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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือ
ของครอบครัวที่ได้รับสิทธิ เพ่ือศึกษาถึงผลประโยชน์ของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการดูแลเด็ก
แรกเกิดที่มีต่อผู้ได้รับสิทธิ น าเสนอข้อเสนอแนะส าหรับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 14 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาคือรายได้ที่ขาดหายไปช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง 
ขั้นตอนการลงทะเบียนที่มีหลายขั้นตอน ขั้นตอนการอนุมัติล่าช้า ส่วนของความต้องการอยากให้
เป็นสวัสดิการแบบถ้วนหน้า และต้องการเงินอุดหนุนที่เพ่ิมขึ้น ผลประโยชน์ของโครงการฯ คือ 
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวที่ยากจน แม่ได้น าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก ส่งเสริม
อนามัย สังคม และเศรษฐกิจภายในครอบครัว นโยบายมีความสอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า มีสภาพคล่องตัวมากข้ึน เด็กท่ีได้อยู่ในโครงการฯ มีสุข
ภาวะทางกายที่ดี มีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ข้อเสนอแนะ จัดให้มีสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า เพิ่มเงินอุดหนุนฯ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ทั่วประเทศ 
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บทน า 
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติ ตามแผน

บูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและ
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย เพ่ือเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเป็นหลัก 
ประกันให้เด็กได้รับสิทธิ์ด้านการอยู่รอด และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยได้
ด าเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ส าหรับเด็กท่ีเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 อุดหนุนรายละ 
600 บาทต่อเดือน ถือเป็นสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน ที่รัฐบาลส่งผ่านไปยังมารดาหรือผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายท าให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างมี
คุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเป็นการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่
ทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสและช่องทางการเข้าถึงบริการของรัฐ มีทีม
หมอครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ของกรุงเทพมหานคร (อสส.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ค าแนะน าดูแลแม่และเด็กและติดตาม
พัฒนาการ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพ้ืนที่ให้การดูแล
ในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์และได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2562 
ปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้เฉลี่ยต่อปีจาก36,000 บาท ต่อคน ต่อปี และได้ขยายฐานรายได้ของ
กลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ย
ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้
น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุมเด็กในครัวเรือนยากจนหรือ
ครัวเรือนเสี่ยงต่อความยากจนเพิ่มขึ้น และไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินมากนัก ทั้งนี้ ให้มี
กระบวนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 
2562, หน้า 1 - 2) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการจัดสวัสดิการในรูปแบบเงินสด
ที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไข และผู้ได้รับประโยชน์ไม่ต้องจ่ายสมทบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กท่ีมีอายุ
ระหว่าง 0 – 6 ปีครอบครัวที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ ในปัจจุบันมีเด็กจ านวน 1.01 ล้านคนหรือ
คิดเป็นร้อยละ 23 ของเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 6 ปีของเด็กท้ังประเทศที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ในทุก ๆ 
เดือน 

 โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายที่มีการด าเนินงานใน
ประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นนโยบายที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก   
ในการให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
ให้ได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา นับเป็น
การลงทุนของประเทศไทยส าหรับเด็กในช่วงวัยที่มีความส าคัญท่ีสุด เพราะเด็กมีความส าคัญใน
อนาคต และถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างรากฐานที่ส าคัญให้
เด็กเจริญเติบโตมีการพัฒนาเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
แต่ก็พบว่ายังมีเด็กแรกเกิดท่ีอยู่ในครัวเรือนยากจนอีกจ านวนหนึ่งตกหล่น จากการคัดกรอง
คุณสมบัติตามเกณฑ์การได้รับเงินอุดหนุนและยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการที่รัฐจัดสรรให้ 
ส่งผลให้เด็กในกลุ่มนี้เสียโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการเสียโอกาสในการมีภาวะโภชนาการที่ดี 
และการเข้าถึงบริการของรัฐที่มีอันจะท าให้เด็กกลุ่มนี้เสียโอกาสในการเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพ 
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และมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวข้องในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการ
ดูแลอนามัยแม่และเด็ก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบัติ เพื่อทราบสาระ ส าคัญของนโยบาย ได้ศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการความช่วยเหลือ ประโยชน์ที่จะได้รับของผู้ได้รับสิทธิ และได้น าเสนอข้อเสนอแนะ
ของผู้ได้รับสิทธิของผู้ร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคลองสามวามาท าการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย การวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
การปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการหลักการและ
แนวทางในการน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบัติและการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีมีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับค าถามที่
แน่นอนตายตัว เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล จ านวน 14 คน ประกอบด้วย 1) 
เป็นพ่อแมผู่้ปกครองที่มีลูกหลานเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพ้ืนที่เขตคลองสามวา 
จ านวน 6 คน 2) ประธานกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จ านวน 6 คน 3) 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา จ านวน 1 คน และ 4) เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
รับลงทะเบียน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตคลองสามวา จ านวน 1 คน 

ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ 1 เอกสารชั้นต้น (Primary Source) ได้แก่ 
นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง ต ารา 
คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ รวมถึง
เอกสารของทางราชการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 2 เอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ได้แก่ งาน
เขียน งานวิจัย สารนิพนธ์ บทความ วารสารสารานุกรม พจนานุกรม วิทยานิพนธ์ แนวคิดทฤษฎี
เกีย่วกับสวัสดิการเด็ก ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะแนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดการ
คลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการกับเด็ก 
 กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
 ในการศึกษาทางด้านนโยบายสาธารณะ มีความจ าเป็นที่ผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจวงจร
นโยบายซึ่งนโยบายก็เหมือนสิ่งมีชีวิต กล่าวคือมีการเริ่มต้นและมีการจบลงอย่างสิ้นสุด โดยมี
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ช่วงเวลาของการด ารงอยู่ ส่วนจะมีระยะเวลายาวนานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ก ากับนโยบาย 
โครงการนั้น ๆ โดย เฉพาะนโยบายสาธารณะก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่เป็นเป็นผู้ก าหนดนโยบาย หาก
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนโยบายก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 2562 
หน้า 8) แบ่งกระบวน การก าหนดนโยบายสาธารณะ ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภาพ 1. แสดงวงจรของนโยบายสาธารณะ 
ที่มา : บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ (2562 หน้า 8) 

