
โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รายงานฉบับพิเศษ

สถานการณ์ความเหลื่อมล�า
ทางการศึกษา ปี 2565

การศึกษา  คือการลงทุน

ที ่ ไ มมีว ันขาดทุน



ปจจุบันมีเด็กไทยท่ีอยูในกลุมเสี่ยงหลุด

ออกจากระบบการศึกษามากกวา 1.8 ลานคน

ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเด็กกลุมชวงชั้นรอยตอ 

(ป.6 ม.3 และม.6) ที่มักจะหลุดจากระบบใน

ชวงปดเทอมและอาจจะไมกลบัเขามาเรยีนอกี

ยิ่งไปกวานั้นวิกฤตโควิด-19 ยังสะทอน

และเปดแผลใหเห็นวาความเหลื่อมล้ำทาง

การศกึษาไทยลกุลามและรายแรงแคไหน  โดย

พบวาเด็กยากจนพิเศษมีจำนวนเพ่ิมขึ้น อัน

เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ ผูปกครองตกงาน

มากขึน้ รายไดลดลง เกดิภาวะยากจนเฉยีบพลนั 

ทั้งหมดลวนสงผลกระทบกับนักเรียนโดยตรง

จากการประมาณการของสถาบนัวจิยัเพือ่

ความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) โดย

วิเคราะหแนวโนมของดัชนีราคาผูบริโภคตาม

อัตราเงินเฟอและมูลคาที่แทจริง พบวาใน

ป 2563-2566 ดัชนีราคาผูบริโภคดานอาหาร

และการเดนิทางมแีนวโนมเพ่ิมขึน้อยางเหน็ได

ชดั ดงันัน้ตนทนุคาใชจายจรงิในการใชชวีติของ

ครัวเรือน ผูปกครองและนักเรียนจึงเพิ่มสูงขึ้น 

แมดัชนีราคาผูบริโภคดานการศึกษาจะมี

แนวโนมลดลงเลก็นอยกต็าม ดังน้ันครัวเรือนจงึ

มีแนวโนมที่จะตองมีคาใชจายประจำวันใน

ดานตางๆ ทีสู่งขึน้ อาจจะสงผลตอกำลงัในการ

สนบัสนนุการศกึษาใหบตุรหลานลดลง โดยเฉพาะ

ในกลุมครอบครัวผูยากจน ดอยโอกาส 

จะเกิดอะไรขึ้น หากเด็กที่ยากจนได้เรียนต่อ
จนจบปริญญาตรี? 

พวกเขาจะมีรายได้ตลอดช่วงชีวติการทํางานโดยรวม
เพ่ิมขึ้นราว 66,000 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 3.3 ล้านบาท 
และสร้างผลตอบแทนสู่ระบบเศรษฐกิจเพิม่ขึ้นกวา่ 7 เท่า
เมือ่เทียบกับการเรียนจบเพยีงช้ัน ม.ปลาย

ดร.ไกรยส ภัทราวาท
ผู้จัดการกองทุนเพือ่ความเสมอภาค
ทางการศึกษา กสศ.

ดังนั้นโจทยใหมอันทาทายของการสราง

ความเสมอภาคดานการศึกษาไทยในอนาคต 

จงึตองพจิารณาบนพืน้ฐานของผลกระทบทาง

เศรษฐกจิของประเทศอนัเน่ืองจากสถานการณ

โควิด-19 ชวงสองสามปผานมา

‘การศึกษาคือการลงทุนที่ไม่มีวนัขาดทุน’ รายงานฉบับพเิศษสถานการณ์ความเหลื่อมล�าทางการศึกษา ปี 25652



พิษเศรษฐกิจทําเด็กยากจนพิเศษ
เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 5 ปี

ประเทศไทยมีเด็กนักเรียนในระดับการศึกษา

ภาคบงัคับ (อนบุาล – ม.3) จำนวนประมาณ 9 ลานคน 

อยูในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(อปท.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) สำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) จากการสำรวจสถานการณ

นักเรียนยากจนพิเศษ ตั้งแตปการศึกษา 2563-2565 

พบวา มีนักเรียนยากจนพิเศษในระดับการศึกษา

ภาคบังคับเพ่ิมจำนวนขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 5 ปที่ผานมา โดยในภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 มีนักเรียนยากจนพิเศษจำนวน 994,428 คน ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 มีจำนวน 1,174,444 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 มีจำนวน 

1,244,591 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 มีจำนวน 1,301,366 คน และลาสดุ

ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2565 มจีำนวนมากถงึ 1,307,152 คน

หากลงลึกถึงระดับความเข้มข้นของ
จํานวนนักเรียนยากจนพิเศษ ข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา หรือ iSEE ซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมอื
ของ กสศ. ทีส่ะท้อนให้เห็นสถานการณ์ของ
ความเหลือ่มล�าทางการศึกษาในประเทศไทย 
พบว่า มีนักเรียนยากจนพิเศษจํานวน 
1,307,152 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้ 

