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บทคดัย่อ 
โครงการมารดาประชารัฐเป็นนโยบายสาธารณะของรัฐบาลท่ีมุ่งใหส้วสัดิการแก่ประชาชนชาวไทยท่ีอยูใ่นภาวะตั้งครรภแ์ละเล้ียง

ดูบุตรจนอายุถึง 6 ขวบ เพ่ือให้เด็กเกิดมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยรัฐบาลมุ่งหมายจะมอบนโยบายให้กระทรวง
สาธารณสุขน าไปด าเนินการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 แต่โชคไม่ดีจนถึงขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขยงัไม่สามารถน านโยบายน้ีไป
ด าเนินการไดเ้น่ืองจากประเทศไทยและทัว่ทั้งโลกเกิดภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 จึงท าใหน้โยบายมารดาประชารัฐด าเนินการ
ไม่ไดเ้พราะรัฐบาลไทยไดน้ างบประมาณไปใชใ้นการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID -19 และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามหวงั
ว่าในอนาคตหลงัจากส้ินสุดการระบาดของเช้ือ COVID -19 โครงการมารดาประชารัฐจะไดรั้บการผลกัดนัให้เกิดข้ึนเพ่ือยงัประโยชน์แก่
มารดาทารกและเด็กให้เกิดมาอย่างสมบูรณ์และเติบโตอย่างมีคุณภาพเพ่ือเป็นทรัพยากร ท่ีมีคุณค่าของชาติในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไป 
 

ค าส าคัญ : นโยบายสาธารณะ มารดาประชารัฐ 
 

Abstract  
Pracharath Mothers Program is a public policy of government which aiming to provide welfare to Thai people who are pregnant 

and raising their children until the age of 6 in order for children to be born more efficiently with better quality of life. The government firstly 
intends to hand over the policy to the Ministry of Public Health in February 2020. Unfortunately, until today the Ministry of  Public Health 
has not been able to implement this policy as Thailand and the entire world have experienced a COVID -19 pandemic. Therefore, the 
Pracharath mother policy was unable to operate because the Thai government had paid attention and used the budget to control the epidemic 
of COVID-19 pandemic and economic recovery. However, they hoped that after the end of the COVID-19 outbreak, the Pracharat Maternal 
Program will be promoted to benefit mothers, babies and children in full born and quality growth as a vital resource of the n ation in driving 
the country's development towards prosperity in the future.  
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บทน า   
 พรรคการเมืองเม่ือมีการลงสนามเขา้สู่การแข่งขนัเพ่ือแยง่ชิงเสียงโหวตจากประชาชน เป็นเร่ืองปกติ ท่ีทุกพรรคต่างก็ตอ้ง
มีอาวธุส าคญัท่ีเรียกวา่ “นโยบาย” เพื่อดึงดูดคะแนนเสียง ซ่ึงสุดทา้ยแลว้จะสามารถปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมไดจ้ริงหรือไม่นั้นก็เป็น
อีกเร่ืองหน่ึง บทความน้ีจึงขอยกตวัอย่างนโยบายของพรรคพลงัประชารัฐ ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองใหญ่ของประเทศมาน าเสนอ  
โดยในช่วงระหวา่งการหาเสียงเลือกตั้งท่ีผ่านมา มีนโยบายของพรรคพลงัประชารัฐหลายโครงการท่ีไดรั้บความสนใจเป็นวงกวา้ง
หน่ึงในนั้นก็คือ นโยบาย “มารดาประชารัฐ” ท่ีออกมาเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายมารดาในการเล้ียงดูบุตรตั้งแต่ตั้งครรภไ์ป
จนถึงคลอดบุตร และต่อเน่ืองไปถึงอายุ 6 ขวบ [1] ซ่ึงมีการอา้งอิงจากผลงานวิจยัต่าง ๆ พบว่า ช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
เจริญเติบโตของเด็ก คือ ตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาจนถึง 6 ปีแรก ถา้ช่วงเวลาน้ีบิดา มารดา ดูแลบุตรไดอ้ยา่งดี เด็กก็จะเติบโตและมี
พฒันาการท่ีดี โดยนโยบาย “มารดาประชารัฐ” จะดูแลตั้งแต่ คุณแม่ฝากครรภ ์เพ่ือช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายเดือนละ 3,000 บาท เป็น
เวลา 9 เดือน รวมสูงสุด 27,000 บาท ค่าคลอดจ านวน 10,000 บาท หลงัจากนั้นจะช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูเด็กอีกเดือนละ 
2,000 บาท ตั้งแต่เกิดจนมีอายคุรบ 6 ปี เป็นจ านวนเงินรวมสูงสุด 144,000 บาท รวมตั้งแต่ตั้งครรภจ์นเติบโต อายถึุง 6 ขวบ จะเป็น
เงิน 181,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน [2] 

