
1,195
4,829

นักเรียนทัง้หมด

20.54
ลา้นคน

กลุม่เป้าหมาย กสศ.

4.32 ลา้นคน
เดก็เล็กถึงเยาวชนวยัแรงงาน
ช่วงอาย ุ0-25 ปี

นักเรียนทัง้หมด

20.54
ลา้นคน

กลุม่เป้าหมาย กสศ.

4.32 ลา้นคน
เดก็เล็กถึงเยาวชนวยัแรงงาน
ช่วงอาย ุ0-25 ปี

วิธีการวัดรายได้ทางอ้อม หรือ PMT ให้ความส�าคัญกับการลงเยี่ยมบ้านของ 
นักเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อส�ารวจข้อมูลสถานะครอบครัว 8 ด้าน ที่ท�าหน้าที ่
สะท้อนความยากจนทางอ้อม ประกอบด้วย ครัวเรือนมภีาระพึง่พงิ การอยู่อาศยั  
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย ท่ีดินท�าการเกษตร แหล่งน��าด่ืม แหล่งไฟฟ้า ยานพาหนะ 
ในครัวเรือน ของใช้้ในครวัเรือน รวมทั�งการใช้้ข้อมูลภาพถา่ยบ้าน ต�าแหน่งพิกัด 
บ้าน และการเดินทางมาเรียน มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 วธิกีารเก็บข้อมูลโดยการลงเยีย่มบ้านเป็นปัจจยัส�าคัญท่ีท�าให้การจดัสรร 
เงินอดุหนนุตามความจ�าเป็นของนกัเรยีนเป็นรายบคุคลประสบความส�าเรจ็  
เพราะจากอดีตท่ีโรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื�นฐานนักเรียน 
ยากจนตามระบบโควตา ท�าให้โรงเรียนต้องแก้ปัญหาด้วยการน�าเงินท่ีได้รับ 
การอุดหนุนไปหารเฉลี่ยเพ่ือแบ่งเงินอุดหนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนใน 
โรงเรียนให้ได้รับความช้่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกคน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ 
สนับสนุนการค้นหานักเรียนท่ียากจนจริงให้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน 
และเป็นระบบ ท�าให้สามารถสนับสนุนงบประมาณไปอย่างตรงจุดได้มากขึ�น 

ข้อมูลทางสถิติปี 2562 พบว่า ประช้าช้นไทยวัย 0-25 ป ี
ทั�งหมดในประเทศไทย 20.54 ล้านคน มีเด็กและเยาวช้น 
ทีก่�าลงัเผชิ้ญความเหลือ่มล��าในการเข้าถงึการศกึษามากถงึ 
4.32 ล้านคน ที่ส�าคัญก็คือในจ�านวนนี�กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ 
เด็กวัยเรียน ช้่วงอายุ 6-14 ปี (ป.1-ม.3) เป็นจ�านวนถึง  
2.22 ล้านคน 
 แม้ว่าเด็กวัยนี�จะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีตามนโยบาย 
ของรัฐทุกคนแล้วก็ตาม ในจ�านวนนี�เป็นเด็กที่ไม่ได้เรียน 
หนังสือหรืออยู ่นอกระบบการศึกษาถึง 4.3 แสนคน  
ในขณะทีส่่วนทีเ่หลอื 1.79 ล้านคน กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะหลดุ 
ออกจากระบบการศึกษาเพราะความยากจน
 ปัจจัยหนึ่งท่ีส�าคัญที่ท�าให้เด็กไทยเหล่านี�เสี่ยงหลุด 
ออกจากระบบการศึกษาก็คือความยากจน แต่ด้วยเหตุที่ 
เดก็นกัเรยีนซ่ึงมฐีานะยากจนอยู่จ�านวนมาก และหน่วยงาน  
ภาครัฐมีงบประมาณในการช้่วยเหลืออย่างจ�ากัด กสศ.  
จึงได้พัฒนานวัตกรรมการคัดกรองความยากจน เพื่อเป็น 
เครื่องมือส�าคัญในการช้่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจน 
มากที่สุดในประเทศเป็นล�าดับแรกก่อน
 ดังนั�น เพื่อให้เรามีความเข้าใจผลกระทบจากความ 
ยากจนที่ส่งผลให้พวกเขาไม่มีโอกาสในการเรียนหนังสือ 
ต่อไป รวมไปถึงท�าความเข้าใจเครื่องมือที่น�ามาใช้้ในการ 
ค้นหาเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ส�าคัญท่ีสุดในการแก้ไขความเหล่ือมล��าทางการศึกษา 
ในประเทศไทย 

