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คำานำา

 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (Future Innovative Thailand Institute: FIT) ได้จัดทำาผลงานวิจัย 

เชิงนโยบาย เรื่อง นโยบายการดูแลเด็กปฐมวัยในประเทศไทย เล่มนี้ขึ้น เพื่อนำาเสนอข้อมูลสถิติที่สำาคัญ บทวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาและนโยบายในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการดูแลเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย และ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปการดูแลเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา จนถึงวัยที่เข้ารับ 

การศึกษา รวมไปถึงข้อเสนอที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐเพื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มเด็กปฐมวัยมากขึ้นเพื่อให้ 

เด็กปฐมวัยเหล่าน้ีได้รับการดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการให้สมวัยและสามารถเติบโตไปเป็นกำาลังหลักในการพัฒนา

ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ให้ 

การสนับสนุนทางด้านวิชาการและความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดมา อันได้แก่ สำานักงานสถิติแห่งชาติ องค์การ

ยูนิเซฟ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำานักอาหาร สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ธนาคารโลก สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สำานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง

ศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา สำานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ

 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเชิงนโยบายเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการกำาหนดนโยบาย การวางแผน และการดำาเนินงานด้านการดูแลเด็ก

ปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยในประเทศไทยได้รับการดูแลสร้างเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมและดียิ่งขึ้น

                                                                 คณะผู้วิจัยสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

ที่มาและความสำาคัญ

       ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยหรือเด็กในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง 5 ปี จำานวนทั้งสิ้น 4,429,374 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 6.74 ของจำานวนประชากรไทยทั้งหมด จากการสำารวจพบว่าเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย มีร้อยละ 27.2 

หรือประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเด็กในวัยนี้ สมองและร่างกายจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากเด็กได้รับ

การดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะส่งผลให้เด็กสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพและ

สอดคล้องกับช่วงวัย เป็นรากฐานที่ดีให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ และจะเป็น

กำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงต่อไป 

การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์       

 สถานการณ์การฝากครรภ์ของประเทศไทย แม้จะพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์มากถึงร้อยละ 98 

แต่ก็ยังพบหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้ากว่า 12 สัปดาห์ และหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการตรวจครรภ์ครบ 5 ครั้ง 

ตามเกณฑ์จำานวนมาก โดยพบการฝากครรภ์ช้ามากในหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำากว่า 

รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ครรภ์แรก โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการส่งเสริมการฝากครรภ์ที่ดีอยู่

แล้วซึ่งคือ โครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ แต่สิ่งที่รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรทำาเพิ่มเติมคือ 

การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นความสำาคัญของการมาฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์และการ

ตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้งตามเกณฑ์มากขึ้น

ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

ภาวะทุพโภชนาการ

 สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ยังพบว่ามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการจำานวน

มาก จากการสำารวจพบว่ามีเด็กที่ประสบภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลางหรือรุนแรง (เตี้ย) ร้อยละ 10.5 ของเด็กอายุ

ต่ำากว่า 5 ปีในประเทศไทย ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลางหรือรุนแรง (ผอม) ร้อยละ 5.4 นอกจากนี้เกือบ 1 

ใน 10 (ร้อยละ 8.2) มีนำา้หนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรืออ้วนเมื่อเทียบกับความสูง โดยพบเด็กแรกอายุ 24 - 35 เดือน 

มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังสูงกว่าเด็กในกลุ่มอายุอื่น รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันวางแผน

แก้ปัญหา จัดการและดูแลการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ตลอดจนการควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการให้กับเด็ก

ปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแรง

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนอยู่ที่

ร้อยละ 23.1 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยังอยู่ในอันดับต่ำาที่สุดของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยปัจจัยที่ทำาให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังไม่ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ การขาดความรู้  

ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชน อิทธิพลการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการ

ตลาดของธุรกิจนมผสมที่มีอยู่ต่อเนื่อง ทำาให้เกิดความโน้มเอียงไปใช้นมผสม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรง

พยาบาลที่ยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้เรื่องการให้สิทธิลาคลอดเพียง 3 เดือน และผลกระทบจากการย้ายถิ่นภายใน

ประเทศของพ่อแม่เพื่อไปหางานทำาในเมือง ทำาให้เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย

เช่นกัน

ไอโอดีน

 ไอโอดีนมีบทบาทสำาคัญต่อการเจริญของระบบประสาทของทารกตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 2 ขวบ หญิงตั้งครรภ์ทุก

คนจึงควรได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอขณะตั้งครรภ์ ข้อมูลจากสำานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน คิดเป็นร้อยละ 94.6 มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้กินยาเม็ดเสริม

ไอโอดีนทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.6 

 สถานการณ์การบริโภคเกลือไอโอดีนในประเทศไทย พบว่าร้อยละ 73.3 ของครัวเรือนบริโภคเกลือที่มีไอโอดีน

เพียงพอ ครัวเรือนที่ร่ำารวยมากบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนสูงกว่าครัวเรือนที่ยากจนมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภค

เกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอต่ำาสุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ซึ่งมีการบริโภคเพียงร้อยละ 56.5 เท่านั้น รองลงมาคือ 

กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 70.2 นอกจากนี้ยังพบว่าภาคใต้มีสัดส่วนการบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอสูงสุด ร้อยละ 82.5

คุณภาพเกลือบริโภค

 สถานการณ์คุณภาพเกลือบริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำาดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยในปีพ.ศ. 

2558 พบเกลือบริโภคผ่านมาตรฐาน (20-40 ppm) ณ สถานที่ผลิต ร้อยละ 88.20 ณ สถานที่จำาหน่าย ร้อยละ 68.40 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะสามารถผลิตเกลือบริโภคให้มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำาหนดมากข้ึน  

แต่ก็ยังต้องมีการกำากับดูแลเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ห่างไกล 

และกลุ่มผู้ประกอบการเกลือที่ไม่จดทะเบียน รวมถึงการผลักดันเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน (นำา้

ปลา และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง นำา้เกลือปรุงอาหาร) ให้มากขึ้น 

ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 

 ครอบครัวเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่เล็กที่สุด เป็นบริบทรากฐานของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ เนื่องจาก

ครอบครัวเป็นแหล่งกำาเนิด หล่อหลอมปลูกฝังสิ่งที่ดี และขัดเกลาทางสังคมให้สมาชิกเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สถานการณ์ปัญหาครอบครัวที่อาจส่งผลส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2 ประการ 

คือ การอยู่ร่วมกันของครอบครัว และปัญหาความรุนแรงของครอบครัวในประเทศไทยยังมีสถิติที่สูง โดยการสำารวจ

สถานการณ์ปัญหาครอบครัว โดย สำานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่า เด็กมีโอกาสอยู่กับครอบครัวลดลง โดยอยู่ใน

ครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ครบถ้วนเพียงร้อยละ 62 และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราร้อยละ 1.4 ต่อปี และปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว จากผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 (Multiple Indicator Cluster 
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Survey : MICS5)  โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองที่เลือกวิธีการอบรมเด็กโดย

วิธีการรุนแรง โดยสำารวจจากเด็กอายุ 1-14 ปี ที่ถูกลงโทษโดยการทำาร้ายจิตใจ หรือทำาร้ายร่างกายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 

พบมีมากถึง ร้อยละ 75.2

           สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเห็นว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการดูแลเด็กปฐมวัย 

ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็ก รวมถึงวิธีการดูแล สร้างเสริม และกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำาคู่มือและทำาการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

โดยการให้ความรู้เหล่านี้ต้องไม่เป็นการให้ความรู้ในตอนที่ทราบว่าตั้งครรภ์แล้วเท่านั้น แต่ควรเข้าถึงตั้งแต่ตอนที่เด็ก

ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐานในการดูแลเด็กปฐมวัยในอนาคตด้วย นอกจากนี้การลดปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัวด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และส่งเสริมการทำาจิตบำาบัดครอบครัว (Family Therapy) ก็เป็นเรื่องที่

ประเทศไทยควรให้ความสำาคัญเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

นโยบายของรัฐบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

สิทธิประโยชน์ดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage - UC)

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำาหนดชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติให้กับเด็กไทย ครอบคลุมทั้งบริการรักษาพยาบาลที่คุ้มครองเด็กที่ปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด

และการรักษาโรคทั่วไป การรักษาโรคเฉพาะทาง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน และบริการส่งเสริม 

สุขภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กไทยทุกคน แต่การสำารวจความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนจากสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปีพ.ศ. 2556 พบว่ามีประชาชนที่ไม่ทราบสิทธิของตัวเอง ร้อยละ 2.68 ซึ่ง

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรจะต้องทำาการประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึนเพื่อให้ประชาชนและผู้ให้บริการมีความรู้

ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร (Child Support Grant)

 เด็กในช่วงอายุ 0-6 ปีนั้นเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษในทุกด้าน เนื่องจากเป็นวัยที่สมองและ

ร่างกายมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากเด็กได้รับการดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง จะส่งผลให้เด็กกลายเป็น

บุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้ความสำาคัญกับการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง

ดูบุตร โดยในปัจจุบันหากผู้ปกครองของเด็กเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม ผู้ปกครองมีสิทธิ์เบิกเงินกรณีสงเคราะห์

บุตรได้เดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน ที่มีอายุอยู่ในช่วง 0-6 ปี แต่ข้อมูลในปัจจุบันพบว่ามีผู้ปกครองที่ได้รับเงินกรณี

สงเคราะห์บุตรเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรต้องรีบให้ความช่วยเหลือเด็ก 

กลุ่มนี้ให้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 การให้เงินอุดหนุนสามารถแบ่งออกเป็นหลายกรณี โดยแบ่งตามช่วงอายุของเด็กที่ได้รับ จำานวนเงินอุดหนุน

ที่ได้รับ และเงื่อนไขของผู้ปกครองว่าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมหรือไม่ ผลการคำานวณพบว่า หากรัฐบาลให้เงิน
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อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแบบถ้วนหน้า (Universal) จะส่งผลให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุด 

คือ มากกว่าร้อยละ 200 จากปัจจุบัน ดังนั้นหนึ่งในแนวทางที่จะสามารถควบคุมงบประมาณได้ คือการให้รัฐบาลจ่ายเงิน

อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยในที่นี้จะนิยามผู้ที่มีรายได้น้อยจากค่าจ้างที่ได้รับและสถานะ

การทำางานโดยแบ่งเป็นสองกรณีคือ 1. กรณีที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน หรือว่างงาน หรือ

แรงงานที่รอฤดูกาล และ 2. กรณีที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน หรือว่างงาน หรือแรงงานที่รอ

ฤดูกาล 

 ทางสถาบัน FIT จึงขอเสนอแนวทางในการจ่ายเงินอุดหนุน โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-6 

ปี จำานวน 600 บาทต่อคนต่อเดือน แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 15,000 บาท ซึ่งหาก

ผู้ปกครองของเด็กนั้นไม่ได้อยู่ในประกันสังคมและโครงการฯจะได้รับ 600 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน แต่หากผู้ปกครอง

ของเด็กนั้นอยู่ในประกันสังคมหรืออยู่ในโครงการฯจะได้รับ 200 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน เนื่องจากประกันสังคมจ่าย

เงินกรณีสงเคราะห์บุตร/เงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาทต่อเด็ก 1 คน ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณราว 

4.8 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 เมื่อเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2559 หรือราวร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับ GDP 

ประเทศปี พ.ศ. 2559

 อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจทำาการลดงบประมาณลงโดยให้เงินอุดหนุนเพื่อการ

เลี้ยงดูบุตรดังแนวทางข้างต้น แต่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่จากเดิมจ่ายให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 15,000 บาท 

เป็นจ่ายให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 10,000 บาทแทน ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ

ราว 3.3 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2559 หรือราวร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับ 

GDP ประเทศปี พ.ศ. 2559

 ถึงแม้ว่าการเพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรนี้จะส่งผลทำาให้ภาระของรัฐเพิ่มมากขึ้น แต่หากพิจารณาดูให้ดี 

แล้วจะพบว่าเงินที่รัฐจ่ายเพื่อเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรน้ันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองหรือสูญเปล่าแต่อย่างใด 

หากแต่เป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากในปัจจุบัน

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้ว ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง

และพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต

อันใกล้นี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การเมืองที่มั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศที่ยั่งยืน ดังนั้น

รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนและผลักดันให้นโยบายเพิ่มจำานวนเงินอุดหนุนเพื่อการ

เลี้ยงดูบุตรเกิดขึ้นจริง 

 

สิทธิ์ลาคลอด

 หนึ่งในเรื่องที่สำาคัญของการดูแลเด็กปฐมวัยให้เติบโตมามีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจที่แจ่มใสนั้นคือเรื่องการ

ได้รับนมแม่ องค์การอนามัยโลกแนะนำาว่าเด็กควรได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และได้รับนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัย

จนถึงขวบปีที่สองหรือนานกว่านั้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายที่แข็งแรงซึ่งสุขภาพกายที่แข็งแรงของเด็กจะนำาไปสู่การ

มีพัฒนาการอารมณ์ที่ดีอีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงควรส่งเสริมเรื่องสิทธิ์ลาคลอดเพื่อการเลี้ยงดูบุตร ในระยะ 6 เดือนแรก

หลังคลอดด้วย เพื่อให้แม่สามารถดูแลบุตรได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่อาจหายไปเนื่องจาก
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การลาคลอดและหยุดงานเพื่อดูแลบุตร

 เมื่อเปรียบเทียบสิทธ์ิของมารดาสำาหรับการคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตรของประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ OECD (ไม่นับรวมประเทศสหรัฐอเมริกา) จากฐานข้อมูล OECD Family Database และข้อมูล

จากกระทรวงแรงงานของประเทศไทย แสดงให้เห็นชัดว่าประเทศไทยนั้นมีจำานวนวันลาคลอดน้อยที่สุด คือ 90 วัน หรือ

ประมาณ 12 สัปดาห์ นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีการลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวแบบได้รับเงินเดือนอีกด้วย ดังนั้นทาง

สถาบัน FIT จึงขอเสนอแนวทางให้เพิ่มสิทธิ์ลาคลอดคงเดิมคือ 90 วัน แต่ให้เพิ่มสิทธิ์ลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวอีก 90 วัน 

หรือประมาณ 3 เดือน โดยการลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวที่เพิ่มขึ้นมานั้นควรได้รับเงินด้วย เพื่อให้แม่ไม่ต้องกังวลเรื่องราย

ได้ว่าจะหายไปหรือไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลาหยุด โดยค่าจ้างที่ได้รับในอีก 3 เดือนที่เพิ่มขึ้นนั้น

จะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท โดยผู้จ่ายอาจเป็นกองทุนประกันสังคม นายจ้าง หรือทั้งสองฝ่าย

การศึกษาของเด็กปฐมวัย

สถานการณ์การศึกษาของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน

 ผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 (Multiple Indicator Cluster Survey : 

MICS5) โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่ามีเด็กอายุ 3-5 ปี ประมาณร้อยละ 84.7 กำาลังศึกษาใน

ระดับก่อนวัยเรียน และพบว่าในกลุ่มเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษามีอัตราเข้าเรียนระดับก่อนวัยเรียนต่ำากว่าเด็กที่แม่มีการศึกษา 

เมื่อพิจารณาพื้นที่อยู่อาศัยพบว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาลเข้าเรียนสูงกว่าเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาล และเด็กในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือกำาลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัยมากที่สุด ในขณะที่เด็กในกรุงเทพมหานครเข้าเรียนต่ำาสุด นอกจากนี้ข้อมูล

จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าเด็กอายุ 2-5 ปี จำานวน 365,506 คน ยังไม่ได้เรียน

หนังสือ หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของเด็กทั้งหมด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทย มีจำานวน 21,036 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในการ

ดูแลขององค์การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผลการประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดโดยสำานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

และระดับดี รวมกันเพียงร้อยละ 40.43 โดยพบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 48.79 

ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 8.96 และระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1.80 สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องประสิทธิภาพของ

การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เพียง

ร้อยละ 20 เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกลางในการประเมินคุณภาพและการให้การศึกษาแก่เด็ก

ปฐมวัย ขาดการประกันคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กในช่วงอายุ 0-2 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สำาคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการ

ของเด็ก และยังขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการอีกมาก
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1

บทนำา
 

 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน การดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยทั้งในด้าน

สุขภาพกายใจ การศึกษา และสวัสดิการที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านเป็นสิ่งที่

สำาคัญอย่างมาก จากรายงานผลการติดตามและประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะ

ยาว พ.ศ. 2550-2559 ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า “เด็กปฐมวัย” คือ เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน  

29 วัน หรือต่ำากว่า 6 ปี  เนื่องจากเด็กในช่วงอายุแรกเกิดจนถึงห้าปี สมองและร่างกายจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งทาง

ด้านการรับรู้ ภาษา สังคม อารมณ์ ดังนั้นหากเด็กในวัยนี้ได้รับการดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

จะส่งผลให้เด็กสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับช่วงวัย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีให้เด็กสามารถเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ และจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงต่อไป 

 การศึกษาของซูซานและคณะในปี พ.ศ. 2554 พบว่าการลงทุนในเด็กจะได้รับผลตอบแทนกลับมา 6.7-17.6 เท่า

ของเงินที่ลงทุน การศึกษาของออร์ลา ดอยล์ ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าหากยิ่งลงทุนตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จะยิ่งให้ผลที่คุ้มค่า 

นอกจากนี้ ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮกแมน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตร์  ยังได้กล่าวไว้ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดใน

ระยะยาว” ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า เป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

โดยองค์การยูนิเซฟ ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พัฒนาการสุขภาพ 

รวมถึงความเป็นอยู่ของแม่และเด็กในประเทศกำาลังพัฒนาระบุว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

จะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา และความฉลาดทางด้านอารมณ์ สูงกว่าปกติ และนำาไปสู่การ 

มีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมีรายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหา

สังคมลดน้อยลง

 ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กอายุ 0-5 ปี จำานวนทั้งสิ้น 4,429,374 คน คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของจำานวนประชากร

ไทยทั้งหมด

ตารางที่ 1 จำานวนประชากรจำาแนกช่วงรายอายุ 0-5 ปี

อายุ ชาย หญิง รวม

น้อยกว่า 1 ปี 333,776 316,556 650,332

1 ปี 369,267 348,468 717,735

2 ปี 379,735 357,917 737,652

3 ปี 407,921 385,288 793,209

4 ปี 400,381 377,643 778,024

5 ปี 386,616 365,806 752,422

รวม 2,277,696 2,151,678 4,429,374

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558 ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



2

 จากการสำารวจพัฒนาการของเด็กอายุ 1-5 ปี ของกรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า เด็กมีพัฒนาการรวม

ทุกด้านเป็นปกติเพียงร้อยละ 72.8 เป็นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย ร้อยละ 27.2 หรือประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ยังพบว่าพัฒนาการที่มีความล่าช้ามากที่สุด คือ พัฒนาการทางด้านภาษา (ร้อยละ 23.7) ซึ่งการศึกษาของ 

Josephet ในปีพ.ศ. 2550 พบว่าพัฒนาการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความสามารถทางสติปัญญา ด้านผลการสำารวจ

สถานการณ์ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) พบว่าเด็กไทยมีค่า IQ เฉลี่ยลดลงจากเฉลี่ย 98.59 จุด ในปี 2554 เหลือ

เฉลี่ย 93.1 จุด ในปี พ.ศ. 2557 (ค่ากลางมาตรฐานสากล = 100 จุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อาศัยอยู่นอกเขตเมือง มี IQ 

เฉลี่ย 89.18 จุด ขณะที่เด็กในเขตเมืองมี IQ เฉลี่ยเท่ากับ 100.33 จุด แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการรับบริการและการ

ดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างเด็กไทยเขตเมืองและเขตชนบท สำาหรับด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พบว่าเด็กไทยมีค่า EQ 

เฉลี่ยลดลงจากเฉลี่ย 45.12 จุด ในปี 2554 เหลือเฉลี่ย 44.21 จุด ในปี พ.ศ. 2557 (ค่าเฉลี่ยคะแนนอีคิวพื้นฐาน = 50 จุด)

 ทางสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำาคัญของการดูแลและการเสริมสร้างพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย จึงได้จัดทำางานวิจัยเชิงนโยบายเล่มนี้ขึ้นโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าและ

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน 

ประเทศไทย โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ 1. การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ 2. ภาวะ

โภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 3. ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 4. นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหญิง

ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน 5. การศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยนำาเสนอข้อมูลสถิติที่สำาคัญ บทวิเคราะห์สถานการณ์

ปัญหาในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการ

ดูแลเด็กปฐมวัย รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการจัดสวัสดิการต่างๆของรัฐให้ครอบคลุมกับกลุ่มเด็กปฐมวัยมากขึ้น เพื่อให้

เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและการสร้างเสริมพัฒนาการให้สมวัยเพื่อเติบโตไปเป็นกำาลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปใน

อนาคต
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บทที่ 1 การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์       

 หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์หรือทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ เพื่อ

ให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เริ่มต้นการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์โดยเร็วที่สุด ตั้งแต่การ

ตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และ

การคลอด  เพื่อรับการดูแลรักษาหากพบความผิดปกติในทันที รับยาบำารุงร่างกาย รับฟังข้อแนะนำาในเรื่องการปฏิบัติ

ตัวขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด รับฟังความรู้ในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก รวมถึงวิธีการดูแลทารก  

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์คลอดอย่างปลอดภัยและทารกมีสุขภาพแข็งแรง

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  แนะนำาว่าหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง  

โดยประเทศไทยได้มีโครงการภายใต้นโยบาย “แม่คลอด ลูกรอด ปลอดภัย เท่าเทียมทั่วถึง” ชื่อว่า “โครงการฝากท้องทุกที่ 

ฟรีทุกสิทธิ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ให้โอกาสหญิง

ไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการฝากครรภ์อย่างเท่าเทียมฟรี โดยโครงการนี้ หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ทุกสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถฝากครรภ์ที่สถาน

พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมา

 แม้ว่าผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (Multiple Indicator Cluster Survey : 

MICS4)  โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 15-49 ปี ได้รับการตรวจครรภ์

ร้อยละ 98 มีหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 93 โดยพบสัดส่วนต่ำาสุดในหญิงตั้งครรภ์

ที่ไม่มีการศึกษา (ร้อยละ 87) และหญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมาก (ร้อยละ 86) แต่รายงานผลตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อนหรือเท่ากับ 12 

สัปดาห์ เพียงร้อยละ 58.08 ในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 57.1 ในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 60.61 ในปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป้าหมาย 

ของกระทรวงสาธารณสุขที่กำาหนดไว้ว่าไม่ต่ำากว่าร้อยละ 60 และพบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง

ตามเกณฑ์ เพียงร้อยละ 55.84 ในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 54.0 ในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 48.53 ในปีพ.ศ. 2559 ซึ่งต่ำากว่า

เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดไว้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 60 สาเหตุหลักที่ทำาให้หญิงตั้ง

ครรภ์มาฝากครรภ์ช้ากว่า 12 สัปดาห์ มีดังต่อไปนี้ คือ 1. ไม่มีเวลาร้อยละ 25 2. ลางานไม่ได้ ร้อยละ 21 3. ไม่ทราบว่า 

ตั้งครรภ์ร้อยละ 19 4. ค่าใช้จ่ายสูง ร้อยละ 16 5. ไม่รู้ขั้นตอนการฝากครรภ์ ร้อยละ 8 และ 6. อื่นๆ ร้อยละ 11 นอกจากนี้

ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำากว่า รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ครรภ์แรก โดยเฉพาะหญิงตั้ง

ครรภ์วัยรุ่น มีการมาฝากครรภ์ครั้งแรกช้ากว่า 12 สัปดาห์ ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีหญิง

คลอดบุตรทั้งหมดจำานวน 679,502 คน โดยเป็นการคลอดบุตรที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์อายุ 10-19 ปี จำานวน 104,289 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.3 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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รูปภาพที่ 1 สถิติของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ และสถิติหญิงตั้งครรภ์ที่ได้

รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้งตามเกณฑ์

ที่มา : รายงานผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รูปภาพที่ 2 สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย

ที่มา : สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 
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สรุปบท : การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์  

     

           สถานการณ์การฝากครรภ์ของประเทศไทย แม้จะพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์มากถึงร้อย

ละ 98 แต่ก็ยังพบหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้ากว่า 12 สัปดาห์ จำานวนมาก โดยพบหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้ง

แรก ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เพียงร้อยละ 58.08 ในปี พ.ศ. 2557 และร้อยละ 57.1 ในปี พ.ศ. 2558 และพบว่าหญิง

ตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้งตามเกณฑ์ เพียงร้อยละ 55.84 ในปี พ.ศ. 2557 และร้อยละ 54.0 ในปี 

พ.ศ. 2558 ซึ่งมีจำานวนลดลง โดยพบการฝากครรภ์ช้ามากในหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำา

กว่า รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ครรภ์แรก โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการส่งเสริมการฝากครรภ์ที่ดีอยู่

แล้ว คือ โครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ แต่สิ่งที่รัฐบาล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรทำาเพิ่มเติม คือ  

การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นความสำาคัญของการมาฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ และ

การได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้งตามเกณฑ์
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บทที่ 2 ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

           

 ภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวมของเด็ก เมื่อเด็กได้รับอาหารที่เหมาะ

สมและเพียงพอตามช่วงอายุ จะส่งผลให้เด็กไม่เจ็บป่วยบ่อย มีการเจริญเติบโตอย่างสมส่วน มีการพัฒนาโครงสร้างและ

การทำางานของสมอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาในเรื่องกระบวนการเรียนรู้และเรื่องอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เด็กสามารถ

เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับช่วงวัย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อม

ทั้งร่างกายและจิตใจ และจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงต่อไป 

2.1 ภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย

 

 ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) หมายถึง ภาวะที่ทารกและเด็กบริโภคอาหารและได้รับพลังงานสารอาหาร

ไม่ถูกต้องทั้ง ปริมาณ ชนิด และคุณภาพ ซึ่งอาจจะได้รับมากเกินความต้องการ จนกลายเป็นโรคอ้วนหรือมีภาวะน้ำาหนัก

ตัวเกิน หรืออาจได้รับน้อยเกินไปจนเกิดภาวะขาดโภชนาการ (Under nutrition) ซึ่งอาจรุนแรงจนเกิดภาวะขาดโปรตีน

และพลังงานสารอาหาร (Protein energy malnutrition) บางคนอาจได้รับอาหารเพียงพอ แต่สัดส่วนของอาหารไม่ถูกต้อง 

(Imbalance nutrition) หรือบางคนอาจได้รับอาหารและพลังงานเพียงพอ แต่ขาดสารอาหารบางตัว เช่น วิตามินและ

เกลือแร่ เป็นต้น ปัจจุบันพบว่า เด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี จำานวน 51 ล้านคนทั่วโลก ประสบปัญหาภาวะผอม และพบว่าเด็ก

อายุต่ำากว่า 5 ปี จำานวน 161 ล้านคน ประสบปัญหาแคระแกร็น อีกทั้งยังพบว่าเด็กอายุต่ำากว่า 3 ปี ร้อยละ 45 เสียชีวิต

จากโรคที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะทุพโภชนาการ ส่งผลให้ประเทศต่างๆทั่วโลกต้องเสียเงินงบประมาณร้อยละ 2-20 เพื่อใช้ใน

การรักษาโรคอ้วน โดยที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ได้ตั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ทางโภชนาการ 

ปีพ.ศ. 2568 (WHA Global Targets 2025) ซึ่งประกอบด้วยการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. แก้ปัญหาภาวะเตี้ย 2. แก้ปัญหา

ภาวะผอม 3. แก้ปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินในเด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี 4. แก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในผู้หญิงอายุระหว่าง 15-49 

ปี และ 5. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว สำาหรับเด็กอายุ 0-6 เดือน 

 ผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 (Multiple Indicator Cluster Survey 

: MICS5) โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่า เด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี มีภาวะทุพโภชนาการในด้าน

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลางหรือรุนแรง (เตี้ย) ร้อยละ 10.5 ของเด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี 

ในประเทศไทย โดยเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนมาก มีภาวะเตี้ยแคระแกร็นสูงกว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ร่ำารวยมาก 

2. ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลางหรือรุนแรง (ผอม) ร้อยละ 5.4 โดยพบกลุ่มเด็กชาย เด็กในภาคใต้และเด็กที่

อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมากมีสัดส่วนที่สูงกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ 3. ภาวะอ้วนหรือน้ำาหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อเทียบกับความสูง ประมาณร้อยละ 8.2 โดยพบว่าเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่ร่ำารวยมีภาวะอ้วนในสัดส่วนที่สูงกว่าเด็กใน

กลุ่มอื่น ๆ กรุงเทพมหานคร มีภาวะเด็กอ้วนสูงสุด และต่ำาสุดในภาคใต้ 4. เด็กแรกเกิดอายุ 24 - 35 เดือน มีภาวะ 

ทุพโภชนาการเรื้อรังสูงกว่าเด็กในกลุ่มอายุอื่น นอกจากนี้พบว่า เด็กที่มีหัวหน้าครัวเรือนไม่พูดภาษาไทยมีภาวะทุพ

โภชนาการเรื้อรังสูงสุด (ร้อยละ 16.3) 
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แผนภูมิที่ 1 จำานวนของเด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี ที่มีนำา้หนักต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง 

ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (ปานกลางและรุนแรง) ภาวะอ้วน ประเทศไทย พ.ศ. 2558-59

ที่มา : ผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 (Multiple Indicator Cluster Survey : MICS5) 

โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ

สรุปบท : ภาวะทุพโภชนาการ

 สถานการณ์ภาวะทุพโภชนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ยังพบว่ามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการจำานวน

มาก จากการสำารวจพบว่ามีเด็กที่ประสบภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลางหรือรุนแรง (เตี้ย) ร้อยละ 10.5 ของเด็กอายุ

ต่ำากว่า 5 ปีในประเทศไทย ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลางหรือรุนแรง (ผอม) ร้อยละ 5.4 นอกจากนี้เกือบ 1 

ใน 10 (ร้อยละ 8.2) มีน้ำาหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรืออ้วนเมื่อเทียบกับความสูง โดยพบเด็กแรกอายุ 24 - 35 เดือน 

มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังสูงกว่าเด็กในกลุ่มอายุอื่น รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันวางแผน

แก้ปัญหา จัดการและดูแลการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ตลอดจนการควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการให้กับเด็ก

ปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแรง

2.2 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2.2.1 ความสำาคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นรากฐานเริ่มต้นของการส่งเสริมสุขภาพของเด็กในช่วงระยะ 2-3 ปีแรกของชีวิต 

เพราะนมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุลและดีที่สุดสำาหรับทารกและเด็กปฐมวัย เหมาะสมต่อการเจริญ
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เติบโต และพัฒนาการของร่างกาย สมอง จอประสาทตา และอวัยวะอื่นๆที่ร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ รวมทั้งป้องกันการ

เกิดโรคต่าง ๆ ที่พบบ่อยในเด็ก เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น นอกจากนี้นมแม่

ยังมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวอีกมากมาย 

 เด็กที่ได้รับนมแม่จะมีโอกาสเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานน้อยกว่าเด็กที่ได้รับนมผสม และนมแม่ยังช่วยป้อง 

กันโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน และภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เป็นต้น ด้านเชาว์ปัญญา จากการศึกษา

ของ Kramer et al. (ปี พ.ศ. 2551) เกี่ยวกับพัฒนาการทางการรับรู้และสติปัญญาของเด็ก ระหว่างเด็กที่เกิดในโรงพยาบาล

สายสัมพันธ์แม่-ลูกกับโรงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก พบว่าอัตราการได้รับนมแม่อย่างเดียวเท่า 

กับ ร้อยละ 43 และ ร้อยละ 6.4 ตามลำาดับ ผลการทดสอบ IQ พบว่ากลุ่มเด็กที่เกิดในโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกมี IQ 

โดยรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม 5.9 จุด และส่วนของภาษาสูงกว่า 7.5 จุด นอกจากนี้ข้อมูลสนับสนุนจาก Oxford University 

Cambridge University The Institution for Social and Economic Research และ Essex University ต่างเปิดเผยถึง 

ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกันว่า เด็กที่ได้รับนมแม่ล้วนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาได้ถึงอายุ 3 ขวบ 

และพบว่าคะแนนการทดสอบ IQ สูงขึ้นตามระยะเวลาของการได้รับนมแม่ ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้แนะนำาว่าเด็ก

ควรได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนถึงขวบปีที่สองหรือนานกว่านั้น

2.2.2 สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย

 ผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 (Multiple Indicator Cluster Survey : 

MICS5)  โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนอยู่ที่

ร้อยละ 23.1 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ในช่วงอายุเดียวกัน อยู่ที่ร้อยละ 12.3 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระดับ

หนึ่ง ภาพรวมของเด็กที่ได้รับนมแม่ในช่วงอายุ 6 เดือนแรกเป็นหลักยังอยู่ในระดับที่ดี คือร้อยละ 42.1  แต่ก็ยังไม่บรรลุ

เป้าหมายอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือนของกรมอนามัย ที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ในปี พ.ศ. 2556 และขององค์การอนามัยโลกที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 35

 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วย 

นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในประเทศลาว ในปี พ.ศ. 2554-2555 อยู่ที่ร้อยละ 40.4 ประเทศเวียดนาม ในปีพ.ศ. 2557  

ร้อยละ 24.3 ประเทศเมียนมาร์ ในปีพ.ศ. 2552-2553 ร้อยละ 23.6 ประเทศกัมพูชา ในปีพ.ศ. 2557 ร้อยละ 65.2 ประเทศ

อินโดนีเซีย ในปีพ.ศ. 2555 ร้อยละ 41.5 ประเทศฟิลิปปินส์ ในปีพ.ศ. 2551 ร้อยละ 34 และประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 

2539 ร้อยละ 29 จะเห็นได้ว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในประเทศไทยอยู่ในอันดับต่ำาที่สุดของ

ประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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รูปภาพที่ 3 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ที่มาข้อมูล : ผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 (Multiple Indicator Cluster Survey : 

MICS5)

 

2.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก

 มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้สรุปปัจจัยสำาคัญบางประการที่ส่งผลให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

ใน 6 เดือนแรกไม่ประสบผลสำาเร็จ ได้แก่

 1. ขาดกระบวนการจัดการสื่อสารเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย 

 2. อิทธิพลการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดของธุรกิจนมผสมที่มีอยู่ต่อเนื่อง เชื่อมั่นในคุณภาพของ 

 นมผสมตัดสินใจของแม่และสังคม เกิดความโน้มเอียงไปใช้นมผสม  

 3. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากมีโรงพยาบาลพยาบาลนอก 

 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนจำานวนมากไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง 

 ครอบครัว ของกรมอนามัย 
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 4. ระบบการส่งต่อจากโรงพยาบาลไปสู่สถานพยาบาลในชุมชนในการดูแลแม่หลังคลอดที่บ้าน ยังล่าช้าและ 

 ไม่ทั่วถึง เป็นช่วงรอยต่อที่สำาคัญที่ช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบผลสำาเร็จ

 5. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขขาดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกด้วย 

 นมแม่  รวมทั้งขาดทักษะในการให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือแม่

 6. การบังคับใช้กฎหมายสิทธิการลาคลอด 3 เดือนยังไม่เข้มแข็ง มีช่องว่างในการปฏิบัติทั้งในสถานประกอบการ 

 หรือพนักงาน การลาคลอดของพนักงานไม่ได้รับตามสิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิให้ครบ 

 

 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำาเป็นที่จะต้องหาวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งความร่วม

มือจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้ผลกระทบจากการย้ายถิ่นภายในประเทศของพ่อแม่เพื่อไปหางานทำาในเมือง ทำาให้เด็กไม่ได้อยู่กับ

พ่อแม่ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัย

จนถึงขวบปีที่สองหรือนานกว่านั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจากผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 

(Multiple Indicator Cluster Survey : MICS5)  โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่า มีเด็กถึงร้อยละ 

43.3 ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่

สรุปบท : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

           สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย พบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนอยู่ที่

ร้อยละ 23.1 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยังอยู่ในอันดับต่ำาที่สุดของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยปัจจัยที่ทำาให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังไม่ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ การขาดความรู้ ความ

เข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชน อิทธิพลการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด

ของธุรกิจนมผสมที่มีอยู่ต่อเนื่อง ทำาให้เกิดความโน้มเอียงไปใช้นมผสม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล

ที่ยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้เรื่องการให้สิทธิ์ลาคลอดเพียง 3 เดือน และผลกระทบจากการย้ายถิ่นภายในประเทศของพ่อ

แม่เพื่อไปหางานทำาในเมือง ทำาให้เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยเช่นกัน

2.3 ไอโอดีน

           ไอโอดีนมีบทบาทสำาคัญต่อการเจริญของระบบประสาทของทารกตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 2 ขวบ หญิง 

ตั้งครรภ์ต้องการไอโอดีนวันละ 250 ไมโครกรัม เนื่องจากร่างกายต้องผลิตฮอร์โมนไทรอกซินเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำาให้

ไอโอดีนในต่อมไทรอยด์ลดลงถึงร้อยละ 40 เพื่อการรักษาระดับฮอร์โมนไทรอยด์ให้อยู่ในช่วงปกติ และการส่งฮอร์โมนไป

ยังทารก ซึ่งทารกนั้นจำาเป็นต้องการไอโอดีนในการผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะท้ายของการตั้งครรภ์ 

อีกทั้งหญิงตั้งครรภ์มีการกำาจัดไอโอดีนทางไตเพิ่มขึ้น ดังนั้นในพื้นที่ที่ขาดสารไอโอดีน อาจพบหญิงตั้งครรภ์มีขนาดต่อม

ไทรอยด์โตผิดปกติ ขณะที่พื้นที่ปกติขนาดของต่อมไทรอยด์ไม่เปลี่ยนแปลง การขาดไอโอดีนรุนแรง จะทำาให้ทารกที่
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คลอดมาเสี่ยงต่อการพิการและมีภาวะปัญญาอ่อน 

 ข้อมูลจากสำานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2558 พบว่า จำานวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 

33,136 คน มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 30,809 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6 จากจำานวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด

ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 32,565 คน หญิงตั้งครรภ์ที่ได้กินยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกครั้ง 25,227 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 

จากจำานวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่ให้ข้อมูลการกินยา กินยาบางครั้งและไม่กินยา 30,173 คน สาเหตุที่ไม่ได้กินยาเม็ด

เสริมไอโอดีน ระบุว่าหญิงตั้งครรภ์มีความเข้าใจผิดในเรื่องกลัวลูกตัวโต บางรายกินยาแล้วมีอาการอาเจียน รวมไปถึง

ศูนย์ฝากครรภ์ที่คลินิก/รพ.เอกชนบางที่ไม่ได้จ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน และไม่ได้ฝากครรภ์

 ผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 (Multiple Indicator Cluster Survey : 

MICS5) โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ เรื่องการบริโภคเกลือไอโอดีน พบว่าร้อยละ 73.3 ของครัวเรือน

บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ (15+ ppm.) ครัวเรือนที่ร่ำารวยมากบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนสูงกว่าครัวเรือนที่ยากจนมาก

อย่างเห็นได้ชัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอต่ำาสุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ซึ่งมีการ

บริโภคเพียงร้อยละ 56.5 เท่านั้น รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 70.2 นอกจากนี้ยังพบว่าภาคใต้มีสัดส่วนการ

บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอสูงสุด ร้อยละ 82.5

สรุปบท : ไอโอดีน

           ไอโอดีนมีบทบาทสำาคัญต่อการเจริญของระบบประสาทของทารกตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 2 ขวบ หญิงตั้งครรภ์ทุก

คนจึงควรได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอขณะตั้งครรภ์ ข้อมูลจากสำานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน คิดเป็นร้อยละ 94.6 มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้กินยาเม็ดเสริม

ไอโอดีนทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.6 

 สถานการณ์เรื่องการบริโภคเกลือไอโอดีนในประเทศไทย พบว่าร้อยละ 73.3 ของครัวเรือนบริโภคเกลือที่มี

ไอโอดีนเพียงพอ ครัวเรือนที่ร่ำารวยมากบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนสูงกว่าครัวเรือนที่ยากจนมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอต่ำาสุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ ซึ่งมีการบริโภคเพียงร้อยละ 56.5 เท่านั้น รองลงมา

คือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 70.2 นอกจากนี้ยังพบว่าภาคใต้มีสัดส่วนการบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอสูงสุด ร้อยละ 

82.5

2.4 คุณภาพเกลือบริโภค

 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตและสถานที่จำาหน่าย ของสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ปีพ.ศ. 2558 (สำารวจ 2 ครั้งต่อปี) พบเกลือบริโภคผ่านมาตรฐาน (20-40 ppm) ณ สถานที่ผลิต ร้อยละ 

88.20 ณ สถานที่จำาหน่าย ร้อยละ 68.40 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบผลการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-

2558 พบว่าเกลือบริโภคทั่วประเทศ ผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในสมัยที่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ดำารงตำาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลได้มีการออกประกาศบังคับให้
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ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ทั้งเกลือ นำา้ปลา นำา้เกลือปรุงอาหาร ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส ต้องเติมไอโอดีน นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข

ยังได้มีการจำาหน่ายเครื่องจักรผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนราคาพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ โดยได้มีการขอความ

ร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารกสิกรไทย ร่วมปล่อยสินเชื่อให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายเพิ่ม

ไอโอดีนเพิ่ม IQ ของกระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและควบคุมการผลิตเกลือ

บริโภคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังต้องเน้นการควบคุมคุณภาพมาตรฐานในการผลิตเกลือบริโภคให้มีคุณภาพตามที่

กฎหมายกำาหนด อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะสามารถผลิตเกลือบริโภคให้มีคุณภาพตามที่กฎหมาย

กำาหนดมากขึ้น แต่ก็ยังต้องมีการกำากับดูแลเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ

พื้นที่ห่างไกล และกลุ่มผู้ประกอบการเกลือที่ไม่จดทะเบียน

แผนภูมิที่ 2 ผลการเฝ้าระวังเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตและสถานที่จำาหน่าย ปี พ.ศ. 2558 

ที่มา : ผลการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตและสถานที่จำาหน่าย ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ปี พ.ศ. 2558 

 ผลการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน (นำา้ปลา และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่ว

เหลือง นำา้เกลือปรุงอาหาร) ณ สถานที่ผลิตและสถานที่จำาหน่าย ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปี พ.ศ. 