นอกจากเงินช่วยเหลือในการตั้งครรภ ์การคลอด และการเล้ียงดูเด็กแลว้ นโยบายมารดาประชารัฐของพรรคพลงัประชารัฐ 
ซ่ึงไดจ้ดัตั้งเป็นรัฐบาล ยงัไดค้  านึงถึงการดูแลในมิติอ่ืนๆ อยา่งครบวงจร ซ่ึงถือวา่เป็นการลงทุนในเด็กใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ และ
ท าให้เด็กไทยเป็นอนาคตและเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติต่อไป ดงันั้น การจะท าโครงการต่าง ๆ  เป็นนโยบายสาธารณะนั้น รัฐ
จ าเป็นจะตอ้งศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวกบัองคค์วามรู้ และการด าเนินการโดยละเอียด เพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์วางไว ้
 

องค์ความรู้ 
การก าหนดนโยบายของรัฐจ าเป็นตอ้งสร้างองคค์วามรู้และหาหลกัการท่ี จะลดเง่ือนไขและขอ้จ ากดัให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 

ในอีกนัยหน่ึงการก าหนดนโยบายของรัฐตอ้งมุ่งสู่ความส าเร็จการบรรลุผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนาให้ไดใ้นระยะยาวสามารถแกไ้ข
ปัญหาหรือรักษาโรคร้ายได ้สามารถประกนัผลส าเร็จการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง [3] 

การก าหนดนโยบายรวมถึงการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั และตอ้งมุ่งประโยชน์
แก่คนส่วนใหญ่ ตอ้งแบ่งประเภทนโยบายพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมาย  แบ่งประเภทนโยบายเป็น  4  แบบ  [3] 

ประเภทที่ 1 ไดแ้ก่ นโยบายท่ีให้ประโยชน์กบัคนส่วนใหญ่หรือสังคมส่วนรวม คือให้ประโยชน์ทุกฝ่ายโดยก าหนด
นโยบายประเภทน้ีมกัจะสามารถสร้างการยอมรับไดง่้ายเพราะเป็นนโยบายท่ีใหป้ระโยชน์กบัทุกกลุ่ม แต่การน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัจะมีความยุง่ยาก  ทั้งภาระในดา้นการใชง้บประมาณ  การด าเนินการ  และการติดตามประเมินผล  ส่วนมากท าโดยหน่วยงาน
ของรัฐ จึงไม่รายงานผลตามความเป็นจริงการก าหนดนโยบายประเภทน้ีจึงจ าเป็นตอ้งสร้างกลไกในการประเมินผล โดยหน่วยงาน
กลางหรือประเมินผลในระบบเปิดไวใ้นรายละเอียดเง่ือนไขของการก าหนดนโยบายดว้ย 

ประเภทที่ 2 ไดแ้ก่ นโยบายท่ีให้ประโยชน์หรือโทษแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม นโยบายประเภทน้ีกว่าจะออกบงัคบัใชไ้ด้
ค่อนขา้งนาน เพราะมีผูต้่อตา้นเน่ืองจากเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผูก้  าหนดนโยบาย เช่น นโยบายปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกร  นโยบายมารดาประชารัฐ  นโยบายกลุ่มน้ีมกัจะมีรายงานผลอยา่งตรงไปตรงมา  เพราะจะท าใหก้ารน านโยบาย
ไปปฏิรูปต่อไป  มีโอกาสท่ีจะไดผ้ลมากยิง่ข้ึน  และมีโอกาสปรับปรุงนโยบายเสียใหม่เพ่ือลดสภาพปัญหาอุปสรรคใหน้อ้ยลง 

