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โครงการส ารวจและศึกษาเพ่ือการเฝ้าระวงัและเตือนภัยทางสงัคม  
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กันยายน 2561 
 



 

ก 

ค าน า 
 

โครงการศึกษาทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการมีบุตร ในกลุ่มประชากร             
เจเนอเรชั่นวาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส ารวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ซึ่งด าเนินการ
ในช่วงระหว่าง วันท่ี 24 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อท าความเข้าใจทัศนคติ
และพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีบุตรของประชากรกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีเกี่ยวข้อง
กับทัศนคติและพฤติกรรมดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่ าง การวิจัยเอกสาร        
การวิจัยเชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และ
น าเสนอผลศึกษาต่อไป 

โครงการส ารวจครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิจากหลายแหล่ง ท้ังบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีสามารถส าเร็จลุล่วงลงได้ก็ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
คณะท างานจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณาจารย์และนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าท่ีท้ังระดับบริหารและปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 
และเอกชน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายส าคัญคือประชาชนในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 38 ปี (เจเนอเรช่ันวาย) ท่ีให้
สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจ ในการน าไปขยายผลเพื่อกระตุ้น
เตือนให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนัก และเตรียมความพร้อมในการดูแล จัดการปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป 
 
 

คณะผู้วิจัย 
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข 

สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญแผนภาพ ช 
บทที่ 1 บทน า 1 
 ท่ีมาของโครงการ 1 
 วัตถุประสงค์ 3 
 ขอบเขตการศึกษา 3 
บทที่ 2 สถานการณ์ด้านประชากร ผลกระทบ และมาตรการส่งเสริมให้ประชากรมีบุตร 4 
 สถานการณ์ด้านประชากรของประเทศไทยและผลกระทบ 4 
 คุณลักษณะ ทัศนคติการแต่งงานและการมีบุตรของคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 8 
 มาตรการด้านประชากรของไทยและต่างประเทศ 9 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 15 
 ประชากรเป้าหมาย 16 
 ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง 17 
 เครื่องมือวัด 24 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 24 
บทที่ 4 ผลการศึกษา 25 
 ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงส ารวจ 25 
 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 84 
บทที่ 5 บทสรุปและอภปิรายผล 99 
 สรุปผลการวิจัยเชิงส ารวจ 99 
 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 103 
 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 107 
บรรณานุกรม  115 
ภาคผนวก  ภาคผนวก ก สรุปรายละเอียดการให้สัมภาษณ์เชิงลึก 118 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 160 

 
 



 

ค 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ถึง 38 ปี จ าแนกตามภูมิภาค 17 
2 ขนาดตัวอย่าง การปรับค่าผลกระทบจากการวิจัย และอัตราความร่วมมือ 17 
3 การค านวณขนาดตัวอย่าง จ าแนกภาค 18 
4 ผลการสุ่มตัวอย่างจังหวัด สัดส่วนและจ านวนตัวอย่าง จ าแนกรายจังหวัด 22 
5 แสดงจ านวนตัวอย่าง และผลการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกรายจังหวัด 23 
6 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินโครงการ 24 
7 เพศ 26 
8 ช่วงอายุ 26 
9 สถานภาพสมรส 26 
10 ระดับการศึกษาท่ีส าเร็จช้ันสูงสุด 26 
11 อาชีพท่ีมีรายได้หลัก 27 
12 รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 27 
13 รายได้รวมทั้งครอบครัวต่อเดือน 28 
14 จ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตนเอง) 28 
15 พื้นท่ีพักอาศัย 28 
16 ลักษณะครอบครัวที่เติบโตมา 29 
17 ประสบการณ์ด้านความรัก 29 
18 การมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีหรือเลวร้ายเกี่ยวกับความรัก (เฉพาะผู้ท่ีเคยมีแฟน / คนรัก) 30 
19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ 33 
20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ  

จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
34 

21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ  
จ าแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา 

35 

22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ  
จ าแนกตามลักษณะครอบครัวที่เติบโตมา 

36 

23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ  
จ าแนกตามการมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีหรือเลวร้ายเกี่ยวกับความรัก 

37 

24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามการให้
ความส าคัญกับการจดทะเบียน (เฉพาะผู้ท่ีมีทัศนคติต้องการมีแฟน/คนรัก ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน) 

38 



 

ง 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
25 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ  

จ าแนกตามกลุ่มรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 
39 

26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ  
จ าแนกตามกลุ่มรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

40 

27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ  
(เฉพาะกลุ่มท่ียังไม่มีลูก) 

42 

28 ลักษณะความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตคู่ท่ีเหมาะสมกับตนเอง 43 
29 ลักษณะความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตคู่ท่ีเหมาะสมกับตนเอง  

เปรียบเทียบตามเพศ 
44 

30 ลักษณะความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตคู่ท่ีเหมาะสมกับตนเอง  
เปรียบเทียบตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จสูงสุด 

44 

31 ลักษณะสถานภาพ โสด / มีครอบครัว ในปัจจุบัน 44 
32 ความต้องการท่ีจะแต่งงาน / มีครอบครัว (เฉพาะผู้ท่ีมีสถานภาพปัจจุบัน “โสด”) 45 
33 ความต้องการท่ีจะแต่งงาน / มีครอบครัว (เฉพาะผู้ท่ีมีสถานภาพปัจจุบัน “โสด”)

เปรียบเทียบตามเพศ  
45 

34 ความต้องการท่ีจะแต่งงาน / มีครอบครัว (เฉพาะผู้ท่ีมีสถานภาพปัจจุบัน “โสด”)  
เปรียบเทียบตามระดับการศึกษาท่ีส าเร็จสูงสุด  

46 

35 ความต้องการท่ีจะมีลูก  
(เฉพาะผู้ท่ีมีสถานภาพปัจจุบัน “โสด” และ ต้องการแต่งงาน / มีครอบครัว) 

46 

36 เหตุผลท่ีไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว 
(เฉพาะผู้ท่ีมีสถานภาพปัจจุบัน “โสด” และ ไม่ต้องการแต่งงาน / มีครอบครัว  
โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก)  

46 

37 เหตุผลท่ีไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว เปรียบเทียบตามเพศ 
(เฉพาะผู้ท่ีมีสถานภาพปัจจุบัน “โสด” และ ไม่ต้องการแต่งงาน / มีครอบครัว  
โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) 

47 

38 ลักษณะครอบครัวในปัจจุบัน (เฉพาะผู้ท่ีมีครอบครัวแล้ว)  48 
39 ระยะเวลาในการใช้ชีวิตคู่ / ครอบครัว (เฉพาะผู้ท่ีมีครอบครัวแล้ว) 48 
40 ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแฟน / คนรัก ก่อนตัดสินใจมีครอบครัว  

(เฉพาะผู้ท่ีมีครอบครัวแล้ว)  
48 



 

จ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
41 ท่ีพักอาศัยหลังมีครอบครัว (เฉพาะผู้ท่ีมีครอบครัวแล้ว) 49 
42 การมีลูกของครอบครัวในปัจจุบัน (เฉพาะผู้ท่ีมีครอบครัวแล้ว) 49 
43 บุคคลท่ีช่วยเล้ียง ดูแลลูก (เฉพาะผู้ท่ีมีครอบครัวแล้ว และมีลูก)  49 
44 ความต้องการท่ีจะมีลูก (เฉพาะผู้ท่ีมีครอบครัวแล้ว และยังไม่มีลูก) 49 
45 เหตุผลท่ีไม่ต้องการมีลูก (เฉพาะผู้ท่ีไม่ต้องการมีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) 

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีมีครอบครัว และยังไมม่ีครอบครัว 
51 

46 เหตุผลท่ีไม่ต้องการมีลูก (เฉพาะผู้ท่ีไม่ต้องการมีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) 
เปรียบเทียบตามเพศ 

52 

47 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และถ้าหากมีลูก (เฉพาะผู้ท่ียังไม่มีลูก) 54 
48 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และถ้าหากมีลูก (เฉพาะผู้ท่ียังไม่มีลูก) 

เปรียบเทียบระหว่างคนท่ีมีครอบครัวแล้วกับยังไม่มีครอบครัว 
54 

49 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และถ้าหากมีลูก (เฉพาะผู้ท่ียังไม่มีลูก)  
เปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ 

55 

50 ปป   คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และถ้าหากมีลูก (เฉพาะผู้ท่ียังไม่มีลูก)  
เปรียบเทียบตามเพศ 

55 

51 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ท่ีคาดการณ์ว่าเพียงพอต่อการใช้จ่ายเล้ียงดูลูก  
(เฉพาะผู้ท่ียังไม่มีลูก) 

56 

52 การรับรู้ต่อ “สภาวะการไม่มีลูกของคนไทยในปัจจุบัน ท่ีก าลังส่งผลต่อปัญหาโครงสร้าง
ประชากรในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวะการขาดแคลนแรงงาน”  
(เฉพาะผู้ท่ียังไม่มีมีลูก)  

56 

53 ผลการเปล่ียนแปลงความคิดการมีลูกของคนไทย หากมีการรณรงค์ให้คนไทยมีลูก  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ที่มาของโครงการ 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยครั้งส าคัญ เริ่มต้นขึ้นภายหลังการประกาศ
นโยบายการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ ในปี 2513 นโยบายดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเพิ่มจ านวนประชากร
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเกิดใหม่ หรืออัตราเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศ โดยข้อมูลจากกองสถิติสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ช้ีให้เห็นว่าจ านวนเด็กเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 1.22 ล้านคนในปี 2514 ลดลงเหลือ 0.96 
ล้านคนในปี 2535 ล่าสุดในปี 2559 พบว่าเด็กเกิดใหมล่ดลงเหลือ 0.67 ล้านคน หรือประมาณได้ว่าจ านวนเด็ก
เกิดใหม่ในประเทศ ลดลงกว่าเท่าตัวในช่วงระยะเวลา 45 ปีท่ีผ่านมา (แผนภาพท่ี1) 
 

แผนภาพที่ 1 จ านวนเด็กเกิดใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2559 (หน่วย:ล้านคน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2532 และ 2559 
 

ขณะท่ีอัตราเจริญพันธุ์รวม หรือจ านวนบุตรเฉล่ียต่อสตรีหนึ่งคนตลอดวัยเจริญพันธุ์ พบแนวโน้มท่ี
สอดคล้องกันว่าจากเดิมในช่วงปี 2507 อัตราเจริญพันธุ์รวมมีมากกว่า 5 คน ลดลงเหลือ 2 คนในช่วงปี 2540  
(ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2560) ขณะท่ีรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 (กองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (UNFPA) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.), 2558) ระบุว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยในปี 2558 ลดลงเหลือ 1.6  สถานการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนประชากรในแต่ละช่วงอายุเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประกอบกับอายุคาด
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เฉล่ียของประชากรท่ียืนยาวขึ้น การเปล่ียนแปลงนี้เป็นการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างอายุประชากร  หรือ
สัดส่วนของประชากร ในแต่ละช่วงอายุ ต่อประชากรท้ังหมดการท่ีอัตราเจริญพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
สัดส่วนประชากรวัยเด็กในแต่ละปีลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ประชากรมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น สัดส่วน
ประชากรวัยสูงอายุในแต่ละปี จึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้โครงสร้างอายุประชากรในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะมี
สัดส่วนเด็กและคนในวัยท างานลดลง ในขณะท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 

แนวโน้มดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อจ านวนประชากรในอนาคต โดยข้อมูลจากคณะท างานฉายภาพ
ประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีถูกเผยแพร่ผ่านบทความ “ประชากรไทยใน
อนาคต” ระบุว่า “การเพิ่มของประชากรไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต แต่เป็นการเพิ่มท่ีช้าลง แต่ละปีอัตรา
เพิ่มประชากรค่อย ๆ ลดลง ๆ ในปี พ.ศ. 2565 จะเป็นปีท่ีประชากรไทยถึงจุดอิ่มตัว อัตราเกิดจะอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับอัตราตาย ท าให้อัตราการเพิ่มของประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ จ านวนเกิดในแต่ละปีพอ ๆ กับ
จ านวนตาย จากการฉายภาพประชากรชุดนี้แสดงว่าประชากรไทยจะถึงจุดอิ่มตัวท่ีจ านวนประมาณ 65 ล้าน
คนในราวปี พ.ศ. 2565 หลังจากนั้น เป็นไปได้ว่าอัตราเพิ่มประชากรจะติดลบคือต่ ากว่าศูนย์บ้างเล็กน้อย ท าให้
จ านวนประชากรแต่ละปีลดลง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) 

กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย หรือผู้ท่ีเกิดในระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2523 ถึง 2543 (อายุระหว่าง 18 ถึง 38 ปี ณ 
ปีท่ีท าการส ารวจคือ พ.ศ. 2561) ถือเป็นกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ท่ีมีบทบาทส าคัญในการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ
ประชากรของประเทศ อย่างไรก็ตามจากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ.2558 เรื่องโฉมหน้าครอบครัว
ไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2558) กลับพบว่าประชากรกลุ่มดังกล่าวมีทัศนคติการด าเนิน
ชีวิตท่ีให้ความส าคัญกับการมีลูกเป็นล าดับท้ายๆ เมื่อเทียบกับความมั่นคงในชีวิต และความต้องการพื้นฐาน 
ดังบทสรุปท่ีว่า “การวางแผนชีวิตของคนเจนวาย ให้ความส าคัญกับการเรียนต่อเป็นล าดับแรก แล้วค่อยคิดถึง
ความมั่นคงเรื่องงาน โดยส่วนใหญ่มองว่าปริญญาตรีนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป จะใช้ดีกรีท่ีได้มาเพื่อหางานท่ี
ดีกว่า ท าให้คนกลุ่มนี้อยู่ไม่ค่อยทน เมื่อวางแผนงาน แล้วก็จะมองเรื่องซื้อรถ ก่อนจะซื้อบ้าน ส่ิงท่ีตามมาล าดับ
สุดท้ายคือการสร้างครอบครัวแต่งงาน และค่อยมีลูก เมื่ออายุ 30 เป็นต้นไป นี่ท าให้แม้จะคิดว่าอยากจะมีลูกก็
ล่วงเลยเวลาเจริญพันธุ์ไปกว่าครึ่ง ท าให้มีลูกยาก คลินิกปรึกษาปัญหาเรื่องลูกจึงเยอะขึ้นมากกว่าเดิม”  

การลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ กระทบโดยตรงต่อก าลังคนในการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศ ท้ังยัง
ส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การศึกษา รวมถึงอัตราการพึ่งพิงของประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการท า
ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รวมถึงเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมท่ีเป็นปัจจัยเช่ือมโยงต่อประเด็นดังกล่าว จึงมี
ความส าคัญต่อการคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึงการแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมให้อัตรา
การมีบุตรอยู่ในระดับท่ีสมดุล สามารถทดแทนแรงงานท่ีขาดหายไปได้อย่างมีคุณภาพ 

จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึง
ได้ก าหนดให้มีการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “โครงการศึกษาทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อ
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การมีบุตร ในกลุ่มประชากรเจเนอเรช่ันวาย” โดยมีศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) เป็น
ผู้ด าเนินการ ท้ังนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมได้รับรู้ และตระหนักถึงสถานการณ์ อันจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อจูงใจให้กลุ่มเจเนอเรชั่นวายต้องการมีบุตรท่ี
มีคุณภาพ โดยใช้มาตรการจูงใจทางตรง ทางอ้อม ต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการสร้าง
ครอบครัวที่เข้มแข็งต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีบุตรของประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีบุตรของ

ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ รวมถึงแนวทางการปรับตัวในกลุ่มผู้ท่ีมีบุตร 

4. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ และการตระหนักถึงผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรและแรงงานในอนาคต 

หากประชากรไม่ต้องการมีบุตร 

5. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นต่อมาตรการสนับสนุนการมีบุตรในปัจจุบัน แนวคิดหรือความต้องการท่ี

ต้องการได้รับการสนับสนุน หรือสร้างแรงจูงใจให้มีบุตรส าหรับกลุ่มท่ียังไม่มีบุตร 

6. เพื่อศึกษาประเด็นส าคัญอื่นๆ อาทิ มาตรการหรือนโยบายของต่างประเทศในการสนับสนุนให้
ประชากรมีบุตร 

 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาตามกรอบของวัตถุประสงค์ โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีแบบ
ผสมผสานระหว่างการศึกษาวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีส ารวจภาคสนาม และการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ก าหนดขอบเขตการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยท่ีใช้ แบ่งเป็น  

1. การวิจัยเชิงส ารวจก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนเจเนอเรช่ันวาย จากท่ัวประเทศโดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างรวม 12 จังหวัด จากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง และภาคใต้  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 กลุ่มหลักคือ 
2.1 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
2.2 ตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
2.3 อาจารย์ นักวิชาการด้านประชากร และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน 
2.5 ครอบครัวที่มีบุตรและครอบครัวที่ยังไม่มีบุตรและไม่ต้องการมีบุตร  
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บทท่ี 2 
สถานการณ์ด้านประชากร ผลกระทบ และมาตรการส่งเสรมิให้ประชากรมีบุตร 

 
สถานการณ์ด้านประชากรของประเทศไทยและผลกระทบ 

สถานการณ์ด้านประชากรของประเทศไทย 
ปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกต่างก าลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ า โดยในปี 2016 อัตราเจริญพันธุ์

รวมของประชากรโลกอยู่ท่ี 2.4 แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าระดับทดแทน แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มแล้ว
เห็นได้ว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะลดลงไปอยู่ท่ี 2.0 ซึ่งต่ ากว่าระดับทดแทนในปี 2095-2100 หรือ
ในอีกไม่เกิน 80 ปีข้างหน้า (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division, 2017) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีก าลังประสบกับปัญหาดังกล่าว โดยติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
ประเทศในแถบเอเชียท่ีภาวะเจริญพันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็วท่ีสุด (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2557) หากพิจารณา
จ านวนเด็กเกิดใหม่จะเห็นได้ว่าจ านวนเด็กเกิดใหม่น้อยลงมาก จากเดิมมีเด็กเกิดใหม่ปีละกว่าหนึ่งล้านคน 
พบว่าจ านวนเด็กเกิดใหม่ค่อยๆ ลดลงนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา และลดลงต่ ากว่าหนึ่งล้านคนในแต่ละ
ปี (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2555) 

ในปี พ.ศ. 2558 อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยอยู่ท่ีระดับ 1.6 (UNFPA และ สศช., อ้างแล้ว) 
หมายความว่าผู้หญิงไทยหนึ่งคนจะมีลูกโดยเฉล่ียประมาณ 1.6 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับในช่วงท่ีภาวะเจริญพันธุ์อยู่
ในระดับสูง ท่ีผู้หญิงไทยหนึ่งคนจะมีลูกเฉล่ียประมาณ 6 คน จะเห็นได้ว่าภาวะเจริญพันธุ์ของไทยลดลงอย่าง
มาก ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เพียงพอส าหรับการทดแทนประชากรวัยแรงงานในปัจจุบัน 
ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง แสดงให้เห็นว่า ในปี พ .ศ. 
2560 ประเทศไทยมีจ านวนประชากร (เฉพาะท่ีถือสัญชาติไทยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน) ท้ังส้ินราว 64.6 
ล้านคน ซึ่งในจ านวนนี้เป็นเด็กเกิดใหม่เพียง 6.2 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรท้ังหมดเท่านั้น 
ซึ่งจากการคาดประมาณโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ช้ีให้เห็นว่า อัตรา
เจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยจะลดลงจนถึงระดับ 1.36 ในปี 2578 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 

การเปล่ียนแปลงของภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ีภาวะเจริญ
พันธุ์สูง (ก่อนปี พ.ศ. 2513) ระยะภาวะเจริญพันธุ์ลดลง (พ.ศ. 2513-2533) ระยะภาวะเจริญพันธุ์ต่ า (พ.ศ. 
2534-2539) และระยะภาวะเจริญพันธุ์ต่ ากว่าระดับทดแทน (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา) อัตราเจริญพันธุ์
ของประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็วหลังปี พ.ศ. 2513 อันเป็นผลจากการท่ีรัฐบาลท่ีมุ่งลดภาวะเจริญพันธุ์ลง 
เนื่องจากมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการด าเนินโครงการ “วางแผนครอบครัวแห่งชาติ” 
อัตราเจริญพันธุ์ของไทยลดลงต่อเนื่องต้ังแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระท่ังลดต่ ากว่าระดับทดแทนในปี พ.ศ. 2540 ซึ่ง
ขณะนี้นับเป็นเวลากว่า 20 ปี และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงอีก (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ า
ประเทศไทย, 2554) 
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การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากรไทยในภาพรวมมีปัจจัยส าคัญมาจากอัตราการเกิดลดลง 
พิจารณาย้อนหลังไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2503 จากการท่ีประเทศไทยเริ่มใช้การรณรงค์การวางแผนครอบครัว
อย่างกว้างขวาง ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอย่างรวดเร็ว ในปี 
พ.ศ. 2517 อัตราการเพิ่มประชากรของไทยคิดเป็นร้อยละ 3.2 มีจ านวนประชากรรวม 41.5 ล้านคน โดยสถิติ
การเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2506-2526 นั้นมีรายงานว่าเกินกว่าปีละ 1 ล้านราย หรือเฉล่ียนาทีละ 3 ราย แต่หลังจาก
นั้นก็ค่อยๆ ลดลงไปต่ ากว่าปีละ 1 ล้านราย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2527 เปน็ต้นมา (UNFPA และ สศช., อ้างแล้ว) 

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมาผู้หญิงจ านวนมากมีบุตรจ านวน
น้อยลง กล่าวคือ ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี เคยมีจ านวนบุตรเฉล่ียอยู่ท่ี 6.3 คน ในปี พ.ศ. 2507 แต่
ในปัจจุบันกลับมีจ านวนบุตรเฉล่ียลดลงเหลือเพียง 1.6 คน ยิ่งไปกว่านั้น มีการคาดประมาณว่า หากแนวโน้ม
ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป จ านวนบุตรเฉล่ียของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ จะลดลงไปอย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียง 1.3 คน 
ภายในปี พ.ศ. 2583 โดยภาพรวมแล้ว อัตราเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2545-
2557 มีจ านวนเฉล่ียเกือบปีละ 800,000 ราย และมีการคาดประมาณว่าถ้าแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ จ านวนการ
เกิดนี้จะลดเหลือต่ ากว่า 500,000 ราย ภายใน 25 ปีข้างหน้า จะเห็นได้ว่า ผลพวงจากอัตราการเกิดท่ีลดต่ าลง
เช่นนี้ ท าให้ขนาดของครอบครัวไทยโดยเฉล่ียลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. 2523 ครอบครัวไทย
มีขนาดเฉล่ีย 5.2 คน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2533 ลดลงไปเป็น 4.4 คน และในปี พ.ศ. 2543 ลดลงอีกเป็น 3.1 คน 
และเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีการบันทึกว่าขนาดครอบครัวไทยโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 2.7 คน ท้ังนี้ เมื่อเทียบกับประเทศท่ี
พัฒนาแล้วในเอเชีย จะพบว่าครอบครัวไทยมีขนาดเฉล่ียน้อยกว่าครอบครัวสิงคโปร์ท่ีมี 3.5 คน ซึ่งมีขนาด
ใกล้เคียงกับครอบครัวญี่ปุ่นที่มี 2.71 คน และครอบครัวเกาหลีท่ีมี 2.97 คน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท าให้จ านวนเด็ก
เกิดใหม่ลดลงนี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความต้องการท่ีจะวางแผนครอบครัวให้เอื้อต่อรายได้ท่ีแท้จริงของ
ตนเอง โดยมีคนเลือกท่ีจะครองโสดมากขึ้น หรือชะลอการสมรสออกไปจนกว่าจะมีการศึกษา หรือสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจสูงในระดับหนึ่งก่อน ท้ังนี้ คู่สามีภรรยาจ านวนมากไม่ต้องการมีบุตรด้วยเช่ือว่าเป็นภาระทาง
การเงิน นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเรื่องผลกระทบจากการมีบุตรท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
หรือความเร่งรีบและความเป็นอิสระของวิถีชีวิตคนเมือง นอกจากนั้น ยังมีประชากรจ านวนหนึ่งท่ีมีภาวะมีบุตร
ยากและไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ และแม้จะมีเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การผสมเทียม หรือทางเลือก
อื่นๆ อาทิ การอุ้มบุญ ให้บริการในประเทศไทย แต่เฉพาะผู้ท่ีพร้อมด้วยปัจจัยทางการเงินเท่านั้นจึงจะเข้าถึง
บริการดังกล่าวได้ ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มในการเป็นพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียวโดยสมัครใจยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย แม้
จะเป็นเพียงส่วนน้อยแต่ก็เห็นแนวโน้มได้อย่างชัดเจน  

ในงานศึกษาของ ปราโมทย์ ประสาทกุล (2553) ได้กล่าวถึงการท่ีเด็กเกิดน้อยว่า มาจากสาเหตุส าคัญ  
2 ประการ คือ การท่ีคนรุ่นใหม่แต่งงานน้อยลง และการท่ีคนท่ีแต่งงานแล้วไม่ต้องการมีลูก ซึ่งสอดคล้องกับผล
จากการส ามะโนประชากรและเคหะปี พ.ศ. 2553 ท่ีแสดงให้เห็นว่า คนไทยมีพฤติกรรมแต่งงานช้าลง เห็นได้
จากอายุแรกสมรสเฉล่ียของคนไทยท่ีเพิ่มขึ้นสูงกว่าเมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว จากเดิมเม่ือ 10 ปีก่อนอายุแรกสมรสเฉล่ีย 
อยู่ท่ี 25.6 ปี แต่ปัจจุบันกลับเพิ่มข้ึนไปอยู่ท่ี 28.4 ปี 
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ขณะท่ีไทยก าลังเผชิญกับปัญหาเด็กเกิดน้อย อีกด้านหนึ่งกลับพบว่าจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ในปี  
พ.ศ. 2560 มีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) อยู่ท่ีประมาณ 10.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8 ของ
ประชากรท้ังหมด ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเม่ือเทียบกับ 20 ปีท่ีแล้ว หรือใน พ.ศ. 2540 ท่ีประเทศไทยมีประชากร
สูงอายุราว 4.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ของประชากรท้ังหมด (กรมการปกครอง, 2560)  

เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราตายของประเทศไทยลดลง ท าให้สัดส่วนประชากรสูงอายุท่ีมีอายุ 60 
ปีข้ึนไปขยายตัวเพิ่มขึ้น และสัดส่วนประชากรวัยเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปีลดน้อยลง ในปี พ.ศ. 2513 มีจ านวน
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรไทยท้ังหมด ส่วนผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น แต่
ในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา โครงสร้างประชากรกลับเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2553 สัดส่วน
ประชากรวัยเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 19.2 ขณะท่ีผู้สูงอายุกลับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 12.0 นอกจากนี้ ยังมีการคาดประมาณว่าภายในปี พ.ศ. 2583 สัดส่วนประชากรท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปีจะคิด
เป็นเพียงร้อยละ 15.9 ของประชากรไทยท้ังหมด ขณะท่ีผู้สูงอายุนั้นจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 32.1 เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นแล้ว สัดส่วนประชากรวัยเด็กของไทยลดต่ าลงในอัตราท่ีรวดเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของประชากร
ผู้สูงอายุ (UNFPA และ สศช., 2558) 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภาพการเป็นสังคมสูงอายุของประเทศไทย ซึ่งเป็นสังคมท่ีมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 10 หรือ มีประชาชนท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 7 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) และคาดว่าไทยจะก้าวข้ามไปสู่การเป็นสังคม
สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสังคมท่ีมีจ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 20 หรือมีประชากรท่ีมี
อายุ 65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 14 ภายในระยะเวลาเพียง 20 ปี ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแล้วอย่างฝรั่งเศส 
สวีเดน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ใช้เวลานานกว่าจะเปล่ียนผ่านจากสังคมสูงอายุไปเป็นสังคมสูงอายุโดย
สมบูรณ์ท าให้ประเทศเหล่านี้มีเวลาปรับตัว ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเพียงพอ (ชมพูนุท 
พรหมภักด์ิ, 2556) 

 
ผลกระทบจากการเกิดน้อย 
การเกิดท่ีลดลงส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในโครงสร้างประชากร น าไปสู่การเปล่ียนแปลงท้ังในแง่ของ

ขนาดและโครงสร้างอายุประชากร จากการท่ีสัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ในขณะท่ีประชากร
วัยสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบในระยะยาวต่อความมั่นคงและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนประชากรวัยท างานจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากปี พ.ศ. 
2563 น าไปสู่สภาวะการขาดแคลนแรงงานในอนาคต (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย
, 2554) การขาดแคลนแรงงานจะกระทบต่อภาคการผลิต ท้ังในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
(อาทิตย์ เคนมี และวีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์, 2560) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมจะได้ผลกระทบมากกว่า
แรงงานในภาคอื่นๆ เนื่องจากกลุ่มนี้ต้องการแรงงานอายุน้อย (เสาวณี จันทะพงษ์ และกรวิทย์ ตันศรี, 2556) 
การท่ีมีจ านวนประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ตลาดน้อยลง ท าให้ไม่สามารถผลิตแรงงานรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ ใน
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ขณะเดียวกันแรงงานท่ีอยู่ในตลาดปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการท างานเส่ือมถอยไปตามอายุท่ีเพิ่มขึ้น ใน
ท้ายท่ีสุดจะกระทบต่อความสามารถในการผลิตของประเทศ ท าให้ GDP ของประเทศลดลง นอกจากนี้ รายได้
จากของประเทศจากการจัดเก็บภาษีก็จะลดลงตามไปด้วย (ชมพูนุท พรหมภักด์ิ, 2556) 

การส่งผลต่อความสามารถในการผลิต เป็นประเด็นส าคัญท่ีน่าวิตก หากพิจารณาโครงสร้างอายุ
ประชากรโดยหยาบ จะเห็นได้ว่าประชากรประกอบด้วยสามส่วนส าคัญคือ วัยเด็กอยู่ด้านล่าง วัยท าแรงงาน
งานอยู่ช่วงกลาง และวัยชราอยู่บนสุด ท้ังนี้ วัยเด็กและวัยชรา จัดเป็นวัยพึ่งพิง กล่าวคือไม่สามารถสร้าง
ผลผลิตใดๆ ให้แก่สังคม   หรือหากมีก็จะน้อยมาก การผลิตใดๆ เพื่อเล้ียงดู และค้ าจุนสังคมจึงตกเป็นหน้าท่ี
ของวัยแรงงาน หากคนกลุ่มนี้ก าลังมีจ านวนท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง ย่อมกลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจอย่าง
แน่นอน ความสามารถในการผลิตของประเทศ ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญสองประการคือ ปริมาณแรงงาน  
(Labor) และ ผลิตภาพของแรงงาน (Productivity)  ซึ่งผลิตภาพของแรงงานนี้จะสะท้อนถึงคุณภาพ และขีด
ความสามารถของแรงงาน ประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมาก ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย  หรืออินโดนีเซีย มี
ความสามารถในการผลิตสูง แม้แรงงานอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าไรนักก็เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีแรงงาน
ปริมาณมาก และในกรณีประเทศท่ีมีประชากรไม่มาก เช่น ประเทศพัฒนาแล้วในแถบสแกนดิเนเวีย ไม่ว่ าจะ
เป็น สวิสเซอร์แลนด์ หรือ ฟินแลนด์ แต่กลับมีความสามารถในการผลิตสูง ก็เนื่องจากแรงงานมีคุณภาพ หรือมี
ผลิตภาพสูงนั่นเอง (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2558) 
 ผลกระทบจากการเกิดลดลง ยังมีปัญหาส าคัญอื่นๆ ได้แก่ การท าให้รูปแบบการพึ่งพิงเปล่ียนแปลงไป 
คือประชากรวัยท างานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล
, 2549) และเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการพึ่งพิง โดยอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้น ในขณะท่ี
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็กกลับลดลง จากการส ามะโนประชากรและเคหะพบว่า ในปี พ.ศ. 2553 อัตราส่วนพึ่งพิง
วัยสูงอายุอยู่ท่ี 19.0 นั่นคือ ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ
เกือบ 20 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2543 ท่ีรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพียง 14.4 คน สวนทางกับ
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็กท่ีมีแนวโน้มลดลง ในปี พ.ศ. 2543 ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ต้องรับภาระในการ
เล้ียงดูเด็กเฉล่ีย 36.8 คน แต่ 10 ปีต่อมา ประชากรวัยแรงงานรับภาระในการเล้ียงดูเด็ก 28.3 คน (กรมการ
ปกครอง, 2560) 

นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการบริการด้านการศึกษา คือท าให้สถานศึกษามีจ านวนนักเรียนไม่เพียงพอ เช่น
กรณีตัวอย่างประเทศญี่ปุ่น สถาบันการศึกษาบางแห่งต้องปิดตัวลง หรือยุบรวมกัน มหาวิทยาลัยต้องแข่งขัน
เพื่อแย่งชิงนักศึกษาให้ได้ตามจ านวนท่ีต้องการ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ , 2550) ผลกระทบท่ีส าคัญอีก
ประการ คือ การส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก ท้ังสินค้าอุปโภค และบริโภค 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจกลุ่มนี้คือเด็ก รายได้ของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรเด็ก เห็นได้จาก
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทผู้ผลิตสินค้าเด็กอย่าง Kimberly-Clark หรือ Johnson & Johnson 
ต่างมียอดจ าหน่ายตก จนต้องลดจ านวนพนักงาน หรือปรับกลยุทธ์ใหม่ (CNBC, 2018) เช่นเดียวกับธุรกิจค้า
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ปลีกของเล่นยักษ์ใหญ่อย่าง “Toy R Us” ซึ่งด าเนินธุรกิจมากว่า 70 ปี แต่เมื่อปี 2017 ต้องยื่นขอล้มละลาย
จากปัญหาหนี้สิน (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2561) 
 
คุณลักษณะ ทัศนคติการแต่งงานและการมีบุตรของคนในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

การแบ่งเจเนอเรชั่น (Generations) และความเข้าใจต่อคน Gen Y 
 การแบ่งเจเนอเรชั่น (Generations) เป็นการแบ่งกลุ่มคนโดยนิยามจากช่วงอายุ เนื่องจากยุคสมัยมีผล
ต่อการก าหนดลักษณะและทัศนคติ ดังนั้น คนท่ีเกิดต่างยุคต่างสมัยกันจึงมีลักษณะนิสัย รวมถึงทัศนคติ 
ค่านิยม หรือแม้แต่มุมมองท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้เป็นผลจากสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีผลท า
ให้พฤติกรรมการเจริญพันธุ์ และการตัดสินใจมีบุตรของคนในแต่ละเจนแตกต่างกัน การแบ่งเจเนอชันใน
ปัจจุบันมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่ท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็น 7 เจเนอเรชั่นตามช่วงอายุ ประกอบด้วย 
Lost Generation, Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomer, Gen-X, Gen-Y และ Gen-
Z  

กลุ่มประชากรเจเนอเรช่ันวาย หรือ “เจนวาย” หมายถึง ผู้ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นไปถึง 
พ.ศ. 2543 หรือเป็นผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 18 ถึง 38 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2561) เจนเนอเรชันนี้เติบโตในยุคอินเทอร์เน็ต
ขยายตัว ท าให้เข้าถึงเทคโนโลยีติดต่อส่ือสารและอินเทอร์เน็ต จึงมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้
คล่องตัว (ส านักนโยบายและแผน ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2559) ประชากร
เจนวายให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลให้กับชีวิตส่วนตัวและการท างาน (Work-life balance) เป็นคนรุ่น
ใหม่มีความทะเยอทะยานมุ่งแสวงหาความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการท างาน
หรือการเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศ (ภูเบศร์ สมุทรจักร และนิพนธ์ ดาราวุฒิมาปะกรณ์, 2557)  
 

ทัศนคติของคนเจนวายต่อการมีบุตร 
ทัศนคติ แนวคิด รวมถึงค่านิยมเฉพาะตัวของคนเจนวายส่งผลต่อพฤติกรรมด้านอื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึง

การเจริญพันธุ์ และการมีบุตร ซึ่งหากมองย้อนกลับไปถึงสาเหตุท่ีส่งผลให้ปัจจุบันมีจ านวนเด็กเกิดน้อยลงพบว่า 
มีสาเหตุส าคัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ การท่ีคนรุ่นใหม่ ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง “คนเจนวาย” แต่งงานน้อยลง และใน
คนท่ีแต่งงานแล้วมีความต้องการในการมีลูกลดลง (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2553) สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่
นิยมท่ีจะอยู่เป็นโสดกันมากขึ้น ในงานศึกษาของมนสิการ กาญจนะจิตรา , รีนา ต๊ะดี และกัญญาพัชร สุทธิ
เกษม (2559) ได้ช้ีให้เห็นว่า “ค่านิยม” คือ หนึ่งในปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อการสร้างครอบครัวของคนรุ่นใหม่ 
โดยคนรุ่นใหม่มีค่านิยมท่ีต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ อันเป็นผลให้คนรุ่นใหม่เลือกท่ีจะอยู่เป็นโสด หรือเล่ือนการ
แต่งงานและการมีลูกออกไป ท้ังค่านิยมในเรื่องการสร้างครอบครัว ค่านิยมในการมีลูก และค่านิยมในการเล้ียง
ลูกให้เป็นเลิศ รวมถึงค่านิยมของผู้หญิงท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีปัจจุบันมีการมองถึงทางเลือกอื่นมากกว่าการดูแล
ครอบครัว 
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การท่ีบริบทสังคมเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้ความเช่ือเกี่ยวกับการมีบุตรเปล่ียนแปลงตามไปด้วย คนรุ่น
ใหม่ให้ความส าคัญกับการแต่งงาน และการมีบุตรน้อยลง มีการพูดถึงชีวิตในมิติอื่นๆ ในแง่มุมท่ีหลากหลาย
มากขึ้น โดยมองว่าการสร้างครอบครัว และการมีลูกไม่ใช่ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในชีวิต หากแต่เป็นความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญ แม้ว่าคนรุ่นใหม่จะยังเช่ือว่าการมีบุตรจะช่วยเติม
เต็มค าว่า “ครอบครัว” ให้สมบูรณ์ และท าให้มีคนดูแลยามแก่ชรา รวมถึงความเช่ือว่าการมีบุตรเป็นการสืบ
ทอดและส่งต่อท้ังเช้ือสายและกิจการของครอบครัวจะยังคงอยู่ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งพบว่าคนรุ่นใหม่จ านวนไม่
น้อยท่ีมีทัศนคติด้านลบต่อการมีลูก โดยมองว่า “การมีลูกเป็นภาระ” ท้ังภาระในรูปแบบของ “เงินและเวลา” 
เนื่องจากการจะเล้ียงลูกให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องมีเวลาให้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษา เพราะปัจจุบันการแข่งขันทางการศึกษาสูงมาก การจะให้ลูกเข้าโรงเรียนดี ๆ 
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้มีค่าใช้จ่ายสูง (มนสิการ กาญจนะจิตรา, 2560) รวมถึงมองว่าการมีลูกเป็น
ภาระต่อการใช้ชีวิต เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีความต้องการในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ (พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2560) 
นอกจากนั้นยังเล็งเห็นถึงความไม่พร้อมสังคม โดยมองว่าสังคมปัจจุบันไม่มีคุณภาพ จึงไม่พร้อมท่ีจะให้ลูกเกิด
มาในสภาพสังคมเช่นนี้ มองว่าชีวิตไม่สมดุล ไม่มีเวลาให้กับกิจกรรมท่ีชอบ มีเวลาให้กับตัวเองในการเข้าสังคม
และท างานอดิเรก คนรุ่นใหม่จึงเลือกสร้างความมั่นคงก่อนท้ังฐานะและหน้าท่ีการงาน (มนสิการ กาญจนะ
จิตรา, 2560) 
  
มาตรการด้านประชากรของไทยและต่างประเทศ 

มาตรการทางด้านประชากรของไทย 
ประเทศไทยด าเนินนโยบายทางด้านประชากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับอิทธิพลจากนโยบาย

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2513 ท่ีเน้นการลดอัตราการเพิ่มของประชากร รัฐบาลได้ออกนโยบาย
ภายใต้แนวคิด “ลูกมากจะยากจน” เพื่อส่งเสริมการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจ ความส าเร็จของนโยบาย
ดังกล่าวสะท้อนผ่านจ านวนประชากรแรกเกิดท่ีลดลง ต่อมาเมื่ออัตราเจริญพันธุ์ของประเทศลดลงถึงในระดับ
ทดแทนในช่วงปี พ.ศ. 2545-2554 ภาครัฐได้หนัมาให้ความส าคัญกับการรักษาแนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ให้คงท่ี 
โดยก าหนดเป้าหมายให้ประเทศมีโครงสร้างประชากรท่ีสมดุล และขนาดครอบครัวที่เหมาะสม แต่จากความไม่
ชัดเจนของนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้อัตราภาวะเจริญพันธุ์ของไทยลดต่ าอย่างต่อเนื่อง จากนั้นทิศทางของ
นโยบายทางด้านประชากรได้เปล่ียนแปลงไป โดยหันกลับมาท่ีการเน้นการรักษาอัตราเจริญพันธุ์รวมไม่ให้ต่ าลง
ไปจากเดิม ซึ่งสวนทางกับนโยบายในระยะแรกอย่างส้ินเชิง (คณะท างานสุขภาพคนไทย, 2555) 

จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีประชากรวัยเด็กไทยลดลง และมีทีท่าว่าจะลดลงอีกในอนาคต ภาครัฐจึงได้
ออกนโยบายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้น ท่ีเห็นได้ชัดคือ มาตรการลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็น
การลดต้นทุนจากการมีบุตร (มนสิการ กาญจนะจิตรา และนุชราภรณ์ เล้ียงรื่นรมย์, 2557) มาตรการทางภาษี
เพื่อสร้างแรงจูงใจของการมีบุตร สรุปได้ดังนี้ (BLT Bangkok, 2018) 
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1. ลดหย่อนการเล้ียงดูบุตรให้กับผู้ท่ีมีบุตร  
จากเดิม: บุตรคนท่ี 1 ลดหย่อน 30,000 บาท/ปี  
เพิ่มเติม: บุตรคนท่ี 2 เป็นต้นไป ท่ีเกิดต้ังแต่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป ลดหย่อน 60,000 บาท/ปี  
2. ลดหย่อนส าหรับค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร  
สามารถน าค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีตามจ านวนท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 60,000 

บาท ต่อการต้ังครรภ์แต่ละครั้ง (เฉพาะผู้ท่ีไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่น เช่น สิทธิข้าราชการ สิทธิ
ประกันสังคม เป็นต้น)  

3. ลดหย่อนส าหรับการต้ังศูนย์รับเล้ียงเด็กฯ ส าหรับสถานประกอบการ  
ลดหย่อนภาษีให้กับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจัดให้มีศูนย์รับเล้ียงเด็กในสถานประกอบการ 

เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการจัดต้ังศูนย์รับเล้ียงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของลูกจ้าง โดยผู้ประกอบการ
สามารถน าค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์รับเล้ียงเด็กมาลดหย่อนภาษีได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดย
มีเงื่อนไขว่าสถานประกอบการต้องได้รับใบประกาศการจัดให้มีศูนย์รับเล้ียงเด็ก และมีค่าใช้จ่ายตรงตาม
ระเบียบ ท้ังนี้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

 
 อย่างไรก็ตามมาตรการทางภาษีท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้น ท้ังนี้หากมี
มาตรการอื่นๆ ออกมารองรับร่วมด้วยก็อาจส่งผลให้ภาวะเจริญพันธุ์ของไทยเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้นได้ไม่มากก็
น้อย โดยในงานวิจัยของ มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม และรีนา ต๊ะดี (2559) ได้ช้ีให้เห็นว่า 
การจัดสภาพแวดล้อมของประเทศท่ีเหมาะสมต่อการสร้างครอบครัว ท้ังในรูปของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาระบบการคมนาคม การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความปลอดภัยของสังคม 
รวมถึงนโยบายเพื่อแบ่งเบาภาระการเล้ียงดูของครอบครัว มีผลต่อการตัดสินใจสร้างครอบครัว และในงานวิจัย
ดังกล่าวได้เสนอแนะนโยบายไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้  
 1. ขยายวันลาคลอดของแม่แบบได้รับค่าจ้าง โดยเสนอให้ผู้เป็นแม่สามารถลาคลอดได้ถึง 6 เดือน 
เพื่อให้ลูกได้รับนมแม่ แต่ในเบื้องต้นควรพิจารณาวันลาคลอดของแม่ให้เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศท่ีก าหนดวัดลาคลอดไว้อย่างน้อย 14 สัปดาห์ก่อน เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยก าหนดวัยลา
ไว้ที่ 13 สัปดาห์ 
 2. ส่งเสริมการลาของพ่อเพื่อช่วยภรรยาดูแลลูกหลังคลอด เพื่อให้พ่อได้มีส่วนร่วมในการเล้ียงลูก  
ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมบทบาทของพ่อและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว พร้อมกับสร้างความเท่า
เทียมกันทางเพศ  
 3. เพิ่มการลาเพื่อดูแลบุตรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการลารูปแบบหนึ่งท่ีนอกเหนือจากการลากิจ
ท่ัวไป โดยสามารถลาได้ในกรณีท่ีลูกเจ็บป่วย หรือ ลาเพื่อไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น 
 4. จัดต้ังบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐานใกล้บ้านหรือท่ีท างาน 
และในกรณีท่ีต้องไปใช้บริการเอกชน รัฐควรมีมาตรการให้เงินชดเชย  
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 5. สร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานภาคเอกชนในการสร้างความยืดหยุ่นในการท างานส าหรับพ่อแม่ท่ีมี
ลูกผ่านมาตรการทางภาษี โดยจะลดหย่อนภาษีให้กับองค์กรท่ีมีนโยบาย family-friendly  
 6. จัดต้ังกองทุนครอบครัว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้ท่ีท างานนอกระบบ หรือผู้ท่ีไม่ได้รับสิทธิหรือการคุ้มครองจากกฎหมาย ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ เช่น เงินชดเชยในกรณีต้ังครรภ์และคลอดบุตร เงินสนับสนุนส าหรับการเล้ียงดูบุตรหรือผู้สูงอายุ และเงิน
ช่วยเหลือในการจ้างคนดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น  
 

นโยบายส่งเสริมการมีบุตรในต่างประเทศ 
 หลายประเทศท่ัวโลกก าลังเผชิญกับปัญหาเด็กเกิดน้อย และต่างต่ืนตัวกับปัญหาดังกล่าว โดยพยายาม
เร่งหาทางออกผ่านการพัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการเกิดเพิ่มขึ้น โดยมุ่งหวังว่ามาตรการ
ต่างๆ ท่ีออกมาจะช่วยให้อัตราเจริญพันธุ์ของประเทศสูงขึ้น บทบาทส าคัญของนโยบายส่งเสริมการเกิด คือ 
การลดอุปสรรคของการมีบุตร ท้ังจากต้นทุนในการมีบุตรท่ีสูง หรือแม้แต่จากโครงสร้างสังคมปัจจุบันท่ีไม่เอื้อ
ต่อการสร้างครอบครัว ซึ่งนโยบายต่างๆ ท่ีออกมามีท้ังนโยบายท่ีเสริมสร้างแรงจูงใจในการมีบุตรโดยตรงและ
นโยบายท่ีเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวและ
การมีบุตรมากขึ้น (มนสิการ กาญจนะจิตรา และนุชราภรณ์ เล้ียงรื่นรมย์, 2557) 

1) นโยบายเสริมสร้างแรงจูงใจในการมีบุตรโดยตรง เป็นนโยบายหลักท่ีหลายประเทศเลือกใช้ โดยให้
การสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นต่างๆ ในการมี บุตร การ
สนับสนุนทางการเงินท่ีใช้กันมีอยู่หลากหลายรูปแบบ และมีเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกันในแต่
ละประเทศ โดยมีมาตรการท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

ประเทศญี่ปุ่น มีการออกนโยบายให้เงินพิเศษส าหรับครอบครัวท่ีมีบุตร โดยให้เงินกับครอบครัวท่ีมี
บุตรต้ังแต่สามคนขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขว่าบุตรท่ีได้รับเงินพิเศษจะต้องมีอายุน้อยกว่า 5 ปี และพ่อแม่ต้องมี
รายได้รวมกันไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ต่อมาได้ปรับนโยบายเป็นให้เงินพิเศษกับครอบครัวที่มีบุตรต้ังแต่สอง
คนขึ้นไป โดยลูกคนแรกและคนท่ีสองจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 เยนต่อเดือน แต่ส าหรับลูกคนต่อๆ 
มาจะได้รับเงินพิเศษคนละ 10,000 เยนต่อเดือน โดยจะได้รับเงินไปจนถึงอายุ 9 ขวบ ส่วนมาตรการทางภาษี
ในญี่ปุ่นพ่อและแม่ท่ีมีลูกอายุต่ ากว่า 16 ปี สามารถลดหย่อนภาษีได้ 380,000 เยน และ 330,000 เยน จาก
ภาษีท้องถิ่น ส าหรับพ่อแม่ท่ีมีลูกอายุระหว่าง 16 ถึง 22 ปี สามารถลดหย่อนภาษีได้ 630,000 เยน และ 
450,000 เยน ส าหรับภาษีท้องถิ่น 
 ประเทศรัสเซีย มีการออกนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัวท่ีมีบุตรมาก การด าเนิน
นโยบายดังกล่าวเริ่มต้ังแต่ในปี 1981 โดยมอบเงินพิเศษตามจ านวนบุตร และมีการมอบเงินโบนัสหลังคลอด 
โดยจะจ่ายเป็นรายครั้งต่อการคลอดลูกหนึ่งคน รวมทั้งมอบเงินพิเศษเพื่อเป็นค่าเล้ียงดูบุตรเป็นรายเดือน โดย
จะจ่ายให้จนกระท่ังลูกอายุ 1.5 ขวบ ในปี 2006 ได้มีการปรับเงินเพิ่มเป็น 1,5000 รูเบิล ส าหรับครอบครัวท่ีมี
ลูกหนึ่งคน และ 3,000 รูเบิลส าหรับครอบครัวที่มีลูกหลายคน และมอบเงินพิเศษรายเดือนให้กับแม่ท่ีต้ังครรภ์ 
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โดยจะจ่ายให้เมื่อตั้งครรภ์ได้ 12 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินช่วยเหลือส าหรับสตรีท่ีต้ังครรภ์ท่ีสามีต้อง
ไปเกณฑ์ทหารเป็นเวลา 2 ปีตามก าหนด โดยมอบเงิน 14,000 รูเบิลต่อเดือน และให้เพิ่มอีก 6,000 รูเบิล กรณี
ท่ีมีลูกอายุต้ังแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ และยังมีการมอบเงินสมบทให้แก่พ่อแม่ท่ีเป็นนักศึกษาเต็มเวลา 120 รูเบิล
ต่อเดือน เพื่อเป็นค่าเล้ียงดูลูก ในปี 2007 ได้ออกนโยบายน าร่องสนับสนุนครอบครัวท่ีมีลูกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
โดยน าจ่ายในรูปของคูปองแทนเงินสดมูลค่า 250,000 รูเบิล โดยสามารถน าคูปองไปแลกเป็นบริการท่ีเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล การฝึกอบรม การปรับปรุงท่ีพักอาศัย หรือแบ่งบางส่วนเป็นเงินออมส าหรับมารดา สามารถ
ใช้ได้ถึงบุตรอายุ 25 ปีบริบูรณ์ ครอบครัวท่ีมีลูกยังสามารถกู้เงินโดยไม่คิดดอกเบ้ียเป็นเวลา 8 ปี แต่มีเงื่อนไข
ว่าคู่สมรสคนใดคนหนึ่งต้องมีอายุน้อยกว่า 30 ปี นอกจากนี้มีการท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครัวเป็นเงิน
สูงสุดไม่เกิน 6,000 รูเบิลต่อเดือน  และมีการรณรงค์ให้คลอดลูกในวันชาติรัสเซีย โดยมีการมอบเงินหรือของ
รางวัลต่างๆ ให้กับครอบครัวที่คลอดลูกในวันดังกล่าว  
 ประเทศสิงคโปร์ มีนโยบายมอบเงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้คนมีบุตรต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป โดย
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้หญิงท่ีมีระดับการศึกษาสูง นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีให้สิทธิพิเศษในการซื้อ
บ้าน  โดยคนท่ีคนแต่งงานจะได้รับสิทธิในการซื้อบ้านหลังใหญ่ (มติชนออนไลน์, 2561) และครอบครัวที่มีบุตร
ได้รับสิทธิ์ในการเลือกซื้อบ้านราคาถูกก่อนครอบครัวอื่น โดยรัฐบาลจะเก็บบ้านท่ีสร้างใหม่ประมาณ 30% ไว้
ให้กับครอบครัวที่มีบุตร ซึ่งในระหว่างท่ีรอซื้อบ้านสามารถเช่าบ้านได้ในราคาถูกอีกด้วย (CRI Online, 2556) 
นอกจากนี้ส าหรับแม่ท่ีท างานจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี โดยเปอร์เซ็นต์การลดหย่อนจะขึ้นอยู่กับ
จ านวนบุตร โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษี 15% ส าหรับลูกคนท่ี 1  20% ส าหรับลูกคนท่ี 2 และคนท่ี 3 ขึ้น
ไปจะได้รับการลดหย่อน 25% (The Asian parent Singapore, n.d.) 
 