2558 (สำารวจ 1 ครั้งต่อปี) พบผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ผ่านมาตรฐาน ณ สถานที่ผลิต แบ่งเป็น นำา้ปลา ผ่าน

มาตรฐาน ร้อยละ 43.97 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 54.55 และนำา้

เกลือปรุงอาหาร ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 25 ณ สถานที่จำาหน่าย แบ่งเป็น นำา้ปลา ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 46.74 ผลิตภัณฑ์

ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 46.15
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สรุปบท : คุณภาพเกลือบริโภค

 สถานการณ์คุณภาพเกลือบริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำาดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดย ในปี พ.ศ. 

2558 พบเกลือบริโภคผ่านมาตรฐาน (20-40 ppm) ณ สถานที่ผลิต ร้อยละ 88.20 ณ สถานที่จำาหน่าย ร้อยละ 68.40 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะสามารถผลิตเกลือบริโภคให้มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำาหนดมากขึ้น แต่

ก็ยังต้องมีการกำากับดูแลเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ห่างไกล และ

กลุ่มผู้ประกอบการเกลือที่ไม่จดทะเบียน รวมถึงการผลักดันเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน (นำา้ปลา 

และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง นำา้เกลือปรุงอาหาร) ให้มากขึ้น ทำาการสำารวจคุณภาพให้บ่อย

ครั้งขึ้น จาก 1 ครั้งต่อปีในปัจจุบัน เป็น 2 ครั้งต่อปี เนื่องจากการสำารวจในปีพ.ศ. 2558 ณ สถานที่ผลิต พบ นำา้ปลา ผ่าน

มาตรฐาน ร้อยละ 43.97 ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 54.55 และนำา้

เกลือปรุงอาหาร ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 25 ณ สถานที่จำาหน่าย พบ นำา้ปลา ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 46.74 และผลิตภัณฑ์

ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองผ่านมาตรฐาน เพียงร้อยละ 46.15 ซึ่งยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำา
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บทที่ 3 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม

 ครอบครัวเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่เล็กที่สุดที่เป็นบริบทรากฐานของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ เนื่องจาก

ครอบครัวเป็นแหล่งกำาเนิด หล่อหลอมปลูกฝังสิ่งที่ดี และขัดเกลาทางสังคมให้สมาชิกเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สถาบันครอบครัวจึงถือเป็นสถาบันเริ่มต้นในการพัฒนามนุษย์ไปสู่สังคม ถ้าสถาบันครอบครัว 

มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง สมาชิกในครอบครัวก็จะมีคุณภาพ สามารถเผชิญกับสภาพการณ์ปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง และ

เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม สถาบันครอบครัวจึงเป็น “ทุนทางสังคม” (Capital Society) ที่สำาคัญในการพัฒนาคน 

พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยตรง ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำาคัญที่สุดในชีวิต

ที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่ เพราะ ทำาหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้

ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก 

เพื่อให้บุคคลเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

3.1 การอยู่ร่วมกันของครอบครัว

 การสำารวจสถานการณ์ปัญหาครอบครัว โดย สำานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่า เด็กมีโอกาสอยู่กับ

ครอบครัวลดลง โดยอยู่ในครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ครบถ้วนเพียงร้อยละ 62 และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราร้อยละ 

1.4 ต่อปี สาเหตุเกิดจาก พ่อแม่ทำางานอยู่คนละจังหวัด มากถึงร้อยละ 49 พ่อแม่แยกทางกันร้อยละ 32 หรือพ่อหรือ

แม่เสียชีวิตร้อยละ 8 ส่งผลให้เด็กถูกเลี้ยงโดยพ่อหรือแม่ร้อยละ 14 และเด็กอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ หรืออยู่ในครอบครัวที่ 

แหว่งกลาง (Skip generation) คือ มีเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็ก ซึ่งขณะนี้พบในชนบทมากกว่า 1.4 ล้านครัวเรือน หรือ

ประมาณร้อยละ 6 ของครัวเรือนทั่วประเทศ โดยผลจากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยปู่ ย่า ตา ยาย 

จะเสียเปรียบด้านการศึกษามากกว่าเด็กที่เลี้ยงโดยพ่อแม่ เนื่องจากไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่สอดคล้องกับช่วงวัย 

ผลงานวิจัยเรื่อง “เด็กเล็ก ๆ เป็นอย่างไรเมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น : ผลกระทบของการย้ายถิ่นในประเทศที่มีต่อชีวิตเด็กเล็ก” 

จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการวิจัยระยะยาวปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

เด็กอายุแรกเกิด 0-36 เดือน ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่มีการย้ายถิ่นของครอบครัวสูง โดยสุ่มสำารวจ 

1,080 ครัวเรือน พบว่าเกือบร้อยละ 90 ของเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ต้องอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย แทน จำานวนนี้ร้อยละ 24.8 

มีพัฒนาการล่าช้าเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา

3.2 ความรุนแรงในครอบครัว

 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นทั้งปัญหาสังคมและอาชญากรรมที่นับวันยิ่งรุนแรงมีรูปแบบที่ซับซ้อนและ

มีจำานวนมากขึ้น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งอาจไม่ได้มีผลกระทบแค่ด้าน

ร่างกายและจิตใจของผู้เป็นเหยื่อโดยตรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงปัญหาโรคทางจิตเวชในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้

ยังส่งผลกระทบถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน
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 ความสัมพันธ์ระหว่างการถูกทำาร้ายในวัยเด็กกับการประสบความสำาเร็จด้านการศึกษา (education achieve-

ment) พบว่าเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรงจะมีผลลัพธ์ทางการศึกษาที่แย่ลงอย่างชัดเจน รายงานของ Solomon and Serres 

พบว่าเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรงโดยทางคำาพูดต่าง ๆ จะได้คะแนนการทดสอบทางภาษาต่ำากว่าเด็กทั่วไป รายงาน

ของ Kinard พบว่าเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรงจะได้ผลการทดสอบที่น้อยกว่า ความเอาใจใส่ต่อการเรียนลดลง และ

ต้องการระบบการศึกษาพิเศษสูงกว่าเด็กทั่วไป รายงานของ Eckenrede et al. พบว่าเด็กที่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างไม่ 

เหมาะสมจะได้คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านและคำานวนน้อยกว่าเด็กทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ถูกทอดทิ้ง (Neglected 

children) จะได้คะแนนต่ำากว่าเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรงทางกายหรือล่วงละเมิดทางเพศ (physically or sexually 

abused children) Perez และ Widowm ยังพบว่าความสามารถด้านวิชาการ การศึกษาและความเฉลียวฉลาดนี้ส่ง 

ผลกระทบระยะยาวจนถึงเป็นผู้ใหญ่

 โดยสาเหตุของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

 

 1. ปัจจัยครอบครัว

 เป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญมากที่สุด พบว่าร้อยละ 30 ของพ่อแม่ที่ทำาทารุณกับลูกของตนเองจะมีประวัติเคยถูก

กระทำารุนแรงในครอบครัวช่วงวัยเด็กมาก่อน นอกจากนี้ความรุนแรงจะเกิดขึ้นหรือไม่จะต้องมีความเปราะบางหรือแนว

โน้มที่จะเกิดปัญหาความรุนแรง (Diathesis) และความเครียด (stress) ครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่เคยถูกทารุณในวัยเด็ก พ่อแม่ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชหรือติดสารเสพติด พ่อแม่อายุ

น้อยขาดทักษะในการเลี้ยงดูบุตร มีการหย่าร้าง ครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย ๆ หรือมีลักษณะโดดเดี่ยว เป็นต้น

 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

 โดยเฉพาะปัญหาความยากจน ว่างงาน ทำาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดในครอบครัวและมีการ 

กระทำารุนแรงในครอบครัวตามมาได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะนิสัยการใช้จ่ายเกินตัว วัตถุนิยม ทำาให้มีการกู้หนี้ยืมสิน  

เกิดปัญหาความเครียดตามมาได้

 

 3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 สภาพแวดล้อมที่ขาดความปลอดภัยมีความรุนแรงให้พบได้บ่อย ๆ  มีการใช้สารเสพติดในสังคม มีแหล่ง

อบายมุข ติดการพนัน รวมถึงอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วีดีโอ อินเตอร์เน็ต ที่มีการเผยแพร่ภาพลามก

อนาจารต่างๆ และการล่อลวงเด็กหรือสตรีไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ

 ผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 (Multiple Indicator Cluster Survey : 

MICS5)  โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองที่เลือกวิธีการอบรมเด็กโดยวิธีการ

รุนแรง โดยสำารวจจากเด็กอายุ 1-14 ปี ที่ถูกลงโทษโดยการทำาร้ายจิตใจ หรือทำาร้ายร่างกายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา  

พบมีมากถึง ร้อยละ 75.2 โดยแบ่งเป็น การทำาร้ายร่างกาย ร้อยละ 56 การทำาร้ายจิตใจ ร้อยละ 62 การใช้ความรุนแรง

อย่างใดอย่างหนึ่ง ร้อยละ 75 และมีพ่อแม่ผู้ปกครองเพียงร้อยละ 21 เท่านั้น ที่ไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการอบรมเด็ก



16

สรุปบท : แนวทางการดูแลเรื่องครอบครัวและสิ่งแวดล้อม

 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเป็นสถาบันทางสังคมที่สำาคัญมากสถาบันหนึ่งในการช่วยดูแล สร้างเสริม และกระตุ้น

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเห็นว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องที่

มีหน้าที่ในการดูแลเด็กปฐมวัย ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็ก รวมถึงวิธีการดูแล สร้างเสริม และกระตุ้น

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำาคู่มือและทำาการประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยการให้ความรู้เหล่านี้ต้องไม่เป็นการให้ความรู้ในตอนที่ทราบว่าตั้งครรภ์แล้วเท่านั้น แต่

ควรเข้าถึงตั้งแต่ตอนที่เด็กก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐานในการดูแลเด็กปฐมวัยในอนาคตด้วย นอกจากนี้ 

การลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และส่งเสริมการทำาจิตบำาบัดครอบครัว (Family 

Therapy) ก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรให้ความสำาคัญเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
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บทที่ 4 นโยบายของรัฐบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

4.1 สิทธิประโยชน์ดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

    หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage - UC)

 

 รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 ทำาให้ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างครอบคลุมและเต็มรูปแบบ 

เป็นครั้งแรก ในเวทีระหว่างประเทศนั้นประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศรายได้ระดับกลาง (middle-income 

country) ที่ประสบความสำาเร็จด้านการขยายการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ  โดย

ธนาคารโลกระบุว่านโยบายการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของประเทศไทยเป็นนโยบาย

ลดปัญหาความยากจนในประเทศที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุด นอกจากนี้เลขาธิการสหประชาชาติยังเคยกล่าวชื่นชม

รัฐบาลไทยที่สร้างระบบการจัดการที่สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยความ

ครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนชาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 71 ในปี พ.ศ. 2544 เป็น

ร้อยละ 99.84 ในปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ไม่นับรวมบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะ คนไทยในต่างประเทศ และบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติ

ไทย

 ในปี พ.ศ.2557 พบว่าประชาชนไทยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีจำานวน  48.31  ล้านคน (ร้อยละ 

73.80) ในขณะที่สิทธิประกันสังคมมีจำานวน 11.07 ล้านคน (ร้อยละ  16.90) สิทธิสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจมี

จำานวน 4.84 ล้านคน (ร้อยละ 7.39) โดยมีประชาชนที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิอีกประมาณ 0.11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.16 ของจำานวนประชากรผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ และมีบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะอีกประมาณ 0.21 ล้านคน 

ตารางที่ 2 จำานวนประชากรไทยจำาแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2548-2557

(หน่วย : ล้านคน)

ประเภทสิทธิ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ประกันสุขภาพแห่งชาติ 47.34 47.54 46.67 46.95 47.56 47.73 48.12 48.62 48.61 48.31

ประกันสังคม 8.74 9.20 9.58 9.84 9.62 9.90 10.17 10.33 10.77 11.07

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.15 4.06 5.13 5.00 4.96 4.92 4.96 4.97 4.98 4.84

พนักงานส่วนท้องถิ่น - - - - - - - - 0.10 0.58

อื่น ๆ 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 0.52 0.64 0.61 0.49 0.56

ผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ 2.36 1.36 0.78 0.52 0.33 0.41 0.03 0.06 0.08 0.11

รวมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 62.81 62.39 62.41 62.55 62.70 63.47 63.92 64.59 65.04 65.46

บุคคลรอพิสูจน์สถานะ 0.00 0.45 0.90 1.16 1.44 1.35 1.20 0.79 0.62 0.21

คนไทยในต่างประเทศ 0.06 0.06 0.06 0.06 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02
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คนต่างด้าว 0.27 0.28 0.30 0.31 0.32 0.18 0.11 0.11 0.12 0.19

รวมประชากรอื่นๆ 0.34 0.80 1.25 1.52 1.78 1.54 1.32 0.91 0.77 0.42

รวมประชากรทั้งหมด 63.15 63.19 63.66 64.07 64.47 65.01 65.24 65.50 65.75 65.88

ที่มา: สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำาหนดชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติให้กับเด็กไทย ทั้งบริการรักษาพยาบาลที่คุ้มครองเด็กที่ปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดและการรักษา

โรคทั่วไป การรักษาโรคเฉพาะทาง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน และบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

และฟันให้กับเด็กไทยทุกคน สำาหรับบริการรักษาพยาบาลที่คุ้มครองความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด เช่น โรคธาลัสซีเมีย ปาก

แหว่งเพดานโหว่ ปลูกถ่ายตับในเด็กท่อนำา้ดีตีบตันตั้งแต่กำาเนิด ความผิดปกติทางพันธุกรรม ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 

การผิดปกติในการมองเห็น หรือการได้ยินแต่กำาเนิด เป็นต้น บริการรักษาโรคทั่วไป เช่น เป็นหวัด คัดจมูก นำา้มูกไหล อุดฟัน 

รักษารากฟันในเด็ก ฯลฯ และโรคเฉพาะทาง เช่นการผ่าตัดโรคหัวใจผิดปกติแต่กำาเนิดในเด็ก รวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพ

 ส่วนการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียน ได้แก่ ฉีดวิตามินเค และตรวจ

สุขภาพแรกเกิด ตรวจคัดกรองและแก้ไขภาวะพร่องไทรอยด์ (TSH) เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อน ให้ยาป้องกันการติด

เชื้อเอชไอวี กรณีจากแม่ที่ติดเชื้อ รวมถึงการตรวจยืนยัน ประเมิน การเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการ เช่น วัดเส้น

รอบศีรษะ ชั่งน้ำาหนัก วัดส่วนสูง ประเมิน ส่งเสริม กระตุ้น และแก้ไขพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมตามวัย ให้ยาเสริมธาตุ

เหล็กป้องกันโรคโลหิตจากการขาดธาตุเหล็ก รวมถึงการตรวจคัดกรองและแก้ไขโลหิตจาง ประเมินและส่งเสริมพฤติกรรม

บริโภคอาหารที่เหมาะสม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กขาดอาหาร หรืออ้วนนำา้หนักเกิน ประเมินและพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ์ ส่งเสริมสุขภาพจิต ให้สุขศึกษาป้องกันพฤติกรรมต่อสุขภาพ ตรวจคัดกรองสายตาผิดปกติและตัดแว่น ตรวจ

คัดกรองการได้ยิน ตรวจสุขภาพทั่วไป ส่งเสริมการปฏิบัติตน ตามสุขบัญญัติ 10 ประกาศ เป็นต้น

 การบริการด้านวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำาหนดสิทธิ

ประโยชน์ที่ครอบคลุมเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 15 ปี โดยเป็นไปตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันของประเทศ ได้แก่ วัคซีน

วัณโรค (BCG) วัคซีนรวมดีทีพี (DTP-HB) วัคซีนตับอักเสบซี (HB) วัคซีนโปลิโอ (OPV) วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) วัคซีน

คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTP) วัคซีนไข้สมองอักเสบ (JE) วัคซีนหัด (M) วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) และ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  

คำาแนะนำาด้านทันตกรรมสุขภาพ การเคลือบฟลูออไรด์ร่วมกับการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ และการเคลือบหลุมร่องฟัน  

นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ต่อเนื่องที่เป็นการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์อีกด้วย
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ตารางที่ 3 อัตราการได้รับวัคซีนพื้นฐาน ในกลุ่มงานบริการอนามัยเด็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ชนิดวัคซีน ร้อยละ

BCG 100

MMR/MR 98.7

DTP3/OPV3 99.4

HB3 99.4

DTP4/OPV4 97.8

JE2 96.1

JE3 91.9

MMR (ป.1) 93.8

dT (ป.6) 96.2

ที่มา : รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

       สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

          การใช้สิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิหลักจากผลการสำารวจอนามัยและสวัสดิการปี พ.ศ. 2556 ของสำานักงาน

สถิติแห่งชาติ ภาพรวมพบว่าแนวโน้มของการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้น โดยอัตราการใช้สิทธิแบบผู้ป่วย

ในเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.85 ในปี พ.ศ. 2546 เป็นร้อยละ 91.21 ส่วนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 71.48 ในปี พ.ศ. 2546 

เป็นร้อยละ 78.87 เช่นกัน 

แผนภูมิที่ 3 อัตราการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อมีการใช้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. 2546-

2550, 2552, 2554, 2556

      

 

ที่มา : สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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             การสำารวจความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน จากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าเหตุผลที่ประชาชนไม่ใช้สิทธิสวัสดิการเมื่อมีการใช้บริการ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2 อันดับแรก 

คือ ช้า รอนาน ร้อยละ 23.61 และสิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม ร้อยละ 16.85 นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนที่ไม่ทราบ

สิทธิ์อีก ร้อยละ 2.68 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรจะต้องทำาการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนและ

ผู้ให้บริการมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 

แผนภูมิที่ 4 สาเหตุที่ประชาชนไม่ใช้สิทธิสวัสดิการเมื่อมีการใช้บริการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ที่มา: การสำารวจอนามัยและสวัสดิการ สำานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556, วิเคราะห์โดยสำานักสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร สปสช.

