
     
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

   วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม   

 (1)  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                          (ถ้ามี)  

              (2)  รับรองรายงานการประชุม                                             (ไม่มี) 

              (3)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
                           - ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพุธที่ 11 มกราคม  2566)     

                           - มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติเพิ่มมาตรา 8/1 
                    ส าหรับการเพ่ิมมาตรา 8/1 สมาชิกฯ ได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นพร้อม
ข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น และในวันนี้ (24 ม.ค. 66) จึงขอมติ      
ที่ประชุมในมาตราดังกล่าว 
                   ที่ประชุมมีมติไมเ่ห็นด้วยกับผู้แปรญัตติเพ่ิมมาตรา 8/1 ด้วยคะแนน 310 เสียง  

 มาตรา 9       มีการแก้ไข  
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 

 สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า รัฐต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาและจัดให้มี
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้
บุคคลทุกช่วงวัยและทุกอาชีพใฝ่ใจในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมตามอาชีพของตน หรือตามความถนัด       
เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้ที่ทันต่อพัฒนาความรู้  เพ่ือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและประโยชน์ต่อสังคมต่อไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาไม่ควรเร่งรีบ พิจารณา
ด้วยเหตุผล การแก้ไขเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่มีความครอบคุ้มเท่าที่ควร ทั้งนี้ ความรู้ที่ทันสมัยตามพัฒนาการ  
ของโลกยังหายไป และยังควรเพิ่มเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  
 นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ชี้แจงว่า มาตรา 9 เป็นหลักการของการจัดการการศึกษาที่พูดถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้คนที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยบทบัญญัติตตามรัฐธรรมนูญมาตรา 54 วรรค 3 ให้เพ่ิมกลไกระหว่างรัฐเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งกรรมาธิการได้เห็นว่า นอกจากการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐกับรัฐภายในประเทศ ควรมีช่องทางในการรับรอง
การจัดการศึกษาแบบทวิวุฒิระหว่างรัฐกับต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันเมื่อมีการแลกเปลี่ยนการศึกษา       
แต่กลับไม่มีกฎกระทรวงในการรองรับ แต่ส าหรับกลไกระหว่างในประเทศที่เป็นรัฐกับองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น เป็นความส าคัญท่ีควรมีไว้อยู่แล้ว 
 
 



2 

 

        ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วยให้มีการแก้ไขด้วยคะแนน  348 เสียง และเห็นด้วยกับ
กรรมาธิการเสียงข้างน้อยด้วยคะแนน 313 เสียง 

  มาตรา 10      ไม่มีการแก้ไข  
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

                            สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า ให้รัฐจัดและจัดให้มีการจัดการศึกษา        
แก่บุคคลซึ่งมิได้เข้ารับการศึกษาตามช่วงชั้น อาจจะเป็นการเรียน Online และ Onsite โดยต้องด าเนินการ    
ให้บรรลุเป้าหมายแต่อาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและเป้าหมายของแต่ละช่วงชั้นให้เหมาะสมกับอายุของผู้เรียน
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นผู้ก าหนด โดยจะจัดให้มีระบบที่เน้นเป้าหมาย 
เพ่ือให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 
 นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ชี้แจงว่า มาตรา 10 เป็นหลักการที่ต้องจัดการการศึกษากับบุคคลตกหล่น         
ซึ่งกรรมาธิการไม่ได้มีการแก้ไข 
 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนน        
297 เสียง 

 มาตรา 11      มีการแก้ไข  
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

                             สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามมาตรา 8 และมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษา นอกจากนี้ 
บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือผู้ซึ่งอยู่ ในความปกครองได้รับการดูแลและพัฒนาจนบรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งมีหน้าที่พัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรมของผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุการศึกษา      
ทุกระดับ ทั้งนี้ ถ้าหากเอกชนรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐแล้วไม่ควรเก็บเงินจากผู้เข้ารับการศึกษาอีกต่อไป 
รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษาตามช่วงชั้นต่อไป 
 นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ชี้แจงว่า ประเด็นที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในวรรคแรกนั้น เนื่องจากกรรมาธิการ     
ได้เห็นตรงกันว่ามาตรา 11 เป็นเรื่องหน้าที่และสิทธิของผู้ที่จัดการการศึกษา เป็นความจ าเป็นและมี
ความส าคัญที่จะต้องให้บุคคล หรือองค์กรดังกล่าว ได้ตระหนักถึง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตามมาตรา 6 
ตระหนักถึงวิธีการด าเนินการตามมาตรา 7 และให้เห็นแต่ละช่วงวัยในมาตรา 8 ที่มีสมรรถนะก าหนดเอาไว้
อย่างชัดเจน ประการส าคัญมาตรา 9 เป็นสิ่งที่กฎหมายได้ออกแบบว่าผู้ใดจะจัดการศึกษาให้ค านึงถึงการมี    
ส่วนร่วมและความร่วมมือในการจัดการศึกษา และในมาตรา 10 ที่พูดถึงผู้คนที่ตกหล่นในระบบการศึกษา       
ที่จ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ส าหรับอนุ 3 ที่กรรมาธิการส่ วนใหญ่ ได้มีการแก้ไขเนื่องจาก      
เป็นประเด็นที่ได้รับสะท้อนมาจากโรงเรียนเอกชน เนื่องจากงบอุดหนุนรายหัวที่ผ่านมาไม่เท่ากันระหว่าง
โรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน กรรมาธิการจึงเห็นว่าหากระบุให้เท่ากันจะต้องกล่าวถึงเป้าหมายสุดท้าย          
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือ เรื่องของคุณภาพการศึกษาในอนุ 9 วรรคท้าย เนื่องจากในมาตรา 8 อนุ 7 เป็นเรื่องของ
การจัดในระดับอุดมศึกษาที่ไม่ได้มีเฉพาะของรัฐ หากเขียนรองรับไว้ในอนุ 9 ก็จะชอบด้วยกฎหมายมากขึ้น 
 ที่ประชุมมีมติไมเ่ห็นด้วยให้มีการแก้ไขให้คงตามร่างเดิมด้วยคะแนน 280 เสียง  
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                             ประธานฯ ที่ประชุมได้แจ้งว่า นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภา ขอให้ถอนร่างดังกล่าวออกไปก่อน ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ยืนยันว่าจะไม่ถอนร่างดังกล่าว เนื่ องจากมีความส าคัญและเป็นประโยชน์           
ต่อการศึกษาของไทย ดังนั้น ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุม 
                             ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยให้ถอนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....           
ด้วยคะแนน 280 เสียง  

