกาส

ของบุคคลในเรื่องนี้ ดังจะเห็นไดจากทางศธ. ไดมีระเบียบรับรองสิทธิทางการศึกษาของบุคคล โดย

ไมคํานึงถึงเหตุแหงความแตกตางใดๆ มาตั้งแตป ๒๕๓๕ และตอมาไดปรับปรุงเปนระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเปนไป

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

 นอกจากนี้ สิทธิทางการศึกษานี้ ยังเปนสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองและคุมครองโดย 

ขอ ๒๖ แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งผูกพันประเทศไทยในฐานะกฎหมายจารีต

ประเพณีระหวางประเทศ, ขอ ๑๓ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR) ทั้ง
ยังขัดตอหลักการและสิทธิทางการศึกษาที่ไดรับการรับรองไวตาม ขอ ๕ (ฉ) (๕) แหงอนุสัญญาวา

ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination) ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคี ที่สําคัญคือ 

ขอ ๒๖ แหงกติการระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง ( International 
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี และขณะนี้อยูใน

ระหวางการจัดทํารายงานประเทศ (Country Report) โดยการบันทึกถึงการปฏิบัติงานของภาคสวน
ราชการ และรายงานฉบับนี้จะถูกรายงานตอสหประชาชาติในป ๒๕๒๒ 
 
 ทางสถาบันฯ และองคกรเครือขายฯ ตระหนักดีกวา สังคมไทยในวงกวางยังคงขาดความ

รับรู และความเขาใจตอสิทธิทางการศึกษาของบุคคล หรือแมแตภายในหนวยงานใตการบังคับ

บัญชา/กํากับดูแลของศธ. ดังเชนที่เกิดขึ้นในกรณีของด.ช.สมชาย ซึ่งกรณีของด.ช.สมชาย แมวา

ด.ช.สมชายจะสามารถยื่นใบสมัครและเขาสูกระบวนการสอบได แตสิทธิทางการศึกษาของด.ช.

สมชายที่ไดรับการคุมครอง ก็ลวนแตเกิดขึ้นดวยเพราะความรูความเขาใจและความเคารพตอสิทธิ

ทางการศึกษาที่สงผานจากหนวยงานผูบังคับบัญชา/กํากับดูแล ช้ีแนะมายังทางโรงเรียน ภายใน
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ระยะเวลาที่รวดเร็ว ทันตอสภาพปญหา ซึ่งทางสถาบันฯ และองคกรเครือขายตองขอแสดงความชื่น

ชมและขอบคุณ แตในอีกดานหนึ่ง ก็สงผลใหเกิดขอหวงใยวา ความพยายามปองกันการละเมิดสิทธิ

ทางการศึกษา รวมถึงการเยียวยาฯ ในกรณีอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีก จะสามารถเกิดขึ้นไดอยางทันตอ

สภาพปญหาไดเชนเดียวกับกรณีของดช.สมชาย ทุกครั้งทุกกรณีหรือไม 

 ทางสถาบันฯ และองคกรเครือขาย จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือมายัง ศธ. ให

ดําเนินการชี้แจง ทําความเขาใจตอสถานบันการศึกษาทั่วประเทศอีกครั้ง เพ่ือเปนการปองกันการ

ละเมิดสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ทายนี้ ทางสถาบันฯ และ

องคกรเครือขายขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งตอการทํางานบนพื้นฐานความรักที่มีตอเพ่ือนมนุษย

และยึดมั่นตอหลักสิทธิมนุษยชนของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ โดยเฉพาะคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ 

อยุธยา 

 
จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

    
                   ( ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล ) 
     นักวิชาการดานนิติศาสตรและทนายความ 
       สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 
 