ประเภทที่ 3 ไดแ้ก่ นโยบายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมผูป้ระกอบการและการคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น  พรบ.ยา  พรบ.อาหาร  
นโยบายประเภทน้ีเนน้การควบคุมผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ ตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทางคือ ตน้ทางดีปลายทางคือผูบ้ริโภคก็จะไดรั้บ
สินคา้หรือบริการท่ีดี นโยบายน้ีท าไดง่้ายเพราะเน่ืองจากระดบัต่อตา้นมีไม่มากระดบัสนบัสนุนจากสังคม โดยส่วนรวมมีมากกวา่
การประเมินผลจะเป็นระบบเปิดสะทอ้นความเป็นจริง 
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ประเภทที ่ 4 นโยบายเก่ียวกบัเอกชน (ผูป้ระกอบการ) แข่งขนักนั  เช่น พรบ.องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีนโยบายประเภท
น้ีภาคเอกชนจะแข่งขันในการเสนอราคาการประมูลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัมปทานนโยบายมีลักษณะเป็นระบบเปิดมีการออก
กฎระเบียบ  ก าหนดเง่ือนไขในการต่อใหย้ติุสมัปทาน  มีกลไกลประเมินโดยคณะกรรมการกลางและมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
มาตรการนโยบายตอ้งมีองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง รับรองตลอดจนมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์สนบัสนุน โดยรัฐมีนโยบายไวเ้พื่อ   

1. ใหป้ระชาชนมีความสุข    2. มีไวเ้พื่อเสรีภาพ 
3. ปกป้อง  คุม้ครอง  ความเป็นธรรม   4. รัฐมีหนา้ท่ีส่งเสริมพฒันาการของชีวติ 
ดงันั้นนโยบาย  “มารดาประชารัฐ”  เป็นนโยบายสาธารณะประเภทท่ี 2 ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีให้ประโยชน์ หรือโทษแก่

บุคคลเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงนโยบายประเภทน้ีจะใหป้ระโยชนแ์ก่มารดาท่ีตั้งครรภ ์ตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ ์จนคลอดเป็นทารกจนถึงอาย ุ6 ขวบ 
โดยรัฐ มีนโยบายตามหนา้ท่ีคือรัฐมีหนา้ท่ีส่งเสริมพฒันาการของชีวติ 

ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

 นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “นโยบายสาธารณะ” (public policy) ในหลาก หลายมิติ  จะพบเห็นไดว้า่มีทั้ งท่ี
คลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการศึกษาของแต่ละคน สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 
 เจมส์ แอนเดอร์สนั (James Anderson) [4]  ไดนิ้ยามค าวา่ นโยบายสาธารณะ  หมายถึง แนวทางการกระท าหรือการปฏิบติั
ของรัฐบาลท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลายประการ  ไดแ้ก่  ผูก้ระท าจะตอ้ง
ด าเนินการและรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาของสังคม  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนวา่ส่ิงใดควรกระท าให้ส าเร็จ  มิใช่ส่ิงท่ีรัฐบาล
เพียงตั้งใจกระท าเพ่ือฐานคะแนนเสียงของตนเอง  แต่จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณชน  กล่าวคือ  การตดัสินใจการกระท า
ต่างๆ  ของรัฐบาล  ไม่ว่าดา้นใดดา้นหน่ึงย่อมก่อให้เกิดผลในการแจกแจงคุณค่าต่างๆ  ของสังคมนั้นๆ  และจะตอ้งปรากฏการ
กระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายชดัเจน 
 โทมสั อาร์ ดาย (Dye) [5] ไดใ้ห้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระท า 
หรือไม่กระท ากุลธน ธนาพงศธร [6] ไดแ้สดงทศันะของนโยบายว่าไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้ความหมายในแง่มุมใดก็ตาม 
นโยบายของรัฐก็คือแนวทางกวา้ง ๆ ท่ีรัฐบาลของประเทศหน่ึง ๆ ไดก้ าหนดข้ึนเป็นโครงการแผนการหรือหมายก าหนดการเอาไว้
ล่วงหนา้ เพ่ือเป็นหนทางช้ีน าในการปฏิบติัต่าง ๆ ตามมา ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไวต้ลอดจนเพื่อ
ธ ารงรักษา หรือเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ของชาตินั้น ๆ 
กล่าวโดยสรุปนโยบายสาธารณะท่ีดีต้องสอดคลอ้งกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน เม่ือถูกน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะท าใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

