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บทคัดย่ อ
โครงการมารดาประชารัฐเป็ นนโยบายสาธารณะของรัฐบาลที่มุ่งให้สวัสดิการแก่ประชาชนชาวไทยที่อยูใ่ นภาวะตั้งครรภ์และเลี้ยง
ดู บุ ตรจนอายุถึง 6 ขวบ เพื่อ ให้เด็กเกิ ดมาอย่างมีประสิ ท ธิ ภ าพและมีคุณ ภาพชี วิตที่ ดี โดยรั ฐบาลมุ่งหมายจะมอบนโยบายให้กระทรวง
สาธารณสุ ขน าไปดาเนิ น การในเดื อ นกุมภาพัน ธ์ 2563 แต่ โชคไม่ดีจนถึ งขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ยังไม่ส ามารถน านโยบายนี้ ไป
ดาเนินการได้เนื่องจากประเทศไทยและทัว่ ทั้งโลกเกิดภาวะการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงทาให้นโยบายมารดาประชารัฐดาเนิ นการ
ไม่ได้เพราะรัฐบาลไทยได้นางบประมาณไปใช้ในการควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID -19 และการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหวัง
ว่าในอนาคตหลังจากสิ้ นสุ ดการระบาดของเชื้อ COVID -19 โครงการมารดาประชารัฐจะได้รับการผลักดันให้เกิ ดขึ้นเพื่อยังประโยชน์แก่
มารดาทารกและเด็กให้เกิ ดมาอย่างสมบูรณ์และเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็ นทรั พยากร ที่มีคุณค่าของชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื องในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ : 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 nation in driving
the country's development towards prosperity in the future.
Keywords : Public Policy, Pracharath Mothers Program
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บทนา
พรรคการเมืองเมื่อมีการลงสนามเข้าสู่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงเสี ยงโหวตจากประชาชน เป็ นเรื่ องปกติ ที่ทุกพรรคต่างก็ตอ้ ง
มีอาวุธสาคัญที่เรี ยกว่า “นโยบาย” เพื่อดึงดูดคะแนนเสี ยง ซึ่งสุดท้ายแล้วจะสามารถปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรมได้จริ งหรื อไม่น้ นั ก็เป็ น
อีกเรื่ องหนึ่ ง บทความนี้ จึงขอยกตัวอย่างนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ งเป็ นพรรคการเมืองใหญ่ของประเทศมานาเสนอ
โดยในช่วงระหว่างการหาเสี ยงเลือกตั้งที่ผ่านมา มีนโยบายของพรรคพลังประชารัฐหลายโครงการที่ได้รับความสนใจเป็ นวงกว้าง
หนึ่ งในนั้นก็คือ นโยบาย “มารดาประชารัฐ” ที่ ออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมารดาในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ต้ งั ครรภ์ไป
จนถึ งคลอดบุตร และต่อเนื่ องไปถึ งอายุ 6 ขวบ [1] ซึ่ งมี การอ้างอิ งจากผลงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่า ช่ วงเวลาที่ สาคัญที่ สุดในการ
เจริ ญเติบโตของเด็ก คือ ตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดาจนถึง 6 ปี แรก ถ้าช่วงเวลานี้ บิดา มารดา ดูแลบุตรได้อย่างดี เด็กก็จะเติบโตและมี
พัฒนาการที่ดี โดยนโยบาย “มารดาประชารัฐ” จะดูแลตั้งแต่ คุณแม่ฝากครรภ์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000 บาท เป็ น
เวลา 9 เดือน รวมสู งสุ ด 27,000 บาท ค่าคลอดจานวน 10,000 บาท หลังจากนั้นจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กอีกเดือนละ
2,000 บาท ตั้งแต่เกิดจนมีอายุครบ 6 ปี เป็ นจานวนเงินรวมสูงสุด 144,000 บาท รวมตั้งแต่ต้ งั ครรภ์จนเติบโต อายุถึง 6 ขวบ จะเป็ น
เงิน 181,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน [2]
นอกจากเงินช่วยเหลือในการตั้งครรภ์ การคลอด และการเลี้ยงดูเด็กแล้ว นโยบายมารดาประชารัฐของพรรคพลังประชารัฐ
ซึ่งได้จดั ตั้งเป็ นรัฐบาล ยังได้คานึงถึงการดูแลในมิติอื่นๆ อย่างครบวงจร ซึ่งถือว่าเป็ นการลงทุนในเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และ
