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“กสม.” ส่ งหนังสื อถึง “สนช.” เสนอความเห็นต่ อร่ างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
หนุนไม่ ให้ มีการสอบเข้ าเรี ยนชั้ นอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ ๑ เพือ่ ส่ งเสริมพัฒนาการของเด็กตามวัย
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่า
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ได้พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
ที่สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ (สนช.) ลงมติรับหลักการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และขณะนี้ ยงั อยู่ในชั้น
การพิจารณาของคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าว โดยเห็ นว่า เป็ นกฎหมาย
ที่มีความสาคัญต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยซึ่ งจะเจริ ญเติบโตเป็ นทรัพยากรสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต ที่ประชุ ม กสม. จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อรัฐสภาเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ และตนได้ล งนามในหนัง สื อ ส่ ง ความเห็ น นี้ แจ้ง ประธาน สนช. เมื่ อ วัน ที่
๒๕ มกราคม ที่ผา่ นมาแล้ว
นายวัส กล่ าวว่า กสม. เห็ นว่าโดยทัว่ ไปร่ างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสาคัญที่ สอดคล้องกับ
อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ซึ่ งได้รับรองสิ ทธิ ในการอยูร่ อดและการได้รับการพัฒนาไว้หลายประการ รวมทั้ง
แนวคิดว่าด้วยการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่ ง สหประชาชาติ (UNESCO) แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยการพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ขององค์ ก ารทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ (UNICEF) และเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนของสหประชาชาติด้านการศึกษา (UN SDG4)
โดยให้ มี ค ณะกรรมการนโยบายการพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ท าหน้ า ที่ ข ับ เคลื่ อ นการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายนี้
ซึ่ งเน้นการทางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาและเตรี ยม
ความพร้อมให้แก่เด็กวัยนี้แบบองค์รวม ทั้งในด้านร่ างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
“ตามแนวคิ ดว่า ด้วยการดู แ ลและให้ก ารศึ ก ษาแก่ เด็ ก ปฐมวัย ของ UNESCO เด็ก ปฐมวัย (Early
childhood) หมายถึ ง เด็ ก แรกเกิ ดจนถึ ง อายุ ๘ ปี หรื อนับแต่ วยั ทารก วัยเรี ยนระดับ อนุ บาล จนถึ งระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ ๒ ดังนั้นการที่ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ (มาตรา ๓) นิยาม “เด็กปฐมวัย” หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุต่า
กว่า หกปี บริ บู รณ์ และให้ หมายความรวมถึ ง เด็ ก ซึ่ ง ต้องได้รั บ การพัฒนาก่ อ นเข้า รั บ การศึ ก ษาในระดับ
ประถมศึกษา จึงน่าจะไม่สอดคล้องแนวคิดว่าด้วยการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย” ประธาน กสม. ระบุ
นายวัส กล่าวอีกว่า การที่ร่างพระราชบัญญัติน้ ี (มาตรา ๑๔ (๖) และ (๗)) กาหนดมาตรฐานและ
แนวปฏิ บตั ิที่ดีเกี่ ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการรั บเด็กปฐมวัยเข้าศึกษา
ในระดับอนุ บาลและระดับประถมศึ กษา เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามลาดับนั้น
กสม. มีความเห็ นว่า มาตรฐาน แนวปฏิ บตั ิ และหลักเกณฑ์ดงั กล่ าว ควรคานึ งถึ งพัฒนาการของเด็กและ
การพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวมในด้านต่าง ๆ ของเด็ก นอกจากนี้ ควรจัดให้มีหลักสู ตรแกนกลางในการพัฒนา

๒
เด็ ก ปฐมวัย และหลั ก สู ต รสถานพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย รวมทั้ ง ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการน าไปใช้ ด้ ว ย
ส่ วนการขับเคลื่อนนโยบาย ติดตาม กากับ ดูแลและประเมินผลการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ประถมวัยทั้งระบบ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กประถมวัยควรมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ ง
เป็ นหน่วยงานประสานให้เกิดเอกภาพตามแผนงานและนโยบายที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแล้ว
“จากผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ องผลจากระบบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันจะส่ งผลทางลบต่อพัฒนาการของเด็กทั้ง
ด้า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ตใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา การเน้น ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู ้ ด้วยการท่ อ งจ าและฝึ กทัก ษะ
ทางวิช าการ ทาให้ส มองของเด็ กวัยนี้ ไ ม่ไ ด้รับ การพัฒนาอย่า งเหมาะสมกับ วัย ทั้ง ยัง ส่ งผลต่ อการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั คนในครอบครัวด้วย แม้ว่าร่ างพระราชบัญญัติน้ ี (มาตรา ๘) กาหนดว่า การจัดการเรี ยนรู ้
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็ นไปเพื่อเตรี ยมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ตอ้ งไม่เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้
ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย ร่ างพระราชบัญญัติน้ ี ควรมีมาตรการหรื อแนวปฏิบตั ิอื่นที่เป็ น
หลักประกันว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาจะไม่ใช้การสอบแข่งขันในระหว่าง
ที่เด็กอยูใ่ นสถานพัฒนาดังกล่าวหรื อในการคัดเลือกเด็กเข้าเรี ยนในระดับประถมศึกษา” นายวัส กล่าว
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
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