โครงการมารดาประชารัฐ 
ในปี 2563 น้ี รัฐบาลก าลงัจะเปิดตวัโครงการ “มารดาประชารัฐ” สวสัดิการแห่งรัฐท่ีช่วยเหลือและแบ่งเบาค่าใชจ่้าย

ให้คุณแม่และลูกนอ้ย แต่หลายคนอาจสงสยั วา่มารดาประชารัฐคืออะไร แลว้ถา้ตอ้งการสวสัดิการน้ีตอ้งท าอยา่งไร ลงทะเบียนได้
ท่ีไหน และเร่ิมเม่ือไหร่ [1] 

โครงการ มารดาประชารัฐ คืออะไร 
มารดาประชารัฐ เป็น นโยบายสาธารณะท่ีรัฐบาลออกมาเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายมารดาในการเล้ียงดูบุตรตั้งแต่

ตั้งครรภไ์ปจนถึงคลอดบุตร และต่อเน่ืองไปถึงอาย ุ6 ขวบ เพ่ือให้เด็ก และเยาวชนไดมี้พฒันาการท่ีดีตั้งแต่อยูใ่นครรภจ์น อาย ุ6 ขวบ 
ดว้ยองคก์ารอนามยัโลกท่ีบอกไวว้า่  เด็กคืออนาคตของชาติ ดงันั้นนโยบาย มารดาประชารัฐ คือนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้
การดูแลครอบครัวที่เพิ่งมีบุตร หรือคุณแม่ที่ก าลงัตั้งทอ้ง โดยจะมีทั้งการช่วยเหลือในรูปแบบของ “เงินช่วยเหลือ” และ  
“สิทธิพิเศษ” ต่างๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ครอบครัวจะสามารถเล้ียงดูเด็กท่ีเกิดมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนัน่เอง 
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มารดาประชารัฐช่วยอะไรบ้าง 
นโยบายมารดาประชารัฐ จะช่วยเหลือครอบครัวและคุณแม่ท่ีมีลูกนอ้ย โดยจะช่วยตั้งแต่อยูลู่กในครรภไ์ปจนถึงลูกนอ้ย

อาย ุ6 ขวบ เพ่ือใหพ้ฒันาการและการเจริญเติบโตของเด็กมีคุณภาพนัน่เอง โดยการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท [7] 
1. เงนิช่วยเหลือ  
- เงินช่วยเหลือระหวา่งตั้งครรภ ์จ านวน 3,000 บาท/เดือน (ได ้9 เดือน) 
- เงินค่าคลอดบุตร จ านวน 10,000 บาท (1 คร้ัง) 
- ค่าเล้ียงดูบุตร จ านวน 2,000 บาท/เดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ6 ขวบ 

 - รวมเป็น  181,000  บาท/คน 
 2. สิทธิพเิศษ 
 - หากลูกป่วย พอ่ แม่ สามารถใชสิ้ทธ์ิลาป่วยโดยใชใ้บรับรองแพทยข์องลูกในการยืน่ลาได ้