ทาให้เด็กไทยเป็ นอนาคตและเป็ นกาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไป ดังนั้น การจะทาโครงการต่าง ๆ เป็ นนโยบายสาธารณะนั้น รัฐ
จาเป็ นจะต้องศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับองค์ความรู ้ และการดาเนินการโดยละเอียด เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ที่วางไว้

องค์ ความรู้
การกาหนดนโยบายของรัฐจาเป็ นต้องสร้างองค์ความรู ้และหาหลักการที่ จะลดเงื่อนไขและข้อจากัดให้เหลือน้อยที่สุด
ในอีกนัยหนึ่ งการกาหนดนโยบายของรัฐต้องมุ่งสู่ ความสาเร็ จการบรรลุผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาให้ได้ในระยะยาวสามารถแก้ไข
ปั ญหาหรื อรักษาโรคร้ายได้ สามารถประกันผลสาเร็ จการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง [3]
การกาหนดนโยบายรวมถึงการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิตอ้ งคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน และต้องมุ่งประโยชน์
แก่คนส่วนใหญ่ ต้องแบ่งประเภทนโยบายพิจารณาตามกลุ่มเป้ าหมาย แบ่งประเภทนโยบายเป็ น 4 แบบ [3]
ประเภทที่ 1 ได้แก่ นโยบายที่ ให้ประโยชน์กบั คนส่ วนใหญ่หรื อสังคมส่ วนรวม คือให้ประโยชน์ทุกฝ่ ายโดยกาหนด
นโยบายประเภทนี้ มกั จะสามารถสร้างการยอมรับได้ง่ายเพราะเป็ นนโยบายที่ให้ประโยชน์กบั ทุกกลุ่ม แต่การนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิจะมีความยุง่ ยาก ทั้งภาระในด้านการใช้งบประมาณ การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล ส่วนมากทาโดยหน่วยงาน
ของรัฐ จึงไม่รายงานผลตามความเป็ นจริ งการกาหนดนโยบายประเภทนี้จึงจาเป็ นต้องสร้างกลไกในการประเมินผล โดยหน่วยงาน
กลางหรื อประเมินผลในระบบเปิ ดไว้ในรายละเอียดเงื่อนไขของการกาหนดนโยบายด้วย
ประเภทที่ 2 ได้แก่ นโยบายที่ ให้ประโยชน์หรื อโทษแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม นโยบายประเภทนี้ กว่าจะออกบังคับใช้ได้
ค่อนข้างนาน เพราะมีผตู ้ ่อต้านเนื่ องจากเสี ยผลประโยชน์ หรื อกระทบต่อผลประโยชน์ของผูก้ าหนดนโยบาย เช่น นโยบายปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกร นโยบายมารดาประชารัฐ นโยบายกลุ่มนี้มกั จะมีรายงานผลอย่างตรงไปตรงมา เพราะจะทาให้การนานโยบาย
ไปปฏิรูปต่อไป มีโอกาสที่จะได้ผลมากยิง่ ขึ้น และมีโอกาสปรับปรุ งนโยบายเสี ยใหม่เพื่อลดสภาพปั ญหาอุปสรรคให้นอ้ ยลง
ประเภทที่ 3 ได้แก่ นโยบายที่เกี่ยวกับการควบคุมผูป้ ระกอบการและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เช่น พรบ.ยา พรบ.อาหาร
นโยบายประเภทนี้ เน้นการควบคุมผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ ตั้งแต่ตน้ ทางถึงปลายทางคือ ต้นทางดี ปลายทางคือผูบ้ ริ โภคก็จะได้รับ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ดี นโยบายนี้ทาได้ง่ายเพราะเนื่ องจากระดับต่อต้านมีไม่มากระดับสนับสนุนจากสังคม โดยส่ วนรวมมีมากกว่า
การประเมินผลจะเป็ นระบบเปิ ดสะท้อนความเป็ นจริ ง
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ประเภทที่ 4 นโยบายเกี่ยวกับเอกชน (ผูป้ ระกอบการ) แข่งขันกัน เช่น พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นโยบายประเภท
นี้ ภาคเอกชนจะแข่ ง ขัน ในการเสนอราคาการประมู ล เพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง สัม ปทานนโยบายมี ล ัก ษณะเป็ นระบบเปิ ดมี ก ารออก
กฎระเบียบ กาหนดเงื่อนไขในการต่อให้ยตุ ิสมั ปทาน มีกลไกลประเมินโดยคณะกรรมการกลางและมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
มาตรการนโยบายต้องมีองค์ความรู ้ที่ถูกต้อง รับรองตลอดจนมีหลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุน โดยรัฐมีนโยบายไว้เพื่อ
1. ให้ประชาชนมีความสุข
2. มีไว้เพื่อเสรี ภาพ