อันดับ 1
อุบลราชธานี

85,440 คน

อันดับ 2
ศรีสะเกษ

72,606 คน

อันดับ 3
บุรีรัมย์

63,073 คน

อันดับ 4
นราธิวาส

62,051 คน

อันดับ 5
ร้อยเอ็ด

58,874 คน

อันดับ 9
ขอนแก่น
48,738 คน

อันดับ 10
ปัตตานี
44,788 คน

อันดับ 7
สุรินทร์
49,500 คน

อันดับ 8
กาฬสินธ์ุ
48,822 คน

สกลนคร
56,544 คน

อันดับ 6

12

4
10

3

5

6

9 8

7

โดย 10 จังหวดัแรกที่มี
นักเรียนยากจนพิเศษจํานวน

มากที่สุด ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 มีดังน้ี

3 ‘การศึกษาคือการลงทุนที่ไม่มีวนัขาดทุน’ รายงานฉบับพเิศษสถานการณ์ความเหลื่อมล�าทางการศึกษา ปี 2565



ปัญหาปากท้อง และค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับ 
สู่ความเส่ียงหลุดจากระบบการศึกษา

เมื่อพิจารณาจากชวงเวลาและตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งอยูในชวงเวลาของโรคระบาดโควิด-19 พบวา ปจจัยสำคัญ

ทีท่ำใหตวัเลขนักเรยีนยากจนพิเศษเพ่ิมขึน้ มแีนวโนมวานาจะ

มาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากมาตรการ

ปองกันตางๆ และอัตราเงินเฟอท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยพบภาวะ

ยากจนเฉยีบพลนัของประชากรและรายไดตอครัวเรอืนทีล่ดลง

ตอเนื่อง 

หากพจิารณาโดยใชรายไดเฉลีย่ตอครวัเรอืนจากสำนกังาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวา มี

เดก็และเยาวชนอาย ุ3-14 ป จำนวนกวา 2.5 ลานคน อยูใตเสน

ความยากจน เนื่องจากมีรายไดต่ำกวา 2,762 บาท/คน/เดือน 

จากขอมูลบัญชีรายจายดานการศึกษาแหงชาติ 

(National Education Account : NEA) ของ กสศ. 

แสดงใหเหน็วา ครัวเรือนทีมี่รายไดต่ำกวาเสนความยากจน

เหลานี ้ตองแบกรบัภาระของรายจายดานการศกึษาหาก

เทยีบเปนสดัสวนตอรายได สงูกวาครวัเรือนท่ีรำ่รวยถงึ 

4 เทา นีอ่าจเปนสาเหตุหนึง่ของการหลดุออกนอกระบบ

การศึกษาของเด็กยากจนกอนจบการศึกษาภาคบังคับ 

สถานการณเชนนีท้ำใหพวกเขาไมสามารถหลดุพนออก

จากวงจรของความยากจนแบบขามรุนได

ตัวอย่างทีชั่ดทีสุ่ด สะท้อนจากผลสํารวจ

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง

ของนักเรียนยากจนพเิศษ 

พบวา่มากกวา่ร้อยละ 50
จบการศึกษาสูงสุดเพียง

ระดับประถมศึกษา
มเีพยีงร้อยละ 0.9 เท่าน้ันทีจ่บการศึกษา

สูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา่

หากเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนยากจนพเิศษของ กสศ. ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563
จนถึง 2565 พบวา่รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของเด็กยากจน ลดลงมากถึงร้อยละ 5

โดยตัวเลขล่าสุดในภาคเรียนที่ 1 ของปี 2565 พบวา่
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษอยู่ที่
1,044 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นวนัละ 34 บาทเท่าน้ัน 

4 ‘การศึกษาคือการลงทุนที่ไม่มีวนัขาดทุน’ รายงานฉบับพเิศษสถานการณ์ความเหลื่อมล�าทางการศึกษา ปี 2565