 Anderson (1979, pp.23 - 24) (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 8) 
อธิบายว่า กระบวนการสาธารณะ มี 5 ขั้นตอนคือ 
 1. การก่อตัวนโยบาย (Policy formation) เป็นขั้นตอนแรกของการะบวนการนโยบาย 
เริ่มด้วยการวิเคราะห์ลักษณะสภาพของปัญหาสาธารณะว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาอะไร 
เกิดข้ึนกับคนกลุ่มใด มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร จนเกิดเป็น Public issue / Public 
Problemการก่อตัวของนโยบายสาธารณะ ต้องมีคุณลักษณะดังนี้1) เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือ
ความรุนแรงทางการเมือง 2) มีการแตกตัวขยายวงกว้างออกไป 3) เป็นที่สนใจของสื่อมวลชน
ทั่วไป 4) มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 5) มีลักษณะท้าทายต่ออ านาจและความชอบธรรมของ
รัฐ 6) เป็นเรื่องความร่วมสมัย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก่อตวันโยบาย  
Policyformation 

การน านโยบายไปปฏบิัติ 
Policyimplementation 

การตัดสินนโยบาย 
Policydecision 

การก าหนดนโยบาย 
Policyformulation 

การประเมินผลนโยบาย 
Policyevaluation 

เกิดอะไรขึ้นบ้าง? 

การด าเนินการตามแนวทาง 
ได้ผลอย่างไร? มีแนวทางอย่างไรบ้าง? 

วงจรนโยบายสาธารณะ 
(Public PolicyCycle) 

จะเลือกแนวทางไหนดี ? 
จะน าแนวทางที่ได้ไป

ก าหนดอย่างไร? 
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2. การก าหนดนโยบาย (Policy formulation) หากพิจารณาปัญหา เพื่อน าเข้าสู่
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะในกรอบการวิเคราะห์เชิงระบบ หรือทฤษฎีระบบ ของ  
David Easton จะได้ปัจจัยน าเข้าระบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 2. แสดงทฤษฎีระบบของ David Easton 
ที่มา : บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ (2563 หน้า 110) 

 ระบบการเมือง หมายถึง กลุ่มของสถาบันและกระบวนการต่าง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ที่ท าหน้าที่ในการแจกจ่ายคุณค่าทางสังคมตามอ านาจที่ได้รับมอบหมาย 
 ปัจจัยน าเข้า Inputs ประกอบไปด้วย ข้อเรียกร้อง ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งจากระดับปัจเจก
บุคคลหรือระดับกลุ่ม และการสนับสนุน ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับกลุ่มที่
แสดงออกมาในรูปของการเลือกตั้ง การเชื่อฟังกฎหมาย การจ่ายภาษี และการยอมรับในการ
ตัดสินนโยบาย โดยข้อเรียกร้องและการสนับสนุนนั้น เป็นแรงกดดันที่ส าคัญมากมาจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่เข้าสู่ระบบการเมือง ระบบการเมืองจะท าการรับเอา
ความต้องการที่แตกต่างหลากหลายเข้ามา และท าการเปลี่ยนให้ออกมาเป็นปัจจัยน าออก 
Outputs ซึ่งก็คือการตัดสินใจออกมาเป็นนโยบายสาธารณะ ซึ่งปัจจัยน าออกนี้นั้นอาจส่งผลให้
เกิดผลกระทบในเชิงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และอาจเพิ่มข้อเรียกร้องมากขึ้น ดังนั้นจึง
ต้องมี ขบวนการป้อนกลับ Feedback เพ่ือน าเอาข้อเรียกร้องนั้น ๆ เข้าสู่ระบบการเมืองอีกครั้ง
หนึ่ง จุดเด่นของตัวแบบระบบคือการมองการก าหนดนโยบายค่อนข้างเป็นระบบ คือ มอง
นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่ระบบการเมืองผลิตขึ้น และที่ส าคัญยังให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมของระบบการเมืองว่าจะเอ้ืออ านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของระบบ
ให้มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดจุดด้อยของตัวแบบระบบ คือ ความไม่ชัดเจนของกระบวนการ
ภายในของสิ่งที่เรียกว่า “ระบบการเมือง” 
 3. การตัดสินนโยบาย (Policy decision) การเลือกวิถีทางหรือแนวนโยบายที่เหมาะสม
ที่สุด ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ อาจรวมถึงนโยบายเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ    
ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี หลักจริยธรรมหรือคุณธรรม มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ค่านิยมท่ีเป็นรากฐานส าคัญในการเลือกนโยบาย 

 การพิจารณาทางเลือกนโยบาย 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของ
ทางเลือกประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในผลิตผลโดยเปรียบเทียบจาก

 

ปัจจัยน าเข้า 

 