#รู้หรือไม่

กสศ. ใช้้เครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า วธิกีารวดัรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test:  
PMT) ในการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษทั่วประเทศ โดย PMT  
เป็นเครื่องมือทางสถิติที่มีการเก็บข้อมูลในหลายๆ ตัวแปร โดยตัวแปรหลัก 
ทีส่�าคญัคอืรายได้ครวัเรอืนและสถานะครัวเรอืน เมือ่เกบ็ข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว 
กสศ. จะน�าตัวแปรทั�งหมดมาค�านวณตามระบบที่ออกแบบไว้ ซึ่งตัวแปร 
แต่ละตัวที่เก็บข้อมูลมาได้ในแต่ละจังหวัด จะถูกก�าหนดค่าที่สอดคล้องกับ 
เส้นความยากจนของระดบัจงัหวดั เพือ่ให้สอดคล้องตามสภาพความเป็นจรงิ 
ของแต่ละจังหวัด
 ตามหลักการของ PMT แล้ว สถานะครัวเรือน เป็นตัวแปรที่ส�าคัญมาก  
เพราะถือเป็นตัวแปรในการบ่งบอกความยากจนได้อย่างช้ัดเจน เช้่น สภาพ 
ที่อยู่อาศัย จ�านวนสมาช้ิกในครัวเรือน จ�านวนทรัพย์สินคงทนที่ถือครอง 
เป็นต้น ความส�าคัญของตัวแปรเหล่านี�คือเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้ชั้ดเจน 
เหน็ได้ด้วยตา ไม่ต้องใช้้วจิารณญาณในการตีความ ท�าให้ปราศจากข้อคดิเห็น  
แตกต่างจากข้อมลูรายได้ทีม่กัมีความไม่ชั้ดเจนและมคีวามแปรปรวนมากกว่า 

ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง

ลักษณะที่อยู่อาศัย วัสดุที่ใช้้

ของใช้ใ้นครวัเรอืน การอยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย 

แหล่งน��าดื่มน��าใช้้

แหล่งไฟฟ้าหลัก

ยานพาหนะ 

ที่ดินท�าการเกษตรได้

ครวัเรอืนนกัเรยีนยากจนพเิศษ

บาท/คน/เดือน

รายได้เฉลี่ย

ภาระค่าใช้้จ่ายด้านการศึกษา

บาท/ครัวเรือน

ช้่วงเปิดเทอม

ถึง

2 ปีที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) ได้จัดท�าโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน 
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพื่อจัดท�าต้นแบบการจัดสรร 
เงินอุดหนุนตามความจ�าเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
โดยช้่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนพิเศษหรือนักเรียนทุน 
เสมอภาคเพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน พร้อมทั�ง 
ติดตามการมาเรียนเพื่อไม่ให้พวกเขาหลุดออกจากระบบ 
การศึกษา โดยภาคเรียนที่ 1/2563 มีจ�านวนนักเรียน 
ยากจนพิเศษ จ�านวน 994,428 คน  
 กสศ. ได้วิจัยพัฒนาหลักเกณฑ์ความยากจนเพ่ือ 
ก�าหนดระดบัความยากจนออกเป็น 3 ระดับ คือ ยากจนน้อย 
ยากจน และยากจนพิเศษ โดยนักเรียนยากจนจะต้อง 
ได้รับการคัดกรองผ่านเครื่องมือของ กสศ. ท่ีเรียกว่า 
วิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test: PMT)  

ซึ่งนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ของ Proxy Means Test: PMT 
ระดับยากจนและยากจนพิเศษ จะได้รับเงินอุดหนุนปัจจัย 
พื�นฐานนกัเรยีนยากจนจากต้นสงักัด (สพฐ. อปท.) ส�าหรบั 
นักเรียนที่ระดับยากจนพิเศษจะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม 
จาก กสศ. ต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และเม่ือพ้นระยะเวลา 
3 ปีนี�ไปแล้ว จะต้องเข้ารับการคัดกรองใหม่เพื่อประเมิน 
สถานะครวัเรอืนว่ายงัเข้าหลกัเกณฑ์นกัเรยีนยากจนพิเศษ 
อยู่หรือไม่
 จากสถิติที่ผ่านมา นักเรียนยากจนพิเศษของ กสศ.  
มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพียง 1,332 บาทต่อคน 
ต่อเดือน หรือคิดเป็นวันละ 44 บาทเท่านั�น ซึ่งอยู่ภายใต้ 
เกณฑ์ความยากจนสากล (คือมีรายได้ขั�นต�่าน้อยกว่า  
1.90 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 60 บาทต่อวัน) 

จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของ กสศ.

