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การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ไม่เพยีงสรา้งผลกระทบในดา้นสาธารณสุขและเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่ยงักระทบ
ต่อภาคการศกึษาอย่างรุนแรง เพราะเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแลว้ ทีน่ักเรยีนไม่สามารถไปโรงเรยีนตามปกตอิย่างต่อเน่ือง 
แมว้่าจะมกีารเรยีนทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ เขา้มาช่วยทดแทนเพื่อประคบัประคองใหก้ารเรยีนการสอนสามารถดําเนิน
ต่อไปได ้แต่ในความเป็นจรงิประสทิธภิาพของการเรยีนทางไกลยงัไม่เทยีบเท่ากบัการเรยีนในหอ้งเรยีนตามปกต ิและการ
เรยีนทางไกลยงัสามารถสร้างความเหลื่อมลํ้าเพิม่มากขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิปัญหาสําคญั 2 ประการ คอื 1) ปัญหาการเรยีนรู้
ถดถอย (learning loss) และ 2) ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศกึษา 

ปัญหาการเรียนรู้ถดถอย (learning loss)  

ภาวะการเรยีนรูถ้ดถอย หมายถงึ การสญูเสยีความรูท้ีไ่ดเ้ล่าเรยีนมา หรอืสญูเสยีทกัษะต่าง ๆ จากทีค่วรจะได้รบั
การพฒันาอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งภาวะการเรยีนรูถ้ดถอยน้ีสามารถเกดิขึ้นไดใ้นยามปกตเิช่นเดยีวกนั เช่น 
ตอนปิดเทอม หรอืเมื่อหยุดเรยีนเป็นเวลานาน เป็นต้น แต่ไม่เคยมคีรัง้ใดที่ทัว่โลกต้องเผชญิกบัภาวะสูญเสยีการเรยีนรู้
มากเท่าในช่วงโควดิ-19 มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบต่อเดก็ในช่วงทีต่้องการการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นทกัษะและสงัคม
จากการมปีฏสิมัพนัธ์ในหอ้งเรยีน เช่นในกลุ่มเดก็ ปฐมวยั และเดก็ระดบัประถมศกึษาเน่ืองจากเดก็ในกลุ่มน้ียงัไม่มคีวาม
พรอ้มเพยีงพอทีจ่ะเรยีนผ่านหน้าจอเป็นระยะเวลานาน และเป็นช่วงวยัทีต่อ้งอาศยัการเรยีนรูผ้่านทางร่างกาย ดงันัน้ การ
เรยีนทางไกลจึงไม่มปีระสทิธิภาพและไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ผลการศึกษาของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทยร่วมกับ
กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ชีใ้หเ้หน็ว่า การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัในดา้นวชิาการ และความจําเพื่อ
การใชง้านลดลงเหลอืเพยีง 0.86% และ 2.2% จากการเรยีนรู ้100% เมื่อเทยีบกบัวนัทีไ่ปโรงเรยีนตามปกต ิตามลําดบั 

การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า เด็กระดบัชัน้ประถมศึกษามทีกัษะการอ่านลดลง ซึ่งการอ่านเป็นทกัษะที่มี
ความสาํคญัอย่างยิง่ เน่ืองจากเป็นทกัษะพืน้ฐานในการต่อยอดการเรยีนรูด้า้นอื่น ๆ ในอนาคต  
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ประเทศสหรฐัอเมรกิารทําการสํารวจความคล่องในการอ่านออกเสยีงของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
และ 3 โดยเปรยีบเทยีบระหว่างปีการศกึษา 2019-2020 (ปีทีม่กีารแพร่ระบาดของโควดิ-19) กบัปีการศกึษา 2018-2019 
(ปีก่อนการแพร่ระบาดของโควดิ-19)  พบว่า เดก็ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 และ 3 ในปีการศกึษาทีม่กีารแพร่ระบาดของโค
วดิ-19 มคีวามคล่องในการอ่านลดลงถงึ 30%  