สรุปบท : สิทธิประโยชน์ดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

          หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage - UC)

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำาหนดชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติให้กับเด็กไทย ครอบคลุมทั้งบริการรักษาพยาบาลที่คุ้มครองเด็กที่ปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด

และการรักษาโรคทั่วไป การรักษาโรคเฉพาะทาง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการวัคซีน และบริการส่งเสริมสุข

ภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กไทยทุกคน แม้ว่ารายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำาปีงบประมาณ 2557 

จะชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเพิ่มขึ้น และอัตราการได้รับวัคซีนพื้นฐานของเด็กอยู่

ในเกณฑ์ที่ดี แต่จากการสัมภาษณ์ นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 นายแพทย์กฤช ได้ให้ข้อมูลว่า สำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติควรจะต้องทำาการประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึนเพื่อให้ประชาชนและผู้ให้บริการมีความรู้ความเข้าใจใน

หน้าที่และสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
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4.2 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร (Child Support Grant) 

 เด็กในช่วงอายุ 0-6 ปีนั้นเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษในทุกด้าน เนื่องจากเป็นวัยที่สมองและ

ร่างกายมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากเด็กได้รับการดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการอย่างถูกต้อง ทั้งในด้านสติปัญญา  

ไหวพริบ และอารมณ์ จะส่งผลให้เด็กกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต  ทั้งยังมีผลทางอ้อม

ทำาให้อัตราอาชญากรรมต่าง ๆ ในประเทศลดลงอีกด้วย เนื่องจากบุคลากรที่มีคุณภาพจะสามารถสร้างรายได้ให้กับ

ตนเองได้อย่างเพียงพอต่อการดำารงชีพ ดังนั้นการดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม เพียงพอ และทั่วถึงจึงเป็น

เรื่องสำาคัญที่รัฐบาลจะละเลยไม่ได้ 

 ระบบสถิติทางการทะเบียนรายงานว่าในเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีเด็กอายุ 0-3 ปี จำานวน  

2,105,719 คน  และเด็กอายุ 0-6 ปี จำานวน  4,429,374  คน โดยเป็นเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบเงินสงเคราะห์

บุตรเดือนละ 400 บาท จากกองทุนประกันสังคมช่วงอายุ 0-3 ปี จำานวน  619,333 คน  และช่วงอายุ 0-6 ปี จำานวน 

1,302,765 คน ตามลำาดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 เท่านั้น และเป็นเด็กที่อยู่ในโครงการฯ อายุ 0-3 ปี 

จำานวน 103,268 คน 

 รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องควรต้องรีบให้ความช่วยเหลือเด็กเล็กเหล่าน้ีไม่ว่าจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากประกันสังคมหรือไม่ก็ตามให้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละ

ช่วงอายุ ซึ่งเมื่อเด็กได้รับการดูแลที่ดีและเหมาะสมจะส่งผลให้เด็กเติบโตมามีสุขภาพแข็งแรง เป็นกำาลังสำาคัญใน 

การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

 องค์การยูนิเซฟได้มีการศึกษาเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรในประเทศแอฟริกาใต้ในหัวข้อเรื่อง “South 

Africa’s Child Support Grant : Overall findings from an integrated qualitative-quantitative evaluation” กล่าวว่า

ประเทศแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร โดยเริ่มแรก

ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลมีเป้าหมายให้เงินช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ครอบครัวที่ยากจน

ที่สุดร้อยละ 30 ของจำานวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ และมีการเริ่มให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 

เป็นต้นมา ในปัจจุบันเงินช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูบุตรนั้นจะจ่ายให้กับผู้ดูแลเด็กที่อัตราเดือนละ R 280 (ประมาณ 645 

บาท) โดยผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ต้องถูกประเมินจากรัฐแล้วว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน R 33,600 (77,377 บาท) ใน

กรณีเป็นผู้ปกครองเดี่ยว หรือไม่เกินปีละ R 67,000 (154,294 บาท) ในกรณีเป็นผู้ปกครองที่มีคู่สมรสอยู่ด้วย และรัฐบาล

จะจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่งมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

 จากผลการศึกษาขององค์การยูนิเซฟยังพบอีกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรน้ันให้ผลกระทบเชิงบวกต่อเด็ก

หลายล้านคนในประเทศแอฟริกาใต้ กล่าวคือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรทำาให้เด็กในประเทศได้รับสารอาหารที่ครบ

ถ้วนมากยิ่งขึ้น ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น รวมถึงมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นด้วย นอกจากนี้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

ยังส่งผลกระทบที่สำาคัญในระยะยาวอีกด้วย เนื่องจากการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรจะเป็นการลงทุนเพื่อการลด
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ความยากจนของคนในประเทศ และลดความอ่อนแอในอนาคตได้อย่างมีนัยสำาคัญอีกด้วย

 นอกจากนั้นยังพบอีกว่าเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรมีแนวโน้มที่จะมีผลการศึกษาที่ดี มีอัตราการ

เปลี่ยนไปเป็นแรงงานเด็กลดลง และมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะทำาลายสุขภาพและความเป็นอยู่ 

อาทิ เสพยาเสพติดลดน้อยลงอย่างมีนัยสำาคัญ ผลการศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่สำาคัญที่เกิดจากการที่รัฐให้เงิน

อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรมีดังต่อไปนี้ 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาในด้าน 

ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของเด็ก 2. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรไม่เพียงส่งผลเชิงบวกในระยะสั้น แต่ยังส่งผล

ไปถึงระยะยาวอีกด้วย อันจะสังเกตได้จากความสามารถในการทำางานของเด็กที่เคยได้รับเงินอุดหนุนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผล

ให้คนเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะติดกับความยากจนลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ และ 3. รัฐบาลควรที่จะสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อ

การเลี้ยงดูบุตรต่อไปในอนาคต 

 สำาหรับในประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟได้จัดทำาการศึกษา

เรื่อง “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร (Child Support Grant: CSG) ช่องว่างที่หายไปของระบบสวัสดิการไทย” ระบุ

ว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรนั้นเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่มีไว้เพื่อช่วยดูแลเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี เพื่อให้เด็กทุกคนใน

ประเทศได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการรับการดูแล และเพิ่มให้เด็กสามารถพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ

ตนเองได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยรัฐบาลไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ก็ได้มีความพยายามที่จะสร้างระบบสวัสดิการถ้วนหน้า

แก่ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนทำางาน ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งผู้พิการ อย่างไรก็ตามทาง TDRI และองค์การยูนิเซฟ

ได้เล็งเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลยังขาดอยู่คือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรของแรงงานที่อยู่นอกระบบในช่วง 0-6 ปี ดังนั้น TDRI 

และองค์การยูนิเซฟจึงเสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตรในอัตราที่เท่ากับเบี้ยยังชีพขั้นต่ำาของผู้สูงอายุ คือ 600 

บาทต่อเดือน โดยการให้เงินนั้นมี 2 แนวทางด้วยกัน คือ แนวทางที่ 1 จะให้เงินแก่เด็กทุกคนที่มีอายุ 0-6 ปี คนละ 600 

บาท ไม่ว่าผู้ปกครองนั้นจะเป็นแรงงานในระบบหรือนอกระบบก็ตาม และแนวทางที่ 2 จะให้เงินแก่เด็กที่มีอายุ 0-6 ปีซึ่ง

มีผู้ปกครองนั้นเป็นแรงงานนอกระบบคนละ 600 บาท และ ให้ 200 บาทสำาหรับเด็กที่มีผู้ปกครองเป็นแรงงานในระบบ 

เนื่องจากผู้ปกครองที่เป็นแรงงานในระบบนั้นจะได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมเดือนละ 400 บาทอยู่แล้ว 

และยังได้เสนอเพิ่มเติมแนวทางในการลดงบประมาณ โดยอาจให้รัฐบาลไม่จ่ายเงินอุดหนุนนี้แก่ผู้ปกครองที่มีสามารถดูแล

ตนเองได้อยู่แล้ว อาทิ ผู้ที่มีฐานภาษีหรือรายได้สูงซึ่งคือผู้ที่มีรายได้พึงประเมินมากกว่า 80,000 บาทต่อปี

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย

 หน่วยงานที่มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทยมี 2 หน่วยงานหลัก คือ กองทุนประกัน

สังคม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กองทุนประกันสังคม 

 กองทุนประกันสังคมจะจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรอายุ 0-6 ปี เดือนละ 400 บาท สำาหรับผู้ปกครองที่อยู่ใน

ประกันสังคมเท่านั้น จากรายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 ระบุว่าจำานวนเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรที่กองทุน
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ประกันสังคมจ่ายออกไปในปีนั้นอยู่ที่ 6,535.35 ล้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจ่ายเงินในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก

เกิดอายุ 0-1 ปี เดือนละ 400 บาท สำาหรับผู้ปกครองที่ไม่อยู่ในประกันสังคมและมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 3,000 บาท 

ต่อเดือน จากการสัมภาษณ์คุณศิริธนาพร ภูริหิรัญภัชร์ ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด ระบุว่างบประมาณรวมที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ่ายออกไปในปี พ.ศ. 2558 อยู่

ที่ 620 ล้านบาท 

 นอกจากนี้ทางรัฐบาลมีแนวคิดที่จะจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปีอีกด้วย โดย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์โดยให้มีการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากเดิมให้จนครบอายุ 1 ปี เป็นให้เงินช่วย

เหลือจนครบอายุ 3 ปี และยังมีการขยายวงเงินอุดหนุนจากเดิมให้เดือนละ 400 บาท เป็นเดือนละ 600 บาท โดยผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินช่วยเหลือนี้จะต้องเป็นผู้ที่มียากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเท่านั้น ซึ่งคือครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 

3,000 บาท ต่อเดือน

แนวทางในการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแบบถ้วนหน้า

 สถาบัน FIT เห็นด้วยกับแนวความคิดของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ต้องการให้อัตราเงิน

อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรมีค่าเท่ากับอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งมีจำานวนเท่ากับ 600 บาทต่อเดือน โดย FIT เสนอการจ่าย

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแบ่งเป็น 4 กรณี ดังต่อไปนี้ 

 1. เด็กอายุ 0–3 ปีทุกคนได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท ต่อเดือน 

 2. เด็กอายุ 0–3 ปีที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในประกันสังคมและโครงการฯ จะได้รับคนละ 600 บาท ต่อเดือน และ 

     เด็กอายุ 0–3 ปีที่ผู้ปกครองอยู่ในประกันสังคมและโครงการฯ จะได้รับคนละ 200 บาท ต่อเดือน เนื่องจาก 

     ประกันสังคมจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาทต่อเด็ก 1 คน และสำาหรับเด็กอายุ 0-3 ปีที่อยู่ใน 

    โครงการฯจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน เนื่องจากโครงการฯจ่ายเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาทต่อเด็ก 1 คน

 3. เด็กอายุ 0–6 ปีทุกคนได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท ต่อเดือน 

 4. เด็กอายุ 0–6 ปีที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในประกันสังคมและโครงการฯจะได้รับคนละ 600 บาท ต่อเดือน  และ 

     เด็กอายุ 0–6 ปีที่ผู้ปกครองอยู่ในประกันสังคมจะได้รับคนละ 200 บาท ต่อเดือน  เนื่องจากประกันสังคมจ่าย 

            เงินกรณีสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาทต่อเด็ก 1 คน 
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งบประมาณที่รัฐต้องใช้

ตารางที่ 4 งบประมาณที่รัฐต้องใช้กรณีจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแบบถ้วนหน้า (Universal)

 

ต่อเดือน

(บาท)

ต่อปี

(บาท)

สัดส่วนต่อ 

งบประมาณ

(ร้อยละ)

สัดส่วนต่อ 

GDP

(ร้อยละ)

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0–3 ปี  คนละ 600 บาท

ต่อเดือน และให้ทุกคน
 1,263,431,400 15,161,176,800 0.56 0.15

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0–3 ปี  คนละ 600 บาท

ต่อเดือน สำาหรับเด็กที่ผู้ปกครองอยู่นอกระบบประกัน

สังคมและโครงการฯ และ 200 บาท สำาหรับเด็กที่ผู้

ปกครองอยู่ในระบบประกันสังคมและโครงการฯ

 953,737,443 11,444,849,314 0.42 0.12

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0–6 ปี  คนละ 600 บาท

ต่อเดือน และให้ทุกคน
 2,657,624,400 31,891,492,800 1.17 0.33

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0–6 ปี  คนละ 600 บาท

ต่อเดือน สำาหรับเด็กที่ผู้ปกครองอยู่นอกระบบประกัน

สังคมและโครงการฯ และ 200 บาท สำาหรับเด็กที่ผู้

ปกครองอยู่ในระบบประกันสังคมและโครงการฯ

 2,074,557,600 24,894,691,200 0.92 0.25

แนวทางการลดงบประมาณ

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแบบถ้วนหน้า (Universal) ทำาให้รัฐบาลจะต้องแบก

รับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างน้อยที่สุด คือมากกว่าร้อยละ 200 จากปัจจุบัน ดังนั้นหนึ่งในแนวทางที่จะสามารถคุมงบ

ประมาณได้ คือให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยเท่านั้น โดยซึ่งในที่นี้จะนิยามผู้ที่

มีรายได้น้อยจากค่าจ้างที่ได้รับและสถานะการทำางานโดยแบ่งเป็นสองกรณีคือ 1. กรณีที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาทต่อเดือน หรือว่างงาน หรือแรงงานที่รอฤดูกาล และ 2.  กรณีที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท

ต่อเดือน หรือว่างงาน หรือแรงงานที่รอฤดูกาล

แนวทางที่ 1 แรงงานได้รับค่าจ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน หรือว่างงาน หรือแรงงานที่รอฤดูกาล

 จากรายงานการสำารวจภาวะการทำางานของประชากรของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่าผู้ที่

มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีทั้งสิ้น 54.17 ล้านคน และมีจำานวนแรงงานที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทต่อ

เดือน แรงงานที่ว่างงาน รวมถึงแรงงานที่รอฤดูกาลมีจำานวนประมาณ 14.2 ล้านคน ดังนั้นอัตราส่วนคนที่มีรายได้น้อย ต่อ
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จำานวนคนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งประเทศจะเท่ากับร้อยละ 26.22 

 ในรายงานน้ีจะสมมติให้อัตราเด็กที่ครอบครัวมีรายได้น้อยมีสัดส่วนเท่ากับอัตราส่วนคนที่มีรายได้น้อยต่อ

จำานวนคนทั้งประเทศ ดังนั้นจากการคำานวณเบื้องต้นพบว่า 1. เด็กที่มีอายุ 0-3 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้

ปกครองอยู่ในประกันสังคมมีจำานวน  133,830  คน 2. เด็กที่มีอายุ 0-3 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่

ในโครงการฯมีจำานวน  103,268 คน และ 3. เด็กที่มีอายุ 0-3 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่นอกประกัน

สังคมและโครงการฯมีจำานวน  217,921 คน 

 ในขณะที่ 1. เด็กที่มีอายุ 0-6 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่ในประกันสังคมมีจำานวน   

281,511 คน 2. เด็กที่มีอายุ 0-6 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่ในโครงการฯมีจำานวน 103,268 คน และ 

3. เด็กที่มีอายุ 0-6 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่นอกประกันสังคมและโครงการฯมีจำานวน 572,351 คน 

 

งบประมาณที่รัฐต้องใช้

ตารางที่ 5 งบประมาณที่รัฐต้องใช้กรณีจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรสำาหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยเท่านั้น (ค่าจ้าง

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือน)

 

งบประมาณที่รัฐต้องใช้

(บาท)

สัดส่วนต่อ

งบประมาณ

สัดส่วนต่อ 

GDP

ต่อเดือน ต่อปี ร้อยละ ร้อยละ

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0-3 ปี  คนละ 600 บาทต่อ

เดือน และให้ทุกคน
273,011,032 3,276,132,381 0.12 0.03

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0-3 ปี คนละ 600 บาท

ต่อเดือน สำาหรับเด็กที่ผู้ปกครองอยู่นอกระบบประกัน

สังคมและโครงการฯ และ คนละ 200 บาท สำาหรับเด็ก

ที่ผู้ปกครองอยู่ในระบบประกันสังคมและโครงการฯ

157,518,330.58 1,890,219,967 0.07 0.02

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0-6 ปี  คนละ 600 บาทต่อ

เดือน และให้ทุกคน
574,277,938 6,891,335,258 0.25 0.07

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0-6 ปี  คนละ 600 บาท

ต่อเดือน สำาหรับเด็กที่ผู้ปกครองอยู่นอกระบบประกัน

สังคมและโครงการฯ และ คนละ 200 บาท สำาหรับเด็ก

ที่ผู้ปกครองอยู่ในระบบประกันสังคมและโครงการฯ

399,712,934.50 4,796,555,214 0.18 0.05

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหากรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-6 ปี จำานวน 600 บาท

ต่อคนต่อเดือนแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งคือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 15,000 บาท ซึ่งหากผู้ปกครองของเด็กนั้นไม่

ได้อยู่ในประกันสังคมและโครงการฯ จะได้รับ 600 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน แต่หากผู้ปกครองของเด็กนั้นอยู่ในประกัน
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สังคมหรืออยู่ในโครงการฯจะได้รับ 200 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน เนื่องจากประกันสังคมจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตร/

เงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาทต่อเด็ก 1 คน ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณราว 4.8 พันล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 0.18 เมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2559 หรือราวร้อยละ 0.056 เมื่อเทียบกับ GDP ประเทศปี 2559

แนวทางที่ 2 แรงงานได้รับค่าจ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน หรือว่างงาน หรือแรงงานที่รอฤดูกาล

 ผู้ที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน หรือว่างงาน หรือแรงงานที่รอฤดูกาลมีอยู่ประมาณ 

10,290,400 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19 ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งประเทศ และในรายงานนี้ได้สมมติให้อัตราเด็ก

ที่ครอบครัวมีรายได้น้อยมีสัดส่วนเท่ากับอัตราส่วนคนที่มีรายได้น้อยต่อจำานวนคนทั้งประเทศ ดังนั้นจากการคำานวณเบื้อง

ต้นพบว่า 1. เด็กที่มีอายุ 0-3 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่ในประกันสังคมมีจำานวน  96,961 คน 2. เด็ก

ที่มีอายุ 0-3 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่ในโครงการฯ มีจำานวน 103,268 คน และ 3. เด็กที่มีอายุ 0-3 

ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่นอกประกันสังคมและโครงการฯ มีจำานวน 129,437  คน 

 ในขณะที่ 1. เด็กที่มีอายุ 0-6 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่ในประกันสังคมมีจำานวน   203,958 

คน 2. เด็กที่มีอายุ 0-6 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่ในโครงการฯ มีจำานวน 103,268 คน และ 3. 

เด็กที่มีอายุ 0-6 ปี และครอบครัวมีรายได้น้อยและผู้ปกครองอยู่นอกประกันสังคมและโครงการฯ มีจำานวน 386,227 คน 

 

งบประมาณที่รัฐต้องใช้

ตารางที่ 6 งบประมาณที่รัฐต้องใช้กรณีจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรสำาหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยเท่านั้น (ค่าจ้าง

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน)

 

งบประมาณที่รัฐต้องใช้

(บาท)

สัดส่วนต่อ

งบประมาณ

สัดส่วนต่อ 

GDP

ต่อเดือน ต่อปี ร้อยละ ร้อยละ

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0-3 ปี  คนละ 600 บาท

ต่อเดือน และให้ทุกคน
197,799,983 2,373,599,798 0.09 0.02

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0-3 ปี คนละ 600 บาท

ต่อเดือน สำาหรับเด็กที่ผู้ปกครองอยู่นอกระบบประกัน

สังคมและโครงการฯ และ คนละ 200 บาท สำาหรับ

เด็กที่ผู้ปกครองอยู่ในระบบประกันสังคมและโครง

การฯ

97,054,636.33 1,164,655,636 0.04 0.01

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0-6 ปี  คนละ 600 บาท

ต่อเดือน และให้ทุกคน
416,071,709 4,992,860,506 0.18 0.05



27

เงินอุดหนุนสำาหรับเด็กอายุ 0-6 ปี  คนละ 600 

บาทต่อเดือน สำาหรับเด็กที่ผู้ปกครองอยู่นอกระบบ

ประกันสังคมและโครงการฯ และ คนละ 200 บาท 

สำาหรับเด็กที่ผู้ปกครองอยู่ในระบบประกันสังคมและ

โครงการฯ

272,527,723.54 3,270,332,682 0.12 0.03

 จากตารางข้างต้นพบว่าหากรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-6 ปี จำานวน 600 บาทต่อคนต่อ

เดือนแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งคือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 10,000 บาท ซึ่งหากผู้ปกครองของเด็กนั้นไม่ได้อยู่ใน

ประกันสังคมและโครงการฯ จะได้รับ 600 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน แต่หากผู้ปกครองของเด็กนั้นอยู่ในประกันสังคม

หรืออยู่ในโครงการฯ จะได้รับ 200 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน เนื่องจากประกันสังคมจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตร/เงิน

อุดหนุนเดือนละ 400 บาทต่อเด็ก 1 คน ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณราว 3.3 พันล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2559 หรือราวร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับ GDP ประเทศปี พ.ศ. 2559

ข้อเสนอแนะอัตราเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร 

 จากการประเมินเบื้องต้นของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยในภาคผนวกที่ ฉ จะพบว่าคนที่ทำางาน

โดยได้รับค่าจ้างขั้นต่ำาวันละ 300 บาท เป็นเวลา 26 วันต่อเดือนนั้นจะมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 7,800 บาท และจากการ

ประเมินพบว่าค่าใช้จ่ายรวมขั้นต่ำาต่อเดือนจะอยู่ที่ 7,229 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ได้เงินจากแรงงานขั้นต่ำานั้นจะมีเงิน

เหลือเพียง 571 บาทเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายที่นำามาคำานวณดังกล่าวเป็นรายจ่ายสำาหรับคนเดียวเท่านั้น  และ

ถึงแม้มีคู่สมรสแต่ทั้งคู่ได้รับเงินเดือนเท่ากับรายได้ขั้นต่ำา จะส่งผลให้มีเงินเหลือเท่ากับ 2,795 บาทเท่านั้น ดังนั้นหากผู้ที่

