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นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๕๒ 
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ (โรงเรียน               
นานาชาติใหม่แห่งประเทศไทยกับพวก) เพื่อขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๖๕ วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ ประกอบรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๒    
หรือไม่    (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     พุทธศักราช     ๒๕๕๐   มาตรา  ๒๙ 
มาตรา ๔๙ วรรคสาม และมาตรา ๕๐)

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 ศาลปกครองกลางสง่คำโตแ้ยง้ของโรงเรยีนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย	กบัพวก	ผูถ้กูฟอ้งคด	ี					
ท่ี	๑	ถึงท่ี	๔	(ผู้ร้อง)	ในคดีหมายเลขดำท่ี	๑๖๐๙/๒๕๔๙	เพ่ือขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 มาตรา	 ๓	 ประกอบรัฐธรรมนูญ	
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	และมาตรา	๔๒	หรอืไม	่โดยมขีอ้เทจ็จรงิ	สรปุไดด้งันี้
	 เด็กชายณพัทธ	 	 โชติสรยุทธ	 โดยนางสาวณัฐนิช	 	 โชติสรยุทธ	 ผู้แทนโดยชอบธรรม	 ผู้ฟ้อง																						
คดียื่นฟ้องโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย	 เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 นางสาวปานใจ	 	 จิรานุภาพ					
ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 นายไซมอน	 เลสลี่	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๓	 นายพอล	 	 แฮมลีน	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๔	 สำนัก																					
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๕	 และผู้อำนวยการสำนักบริหาร										
งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๖	 ต่อศาลปกครองกลางว่าผู้ฟ้องคดีได้รับ			
ความเดือดร้อนเสียหายจากการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ที่ให้ผู้ฟ้องคดี
พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย	และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี	
ที่	 ๕	 และผู้ถูกฟ้องที่	 ๖	 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยมิได้ดำเนินการ																											
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีหรือแก้ไขให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาตามปกติ	 จึงขอให้เพิกถอนคำส่ัง					
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากโรงเรียนและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ถึงที่	 ๔	 ปฏิบัติตาม					
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หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๕	 ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 รับผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนตามเดิม	 และขอให้มีคำสั่ง						
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๕	ดำเนินการและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ปฏิบัติตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๕																
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา		พ.ศ.	๒๕๔๘	พร้อมทั้งยื่น										
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา	โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้าศึกษาดังเดิม	
และขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการสอบเพื่อเลื่อนระดับก่อน
	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ถึงที่	 ๔	 ได้ยื่นคำให้การ	 ลงวันที่	 ๕	 ตุลาคม	 ๒๕๔๙	 ต่อศาลปกครองกลาง				
ช้ีแจงว่า	การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๑	ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน	เน่ืองจากผู้ฟ้อง			
คดีมีพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนเป็นเวลานาน	 ก่อให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพ
ทั้งทางด้านร่างกาย	 ทางจิตใจ	 ตลอดจนทางด้านเพศของนักเรียนคนอื่น	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ถึงที่	 ๔																									
ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	ข้อ	๕	แต่ประการใด	และเห็นว่า	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	
มาตรา	๖๕	วรรคสาม	ท่ีให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา	 นั้น	 ขัดหรือแย้งต่อประเพณีการปกครองประเทศไทย																																
เป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลในทางวิชาการ	การศึกษาอบรม	และการเรียนการสอนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	 และมาตรา	๔๒	 เนื่องจากระเบียบดังกล่าว																		
ไม่ได้ห้ามไม่ให้สถานศึกษาจำหน่ายชื่อนักเรียนหรือให้นักเรียนออก	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	จึงสามารถสั่งให้
ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียนได้	 และมาตรา	 ๖๕	ที่กำหนดว่าการลงโทษให้กระทำเท่าที่สมควร																						
เพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด	 นั้น	 ก็ไม่ได้กล่าวถึงการห้ามจำหน่ายชื่อนักเรียน
หรือให้นักเรียนออก	 หรือให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบห้ามสถานศึกษาจำหน่ายชื่อนักเรียน
หรือนักศึกษาออกแต่ประการใด	จึงเห็นว่าความในข้อ	๕	ของระเบียบดังกล่าวเป็นการออกเกินอำนาจ																						
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม		รวมทั้งเป็นการจำกัด
สิทธิเสรีภาพในทางวิชาการ	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	
และมาตรา	๔๒	ประกอบรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓
	 ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ถึงที่	 ๔	 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง	 ลงวันที่	 ๑๓	 มิถุนายน	
๒๕๕๐	 โต้แย้งว่า	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ที่ศาลจะ
ใช้บังคับแก่คดีนี้ขัดหรือแย้งต่อประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย	 อันมี															
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลในทางวิชาการ	 การศึกษา																									
อบรมและการเรียนการสอนที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้	 กล่าวคือ	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	
พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 มาตรา	 ๓	 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๙	 และมาตรา	 ๔๒	 และมีคำขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ขัดหรือแย้ง
ต่อประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	
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มาตรา	 ๓	 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๙	
และมาตรา	 ๔๒	 เป็นอันใช้บังคับมิได้	 ทั้งนี้	 ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการ																																																																								
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวแต่ประการใด	 จึงขอให้ส่งความเห็นตามทางการ																										
เพื่อให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป	 ทั้งนี้	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 มาตรา	 ๓	 มาตรา	 ๓๕	 และมาตรา	 ๓๘	 ประกอบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	 ๒๖๔	 วรรคหนึ่ง	 ศาลปกครองกลางจึงพิจารณา
ส่งคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ถึงที่	๔	ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 คดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะตลุาการรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙	ต่อมาได้มีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	 ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 และให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๒๔	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เป็นต้นไป	 โดยมาตรา	 ๓๐๐	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	
เป็นศาลรัฐธรรมนูญ	 และวรรคสามบัญญัติให้บทบัญญัติมาตรา	 ๓๕	 วรรคสอง	 วรรคสามและวรรคสี	่					
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป										
จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้น										
ใช้บังคับ	 และวรรคสี่บัญญัติให้บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการของคณะตุลาการ				
รัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง	ให้ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตราน้ีดำเนินการต่อไป	และเม่ือมีการแต่งต้ังตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว	บรรดาคดีหรือการใดที่ค้างดำเนินการนั้นให้โอนไปอยู่ในอำนาจ				
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่นั้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำร้องนี้ได้
	 ระหว่างการพิจารณาคดี	 ศาลปกครองกลางส่งคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องของผู้ร้องเกี่ยวกับ																								
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 โดยขอยกเลิกคำขอให้พิจารณาวินิจฉัยเดิม
และใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้	 “ขอให้พิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓๕	ประกอบรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช
๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๖๔	 และประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา
๒๑๑	ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย		(ฉบับช่ัวคราว)		พุทธศักราช		๒๕๔๙			มาตรา	๓		ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๙	 และมาตรา	 ๔๒	 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๙	มาตรา	๔๙	 และมาตรา	๕๐
เป็นอันใชบ้งัคบัมไิดต้ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖”	ศาลรฐัธรรมนญู															
พิจารณาแล้วอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการทำคำวินิจฉัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้อ	 ๓๐	 และเห็นว่าคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๙	น้ัน	ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
เฉพาะมาตรา	๔๙	วรรคสาม	เทา่นัน้	ผูร้อ้งไมไ่ดร้ะบขุอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรา	๔๙	