นโยบายที่เน้นเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีบุตร  
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับการมีลูกมักเป็นมาตรการส่งเสริมการเล้ียงดูบุตรส าหรับพ่อ

แม่ท่ีต้องท างานนอกบ้าน ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเล้ียงดูลูก อีก
ท้ังยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถอยู่ในก าลังแรงงานต่อไปได้ มาตรการท่ีว่านี้ได้แก่ การให้สิทธิในการ
ลาคลอด (แบบได้รับเงินเดือน) การมีช่ัวโมงการท างานท่ียืดหยุ่น การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสถานรับเล้ียง
เด็ก โดยการมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเข้าถึงได้ รวมถึงมาตรการอื่นๆ ซึ่ งหลายประเทศเลือกใช้
มาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมนี้ในการกระตุ้นให้คนมีลูกมากข้ึน โดยมีมาตรการท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
 ประเทศสิงคโปร์ แม่มีสิทธิลาคลอดโดยได้รับเงินเดือน 16 สัปดาห์ หากเป็นบุตรคนแรกหรือคนท่ีสอง 
ผู้ว่าจ้างและรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนคนละครึ่ง แต่หากเป็นบุตรคนท่ีสามขึ้นไป รัฐจะให้เงิน
สนับสนุนเงินเดือนในช่วงลาคลอด 16 สัปดาห์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้าง และยังมีมาตรการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส าหรับครอบครัวเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการฝากลูกในสถานเล้ียงเด็ก โดยอัตราการ
ช่วยเหลือขึ้นอยู่กับรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก นอกจากนี้ รัฐบาลยังออกนโยบาย Working Mother’s Child 
Relief เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้หญิงท่ีมีบุตรในตลาดแรงงาน อาจเป็นบุตรท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
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หรือบุตรบุญธรรมก็ได้ โดยมีเงื่อนไขส าคัญว่า บุตรต้องเป็นพลเมืองของประเทศสิงคโปร์ มีอายุไม่เกิน 16 ปี 
และยังไม่สมรส (วรเวศม์ สุวรรณระดา และคณะ, 2561) 

ประเทศญี่ปุ่น นอร์เวย์ กรีซ ฟินแลน์ และแคนาดา ให้สิทธิการลาคลอดการลาคลอดโดยได้รับ
เงินเดือนเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน โดยเฉพาะประเทศนอร์เวย์ท่ีให้สิทธิการลาคลอดส าหรับผู้เป็นพ่อ
โดยเฉพาะเป็นเวลา 14 สัปดาห์ และอนุญาตให้มีช่ัวโมงการท างานท่ียืดหยุ่นเป็นเวลา 3 ปี  
 ประเทศสวีเดน และเยอรมนี ให้สิทธิการลาคลอดแบบได้รับเงินเดือนท้ังพ่อและแม่รวมกัน 47 สัปดาห์ 
และในเยอรมนี แม่สามารถเลือกจ านวนช่ัวโมงการท างานได้เป็นเวลาถึง 3 ปี หลังการคลอดบุตร  

ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ไอร์แลน์ เดนมาร์ก สเปน ออสเตรีย แคนาดา ให้สิทธิการลาคลอดการลา
คลอดโดยได้รับเงินเดือนเป็นเวลา 4-6 เดือน โดยในประเทศเดนมาร์ก ยังจัดให้มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ
ทุกเขตเทศบาล และมีกฎหมายคุ้มครองว่าผู้ปกครองจ่ายค่าบริการไม่เกินร้อยละ 25-28 โดยรัฐจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือ 

ประเทศเนเธอร์แลน์ นิวซีแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ให้สิทธิการลาคลอดโดยได้รับเงินเดือนน้อยกว่า 
4 เดือน   

ประเทศออสเตรเลีย แม้จะไม่ให้สิทธิการลาคลอดแบบได้รับเงินเดือน แต่ภาครัฐได้จัดให้มีสวัสดิการ
ช่ัวโมงการท างานท่ียืดหยุ่นแก่พนักงาน โดยหวังเป็นต้นแบบให้กับภาคเอกชน ปัจจุบันบริษัทเอกชนรายใหญ่
หลายแห่งเริ่มเพิ่มทางเลือกชั่วโมงการท างานให้แก่พนักงาน  

ประเทศเกาหลีใต้ มีมาตรการขยายศูนย์เด็กเล็กของรัฐท่ีมีราคาถูก และมอบของขวัญและเงินอุดหนุน
ให้แก่พนักงานบริษัทท่ีมีบุตรมากกว่า 1 คน นอกจากนี้เสนอให้แรงงานท่ัวประเทศเลิกงานไม่เกิน 19.30 น. 
ของทุกวันพุธที่สามของเดือน ซึ่งรัฐบาลก าหนดให้เป็นวันครอบครัว เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการผลิตทายาท
มากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

นอกจากนั้นยังมีมาตรการอื่นๆ ท่ีจะส่งเสริมการมีบุตรอีก ตัวอย่างเช่น 
ประเทศสิงคโปร์  รัฐบาลจัดโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ชายหญิงได้พบปะกัน (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 

2553) โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นในปี พ .ศ. 2527 แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่า โครงการดังกล่าวไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าใดนัก (ยุทธศักด์ิ คณาสวัสด์ิ, 2548) นอกจากนี้ ครอบครัวชาวสิงคโปร์ท่ีมีลูก สามารถเปิดบัญชี
เงินฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยสามารถเปิดกับธนาคาร OCBC หรือ Standard Chartered เมื่อพ่อแม่ฝากเงิน
เข้าบัญชีดังกล่าวรัฐจะสบสมเงินให้อีกเท่าตัว เพื่อส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูเด็กก่อนวัยเรียน เช่น 
ค่าธรรมเนียมศูนย์เล้ียงเด็ก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอื่นๆ โดยมอบเงินสมทบไม่เกิน 6,000 
ดอลลาร์สิงคโปร์ ส าหรับลูกคนท่ี 1 และ 2 และมอบไม่เกิน 12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ส าหรับลูกคนท่ี 3 และ 4 
ส าหรับลูกคนต่อๆ จะได้รับเงินสมทบไม่เกินคนละ 12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และเมื่อเด็กอายุครบ 13 ปี หากมี
เงินเหลือจะถูกโอนไปยังบัญชีเพื่อการศึกษาหลังมัธยม โดยรัฐจะสมทบทุนเช่นเดิมจนเด็กอายุครบ 18 ปี (The 
Asian parent Singapore, n.d.) 
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ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการมีบุตรไม่สามารถท าให้ภาวะเจริญพันธุ์ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นได้ 
ทางรัฐบาลจึงได้หันมาให้ความส าคัญต่อการพัฒนานโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานในกลุ่มผู้สูงอายุ จากการท่ี
ประชากรวัยแรงงานมีจ านวนลดลง การด าเนินนโยบายจะเน้นไปท่ีการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดย
นโยบายท่ีเลือกใช้คือ การเพิ่มโอกาสในการท างานของประชากรต้ังแต่อายุ 55 ปีข้ึนไป ให้สามารถท างานต่อได้
จนถึงอายุ 65 ปี และอีกนโยบายหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ การเพิ่มบทบาทของสตรีในก าลังแรงงาน (สุภรต์ จรัสสิทธิ์ 
และรศรินทร์ เกรย์, 2557) 

ประเทศไต้หวัน รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนแต่งงานและมีลูกมากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มีการให้เงินโบนัสแก่ข้าราชการท่ีมีบุตรเท่ากับเงินเดือน 1 
เดือน และทางกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันได้ท าเรื่องเสนอต่อรัฐบาลว่าควรให้โครงพยาบาลบริการฟรีแก่ผู้มี
บุตรยากให้สามารถมีบุตรได้ (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสด์ิ, 2548) 

ประเทศมาเลเซีย ทางสมาคมคนเช้ือสายจีนในมาเลเซียมอบเงินโบนัสให้แก่ครอบครัวที่มีลูกต้ังแต่ 4 
คนขึ้นไป โดยจะได้รับเงินโบนัสประมาณ 25,000 บาท ต่อบุตรท่ีเพิ่มขึ้นแต่ละคน รวมถึงก่อตั้ง Cupid Space 
Club เพื่อเป็นพื้นท่ีให้หนุ่มสาวเช้ือสายจีนท่ีอายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป ได้พบปะและแต่งงานกัน (เพิ่งอ้าง) 

ประเทศอิหร่าน เปิดบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้มีบุตรรายละ 950 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมอบเงินช่วยเหลือค่า
เล้ียงดูบุตรปีละกว่า 3,100 บาท จนกระท่ังบุตรมีอายุ 18 ปี (ไทยรัฐออนไลน์, 2553) 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
โครงการนี้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยวิธีการส ารวจภาคสนาม (Field Survey) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบ
วิธีการวิจัยและขอบเขตวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

1. การวิจัยเชิงส ารวจ (Field Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล     

เพื่อศึกษาถึง 

1.1  ทัศนคติและพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีบุตรของประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
      ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรม เกี่ยวกับการมีบุตรของ      
     ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย   

 1.2  ผลกระทบต่างๆ รวมถึงแนวทางการปรับตัวในกลุ่มผู้ท่ีมีบุตร 
 1.3  การรับรู้ และการตระหนักถึงผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรและแรงงานในอนาคต หาก 
       ประชากรไม่ต้องการมีบุตร 
 1.4  ความคิดเห็นต่อมาตรการสนับสนุนการมีบุตรในปัจจุบัน แนวคิดหรือความต้องการท่ีต้องการ 
       ได้รับการสนับสนุน หรือสร้างแรงจูงใจให้มีบุตรส าหรับกลุ่มท่ียังไม่มีบุตร 

1.5  ประเด็นส าคัญอื่นๆ อาทิ มาตรการหรือนโยบายของต่างประเทศในการสนับสนุนให้ประชากร 
      มีบุตร 

 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เพื่อศึกษาถึง 

2.1  ความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านต่างๆ รวมถึงมาตรการท่ีจะช่วยกระตุ้นให้สังคมมีบุตรและ 
มาตรการทดแทนอื่นๆ เพื่อแก้ไขผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

2.2  บทบาทขององค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการไม่มีบุตร รวมถึงการการอบรมเล้ียงดู 
บุตรให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ  

2.3  ความคิดเห็นต่อมาตรการของภาครัฐในปัจจุบัน ข้อเสนอแนะมาตรใหม่ๆ รวมถึงการ 
 ประยุกต์ใช้มาตรการต่างๆ ท่ีมีในต่างประเทศกับสถานการณ์ในประเทศไทย 
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2.4  แนวคิด บทบาทของภาคเอกชน และความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนน 
ให้คนในสังคมมีบุตร 

2.5  มุมมองของผู้ท่ีมีบุตรและไม่มีบุตร ต่อผลกระทบและการปรับตัวจากการมีบุตร รวมถึงการ 
อบรม เล้ียงดูให้บุตรเติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 

2.6  มุมมองของครอบครัวต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการส่งเสริมให้คนในสังคมมีบุตร หรือมีบุตรเพิ่มขึ้น 
 

3. การวิจัยเอกสาร (Documentary Survey) เพื่อศึกษาถึง 

3.1  สถานการณ์ด้านภาวะเจริญพันธุ์ของสังคมไทย และโครงสร้างทางประชากร 
3.2  ผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากแนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์และโครงสร้างทางประชาการท่ี 

เปล่ียนแปลงไป   
3.3  นโยบายของประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้คนในสังคมมีบุตร 

 
ประชากรเป้าหมาย 

1. การวิจัยเชิงส ารวจ ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ ประชาชนเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งหมายถึง
ประชาชนท่ีเกิดในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2543 ดังนั้นในการส ารวจครั้งนี้ประชาชน เจเนอเรช่ัน
วายจึง ครอบคลุมผู้ท่ีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 38 ปี 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าท าการสัมภาษณ์โดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 

2.1 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน คือ  

• ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

• กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

2.2 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)  

• สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท.) 

2.3 นักวิชาการด้านประชากร อนามัยครอบครัว และท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

2.4 ภาคธุรกิจเอกชน  

2.5 ภาคประชาชน ได้แก่ครอบครัวที่มีบุตร และครอบครัวที่ไม่มีบุตรและไม่ต้องการมีบุตร 
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ก าหนดขอบเขตการส ารวจครอบคลุม ทุกภูมิภาคของประเทศโดยแบ่ง เป็น 5 พื้น ท่ีไ ด้แก่  
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ท าการสุ่มตัวอย่าง
จังหวัดในแต่ละพื้นท่ีรวมจ านวนท้ังส้ิน 12 จังหวัด โดยอ้างอิงฐานข้อมูลจ านวนประชากร จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีอายุระหว่าง 18 ถึง 38 ปี รวมจ านวนท้ังส้ิน 19,990,143 คน (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 18 ถึง 38 ปี จ าแนกตามภูมิภาค 

ภูมิภาค ชาย หญิง รวม 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 1,339,607 1,419,520 2,759,127 
ภาคเหนือ 1,751,127 1,695,339 3,446,466 
ภาคกลาง 2,035,395 1,969,689 4,005,084 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,464,117 3,335,466 6,799,583 
ภาคใต้ 1,503,357 1,476,526 2,979,883 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 10,093,603 9,896,540 19,990,143 
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลปี 2560 

 
 

ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง  

1. การส ารวจภาคสนาม โครงการนี้ค านวณขนาดตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความ  
คลาดเคล่ือนจากการสุ่มคือ +/- 2 ท าการปรับค่าผลกระทบจากการออกแบบวิจัย (design effect) ท่ี 1.2 
อัตราการตอบ (response rate) ร้อยละ 90 จ านวนรวม 3,698 ตัวอย่าง และก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการส ารวจ
รวม 12 จังหวัดกระจายทุกภูมิภาคท่ัวประเทศด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง รายละเอียดดังตารางท่ี 2 และ 3  

 
ตารางที่ 2 ขนาดตัวอย่าง การปรับค่าผลกระทบจากการวิจัย และอัตราความร่วมมือ 

Confidence Level Confidence Interval Sample size 
95 +/- 2 2,401 

ปรับค่าด้วยผลกระทบจากการออกแบบวิจัย Design Effect = 1.2 
อัตราความร่วมมือ Response rate 90 

95 +/- 2 3,698 
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ตารางที่ 3 การค านวณขนาดตัวอย่าง จ าแนกภาค 
ภาค จ านวนจังหวัด สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 3 13.81 510 
ภาคเหนือ 2 17.24 638 
ภาคกลาง 2 20.04 741 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 34.01 1,258 
ภาคใต้ 2 14.91 551 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 12 100.00 3,698 
 
การสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยจะท าการสุ่มตามหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดย
ประยุกต์ใช้การสุ่มแบบผสมผสาน ด้วยการสุ่มแบบช้ันภูมิ การสุ่มเชิงระบบ โดยค านึงถึงความสอดคล้องต้องกัน
ของสัดส่วนประชากรจริง (Probability Proportionate to Size Sampling) ดังรายละเอียด 

1) ประยุกต์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) โดยมี 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นช้ันภูมิหลัก (Stratum) 
ในแต่ละช้ันภูมิหลัก มีระดับข้ันของการสุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไปตามลักษณะการปกครอง  

2) การสุ่มเลือกพื้นท่ีตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิ คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic 
Sampling) โดยใช้ค่าความถี่สะสมของจ านวนประชากรเป็นฐานในการสุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นท่ีได้รับ
การสุ่มเลือกตามน้ าหนักของจ านวนประชากรในพื้นท่ี โดยมีข้ันตอนดังรายละเอียด 

ขั้นตอนท่ี 1 จัดท าตารางการสุ่มตามโครงสร้างของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมข้อมูล 
               จ านวนประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 18 ถึง 38 ปี ในแต่ละพื้นท่ี 
ขั้นตอนท่ี 2 จัดเรียงและให้เลขท่ีแต่ละพื้นท่ีตามขนาดประชากร โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  

     เพื่อให้การสุ่มกระจายไปยังจังหวัดท่ีมีประชากรขนาดแตกต่างกัน (ใหญ่ กลาง และเล็ก)  
ขั้นตอนท่ี 3 หาค่าช่วงกว้างของการสุ่มตัวอย่าง (sampling interval) คือ             โดยท่ี 

       k = ช่วงกว้างของการสุ่ม N = จ านวนประชากร n = จ านวนพื้นท่ีท่ีต้องการ 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกเลขสุ่มต้ังต้น (r) ให้มีค่าระหว่าง 1 กับ k (1 < r < k) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
(simple random sampling) จากนั้นสุ่มพื้นท่ีตัวอย่างถัดไปตามช่วงกว้างท่ีค านวณได้     
คือหน่วยที่มีหมายเลขตรงกับค่า r, r+k, r+2k, ..., r+(n-1)k 

ท้ังนี้โครงสร้างการสุ่มตัวอย่าง จ าแนกเป็น 3 ส่วนตามลักษณะด้านการปกครองดังนี้ 
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กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ช้ันภูมิย่อย คือ ช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก  
การสุ่มตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง แบ่งพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเป็น 3 ช้ันภูมิ คือช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก 

และก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 38 ปี
ของท้ัง 3   ช้ันภูมิ (Systematic Sampling with Probability 
Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สอง  สุ่มตัวอย่างเขตโดยใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนดสัดส่วนตัวอย่าง 
 ให้สอดคล้องกับประชากรท่ีท่ีมีอายุ 18 ถึง 38 ปีของพื้นท่ีนัน้ใน

กรุงเทพมหานคร (Systematic Sampling with Probability 
Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สาม  สุ่มตัวอย่างแขวง ใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนดสัดส่วนตัวอย่าง
ให้สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 38 ปีของเขตนั้น (Systematic 
Sampling with Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ส่ี สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีพักอาศัยในชุมชน โดยเก็บข้อมูลตามครัวเรือน และ
ก าหนดขนาดตัวอย่างให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากรเป้าหมาย
ตามเพศและช่วงอายุ ในพื้นท่ีนั้นๆ (Systematic Sampling with 
Probability Proportional to Size) 

 
จังหวัดปริมณฑล  
การสุ่มตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง  ท าการสุ่มจังหวัดตัวอย่างโดยใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนด

สัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 38 ปีของพื้นท่ีนั้น 
(Systematic Sampling with Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สอง  สุ่มตัวอย่างเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) ใช้วิธีการ
ตามท่ีระบุในข้อ 2 โดยมีการก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องประชากรท่ี
มีอายุ 18 ถึง 38 ปี (Systematic Sampling With Probability 
Proportional to Size) ใน เทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขต
เทศบาล) ท่ีสุ่มได้ 

การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีสาม สุ่มตัวอย่างต าบล / ชุมชน ใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนดสัดส่วน
ตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 38 ปีไปในเทศบาล (ในเขต
เทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) ท่ีสุ่มได้ (Systematic Sampling 
With Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ส่ี สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีพักอาศัยในต าบล / ชุมชน โดยเก็บข้อมูลตาม
ครัวเรือน และก าหนดขนาดตัวอย่าง ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
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ประชากรเป้าหมายตามเพศและช่วงอายุ  ในพื้น ท่ีนั้นๆ (Systematic 
Sampling with Probability Proportional to Size) 

 
ภูมิภาคต่างๆ  
การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีหนึ่ง แบ่งออกเป็น 4 ช้ันภูมิย่อย คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และ            

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรท่ี
มี อายุ  18 ถึ ง  38 ปี ไปของ ท้ั ง  4 ช้ันภู มิ  (Systematic Sampling with 
Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีสอง  สุ่มตัวอย่างจังหวัดในแต่ละภาค ใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนด
สัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับกับจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 38 ปี 
( Systematic Sampling With Probability Proportional to Size)  ใ น
จังหวัดท่ีสุ่มได้ 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สาม สุ่มตัวอย่างเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) ใช้วิธีการ
ตามท่ีระบุในข้อ 2 และก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้สอดคล้องกับจ านวน
ประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 38 ปี (Systematic Sampling With Probability 
Proportional to Size) ในเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขต
เทศบาล) ท่ีสุ่มได้ 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ส่ี  สุ่มตัวอย่างต าบลใช้วิธีการตามท่ีระบุในข้อ 2  โดยก าหนดสัดส่วนตัวอย่างให้
สอดคล้องกับประชากรท่ีมีอายุ 18 ถึง 38 ปีในเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / 
อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) นั้น (Systematic Sampling With Probability 
Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ห้า สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีพักอาศัยในต าบล / ชุมชน โดยเก็บข้อมูลตาม 
ครัวเรือน และก าหนดขนาดตัวอย่างให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ 
ประชากรเป้าหมายตามเพศและช่วงอายุ ในพื้นท่ีนั้นๆ (Systematic  
Sampling with Probability Proportional to Size) 

 
 

(ผังการสุ่มตัวอย่างพิจารณาจากแผนภาพที่ 2) 
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แผนภาพที่ 2 ผังการสุ่มตัวอย่าง กรณีส ารวจประชาชนทั่วไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนอายุ 18 ถึง 38 ปีทั่วประเทศ 

กรุงเทพมหานคร 
 

เขตตัวอย่าง 

ชุมชน 

อ าเภอตัวอย่าง 

ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง 

กรุงเทพฯ ช้ันใน กรุงเทพฯ ช้ันนอก กรุงเทพฯ ช้ันกลาง 

ในเขต 
เทศบาล 

 

นอกเขต
เทศบาล  

ปริมณฑล 

จังหวัดตัวอย่าง 

ต าบล ต าบล 

ก าหนดโควตาโดยการควบคุมสัดส่วน
ตัวอย่างให้มีคุณลักษณะด้านเพศ และอายุ

สอดคล้องกับประชากรในพ้ืนที่ 

ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน 



 

22 

ผลการสุ่มตัวอย่างจังหวัด และการก าหนดสัดส่วนตัวอย่าง แต่ละจังหวัด รายละเอียดดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการสุ่มตัวอย่างจังหวัด สัดส่วนและจ านวนตัวอย่าง จ าแนกรายจังหวัด 
ภูมิภาค สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 13.81 510 
กรุงเทพมหานคร 68.63 350 
สมุทรปราการ 16.47 84 
นนทบุรี 14.90 76 

ภาคเหนือ 17.24 638 
เชียงใหม่ 61.91 395 
นครสวรรค์ 38.09 243 

ภาคกลาง 20.03 741 
ชลบุรี 66.53 493 
อยุธยา 33.47 248 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 34.00 1,258 
นครราชสีมา 43.16 543 
ขอนแก่น 30.21 380 
อุดรธานี 26.63 335 

ภาคใต้ 14.92 551 
สงขลา 47.73 263 
นครศรีธรรมราช 52.27 288 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 100.00 3,698 
 

ภายหลังเครื่องมือวัดได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูลได้จัดท าแผนงาน
ประสานงานผู้น าชุมชน จากนั้นลงเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวบรวมได้ท้ังส้ิน 
3,734 ตัวอย่าง เกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด 36 ตัวอย่าง รายละเอียดตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนตัวอย่าง และผลการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกรายจังหวัด 
ภูมิภาค จ านวนตัวอย่าง จ านวนที่เก็บรวบรวมได้ 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 510 519 
กรุงเทพมหานคร 350 354 
สมุทรปราการ 84 87 
นนทบุรี 76 78 

ภาคเหนือ 638 649 
เชียงใหม่ 395 406 
นครสวรรค์ 243 243 

ภาคกลาง 741 747 
ชลบุรี 493 496 
พระนครศรีอยุธยา 248 251 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1,258 1,262 
นครราชสีมา 543 547 
ขอนแก่น 380 380 
อุดรธานี 335 335 

ภาคใต้ 551 557 
สงขลา 263 267 
นครศรีธรรมราช 288 290 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 3,698 3,734 
 
 

2. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูล ภายใต้เนื้อหาตามกรอบวัตถุประสงค์กับกลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต่างๆ ท้ังภาควิชาการ
เช่น นักวิชาการด้านประชากรศาสตร์ ตัวแทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ รวมท้ังกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีบุตร และไม่มีบุตร เป็นต้น จ านวนรวม 27 ราย ประกอบด้วย 

1) ตัวแทนจากหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ จ านวน 3 ราย 
2) กลุ่มนักวิชาการ และองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 4 ราย 
3) ตัวแทนจากหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ จ านวน 2 ราย 
4) ตัวแทนกลุ่มผู้ท่ีไม่มีลูก   จ านวน 9 ราย 
5) ตัวแทนกลุ่มผู้ท่ีมีลูก    จ านวน 9 ราย 
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เคร่ืองมือวัด 
1. การพัฒนากรอบค าถามเชิงลึกและแบบสอบถามส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ 
ด าเนินการร่วมกันระหว่าง ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) และคณะกรรมการฯ จาก

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือวัด ท้ัง
แบบสอบถาม และกรอบค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก โดยก าหนดเนื้อหาอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา จากนั้น
ท าการตรวจสอบ ปรับแก้ และให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการฯ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้นจึงลงเก็บข้อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ
ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยการวิจัยเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงกลุ่มนักวิชาการ  

    เพื่อน าข้อมูลท่ีประกอบการพิจารณาก าหนดกรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม     
    (เครื่องมือวัด) ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าร่างแบบสอบถาม เพื่อใหก้รรมการเพื่อพิจารณาให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนท่ี 3 ท าการทดสอบร่างแบบสอบถาม ปรับแก้ และน าเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีปรับแก้ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ใช้ในการเก็บรวบรวม 
               ข้อมูล 

  

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
โครงการส ารวจครั้งนี้ ทีมงานก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ ท้ังส้ินรวม 10 สัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 24 

มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินโครงการ  

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ก าหนดกรอบประเด็น และแนวทาง 
การด าเนินงาน กรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ 

          

พัฒนาแบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ์  
และกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 

          

สุ่มตัวอย่าง เตรียมทีมงานเก็บข้อมูล           
ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอสัมภาษณ์           
เก็บข้อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์เชิงลึก           
ลงรหัส ป้อนข้อมูล           
จัดท าร่างรายงานส่งกรรมการพิจารณา           
กรรมการพิจารณา ให้ความเห็น           
ปรับแก้ จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์           
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา “โครงการศึกษาทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการมีบุตร ในกลุ่ม

ประชากร เจเนอเรชั่นวาย” แบ่งการน าเสนอผลวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1   ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงส ารวจ 
ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก   

 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงส ารวจ 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ  ตัวอย่างร้อยละ 50.2 เป็นเพศชาย และใกล้เคียงกันคือร้อยละ 49.8 เป็นเพศหญิง 
อายุ  ร้อยละ 46.9 อายุระหว่าง 20 - 29 ปี ร้อยละ 44.4 อายุระหว่าง 30 - 38 ปี ส่วนกลุ่มท่ีอายุอยู่ระหว่าง  

18 - 19 ปี มีอยู่ร้อยละ 8.7 
สถานภาพสมรส  ร้อยละ 56.1 สถานภาพโสด ร้อยละ 42.4 สมรสแล้วและ ร้อยละ 1.5 หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่ 
การศึกษา  ร้อยละ 16.1 จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า ร้อยละ 40.8 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. และ 

ร้อยละ 15.3 จบอนุปริญญา/ ปวส. ส่วนกลุ่มท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีอยู่ร้อยละ 27.8 
อาชีพ ใกล้เคียงกัน 3 กลุ่ม คือพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 22.3 ค้าขายรายย่อย/ บริการรายย่อยร้อยละ 20.8  

และรับจ้างท่ัวไป/ ใช้แรงงานร้อยละ 20.2 นอกจากนี้ร้อยละ 14.7 เป็นนักเรียน/ นักศึกษา ส่วนกลุ่มท่ี 
ประกอบอาชีพอื่นๆ มีอยู่รวมกันร้อยละ 22.0 

รายได้ส่วนบุคคล  เฉล่ียต่อเดือน 14,194 บาท โดยร้อยละ 37.0 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  
ร้อยละ 29.8 ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท และร้อยละ 22.0 ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท  
ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท มีอยู่รวมกันร้อยละ 11.2 

รายได้ครอบครัว  เฉล่ียต่อเดือน 39,628 บาท โดยร้อยละ 14.4 ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน  
20,000 บาท ร้อยละ 33.1 ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และร้อยละ 23.3   
ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท  และร้อยละ 15.1 ครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อ 
เดือน 40,001 - 50,000 บาท ส่วนกลุ่มท่ีครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนเกินกว่า 50,000 บาทมีอยู่ 
ร้อยละ 14.1 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว  เฉล่ีย 4 คน โดยร้อยละ 35.1 มีสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 3 คน ร้อยละ 32.1 มี
สมาชิกในครอบครัว 4 คน และร้อยละ 21.2 มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน ส่วนท่ีมีมีสมาชิกในครอบครัว
มากกว่า 5 คนมีอยู่ร้อยละ 11.1 

พื้นที่พักอาศัย  ร้อยละ 59.2 อยู่นอกเขตเทศบาล ขณะท่ีร้อยละ 40.8 อยู่ในเขตเทศบาล 
 

(พิจารณาตารางที่ 7 ถึง 15) 
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ตารางที่ 7 เพศ 
ล าดับ เพศ จ านวน ร้อยละ 

1 ชาย 1,875 50.2 
2 หญิง 1,859 49.8 

 รวม 3,734 100.0 
 

ตารางที่ 8 ช่วงอาย ุ
ล าดับ ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 

1 18 - 19 ปี 324 8.7 
2 20 - 29 ปี 1,752 46.9 
3 30 - 38 ปี 1,658 44.4 

 รวม 3,734 100.0 
* อายเุฉล่ีย 28.02  ปี     ต่ าสุด 18  ปี     สูงสุด 38  ปี 
 

ตารางที่ 9 สถานภาพสมรส 
ล าดับ สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

1 โสด 2,095 56.1 
2 สมรส 1,582 42.4 
3 หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่ 57 1.5 
 รวม 3,734 100.0 

 
ตารางที่ 10 ระดับการศึกษาที่ส าเร็จชั้นสูงสุด 

ล าดับ ระดับการศึกษาที่ส าเร็จชั้นสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
1 ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 51 1.4 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 549 14.7 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1,526 40.8 
4 อนุปริญญา/ปวส. 573 15.3 
5 ปริญญาตร ี 992 26.6 
6 สูงกว่าปริญญาตรี 43 1.2 
 รวม 3,734 100.0 

 
 
 
 
 



 

27 

ตารางที่ 11 อาชีพที่มีรายได้หลัก 
ล าดับ อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1 พนักงานบริษัทเอกชน  837 22.3 
2 ค้าขายรายย่อย/ บริการรายย่อย 775 20.8 
3 ผู้ใช้แรงงาน/ รับจ้างท่ัวไป     753 20.2 
4 นักเรียน/ นักศึกษา  549 14.7 
5 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกจิ 290 7.8 
6 ธุรกิจส่วนตัว/ ผู้ประกอบการ   265 7.1 
7 เกษตรกร/ ประมง            107 2.9 
8 พ่อบ้าน/ แม่บ้าน 57 1.5 
9 อาชีพอสิระ อาทิ ทนาย สถาปนิก     57 1.5 
10 ว่างงาน                                   37 1.0 
11 อื่นๆ อาทิ ลูกจ้างเทศบาล พนักงานจ้างเหมาของ

หน่วยงานรัฐบาล 
7 0.2 

 รวม 3,734 100.0 
 

ตารางที่ 12 รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 

ล าดับ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 5,000 บาท 417 11.2 
2 5,001 - 10,000 บาท 962 25.8 
3 10,001 - 15,000 บาท 1,118 29.8 
4 15,001 - 20,000 บาท 821 22.0 
5 20,001 - 30,000 บาท 331 8.9 
6 30,001 บาทข้ีนไป 85 2.3 
 รวม 3,734 100.0 

* รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนเฉล่ีย 14,193.55  บาท     ต่ าสุด 0 บาท     สูงสุด 70,000  บาท 
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ตารางที่ 13 รายได้รวมทั้งครอบครัวต่อเดือน 
ล าดับ รายได้รวมทั้งครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 20,000 บาท 538 14.4 
2 20,001 - 30,000 บาท 1,237 33.1 
3 30,001 - 40,000 บาท 869 23.3 
4 40,001 - 50,000 บาท 562 15.1 
5 50,001 บาทข้ีนไป 528 14.1 
 รวม 3,734 100.0 

* รายได้รวมทั้งครอบครัวต่อเดือน   เฉล่ีย 39,627.99  บาท    ต่ าสุด 4,000  บาท   สูงสุด 500,000  บาท 
 

ตารางที่ 14 จ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตนเอง) 

ล าดับ จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
1 1 คน (คนเดียว) 77 2.1 
2 2 คน 314 8.4 
3 3 คน 917 24.6 
4 4 คน 1,197 32.1 
5 5 คน 792 21.2 
6 6 คนข้ึนไป 414 11.1 
7 ไม่ระบ ุ 23 0.5 
 รวม 3,734 100.0 

* จ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตนเอง)   เฉล่ีย 4 คน    สูงสุด 12 คน      
 

ตารางที่ 15 พื้นที่พักอาศัย 
ล าดับ พื้นที่พักอาศัย จ านวน ร้อยละ 

1 ในเขตเทศบาล 1,522 40.8 
2 นอกเขตเทศบาล 2,212 59.2 
 รวม 3,734 100.0 
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ตอนที่ 2 ทัศนคติเก่ียวกับการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 
2.1 พื้นฐานครอบครัวและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตรัก 

ส่วนใหญ่คือร้อยละ 70.6 มีพื้นฐานครอบครัวในลักษณะท่ีอยู่พร้อมหน้ากัน พ่อ แม่ ลูก โดยกลุ่มนี้
เกินครึ่งคือร้อยละ 57.6 ระบุว่าครอบครัวรักใคร่กันดี ขณะท่ีร้อยละ 40.0 มีทะเลาะ ขัดแย้งบ้างแต่ไม่บ่อย และ
ร้อยละ 2.4 มีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ดี คือทะเลาะ ขัดแย้งกันบ่อย ส่วนกลุ่มท่ีไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันท้ัง
ครอบครัวพบว่า ร้อยละ 10.4 อยู่กับพ่อหรือแม่ เนื่องจากเลิกกัน / หย่าร้าง ขณะท่ีร้อยละ 10.2 อยู่กับพ่อหรือแม่ 
เนื่องจากพ่อหรือแม่เสียชีวิต ส่วนกลุ่มท่ีเหลือร้อยละ 6.1 ระบุว่าญาติเป็นคนเล้ียงดู และร้อยละ 2.7 เช่าท่ีพักอยู่
เองเนื่องจากต้องเรียน / ท างาน 

ผลส ารวจยังพบว่าส่วนใหญ่คือร้อยละ 87.5 เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรัก โดยเป็นที่น่าสังเกต
ว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือร้อยละ 64.1 เคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีเกี่ยวกับการมีความรัก 

 
(พิจารณาตารางที่ 16 ถึง 18) 

 
ตารางที่ 16 ลักษณะครอบครัวที่เติบโตมา 

ล าดับ ลักษณะครอบครัวที่เติบโตมา จ านวน ร้อยละ 
1 อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า พ่อ แม่ ลูก  2,637 70.6 
    โดยท่ีมีความสัมพันธ์ในครอบครัว ดังนี้ (n = 2,627)   
     ความสัมพันธ์ในครอบครัว จ านวน ร้อยละ    
  1)  รักใคร่กันดี  1512 57.6    
  2)  ค่อนข้างดี (มีทะเลาะ ขัดแย้งบ้างแต่ไม่บ่อย) 1051 40.0    
  3)  ไม่ดี (ทะเลาะ ขัดแย้งกันบ่อย) 64 2.4    
  รวม 2,627 100.0    
2 อยู่กับพ่อหรือแม่ เนื่องจากเลิกกัน / หย่าร้าง  387 10.4 
3 อยู่กับพ่อหรือแม่ เนื่องจากพ่อหรือแม่เสียชีวิต  382 10.2 
4 ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ (กับญาติเลี้ยงดู) 229 6.1 
5 ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ (เช่าท่ีพักอยู่ เนื่องจากเรียน / ท างาน) 99 2.7 

 รวม 3,734 100.0 
 
ตารางที่ 17 ประสบการณ์ด้านความรัก  

ล าดับ ประสบการณ์ด้านความรัก  จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เคยมี แฟน / คนรัก 465 12.5 
2 เคยมี แฟน / คนรัก 

     โดยท่ีมีแฟน / คนรัก จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ย 3 คน 
3,269 87.5 

 รวม 3,734 100.0 
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ตารางที่ 18 การมีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือเลวร้ายเก่ียวกับความรัก (เฉพาะผู้ที่เคยมีแฟน / คนรัก) 
ล าดับ ประสบการณ์ที่ไม่ดีเก่ียวกับความรัก จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เคยมี  1,167 35.9 
2 เคยมี  2,087 64.1 

 รวม 3,254 100.0 

 
2.2 ทัศนคติต่อการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 

การส ารวจครั้งนี้ยังได้สอบถามถึงทัศนคติท่ีเกี่ยวข้องกับการมีครอบครัว และการมีลูก พบประเด็นส าคัญ
ดังนี้ 

2.2.1 ภาพรวม 
1. ทัศนคติต่อการมีครอบครัว ภาพโดยรวม ตัวอย่างท่ีส ารวจ “เห็นด้วย” ว่าการมีครอบครัว 1) ช่วยให้มี

คนช่วยคิด ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 2) เป็นองค์ประกอบส าคัญของชีวิต ช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ 
และ 3) ช่วยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ แบบเปล่ียนคู่นอนหลายคน โดยมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 
3.57 ถึง 4.18 ส่วนผลกระทบด้านการสูญเสียความเป็นตนเอง / ความเป็นส่วนตัว พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.91 
หมายถึง “ไม่แน่ใจ” และเมื่อพิจารณาต่อไปถึงระดับความคิดเห็นจะพบว่า ประเด็นดังกล่าว มีสัดส่วนของกลุ่มท่ีมี
ทิศทางเห็นด้วย (ค่อนข้างเห็นด้วยและเห็นด้วย) และไม่เห็นด้วย (ไม่ค่อยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย) ไม่แตกต่างกัน
มากนักคือ ร้อยละ 34.9 และร้อยละ 39.6 

2. ทัศนคติต่อการมีลูก ตัวอย่างท่ีส ารวจ “เห็นด้วย” กับข้อดีของการมีลูกว่า 1) ช่วยให้มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่นเลิกด่ืมเหล้า เลิกสูบบุหรี่  2) ลูกเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสามี ภรรยา 3) ช่วยให้มีคนดูแลยามบั้นปลายชีวิต (ยามแก่ชรา ดูแลตัวเองไม่ได้) 4) ลูกมีความส าคัญใน
ฐานะของการสืบวงศ์ตระกูล (สืบทอดเผ่าพันธุ์) และ 5) การมีลูกท าให้ชีวิตมีเป้าหมายชัดเจน โดยมีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.54 ถึง 4.05 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า แม้ค่าเฉล่ียของภาพโดยรวมจะเป็นไปใน
ทิศทางเห็นด้วย แต่จะพบว่ามีกลุ่มท่ียังไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วยอยู่ในสัดส่วนท่ีสูงพอประมาณระหว่างร้อยละ 21.9 
ถึง 43.6   

ด้านข้อจ ากัดในการมีลูกท าการสอบถามรวม 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การมีลูกเป็นการเพิ่มภาระใน
ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น 2)เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน 3) ท าให้
สูญเสียเป้าหมายในชีวิตบางอย่างไป 4) ท าให้สูญเสียเวลาในการเข้าสังคม พบปะเพื่อนฝูงไป และ 5) ท าให้ดูแล
และใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง พบว่าภาพรวมยังมีทิศทาง “ไม่แน่ใจ” ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.54 ถึง 
2.83 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงระดับความคิดก็จะพบว่า มีลักษณะกระจายไปท้ังทิศทางเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ  

3. ความต้องการมีครอบครัว ภาพรวมมีทิศทางท่ี “เห็นด้วย” กับการมีครอบครัว ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 
โดยพบว่ากลุ่มท่ีมีทิศทางเห็นด้วย มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 76.4 ส่วนกลุ่มท่ีมีทิศทางไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจมีอยู่
รวมกันร้อยละ 23.6 
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4. ความต้องการมีลูก ภาพรวมมีทิศทางท่ี “เห็นด้วย” กับการมีลูก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 โดยพบว่ากลุ่มท่ี
มีทิศทางเห็นด้วย มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 64.3 ส่วนกลุ่มท่ีมีทิศทางไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจมีอยู่รวมกันร้อยละ 
35.7   

 
2.2.2 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน (อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฯลฯ) 
เพื่อให้เห็นภาพท่ีชัดเจนขึ้น คณะผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบทัศนคติดังกล่าวกับ คุณลักษณะส าคัญหลาย

ด้านประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัวที่เติบโตมา ประสบการณ์เกี่ยวกับการมีความรัก การให้
ความส าคัญกับการจดทะเบียนสมรส รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน และรายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน) ซึ่ง
ข้อมูลท่ีได้พบว่า  

1. ทัศนคติต่อการมีครอบครัว ภาพโดยรวมจากการเปรียบเทียบด้วยคุณลักษณะส าคัญต่างๆ พบว่าไม่
แตกต่างกัน คือส่วนใหญ่ “เห็นด้วย” ว่าการมีครอบครัว 1) ช่วยให้มีคนช่วยคิด ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่
ชรา 2) เป็นองค์ประกอบส าคัญของชีวิต ช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ และ 3) ช่วยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 
แบบเปล่ียนคู่นอนหลายคน ท านองเดียวกันไม่ว่าจะจ าแนกทัศนคติตามคุณลักษณะใดก็ตามพบว่าทุกกลุ่มมีทิศทาง
ท่ี “ไม่แน่ใจ” กับประเด็นผลกระทบด้านการสูญเสียความเป็นตนเอง / ความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต
ส าหรับกลุ่มท่ีเติบโตมาในครอบครัวท่ีไม่ได้อยู่อย่างพร้อมหน้า พ่อ แม่ ลูก และกลุ่มท่ีไม่ให้ความส าคัญกับการจด
ทะเบียนสมรสว่า ยังไม่แน่ใจว่าการมีครอบครัวจะช่วยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ แบบเปล่ียนคู่นอนหลายคน
ได้ 

2. ทัศนคติต่อการมีลูก พบทิศทางทัศนคติท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือทุกกลุ่ม “เห็นด้วย” กับข้อดี
ของการมีลูกด้านต่างๆ ว่า 1) ลูกเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา 2) ช่วยให้มี
คนดูแลยามบั้นปลายชีวิต (ยามแก่ชรา ดูแลตัวเองไม่ได้) 3) ลูกมีความส าคัญในฐานะของการสืบวงศ์ตระกูล (สืบ
ทอดเผ่าพันธุ์) และ 4) การมีลูกท าให้ชีวิตมีเป้าหมายชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อดีท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น เลิกด่ืมเหล้า เลิกสูบบุหรี่ พบว่ามีความเห็นท่ีแตกต่างกัน เป็น 2 ทิศทาง ระหว่าง 
“เห็นด้วย” และ “ไม่แน่ใจ” ในหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มท่ีจบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กลุ่มท่ีไม่ได้อยู่พร้อมหน้า
พ่อแม่ลูก กลุ่มท่ีไม่ให้ความส าคัญกับการจดทะเบียนสมรส และกลุ่มท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียไม่เกิน 20,000 บาท 
ต่อเดือน รวมถึงกลุ่มท่ีครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนรวมกันไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่ง “ไม่แน่ใจ” ว่าการมี
ครอบครัวจะช่วยให้ลดพฤติกรรมท่ีไม่ดีดังกล่าวได้ 

เช่นเดียวกับข้อจ ากัดในการมีลูก ท่ีพบว่าส่วนใหญ่มีทิศทางทัศนคติท่ี “ไม่แน่ใจ” กับประเด็นต่างๆ ท้ัง 5 
ประเด็นคือ 1) การมีลูกเป็นการเพิ่มภาระในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น 2) เป็นอุปสรรค
ต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน 3) ท าให้สูญเสียเป้าหมายในชีวิตบางอย่างไป 4) ท าให้สูญเสียเวลาในการเข้า
สังคม พบปะเพื่อนฝูงไป และ 5) ท าให้ดูแลและใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง อย่างไรก็ตามในประเด็น
ท่ีว่าการมีลูกเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน พบว่ากลุ่มท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับความ
รัก กลุ่มท่ีให้ความส าคัญกับการจดทะเบียนสมรส กลุ่มท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียเกินกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน 
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รวมถึงกลุ่มท่ีครอบครัวมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนรวมกันเกินกว่า 50,000 บาท มีทัศนคติท่ี “ไม่เห็นด้วย” กับข้อจ ากัด
ดังกล่าว 

3. ความต้องการมีครอบครัว ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเปรียบเทียบด้วยคุณลักษณะใด ต่างมีทิศทางท่ี “เห็นด้วย” 
กับการมีครอบครัว  

4. ความต้องการมีลูก ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเปรียบเทียบด้วยคุณลักษณะใด ต่างมทิีศทางท่ี “เห็นด้วย” ว่าหาก
เลือกได้ ต้องการมีลูก   
 

(พิจารณาตารางที่ 19 ถึง 26)
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ตารางที่ 19 ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตคู/่ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ 

ประเด็นเก่ียวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก n 
ระดับความคิดเหน็ 

รวม เฉลี่ย S.D. แปลผล ไม่ 
เห็นดว้ย 

ไม่ค่อย 
เห็นดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ค่อนข้าง
เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

1) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยให้มคีนชว่ยคดิ ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 3,733 0.5 2.6 12.0 48.4 36.5 100.0 4.18 0.775 เห็นดว้ย 

2) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเปน็องค์ประกอบส าคัญของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์ 3,734 0.8 5.1 17.5 50.6 26.0 100.0 3.96 0.841 เห็นดว้ย 

3) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน 3,733 8.7 10.3 22.0 33.6 25.4 100.0 3.57 1.218 เห็นดว้ย 

4) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวท าใหสู้ญเสียความเปน็ตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั 3,734 13.4 26.2 25.5 25.4 9.5 100.0 2.91 1.193 ไม่แน่ใจ 

5) ลูกช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ 3,733 6.2 12.5 24.9 33.7 22.7 100.0 3.54 1.152 เห็นดว้ย 

6) ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา 3,733 2.0 5.6 18.3 41.6 32.5 100.0 3.97 0.953 เห็นดว้ย 

7) การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแกช่รา ดแูลตวัเองไม่ได้) 3,731 1.2 4.5 18.3 41.5 34.5 100.0 4.04 0.900 เห็นดว้ย 

8) การมีลูกมคีวามส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกลู (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ) 3,732 1.7 4.4 15.8 42.9 35.2 100.0 4.05 0.916 เห็นดว้ย 

9) การมีลูกท าให้ชวีิตมเีป้าหมายชดัเจน 3,732 2.6 7.7 20.8 43.2 25.7 100.0 3.82 0.986 เห็นดว้ย 

10) การมีลูกเปน็การเพิ่มภาระในชวีิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น 3,733 16.8 26.9 23.1 22.5 10.7 100.0 2.83 1.251 ไม่แน่ใจ 

11) การมีลูกเปน็อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง) 3,733 18.0 36.0 25.0 15.9 5.1 100.0 2.54 1.110 ไม่แน่ใจ 

12) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า) 3,734 15.3 26.9 28.4 22.3 7.1 100.0 2.79 1.160 ไม่แน่ใจ 

13) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝงูไป 3,733 15.1 32.0 27.0 20.8 5.1 100.0 2.69 1.114 ไม่แน่ใจ 

14) การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 3,733 14.1 25.4 31.1 22.1 7.3 100.0 2.83 1.142 ไม่แน่ใจ 

15) หากเลือกได้ ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว 3,725 3.3 5.7 14.6 45.4 31.0 100.0 3.95 0.990 เห็นดว้ย 

16) หากเลือกได้ ต้องการมีลูก 3,725 8.3 8.9 18.5 36.3 28.0 100.0 3.67 1.207 เห็นดว้ย 
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

ประเด็นเก่ียวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 
18 - 25 ปี (n = 1,414) 26 - 38 ปี (n = 2,320) 

n เฉลี่ย S.D. แปลผล n เฉลี่ย S.D. แปลผล 

1) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยให้มคีนชว่ยคดิ ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 1,414 4.17 0.759 เห็นดว้ย 2,319 4.19 0.784 เห็นดว้ย 

2) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเปน็องค์ประกอบส าคัญของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์ 1,414 3.91 0.834 เห็นดว้ย 2,320 3.99 0.844 เห็นดว้ย 

3) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน 1,414 3.56 1.160 เห็นดว้ย 2,319 3.57 1.252 เห็นดว้ย 

4) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวท าใหสู้ญเสียความเปน็ตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั 1,414 2.94 1.173 ไม่แน่ใจ 2,320 2.90 1.204 ไม่แน่ใจ 

5) ลูกช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี ่ 1,414 3.51 1.113 เห็นดว้ย 2,319 3.56 1.174 เห็นดว้ย 

6) ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา 1,413 3.91 0.954 เห็นดว้ย 2,320 4.01 0.951 เห็นดว้ย 

7) การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแกช่รา ดแูลตวัเองไม่ได้) 1,412 4.03 0.897 เห็นดว้ย 2,319 4.04 0.903 เห็นดว้ย 

8) การมีลูกมคีวามส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกลู (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ) 1,414 3.99 0.922 เห็นดว้ย 2,318 4.09 0.910 เห็นดว้ย 

9) การมีลูกท าให้ชวีิตมเีป้าหมายชดัเจน 1,414 3.78 0.983 เห็นดว้ย 2,318 3.84 0.988 เห็นดว้ย 

10) การมีลูกเปน็การเพิ่มภาระในชวีิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น 1,414 2.86 1.249 ไม่แน่ใจ 2,319 2.82 1.253 ไม่แน่ใจ 

11) การมีลูกเปน็อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง) 1,414 2.59 1.101 ไม่แน่ใจ 2,319 2.51 1.115 ไม่แน่ใจ 

12) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า) 1,414 2.86 1.163 ไม่แน่ใจ 2,320 2.75 1.157 ไม่แน่ใจ 

13) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝงูไป 1,414 2.75 1.104 ไม่แน่ใจ 2,319 2.65 1.119 ไม่แน่ใจ 

14) การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 1,414 2.87 1.142 ไม่แน่ใจ 2,319 2.81 1.142 ไม่แน่ใจ 

15) หากเลือกได้ ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว 1,411 3.90 0.974 เห็นดว้ย 2,314 3.99 0.997 เห็นดว้ย 

16) หากเลือกได้ ต้องการมีลูก 1,411 3.52 1.220 เห็นดว้ย 2,314 3.76 1.191 เห็นดว้ย 
หมายเหตุ การแปลผล   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   2 = ไม่เห็นด้วย   3 = ไม่แน่ใจ   4 = เห็นด้วย   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 21 ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา 

ประเด็นเก่ียวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 
ต่ ากว่าปริญญาตรี (n = 2,699) ปริญญาตรีขึ้นไป (n = 1,035) 

n เฉลี่ย S.D. แปลผล n เฉลี่ย S.D. แปลผล 

1) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยให้มคีนชว่ยคดิ ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 2,698 4.18 0.758 เห็นด้วย 1,035 4.17 0.817 เห็นด้วย 

2) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเปน็องค์ประกอบส าคัญของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์ 2,699 3.95 0.826 เห็นด้วย 1,035 3.97 0.879 เห็นด้วย 

3) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน 2,698 3.53 1.217 เห็นด้วย 1,035 3.66 1.215 เห็นด้วย 

4) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวท าใหสู้ญเสียความเปน็ตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั 2,699 2.91 1.186 ไม่แน่ใจ 1,035 2.92 1.210 ไม่แน่ใจ 

5) ลูกช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ 2,698 3.49 1.163 ไม่แน่ใจ 1,035 3.67 1.111 เห็นด้วย 

6) ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา 2,698 3.95 0.947 เห็นด้วย 1,035 4.02 0.968 เห็นด้วย 

7) การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแกช่รา ดแูลตวัเองไม่ได้) 2,697 4.03 0.898 เห็นด้วย 1,034 4.05 0.906 เห็นด้วย 

8) การมีลูกมคีวามส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกลู (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ) 2,699 4.04 0.908 เห็นด้วย 1,033 4.08 0.935 เห็นด้วย 

9) การมีลูกท าให้ชวีิตมเีป้าหมายชดัเจน 2,699 3.78 0.992 เห็นด้วย 1,033 3.92 0.965 เห็นด้วย 

10) การมีลูกเปน็การเพิ่มภาระในชวีิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น 2,698 2.84 1.258 ไม่แน่ใจ 1,035 2.82 1.233 ไม่แน่ใจ 

11) การมีลูกเปน็อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง) 2,699 2.54 1.101 ไม่แน่ใจ 1,034 2.56 1.133 ไม่แน่ใจ 

12) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า) 2,699 2.76 1.158 ไม่แน่ใจ 1,035 2.86 1.165 ไม่แน่ใจ 

13) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝงูไป 2,699 2.65 1.126 ไม่แน่ใจ 1,034 2.79 1.078 ไม่แน่ใจ 

14) การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 2,698 2.80 1.136 ไม่แน่ใจ 1,035 2.90 1.155 ไม่แน่ใจ 

15) หากเลือกได้ ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว 2,696 3.96 0.973 เห็นด้วย 1,029 3.92 1.030 เห็นด้วย 

16) หากเลือกได้ ต้องการมีลูก 2,696 3.64 1.205 เห็นด้วย 1,029 3.74 1.211 เห็นด้วย 

หมายเหตุ การแปลผล   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   2 = ไม่เห็นด้วย   3 = ไม่แน่ใจ   4 = เห็นด้วย   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 22 ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามลักษณะครอบครัวที่เติบโตมา 

ประเด็นเก่ียวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 
อยู่ด้วยกัน พร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก (n = 2,637) ไม่ได้อยู่ พร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก(n = 1,097) 

n เฉลี่ย S.D. แปลผล n เฉลี่ย S.D. แปลผล 

1) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยให้มคีนชว่ยคดิ ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 2,637 4.19 0.772 เห็นด้วย 1,096 4.15 0.780 เห็นด้วย 

2) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเปน็องค์ประกอบส าคัญของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์ 2,637 3.99 0.843 เห็นด้วย 1,097 3.89 0.833 เห็นด้วย 

3) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน 2,637 3.62 1.214 เห็นด้วย 1,096 3.44 1.218 ไม่แน่ใจ 

4) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวท าใหสู้ญเสียความเปน็ตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั 2,637 2.96 1.213 ไม่แน่ใจ 1,097 2.81 1.137 ไม่แน่ใจ 

5) ลูกช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ 2,637 3.60 1.146 เห็นด้วย 1,096 3.39 1.152 ไม่แน่ใจ 

6) ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา 2,636 4.01 0.959 เห็นด้วย 1,097 3.88 0.932 เห็นด้วย 

7) การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแกช่รา ดแูลตวัเองไม่ได้) 2,637 4.04 0.906 เห็นด้วย 1,094 4.04 0.888 เห็นด้วย 

8) การมีลูกมคีวามส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกลู (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ) 2,636 4.09 0.907 เห็นด้วย 1,096 3.96 0.929 เห็นด้วย 

9) การมีลูกท าให้ชวีิตมเีป้าหมายชดัเจน 2,635 3.85 0.981 เห็นด้วย 1,097 3.74 0.995 เห็นด้วย 

10) การมีลูกเปน็การเพิ่มภาระในชวีิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น 2,636 2.83 1.263 ไม่แน่ใจ 1,097 2.84 1.222 ไม่แน่ใจ 

11) การมีลูกเปน็อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง) 2,637 2.53 1.133 ไม่แน่ใจ 1,096 2.58 1.052 ไม่แน่ใจ 

12) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า) 2,637 2.81 1.171 ไม่แน่ใจ 1,097 2.74 1.134 ไม่แน่ใจ 

13) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝงูไป 2,636 2.69 1.115 ไม่แน่ใจ 1,097 2.68 1.113 ไม่แน่ใจ 

14) การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 2,637 2.85 1.170 ไม่แน่ใจ 1,096 2.79 1.072 ไม่แน่ใจ 

15) หากเลือกได้ ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว 2,628 4.00 0.968 เห็นด้วย 1,097 3.84 1.031 เห็นด้วย 

16) หากเลือกได้ ต้องการมีลูก 2,628 3.72 1.200 เห็นด้วย 1,097 3.55 1.216 เห็นด้วย 

หมายเหตุ การแปลผล   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   2 = ไม่เห็นด้วย   3 = ไม่แน่ใจ   4 = เห็นด้วย   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 23 ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามการมีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือเลวร้ายเก่ียวกับความรัก 

ประเด็นเก่ียวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 
ไม่เคยมี ประสบการณ์ที่ไม่ดีเก่ียวกับความรัก 