จากการศึกษาถึงแหลงรายไดของครอบครัวนกัเรยีน

กลุมยากจนพิเศษ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

พบวารายไดของผูปกครองรอยละ 59 มาจากสวสัดกิารรฐั

และเอกชน รองลงมารอยละ 53.9 คอืเงนิเดือนหรือคาจาง 

และรายไดจากการเกษตร คดิเปนรอยละ 42.4 ตามลำดับ

เมือ่รายไดทีต่่ำสวนทางกบัคาครองชพีทีส่งูขึน้ แหลง

รายรบัของครอบครวัเดก็ยากจนพเิศษเกนิกวาครึง่มาจาก

สวสัดกิารรฐัและเอกชน ในขณะทีร่ายไดจากภาคการเกษตร

มีความไมแนนอนสูง จึงสงผลใหครอบครัวที่ยากจนยังคง

สงไมตอจากรุนสูรุน 

นอกจากน้ีหากประมวลปญหาของนักเรียนยากจน

พิเศษซึ่งควรไดรับการชวยเหลืออยางเรงดวน พบวามี

สภาพครัวเรือนที่มีภาระพ่ึงพิง มีผูพิการ เจ็บปวยเร้ือรัง 

หรอือยูในครอบครัวทีพ่อแมหยารางหรอืแยกทางกนั หรอื

อาศัยอยูกับปูยาตายายหรือญาติ โดยมีนักเรียนยากจน

พิเศษที่ไมไดอาศัยอยูกับพอแมกวารอยละ 38 และอาศัย

อยูในครอบครัวยากจนที่มีสมาชิก 5 คน ขึ้นไป โดยที่มี

ผูปกครองลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐกวารอยละ 31

รายไดไ้ม่แน่นอน
พ่ึงพิงสวสัดิการรัฐ

5 ‘การศึกษาคือการลงทุนที่ไม่มีวนัขาดทุน’ รายงานฉบับพเิศษสถานการณ์ความเหลื่อมล�าทางการศึกษา ปี 2565



เงนิอุดหนุนอย่างมีเงือ่นไข”
ปิดช่องวา่งความเหลื่อมล�าด้วยวธีิมุ่งเป้า

เมื่อภาระคาใชจาย บวกปจจัยทาง

เศรษฐกจิ และครอบครวั ทำใหนกัเรียนไทยเสีย่ง

ท่ีจะไมไดเขาเรียนแมกระทัง่ในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานหรือมีความเสี่ยงท่ีจะหลุดออกจาก

ระบบการศึกษาไดตลอดเวลา นีจึ่งเปนจดุเริม่ตน

ของโครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจน

พิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือ ‘ทุนเสมอภาค’ 

หนึง่ในกลไกสำคญัของ กสศ. ในการชวยเหลอื

นกัเรยีนยากจนพเิศษทีผ่านเกณฑการคดักรอง 

ใหรอดพนจากเสนวกิฤตความจนดวยการจดัสรร

เงินสนับสนุนคนละ 3,000 บาทตอป เพิ่มเติม

จากเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ของ สพฐ. เปนคาครองชีพเพื่อใหเด็กสามารถ

เดนิทางมาเรียนไดอยางตอเนือ่ง มคีากจิกรรม

พัฒนาทักษะ และคาอาหารเพื่อใหอิ่มทอง

พรอมรับการเรียนรู ภายใตเงื่อนไขวาจะตอง

รักษาอัตราการมาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมด และตองทำการบันทึก

นำ้หนกัสวนสูง ติดตามพฒันาการเจรญิเตบิโต

ตามเกณฑและสมวยั ซึง่กลไกนีเ้กดิข้ึนครัง้แรก

เมื่อปการศึกษา 2561 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

กอนขยายความรวมมือไปยังโรงเรียนสังกัด 

อปท. ตชด. พศ. สช. และ กทม. การใหทุน

เสมอภาค รวมไปถึงเด็กท่ีมคีวามพกิารและเดก็

ทุกสัญชาติที่ไดเรียนในประเทศไทย

ความสำเร็จของทุนเสมอภาคเกิดขึ้น

หลายมติ ิท้ังตอนกัเรยีน โรงเรยีน และผูปกครอง 

โดยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 สพฐ. 

ไดจัดสรรเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจนไปยังนักเรียนทั้งสิ้น 1,595,875 คน 

ขณะเดียวกัน กสศ. ก็ไดจัดสรรเงินอุดหนุน

แบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาคใหนักเรียน

ยากจนพเิศษเพิม่เตมิอกีจำนวน 1,266,001 คน 

ครอบคลุมสถานศึกษาทั้งหมด 27,527 แหง

ทั่วประเทศ

อัตราการมาเรียนท่ีเพิ่มขึ้นของนักเรียน

ทนุเสมอภาค ชวยยนืยนัวานกัเรยีนทีเ่คยไดรับ

ทุนเสมอภาคจาก กสศ. และทุนอุดหนุนปจจัย

พืน้ฐานนกัเรยีนยากจนจาก สพฐ. มโีอกาสท่ีจะ

ไดไปตอในระดับอุดมศึกษา โดยป 2561 เปน

ปแรกท่ี กสศ. เริ่มตนสรางระบบฐานขอมูล

สถานการณความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษา ดวย

การทำงานรวมกบั สพฐ. ทีม่คีณุครทูัว่ประเทศ

ชวยลงพ้ืนที่สำรวจและบันทึกขอมูลนักเรียน

ยากจนและยากจนพิเศษใหกับ กสศ. ซึ่งใน

ปการศึกษา 2561 มีนักเรียนช้ัน ม.3 ไดรับ

ทุนเสมอภาคจาก กสศ. และทุนอุดหนุนปจจัย

พื้นฐานฯ จาก สพฐ. รวม 148,021 คน โดย

ปการศกึษา 2564 พบวานกัเรยีนกลุมนีเ้รยีนอยู

ชัน้ ม.6 ในโรงเรยีน สพฐ. 62,042 คน และ กสศ. 

