
บทบาทของการศึกษาภาคบังคบัตอการแกปญหาความยากจน:
โอกาสทางการศกึษาของเดก็ยากจนและเด็กดอยโอกาส 

โดย

วรัญญา เตยีวกลุ
ภูมสิุข คณานุรักษ
ศุภสทิธิ์ ฟองสมุทร
วรวรรณ พลิคามนิ
นิภา กิตติเรอืงชาญ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 



แหลงที่มาของขอมูลที่ใชในการวิเคราะห

• สํานักงานสถิติแหงชาติ
– การสํารวจภาวการณทาํงานของประชากร
– การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรอืน

• กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลัง
– ขอมูลรายจายงบประมาณภาครัฐ

• กระทรวงศึกษาธิการ 
– เงินอุดหนนุรายหัวเอกชน
– จํานวนนกัเรยีนแยกระดับการศกึษา

• เอกสารการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะรายงานผลการ
ประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย 
โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา



ผลตอบแทนแรงงานตามระดบัการศึกษา 

• ประถมศกึษา 0.6 เทา; ม.ตน 0.8 เทา
• อุดมศึกษา 2.3 เทา
• อุดมศึกษาสูงกวาประถม 3.9 เทา; สูงกวาม.ตน 

3.1 เทา

19,0129,9669,4058,9708,7877,930เฉลี่ย

2.320,70620,88821,61021,51020,59418,927อุดมศึกษา

1.311,65012,71711,93411,49911,75210,348วิชาชพีชั้นสูง

1.311,42111,99011,42612,30611,25410,127อาชีวศึกษา

0.87,4677,6877,5747,6757,4266,973มัธยมปลาย

0.86,7637,5886,3156,8736,5126,528มัธยมตน

0.65,3306,2075,7075,0345,1664,535ประถมศึกษาและต่ํากวา

เทาเฉลี่ย25492548254725462545ระดับการศึกษา



ความพอเพียงของรายไดเฉลี่ยในการเลี้ยงดู
ครอบครัว

• ในป 2549 คนจนเกอืบรอยละ 70 อยูในครอบครัวที่มี
สมาชกิตั้งแต 4 คนขึ้นไป

• รายไดเฉลีย่ของผูจบเพยีงการศึกษาภาคบังคับ
เพียงพอสาํหรับเลี้ยงตัวเอง แตอาจไมพอสาํหรับเลี้ยง
ครอบครัว โดยเฉพาะหากมีครอบครัวขนาดใหญ 

15.117.315.9อุดมศกึษา(เทา)

5.55.55.5มัธยมตน(เทา)

4.54.13.8ประถมศึกษาและต่ํากวา(เทา)

1,3861,242 1,190 เสนความยากจน

254925472545ระดับการศึกษา



ระดบัผลตอบแทนแรงงานตามระดับ
การศกึษา (ตอ)

20.019.920.418.321.4รวม

66.526.75.01.20.5อุดมศึกษา

31.240.319.55.73.3วิชาชีพชั้นสูง

33.631.020.011.24.2อาชีวะศึกษา

11.030.130.017.911.0มัธยมปลาย

8.420.527.324.619.2มัธยมตน

3.810.522.225.737.7
ประถมศึกษาและต่ํา
กวา

สูงมากสูงปานกลางต่ําต่ํามาก

ระดับของผลตอบแทนแรงงาน (รอยละ)
ระดับการศึกษา



โอกาสการศึกษาภาคบังคับของเด็กวัยเรียน
 ปการศึกษา 2549
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ที่มา: รายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย ป 2549
สํานักงานสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 2550



เปรียบเทียบโอกาสการศึกษาของเด็กอายุ 6-14 ป
 ระหวางเด็กทั่วไปกับเด็กยากจนป 2545-2549
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อัตราการเขาเรียนอยางหยาบ อัตราการเขาเรียนสุทธิ

เด็กทั่วไป เด็กยากจน

อัตราการเขาเรียนจริง
1. อัตราการเขาเรียนอยางหยาบมแีนวโนมสูงขึ้น 
แตมีเด็กจํานวนหนึ่งที่ไมไดเรียน เด็กเหลานี้
ยากจนและดอยโอกาส (รวมทั้ง กําพรา พิการ)
2. อัตราการเขาเรียนสุทธิลดลง เด็กจํานวนหนึง่
ไมไดเรียน ที่เขาเรียนก็เรียนชากวาเกณฑอายุ
เฉลี่ย สวนใหญเนื่องจาก ยากจน อยูในครัวเรือน
ขนาดใหญ และดอยโอกาส (กําพราหรือพิการ)



การเขาถึงการอุดหนุน ในป 2549

1003.596.5รวม

10.30.49.9จน

89.73.186.5ไมจน

รวมไดรับไมไดรับ

• เด็กยากจนยังเขาถึงการอดุหนนุจากรัฐไดจํากัด
• ทุนทีม่อียูหากจัดสรรใหดีจะครอบคลุมเด็กยากจนถึง
หนึง่ในสาม จะปรับหลกัเกณฑอยางไร

• อาหารกลางสามารถครอบคลุมเด็กทั้งหมด จะปรับการ
ดําเนนิงานอยางไร?