มีรายได้จากแรงงานขั้นต่ำาเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเดี่ยวหรือคู่นั้นมีบุตรที่ต้องดูแลและบุตรยังไม่สามารถ

ทำางานได้ จะส่งผลทำาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกมาก และไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพอย่างแน่นอน ดังนั้นเงินอุดหนุนเพื่อ 

การเลี้ยงดูบุตรจึงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับรายได้ขั้นต่ำา

 จากเหตุผลข้างต้นทางสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย จึงมีความเห็นตรงกับงานวิจัยของ TDRI ว่าทาง

รัฐบาลควรให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรจำานวนเทียบเท่ากับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ 600 บาทต่อคนต่อเดือนแก่

ครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งคือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 15,000 บาท และมีบุตรอายุ 0-6 ปีซึ่งหากผู้ปกครองของเด็ก

นั้นไม่ได้อยู่ในประกันสังคมและในโครงการฯ จะได้รับ 600 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน แต่หากผู้ปกครองของเด็กนั้น

อยู่ในประกันสังคมและ/หรืออยู่ในโครงการฯ จะได้รับ 200 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน เนื่องจากประกันสังคมจ่ายเงิน

กรณีสงเคราะห์บุตร/เงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาทต่อเด็ก 1 คน อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพออาจ

ทำาการลดงบประมาณลงโดยให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรดังแนวทางข้างต้นแต่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่จากเดิมจ่ายให้แก่

ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำากว่า 15,000 บาท เป็นจ่ายให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำา

กว่า 10,000 บาทแทน  

 ถึงแม้ว่าการเพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรนี้จะส่งผลทำาให้ภาระของรัฐเพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณาดูให้ดีแล้ว 
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จะพบว่าเงินที่รัฐจ่ายเพื่อเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรนั้นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองหรือสูญเปล่าแต่อย่างใด แต่หาก 

เป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากในปัจจุบันประเทศ 

ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) แล้ว ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำาเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างและพัฒนา

บุคลากรในประเทศให้มีศักยภาพและมีความพร้อมต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้น้ี 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การเมืองที่มั่นคง และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศที่ยั่งยืน 

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากงบประมาณของรัฐนั้นมีจำากัด และมีปัญหาอีกหลายประเด็นซึ่งมีความสำาคัญและต้อง

ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่แพ้กัน จึงทำาให้รัฐบาลไม่สามารถนำาเงินมาลงที่การอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

ได้อย่างเดียว เพราะฉะนั้นผู้ที่มีรายได้น้อยจึงเป็นผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือก่อนผู้ที่มีฐานะร่ำารวย เพื่อสร้างโอกาสให้

ผู้ยากไร้ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นในทางปฏิบัติจะต้องมีการกำาหนด 

มาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมมาเพื่อป้องกันและจำากัดผู้ที่มีฐานะไม่ให้เข้ามารับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรนี้ มาตรการดัง

กล่าวอาจเป็นการจำากัดเงินได้ต่อเดือนของบุคคลนั้น ๆ เช่นหากมีรายได้มากกว่า 7,800 บาทต่อเดือน จะไม่ได้รับเงิน

อุดหนุน หรือบุคคลที่มีเงินฝากธนาคารรวมกันทุกบัญชีเกิน 1 ล้านบาทจะไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน  หรือหากบุคคลนั้นได้

รับสิทธิในการหักลบค่าลดหย่อนบุตรในตอนกรอกภาษีเงินได้แล้วนั้นจะไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนจำานวนนี้ หรือมาตรการ

อื่น ๆ ตามเห็นสมควร อย่างไรก็ตามการกระทำาเช่นนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ อาทิ บุคคลไม่แจ้งรายได้ที่แท้จริง

เพื่อสวมสิทธิ์มารับเงินอุดหนุน เป็นต้น รัฐบาลอาจแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการออกกฎหมายให้บุคคลแจ้งจำานวนเงินได้ของ

ตนเองตั้งแต่เริ่มที่ทำางาน ไม่ว่าจะเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตาม เพื่อที่จะป้องกันบุคคลที่จะหลบเลี่ยงการแจ้งรายได้ที่แท้จริงของ

ตน นอกจากนี้การบังคับให้ทุกคนแจ้งรายได้ไม่ว่าจะได้รับรายได้เท่าใดก็เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากรัฐบาลจะได้มีฐานข้อมูลที่

ใหญ่และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้วประชากรที่ยากจน เกือบยากจน หรือรายได้น้อยมีจำานวนเท่าไหร่ และสัดส่วน

เป็นอย่างไร เมื่อรัฐบาลจะออกกฎหมายหรือนโยบายใดเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก็จะสามารถทำาได้ง่ายขึ้นและ

สามารถประมาณงบประมาณได้อย่างแม่นยำามากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการที่รัฐบาลจะทราบข้อมูลในส่วนรายได้ของบุคคลได้

นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านภาษีในส่วนนี้ได้ด้วย และต้องมีการกำาหนดชัดเจนว่าการ

เข้าถึงข้อมูลเรื่องรายได้ของบุคคลนี้นั้นจะใช้เพื่อประโยชน์ในการกำาหนดนโยบายเท่านั้น และห้ามนำาไปใช้เพื่อประโยชน์

ในการอื่นโดยเด็ดขาด 

สรุปบท : เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร 

 ปัจจุบันมีหน่วยงาน 2 หน่วยงานที่ดูแลเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรในประเทศไทย คือกองทุนประกันสังคม และ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเงินอุดหนุนที่รัฐให้ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอ

ต่อการเลี้ยงดูบุตรในช่วงอายุ 0-6 ปี ดังนั้นทางสถาบัน FIT จึงขอเสนอแนวทางในการจ่ายเงินอุดหนุน โดยให้จ่ายเงิน

อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-6 ปี จำานวน 600 บาทต่อคนต่อเดือนแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งคือมีรายได้เฉลี่ยต่อ

คนต่ำากว่า 15,000 บาท ซึ่งหากผู้ปกครองของเด็กนั้นไม่ได้อยู่ในประกันสังคมและโครงการฯจะได้รับ 600 บาท ต่อเดือน

ต่อเด็ก 1 คน แต่หากผู้ปกครองของเด็กนั้นอยู่ในประกันสังคมหรืออยู่ในโครงการฯจะได้รับ 200 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก  

1 คน เนื่องจากประกันสังคมจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตร/เงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาทต่อเด็ก 1 คน ซึ่งแนวทางนี้จะ
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ทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณราว 4.8 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 เมื่อเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2559 หรือ

ราวร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับ GDP ประเทศปี พ.ศ. 2559 

 อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจทำาการลดงบประมาณลงโดยให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง

ดูบุตรดังแนวทางข้างต้น แต่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่จากเดิมจ่ายให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 15,000 บาท เป็น

จ่ายให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 10,000 บาทแทน ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณราว 3.3 

พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2559 หรือราวร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับ GDP ปี 

พ.ศ.  2559

ตารางที่ 7 ข้อเสนอและงบประมาณที่ใช้สำาหรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตร

เงินอุดหนุน

(0-6 ปี)

งบประมาณที่รัฐต้องใช้

(บาท ต่อปี)

สัดส่วนต่องบประมาณ

(ร้อยละ)

สัดส่วนต่อ GDP

(ร้อยละ)

Universal

      (600 บาท/คน/เดือน) 
2.5 หมื่นล้าน  0.92 0.25

ผู้มีรายได้น้อย 

(< 15,000 บาทต่อเดือน)

ในระบบ 200 บาท/คน/เดือน

นอกระบบ 600 บาท/คน/เดือน

4.8 พันล้าน  0.18 0.05

ผู้มีรายได้น้อย 

(< 10,000 บาทต่อเดือน)

ในระบบ 200 บาท/คน/เดือน

นอกระบบ 600 บาท/คน/เดือน

3.3 พันล้าน  0.12 0.03

4.3 สิทธิ์ลาคลอด

 หนึ่งในเรื่องที่สำาคัญของการดูแลเด็กปฐมวัยให้เติบโตมามีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจที่แจ่มใสนั้นคือเรื่อง

การได้รับนมแม่ องค์การอนามัยโลกแนะนำาว่าเด็กควรได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และได้รับนมแม่ร่วมกับอาหาร

ตามวัยจนถึงขวบปีที่สองหรือนานกว่านั้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายที่แข็งแรงและการพัฒนาด้านสติปัญญา ซึ่ง

สุขภาพกายที่แข็งแรงของเด็กจะนำาไปสู่การมีพัฒนาการอารมณ์ที่ดีอีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงควรส่งเสริมเรื่องสิทธิ์ลาคลอด

เพื่อการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 6 เดือนแรกหลังคลอดด้วย เพื่อให้แม่สามารถดูแลบุตรได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกังวลเรื่อง 

ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่อาจหายไปหรือไม่เพียงพอเนื่องจากการลาคลอดและหยุดงานเพื่อดูแลบุตร 

 กฎหมายในประเทศไทยได้แบ่งสิทธิในการลาคลอดตามลักษณะอาชีพว่าเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ 

พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานในรัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถดูราย



30

ละเอียดของสิทธิการลาคลอดและเงินเดือนที่ได้รับตามตารางในภาคผนวก ฌ

 เมื่อเปรียบเทียบสิทธิของมารดาสำาหรับการคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตรของประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ OECD (ไม่นับรวมประเทศสหรัฐอเมริกา) จากฐานข้อมูล OECD Family Database และข้อมูล

จากกระทรวงแรงงานของประเทศไทย แสดงให้เห็นชัดว่าประเทศไทยนั้นมีจำานวนวันลาคลอดน้อยที่สุด คือ 90 วัน หรือ

ประมาณ 12 สัปดาห์ นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีการลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวแบบได้รับเงินเดือนอีกด้วย รายละเอียด

ของข้อมูลเรื่องจำานวนวันลาคลอดและจำานวนวันลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวสามารถดูได้จากตารางในภาคผนวก ช 

ข้อเสนออัตราวันลาคลอดและวันลาหยุดเพื่อการเลี้ยงดูบุตร

 ทางสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยมีความเห็นว่าการให้เด็กได้รับนมแม่ครบ 6 เดือนเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก  

โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 23.1 โดยหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำาให้

แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือนคือจำานวนวันลาคลอดที่มีเพียง 90 วัน หากลามากกว่านั้นนายจ้าง

อาจไม่อนุญาต หรือถึงแม้ลาได้นายจ้างก็ไม่จ่ายเงินเดือน ทำาให้แม่ขาดแคลนรายได้ต่อเดือน ในขณะที่รายจ่ายต่อเดือน

นั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้แม่ตัดสินใจกลับไปทำางานตามปกติ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเด็กทารกนั้นจะได้รับนม

แม่ไม่ครบ 6 เดือนเต็ม (180 วัน) ซึ่งอาจจะส่งผลต่อระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงสุขภาพและพัฒนาการของเด็กอีก

ด้วย ดังนั้นทางสถาบัน FIT จึงได้จัดทำาข้อเสนอจำานวนวันลาคลอดและจำานวนวันลาเพื่อการเลี้ยงดูบุตรดังทางเลือกต่อไปนี้ 

1. คงระยะเวลาลาคลอดไว้ที่ 90 วัน และเพิ่มจำานวนวันลาเพื่อดูแลครอบครัวอีก 90 วัน เพื่อสนับสนุนให้แม่

สามารถให้นมลูกได้ครบ 6 เดือน โดยการลาเพื่อดูแลครอบครัวที่เพิ่มขึ้นนี้จะเป็นการลาแบบได้รับค่าจ้าง/เงิน

เดือน โดยในเดือนที่ 1 จะได้รับค่าจ้างเต็มจำานวนจากนายจ้าง และเดือนที่ 2 จะได้รับค่าจ้างครึ่งหนึ่งจาก

นายจ้างและอีกครึ่งหนึ่งจากประกันสังคมแต่ประกันสังคมจ่ายสูงสุดที่ 7,500 บาท ตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน 

และในเดือนที่ 3-6 จะได้รับจากประกันสังคมโดยการจ่ายแบบเหมาจ่ายสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน

2. คงระยะเวลาลาคลอดไว้ที่ 90 วัน และเพิ่มจำานวนวันลาเพื่อดูแลครอบครัวอีก 90 วัน เพื่อสนับสนุนให้แม่

สามารถให้นมลูกได้ครบ 6 เดือน โดยการลาเพื่อดูแลครอบครัวที่เพิ่มขึ้นนี้จะเป็นการลาแบบได้รับค่าจ้าง/เงิน

เดือน โดยในเดือนที่ 1 จะได้รับค่าจ้างเต็มจำานวนจากนายจ้าง และเดือนที่ 2 จะได้รับค่าจ้างครึ่งหนึ่งจาก

นายจ้างและอีกครึ่งหนึ่งจากประกันสังคมแต่ประกันสังคมจ่ายสูงสุดที่ 7,500 บาท ตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน 

ในเดือนที่ 3 จะได้รับจากประกันสังคมโดยการจ่ายแบบเหมาจ่ายสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน และใน

เดือนที่ 4-6 จะสามารถลาหยุดได้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน

3. คงระยะเวลาลาคลอดไว้ที่ 90 วัน และเพิ่มจำานวนวันลาเพื่อดูแลครอบครัวอีก 90 วัน เพื่อสนับสนุนให้แม่

สามารถให้นมลูกได้ครบ 6 เดือน โดยการลาเพื่อดูแลครอบครัวที่เพิ่มขึ้นนี้จะเป็นการลาแบบไม่ได้รับค่าจ้าง/

เงินเดือน 
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ตารางที่ 8 ข้อเสนออัตราวันลาคลอดและวันลาหยุดเพื่อการเลี้ยงดูบุตร โดยสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

ทางเลอืก ผู้จ่ายเงิน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6

1

นายจ้าง จ่ายเงินเดือน

เต็มจำานวน

จ่ายเงินเดือน

ครึ่งหนึ่ง

- - - -

กองทุน

ประกันสังคม

- สูงสุด 7,500 

บาท

สูงสุด 

15,000บาท

สูงสุด 

15,000บาท

สูงสุด 

15,000บาท

สูงสุด 

15,000บาท

2

นายจ้าง จ่ายเงินเดือน

เต็มจำานวน

จ่ายเงินเดือน

ครึ่งหนึ่ง

- - - -

กองทุน

ประกันสังคม

- สูงสุด 7,500 

บาท

สูงสุด 

15,000บาท

- - -

3

นายจ้าง จ่ายเงินเดือน

เต็มจำานวน

จ่ายเงินเดือน

ครึ่งหนึ่ง

- - - -

กองทุน

ประกันสังคม

- สูงสุด 3,750 

บาท

สูงสุด 

7,500บาท

- - -

 นอกจากนี้บางประเทศยังมีการส่งเสริมให้พ่อสามารถลาเพื่อมาช่วยมารดาเลี้ยงดูบุตรได้อีกด้วย อาทิ ประเทศ

ญี่ปุ่น เพื่อลดอัตราเงินช่วยเหลือที่รัฐพึงต้องจ่ายสำาหรับค่าเลี้ยงดูเด็กอ่อนระหว่างวัน (Day Care) และเพื่อส่งเสริมความ

สัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างบุตรกับบิดามารดา

ตารางที่ 9 งบประมาณที่รัฐต้องใช้ จากข้อเสนออัตราวันลาคลอดและวันลาหยุดเพื่อการเลี้ยงดูบุตร โดยสถาบันออกแบบ

อนาคตประเทศไทย

ทางเลือก งบประมาณ 

(บาท)

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทนที่ต้องจ่าย

เพิ่มขึ้นสูงสุดจากจำานวนเงินประโยชน์

ทดแทนเดิม (บาท)

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทนที่ต้องจ่าย

เพิ่มขึ้นสูงสุดจากจำานวนเงินประโยชน์

ทดแทนเดิม (ร้อยละ)

ทางเลือกที่ 1 19,324,912,500 16,104,093,750 500

ทางเลือกที่ 2 6,441,637,500 3,220,818,750 100

ทางเลือกที่ 3 0 0 0
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สรุปบท : สิทธิ์ลาคลอด

 สถานการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบันพบว่ามีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวไม่ถึง 6 เดือน จำานวนสูงถึงร้อย

ละ 87.7 โดยหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำาให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนมีจำานวนน้อย มาจากการที่มารดาต้อง

กลับไปทำางาน เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูลูก ดังนั้นรัฐบาลจึงควรส่งเสริมสิทธิลาคลอด รวมไปถึงสิทธิในการเลี้ยงดูลูกแก่แม่

ในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอดด้วย 

 ทางสถาบัน FIT จึงขอเสนอแนวทางให้มีสิทธิ์ลาคลอดคงเดิมคือ 90 วัน แต่ให้เพิ่มสิทธิลาหยุดติดต่อกันกับลา

คลอดเพื่อดูแลครอบครัวอีก 90 วัน รวมทั้งหมด 180 วัน หรือ 6 เดือน  โดยการลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวที่เพิ่มขึ้นมานั้น

ควรได้รับเงินด้วย เพื่อให้แม่ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ว่าจะหายไปหรือไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลา

หยุด โดยให้ประกันสังคมจ่ายค่าจ้างเดือนที่ 2 จากเดิม 3,750 บาท เป็น 7,500 บาท และเดือนที่ 3 จ่ายจากเดิม 7,500 

บาทเป็นจ่ายเต็มจำานวนแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และให้ประกันสังคมจ่ายค่าจ้างเดือนที่ 4-6 เต็มจำานวนแต่ไม่เกิน 15,000 

บาท ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณอยู่ราว 1.9 หมื่นล้านบาท (ทางเลือกที่ 1)

 อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นการจ่ายเงินสำาหรับการลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวเต็ม 6 เดือนจะส่งผลให้เป็นภาระ

หนักของทางรัฐบาล ดังนั้นอาจปรับลดงบประมาณได้โดยการให้โดยให้ประกันสังคมจ่ายค่าจ้างเดือนที่ 2 จากเดิม 3,750 

บาท เป็น 7,500 บาท และเดือนที่ 3 จ่ายจากเดิม 7,500 บาทเป็นจ่ายเต็มจำานวนแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และให้แม่ลาหยุด

เพื่อดูแลครอบครัวเพิ่มอีก 90 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง แต่นายจ้างยังต้องคงตำาแหน่งไว้ให้ โดยแนวทางนี้จะใช้งบประมาณ

ราว 6.4 พันล้านบาท (ทางเลือกที่ 2)

4.4 การประกันรายได้ขั้นต่ำา (Guarantee Minimum Income) 

 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหากประชาชนมีเงินเพียงพอต่อการดำารงชีพในชีวิตประจำาวัน ประชาชนก็จะสามารถ

เลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตมาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำาคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือ

การแก้ปัญหาความยากจน 

 การประกันรายได้ขั้นต่ำาเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อาจนำามาใช้เพื่อลดปัญหาความยากจน โดยวัตถุประสงค์ของ

การประกันรายได้ขั้นต่ำาคือ การรับประกันว่าคนในชาติทุกคนจะมีรายได้อย่างน้อยอยู่ในระดับที่รัฐกำาหนด โดยไม่สนใจ

ว่าแต่ละบุคคลจะอยู่ในเงื่อนไขหรือสถานการณ์ใด ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าการประกันรายได้ขั้นต่ำาเป็นระบบสวัสดิการ

ประเภทหนึ่ง โดยปกติระบบการประกันรายได้ขั้นต่ำาจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ด้วยกัน คือ 1. Universal Basic 

Income (UBI) 2. Negative Income Tax (NIT) และ 3. Wage Supplements อย่างไรก็ตามระบบสวัสดิการนี้ยังเป็นที่ 

ถกเถียงกันอยู่ว่าเหมาะสมแก่การนำามาใช้จริงหรือไม่ โดยข้อดีข้อเสียของระบบมีดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการประกันรายได้ขั้นต่ำา

ข้อดี ข้อเสีย

1. ง่ายและโปร่งใส  

(Simplicity and Transparency)

1. ต้องใช้เงินจำานวนมากในการช่วยเหลือทุกคนให้มีรายได้เหนือเส้นความ

ยากจน

2. ปฏิบัติต่อผู้รับเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่คน

หนึ่ง (Treating Recipients Like Adults)

2. การยกเลิกสวัสดิการรูปแบบอื่น ๆ เป็นไปได้ยาก และไม่ยุติธรรมกับ

คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ คนพิการ ผู้สูงอายุ

3. แรงจูงใจที่ดีกว่า (Better Incentives) 3. มีแนวโน้มว่าเงินช่วยเหลือจากระบบสวัสดิการแบบนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

ซึ่งเป็นผลมาจากการเมือง และเศรษฐกิจ

4. ลดความยากจน (Poverty reduction) 4. การจะทำาการประกันรายได้ขั้นต่ำาได้นั้นต้องแลกมาด้วยการเก็บภาษี