 (n = 1,167) 
เคยมี ประสบการณ์ที่ไม่ดีเก่ียวกับความรัก 

(n = 2,087) 
 n เฉลี่ย S.D. แปลผล n เฉลี่ย S.D. แปลผล 

1) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยให้มคีนชว่ยคดิ ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 1,167 4.17 0.738 เห็นด้วย 2,086 4.24 0.770 เห็นด้วย 

2) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเปน็องค์ประกอบส าคัญของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์ 1,167 4.03 0.765 เห็นด้วย 2,087 3.98 0.864 เห็นด้วย 

3) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน 1,167 3.55 1.299 เห็นด้วย 2,086 3.57 1.199 เห็นด้วย 

4) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวท าใหสู้ญเสียความเปน็ตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั 1,167 2.68 1.167 ไม่แน่ใจ 2,087 3.02 1.213 ไม่แน่ใจ 

5) ลูกช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ 1,167 3.49 1.228 ไม่แน่ใจ 2,086 3.55 1.139 เห็นด้วย 

6) ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา 1,167 4.07 0.887 เห็นด้วย 2,086 3.96 0.987 เห็นด้วย 

7) การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแกช่รา ดแูลตวัเองไม่ได้) 1,166 4.07 0.880 เห็นด้วย 2,085 4.05 0.903 เห็นด้วย 

8) การมีลูกมคีวามส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกลู (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ) 1,166 4.23 0.809 เห็นด้วย 2,086 3.99 0.954 เห็นด้วย 

9) การมีลูกท าให้ชวีิตมเีป้าหมายชดัเจน 1,166 3.81 0.971 เห็นด้วย 2,087 3.87 0.986 เห็นด้วย 

10) การมีลูกเปน็การเพิ่มภาระในชวีิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น 1,166 2.63 1.196 ไม่แน่ใจ 2,087 2.94 1.285 ไม่แน่ใจ 

11) การมีลูกเปน็อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง) 1,166 2.46 1.107 ไม่เห็นด้วย 2,087 2.55 1.129 ไม่แน่ใจ 

12) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า) 1,167 2.61 1.147 ไม่แน่ใจ 2,087 2.85 1.176 ไม่แน่ใจ 

13) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝงูไป 1,166 2.51 1.105 ไม่แน่ใจ 2,087 2.75 1.135 ไม่แน่ใจ 

14) การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 1,167 2.65 1.116 ไม่แน่ใจ 2,086 2.89 1.153 ไม่แน่ใจ 

15) หากเลือกได้ ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว 1,162 4.05 0.816 เห็นด้วย 2,086 4.00 1.010 เห็นด้วย 

16) หากเลือกได้ ต้องการมีลูก 1,162 3.88 1.079 เห็นด้วย 2,086 3.66 1.237 เห็นด้วย 

หมายเหตุ การแปลผล   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   2 = ไม่เห็นด้วย   3 = ไม่แน่ใจ   4 = เห็นด้วย   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 24 ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามการให้ความส าคัญกับการจดทะเบียน (เฉพาะผู้ที่มีทัศนคติต้องการมีแฟน/คนรัก ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน) 

ประเด็นเก่ียวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 
ให้ความส าคัญ การจดทะเบียน (n = 2,167) ไม่ให้ความส าคัญ การจดทะเบียน (n = 840) 

n เฉลี่ย S.D. แปลผล n เฉลี่ย S.D. แปลผล 

1) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยให้มคีนชว่ยคดิ ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 2,166 4.28 0.701 เห็นด้วย 840 4.25 0.730 เห็นด้วย 

2) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเปน็องค์ประกอบส าคัญของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์ 2,167 4.06 0.757 เห็นด้วย 840 4.10 0.773 เห็นด้วย 

3) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน 2,166 3.74 1.156 เห็นด้วย 840 3.41 1.291 ไม่แน่ใจ 

4) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวท าใหสู้ญเสียความเปน็ตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั 2,167 2.82 1.202 ไม่แน่ใจ 840 2.80 1.197 ไม่แน่ใจ 

5) ลูกช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ 2,166 3.69 1.119 เห็นด้วย 840 3.40 1.206 ไม่แน่ใจ 

6) ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา 2,167 4.11 0.878 เห็นด้วย 839 4.01 0.927 เห็นด้วย 

7) การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแกช่รา ดแูลตวัเองไม่ได้) 2,165 4.16 0.862 เห็นด้วย 839 4.01 0.876 เห็นด้วย 

8) การมีลูกมคีวามส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกลู (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ) 2,166 4.17 0.851 เห็นด้วย 840 4.02 0.942 เห็นด้วย 

9) การมีลูกท าให้ชวีิตมเีป้าหมายชดัเจน 2,167 3.93 0.972 เห็นด้วย 839 3.87 0.923 เห็นด้วย 

10) การมีลูกเปน็การเพิ่มภาระในชวีิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น 2,167 2.74 1.247 ไม่แน่ใจ 840 2.77 1.230 ไม่แน่ใจ 

11) การมีลูกเปน็อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง) 2,167 2.43 1.068 ไม่เห็นด้วย 840 2.51 1.142 ไม่แน่ใจ 

12) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า) 2,167 2.65 1.132 ไม่แน่ใจ 840 2.78 1.192 ไม่แน่ใจ 

13) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝงูไป 2,167 2.57 1.066 ไม่แน่ใจ 839 2.63 1.155 ไม่แน่ใจ 

14) การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 2,166 2.73 1.139 ไม่แน่ใจ 840 2.85 1.130 ไม่แน่ใจ 

15) หากเลือกได้ ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว 2,163 4.24 0.702 เห็นด้วย 837 4.04 0.841 เห็นด้วย 

16) หากเลือกได้ ต้องการมีลูก 2,163 3.97 1.033 เห็นด้วย 837 3.70 1.161 เห็นด้วย 

หมายเหตุ การแปลผล   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   2 = ไม่เห็นด้วย   3 = ไม่แน่ใจ   4 = เห็นด้วย   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 



 

39 

ตารางที่ 25 ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามกลุ่มรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

ประเด็นเก่ียวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท (n = 1,379) 10,001-20,000 บาท (n = 1,939) 20,001 บาทขี้นไป (n = 416) 
n เฉลี่ย S.D. แปลผล n เฉลี่ย S.D. แปลผล n เฉลี่ย S.D. แปลผล 

1) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยให้มคีนชว่ยคดิ ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 1,379 4.16 0.750 เห็นด้วย 1,938 4.18 0.770 เห็นด้วย 416 4.20 0.869 เห็นด้วย 

2) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเปน็องค์ประกอบส าคัญของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์ 1,379 3.92 1.150 เห็นด้วย 1,939 3.99 1.266 เห็นด้วย 416 3.96 1.161 เห็นด้วย 

3) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน 1,379 3.64 1.080 เห็นด้วย 1,938 3.47 1.198 ไม่แน่ใจ 416 3.78 1.131 เห็นด้วย 

4) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวท าใหสู้ญเสียความเปน็ตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั 1,379 2.96 0.891 ไม่แน่ใจ 1,939 2.89 0.889 ไม่แน่ใจ 416 2.89 0.977 ไม่แน่ใจ 

5) ลูกช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ 1,379 3.50 1.304 ไม่แน่ใจ 1,938 3.46 1.213 ไม่แน่ใจ 416 3.70 1.248 เห็นด้วย 

6) ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา 1,379 3.95 1.151 เห็นด้วย 1,938 3.99 1.151 เห็นด้วย 416 3.99 1.218 เห็นด้วย 

7) การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแกช่รา ดแูลตวัเองไม่ได้) 1,378 4.08 1.161 เห็นด้วย 1,937 4.01 1.105 เห็นด้วย 416 4.01 1.232 เห็นด้วย 

8) การมีลูกมคีวามส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกลู (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ) 1,378 4.06 0.835 เห็นด้วย 1,938 4.05 0.825 เห็นด้วย 416 4.03 0.927 เห็นด้วย 

9) การมีลูกท าให้ชวีิตมเีป้าหมายชดัเจน 1,378 3.73 1.173 เห็นด้วย 1,938 3.86 1.197 เห็นด้วย 416 3.93 1.235 เห็นด้วย 

10) การมีลูกเปน็การเพิ่มภาระในชวีิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น 1,379 2.86 0.942 ไม่แน่ใจ 1,938 2.83 0.943 ไม่แน่ใจ 416 2.78 1.032 ไม่แน่ใจ 

11) การมีลูกเปน็อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง) 1,378 2.56 0.933 ไม่แน่ใจ 1,939 2.54 0.883 ไม่แน่ใจ 416 2.50 1.004 ไม่เห็นด้วย 

12) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า) 1,379 2.82 1.100 ไม่แน่ใจ 1,939 2.74 1.113 ไม่แน่ใจ 416 2.94 1.128 ไม่แน่ใจ 

13) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝงูไป 1,378 2.71 1.116 ไม่แน่ใจ 1,939 2.66 1.111 ไม่แน่ใจ 416 2.76 1.121 ไม่แน่ใจ 

14) การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 1,379 2.83 1.031 ไม่แน่ใจ 1,938 2.79 0.941 ไม่แน่ใจ 416 3.01 1.020 ไม่แน่ใจ 

15) หากเลือกได้ ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว 1,377 3.95 1.010 เห็นด้วย 1,934 3.96 0.956 เห็นด้วย 414 3.91 1.072 เห็นด้วย 

16) หากเลือกได้ ต้องการมีลูก 1,377 3.58 1.257 เห็นด้วย 1,934 3.70 1.167 เห็นด้วย 414 3.79 1.206 เห็นด้วย 

หมายเหตุ การแปลผล   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   2 = ไม่เห็นด้วย   3 = ไม่แน่ใจ   4 = เห็นด้วย   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 26 ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามกลุ่มรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

ประเด็นเก่ียวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่เกิน 30,000 บาท (n = 1,775) 30,001-50,000 บาท (n = 1,431) 50,001 บาทขี้นไป (n = 528) 
n เฉลี่ย S.D. แปลผล n เฉลี่ย S.D. แปลผล n เฉลี่ย S.D. แปลผล 

1) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยให้มคีนชว่ยคดิ ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 1,774 4.19 0.753 เห็นด้วย 1,431 4.17 0.779 เห็นด้วย 528 4.16 0.833 เห็นด้วย 

2) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเปน็องค์ประกอบส าคัญของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์ 1,775 3.94 1.239 เห็นด้วย 1,431 3.99 1.231 เห็นด้วย 528 3.92 1.073 เห็นด้วย 

3) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน 1,774 3.48 1.160 ไม่แน่ใจ 1,431 3.60 1.168 เห็นด้วย 528 3.79 1.043 เห็นด้วย 

4) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวท าใหสู้ญเสียความเปน็ตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั 1,775 2.94 0.887 ไม่แน่ใจ 1,431 2.89 0.913 ไม่แน่ใจ 528 2.90 0.910 ไม่แน่ใจ 

5) ลูกช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ 1,774 3.47 1.277 ไม่แน่ใจ 1,431 3.54 1.234 เห็นด้วย 528 3.79 1.206 เห็นด้วย 

6) ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา 1,774 3.94 1.161 เห็นด้วย 1,431 4.01 1.151 เห็นด้วย 528 3.98 1.181 เห็นด้วย 

7) การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแกช่รา ดแูลตวัเองไม่ได้) 1,774 4.05 1.137 เห็นด้วย 1,429 4.03 1.141 เห็นด้วย 528 4.02 1.162 เห็นด้วย 

8) การมีลูกมคีวามส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกลู (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ) 1,774 4.05 0.829 เห็นด้วย 1,430 4.07 0.839 เห็นด้วย 528 4.03 0.884 เห็นด้วย 

9) การมีลูกท าให้ชวีิตมเีป้าหมายชดัเจน 1,774 3.71 1.195 เห็นด้วย 1,430 3.89 1.202 เห็นด้วย 528 3.98 1.162 เห็นด้วย 

10) การมีลูกเปน็การเพิ่มภาระในชวีิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น 1,775 2.88 0.955 ไม่แน่ใจ 1,430 2.82 0.939 ไม่แน่ใจ 528 2.72 0.983 ไม่แน่ใจ 

11) การมีลูกเปน็อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง) 1,774 2.53 0.926 ไม่แน่ใจ 1,431 2.57 0.894 ไม่แน่ใจ 528 2.50 0.937 ไม่เห็นด้วย 

12) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า) 1,775 2.75 1.102 ไม่แน่ใจ 1,431 2.81 1.126 ไม่แน่ใจ 528 2.84 1.093 ไม่แน่ใจ 

13) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝงูไป 1,774 2.66 1.128 ไม่แน่ใจ 1,431 2.70 1.104 ไม่แน่ใจ 528 2.74 1.092 ไม่แน่ใจ 

14) การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 1,774 2.79 1.044 ไม่แน่ใจ 1,431 2.87 0.921 ไม่แน่ใจ 528 2.87 0.917 ไม่แน่ใจ 

15) หากเลือกได้ ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว 1,771 3.95 1.022 เห็นด้วย 1,428 3.97 0.954 เห็นด้วย 526 3.91 0.972 เห็นด้วย 

16) หากเลือกได้ ต้องการมีลูก 1,771 3.62 1.262 เห็นด้วย 1,428 3.70 1.163 เห็นด้วย 526 3.77 1.123 เห็นด้วย 

หมายเหตุ การแปลผล   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   2 = ไม่เห็นด้วย   3 = ไม่แน่ใจ   4 = เห็นด้วย   5 = เห็นด้วยอย่างยิ่
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2.2.3 ทัศนคติของกลุ่มที่ยังไม่มีลูก 
1. ทัศนคติต่อการมีครอบครัว ภาพโดยรวม ตัวอย่างกลุ่มนี้ “เห็นด้วย” ว่าการมีครอบครัว 1) ช่วยให้มีคน

ช่วยคิด ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 2) เป็นองค์ประกอบส าคัญของชีวิต ช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ และ 3) 
ช่วยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ แบบเปล่ียนคู่นอนหลายคน โดยมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.53 ถึง 
4.15 ส่วนผลกระทบด้านการสูญเสียความเป็นตนเอง / ความเป็นส่วนตัว พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.91 หมายถึง “ไม่
แน่ใจ” และเมื่อพิจารณาต่อไปถึงระดับความคิดเห็นจะพบว่า ประเด็นดังกล่าว มีสัดส่วนของกลุ่มท่ีมีทิศทางเห็นด้วย 
(ค่อนข้างเห็นด้วยและเห็นด้วย) และไม่เห็นด้วย (ไม่ค่อยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย) ไม่แตกต่างกันมากนักคือ ร้อยละ 
34.2 และร้อยละ 38.9 

2. ทัศนคติต่อการมีลูก ตัวอย่างท่ีส ารวจ “เห็นด้วย” กับข้อดีของการมีลูกว่า 1) ช่วยให้มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่นเลิกด่ืมเหล้า เลิกสูบบุหรี่ 2) ลูกเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
สามี ภรรยา 3) ช่วยให้มีคนดูแลยามบั้นปลายชีวิต (ยามแก่ชรา ดูแลตัวเองไม่ได้) 4) ลูกมีความส าคัญในฐานะของการ
สืบวงศ์ตระกูล (สืบทอดเผ่าพันธุ์) และ 5) การมีลูกท าให้ชีวิตมีเป้าหมายชัดเจน โดยมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นอยู่
ระหว่าง 3.52 ถึง 4.00 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า แม้ค่าเฉล่ียของภาพโดยรวมจะเป็นไปในทิศทางเห็นด้วย แต่จะ
พบว่ามีกลุ่มท่ียังไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย ในสัดส่วนท่ีสูงพอประมาณระหว่างร้อยละ 25.6 ถึง 46.1  

ด้านข้อจ ากัดในการมีลูก พบว่าภาพรวมมีทิศทางทัศนคติท่ี “ไม่แน่ใจ” ท้ัง 5 ประเด็นคือ 1) การมีลูกเป็น
การเพิ่มภาระในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น 2)เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การ
งาน 3) ท าให้สูญเสียเป้าหมายในชีวิตบางอย่างไป 4) ท าให้สูญเสียเวลาในการเข้าสังคม พบปะเพื่อนฝูงไป และ 5) ท า
ให้ดูแลและใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง ท้ังนี้พบว่าค่าเฉล่ียของทัศนคติอยู่ระหว่าง 2.60 ถึง 2.87 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงระดับความคิดเห็นก็จะพบว่า มีลักษณะกระจายไปท้ังทิศทางเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ (ตารางท่ี 
27)
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ตารางที่ 27 ความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิตคู่/ครอบครัว และการมีลูกในประเด็นต่างๆ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) 

ประเด็นเก่ียวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก n 
ระดับความคิดเหน็ 

รวม เฉลี่ย S.D. แปลผล ไม่ 
เห็นดว้ย 

ไม่ค่อย 
เห็นดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ค่อนข้าง
เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

1) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยให้มคีนชว่ยคดิ ดูแลกันในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 2,562 0.4 2.3 14.1 48.6 34.6 100.0 4.15 0.770 เห็นดว้ย 

2) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวเปน็องค์ประกอบส าคัญของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์ 2,563 1.0 5.5 18.2 51.7 23.6 100.0 3.91 0.849 เห็นดว้ย 

3) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน 2,562 8.4 10.6 24.1 33.5 23.4 100.0 3.53 1.196 เห็นดว้ย 

4) การมีคู่ชีวิต/ครอบครัวท าใหสู้ญเสียความเปน็ตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั 2,563 13.5 25.4 26.9 25.0 9.2 100.0 2.91 1.184 ไม่แน่ใจ 

5) ลูกช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ 2,562 5.5 12.5 28.1 32.3 21.6 100.0 3.52 1.125 เห็นดว้ย 

6) ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา 2,562 2.4 6.5 20.6 42.2 28.3 100.0 3.87 0.974 เห็นดว้ย 

7) การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแกช่รา ดแูลตวัเองไม่ได้) 2,560 1.2 4.9 19.5 42.0 32.4 100.0 4.00 0.906 เห็นดว้ย 

8) การมีลูกมคีวามส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกลู (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ) 2,562 2.0 5.5 18.3 43.4 30.8 100.0 3.95 0.942 เห็นดว้ย 

9) การมีลูกท าให้ชวีิตมเีป้าหมายชดัเจน 2,563 2.6 9.0 22.8 42.1 23.5 100.0 3.75 0.996 เห็นดว้ย 

10) การมีลูกเปน็การเพิ่มภาระในชวีิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น 2,562 15.9 25.7 24.8 23.0 10.6 100.0 2.87 1.236 ไม่แน่ใจ 

11) การมีลูกเปน็อุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง) 2,562 16.1 34.7 27.4 16.7 5.1 100.0 2.60 1.096 ไม่แน่ใจ 

12) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า) 2,563 14.6 25.0 29.7 23.4 7.3 100.0 2.84 1.155 ไม่แน่ใจ 

13) การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝงูไป 2,563 13.5 31.4 29.1 21.2 4.8 100.0 2.73 1.088 ไม่แน่ใจ 

14) การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 2,562 13.5 25.2 31.9 21.9 7.5 100.0 2.85 1.135 ไม่แน่ใจ 

15) หากเลือกได้ ต้องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว 2,557 4.3 6.9 17.3 44.0 27.5 100.0 3.83 1.043 เห็นดว้ย 

16) หากเลือกได้ ต้องการมีลูก 2,557 11.3 11.7 21.3 33.8 21.9 100.0 3.43 1.265 ไม่แน่ใจ 
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2.2.4 ทัศนคติต่อการใช้ชีวิตคู่ท่ีเหมาะสม 
เมื่อสอบถามว่า “ชีวิตคู่แบบใดท่ีคิดว่าเหมาะสมกับตนเอง” พบว่าค่อนข้างหลากหลาย และมีตัวอย่างสูง

ถึงร้อยละ 41.9 ท่ีไม่ให้ความส าคัญกับการจดทะเบียนสมรส ขณะท่ีร้อยละ 41.7 ไม่เห็นความส าคัญของการ
แต่งงาน ท้ังนี้ร้อยละ 48.4 ยังคงเห็นว่ารูปแบบชีวิตคู่ท่ีเหมาะสมควรมีการแต่งงานโดย “จดทะเบียนสมรส” 
ขณะท่ีร้อยละ 9.9 เห็นว่าแต่งงานโดย “ไม่จดทะเบียนสมรส” ผลส ารวจยังพบว่าตัวอย่างร้อยละ 12.6 เห็นว่า
รูปแบบชีวิตคู่ท่ีเหมาะสม คือ มีแฟน/คนรัก แบบใช้ชีวิตด้วยกัน โดย “ไม่จดทะเบียนสมรส” ขณะท่ีร้อยละ 9.7 
เห็นว่ามีแฟน/คนรักและใช้ชีวิตด้วยกัน แบบไม่แต่งงาน แต่ “จดทะเบียนสมรส” ท่ีน่าสนใจคือร้อยละ 14.8 เห็น
ว่าตนเองเหมาะกับสถานะโสด จ าแนกเป็นโสด แบบไม่มีความสัมพันธ์แบบคู่รักกับใครร้อยละ 8.1 และโสด แบบมี
ความสัมพันธ์ตามความพอใจ อิสระไม่ผูกมัดกับใครคนเดียว ร้อยละ 6.7   
 เมื่อจ าแนกข้อมูลตามเพศ พบว่าท้ังเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่แตกต่างกัน
มากนัก โดยท้ัง 2 เพศมีสัดส่วนของผู้ท่ีให้ความส าคัญกับการจดทะเบียนสมรสร้อยละ 56.6 และ 59.8 ท านอง
เดียวกันเมื่อจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และกลุ่มท่ีจบการศึกษาระดับต่ ากว่า 
พบว่าท้ัง 2 กลุ่มมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยกลุ่มท่ีจบปริญญาตรีขึ้นไปให้ความส าคัญ
กับการจดทะเบียนสมรสร้อยละ 55.9 ใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีจบการศึกษาระดับต่ ากว่าท่ีให้ความส าคัญกับเรื่อง
ดังกล่าวร้อยละ 59.0 

 

(พิจารณาตารางที่ 28 ถึง 30) 
 
ตารางที่ 28 ลักษณะความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตคู่ที่เหมาะสมกับตนเอง  
ล าดับ ลักษณะการใช้ชีวิตคู่ จ านวน ร้อยละ 

1 แต่งงาน โดย “จดทะเบียนสมรส” 1,804 48.4 
2 มีแฟน/คนรัก แบบใช้ชีวิตด้วยกัน โดย “ไม่จดทะเบียนสมรส”  471 12.6 
3 แต่งงาน โดย “ไมจ่ดทะเบียนสมรส”  369 9.9 
4 มีแฟน/คนรักและใชช้ีวิตด้วยกัน แบบไม่แต่งงาน แต่ “จดทะเบียนสมรส” 363 9.7 
5 โสด แบบไม่มีความสัมพันธ์แบบคู่รักกับใคร 302 8.1 
6 โสด แบบมีความสัมพันธ์ตามความพอใจ อิสระไม่ผกูมัดกับใครคนเดียว 248 6.7 
7 มีแฟน/คนรัก แบบต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเอง 170 4.6 
 รวม 3,727 100.0 
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ตารางที่ 29 ลักษณะความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตคู่ที่เหมาะสมกับตนเอง เปรียบเทียบตามเพศ  

ล าดับ ลักษณะการใช้ชีวิตคู่ 
ชาย  หญิง  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 โสด แบบไม่มีความสัมพันธ์แบบคู่รักกับใคร 120 6.4 182 9.8 
2 โสด แบบมีความสัมพันธ์ตามความพอใจ อิสระไม่ผกูมัดกับใครคนเดียว 153 8.2 95 5.1 
3 มีแฟน/คนรัก แบบต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเอง 76 4.1 94 5.1 
4 มีแฟน/คนรัก แบบใช้ชีวิตด้วยกัน โดย “ไมจ่ดทะเบียนสมรส”  269 14.3 202 10.8 
5 มีแฟน/คนรักและใชช้ีวิตด้วยกัน แบบไม่แต่งงาน แต่ “จดทะเบียนสมรส” 183 9.8 180 9.7 
6 แต่งงาน โดย “ไม่จดทะเบียนสมรส”  195 10.4 174 9.4 
7 แต่งงาน โดย “จดทะเบียนสมรส” 875 46.8 929 50.1 
 รวม 1,871 100.0 1,856 100.0 

 
ตารางที่ 30 ลักษณะความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตคู่ที่เหมาะสมกับตนเอง เปรียบเทียบตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด  

ล าดับ 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

การใช้ชีวิตคู่ที่เหมาะสมต่อตนเอง 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 โสด แบบไม่มีความสัมพันธ์แบบคู่รักกับใคร 204 7.6 98 9.5 
2 โสด แบบมีความสัมพันธ์ตามความพอใจ อิสระไม่ผกูมัดกับใครคนเดียว 176 6.5 72 7.0 
3 มีแฟน/คนรัก แบบต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเอง 127 4.7 43 4.2 
4 มีแฟน/คนรัก แบบใช้ชีวิตด้วยกัน โดย “ไมจ่ดทะเบียนสมรส”  341 12.7 130 12.6 
5 มีแฟน/คนรักและใชช้ีวิตด้วยกัน แบบไม่แต่งงาน แต่ “จดทะเบียนสมรส” 296 11.0 67 6.5 
6 แต่งงาน โดย “ไม่จดทะเบียนสมรส”  256 9.5 113 10.8 
7 แต่งงาน โดย “จดทะเบียนสมรส” 1,292 48.0 512 49.4 
 รวม 2,692 100.0 1,035 100.0 

 
2.3 สถานภาพสมรสปัจจุบัน และความต้องการการแต่งงานมีครอบครัว มีลูก 

ผลการส ารวจครั้งนี้พบตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ซึ่งหมายถึงกลุ่มท่ียังไม่มีคู่รัก/แฟน หรือมีแฟนแต่ไม่ได้
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 56.0 มีครอบครัวแล้วร้อยละ 44.0 (ตารางท่ี 31) ซึ่งการน าเสนอผลการส ารวจจะจ าแนก
ข้อมูลการน าเสนอเป็น 2 ส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพ และประเด็นการสอบถาม  

 
ตารางที่ 31 ลักษณะสถานภาพ โสด / มีครอบครัว ในปัจจุบัน 

ล าดับ สถานภาพในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
1 โสด  2,091 56.0 
2 มีครอบครัว  1,643 44.0 
 รวม 3,734 100.0 
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2.3.1 กลุ่มสถานภาพโสด กับความต้องการแ ต่งงานและเหตุผลที่เก่ียวข้อง 
นิยาม กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสดหมายถึง กลุ่มท่ียังไม่มีแฟน คู่รัก หรือมีแล้วแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน  
ส าหรับกลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่คือร้อยละ 82.0 ต้องการใช้ชีวิตคู่คือแต่งงาน หรือมีครอบครัว ซึ่ง

กลุ่มดังกล่าวร้อยละ 23.2 ระบุว่าต้องการมีลูก เฉล่ียอยู่ท่ี 2 คน และอายุท่ีคาดว่าจะมีเฉล่ียอยู่ท่ี 30 ปี ส่วนกลุ่มท่ี
เหลือพบว่าร้อยละ 58.0 ไม่ก าหนดว่าจะมีหรือไม่มีปล่อยตามธรรมชาติ ขณะท่ีร้อยละ 18.8 ไม่ต้องการมีลูก 

ผลการส ารวจยังพบว่า ตัวอย่างเพศชายมีผู้ท่ีระบุว่าต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัวสูงกว่าเพศ
หญิงเล็กน้อยคือร้อยละ 84.2 ต่อ 79.5 นอกจากนี้เมื่อจ าแนกข้อมูลตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มท่ีจบการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 83.7 ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว ส่วนกลุ่มท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้น
ไป มีสัดส่วนต่ ากว่าคือร้อยละ 77.6 

ส่วนกลุ่มท่ีไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ ให้เหตุผลท่ีค่อนข้างหลากหลายแต่ท่ีมีน้ าหนักความส าคัญท่ีสุด 3 อันดับแรก
ประกอบด้วย ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการมีเวลาเป็นส่วนตัว น้ าหนักร้อยละ 
34.6 รองลงมาคือ ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีครอบครัว หรือมีลูก น้ าหนักร้อยละ 17.3 และ
อันดับท่ีสามเท่ากัน 2 เหตุผลคือ มีอิสระเรื่องเพศสัมพันธ์ ไม่ต้องผูกมัดกับใคร ถูกใจใครก็อยู่ด้วยเป็นระยะๆ และ
ชีวิตดี ลงตัว พอใจชีวิตปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปล่ียนแปลง น้ าหนักร้อยละ 8.9 เมื่อจ าแนกข้อมูลตามเพศ
พบว่ามีทิศทางใกล้เคียงกันโดยเหตุผลท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุดของท้ัง 2 เพศคือ ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต รองลงมา
คือ ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีครอบครัว หรือมีลูก อย่างไรก็ตามพบว่าเหตุผลด้านอิสระเรื่อง
เพศสัมพันธ์มีน้ าหนักในกลุ่มเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 11.1 ต่อ 7.2 

 
(พิจารณาตารางที่ 32 ถึง 37) 

 
ตารางที่ 32 ความต้องการที่จะแต่งงาน / มีครอบครัว (เฉพาะผู้ที่ปัจจุบัน “โสด”) 

ล าดับ ความต้องการแต่งงาน / มีครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
1 ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว 1,714 82.0 
2 ไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว 377 18.0 

 รวม 2,091 100.0 
 
 
ตารางที่ 33 ความต้องการที่จะแต่งงาน / มีครอบครัว (เฉพาะผู้ที่ปัจจุบัน “โสด”) เปรียบเทียบตามเพศ  

ล าดับ ความต้องการแต่งงาน / มีครอบครัว 
ชาย  หญิง  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว 914 84.2 800 79.5 
2 ไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว 171 15.8 206 20.5 

 รวม 1,085 100.0 1,006 100.0 
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ตารางที่ 34 ความต้องการที่จะแต่งงาน / มีครอบครัว (เฉพาะผู้ที่ปัจจุบัน “โสด”)  
       เปรียบเทียบตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด  

ล าดับ ความต้องการแต่งงาน / มีครอบครัว 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว 1,259 83.7 455 77.6 
2 ไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว 246 16.3 131 22.4 

 รวม 1,505 100.0 586 100.0 

 
ตารางที่ 35 ความต้องการที่จะมีลูก (เฉพาะผู้ที่ปัจจุบัน “โสด” และ ต้องการแต่งงาน / มีครอบครัว) 

ล าดับ ความต้องการที่จะมีลูก จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่ต้องการมีลูก 322 18.8 
2 ไม่ก าหนดปล่อยตามธรรมชาติ 994 58.0 
3 ต้องการมีลูก  

เฉลี่ยจ านวน 2 คน  อายุเฉลี่ยท่ีจะมีลูก 30 ป ี
398 23.2 

 รวม 1,714 100.0 

 
ตารางที่ 36 เหตุผลที่ไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว 

(เฉพาะผู้ที่ปัจจุบัน “โสด” และ ไมต้่องการแต่งงาน / มีครอบครัว โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) (n =  377) 
ล าดับ เหตุผลที่ไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ ร้อยละถ่วงน้ าหนัก 

1 ต้องการอิสระในการใชช้ีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการมีเวลาเป็นส่วนตัว 34.6 

2 ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีครอบครัว หรือมีลูก 17.3 

3 มีอิสระเร่ืองเพศสัมพันธ์ ไม่ต้องผูกมัดกับใคร ถูกใจใครก็อยู่ด้วยเป็นระยะๆ  8.9 

4 ชีวิตดี ลงตัว พอใจชีวิตปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง 8.9 

5 มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการมีแฟน คนรัก ครอบครัว 8.6 

6 สังคมมีแต่ข่าวการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ความหึงหวง ฯลฯ  6.7 

7 มีคนท่ีต้องดูแล / ต้ังใจจะดูแล เช่น พ่อ แม่ ญาติ  5.9 

8 สังคมปัจจุบันอนัตราย อยู่ยาก ท าให้ไม่ต้องการมีครอบครัว มีลูก 4.3 

9 สามารถเลี้ยงดูตัวเอง เตรียมความพร้อมตอนอายุมากๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร 2.0 

10 เติบโตมาในครอบครัวท่ีความสัมพันธ์ไม่ดี 1.3 

11 อื่นๆ อาทิ เป็นภาระ / อาจมีปัญหาตามมา / ไม่ชอบเพศตรงข้าม / ไม่ชอบเด็ก 1.5 

 รวม 100.0 
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ตารางที่ 37 เหตุผลที่ไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัว เปรียบเทียบตามเพศ  
    (เฉพาะผู้ที่ปัจจุบัน “โสด” และ ไมต้่องการแต่งงาน / มีครอบครัว โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก)  

ล าดับ เหตุผลที่ไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

ชาย (n = 171) หญิง (n = 206) 

1 ต้องการอิสระในการใชช้ีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการมีเวลาเป็นส่วนตัว 33.3  35.7  

2 ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีครอบครัว หรือมีลูก 18.5  16.3  

3 มีอิสระเร่ืองเพศสัมพันธ์ ไม่ต้องผูกมัดกับใคร ถูกใจใครก็อยู่ด้วยเป็นระยะๆ  11.1  7.2  

4 ชีวิตดี ลงตัว พอใจชีวิตปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง 9.4  8.5  

5 มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการมีแฟน คนรัก ครอบครัว 7.7  9.3 

6 สังคมมีแต่ข่าวการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ความหึงหวง ฯลฯ  7.0 6.5 

7 มีคนท่ีต้องดูแล / ต้ังใจจะดูแล เช่น พ่อ แม่ ญาติ  5.6 6.2 

8 สังคมปัจจุบันอนัตราย อยู่ยาก ท าให้ไม่ต้องการมีครอบครัว มีลูก 3.0 5.4 

9 สามารถเลี้ยงดูตัวเอง เตรียมความพร้อมตอนอายุมากๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร 1.4 2.5 

10 เติบโตมาในครอบครัวท่ีความสัมพันธ์ไม่ดี 1.0 1.5 

11 อื่นๆ อาทิ เป็นภาระ / อาจมีปัญหาตามมา / ไม่ชอบเพศตรงข้าม / ไม่ชอบเด็ก 0.9 0.4 

 รวม 100.0 100.0 

 
2.3.2 กลุ่มที่มีครอบครัว ข้อมูลลักษณะพื้นฐานและการมีลูก 
ส าหรับกลุ่มท่ีมีครอบครัว พบว่าร้อยละ 47.2 เป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรส รองลงมาร้อยละ 25.6 

แต่งงานแบบไม่จดทะเบียนสมรส ร้อยละ 17.3 เป็นแบบไม่แต่งงาน ไม่จดทะเบียน และร้อยละ 9.7 ไม่แต่งงานแต่
มีการจดทะเบียนสมรส ด้านระยะเวลาในการใช้ชีวิตคู่ พบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3 – 5 ปี และ 6 – 10 ปี มากกว่า
ระยะเวลาอื่น โดยคิดเป็นร้อยละ 37.6 และ 30.3 ท่ีน่าสนใจคือก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่คือร้อยละ 
69.9 ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อน โดยส่วนใหญ่ใช้ระยะอยู่ด้วยกันไม่เกิน 2 ปี ซึ่งภายหลังแต่งงานแล้วพบว่า ร้อยละ 
57.7 อยู่ร่วมกับครอบครัวของสามี / ภรรยา ขณะท่ีร้อยละ 24.4 แยกบ้านไปอยู่กันเองกับสามี / ภรรยา 

ผลการส ารวจยังพบว่าตัวอย่างกลุ่มท่ีมีครอบครัวส่วนใหญ่ คือร้อยละ 71.3 มีลูกเฉล่ีย 1.4 คน โดยมีลูกคน
แรกที่อายุเฉล่ีย 26 ปี ต่ าสุด 18 ปี และสูงสุด 38 ปี ท่ีน่าสนใจคือ ตัวอย่างท่ีมีลูกเพียงร้อยละ 10.5 ท่ีเล้ียงดูลูกเอง
โดยไม่พึ่งพาให้คนอื่น เช่นปู่ ย่า ตา ยาย ช่วยเล้ียง ส่วนท่ีเหล่ือมีการพึ่งพาจ าแนกเป็น ร้อยละ 42.1 ช่วยกันเล้ียง
พอๆ กัน ร้อยละ 23.9 เล้ียงเองโดยส่วนใหญ่ และร้อยละ 23.3 ให้ปู่ย่าตายาย เล้ียงโดยส่วนใหญ่ 

ในกลุ่มผู้ท่ียังไม่มีลูก เมื่อสอบถามว่าต้องการมีหรือไม่ ส่วนใหญ่คือร้อยละ 70.8 ระบุว่าไม่ก าหนดปล่อยตาม
ธรรมชาติ ขณะท่ีร้อยละ 14.8 ต้องการมีลูก เฉล่ียท่ี 2 คน โดยอายุท่ีคาดว่าจะมีเฉล่ียอยู่ท่ี 32 ปี อย่างไรก็ตาม
ร้อยละ 14.4 ไม่ต้องการมีลูก 

(พิจารณาตารางที่ 38 ถึง 44) 
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ตารางที่ 38 ลักษณะครอบครัวในปัจจุบัน (เฉพาะผู้ที่มีครอบครัวแล้ว) 
ล าดับ ลักษณะครอบครัวในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

1 แต่งงาน จดทะเบียน 775 47.2 
2 แต่งงาน ไม่จดทะเบียน   421 25.6 
3 ไม่แต่งงาน ไม่จดทะเบียน    284 17.3 
4 ไม่แต่งงาน จดทะเบียน 159 9.7 
5 ไม่ระบ ุ 4 0.2 
 รวม 1,643 100.0 

 
ตารางที่ 39 ระยะเวลาในการใช้ชีวิตคู่ / ครอบครัว (เฉพาะผู้ที่มีครอบครัวแล้ว)  

ล าดับ ระยะเวลาในการใช้ชีวิตคู่ / ครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่ถึงปี 91 5.5 
2 1 – 2 ปี 308 18.8 
3 3 – 5 ปี 618 37.6 
4 6 – 10 ปี 497 30.3 
5 11 ปีข้ึนไป 122 7.4 
6 ไม่ระบ ุ 7 0.4 
 รวม 1,643 100.0 

 
ตารางที่ 40 ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแฟน / คนรัก ก่อนตัดสินใจมีครอบครัว (เฉพาะผู้ที่มีครอบครัวแล้ว) 

ล าดับ ประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่กับแฟน / คนรัก ก่อนมีครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

1 มีการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน ก่อนตัดสินใจมีครอบครัว 1,149 69.9 
    โดยท่ีระยะเวลาท่ีใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับแฟน / คนรัก ก่อนตัดสินใจ ดังนี้   
     ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ    
  1)  ไม่ถึงปี 365 32.1    
  2)  1 ปี 292 25.7    
  3)  2 ปี 261 22.9    
  4)  3 ปี 131 11.5    
  5)  4 ปีข้ึนไป 89 7.8    
  รวม 1,138 100.0    
2 ไม่มี 481 29.3 
3 ไม่ระบ ุ 13 0.8 
 รวม 1,643 100.0 
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ตารางที่ 41 ที่พักอาศัยหลังมีครอบครัว (เฉพาะผู้ที่มีครอบครัวแล้ว)  
ล าดับ ที่พักอาศัยหลังมีครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

1 อยู่ร่วมกับครอบครัวของสามี / ภรรยา 948 57.7 
2 แยกบ้านไปอยู่กันเองกับสามี / ภรรยา 401 24.4 
3 ไม่ระบ ุ 294 17.9 
 รวม 1,643 100.0 

 
ตารางที่ 42 การมีลูกของครอบครัวในปัจจุบัน (เฉพาะผู้ที่มีครอบครัวแล้ว) 

ล าดับ การมีลูกของครอบครัวในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มีลูก 472 28.7 
2 มีลูกแล้ว   

เฉลี่ยจ านวน 1.4 คน   
มีลูกคนแรกตอนอายุ เฉลี่ย 26 ปี ต่ าสุด 18 ปี สูงสุด 38 ปี   

1,171 71.3 

 รวม 1,643 100.0 

 
ตารางที่ 43 บุคคลที่ช่วยเลี้ยง ดูแลลูก (เฉพาะผู้ที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูก)  

ล าดับ บุคคลที่ช่วยเลี้ยง ดูแลลูก จ านวน ร้อยละ 
1 ให้ปู่ย่าตายาย เลี้ยงโดยส่วนใหญ่ 273 23.3 
2 เลี้ยงเองโดยส่วนใหญ่ 280 23.9 
3 ช่วยกันเลี้ยงพอๆกนั 493 42.1 
4 เลี้ยงเอง 123 10.5 
5 ไม่ระบ ุ 2 0.2 

 รวม 1,171 100.0 

 
ตารางที่ 44 ความต้องการที่จะมีลูก (เฉพาะผู้ที่มีครอบครัวแล้ว และ ยังไม่มีลูก) 

ล าดับ ความต้องการที่จะมีลูก จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่ต้องการมีลูก   68 14.4 
2 ไม่ก าหนดปล่อยตามธรรมชาติ  334 70.8 
3 ต้องการมีลูก  

เฉลี่ยจ านวน 2 คน  อายุเฉลี่ยท่ีจะมีลูก 32 ป ี
70 14.8 

 รวม 472 100.0 
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ตอนท่ี 3 เหตุผลที่ไม่มีลูก มาตรการจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมีลูก 
3.1 เหตุผลที่ไม่ต้องการมีลูก 

 เหตุผลท่ีไม่ต้องการมีลูก ในกลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้ว พบเหตุผลท่ีมีน้ าหนักส าคัญ 3 อันดับแรกได้แก่         
ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีลูก น้ าหนักร้อยละ 16.2 รองลงมาคือมองว่าการมีลูกท าให้มีภาระ
ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้น ต้องท างานหนักขึ้น (ฐานะการเงินไม่พร้อม) น้ าหนักร้อยละ 15.4 และต้องการอิสระในการ
ใช้ชีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการมีเวลาส่วนตัว  น้ าหนักร้อยละ 13.7 ขณะท่ีเหตุผลอื่นมีน้ าหนักไม่ถึง    
ร้อยละ 10 

ส าหรับกลุ่มท่ียังไม่มีครอบครัว พบว่ามีเหตุผลส าคัญ 4 ประการ คือ ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต เช่น การ
ท างาน การเงิน และการมีเวลาส่วนตัว น้ าหนักมากท่ีสุดร้อยละ 30.0 รองลงมาคือให้ความส าคัญกับการท างาน
มากกว่าการมีลูก น้ าหนักร้อยละ 16.5 อันดับท่ีสามคือ พอใจชีวิตปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปล่ียนแปลง น้ าหนัก
ร้อยละ 14.4 และคิดว่าการมีลูกจะท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้น ต้องท างานหนักขึ้น (ฐานะการเงินไม่
พร้อม) น้ าหนักร้อยละ 10.6 
 ผลส ารวจยังพบว่าท้ังเพศชาย และหญิงให้เหตุผลไปในแนวทางเดียวกัน โดยเหตุผลท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุด 3 
อันดับแรกประกอบด้วย ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการมีเวลาส่วนตัว โดยเพศชาย
มีน้ าหนักร้อยละ 30.7 เพศหญิงร้อยละ 26.3 อันดับท่ีสองให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีลูก เพศชายมี
น้ าหนักร้อยละ 17.2 เพศหญิงร้อยละ 15.8 อันดับท่ีสามพอใจชีวิตปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปล่ียนแปลง เพศ
ชายมีน้ าหนักร้อยละ 14.8 เพศหญิงร้อยละ 12.7  

 
(พิจารณาตารางที่ 45 และ 46) 
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ตารางที่ 45 เหตุผลที่ไม่ต้องการมีลูก (เฉพาะผู้ที่ไม่ต้องการมีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก)  
   เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีครอบครัว และยังไม่มีครอบครัว 

ล าดับ เหตุผลที่ไม่ต้องการมีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

มีครอบครัว 
(n = 68) 

ไม่มีครอบครัว 
(n = 614) 

1 ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีลูก  16.2 16.5 
2 ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากข้ึน ต้องท างานหนักข้ึน (ฐานะการเงินไมพ่ร้อม) 15.4 10.6 
3 ต้องการอิสระในการใชช้ีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการมีเวลาส่วนตัว 13.7 30.0 
4 พอใจชีวิตปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง 7.2 14.4 
5 ท าให้ไม่สามารถใช้เวลาร่วมกับคู่สมรสได้อย่างเต็มท่ี 7.0 2.0 
6 คู่สมรสไม่ต้องการมีลูก (ภรรยา / สามี ไม่ต้องการมีลูก) 6.5 0.5 
7 กลัวการคลอดลูก 4.7 3.7 
8 ไม่ต้องการให้ลูกเกิดมาในสภาพสังคมปัจจุบัน (อันตราย ไม่ปลอดภัย ไม่น่าอยู่) 4.0 3.5 
9 เป้าหมายในชีวิตท่ีอยากท า เช่น ท่องเท่ียว ถ้ามีลูกท าให้ไม่สามารถท าได้ 3.8 6.0 
10 ไม่มีคนเลี้ยงลูก และไม่มั่นใจกับการจ้างพี่เลี้ยง หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก 3.5 1.7 
11 ไม่มั่นใจในความสัมพนัธ์ หากหย่าร้างจะท าให้ตนเองและเด็กล าบาก 3.5 3.1 
12 มีปัญหาด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการต้ังครรภ์ และการคลอด 2.4 0.5 
13 ไม่สามารถให้เวลากับสังคม และคนรอบข้างได้ตามท่ีต้องการ (เช่นเพื่อน พ่อแม่) 2.1 0.7 
14 ระบบการศึกษาของประเทศไม่มีคุณภาพ นโยบายด้านการศึกษาไม่มีคุณภาพ 2.0 1.7 
15 หากมีลูกจะกลายภาระที่ตนเองต้องดูแลโดยส่วนใหญ่ (คู่สมรสไม่มีเวลา ไม่ช่วยดู) 1.9 1.6 
16 กังวลว่าจะไม่ก้าวหน้าในการท างาน 1.6 0.3 
17 กลัวเลี้ยงลูกให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพไม่ได้ 1.2 1.0 
18 สามารถเลี้ยงดูตัวเอง เตรียมความพร้อมตอนอายุมากๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูก 0.9 0.4 
19 การไม่รับคนมีครรภ์/มีบุตรเข้าท างาน 0.9 0.2 
20 รักสวย รักงาม กลัวมีลูกแล้วท าให้เสียบุคลิกภาพ (อ้วน มีรอยผ่าตัด) 0.8 0.6 
21 อื่นๆ อาทิ ชอบเพศเดียวกัน / มีประสบการณ์ที่ไม่ดี / ให้ความส าคัญกับการเรียน 0.7 1.0 
 รวม 100.0 100.0 
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ตารางที่ 46 เหตุผลที่ไม่ต้องการมีลูก (เฉพาะผู้ที่ไม่ต้องการมีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) เปรียบเทียบตามเพศ 

ล าดับ เหตุผลที่ไม่ต้องการมีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 
ชาย 

(n = 324) 
หญิง 

(n = 358) 
1 ต้องการอิสระในการใชช้ีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการมีเวลาส่วนตัว 30.7 26.3 
2 ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีลูก  17.2 15.8 
3 พอใจชีวิตปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง 14.8 12.7 
4 ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากข้ึน ต้องท างานหนักข้ึน (ฐานะการเงินไมพ่ร้อม) 11.4 11.0 
5 เป้าหมายในชีวิตท่ีอยากท า เช่น ท่องเท่ียว ถ้ามีลูกท าให้ไม่สามารถท าได้ 5.5 6.1 
6 ไม่ต้องการให้ลูกเกิดมาในสภาพสังคมปัจจุบัน (อันตราย ไม่ปลอดภัย ไม่น่าอยู่) 3.5 3.6 
7 ไม่มั่นใจในความสัมพนัธ์ หากหย่าร้างจะท าให้ตนเองและเด็กล าบาก 2.9 3.4 
8 ไม่มีคนเลี้ยงลูก และไม่มั่นใจกับการจ้างพี่เลี้ยง หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก 2.2 1.5 
9 ท าให้ไม่สามารถใช้เวลาร่วมกับคู่สมรสได้อย่างเต็มท่ี 2.0 3.0 
10 ระบบการศึกษาของประเทศไม่มีคุณภาพ นโยบายด้านการศึกษาไม่มีคุณภาพ 1.5 2.1 
11 หากมีลูกจะกลายภาระที่ตนเองต้องดูแลโดยส่วนใหญ่ (คู่สมรสไม่มีเวลา ไม่ช่วยดู) 1.4 1.8 
12 กลัวการคลอดลูก 1.4 6.0 
13 คู่สมรสไม่ต้องการมีลูก (ภรรยา / สามี ไม่ต้องการมีลูก) 1.3 0.8 
14 กลัวเลี้ยงลูกให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพไม่ได้ 1.3 0.7 
15 ไม่สามารถให้เวลากับสังคม และคนรอบข้างได้ตามท่ีต้องการ (เช่นเพื่อน พ่อแม่) 1.2 0.5 
16 มีปัญหาด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการต้ังครรภ์ และการคลอด 0.5 0.9 
17 สามารถเลี้ยงดูตัวเอง เตรียมความพร้อมตอนอายุมากๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูก 0.4 0.4 
18 กังวลว่าจะไม่ก้าวหน้าในการท างาน 0.4 0.4 
19 รักสวย รักงาม กลัวมีลูกแล้วท าให้เสียบุคลิกภาพ (อ้วน มีรอยผ่าตัด) 0.1 1.1 
20 การไม่รับคนมีครรภ์/มีบุตรเข้าท างาน 0.0 0.5 
21 อื่นๆ อาทิ ชอบเพศเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการเรียน 0.3 1.4 
 รวม 100.0 100.0 
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3.2 ความคิดเห็นต่อการมีลูกกับความสมดุลในชีวิต การได้ท าตามเป้าหมายและความสุขในชีวิต 
เมื่อให้ประเมินผลกระทบส าคัญ 3 ด้านคือ 1) ความสมดุลในชีวิต 2) โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ 

และ 3) ความสุขโดยรวมในชีวิต โดยเปรียบเทียบชีวิตปัจจุบันกับชีวิตหากมีลูก ตัวอย่างประเมินว่าความสมดุลใน
ชีวิต และความสุขโดยรวมในชีวิตไม่เปล่ียนแปลงมากนัก เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05) 
อย่างไรก็ตามด้านโอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจพบว่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยชีวิตปัจจุบันท่ีไม่
มีลูกค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.77 (เต็ม 10) แต่หากมีลูกค่าเฉล่ียด้านดังกล่าวจะเหลือ 7.08 ลดลง 0.69 (มีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05) 

นอกจากนี้หากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ียังไม่มีครอบครัว และกลุ่มท่ีมีครอบครัว พบความแตกต่างท่ี
น่าสนใจ โดยกลุ่มท่ีมีครอบครัวผลการประเมินในด้านความสมดุลในชีวิต และความสุขโดยรวมในชีวิตมีค่าเฉล่ียท่ี
เพิ่มขึ้น 0.65 และ 0.68 ซึ่งเป็นการเพิ่มข้ึนอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) ในทางตรงข้ามกลุ่มท่ียังไม่มี
ครอบครัวการเปล่ียนแปลงท้ัง 2 ด้านลดลงเล็กน้อย แต่โอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจลดลงถึง 0.82 ซึ่งเป็น
การลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) 

หากจ าแนกตัวอย่างกลุ่มดังกล่าวตามช่วงอายุ พบว่าท้ัง 2 กลุ่มมีแนวโน้มการประเมินชีวิตปัจจุบัน กับ
ชีวิตกรณีมีลูกไม่แตกต่างกัน โดยความสมดุลในชีวิต และความสุขโดยรวมไม่เปล่ียนแปลงมากนัก แต่โอกาสท่ีจะได้
ท าตามเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียท่ีลดลงในระดับท่ีใกล้เคียงกัน คือ 0.65 และ 0.72 (มีมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05) 

ขณะเดียวกันเมื่อจ าแนกตัวอย่างกลุ่มตามเพศ พบว่าท้ังเพศชาย และหญิงมีแนวโน้มการประเมินชีวิต
ปัจจุบัน กับชีวิตกรณีมีลูกไม่แตกต่างกัน โดยความสมดุลในชีวิต และความสุขโดยรวมไม่เปล่ียนแปลงมากนัก แต่
โอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียท่ีลดลงในระดับท่ีใกล้เคียงกัน คือ 0.68 และ 0.70 (มีมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05) 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน หากต้องมีลูก ตัวอย่างให้ความเห็นว่าหากมีลูก 1 คนจ าเป็นต้องมีรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ีประมาณ 22,646 บาท แต่หากมีลูก 2 คน จ าเป็นต้องรายได้เฉล่ียต่อเดือนเพิ่มเป็น 
36,931 บาท สูงกว่ามีลูก 1 คนค่อนข้างมากคือประมาณ 14,000 บาท 

 
(พิจารณาตารางที่ 47 ถึง 51) 
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  ตารางที่ 47 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และถ้าหากมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก)  

ประเด็นเปรียบเทียบ 

ปัจจุบัน หากมีลูก 

ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) คะแนน  
เฉลี่ย S.D. 