3. ปกป้ อง คุม้ ครอง ความเป็ นธรรม
4. รัฐมีหน้าที่ส่งเสริ มพัฒนาการของชีวติ
ดังนั้นนโยบาย “มารดาประชารัฐ” เป็ นนโยบายสาธารณะประเภทที่ 2 ซึ่ งเป็ นนโยบายที่ ให้ประโยชน์ หรื อโทษแก่
บุคคลเฉพาะกลุ่ม ซึ่งนโยบายประเภทนี้จะให้ประโยชน์แก่มารดาที่ต้ งั ครรภ์ ตั้งแต่เริ่ มตั้งครรภ์ จนคลอดเป็ นทารกจนถึงอายุ 6 ขวบ
โดยรัฐ มีนโยบายตามหน้าที่คือรัฐมีหน้าที่ส่งเสริ มพัฒนาการของชีวติ
ความหมายของนโยบายสาธารณะ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคาว่า “นโยบายสาธารณะ” (public policy) ในหลาก หลายมิติ จะพบเห็นได้วา่ มีท้ งั ที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และแนวทางการศึกษาของแต่ละคน สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
เจมส์ แอนเดอร์สนั (James Anderson) [4] ได้นิยามคาว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการกระทาหรื อการปฏิบตั ิ
ของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ซึ่ งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผูก้ ระทาจะต้อง
ดาเนิ นการและรับผิดชอบในการแก้ไขปั ญหาของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจนว่าสิ่ งใดควรกระทาให้สาเร็ จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาล
เพียงตั้งใจกระทาเพื่อฐานคะแนนเสี ยงของตนเอง แต่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ การตัดสิ นใจการกระทา
ต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ งย่อมก่อให้เกิ ดผลในการแจกแจงคุณค่าต่างๆ ของสังคมนั้นๆ และจะต้องปรากฏการ
กระทาที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน
โทมัส อาร์ ดาย (Dye) [5] ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่ รัฐบาลเลือกที่ จะกระทา
หรื อไม่กระทากุลธน ธนาพงศธร [6] ได้แสดงทัศนะของนโยบายว่าไม่ว่าจะเป็ นการพิจารณาให้ความหมายในแง่มุมใดก็ตาม
นโยบายของรัฐก็คือแนวทางกว้าง ๆ ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่ง ๆ ได้กาหนดขึ้นเป็ นโครงการแผนการหรื อหมายกาหนดการเอาไว้
ล่วงหน้า เพื่อเป็ นหนทางชี้นาในการปฏิบตั ิต่าง ๆ ตามมา ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ตลอดจนเพื่อ
ธารงรักษา หรื อเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของชาติน้ นั ๆ
กล่าวโดยสรุ ปนโยบายสาธารณะที่ ดีต ้องสอดคล้อ งกับค่ านิ ยมและความต้องการของประชาชน เมื่ อถูกนาไปปฏิ บัติอ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล จะทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
โครงการมารดาประชารัฐ
ในปี 2563 นี้ รัฐบาลกาลังจะเปิ ดตัวโครงการ “มารดาประชารัฐ” สวัสดิ การแห่ งรัฐที่ ช่วยเหลือและแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ให้คุณแม่และลูกน้อย แต่หลายคนอาจสงสัย ว่ามารดาประชารัฐคืออะไร แล้วถ้าต้องการสวัสดิการนี้ตอ้ งทาอย่างไร ลงทะเบียนได้
ที่ไหน และเริ่ มเมื่อไหร่ [1]
โครงการ มารดาประชารัฐ คืออะไร
มารดาประชารัฐ เป็ น นโยบายสาธารณะที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมารดาในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่
ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตร และต่อเนื่ องไปถึงอายุ 6 ขวบ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีพฒั นาการที่ดีต้ งั แต่อยูใ่ นครรภ์จน อายุ 6 ขวบ
ด้วยองค์การอนามัยโลกที่บอกไว้วา่ เด็กคืออนาคตของชาติ ดังนั้นนโยบาย มารดาประชารัฐ คือนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
การดูแ ลครอบครัว ที ่เ พิ่ง มีบุต ร หรื อ คุณ แม่ที่ก าลัง ตั้ง ท้อ ง โดยจะมีท้ ัง การช่ว ยเหลือ ในรู ป แบบของ “เงิน ช่ว ยเหลือ ” และ