- พอ่สามารถลาไปช่วยเล้ียงลูกได ้ก่อนหรือหลงัจากวนัคลอดได ้30 วนั โดยยงัไดรั้บค่าจา้ง 
- ไดรั้บการจดัหาสถานท่ีรับเล้ียงเด็กใกลท่ี้ท างาน หรือในชุมชนท่ีไดม้าตรฐาน 
- รัฐจะเร่งพฒันาศูนยเ์ด็กเลก็ทัว่ประเทศ เพ่ือดูแลคุณภาพชีวติ รวมถึงปัญหาขาดสารอาหารในเด็ก 
ใครมสิีทธ์ิได้รับมารดาประชารัฐ  แรกเร่ิมเดิมท่ีโครงการน้ีตั้งใจจะใหเ้ป็นโครงการมารดาประชารัฐ (ถว้นหนา้) ท่ีมอบใหก้บั

ประชาชนทุกคนท่ีมีลูก แต่ภายหลงัรัฐบาลไดมี้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข โดยดึงโครงการน้ีเขา้ร่วมกบั “บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ” 
หรือบัตรคนจน พูดง่าย ๆ คือ คนท่ีจะได้รับสิทธ์ิมารดาประชารัฐตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถท าบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ได้นั่นเอง 
หมายความวา่ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

- มีสญัชาติไทย อาย ุ18 ปีข้ึนไป 
- มีรายไดไ้ม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
- ไม่มีบา้นหรือท่ีดินเป็นของตนเอง 
- ไม่มีรถยนต ์หรือบตัรเครดิต 
- มีทรัพยสิ์นทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน ฯลฯ) ไม่เกิน 100,000 บาท 
มารดาประชารัฐ ลงทะเบียนเม่ือไหร่ 
ตอ้งบอกวา่โครงการมารดาประชารัฐ ยงัไม่เร่ิมโครงการและยงัไม่เปิดใหล้งทะเบียน แต่ก าหนดการวางไวว้า่ จะเป็นช่วง

เดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2563 น้ี จะเปิดให้มีการลงทะเบียน แต่เล่ือนโครงการออกไปเน่ืองจากเกิดการติดเช้ือ COVID-19 
แพร่ระบาดทัว่โลก [8] 
 หลกัฐานเชิงประจกัษ์ จากกระทรวงสาธารณสุขในแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิฉบับที ่12 (2560-2564) [7] 

ประเทศไทยเร่ิมมีการน านโยบายวางแผนครอบครัวแห่งชาติมาใช ้ในปี พ.ศ. 2513 ซ่ึงขณะนั้นประเทศเรามีประชากร
รวมอยูท่ี่จ  านวนประมาณ 37 ลา้นคนและการใชน้โยบายเชิงรุกท าใหท้ารกเกิดใหม่ไดเ้ร่ิมลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ีมีหลายปัจจยั
นอกเหนือจากผลพวงของการคุมก าเนิด กล่าวคือ 1) ครอบครัวไทยในปัจจุบนัไม่มีบุตรดว้ยความตั้งใจ หรือท่ีมีค ายอ่วา่ “DINK” 
(Double Income No Kids) 2) หญิงไทยมีความรู้ความสามารถท่ีดูแลตวัเองไดแ้ละไม่ตอ้งการมีครอบครัว และ 3) ดว้ยสภาพทาง
เศรษฐกิจและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่อ านวย  อย่างไรก็ตามในมุมกลบักนันั้นประเทศก็ยงัมีปัญหาการตั้งครรภ์วยัรุ่นท่ีส่งผลกระทบ
ตามมาต่อคุณภาพในการด ารงชีวติและโครงสร้างของสงัคมอีกดว้ย ในปี พ.ศ.2563 จะมีวยัเด็กนอ้ยกวา่ 15 ปี ถึง 11.2 ลา้นคน และ
ปี 2583 มี 8.4 ลา้นคน จ านวนเด็กท่ีมากมายท าใหรั้ฐตอ้งจดันโยบายเพื่อใหเ้ด็กเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ นโยบายมารดาประชารัฐ 
จึงเป็นส่ิงท่ีดี ท่ีทุกรัฐบาลควรประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ เพ่ือใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองดา้นก าลงัคนแก่ประชาชาติต่อไป [9] 
ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 แสดงการคาดการณ์โครงสร้างประชากรไทย 