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๐/๒๕๕๒	
วันที่	๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒
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วรรคหนึ่งและวรรคสองแต่อย่างใด	ทั้งนี้	ตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำ			
คำวนิจิฉยั	ขอ้	๑๘	(๒)	และ	(๓)	เมือ่คำรอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิของผูร้อ้งไมไ่ดร้ะบขุอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณท์ี่
เก่ียวข้องกับมาตรา	๔๙	วรรคหน่ึง	และวรรคสอง	ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่จำต้องวินิจฉัยบทบัญญัติดังกล่าว 
มาตรา	๒๙	และมาตรา	๔๒	โดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย		พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ไดน้ำหลกัการ	
แห่งบทบัญญัติดังกล่าวมาบัญญัติไว้เป็นหลักการเดียวกันตามมาตรา	๒๙	และมาตรา	๕๐	ด้วยเช่นกัน																						
และต่อมาผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องว่า	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๙	มาตรา	๔๙	และมาตรา	๕๐	อีกด้วย	เม่ือยังไม่มี
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้	 กรณีจึงมีเหตุสมควร
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ใช้บังคับในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยคดี	 จึงมีประเด็นเบื้องต้นสมควรพิจารณาก่อนว่า	 กรณีมีเหตุต้องพิจารณาวินิจฉัย
ตามประเด็นแห่งคดีของคำร้อง	หรือไม่
	 เห็นว่ า 	 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ งกฎหมายใด
ต้องพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับในขณะที่ศาล				
รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย	 สำหรับคำร้องนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับไว้พิจารณาวินิจฉัยก่อนที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ใช้บังคับ	 ผู้ร้องโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ทีศ่าลปกครองกลางจะใชบ้งัคบัแกค่ดขีดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	
พุทธศักราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓	ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นท่ีต้องวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๙	 มาตรา	 ๔๙	
วรรคสาม	และมาตรา	๕๐	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
หรือสถานศึกษา	จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการโดยการอบรมสั่งสอน	หรือลงโทษ	เพื่อควบคุม	
ไม่ให้มีการฝ่าฝืนระเบียบ	 โดยกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกระเบยีบการลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีป่ระพฤตตินไมเ่หมาะสมหรอืประพฤตตินฝา่ฝนืระเบยีบ
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 และการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาจะต้องกระทำเท่าที่จำเป็น			
เพื่อการอบรมสั่งสอน	 และเพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความประพฤติให้มีความเหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	 อันจะส่งผลให้นักเรียน
หรือนักศึกษาเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต	 การกำหนดโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงเป็นเพียงมาตรการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติ																											
แห่งกฎหมายดังกล่าว	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม	เป็นบทบัญญัติ	
ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป	 โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง	 และเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในขอบเขต	 “ที่เหมาะสม”	 มิได้เป็นการจำกัดสิทธิ
หรอืเสรภีาพในการจดัการศกึษาอบรมขององคก์รวชิาชพีหรอืเอกชน	การศกึษาทางเลอืกของประชาชน	
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๔๙	วรรคสาม	และเปน็บทบญัญตัทิี่	“ไมข่ดัตอ่หนา้ทีข่องพลเมอืงหรอืศลีธรรมอนัดขีอง
ประชาชน”	มไิดเ้ปน็การจำกดัเสรภีาพในทางวชิาการ	และการศกึษาอบรม	การเรยีนการสอน	การวจิยั
และการเผยแพรง่านวจิยัตามหลกัวชิาการของบคุคลตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๕๐	และไมข่ดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๙

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.
๒๕๔๖	 มาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 	 พุทธศักราช
๒๕๕๐	มาตรา	๒๙	มาตรา	๔๙	วรรคสาม	และมาตรา	๕๐