“สิ ทธิ พิเศษ” ต่างๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าครอบครัวจะสามารถเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนนั่ เอง

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
210
11 (January - April) 207 - 213 (2021) Vol. 11, No. 1

มารดาประชารัฐช่ วยอะไรบ้ าง
นโยบายมารดาประชารัฐ จะช่วยเหลือครอบครัวและคุณแม่ที่มีลูกน้อย โดยจะช่วยตั้งแต่อยูล่ ูกในครรภ์ไปจนถึงลูกน้อย
อายุ 6 ขวบ เพื่อให้พฒั นาการและการเจริ ญเติบโตของเด็กมีคุณภาพนัน่ เอง โดยการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท [7]
1. เงินช่ วยเหลือ
- เงินช่วยเหลือระหว่างตั้งครรภ์ จานวน 3,000 บาท/เดือน (ได้ 9 เดือน)
- เงินค่าคลอดบุตร จานวน 10,000 บาท (1 ครั้ง)
- ค่าเลี้ยงดูบุตร จานวน 2,000 บาท/เดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ
- รวมเป็ น 181,000 บาท/คน
2. สิทธิพเิ ศษ
- หากลูกป่ วย พ่อ แม่ สามารถใช้สิทธิ์ลาป่ วยโดยใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกในการยืน่ ลาได้
- พ่อสามารถลาไปช่วยเลี้ยงลูกได้ ก่อนหรื อหลังจากวันคลอดได้ 30 วัน โดยยังได้รับค่าจ้าง
- ได้รับการจัดหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กใกล้ที่ทางาน หรื อในชุมชนที่ได้มาตรฐาน
- รัฐจะเร่ งพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทัว่ ประเทศ เพื่อดูแลคุณภาพชีวติ รวมถึงปั ญหาขาดสารอาหารในเด็ก
ใครมีสิทธิ์ได้ รับมารดาประชารัฐ แรกเริ่ มเดิมที่โครงการนี้ต้ งั ใจจะให้เป็ นโครงการมารดาประชารัฐ (ถ้วนหน้า) ที่มอบให้กบั
ประชาชนทุกคนที่มีลูก แต่ภายหลังรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยดึ งโครงการนี้ เข้าร่ วมกับ “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ”
หรื อ บัต รคนจน พูด ง่ า ย ๆ คื อ คนที่ จ ะได้รั บสิ ท ธิ์ มารดาประชารั ฐ ต้อ งเป็ นผูท้ ี่ ส ามารถทาบัตรสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ได้นั่นเอง
หมายความว่า จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
- มีสญ
ั ชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
- ไม่มีบา้ นหรื อที่ดินเป็ นของตนเอง
- ไม่มีรถยนต์ หรื อบัตรเครดิต
- มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิ น ฯลฯ) ไม่เกิน 100,000 บาท
มารดาประชารัฐ ลงทะเบียนเมื่อไหร่
ต้องบอกว่าโครงการมารดาประชารัฐ ยังไม่เริ่ มโครงการและยังไม่เปิ ดให้ลงทะเบียน แต่กาหนดการวางไว้วา่ จะเป็ นช่วง
เดื อนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 นี้ จะเปิ ดให้มีการลงทะเบี ยน แต่เลื่อนโครงการออกไปเนื่ องจากเกิ ดการติดเชื้ อ COVID-19
แพร่ ระบาดทัว่ โลก [8]
หลักฐานเชิงประจักษ์ จากกระทรวงสาธารณสุ ขในแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) [7]
ประเทศไทยเริ่ มมีการนานโยบายวางแผนครอบครัวแห่ งชาติมาใช้ ในปี พ.ศ. 2513 ซึ่ งขณะนั้นประเทศเรามีประชากร
รวมอยูท่ ี่จานวนประมาณ 37 ล้านคนและการใช้นโยบายเชิงรุ กทาให้ทารกเกิดใหม่ได้เริ่ มลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้ มีหลายปั จจัย
นอกเหนื อจากผลพวงของการคุมกาเนิ ด กล่าวคือ 1) ครอบครัวไทยในปั จจุบนั ไม่มีบุตรด้วยความตั้งใจ หรื อที่มีคาย่อว่า “DINK”
(Double Income No Kids) 2) หญิงไทยมีความรู ้ความสามารถที่ดูแลตัวเองได้และไม่ตอ้ งการมีครอบครัว และ 3) ด้วยสภาพทาง
เศรษฐกิ จและปั จจัยอื่น ๆ ที่ ไม่อานวย อย่างไรก็ตามในมุมกลับกันนั้นประเทศก็ยงั มีปัญหาการตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ ส่งผลกระทบ
ตามมาต่อคุณภาพในการดารงชีวติ และโครงสร้างของสังคมอีกด้วย ในปี พ.ศ.2563 จะมีวยั เด็กน้อยกว่า 15 ปี ถึง 11.2 ล้านคน และ