ระบบการเมือง นโยบาย 
สาธารณะ 

ผลสะท้อนกลับ 

ความต้องการ 

การสนับสนุน 

การตัดสินใจ 

การกระท า 

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม 
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ต้นทุนความพอเพียง (Adequacy) หมายถึง ความสามารถของการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้เงือ่นไขของทรัพยากรที่มีอยู่ความเป็นธรรม (Equity) หมายถึง การกระจายตัวของผลการ
ด าเนินงานตามทางเลือกการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความสามารถในการเติม
เต็มความต้องการของประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ความเหมาะสม (Appropriateness) หมายถึง 
การพิจารณาเชิงคุณค่าและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ในการตัดสินใจเลือกนโยบาย 1) การต่อรอง ปรับเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องให้
ยอมรับร่วมกัน โดยการเจรจา แลกเปลี่ยน ให้รางวัลและประนีประนอม 2) การโน้มน้าวความ
พยายามให้เชื่อหรือยอมรับ และสนับสนุนด้วยความเต็มใจ 3) การสั่งการ การใช้อ านาจที่
เหนือกว่าในการบังคับการตัดสินใจ 4) เสียงข้างมาก อาศัยการลงมติโดยใช้ความคิดเห็นของคน
ส่วนใหญ่ 5) ฉันทามติการยอมรับร่วมกัน โดยปราศจากข้อโต้แย้ง 
 4. การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 4.1) ฝ่ายนิติบัญญัติ 4.2) ฝ่ายบริหารหรือระบบราชการ 4.3) 
กลุ่มกดดัน และ 4.4) องค์กรชุมชนหรือภาคประชาสังคม การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ จะ
ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผู้รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติต้อง
เริ่มต้นด้วยการแปลงนโยบายไปเป็นแผน แผนงาน และโครงการของหน่วยงานเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สภาพนโยบายที่มีความเป็นนามธรรมสูงให้กลายเป็นรูปธรรม  
 5. การประเมินผลนโยบาย (Policy evaluation) เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้น า
นโยบายไปปฏิบัติแล้ว เพื่อต้องการทราบถึงผลกระทบอันเกิดจากนโยบาย ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็น
จะต้องมีการประเมินผลของนโยบาย ดังนั้น การประเมินนโยบาย จึงเป็นเรื่องของกระบวนการ
วัดคุณค่าของผลของการด าเนินการตามนโยบาย เพ่ือที่จะน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีการเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งหมด 3 ระยะระยะที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายเด็กท่ี
อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (รายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี) เป็นเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 
30 กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เริ่มจ่ายเงิน
อุดหนุนตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 ระยะที่ 2 ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
อายุ 3 ปี และเพ่ิมวงเงินเป็น 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน ระยะที่ 3 เห็นชอบขยายระยะเวลาให้
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 
100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้กลุ่มเป้าหมายของเด็กที่
เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 คือ เด็กที่รับสิทธิในปีงบประมาณ 2559 – 2561 รับต่อเนื่อง จนมี
อายุครบ 6 ปี เด็กท่ีเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ มีสิทธิได้รับเงิน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนมีอายุครบ 6 ปี เด็กท่ีเกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ จน
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มีอายุครบ 6 ปี(อ้างถึงใน คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562, หน้า1)  

เหตุผลของการขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนไปจนถึงอายุ 6 ปี 
1. เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงวัยที่ส าคัญที่สุดของการเจริญเติบโต ทั้งร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสมอง ซึ่งการศึกษาของThe 
Center for the Economics of Human Development the University of Chicago โดย 
ดร.เจมส์ เจ แฮคแมน พบว่า การลงทุนพัฒนาเด็กในช่วงอายุดังกล่าวเป็นการลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนสูงสุดต่อสังคมในระยะยาว ด้วยช่วงวัยดังกล่าวเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กในอนาคต 

2. จากข้อมูลผลกระทบเงินอุดหนุนของต่างประเทศตามการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลปี 2559 พบว่า
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถือเป็นสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในหลายประเทศ ด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 2.1 ด้านการแพทย์ ช่วงวัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับการเจริญเติบโตของมนุษย์ คือ 
ช่วงเวลาแรกเกิดจึงถึงอายุ 6 ปี เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมนุษย์มีพัฒนาการทางร่างกายและ
สติปัญญาสูงสุด หากเกิดการสูญเสียจากการพัฒนาทางร่างกายหรือสติปัญญาที่ไม่สมบูรณ์จะ
ส่งผลไปตลอดช่วงชีวิต ที่เหลือ 

 2.2 ด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในช่วงเด็กเล็กจะได้รับผล 
ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวัยอ่ืน ๆ โดยได้รับผลตอบแทนคืนประมาณ   
4 – 5 เท่า และในบางกรณีอาจได้ผลตอบแทนถึง 17 เท่า 

 2.3 ด้านความเหลื่อมล้ า เงินอุดหนุนเด็กเล็กจนถึงอายุ 6 ปี จะช่วยลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม เพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และเข้าถึงบริการรัฐ 

 2.4 ในต่างประเทศ การให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถือเป็นสวัสดิการ
พ้ืนฐานในหลายประเทศทั่วโลก พบตรงกันว่าเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

3. จากรายงานติดตามประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนฯ ปี 2561 ดังนี้  
 3.1 เด็กได้รับเงินอุดหนุนมีภาวะโภชนาการที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน และ

ได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน 
 3.2 เด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนสามารถเข้าถึงการบริการสังคม และบริการทางการแพทย์

หลังคลอดมากกว่าเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้รับเงิน 
    3.3 การเสริมสร้างพลังของสตรี พบว่า กลุ่มแม่ในครัวเรือนที่ได้รับเงินมีอ านาจในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายมากกว่าแม่ในครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงิน 

 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคลองสามวา มีจ านวน 6 
ศูนย ์(ข้อมูล จ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และจ านวนเด็ก เดือนธันวาคม 2563) 
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1. ศูนยพั์ฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทองพัฒนา ที่ตั้ง 52 ซอยหทัยราษฎร์ 38 แขวง
สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จ านวนพื้นที่ 200 ตรม. จ านวนเด็ก 69 คน 
จ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 5 คน 

2. ศูนยพั์ฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม ที่ตั้ง 129 ซอยประชาร่วมใจ 48 
แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จ านวนพื้นที่ 4,160 ตรม. จ านวนเด็ก 
366 คน จ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 29 คน 

3. ศูนยพั์ฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ (ซารีฟะห์อุทิศ) ที่ตั้ง 576 
ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จ านวนพื้นที่ 150 
ตรม. จ านวนเด็ก 45 คน จ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 4 คน 

4. ศูนยพั์ฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์ ที่ตั้ง167 ถนนพระยาสุเรนทร์ 
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จ านวนพื้นที่ 1,500 ตรม. จ านวนเด็ก 
70 คน จ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 5 คน 

5. ศูนยพั์ฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) ที่ตั้ง 188 ซอยเจริญพัฒนา 1 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จ านวนพื้นที่ 75 ตรม. จ านวนเด็ก 90 คน 
จ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 6 คน 