คะแนน  
เฉลี่ย S.D. 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
1) ความสมดุลในชีวิต (n = 2,478)  0.1 0.7 16.7 62.3 20.2 7.60 1.264 0.2 2.3 21.1 44.1 32.3 7.71 1.645 เพิ่มขึ้น 0.11 
2) โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ  (n = 2,478)  0.1 0.6 12.3 61.6 25.4 7.77 1.262 1.2 3.7 31.2 43.3 20.6 7.08 1.712 ลดลง 0.69* 
3) ความสุขโดยรวมในชีวิต (n = 2,478)  0.0 0.1 7.8 58.8 33.3 8.10 1.179 0.3 1.6 16.9 32.2 49.0 8.18 1.688 เพิ่มขึ้น 0.08 

   หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * หมายถึง ผลการทดสอบความแตกต่างโดยสถิติ Paired Samples Test พบความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
 

ตารางที่ 48 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และถ้าหากมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) เปรียบเทียบระหว่างคนที่มีครอบครัวแล้วกับยังไม่มีครอบครัว 

ประเด็นเปรียบเทียบ 
ไม่มีครอบครัว (n = 2,006) มีครอบครัวแล้ว (n = 472) 

ปัจจุบัน หากมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจุบัน หากมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. 
1) ความสมดุลในชีวิต 7.63 1.264 7.61 1.642 ลดลง 0.02 7.50 1.259 8.15 1.586 เพิ่มขึ้น 0.65* 
2) โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ 7.80 1.251 6.98 1.675 ลดลง 0.82* 7.60 1.296 7.51 1.798 ลดลง 0.09 
3) ความสุขโดยรวมในชีวิต 8.11 1.182 8.05 1.713 ลดลง 0.06 8.06 1.167 8.74 1.453 เพิ่มขึ้น 0.68* 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * หมายถึง ผลการทดสอบความแตกต่างโดยสถิติ Paired Samples Test พบความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ตารางที่ 49 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และถ้าหากมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) เปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ 

ประเด็นเปรียบเทียบ 

18 - 25 ปี (n = 1,233) 26 - 38 ปี (n = 1,245) 

ปัจจุบัน หากมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจุบัน หากมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. 
1) ความสมดุลในชีวิต 7.55 1.276 7.66 1.649 เพิ่มขึ้น 0.11 7.66 1.249 7.76 1.640 เพิ่มขึ้น 0.10 
2) โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ 7.72 1.281 7.07 1.738 ลดลง 0.65* 7.81 1.242 7.09 1.686 ลดลง 0.72* 
3) ความสุขโดยรวมในชีวิต 8.05 1.210 8.16 1.680 เพิ่มขึ้น 0.11 8.15 1.145 8.19 1.697 เพิ่มขึ้น 0.04 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * หมายถึง ผลการทดสอบความแตกต่างโดยสถิติ Paired Samples Test พบความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

ตารางที่ 50 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และถ้าหากมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) เปรียบเทียบตามเพศ  

ประเด็นเปรียบเทียบ 
ชาย (n = 1,270) หญิง (n = 1,208) 

ปัจจุบัน หากมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจุบัน หากมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. 
1) ความสมดุลในชีวิต 7.62 1.275 7.76 1.681 เพิ่มขึ้น 0.14* 7.59 1.251 7.66 1.604 เพิ่มขึ้น 0.07 
2) โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ 7.78 1.291 7.10 1.723 ลดลง 0.68* 7.75 1.230 7.05 1.700 ลดลง 0.70* 
3) ความสุขโดยรวมในชีวิต 8.14 1.177 8.22 1.663 เพิ่มขึ้น 0.08 8.06 1.181 8.13 1.714 เพิ่มขึ้น 0.07 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * หมายถึง ผลการทดสอบความแตกต่างโดยสถิติ Paired Samples Test พบความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05
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ตารางที่ 51 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ที่คาดการณ์ว่าเพียงพอต่อการใช้จ่ายเลี้ยงดูลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 
ที่ต้องมี (หากมีลูก) 

ลูก 1 คน ลูก 2 คน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) ไม่เกิน 15,000 บาท 1,000 40.4 119 4.8 
2) 15,001 – 25,000 บาท 836 33.8 983 39.7 
3)  25,001 – 35,000 บาท 374 15.0 542 21.9 
4)  35,001 – 50,000 บาท 212 8.6 484 19.5 
5) 50,001 บาทข้ึนไป 55 2.2 349 14.1 

รวม 2,477 100.0 2,477 100.0 

 เฉลี่ย  22,646 บาท 36,931 บาท 
 S.D. 15,185.398  28,608.722  
 ต่ าสุด 10,000 บาท 10,000 บาท 
 สูงสุด 200,000 บาท 400,000 บาท 

 
 

3.2 ความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อสภาวะแรงงาน และมาตรการส่งเสริมให้คนในสังคมมีลูก 

ตัวอย่างกลุ่มท่ียังไม่มีลูกหรือไม่ต้องการมีลูก ส่วนใหญ่คือร้อยละ 66.1 ทราบว่า “สภาวะการไม่มีลูกของคน
ไทยในปัจจุบัน จะส่งผลต่อปัญหาโครงสร้างประชากรในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวะการขาดแคลน
แรงงาน” ซึ่งหากใช้ประเด็นนี้รณรงค์ให้คนไทยมีลูก ตัวอย่างกลุ่มดังกล่าวประเมินว่า น่าจะมีส่วนช่วยให้คนไทย
เปล่ียนแปลงความคิดไปสู่การมีลูกได้ระดับ “ปานกลาง” ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.95 

 
ตารางที่ 52 การรับรู้ต่อ “สภาวะการไม่มีลูกของคนไทยในปัจจุบัน ที่ก าลังส่งผลต่อปัญหาโครงสร้างประชากร 

          ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวะการขาดแคลนแรงงาน” (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) 
ล าดับ การรับรู้สภาวะการไม่มีลูกของคนไทย 

ส่งผลต่อปัญหาโครงสร้างประชากร การขาดแคลนแรงงาน 
จ านวน ร้อยละ 

 
1 ทราบ 1,637 66.1 
2 ไม่ทราบ  840 33.9 

 รวม 2,477 100.0 
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ตารางที่ 53 ผลการเปลี่ยนแปลงความคิดการมีลูกของคนไทย หากมีการรณรงค์ให้คนไทยมีลูก จากเหตุผลที่ว่า  
          “คนไทยมีลูกน้อยลง ส่งผลต่อปัญหาโครงสร้างประชากรในอนาคต และการขาดแคลนแรงงาน”  
           (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก) 

ล าดับ ผลการเปลี่ยนแปลงความคิดการมีลูกของคนไทย จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มีผล  184 7.4 
2 น้อย 580 23.4 
3 ปานกลาง 986 40.0 
4 มาก 617 24.9 
5 มากที่สุด 107 4.3 

 รวม 2,474 100.0 
 เฉลี่ย (S.D.) 2.95 (0.976) 
 แปลผล ปานกลาง 

 

เมื่อสอบถามถึงมาตรการ และแนวคิดต่างๆ ว่ามีน้ าหนักต่อการสร้างแรงจูงใจให้มีบุตรมากน้อยเพียงใด 
พบว่าตัวอย่างท่ีส ารวจให้น้ าหนักกระจายไปในหลายมาตรการ โดยพบว่ามาตรการในกลุ่มสวัสดิการและสิทธิพิเศษ
มีน้ าหนักรวมกันมากท่ีสุดคือร้อยละ 36.0 รองลงมาคือมาตรการด้านการเงินและภาษีร้อยละ 33.5 ส่วนมาตรการ
ท่ีสนับสนุนด้านการเล้ียงดูและพัฒนาบุตรในระยะยาวพบว่ามีน้ าหนักรวมกันร้อยละ 28.3 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรการพบว่า มาตรการท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุด 3 อันดับแรกอยู่ในกลุ่ม
มาตรการด้านการเงินและภาษี ประกอบด้วย 1) ภาครัฐให้เงินก้อนต้ังต้น เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดู
บุตรเกิดใหม่ น้ าหนักร้อยละ 11.8  2) มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเล้ียงดูบุตร) น้ าหนักร้อยละ 9.1 3) การจัดต้ัง
กองทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตร น้ าหนักร้อยละ 8.8  

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างกันในด้านต่างๆ ประกอบด้วย สถานะการมี
ครอบครัว เพศ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน และรายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน พบว่ามี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือทุกกลุ่มให้น้ าหนักความส าคัญกระจายไปยังหลากหลายมาตรการ โดยมาตรการ
ในกลุ่มสวัสดิการและสิทธิพิเศษมีน้ าหนักรวมกันมากท่ีสุด รองลงมาคือมาตรการด้านการเงินและภาษี และอันดับ
ท่ีสามมาตรการท่ีสนับสนุนด้านการเล้ียงดูและพัฒนาบุตรในระยะยาว อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตส าหรับกลุ่มท่ีมี
ครอบครัวแล้วว่าให้น้ าหนักมาตรการด้านการเงินและภาษีต่ ากว่ากลุ่มท่ียังไม่มีครอบครัวค่อนข้างชัดเจน คิดเป็น
ร้อยละ 28.7 ต่อ 34.6  

นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตในกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียส่วนบุคคลต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทด้วยว่าให้น้ าหนัก
กับมาตรการสนับสนุนด้านการเล้ียงดูและพัฒนาบุตรในระยะยาว มากกว่ามาตรการในกลุ่มสวัสดิการและสิทธิ
พิเศษ และมาตรการด้านการเงินและภาษี ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีรายได้ในระดับท่ีต่ ากว่า 
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ผลการส ารวจยังพบว่าในกลุ่มท่ียังไม่มีบุตร แต่ต้องการมีบุตร ให้น้ าหนักกับมาตรการในกลุ่มสวัสดิการและ
สิทธิพิเศษมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือมาตรการในกลุ่มการเงินและภาษีร้อยละ 35.9 และมาตรการ
ด้านการสนับสนุนด้านการเล้ียงดูและพัฒนาบุตรในระยะยาวร้อยละ 24.8  

 
(พิจารณาตารางที่ 54 ถึง 59)
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 ตารางที่ 54 เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก (เฉพาะผู้ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) จ าแนกตามกลุ่มที่มีครอบครัว และยังไม่มีครอบครัว 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

มีครอบครัว 
(n = 1,997) 

ไม่มีครอบครัว 
(n = 469) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 สวัสดกิารและสิทธิพิเศษส าหรับผู้มีบุตร 37.9 35.6 36.0 

1 ภาครฐัจดัท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครวัท่ีมีบุตร 6.3 5.7 5.8 

2 การขยายระยะเวลาในลาคลอดบุตรส าหรับผูห้ญงิจากเดิม 3 เดือน เปน็ 6 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง 5.1 5.5 5.4 

3 การออกมาตรการใหผู้้ชายลาเพื่อชว่ยภรรยาดแูลบตุรหลังคลอดได้ 4.6 5.2 5.1 

4 สิทธิในการกู้ยืมเงนิโดยไม่คดิดอกเบี้ย หรือดอกเบ้ียต่ า (แบบจ ากดัปี) เฉพาะครอบครัวท่ีมีบุตร 5.6 5.0 5.1 

5 สนับสนุนให้สถานประกอบการ และภาครัฐ ตัง้ศนูย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นสวสัดิการของพนักงาน/เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ 4.4 3.7 3.8 

6 สนับสนุนให้สถานประกอบการ องค์กร มแีนวทางการท างานท่ียืดหยุ่นกรณีมีบุตรอายุต่ ากว่า 5 ปี เชน่ เลือกเวลาท างานได ้ท างานท่ีบ้านได ้เปน็ตน้ 3.6 3.0 3.1 

7 เบี้ยชราภาพส าหรับผู้มีบุตรเปน็พเิศษเฉพาะคนวัยเกษยีณท่ีมีลูก และสามารถเลี้ยงดูใหเ้ป็นคนท่ีมีคณุภาพ (เชน่ ไม่มีประวัติอาชญากรรม มงีานท าม่ันคง) 2.6 2.9 2.9 

8 สิทธิพิเศษด้านท่ีอยู่อาศัยกับพนักงานท่ีมีลูก เช่น บ้านพักฟรี / คา่เช่าต่ า เงนิกู้ยืมเพื่อท่ีพักอาศัย ฯลฯ 3.7 2.2 2.5 

9 เพิ่มรูปแบบสิทธิในการลาเพื่อดูแลบุตร เพิ่มเติมจากเดมิท่ีมีเฉพาะ ลากิจ ลาป่วย  2.0 2.4 2.3 

 มาตรการดา้นการเงินและภาษ ี 28.7 34.6 33.5 

10 ภาครฐัให้เงนิก้อนตั้งตน้ เพื่อชว่ยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกดิใหม่ 10.1 12.2 11.8 
11 มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดูบุตร) จากเดิมคนท่ี 1 ลดหย่อนภาษีเปน็ 30,000 บาท/ปี บุตรคนท่ี 2 ขึน้ไปสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี 7.4 9.5 9.1 
12 สามารถน าค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจรงิไม่เกนิ 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภแ์ตล่ะครัง้  

(เฉพาะผู้ท่ีไมไ่ดเ้บิกค่าใชจ้่ายจากแหลง่อ่ืน) 
5.8 6.9 6.7 

13 ภาครฐัเพิ่มเงนิอุดหนนุ / เงินเลี้ยงดูบุตรส าหรับครอบครัวท่ียากจน (หมายถงึครอบครวัท่ี มรีายได้ท้ังหมดเมื่อหารจ านวนสมาชิกในครอบครวัแลว้  
เหลือไม่เกนิคนละ 3000 ต่อเดือน) 

5.4 6.0 5.9 
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ตารางที่ 54 (ต่อ) 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนกั) 

มีครอบครัว 
(n = 1,997) 

ไม่มีครอบครัว 
(n = 469) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 มาตรการสนับสนุนดา้นการเล้ียงดแูละพัฒนาบุตรในระยะยาว 29.1 28.3 28.3 

14 มีการจดัตัง้กองทุน เพื่อช่วยเหลือคา่ใชจ้่ายในการเลี้ยงดูบุตร 7.9 9.0 8.8 

15 รัฐสนับสนุนเปน็เงินสมทบเมื่อมีการเปดิบัญชเีงนิฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก 6.1 6.4 6.3 

16 พัฒนาชุมชน สิง่แวดล้อมในชุมชน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เช่น สนามเด็กเลน่ สนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันระหวา่งเด็กๆ 4.5 3.9 4.0 

17 ปรับปรงุระบบตรวจสอบสิทธิพื้นฐานให้มีคณุภาพ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าเด็กๆ จะได้รับสิทธิต่างๆ ครบถ้วน เชน่ การฉดีวัคซนี โครงการอาหารกลางวนั 4.0 3.4 3.5 

18 ปรับปรงุกฎหมายความรับผดิชอบด้านค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีมีการหย่าร้าง 3.6 2.8 2.9 

19 จัดตั้งศูนย์ปรึกษาปัญหาและใหค้ าแนะน าในการเลี้ยงดบุูตร 3.0 2.8 2.8 

 อื่นๆ 4.3 1.5 2.2 

20 รัฐให้บริการทางเทคนคิแก่ผู้มีบุตรยาก 3.9 1.4 1.9 

21 อ่ืนๆ เช่นเศรษฐกิจดขีึ้น การศึกษาท่ีมคีุณภาพ อาชญากรรมลดน้อยลง 0.4 0.1 0.3 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 

หมายเหต ุ ตัวอย่างกลุ่มท่ีมีครอบครัว ร้อยละ 0.6 ระบุว่าไม่มีเงื่อนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 
             ตัวอย่างกลุ่มท่ีไม่มีครอบครัว ร้อยละ 4.5 ระบุว่าไม่มีเงื่อนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 
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ตารางที่ 55 เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก (เฉพาะผู้ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) จ าแนกตามเพศ 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

ชาย 
(n = 1,264) 

หญิง 
(n = 1,202) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 สวัสดกิารและสิทธิพิเศษส าหรับผู้มีบุตร 35.4 36.5 36.0 

1 ภาครฐัจดัท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครวัท่ีมีบุตร 5.4 6.2 5.8 

2 การขยายระยะเวลาในลาคลอดบุตรส าหรับผูห้ญงิจากเดิม 3 เดือน เปน็ 6 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง 5.3 5.5 5.4 

3 การออกมาตรการใหผู้้ชายลาเพื่อชว่ยภรรยาดแูลบตุรหลังคลอดได้ 5.4 4.7 5.1 

4 สิทธิในการกู้ยืมเงนิโดยไม่คดิดอกเบี้ย หรือดอกเบ้ียต่ า (แบบจ ากดัปี) เฉพาะครอบครัวท่ีมีบุตร 5.0 5.2 5.1 

5 สนับสนุนให้สถานประกอบการ และภาครัฐ ตัง้ศนูย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นสวสัดิการของพนักงาน/เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ 3.6 4.0 3.8 

6 สนับสนุนให้สถานประกอบการ องค์กร มแีนวทางการท างานท่ียืดหยุ่นกรณีมีบุตรอายุต่ ากว่า 5 ปี เชน่ เลือกเวลาท างานได ้ท างานท่ีบ้านได ้เปน็ตน้ 3.2 3.1 3.1 

7 เบี้ยชราภาพส าหรับผู้มีบุตรเปน็พเิศษเฉพาะคนวัยเกษยีณท่ีมีลูก และสามารถเลี้ยงดูใหเ้ป็นคนท่ีมีคณุภาพ (เชน่ ไม่มีประวัติอาชญากรรม มงีานท าม่ันคง) 2.8 2.9 2.9 

8 สิทธิพิเศษด้านท่ีอยู่อาศัยกับพนักงานท่ีมีลูก เช่น บ้านพักฟรี / คา่เช่าต่ า เงนิกู้ยืมเพื่อท่ีพักอาศัย ฯลฯ 2.4 2.6 2.5 

9 เพิ่มรูปแบบสิทธิในการลาเพื่อดูแลบุตร เพิ่มเติมจากเดมิท่ีมีเฉพาะ ลากิจ ลาป่วย  2.3 2.3 2.3 

 มาตรการดา้นการเงินและภาษ ี 34.8 32.1 33.5 

10 ภาครฐัให้เงนิก้อนตั้งตน้ เพื่อชว่ยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกดิใหม่ 12.5 11.0 11.8 
11 มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดูบุตร) จากเดิมคนท่ี 1 ลดหย่อนภาษีเปน็ 30,000 บาท/ปี บุตรคนท่ี 2 ขึน้ไปสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี 9.7 8.5 9.1 
12 สามารถน าค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจรงิไม่เกนิ 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภแ์ตล่ะครัง้  

(เฉพาะผู้ท่ีไมไ่ดเ้บิกค่าใชจ้่ายจากแหลง่อ่ืน) 
6.3 7.1 6.7 

13 ภาครฐัเพิ่มเงนิอุดหนนุ / เงินเลี้ยงดูบุตรส าหรับครอบครัวท่ียากจน (หมายถงึครอบครวัท่ี มรีายได้ท้ังหมดเมื่อหารจ านวนสมาชิกในครอบครวัแลว้  
เหลือไม่เกนิคนละ 3000 ต่อเดือน) 

6.3 5.5 5.9 
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ตารางที่ 55 (ต่อ) 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนกั) 

ชาย 
(n = 1,264) 

หญิง 
(n = 1,202) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 มาตรการสนับสนุนดา้นการเล้ียงดแูละพัฒนาบุตรในระยะยาว 28.7 28.2 28.3 

14 มีการจดัตัง้กองทุน เพื่อช่วยเหลือคา่ใชจ้่ายในการเลี้ยงดูบุตร 8.9 8.8 8.8 

15 รัฐสนับสนุนเปน็เงินสมทบเมื่อมีการเปดิบัญชเีงนิฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก 6.0 6.7 6.3 

16 พัฒนาชุมชน สิง่แวดล้อมในชุมชน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เช่น สนามเด็กเลน่ สนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันระหวา่งเด็กๆ 4.1 3.9 4.0 

17 ปรับปรงุระบบตรวจสอบสิทธิพื้นฐานให้มีคณุภาพ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าเด็กๆ จะได้รับสิทธิต่างๆ ครบถ้วน เชน่ การฉดีวัคซนี โครงการอาหารกลางวนั 3.8 3.1 3.5 

18 ปรับปรงุกฎหมายความรับผดิชอบด้านค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีมีการหย่าร้าง 2.9 3.0 2.9 

19 จัดตั้งศูนย์ปรึกษาปัญหาและใหค้ าแนะน าในการเลี้ยงดบุูตร 3.0 2.7 2.8 

 อื่นๆ 1.1 3.2 2.2 

20 รัฐให้บริการทางเทคนคิแก่ผู้มีบุตรยาก 1.0 2.8 1.9 

21 อ่ืนๆ เช่นเศรษฐกิจดขีึ้น การศึกษาท่ีมคีุณภาพ อาชญากรรมลดน้อยลง 0.1 0.4 0.3 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 

หมายเหต ุ ตัวอย่าง เพศชาย ร้อยละ 3.5 ระบุว่าไม่มีเง่ือนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 
             ตัวอย่าง เพศหญิง ร้อยละ 4.1 ระบุว่าไม่มีเง่ือนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 

 
 
 
 
 



 

63 

 
ตารางที่ 56 เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก (เฉพาะผู้ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จชั้นสูงสุด 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

ต่ ากว่า ป.ตรี 
(n = 1,748) 

ป.ตรี ขึ้นไป  
 (n = 718) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 สวัสดกิารและสิทธิพิเศษส าหรับผู้มีบุตร 36.3 35.0 36.0 

1 ภาครฐัจดัท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครวัท่ีมีบุตร 6.1 5.1 5.8 

2 การขยายระยะเวลาในลาคลอดบุตรส าหรับผูห้ญงิจากเดิม 3 เดือน เปน็ 6 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง 5.4 5.5 5.4 

3 การออกมาตรการใหผู้้ชายลาเพื่อชว่ยภรรยาดแูลบตุรหลังคลอดได้ 5.0 5.2 5.1 

4 สิทธิในการกู้ยืมเงนิโดยไม่คดิดอกเบี้ย หรือดอกเบ้ียต่ า (แบบจ ากดัปี) เฉพาะครอบครัวท่ีมีบุตร 5.3 4.6 5.1 

5 สนับสนุนให้สถานประกอบการ และภาครัฐ ตัง้ศนูย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นสวสัดิการของพนักงาน/เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ 3.9 3.6 3.8 

6 สนับสนุนให้สถานประกอบการ องค์กร มแีนวทางการท างานท่ียืดหยุ่นกรณีมีบุตรอายุต่ ากว่า 5 ปี เชน่ เลือกเวลาท างานได ้ท างานท่ีบ้านได ้เปน็ตน้ 3.0 3.5 3.1 

7 เบี้ยชราภาพส าหรับผู้มีบุตรเปน็พเิศษเฉพาะคนวัยเกษยีณท่ีมีลูก และสามารถเลี้ยงดูใหเ้ป็นคนท่ีมีคณุภาพ (เชน่ ไม่มีประวัติอาชญากรรม มงีานท าม่ันคง) 2.8 2.9 2.9 

8 สิทธิพิเศษด้านท่ีอยู่อาศัยกับพนักงานท่ีมีลูก เช่น บ้านพักฟรี / คา่เช่าต่ า เงนิกู้ยืมเพื่อท่ีพักอาศัย ฯลฯ 2.5 2.3 2.5 

9 เพิ่มรูปแบบสิทธิในการลาเพื่อดูแลบุตร เพิ่มเติมจากเดมิท่ีมีเฉพาะ ลากิจ ลาป่วย  2.3 2.3 2.3 

 มาตรการดา้นการเงินและภาษ ี 33.5 33.7 33.5 

10 ภาครฐัให้เงนิก้อนตั้งตน้ เพื่อชว่ยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกดิใหม่ 12.5 10.2 11.8 
11 มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดูบุตร) จากเดิมคนท่ี 1 ลดหย่อนภาษีเปน็ 30,000 บาท/ปี บุตรคนท่ี 2 ขึน้ไปสามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี 8.4 10.9 9.1 
12 สามารถน าค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจรงิไม่เกนิ 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภแ์ตล่ะครัง้  

(เฉพาะผู้ท่ีไมไ่ดเ้บิกค่าใชจ้่ายจากแหลง่อ่ืน) 
6.2 7.9 6.7 

13 ภาครฐัเพิ่มเงนิอุดหนนุ / เงินเลี้ยงดูบุตรส าหรับครอบครัวท่ียากจน (หมายถงึครอบครวัท่ี มรีายได้ท้ังหมดเมื่อหารจ านวนสมาชิกในครอบครวัแลว้  
เหลือไม่เกนิคนละ 3000 ต่อเดือน) 

6.4 4.7 5.9 
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ตารางที่ 56 (ต่อ) 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนกั) 

ต่ ากว่า ป.ตรี 
(n = 1,748) 

ป.ตรี ขึ้นไป  
 (n = 718) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 มาตรการสนับสนุนดา้นการเล้ียงดแูละพัฒนาบุตรในระยะยาว 28.1 29.0 28.3 

14 มีการจดัตัง้กองทุน เพื่อช่วยเหลือคา่ใชจ้่ายในการเลี้ยงดูบุตร 9.0 8.4 8.8 

15 รัฐสนับสนุนเปน็เงินสมทบเมื่อมีการเปดิบัญชเีงนิฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก 6.3 6.4 6.3 

16 พัฒนาชุมชน สิง่แวดล้อมในชุมชน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เช่น สนามเด็กเลน่ สนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันระหวา่งเด็กๆ 3.8 4.4 4.0 

17 ปรับปรงุระบบตรวจสอบสิทธิพื้นฐานให้มีคณุภาพ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าเด็กๆ จะได้รับสิทธิต่างๆ ครบถ้วน เชน่ การฉดีวัคซนี โครงการอาหารกลางวนั 3.2 4.1 3.5 

18 ปรับปรงุกฎหมายความรับผดิชอบด้านค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีมีการหย่าร้าง 2.9 3.1 2.9 

19 จัดตั้งศูนย์ปรึกษาปัญหาและใหค้ าแนะน าในการเลี้ยงดบุูตร 2.9 2.6 2.8 

 อื่นๆ 2.1 2.3 2.2 

20 รัฐให้บริการทางเทคนคิแก่ผู้มีบุตรยาก 1.8 2.2 1.9 

21 อ่ืนๆ เช่นเศรษฐกิจดขีึ้น การศึกษาท่ีมคีุณภาพ อาชญากรรมลดน้อยลง 0.3 0.1 0.3 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 

หมายเหต ุ ตัวอย่างกลุ่มท่ีศึกษาท่ีส าเร็จชั้นสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 3.9 ระบุว่าไม่มีเงื่อนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 
             ตัวอย่างกลุ่มท่ีศึกษาท่ีส าเร็จชั้นสูงสุดปริญญาตรี ข้ึนไป ร้อยละ 3.6 ระบุว่าไม่มีเง่ือนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 
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ตารางที่ 57 เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก (เฉพาะผู้ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) จ าแนกตามระดับรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 

ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
ไม่เกิน10,000 
(n = 1,025) 

10,001-20,000  
(n = 1,215) 

20,001 ขึ้นไป  
(n = 226) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 สวัสดกิารและสิทธิพิเศษส าหรับผู้มีบุตร 34.1 38.0 32.6 36.0 
1 ภาครฐัจดัท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครวัท่ีมีบุตร 5.7 6.1 4.5 5.8 

2 การขยายระยะเวลาในลาคลอดบุตรส าหรับผูห้ญงิจากเดิม 3 เดือน เปน็ 6 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง 4.5 6.4 3.9 5.4 

3 การออกมาตรการใหผู้้ชายลาเพื่อชว่ยภรรยาดแูลบตุรหลังคลอดได้ 5.1 5.2 4.1 5.1 

4 สิทธิในการกู้ยืมเงนิโดยไม่คดิดอกเบี้ย หรือดอกเบ้ียต่ า (แบบจ ากดัปี) เฉพาะครอบครัวท่ีมีบุตร 5.1 5.5 2.9 5.1 
5 สนับสนุนให้สถานประกอบการ และภาครัฐ ตัง้ศนูย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นสวสัดิการของพนักงาน/เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ 4.0 3.5 4.6 3.8 

6 สนับสนุนให้สถานประกอบการ องค์กร มแีนวทางการท างานท่ียืดหยุ่นกรณีมีบุตรอายุต่ ากว่า 5 ปี  
เช่น เลือกเวลาท างานได้ ท างานท่ีบ้านได้ เป็นต้น 

2.8 3.3 4.0 3.1 

7 เบี้ยชราภาพส าหรับผู้มีบุตรเปน็พเิศษเฉพาะคนวัยเกษยีณท่ีมีลูก และสามารถเลี้ยงดูใหเ้ป็นคนท่ีมีคณุภาพ  
(เชน่ ไม่มีประวัติอาชญากรรม มงีานท าม่ันคง) 

2.7 2.9 3.2 2.9 

8 สิทธิพิเศษด้านท่ีอยู่อาศัยกับพนักงานท่ีมีลูก เช่น บ้านพักฟรี / คา่เช่าต่ า เงนิกู้ยืมเพื่อท่ีพักอาศัย ฯลฯ 1.7 3.0 2.8 2.5 

9 เพิ่มรูปแบบสิทธิในการลาเพื่อดูแลบุตร เพิ่มเติมจากเดมิท่ีมีเฉพาะ ลากิจ ลาป่วย  2.5 2.1 2.6 2.3 
 มาตรการดา้นการเงินและภาษ ี 33.4 34.6 30.0 33.5 

10 ภาครฐัให้เงนิก้อนตั้งตน้ เพื่อชว่ยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกดิใหม่ 13.0 11.5 9.2 11.8 

11 
มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดูบุตร) จากเดิมคนท่ี 1 ลดหย่อนภาษีเปน็ 30,000 บาท/ปี บุตรคนท่ี 2 ขึน้ไป 
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี 

8.3 9.8 9.4 9.1 

12 สามารถน าค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจรงิไม่เกนิ 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภแ์ตล่ะครัง้  
(เฉพาะผู้ท่ีไมไ่ดเ้บิกค่าใชจ้่ายจากแหลง่อ่ืน) 

5.8 7.4 7.3 6.7 

13 ภาครฐัเพิ่มเงนิอุดหนนุ / เงินเลี้ยงดูบุตรส าหรับครอบครัวท่ียากจน  
(หมายถึงครอบครัวท่ี มีรายได้ท้ังหมด เมื่อหารจ านวนสมาชิกในครอบครวัแล้ว เหลือไม่เกินคนละ 3000 ต่อเดอืน) 

6.3 5.9 4.1 5.9 
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ตารางที่ 57 (ต่อ) 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 

ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน10,000 
(n = 1,025) 

10,001-20,000  
(n = 1,215) 

20,001 ขึ้นไป  
(n = 226) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 มาตรการสนับสนุนดา้นการเล้ียงดแูละพัฒนาบุตรในระยะยาว 30.4 25.6 33.7 28.3 

14 มีการจดัตัง้กองทุน เพื่อช่วยเหลือคา่ใชจ้่ายในการเลี้ยงดูบุตร 9.8 8.1 8.1 8.8 
15 รัฐสนับสนุนเปน็เงินสมทบเมื่อมีการเปดิบัญชเีงนิฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก 7.1 5.6 6.6 6.3 
16 พัฒนาชุมชน สิง่แวดล้อมในชุมชน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เช่น สนามเด็กเลน่ สนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันระหวา่งเด็กๆ 4.4 3.3 5.7 4.0 
17 ปรับปรงุระบบตรวจสอบสิทธิพื้นฐานให้มีคณุภาพ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าเด็กๆ จะได้รับสิทธิต่างๆ ครบถ้วน  

เช่น การฉดีวคัซนี โครงการอาหารกลางวนั 
3.6 3.1 4.9 3.5 

18 ปรับปรงุกฎหมายความรับผดิชอบด้านค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีมีการหย่าร้าง 2.6 2.9 4.6 2.9 
19 จัดตั้งศูนย์ปรึกษาปัญหาและใหค้ าแนะน าในการเลี้ยงดบุูตร 2.9 2.6 3.8 2.8 
 อื่นๆ 2.1 1.8 3.7 2.2 

20 รัฐให้บริการทางเทคนคิแก่ผู้มีบุตรยาก 1.8 1.6 3.7 1.9 

21 อ่ืนๆ เช่นเศรษฐกิจดขีึ้น การศึกษาท่ีมคีุณภาพ อาชญากรรมลดน้อยลง 0.3 0.2 0.0 0.3 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 100.0 

หมายเหต ุ ตัวอย่างกลุ่มท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 4.3 ระบุว่าไม่มีเงื่อนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 
             ตัวอย่างกลุ่มท่ีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 20,001 บาท ร้อยละ 2.9 ระบุว่าไม่มีเงื่อนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 
             ตัวอย่างกลุ่มท่ีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 6.2 ระบุว่าไม่มีเงื่อนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 
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ตารางที่ 58 เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก (เฉพาะผู้ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) จ าแนกตามระดับรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 

ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน30,000 
(n = 1,169) 

30,001-50,000  
(n = 943) 

50,001 ขึ้นไป  
(n = 354) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 สวัสดกิารและสิทธิพิเศษส าหรับผู้มีบุตร 35.4 36.8 35.3 36.0 
1 ภาครฐัจดัท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครวัท่ีมีบุตร 5.1 6.0 7.4 5.8 

2 การขยายระยะเวลาในลาคลอดบุตรส าหรับผูห้ญงิจากเดิม 3 เดือน เปน็ 6 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง 5.4 5.9 4.1 5.4 

3 การออกมาตรการใหผู้้ชายลาเพื่อชว่ยภรรยาดแูลบตุรหลังคลอดได้ 5.5 5.0 3.8 5.1 
4 สิทธิในการกู้ยืมเงนิโดยไม่คดิดอกเบี้ย หรือดอกเบ้ียต่ า (แบบจ ากดัปี) เฉพาะครอบครัวท่ีมีบุตร 5.3 5.2 4.4 5.1 

5 สนับสนุนให้สถานประกอบการ และภาครัฐ ตัง้ศนูย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นสวสัดิการของพนักงาน/เจ้าหนา้ท่ีของรัฐ 4.0 3.8 2.9 3.8 
6 สนับสนุนให้สถานประกอบการ องค์กร มแีนวทางการท างานท่ียืดหยุ่นกรณีมีบุตรอายุต่ ากว่า 5 ปี  

เช่น เลือกเวลาท างานได้ ท างานท่ีบ้านได้ เป็นต้น 
3.1 3.1 3.6 3.1 

7 เบี้ยชราภาพส าหรับผู้มีบุตรเปน็พเิศษเฉพาะคนวัยเกษยีณท่ีมีลูก และสามารถเลี้ยงดูใหเ้ป็นคนท่ีมีคณุภาพ  
(เชน่ ไม่มีประวัติอาชญากรรม มงีานท าม่ันคง) 

2.5 2.9 4.1 2.9 

8 สิทธิพิเศษด้านท่ีอยู่อาศัยกับพนักงานท่ีมีลูก เช่น บ้านพักฟรี / คา่เช่าต่ า เงนิกู้ยืมเพื่อท่ีพักอาศัย ฯลฯ 2.4 2.5 2.5 2.5 

9 เพิ่มรูปแบบสิทธิในการลาเพื่อดูแลบุตร เพิ่มเติมจากเดมิท่ีมีเฉพาะ ลากิจ ลาป่วย  2.1 2.4 2.5 2.3 
 มาตรการดา้นการเงินและภาษ ี 32.9 34.6 33.2 33.5 

10 ภาครฐัให้เงนิก้อนตั้งตน้ เพื่อชว่ยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกดิใหม่ 12.3 11.9 10.7 11.8 
11 มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดูบุตร) จากเดิมคนท่ี 1 ลดหย่อนภาษีเปน็ 30,000 บาท/ปี บุตรคนท่ี 2 ขึน้ไป 

สามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี 
8.0 9.9 10.5 9.1 

12 สามารถน าค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจรงิไม่เกนิ 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภแ์ตล่ะครัง้  
(เฉพาะผู้ท่ีไมไ่ดเ้บิกค่าใชจ้่ายจากแหลง่อ่ืน) 

6.1 7.0 7.8 6.7 

13 ภาครฐัเพิ่มเงนิอุดหนนุ / เงินเลี้ยงดูบุตรส าหรับครอบครัวท่ียากจน  
(หมายถึงครอบครัวท่ี มีรายได้ท้ังหมด เมื่อหารจ านวนสมาชิกในครอบครวัแล้ว เหลือไม่เกินคนละ 3000 ต่อเดอืน) 

6.5 5.8 4.2 5.9 
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ตารางที่ 58 (ต่อ) 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการที่จูงใจให้มีลูก 

ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน30,000 
(n = 1,169) 

30,001-50,000  
(n = 943) 

50,001 ขึ้นไป  
(n = 354) 

ภาพรวม 
(n = 2,466) 

 มาตรการสนับสนุนดา้นการเล้ียงดแูละพัฒนาบุตรในระยะยาว 29.5 26.7 29.3 28.3 
14 มีการจดัตัง้กองทุน เพื่อช่วยเหลือคา่ใชจ้่ายในการเลี้ยงดูบุตร 9.4 7.9 9.5 8.8 
15 รัฐสนับสนุนเปน็เงินสมทบเมื่อมีการเปดิบัญชเีงนิฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก 6.3 6.2 6.6 6.3 
16 พัฒนาชุมชน สิง่แวดล้อมในชุมชน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เช่น สนามเด็กเลน่ สนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันระหวา่งเด็กๆ 4.2 3.8 3.7 4.0 
17 ปรับปรงุระบบตรวจสอบสิทธิพื้นฐานให้มีคณุภาพ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าเด็กๆ จะได้รับสิทธิต่างๆ ครบถ้วน  

เช่น การฉดีวคัซนี โครงการอาหารกลางวนั 
3.6 3.4 3.4 3.5 

18 ปรับปรงุกฎหมายความรับผดิชอบด้านค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีมีการหย่าร้าง 2.6 3.0 3.9 2.9 
19 จัดตั้งศูนย์ปรึกษาปัญหาและใหค้ าแนะน าในการเลี้ยงดบุูตร 3.4 2.4 2.2 2.8 
 อื่นๆ 2.2 1.9 2.2 2.2 

20 รัฐให้บริการทางเทคนคิแก่ผู้มีบุตรยาก 2.0 1.6 2.2 1.9 

21 อ่ืนๆ เช่นเศรษฐกิจดขีึ้น การศึกษาท่ีมคีุณภาพ อาชญากรรมลดน้อยลง 0.2 0.3 0.0 0.3 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 100.0 100.0 100.0 

หมายเหต ุ ตัวอย่างกลุ่มท่ีมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท ร้อยละ 4.2 ระบุว่าไม่มีเง่ือนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 
             ตัวอย่างกลุ่มท่ีมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 30,001 – 50,001 บาท ร้อยละ 3.0 ระบุว่าไม่มีเงื่อนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 

               ตัวอย่างกลุ่มท่ีมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 4.6 ระบุว่าไม่มีเงื่อนไข หรือมาตรการใดจูงใจให้มีลูกได้ 



 

69 

ตารางที่ 59 เงื่อนไข มาตรการ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีลูก  
(เฉพาะผู้ที่ยังไม่ลูกที่ต้องการมีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) (n = 395) 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีลูก ร้อยละ 
ถ่วงน้ าหนัก 

 สวัสดิการและสิทธพิิเศษส าหรับผู้มีบุตร 38.3 

1 สิทธิในการกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ า (แบบจ ากัดปี) เฉพาะครอบครัวที่มีบุตร 6.2 

2 ภาครัฐจัดท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครัวที่มีบุตร 6.1 

3 การขยายระยะเวลาในลาคลอดบุตรส าหรับผู้หญิงจากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือน โดยได้รับค่าจ้าง 5.6 

4 การออกมาตรการให้ผู้ชายลาเพ่ือช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอดได้ 4.6 

5 สนับสนุนให้สถานประกอบการ และภาครัฐ ต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพ่ือเป็นสวัสดิการของพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 3.9 

6 สนับสนุนให้สถานประกอบการ องค์กร มีแนวทางการท างานที่ยืดหยุ่นกรณีมีบุตรอายุต่ ากว่า 5 ปี  
เช่น เลือกเวลาท างานได้ ท างานที่บ้านได้ เป็นต้น 

3.5 

7 สิทธิพิเศษด้านที่อยู่อาศัยกับพนักงานที่มีลูก เช่น บ้านพักฟรี / ค่าเช่าต่ า เงินกู้ยืมเพ่ือที่พักอาศัย ฯลฯ 3.1 

8 เบี้ยชราภาพส าหรับผู้มีบุตร ซึ่งให้เป็นพิเศษเฉพาะคนวัยเกษียณที่มีลูก และสามารถเลี้ยงดูให้เป็นคน  
ที่มีคุณภาพ (เช่น ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีงานท ามั่นคง) 

2.7 

9 เพ่ิมรูปแบบสิทธิในการลาเพ่ือดูแลบุตร เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีเฉพาะ ลากิจ ลาป่วย  2.6 

 มาตรการด้านการเงินและภาษี 35.9 

10 ภาครัฐให้เงินก้อนต้ังต้น เพ่ือช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกิดใหม่ 13.1 

11 มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดูบุตร) จากเดิมบุตรคนที่ 1 ลดหย่อนภาษี เป็น 30,000 บาท/ปี  
บุตรคนที่ 2 ข้ึนไป สามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี 

9.2 

12 สามารถน าค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีได้ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 60,000 บาท  
ต่อการต้ังครรภ์แต่ละคร้ัง (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่น) 

7.6 

13 ภาครัฐเพ่ิมเงินอุดหนุน / เงินเลี้ยงดูบุตรส าหรับครอบครัวที่ยากจน (หมายถึงครอบครัวที่มีรายได้ทั้งหมด 
เมื่อหารจ านวนสมาชิกในครอบครัวแล้ว เหลือไม่เกินคนละ 3000 ต่อเดือน) 

6.0 

 มาตรการสนับสนุนด้านการเลี้ยงดูและพัฒนาบุตรในระยะยาว 24.8 

14 มีการจัดต้ังกองทุน เพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร 9.9 

15 รัฐสนับสนุนเป็นเงินสมทบเมื่อมีการเปิดบัญชีเงินฝากเพ่ือการพัฒนาเด็ก 4.8 

16 พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เช่น สนามเด็กเล่น สนับสนุนการท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กๆ  

3.1 

17 ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพมากข้ึน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเด็กจะได้รับสิทธิต่างๆ ครบถ้วน 
เช่น การฉีดวัคซีน โครงการอาหารกลางวัน 

3.1 

18 จัดต้ังศูนย์ปรึกษาปัญหาและให้ค าแนะน าในการเลี้ยงดูบุตร 2.3 

19 ปรับปรุงกฎหมายความรับผิดชอบด้านค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีมีการหย่าร้าง 1.6 

 อื่นๆ 1.0 

20 รัฐให้บริการทางเทคนิคแก่ผู้มีบุตรยาก 0.9 

21 อื่นๆ เช่น โรงพยาบาลมีคุณภาพ ระบบการศึกษามีคุณภาพ 0.1 

 รวมทั้งส้ิน 100.0 
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นอกจากมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนท่ีกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจ    
มีลูกยังขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัว และปัจจัยภายในครอบครัวของแต่ละคน โดยในกลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้ว พบว่า 4 
ปัจจัยส าคัญซึ่งรวมกันแล้วมีน้ าหนักต่อการตัดสินใจมีลูกถึงร้อยละ 74.2 คือ คู่สมรสต้องการมีลูก คิดเป็นน้ าหนัก
ร้อยละ 28.6 รองลงมาคือต้องมีคนช่วยเล้ียงดูลูกท่ีไว้วางใจได้ น้ าหนักร้อยละ 18.1 มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานใกล้
บ้าน น้ าหนักร้อยละ 15.9 และต้องสามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไม่ต้องเดินทาง) น้ าหนักร้อยละ 11.6 ส่วนกลุ่ม
ท่ียังไม่มีครอบครัว พบว่าปัจจัยท้ัง 4 ประการข้างต้น แม้จะเป็นปัจจัยหลักท่ีมีน้ าหนักรวมกันสูงถึงร้อยละ 72.3 แต่
การให้น้ าหนักความส าคัญมีความแตกต่างจากลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้ว โดยกลุ่มนี้ให้น้ าหนักกับความต้องการมีลูกของคู่
สมรสน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีครอบครัว แต่ให้น้ าหนักกับการมีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้าน และเงื่อนไขด้านการ
ท างานท่ีบ้าน หารายได้ท่ีบ้านได้ (ไม่ต้องเดินทาง) สูงกว่ากลุ่มท่ีมีครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 18.7 และ ร้อยละ 16.1 
ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีมีคุณลักษณะด้านอื่นๆ แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา 
และรายได้ พบว่าท้ัง 4 ปัจจัยข้างต้นถือเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมีลูก อย่างไรก็ตามพบข้อสังเกตท่ี
น่าสนใจว่า กลุ่มท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท รวมถึงกลุ่มท่ีมีรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อ
เดือนเกินกว่า 50,000 บาท ให้น้ าหนักกับการมีคนช่วยเล้ียงลูกท่ีไว้ใจได้ มากกว่ากลุ่มท่ีมีระดับรายได้ส่วนบุคคล
และครอบครัวที่ต่ ากว่า ในทางตรงข้ามกลุ่มนี้จะให้น้ าหนักกับการมีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้านต่ ากว่า กลุ่ม
ท่ีมีรายได้ต่ ากว่า 

นอกจากนี้หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มท่ียังไม่มีลูก แต่ต้องการมี พบแนวโน้มท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
กลุ่มนี้ให้น้ าหนักกับความต้องการของคู่สมรสมากท่ีสุด ร้อยละ 28.5 รองลงมาคือการมีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่
ใกล้บ้านร้อยละ 18.6 มีคนช่วยเล้ียงลูกท่ีไว้วางใจได้ ร้อยละ 15.3 และสามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไม่ต้อง
เดินทาง) ร้อยละ 14.1 
 

(พิจารณาตารางที่ 60 ถึง 65)
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ตารางที่ 60 ปัจจัยที่มีผลท าให้ตัดสินใจมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) 
    เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีครอบครัวและยังไม่มีครอบครัว 

ล าดับ ปัจจัยมีผลให้ตัดสินใจมีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

ยังไม่มีครอบครัว 
(n = 2,001) 

มีครอบครัว 
(n = 471) 

1 คู่สมรสต้องการมีลูก 18.4 28.6 
2 มีคนช่วยเลี้ยงดูลูกที่ไว้วางใจได้   19.1 18.1 
3 มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้าน 18.7 15.9 
4 สามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไม่ต้องเดินทาง)  16.1 11.6 
5 ความคาดหวังจากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ญาติ 7.8 7.7 
6 ไม่ต้องท างาน เลี้ยงลูกอย่างเดียว (ครอบครัวมีรายได้มากพอ) 9.6 7.5 
7 ระบบคมนาคมท่ีสะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่มาก  6.8 6.7 
8 อยู่ในสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยคนท่ีมีลูก  3.1 3.3 
9 อื่นๆ อาทิ สังคมปลอดภัย มีความพร้อม เศรษฐกิจดี 0.4 0.6 

 รวม 100.0 100.0 

 
ตารางที่ 61 ปัจจัยที่มีผลท าให้ตัดสินใจมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) เปรียบเทียบตามเพศ 

ล าดับ ปัจจัยมีผลให้ตัดสินใจมีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

ชาย 
(n = 1,267) 

หญิง 
(n = 1,205) 

1 คู่สมรสต้องการมีลูก 20.9 19.6 
2 มีคนช่วยเลี้ยงดูลูกที่ไว้วางใจได้ 19.1 18.5 
3 มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้าน 18.9 17.3 
4 สามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไม่ต้องเดินทาง) 14.3 16.2 
5 ความคาดหวังจากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ญาติ 8.1 7.5 
6 ระบบคมนาคมท่ีสะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่มาก 7.4 6.1 
7 ไม่ต้องท างาน เลี้ยงลูกอย่างเดียว (ครอบครัวมีรายได้มากพอ 7.3 11.3 
8 อยู่ในสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยคนท่ีมีลูก 3.4 3.2 
9 อื่นๆ อาทิ สังคมปลอดภัย มีความพร้อม เศรษฐกิจดี 0.6 0.3 
 รวม 100.0 100.0 
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ตารางที่ 62 ปัจจัยที่มีผลท าให้ตัดสินใจมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก)  
               เปรียบเทียบตามระดับการศึกษา 

ล าดับ ปัจจัยมีผลให้ตัดสินใจมีลูก 
ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(n = 1,754) 

ปริญญาตรีขึ้นไป
(n = 718) 

1 คู่สมรสต้องการมีลูก 21.2 18.5 
2 มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้าน 18.6 17.0 
3 มีคนช่วยเลี้ยงดูลูกที่ไว้วางใจได้  18.5 19.6 
4 สามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไม่ต้องเดินทาง)  15.3 15.0 
5 ไม่ต้องท างาน เลี้ยงลูกอย่างเดียว (ครอบครัวมีรายได้มากพอ 9.6 8.3 
6 ความคาดหวังจากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ญาติ 7.4 8.7 
7 ระบบคมนาคมท่ีสะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่มาก  6.3 8.0 
8 อยู่ในสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยคนท่ีมีลูก  2.6 4.5 
9 อื่นๆ อาทิ สังคมปลอดภัย มีความพร้อม เศรษฐกิจดี 0.5 0.4 

 รวม 100.0 100.0 

 
ตารางที่ 63 ปัจจัยที่มีผลท าให้ตัดสินใจมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก)  

       เปรียบเทียบตามระดับรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

ล าดับ ปัจจัยมีผลให้ตัดสินใจมีลูก 

ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
ไม่เกิน 10,000 
(n = 1,028) 

10,001-20,000  
(n = 1,218) 

20,001 ขึ้นไป  
(n = 226) 

1 คู่สมรสต้องการมีลูก 18.9 21.3 21.5 
2 มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้าน 18.6 18.5 14.5 
3 มีคนช่วยเลี้ยงดูลูกที่ไว้วางใจได้  18.4 18.5 23.3 
4 สามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไม่ต้องเดินทาง)  15.6 15.5 12.6 
5 ไม่ต้องท างาน เลี้ยงลูกอย่างเดียว (ครอบครัวมีรายได้มากพอ 9.7 8.8 9.0 
6 ความคาดหวังจากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ญาติ 8.0 7.4 9.2 
7 ระบบคมนาคมท่ีสะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่มาก  7.0 6.8 5.4 
8 อยู่ในสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยคนท่ีมีลูก  3.2 3.0 3.8 
9 อื่นๆ อาทิ สังคมปลอดภัย มีความพร้อม เศรษฐกิจดี 0.6 0.2 0.7 
 รวม 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 64 ปัจจัยที่มีผลท าให้ตัดสินใจมีลูก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก)  
       เปรียบเทียบตามระดับรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 

ล าดับ ปัจจัยมีผลให้ตัดสินใจมีลูก 

ร้อยละ (ถ่วงน้ าหนัก) 

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน 30,000 
(n = 1,173) 

30,001-50,000  
(n = 946) 

50,001 ขึ้นไป  
(n = 353) 

1 คู่สมรสต้องการมีลูก 21.3 20.3 18.0 
2 มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้าน 20.0 18.2 11.7 
3 มีคนช่วยเลี้ยงดูลูกที่ไว้วางใจได้  17.9 18.6 23.2 
4 สามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไม่ต้องเดินทาง)  15.2 15.8 13.7 
5 ไม่ต้องท างาน เลี้ยงลูกอย่างเดียว (ครอบครัวมีรายได้มากพอ) 8.7 8.9 11.6 
6 ความคาดหวังจากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ญาติ 7.3 7.8 9.3 
7 ระบบคมนาคมท่ีสะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่มาก  6.0 6.9 8.8 
8 อยู่ในสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยคนท่ีมีลูก  3.1 3.1 3.6 
9 อื่นๆ อาทิ สังคมปลอดภัย มีความพร้อม เศรษฐกิจดี 0.5 0.4 0.1 

 รวม 100.0 100.0 100.0 

 
ตารางที่ 65 ปัจจัยที่มีผลท าให้ตัดสินใจมีลูก (เฉพาะผู้ที่ไม่มีลูกที่ต้องการมีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก n = 397)  

ล าดับ ปัจจัยมีผลให้ตัดสินใจมีลูก 
ร้อยละ 

ถ่วงน้ าหนัก 

1 คู่สมรสต้องการมีลูก 28.5 
2 มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้าน 18.6 
3 มีคนช่วยเลี้ยงดูลูกที่ไว้วางใจได้  15.3 
4 สามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไม่ต้องเดินทาง)  14.1 
5 ไม่ต้องท างาน เลี้ยงลูกอย่างเดียว (ครอบครัวมีรายได้มากพอ 7.2 
6 ความคาดหวังจากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ญาติ 7.2 
7 ระบบคมนาคมท่ีสะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่มาก  5.9 
8 อยู่ในสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยคนท่ีมีลูก  2.7 
9 อื่นๆ อาทิ สังคมปลอดภัย มีความพร้อม เศรษฐกิจดี 0.5 

 รวม 100.0 
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ตอนที่ 4 ผลกระทบจากการมีลูกและการปรับตัว 
4.1 การวางแผนครอบครัว และจ านวนลูกที่ต้องการ 

 ในกลุ่มท่ีมีลูกแล้วพบว่า ร้อยละ 66.8 เป็นการมีลูกท่ีไม่ได้มีการวางแผน คือปล่อยตามธรรมชาติ ขณะท่ี
ร้อยละ 30.5 มีการวางแผน ท่ีน่าสนใจเมื่อจ าแนกข้อมูลตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีการวางแผนเรื่องการมีลูก มากกว่ากลุ่มท่ีจบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีชัดเจน คิดเป็น
ร้อยละ 47.8 ต่อ 26.0 ผลการส ารวจยังพบว่ากลุ่มท่ีมีลูก ร้อยละ 13.1 ระบุว่าต้องการมีลูกเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 1 คน     
ท่ีเหลือร้อยละ 45.7 ไม่ต้องการมีลูกเพิ่ม ขณะท่ีร้อยละ 41.2 ไม่ก าหนดปล่อยตามธรรมชาติ 

ด้านผลกระทบจากการมีลูกพบว่ามีท้ังผลด้านดี และปัญหา อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากค่าเฉล่ีย และ
การแปลผลแล้ว ตัวอย่างท่ีมีลูกมีแนวโน้มได้รับผลกระทบในด้านดีสูงกว่าด้านท่ีเป็นปัญหา ท้ังนี้เมื่อให้ประเมินผล
ท่ีได้รับจากการมีลูกรวม 10 ด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.68 ถึง 4.28 โดยผลด้าน
ท่ีพบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) ท าให้รู้สึกถึงความอบอุ่น ไม่เหงา ค่าเฉล่ีย 4.28 2) รู้สึกถึง
ความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ค่าเฉล่ีย 4.25 และ 3) ท าให้ใช้ชีวิตระมัดระวังมากขึ้น รอบคอบข้ึน ค่าเฉล่ีย 4.15 

ส่วนผลกระทบด้านท่ีเป็นปัญหา พบว่ามีในระดับ “น้อย” และ “ปานกลาง” โดย 3 อันดับแรก
ประกอบด้วย 1) มีภาระด้านค่าใช้จ่ายมากขึ้น เงินไม่เหลือเก็บ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 2) ท าให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น
เนื่องจากมีภาระเพิ่ม มีเวลาพักผ่อนน้อยลง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 และ 3) ท าให้เข้าสังคมและพบปะเพื่อนฝูง
น้อยลง ค่าเฉล่ีย 2.96 

เมื่อสอบถามถึงการปรับตัวภายหลังการมีลูก ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 ไม่มีการปรับตัวใดๆ ส่วนใน
กลุ่มท่ีต้องมีการปรับตัว พบว่า 3 อันดับแรกประกอบด้วย การวางแผนการใช้จ่าย และการประหยัด อดออม    
ร้อยละ 13.9 รองลงมา คือ การหารายได้เพิ่มจากการท างานมากขึ้น หรือท าอาชีพเสริม ร้อยละ 10.9 อันดับ 3 คือ  
ปรับเวลาในการด าเนินชีวิต แบ่งเวลาให้กับครอบครัว และสังคม ร้อยละ 9.2  
 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ในกลุ่มท่ีต้องเล้ียงลูกด้วยตนเองพบว่ามีสัดส่วนผู้ท่ีระบุว่า ต้องปรับตัวร้อยละ 41.5 
ซึ่งสูงกว่ากลุ่มท่ีมีคนอื่นช่วยเล้ียงค่อนข้างชัดเจน โดยส่ิงท่ีต้องมีการปรับตัวส าคัญคือ การวางแผนการใช้จ่าย การ
ประหยัดและอดออม ร้อยละ 21.1 ต้องปรับเวลาในการด าเนินชีวิต แบ่งเวลาให้กับครอบครัวและสังคมร้อยละ 
12.2 และต้องท างานมากขึ้น ต้องท าอาชีพเสริม หารายได้เพิ่มเติมร้อยละ 10.6  