คาดการณ์โครงสร้างประชากรไทย พ.ศ. 2583 

 ปี 2563 (ล้านคน) ปี 2583 (ล้านคน) 
วยัเด็ก นอ้ยกวา่ 15 ปี 11.2 8.4 
วยัแรงงาน 15-59 ปี 64.43 20.42 
สูงวยั มากกวา่ 60 ปี 12 36.5 

ประชากรไทยในอกี 20 ปีข้างหน้า 

 ปี 2563 (ล้านคน) ปี 2583 (ล้านคน) 
ประชากรไทย 66.50 65.40 
วยัแรงงาน 43.26 36.50 
ผูสู้งอาย ุ 12 20.42 
วยัเด็ก 11.20 8.40 

ประชากรไทยในอกี 20 ปีข้างหน้า 

อายุเฉลีย่ ปี 2563 (ปี) ปี 2583 (ปี) 
ผูห้ญิง 80.4 83.2 
ผูช้าย 73.2 76.8 

ประชากรไทยในอกี 20 ปีข้างหน้า 

อตัราส่วน ปี 2563 ปี 2583 
วยัแรงงาน : ผูสู้งอาย ุ 3.6 : 1 1.8 : 1 

 

 ปัญหาสุขภาพเดก็ไทย 
กลุ่มเด็กวยัเรียนมีปัญหาด้านความสามารถทางเชาว์ปัญหา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต ่ากว่าค่ากลาง

มาตรฐานสากล [10] 
จากผลการส ารวจระดบัสติปัญญาในเด็กไทยอาย ุ6 - 15 ปี ทัว่ประเทศของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2559 พบวา่ เด็กไทยมี IQ 

เฉล่ีย 93.10 ซ่ึงต ่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ เท่ากบั 100) ขณะท่ีมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปี พ.ศ. 2554 
มีคะแนนเฉล่ีย 45.12 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑป์กติท่ี 50-100 คะแนน เน่ืองจากปัญหาโภชนาการของแม่และเด็ก ปัจจยัทางเศรษฐกิจและ
สงัคม การดูแลของครอบครัว 

ระดบัไอคิวน้ีต ่ากวา่ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น ฮ่องกง เกาหลีและมาเลเซีย 
จากปัญหาสุขภาพของเด็กไทย พรรคการเมืองทุกพรรค รัฐบาลทุกรัฐบาล ตระหนกัถึงความส าคญัต่อเยาวชน จึงพยายามท่ีจะจดัท า
นโยบายสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาเด็กไทยให้มีคุณภาพเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีจะเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน และ
พฒันาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
 เทคโนโลย ี

นโยบายท่ีถูกก าหนดได้ออกแบบมาตรการเสริมด้านเทคโนโลยีไวอ้ย่างสมบูรณ์ โอกาสท่ีนโยบายนั้นจะประสบ
ผลส าเร็จในการน าไปปฏิบติัจะยิง่มีสูงข้ึน [7] 

เทคโนโลย ีหมายถึง อุปกรณ์ ระเบียบ แนวทางการปฏิบติั คู่มือ การฝึกอบรม และการใหค้  าแนะน าทางวิชาการโดยนโยบาย
โครงการมารดาประชารัฐ จุดประสงคส์ าคญัคือ เพ่ือใหเ้ด็กเกิดมาอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวติท่ีดี ดงันั้นโครงการมารดา
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ประชารัฐจะตอ้งมีคู่มือ มีแนวทางการปฏิบติั มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเล้ียงดูทารกและเด็ก และ
อาหารท่ีมีประโยชน์ในผูห้ญิงตั้งครรภ์ เพ่ือให้ทารกเกิดมาแข็งแรง สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามเป้าหมาย  
ดงันั้นรัฐบาลจึงมอบใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการมารดาประชารัฐ และน านโยบายออกมาเพ่ือน าไปปฏิบติั
โดยมุ่งหวงัว่าจะเปิดโครงการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 แต่เม่ือเกิดสถานการณ์ COVID-19 โครงการน้ีจึงถูกระงับเพื่อใช้
งบประมาณในการรักษาป้องกนั COVID-19 
 พลงัการบังคบัใช้ 