6. ศูนยพั์ฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพร้อมใจพัฒนา (สุขใจ)ที่ตั้ง 7 ซอยนิมิตใหม่ 57 
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครจ านวนพื้นที่ 162 ตรม. จ านวนเด็ก  
23 คน จ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 2 คน 

รวมจ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กท้ังหมด 51 คน จ านวนเด็ก 663คน จ านวนพื้นที่
ทั้งหมด6,247 ตรม. 
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แผนภาพ 3. ภาพแผนภูมิแท่งแนวตั้งแสดงจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและจ านวน 
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 6 ศูนย์ในพ้ืนที่เขตคลองสามวา  
(อัตราก าลัง : อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก จ านวน 10 – 15 คน) 

การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (กันยายน 2563) ตามหนังสือ
ส านักพัฒนาสังคม (ส านักงานสวัสดิการสังคม) ที่ กท 1505/2379 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 
เรื่อง การรายงานผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2563 การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในระดับดีมาก ในปีงบประมาณ 2563 จากส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครจ านวน 4 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทอง
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน
พระยาสุเรนทร์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) และได้รับการประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในระดับดี จ านวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์
นิมิตสัมพันธ์ (ซารีฟะห์อุทิศ) และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพร้อมใจพัฒนา (สุขใจ) ดังนี้
ตารางที่ 1. แสดงรายงานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กฯเขตคลองสามวาปีงบประมาณ 2563 

 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การประเมินศูนยพ์ัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

ศูนยฯ์ ชุมชนมีนทองพัฒนา ระดับดีมาก 
ศูนยฯ์ ชุมชนกมาลุลอิสลาม ระดับดีมาก 
ศูนยฯ์ ชุมชนพระยาสุเรนทร์ ระดับดีมาก 
ศูนยฯ์ ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) ระดับดีมาก 
ศูนยฯ์ ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ (ซารีฟะห์อุทิศ) ระดับดี 
ศูนยฯ์ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา (สุขใจ) ระดับดี 
ที่มา : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตคลองสามวา 
ตาราง 2. ข้อมูลการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในพ้ืนที่           
เขตคลองสามวา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2564 (ปีงบประมาณ 2564 เฉพาะเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2563) 
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

จ านวนเด็ก/คน 161 152 266 655 1,253 151 2,638 
ที่มา : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตคลองสามวา 
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แผนภาพ 4. ตารางแสดงจ านวนเด็กที่มาลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู         

เด็กแรกเกิดของส านักงานเขตคลองสามวา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพ้ืนที่เขตคลองสามวา มี
จ านวน 6 ศูนย์(ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563) 

ตาราง 3. ข้อมูลเด็กก่อนวัยเรียนที่ลงทะเบียนในโครงการฯ ในส านักงานเขตคลองสามวา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้ลงทะเบียน/(ร้อยละ)   ไม่ได้ลงทะเบียน/(ร้อยละ)  
ชุมชนมีนทองพัฒนา  49 51 
ชุมชนกมาลุลอิสลาม   10 90 
ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ (ซารีฟะห์อุทิศ)  49 51 
ชุมชนพระยาสุเรนทร์  26 74 
ชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต)  20 80 
ชุมชนพร้อมใจพัฒนา (สุขใจ)  17 83 
ที่มา : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตคลองสามวา 

จากตารางข้างต้น  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทองพัฒนาได้ลงทะเบียน ร้อยละ 
49 ไม่ได้ลงทะเบียน ร้อยละ 51 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีนชุมชนกมาลุลอิสลาม ได้
ลงทะเบียนร้อยละ 10 ไม่ได้ลงทะเบียนร้อยละ 90 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์นิมิต
สัมพันธ์ (ซารีฟะห์อุทิศ) ได้ลงทะเบียนร้อยละ 49 ไม่ได้ลงทะเบียนร้อยละ 51 ศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์ ได้ลงทะเบียนร้อยละ 26 ไม่ได้ลงทะเบียนร้อยละ 74  ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนา (คูคต) ได้ลงทะเบียนร้อยละ 20 ไม่ได้ลงทะเบียนร้อย
ละ 80 6) ศนูย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพร้อมใจพัฒนา (สุขใจ) ได้ลงทะเบียนร้อยละ 17 ไม่ได้
ลงทะเบียนร้อยละ 83  
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แผนภาพ 5. แสดงข้อมูลการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพ้ืนที่เขต
คลองสามวา  
ที่มา : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตคลองสามวา 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด 6 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 22 ไม่ได้ลงทะเบียนรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คิดเป็นร้อยละ 78 การไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือมาลงทะเบียนช้า มาจากสาเหตุการไม่ทราบข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ การไม่เข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ หรือมา
ลงทะเบียนล่าช้า ทั้งนี้หากมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงครอบครัวที่มีรายได้น้อยก็จะมา
ลงทะเบียนกันตั้งแต่แรกเกิด และบางครอบครัวสับสนอยู่ว่าหากอยู่ในระบบของประกันสังคมแล้วก็
จะไม่สามารถมาลงทะเบียนเด็กแรกเกิดได้  

ส าหรับผลการศึกษาแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
1. สภาพปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวที่ได้รับสิทธิโครงการเงิน

อุดหนุนเพ่ือการดูแลเด็กแรกเกิด มีดังนี้ 
1.1) ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส 