 
(พิจารณาตารางที่ 66 ถึง 72) 
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ตารางที่ 66 มีการวางแผนก่อนที่จะมีลูก (เฉพาะผู้ที่มีลูก) 
ล าดับ การวางแผนก่อนที่จะมีลูก จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่ได้วางแผน ปล่อยตามธรรมชาติ   782 66.8 
2 มีการวางแผนก่อนมีลูก 357 30.5 
3 ไม่ระบ ุ 32 2.7 
 รวม 1,171 100.0 

 
ตารางที่ 67 มีการวางแผนก่อนที่จะมีลูก (เฉพาะผู้ที่มีลูก) เปรียบเทียบตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด  

ล าดับ การวางแผนก่อนที่จะมีลูก 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่ได้วางแผน ปล่อยตามธรรมชาติ   637 74.0 145 52.2 
2 มีการวางแผนก่อนมีลูก 224 26.0 133 47.8 
 รวม 861 100.0 278 100.0 

 
ตารางที่ 68 ความต้องการมีลูกเพิ่ม (เฉพาะผู้ที่มีลูก) 

ล าดับ ความต้องการมีลูกเพิ่ม จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่ต้องการมีเพิ่ม 517 45.7 
2 ไม่ก าหนดปล่อยตามธรรมชาติ  467 41.2 
3 ต้องการมีเพิ่มอีก เฉลี่ย 1 คน 148 13.1 

 รวม 1,132 100.0 
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ตารางที่ 69 ผลดีที่ได้รับจากการมีลูก (เฉพาะผู้ที่มีลูก) 

ผลดีที่ได้รับจากการมีลูก n 
ความเห็นด้วยต่อประเด็น 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ไม่มีผลเลย มีน้อย ปานกลาง มีมาก มีมากที่สดุ 

1) รู้สึกถึงความอบอุ่น ไม่เหงา 1,170 0.3 1.7 9.4 46.8 41.8 100.0 4.28 0.725 มาก 

2) รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ 1,170 0.9 1.9 12.2 41.3 43.7 100.0 4.25 0.806 มาก 

3) ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น รอบคอบข้ึน 1,170 0.7 2.3 14.8 45.4 36.8 100.0 4.15 0.805 มาก 

4) มีความมุ่งมั่น อดทนในการสร้างความมั่นคงกับชีวิตมากข้ึน 1,167 0.3 1.5 12.4 54.5 31.3 100.0 4.15 0.712 มาก 

5) ท าให้รู้สึกผูกพันธ์กับคู่สมรสมากข้ึน 1,170 1.5 2.8 11.9 54.9 28.9 100.0 4.07 0.805 มาก 

6) มั่นใจได้ว่าจะมีคนดูแลช่วงบ้ันปลายชีวิต ไม่ต้องอยู่โดดเด่ียว 1,170 0.9 3.0 18.2 45.9 32.0 100.0 4.05 0.835 มาก 

7) มีการวางแผนการใช้ชีวิตล่วงหน้า 1,170 1.3 2.2 18.6 49.2 28.7 100.0 4.02 0.823 มาก 

8) ท าให้คุณและคู่สมรสได้ใช้ชีวิตร่วมกันมากข้ึน 1,170 1.6 4.0 17.7 51.1 25.6 100.0 3.95 0.859 มาก 

9) ท าให้ตนเอง/คู่สมรสเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีดีข้ึน 

   เช่น เก็บออมเงินมากข้ึน ลด / เลิกสูบบุหรี่ เลิกด่ืมเหล้า 

1,169 2.1 8.6 25.8 40.4 23.1 100.0 3.74 0.975 มาก 

10) มีสังคมใหม่ๆ เช่น กลุ่มคนท่ีมีลูก พ่อ แม่เพื่อนของลูก 1,170 2.5 8.5 27.3 42.5 19.2 100.0 3.68 0.961 มาก 
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ตารางที่ 70 ผลกระทบที่เป็นปัญหาจากการมีลูก (เฉพาะผู้ที่มีลูก) 

ผลกระทบที่เป็นปัญหาจากการมีลูก n 
ความเห็นด้วยต่อประเด็น 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่ค่อย 
เห็นด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

1) มีภาระด้านค่าใช้จ่ายมากข้ึน รายได้ไม่เหลือเก็บ  1,170 9.7 16.7 29.2 29.9 14.5 100.0 3.23 1.175 ปานกลาง 

2) ชีวิตเหนื่อยข้ึนเนื่องจากมีภาระเพิ่ม มีเวลาพักผ่อนน้อยลง 1,170 10.3 23.3 33.3 24.6 8.5 100.0 2.98 1.110 ปานกลาง 

3) เข้าสังคมและพบปะเพื่อนฝูงน้อยลง  1,170 9.5 26.8 31.2 23.8 8.7 100.0 2.96 1.111 ปานกลาง 

4) ปัญหาความเครียด กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของลูก 1,170 16.4 25.0 26.7 27.4 4.5 100.0 2.79 1.148 ปานกลาง 

5) ไม่สามารถท าสิ่งท่ีอยากท า เป้าหมายชีวิตเปลี่ยน 1,170 9.4 34.6 32.2 17.6 6.2 100.0 2.76 1.044 ปานกลาง 

6) ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเหมือนท่ีเคยท า สุขภาพแย่ลง  1,170 15.3 29.2 29.7 20.4 5.4 100.0 2.71 1.115 ปานกลาง 

7) ใส่ใจคู่สมรสน้อยลง เพราะเวลาส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับลูก 1,170 12.1 36.6 28.3 19.6 3.4 100.0 2.66 1.031 ปานกลาง 

8) ขัดแย้งกับคู่สมรสเกี่ยวกับความคาดหวัง ความต้องการในตัวลูก 1,170 21.4 25.4 28.1 20.6 4.5 100.0 2.62 1.161 ปานกลาง 

9) เวลาในการท างานลดลง ท าได้ไม่เต็มท่ี โอกาสก้าวหน้าลดลง 1,161 19.2 36.5 26.2 15.3 2.8 100.0 2.46 1.051 น้อย 

10) ชีวิตรักจืดจาง มีเวลาสองต่อสองคู่สมรสน้อย 1,169 23.1 38.2 21.6 12.0 5.1 100.0 2.38 1.116 น้อย 

11) ต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียว คู่สมรสไม่มีเวลา / ไม่ช่วยเลี้ยง 1,169 28.8 33.6 22.0 10.6 5.0 100.0 2.29 1.138 น้อย 
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ตารางที่ 71 ลักษณะการปรับตัวในการใช้ชีวิตด้านต่างๆ เช่น การท างาน การเงิน การใช้เวลา หลังจากการมีลูก  
    (เฉพาะผู้ที่มีลูก) (n = 1,171) 

ล าดับ การปรับตัวในการใช้ชีวิต หลังจากการมีลูก จ านวน ร้อยละ 
1 วางแผนการใชจ้่าย ประหยัด อดออม 163 13.9 
2 ท างานมากข้ึน ท าอาชีพเสริม หารายได้เพิ่มเติม 128 10.9 
3 ปรับเวลาในการด าเนินชีวิต แบ่งเวลาให้กับครอบครัว และสังคม 108 9.2 
4 ด้านความสัมพนัธ์ในครอบครัว อาทิ การให้เวลากับครอบครัว   

เอาใจใส่ครอบครัวมากข้ึน ฟังเหตุผลและความคิดเห็น 
65 5.6 

5 มีการวางแผนชีวิตในอนาคต ให้กับตัวเองและลูก อาทิ ระมัดระวัง
ในการใช้ชีวิต สร้างความมั่นคง 

59 5.0 

6 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ กลับบ้านเร็วข้ึน ปรับบทบาทตัวเอง  
ลด ละ เลิกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ (เหล้า, บุหร่ี, พนัน)  
ดูแลตัวเองมากข้ึน 

48 4.1 

7 ด้านอารมณ์ จิตใจ ต้องระมัดระวังการใช้ค าพูด พยายามท าความ
เข้าใจคนในครอบครัว รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง 

42 3.6 

8 มีความรับผิดชอบต่อเรื่องต่าง ๆ มากข้ึน 15 1.3 
9 ปรับตัวในการเข้าสังคม ปรับตัวให้เข้ากับสังคมอีกรูปแบบ 9 0.8 
10 อื่นๆ อาทิ หาความรู้ ปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก  17 1.4 
11 ไม่ได้ปรับตัว 743 63.5 
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ตารางที่ 72 ลักษณะการปรับตัวในการใช้ชีวิตด้านต่างๆ เช่น การท างาน การเงิน การใช้เวลา หลังจากการมีลูก  
    เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เลี้ยงลูกด้วยตนเอง กับ กลุ่มที่บุคคลอื่นช่วยเลี้ยงดู (เฉพาะผู้ที่มีลูก) 

ล าดับ การปรับตัวในการใช้ชีวิต หลังจากการมีลูก 
ร้อยละ 

เลี้ยงลูกด้วยตนเอง 
(n = 123 ) 

บุคคลอื่นช่วยเลี้ยงดู 
(n = 1,046 ) 

1 วางแผนการใชจ้่าย ประหยัด อดออม 21.1 13.1 
2 ท างานมากข้ึน ท าอาชีพเสริม หารายได้เพิ่มเติม 10.6 11.0 
3 ปรับเวลาในการด าเนินชีวิต แบ่งเวลาให้กับครอบครัว และสังคม 12.2 8.9 
4 ด้านความสัมพนัธ์ในครอบครัว อาทิ การให้เวลากับครอบครัว   

เอาใจใส่ครอบครัวมากข้ึน ฟังเหตุผลและความคิดเห็น 
8.1 5.3 

5 มีการวางแผนชีวิตในอนาคต ให้กับตัวเองและลูก อาทิ 
ระมัดระวังในการใช้ชีวิต สร้างความมั่นคง 

5.7 5.0 

6 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ กลับบ้านเร็วข้ึน ปรับบทบาทตัวเอง  
ลด ละ เลิกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ (เหล้า, บุหร่ี, พนัน)  
ดูแลตัวเองมากข้ึน 

6.5 3.8 

7 ด้านอารมณ์ จิตใจ ต้องระมัดระวังการใช้ค าพูด พยายามท าความ
เข้าใจคนในครอบครัว รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง 

4.1 3.5 

8 มีความรับผิดชอบต่อเรื่องต่าง ๆ มากข้ึน 0.0 1.4 
9 ปรับตัวในการเข้าสังคม ปรับตัวให้เข้ากับสังคมอีกรูปแบบ 0.8 0.8 
10 อื่นๆ อาทิ หาความรู้ ปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก  0.8 1.5 
11 ไม่ได้ปรับตัว 58.5 64.0 

 
 
4.2 ความคิดเห็นต่อการมีลูกกับความสมดุลในชีวิต การได้ท าตามเป้าหมายและความสุขในชีวิต 

 เมื่อให้ประเมินผลกระทบส าคัญ 3 ด้านคือ 1) ความสมดุลในชีวิต 2) โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ 
และ 3) ความสุขโดยรวมในชีวิต โดยเปรียบเทียบชีวิตปัจจุบันกับชีวิตภายหลังการมีลูก พบว่าท้ัง 3 ด้านมีค่าเฉล่ีย
ท่ีเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากมีลูก โดยความสมดุลในชีวิต และความสุขโดยรวมในชีวิตเป็น 2 ด้านท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนคือ 0.92 และ 1.09 และเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) ขณะท่ีโอกาสท่ีจะได้ท า
ตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ พบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ 0.07 เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05)  

หากเปรียบเทียบระหว่างเพศชาย และเพศหญิง พบแนวโน้มในทิศทางเดียวกันว่า ชีวิตหลังการมีลูก มีผล
ท าให้ความสมดุลในชีวิต และความสุขโดยรวมในชีวิตเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) ส่วนโอกาสได้
ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ แม้จะมีค่าเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพิ่มท่ีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05)  
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เมื่อจ าแนกข้อมูลออกตามช่วงอายุ พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีอายุระหว่าง 26 - 38 ปี พบว่า
ค่าเฉล่ียท้ัง 3 ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) ขณะท่ีกลุ่มอายุ 18 - 25 ปี พบว่าความสมดุลใน
ชีวิต และความสุขโดยรวมในชีวิตค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (ท่ีระดับ .05) ในทางตรงข้ามโอกาสท่ีจะได้ท า
ตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ พบว่าค่าเฉล่ียลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) 

ส่วนบทสรุปท่ีว่า หากเปรียบเทียบแล้วชีวิตท่ีมีลูก หรือไม่มีลูกดีกว่ากัน ตัวอย่างท่ีมีลูกส่วนใหญ่คือร้อยละ 
89.3 เห็นว่าชีวิตท่ีมีลูกดีกว่า ขณะท่ีเพียงร้อยละ 10.7 ท่ีเห็นว่าชีวิตท่ีไม่มีลูกดีกว่า 
 

(พิจารณาตารางที่ 73 ถึง 76) 
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ตารางที่ 73 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และภายหลังมีลูก (เฉพาะผู้ที่มีลูก) 

ประเด็นเปรียบเทียบ 
ปัจจุบัน หลังมีลูก 

ผลต่าง คะแนน  
เฉลี่ย S.D. 

คะแนน  
เฉลี่ย S.D. 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

1) ความสมดุลในชีวิต (n = 1,165)  0.1 0.6 21.1 62.0 16.2 7.43 1.250 0.2 1.4 8.6 38.7 51.2 8.35 1.424 เพิ่มขึ้น 0.92* 
2) โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ (n = 1,165) 0.1 0.3 17.6 63.6 18.5 7.55 1.216 0.6 2.8 22.6 40.5 33.5 7.62 1.702 เพิ่มขึ้น 0.07 
3) ความสุขโดยรวมในชีวิต (n = 1,165)  0.1 0.3 13.9 59.1 26.6 7.84 1.271 0.2 1.5 5.5 18.5 74.3 8.93 1.405 เพิ่มขึ้น 1.09* 

 

ตารางที่ 74 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และภายหลังมีลูก (เฉพาะผู้ที่มีลูก) เปรียบเทียบตามเพศ  

ประเด็นเปรียบเทียบ 
ชาย (n = 562) หญิง (n = 603) 

ปัจจุบัน หลังมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจุบัน หลังมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. 
1) ความสมดุลในชีวิต 7.42 1.227 8.38 1.411 เพิ่มขึ้น 0.96* 7.44 1.271 8.33 1.437 เพิ่มขึ้น 0.89* 
2) โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ 7.61 1.170 7.72 1.657 เพิ่มขึ้น 0.11 7.50 1.257 7.52 1.738 เพิ่มขึ้น 0.02 
3) ความสุขโดยรวมในชีวิต 7.84 1.267 9.01 1.339 เพิ่มขึ้น 1.17* 7.85 1.276 8.86 1.461 เพิ่มขึ้น 1.01* 

 

ตารางที่ 75 คะแนนความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน และภายหลังมีลูก (เฉพาะผู้ที่มีลูก) เปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ  

ประเด็นเปรียบเทียบ 

18 - 25 ปี (n = 144) 26 - 38 ปี (n = 1,021) 

ปัจจุบัน หลังมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจุบัน หลังมีลูก 
ผลต่าง (ค่าเฉลี่ย) 

เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. 
1) ความสมดุลในชีวิต 7.54 1.332 7.89 1.790 เพิ่มขึ้น 0.35* 7.42 1.238 8.42 1.353 เพิ่มขึ้น 1.00* 
2) โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ 7.56 1.378 7.14 1.857 ลดลง 0.42* 7.55 1.193 7.68 1.669 เพิ่มขึ้น 0.13* 
3) ความสุขโดยรวมในชีวิต 7.76 1.496 8.31 1.898 เพิ่มขึ้น 0.55* 7.85 1.237 9.02 1.298 เพิ่มขึ้น 1.17* 
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ตารางที่ 76 ความคิดที่ว่า “ชีวิตที่มีลูก” กับ “ไม่มีลูก” แบบไหนดีกว่ากัน (เฉพาะผู้ที่มีลูก) 
ล าดับ ความคิดที่ว่า “ชีวิตที่มีลูก” กับ “ไม่มีลูก”  จ านวน ร้อยละ 

1 มีลูกดีกว่า 1,002 89.3 
2 ไม่มีลูกดีกว่า 120 10.7 

 รวม 1,122 100.0 

 
4.3 เง่ือนไข มาตรการที่สร้างแรงจูงใจให้มีลูกเพิ่ม 
เมื่อสอบถามถึงน้ าหนักของมาตรการ และแนวคิดต่างๆ ต่อการสร้างแรงจูงใจให้มีลูกเพิ่ม พบว่าน้ าหนัก

ความส าคัญกระจายไปในหลายมาตรการ ซึ่งมาตรการท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ 1) ภาครัฐให้เงินก้อน
ต้ังต้น เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตรเกิดใหม่  น้ าหนักร้อยละ 11.6  2) การจัดต้ังกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตร น้ าหนักร้อยละ 10.2 3) มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเล้ียงดูบุตร) น้ าหนัก   
ร้อยละ 9.3 4) รัฐสนับสนุนเงินสมทบเมื่อมีการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อพัฒนาเด็ก น้ าหนักร้อยละ 6.8 และ 5) 
ภาครัฐจัดท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครัวที่มีบุตร น้ าหนักร้อยละ 6.6 (ตารางท่ี 77) 
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ตารางที่ 77 เงื่อนไข มาตรการ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีลูกเพิ่ม (เฉพาะผู้ที่มีลูก โดยใช้ค่าร้อยละถ่วงน้ าหนัก) (n = 1,160) 

ล าดับ เงื่อนไข มาตรการ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีลูกเพิ่ม 
ร้อยละ 

ถ่วงน้ าหนัก 

1 ภาครัฐให้เงินก้อนต้ังต้น เพ่ือช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกิดใหม่ 11.6 
2 มีการจัดต้ังกองทุน เพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร 10.2 
3 มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดูบุตร) จากเดิมบุตรคนที่ 1 ลดหย่อนภาษี  

เป็น 30,000 บาท/ปี บุตรคนที่ 2 ข้ึนไป สามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี 
9.3 

4 รัฐสนับสนุนเป็นเงินสมทบเมื่อมีการเปิดบัญชีเงินฝากเพ่ือการพัฒนาเด็ก 6.8 
5 ภาครัฐจัดท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครัวที่มีบุตร 6.6 
6 สิทธิในการกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ า (แบบจ ากัดปี) เฉพาะครอบครัวที่มีบุตร 6.5 
7 สามารถน าค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีได้ตามท่ีจ่ายจริง  

ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อการต้ังครรภ์แต่ละคร้ัง (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่น) 
6.1 

8 ภาครัฐเพ่ิมเงินอุดหนุน / เงินเลี้ยงดูบุตรส าหรับครอบครัวที่ยากจน (หมายถึงครอบครัวที่ 
มีรายได้ทั้งหมดเมื่อหารจ านวนสมาชิกในครอบครัวแล้ว เหลือไม่เกินคนละ 3000 ต่อเดือน) 

6.0 

9 การออกมาตรการให้ผู้ชายลาเพ่ือช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอดได้ 5.3 
10 การขยายระยะเวลาในลาคลอดบุตรส าหรับผู้หญิงจากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือน โดยได้รับค่าจ้าง 5.0 
11 พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เช่น สนามเด็กเล่น  

สนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กๆ 
4.0 

12 สนับสนุนให้สถานประกอบการ และภาครัฐ ต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพ่ือเป็นสวัสดิการของพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 3.3 
13 เบี้ยชราภาพส าหรับผู้มีบุตร ซึ่งให้เป็นพิเศษเฉพาะคนวัยเกษียณที่มีลูก และสามารถเลี้ยงดูให้เป็นคน 

ที่มีคุณภาพ (เช่น ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีงานท ามั่นคง) 
3.0 

14 ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพมากข้ึน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเด็กจะได้รับสิทธิต่างๆ ครบถ้วน 
เช่น การฉีดวัคซีน โครงการอาหารกลางวัน 

2.8 

15 สนับสนุนให้สถานประกอบการ องค์กร มีแนวทางการท างานที่ยืดหยุ่นกรณีมีบุตรอายุต่ ากว่า 5 ปี  
เช่น เลือกเวลาท างานได้ ท างานที่บ้านได้ เป็นต้น 

2.7 

16 ปรับปรุงกฎหมายความรับผิดชอบด้านค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีมีการหย่าร้าง 2.7 
17 เพ่ิมรูปแบบสิทธิในการลาเพ่ือดูแลบุตร เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีเฉพาะ ลากิจ ลาป่วย  2.2 
18 จัดต้ังศูนย์ปรึกษาปัญหาและให้ค าแนะน าในการเลี้ยงดูบุตร 2.2 

19 สิทธิพิเศษด้านที่อยู่อาศัยกับพนักงานที่มีลูก เช่น บ้านพักฟรี / ค่าเช่าต่ า เงินกู้ยืมเพ่ือที่พักอาศัย ฯลฯ 2.0 
20 รัฐให้บริการทางเทคนิคแก่ผู้มีบุตรยาก 1.3 
21 อื่นๆ เช่น โรงพยาบาลมีคุณภาพ ระบบการศึกษามีคุณภาพ 0.4 

 รวม 100.0 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  

การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย 1) ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ 2) องค์กรพัฒนาเอกชน 3) นักวิชาการ 4) ภาคเอกชน รวมถึง 5) กลุ่มผู้ท่ีมีลูก และ 6) กลุ่มผู้ท่ีไม่ต้องการ  
มีลูก ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญรวม 5 ส่วน 

1. ผลกระทบจากอัตราเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลง 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการกระตุ้นการมีบุตร หรือควรหามาตรการอื่นทดแทน 
3. มาตรการกระตุ้นการมีบุตร ในกลุ่มชนช้ันกลาง 
4. การส่งเสริมการวางแผนในการเล้ียงดูลูก เพื่อให้เติบโตมามีคุณภาพ 
5. กรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ ท่ีควรน ามาถอดบทเรียน หรือประยุกต์ใช้กับกรณีประเทศไทย 

 
2.1 ผลกระทบจากอัตราเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลง 

ปัจจุบันแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากกลุ่ม Gen Y แต่งงานช้า 
ไม่ค่อยมีลูก มีลูกช้า มีลูกน้อย ส่งผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงสัดส่วนประชากรแต่ละช่วงอายุ ท าให้กลุ่มอายุท่ี
เป็นก าลังหลักในการสร้างผลผลิต และขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศลดลง เมื่อประกอบกับแนวโน้มอายุเฉล่ีย
ของประชากรท่ีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร แนวโน้มดังกล่าวผู้ให้สัมภาษณ์ ได้
แสดงทรรศนะว่านอกจากผลกระทบต่อโครงสร้างด้านแรงงาน ยังส่งผลกระทบส าคัญๆ อีกหลายประการ ได้แก่ 

 
1) เกิดภาวะพึ่งพิงสูง อันเนื่องมาจากการมีประชากรในวัยสูงอายุในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น โดยมีเพียงส่วน

น้อยเท่านั้นท่ียังสามารถเป็นก าลังในการเพิ่มผลผลิตได้ (productivity) ขณะท่ีส่วนใหญ่ไม่สามารถท างานได้      
อีกท้ังยังมีโรคประจ าตัว ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง กลายเป็นภาระพึ่งพิง ขณะเดียวกัน อัตราการเกิดของประชากรลดลง 
จึงท าให้อัตราส่วนของคนวัยท างานต่อวัยสูงอายุลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 
“อีกไม่นาน รายได้จากการท างานของวัยแรงงาน 1 คน ต้องใช้ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน แปลว่า รายได้ท่ีได้

จากการท างานของวัยแรงงาน ต้องน าไปดูแลผู้สูงวัยทั้งหมด จะท าให้เงินคงคลังในประเทศไม่ส ารอง ไม่สามารถ
น าไปลงทุน พัฒนาสังคมได้” 

 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาภาวะพึ่งพิงจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขส าคัญ คือ

คุณภาพของประชากร ซึ่งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ช่วงเวลาหลังเกษียณ ท าให้มีการออมเงิน สะสมทุน การประกัน
สุขภาพ ฯลฯ อันเป็นการลดภาระของประเทศ ท าให้ประเทศสามารถน าเงินท่ีประชาชนออมไปลงทุน รวมถึง
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พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสูงวัยได้อย่างเหมาะสม แตกต่างจากประเทศ
ไทยท่ีผู้สูงอายุไม่ได้มีเงินสะสมมากพอ ท าให้มีแนวโน้มของภาวะพึ่งพิงท่ีสูง 

 
2) ผู้สูงอายุขาดคนดูแล กลายเป็นภาระของรัฐ นอกจากภาวะพึ่งพิ งสูงตามท่ีกล่าวถึงข้างต้น ผู้ให้

สัมภาษณ์หลายท่านยังกล่าวถึงปัญหาท่ีต่อเนื่องกันคือ ในอนาคตผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะอยู่ตามล าพัง อาจเป็นคู่

สามี-ภรรยา หรืออยู่คนเดียว โดยไม่มีลูกหลานดูแล ท าให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตหลายด้าน ท้ังท่ีอยู่อาศัย เงิน

เล้ียงชีพ หรือแม้แต่ความสามารถในการดูแลตนเองในขณะเจ็บป่วย หรือเมื่อติดเตียง ขาดความสามารถในการ

ช่วยเหลือตัวเอง จึงตกเป็นภาระของรัฐท่ีจะต้องเข้ามาดูแล  

 

“ตอนนี้สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวมีประมาณ 10% จากการส ารวจระดับประเทศ หมายความ

ว่าขาดผู้ดูแล คนพามาหาหมอ ซึ่งปัจจุบันผู้สูงวัยจ านวนมากเป็นโรคเรื้อรัง อาทิ ความดัน เบาหวาน” 

 
ปัญหาผู้สูงอายุขาดคนดูแล นอกจากจะมาจากผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังไม่มีลูกหลานดูแลแล้ว ยังเกิดจาก

การลดคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีอนาคตผู้สูงอายุจะถูกมองเป็น ‘ภาระทางเศรษฐกิจ (economic 
burden)’ โดยมีตัวอย่างเช่น ในสังคมเกาหลี ผู้สูงอายุถูกมองเป็นภาระ และคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยดูแลผู้สูงอายุ ท าให้มี
ผู้สูงอายุท่ียากจน และเป็นคนไร้ท่ีอยู่อาศัย (homeless) จ านวนมาก 

 
ภาวะพึ่งพิง และการขาดคนดูแลผู้สูงอายุดังข้างต้น ภาครัฐโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ได้มีการเตรียมการรองรับไปบ้างแล้ว ได้แก่โครงการ “Senior Complex” ซึ่งเป็นแฟลตให้ผู้สูงอายุอยู่
อาศัย โดยมีบริการสุขภาพ สถานท่ีออกก าลังกาย พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้องค์กรพฒันาเอกชน คือ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ก็ได้พยายามท่ีจะเข้า
ไปดูแลผู้สูงอายุด้วย โดยหาแนวทางส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สามารถท างาน หรือประกอบกิจการได้ แทนท่ี
จะเกษียณอายุ 

 
3) ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจ เมื่อประชากรมีขนาดเล็กลง อัตราการบริโภคย่อมมีแนวโน้ม

เปล่ียนแปลงไป ส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจหลายส่วน อาทิ ภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการเด็กและ
ครอบครัว โดยธุรกิจท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้แก่ ธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกับบริการด้าน
การศึกษา จากการท่ีอัตราเกิดของเด็กลดลง ท าให้อัตราของนักเรียน นักศึกษาลดลงตามไปด้วย กระทบต่อการ
จัดบริการด้านการศึกษา ท่ีอาจท าให้ต้องปิดบางหลักสูตร บางสาขา หรือสถานศึกษาบางแห่งต้องปิดตัวลง โดย
เฉพาะท่ีเป็นเอกชน เนื่องจากประสบปัญหาการขาดทุน ส าหรับสถานศึกษาของรัฐในระดับประถมศึกษา พบว่า
หลายแห่งมีการยุบรวมโรงเรียนในระดับหมู่บ้าน ให้ไปเรียนรวมกันในระดับต าบล 
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“ปีนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีท่ีว่างในระดับปริญญาตรีมากขึ้น จากเดิมมีท่ีว่างในระดับปริญญาตรีท้ังหมด 
100,000 ท่ี แต่ปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาจะมาเข้าอยู่แค่ 70,000 คน ระบบการศึกษาก าลังประสบปัญหา เห็นได้
จากการท่ีมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งปิดท าการ ยกเลิกหลักสูตร อาจารย์ตกงาน” 
 
2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการกระตุ้นการมีบุตร หรือควรหามาตรการอื่นทดแทน 

จากสถานการณ์ท่ีพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อปัญหาหลายประการ
ดังท่ีกล่าวถึงข้างต้น ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาประการหนึ่งคือการชะลอไม่ให้อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงรวดเร็ว
จนเกินไป อีกนัยหนึ่งคือการกระตุ้นการมีบุตรของประชากรในประเทศ ต่อประเด็นดังกล่าวผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความเห็นแตกต่างกันไปใน 2 ทิศทาง กลุ่มแรกเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีต้องกระตุ้นการมีบุตร ไปพร้อมๆ กับการหา
มาตรการอื่นควบคู่กันไปเพื่อทดแทนด้านแรงงาน ขณะท่ีอีกกลุ่มคิดว่าไม่จ าเป็นต้องกระตุ้นการมีบุตร แต่ให้เน้นหา
มาตรการอื่นทดแทนด้านแรงงาน โดย 

 
1)  กลุ่มท่ีให้ความเห็นว่าจ าเป็นต้องกระตุ้นการมีบุตรควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ พบว่ามีมุมมองของ

ปัญหาท่ีครอบคลุมมากกว่า ปัญหาโครงสร้างด้านแรงงาน แต่ยังมองถึงโครงสร้างด้านสังคม ความมั่นคง รวมถึง
โครงสร้างด้านสถาบันครอบครัว โดยกลุ่มนี้ให้ทรรศนะว่า การกระตุ้นให้ประชากรมีบุตรเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น เพราะถือ
เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ อีกท้ังยังมองในเชิงการหน้าท่ีว่าองค์ประกอบของครอบครัวท่ีมีความ
สมบูรณ์ควรจะมีท้ังพ่อ แม่ ลูก สอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มผู้ท่ีมีลูก ท่ีให้ทรรศนะถึงรูปแบบความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวว่า การมีลูกเป็นส่ิงส าคัญเนื่องจากทุกคนต่างมีหน้าท่ีต่อกันและกันในแต่ละช่วงเวลา และการมี
ลูกยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนสร้างความมั่นคงด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างสามีและภรรยาอีกด้วย  

 
“ครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุข ควรมีลูกหลาน จะได้ดูแลกันและกัน” 
“จริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องสัมพันธ์ทางเพศ แต่การมีลูกช่วยให้ครอบครัวเรียนรู้ถึงหน้าท่ีท่ีต้องท าในวัยท่ี

เป็นพ่อเป็นแม่ คือเราจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมหลายอย่างไปเลยถ้ามีลูก … บอกได้เลยถ้าไม่มีลูก คนเคยเป็นยังไงก็
คงเป็นยังงั้น ไม่มีการเปล่ียนแปลง” 

“เช่ือไหมว่า หลังจากมีลูกสามีอยู่ติดบ้านมากขึ้น คือติดลูก ลูกก็ติดพ่อ จากเดิมท่ี 2 ถึง 3 อาทิตย์
กลับบ้านที คราวนี้กลับทุกอาทิตย์ เราเองก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้น นานขึ้นกว่าก่อนมีลูก” 

“อดทนขึ้นมาก เพราะรู้ว่าเราเป็นเสาหลักต้องดูแลครอบครัว สัญญากับตัวเองหลังมีลูกว่า จะต้องให้
เขาเติบโตอย่างดี ดังนั้น … ไม่ว่าอะไรก็ต้องนกึถึงครอบครัวไว้ก่อนเป็นอันดับแรก” 

“ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน มีแฟนมาหลายคน อยู่กันไปซักพักก็เลิก แต่กับคนนี้มีลูกด้วยกัน อยู่กันมาเกือบ 
10 ปีแล้ว ลูกมีส่วนช่วยให้ต้องท าอะไรร่วมกนัมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้นนะผมว่า”  
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กลุ่มนี้ยังให้มุมมองเรื่องการกระตุ้นการมีลูกเพื่อความมั่นคงของชาติด้วย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ง
ให้ความเห็นว่าสามารถท าได้ โดยเห็นว่าคนไทยมีจุดแข็งในความรักชาติเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว หากเสริมพลังแรงบวก
เข้าไปจะสามารถท าได้ อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องให้ข้อมูลท่ีชัดเจนเพียงพอ ให้ทุกคนตระหนักต่อปัญหาร่วมกัน 
และป้องกันการตีความเจตนารมณ์ของรัฐบาลผิด 

 
“คนไทยมีจุดแข็ง อะไรท่ีเป็นบวกแล้วเสริมพลังเข้าไป เช่น เพื่อชาติ จะท าได้อยู่แล้ว” 
“ต้องรัดกุมในการส่ือสาร เด๋ียวหาว่ารัฐก าลังส่งเสริมให้คนมี SEX กันมากๆ ประเทศไทย Free Sex 

ไปแล้วเหรอ” 
 
ความคิดดังกล่าวได้รับการขานรับจากกลุ่มท่ีไม่มีลูกบางส่วน โดยให้ทรรศนะว่า การกระตุ้นการมีลูก

ด้วยเหตุผลด้านนี้มีส่วนช่วยได้ แต่จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน ประกอบกันไปอย่างเหมาะสม 
ไม่เช่นนั้นการกระตุ้นดังกล่าวอาจไม่ประสบความส าเร็จ หรือประสบความส าเร็จน้อย 

 
“คิดว่ามีส่วนนะ แต่ก็ต้องดูด้วยว่ามีลูกแล้วสังคมเป็นอย่างไร รัฐช่วยเหลืออะไรบ้าง คือถ้าเอาแต่

รณรงค์อย่างเดียว อาจไม่เวิร์คนะผมว่า” 
 
2) กลุ่มท่ีเห็นว่าการกระตุ้นการมีบุตรเพื่อเพิ่มประชากรไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น โดยให้เหตุผลส าคัญว่าปัญหา

การขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้มจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี จึงควรเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมากกว่า 
 
“การกระตุ้นให้มีคนเกิดมากขึ้นไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น เพราะการมีคนเพิ่มไม่ได้การนัตีเรื่องของคุณภาพ แต่

คนท่ีมีอยู่ท าอย่างไรให้มีคุณภาพ และหากกังวลเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในอนาคตก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะแก้
ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย”  

“โลกในอนาคตคนไม่ใช่ค าตอบ เทคโนโลยีเป็นค าตอบ ส่ิงท่ีประเทศต้องการคือ คนท่ีมีศักยภาพและ 
มีคุณภาพ” 

 
เหตุผลข้างต้น สอดคล้องกับตัวแทนจากภาคเอกชน คือบริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดลดลง โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยมากขึ้น อีกท้ังยังมีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ 

 
“ปัจจุบันภาพใหญ่ขององค์กรเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มหมด และในหมู่ HR ขยับโดยการน าสูงวัยมา

แทนก าลังพลท่ีขาดหายไป” 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มท่ีมีแนวคิดกระตุ้นการมีบุตร ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาทดแทน
แรงงานท่ีขาดหายไปอย่างน่าสนใจว่า ไม่ควรมองแต่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ) เนื่องจากเป็น
กลุ่มท่ีสามารถลงทุนกับเทคโนโลยี มีการวางแผนด้านการตลาดหรือธุรกิจในระยะยาว ท าให้สามารถใช้จักรกล
แทนท่ีแรงงานคนได้ แต่กลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดกลางและเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในสังคม อาจมีข้อจ ากัดในการเข้าถึง
เทคโนโลยี ท าให้ยังคงต้องพึ่งพาแรงงานคน กลายเป็นต้องน าเข้าแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งหากมีระบบการ
บริหารจัดการด้านแรงงานท่ีไม่เหมาะสม (เหมือนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน) จะท าให้เกิดปัญหาอีกหลายประการตามมา 

 
“ใครๆ ก็มองว่า ต่อไป AI ก็คงมาท างานแทนคน ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่

คุณคิดไหมว่ามันมีกลุ่มธุรกิจหลายขนาด คุณว่าจะมีสักกี่คนท่ีมีเงินทุน มีปัญญาใช้เทคโนโลยีท่ีว่ากัน … คือถ้าจะ
มองจุดนี้อยากให้มองกว้างๆ ครอบคลุม ถ้าพวกธุรกิจเล็กๆ หรือพวกท่ีมีทุนน้อยยืนระยะไม่ได้ ท าไง …. แรงงานไม่
มีสุดท้ายก็ต้องพึ่งพวกต่างด้าว …. ปัญหาตามมาอีกเยอะผมว่า” 

 
กลุ่มท่ีมีทรรศนะว่าไม่จ าเป็นต้องกระตุ้นการมีบุตร ยังเห็นว่าคน Gen Y ท่ีไม่อยากมีลูก หรือมีลูก

น้อยลง เกิดจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ไม่อยากมีภาระ ต้องการอิสระ หรือเป็นเพราะบริบททาง
เศรษฐกิจสังคมท่ีเป็นอุปสรรค ประกอบกับคนรุ่นใหม่มักมีเป้าหมายในชีวิตท่ีหลากหลายนอกเหนือจากการมีลูก 
เช่น อยากเท่ียวรอบโลก อยากมีธุรกิจ แต่ถ้าการมีลูกท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ในชีวิตได้ก็อาจจะเล่ือน
การมีลูกออกไปก่อน ซึ่งบ่อยครั้งกว่าจะบรรลุเป้าหมายก็อายุมากแล้ว ซึ่งเรื่องทัศนคติและเป้าหมายชีวิตนี้เป็นเรื่อง
ของปัจเจกชน จึงต้องให้เป็นไปตามความคิดของแต่ละบุคคล  

 
“ถ้าคนมีทัศนคติท่ีเปล่ียนไป ไม่อยากมี ไม่ต้องไปบังคับ แต่ให้โฟกัสท่ีกลุ่มคนท่ีต้ังใจว่าจะมีลูก” 
 
ทรรศนะดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกับค าให้สัมภาษณ์ของกลุ่ม Gen Y ท่ีไม่มีบุตร โดยพบว่าปัญหา

ส าคัญท่ียังไม่มองถึงการมีบุตร คือ ความคิดเกี่ยวกับ “ความพร้อม ไม่พร้อม” ซึ่งส่วนใหญ่คือ 5 จาก 6 คนท่ีให้
สัมภาษณ์ไม่ได้คิดเรื่องมีลูกเนื่องจาก “ยังไม่มีความพร้อม” ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน และเวลาในการ
เล้ียงดู ท าให้นึกถึงเรื่องมีลูกเมื่ออายุมาก และบางคนมีลูกยากข้ึน  

 
“สมัยนี้ถ้าจะมีลูกก็ต้องมีเงิน ไม่งั้นไม่ไหว มีมาก็เล้ียงล าบาก กลายเป็นล าบากกันหมด พ่อ แม่ ลูก” 
“คุณเคยค านวณดูบ้างป่าว มีลูกคนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่ บางคนบอกเป็นสิบล้าน แล้วจะเอาท่ีไหนมา

เล้ียงล่ะ ล าพังอยู่กันสองคนยังล าบาก” 
“คือตอนแรกก็ไม่พร้อมหรอก มาคิดจะมีอายุก็เยอะแล้ว กลายเป็นไม่ติดสักที เลยปล่อยเลยตามเลย” 
“ไม่มีคนเล้ียงค่ะ ไม่กล้าจ้างพี่เล้ียง เห็นในคลิป ถ้าเป็นลูกเราคงแย”่  
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กลุ่มผู้ท่ีเห็นว่าการกระตุ้นการมีบุตรไม่ใช่เรื่องจ าเป็น ยังได้อธิบายยังให้เหตุผลต่อว่า จาก
ประสบการณ์ของหลายๆ ประเทศ แม้จะกระตุ้นและใช้งบประมาณมากเพียงใด ก็ยังไร้ผล เพราะการเพิ่มอัตรา
การเกิดเป็นเรื่องยาก ส่ิงท่ีควรท าคือ การชะลอหรือรักษาระดับอัตราการเกิดให้คงท่ี ไม่ให้ลดลงเร็วเกินไป  

ส าหรับมาตรการอื่นเพื่อทดแทนด้านแรงงาน ท่ีผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มนี้ต่างเห็นพ้องกันคือ การเปล่ียน
จากแรงงานคนเป็นแรงงานหุ่นยนต์ หรือเน้นการใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ ( AI) ซึ่งต้องไปพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับระบบการศึกษาให้รองรับในการผลิตบุคลากร เช่น วิศวกรในการสร้างแรงงานหุ่นยนต์ 
(Robot) 

 
“ถ้าไม่มีคนต้องหาเครื่องทุ่นแรงอื่น และต้องเตรียมการดีดี ให้ความรู้กับคนท่ีจะมาใช้ Robot” 
“ปัจจุบัน AI และหุ่นยนต์สามารถท างานแทนคนได้ เห็นได้จากภาคธุรกิจธนาคารท่ีหลายสาขาได้ปิด

ตัวลง ซึ่งคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการโละพนักงานออกครึง่หนึ่ง หรือแม้แต่ในวงการการแพทย์ก็ได้มีการน า 
AI มาช่วยในการวินิจฉัยโรค” 

 

นอกจากนี้ ยังต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถท างานได้โดยใช้คนน้อยลง อย่างเช่น
ภาครัฐในปัจจุบันมีการปรับตัว โดยลดขนาดให้เล็กลง ไม่รับข้าราชการเพิ่ม เน้นการบูรณาการการท างานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่น เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในลักษณะเครือข่าย รวมถึงมีการกระจายอ านาจ ให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นท างานในกิจการสาธารณะในพื้นท่ีของตนเอง โดยภาครัฐปรับบทบาทของตนมาท าหน้าท่ีก ากับ
ดูแล ในฐานะ “Regulator” หรือ ผู้คอยควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ โดยสร้างมาตรฐานให้กับหน่วยต่างๆ ไป
ปฏิบัติ 
 
2.3 แนวทางการกระตุ้นการมีบุตร ในกลุ่มคนชั้นกลาง 

การท่ีอัตราเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลง ปัญหาอาจมาจากกลุ่มชนช้ันกลางไม่ยอมมีบุตรหรือมีน้อย เมื่อ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการกระตุ้นการมีบุตร อันดับแรกพิจารณาถึงมาตรการทางภาษี 
และการให้เงินสนับสนุนรายเดือน จ านวน 600 บาท ตามท่ีรัฐบาลด าเนินการอยู่ ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างเห็นพ้องกันว่า
ท้ังสองมาตการไม่สามารถกระตุ้นการมีบุตรได้ เพราะเป็นเงินเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะมาตรการทางภาษีท่ีไม่
ครอบคลุมท่ัวถึงคนท่ีมีรายได้น้อยไม่ถึงเกณฑ์ภาษี อย่างชาวไร่ชาวนา หรือผู้ใช้แรงงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังควร
ด าเนินการต่อไป ถือเป็นการแบ่งเบาภาระประการหนึ่ง  

 
“ลดภาษีเป็นมาตรการท่ีดี แต่ต้องดูคนท่ีไม่ได้อยู่ในเมืองด้วย ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ภาษี” 
“มาตรการลดหย่อนภาษีไม่สามารถจูงใจให้คนตัดสินใจมีลูกได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มชนช้ันกลางขึ้นไป 

เนื่องจากกลุ่มนี้มักไม่มีปัญหาเรื่องการเงนิ และการได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาท ก็ไม่สามารถช่วยกระตุ้น
ให้เขาตัดสินใจมีบุตรได้” 
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สอดคล้องค าให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ท่ีมีลูก และยังไม่มีลูกท่ีระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับกลุ่มคนช้ันกลาง แต่ยังเห็นว่าเป็นมาตรการจ าเป็นต้องมีเนื่องจากมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาให้กับ
กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้น้อย 

 
“ไม่มีผลจูงใจอะไร เพราะท่ีไม่มีลูกไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน แต่เพราะไม่อยากมี …. แต่ก็คิดว่ามันช่วยกลุ่มท่ีมี

รายได้น้อยนะ” 
“ไม่ใช่เรื่องเงินหรอก …. การมีลูกชีวิตมันเปล่ียนเยอะนะ อย่างผมมีลูก 1 คน ….. โน่น นี่ นั้นเยอะไปหมด 

…. นี่กว่าจะหาโรงเรียนให้ได้วิ่งกันน่าดู สุดท้ายยังต้องมานั่งรับส่งกัน เหนื่อย …. โรงเรียนใกล้บ้านมันไม่เวิร์ค” 
“นโยบายท่ีมีจูงใจไหมผมไม่รู้ แต่ส าหรับผมไม่ได้คิดเรื่องนั้น ….. แต่ก็น่าจะดีส าหรับคนท่ีมีรายได้น้อย” 
“รัฐบาลต้องมองให้กว้างซิ มันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน สังคมแบบจ้ีปล้น ฆ่าขมขื่น ฯลฯ ระบบการศึกษาก็ห่วย 

เป็นคุณอยากมีลูกเหรอ…” 
 
มาตรการทางภาษี และการให้เงินสนับสนุนรายเดือน จึงควรน ามาใช้ควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ โดยสรุป

ความเห็นได้ดังนี้ 
 

1) การจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมและครอบคลุมท้ังก่อนและหลังคลอด อันเป็นการก าจัดอุปสรรคความ
ไม่พร้อมต่างๆ ท่ีท าให้การมีลูกเป็นเรื่องล าบากยุ่งยาก 

 
“ควรมีสวัสดิการดูแลสุขภาพท้ังแม่และเด็กตั้งแต่ตอนต้ังครรภ์ และเมื่อคลอดแล้ว”  

“ควรมี benefit ให้เขาบ้าง ในฐานะคนท่ีเสียสละมีลูก” 

“ท าไงให้เขาเห็นว่า มีลูกแล้วไม่ได้ท าให้เขาท างานล าบาก” 

“ให้เขามั่นใจว่ามีท่ีเล้ียงลูกให้ ไม่ใช่มีลูกแล้วต้องลาออกจากงาน” 

 
ตัวอย่างสวัสดิการท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
- ลดค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ พร้อมให้สามารถฝากครรภ์และคลอดท่ีโรงพยาบาลใดก็ได้ 

โดยเฉพาะส าหรับคุณแม่ท่ีมีบุตรตอนอายุมาก ควรให้สิทธิพิเศษและดูแลมากขึ้นในการดูแลครรภ์ 

- ส าหรับกลุ่มคู่สมรสท่ีมีบุตรยาก รัฐบาลควรส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการท ากิ๊ฟท์ (Gift) หรือการช่วย

ให้มีบุตรด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม ถือเป็นสิทธิประกันสุขภาพตามหลักประกันสังคม 

- ขยายวันลาคลอด และควรให้สิทธิลาก่อนคลอด อย่างน้อย 14 วัน และหลังคลอดอีก 180 วัน 

ท้ังนี้ นักวิชาการท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นเชิงสนับสนุนว่า  
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“การออกนโยบายให้ลาคลอดได้มากขึ้นจะช่วยส่งเสริมคุณภาพของเด็กได้ อย่างน้อยในช่วง 6 

เดือนแรกที่ให้เด็กได้ทานนมแม่ ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนว่าการท่ีเด็กได้รับนมแม่นั้นส่งผลทางบวก

ต่อคุณภาพของเด็ก” 

 

- ให้สิทธิผู้ชายลาไปช่วยภรรยาเล้ียงลูกท่ีเพิ่งคลอด ระยะเวลาอาจเป็น 1-3 เดือน โดยออกเป็น

กฎหมาย หรือสิทธิตามหลักประกันสังคม 

- การให้ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัยในอัตราพิเศษ ส าหรับคู่สมรสใหม่ท่ีจะต้องการมีบ้าน เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการมีครอบครัวและมีลูก 

- สถานท่ีท างาน ควรมีการบริการรองรับการเล้ียงดูเด็ก เช่น มีห้องให้นมลูก มีห้องฝากเล้ียงเด็ก 
พร้อมกับมีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะด้านให้การดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก พร้อมกับพัฒนามาตรฐาน
ศูนย์ดูแลเด็ก (Day Care) ในประเทศไทยให้สูงขึ้น  

- การเข้างานเหล่ือมเวลา โดยให้ผู้หญิงท่ีมีลูกยังเล็กเข้างานช้ากว่าปกติครึ่งช่ัวโมง ส าหรับการดูแล
หรือไปส่งลูกยังสถานอนุบาล ถือเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษส าหรับผู้หญิงท่ีมีลูก 
“ส่ิงท่ีอยากได้คือเวลา มากกว่าเงิน” 

 

อย่างไรก็ตามผู้ให้สัมภาษณ์บางราย ให้ทรรศนะว่า ข้อเสนอบางอย่างเป็นสวัสดิการท่ีต้องมาจาก

ความร่วมมือของภาคเอกชน ซึ่งท าได้ยาก ขึ้นกับวิสัยทัศน์ และนโยบาย ของผู้ประกอบการแต่ละแห่ง เป็นความ

ร่วมมือท่ีต้องอาศัยความสมัครใจ อาจไม่สามารถเรียกร้องได้ง่ายนัก ภาครัฐจึงต้องมีแนวทางในการส่งเสริม 

ผลักดัน บังคับ รวมถึงการจูงใจ แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละกรณี ดังท่ีบริษัทเอกชนรายหนึ่งสะท้อนไว้ว่า 

 

“ถ้าภาครัฐมีนโยบายออกมา ผมก็ตามหมดอยู่แล้ว เช่นรับคนพิการตามโควตาท่ีภาครัฐต้ังไว้ 

กฎหมายบังคับให้พนักงานถ้ามี 100 คนให้รับคนพิการหนึ่งคน ผมก็รับตลอด”   

“รัฐต้องท าให้เห็นว่า ถ้าบริษัทนี้ไม่รับคนพิการก็จะมีบทลงโทษ ถ้ารับคนสูงวัยสามารถน าไปลดภาษี

ได้ด้วย หรือถ้าบริษัทนี้ท าให้พนักงานมีลูกได้มากขึ้นจะได้รับประโยชน์อย่างไร” 

 

2) ปรับเปล่ียนทัศนคติให้เห็นความส าคัญของการมีลูก (โดยบางประเด็นอาจสอดแทรกเข้าไปใน

ระบบการเรียนการสอน) ตัวอย่างเช่น 

- ปรับเปล่ียนวิธีคิดของพ่อแม่ท่ีว่า “การมีลูก คือ วิบากกรรม” แต่เป็นการด ารงเผ่าพันธุ์ 
- ควรสนับสนุน Work-life balance โดยปรับเปล่ียนทัศนคติให้คนสร้างสมดุลและให้ความส าคัญ

ท้ังการท างานและชีวิตครอบครัว  
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- การให้ความรู้เกี่ยวกับการมีครอบครัว ค่านิยมเรื่องความสมบูรณ์ของการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น  
รวมถึงบทบาทของครอบครัวที่มีต่อสังคม และต่อประเทศชาติ  

- หนุนเสริมค่านิยมให้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งครอบครัวไทยมีพื้นฐานเดิมคือ
ความเอื้ออาทร จึงควรน าความเอื้ออาทรนี้มาเป็นประเด็นโน้มน้าว พร้อมกับต้องรณรงค์ส่งเสริม
การสร้างครอบครัวเข้มแข็งไปพร้อมกันด้วย 

- ส่งเสริมให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกท้ังต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ 
และต่อโลก โดยให้ปลูกฝังให้เด็กมองว่า “การมีลูกเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของ
มนุษยชาติ” 

 

3) มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ อันเนื่องมาจากปัจจุบันความต้องการมีลูกของผู้หญิงไม่ได้มีมาก

เช่นในอดีต เพราะผู้หญิงเองต้องรับผิดชอบงานนอกบ้าน หากมีลูกแล้วอาจกระทบต่อหน้าท่ีการงานได้ ประเด็นนี้

รัฐต้องมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ จากท่ีผ่านมาท่ีผู้ชายส่วนใหญ่มีภาระการเล้ียงลูกหรือท างานในบ้านน้อย

กว่าผู้หญิง จึงต้องรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นว่าภาระเหล่านี้เป็นหน้าท่ีร่วมกันของท้ังผู้ชาย ผู้หญิง โดยให้ผู้ชายเข้ามามี

บทบาทรับผิดชอบมากขึ้น 

 
“ผู้ชายบางคนเล้ียงลูกเก่งกว่าผู้หญิงนะ แต่สังคมยังไม่เปิดโอกาสเท่าไหร่ ถ้าปรับตรงนี้ได้ ครอบครัว

จะผ่อนคลายข้ึน อาจจะเริ่มตัดสินใจว่าการมีลูกมันไม่ได้อะไรนักหนา”  
 

4) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้าน ประเด็นนี้เป็นประเด็นท่ีกว้างและอาจไม่ได้เกี่ยวขอ้ง
โดยตรง แต่ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านได้กล่าวถึง โดยให้เหตุผลว่าบริบททางเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่ิงส าคัญ เพราะ
คู่สมรสย่อมไม่ต้องการให้ลูกเกิดมาในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่มีคุณภาพ ซึ่งรวมไปถึงระบบ
การศึกษา 

 
“เล้ียงดูลูกต้องใช้เงินมาก ในขณะท่ีเศรษฐกิจไม่ดี โครงสร้างเศรษฐกิจไม่รองรับ ต้องท าให้เศรษฐกิจดี

ขึ้น สามารถใช้ชีวิตอย่างไม่ล าบาก คุณภาพชีวิตในสังคมดีขึ้น คนถึงอยากจะมีลูก” 
“แรงจูงใจไม่ได้อยู่ท่ีเรื่องเงนิ แต่เป็นเรื่องของ Social Security” 
“รัฐต้องจัดระบบการศึกษาท่ีดีพอ ไม่ใช่ต้องไปเรียนเอกชนแพงๆ เอง” 
“การมีลูกชีวิตมันเปล่ียนเยอะนะ อย่างผมมีลูก 1 คน ….. โน่น นี่ นั้นเยอะไปหมด …. นี่กว่าจะหา

โรงเรียนให้ได้วิง่กันน่าดู สุดท้ายยังต้องมานั่งรับส่งกัน เหนื่อย …. โรงเรียนใกล้บ้านมันไม่เวิร์ค” 
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ท้ังนี้ ยังมีการกล่าวเช่ือมโยงไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพท่ีกระจายไปทุกภูมิภาค เพื่อให้คนสามารถ
ท างานในภูมิล าเนาของตัวเองได้ เมื่อคู่สมรสอยู่ท่ีบ้านตัวเอง พร้อมท่ีจะอยู่กับลูก หรือเล้ียงลูกด้วยตัวเอง (อาจมี
ปู่ย่าตายายช่วยเล้ียง) ก็จะกระตุ้นความต้องการท่ีจะมีลูกได้ 
 
2.4 การส่งเสริมการวางแผนในการเลี้ยงดูลูก เพือ่ให้เติบโตมามีคุณภาพ 

ปัญหาคุณภาพของเด็กเป็นเรื่องส าคัญ ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ท่ีมีลูก พบประเด็นท่ีน่าสนใจ
ว่าการมีลูกโดยขาดการวางแผน เป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบท้ังต่อตัวเด็ก และพ่อแม่ โดยปัญหาส าคัญท่ีพบ
คือความไม่พร้อมด้านการเงิน และเวลาท่ีจะให้กับลูก ครอบครัวไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากัน 