พลงัการบงัคบัใชข้องนโยบายมีผลต่อความส าเร็จของนโยบาย  การก าหนดนโยบายจึงจ าเป็นตอ้งมีการออกแบบพลงั
การบงัคบัใชใ้หเ้หมาะสมและเอ้ือต่อความส าเร็จของนโยบายอยา่งย ัง่ยนื [1] 

พฤติกรรมของมนุษย ์ แบ่งเป็น  4  ประเภท [1] 
1. ตั้งใจท าตาม  ท าไดส้ าเร็จ 
2. ตั้งใจท าตาม ท าไม่ส าเร็จ 
3. ตั้งใจเบ้ียว เบ้ียวส าเร็จ 
4. ตั้งใจเบ้ียว แต่ไม่ส าเร็จ 
ดงันั้นการจะท าใหม้ารดาผูต้ ั้งครรภท์ าร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ตอ้งใหม้ารดามีพฤติกรรมท่ี 1 คือ  

ตั้งใจท าตาม ท าไดส้ าเร็จ  
การออกแบบนโยบายโดยมีเพียงบทก าหนดโทษเป็นกลไกบงัคบัใชม้กัจะไดผ้ลมากนอ้ยต่างกนัในแต่ละสังคมท่ีมีระดบั

ความเจริญแตกต่างกนั  พลงัการบงัคบัใชท่ี้สามารถเสริมเขา้มาจะเป็นรูปของการใหร้างวลั การใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูป้ฏิบติั
เพื่อใหมี้การยนิยอมท าตามซ่ึงถือวา่เป็นการจูงใจทางบวก  และหากสามารถพฒันาพลงัการบงัคบัใชใ้หก้ลายเป็นวฒันธรรมวถีิชีวิต  
ความศรัทธา และเป็นอุดมการณ์นโยบายนั้นจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบติัอย่างย ัง่ยืน ถา้การปฏิบติัตามของมารดา
ตั้งครรภด์ว้ยความเช่ือศรัทธา เช่น การรับประทานอาหารใหค้รบห้าหมู่ การรับประทานอาหารท่ีมีธาตุเหล็ก และไอโอดีน มีแคลเซียม  
มีโปรตีนเพียงพอ  จะท าใหท้ารกและเด็กเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพดี  มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 

บทสรุป 

ส าหรับนโยบายสาธารณะ นโยบายมารดาประชารัฐเป็นหน่ึงในมาตรการเร่งด่วน โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (ขณะนั้น) ไดร้ะบุวา่ ก าลงัศึกษาในรายละเอียดของโครงการ
น้ี คาดวา่จะเร่ิมตน้ไดใ้นเดือนมกราคม 2563 อยา่งไรก็ดีขณะน้ีนโยบายมารดาประชารัฐก็ยงัคงไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม เน่ืองจากปัจจยัท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ    
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหห้ลายโครงการ ตอ้งหยดุชะงกัอยา่งไม่มีก าหนด จึงเป็นผลใหก้ารน านโยบายมารดาประชา
รัฐของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติัจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้าก แต่ผูเ้ขียนก็ยงัมองโลกในแง่ดีว่า หากประเทศไทยและทั่วโลก
สามารถผา่นวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฟ้ืนฟสูภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนม้
ดีข้ึน การน านโยบายท่ีดีอยา่ง “มารดาประชารัฐ” มาด าเนินการใหม่และปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม จึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลควรหยบิยกข้ึน
มาพิจารณาเป็นล าดบัแรก เพราะโครงการน้ีประชาชนเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากนโยบายสาธารณะ เป็นเคร่ืองมือ
ของรัฐบาลท่ีใชใ้นการบริหารแผนงาน โครงการต่าง ๆ ในการน าพาประเทศไปสู่การพฒันาทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และทุนมนุษย ์อยา่งมีเป้าหมายให้บรรลุตามวตัถุประสงคสู์งสุดของประเทศ ท่ีสามารถป้องกนั  ความเส่ียงและขจดัปัญหาความ
ยุง่ยากท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต และหากเห็นวา่แผนงานเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว ้
ตั้งแต่ตน้ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนใหเ้หมาะสมต่อไป 
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