โคโรน่า (โควิด – 19) ท าให้คนถูกลดวันท างาน ประชาชนถูกเลิกจ้างและตกงานกันเป็นจ านวน
มาก รายได้ขาดหายไป 1.2) ปัญหาความเหลื่อมล้ า เป็นปัญหาทางความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญพบว่าจ านวน 10 คน หรือร้อยละ 71.23 มีความคิดเห็นว่ามีความไม่เสมอภาคท่ีรัฐไม่ได้ให้
เงินอุดหนุนฯ แบบถ้วนหน้า ท าให้คิดว่ารัฐบาลไม่ให้ความส าคัญกับเด็กอย่างจริงจัง รัฐควรให้
ความส าคัญกับเด็กแรกเกิดมาเป็นอันดับต้น ๆ เพราะเด็กจะเป็นก าลังของชาติในอนาคต เมื่อ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ควรให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันเหมือนกับ
โครงการอื่น ๆ เช่น รักษาพยาบาลฟรี เงินอุดหนุนผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เรียนฟรี เป็นต้น 
ทั้งนี้เพราะพ่อแม่บางรายไม่มีรายได้มาเลี้ยงดูลูกอย่างน้อยก็จะมีเงินอุดหนุนฯ มาช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายให้ชีวิตมีสภาพคล่องขึ้นได้ 1.3) ปัญหาการไปลงทะเบียนช้า เพราะไม่ทราบข่าว 
สารการประชาสัมพันธ์จากรัฐท าให้เด็กแรกเกิดได้รับสิทธิช้า ทั้งนี้หากมีการประชาสัมพันธ์ที่
ทั่วถึงครอบครัวที่มีรายได้น้อยก็จะมาลงทะเบียนกันตั้งแต่แรกเกิด 1.4) ปัญหาเรื่องกระบวนการ 
และข้ันตอนการลงทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมี

ลงทะเบียน
เด็กแรกเกิด 

22% 

ไม่ได้
ลงทะเบียน
เด็กแรกเกิด 

78% 

ข้อมูลการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดศูนย์พัฒนาเด็กฯ  
ในพื้นที่ รวม 6 ศูนย ์
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มากกว่าโครงการอ่ืน ๆ ใช้เอกสารที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก ซึ่งบางครอบครัวไม่มีเอกสารครบ 
ถ้วนตามที่ภาครัฐก าหนดไว้ บางครอบครัวจึงถูกตัดโอกาสไม่ได้รับสิทธิเพราะเอกสารไม่พร้อม 
ต้องเสียสิทธิที่ควรจะได้ 1.5) ปัญหาอนุมัติเงินล่าช้า ต้องรอนานประมาณ 5 – 6 เดือน  1.6) 
ปัญหาการสับสนในการลงทะเบียนว่าเป็นแบบเดียวกันกับระบบของประกันสังคม จึงไม่มาขอรับ
สิทธิ 1.7) ปัญหาเรื่องเงินที่คิดว่ารัฐบาลจ่ายให้น้อยเกินไป ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท 
จึงรู้สึกว่าไม่เพียงพอ และดูน้อยมากส าหรับแม่บางคนที่ไม่มีนมจากเต้าให้ลูกดื่ม เพราะแม่เหล่านี้
ต้องน าเงินไปซื้อนมผงหรือนมกระป๋อง เพื่อให้ลูกได้กินอ่ิมเพ่ือหวังว่าลูกจะได้รับโภชนา การที่ดี 
เพ่ือการเติบโตที่สมวัย ยิ่งในช่วงที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ใน
ปัจจุบัน รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าในเวลานี้ท าให้เงิน 600 บาทมีค่ามากข้ึน 1.8) ปัญหาเรื่อง
การรับรองหลายชั้นท าให้ผู้ขอรับสิทธิสิ้นเปลืองเวลามากในการรวบรวมเอกสารในการเดินทางมา
พบผู้รับรองสิทธิ ในบางคนไม่เข้าใจขั้นตอนของเอกสารก็ต้องเดินทางมาหาผู้รับรองหลายครั้งกว่า
จะแล้วเสร็จกระบวนการท าให้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการเดินทางมาเพ่ือขอรับเอกสาร
เป็นการซ้ าเติมคนจนให้ล าบากมากขึ้นไปอีก 1.9) ปัญหาความยากจนของครัวเรือน รายจ่าย
มากกว่ารายได้ อยากให้รัฐค านวณรายได้คู่ไปกับรายจ่าย คิดหารค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
ครัวเรือนนั้น ๆ มีประชาชนมากมายที่เป็นหนี้นอกระบบเพราะมีรายจ่ายที่สูงกว่ารายได้ 1.10) 
ปัญหาของผู้รับรองคือข้อมูลรายได้ของผู้ขอรับสิทธิ์ที่ไม่ชัดเจน ไม่แน่ใจว่ารายได้จะถูกต้องตามที่ผู้
ขอรับสิทธิแจ้งไว้หรือไม่บางชุมชนเป็นชุมชนดั้งเดิม ทุกคนรู้จักกันทั้งหมดจะไม่มีปัญหามากนัก แต่
ในบางชุมชนจะมีประชากรแฝง หรือประชากรที่เพ่ิงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่ ประกอบกับเป็นชุมชน
ใหญ่ หากมาขอให้ผู้รับรองเป็นผู้รับรองให้ ผู้รับรองก็จะไม่ทราบแน่ชัดว่าจริงหรือไม่ เพราะไม่รู้จัก
ทุกคน บางครั้งเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลโทรศัพท์มาบอกให้ช่วยรับรองก็จะไม่ได้ปฏิเสธเพราะเข้าใจ
ว่าเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลคนนั้น ๆ จะตรวจสอบข้อมลูมาให้ก่อนแล้วว่า คน ๆ นั้นเหมาะสมที่    
จะได้รับเงินอุดหนุนฯ 

2. ผลประโยชน์ของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการดูแลเด็กแรกเกิด มีดังนี้ 
2.1) การได้รับผลที่เกิดกับเด็กแรกเกิดในระดับดีมาก เพราะเด็กแรกเกิดมีสิทธิเข้าถึง