ไดเชื่อมโยงขอมูลนักเรียนที่เขาศึกษาตอผาน

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปการศึกษา 2565  

พบวา มี เด็กที่ ไดรับความชวยเหลือจาก

การคดักรองนกัเรยีนยากจนและยากจนพเิศษ

ของ กสศ. เมื่อปการศึกษา 2561 ยืนยันสิทธิ์

ผานระบบ TCAS ในปการศกึษา 2565 จำนวน 

20,018 คน กระจายอยูในสถาบันอุดมศึกษา

จำนวน 75 แหง

เม่ือจำแนกตามประเภทของสถาบัน

อุดมศึกษา พบวา นักเรียนยากจนและยากจน

พิเศษสามารถเขาศึกษาตอในกลุมมหาวิทยาลยั

ในกำกับของรัฐมากท่ีสุด 7,599 คน คิดเปน

รอยละ 38 รองลงมาคือกลุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 5,891 คน คิดเปนรอยละ 29 

กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ 5,132 คน คิดเปน

รอยละ 26 กลุมมหาวิทยาลัยราชมงคล 

1,235 คน คิดเปนรอยละ 6 กลุมมหาวิทยาลัย

เอกชนและอื่นๆ 161 คน คิดเปนรอยละ 1 

ในจำนวนทั้งหมดนี้พบวามีนักเรียน 6 คน 

สามารถสอบเขากลุมสถาบันแพทยศาสตร

แหงประเทศไทย และเขารวมโครงการครู

รัก(ษ)ถิ่นของ กสศ. 25 คน
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หากจําแนกประเภทสาขาวชิา
ของนักเรียนยากจนและยากจนพเิศษ

ที่ผ่าน TCAS65 ทั้งส้ิน 20,018 คน 

พบวา่พวกเขาสามารถ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ได้อย่างหลากหลาย ดังน้ี

สาขาวชิา จํานวน
(คน)

5,805กฎหมาย สังคม ศิลปะ  
และวฒันธรรม

4,328วทิยาศาสตร์
และวศิวกรรมศาสตร์

3,312ธุรกิจ
และการบริหารจัดการ

2,529สุขภาพและสาธารณสุข

2,132การศึกษาและการสอน

1,104การเกษตร กสิกรรม
ป่าไม ้และประมง

707เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

101มากกวา่ 1 สาขา
(หลักสูตร 2 ปริญญา)

ทัง้นีส้ถาบันวจิยัเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (วสศ.) 

ไดใชแบบจำลองทางเศรษฐศาสตรในการประเมินวาหาก

เด็กนักเรียนทั้ง 20,018 คน สามารถสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จะทำใหรายไดตลอดชวงชีวิตของพวกเขาสราง

มูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง 66,000 ลานบาท หรือคิดเปน 

3.3 ลานบาท/คน เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขถาพวกเขาสำเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมปลาย 

ขณะเดียวกัน หากคำนวณเพียงตนทุนที่เราทุกคนตอง

ชวยสนับสนุนใหเขาสามารถเรยีนจนสำเรจ็การศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีไดในภาพรวม อยูที่ประมาณ 8,200 ลานบาท หรือ

คิดเปน 410,000 บาท/คน ซึ่งคิดเปนผลตอบแทนกลับคืนสู

ระบบเศรษฐกิจกวา 7 เทา หรือคิดเปนอัตราผลตอบแทนของ

การลงทุนแบบ IRR อยูที่ประมาณรอยละ 9 ซึ่งถือวาสูงมาก

หากเทียบเคียงกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เชน รถไฟฟา 

และยังสูงกวาตนทุนทางการเงินของรัฐประมาณรอยละ 2.7

ดังน้ันการทําให้นักเรียนที่อยู่
ภายใต้เส้นความยากจน 20,018 คน 

ได้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้ 
จึงไมใ่ช่แค่ส่งพวกเขาถึงฝั่ งฝัน

ด้านการศึกษา ทวา่ พวกเขาจะมี
โอกาสสร้างอนาคตและคุณภาพชีวติ

ที่ดี รวมถึงได้สร้างผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ

ลดปัญหาความเหลื่อมล�าต่างๆ 
ภายใต้ความคิดความเช่ือร่วมกันวา่

‘การศึกษาคือความเสมอภาค’  
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โอกาสแห่งความเสมอภาค
ทางการศึกษากับผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ

เพ่ิมอัตราเงนิอุดหนุน
ลดผลกระทบจากเงนิเฟอ้ 
ต่อลมหายใจเด็กยากจน 
แก้ความเหลื่อมล�าถูกทาง

การสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาอยางตอเนือ่ง กอใหเกดิผลตอบแทน

จากการประมาณการรายไดตลอดชวงชีวิตการทำงาน นับตั้งแตสำเร็จการศึกษา

จนถึงอายุ 60 ป และกอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการไดรับ

โอกาสทางการศึกษา ขอมูลสถานการณความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ป 2565 

สำรวจโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุวา การศึกษาที่

สูงขึ้นจะสงผลตอรายไดที่สูงขึ้น

สอดคลองกับขอมูลของจากสถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(วสศ.) ที่ทำการวิเคราะหขอมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจาก

สำนักงานสถิติแหงชาติ ป 2564 โดยใชสมมติฐานอัตราคิดลด (Discount Rate) 

ที่ 3% พบวา นักเรียนที่ไดศึกษาตอจนจบการศึกษาในระดับตางๆ จะมีรายได

ตลอดชวงชีวิตการทำงานเพิ่มขึ้นตามขั้นบันได ดังนี้

1.

2.

3.

4.

วุฒิประถมศึกษาปที่ 6 หมายถึง นักเรียนที่สามารถเรียนอยูในระบบการศึกษาเฉลี่ย 6 ป จะมีรายไดเฉลี่ย 9,136 บาท/เดือน

วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 หมายถึง นักเรียนที่สามารถเรียนอยูในระบบการศึกษาประมาณ 9 ป จะมีรายไดเฉลี่ย 10,766 บาท/เดือน

วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 หมายถึง นักเรียนที่สามารถเรียนอยูในระบบการศึกษาจนครบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป

จะมีรายไดเฉลี่ย 13,118 บาท/เดือน

วุฒิปริญญาตรี หมายถึง นักเรียนที่สามารถเรียนอยูในระบบการศึกษาไดจนถึงระดับอุดมศึกษา จะมีรายไดเฉลี่ย 27,132 บาท/เดือน

ประถมศึกษาปีที่ 6

9,136

มธัยมศึกษาปีที่ 3

10,766

มธัยมศึกษาปีที่ 6

13,118

ปริญญาตรี

27,132

ระดับการศึกษาสูงสุด

รายได้เฉลี่ย
(บาท/เดือน)

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักเรียน
ที่จบการศึกษาในระดับต่างๆ

เมื่อ ‘เงินอุดหนุนอยางมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาคสำหรับ

นกัเรียนยากจนพเิศษ’ และ ‘ทนุอดุหนนุปจจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน’ 

ซึง่เปนหนึง่ในนโยบาย เรยีนฟร ี15 ป  คือหวัใจสำคญัทีช่วยคลีค่ลาย

ปญหาภาระคาใชจายการศกึษาของกลุมครวัเรอืนใตเสนความยากจน 

แตปรากฎวา อตัราเงนิเฟอทีม่ากขึน้ในปจจบุนัสงผลใหมูลคาท่ีแทจรงิ

ของงบประมาณในการชวยเหลอืคนรายไดนอยในระบบการศกึษานัน้

ลดลงอยางมีนัยยะสำคัญ 

ดร.ภูมิศรัณย ทองเลี่ยมนาค ผูอำนวยการสถาบันวิจัย

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ประมาณการมูลคา

ทนุเสมอภาค พบวาทนุเสมอภาคท่ีเคยอดุหนนุใหกบันกัเรยีนยากจน

พิเศษในปการศึกษา 2561 จำนวน 3,000 บาท หากคำนวณใหม

ในป 2566 ที่มีแนวโนมอัตราเงินเฟอขึ้นไปรอยละ 3.1 พบวามูลคา

ที่แทจริงลดลงเหลือเพียง 2,728 บาท เชนเดียวกับเงินอุดหนุน

ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนในระดับประถมศึกษาที่เคยอุดหนุน

ในป 2554 จำนวน 1,000 บาทตอคนตอป หรือวันละ 5 บาท 

และในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3,000 บาทตอคนตอป หรือวันละ 

15 บาท คิดมูลคาที่แทจริงตามอัตราเงินเฟอในป 2566 พบวา

เหลือเพียง 840 บาท และ 2,521 บาทตามลำดับ   

ซึ่งไมสอดคลองกับคาครองชีพและสถานการณเงินเฟอท่ี

คาดการณวาจะสงูถงึรอยละ 4-5 และมแีนวโนมพุงสงูขึน้อกีในอนาคต
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เมื่อ ‘เงินอุดหนุนอยางมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาคสำหรับ

นกัเรียนยากจนพเิศษ’ และ ‘ทนุอดุหนนุปจจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน’ 

ซ่ึงเปนหนึง่ในนโยบาย เรยีนฟร ี15 ป  คือหวัใจสำคญัทีช่วยคลีค่ลาย

ปญหาภาระคาใชจายการศกึษาของกลุมครัวเรอืนใตเสนความยากจน 

แตปรากฎวา อตัราเงนิเฟอทีม่ากขึน้ในปจจบุนัสงผลใหมูลคาทีแ่ทจรงิ

ของงบประมาณในการชวยเหลอืคนรายไดนอยในระบบการศกึษานัน้

ลดลงอยางมีนัยยะสำคัญ 

เมือ่รายไดของ ‘มนษุยผูอยูภายใตระบบการศกึษา’ ยงัคงลดลง 

สวนทางกับอัตราเงินเฟอที่พุงสูงขึ้น กำลังซื้อทางการศึกษาจึงเปน

หัวใจสำคัญในการปองกันการหลุดออกจากระบบ

มาตรการชวยเหลอืผูมรีายไดนอยในระบบการศกึษา จึงเปรยีบ

เสมอืนการลงทนุสรางความเสมอภาคแทบทกุมติ ิในการชวยใหนกัเรยีน

ทีอ่ยูในครอบครวัรายไดตำ่หลดุพนเสนความยากจน เพราะทายทีส่ดุ

ผลลัพธของความเสมอภาคทางการศกึษาจะทำใหพวกเขามโีอกาสใน

การสรางคุณภาพชวีติทีดี่และสามารถสรางผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ

สูสังคม ผานการเขาไปสูระบบฐานภาษี ซึ่งจะเปนวงจรที่สงเสริมให

คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวมใหดียิ่งขึ้น 

ดร.ภูมิศรัณย ทองเลี่ยมนาค ผูอำนวยการสถาบันวิจัย

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ประมาณการมูลคา

ทนุเสมอภาค พบวาทนุเสมอภาคท่ีเคยอดุหนนุใหกบันกัเรยีนยากจน

พิเศษในปการศึกษา 2561 จำนวน 3,000 บาท หากคำนวณใหม

ในป 2566 ที่มีแนวโนมอัตราเงินเฟอขึ้นไปรอยละ 3.1 พบวามูลคา

ที่แทจริงลดลงเหลือเพียง 2,728 บาท เชนเดียวกับเงินอุดหนุน

ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนในระดับประถมศึกษาท่ีเคยอุดหนุน

ในป 2554 จำนวน 1,000 บาทตอคนตอป หรือวันละ 5 บาท 

และในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3,000 บาทตอคนตอป หรือวันละ 

15 บาท คิดมูลคาที่แทจริงตามอัตราเงินเฟอในป 2566 พบวา

เหลือเพียง 840 บาท และ 2,521 บาทตามลำดับ   

ซึ่งไมสอดคลองกับคาครองชีพและสถานการณเงินเฟอท่ี

คาดการณวาจะสงูถงึรอยละ 4-5 และมแีนวโนมพุงสงูขึน้อกีในอนาคต

รายได้เฉลี่ยประชากร
ในประเทศรายได้สูง” 
เป้าหมายของประเทศไทย
ใน 20 ปี ดันรายได้ขั้นต�า
เฉลี่ย 38,000 บาท/เดือน 
สู่ทางออกจากกับดัก
ความยากจน

อนุบาล - ม.ปลาย
ความเหลื่อมล�าของ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ที่ยังรอแกไ้ข

อปุสรรคสำคญัทีย่งัเปนชองโหวของนโยบายเรยีนฟร ี15 ป 

อกีประการ คอื เงินอุดุหนนุรายการปจจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน

ยังไมครอบคลุมนักเรียนยากจนในระดับปฐมวัยและระดับ

มัธยมปลาย (ม.4-ม.6) ทำใหนักเรียนดอยโอกาส หรือนักเรียนที่

เปนกลุมเสี่ยงกวา 2.5 ลานคนซึ่งอยูกับครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ย