นอกจากผลกระทบในแง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาทกัษะแลว้ เดก็จํานวนมากตอ้งเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงใน
วธิกีารดําเนินชวีติ โดยเกอืบ 80% ของเดก็มธัยมต้นและมธัยมปลายของประเทศสหรฐัอเมรกิายอมรบัว่าการระบาดของ
โควดิ-19 มผีลทําให้ตนเองต้องเปลี่ยนแผนการใช้ชวีติหลงัจบระดบัมธัยม เช่น เปลี่ยนมาเรยีนวทิยาลยัใกล้บ้าน เลอืก
เรยีนวทิยาลยัหลกัสตูร 2 ปี แทนมหาวทิยาลยัทีต่อ้งเรยีน 4 ปี และ จะไม่เขา้เรยีนต่อในระดบัมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
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ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทําใหร้ายไดค้รวัเรอืนลดลง ครอบครวัของเดก็ยากจนต้องแบกรบัภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นการศกึษาสูงมากเมื่อเทยีบกบัรายไดแ้ละสูงกว่าครอบครวัคนรวยถงึ 4 เท่า ทําใหม้เีดก็จํานวนไม่น้อยต้อง
หลุดออกจากระบบการศกึษาหรอืเผชญิความเสีย่งต่อการหลุดออกจากระบบเพื่อออกมาแบ่งเบาภาระครอบครวัโดยการ
ช่วยทาํงานหาเงนิ 

ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจํานวน 238,707 คน โดยภาครัฐสามารถ
ดําเนินการตดิตามและนํานักเรยีนกลบัเขา้สู่ระบบการศกึษาได ้127,952 คน นัน้แสดงว่ายงัคงมเีดก็ทีห่ลุดออกจากระบบ
จํานวน 110,755 คน นอกจากน้ี นักเรียนยากจนพเิศษในภาคเรียนที่ 1/2564 มีจํานวน 1,244,591 คน หรือคิดเป็น 
19.98 % ของนกัเรยีนทัง้หมดซึ่งเป็นสถติสิงูสุดนบัแต่ปีการศกึษา 2561 โดยกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาได้
นิยามเดก็กลุ่มน้ีไว้ว่า เป็นเดก็ที่อยู่ในครวัเรอืนที่สมาชกิมรีายได้เฉลี่ย 1,332 บาท/คน/เดอืน หรอืรายได้วนัละ 44 บาท
เท่านัน้ ในขณะทีภ่าระค่าใชจ่้ายด้านการศกึษา (ไม่รวมค่าเดนิทาง) ของนักเรยีนไทยอยู่ที ่1,195 - 4,829 บาทต่อคนต่อ
เทอม  ทําใหเ้ดก็กลุ่มน้ีมคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะหลุดออกจากระบบการศกึษาโดยเฉพาะในช่วงชัน้รอยต่อ เช่น ประถมศกึษาปี
ที ่6 และมธัยมศกึษาปีที ่3 ซึ่งเป็นปีสิน้สุดของการศกึษาภาคบงัคบั จากรูปภาพดา้นล่าง จะเหน็ไดว้่าจํานวนเดก็ยากจน
พเิศษนัน้มแีนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกเทอมการศกึษาโดยเฉพาะช่วงหลงัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 หากเศรษฐกจิยงัไม่
สามารถฟ้ืนตวัไดใ้นปีการศกึษาหน้า จาํนวนของเดก็นกัเรยีนยากจนพเิศษกจ็ะมจีาํนวนทีเ่พิม่ขึน้อกี สว่นครวัเรอืนทีม่เีดก็
อยู่ในกลุ่มน้ีอยู่แลว้กม็แีนวโน้มทีจ่ะมรีายไดล้ดลงไปอกี ทาํใหปั้ญหาทีเ่กีย่วกบัเดก็นัน้รุนแรงมากขึน้  
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ปัญหาเดก็หลุดออกจากระบบการศกึษาไม่ใช่เพยีงปัญหาดา้นการศกึษาเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลกระทบต่อการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมอกีด้วย ผลการศกึษาของมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดระบุว่า หากประเทศไทยไม่มเีดก็หลุดออกจาก
ระบบการศกึษาจะทําให ้ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product หรอื GDP) เพิม่ขึน้ 3% ดงันัน้ หาก
ประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาเดก็หลุดจากระบบการศกึษาได ้จะสรา้งผลตอบแทนทางเศรษฐกจิมากกว่า 228,000 ลา้น
บาทต่อปี  
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