สิทธิสวัสดิการของรัฐ 2.2) เด็กแรกเกิดสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข เช่น เด็กได้เข้าสู่ระบบ
บริการสาธารณสุข ท าให้เด็กได้พบแพทย์ตามที่นัดหมายเพื่อติดตามการพัฒนาการของเด็ก เด็ก
แรกเกิดได้รับสารอาหาร มีการติดตามของหน่วยงานรัฐในการดูแลพัฒนาการเด็กแรกเกิดใน แต่
ละระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น การเยี่ยมบ้าน การพาเด็กมารับวัคซีน การตรวจพัฒนาเด็กแต่ละช่วง
อายุ จากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ของชุมชน 2.3) สามารถน าเงินอุดหนุนมาเป็นเงินออม
เพ่ือใช้ในอนาคตส าหรับเด็ก 2.4) ส่งเสริมเด็กในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการส่งเสริมด้านอนามัย สังคม 
และส่งเสริมเศรษฐกิจภายในครอบครัวของเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน สามารถแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 2.5) ใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับเด็ก สามารถช่วยประคับประคองชีวิตไว้ได้ ท าให้มีเงินมาใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง การได้เงินมาสามารถแบ่งเบารายจ่ายต่าง ๆ ของครอบครัว เพราะถ้าไม่
มีเงินอุดหนุนฯ ก็ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนมาหมุนเวียนในครอบครัว เงินอุดหนุนฯ ถือเป็นเงินที่
ส าคัญมากส าหรับครอบครัว ถึงจะได้ไม่มากแต่ก็สามารถน ามาเลี้ยงลูกได้ ส าหรับคนที่ตกงาน
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อย่างน้อยก็จะมีเงินอุดหนุนฯ มาช่วยให้มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวน ามาท าให้เกิดประโยชน์ให้ลูก
ได้ 2.6) สามารถน าเงินไปใช้ในเรื่องท่ีจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน เช่น ซื้อนมกระป๋อง นมผง แพมเพิร์ส  
ซื้อเสื้อผ้าของเด็ก น ามาใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันได้ในระดับหนึ่ง เพราะเด็กแรกเกิดทุก
คนก็จะเริ่มโตและเริ่มมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ส าหรับเงินที่ได้มาครอบครัวส่วนใหญ่จะน าไปใช้ให้
เป็นประโยชน์กับลูกให้ได้มากที่สุด จะไม่น าเงินมาใช้ในส่วนอื่นๆ 2.7) ได้เก็บเงินไว้ช่วยเหลือเวลา
เด็กเจ็บป่วยได้ 2.8) ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้กับครอบครัวที่ยากจน ประชาชนมีสภาพ
คล่องตัวมากข้ึน เงินที่ได้มาท าให้เสริมในส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 2.9) เป็นการเพ่ิมรายได้
ให้กับครอบครัวที่ยากจนหรือครอบครัวของผู้มีรายได้น้อย 2.10) มีความชัดเจนด้านการจ่ายเงิน 
เพราะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอรับสิทธิโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ ท าให้ไม่เกิดปัญหาได้รับเงินไม่
ครบตามจ านวน 2.11) เด็กท่ีอยู่ในโครงการฯ มีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงมากข้ึน 2.12) พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง มีความสุขมากขึ้น ผ่อนคลายมากข้ึน ความเครียดลดลง มีการอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว 2.13) เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากพ่อแม่และคนในครอบครัว และลด
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิดที่จะถูกทอดทิ้ง 2.14) การเสริมก าลังใจให้กับครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว หรือครอบครัวที่อยู่ในภาวะที่ยากล าบาก เป็นการลดความเดือดร้อนในครัวเรือนที่
ยากจน เด็กเล็กเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า หรือ “คณะท างาน
เด็กเล็ก” จึงได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือผลักดันให้รัฐบาลใช้นโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ แบบ 
ถ้วนหน้าเพือ่แก้ 

3. น าเสนอข้อเสนอแนะส าหรับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้ 
3.1) ครอบครัวส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลเพิ่ม เป็น 800 – 1,000 บาท เพ่ือเพ่ิมสภาพ