ทุนสนับสนุนการศึกษา

10042.157.9รวม

10.36.63.8จน

89.735.554.2ไมจน

รวมไดรับไมไดรับ

อาหารกลางวนั



การกระจายรายจายจริงงบประมาณเพื่อการศึกษาจําแนก
ตามระดับการศึกษาและรายภาคป 2549 (ลานบาท)

100168414.94.264.9รอยละ

267,43042,770100224,66139,87311,114173,673ทั้งประเทศ

28,2271,03412.127,1943,5371,82321,834ใต

37,5711,33416.136,2364,9792,09729,160เหนือ

64,9331,83028.163,1044,8742,76255,467อีสาน

10,5134114.510,1024017828,918ตะวันตก

11,8674695.111,3989058809,612ตะวันออก

9,4633154.19,1484208167,912กลาง

104,85637,3773067,47924,7561,95340,769กทม.

รวมอื่นๆรอยละรวมอุดมศกึษา
อาชีว-
ศึกษา

อนุบาล
ประถมศกึษา
มัธยมศกึษาภาค



เงินอุดหนนุตอรายหวันักเรียนแบงตาม
ระดับการศึกษาและภาค ป 2549

20,98616,08810,90712,855ทั้งประเทศ

19,11314,20510,59211,055ใต

20,42015,93210,96312,091เหนือ

18,99114,08010,08811,840อีสาน

19,49015,71311,24712,042ตะวันตก

18,96118,46011,49212,777ตะวันออก

19,42018,07612,67213,606กลาง

21,86915,26411,25313,921กทม.

อุดมศึกษาอาชีวศึกษามัธยมศกึษากอนประถมและ
ประถมศึกษา

ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนและการกระจายรายได 
คํานวณจากรายจายงบประมาณเพื่อการศึกษาแยกตามระดับการศึกษารายภาคจากกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง หารดวยจํานวนนักเรียนในแตละระดับการศึกษารายภาค 



คาใชจายดานการศึกษาของครัวเรือนจําแนก
รายภาค ป 2549 (ลานบาท)

(100)(12.6)(18.6)(15.6)(28.1)(25.1)(รอยละ)

(100)91,20911,44917,00114,25625,58722,917รวม

(21.1)19,2212,8303,6302,6866,1333,942คาเดินทางไปเรียน

(12.4)11,2961,7283,7051,9812,8101,071คาเครื่องแบบ

(17.1)
15,6202,0224,7382,8533,9352,071

คาหนังสือและอุปกรณการ
เรียน

(6.3)5,7818726501,1581,3961,705คาเรียนพิเศษ

(24.2)22,0571,8841,5462,9426,4149,271คาเลาเรียนโรงเรยีนเอกชน

(18.9)17,2352,1132,7312,6364,8984,856คาเลาเรียนโรงเรยีนรัฐ

รอยละรวมใตอีสานเหนือกลางกทม.รายการ-ภาค



คาใชจายเฉลี่ยเพื่อการศึกษาของ
ครัวเรอืนตอหวัตอป ป 2549 (บาท)

178375394217389528538
อื่นๆ (คาทํารายงาน คาถาย
เอกสารฯ)

1,4052,6632,8861,4741,9523,6485,548คาเดินทางไปเรียน

1,2631,3701,4771,2941,2751,4731,421คาเครื่องแบบ

1,4561,9351,8021,6191,8022,1412,999
คาหนังสือและอุปกรณการ
เรียน

496697512246986462,134คาเรียนพิเศษ

8,41325,38622,28914,74619,97421,55834,567คาเลาเรียนอุดมศึกษา

3,9899,5438,1725,2017,15810,07128,525คาเลาเรียนอาชีวศึกษา

8563,9272,6691,1363,1155,14618,647
คาเลาเรียนมัธยมศึกษาและ
ต่ํากวา

เด็ก
ยากจนเฉลีย่ใตอีสานเหนือกลางกทม.รายการ-ภาค



ประมาณการความตองการทรัพยากรในป 2549

• จํานวนเดก็ที่ไมไดเรยีนเมือ่
คิดจากอัตราการเขาเรียนจริง 
163,179 คน 

• ขาดโอกาสการศกึษาใน
ระดับประถมศึกษา 105,026 
คนและ

• ขาดการศึกษาในระดับมัธยม
ตอนตน 58,153 คน 

• อัตราการอดุหนนุแก
สถานศึกษา
– ประถมศึกษาประมาณ 12,855 
บาทตอคนตอป และ 

– 10,907 บาทตอคนตอป
สําหรับมัธยมศกึษา 

– รัฐตองอุดหนนุเพิ่ม1,984.38 
ลานบาท 

• การอดุหนนุตอครวัเรอืน
– 5,158 บาทตอคนตอป
–  รัฐตองอุดหนนุ 841.68 ลาน
บาท



สรปุและขอเสนอแนะ
• รายไดเฉลี่ยจากการศึกษาภาค
บังคับไมพอที่จะยกระดับชีวิตความ
เปนอยูของครอบครัวใหพนจาก
ภาวะความยากจน 

• เด็กภาคอีสานมีอัตราการเขาเรียน
ต่ําสุดนอกจากนี้ความยากจน 
ผนวกกับภาวะความเปนกําพราและ
พิการทําใหเด็กเขาเรียนการศึกษา
ภาคบังคับชากวาเกณฑหรือไมเขา
เรียน 

• เด็กอีสานไดรับการอุดหนุนรายหัว
ต่ําสุดในเกือบทุกระดับการศึกษา 

• ควรปรับการกระจายรายจาย
งบประมาณใหเปนธรรม

• การสนับสนุนทุนการศึกษาตองเนน
เด็กยากจนและดอยโอกาส (ซึ่ง
เปน multiple vulnerability)