ปี 2583 มี 8.4 ล้านคน จานวนเด็กที่มากมายทาให้รัฐต้องจัดนโยบายเพื่ อให้เด็กเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพ นโยบายมารดาประชารัฐ
จึงเป็ นสิ่ งที่ดี ที่ทุกรัฐบาลควรประกาศเป็ นนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องด้านกาลังคนแก่ประชาชาติต่อไป [9]
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการคาดการณ์โครงสร้างประชากรไทย
คาดการณ์ โครงสร้ างประชากรไทย พ.ศ. 2583
ปี 2563 (ล้ านคน)
วัยเด็ก น้อยกว่า 15 ปี
11.2
วัยแรงงาน 15-59 ปี
64.43
สูงวัย มากกว่า 60 ปี
12
ประชากรไทยในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า
ปี 2563 (ล้ านคน)
ประชากรไทย
66.50
วัยแรงงาน
43.26
ผูส้ ูงอายุ
12
วัยเด็ก
11.20
ประชากรไทยในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า
อายุเฉลีย่
ปี 2563 (ปี )
ผูห้ ญิง
80.4
ผูช้ าย
73.2
ประชากรไทยในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า
อัตราส่ วน
ปี 2563
วัยแรงงาน : ผูส้ ูงอายุ
3.6 : 1

ปี 2583 (ล้ านคน)
8.4
20.42
36.5
ปี 2583 (ล้ านคน)
65.40
36.50
20.42
8.40
ปี 2583 (ปี )
83.2
76.8
ปี 2583
1.8 : 1

ปัญหาสุ ขภาพเด็กไทย
กลุ่ ม เด็ ก วัย เรี ย นมี ปัญ หาด้า นความสามารถทางเชาว์ปัญ หา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต่ า กว่า ค่ า กลาง
มาตรฐานสากล [10]
จากผลการสารวจระดับสติปัญญาในเด็กไทยอายุ 6 - 15 ปี ทัว่ ประเทศของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2559 พบว่า เด็กไทยมี IQ
เฉลี่ ย 93.10 ซึ่ ง ต่า กว่าค่า กลางมาตรฐานสากล (IQ เท่ า กับ 100) ขณะที่ มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปี พ.ศ. 2554
มี คะแนนเฉลี่ย 45.12 ซึ่ งต่ากว่าเกณฑ์ปกติที่ 50-100 คะแนน เนื่ องจากปั ญหาโภชนาการของแม่และเด็ก ปั จจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคม การดูแลของครอบครัว
ระดับไอคิวนี้ ต่ากว่าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีและมาเลเซี ย
จากปั ญหาสุขภาพของเด็กไทย พรรคการเมืองทุกพรรค รัฐบาลทุกรัฐบาล ตระหนักถึงความสาคัญต่อเยาวชน จึงพยายามที่จะจัดทา
นโยบายสาธารณะ โดยมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่จะเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน และ
พัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
เทคโนโลยี
นโยบายที่ ถู กก าหนดได้ออกแบบมาตรการเสริ ม ด้า นเทคโนโลยีไว้อ ย่า งสมบู ร ณ์ โอกาสที่ น โยบายนั้นจะประสบ
ผลสาเร็ จในการนาไปปฏิบตั ิจะยิง่ มีสูงขึ้น [7]
เทคโนโลยี หมายถึง อุปกรณ์ ระเบียบ แนวทางการปฏิบตั ิ คู่มือ การฝึ กอบรม และการให้คาแนะนาทางวิชาการโดยนโยบาย
โครงการมารดาประชารัฐ จุดประสงค์สาคัญคือ เพื่อให้เด็กเกิดมาอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ดังนั้นโครงการมารดา
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ประชารัฐจะต้องมีคู่มือ มีแนวทางการปฏิ บตั ิ มีการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเลี้ยงดูทารกและเด็ก และ
อาหารที่ มีประโยชน์ในผูห้ ญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้ทารกเกิ ดมาแข็งแรง สมบูรณ์ มีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพชี วิตที่ ดี ตามเป้ าหมาย
ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบให้กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการมารดาประชารัฐ และนานโยบายออกมาเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
โดยมุ่ ง หวัง ว่า จะเปิ ดโครงการในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2563 แต่ เ มื่ อ เกิ ด สถานการณ์ COVID-19 โครงการนี้ จึ ง ถู ก ระงับ เพื่ อ ใช้
งบประมาณในการรักษาป้ องกัน COVID-19