 
“มีลูกหลายคน คือไม่ได้คุม ….. ตอนนี้ให้ยายเล้ียงอยู่ แวะไปหาบ้างเป็นครั้งคราว ปิดเทอมถึงจะมาอยู่

ด้วยกัน” 
“ช่วงนั้นต้ังท้องก็เลยแต่งงาน ไม่ได้แพลน ท าให้ล าบากท้ังเรื่องเงิน เรื่องงาน สามีก็ไม่ค่อยช่วยดูลูก ต้อง

ท างาน ตัวเองเหนื่อยมาก เงินท่ีต้องหา ลูกก็ต้องเล้ียง” 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีลูกส่วนใหญ่ยังให้ความเห็นในแนวทางเดียวกันอีกว่า การมีลูกเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต

โดยรวมในระยะยาว และการมีลูกในสภาวะท่ีไม่พร้อม ไม่เพียงแต่จะส่งผลถึงตัวพ่อ แม่ และลูกโดยตรง สังคมเอง
ก็ยังได้รับผลกระทบดังกล่าว อันเนื่องมาจากการด าเนินชีวิตในแนวทางท่ีผิดๆ ของเด็กอีกด้วย 

  

“ก่อนมีลูกต้องมีความพร้อม ท้ังบ้าน เงิน รถ เพราะเป็นส่ิงส าคัญในการมีลูก ถ้าไม่พร้อมอย่างเพิ่งมีลูก” 

“ฝากถึงคนท่ียังไม่มีไว้เลยว่า การมีลูกถ้าคุณไม่พร้อมอย่ามี ไม่งั้นก็จะเป็นการเพิ่มเด็กแว้น สกอย พวก
สร้างปัญหาสังคมให้เพิ่มข้ึน …. คือหมายถึงมันต้องมีเวลาอยู่กับเขา สอนเขา ครอบครัวต้องอบอุ่น ” 

“ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงิน แต่ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือเรื่องเวลาท่ีจะต้องดูแลลูก” 

“ท าไมทุกวันนี้ถึงมีบริการทุกอย่างต้ังแต่รับเล้ียง รับฝาก รับดูแล สอนการบ้าน ฯลฯ ก็เพราะสังคมมัน
เปล่ียน พ่อ แม่เอาแต่ท างานหาเงิน …… อย่างข้างบ้าน เด็กใช้เวลากับพี่เล้ียงนานกว่า พ่อ แม่ตัวเองซะอีก พูดจา
ฟังไม่ได้เลย มารยาทแทบไม่มีให้เห็น”  

“สังคมสมัยนี้เปล่ียนเร็ว ตามไม่ทัน ….. เด็กสมัยนี้มีอะไรกนัเร็ว พอท้องก็เกิดปัญหา บางคนยังเรียน ไม่มี
งานท า เดือดร้อนพ่อ แม่อีก หรือบางคนเอาลูกไปท้ิงก็มีเห็นข่าวอยู่บ่อยๆ” 

 
ไม่เพียงแค่ความพร้อม แต่การมีลูกยังเกี่ยวข้องกับกับการวางแผนในระยะยาว ต้ังแต่การเลือกคู่สมรส 

การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน การวางแผนครอบครัวในการมีลูก การดูแลต้ังแต่ต้ังครรภ์ถึงการคลอด และ
การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย 
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“ตัวเราแล้วแต่สามีค่ะ ….. ก็เลยมีข้อตกลงกันก่อนว่าต้องช่วยกันยังไงบ้าง ท าให้ไม่เหนื่อยมาก” 
“คนแรกไม่ได้ต้ังใจจะมี ปรากฏว่าภรรยามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ เลยต้องเสียลูกไป ต่อมา

เลยไม่กล้ามี …. คือไม่ใช่แต่วางแผนเรื่องเงิน ผมแนะน าเลยตรวจสุขภาพก่อนท้ังสามี ภรรยา จะได้ทราบว่ามีลูกได้
ไหม จะมีปัญหาอะไรรึปล่าว” 

“คนสมัยนี้โชคดีค่ะ มีข้อมูลเยอะถ้ารู้จักค้นคว้า จะได้เข้าใจว่าควรปฏิบัติตัวแบบไหน ต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ 
ท าให้เด็กมีสุขภาพท่ีดี  …….. เว็บไซต์ดีๆ มีเยอะ มีข้อสงสัยก็สอบถามได้ แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ข้อมูลนิด
หนึ่ง โดยเฉพาะเว็บท่ีขายสินค้า ก็ต้องเลือกนิดหน่อย” 

 
หน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักอนามัยเจริญพันธุ์ ได้กล่าวถึงบทบาทท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ 

โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โดยมีการให้ค าปรึกษาเรื่องการมีบุตร และเมื่อท้องก็มีการให้ค าปรึกษาดูแล
ระหว่างต้ังครรภ์และหลังคลอด นอกจากนี้ยังมีโครงการแจกวิตามินเพื่อบ ารุงสุขภาพสตรี โครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิต ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่การดูแลสุขภาพต้ังแต่ท้อง หลังคลอด จนถึงพัฒนาการ
อย่างน้อยอีก 2 ปีหลังคลอด และก าลังผลักดันโครงการฝากท้องฟรีทุกท่ีฟรีทุกสิทธิ ซึ่งเป็นโครงการท่ีให้สตรีมี
ครรภ์มีสิทธิฝากท้องฟรีท่ัวประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเกิดมาปลอดภัย มีสุขภาพ และพัฒนาการท่ีดี รวมถึง
ขับเคล่ือน พ.ร.บ.การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ส่งเสริมการมีลูกเมื่อ
พร้อมและการมีลูกอย่างมีคุณภาพ 

อีกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กล่าวถึง โครงการโรงเรียนครอบครวั 
ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้กับครอบครัว 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) ครอบครัวใหม่ เป็นการวางแผนครอบครัว การ
วางแผนมีลูก (2) ครอบครัวท่ีมีลูกเล็ก เน้นการเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการ (3) ครอบครัวท่ีมีลูกวัยรุ่น เน้นเรื่อง
การพูดคุยเรื่องเพศกับลูก และ (4) ครอบครัวท่ีมีผู้สูงอายุ โดยให้ความรู้ว่าต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างไร สร้าง
สัมพันธภาพอย่างไร ปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงอายุ  โดยเป็นโครงการท่ีให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน บูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นท่ีต่างๆ (แต่ละปีจัดได้ประมาณ 200 แห่ง) เพื่อให้ครอบครัวดูแลกันเอง
ได้ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าบางแห่งการท างานยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ได้ด าเนินงานตามนโยบาย 

 

“แต่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนก็ฟังก์ช่ันบ้างไม่ฟังก์ช่ันบ้าง ท่ีไหนท่ีฟังก์ช่ันก็จะมีของบประมาณมาท า
โครงการอยู่เรื่อยๆ” 

 
การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นอีกบทบาทหนึ่งของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่ง

อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องการมีลูกได้เช่นกัน เพราะมองว่าหากครอบครัวมีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง คนก็คงไม่ต้องการมีลูก 
เช่น การรณรงค์การพูดคุยกันด้วยดีในครอบครัว  
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นักวิชาการท่านหนึ่งกล่าวว่า การเล้ียงลูกในปัจจุบันมีความแตกต่างจากในอดีตค่อนข้างมาก โดยมีการท า
การส ารวจการเล้ียงดูบุตรของครอบครัวท่ีมีบุตรอายุ 1-5 ปี พบว่ามีครอบครัวท่ีอบรมเล้ียงดู ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก ท่ีท าถูกต้องมีเพียง 20% ของครอบครัวท้ังหมดในประเทศไทย ครอบครัวท่ีเหลือยังต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาการของเด็กท้ังด้านร่างกายและภาษา ประเทศไทยต้ังเป้าให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยอย่างต่ า 90% แต่
ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กมีพัฒนาการตามวัยเพียง 75% เท่านั้น ท่ีเห ลืออีก 25% มีพัฒนาการล่าช้า โดยให้
ความเห็นท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานของส่วนราชการตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า การท่ีจะส่งเสริมเล้ียงดูให้เด็กมี
พัฒนาการตามวัย ต้องให้แม่ท่ีต้ังครรภ์มาฝากครรภ์ไม่เกิน 4 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ของอายุครรภ์ เพื่อดูแล
สุขภาพแม่และลูก จากนั้นควรสนับสนุนพัฒนาการเด็ก 1-5 ปีแรก ซึ่งเป็นวัยทองของชีวิต โดยการให้ความรู้การ
เล้ียงดูแลบุตร แต่ยังพบปัญหาท่ีว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่มีความรู้ไม่เพียงพอท่ีจะดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย 
โดยเฉพาะในสังคมชนบท คนท่ีเข้ามาท างานในเมืองใหญ่ หรือกรุงเทพฯ เมื่อมี ลูกจะส่งลูกไปให้ปู่ย่าตายายเล้ียง 
ซึ่งมีงานวิจัยพบว่า เด็กท่ีปู่ย่าตายายเล้ียงมีโอกาสท่ีจะมีพัฒนาการล่าช้า มากกว่าเด็กท่ีพ่อแม่เล้ียงดูถึง 2.2 เท่า  

ปัญหาข้างต้น สอดคล้องกับความเห็นของผู้บริหารจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ท่ีมองว่า
ปัญหาคนช้ันกลางไม่ต้องการมีลูก ส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมในเรื่องเวลาในการเล้ียงดู เพราะต้องออกไป
ท างานต่างถิ่น การมีลูกจะกลายเป็นปัญหา “ครอบครัวแหว่งกลาง” คือมีปู่ย่าตายายอยู่ร่วมกับหลาน โดยไม่มีพ่อ
แม่อยู่ด้วย ผลท่ีตามมาคือ การเล้ียงดูท่ีไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาการท่ีดีเพียงพอหรือถูกหลักการ หรือบางกรณีถูกตามใจ
จนเกินไปจนกลายเป็นเด็กท่ีเอาแต่ใจ  

 
“ปู่ย่าตายายก็เล้ียงไปตามมีตามเกิด บ้างก็ตามใจหลานมากไป” 

 
จากการสัมภาษณ์ข้าราชการท่านหนึ่งจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในประเด็นการส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กนี้ ยังพบข้อเสนอท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ท่ีกระจายท่ัวประเทศ ควรบูรณาการงานสองหน่วยงานนี้ให้ท างานร่วมกันในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กให้มีคุณภาพ โดยอาศัยงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาประกอบกับองค์ความรู้
และทักษะเฉพาะด้านของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งท่ีผ่านมาเคยร่วมกันด าเนินโครงการ “จูงลูกจูงหลาน 
เข้า โบสถ์ วัด มัสยิด” เป็นโครงการน าร่องท่ีได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ควรท่ีจะส่งเสริมต่อไปให้กว้างขวางขึ้น  

 
นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านยังกล่าวไปถึงการอบรมส่ังสอนบุตรหลาน โดยต้องเน้นปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ในเด็กให้มากขึ้น โดยพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี อีกท้ังระบบการศึกษาต้องสอนทักษะท่ี
ส าคัญอย่างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)  
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2.5 กรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ ที่ควรน ามาถอดบทเรียน หรือประยุกต์ใช้กับกรณีประเทศไทย 
นักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวว่า ในยุโรปเริ่มต้ังแต่ปี 1980 ปัญหาโครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมผู้

สูงวัยเป็นมาก่อนประเทศไทย จึงพยายามใช้นโยบายกระตุ้น เช่น มาตรการทางภาษี การจัดสภาพแวดล้อม อาทิ 
การมีศูนย์ดูแลเด็ก การจัดสวัสดิการรองรับ อาทิ การให้วันลาหยุดมาดูแลลูกมากขึ้น แต่ไม่มีกรณีใดท่ีส าเร็จอย่าง
แท้จริง คือยังไม่สามารถกระตุ้นการมีบุตรได้ สอดคล้องกับนักวิชาการอีกท่านท่ีกล่าวว่า นโยบายการกระตุ้นการ
เกิดโดยตรงแทบไม่มีท่ีใดประสบความส าเร็จ แต่ท่ีพอได้ผลนั้นไม่ใช่มาตรการกระตุ้นการเกิดโดยตรง แต่เป็นการ
ท าให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งเมื่อคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็จะท าให้อยากมีลูกมากข้ึน 

ท้ังนี้ อุปสรรคส าคัญท่ีท าให้การกระตุ้นการมีบุตรไม่ประสบความส าเร็จ เป็นเพราะค่านิยมของคนรุ่นใหม่
ได้เปล่ียนแปลงไป 

 
“ท่ีไม่ส าเร็จ เพราะส่วนหนึ่งคนรุ่นใหม่มีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ยังรู้สึกมีความผันผวนในชีวิต มี

ความไม่มั่นคง เขาไม่ทุ่มกับท่ีจะมีลูก”  

 
ปัญหาเรื่องการมีบุตรน้อย ยังมีความเช่ือมโยงกับเรื่องทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ผู้หญิงท่ีมีลูก มักโดนผลัก

ออกจากระบบการท างาน ให้เป็นแม่ท่ีต้องดูแลลูกอยู่ท่ีบ้าน อีกประการคือ การมี “Psychological Burden” 
ของผู้หญิง คือ ภาระทางจิตใจจากการมีลูก ท่ีต้องมีเรื่องให้ค านึงมากมายโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของลูก  

“ในญี่ปุ่น เมื่อผู้หญิงท างานมีลูก อาจต้องกลับเข้าบ้าน ไม่ได้ท างานอีก” 
“Psychological Burden จะวัดยังไง มีอะไรบ้าง แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงท่ีมีต่อลูก” 
 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นกรณีตัวอย่างท่ีเช่ือมโยงให้เห็นว่า การจะกระตุ้นการมีบุตร ต้องปรับค่านิยม 

และวัฒนธรรม ท้ังของบุคคลและของสังคมเป็นส าคัญ 
 
อย่างไรก็ตาม ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข คนอาจมีลูกเมื่อ

อายุมากได้ หรือคนสูงวัยแล้วก็ยังมีศักยภาพในการท างานได้ จึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาคน Gen Y มีลูก
น้อยได้บ้าง 

 
การแก้ปัญหาอัตราการเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลง และการเป็นสังคมผู้สูงอายุ กรณีตัวอย่างจาก

ต่างประเทศ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายๆ ท่าน สรุปได้ดังนี้ 
1) สิงคโปร์ 
มีการลงทุนอย่างมากเพื่อการกระตุ้นการเพิ่มประชากร ตัวอย่างนโยบายของสิงคโปร์ท่ีน่าสนใจ  

ได้แก่ 
- นโยบายส่งเสริมให้คนแต่งงาน  
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- ให้สวัสดิการกับสตรีต้ังครรภ์ ให้สามารถลาคลอดได้ 4 เดือนโดยท่ีได้รับเงินเดือน ไม่ว่าจะท างาน

ในรัฐหรือเอกชน  

- มาตรการทางภาษี มีลูกหนึ่งคนจะลดหย่อนภาษีได้จ านวนหนึ่ง ถ้ามีลูกคนท่ีสอง สามารถ

ลดหย่อนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า  

- การสนับสนุนค่าเล้ียงดูเด็ก 400 เหรียญต่อเด็กคนแรก เมื่อมีลูกคนท่ีสองเพิ่มให้เป็นสองเท่า 

- การสนับสนุนเงินให้แก่สถานเล้ียงเด็กท่ีดูแลเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมในพื้นท่ี  

- สนับสนุนให้มีศูนย์ดูแลเด็ก (Day Care) ในสถานท่ีท างาน  

- การให้สัญชาติสิงคโปร์แก่คนช้ันกลางท่ีมีคุณภาพจากประเทศอื่น เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีจบ

ปริญญาเอก เพื่อดึงคนท่ีมีคุณภาพเข้ามาเป็นบุคลากรของประเทศ 

- การรณรงค์ให้ประชาชน “มีลูกเพื่อความมั่นคงของประเทศ”  

หลายมาตรการข้างต้น ประเทศไทยสามารถท าได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการรณรงค์ “มีลูก
เพื่อชาติ”  

 
2) เกาหลีใต้ 
ตัวอย่างนโยบายของเกาหลีใต้ท่ีน่าสนใจ  ได้แก่ 
- สตรีต้ังครรภ์ สามารถฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลใดก็ได้ และสามารถเลือกคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล

ใดก็ได้เช่นกัน โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 

- ให้สวัสดิการกับสตรีต้ังครรภ์ ให้สามารถลาคลอดได้ 4 เดือนโดยท่ีได้รับเงินเดือน ไม่ว่าจะท างาน

ในรัฐหรือเอกชน  

นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังประสบปัญหาลูกหลานไม่ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุส่วนหนึ่งกลายเป็นคนไร้
บ้าน รัฐบาลจึงมีการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีบ้านพักท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประเทศไทยมีการด าเนินการ
ไปบ้าง แต่ยังไม่กว้างขวางนัก จึงควรมีการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น  

 
3) ญี่ปุ่น  
เน้นมาตรฐานคุณภาพชีวิต ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีติดเตียง พร้อมกับส่งเสริมการมีงานท าใน

กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรน ามาปรับใช้กับประเทศไทย โดยสนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยเฉพาะบริษัทเอกชนราย
ใหญ่ๆ ให้มีการเปิดรับผู้สูงอายุมาท างานในหน้าท่ีท่ีสามารถท าได้ ส่วนภาครัฐก็อาจขยายอายุเกษียณในบางต าแหน่ง 
นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านแรงงานแล้ว ยังช่วยลดภาระพึ่งพิงได้อีกด้วย ท้ังนี้ ในประเทศไทยมีการด าเนินการไปบ้าง
แล้ว เช่น โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุออกมาท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ให้อยู่บ้านเป็นคนติดเตียง จะช่วยท า
ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ลดภาวะพึ่งพิงได้ หรือเป็นการชะลอภาวะพึ่งพิงให้ขยายออกไป 
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4) ยุโรป 
บางประเทศในยุโรป ซึ่งเป็นรัฐสวัสดิการ มีการส่งเสริมสวัสดิการให้คนท างานสามารถมีลูกได้โดยไม่

กระทบต่อหน้าท่ีการงาน เช่น ให้สิทธิการลาคลอดท้ังพ่อและแม่ ท้ังก่อนคลอด (เพื่อเตรียมตัว) และหลังคลอด 
โดยเฉพาะแม่ บางประเทศให้สิทธิสามารถลาสะสมรวมกันได้นานถึง 1 ปี จึงควรน าเรื่องการขยายสวัสดิการนี้มาใช้
กับประเทศไทย อาจให้ก่อนคลอด 14 วัน และหลังคลอดอีก 180 วัน 

 
5) สหรัฐอเมริกา 
มีการรณรงค์การไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ผ่านการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหา

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยท่ีไม่มีความพร้อม อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา รวมถึงการเล้ียงดูลูกท่ีไม่มี
คุณภาพ 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษา“โครงการศึกษาทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการมีบุตร ในกลุ่ม

ประชากรเจเนอเรชั่นวาย” ด าเนินการ โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเอกสาร การวิจัย
เชิงส ารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ นักวิชาการ องค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงกลุ่มผู้ท่ีมีลูกและผู้ท่ีไม่มีลูก ด าเนินโครงการระหว่างวันท่ี 24 มิถุนายน ถึง 
31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยผลการส ารวจสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัยเชิงส ารวจ 
1. พื้นฐานครอบครัวและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตรัก 

ร้อยละ 71 มีพื้นฐานครอบครัวในลักษณะท่ีอยู่พร้อมหน้ากัน พ่อ แม่ ลูก  และเกินครึ่งคือ ร้อยละ 58 
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ท่ีดี ขณะท่ีร้อยละ 29 ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าท้ังครอบครัว โดยกลุ่มนี้ร้อยละ 10 อยู่กับพ่อ
หรือแม่ เนื่องจากปัญหาหย่าร้าง  

ร้อยละ 88 เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรัก และร้อยละ 64 ของคนกลุ่มนี้เคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดี
เกี่ยวกับการมีความรัก 
 
2. ทัศนคติต่อการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 

2.1 ทัศนคติต่อการมีครอบครัว ตัวอย่าง “เห็นด้วย” ว่าการมีครอบครัว 1) ช่วยให้มีคนช่วยคิด ดูแลกันใน
ยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา 2) เป็นองค์ประกอบส าคัญของชีวิต ช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ และ 3) ช่วยลด
พฤติกรรมเปล่ียนคู่นอนหลายคน ค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.57 ถึง 4.18 ส่วนผลกระทบด้านการสูญเสีย
ความเป็นตนเอง / ความเป็นส่วนตัว พบว่า “ไม่แน่ใจ” โดยกลุ่มท่ีมีทิศทาง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” มี
สัดส่วนท่ีไม่แตกต่างกันมากนักคือ ร้อยละ 35 และร้อยละ 40 

2.2 ทัศนคติต่อการมีลูก ตัวอย่าง “เห็นด้วย” กับข้อดีของการมีลูกว่า 1) ช่วยให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสม 2) เป็นสายสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา 3) ช่วยให้มีคนดูแลยามบั้นปลายชีวิต 
4) มีความส าคัญในฐานะของการสืบวงศ์ตระกูล และ 5) ท าให้ชีวิตมีเป้าหมายชัดเจน ค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่
ระหว่าง 3.54 ถึง 4.05 แต่ยังมีข้อสังเกตว่า ตัวอย่างท่ีให้ความเห็น “ไม่แน่ใจ” และ “ไม่เห็นด้วย” ใน 5 ประเด็น
ดังกล่าวยังมีสัดส่วนค่อนข้างสูงคือระหว่างร้อยละ 22 ถึง 44 ด้านข้อจ ากัดในการมีลูกรวม 5 ประเด็น คือ 1) เป็น
การเพิ่มภาระในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย 2) เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 3) ท าให้สูญเสีย
เป้าหมายในชีวิตบางอย่างไป 4) ท าให้สูญเสียเวลาในการเข้าสังคม พบปะเพื่อนฝูง  และ 5) ท าให้ดูแลสุขภาพ 
บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง พบว่ามีทิศทาง “ไม่แน่ใจ” ท้ังหมด ค่าเฉล่ีย 2.54 ถึง 2.83 โดยความคิดเห็นมีการ
กระจายไปใน 3 กลุ่ม ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ  
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2.3 ความต้องการมีครอบครัว ตัวอย่าง “เห็นด้วย” กับการมีครอบครัว ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 อย่างไรก็
ตามพบว่ามีกลุ่มท่ีมีทิศทางไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจมีอยู่รวมกันประมาณ 1 ใน 4 คือร้อยละ 24 

2.4 ความต้องการมีลูก ภาพรวมมีทิศทาง “เห็นด้วย” กับการมีลูก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 อย่างไรก็ตาม
พบว่ากลุ่มท่ีมีทิศทางไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจมีอยู่รวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 คือร้อยละ 36 

เมื่อท าการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี และกลุ่มอายุ 26 - 38 ปี พบว่าไม่
แตกต่างกันมากนัก และเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มท่ียังไม่มีลูกก็พบ
ทิศทางความเห็นไปท่ีไม่แตกต่างจากภาพรวมมากนัก 

 
3. ทัศนคติต่อการใช้ชีวิตคู่ท่ีเหมาะสม 

ร้อยละ 42 ไม่ให้ความส าคัญกับการจดทะเบียนสมรส และในสัดส่วนเท่ากันไม่ให้ความส าคัญกับการ
แต่งงาน อย่างไรก็ตามร้อยละ 48 ยังคงเห็นว่ารูปแบบชีวิตคู่ท่ีเหมาะสมควรมีการแต่งงานโดย “จดทะเบียนสมรส” 
แนวโน้มดังกล่าวเมื่อจ าแนกตามเพศและระดับการศึกษาแล้วพบว่าไม่แตกต่างกันมากนัก   
 
4. สถานภาพสมรสปัจจุบัน และความต้องการการแต่งงานมีครอบครัว มีลูก 

ตัวอย่างร้อยละ 56 สถานภาพโสดขณะท่ีร้อยละ 44 มีครอบครัวแล้ว  
4.1 กลุ่มสถานภาพโสด  
ส่วนใหญ่คือร้อยละ 82 ต้องการใช้ชีวิตคู่คือแต่งงาน หรือมีครอบครัว แต่กลุ่มดังกล่าวร้อยละ 18 ไม่

ต้องการมีลูก เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าเพศชายต้องการใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัวสูงกว่าเพศหญิง
เล็กน้อยคือร้อยละ 84 ต่อ 80 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มท่ีจบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีต้องการใช้
ชีวิตคู่ แต่งงาน และมีครอบครัวในสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มท่ีจบปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84 ต่อ 78 

กลุ่มท่ีไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ ให้เหตุผลท่ีมีน้ าหนักท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต 
น้ าหนักร้อยละ 35 รองลงมา ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีครอบครัว หรือมีลูก น้ าหนักร้อยละ 17 
และอันดับท่ีสามเท่ากัน 2 เหตุผลคือ มีอิสระเรื่องเพศสัมพันธ์ ไม่ต้องผูกมัดกับใคร ถูกใจใครก็อยู่ด้วยเป็นระยะๆ 
และชีวิตดี ลงตัว พอใจชีวิตปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปล่ียนแปลง น้ าหนักร้อยละ 9 

4.2 กลุ่มที่มีครอบครัว  
กลุ่มท่ีมีครอบครัว ร้อยละ 47 แต่งงานและจดทะเบียน รองลงมาร้อยละ 26 แต่งงานแต่ไม่จดทะเบียนสมรส

นอกจากนี้ร้อยละ 17 ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 2 ปี และพบว่าในกลุ่มท่ีมีครอบครัวส่วนใหญ่คือ   
ร้อยละ 71 มีลูก โดยพบว่า 

กลุ่มท่ีมีลูก เพียงร้อยละ 11 ท่ีเล้ียงดูลูกเองโดยไม่พึ่งพาคนอื่น ขณะท่ีประมาณ 1 ใน 4 คือร้อยละ 23 ต้อง
ให้ปู่ย่าตายาย เล้ียงโดยส่วนใหญ่ 

กลุ่มท่ีไม่มีลูก ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 ระบุว่าไม่ก าหนดปล่อยตามธรรมชาติ ขณะท่ีร้อยละ 14 ไม่ต้องการมีลูก  
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5. เหตุผลที่ไม่มีลูก  
เหตุผลท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุด 3 อันดับแรกในกลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้ว คือ 1) ให้ความส าคัญกับการท างาน

มากกว่า น้ าหนักร้อยละ 16 รองลงมา 2) มองว่าการมีลูกท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้น ฐานะการเงินไม่
พร้อม น้ าหนักร้อยละ 15 และ 3) ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต น้ าหนักร้อยละ 14  

กลุ่มท่ียังไม่มีครอบครัว พบเหตุผลส าคัญ 4 ประการ คือ 1) ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต น้ าหนักร้อยละ 
30 รองลงมา 2) ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีลูก น้ าหนักร้อยละ 17 อันดับท่ี 3) พอใจชีวิตปัจจุบัน 
ไม่ต้องการเปล่ียนแปลง น้ าหนักร้อยละ 14 และ 4) คิดว่าการมีลูกจะท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ฐานะการเงิน
ไม่พร้อม น้ าหนักร้อยละ 11 
 เพศชาย และหญิงท่ีไม่ต้องการมีลูก ให้เหตุผลไปทางเดียวกัน โดยเหตุผลท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรกคือ 1) ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต รองลงมา 2) ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีลูก 3) พอใจชีวิต
ปัจจุบัน ไม่ต้องการเปล่ียนแปลง 
 
6. การมีลูกกับความสมดุลในชีวิต การได้ท าตามเป้าหมายและความสุขในชีวิต 

กลุ่มท่ียังไม่มีลูก ประเมินว่าหากมีลูกจะท าให้โอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับชีวิตปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) เมื่อจ าแนกออกเป็นกลุ่มท่ีมีครอบครัว กับไม่มีครอบครัว
พบว่า กลุ่มท่ีมีครอบครัว ประเมินว่าหากมีลูกความสมดุลในชีวิต และความสุขโดยรวมในชีวิตจะเพิ่มขึ้น  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) ในทางตรงข้ามกลุ่มท่ียังไม่มีครอบครัวประเมินว่าโอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมายท่ี
ต้ังใจลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) 

กลุ่มท่ีมีลูกแล้ว ประเมินแตกต่างจากลุ่มท่ียังไม่มีลูก โดยพบว่า ชีวิตหลังจากท่ีมีลูก ความสมดุลในชีวิต 
และความสุขโดยรวมในชีวิตจะเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวพบว่าไม่
แตกต่างกันท้ังเพศชายและหญิง แต่แตกต่างกันเมื่อจ าแนกข้อมูลตามช่วงอายุ โดยกลุ่มท่ีอายุระหว่าง 26 - 38 ปี 
พบว่าค่าเฉล่ียท้ัง 3 ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) ขณะท่ีกลุ่มอายุ 18 - 25 ปี พบว่าความ
สมดุลในชีวิต และความสุขโดยรวมในชีวิตค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ (ท่ีระดับ .05) ในทางตรงข้ามโอกาสท่ี
จะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ พบว่าค่าเฉล่ียลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ .05) 

ภาพโดยรวมกลุ่มท่ีมีลูกส่วนใหญ่ ร้อยละ 89 เห็นว่าชีวิตท่ีมีลูกดีกว่าไม่มีลูก 
 
7. มาตรการส่งเสริมให้คนในสังคมมีลูก 

กลุ่มท่ีไม่มีลูก ร้อยละ 66 ทราบว่า “สภาวะการไม่มีลูกของคนไทยในปัจจุบัน ท่ีก าลังส่งผลต่อปัญหา
โครงสร้างประชากรในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวะการขาดแคลนแรงงาน” ซึ่งหากใช้ประเด็นนี้รณรงค์ให้
คนไทยมีลูก น่าจะมีส่วนช่วยให้คนไทยเปล่ียนแปลงความคิดไปสู่การมีลูกได้ระดับ “ปานกลาง” ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.95 
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เมื่อสอบถามถึงน้ าหนักของมาตรการ และแนวคิดต่างๆ ต่อการสร้างแรงจูงใจให้มีบุตร พบว่าท่ีมีน้ าหนัก
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย 

1) ภาครัฐให้เงินก้อนต้ังต้น เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตรเกิดใหม่ น้ าหนักร้อยละ 12   
2) มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเล้ียงดูบุตร) น้ าหนักร้อยละ 9   
3) การจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตร น้ าหนักร้อยละ 9  
นอกจากยังพบว่าปัจจัยส่วนตัว ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมีลูกมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ  
1) คู่สมรสต้องการมีลูก  
2) มีคนช่วยเล้ียงดูลูกท่ีไว้วางใจได้  
3) มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานใกล้บ้าน  

กลุ่มท่ีมีลูก พบว่ามาตรการท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีลูกเพิ่มได้มากท่ีสุด 3 อันดับ คือ  
1) ภาครัฐให้เงินก้อนต้ังต้น เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตรเกิดใหม่ น้ าหนักร้อยละ 12 
2) การจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตร น้ าหนักร้อยละ 10 
3) มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเล้ียงดูบุตร) น้ าหนักร้อยละ 9 

 
8. ผลกระทบจากการมีลูกและการปรับตัว 
 กลุ่มท่ีมีลูกร้อยละ 69 เป็นการมีลูกท่ีไม่ได้มีการวางแผน เพียงร้อยละ 31 ท่ีมีการวางแผน โดยกลุ่มท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีการวางแผนเรื่องการมีลูก มากกว่ากลุ่มท่ีจบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี
ชัดเจน ร้อยละ 48 ต่อ 26  

กลุ่มท่ีมีลูกเพียงร้อยละ 13 ท่ีต้องการมีลูกเพิ่มขึ้น เฉล่ีย 1 คน ขณะท่ีร้อยละ 41 ปล่อยตามธรรมชาติ 
กลุ่มท่ีมีลูกประเมินผลกระทบด้านดี ด้วยค่าเฉล่ียท่ีส่งกว่าผลกระทบท่ีเป็นปัญหา ผลดีท่ีพบว่ามีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) ท าให้รู้สึกถึงความอบอุ่น ไม่เหงา ค่าเฉล่ีย 4.28 2) รู้สึกถึงความเป็นครอบครัว
ท่ีสมบูรณ์ ค่าเฉล่ีย 4.25 และ 3) ท าให้ใช้ชีวิตระมัดระวังมากขึ้น รอบคอบข้ึน ค่าเฉล่ีย 4.15 

ส่วนผลกระทบด้านท่ีเป็นปัญหา 3 อันดับแรกประกอบด้วย 1) มีภาระด้านค่าใช้จ่ายมากขึ้น เงินไม่เหลือ
เก็บ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 2) ท าให้ชีวิตเหนื่อยขึ้นเนื่องจากมีภาระเพิ่ม มีเวลาพักผ่อนน้อยลง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.98 
และ 3) ท าให้เข้าสังคมและพบปะเพื่อนฝูงน้อยลง ค่าเฉล่ีย 2.96 

ด้านการปรับตัวภายหลังการมีลูก ร้อยละ 64 ไม่มีการปรับตัวใดๆ ส่วนกลุ่มปรับตัว พบว่า 3 อันดับแรก
ประกอบด้วย การวางแผนการใช้จ่าย และการประหยัด อดออม ร้อยละ 14 รองลงมา คือ การหารายได้เพิ่มจาก
การท างานมากขึ้น หรือท าอาชีพเสริม ร้อยละ 11 อันดับ 3 คือปรับเวลาในการด าเนินชีวิต แบ่งเวลาให้กับ
ครอบครัว และสังคม ร้อยละ 9 
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สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1. ผลกระทบจากอัตราเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลง 

1.1 ภาวะพึ่งพิงสูง อันเนื่องมาจากประชากรในวัยท างานลด ประกอบกับประชากรในวัยสูงอายุมีสัดส่วน
สูงขึ้น และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ียังสามารถเป็นก าลังในการเพิ่มผลผลิตได้ (productivity) โดยระดับของ
ปัญหาข้ึนอยู่กับคุณภาพของประชากรเป็นส าคัญ 

1.2 ผู้สูงอายุขาดคนดูแล กลายเป็นภาระของรัฐ เนื่องจากอนาคตผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะอยู่ตามล าพัง ไม่มี

ลูกหลานดูแล ท าให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตหลายด้าน ท้ังท่ีอยู่อาศัย เงินเล้ียงชีพ หรือแม้แต่ความสามารถใน

การดูแลตนเองในขณะเจ็บป่วย  

1.3 ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจ เมื่อประชากรมีขนาดเล็กลง อัตราการบริโภคย่อมมีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงไป ส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจหลายส่วน ท่ีเห็นได้ชัดคือ ธุรกิจการศึกษา 

 
2. แนวทางคิดการแก้ไขปัญหากระตุ้นการมีบุตร หรือควรหามาตรการอื่นทดแทน 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิดท่ีแตกต่างกันเป็น 2 แนวทาง  
2.1 แนวทางแรกเห็นว่า “การกระตุ้นการมีบุตรเพื่อเพิ่มจ านวนประชากร” ไม่ใช่ทางออก โดยให้

ความเห็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ประการแรก การเพิ่มผลผลิตโดยภาพรวมในอนาคตจะเปล่ียนแปลงจากการใช้แรงงานคนไปสู่การใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาทดแทน 
ประการท่ีสอง มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีบุตรจะไม่สัมฤทธิ์ผล และเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า  

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทัศนคติ และปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีเปล่ียนแปลงไป และความล้มเหลวมีตัวอย่างสะท้อนให้เห็น
ในหลายประเทศ 

ประการท่ีสาม ควรเน้นด้านการพัฒนาคน เนื่องการเพิ่มจ านวนประชากรไม่ใช่หลักประกัน ด้านการสร้าง
ผลผลิต 

2.2 แนวทางท่ีสอง เห็นว่าการเพิ่มจ านวนประชากรยังคงมีความจ าเป็น โดยให้ความเห็นสรุปได้ดังนี้ 
ประการแรก เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ 
ประการท่ีสอง การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีเงินลงทุน 

ดังนั้นกลุ่มธุรกิจท่ีเข้าไม่ถึง หรือเข้าถึงได้น้อยยังคงต้องใช้แรงงาน ท าให้เกิดปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว 
ประการท่ีสาม การมีลูกเป็นกระบวนการเชิงการหน้าท่ีในสังคมครอบครัว ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ 

สัมพันธภาพ รวมถึงการปรับตัวของคนท่ีอยู่ในช่วงวัยมีครอบครัว แต่ละช่วงเวลา และยังคงเป็นเหมือนการสร้าง
หลักประกันในช่วงปลายของการใช้ชีวิต  
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3. แนวทางการกระตุ้นการมีบุตร ในกลุ่มคนชั้นกลาง 
ความเห็นต่อมาตรการกระตุ้นการมีบุตรในกลุ่มชนช้ันกลาง สรุปได้ดังนี้ 
3.1 มาตรการด้านภาษี และการให้เงินสนับสนุนรายเดือนปัจจุบัน ไม่ใช่เงื่อนไขท่ีสามารถจูงใจกลุ่มชนช้ัน

กลางท่ียังไม่มีลูก แต่เป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาปัญหาในกลุ่มคนท่ีมีลูก โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายได้น้อย 
3.2 การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมท่ีครอบคลุมท้ังก่อนและหลังคลอด เพื่อเป็นการลดอุปสรรค ด้านความไม่

พร้อมต่างๆ ของการมีบุตรท่ีท าให้การมีลูกเป็นเรื่องล าบากยุ่งยาก เช่น 
- ลดค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ พร้อมให้สามารถฝากครรภ์และคลอดท่ีโรงพยาบาลใดก็ได้ 

โดยเฉพาะส าหรับคุณแม่ท่ีมีบุตรตอนอายุมาก ควรให้สิทธิพิเศษและดูแลมากขึ้นในการดูแลครรภ์ 

- รัฐบาลส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการท ากิ๊ฟท์ (Gift) ในกลุ่มท่ีมีบุตรยาก หรือช่วยให้มีบุตรด้วยวิธีอื่นใด

ก็ตาม ถือเป็นสิทธิประกันสุขภาพตามหลักประกันสังคม 

- ขยายวันลาคลอด 

- ให้สิทธิผู้ชายลาไปช่วยภรรยาเล้ียงลูกท่ีเพิ่งคลอด 

- สถานท่ีท างาน ควรมีการบริการรองรับการเล้ียงดูเด็ก เช่น มีห้องให้นมลูก มีห้องฝากเล้ียงเด็ก 
พร้อมกับมีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะด้านให้การดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก พร้อมกับพัฒนามาตรฐาน
ศูนย์ดูแลเด็ก (Day Care) ในประเทศไทยให้สูงขึ้น  

- การเข้างานเหล่ือมเวลา โดยให้ผู้หญิงท่ีมีลูกยังเล็กเข้างานช้ากว่าปกติครึ่งช่ัวโมง ส าหรับการดูแล
หรือไปส่งลูกยังสถานอนุบาล ถือเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษส าหรับผู้หญิงท่ีมีลูก 

อย่างไรก็ตามหลายมาตรการเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชน เจ้าของธุรกิจ ภาครัฐจ าเป็นต้องหา

มาตรการจูงใจ เพื่อสร้างความร่วมมือ 

3.3 ปรับเปล่ียนทัศนคติให้เห็นความส าคัญของการมีลูก (โดยบางประเด็นอาจสอดแทรกเข้าไปในระบบ

การเรียนการสอน) เช่น 

- ปรับเปล่ียนวิธีคิดของพ่อแม่ท่ีว่า “การมีลูก คือ วิบากกรรม” แต่เป็นการด ารงเผ่าพันธุ์ 
- ควรสนับสนุน Work-life balance โดยปรับเปล่ียนทัศนคติให้คนสร้างสมดุลและให้ความส าคัญ

ท้ังการท างานและชีวิตครอบครัว  
- การให้ความรู้เกี่ยวกับการมีครอบครัว ค่านิยมเรื่องความสมบูรณ์ของการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น  

รวมถึงบทบาทของครอบครัวที่มีต่อสังคม และต่อประเทศชาติ  
- ส่งเสริมให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกท้ังต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ 

และต่อโลก โดยให้ปลูกฝังให้เด็กมองว่า “การมีลูกเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของ
มนุษยชาติ” 
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3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เนื่องจากปัจจุบันความต้องการมีลูกของผู้หญิงไม่ได้มีมากเช่นในอดีต 

เพราะผู้หญิงเองต้องรับผิดชอบงานนอกบ้าน หากมีลูกแล้วอาจกระทบต่อหน้าท่ีการงานได้ จึงควรรณรงค์ส่งเสริม

ให้เห็นว่าภาระเหล่านี้เป็นหน้าท่ีร่วมกันของท้ังผู้ชาย ผู้หญิง โดยให้ผู้ชายเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบมากขึ้น 

3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้าน เนื่องจากคู่สมรสจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ต้องการให้ลูกเกิด
มาในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่มีคุณภาพ ซึ่งรวมไปถึงระบบการศึกษา 

3.6 การสร้างอาชีพท่ีกระจายไปทุกภูมิภาค เพื่อให้คนสามารถท างานในภูมิล าเนาของตัวเองได้ เมื่อคู่
สมรสอยู่ท่ีบ้านตัวเอง พร้อมท่ีจะอยู่กับลูก หรือเล้ียงลูกด้วยตัวเอง (อาจมีปู่ย่าตายายช่วยเล้ียง) ก็จะกระตุ้นความ
ต้องการท่ีจะมีลูกได้ 
 
4. การส่งเสริมการวางแผนในการเลี้ยงดูลูก เพื่อให้เติบโตมามีคุณภาพ 

4.1 ส่งเสริมให้มีการวางแผนเรื่องครอบครัว และการมีลูก โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความ
พร้อมในด้านการเงิน เวลา สุขภาพและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.2 มาตรการป้องกันการมีบุตรในวัยรุ่น ส่งเสริมให้มีบุตรเมื่อพร้อม ท้ังมิติของกฎหมายและการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจต่อสังคม 

4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โดยส านัก
อนามัยเจริญพันธุ์ หรือโครงการโรงเรียนครอบครัว ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้กับครอบครัวในรูปแบบต่างๆ เช่น
ครอบครัวใหม่ ครอบครัวที่มีลูกในช่วงวัยรุ่นเป็นต้น 

 
5 .กรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ ที่ควรน ามาถอดบทเรียน หรือประยุกต์ใช้กับกรณีประเทศไทย 

5.1 นโยบายกระตุ้นการเกิดโดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในยุโรปยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
เนื่องจากการมีบุตรเป็นเรื่องส่วนบุคคล และเกี่ยวข้องโดยตรงกับทัศนคติในการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5.2 ประเทศสิงค์โปร์ มีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรท่ีน่าสนใจหลายด้าน อาทิ  
-  ให้สวัสดิการสตรีต้ังครรภ์ สามารถลาคลอดได้ 4 เดือนโดยท่ีได้รับเงินเดือนท้ังรัฐและเอกชน  

- มาตรการทางภาษี กรณีมีลูกคนท่ีสอง สามารถลดหย่อนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า  

- การสนับสนุนค่าเล้ียงดูเด็ก 400 เหรียญต่อเด็กคนแรก เมื่อมีลูกคนท่ีสองเพิ่มให้เป็นสองเท่า 

- การสนับสนุนเงินให้แก่สถานเล้ียงเด็กท่ีดูแลเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมในพื้นท่ี  

- สนับสนุนให้มีศูนย์ดูแลเด็ก (Day Care) ในสถานท่ีท างาน  

- การให้สัญชาติสิงคโปร์แก่คนช้ันกลางท่ีมีคุณภาพจากประเทศอื่น เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีจบ

ปริญญาเอก เพื่อดึงคนท่ีมีคุณภาพเข้ามาเป็นบุคลากรของประเทศ 

- การรณรงค์ให้ประชาชน “มีลูกเพื่อความมั่นคงของประเทศ” 
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หลายมาตรการข้างต้น ประเทศไทยสามารถท าได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการรณรงค์ “มีลูก
เพื่อชาติ”  

5.3 เกาหลีใต้ ตัวอย่างนโยบายของเกาหลีใต้ท่ีน่าสนใจ  ได้แก่ 
- สตรีต้ังครรภ์ สามารถฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลใดก็ได้ และสามารถเลือกคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล

ใดก็ได้เช่นกัน โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 

- ให้สวัสดิการกับสตรีต้ังครรภ์ ให้สามารถลาคลอดได้ 4 เดือนโดยท่ีได้รับเงินเดือน ไม่ว่าจะท างาน

ในรัฐหรือเอกชน  

5.4 ญี่ปุ่น เป็นมาตรการท่ีเน้นด้านคุณภาพชีวิต ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีติดเตียง พร้อมกับส่งเสริม
การมีงานท าในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรน ามาปรับใช้กับประเทศไทย โดยสนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
บริษัทเอกชนรายใหญ่ๆ ให้มีการเปิดรับผู้สูงอายุมาท างานในหน้าท่ีท่ีสามารถท าได้ ส่วนภาครัฐก็อาจขยายอายุเกษียณ
ในบางต าแหน่ง นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านแรงงานแล้ว ยังช่วยลดภาระพึ่งพิงได้อีกด้วย  

5.5 ยุโรป บางประเทศในยุโรป ซึ่งเป็นรัฐสวัสดิการ ส่งเสริมสวัสดิการให้คนท างานสามารถมีลูกได้โดย     
ไม่กระทบต่อหน้าท่ีการงาน เช่น ให้สิทธิการลาคลอดท้ังพ่อและแม่ ท้ังก่อนคลอด (เพื่อเตรียมตัว) และหลังคลอด 
โดยเฉพาะแม่ บางประเทศให้สิทธิสามารถลาสะสมรวมกันได้นานถึง 1 ปี  

5.6 สหรัฐอเมริกา มีการรณรงค์การไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ผ่านการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน เพื่อ
ป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยท่ีไม่มีความพร้อม อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา รวมถึงการ
เล้ียงดูลูกท่ีไม่มีคุณภาพ 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
พื้นฐานครอบครัวของเจเนอเรชั่นวาย 
 ประเด็นน่าสนใจประการแรกคือ ตัวอย่างเจเนอเรช่ันวายถึงประมาณร้อยละ 30 เติบโตมาแบบไม่พร้อม
หน้าพ่อ แม่ ลูก ขณะท่ีแนวทางการสร้างครอบครัวของคนในเจเนอเรช่ันนี้ มีแนวโน้มลดความส าคัญของข้อผูกมัด
ทางกฎหมายและพิธีการ กล่าวคือประมาณร้อยละ 45 ไม่ให้ความส าคัญกับการจดทะเบียนสมรส ขณะท่ีร้อยละ 
27 ไม่ให้ความส าคัญกับการแต่งงาน ผลส ารวจยังพบว่าประมาณร้อยละ 70 ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อน จึงตัดสินใจ
แต่งงาน หรือใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน ซึ่งร้อยละ 80 ของตัวอย่างกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่เกิน 2 ปี 
 
ภาพรวมสถานการณ์ด้านประชากร 
 สถานการณ์ด้านประชากรปัจจุบัน จ าเป็นต้องพิจารณาท้ังมิติด้านปริมาณและคุณภาพ ด้านปริมาณจาก
ตัวอย่างเจเนอเรช้ันวายท่ีส ารวจ พบว่าร้อยละ 31.4 มีลูกแล้วโดยกลุ่มนี้มีส่วนใหญ่มีลูกจ านวน 1 ถึง 2 คน หรือ
เฉล่ีย 1.4 คน ส่วนกลุ่มท่ีเหลือ ร้อยละ 12.6 ยังไม่มีลูกแต่ต้ังใจจะมีลูก ร้อยละ 35.6 ไม่มีการวางแผนว่าจะมีลูก
หรือไม่ ปล่อยตามธรรมชาติ และประมาณ 1 ใน 5 คือร้อยละ 20.5 ต้ังใจไม่มีลูก (ตารางท่ี 78) 
  

ตารางที่ 78 ภาพรวมสถานการณ์ด้านการมีบุตร และความต้องการมีบุตร (n = 3,734) 
ล าดับ สถานการณ์ด้านการมีบุตร และความต้องการมีบุตร จ านวน ร้อยละ 

1 ปัจจุบันมีลูก 1,171 31.4 

2 ยังไม่มีลูก แต่ต้องการมีลูก 468 12.6 

3 ยังไม่มีลูก และไม่ต้องการมีลูก 767 20.5 

4 ยังไม่มีลูก ไม่ก าหนดว่าจะมีลูกหรือไม่ ปล่อยตามธรรมชาติ 1,328 35.5 

 รวม 3,734 100.0 

 
 มิติด้านคุณภาพพบว่า ตัวอย่างในกลุ่มเจเนอเรช่ันวายจ านวนมาก ยังขาดความตระหนักเรื่องการวางแผน
ในการมีลูก ท้ังนี้จากข้อมูลจากการส ารวจ กลุ่มท่ีโสดเกินครึ่งคือร้อยละ 58 ระบุว่าหากแต่งงานจะไม่วางแผนเรื่อง
การมีลูกแต่ปล่อยตามธรรมชาติ ท านองเดียวกันในกลุ่มผู้ท่ีมีลูกแล้วที่ส่วนใหญ่คือร้อยละ 66.8 ไม่ได้มีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้า  

การมีลูกโดยไม่วางแผนมีแนวโน้มส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิต ดังท่ีพบว่าร้อยละ 57.7 ยังคงจ าเป็นต้องพัก
อาศัยร่วมกับครอบครัวของสามีหรือภรรยา นอกจากนี้เพียงร้อยละ 10 ท่ีสามารถเล้ียงดูลูกด้วยตนเอง ขณะท่ีส่วน
ใหญ่กว่าร้อยละ 90 ยังต้องพึ่งพาใหผู้้อื่นโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ช่วยเล้ียงดู ซึ่งพฤติกรรมการพึ่งพาข้างต้นอาจส่งผล
กระทบต่อความใกล้ชิดระหว่างพ่อ แม่กับลูก รวมถึงคุณภาพในการเล้ียงดู ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของผู้บริหารจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ท่ีมองว่าปัญหาคนช้ันกลางไม่ต้องการมีลูก ส่วน
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หนึ่งมาจากความไม่พร้อมในเรื่องเวลาในการเล้ียงดู เพราะต้องออกไปท างานต่างถิ่น การมีลูกจะกลายเป็นปัญหา 
“ครอบครัวแหว่งกลาง” คือมีปู่ย่าตายายอยู่ร่วมกับหลาน โดยไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วย ผลท่ีตามมาคือ การเล้ียงดูท่ีไม่ได้
ส่งเสริมพัฒนาการท่ีดีเพียงพอหรือถูกหลักการ หรือบางกรณีถูกตามใจจนเกินไปจนกลายเป็นเด็กท่ีเอาแต่ใจ  

 
ทัศนคติเก่ียวกับการมีครอบครัวและการมีบุตร 
 ตัวอย่างเจเนอเรช่ันวายส่วนใหญ่คือร้อยละ 76 เห็นด้วยกับการมีครอบครัว แต่มีข้อสังเกตว่าประมาณ 1 
ใน 3 คือร้อยละ 34 เห็นว่าการมีครอบครัวส่งผลให้ต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง / ความเป็นส่วนตัวไป 
ขณะท่ีร้อยละ 26 ไม่แน่ใจในผลกระทบดังกล่าว  

ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตร แม้ภาพรวมจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับการมีครอบครัว แต่สัดส่วน
ผู้ท่ีเห็นด้วยลดลงจากร้อยละ 76 เหลือร้อยละ 65 ขณะท่ีบางส่วนยังมองว่า การมีลูกส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการ
ด าเนินชีวิตด้านต่างๆ โดย 

1) ร้อยละ 33.2 เห็นว่า การมีลูกเป็นการเพิ่มภาระในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น 

2) ร้อยละ 29.4 เห็นว่า การมีลูกท าให้สูญเสียเป้าหมายในชีวิตบางอย่างไป (ไม่สามารถท าส่ิงท่ีอยากท า) 

3) ร้อยละ 29.4 เห็นว่า การมีลูกท าให้ดูแลและใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 

4) ร้อยละ 25.9 เห็นว่า การมีลูกท าให้สูญเสียเวลาในการเข้าสังคม พบปะเพื่อนฝูงไป 

5) ร้อยละ 21.0 เห็นว่า การมีลูกเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้

น้อยลง) 

นอกจากนี้เมื่อให้ประเมินผลกระทบส าคัญจากการมีลูก 3 ด้านคือ ความสมดุลในชีวิต โอกาสได้ท าตาม
เป้าหมายท่ีต้ังใจ และความสุขโดยรวม พบว่า 

กลุ่มท่ียังไม่มีลูก มีการประเมินท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้ว และยังไม่มีครอบครัว โดย
กลุ่มยังไม่มีครอบครัวประเมินว่า หากมีลูกความสมดุลในชีวิต และความสุขไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม แต่โอกาสท่ี
จะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ท่ีระดับ 0.05) ส่วนกลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้วประเมิน
ในทิศทางตรงข้าม โดยมองว่าหลังจากมีลูกจะท าให้ความสมดุลในชีวิต และความสุขโดยรวมเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ี
โอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ผลส ารวจยังพบว่าผู้ชายมีการประเมินต่างจาก
เพศหญิง โดยมองว่าหลังมีลูกจะท าให้ชีวิตมีความสมดุลมากขึ้น แต่ก็มีผลให้โอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจ
ลดลง ขณะท่ีเพศหญิงประเมินว่า หากมีลูกจะท าให้โอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจลดลง ขณะท่ีด้านอื่นๆ 
ไม่เปล่ียนแปลง 

กลุ่มท่ีมีลูกแล้ว ประเมินในทิศทางเดียวกับกลุ่มท่ีมีครอบครัวแต่ยังไม่มีลูก คือการมีลูกท าให้ความสมดุล
ในชีวิต และความสุขโดยรวมเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีโอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม  
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เหตุผลที่ไม่ต้องการมีบุตร 
 การมีครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการมีลูก อย่างไรก็ตามผลการส ารวจพบว่า ตัวอย่างในกลุ่มเจเนอเรช่ัน
วายท่ีสถานะโสดถึงประมาณร้อยละ 18 ระบุว่าไม่ต้องการมีครอบครัว สัดส่วนดังกล่าวเมื่อจ าแนกตามเพศและ
ระดับการศึกษาพบว่า เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 20.5 และกลุ่มท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงร้อยละ 22.4  

ความต้องการอยู่ในสถานะโสดของคนกลุ่มนี้ น่าจะมีส่วนเช่ือมโยงกับทัศนคติท่ีว่า การมีครอบครัวส่งผล
ให้ต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง / ความเป็นส่วนตัว ดังท่ีกล่าวถึงแล้วข้างต้น เนื่องจากพบว่าเหตุผลท่ีมี
น้ าหนักมากท่ีสุด ท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีครอบครัว คือ ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการ
มีเวลาเป็นส่วนตัวร้อยละ 34.6 ท่ีน่าสนใจคือ เหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุดในทุกช่วงอายุ รายได้ 
ระดับการศึกษา อีกด้วย 