ประชาชนที่สูงมากจนประชาชนอาจจะยอมรับไม่ได้

5. กรณี Negative Income Tax นั้นการจัดตั้ง Phrase-out rate ที่เหมาะ

สมทำาได้ยาก

6. กรณี Negative Income Tax - ภาษีเป็นเรื่องซับซ้อน เข้าใจยาก  

อาจทำาให้เกิดการทุจริตได้

7. แรงจูงใจในการทำางานที่ลดลง

8. ในกรณี Wage Supplement คนอาจจะเลือกทำางานแค่เพียงเล็กน้อย 

มากกว่าจะเลือกทำางานเต็มเวลา

 ในปัจจุบันมีหลายประเทศนำาระบบการประกันรายได้ขั้นต่ำามาใช้แล้ว แต่มีการประยุกต์ และปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมกับลักษณะในประเทศของตน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ภาคผนวก  ค
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บทที่ 5 การศึกษาของเด็กปฐมวัย

5.1 สถานการณ์การศึกษาของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน

 ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กอายุ 0-5 ปี จำานวนทั้งสิ้น 4,429,374 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558 ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของจำานวนประชากรไทยทั้งหมด เด็กอายุ 0-1 ปีมีจำานวน 1,368,067 

คน ส่วนใหญ่ยังอยู่กับพ่อแม่และครอบครัว แต่พบว่าการดูแลเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-1 ปี ที่ได้รับการดูแลเบื้องต้นจาก

ครอบครัวยังขาดการส่งเสริมและดูแลอย่างเป็นระบบ เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะใน

การดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการ ส่วนเด็กอายุ 2-5 ปีมีจำานวน 3,061,307 คน บางส่วนเข้าสู่ระบบการ

ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล แต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่มีโอกาสได้รับ

การเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปีพ.ศ. 2555 พบว่าเด็กอายุ 2-5 ปี 

จำานวน 365,506 คนยังไม่ได้เรียนหนังสือ หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของเด็กทั้งหมด

         ผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (Multiple Indicator Cluster Survey : 

MICS4) โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่ามีเด็กอายุ 3-5 ปี ประมาณร้อยละ 84.7 กำาลังศึกษาใน

ระดับก่อนวัยเรียน และพบว่าในกลุ่มเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษามีอัตราเข้าเรียนระดับก่อนวัยเรียนต่ำากว่าเด็กที่แม่มีการศึกษา 

เมื่อพิจารณาพื้นที่อยู่อาศัยพบว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาลเข้าเรียนสูงกว่าเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังพบว่าเด็ก

อายุ 3-5 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำาลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัยมากที่สุด ในขณะที่เด็กในกรุงเทพมหานครเข้าเรียน 

ต่ำาสุด จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าในกรุงเทพมหานครมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำานวนน้อยเมื่อเทียบกับจำานวน

ประชากร 

สรุปบท : สถานการณ์การศึกษาของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน

 ผลการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-59 (Multiple Indicator Cluster Survey : 

MICS5) โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่ามีเด็กอายุ 3-5 ปี ประมาณร้อยละ 84.7 กำาลังศึกษาใน

ระดับก่อนวัยเรียน และพบว่าในกลุ่มเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษามีอัตราเข้าเรียนระดับก่อนวัยเรียนต่ำากว่าเด็กที่แม่มีการศึกษา 

เมื่อพิจารณาพื้นที่อยู่อาศัยพบว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาลเข้าเรียนสูงกว่าเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังพบว่าใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำาลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัยมากที่สุด ในขณะที่เด็กในกรุงเทพมหานครเข้าเรียนต่ำาสุด 

นอกจากนี้ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าเด็กอายุ 2-5 ปี จำานวน 365,506 คน 

ยังไม่ได้เรียนหนังสือ หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของเด็กทั้งหมด
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5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            ประเทศไทยได้กำาหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานศึกษาเป็นครั้งแรกในมาตราที่ 38 ของพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเรียกรวมว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเด็กที่มีอายุ

ตั้งแต่ 3-5 ปี มีจำานวน 21,036 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐบาล ซึ่งเป็นการดูแลขององค์กร

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยประมาณ 19,000 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 2,000 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 157 แห่ง โดยยังมี 400-500 ตำาบลในประเทศไทยที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

            ผลการประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 21,036 แห่งทั่วประเทศ โดยสำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดี  

รวมกันเพียงร้อยละ 40.43 เท่านั้น โดยพบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 48.79 

ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 8.96 และระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1.80 จากผลการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 7 เรื่อง

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการประเมินผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 80 เพียง 4,219 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 นับว่าเป็นตัวเลขที่รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาควรให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญต่อการจัดการ

คุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ของ สมศ. ในตัวบ่งชี้ที่ 7 นี้ ยังขาดการนำาข้อมูลดิบที่ได้จากการประเมินในตัวบ่งชี้ย่อย โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 7.3 (อ่าน

เพิ่มเติมได้ในภาคผนวกที่ ญ) มาแยกวิเคราะห์เพื่อสรุปผลต่อในประเด็นต่าง ๆ เช่น จำานวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน 

จำานวนห้องเรียนที่มีสัดส่วนของครูต่อนักเรียนในห้องที่เหมาะสม จำานวนครูที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านปฐมวัยโดยตรง  

การสนับสนุนให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจำาทุกปี เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็น 

ตัวชี้วัดและเป็นสถิติที่สำาคัญยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย รัฐบาลและหน่วยงานทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรจะเร่งดำาเนินการให้ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจบการศึกษาทางด้านปฐมวัยโดยตรงทั้งหมด 

หรือควรมีกระบวนการอบรมด้านพัฒนาการเด็กและการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบให้กับ

บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้อันจะนำาไปสู่การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น          

            นอกจากนี้ยังพบว่าหลายหน่วยงานได้มีการกำาหนดมาตรฐานในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมา ได้แก่ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความสอดคล้องกัน แต่ใช้ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ทำาให้ประเทศไทยไม่มีมาตรฐาน

กลางในการประเมินคุณภาพและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย 

ตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ พ.ศ. 2554-2558

ระดับคุณภาพ จำานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) ร้อยละ

ดีมาก 402 1.91



36

ดี 8,104 38.52

พอใช้ 10,264 48.79

ต้องปรับปรุง 1,886 8.96

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 380 1.80

ที่มา : สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 เรื่องการจัดสรรงบประมาณ จากการสัมภาษณ์พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ได้มีการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแผนงานส่งเสริมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดสรร

เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศทั้งหมดเป็นจำานวนเงิน 342,264,252 บาท แบ่งออกเป็น เงิน

อุดหนุนสำาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 7 บาทต่อคนต่อวัน เงินอุดหนุนสำาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 20 บาทต่อ

คนต่อวัน และเงินอุดหนุนสำาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สำาหรับการจัด

ทำาสื่อการเรียนการสอน ที่ให้เงินอุดหนุนจำานวน 1,700 บาทต่อคนต่อปี ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนละ 50,000 บาท  

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนละ 200,000 บาท ทุนการศึกษา เบี้ยเสี่ยงภัย โดยการบริหารจัดการจะขึ้นอยู่

กับแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากเป็นนิติบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พบว่า ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กส่วนใหญ่ มักจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ค่าอุปกรณ์สำาหรับการจัดทำาสื่อการเรียนการสอน และ 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งเป็นงบประมาณที่สำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั้งด้านโครงสร้าง

อาคาร สิ่งแวดล้อมในการเรียน และการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น ทางหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถิ่นกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทย ควรเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดสรรงบประมาณที่แก้ปัญหาของการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากขึ้น

ตารางที่ 12 การจัดสรรเงินอุดหนุนสำาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ

ประเภทเงินอุดหนุน จำานวนเงินอุดหนุน

อาหารเสริม (นม) 7 บาท ต่อคนต่อวัน

อาหารกลางวัน 20 บาท ต่อคนต่อวัน

การจัดทำาสื่อการเรียนการสอน 1,700 บาท ต่อคนต่อปี

ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 50,000 บาท ต่อโรงเรียนต่อปี

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000 บาท ต่อโรงเรียนต่อปี

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำาหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด มาใช้ในสถานศึกษาอย่าง

แพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multi-
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ple Intelligence) หรือ ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Constructivism) โดยหลักการจัดการเรียนการสอน  แบบ  

Brain  Based  Learning คือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำาองค์ความ

รู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีหลายแนวคิด เช่น แนวคิดวิถีพุทธ แนวคิดนีโอฮิวแมน

นิสต์ แนวคิดไฮสโคป แนวคิดวอลดอร์ฟ แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย และแนวคิดมอนเตสซอรี เป็นต้น 

 ตัวอย่างโครงการที่นำาหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL (Brain-based Learning) มาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ได้แก่ โครงการลดความเหลื่อมล้ำาด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 

Reducing Inequality through Early Childhood Education (RIECE Thailand) ซึ่งนำาหลักสูตรแนวทาง “ไฮสโคป” มาจัด

ทำาแผนการสอนที่มีคุณภาพและมีความละเอียดสูงเพื่อให้ครูสามารถนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเก็บข้อมูล

พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จากการสัมภาษณ์ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง หัวหน้าโครงการฯ ได้ข้อมูลว่า 

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีไฮสโคป เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำาผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย  ด้วยสื่อและกิจกรรม

ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น อีกทั้งยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ประหยัด

ต้นทุน โดยใช้งบประมาณเพียง 5,000 บาทต่อคนต่อปี ทางสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จึงต้องการเสนอแนะ

ให้รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบกระตุ้นกระบวนการคิดของเด็ก

นำามาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยต้องคำานึงถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาที่เด็กได้

รับและงบประมาณที่ใช้เป็นสำาคัญ ยกตัวอย่าง หากนำาต้นแบบมาจาก โครงการลดความเหลื่อมล้ำาด้วยการศึกษาปฐมวัย

ที่มีคุณภาพ Reducing Inequality through Early Childhood Education (RIECE Thailand) ซึ่งนำาหลักสูตรแนวทาง  

“ไฮสโคป” มาจัดทำาแผนการสอนที่มีคุณภาพและมีความละเอียดสูงเพื่อให้ครูสามารถนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ใช้งบประมาณเพียง 5,000 บาทต่อคนต่อปี จะใช้งบประมาณรวมคิดเป็น 15,306,535,000 บาทต่อปี เป็นต้น

 สำานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ได้สรุปองค์ประกอบสำาคัญของการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละท้องถิ่นไว้ 5 ข้อ ดังนี้

1. ระบบการบริหารจัดการ ผู้บริหารหรือผู้นำาชุมชนจะต้องเข้าใจและเห็นความสำาคัญของเรื่องพัฒนาการเด็ก 

   เพื่อการวางกลไกให้คนในชุมชนเห็นความสำาคัญต่อไป

2. ระบบการเรียนรู้

     2.1 ครู ต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้รับการสร้างเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม

     2.2 แหล่งเรียนรู้ กิจกรรม และสิ่งแวดล้อม ที่จัดให้กับเด็กต้องมีความปลอดภัยและสร้างเสริมพัฒนาการ

3. ระบบคัดกรองเรื่องสุขภาพ มีระบบคัดกรองสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเบื้องต้น รวมถึงเรื่องความ       

   ปลอดภัยและโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก

4. การทำางานกับผู้ปกครองและครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 

5.  กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนานโยบายสาธารณะของตำาบล ในการตั้งเป้าดูแลเด็กในชุมชน  

     ผู้บริหารหรือผู้นำาชุมชนต้องสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เห็นความสำาคัญต่อการสร้างเสริมและ 

    พัฒนาเด็กปฐมวัย 

         นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทยยังขาดการประกันคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กในช่วงอายุ 0-2 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่

สำาคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรเพิ่มการให้ความรู้กับพ่อแม่
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ในเรื่องพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธีให้มากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถาน

ประกอบการอีกมาก ส่งผลให้พ่อแม่ที่ต้องทำางานไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรในเวลางานได้ ต้องส่งบุตรกลับภูมิลำาเนาและไม่ได้

เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง

สรุปบท : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำานวน 21,036 แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของ

องค์การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผลการประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 21,036 แห่งทั่วประเทศ 

โดยสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการประเมินอยู่

ในระดับดีมากและระดับดี รวมกันเพียงร้อยละ 40.43 โดยพบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

ร้อยละ 48.79 ระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 8.96 และระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1.80 สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ เรื่อง

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80 เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาการ

ศึกษาควรให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่สำาคัญต่อการจัดการคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังพบว่าหลายหน่วยงานได้มีการกำาหนดมาตรฐานในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมา ซึ่งมีความสอดคล้อง

กัน แต่ใช้ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ทำาให้ประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกลางในการประเมินคุณภาพและการให้การ

ศึกษาแก่เด็กปฐมวัย หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก ควรทำาการจัดเก็บข้อมูลดิบที่สำาคัญมาแยกวิเคราะห์

เพื่อสรุปผลต่อ เช่น จำานวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน จำานวนห้องเรียนที่มีสัดส่วนของครูต่อนักเรียนในห้องที่เหมาะสม 

จำานวนครูที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านปฐมวัยโดยตรง การสนับสนุนให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการอบรมด้านการพัฒนา

เด็กปฐมวัยเป็นประจำาทุกปี เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นตัวชี้วัดและเป็นสถิติที่สำาคัญยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของเด็ก

ปฐมวัยในประเทศไทย          

 ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทย ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณที่แก้

ปัญหาของการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากขึ้น

 ในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาของเด็กปฐมวัย รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรประยุกต์การ

จัดการเรียนการสอนแบบกระตุ้นกระบวนการคิดของเด็ก นำามาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทยให้มากขึ้น โดย

ต้องคำานึงถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาที่เด็กได้รับและงบประมาณที่ใช้เป็นสำาคัญ ยกตัวอย่าง หากนำาต้นแบบ

มาจาก โครงการลดความเหลื่อมล้ำาด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ Reducing Inequality through Early Childhood 

Education (RIECE Thailand) ซึ่งนำาหลักสูตรแนวทาง “ไฮสโคป” มาจัดทำาแผนการสอนที่มีคุณภาพและมีความละเอียด

สูงเพื่อให้ครูสามารถนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณเพียง 5,000 บาทต่อคนต่อปี จะใช้งบประมาณรวมคิด

เป็น 15,306,535,000 บาทต่อปี เป็นต้น

 ประเทศไทยยังขาดการประกันคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กในช่วงอายุ 0-2 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สำาคัญต่อการเสริม

สร้างพัฒนาการของเด็ก รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรเพิ่มการให้ความรู้กับพ่อแม่ในเรื่องพัฒนาการ
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เด็กและการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธีให้มากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการอีก

มาก ส่งผลให้พ่อแม่ที่ต้องทำางานไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรในเวลางานได้ ต้องส่งบุตรกลับภูมิลำาเนาและไม่ได้เลี้ยงดูบุตรด้วย

ตนเอง

บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์      

 

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรทำาการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นความ

สำาคัญของการมาฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ และการได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้งตาม

เกณฑ์

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรวางเป้าหมายและดำาเนินการลดจำานวนแม่วัยใสใน

ประเทศไทย

ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

ภาวะทุพโภชนาการ

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันวางแผนแก้ปัญหา จัดการและดูแลการส่งเสริมภาวะ 

โภชนาการ ตลอดจนการควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยในประเทศ 

ไทยเติบโตอย่างแข็งแรง

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชน

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรควบคุมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดของธุรกิจ

นมผสม 

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลให้

ครอบคลุมทุกแห่ง

ไอโอดีน - คุณภาพเกลือบริโภค

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้องมีการกำากับดูแลเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคอย่างต่อเนื่อง
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ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ห่างไกล และกลุ่มผู้ประกอบการเกลือที่ไม่จดทะเบียน

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรผลักดันเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน (นำา้

ปลา และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง นำา้เกลือปรุงอาหาร) ให้มากขึ้น ทำาการสำารวจ

คุณภาพให้บ่อยครั้งขึ้น จาก 1 ครั้งต่อปี ในปัจจุบัน เป็น 2 ครั้งต่อปี

ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 

-  สนับสนุนการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็ก รวมถึงวิธีการดูแล สร้างเสริม และกระตุ้น

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำาคู่มือและทำาการ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

-  สนับสนุนการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และส่งเสริมการทำา

จิตบำาบัดครอบครัว (Family Therapy)

 

นโยบายของรัฐบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage - UC)

-  สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรจะต้องทำาการประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึนเพื่อให้ประชาชนและผู้ให้

บริการมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง

ทั่วถึงมากขึ้น

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร 

- ทางสถาบัน FIT ขอเสนอให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-6 ปี จำานวน 600 บาทต่อคนต่อเดือน

แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยคือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 15,000 บาท ซึ่งหากผู้ปกครองของเด็กนั้นไม่ได้อยู่ใน

ประกันสังคมจะได้รับ 600 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน แต่หากผู้ปกครองของเด็กนั้นอยู่ในประกันสังคมจะได้รับ 

200 บาท ต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 4.8 พันล้านบาท ซึ่งคิด

เป็นเพียงร้อยละ 0.18 ของงบประมาณปี พ.ศ. 2559

-  หากรัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพออาจทำาการลดประมาณลงโดยให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแก่

ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ำากว่า 10,000 บาทแทน ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 

3.3 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.12 ของงบประมาณปี พ.ศ. 2559
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สิทธิ์ลาคลอด

-  ทางสถาบัน FIT จึงขอเสนอแนวทางให้เพิ่มสิทธิลาคลอดคงเดิมคือ 90 วัน แต่ให้เพิ่มสิทธิลาหยุดติดต่อกันกับ

ลาคลอดเพื่อดูแลครอบครัวอีก 90 วัน หรืออีกราว 12 สัปดาห์ หรือราว 3 เดือนนั่นเอง  โดยการลาหยุดเพื่อ

ดูแลครอบครัวที่เพิ่มขึ้นมานั้นควรได้รับเงินด้วย เพื่อให้แม่ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ว่าจะหายไปหรือไม่เพียงพอ

ต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลาหยุด โดยให้ประกันสังคมจ่ายค่าจ้างเดือนที่ 2 จากเดิม 3,750 บาท เป็น 

7,500 บาท และเดือนที่ 3 จ่ายจากเดิม 7,500 บาทเป็นจ่ายเต็มจำานวนแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และให้ประกัน

สังคมจ่ายค่าจ้างเดือนที่ 4-6 เต็มจำานวนแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งแนวทางนี้จะทำาให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ

อยู่ราว 1.9 หมื่นล้านบาท (ทางเลือกที่ 1)

ทางเลือก ผู้จ่ายเงิน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6

1 นายจ้าง จ่ายเงินเดือน

เต็มจำานวน

จ่ายเงินเดือน

ครึ่งหนึ่ง

- - - -

กองทุน 

ประกันสังคม

- สูงสุด 7,500 

บาท

สูงสุด 

15,000บาท

- - -

การศึกษาของเด็กปฐมวัย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-  รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรกำาหนดมาตรฐานกลางในการประเมินคุณภาพและการให้ 

การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน 

- สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก ควรทำาการจัดเก็บข้อมูลดิบที่สำาคัญมาแยกวิเคราะห์เพื่อสรุปผลต่อ เช่น จำานวนนักเรียน

ต่อหนึ่งห้องเรียน จำานวนห้องเรียนที่มีสัดส่วนของครูต่อนักเรียนในห้องที่เหมาะสม จำานวนครูที่ไม่ได้จบ 

การศึกษาทางด้านปฐมวัยโดยตรง การสนับสนุนให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เป็นประจำาทุกปี เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นตัวชี้วัดและเป็นสถิติที่สำาคัญยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของเด็ก

ปฐมวัยในประเทศไทย  

-   รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรจะเร่งดำาเนินการให้ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจบ 

การศึกษาทางด้านปฐมวัยโดยตรงทั้งหมด หรือควรมีกระบวนการอบรมด้านพัฒนาการเด็กและการจัดการเรียน

การสอนให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้อันจะนำาไปสู่การดูแลเด็ก

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น          

- ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทย ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรร 

งบประมาณที่แก้ปัญหาของการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากขึ้น
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- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบกระตุ้นกระบวนการ

คิดของเด็ก นำามาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยต้องคำานึงถึงประสิทธิภาพและคุณภาพ

การศึกษาที่เด็กได้รับและงบประมาณที่ใช้เป็นสำาคัญ ยกตัวอย่าง หากนำาต้นแบบมาจาก โครงการลดความ

เหลื่อมล้ำาด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ Reducing Inequality through Early Childhood Education 

(RIECE Thailand) ซึ่งนำาหลักสูตรแนวทาง “ไฮสโคป” มาจัดทำาแผนการสอนที่มีคุณภาพและมีความละเอียดสูง

เพื่อให้ครูสามารถนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณเพียง 5,000 บาทต่อคนต่อปี จะใช้งบประมาณ