พลังการบังคับใช้
พลังการบังคับใช้ของนโยบายมีผลต่อความสาเร็ จของนโยบาย การกาหนดนโยบายจึงจาเป็ นต้องมีการออกแบบพลัง
การบังคับใช้ให้เหมาะสมและเอื้อต่อความสาเร็ จของนโยบายอย่างยัง่ ยืน [1]
พฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งเป็ น 4 ประเภท [1]
1. ตั้งใจทาตาม ทาได้สาเร็ จ
2. ตั้งใจทาตาม ทาไม่สาเร็ จ
3. ตั้งใจเบี้ยว
เบี้ยวสาเร็ จ
4. ตั้งใจเบี้ยว
แต่ไม่สาเร็ จ
ดังนั้นการจะทาให้มารดาผูต้ ้ งั ครรภ์ทาร่ างกายและจิตใจให้สมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพ ต้องให้มารดามีพฤติกรรมที่ 1 คือ
ตั้งใจทาตาม ทาได้สาเร็ จ
การออกแบบนโยบายโดยมีเพียงบทกาหนดโทษเป็ นกลไกบังคับใช้มกั จะได้ผลมากน้อยต่างกันในแต่ละสังคมที่มีระดับ
ความเจริ ญแตกต่างกัน พลังการบังคับใช้ที่สามารถเสริ มเข้ามาจะเป็ นรู ปของการให้รางวัล การให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องและผูป้ ฏิบตั ิ
เพื่อให้มีการยินยอมทาตามซึ่งถือว่าเป็ นการจูงใจทางบวก และหากสามารถพัฒนาพลังการบังคับใช้ให้กลายเป็ นวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ความศรัทธา และเป็ นอุดมการณ์นโยบายนั้นจะประสบความสาเร็ จในการนาไปปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืน ถ้าการปฏิ บตั ิตามของมารดา
ตั้งครรภ์ดว้ ยความเชื่อศรัทธา เช่น การรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ การรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก และไอโอดีน มีแคลเซียม
มีโปรตีนเพียงพอ จะทาให้ทารกและเด็กเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพดี มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ

บทสรุ ป
ส าหรั บ นโยบายสาธารณะ นโยบายมารดาประชารั ฐ เป็ นหนึ่ งในมาตรการเร่ ง ด่ ว น โดย ดร.สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย ์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ขณะนั้น) ได้ระบุวา่ กาลังศึกษาในรายละเอียดของโครงการ
นี้ คาดว่าจะเริ่ มต้นได้ในเดือนมกราคม 2563 อย่างไรก็ดีขณะนี้นโยบายมารดาประชารัฐก็ยงั คงไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม เนื่ องจากปั จจัยที่ หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศต้องเผชิ ญกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้หลายโครงการ ต้องหยุดชะงักอย่างไม่มีกาหนด จึงเป็ นผลให้การนานโยบายมารดาประชา
รัฐของรัฐบาลไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ งนั้นเป็ นเรื่ องที่ เป็ นไปได้ยาก แต่ผูเ้ ขียนก็ยงั มองโลกในแง่ดีว่า หากประเทศไทยและทั่ว โลก
สามารถผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฟื้ นฟูสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ดีข้ ึน การนานโยบายที่ดีอย่าง “มารดาประชารัฐ” มาดาเนินการใหม่และปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม จึงเป็ นเรื่ องที่รัฐบาลควรหยิบยกขึ้น
มาพิจารณาเป็ นลาดับแรก เพราะโครงการนี้ ประชาชนเป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง เนื่ องจากนโยบายสาธารณะ เป็ นเครื่ องมือ
ของรัฐบาลที่ใช้ในการบริ หารแผนงาน โครงการต่าง ๆ ในการนาพาประเทศไปสู่ การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และทุนมนุษย์ อย่างมีเป้ าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สูงสุ ดของประเทศ ที่สามารถป้ องกัน ความเสี่ ยงและขจัดปั ญหาความ
ยุง่ ยากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และหากเห็นว่าแผนงานเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดเอาไว้
ตั้งแต่ตน้ ควรมีการทบทวนและปรับปรุ งแผนให้เหมาะสมต่อไป
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