ด้านเหตุผลของการไม่มีลูก พิจารณาโดยจ าแนกเป็น 1) กลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้ว กับ 2) กลุ่มท่ียังไม่มี
ครอบครัว (แต่ต้องการมีครอบครัว) ซึ่งท้ัง 2 กลุ่มให้เหตุผลหลักในลักษณะเดียวกัน แต่มีการให้น้ าหนักท่ีแตกต่าง
กัน โดยกลุ่มท่ียังไม่มีครอบครัวให้เหตุผลส าคัญ 4 ประการ ซึ่งมีน้ าหนักต่อการตัดสินใจรวมถึงร้อยละ 72 
ประกอบด้วย 

1 ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการมีเวลาส่วนตัว น้ าหนักร้อยละ 30 
2 ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีลูก น้ าหนักร้อยละ 17 
3 พอใจชีวิตปัจจุบันอยู่แล้ว ไม่ต้องการเปล่ียนแปลง น้ าหนักร้อยละ 14 
4 ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้น ต้องท างานหนักขึ้น (ฐานะการเงินไม่พร้อม) น้ าหนักร้อยละ 11 

 ส่วนกลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้วน้ าหนักของเหตุผลท่ีมีต่อการตัดสินใจ กระจายไปยังเหตุผลท่ีหลากหลายกว่า
กลุ่มท่ีไม่มีครอบครัว โดยพบว่าเหตุผลส าคัญท่ีมีน้ าหนักกว่าด้านอื่นๆ มีอยู่ 3 ด้าน น้ าหนักความส าคัญรวมร้อยละ 
45 ประกอบด้วย 

1 ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีลูก น้ าหนักร้อยละ 16 
2 ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้น ต้องท างานหนักขึ้น (ฐานะการเงินไม่พร้อม) น้ าหนักร้อยละ 15 
3 ต้องการอิสระในการใช้ชีวิต เช่น การท างาน การเงิน และการมีเวลาส่วนตัว น้ าหนักร้อยละ 14 

  
แนวคิด มาตรการสร้างแรงจูงใจให้มีบุตร 
 การกระตุ้นให้กลุ่มเจเนอเรช่ันวายมีบุตร เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ รวม 20 ด้าน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย 1 ) สวัสดิการและสิทธิพิเศษ 2) การเงินและภาษี และ 3) มาตรการท่ีสนับสนุนด้านการเล้ียงดูและ
พัฒนาบุตร ซึ่งเป็นมาตรการในระยะยาว ผลการส ารวจพบประเด็นท่ีน่าสนใจว่า ตัวอย่างในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย   
(ท่ียังไม่มีลูก) ให้น้ าหนักในการสร้างแรงจูงใจกระจายไปหลายมาตรการ ไม่เน้นหนักมาตรการด้านใดเป็นพิเศษ 
หรืออีกนัยหนึ่ง เจเนอเรช่ันนี้มองว่าการจะตัดสินใจมีลูกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านประกอบกัน ซึ่งหากพิจารณา
โดยจ าแนกเป็น 3 กลุ่มมาตรการ พบว่า น้ าหนักของแรงจูงใจจะอยู่ท่ีมาตรการในกลุ่มสวัสดิการและสิทธิพิเศษมาก
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ท่ีสุด ร้อยละ 36.0 รองลงมา คือมาตรการด้านการเงินและภาษีร้อยละ 33.5 และมาตรการสนับสนุนด้านการเล้ียง
ดูและพัฒนาบุตรร้อยละ 28.3  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างกันในด้านต่างๆ ประกอบด้วย สถานะของการ       
มีครอบครัว เพศ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน และรายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน พบว่ามี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือ ให้น้ าหนักความส าคัญกระจายไปยังหลากหลายมาตรการ ไม่เน้นมาตรการใด 
มาตรการหนึ่งเป็นพิเศษ โดยมาตรการในกลุ่มสวัสดิการและสิทธิพิเศษมีน้ าหนักรวมกันมากท่ีสุด  รองลงมาคือ
มาตรการด้านการเงินและภาษี และอันดับท่ีสามมาตรการท่ีสนับสนุนด้านการเล้ียงดูและพัฒนาบุตรในระยะยาว 
อย่างไรก็ตามพบข้อสังเกตบางประการสรุปได้ดังนี้ 

• กลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้วว่าให้น้ าหนักมาตรการด้านการเงินและภาษีต่ ากว่ากลุ่มท่ียังไม่มีครอบครัว

ค่อนข้างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ต่อ 34.6 

•  กลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียส่วนบุคคลต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทด้วยว่าให้น้ าหนักกับมาตรการ

สนับสนุนด้านการเล้ียงดูและพัฒนาบุตรในระยะยาว มากกว่ามาตรการในกลุ่มสวัสดิการและสิทธิ

พิเศษ และมาตรการด้านการเงินและภาษี 

• กลุ่มท่ียังไม่มีบุตร แต่ต้องการมีบุตร ให้น้ าหนักกับมาตรการในกลุ่มสวัสดิการและสิทธิพิเศษมากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือมาตรการในกลุ่มการเงินและภาษีร้อยละ 35.9 และมาตรการด้าน

การสนับสนุนด้านการเล้ียงดูและพัฒนาบุตรในระยะยาวร้อยละ 24.8 

ภาพโดยรวมของมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการมีบุตร จ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่กันไปในหลาย
มาตรการ จึงจะมีน้ าหนักมากเพียงพอในการกระตุ้นให้กลุ่มเจเนอเรช่ันวายสนใจมีบุตร อย่างไรก็ตามมาตรการ
ส าคัญท่ีพบว่ามีน้ าหนักมากจูงใจท่ีสุดในเกือบทุก คือ การสนับสนุนเงินก้อนต้ังต้นเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่าย       
ในการเล้ียงดูบุตรเกิดใหม่ น้ าหนักในการจูงใจประมาณร้อยละ 10 ถึง 12  

นอกจากมาตรการสนับสนุนท้ัง 3 กลุ่ม ท่ีกล่าวถึง การตัดสินใจมีลูกยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 
รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวอีกด้วย โดยปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจมีลูกมีอยู่รวม 4 ปัจจัย
ประกอบด้วย 

1 ความต้องการของคู่สมรส 
2 มีคนช่วยเล้ียงดูท่ีไว้ใจได้ 
3 มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานใกล้บ้น 
4 สามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไม่ต้องเดินทาง) 
ผลการส ารวจพบว่าปัจจัยท้ัง 4 ด้านมีน้ าหนักต่อการตัดสินใจค่อนข้างมากท้ังในกลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้ว

และยังไม่มีครอบครัว แต่มีการให้น้ าหนักท่ีแตกต่างกันโดยในกลุ่มท่ีมีครอบครัวแล้วจะให้น้ าหนักกับความต้องการ
ของคู่สมรสสูงกว่า 3 ปัจจัยท่ีเหลือค่อนข้างชัดเจน ส่วนกลุ่มท่ียังไม่มีครอบครัวจะให้น้ าหนักกระจายไปในปัจจัย
ต่างๆ ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน 
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หากพิจารณาในกลุ่มท่ียังไม่มีลูก แต่ต้องการจะมี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีน่าจะสร้างแรงจูงใจได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆ 
พบทิศทางท่ีไม่แตกต่างกันว่า ปัจจัยส าคัญท่ีมีน้ าหนักต่อการตัดสินใจมีลูกเกี่ยวข้องกับ 4 ปัจจัยข้างต้นเช่นกัน โดย
ปัจจัยท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุดคือ ความต้องการของคู่สมรสคิดเป็นร้อยละ 28.5 

ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจอีกประการคือ เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะพบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้
สูงท้ังรายได้ส่วนบุคคล และครอบครัว รวมถึงกลุ่มท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะให้น้ าหนักกับ การมีคน
ช่วยเล้ียงดูลูกท่ีไว้วางใจได้มากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ ากว่า และจบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี
จะให้น้ าหนักกับความต้องการของคู่สมรสมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การก าหนดนโยบายด้านประชากรจ าเป็นต้องพิจารณาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งหมายถึงนโยบายท่ี
ออกมาต้องมุ่งส่งเสริมให้ประชากรมีบุตร และต้องเป็นการมีบุตรอย่างมีคุณภาพควบคู่กันไป ท้ังนี้นอกจากปัญหาท่ี
ต้องกระตุ้นให้ประชากรมีบุตรแล้ว ผลการส ารวจพบข้อสังเกตท่ีน่าสนใจว่า กลุ่มเจเนอเรช่ันวายจ านวนไม่น้อย    
ยังขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนเรื่องการมีบุตร อันอาจส่งผลต่อแนวโน้มคุณภาพในการเล้ียง
ดูและพัฒนาเด็ก 

ส่วนประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีหรือไม่มีบุตร พบว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยส าคัญอย่างน้ อย 3 
ประการ คือ 

1) ทัศนคติของการใช้ชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับการมีบุตร 

2) ความพร้อมในการมีบุตร ครอบคลุมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม 

3) ปัจจัยแวดล้อมส่วนบุคคลต่าง ๆ 

ท้ัง 3 ปัจจัยส่งผลกระทบต่อตัวอย่างกลุ่มประชากรในเจเนอเรช่ันวายแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพด้านการการสมรส หรือระดับการศึกษา อย่างไรก็ตามผลการส ารวจพบข้อสังเกต    
เชิงบวกมากกว่าลบส าหรับทัศนคติและการประเมินปัจจัยส าคัญของชีวิตหากมีบุตร คณะผู้วิจัยจึงต้ังเป็นข้อสังเกต
ว่าการช่วยลดทอนปัญหาหรือข้อจ ากัดบางส่วน น่าจะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมโอกาสการมีบุตรของคนในเจเนอเรช่ันนี้
ได้  

อย่างไรก็ตามเนื่องจากความแตกต่างของบริบททางสังคม ท าให้พบว่ามาตรการหรือนโยบายท่ีจะมีส่วน
ช่วยลดทอนและกระตุ้นการมีบุตร ถูกให้น้ าหนักในลักษณะกระจายไปหลากหลายมาตรการ ไม่มีมาตรการใดท่ีมี
น้ าหนักมากเป็นพิเศษ ท้ังนี้มาตรการส าคัญท่ีควรน ามาพิจารณาประกอบด้วย 
 

1. การให้ความรู้และทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการมีบุตร หมายถึง การรู้จักประเมิน วางแผนครอบครัว
และมีบุตรในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งการเตรียมความพร้อมท่ีดีส่งผลโดยตรงให้ปัญหา หรือข้อจ ากัดหลายประการ
ลดน้อยลง ส่งผลดีต่อการดูแลและพัฒนาให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และการให้ความรู้ดังกล่าวหมายความ
รวมถึง การปรับปรุงทัศนคติบางอย่าง เช่น การมีลูกท าให้ไม่สามารถท าตามเป้าหมายชีวิตท่ีต้ังไว้ ท าให้ความสมดุล
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ในชีวิต หรือความสุขในชีวิตลดลง เนื่องจากในความเป็นจริงส่ิงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการวางแผน และการเตรียม
ความพร้อม ซึ่งผลส ารวจเองสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงว่า การมีลูกไม่ได้เงื่อนไขท่ีลดทอนให้ส่ิงเหล่านี้ลดลง ในทาง
ตรงข้ามกลับเป็นการเติมเต็มชีวิตครอบครัว ท้ังด้านความสมดุล และความสุขในชีวิต 

2. มาตรการทางกฎหมาย และภาษี ท่ีลดทอนปัญหาให้กับผู้มีบุตร ประกอบด้วย 
 2.1 มาตรการลดหย่อนด้านภาษี (ค่าเล้ียงดูบุตร) รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ค่าฝากครรภ์ 

คลอดบุตรมาลดหย่อนภาษี เพื่อยังเป็นนโยบายท่ีควรพิจารณาส่งเสริม เนื่องจากพบว่าเป็นนโยบายท่ีมีน้ าหนักจูง
ใจท้ังในกลุ่มท่ียังไม่มีลูก และกลุ่มท่ีมีลูกแล้วให้มีลูกเพิ่ม 

 2.2 พิจารณาขยายวันลาคลอดจากเดิม รวมถึงการปรับปรุงระบบการจ่ายเงินทดแทนเมื่อลา
คลอด ท้ังด้านระยะเวลาและจ านวนเงินทดแทนท่ีได้รับ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาใหม่ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ท่ีก าหนดให้ได้ผลประโยชน์ด้านการเงิน อย่างน้อยสองในสามของรายได้ก่อนลาคลอด หรือประกัน 
รายได้ขั้นต่ าเป็นเวลา 14 สัปดาห์ 
  2.3 ปรับเพิ่มวันลาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สิทธิกับแม่ และพ่อได้มีโอกาสดูแลลูก โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับระบบการลาแบบปกติ ท้ังนี้อาจมีการก าหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะ เช่น ให้สิทธิเฉพาะถึงลูกเข้าโรงเรียน หรือ
ก าหนดช่วงอายุ เป็นต้น 

3. จัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเล้ียงดูบุตร ซึ่งกองทุนดังกล่าวถือได้ว่าเป็น
การเสริมแรงท้ังกลุ่มท่ีท างานในระบบลูกจ้าง (มนุษย์เงินเดือน) และกลุ่มท่ีท างานนอกระบบลูกจ้าง ซึ่งข้อมูลจาก
ผลการส ารวจเองก็พบว่า เป็นมาตรการท่ีมีน้ าหนักสร้างแรงจูงใจให้มีบุตรได้ในอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตามการ
ออกแบบกองทุนควรผ่านกระบวนการพิจารณาท่ีรอบคอบ รัดกุม โดยการมีส่วนร่วมของมีผู้ส่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ 
เพื่อสามารถก าหนดเป้าประสงค์ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และมีความมั่นคงในระยะยาว โดยเงื่อนไขหลักท่ีควรค านึงถึงก็คือ การเป็นกองทุนท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กในด้านต่าง นอกจากนี้ยังควรมีระบบในการควบคุมหรือติดตาม เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเงินดังกล่าวถูกน าไปใช้
อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

4. เงินก้อนต้ังต้นเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงดูบุตรเกิดใหม่ ซึ่งมาตรการนี้พบว่าสามารถ
สร้างแรงจูงใจมากท่ีสุดท้ังในกลุ่มท่ียังไม่มีบุตร และกลุ่มท่ีมีบุตรแล้วให้มีบุตรเพิ่มขึ้น 

5. ปัญหาไม่สามารถเล้ียงดูบุตร อาจพิจารณาด าเนินการใน 3 แนวทางควบคู่กันไปประกอบด้วย 
    4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้ังภาครัฐและเอกชน มีมีศูนย์ดูแลเด็ก (Day Care) ในสถานท่ีท างาน 

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางรับส่ง อีกท้ังลดทอนปัญหาความไม่มั่นใจจากการน า
บุตรไปฝากเล้ียงยังศูนย์ดูแลเด็ก โดยอาจเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐเอง และขยายไปสู่ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่และบุคลากรจ านวนมาก โดยอาจใช้มาตรการจูงใจทางภาษี หรือสิทฺธิพิเศษอื่นๆ  

4.2 สนับสนุนบริการด้านศูนย์บริการเด็กเล็ก หรือเงินชดเชยเพื่อเล้ียงดูบุตร ส าหรับครอบครัวท่ี
ไม่มีคนช่วยเล้ียงดูลูกท่ีบ้าน เช่น ปู่ยา่ ตายาย หรือต้องการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลเด็ก การใช้บริการศูนย์ดูแลเด็ก
เล็กท่ีไว้ใจได้ อยู่ใกล้บ้านหรือท่ีท างานจะเป็นมาตรการท่ีส าคัญท่ีช่วยเหลือพ่อแม่ได้ โดยศูนย์ดูแลเด็กเล็กนอกจาก
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ความสะอาดและความปลอดภัยแล้ว ควรต้องมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วย ในกรณีต้องไปใช้
บริการของเอกชน รัฐควรมีมาตรการทางการเงินเพื่อชดเชย มาตรการนี้จะช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัว
ลงได้ (มนสิการ,2559) 

4.3 สร้างกลไกควบคุมบริการเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเล็ก เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน ลด
ปัญหาความกังวลใจของพ่อ แม่ลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดต้ังศูนย์ หรือการจด
ทะเบียนให้บริการเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก รวมถึงมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

5. สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาคเอกชนในการสร้างความยืดหยุ่นในการท างานส าหรับแม่/พ่อท่ีมีลูกโดย
อาจให้แรงจูงใจทางภาษีให้กับองค์กรท่ีมีนโยบาย family-friendly โดยรูปแบบการสร้างความยืดหยุ่นควรมี
รูปแบบท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน ประเภทของงานท่ีท า และประเภทขององค์กร 
โดยการท างานแบบยืดหยุ่นเป็นความตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างท่ีจะหารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ
ได้ประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย เช่น การให้แม่หรือพ่อท่ีมีลูกอายุต่ ากว่า 5 ปี (ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล) สามารถ
ขอท างานแบบยืดหยุ่นเวลาได้ การจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กในท่ีท างาน หรือการสนับสนุนให้พนักงานได้ท างานใน
ภูมิล าเนาของตนเอง เพื่อให้ได้ใกล้ชิดปู่ย่าตายายผู้เป็นตัวช่วยส าคัญ โดยรัฐควรมีมาตรการจูงใจทางภาษี หรือ การ
ให้รางวัลกับองค์กรท่ีมีนโยบาย family-friendly เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่าง (มนสิการ,2559) 

 6. เร่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการมีลูกอย่างมีคุณภาพ เพื่อลดทอนปัญหาการมี
ลูกในวัยรุ่น หรือมีลูกในสภาวะท่ีไม่พร้อม โดย 

6.1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการจัดท าส่ือเผยแพร่ท่ีเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการมีบุตร ว่าควรต้องมีการวางแผนอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร มีข้อมูล องค์
ความรู้ส าคัญๆ อะไรบ้างท่ีคู่สมรสควรทราบ รวมถึงหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชนท่ีสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า 
ท้ังนี้การเผยแพร่ดังกล่าวจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้ังในระดับภาพรวมทั่วประเทศ ไปจนถึงระดับชุมชน  

6.2 พิจารณาขยายผลโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้กว้างขวางขึ้น อาทิ โครงการลูกเกิดรอด
แม่ปลอดภัย ของส านักอนามัยเจริญพันธุ์ หรือโครงการโรงเรียนครอบครัว ท่ีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เป็นผู้ด าเนินการ โดยอาจขยายผลผ่านทางความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรในพื้นท่ี หรือรูปของการบูรณาการ
งานของหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีร่วมกัน เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ท่ีกระจายท่ัวประเทศ เพื่อขยายระดับการรับรู้ในวงกว้าง รวมถึงพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวกขึ้น  

6.3 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความส าคัญของครอบครัว 
การมีบุตร รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการมีครอบครัว และการมีลูก 

6.4 การส่ือสารโดยตรงกับเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะท่ีพบว่ามีอัตราการเจริญพันธุ์ที่สูง แต่
ยังเป็นสภาวะของการตั้งครรภ์ท่ีไม่มีคุณภาพ เช่นกลุ่มประชาชนบนที่สูง กลุ่มมุสลิมภาคใต้ในพื้นท่ีห่างไกล รวมถึง
กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศ 
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6.5 การสร้างเสริมทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการมีลูก เช่น การมีลูกท าให้ไม่สามารถท าตาม
เป้าหมายชีวิตท่ีต้ังไว้ ท าให้ความสมดุลในชีวิต หรือความสุขในชีวิตลดลง เนื่องจากในความเป็นจริงส่ิงเหล่านี้
เกี่ยวข้องกับการวางแผน และการเตรียมความพร้อม ซึ่งผลส ารวจเองสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงว่า การมีลูกไม่ได้
เงื่อนไขท่ีลดทอนให้ส่ิงเหล่านี้ลดลง ในทางตรงข้ามกลับเป็นการเติมเต็มชีวิตครอบครัว ท้ังด้านความสมดุล และ
ความสุขในชีวิต 

7. ผลักดันนโยบาย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ท่ีต้ังครรภ์ในกลุ่มท่ียังไม่มีพร้อม เพื่อสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้ รวมถึงเด็กท่ีเกิดมาสามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพท่ีเหมาะสม 
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สรุปรายละเอียดการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
1 ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา 
อาจารย์และนักวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
1) ปัจจุบันแนวโน้มอัตราเจริญพันธุร์วมมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มเจนวาย แต่งงานช้า  
    ไม่ค่อยมีลูก มีลูกช้า นอกจากผลกระทบด้านแรงงานแล้ว มีผลกระทบอะไรอีกบ้าง 
  หากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุประชากรหลัก ๆ จะกระทบต่อ ‘เศรษฐกิจ’ โดยจะส่งผลให้
รูปแบบการจับจ่ายใช้สอยจะเปล่ียนแปลงไป เพราะฉะนั้นลักษณะของเศรษฐกิจจะมีการเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้เป็น
ผลพวงจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ในกลุ่มอายุต่าง ๆ สัดส่วนของวัยท างานและวัยพึ่งพิงส่งผล
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากคนในแต่ละช่วงวัยมีบาททางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน วัยท างานเป็นวัยท่ีมี
บทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ส่วนวัยเด็กเป็นวัยท่ีก าลังสะสมทุนมนุษย์เพื่อท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับ
สังคมในอนาคต   
  ในทางประชากรศาสตร์มีการพูดถึงการปันผลทางประชากร (Demographic Dividend) ซึ่งในหลาย
ประเทศท่ีมีการเกิดน้อยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งท่ีจะได้ประโยชน์จากการเกิดน้อย ในช่วงแรกท่ีคนเกิดน้อยส่งผลให้อัตรา
การพึ่งพิงลดลง ท าให้ผู้หญิงมีเวลา และโอกาสในการออกไปท างานมากขึ้น  อย่างในประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และ
ไต้หวัน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้เกิด Economic Miracle ท าให้ขนาดของวัยแรงงานมาก แต่
หลังเมื่อเข้าสู่ช่วงการปันผลทางประชากรระลอกท่ี 2 (Second Demographic Dividend) ช่วงนี้จะเป็นช่วงท่ีคน
เกิดน้อยลง และเริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้น การจะได้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงทางประชากรหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลักคือ ‘คุณภาพของประชากร’ ในประเทศท่ีรวยแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เนื่องจากผู้สูงอายุ
มีเงิน มีการสะสมทุน ท าให้ประเทศสามารถน าเงินท่ีประชาชนออมไปลงทุน รวมถึงสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาช่วย 
ดังนั้นประเทศท่ีพัฒนาแล้วไม่จ าเป็นต้องมีคนเยอะ ซึ่งจุดนี้ต่างจากประเทศเราเนื่องจากประเทศเราผู้สูงอายุไม่ได้มี
เงินสะสมมากพอ และเมื่อเทียบกับประเทศท่ีรวยเรามีการสะสมทุนค่อนข้างน้อยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีค่อนข้าง
น่าเป็นห่วง   

นอกจากจะส่งผลต่อเศรษฐกิจยังส่งผลต่อ ‘สังคม’ และ ‘วัฒนธรรม’ การท่ีเด็กเกิดน้อยลงส่งผลให้
สังคมให้ความส าคัญ และหันมาลงทุนกับเด็กมากขึ้น ในทางกลับกันทัศนคติของคนท่ีมีต่อผู้สูงอายุยังต้องลุ้นว่าจะ
ไปในทิศทางใด กระแสหนึ่งพยายามสร้างให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีคุณค่า และสามารถสร้างประโยชน์ได้ แต่ในอีกด้าน
หนึ่งคือ มองผู้สูงอายุเป็นภาระในบางสังคมผู้สูงอายุถูกเรียกว่าเป็น ‘ภาระทางเศรษฐกิจ (Economic Burden) ’  
เพราะไม่ได้ก่อให้เกิด productivity ตัวอย่างเช่น ในสังคมเกาหลีผู้สูงอายุถูกมองในทางลบ คนรุ่นใหม่จึงไม่ค่อย
ดูแลผู้สูงอายุท าให้ในประเทศมีผู้สูงอายุยากจน และเป็น homeless จ านวนมาก  
 

2) คิดว่าแนวโน้มข้างหน้าจะลดลงอีก สถานการณ์เช่นนี้ มีความจ าเป็นต้องกระตุ้นสังคมให้มีลูก หรือควรมอง 

   มาตรการอื่น ทดแทน 
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  ไม่เห็นด้วยกับมาตรการท่ีสนับสนุนให้คนมีลูกเพื่อชาติ โดยส่วนตัวคิดว่า ควรท่ีจะดูว่าการท่ีคนเจน
วายไม่อยากมีลูก หรือมีลูกน้อยลง เป็นเพราะไม่อยากมีลูก ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของทัศนคติ ค่านิยม หรือ
เป็นเพราะบริบทของสังคมท่ีเป็นอุปสรรค คนรุ่นใหม่มักมีเป้าหมายในชีวิตท่ีนอกเหนือจากการมีลูก เช่น อยาก
เท่ียวรอบโลก อยากมีธุรกิจ แต่ถ้าการมีลูกท าให้เขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ ในชีวิตได้ก็อาจจะเล่ือนการมี
ลูกออกไปก่อน ซึ่งบ่อยครั้งกว่าจะบรรลุเป้าหมายก็อายุมากแล้ว 
  การเพิ่มอัตราการเกิดเป็นเรื่องยาก เพราะปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงเรื่อย ๆ ส่ิงท่ีควรท าคือ การ
ชะลอหรือรักษาระดับอัตราการเกิดให้อยู่ในระดับนี้ไม่ให้ลดลงเร็วเกินไป เพราะผลกระทบต่าง ๆ ไม่ได้เกิดจากการ
ท่ีคนเกิดน้อยลง แต่เป็นเพราะการเกิดน้อยท่ีลดลงอย่างรวดเร็ว หากค่อย ๆ ลดลงทีละช้า ๆ สังคมก็ปรับตัวทัน ซึ่ง
การท่ีจะชะลอการลดลงได้นั้นต้องย้อนกลับไปดูท่ีทัศนคติ คือ ถ้าคนมีทัศนคติท่ีเปล่ียนไป ไม่อยากมีไม่ต้องไปบังคับ
แต่ให้โฟกัสท่ีกลุ่มคนท่ีต้ังใจว่าจะมีลูก และจากงาน survey ท่ีผ่านมาพบว่า คนปัจจุบันส่วนใหญ่ต้ังใจมีลูก 2 คน 
ซึ่งเป็นเช่นนี้มาตลอดหลาย 10 ปี ท้ังนี้เป็นผลจากการรณรงค์ให้ครอบครัวมีลูกแค่ 2 คน ในอดีต ถึงแม้ว่าจ านวน
บุตรในอุดมคติจะอยู่ท่ี 2 คน แต่ในความเป็นจริงมักไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นส่ิงท่ีควรท าส าหรับคนท่ีอยากมีลูกคือ ต้อง
ดูว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อการมีลูก เช่น ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เนื่องจากไม่สามารถท่ีจะท างานไป
พร้อม ๆ กับการใช้ชีวิต และสร้างครอบครัวได้ ท าให้จ าเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง   
  การมีลูกส่งผลต่อการท างานของผู้หญิง นอกจากจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงยังท าให้
ทัศนคติของคนรอบข้าง รวมถึงเจ้านายเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากการมีลูกอาจท าให้ต้องกลับบ้านเร็วขึ้นหรือลางาน
มากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในระยะยาว นอกจากนี้การมีลูกอาจท าให้ผู้หญิงไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มท่ี 
บางคนต้องยอมเปล่ียนงานเพื่อมาท างานใกล้บ้าน หรืออาจต้องลาออกจากงานเพื่อมาเล้ียงลูก ซึ่งเมื่อลาออก
มาแล้วการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานท าได้ยาก   
 
3) ปัจจุบันภาครัฐ มีมาตรการกระตุ้นหลายประการ เพราะปัญหาส าคัญอาจอยู่ท่ีกลุ่มชนช้ันกลางท่ีไม่มีลูก อะไรคือส่ิง   
    ท่ีคิดว่า ช่วยกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ต้องการมีลูก 
  มาตรการลดหย่อนภาษีไม่สามารถจูงใจให้คนตัดสินใจมีลูกได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มชนชั้นกลางขึ้นไป 
เนื่องจากกลุ่มนี้มักไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน การได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาท ไม่สามารถช่วยกระตุ้นให้เขา
ตัดสินใจมีบุตรได้  
  หากต้องการกระตุ้นให้คนมีลูกควรก าจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่ท าให้การมีลูกเป็นเร่ืองยุ่งยาก และมาตรการ
ท่ีคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดคือ ‘การขยายวันลาคลอด’ เนื่องจากระยะเวลา 3 เดือนไม่เพียงพอ โดยเสนอให้ขยายวัน
ลาคลอดเป็น 6 เดือน ซึ่งอยู่ในระดับท่ีเป็นไปได้ส าหรับประเทศไทย และนับว่าคุ้มค่ากับการสร้างคนท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะในตอนนี้ท่ีคนเกิดน้อยลงคุณภาพของคนจึงเป็นเรื่องส าคัญ แต่ท้ังนี้หากมีการลาคลอดได้ถึง 6 เดือน ก็จะ
กระทบต่อผู้ประกอบการตรงนี้รัฐบาลเองต้องมีมาตรการชดเชยให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้หากมีมาตรการให้สามี
ลาคลอดเพื่อช่วยภรรยาเล้ียงลูกได้ด้วยก็นับว่ามีประโยชน์   
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4) หากพูดถึงปัญหาโครงสร้างทางประชากรในอนาคต อาจเกี่ยวพันกับประเด็นการเล้ียงลูกท่ีขาดคุณภาพ มองเรื่อง
นี้ยังไง ควรมีมาตรการส่งเสริมให้คิด วางแผน ในการเล้ียงดูลูกอย่างไรบ้าง เพื่อให้เติบโตมามีคุณภาพ 

อุปสรรคส าคัญท่ีท าให้คนชนช้ันกลางไปถึงค่อนข้างสูงซึ่งเป็นคนท่ีมีศักยภาพในการเล้ียงลูกแต่ไม่มีลูก 
คือ การไม่สามารถสร้างสมดุลในชีวิตและการท างานไปพร้อม ๆ กันได้ คนกลุ่มนี้คือ คนท่ีมีรายได้ค่อนข้างดีใน
ระดับหนึ่ง แต่ท่ีไม่มีลูกเพราะกลัวกระทบการท างานกลัวเสียรายได้ เพราะฉะนั้นการออกนโยบายให้ลาคลอดได้
มากขึ้นก็อาจช่วยเรื่องคุณภาพของเด็กได้ อย่างน้อยในช่วง 6 เดือนแรกท่ีให้เด็กได้ทานนมแม่ ซึ่งก็มีงานวิจัย
สนับสนุนว่าการท่ีเด็กได้รับนมแม่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็ก โดยส่วนตัวคิดว่าการเล้ียงเด็กให้มีคุณภาพต้องมี ‘เงิน’ 
และ ‘เวลา’ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ ‘การศึกษา’ ในยุคศตวรรษท่ี 21 ทักษะท่ีคนต้องการไม่เหมือนด่ังเช่นในอดีต 
แต่ในระบบการศึกษายังคงสอนคนแบบเดิม ไม่ได้มีการสอนทักษะท่ีส าคัญอย่าง Creativity และ Critical 
Thinking ซึ่งจริง ๆ เป็นเรื่องส าคัญหากอยากได้คนท่ีมีคุณภาพ 
 
2 ศ.นพ.สุรศักด์ิ  ฐานีพานิชกุล 
อาจารย์และนักวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
1) ปัจจุบันแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลง ท่านมีมุมมองอย่างไร และหน่วยงานของท่านมีบทบาทต่อ
ปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ด าเนินงานการวางแผนครอบครัวมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2513  
ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงท่ีอัตราการเกิดสูง และจากการท่ีอัตราการเกิดสูงท าให้บ้านเราต้องการคุมก าเนิด เนื่องจาก
เล็งเห็นว่าการมีประชากรมากท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงเกิดโครงการวางแผนครอบครัว
แห่งชาติขึ้น โดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีด าเนินการสนับสนุน  
การคุมก าเนิดท่ีดีส่งผลให้จ านวนประชากรลดลง  จนกระท่ังเมื่อ 10-15 ปีท่ีผ่านมา อัตราการเกิดลดลงจากเดิม 
ท่ีมีเด็กเกิดปีละ 1-1.2 ล้านคน เหลือเพียงปีละประมาณ 6-7 แสนคน ในขณะเดียวกันกลับพบว่าผู้สูงอายุมีจ านวน
มากขึ้น 

การท่ีฐานพีระมิดประชากรแคบลงท าให้ประชากรวัยแรงงานลดลง ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม
เท่านั้นยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการท่ีภาระพึ่งพิงมากขึ้น การด าเนินโครงการวางแผนครอบครัวเป็นผลให้
วัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไป จากเดิมคนแต่งงาน เร็ว แต่หลังจากท่ีมีการสนับสนุนการวางแผนครอบครัว  
มีการคุมก าเนิด ท าให้การคุมก าเนิดเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิต รวมถึงส่งผลให้การแต่งงานถูกยืดออกไป การแต่งงานท่ีช้า
ลงท าให้คนมีลูกช้าลง และมีจ านวนบุตรน้อยลง ทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ มองว่า “การมีลูก
ช้าก็ดี มีลูกน้อยก็ดี แต่ต้องมีคุณภาพ จะมีปริมาณเยอะไปท าไมถ้าไม่มีคุณภาพ  ดังนั้นจะมีกี่คนก็ได้แต่ขอให้มี
คุณภาพ”  

ส าหรับบทบาทของสมาคมฯต่อเรื่องนี้ คือ การให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการวางแผนครอบครัว 
โดยค าให้ค าแนะน าว่าควรแต่งงานเมื่อไร ควรมีลูกกี่คนถึงจะเหมาะสมกับครอบครัว แล้วจะท าอย่างไรเพื่อท่ีจะให้
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เด็กท่ีเกิดมามีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็พยายามท่ีจะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุด้วย โดยดูว่าท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ดี และสามารถท างาน หรือ ประกอบกิจการได้ แทนท่ีจะเกษียณอายุ  
 
2) คิดว่าแนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบอะไรบ้าง คิดว่าจ าเป็นต้องกระตุ้นสังคมให้มีลูก หรือควรมองมาตรการอื่น
ทดแทน อย่างไร 
  การท่ีเด็กเกิดน้อยลงส่งผลให้เกิดการขาดแรงงาน ในอดีตเคยเช่ือกันว่าหากขาดแรงงานจะส่งผลให้
ประเทศไม่พัฒนา แต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ปัจจุบัน AI และหุ่นยนต์สามารถท างาน
แทนคนได้ เห็นได้จากในภาคธุรกิจธนาคารท่ีปัจจุบันมีหลายสาขาได้ปิดตัวลง ซึ่งคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า 
จะมีปลดพนักงานออกครึ่งหนึ่ง หรือแม้แต่ในวงการการแพทย์ก็ได้มีการน า AI มาช่วยในการวินิจฉัยโรค ดังนั้น
“โลกในอนาคตคนไม่ใช่ค าตอบ เทคโนโลยีเป็นค าตอบ” ส่ิง ท่ีประเทศต้องการคือ ‘คนท่ีมีศักยภาพและ 
มีคุณภาพ’ เพื่อท่ีคนกลุ่มนี้สามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ ท้ายท่ีสุดแล้วการแก้ปัญหาคนเกิดน้อย  
โดยการกระตุ้นให้คนเกิดเยอะอาจไม่ใช่ค าตอบ(ท้ังหมด)  ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการมีลูกเพื่อชาติ และการมีลูก
เพื่อให้มีแรงงาน โดยมองว่าความมั่นคงของประเทศชาติไม่ควรถูกหยิบยกมาเป็นเหตุผลในการให้คนมีลูก 
  ทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงไปของคน Gen Y ท่ีไม่อยากมีภาระ ต้องการอิสระ และไม่ต้องการรับผิดชอบ  
บวกกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้โอกาสในการมีลูกลดลง ซึ่งการท่ีจะให้คนมีครอบครัวหรือมี ลูกต้องปลูกฝัง
ต้ังแต่วัยเด็ก ผ่านระบบการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกท้ังต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และต่อโลก โดยให้ปลูกฝังให้เด็กมองว่า “การมีลูกเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
อย่างหนึ่งของมนุษยชาติ” แต่ทุกวันนี้ท้ังระบบการศึกษาและสถาบันศาสนาบ้านเรายังมีปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรค
ส า คัญ ต่อการ ส ร้ า ง คน ท่ี มี คุณภ าพ   นอกจากนี้ ต้ อ งป ลู ก ฝั ง ค่ านิ ยม ก ารมี ค รอ บ ครั ว ท่ี ส ม บู ร ณ์   
ซึ่งการต้ังครรภ์เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้น และยังสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพให้กับครอบครัว ชุมชน 
และประเทศได้  
3) ปัจจุบันภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเพื่อให้คนในสังคมมีลูกหลายประการ มาตรการเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ และ  
คิดว่าครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มหรือยัง  (คนท่ีอยู่ในสถานะลูกจ้าง กลุ่มท่ีท าค้าขาย เกษตรกร ฯลฯ)  
ควรท าอย่างไร 

แม้ว่ามาตรการกระตุ้นต่าง ๆ ท่ีบ้านเราด าเนินการอยู่จะเป็นมาตรการท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้าน
ภาษี การให้ถุงของขวัญแก่เด็กแรกเกิด และมาตรการส่งเสริมการต้ังครรภ์หรือการดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงมาตรการในเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นสวัสดิการท่ีภาครัฐจัดสรรให้ แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม ส่ิงท่ี
ภาครัฐควรจะให้เพิ่มเติมคือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการมีครอบครัว ค่านิยมเรื่องความสมบูรณ์ของการมีครอบครัวท่ี
อบอุ่น การให้เข้าใจถึงบทบาทของครอบครัวที่มีต่อสังคม และต่อประเทศชาติ โดยสอดแทรกเรื่องราวต่าง ๆ เข้าไป
ในระบบการเรียนการสอน 

นอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ทางสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ หรือ IPPF  
ก็มีการกระตุ้นผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการมีครอบครัวเมื่อถึงเวลา และการมีครอบครัวท่ีมีขนาดเหมาะสม  
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โดยเน้นการสร้างครอบครัวท่ีมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ เนื่องจากหากการเพิ่มประชากรเป็นประชากรท่ี  
ไม่มีคุณภาพ ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
 
4) ปัญหาส าคัญคือกลุ่มชนช้ันกลาง (ท่ีมีศักยภาพ) ไม่มีลูก อะไรคือส่ิงท่ีคิดว่าจะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มคนช้ันกลาง
ต้องการมีลูก 
  การเกิดท่ีไม่มีคุณภาพ หรือเด็กท่ีเกิดจากประชากรท่ีไม่มีศักยภาพท าให้ประเทศพัฒนาได้ยาก 
เนื่องจากเด็กท่ีเกิดจากคนกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับเด็กท่ีเกิดจากคนชนช้ันกลางขึ้นไปถือว่ามีโอกาสน้อยกว่าท่ีจะโตมา
เป็นเด็กท่ีมีศักยภาพและมีคุณภาพ ส่ิงท่ีก าลังเผชิญคือ กลุ่มท่ีมีรายได้มากกลับมีลูกน้อย แต่กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยกลับ
มีลูกมาก ในส่วนนี้รัฐต้องเข้ามาดูแลและส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพขึ้นมา  
 
5) หากพูดถึงปัญหาโครงสร้างทางประชากรในอนาคต มองเรื่องนี้ยังไง ควรมีมาตรการส่งเสริมให้คิดวางแผน  
ในการเล้ียงดูลูกอย่างไรบ้าง เพื่อให้ลูกท่ีเติบโตมามีคุณภาพ 
  การท่ีเด็กจะมีคุณภาพได้นั้นต้องมีการวางแผนต้ังแต่ก่อนแต่งงาน  ทางสมาคมฯ ได้มีการส่งเสริมให้มี
การวางแผนครอบครัวอย่างครบวงจร โดยมีการให้ค าปรึกษาก่อนการแต่งงาน  ก่อนการต้ังครรภ์ รวมถึงมีการ
รณรงค์ให้ฝากท้องต้ังแต่แรกเริ่ม ซึ่งผู้ท่ีมาขอรับค าปรึกษาจะได้รับการดูแลครรภ์ท่ีดีภายใต้การดูแลของบุคลากร
ทางการแพทย์ และสาธารณสุข จากนั้นช่วงหลังคลอดก็จะดูในส่วนของพัฒนาการ การให้วัคซีน และการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่เพื่อให้เด็กท่ีเกิดมาเป็นเด็กท่ีมีคุณภาพ โดยด าเนินการควบคู่กับการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
เนื่องจากการท้องในวัยรุ่นจะท าให้เด็กเกิดมาไม่มีคุณภาพ  
   

6) กรณีของต่างประเทศ มีอะไรท่ีเป็นกรณีตัวอย่างท่ีควรน ามาถอดบทเรียน หรือประยุกต์ใช้กับกรณีประเทศไทย 

  สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศท่ีประสบกับปัญหาคนไม่แต่งงาน ทางรัฐบาลสิงคโปร์พยายามหาทาง
แก้ปัญหานี้โดยการเป็นส่ือกลางในการหาคู่และออกเดทบน Social Media เพื่อเปิดโอกาสให้คนได้มาท าความรู้จัก
กัน หลังด าเนินโครงการพบว่าคนรู้ จักกันมากขึ้น ซึ่ งญี่ปุ่น เองก็มี โปรแกรมในลักษณะนี้ เ ช่นเดียวกัน  
ทางฟากของสหรัฐฯ มีการกระตุ้นการไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เพื่อป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นผ่านการ
สอนเพศศึกษาในโรงเรียน 
 
3 รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย 
อาจารย์และนักวิชาการ ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
1) ปัจจุบันแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มเจนวาย แต่งงานช้า ไม่ค่อย   

    มีลูก มีลูกช้า นอกจากผลกระทบด้านแรงงานแล้ว มีผลกระทบอะไรอีกบ้าง 

ผลกระทบทางด้านการศึกษา ตอนนี้การเกิดน้อยลงเด็กน้อยลง จะเห็นว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยต่างๆมีท่ี

ว่างในระดับปริญญาตรีมากขึ้น จากเดิมมีท่ีว่างในระดับปริญญาตรีท้ังหมด 100,000 ต าแหน่ง แต่ปัจจุบันมีจ านวน
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นักศึกษาจะมาเข้าอยู่แค่ 70,000 ต าแหน่ง ท าให้ตอนนี้ระบบการศึกษาก าลังประสบปัญหา เห็นได้จากการท่ีมี

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งปิดท าการ ยกเลิกหลักสูตร ส่ิงท่ีตามมาเมื่อมหาวิทยาลัยปิดท าการ 

อาจารย์ตกงาน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน สมัยก่อนทุกหมู่บ้านจะมีโรงเรียน แต่

ตอนนี้การจัดการเรียนการสอนเด็กจะต้องไปเรียนในต าบลหนึ่ง ซึ่งหนึ่งต าบลมีแค่หนึ่งโรงเรียน โรงเรียนมีจ านวน

น้อยลง ครูส่วนหนึ่งอาจจะต้องไม่มีงานท า  

ส่วนในด้านผู้สูงอายุ ปัจจุบันเด็กเกิดน้อยลง ภาวะพึ่งพิงเยอะขึ้น ไม่มีคนดูแลผู้สูงอายุในอนาคต 

ตอนนี้สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว มีประมาณ 10% จากการส ารวจระดับประเทศ หมายความว่าไม่มีบุตร

หลาน ไม่มีคนดูแล โดยท่ีผู้สูงวัยที่มีอายุยืนยาวขึ้น แต่ขาดผู้ดูแล คนพามาหาหมอ ซึ่งมีท าการวิจัยเกี่ยวกับบทบาท

ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พบว่ามีครอบครัวจ านวนหนึ่งท่ีไม่มีคนท่ีจะท าหน้าท่ีดูแลพ่อแม่ ซึ่ง

สมัยก่อนในแต่ละครอบครัวจะมีตกลงว่าจะต้องมีลูกคนหนึ่งท่ีจะต้องอยู่กับพ่อแม่ แต่ในปัจจุบัน แต่ละครอบครัว 

มีลูกแค่คนเดียวหรือมีลูกมากสุดสองคน จึงมีปัญหาว่าท้ังสองคนไม่มีใครท่ีจะอยู่ดูแลกับพ่อแม่ ซึ่งปัจจุบันผู้สูงวัย

จ านวนมากเป็นโรคเรื้อรัง อาทิ ความดัน เบาหวาน แต่ไม่มีคนดูแล  

สรุปผลกระทบด้านอื่นๆนอกจากด้านแรงงาน คือ 1. ด้านการศึกษา และ 2. ด้านการดูแลผู้สูงอายุ  

 

2) คิดว่าแนวโน้มข้างหน้าจะลดลงอีก สถานการณ์เช่นนี้ มีความจ าเป็นต้องกระตุ้นสังคมให้มีลูก หรือควร 

    มองมาตรการอื่น ทดแทน 

ประเทศไทยมีมาตรการส่งเสริมการมีบุตรต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 

เป็นต้นมา มาตรการท่ีว่าท ายังไงให้คนแต่งงานและมีลูกมากขึ้น มีครอบครัวที่มีขนาดเหมาะสม คือครอบครัวหนึ่งมี

ลูกสองคน ทดแทนพ่อหนึ่งคน ทดแทนแม่หนึ่งคน แต่มาตรการท่ีประเทศท ามายังไม่ชัดเจน เพิ่งจะมาชัดเจนเมื่อ   

1 – 2 ปีท่ีผ่านมา ท่ีส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบุตรมากขึ้น เช่นปีท่ีผ่านมา โครงการหญิงไทยแก้มแดง ของกระทรวง

สาธารณสุข ท่ีต้ังขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20 ถึง 34 ปี มีบุตร แต่ว่านโยบายแบบนี้ คิดว่ามัน

ได้เกิดผล  

ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนแต่งงาน แต่ก็ยังไม่จริงจัง ส่งเสริมให้คนมีบุตรโดย

ให้เงินซึ่งแต่ก่อนให้จาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน ส าหรับครอบครัวยากจน ซึ่งมันอาจจะยังไม่ใช่

กลุ่มเป้าหมายท่ีประเทศไทยต้องการ กลุ่มเป้าหมายท่ีประเทศต้องการคือกลุ่มคนท่ีมีคุณภาพ กลุ่มคนช้ันกลาง กลุ่ม

ท่ีมีการศึกษาให้มีบุตร ปัจจุบันเด็กเกิดของประเทศไทยมีไม่ถึง 700,000 กว่าคนต่อปีย้อนกลับไปในอดีตรุ่นเก่าเกิด 

1,000,000 ต้ังแต่ปี 2543 ถึง 2553 ปีหนึ่งเกือบ 1 ,000,000 คน แต่ตอนนี้เกิดไม่ถึง 700,000 ตน แต่พอมาดู

รายละเอียดของการเกิดเราพบว่าเกิดหนึ่งได้เกิดกับคุณแม่วัยรุ่นแน่ท่ีมีอายุไม่ถึง 20 ปี ต้ังครรภ์ยังไม่พร้อม อีกกลุ่ม

หนึ่งคือกลุ่มคนชายขอบ ท่ีเข้ามาท างานในเมืองไทย แล้วมีลูก ตามกฎหมายไทยคือ ใครก็ตามท่ีมาเกิดในประเทศ
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ไทยจะได้สัญชาติไทย เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายท่ีอยากจะให้แต่งงานและมีลูกท่ีมีคุณภาพคือกลุ่มคนช้ันกลางท่ีมี

การศึกษา 

 

3) ปัจจุบันภาครัฐ มีมาตรการกระตุ้นหลายประการ เพราะปัญหาส าคัญอาจอยู่ท่ีกลุ่มชนช้ันกลางท่ีไม่มีลูก อะไร 

    คือส่ิงท่ีคิดว่า ช่วยกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ต้องการมีลูก 

  “ประเด็นท่ีรัฐส่งเสริมตอนนี้มันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถูกจุด ถูกใจคนกลุ่มนี้”  และ “ต้องเป็น
นโยบายของรัฐต้องเอาจริงเอาจัง” 
ยกตัวอย่างสวัสดิการท่ีน่าสนใจ  

- ถ้าแต่งงานแล้วมีครอบครัว เมื่อต้องการท่ีจะสร้างบ้าน มีสวัสดิการท่ีจะท าให้กลุ่มคนเรานี้ 

สามารถท่ีจะมีบ้าน มีท่ีอยู่-อาศัย สร้างครอบครัวได้ 

- สามารถฝากครรภ์และคลอดท่ีโรงพยาบาลไหนก็ได้ นโยบายเมื่อประเทศเกาหลี 

- ส าหรับคุณแม่ท่ีมีบุตรตอนอายุมาก ตอนนี้คนไทยแต่งงานช้าลง ท าให้มีบุตรช้า ผู้หญิงอายุมากมี

บุตร ลูกท่ีเกิดมาสุขภาพไม่ดี แม่ท่ีอายุมากจะต้องมีการตรวจน้ าคร่ า เพื่อดูว่าเด็กในครรภ์สมบูรณ์

หรือไม่ ซึ่งจะตรวจได้เฉพาะกลุ่มคนท่ีพอจะมีเงินจ่ายค่าตรวจ ใช้เงินไม่ต่ ากว่า 4000 บาท ถ้าเป็น

โรงพยาบาลรัฐบาล ถ้าโรงพยาบาลเอกชน 6000 บาท ท าให้ประชาชนท่ัวไปไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้

เพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รัฐบาลต้องสนับสนุนส าหรับคนท่ีมีความพร้อมแต่มีลูกเมื่อตอนมีอายุ

มาก 

- ส าหรับกลุ่มคู่สมรสท่ีมีบุตรยาก รัฐบาลส่งเสริมโดยการท่ีสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการท าบุตร

ก่อนได้ เป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพ 

- มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานเล้ียงดูเด็กในประเทศไทยให้สูงขึ้น  

- มี daycare ท่ีมีคุณภาพในสถานท่ีท างาน ส าหรับพนักงานท่ีมีลูก 

สุดท้ายรัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจท่ีว่า “ ท าไงให้เค้าเห็นว่า ลูกแล้วไม่ได้ท าให้เขาท างานล าบาก” 

เมื่อแต่งงานมีลูก จะได้รับสวัสดิการท่ีเหมาะสมและครอบคลุม และยังคงท างานได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

 

4) หากพูดถึงปัญหาโครงสร้างทางประชากรในอนาคต อาจเกี่ยวพันกับประเด็นการเล้ียงลูกท่ีขาดคุณภาพ มองเรื่อง 

   นี้ยังไง ควรมีมาตรการส่งเสริมให้คิด วางแผน ในการเล้ียงดูลูกอย่างไรบ้าง เพื่อให้เติบโตมามีคุณภาพ 

การเล้ียงลูกในปัจจุบันมีความแตกต่างจากในอดีตค่อนข้างมาก มีการท าการส ารวจการเล้ียงดูบุตรของ
ครอบครัวท่ีมีบุตรอายุ 1 – 5 ปี พบว่า มีครอบครัวท่ีอบรมเล้ียงดู ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ท่ีท าถูกต้องมีแค่ 
20% ของครอบครัวท้ังหมดในประเทศไทย ครอบครัวท่ีเหลือต้องปรับปรุง ต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
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ร่างกายและภาษา ประเทศไทยต้ังเป้าให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยอย่างต่ าร้อยละ 90 ในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กมี
พัฒนาการตามวัยเพียง 75% เท่านั้น ท่ีเหลืออีก 25% มีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัยซึ่งเป็นปัญหา  

การท่ีจะส่งเสริมเล้ียงดูอย่างไรให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย 1. ต้องให้แม่ท่ีต้ังครรภ์มาฝากครรภ์ไม่เกิน 4 
สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ เพื่อมาดูแลสุขภาพแม่และสุขภาพลูก เป็นปัญหาคือคุณแม่มาฝากครรภ์เลยกว่า 12 สัปดาห์ 
เพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้ังท้อง ท าให้ฝากครรภ์ล่าช้า ไม่ได้รับการดูแลเท่าท่ีควร  
 

ควรสนับสนุนพัฒนาการเด็ก 1 – 5 ปีแรก ซึ่งเป็นวัยทองของชีวิต โดยการให้ความรู้การเล้ียงดูแลบุตร 
ในชนบทจะพบปัญหาท่ีว่า พ่อแม่มีความรู้ไม่เพียงพอท่ีจะดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย โดยเฉพาะในสังคมไทย
ท่ีเมื่อพ่อแม่มีลูก จะส่งลูกไปให้ปู่ย่าย่ายายเล้ียง   

งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จัดท าเมื่อ 4 ปีท่ีแล้ว เปรียบเทียบระหว่างเด็ก 160 คน ท่ีถูก
เล้ียงดูโดยแม่อย่างน้อยหกเดือนขึ้นไป และอีกกลุ่มเด็ก 160 คน ท่ีพ่อแม่ไม่อยู่ดูแล ส่งให้อยู่กับปู่ย่าตายายเล้ียงดู
อย่างน้อยหกเดือนขึ้นไปเมื่อเทียบเปรียบเทียบด้านสุขภาพกายและทางด้านสติปัญญา จะพบว่า ทางด้านสุขภาพ
กายไม่ต่างกัน ในเรื่องอาหารการกิน แต่ประเด็นท่ีส าคัญและน่ากลัวคือเด็กท่ีปู่ย่าตายายเล้ียงดูมีโอกาสท่ีมี
พัฒนาการล่าช้ากว่าวัย มากกว่าท่ีพ่อแม่เล้ียงดูถึง 2.2 เท่า เพราะฉะนั้นควรสนับสนุนการหึความรู้ในการเล้ียงดูบุตร 
ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนพ่อแม่ คอยให้ค าปรึกษาส าหรับพ่อแม่ท่ีก าลังจะแต่งงาน หรือก่อนมีบุตร แต่ปัญหาท่ีพบเจอคือ
ไม่มีคนมาขอค าปรึกษา 

 
5) กรณีของต่างประเทศบ้างหรือไม่ มีอะไรท่ีเป็นกรณีท่ีควรน ามาถอดบทเรียน หรือประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

สิงคโปร์ มีปัญหาอัตราการเกิดน้อยลงมานานแล้วต้ังแต่ปี 2510 อัตราการเกิด TFR = 1.2 คือ 

ครอบครัวหนึ่งมีกี่ลูกประมาณหนึ่งคน สิงคโปร์มีนโยบายสนับสนุนมานานแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ  

ยกตัวอย่างนโยบายของสิงคโปร์ท่ีน่าสนใจ   

1. นโยบายส่งเสริมให้คนแต่งงาน  

2. นโยบายจัดสวัสดิการให้แก่คนท่ีมีลูก  

3 .นโยบายจัดแพ็คเกจให้กับเด็กและครอบครัวที่มีลูก ส่งเสริมให้คนท่ีมีลูก  

4. สามารถลาคลอดได้ส่ีเดือนโดยท่ีได้รับเงินเดือน ไม่ว่าจะท างานในรัฐหรือเอกชน  

5. เมื่อมีลูกหนึ่งคนลดภาษีได้ ส าหรับสิงคโปร์การมีลูกหนึ่งคนจะลดหย่อนภาษีจ านวนหนึ่ง ถ้ามีลูกคน    