รวมคิดเป็น 15,306,535,000 บาทต่อปี เป็นต้น 

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรเพิ่มการให้ความรู้กับพ่อแม่ในเรื่องพัฒนาการเด็กและการ

เลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธีให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงดูเด็กในช่วงอายุ 0-2 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สำาคัญต่อการเสริม

สร้างพัฒนาการของเด็ก

- รัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพในสถานประกอบ

การเพิ่มมากขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : การคำานวณอัตราวันลาคลอดเฉลี่ย

 อัตราวันลาคลอดคิดจากอัตราเฉลี่ยของวันลาคลอดประเทศใน OECD จำานวน 26 ประเทศ จากตารางที่ 4 โดย

ไม่นับประเทศที่มีวันลาคลอดมากหรือน้อยจนผิดปกติ (Outlier) ซึ่งก็คือ ประเทศออสเตรเลีย กรีซ โปรตุเกส สโลวาเกีย 

สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยอัตราวันลาคลอดเฉลี่ยที่ได้คือ 16.8 สัปดาห์ ซึ่งเพิ่มจากปัจจุบันมาอีก 

4.8 สัปดาห์ 

 ทำานองเดียวกันกับการคิดอัตราวันลาเพื่อการเลี้ยงดูบุตร คิดจากอัตราเฉลี่ยวันลาเพื่อการเลี้ยงดูบุตรของประเทศ 

ใน OECD จำานวน 18 ประเทศ โดยไม่นับประเทศที่มีวันลาคลอดมากหรือน้อยจนผิดปกติ (Outlier) ซึ่งก็คือ ประเทศ

สาธารณรัฐเช็ค เอสโตเนีย ฟินแลนด์ กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิสราเอล เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สโล

วาเกีย สเปน สวิสเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยอัตราวันลาเพื่อการเลี้ยงดูบุตรเฉลี่ยที่ได้คือ 

30.5 สัปดาห์นั่นเอง
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ภาคผนวก ข : ตารางเปรียบเทียบอัตราผลประโยชน์สำาหรับบุตรใน 8 ประเทศ

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบอัตราผลประโยชน์สำาหรับบุตรใน 8 ประเทศ

ประเทศ ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ อัตราผลประโยชน์รายเดือน

สำาหรับบุตร(หน่วย: บาท)

อายุบุตรที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์

1. อังกฤษ (Child Allow-

ance)

บุตรคนโตหรือบุตรคนเดียว 4,150.08 อายุ 0-16 ปี แต่สามารถ

ขยายระยะเวลาออกไปอีก

ได้ 20 สัปดาห์ หากบุตรยัง

ศึกษาหรือฝึกงานอยู่

บุตรคนต่อ ๆ ไป 2,746.67 (ต่อเด็ก 1 คน)

2. ลักแซมเบิร์ก (Family Al-

lowance)

บุตรคนเดียว 7,241.07 อายุ 0-18 ปี แต่สามารถ

ขยายระยะเวลาไปได้ถึง 27 

ปี ในกรณีที่บุตรยังศึกษาอยู่

บุตร 2 คน 8,597.21 (ต่อเด็ก 1 คน)

บุตร 3 คน 10,439.86 (ต่อเด็ก 1 คน)

บุตร 4 คน 11,357.87 (ต่อเด็ก 1 คน)

บุตร 5 คน 11,910.32 (ต่อเด็ก 1 คน)

นอกจากนี้ยังได้รับเงินตามช่วงอายุของบุตรเพิ่มอีกด้วย

โดยได้รับดังอัตราต่อไปนี้

บุตรอายุ 6-11 ปี 630.86 (ต่อเด็ก 1 คน)

บุตรอายุมากกว่า 12 ปี แต่

ไม่เกิน 18 ปี และสามารถ

ขยายระยะเวลาไปได้ถึง 27 

ปี ในกรณีที่บุตรยังศึกษาอยู่ 

1,892.98 (ต่อเด็ก 1 คน)

หากบุตรพิการรุนแรงจะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ 7,241.07 

บาท ต่อเด็ก 1 คน

3. เยอรมัน 

(Family allowances)

บุตรคนเดียว 7,412.74  อายุ 0-18 ปี และขยาย

ระยะเวลาไปถึงอายุไม่เกิน 

25 ปี ในกรณีที่บุตรยัง

ศึกษาอยู่

บุตร 2 คน 7,412.74 (ต่อเด็ก 1 คน)

บุตร 3 คน 7,646.82 (ต่อเด็ก 1 คน)

บุตร 4 คนเป็นต้นไป 8,622.18 (ต่อเด็ก 1 คน)
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ประเทศ ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ อัตราผลประโยชน์รายเดือน

สำาหรับบุตร(หน่วย: บาท)

อายุบุตรที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์

4. แอฟริกาใต้ 

(Child support grant)

บุ ต ร ทุ ก คน ไ ด้ รั บ อั ต ร า

เดียวกัน

350 Rand (ต่อเด็ก 1 คน) อายุ 0-18 ปี

หมายเหตุ: ผู้ปกครองต้อง

มีรายได้ต่ำา คือรายได้ผู้

ปกครองสองคนรวมกันไม่

เกินปีละ 9,6160.68 บาท 

จึ ง จ ะ มี สิ ท ธ์ิ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ

ประโยชน์นี้

5. นอร์เวย์ 

(Child Benefit)

บุตรที่ไม่พิการ อายุ 0-17 ปี 11 เดือน

กรณีบิดามารดาช่วยกัน

เ ลี้ ย ง ดู บุ ต ร ได้ รั บ อั ต ร า

เดียวกัน 

4,080.31 (ต่อเด็ก 1 คน)

กรณีผู้ปกครองเดี่ยวได้รับ

อัตราเดียวกัน

8,160.61 (ต่อเด็ก 1 คน)

บุตรที่พิการ

กรณีบิดามารดาช่วยกัน

เ ลี้ ย ง ดู บุ ต ร ได้ รั บ อั ต ร า

เดียวกัน

6,856.60 (ต่อเด็ก 1 คน)

กรณีผู้ปกครองเดี่ยวได้รับ

อัตราเดียวกัน

10,936.90 (ต่อเด็ก 1 คน)

6. ไทย 

(เงินกรณีสงเคราะห์บุตร)

บุ ต ร ทุ ก คน ไ ด้ รั บ อั ต ร า

เดียวกัน

400 บาท (ต่อเด็ก 1 คน) อายุ 0-6 ปี

หมายเหตุ: เฉพาะบุตรชอบ

ด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตร

บุญธรรมหรือบุตรซึ่ งยก

ให้ เป็นบุตรบุญธรรมของ

บุคคลอื่น
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ประเทศ ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ อัตราผลประโยชน์รายเดือน

สำาหรับบุตร(หน่วย: บาท)

อายุบุตรที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์

7. ญี่ปุ่น 

(Child Allowance)

บุคคลมีรายได้ต่ำากว่าที่รัฐบาลกำาหนด อายุ 0 - จบมัธยมต้น

หมายเหตุ: รายได้ที่รัฐบาล

กำาหนด คือ 9.6 ล้านเยน 

หรือ 2,992,848 บาท ตาม

กฎหมายกำ าหนดตั้ ง แต่

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012

ต่ำากว่า 3 ปี 4676.33 (ต่อเด็ก 1 คน)

ตั้งแต่ 3 ปี จนถึงก่อนเข้า

เรียนชั้นประถม (สำาหรับลูก

คนแรกและคนที่ 2)

3,117.55 (ต่อเด็ก 1 คน)

ตั้งแต่ 3 ปี จนถึงก่อนเข้า

เรียนชั้นประถม (สำาหรับลูก

คนที่ 3 และคนถัด ๆ ไป)

4676.33 (ต่อเด็ก 1 คน)

ตั้ ง แต่ เ ข้ าประถมจนถึ ง

มัธยมต้น (Junior High 

School)

3,117.55 (ต่อเด็ก 1 คน)

บุคคลมีรายได้เกินกว่าที่รัฐบาลกำาหนด 

บุ ต ร ทุ ก คน ไ ด้ รั บ อั ต ร า

เดียวกัน ตั้งแต่ 3 ปี จนจบ

มัธยมต้น

1,558.78 (ต่อเด็ก 1 คน)

8. สหรัฐอเมริกา ไม่มีกฎหมายกลางรองรับ

แต่บางรัฐมีกฎหมายช่วย

เหลือบุตร

ไม่มีกฎหมายกลางรองรับ

แต่บางรัฐมีกฎหมายช่วย

เหลือบุตร

ไม่มี

ภาคผนวก ค: โปรแกรม Guarantee Minimum Income ของประเทศต่าง ๆ 

1. ประเทศอังกฤษ

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 

1. อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

2. ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยกว่า GBP 16,000 (801,947.20 บาท) ในบัญชีธนาคาร 

3. ทำางานน้อยกว่า 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และหากมีคู่ครอง คู่ครองต้องทำางานน้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

4. อาศัยอยู่ในอังกฤษ สก็อตแลนด์ หรือเวลล์
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ตารางที่ 14 เงินช่วยเหลือกรณี Guaranteed Minimum Income (Income Support) รายเดือนในประเทศอังกฤษ

 

สกุลเงิน GBP สกุลเงินบาท

ผู้ใหญ่คนเดียว อายุ 16 - 24 ปี 231.6 11,608.19

ผู้ใหญ่คนเดียว อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป 292.4 14,655.59

ผู้ปกครองเดี่ยว อายุ 16-17 ปี 231.6 11608.19

ผู้ปกครองเดี่ยว อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 292.4 14655.59

คู่สมรส อายุต่ำากว่า 18 231.6 11,608.19

คู่สมรส อายุต่ำากว่า 18 และเป็น 

Higher Rate*
350 17,542.60

คู่สมรส คนหนึ่งอายุต่ำากว่า 18 ปี อีก

คนอายุ 18 - 24 ปี 
231.6 11,608.19

คู่สมรส คนหนึ่งอายุต่ำากว่า 18 ปี อีก

คนอายุมากกว่า 25 ปี
292.4 14,655.59

คู่สมรส คนหนึ่งอายุต่ำากว่า 18 ปี อีก

คน Higher Rate*
459.4 23,025.91

คู่สมรส ทั้งคู่อายุมากกว่า 18 ปี 459.4 23,025.91

หมายเหตุ: 

1. *Higher Rate คือ บุคคลที่ต้องเลี้ยงดูบุตร หรือ หนึ่งในคู่สมรสต้องมี 1 ใน 3 เงื่อนไข 1. ได้รับ Employment and 

Support Allowance 2. ได้รับ Income Support 3. Jobseeker’s Allowance

2. รายงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2016 

3. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 โดย 1 GBP 

เท่ากับ 50.1217 บาท 

2. ประเทศลักแซมเบิร์ก

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 

1. อายุมากกว่า 25 ปี แต่ต่ำากว่า 60 ปี ยกเว้นคนที่ไม่สามารถทำางานได้ หรือ บุคคลที่ต้องเลี้ยงดูบุตร หรือ 

บุคคลที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ

2. เป็นคนชาติใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในประเทศลักแซมเบิร์กมาไม่น้อยกว่า 5 ปีในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

3. ไม่อยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพของ International Arrestee Drug Abuse Monitoring (I-ADAM) นั่นคือ ฟื้นฟูจาก

ยาเสพติด 

4. ยังอยู่ในตลาดแรงงาน ยกเว้นได้รับการยกเว้นจาก Service national d’action sociale (SNAS)
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ตารางที่ 15 เงินช่วยเหลือรายเดือนกรณี Guaranteed Minimum Income (Revenu Minimum Garanti, RMG) ใน

ประเทศลักแซมเบิร์ก 

สกุลเงินยูโร สกุลเงินบาท

ผู้ใหญ่คนเดียว 1,348.18 52,598.43

ผู้ใหญ่สองคนอยู่ร่วมกัน ไม่มีบุตร 2,022.27 78,897.65

ผู้ใหญ่สองคนอยู่ร่วมกัน และ บุตร 1 คน 2,144.82 83,678.87

ผู้ใหญ่สองคนอยู่ร่วมกัน และ บุตร 2 คน 2,267.39 88,460.47

ผู้ใหญ่สองคนอยู่ร่วมกัน และ บุตร 3 คน 2,389.93 93,241.68

ผู้ปกครองเดี่ยว และ บุตร 1 คน 1,470.74 57,380.04

ผู้ปกครองเดี่ยว และ บุตร 2 คน 1,593.29 62,161.25

หมายเหตุ: 

1. รายงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2015 

2. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 โดย 1 EUR 

เท่ากับ 39.0144 บาท 

3. จำานวนเงินช่วยเหลือรวมทุกกรณีสูงสุดที่จะได้รับต่อปีต่อครัวเรือนมีดังต่อไปนี้

สกุลเงินยูโร สกุลเงินบาท

3.1 ผู้ใหญ่คนเดียว 23,162.08 903,654.65

3.2 คนที่ 2 ได้รับเพิ่มอีกจากข้อ 3.1 อีก 11,581.04 451,827.33

3.3 ตั้งแต่คนที่ 3 เป็นต้นไป ได้รับเพิ่ม

อีกจากข้อ 3.1 และ 3.2 อีก
6,948.62 271,096.24

3. ประเทศเยอรมัน

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 

 ในประเทศเยอรมันจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ำา 2 แบบ คือ “Needs-based pension supplement” 

กับ “Basic security benefits for jobseekers” 

Needs-based pension supplement 

 Needs-based pension supplement จะเป็นเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้กับผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีความสามารถใน

การทำางานได้ลดลง ซึ่งเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพ โดยเงื่อนไขของบุคคลที่มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือมีดังต่อไปนี้

 1. บุคคลเหล่านั้นต้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือจากบุคคล
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อื่น ๆ ได้แล้ว และ

2. บุคคลเหล่านี้จะต้องไม่สามารถทำางานเต็มเวลา หรือทำางานพิเศษ (Part time) หรือมีอายุเกินกว่าที่กฎหมาย

ระบุ 

3. หากเป็นผู้สูงอายุต้องมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 

4. หากเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการทำางานได้ลดลงถาวรต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

5.  มีสัญชาติเยอรมัน หรือสัญชาติอื่นตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือผู้ที่เข้าข่ายกรณีพิเศษ อาทิ ผู้ลี้ภัย

ทางการเงิน หรือสัญชาติอื่น ๆ (แต่จะได้รับผลประโยชน์จำากัด และเป็นไปตามที่กฏหมายกำาหนด)

Basic security benefits for jobseekers

 Basic security benefits for jobseekers จะเป็นเงินช่วยเหลือสำาหรับผู้ที่กำาลังหางานทำา โดยเงื่อนไขของบุคคล

ที่มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือมีดังต่อไปนี้

1. บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ยังมีความสามารถในการทำางานได้ตามปกติ และ

2. สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่ของรับเงินช่วยเหลือนี้ และ

3. อยู่ในประเทศเยอรมัน และ

4. บุคคลที่ขอรับเงินช่วยเหลือนี้จะต้องมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณี Unemployment Benefit II ด้วย 

5. มีอายุตั้งแต่ 15 ถึงก่อนครบ 65 ปี

ตารางที่ 16 เงินช่วยเหลือกรณี Guaranteed Minimum Income (Sozialhilfe) รายเดือนในประเทศเยอรมัน

เงื่อนไข สกุลเงินยูโร สกุลเงินบาท

ผู้ใหญ่ที่อยู่คนเดียว และอยู่บ้านคน

เดียว
404 15,761.82

ผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกัน 

(ต่อคน)
364 14,201.24

อายุอื่น ๆ ที่กฎหมายกำาหนด และอยู่

ในบ้านเดียวกัน (ต่อคน)
324 12,640.67

เด็กอายุ 14 ถึง 18 ปี (ต่อคน) 306 11,938.41

เด็กอายุ 6 ถึงก่อนอายุ 14 ปี (ต่อคน) 270 10,533.89

เด็กอายุต่ำาว่า 6 ปี 237 9,246.41

หมายเหตุ: 

1. ตัวเลขในตารางนี้เป็นรายงานของวันที่ 1 มกราคม 2016 

2. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 โดย 1 EUR 

เท่ากับ 39.0144 บาท
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4. ประเทศนอร์เวย์

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ

1. เป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขของ Lov om sosiale tjenester I arbeids ogvelferdsforvaltningen (Act on social 

services in the Labour and Welfare Administration)*

2. เป็นผู้มีได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศนอร์เวย์ถาวร 

3. บุคคลนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

4. บุคคลนั้นจะต้องไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ นั่นคือจะได้รับเงินช่วยเหลือก็ต่อไม่สามารถหางานทำาได้ ใช้เงิน

ออมส่วนบุคคลหมดไป หรือไม่สามารถขอรับ หรือไม่มีวิธีการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ ได้

จำานวนเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 Norwegian Labour and Welfare Administrative ส่วนกลางจะเป็นผู้ประเมินจำานวนเงินช่วยเหลือไว้คร่าว ๆ 

โดยคิดจากค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเดินทางโดยรถสาธารณะ ค่ารักษาฟัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จำาเป็น โดยการประเมินนี้

จะจัดทำาขึ้นทุกปี ดังนั้นตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี แต่บุคคลจะได้รับเงินจำานวนช่วยเหลือเป็นจำานวนเท่าไร

นั้นจะถูกประเมินโดย Labour and Welfare Administrative office ส่วนท้องถิ่น โดยแต่ละคนจะได้รับเงินช่วยเหลือใน

จำานวนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจำาเป็นของแต่ละคน 

ตารางที่ 17 แนวทางประเมินเงินช่วยเหลือในปี 2016 รายเดือนในประเทศนอร์เวย์

เงื่อนไข สกุลเงิน NOK สกุลเงินบาท

ผู้ใหญ่ที่อยู่คนเดียว 5,850 24,608.03

ผู้ใหญ่ที่แต่งงานแล้ว หรืออยู่ด้วยกัน 

(ต่อสองคน)
9,750 41,013.38

อายุอื่น ๆ ที่กฎหมายกำาหนด และอยู่

ในบ้านเดียวกัน (ต่อคน)
4,850 20,401.53

เด็กอายุ 0-5 ปี 2,250 9,464.63

เด็กอายุ 6-10 ปี 2,950 12,409.18

เด็กอายุ 11-17 ปี 3,800 15,984.7

หมายเหตุ: 

1. ตัวเลขในตารางนี้เป็นรายงานของวันที่ 1 มกราคม 2016 

2. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 โดย 1 NOK 

เท่ากับ 4.2065 บาท
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5. ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ

1. อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือ ตาบอด หรือ ทุพพลภาพ 

2. มีรายได้และทรัพย์สินที่จำากัด (ข้อมูลปี 2016 SSI ระบุให้ผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินจำากัด คือผู้ที่มีรายได้น้อย

กว่า $2,000 ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่อยู่คนเดียวหรือเป็นเด็ก หรือ $3,000 ในกรณีอยู่เป็นคู่)

3. ต้องมีสัญชาติอเมริกา หรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุ

4. ต้องไม่ออกนอกประเทศติดต่อกันอย่างน้อย 30 วันต่อปี หรือ ไม่อยู่ในประเทศทั้งปี 

5. ไม่จำาคุก หรืออยู่ในโรงพยาบาลที่รัฐออกเงินช่วยเหลือให้

6. มีสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ ในสวัสดิการของรัฐประเภทเงินสด อาทิ ประกันสังคม เงินบำานาญ

ตารางที่ 18 เงินช่วยเหลือกรณี Supplemental Security Income รายเดือนในประเทศสหรัฐอเมริกา

เงื่อนไข สกุลเงิน USD สกุลเงินบาท

ผู้ใหญ่ที่อยู่คนเดียว 744 26,145.65

ผู้ใหญ่ที่แต่งงานแล้ว หรืออยู่ด้วยกัน 

(ต่อสองคน)
1,100 38,656.20

หมายเหตุ: 

1. ตัวเลขในตารางนี้เป็นรายงานของปี 2016 

2. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 โดย 1 USD 

เท่ากับ 35.142 บาท

ภาคผนวก ง: จำานวนเด็กในแต่ละช่วงอายุ 0 - 18 ปี

ตารางที่ 19 จำานวนเด็กในแต่ละช่วงอายุ 0 - 18 ปี

อายุ จำานวนเด็ก (คน)

0 650,332

1 717,735

2 737,652

3 793,209

4 778,024

5 752,422

6 774,455
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7 779,732

8 797,233

9 790,209

10 800,849

11 810,591

12 787,947

13 791,893

14 795,114

15 838,989

16 837,203

17 894,639

18 968,202

รวม 15,096,430

ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน ธันวาคม 2558

ภาคผนวก จ : จำานวนเด็กในแต่ละช่วงชั้นปีตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางที่ 20 จำานวนเด็กในแต่ละช่วงชั้นปีตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นปี จำานวนเด็ก (คน)