คล่องในครอบครัวและปัจจุบันอัตราการเกิดของเด็กมีจ านวนน้อยลง แต่รัฐบาลกลับน าเงินมา
อุดหนุนเด็กแรกเกิดเพียงเดือนละ 600 บาท ส าหรับบางครัวเรือนสามารถน าเงินนี้มาใช้จ่ายได้
ไม่ก่ีวัน 3.2) อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เพราะ
ของในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง 3.3) อยากให้รัฐบาลให้สิทธิในการรักษาพยาบาล ใน
โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเพราะครอบครัวส่วนใหญ่จะได้สิทธิการรักษาของบัตรประกันสุขภาพถ้วน
หน้าที่อยู่ไกลบ้านมาก เช่น เด็กอยู่ในพ้ืนที่เขตคลองสามวา แต่ต้องไปรักษาถึงเขตประเวศ หรือ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกว่าจะได้รักษาจะไม่ทันท่วงทีและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูง
มาก ผู้ปกครองหลายท่านจึงตัดสินใจที่จะรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้าน ซึ่งราคา
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็จะมีราคาพอ ๆ กับค่าเดินทางไปรักษาตามสิทธิ แต่จะทันการณ์
มากกว่า 3.4) ขอเสนอให้รัฐบาลให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่อายุ 0 – 6 ปี
ให้เงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า ผู้ปกครองให้ข้อคิดเห็นว่า ข้อดีของโครงการให้เงินอุดหนุนฯ ถ้วน
หน้าคือ เด็กแรกเกิดทุกคนที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จะมีผลลัพธ์ทางโภชนาการที่ดีกว่า เพราะเด็กที่
ขาดสารอาหาร อาจจะประสบปัญหาภาวะเตี้ย ตัวเล็กกว่ามาตรฐาน ในเด็กบางรายที่ขาด
สารอาหารสมองอาจจะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เงินอุดหนุนฯ ที่ได้มาจะได้น ามาซื้ออาหาร
เสริมให้ลูกเพียงพอ หรือในบางรายที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ หากเป็นเด็กที่อ่อนแอไม่มีภูมิคุ้มกันที่
เหมาะสมก็จะป่วยง่าย เมื่อป่วยแล้วก็จะยิ่งเป็นปัญหาส าหรับผู้ปกครอง นี่เป็นผลสะท้อนให้เห็น
ว่าระบบสวัสดิการของไทยไม่ได้ให้ความส าคัญกับเด็กแรกเกิดอย่างจริงจัง ประเทศไทยควรเห็น
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ความส าคญัของเด็กเล็กทุกคน เด็กท่ีไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ มีการตกหล่นท าให้เด็กเหล่านี้ขาด
โอกาสที่จะมีภาวะโภชนาการที่ดี ขาดการเข้าถึงบริการของรัฐที่พึงได้ และมีความเสี่ยงที่จะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ หรือมีศักยภาพที่ต่ ากว่าเด็กท่ีมีโอกาสมากกว่า เป็นการซ้ าเติมชะตากรรม
ของเด็กเล็กในครอบครัวที่ยากจนมากขึ้นไปอีก ซึ่งสอดคล้องกับผลกการศึกษาทั่วโลก ที่พบว่า วิธี
ลดปัญหาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง (Exclusion error) ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือ 
การให้ความคุ้มครองแบบถ้วนหน้า และมองว่าเป็นสิทธิที่เด็กพึงได้รับ สอดคล้องกับหลักการ
คุ้มครองเด็กอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับ ในภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 
องค์กรด้านเด็ก สตรี แรงงาน องค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในนามคณะท างานไขปัญหาตกหล่น 
และเป็นการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสังคมให้กับเด็กเล็กที่อายุ 0 - 6 ปี เดือนละ 600 บาท 
โดยมีแนวร่วม 119 องค์กร สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายมาตลอด (คมชัดลึก อ้างถึงใน 
https://www.komchadluek.net/news/regional/428463 ค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563) 3.5) 
เสนอให้รัฐลดขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการการลงทะเบียนคิดว่าถ้าลดขั้นตอนต่าง ๆ ลงไปได้   
ก็ถือว่าจะดีมากข้ึน โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถือว่าเป็นโครงการที่ดีให้เงิน
ส าหรับไว้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 6 ปีทุกเดือน แต่เพราะบางครอบครัวที่เด็กอยู่กับ คนแก่ ปู่ย่า ตา
ยาย ไม่สะดวกในการยื่นเรื่องหรือด าเนินการมาลงทะเบียน 3.6) ขอให้รัฐอนุมัติเงินในระยะเวลา
ที่สั้นลงเพราะผู้น าชุมชน ประธานกรรมการชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ได้คัด
กรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว การด าเนินการให้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเป็นผลดีกับเด็ก 3.7) ควรมีการให้
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิด เพราะครอบครัวบางครอบครัว
ไม่ได้รับข่าวสาร หรืออยู่ห่างไกลผู้คน ห่างไกลความเจริญในด้านต่าง ๆ เข้าไม่ถึงระบบ
อินเทอร์เน็ต ท าให้เข้าไม่ถึงสิทธิ จึงเสียสิทธิ 3.8) ขอให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น 
อยากให้ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์หรือวันคลอดวันแรก หรือมีการแจ้งให้ทราบอย่างช้าคือ
ในวันที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาล เพราะยิ่งรู้ช้าไปเด็กก็จะยิ่งเสียสิทธิ ยิ่งรู้เรื่องสวัสดิการนี้ช้าไป 
ท าให้สิทธิที่เหลืออยู่น้อยลง 3.9) อยากใหร้ัฐบาลหางานท าให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองส าหรับ
ช่วงเวลานี้พ่อแม่ ผู้ปกครองอาจจะตกงานจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(โควิด-19) หรือจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ อบรมให้ความรู้เพิ่มการหารายได้ หาตลาดให้ เพราะ
ครอบครัวเหล่านี้ต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกด้วย ถ้าจะสะดวกท่ีสุดคือหางานที่ท าได้จากท่ีบ้าน 
3.10) เสนอให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดตั้งแต่เกิดจริง ๆ โดยที่ให้เงินอุดหนุนฯ โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงรายได้ของครอบครัว เด็กทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกันควรได้รับสิทธิทุกคน ไม่ต้องมีการ
คัดกรองให้เสียเวลา ให้ใช้แค่สูติบัตรก็สามารถลงทะเบียนได้  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการน าโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาปฏิบัติ : กรณีศึกษา
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพ้ืนที่เขตคลองสามวา พบปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนใน
หลากหลายมิติ ทั้งทางด้าน ปัญหาทางสังคม สภาพแวดล้อม และอนามัยของประชาชน ในขณะ
นี้พบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท า
ให้ประชาชนตกงานกันเป็นจ านวนมาก ปัญหาที่โครงการไม่ให้เงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า เป็น
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ความเหลื่อมล้ าในสังคม ท าให้คิดว่ารัฐบาลไม่ให้ความส าคัญกับเด็กอย่างจริงจังนโยบายนี้เป็นการ
คุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพ้ืนฐานเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดให้
มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 ในมาตรา 54 
วรรคสองระบุไว้ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย” และมาตรา 
48 “สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” รวมทั้งพันธะสัญญาสากลขององค์การสหประชาชาติ ที่มีนัยส าคัญถึง 
“การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รัฐบาลควรหันมามองอย่างจริงจังว่าการใหเ้งินอุดหนุนฯ เด็กแบบถ้วน
หน้าน้าจะได้รับผลกระทบที่ดีกับเด็กทั้งสิ้น กระบวนการท างานมีข้ันตอนการรออนุมัติที่ล่าช้า เรื่อง
การรับรองหลายชั้นขั้นตอนการลงทะเบียนมากกว่าโครงการอื่น ๆ ใช้เอกสารจ านวนมาก ปัญหา
นี้ภาครัฐต้องปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการให้มีความชัดเจนเรื่องข้ันตอนต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถึงกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของโครงการเพ่ือความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์
แก่ประชาชนให้ได้มากท่ีสุดปัญหาความยากจนของครอบครัว รายจ่ายมากกว่ารายได้ หนี้นอก
ระบบ รัฐควรให้การส่งเสริมด้านอาชีพเพ่ือให้ประชาชนเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้ได้ในระดับ
หนึ่งและในส่วนเงินอุดหนุนฯ ก็จะเป็นส่วนที่เสริมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ในด้านการได้รับประโยชน์จากโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการดูแลเด็กแรกเกิดเป็น
โครงการตรงกับความต้องการของประชาชน มีความชัดเจน และความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย สามารถแบ่งเบา
ภาระของพ่อแม่  มีเงินมาใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ดีขึ้น สามารถช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนได้ ประชาชนมีสภาพคล่องตัวมากขึ้น เงินที่ได้มาท าให้เสริมในส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น สามารถน าเงินไปใช้ในเรื่องที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่ง 
สอดคล้องกับบทความเผยแพร่ ของ www.unicef.org/thailand บอกไว้ว่าต้องเป็นจ านวนเงินที่
พอสมควรที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจนได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่สูงมากจนเกินไปนักตัว
โครงการฯ มีความชัดเจนด้านการจ่ายเงิน เพราะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับสิทธิโดยไม่ผ่าน
เจ้าหน้าที่ ท าให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการรับเงิน ผู้ปกครองคิดที่จะออมเงินให้ลูกในอนาคต ตัว
โครงการที่ให้ประโยชน์กับเด็กส่งเสริมเด็กในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการส่งเสริมอนามัย สังคม และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในครอบครัวของเด็กแรกเกิดสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย ชว่ยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้กับครอบครัวที่ยากจนได้มีชีวิตที่ดีข้ึนในระดับหนึ่ง 
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 1.3.4 ด้านความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพด้านการศึกษา 
สาธารณสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล เด็กมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
มากขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความสุข ผ่อนคลายมากข้ึน การด ารงชีพของบุคคลมีความสุขมากขึ้น
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
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การน าเสนอข้อเสนอแนะส าหรับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดังนี้ 
ครอบครัวส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลเพิ่มเงินเป็น 800 – 1,000 บาท เพื่อเพ่ิมสภาพคล่องใน
ครอบครัว ขอให้รัฐบาลขับเคลื่อนโครงการให้เงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้าให้เด็กแรกเกิดทุกคน 
เพราะเด็กท่ีได้รับเงินจะมีผลลัพธ์ทางโภชนาการที่ดีกว่า เด็กที่ขาดสารอาหารอาจจะประสบ
ปัญหาภาวะเตี้ย ตัวเล็กกว่ามาตรฐาน ในเด็กบางรายที่ขาดสารอาหาร สมองอาจจะไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งสอด คล้องกับการศึกษาทั่วโลกที่พบว่า วิธีลดปัญหาการเข้าไม่ถึงของ
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง (Exclusion error) ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คือการให้ความคุ้มครอง
แบบถ้วนหน้า และมองว่าเป็นสิทธิที่เด็กพึงได้รับ และสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองเด็กอันเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับ ในด้านการอนุมัติควรท าให้ระยะเวลาสั้นลง การด าเนินการ
ให้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเป็นผลดีกับเด็ก และเสนอให้รัฐบาลให้สิทธิในการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน เสนอให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดตั้งแต่เกิดจริง ๆ โดยจ่ายเงินให้
เด็กแรกเกิดย้อนหลังตั้งแต่แรกเกิด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ด้านความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม จากปัญหาความยากจน ภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ประกอบกับความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลก ส่งผลท าให้ครอบครัว
จ านวนมากประสบปัญหาเดือดร้อน และยากล าบากในการพ่ึงพาตนเองมากขึ้น เสนอให้มีการ
ส่งเสริมอาชีพกับผู้ปกครองที่ ให้มีการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ แล้วรัฐหาตลาดให้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะด้านการจัดให้มีสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบ
ถ้วนหน้าให้กับเด็กแรกเกิดทุกคน ป้องการการตกหล่นและลดความเหลื่อมล้ าของเด็กท่ียังเข้าไม่
ถึงสวัสดิการในกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติ เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องด าเนินการเร่งด่วน เพ่ือเด็ก
แรกเกิดที่ก าลังจะเกิดมาใหม่จะได้รับการดูแลที่ทันท่วงทีเพ่ือจะได้ไม่พลาดการพัฒนาการที่ดี 
สมวัย  

2. ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ ควรเพิ่มเงินอุดหนุนฯ ให้เพียงพอส าหรับการใช้จ่าย
ส าหรับเด็กคนหนึ่ง เพราะในปัจจุบันค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่านมในท้องตลาดมีราคาแพงขึ้นมาก 
กรณีท่ีจะขยับการช่วยเหลืออาจขยายไปถึงร้อยละ 15 ของรายได้ต่อหัวของประชากร ส าหรับ
ประเทศไทยมีรายได้ต่อหัวประชากร ในปี พ.ศ.2557 ที่ 5,997 เหรียญสหรัฐ ต่อปี หรือ 499.5 
เหรียญสหรัฐ ต่อเดือน (ประมาณ 15,992 บาทต่อเดือน / ค านวณจาก 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 
32.016 บาท) เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจึงอาจจะเพ่ิมไปถึง 2,400 บาทต่อเดือน(ศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน อ้างถึงใน
http://csg.dcy.go.th/th/article/others/31ค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2563) 

 อย่างไรก็ตาม อาจจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในการลงทุนของเด็กเล็ก
จะได้ผลตอบแทนระยะยาวกลับมาถึง 7 เท่า ดังนั้นเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจึงเป็น
การลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่า เด็กจะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ในอนาคต
ประเทศไทยจะพัฒนาและเข้มแข็งได้ในทุก ๆ ด้าน 
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3. ข้อเสนอแนะด้านการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศทราบ 
เช่น ออกรายการโทรทัศน์ สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ จัดท าสารคดี แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
ข้อความอักษรวิ่ง และสื่อออนไลน์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมในหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนทราบ เพื่อที่จะได้เป็นกระบอกเสียง
ให้แม่ท่ีตั้งครรภ์ทุกคนทราบว่ามีสวัสดิการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่ จะ
ได้มารับสวัสดิการเพ่ือประโยชน์ของเด็กไทยทุกคน 
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