ต่ำกวาเสนความยากจนของสภาพัฒนฯ ที่ 2,762 บาทตอคน

ตอเดอืน มีความเสีย่งหลดุออกจากระบบการศกึษาอยางตอเนือ่ง

ซำ้รายสำหรบัเดก็ปฐมวยัซึง่มีอายรุะหวาง 0-6 ป มงีานวิจัย

จำนวนมากระบุไววาเปนชวงวัยที่สำคัญสูงสุดในการลงทุนเพ่ือ

สรางพฒันาการเรยีนรู แตปจจบุนัยงัขาดการสนบัสนุทางการศกึษา

ที่เหมาะสมใหเด็กกลุมนี้ จึงเปนชองวางของนโยบายเรียนฟรี 

15 ป ทีไ่มสามารถเปนสะพานแหงการเรยีนรู และสงใหเดก็คนหนึง่

เรียนไดตลอดรอดฝงเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหเด็กไทยได
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ดังน้ันจุดยืนของ กสศ. จึงมเีป้าหมายเพือ่พยุงอํานาจและกําลังซ้ือให้ผู้ปกครองกลุ่มยากจน
ที่สุด 15% ของประเทศ ยังคงมกีําลังส่งบุตรหลานให้อยู่ในระบบการศึกษา ผ่านการลงทุน
ด้านการศึกษา โดยเป้าหมายคือทําให้นักเรียนที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนในปีน้ี
กวา่ 2.5 ล้านคน เข้าสู่ระบบฐานภาษีต่อไป และการที่ประเทศไทยมเีป้าหมาย เป็น
ประเทศรายได้สูงใน 20 ปี รายได้เฉลี่ยขั้นต�าของประชากรจึงควรอยู่ที่ 38,000 บาท/เดือน
แต่ปัจจุบันน้ีประชากรไทยยังมรีายได้เฉลี่ยเพยีง 20,920 บาท/เดือน

อยางไรก็ตามการเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนใหเพียงพอ

ตอคาใชจายผาน ‘การจัดสวัสดิการแบบเทากันทุกคน 

(Universal)’ ดวยฐานงบประมาณเรียนฟรี 15 ป อาจ

ยังมีขอจำกัดทางการเงินการคลังของประเทศ ดังนั้น

ขอเสนอของ กสศ. ในเบื้องตน จงึมุงเนนไปที่การปรบัอตัรา

เงนิอดุหนนุปจจยัพ้ืนฐานนกัเรยีนยากจนและทนุเสมอภาค

ในกรอบงบประมาณ 2567 ท่ีไมไดมีการปรับอัตรามากวา 

15 ป ผาน ‘การจดัสวสัดกิารแบบมุงเปา (Targeting) หรอื 

การเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขใหเด็กยากจน

มากขึ้น’ เพื่อใหสอดคลองกับภาระคาใชจายตามครัวเรือน

จริง โดยจะทำใหสามารถจัดสรรไดเพียงพอกับรายจายตาม

จำนวนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ เพื่อใหเด็กกลุมนี้

เขาสูตลาดแรงงานเพ่ือเพิ่มประชากรในระบบฐานภาษี

ที่จะนำไปสูการจัดสวัสดิการแบบ Universal ไดอยางมี

ประสิทธิภาพในอนาคต
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พัฒนาระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา
เพ่ือผลตอบแทนทางสังคมที่คุ้มค่า 
แก้ปัญหายากจนข้ามรุ่น

การศึกษาคอืการลงทนุทีไ่มมวัีนขาดทุน ดอกผลของการลงทนุดานการศกึษาสะทอนผานความงอกเงยแทบทกุมติ ิตัง้แตการสรางทรพัยากรบุคคล 

การสรางคุณภาพชีวิตที่ดี สำคัญกวานั้น ผลในระบบมหภาคจะนำไปสูการหลุดออกจากกับดักรายไดปานกลางที่ประเทศไทยเผชิญมาอยางยาวนาน

เพื่อกาวตอไปดวยกันขางหนา การลงทุนดานการศึกษาจึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย โดย กสศ. ไดสรุปขอเสนอ 3 รูปแบบ ดังนี้

ข้อเสนอเชิงคุณภาพ2

การจัดสรรเปนเงินอุดหนุนอยางมีเงื่อนไข เพ่ือติดตามผลการคงอยู

ในระบบการศกึษาของผูเรยีนและการศึกษาตอหลงัขัน้พืน้ฐาน รวมถงึ

ติดตามผลดานพัฒนาการดานกายภาพและการเรียนรู

การเชือ่มโยงระบบฐานขอมูลและระบบสงตอการทำงานและตดิตาม

นักเรียนอยางตอเนื่อง ปองกันการหลุดออกจากระบบซ้ำ โดยเปน

การทำงานรวมกันระหวาง 7 กระทรวง เพื่อตอยอดจาก ‘โครงการ

พานองกลับมาเรียน’

จัดทำมาตรการสรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมการระดมงบประมาณ/

ทรัพยากร จากอปท. และการบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อลดภาระ

ทางการคลังของประเทศ

เป้าหมายในอนาคต3

เพิ่มอัตราการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาของนักเรียน

ยากจนและยากจนพิเศษใหสูงกวารอยละ 20 ภายใน 5 ป

เยาวชนจากครวัเรือนยากจนและยากจนพเิศษ ตองกาวออกจากกบัดัก

ความยากจนขามรุน เขาสูระบบฐานภาษีและรายไดเฉลี่ยถึงระดับ

รายไดสูงภายใน 10 ป

ข้อเสนอด้านอัตราอุดหนุน
นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 
สําหรับงบประมาณ 2567