ก่อนอนุบาล 30,328

อนุบาล 1 284,185

อนุบาล 2 722,648

อนุบาล 3 706,549

ประถม 1 820,498

ประถม 2 810,968

ประถม 3 807,590

ประถม 4 811,480

ประถม 5 818,767

ประถม 6 806,612

มัธยม 1 802,672

มัธยม 2 770,731

มัธยม 3 771,459
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มัธยม 4 705,855

มัธยม 5 623,915

มัธยม 6 688,534

รวม 10,982,791

ที่มา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

ภาคผนวก : ฉ 

รายได้และรายจ่ายเพื่อการดำารงชีพในประเทศไทย

 จากข้อมูลใน www.numbeo.com ได้ระบุถึงรายได้เฉลี่ยและค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีพในประเทศไทย จาก

ข้อมูลพบว่าประชากรได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยเดือนละ 14,349.79 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย 11,654.15 บาท นอกจาก

นี้เรายังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประเมินถึงค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีรายได้ต่ำาได้อีกด้วย โดยเราคาดว่าเงินเดือนขั้นต่ำาตาม

กฎหมายแรงงานอยู่ที่วันละ 300 บาท และ โดยสมมติให้คนงานจะทำางานเดือนละ 22 วัน และ 26 วัน ทำาให้รายได้ตกอยู่ที่

เดือนละ 6,600 บาท และ 7,800 บาท ตามลำาดับ และค่าใช้จ่ายที่ต่ำาที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จากประเมินจากข้อมูลใน website 

จะอยู่ที่ 7,069 บาท และ 7,229 บาท ตามลำาดับ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ได้เงินจากแรงงานขั้นต่ำาในกรณีที่ทำางาน 22 วันจะ

ไม่สามารถดำารงชีพได้เพียงพอในแต่ละเดือน และจะต้องเกิดการกู้หนี้ยืมสินเพื่อใช้จ่ายในแต่ละเดือน  และผู้ที่ได้เงินจาก

แรงงานขั้นต่ำาในกรณีที่ทำางาน 26 วันจะมีเงินเหลือเพียง 571 บาทเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายที่จำามาคำานวณดัง

กล่าวเป็นรายจ่ายสำาหรับคนเดียวเท่านั้น สำาหรับในกรณีที่อยู่ด้วยกันสองคนพบว่าถ้าทั้งคู่ได้เงินจากแรงงานขั้นต่ำาในกรณี

ที่ทำางาน 22 วันจะมีเงินเหลือเพียง 715 บาท และถ้าทั้งคู่ได้เงินจากแรงงานขั้นต่ำาในกรณีที่ทำางาน 26 วันจะมีเงินเหลือ

เพียง 2,795 บาท

ตารางที่ 21 ตารางแจกแจงรายละเอียดของรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (กรณีทำางาน 22 วัน และได้รับค่าจ้างโดย

เฉลี่ยเดือนละ 14,349.79 บาท) และอยู่คนเดียว

รายการ บาท

รายรับ (ต่อเดือน) 

รายได้เฉลี่ยหลังหักภาษี  14,349.79   

รวมรายได้ต่อเดือน  14,349.79  

รายจ่าย (ต่อเดือน)

ค่าเช่าที่พัก    7,016.15

ค่าสาธารณูปโภค (สำาหรับห้องขนาด 28 ตารางเมตร) 708
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ค่าเดินทาง 

- ค่ารถประจำาทาง 1 เที่ยว ราคาเที่ยวละ 20 บาท โดย 1 หนึ่งวันจะเดินทาง 2 ครั้ง 

(วันละ 40 บาท)

- สมมติให้ ทำางาน 22 วันต่อเดือน    880

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- อาหารมื้อละ 30 บาท

- นำา้ดื่มขวดละ 7 บาท

- รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ รวม 111 บาท

- สมมติให้ 1 เดือนมี 30 วัน  3,330

รวมรายจ่ายต่อเดือน 11,934.15

รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)   2,415.64

ตารางที่ 22 ตารางแจกแจงรายละเอียดของรายได้และรายจ่ายขั้นต่ำาต่อเดือน (กรณีทำางาน 22 วัน) และอยู่คนเดียว

รายการ บาท

รายรับ (ต่อเดือน) 

รายได้ขั้นต่ำาหลังหักภาษี 

- ตามกฎหมายแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำาต่อวัน คือ วันละ 300 บาท

- สมมติให้ ทำางาน 22 วันต่อเดือน 6,600

รวมรายได้ต่อเดือน  6,600

รายจ่าย (ต่อเดือน)

ค่าเช่าที่พัก 4,000

ค่าสาธารณูปโภค (สำาหรับห้องขนาด 28 ตารางเมตร) 389

ค่าเดินทาง 

- ค่ารถประจำาทาง 1 เที่ยว ราคาเที่ยวละ 20 บาท โดย 1 วันเดือนทาง 2 ครั้ง  

(วันละ 40 บาท)

- สมมติให้ ทำางาน 22 วันต่อเดือน  880

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- อาหารมื้อละ 15 บาท

- นำา้ดื่มขวดละ 5 บาท

- รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ รวม 60 บาท

- สมมติให้ 1 เดือนมี 30 วัน  1,800
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รวมรายจ่ายต่อเดือน  7,069

รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) -469

ตารางที่ 23 ตารางแจกแจงรายละเอียดของรายได้และรายจ่ายขั้นต่ำาต่อเดือน (กรณีทำางาน 22 วัน) และมีคู่สมรส

รายการ บาท

รายรับ (ต่อเดือน) 

รายได้ขั้นต่ำาหลังหักภาษี 

- ตามกฎหมายแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำาต่อวัน คือ วันละ 300 บาท

- สมมติให้ ทำางาน 22 วันต่อเดือน 13,200

รวมรายได้ต่อเดือน 13,200

รายจ่าย (ต่อเดือน)

ค่าเช่าที่พัก 6,500

ค่าสาธารณูปโภค (สำาหรับห้องขนาด 45 ตารางเมตร)  625

ค่าเดินทาง 

- ค่ารถประจำาทาง 1 เที่ยว ราคาเที่ยวละ 20 บาท โดย 1 วันเดือนทาง 2 ครั้ง  

(วันละ 40 บาท)

- สมมติให้ ทำางาน 22 วันต่อเดือน

- ทำางานทั้งสองคน  1,760

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- อาหารมื้อละ 15 บาท

- นำา้ดื่มขวดละ 5 บาท

- รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ รวม 60 บาท 

- สมมติให้ 1 เดือนมี 30 วัน

- ทำางานทั้งสองคน 3,600

รวมรายจ่ายต่อเดือน 12,485

รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) 715
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ตารางที่ 24 ตารางแจกแจงรายละเอียดของรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (กรณีทำางาน 26 วัน และได้รับค่าจ้างโดย

เฉลี่ยเดือนละ 14,349.79 บาท) และอยู่คนเดียว

รายการ บาท

รายรับ (ต่อเดือน) 

รายได้เฉลี่ยหลังหักภาษี  14,349.79   

รวมรายได้ต่อเดือน  14,349.79   

รายจ่าย (ต่อเดือน)

ค่าเช่าที่พัก  7,016.15

ค่าสาธารณูปโภค (สำาหรับห้องขนาด 28 ตารางเมตร)  708

ค่าเดินทาง 

- ค่ารถประจำาทาง 1 เที่ยว ราคาเที่ยวละ 20 บาท โดย 1 หนึ่งวันจะเดินทาง 2 ครั้ง 

(วันละ 40 บาท)

- ทำางานทั้งสองคน 

- สมมติให้ ทำางาน 26 วันต่อเดือน 1,040 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- อาหารมื้อละ 30 บาท

- นำา้ดื่มขวดละ 7 บาท

- รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ รวม 111 บาท 

- สมมติให้ 1 เดือนมี 30 วัน  3,330

รวมรายจ่ายต่อเดือน  12,094.15

รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)  2,255.64

 

ตารางที่ 25 ตารางแจกแจงรายละเอียดของรายได้และรายจ่ายขั้นต่ำาต่อเดือน (กรณีทำางาน 26 วัน) และอยู่คนเดียว

รายการ บาท

รายรับ (ต่อเดือน) 

รายได้ขั้นต่ำาหลังหักภาษี 

- ตามกฎหมายแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำาต่อวัน คือ วันละ 300 บาท

- สมมติให้ ทำางาน 26 วันต่อเดือน 7,800

รวมรายได้ต่อเดือน  7,800

รายจ่าย (ต่อเดือน)
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ค่าเช่าที่พัก 4,000

ค่าสาธารณูปโภค (สำาหรับห้องขนาด 28 ตารางเมตร) 389

ค่าเดินทาง 

- ค่ารถประจำาทาง 1 เที่ยว ราคาเที่ยวละ 20 บาท โดย 1 วันเดือนทาง 2 ครั้ง  

(วันละ 40 บาท)

- สมมติให้ ทำางาน 26 วันต่อเดือน  1,040

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- อาหารมื้อละ 15 บาท

- นำา้ดื่มขวดละ 5 บาท

- รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ รวม 60 บาท

- สมมติให้ 1 เดือนมี 30 วัน  1,800

รวมรายจ่ายต่อเดือน  7,229

รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) 571

ตารางที่ 26 ตารางแจกแจงรายละเอียดของรายได้และรายจ่ายขั้นต่ำาต่อเดือน (กรณีทำางาน 26 วัน) และอยู่สองคน

รายการ บาท

รายรับ (ต่อเดือน) 

รายได้ขั้นต่ำาหลังหักภาษี 

- ตามกฎหมายแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำาต่อวัน คือ วันละ 300 บาท

- ทำางานทั้งสองคน 

- สมมติให้ ทำางาน 26 วันต่อเดือน 15,600

รวมรายได้ต่อเดือน  15,600

รายจ่าย (ต่อเดือน)

ค่าเช่าที่พัก  6,500

ค่าสาธารณูปโภค (สำาหรับห้องขนาด 45 ตารางเมตร) 625

ค่าเดินทาง

- ค่ารถประจำาทาง 1 เที่ยว ราคาเที่ยวละ 20 บาท โดย 1 วันเดือนทาง 2 ครั้ง  

(วันละ 40 บาท)

- ทำางานทั้งสองคน 

- สมมติให้ ทำางาน 26 วันต่อเดือน 2,080
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ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

- อาหารมื้อละ 15 บาท

- นำา้ดื่มขวดละ 5 บาท

- รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ รวม 60 บาท

- สมมติให้ 1 เดือนมี 30 วัน 

- ทำางานทั้งสองคน 3,600

รวมรายจ่ายต่อเดือน 12,805

รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) 2,795
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ภาคผนวก : ช 

ตารางที่ 27 ตารางเปรียบเทียบการลาคลอดและลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัวของประเทศต่าง ๆ สำาหรับมารดา

           

อันดับ ประเทศ

การลาคลอดที่ยังได้รับเงิน

เดือน

(Paid maternity leave)

การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว

ที่ยังได้รับเงินเดือน

(Paid parental and home 

care leave available to 

mother)

การลาหยุดแบบได้รับค่าจ้าง

สำาหรับมารดา

Total paid leave available 

to mothers

ระยะ

เวลา 

(สัปดาห์)

 (1)

จำานวน

เงินที่จ่าย

โดยเฉลี่ย1 

(%)

(2)

อัตรา

เทียบเท่า

(สัปดาห์)2

(3)

ระยะ

เวลา 

(สัปดาห์)

(4)

จำานวน

เงินที่จ่าย

โดยเฉลี่ย1

(%) 

   (5) 

อัตรา

เทียบเท่า

(สัปดาห์)2

(6)

ระยะ

เวลา 

(สัปดาห์)

 (7) = 

(1) + (4) 

จำานวน

เงินที่จ่าย

โดยเฉลี่ย1 

(%)

(8)

อัตรา

เทียบเท่า

(สัปดาห์)
2

 (9)

1 ออสเตรีย 16.0 100.0 16.0 44.0 80.0 35.2 60.0 85.3 51.2

2 นอร์เวย์ 13.0 98.7 12.8 78.0 41.8 32.6 91.0 50.0 45.5

3 เยอรมัน 14.0 100.0 14.0 44.0 65.0 28.6 58.0 73.4 42.6

4 ญี่ปุ่น 14.0 67.0 9.4 44.0 59.9 26.4 58.0 61.6 35.8

5 แคนนาดา 17.0 48.3 8.2 35.0 54.7 19.1 52.0 52.6 27.3

6 ลักซัมเบิร์ก 16.0 100.0 16.0 26.0 38.8 10.1 42.0 62.1 26.1

7 เกาหลีใต้ 12.9 79.7 10.2 52.0 29.0 15.1 64.9 39.0 25.3

8 สิงคโปร์ 16.0 100.0 16.0 2.0 100.0 2.0 18.0 100.0 18.0

9 เนเธอร์แลนด์ 16.0 100.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16.0 100.0 16.0

10 สหราช

อาณาจักร
39.0 31.3 12.2 0.0 0.0 0.0 39.0 31.3 12.2

11 ไทย 12.0 75.0 9.0 0.0 0.0 0.0 12.0 75.0 9.0

12 สหรัฐอเมริกา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

หมายเหตุ: ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2558       ที่มา: OECD Family Database และกระทรวงแรงงานไทย 
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ภาคผนวก ฌ

ตารางที่ 28 ตารางแสดงสิทธิลาคลอดและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรในประเทศไทย 

จำาแนกตามลักษณะอาชีพ

ลักษณะอาชีพ สิทธิลาคลอด เงินที่ได้รับ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับ

ข้าราชการ การลาคลอดบุตรจะลาใน

วันที่คลอด ก่อน หรือหลัง

วันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่

เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่

เกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุด

ราชการ) โดยไม่ต้องมีใบรับ

รองแพทย์  

สามารถรับเงินเดือนได้ตาม

ปกติ 90 วัน โดยรับจาก

ส่วนราชการ

1. สามีผู้เป็นข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วย

เหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกัน

ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำาการ 

2. สามารถลากิจต่อเน่ืองเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ได้ไม่เกิน 150 วันทำาการ โดยไม่ได้รับ

เงินเดือน

3. เงินช่วยเหลือการคลอดบุตรได้คร้ังละ 

400 บาทโดยไม่รวมค่ารักษาพยาบาลซึ่ง

เบิกแยกเป็นกรณีพิเศษ

4. เงินสวัสดิการสำาหรับบุตรที่ชอบด้วย

กฎหมายเดือนละ 50 บาทต่อบุตร 1 คน

แต่ไม่เกิน 3 คน จนกว่าบุตรจะมีอายุ 18 

ปีบริบูรณ์

พนักงาน

ราชการ

การลาคลอดบุตรจะลาใน

วันที่คลอด ก่อน หรือหลัง

วันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่

เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่

เกิน 90วัน (นับรวมวันหยุด

ราชการ) โดยไม่ต้องมีใบรับ

รองแพทย์ 

 

สามารถรับเงินเดือนได้ตาม

ปกติ โดย 45 วันรับจาก

นายจ้างและ อีก 45 วันรับ

จากสำานักงานประกันสังคม 

กรณีเงินสงเคราะห์การหยุด

งานเพื่อการคลอดบุตร โดย

จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา

ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย

เป็นระยะเวลา 90 วัน คิด

จากฐานเงินเดือนไม่ เกิน 

15,000 บาท (จำานวนเงิน

มากสุดที่จะได้รับคือ 7,500 

บาท) 

1. ค่าทำาคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายคร้ังละ 

13,000 บาท (กี่ครั้งก็ได้)

2. เงินสงเคราะห์บุตรแบบเหมาจ่ายเดือน

ละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน โดยบุตรต้อง

มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ 

ในจำานวนคราวละไม่เกิน 3 คน
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พนักงาน

บริษัทเอกชน

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

การลาคลอดบุตรจะลาใน

วันที่คลอด ก่อน หรือหลัง

วันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่

เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่

เกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุด

ราชการ) โดยไม่ต้องมีใบรับ

รองแพทย์ 

สามารถรับเงินเดือนได้ตาม

ปกติ โดย 45 วันรับจาก

นายจ้างและ อีก 45 วันรับ

จากสำานักงานประกันสังคม 

กรณีเงินสงเคราะห์การหยุด

งานเพื่อการคลอดบุตร โดย

จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา

ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย

เป็นระยะเวลา 90 วัน คิด

จากฐานเงินเดือนไม่ เกิน 

15,000 บาท (จำานวนเงิน

มากสุดที่จะได้รับคือ 7,500 

บาท) 

หมายเหตุ: สำาหรับการใช้

สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับ

สิทธิเงินสงเคราะห์การหยุด

งานเพื่อการคลอดบุตรเหมา

จ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของ

ค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 

90 วัน 

1. ค่าทำาคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายคร้ังละ 

13,000 บาท (กี่ครั้งก็ได้) 

2. เงินสงเคราะห์บุตรแบบเหมาจ่ายเดือน

ละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน โดยบุตรต้อง

มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ 

ในจำานวนคราวละไม่เกิน 3 คน

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

 

การลาคลอดบุตรจะลาใน

วันที่คลอด ก่อน หรือหลัง

วันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่

เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่

เกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุด

ราชการ) โดยไม่ต้องมีใบรับ

รองแพทย์ 

สามารถรับเงินเดือนได้ตาม

ปกติ 90 วัน (รวมวันลา) 

1. สามารถลากิจต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ได้ไม่เกิน 150 วันทำาการ โดยไม่ได้รับ

เงินเดือน 

2. เงินช่วยเหลือบุตรจำานวน 50 บาทต่อ

คนต่อเดือน แต่ไม่เกิน 3 คน และมีอายุ

ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

 

ผู้ประกอบ

อาชีพอิสระ

ไม่มี ไม่มี หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

ให้สิทธิฝากครรภ์พร้อมการตรวจรักษา

รวมถึงค่าห้องและค่ายา สำาหรับการ

คลอดบุตรไม่เกิน 2 ครั้ง การฉีดวัคซีน

สร้างภูมิคุ้มกันโรคของเด็กฟรี  
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หมายเหตุ: สิทธิลาคลอดในประเทศไทยแตกต่างกันไปตามลักษณะอาชีพ (ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานบริษัท

เอกชน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานในรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

 

ภาคผนวก : ญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ

นำา้หนัก 2.5 คะแนน (เชิงคุณภาพ 2.5 คะแนน)

คำาอธิบาย

 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ หมายถึง ความสำาเร็จ

ของการบริหารจัดการให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอเหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความรู้ความสามารถ

ตรงกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถจัดการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล

เกณฑ์การพิจารณา

1. มีการบริหารจัดการให้มีจานวนครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กครบห้อง และมีจานวนเพียงพอกับจานวนเด็ก หมายถึง

 - มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กครบทุกห้องและเด็กวัย 2-3 ปี มีสัดส่วนครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 1 คนต่อเด็ก 7 ถึง 10 คน

 - มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กครบทุกห้องและเด็กวัย 3-5 ปี มีสัดส่วนครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 1 คน ต่อเด็ก 10 ถึง 15 คน

2. มีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมายถึง มีการบริหาร

จัดการให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กอย่างน้อยร้อยละ 75 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยหรืออนุบาล

ศึกษา หรือ กำาลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยที่ได้เข้ารับการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา และผ่านการอบรมด้านการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่จัดอบรมหรือเปิดสอน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เช่น หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ฯลฯ

3. มีการคัดเลือกและพัฒนาครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง มีการคัดเลือกครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

ซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพของครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมที่จะ

ทางานกับเด็ก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการ

เลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจำาทุกปี หมายถึง ครูหรือ

ผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาด้านการอบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ต่ำากว่าปีละ 20 ชั่วโมง เป็นประจำาทุกปี

เกณฑ์การให้คะแนน

พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา และเทียบเป็นคะแนน ดังนี้ 
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ตารางที่ 29 เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำาเนินงานของสถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาครบทั้ง 4 ข้อ 2.50 คะแนน

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ 2.00 คะแนน

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ 1.50 คะแนน

สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา 1 ข้อ 1.00 คะแนน

สถานศึกษาไม่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 0.50 คะแนน

ที่มา : สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอ และมี

คุณภาพตามเกณฑ์การพิจารณา เช่น แผนพัฒนาบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 

คำาสั่งแต่งตั้งบุคลากร แฟ้มสะสมงานครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาครูหรือผู้เลี้ยงดู

เด็ก จดหมายในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกในการส่งครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก เข้ารับการอบรมหรือการเชิญวิทยากรเข้า

มาให้การอบรมในสถานศึกษา แบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร

 2.   ผลการสังเกตที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอ และมี

คุณภาพตามเกณฑ์การพิจารณา เช่น พฤติกรรมการแสดงออกและการตอบข้อซักถามของผู้บริหาร การมีปฏิสัมพันธ์และ

บรรยากาศระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในสถานศึกษา การให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

ครบห้องและมีสัดส่วนตามเกณฑ์

 3. ผลการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือ ผู้เลี้ยงดู

เด็กเพียงพอ และมีคุณภาพตามเกณฑ์การพิจารณา
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