  มาตรา 12      ไม่มีการแก้ไข  
                            มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
                            สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้จัดการศึกษาเรียนฟรีเป็นเวลา 18 ปี  ซึ่งอาจจะขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองหนึ่งเสนอให้มีการเรียนฟรีถึง 20 ปี 
         - กรรมาธิการผู้สงนความเห็นไม่ติดใจ 

มาตรา 13      ไม่มีการแก้ไข 
       มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

                  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การจัดการศึกษาตามมาตรา 11 (2)        
ให้กระท าได้เมื่อได้แจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ หรือหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด แต่การจัด
การศึกษานั้นต้องไม่เป็นปฏิปักษ์หรือขัดแย้งต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย  ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ    
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแนะน าให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือ และอุดหนุนการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง      

        ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน 333 เสียง      
และเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่สงวนความเห็น กลุ่มที่ 1 (นายอ านาจ วิชยานุวัติ และนายกมลเทพ จันทรจิต) 
ด้วยคะแนน 274 เสียง 

       มาตรา 14      มีการแก้ไข 

       มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
       สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า กรณีที่ไม่สามารถจัดบุคลากรพ้ืนฐาน        

ส าหรับสถานศึกษาของรัฐจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเสนอให้ตัด (9) ออก   
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไม่เอาใจใส่ทางด้านคุณภาพ         
ทางการศึกษาของเด็ก นอกจากนี้ ยังจัดการศึกษาสื่อการเรียน การสอนให้เอ้ือต่อการศึกษาเข้าถึงประชาชน
อย่างทั่วถึงเพ่ือให้เป็นไปตามสิทธิคนพิการ ตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดได้รับโอกาสเข้าเรียนและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาเดียวกับผู้เรียนทั่วไป ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาให้เต็มศั กยภาพสูงสุด     
ของแต่ละบุคคล โดยจะแยกเป็นสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดให้มีระบบพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะในสถานศึกษา    
แต่ต้องมีเป้าหมายให้ผู้เรียนดังกล่าวสามารถเข้าเรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปให้ได้มากที่สุดภายใต้การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมเป็นส าคัญ 

        นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ชี้แจงว่าในมาตรา 14 เป็นจุดเริ่มต้นที่ระบุให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ในการแก้ไข
ของอนุ 5 เดิมทีในร่างเดิมของรัฐบาลได้ระบุไม่ชัดเจนถึงเรื่องการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดของผู้บริหาร        
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ซึ่ งต้องระบุ ให้ชัดว่าทั้ งหมดคืออะไร รูปแบบการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นการออกแบบโดยครู                  
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับฟังและน ามาระบุไว้ในร่างนี้ ส าหรับอนุ 6 เป็นการท าให้ชัดเจนมากขึ้นในการ          
จัดการศึกษา เมื่อจะเป็นนิติบุคคล และสร้างความเป็นอิสระ การที่จะให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
ควรจะมีองค์ประกอบอย่างที่กรรมาธิการได้ระบุถึง และในส่วนของคนพิการและการเรียนรวมได้น าความ
คิดเห็นของกรรมาธิการมาใส่ ซึ่งเดิมทีไม่มี แต่เนื่องจากคณะกรรมาธิการเห็นความส าคัญที่จะต้องเพ่ิมเติมเรื่อง
ดังกล่าว ในอนุ 9 กรรมาธิการได้ท าการศึกษารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการแก้ ไขปัญหาการยุบ
รวมโรงเรียนอย่างมีเง่ือนไข โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
                    เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา         
18.32 นาฬิกา 

  
ปิดประชุมเวลา 18.32 นาฬิกา 
 
     ****************************** 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

 