1

ปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (เรียนฟรี 

15 ป)  โดยจดัใหระดับอนบุาล 1,000 บาท / ระดับประถม 1,000 บาท / 

ระดับมัธยมตน 4,000 บาท / ระดับมัธยมปลาย 9,000 บาท

ปรับปรุงอัตราทุนเสมอภาค เริ่มตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยถึง

มธัยมปลาย โดยจดัใหรายหวั ระดับอนบุาล 4,000 บาท ระดบัประถม 

5,100 บาท ระดับมัธยมตน 4,500 บาท และระดับมัธยมปลาย 

9,100 บาท
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ปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทย ทําให้เกิดผลเสียหายทาง
เศรษฐกิจจํานวนมาก เช่น เด็กหลุดออกนอกระบบโรงเรียนอาจคิด
เป็นตน้ทุนทางเศรษฐกจิในหลักแสนล้านบาท หรือสถานการณ์ปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิของประเทศดา้นการศึกษา มคีวามเช่ือมโยงกบัผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจได้เช่นกัน 

หากประเทศไทยสามารถสร้างประชากรที่มีคุณภาพ เด็กไม่
หลดุออกนอกระบบ สามารถสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ เด็กได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ครูมีคุณภาพ โรงเรียนมี
คุณภาพ เด็กมทีักษะทั้งด้านวชิาการและทักษะดา้นอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นและ
เหมาะตามวยั ทัง้หมดน้ีจะนําไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐกจิระดบัประเทศ

น่ีคือความจําเป็นทีรั่ฐบาลตอ้งลงทุนในเร่ืองการศึกษา
และลงทนุในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศ เพราะต้นทุนของการที่เราไม่ทําอะไรหรือต้นทุน
ของการปล่อยให้ปัญหาน้ีมันยังอยู่ต่อไป ท้ายที่สุดผู้ที่
ไดรั้บผลกระทบไมใ่ช่เพียงตวัเดก็ในระดบัปัจเจกแตเ่ป็นระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค 

ผู้อํานวยการสถาบันวจิัยเพือ่ความเสมอภาค
ทางการศึกษา กสศ.

ความเหลื่อมล�าทางการศึกษากับการพัฒนาประเทศออกจากกับดักรายได้
ปานกลางเป็นเร่ืองเดยีวกนั เพราะยิง่มเีด็กเยาวชนไปถงึการศึกษาในระดบัทีสู่งขึ้น
มากเท่าไร เราจะไปสู่ประเทศรายได้สูงได้เร็วยิ่งข้ึนเท่าน้ัน มาตรการช่วยเหลือ
ผู้มรีายได้น้อยในระบบการศึกษาจึงไมใ่ช่การสงเคราะห์ แต่คือการลงทุน

การที่ประเทศไทยมีเป้าหมายเป็นประเทศรายได้สูงใน 20 ปี รายได้เฉลี่ย
ขั้นต�าของประชากรควรอยู่ที่ 38,000 บาท/เดือน แต่ปัจจุบันน้ีประชากรไทย
ยังมรีายได้เฉลี่ยเพยีง 20,920 บาท/เดือน

ดงัน้ัน การลงทุนดา้นการศึกษาเพ่ือผลกัดนัให้มเีดก็จบระดบั
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่เพ่ิมข้ึน การเพ่ิมสมรรถนะของสถานศึกษา
และการพัฒนาทนุมนุษยข์องประเทศเพ่ือให้ตลาดแรงงานแขง็แรง
พอท่ีจะยกระดับรายได้เฉลี่ยประชากรไปท่ี 38,000 บาท/เดือน
ในอนาคต ตอ้งลงทนุวนัน้ี เพราะถ้าไมล่งทนุวนัน้ี เราจะสูญเสีย
โอกาสของประเทศ น่ีคือค่าเสียโอกาสที่น่าเสียดายที่สุด

เพราะหากเด็กยากจน 2.5 ล้านคน เข้าสู่ฐานภาษีไดใ้นรุ่นตนเอง จะเพิม่
จํานวนประชากรในระบบฐานภาษีจาก 11 ล้านคน เป็น 13.5 ล้านคน คิดเป็น
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนแบบ IRR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9 ซ่ึงถือว่า
สูงมากหากเทียบเคียงกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้า และยัง
สูงกวา่ต้นทุนทางการเงนิของรัฐประมาณร้อยละ 2.7

ดร.ไกรยส ภัทราวาท
ผู้จัดการกองทุนเพือ่ความเสมอภาค
ทางการศึกษา กสศ.
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