คิดเป็นเด็กอาย ุ 6-14 ปี

ล้านคน2.22

1,332



กำาหนดระบบติดตามนักเรียน
 นักวิช้าการจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อธิบาย 
การท�างานว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้ความส�าคัญ 
ในการติดตามนักเรียนตั�งแต่ต้นเทอมและปลายเทอม  
เช้่น หากต้นเทอมภาคเรียนที่หนึ่งมีนักเรียน 10 คน  
แล้วภาคเรียนที่สองเหลือนักเรียนอยู่แค่ 8 คน เราต้อง 
สอบถามไปยังโรงเรียนว่าเด็กหายไปไหน เป็นการย้ายไป 
พื�นที่อื่นหรือหลุดไปจากระบบการศึกษา เพ่ือประสาน 
หาทางช้่วยเหลือต่อไป เช้่น กรณีที่เด็กหลุดไปจากระบบ 
การศกึษา ครูจะต้องประสานไปยงันกัเรยีน เสนอทางเลือก 
ว่าอยากจะเรียนนอกระบบหรือไม่ หากนักเรียนสนใจ 
ก็จะประสานไปยัง กศน. แต่หากเด็กปฏิเสธการเรียน 
ในระบบและหลุดออกไปจากระบบการศึกษา โรงเรียน 
จะต้องติดตามต่อไปว่าปัญหาเกิดจากอะไร 

Conditional 
Cash Transfer
โครงการจดัสรรเงนิอุดหนุน
แบบมเีงือ่นไข

จะไมม่ใีครถูกทิง้ไวข้า้งหลงัอกีตอ่ไป

C
C

T ฉบับที ่3
มกราคม

2564

ชุมชนร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ฉบับ

‘PMT’
ฉบับ

‘PMT’

Conditional
Cash Transfer
โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุน
แบบมีเงือ่นไข

จะไม่มีใครถูกทิ้งไวข้้างหลังอีกต่อไป

ปัจจุบัน กสศ. ได้ยกระดับคุณภาพของเครื่องมือการวัดรายได้ 
ทางอ้อม หรือ PMT รวมถึงมีความพยายามในการพัฒนาเคร่ืองมือ 
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล��าทางการศึกษาช้นิดนี�อยู่อย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนั�น กสศ. ยงัมแีนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศให้เป็นระบบ  
AI ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์รูปถ่ายสภาพบ้านเรือนที่ครูแนบ 
เข้ามาในระบบ ว่าบ้านแต่ละหลงันั�นท�าจากวสัดชุ้นดิใด มโีครงสร้างเป็น 
อย่างไร มีสภาพทรดุโทรมหรอืไม่ โดยขณะนี�ก�าลงัอยูใ่นระหว่างขั�นตอน 
การออกแบบให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้อย่างถกูต้องมากทีส่ดุ 

ทั�งนี�ก็เพื่อให้ กสศ. มีระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ 
ได้อย่างตรงเป้ามากที่สุด และสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล��าทาง 
การศกึษาได้อย่างยัง่ยนืต่อไป 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 ท�าหน้าทีด่แูล 198 โรงเรยีน ครอบคลมุ   
4 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอขุขันธ์ ปรางค์กู ่ ไพรบึง ภูสิงห์ นับเป็นอีก 
หน่วยงานที่ถือเอาภารกิจในการผนึกก�าลังกับโรงเรียนและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องในพื�นที ่เข้าไปช่้วยเหลอืให้เดก็ๆ ได้มโีอกาสเรยีนหนงัสอือย่าง 
มปีระสทิธภิาพไม่หลดุออกจากระบบการศกึษาเพราะปัญหาความยากจน

สงัวร ทวศีร ีนกัวชิ้าการศกึษา สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 อธบิายว่า 
การท�างานของเขตพื�นที่เน้นการท�างานร่วมกับข้อมูลปัจจัยพื�นฐานของ 
กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) พร้อมทั�งมกีารสือ่สาร 
ท�าความเข้าใจกบัคณุครใูนวธีิการเข้าถงึเดก็ๆ และการท�าความเข้าใจกบั 
ผูป้กครอง เพือ่ให้การท�างานประสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุ โดยการท�างาน 
ล้วนด�าเนินเป็นไปตามเงื่อนไขของ กสศ. ตามบริบทและความต้องการ 
ของเดก็แต่ละคน 

จัดรูปแบบการเรียนให้เหมาะสม
 นอกจากเดก็ทีห่ลดุออกจากระบบการศกึษาแล้ว ยงัมี 
นกัเรียนอกีกลุม่หนึง่ทีม่กัขาดเรยีนอยูเ่สมอ สพป.ศรสีะเกษ 
เขต 3 จงึแก้ปัญหาด้วยการจดัรปูแบบการศกึษาทีเ่หมาะสม 
เช้่น หากพบว่าเด็กไม่อยากเข้าห้องเรียน อาจใช้้วิธีการ 
ให้ใบงานเพื่อดึงให้เขายังอยู่ในระบบ จากนั�นค่อยหาวิธ ี
พาเขากลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนต่อไป
      แต่หนึ่งในปัญหาที่พบคือ เด็กไม่มาเรียนเพราะไม่ได้ 
อยู่กับพ่อแม่ ติดเพื่อน เขตพื�นที่จะต้องสร้างความเข้าใจ 
ให้กับครูว ่าสามารถใช้้ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ  
ตามนักเรียนให้กลับมาเรียนหนังสือได้ ความส�าคัญของ 
วิธีนี�คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้คุณครูเห็นระเบียบ 
การท�างาน โดยหากครมูข้ีอสงสยัในการปฏบิตังิาน สามารถ 
ปรึกษากระบวนการท�างานกับเขตพื�นที่ได้ตลอดเวลา 

เน้นการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
 นักวิช้าการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวเพ่ิมเติมว่า  
ในการท�างานต้องยกความดีความช้อบให้กับโรงเรียน  
ไม่ว ่าจะเป็นครูและผู ้บริหารโรงเรียน เพราะถือเป็น 
ด่านหน้าในการท�างาน ขณะทีเ่ขตพื�นทีม่หีน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า 
และโรงเรียนเป็นผู้ประเมินในการเลือกใช้้งานจริง 

      

 ความส�าคัญของวิธีนี�คือการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้คุณครูเห็นระเบียบการท�างาน โดยหากครูมีข้อสงสัย 
ในการปฏิบัติงาน สามารถปรึกษากระบวนการท�างานกับ 
เขตพื�นท่ีได้ตลอดเวลา

 ตลอดเวลาท่ีผ่านมาในการท�างานเขต 
พื�นท่ี เน้นการท�างานร่วมกับโรงเรียน 
อย่างใกล้ชิ้ด โดยมีช่้องทางติดต่อหลาย 
ช่้องทาง และช่้องทางส�าคัญคือไลน์กลุ่ม  
ท่ีสามารถติดต่อสอบถามระหว่างกันได้ 
ตลอดเวลา ท�าให้การท�างานเป็นไปอย่าง 
รวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทัน 
ท่วงที ส่งผลให้นักเรียนหลุดจากระบบ 
น้อย บังคับตามนักเรียนให้กลับมาเรียน 
หนังสือได้ 

ขั้นตอนการคัดกรอง

คุณครูลงพื�นที่เก็บข้อมูลรายได้
และสถานะครัวเรือน

ประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ
แบบวัดรายได้ทางอ้อม หรือ PMT

ได้นักเรียนยากจน 3 ระดับ คือ
ยากจนน้อย ยากจน และยากจนพิเศษ

1 2 3

ยากจนน้อยยากจนพิเศษ ยากจน

เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี นักเรียน 
จะต้องเข้ารับการคัดกรองใหม่เพื่อ 
ตรวจสอบสถานะครัวเรือนอีกครั�ง 

เลขท่ี่� 388 อาคาร เอส.พ่ี. ช้ั้�น 13 ถนนพีหลโยธิิน 
แขวงสามเสนใน เขตพีญาไที่ กรุงเที่พีฯ 10400 
โที่รศ้ัพีท์ี่ 0 2079 5475   โที่รสาร 0 2619 1810, 0 2619 1812

Email: contact@eef.or.th
Call center 0 2079 5475 กด 1 ในว้นและเวลาที่ำาการ
Line official ค้นหา @cctthailand

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