   ท่ีสองสามารถลดหย่อนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า  

6. การให้ค่าเล้ียงดูเด็กหนึ่งคน 400 เหรียญต่อเด็กคนแรก ส าหรับลูกคนท่ีสองให้เป็นสองเท่า 

7. นโยบายสนับสนุนเงินให้แก่สถานเล้ียงเด็กท่ีดูแลเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมในพื้นท่ี  

8. สนับสนุนให้ในสถานท่ีท างานท่ีพ่อแม่ท างาน มี day care ส าหรับเด็ก  
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อีกลักษณะหนึ่งคือ การให้สัญชาติสิงคโปร์แก่คนช้ันกลางท่ีมีคุณภาพจากประเทศอื่น เช่น อาจารย์

มหาวิทยาลัยท่ีจบปริญญาเอก เพื่อดึงคนท่ีมีคุณภาพเข้ามาเป็นบุคลากรของประเทศ 

เกาหลี มีปัญหาสังคมสูงวัย และมีปัญหาคุณแม่อายุมากเพิ่งจะมีลูก ท าให้สุขภาพเด็กมีปัญหา ซึ่งทาง
เกาหลีมีนโยบายสนับสนุน แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ  
ยกตัวอย่างนโยบายของเกาหลีท่ีน่าสนใจ   

1. คนท่ีท างานสามารถจะฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลไหนก็ได้ สามารถเลือกคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลไหน 

    ก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 

2. สามารถลาคลอดได้ส่ีเดือน และได้รับเงินเดือนเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน 
 

4 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 
1) ปัจจุบันแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวมมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มเจนวาย แต่งงานช้า ไม่ค่อย 

    มีลูก มีลูกช้า นอกจากผลกระทบด้านแรงงานแล้ว มีผลกระทบอะไรอีกบ้าง 

การมีลูกลดลง ในขณะท่ีสังคมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 

ท่ีเกิดจากผู้สูงวัยมีน้อย เนื่องจากกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพและความสามารถมีเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ท่ีมีลักษณะ มีโรคประจ าตัว เรื้อรัง ติดเตียง สามารถใช้ชีวิตประจ าวัน แต่ไม่สามารถสร้างรายได้ ซึ่ง

กลุ่มผู้สูงวัยท่ียังสามารถสร้างรายได้ ก็ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุนผู้สูงวัยท่ีดี อาทิ ความสะดวกสบายใน

การเดินทาง ไม่มีลักษณะ Universal Design  จึงท าให้บุคลากรวัยแรงงานจะต้องท างานเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศ (GDP) ให้มากขึ้นเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงวัยท่ีมีจ านวนมากกว่าวัยแรงงาน ข้อมูลจากองค์การทุนเพื่อเด็ก

แห่งสหประชาชาติ (Unicef) ปี 2553 รายได้จากการท างานของวัยแรงงาน 10 คน ใช้ดูแล ผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 

2553 รายได้จากการท างานของวัยแรงงาน 5 คน ใช้ดูแล ผู้สูงอายุ 1 คน และในอนาคต ปี 2563 รายได้จากการ

ท างานของวัยแรงงาน 2 คน ใช้ดูแล ผู้สูงอายุ 1 คน จากการประมาณการ สรุปได้ว่าอีกไม่นาน รายได้จากการ

ท างานของวัยแรงงาน 1 คน ต้องใช้ดูแล ผู้สูงอายุ 1 คน แปลว่า รายได้ท่ีได้จากการท างานของวัยแรงงาน ต้องน าไป

ดูแลผู้สูงวัยทั้งหมด จะท าให้เงินคงคลังในประเทศไม่ส ารอง ไม่สามารถน าไปลงทุน พัฒนาสังคมได้ 

โดยท่ีในอนาคตจะมีการน าหุ่นยนต์ (Robot) และระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 

มาท างานแทนท่ีแรงงานไร้ทักษะ ท าให้แรงงานท่ีไร้ทักษะตกงาน ไม่มีรายได้ คุณภาพของวัยแรงงานมีปัญหา ท้ังทาง

กายภาพและสภาพจิตใจ ส่งผลโดยรวมท าให้คุณภาพสังคมท่ีแย่ลง 
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2) คิดว่าแนวโน้มข้างหน้าจะลดลงอีก สถานการณ์เช่นนี้ มีความจ าเป็นต้องกระตุ้นสังคมให้มีลูก หรือควรมอง 

    มาตรการอื่น ทดแทน 

 

ต้องเริ่มจากการสร้างคุณภาพชีวิตและคุณภาพพลเมืองในสังคมให้ดีขึ้น พร้อมท้ังออกนโยบายสนับสนุน

การมีลูก อาทิ มาตรการทางภาษี ควบคู่กัน โดยท่ีต้ังเป้าหมาย TFR = 2 และต้องมีส่งเสริมการเล้ียงดูบุตรให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศในอนาคต 

 

3) ปัจจุบันภาครัฐ มีมาตรการกระตุ้นหลายประการ เพราะปัญหาส าคัญอาจอยู่ท่ีกลุ่มชนช้ันกลางท่ีไม่มีลูก อะไรคือ   

ส่ิงท่ีคิดว่า ช่วยกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ต้องการมีลูก 

การมีมาตรการกระตุ้นการมีบุตรโดยตรงเพียงอย่างเดียวไม่มีผล ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตร 

ต้องใช้เงินจ านวนมาก ในขณะท่ีเศรษฐกิจไม่ดี โครงสร้างเศรษฐกิจไม่รองรับ ต้องท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น สามารถใช้

ชีวิตอย่างไม่ล าบาก คุณภาพชีวิตในสังคมดีขึ้น 

การปรับเปล่ียนวิธีคิดของพ่อแม่ ท่ีว่า “การมีลูก คือ วิบากกรรม การทีลูกไม่ใช่เป็นการด ารงเผ่าพันธุ์” 

อย่างมากพ่อแม่จะมีลูกเพียงคนเดียว 

 
4) หากพูดถึงปัญหาโครงสร้างทางประชากรในอนาคต อาจเกี่ยวพันกับประเด็นการเล้ียงลูกท่ีขาดคุณภาพ มองเรื่อง 

   นี้ยังไงควรมีมาตรการส่งเสริมให้คิดวางแผน ในการเล้ียงดูลูกอย่างไรบ้าง เพื่อให้เติบโตมามีคุณภาพ 

- ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของพ่อแม่ จากการเน้นสร้างการเรียนรู้ 

- ยกเลิกระบบการสอบคัดเลือก แบบแพ้คัดออก 

 

5) กรณีของต่างประเทศบ้างหรือไม่ มีอะไรท่ีเป็นกรณีท่ีควรน ามาถอดบทเรียน หรือประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

ไม่มีแบบอย่างอย่างท่ีแน่ชัดในกรณีต่างประเทศ ประเด็นหลัก คือ สร้างคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
พลเมืองให้ดี พร้อมท้ังกระตุ้นการมีบุตร ผ่านทางนโยบายรัฐ และการให้โอกาสพัฒนาตนเอง อาทิ สหรัฐอเมริกา 
มีการส่งเสริมให้คนไร้บ้าน ติดยา มาท าการบ าบัดเลิกติดยา สอนงาน สร้างอาชีพ ไปท างาน มีรายได้ โดยท่ีรัฐใน
สหรัฐอเมริกา สนับสนุนให้บริษัทท่ีมีพนักงาน 100 คน รับคนไร้บ้าน ติดยา ท่ีบ าบัดเรียบร้อย 1 คน ท างานใน
บริษัท พอคนเหล่านั้นมีงานท ามีรายได้ ซึ่งคนเหล่านี้ก็กลับมาช่วยสอนให้คนไร้บ้าน ติดยา คนอื่นๆ ให้สามารถมี
ทักษะสร้างอาชีพ มีรายได้เพื่อดูแลตนเอง 

 
 
 
 



 

129 

 

5 ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 
อาจารย์และนักวิชาการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
1) ปัจจุบันแนวโน้มอัตราเจริญพันธุร์วมมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มเจนวาย แต่งงานช้า ไม่ค่อย 
    มีลูก มีลูกช้า นอกจากผลกระทบด้านแรงงานแล้ว จะมีผลกระทบอะไรอีกบ้าง 

ไม่มีความเห็น โดยมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงในเชิงทัศนคติของคนสมัยใหม่ ซึ่ง
ส่ังสมต่อเนื่องมาจากการปฏิวัติโครงสร้างครอบครัวในช่วง 30-40 ปี ท่ีมีการรณรงค์เน้นให้ครอบครัวมีลูกไม่เกิน 2 
คน เมื่อคนรุ่นพ่อแม่ของเขาก็มีลูกน้อย พอมารุ่นของพวกเขา ก็เป็นปกติธรรมดาท่ีจะมีลูกน้อย หรือไม่ต้องการมี
ลูก เพราะมีความต้องการเป็นอิสระสูง ไม่ต้องการมีภาระ โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ 

 “คนรุ่นพ่อแม่เรา ตอนมีลูกเขาล าบาก การมีลูกเขาก็คิดว่าเป็นภาระเยอะ มันก็เข้ากับนโยบาย 
‘หญิงก็ได้ ชายก็ได้ มีแค่สอง’ พอรุ่นเรา ก็ฟังข่าวทุกเช้า ยายเปิดได้ยินตลอด ‘หญิงก็ได้ ชายก็ได้ มีแค่สอง’ มันฝัง
หัว มันเปล่ียนไม่ง่าย ส่ังสมจนมาถึงปัจจุบัน คนเจนวาย เขาก็เห็นมาตลอดท้ังชีวิต เราจะไปเปล่ียนเขายังไง” 

 
2) คิดว่าแนวโน้มข้างหน้าจะลดลงอีก สถานการณ์เช่นนี้ มีความจ าเป็นต้องกระตุ้นสังคมให้มีลูก หรือควรมอง  
    มาตรการอื่น ทดแทน 

การกระตุ้นการมีบุตรมีความส าคัญ ซึ่งก็ควรด าเนินการไป แต่อีกมาตรการหนึ่งท่ีส าคัญคือ การ
เปล่ียนจากแรงงานคนเป็นแรงงานหุ่นยนต์ ซึ่งต้องไปพัฒนาภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับระบบการศึกษาให้รองรับ
ในการผลิตบุคลากร เช่น วิศวกรในการสร้างแรงงานหุ่นยนต์ (Robot) 

 
3) ปัจจุบันภาครัฐ มีมาตรการกระตุ้นหลายประการ เช่น มาตรการทางภาษี เงินช่วยเหลือส าหรับครอบครัวที่ยากจน 
ฯลฯ มาตรการเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ ครอบคลุมหรือยัง เพราะปัญหาส าคัญอาจอยู่ท่ีกลุ่มชนช้ันกลางท่ีไม่มีลูก อะไรคือ
ส่ิงท่ีคิดว่า ช่วยกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ต้องการมีลูก อาทิ การเข้าถึงเทคนิคส าหรับผู้มีบุตรยากโดยภาครัฐมีมาตรการพิเศษ
ให้ การเพิ่มจ านวนวันลาเฉพาะกลุ่มท่ีมีลูกจนกว่าเข้าโรงเรียน 

มาตรการภาครัฐยังไม่เพียงพอ ครอบคลุม การลดภาษีเพื่อกระตุ้นการมีลูกแทบไม่มีประโยชน์ 
เพราะลดได้น้อยมาก อีกท้ังคนส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องเสียภาษี จึงไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการทางภาษี 

ควรกระตุ้นส าหรับคนท่ีพร้อม ให้เห็นประโยชน์ของการมีลูก ให้เขาซึมซับเอง โดยใช้ระยะเวลา
พอสมควร เริ่มต้นจากหน่วยครอบครัวให้เห็นความส าคัญเอง และไม่ใช่การมีลูกเพื่อชาติ แต่ต้องเป็นการมีลูกเพื่อ
ครอบครัวตัวเอง “ไม่ใช่มีลูกมาท างาน แต่ลูกคือความภาคภูมิใจในครอบครัว” 
 
4) หากพูดถึงปัญหาโครงสร้างทางประชากรในอนาคต นอกจากการขาดแคลนแรงงานแล้ว อาจเกี่ยวพันกับ
ประเด็นการเล้ียงลูกท่ีขาดคุณภาพ ท าให้ได้แรงงานท่ีขาดคุณภาพ (กลายเป็นปัญหาท้ังขาดแคลนแรงงาน + 
แรงงานท่ีมีอยู่ไม่มีคุณภาพ) มองเรื่องนี้ยังไง ควรมีมาตรการส่งเสริมให้คิด วางแผน ในการเล้ียงดูลูกอย่างไรบ้าง 
เพื่อให้ลูกท่ีเติบโตมามีคุณภาพ 
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ต้องเน้นเรื่องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในเด็กให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการเป็นแบบอย่าง หรือการ
ปลูกฝังจากครอบครัว 
 
5) ท่านได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลกรณีของต่างประเทศบ้างหรือไม่ มีอะไรท่ีเป็นกรณีตัวอย่างท่ีควรน ามาถอดบทเรียน   
    หรือประยุกต์ใช้กับกรณีประเทศไทย 

ในยุโรปเริ่มต้ังแต่ปี 1980 ปัญหาโครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยเป็นมาก่อนประเทศ
ไทย  จึงพยายามใช้นโยบายกระตุ้น เช่น มาตรการทางภาษี การจัดสภาพแวดล้อม เช่น การมีสถานดูแลเด็ก จัด
สวัสดิการรองรับ เช่น การให้วันลาหยุดมาดูแลลูกมากขึ้น แต่ไม่มีกรณีใดท่ีส าเร็จอย่างแท้จริง คือยังไม่สามารถ
กระตุ้นการมีบุตรได้  

 “ท่ีไม่ส าเร็จ เพราะส่วนหนึ่งคนรุ่นใหม่มีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ยังรู้สึกมีความผันผวนใน
ชีวิต มีความไม่มั่นคง เขาไม่ทุ่มกับท่ีจะมีลูก”  

ปัญหาเรื่องการมีบุตรน้อย ยังมีความเช่ือมโยงกับเรื่องทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ผู้หญิงท่ีมีลูก มักโดน
ผลักออกจากระบบการท างาน ให้เป็นแม่ท่ีต้องดูแลลูกอยู่ท่ีบ้าน อีกประการคือ การมี Psychological Burden 
ของผู้หญิง คือ ภาระทางจิตใจจากการมีลูก ท่ีต้องมีเรื่องให้ค านึงมากมายโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของลูก  

“ในญี่ปุ่น เมื่อผู้หญิงท างานมีลูก อาจต้องกลับเข้าบ้าน ไม่ได้ท างานอีก” 
“Psychological Burden จะวัดยังไง มีอะไรบ้าง แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงท่ีมีต่อลูก” 
อย่างไรก็ตาม ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุข คนอาจมี

ลูกเมื่ออายุมากได้ หรือคนสูงวัยแล้วก็ยังมีศักยภาพในการท างานได้ จึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาคนเจน
วายมีลูกน้อยได้บ้าง 
 
6 นพ.กิตติพงศ์  แซ่เจ็ง 
ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

1) ปัจจุบันอัตราเจริญพันธุ์รวม และอัตราการเกิด มีแนวโน้มลดลง นอกจากผลกระทบด้านแรงงาน/ความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว จะมีผลกระทบอะไรอีกบ้าง 

การท่ีเด็กเกิดน้อยลงส่งผลให้สัดส่วนประชากรเปล่ียนแปลงไป เมื่อเด็กเกิดน้อยลงก็ท าให้วัยแรงงาน
ในอนาคตลดลงตามไปด้วย ในขณะท่ีพบว่าจ านวนผู้สูงอายุกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อ Productivity ของ
ประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะกระทบต่อ ‘ภาคการศึกษา’ โดยสถานศึกษาจะมีเด็กเข้าเรียนน้อยลง ‘ด้าน
สาธารณสุข’ แพทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กได้แก่ กุมารเวช และสูติ-นรีเวช จะมีภาระงานลดลงถ้าดูจากจ านวน
ประชากร   

 

2) คิดว่าแนวโน้มข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จ าเป็นต้องกระตุ้นสังคมให้มีลูก หรือควรมองหามาตรการอื่นทดแทน 
อย่างไร 
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“ในอดีตจากเดิมท่ีมีคนเกิด 1 ล้านคน ลดลงจนเหลือ 7 แสน และล่าสุดเหลือ 6 แสนคน แต่คงไม่ต่ า
กว่านี้ ปัจจุบันมีการคาดการณ์แล้วว่า TFR น่าจะลงไปอยู่ท่ี 1.2 ในอีก 20 ปีข้างหน้า” ดังนั้นจึงไม่มีใครตอบได้ว่า
ตรงไหนคือจุดท่ีเหมาะ จึงควรหันมาสนใจท่ีคุณภาพมากกว่า 

เป็นเรื่องยากท่ีจะท าให้มีการเกิดมากขึ้น ซึ่งจากบทเรียนของต่างประเทศเองก็ได้ช้ีให้เห็นว่าแม้จะ
ทุ่มเทงบประมาณมากมายแต่ก็ไม่เป็นผล จากจ านวนเด็กท่ีน้อยลงอาจท าให้ต้องมีการปรับกระบวนการโดยหันมา
พัฒนาในลักษณะท่ีเน้นเรื่องของคุณภาพมากกว่าจ านวน ต้ังแต่คุณภาพของการเกิด ตลอดจนคุณภาพของการ
เจริญเติบโต  โดยต้องทุ่มเทเรื่องของการพัฒนาให้เป็น excellent 

“การกระตุ้นให้มีคนเกิดมากขึ้นไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น เพราะการมีคนเพิ่มไม่ได้การันตีเรื่องของคุณภาพ แต่
คนท่ีมีอยู่ท าอย่างไรให้มีคุณภาพ และหากกังวลเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในอนาคตก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะแก้ได้
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย” ในอีกมุมหนึ่งเราอาจต้องกลับมาทบทวนและอาจต้องละท้ิงระบบความคิด
แบบเดิม ๆ ด้วย 

  
3) งานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่า เหตุผลประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อการมีลูก คือทัศนคติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตท่ี
เปล่ียนแปลงไป คิดว่าจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติข้างต้นหรือไม่ และหน่วยงานของท่านมีการรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงนี้อย่างไร ถ้าไม่ใช่ คิดว่าควรเปล่ียนแปลงจุดใด และควรท าอย่างไร  

ต้องปลูกฝังให้คนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ health literacy เพราะปัจจุบันบางคนมีความพร้อมมาก
แต่ไม่อยากมีลูก เพราะกังวลว่าลูกเกิดมาแล้วต้องมาอยู่ในสังคมท่ีดูไม่ปลอดภัย “เมื่อสังคมไม่ปลอดภัยการจะไป
สร้างแรงจูงใจให้คนมีลูกมากข้ึนก็อาจจะไม่ช่วยก็ได้ แรงจูงใจไม่ได้อยู่ท่ีเรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องของ Social security” 

การท่ีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้หญิงดีขึ้น ท าให้ผู้หญิงปัจจุบันคือว่าการแต่งงานไม่ใช่
ส่ิงจ าเป็น เพราะสามารถหาเล้ียงตัวเองได้ จะเห็นได้ว่าทัศนคติมีส่วนส าคัญท่ีท าให้คนมีลูกน้อยลง ดังนั้น“ต้อง
เปล่ียนความคิดของคนรุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นให้มีลูก แต่ก่อนท่ีจะไปกระตุ้นให้คนมีลูกต้องดูความพร้อมของสังคม
ก่อน” และในการจะไปกระตุ้นก็ไม่ใช่มาตรการทางการเงินอย่างเดียว เพราะบางคนก็มีประเด็นอื่น เช่น ด้าน
การศึกษา เพราะปัจจุบันการแข่งขันทางการศึกษาสูง พ่อ-แม่ต้องแย่งกันส่งลูกเข้าโรงเรียนดี ๆ ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายสูง
ตาม ถ้าสังคมยังเป็นแบบนี้ก็มองไม่เห็นทางออก และหากต้องการท่ีจะกระตุ้นก็ต้องท าทุกประเด็น  
 
4) ปัญหาโครงสร้างทางประชากรในอนาคต ยังเกี่ยวข้องกับประเด็นการเล้ียงลูกท่ีขาดคุณภาพ คิดว่าควรมี
มาตรการส่งเสริมให้คิดวางแผน ในการเล้ียงดูลูกอย่างไรบ้าง เพื่อให้ลูกท่ีเติบโตมามีคุณภาพ 

คนรุ่นใหม่ท้ังชาย และหญิงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
การจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างมีคุณภาพได้นั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมต้ังแต่ช่วงก่อนต้ังครรภ์ ซึ่งต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในหลาย ๆเรื่อง ก่อนตัดสินใจจะมีครอบครัวต้องมีการพัฒนาให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพต้ังแต่เรื่อง
ของพัฒนาด้านการศึกษา หน้าท่ีการงาน และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังต้องมีการสอนเรื่องของทักษะในการ
เลือกคู่ครอง รวมถึงมีการให้ค าปรึกษาก่อนการเลือกคู่ และก่อนการแต่งงานต้องมีการตรวจสุขภาพ จากนั้นหลัง
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แต่งงานก็ต้องมีการให้ค าปรึกษาเรื่องการมีบุตร เมื่อท้องก็ต้องมีการให้ค าปรึกษาดูแลระหว่างต้ังครรภ์และหลัง
คลอดตามท่ีด าเนินในโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  
 
5) บทบาทของหน่วยงานท่านต่อ ปัญหาการไม่มีลูก / มีน้อย และการเล้ียงดู พัฒนาให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มี
อะไรบ้าง ประสบผลตามท่ีคิดหรือไม่ อะไรคือข้อจ ากัด มีแนวคิดหรือนโยบายท่ีน่าสนใจใหม่ๆ อะไรบ้าง ท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหาข้างต้น 

ส าหรับมาตรการทางด้านสาธารณสุข ทางหน่วยงานมีการด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนให้คนมีลูก 
ได้แก่ โครงการแจกวิตามิน และโครงการฝากท้องฟรีทุกท่ีฟรีทุกสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการท่ีให้สตรีมีครรภ์มีสิทธิ์ฝาก
ท้องฟรีท่ัวประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเกิดมาปลอดภัย มีสุขภาพ และพัฒนาการท่ีดี คุณหมอมองว่าถ้าจะขับเคล่ือน
นโยบายนี้จริง ๆ ต้องท าท้ังระบบ ตราบใดท่ีทางหน่วยงานรณรงค์แต่สังคมยังเต็มไปด้วยความอันตราย ก็ท าให้คน
ตัดสินใจท่ีจะไม่มีลูกได้  
  เสนอให้ ภาครัฐจัดสวัสดิการบ้านพักรับรองส าหรับแม่ท่ีต้องท างาน เพราะบางคนอยากให้ลูกได้ทาน
นมแม่ หากมีท่ีรับรองในท่ีท างานท้ังในองค์กรภาครัฐ และเอกชน 

ทางหน่วยงานท าหน้าท่ีก ากับติดตามในฐานะคนคิดนโยบาย มีบทบาทในการขับเคล่ือนโครงการ เช่น 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมตั้งแต่การดูแลสุขภาพต้ังแต่ท้อง หลัง
คลอด จนถึงพัฒนาการอย่างน้อยอีก 2 ปีหลังคลอด นอกจากนี้ยังได้มีการขับเคล่ือนพรบ.การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดการมีลูกเมื่อพร้อมและการมีลูกอย่างมีคุณภาพ 
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เพราะทางกระทรวงศึกษาฯต้องผลักดันเรื่องการสอน
เพศศึกษาในโรงเรียน รวมถึงการให้โอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รับผิดชอบในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยา เพราะบางคนท้องไม่พร้อมแต่ไม่อยากท าแท้ง จัดให้มีบ้านพัก
รับรองช่วยเหลือแม่ท่ีไม่พร้อมดูแลลูก แต่ปัจจุบันยังเข้าไม่ถึง 100% การจะมีคุณภาพได้ ไม่อยากให้ท าแท้ต้องมี
บ้านพักรับรองให้พ่อแม่วัยรุ่นเอาเด็กไปฝากเล้ียงได้ ซึ่งช่วยให้เด็กมีคุณภาพมากขึ้นได้ 

  
6) เนื่องจากเป็นปัญหาระดับโครงสร้างท่ีมีหน่วยงานหลายภาคส่วนท างานร่วมกัน ท่ีผ่านมามีปัญหา ข้อจ ากัดใน
การท างานร่วมกันบ้างหรือไม่ ควรปรับเปล่ียนหรือแก้ไขอะไรบ้าง 

การด าเนินนโยบายปัจจุบันถือว่ามาถูกทาง แต่ยังขาดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ปัจจุบันมีบางหน่วยงานท่ีมองว่าอยู่นอกขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง ท้ัง ๆ ท่ีการท่ีสังคมขาดความ
มั่นคงก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุท่ีท าให้คนไม่อยากมีลูก ซึ่งผลจากการท่ีระบบเป็นเช่นนี้ท าให้หน่วยงานใดท่ีริเริ่มนโยบาย
ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งผลให้ไม่มีใครท่ีอยากออกมาเสนอนโบบาย นอกจานี้ไม่ใช่เพียงแต่หน่วยงานเท่านั้น คนท่ี
เป็นเป้าหมายรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมก็ต้องมีส่วนช่วยคิด ลงมือท า และรับผิดชอบด้วย 

ในการขับเคล่ือนนโยบายแม้ว่าทางหน่วยงานจะด าเนินนโยบายอย่างเต็มก าลัง แต่หากไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ก็ไม่สามารถกระตุ้นให้คนมีลูกมากขึ้นได้ เพราะการท่ีสังคมโดยรวมยังไม่ปลอดภัย เมื่อ
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เด็กเกิดมาแล้วต้องไปเผชิญกับอุบัติเหตุบนท้องถนน ความไม่มั่นคงในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หรือแม้แต่
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ท าให้คนท่ีกังวลกับเรื่องนี้มาก ๆ ตัดสินใจท่ีจะไม่มีลูกได้  

เสนอให้ ท าการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีดูแลเรื่องความปลอดภัย เพราะเช่ือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีท าให้
คนตัดสินใจไม่มีลูก  

 
7) ปัจจุบันภาครัฐมีมาตรการกระตุ้น เพื่อให้คนในสังคมมีลูกหลายประการ เช่น มาตรการทางภาษี เงินช่วยเหลือส าหรับ
ครอบครัวท่ียากจน ฯลฯ มาตรการเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ และคิดว่าครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มหรือยัง (คนท่ีอยู่ใน
สถานะลูกจ้าง กลุ่มท่ีท าค้าขาย เกษตรกร ฯลฯ) ควรท าอย่างไร 
  การใช้มาตรการใดมาตรเพียงมาตรการเดียวแล้วหวังให้ TFR สูงขึ้นเป็นไปไม่ได้ “มาตรการทางด้าน
ภาษีเป็นเพียงมาตรการหนึ่งแต่ต้องมีอีกหลายมาตรการ และต้องท าไปพร้อม ๆ กัน” ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยกับการมี
มาตรการทางด้านภาษี แต่ก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้คนมีลูกได้  

กระทรวงการคลังขับเคล่ือนนโยบายเรื่องการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมการมีบุตร ปัจจุบันอยู่ ท่ี 
60,000 บาท แม้ว่าจะให้เพิ่มแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าคนจะมีลูก แต่ควรมีวิธีจัดการโดยระบุอย่างชัดเจนว่าส าหรับเงินท่ี
ให้พ่อแม่ต้องเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างในการเล้ียงดูลูก  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพ่อ-แม่เอาไปใช้เล้ียงลูกจริงไม่ได้เอาไปท า
อย่างอื่น อย่างน้อยแม้อาจไม่ช่วยกระตุ้นแต่ก็สามารถช่วยท าให้เด็กท่ีเกิดมาแล้วมีคุณภาพมากขึ้นได้  

ส าหรับมาตรการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันคิดว่า “ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร และถ้าถามว่า
เพียงพอไหมก็คงไม่มีใครตอบได้” อย่างมาตรการทางภาษีไม่ครอบคลุมอาชีพท่ีอยู่นอกระบบการเสียภาษี แต่ก็
ไม่ได้ละเลยคนกลุ่มนี้ เพราะยังให้สิทธิในเรื่องของการวางแผนครอบครัว รวมถึงนโยบายทางด้านสุขภาพซึ่ง
ครอบคลุมทุกชนช้ัน “ไม่ใช่เขาไม่ได้ประโยชน์ แต่จริง ๆ เขาได้อย่างอื่นอยู่แล้ว” 
 

8) ปัญหาส าคัญคือกลุ่มชนช้ันกลาง (ท่ีมีศักยภาพ) ไม่มีลูก คิดว่าจะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มคนช้ันกลางต้องการมีลูกได้
อย่างไร 

“ส าหรับชนช้ันกลางท าอย่าไรให้มีลูกก็ตอบไม่ได้ การมีนโยบายบางทีก็ไม่ได้ช่วย บางคนมีความพร้อม
ท้ังหน้าท่ีการงานและเงิน แต่ก็ไม่มีลูก ขึ้นอยู่กับทัศนคติ” ซึ่งจากประสบการณ์คนรอบข้างของคุณหมอท่ีเลือกไม่มี
ลูกเพราะอยากสบาย ไม่อยากมีภาระ และไม่ได้กังวลว่าจะไม่มีใครดูแลตอนแก่ หรือบางคนมีครอบครัวใหญ่อยู่กัน
หลายคนไม่ต้องกลัวเหงาเลยคิดว่าไม่จ าเป็นต้องมีลูก  

การท าอย่างไรให้คนชนช้ันกลางมีลูกโดยส่วนตัวคิดว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด เพราะตราบ
ใดท่ีสังคมไม่ปลอดภัยก็ไม่จ าเป็นต้องไปหาวิธีมากระตุ้น  

 

9) ท่านได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลกรณีของต่างประเทศบ้างหรือไม่ มีอะไรท่ีเป็นกรณีตัวอย่างท่ีควรน ามาถอดบทเรียน 
หรือประยุกต์ใช้กับกรณีประเทศไทย  

ไทยต้องมีการศึกษาประสบการณ์ของต่างประเทศ โดยน ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทสังคมบ้านเราในแต่ละ
มาตรการ ในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์มีการลงทุนมหาศาลกับการเพิ่มประชากร จนกระท่ังเมื่อหลายปีก่อนต้องออกมา



 

134 

 

ประกาศให้ประชาชน ‘มีลูกเพื่อความมั่นคงของประเทศ’ ท าให้ประชาชนเกิดความฮึกเหิม ถึงแม้การน าเข้าแรงงาน
ต่างชาติสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงานได้ แต่การท่ีน าเข้ามาก็มาเพื่อกอบโกย ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็น
คนสิงคโปร์ เห็นด้วยกับการท่ีไทยจะมีการรณรงค์ให้คนมีลูกเพื่อชาติ 
  ในเกาหลีมีสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ บ้านเราควรกระตุ้นให้มีการจัดรัฐสวัสดิการในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด เพราะบางคนท างานอยู่กรุงเทพฯ แต่พ่อ-แม่อยู่ต่างจังหวัดบางรายถึงขั้นต้องลาออกจากงาน
เพื่อไปดูแลพ่อ-แม่ การจัดให้มีบ้านพักท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และครอบคลุมทุก
พื้นท่ี อาจช่วยส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นได้ เพราะมีงานวิจัยท่ีศึกษาพบว่า การท่ีลูกต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้านเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีท าให้คนไม่อยากมีลูก 
 
7 คุณชานันท์ วัฒนสุนทร  
ผู้ช่วยกรรมการรองประธาน ฝ่ายจัดการทรัพยากรบุคคล 

1) อัตราเจริญพันธุ์รวมที่มีแนวโน้มลดลง ปัจจุบันได้ส่งผลต่อภาคธุรกิจแล้วหรือไม่  หรือคาดว่าจะส่งผลอย่างไรกับ    

   ภาคธุรกิจ ในอนาคต (คาดว่ากี่ปีท่ีจะส่งผล) 

“ส่ิงท่ีจริงๆแล้วเราก าลังเจออยู่ เราน่าจะเจอตอนปี 62 เพราะเกิดจากต้มย ากุ้งปี 40 เพราะตอนนั้น
คนไม่มีลูกเลย มีการตั้งครรภ์น้อย ผลกระทบนับจากเด็กท่ีเกิดปี 40 จนถึงเด็กจะจบมหาวิยาลัยตอนอายุ 22 ปี ใน
ปีหน้าคนเริ่มลดลงจะกระทบปีหน้าเป็นปีแรก และจะกระทบหนักปี 64 ไปเรื่อยๆ”  

“โฮมโปรทราบว่าประชากรจะลดลงจากการวิจัย และคนท่ีเกิดหลังจากปี 40 ลดลงเรื่อย เพราะเกิด
น้อย จบน้อย ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามมาคือ จะไม่มีแรงงานวัยรุ่น เราเลยเอาไว้สูงวัยมาแทน ก็มาตอบโจทย์” 

“ปัจจุบันภาพใหญ่ขององค์กรเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มหมด และในหมู่ HR ขยับ โดยการน าสูงวัยมา
แทนก าลังพลท่ีมันขาดหายไป” 

“ตอนนี้โฮมโปรก าลังท าเรื่องประกันดูแลสูงวัยท่ีเข้ามาท างานในโฮมโปร ซึ่งมาสมัครกันเยอะมาก แต่
รับแค่ 10 กว่าคน เราพยามดูแล 10 กว่าคนนี้ให้ดี ดูแลเรื่องสวัสดิการ เรื่องค่าจ้างท่ีเหมาะสม อยากให้เขาอยู่ดี มี
ความสุข ทุกวันนี้อาจจะจ้างไม่ได้หวือหวามากมาย จ้างเป็น Part-time ค่าจ้างประมาณหนึ่ง แต่เราพยายามต่อ
ยอดให้เขาเป็นผู้บริหารได้ ในระดับผู้จัดการแผนก” 

“ผู้สูงวัยท่ีเป็นไปได้ท่ีภาครัฐก็มี Database มี 300,000 400,000 คน คนมีเยอะมากแต่ใช้ไม่ได้เลย 
พอเอามาคนสูงวัยเรานั้นไม่ได้อยากท างานจริง หลายคนท่ีเราเช็ดได้มา 6000 ราย ช่ือจาก 5 จังหวัดปริมณฑลท่ี
ภาครัฐบอกว่ามีฐานข้อมูลเยอะ แต่ฐานข้อมูลของภาครัฐไม่ได้กรองว่า คนอยากท างานจริงหรือเปล่า เราเรียกมาก็
ไม่อยากมา ส่วนใหญ่ท่ีเราหามา เราหาเองโดยใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ เขาติดต่อเข้ามาเองเจอกันถ้ารัฐอยากให้เราช่วย 
ให้ผู้สูงวัยมาท างานเยอะๆ ต้องช่วยกรองข้อมูลผู้สูงวัยด้วย ท่ีภาครัฐมีจะเป็นผู้สูงวัยอีกกลุ่มหนึ่ง พวกตาสีตาสา ไป
กวาดข้อมูลผู้สูงวัยจากทะเบียนราษฎร์มา บางคนเค้าไม่ท างาน ไม่อยากท างาน ต้องกรองข้อมูลให้เรียบร้อยให้
เหมาะกับส่วนงาน” 
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“อีกเรื่องคือการเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ ในปีนี้โฮมโปรไม่ได้กระทบเรื่องแรงงาน ปกติคนแต่ละสาขาจะ
ขาดแรงงานเยอะ แต่ปีนี้โฮมโปรไม่ขาด เพราะว่าเราเอาหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเรื่องการจัดส่ง เรื่องคอมพิวเตอร์  
แก้ปัญหาโดยซอฟต์แวร์ ใช้เทคโนโลยีเข้าไปดู ไม่จ าเป็นต้องใช้คนร่วมงาน เอาหุ่นยนต์มาช่วยท าให้คนเราไม่ขาด” 
ปัจจุบันคุณภาพเด็กตอบโจทย์ภาคธุรกิจหรือไม่? 

“อุดมศึกษามหาวิทยาลัยไม่ตอบโจทย์ค้าปลีก ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆอาจจะตอบโจทย์” 
“คุณภาพเด็กอนาคตต้องมีทักษะการท างาน ไม่ได้เรียนแต่อยู่ในห้องเรียน ต้องออกมาท างานเป็น 

work-base learning เรียนท่ีหน้างานจริง ท างานจริง ไม่ว่าจะเป็นอาชีวะหรือมหาลัยต้องเหมือนกัน” 
 
2) ทราบมาว่าบริษัทฯ มีนโนบายสนับสนุนการเพิ่มประชากร ขอให้ท่านเล่าเหตุผล หรือแนวคิดท่ีมาของการ

สนับสนุนการเพิ่มประชากร รายละเอียดโดยสรุปเป็นอย่างไร  

 

บริษัทไม่มีโนบายสนับสนุนการเพิ่มประชากร มีแต่นโยบายรับผู้สูงวัยมาท างาน 
 
3) ปัจจุบันแนวโน้มของอัตราการเกิดลดลง ซึ่งท าให้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาค

ธุรกิจ ซึ่งการแก้ปัญหาอาจมีหลายทาง เช่น ขยายอายุการจ้างงาน การใช้ AI ทดแทนแรงงานคน อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบันภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนให้คนไทยมีลูกมากขึ้น ท่านคิดว่าภาคธุรกิจ ซึ่งถือเป็นภาคส่วนหนึ่งในสังคม 

สามารถมีส่วนร่วมที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้คนไทยมีลูกอย่างไรบ้าง 

“บริษัทได้อะไร บริษัทได้ประโยชน์อะไรจากการท า ถ้าเขาเห็นประโยชน์ ตอนนี้ผมยังนึกไม่ออก ถ้า
พนักงานมีลูกบริษัทจะได้ประโยชน์อะไร”  

“ถ้าท าอะไรให้บริษัทเห็น กรณีถ้าบริษัทนี้ไม่รับคนพิการก็จะมีบทลงโทษ คนถ้ารับคนสูงวัยสามารถ
น าไปลดภาษีได้ด้วยถ้าบริษัทนี้ท าให้พนักงานมีลูกได้มาก ขึ้นจะได้รับประโยชน์อย่างไร”  

“ภาครัฐต้องสนับสนุนให้ผลประโยชน์แก่บริษัท และให้จริงๆไม่ใช่ให้หลอกๆอย่างเช่น คนพิการ ผู้สูง
วัย ให้เงินเดือนได้แต่อย่าเกิน 15,000 บาท ซึ่งเงินใครจะไม่เกิน 15,000 บาทบ้าง ถ้าเกิน 15,000 ห้ามยื่นลดภาษี
คนสูงวัย แล้วใครจะไปรับได้ ก าหนดไว้เพดานต่ า มันก็ลดไม่ได้จริง ต้องให้จริง ให้ผลประโยชน์จ ริงๆ ให้
ผู้ประกอบการเห็นประโยชน์” . 

“ถ้าทางภาครัฐมีมาตรการออกมา ผมก็ตามภาครัฐ ถ้าภาครัฐมีนโยบายออกมา ตามหมดอยู่แล้ว เช่น
คนพิการรับตามโควตาท่ีภาครัฐต้ังไว้ กฎหมายบังคับให้พนักงานถ้ามี 100 คนให้รับคนพิการหนึ่งคน ผมก็รับ
ตลอด” 
 
4) ปัญหาส าคัญคือกลุ่มชนช้ันกลาง (ท่ีมีศักยภาพ) ไม่มีลูก อะไรคือส่ิงท่ีคิดว่าจะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มคนช้ันกลาง 

   ต้องการมีลูก 
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“ผมไม่แน่ใจว่าเราจะชักจูงให้คนท่ีมีลูกได้อย่างไร ว่าเขาได้ประโยชน์อะไร ภาครัฐจะให้อะไรเหมือน
ต่างประเทศ อย่างต่างประเทศ คนท่ีมีลูก ให้สวัสดิการ ได้เยอะแยะไปหมด ใครๆก็อยากมีลูกแต่เมืองไทยได้
อะไรบ้าง” 

 
5) กรณีท่ีต้องการขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจ เช่น การจัดต้ังศูนย์ดูแลเด็กเล็กในท่ีท างาน เพิ่มวันลาคลอด  

    ยืดหยุ่นให้เลือกวันท างานได้ ฯลฯ ท่านคิดว่าอะไรบ้างท่ีองค์กรท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ (เสนอแนวคิดอะไร 

    ก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นกรณีท่ียกตัวอย่าง) 

 

“ทางโฮมโปรในช่วงปิดเทอม มีห้องดูแลลูกให้ระหว่างการท างาน โดยใช้คีย์การ์ดท าให้เด็กออกมา
เปิดเองไม่ได้ มีพี่เล้ียงอยู่หนึ่งคนจ้างมาคอยดูแลเด็ก ทุกๆปิดเทอม พนักงานจะได้ไม่ต้องกังวลมาก เพราะมาท างาน
ก็ไม่รู้จะเอาลูกไปไว้ไหนแล้วเปิดเทอมก็ไม่ได้จ้างพี่เล้ียง” 
โฮมโปรมีสวัสดิการส าหรับพนักงานท่ีทีบุตรตามมาตรฐาน ยึดตามกฎหมาย 

“สวัสดิการลาคลอดตามกฎหมายแรงงาน มีห้อง Nursery ตอมปิดเทอม ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีจาก
คุณแม่แต่ยังไม่มีห้องให้นมลูกกรณีท่ีแม่ลาคลอดสามเดือนกลับมาท างาน เพราะพื้นท่ีมีไม่เยอะ” 
 
8 คุณพรสม เปาปราโมทย์ 
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 
1) ปัจจุบันอัตราเจริญพันธุ์รวม และอัตราการเกิด มีแนวโน้มลดลง นอกจากผลกระทบด้านแรงงาน/ความเข้มแข็ง  
    ของสถาบันครอบครัว จะมีผลกระทบอะไรอีกบ้าง 

กระทบโครงสร้างครอบครัว ซึ่งเดิมแนวคิดครอบครัวเข้มแข็ง จะให้ความส าคัญกับการอยู่ด้วยกับ 3 
รุ่น (ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และลูก) จึงอาจต้องมีปรับแนวคิดครอบครัวเข้มแข็งใหม่ ท่ีไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกช่วงวัย 
ไม่จ าเป็นต้องมีลูก หรือไม่จ าเป็นต้องเป็นหญิง-ชายท่ีมาใช้ชีวิตร่วมกัน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวนี้
กระทบต่อวิถีชีวิตของคน ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันคู่สามี-ภรรยาท่ีเป็นคนสูงอายุอยู่ด้วยกันเพียงสองคน หรืออยู่คน
เดียวตามล าพังมากขึ้น ซึ่งเป็นบทบาทของรัฐท่ีต้องเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพ และท่ีอยู่อาศัย 

 
2) คิดว่าแนวโน้มข้างหน้าจะลดลงอีก สถานการณ์เช่นนี้ มีความจ าเป็นต้องกระตุ้นสังคมให้มีลูก หรือควรมอง 
   มาตรการอื่น ทดแทน 

ยังจ าเป็นท่ีต้องมีการกระตุ้นการมีบุตร  
“ครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุข ควรมีลูกหลานจะได้ดูแลกันและกัน” 
ภาครัฐในปัจจุบันมีการปรับตัว โดยลดขนาดภาครัฐให้เล็กลง ไม่ได้รับข้าราชการเพิ่ม เน้นการบูรณา

การการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในลักษณะเครือข่าย รวมถึงมีการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นท างานในกิจการสาธารณะในพื้นท่ีของตนเอง โดยภาครัฐปรับบทบาทของตนมา
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ท าหน้าท่ีก ากับดูแล อยู่ในฐานะ “Regulator” หรือ คอยควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ โดยสร้างมาตรฐานให้กับ
หน่วยต่างๆ ไปท าเอง 

อีกประการคือ การส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีมาท างานแทนคนมากขึ้น 
 
3) งานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่า เหตุผลประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อการมีลูก คือทัศนคติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตท่ี  
    เปล่ียนแปลงไป คิดว่าจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติข้างต้นหรือไม่ และหน่วยงานของท่านมีการรับมือกับ 
    ความเปล่ียนแปลงนี้อย่างไร ถ้าไม่ใช่ คิดว่าควรเปล่ียนแปลงจุดใด และควรท าอย่างไร 

เรื่องทัศนคติ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มองมิติด้านเศรษฐกิจมากขึ้น การมีลูกถูกมองเป็นภาระท่ีต้องมี
ค่าใช้จ่าย อีกท้ังแนวคิดท่ีว่ามีลูกเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่านั้นก็ลดลงไป  

 
“ปัจจุบันล าบากหากจะมีลูก ล าบากยังไงก็คือการหารายได้” 
จากข้างต้น รัฐจึงต้องเน้นสวัสดิการท่ีเพียงพอและมาตรการรองรับให้คู่สามี-ภรรยาเช่ือมั่นว่า หากมีลูก

แล้วจะไม่ล าบากเกินไป 
อีกประการคือ ปัจจุบันความต้องการมีลูกของผู้หญิงไม่ได้มีมากเช่นในอดีต เพราะผู้หญิงเองต้อง

รับผิดชอบงานนอกบ้าน หากมีลูกแล้วอาจกระทบต่อหน้าท่ีการงานได้ ประเด็นนี้รัฐต้องมุ่งส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ ท่ีผู้ชายส่วนใหญ่มีภาระการเล้ียงลูกหรือท างานในบ้านน้อยกว่าผู้หญิง จึงต้องส่งเสริมหรือปรับทัศนคติให้
เห็นว่าภาระเหล่านี้เป็นหน้าท่ีร่วมกันของท้ังผู้ชาย-ผู้หญิง โดยให้ผู้ชายเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบมากขึ้น 

“ผู้ชายบางคนเล้ียงลูกเก่งกว่าผู้หญิงนะ แต่สังคมยังไม่เปิดโอกาสเท่าไหร่ ถ้าปรับตรงนี้ได้ ครอบครัวจะ
ผ่อนคลายข้ึน อาจจะเริ่มตัดสินใจว่าการมีลูกมันไม่ได้อะไรนักหนา”  

ส่วนนี้ก็ต้องผลักดันให้ผู้ชายลางานเพื่อไปช่วยภรรยาเล้ียงลูกได้ โดยออกเป็นกฎหมาย และรัฐไม่
จ าเป็นต้องสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การให้สวัสดิการท่ีดี ท าให้บุคลากรมีความสุข 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ 

“เป็นภารกิจร่วมกันท้ังประเทศ จะให้รัฐไปรับผิดชอบกับสถานประกอบการมันก็ไม่ได้” 
ควรสนับสนุน Work-life balance โดยปรับเปล่ียนทัศนคติให้คนสร้างสมดุลและให้ความส าคัญท้ังการ

ท างานและชีวิตครอบครัว  
 

4) บทบาทของหน่วยงานท่านต่อ ปัญหาการไม่มีลูก / มีน้อย และการเล้ียงดู พัฒนาให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มี
อะไรบ้าง ประสบผลตามท่ีคิดหรือไม่ อะไรคือข้อจ ากัด มีแนวคิดหรือนโยบายท่ีน่าสนใจใหม่ๆ อะไรบ้าง ท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหาข้างต้น 

บทบาทของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไม่ได้กระตุ้นการมีบุตร  แต่จะเน้นสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัว การสร้างครอบครัวอบอุ่น และสร้างความพร้อมให้กับคนท่ีจะมีครอบครัว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ  “สค.ไม่ได้ส่งเสริมให้มีลูกเพิ่มขึ้น เรายอมรับสถานการณ์” 
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บทบาทการสร้างความพร้อมให้กับคนท่ีจะมีครอบครัว ท่ีส าคัญได้แก่โครงการโรงเรียนครอบครัว ซึ่งเป็น
การอบรมให้ความรู้กับครอบครัว 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ครอบครัวใหม่ (การวางแผนครอบครัว การวางแผนมีลูก) 2) 
ครอบครัวที่มีลูกเล็ก (การเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการ) 3) ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น (เน้นเรื่องการพูดคุยเรื่องเพศกับ
ลูก) และ 4) ครอบครัวท่ีมีผู้สูงอายุ (ให้ความรู้ว่าต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างไร สร้างสัมพันธภาพอย่างไร ปรับปรุงบ้าน
เพื่อผู้สูงอายุ) โดยเป็นโครงการท่ีให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นท่ีต่างๆ (แต่ละปีจัดได้ประมาณ 200 แห่ง) เพื่อให้ครอบครัวดูแลกันเองได้ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าบางแห่งการ
ท างานยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ได้ด าเนินงานตามนโยบาย 

“แต่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนก็ฟังก์ช่ันบ้างไม่ฟังก์ช่ันบ้าง ท่ีไหนท่ีฟังก์ช่ันก็จะมีของบประมาณมา
ท าโครงการอยู่เรื่อยๆ” 

 
การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นบทบาทหนึ่งของ สค. ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องการมีลูกได้

เช่นกัน เพราะมองว่าหากครอบครัวมีแต่ทะเลาะเบาะแว้งก็คงไม่ต้องการมีลูก เช่น การรณรงค์การพูดคุยกันด้วยดี
ในครอบครัว 

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุท่ีไม่มีครอบครัวดูแล จะมีการจัดท่ีอยู่อาศัยให้ เช่นโครงการ 
“Senior Complex” เป็นแฟลตให้ผู้สูงอายุอยู่ โดยมีบริการสุขภาพ สถานท่ีออกก าลังกาย พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
 
5) เนื่องจากเป็นปัญหาระดับโครงสร้างท่ีมีหน่วยงานหลายภาคส่วนท างานร่วมกัน ท่ีผ่านมามีปัญหา ข้อจ ากัดใน   
   การท างานร่วมกันบ้างหรือไม่ ควรปรับเปล่ียนหรือแก้ไขอะไรบ้าง 

การร่วมงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในด้านระเบียบข้อบังคับ ท่ีห้ามไม่ให้แจกของ    
(ถูกมองเป็นการเมือง) แต่ปัจจุบัน มีการทบทวนให้มีการตีความว่าเป็นเรื่องสวัสดิการสังคม 
 
6) ปัจจุบันภาครัฐ มีมาตรการกระตุ้นเพื่อให้คนในสังคมมีลูกหลายประการ เช่น มาตรการทางภาษี เงินช่วยเหลือส าหรับ  
    ครอบครัวท่ียากจน ฯลฯ มาตรการเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ และคิดว่าครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มหรือยัง (คนท่ีอยู่ 
   ในสถานะลูกจ้าง กลุ่มท่ีท าค้าขาย เกษตรกร ฯลฯ) ควรท าอย่างไร 

มาตรการทางภาษีไม่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม แต่ก็ควรด าเนินการไปถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีควรสนับสนุน แต่ท่ี
ส าคัญกว่าคือ เรื่องเวลา ผู้หญิงท่ีมีลูกแล้วยังคงสามารถท างานได้  “ส่ิงท่ีอยากได้คือเวลา มากกว่าเงิน” 

ซึ่งควรมีมาตรการรองรับ เช่น การเข้างานเหล่ือมเวลา โดยให้ผู้หญิงท่ีมีลูกยังเล็กเข้างานช้ากว่าปกติครึ่ง
ช่ัวโมง ส าหรับการดูแลหรือไปส่งลูกยังสถานอนุบาล ถือเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษส าหรับผู้หญิงท่ีมีลูก   “ควรมี 
benefit ให้เขาบ้าง ในฐานะคนท่ีเสียสละมีลูก” 
 
7) ปัญหาส าคัญคือกลุ่มชนช้ันกลาง (ท่ีมีศักยภาพ) ไม่มีลูก คิดว่าจะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มคนช้ันกลางต้องการมีลูกได้ 
    อย่างไร 
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ปัญหาคนช้ันกลางไม่ต้องการมีลูก ส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมในเรื่องเวลาในการเล้ียงดู เพราะต้อง
ออกไปท างาน โดยเฉพาะการไปท างานต่างถิ่นในเมืองใหญ่ หรือกรุงเทพฯ ซึ่งการมีลูกอาจกลายเป็นปัญหา 
“ครอบครัวแหว่งกลาง” คือมีปู่ย่าตายายอยู่ร่วมกับหลาน โดยไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วย ผลท่ีตามมาคือ การเล้ียงดูท่ีไม่ได้
ส่งเสริมพัฒนาการท่ีดีเพียงพอหรือถูกหลักการ หรือบางกรณีถูกตามใจจนเกินไปจนกลายเป็นเด็กท่ีเอาแต่ใจ   

 “ปู่ย่าตายายก็เล้ียงไปตามมีตามเกิด บ้างก็ตามใจหลานมากไป” 
แนวทางการแก้ปัญหาเช่ือมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพท่ี

กระจายไปทุกภูมิภาค ให้คนสามารถท างานในภูมิล าเนาของตัวเองได้ เมื่อคู่สมรสอยู่ท่ีบ้านตัวเอง พร้อมท่ีจะอยู่กับ
ลูก หรือเล้ียงลูกด้วยตัวเอง (อาจมีปู่ย่าตายายช่วยเล้ียง) ก็จะกระตุ้นความต้องการท่ีจะมีลูกได้  

อีกแนวทางคือ ควรส่งเสริมให้มีศูนย์รับเล้ียงเด็ก (Day Care) ในสถานประกอบการ เพื่อให้พ่อแม่ฝาก
ลูกไว้ได้ในขณะท่ีต้องท างาน โดยต้องมีพี่เล้ียงเด็กท่ีมีความรู้เฉพาะทาง ถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งท่ีสถาน
ประกอบการจัดให้พนักงานของตน  “มี Day Care ท่ีเขามั่นใจได้ว่าจะดูแลลูกเขาได้ ก็จะกระตุ้นการมีลูก” 
หรือภาครัฐเองก็ควรมี Day Care ส าหรับบริการประชาชนท่ัวไปท่ีต้องการฝากเล้ียงลูก โดยอาจคิดค่าบริการราคา
ถูก แต่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว หรือหากเป็น Day Care ของเอกชน ก็
ควรส่งเสริมให้เป็นสิทธิสวัสดิการ โดยรัฐ สถานประกอบการ และครอบครัว ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  “ให้เขา
มั่นใจว่ามีท่ีเล้ียงลูกให้ ไม่ใช่มีลูกแล้วต้องลาออกจากงาน” 

 
8) ท่านได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลกรณีของต่างประเทศบ้างหรือไม่ มีอะไรท่ีเป็นกรณีตัวอย่างท่ีควรน ามาถอดบทเรียน  
    หรือประยุกต์ใช้กับกรณีประเทศไทย 

ตัวอย่างท่ีญี่ปุ่น เน้นมาตรฐานคุณภาพชีวิต ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีติดเตียง พร้อมกับส่งเสริม
การมีงานท าในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรน ามาปรับใช้กับประเทศไทย โดยสนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
บริษัทเอกชนรายใหญ่ๆ ให้มีการเปิดรับผู้สูงอายุมาท างานในหน้าท่ีท่ีสามารถท าได้ ส่วนภาครัฐก็อาจขยายอายุ
เกษียณในบางต าแหน่ง นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาด้านแรงงานแล้ว ยังช่วยลดภาระพึ่งพิงได้อีกด้วย ท้ังนี้ ในประเทศ
ไทยมีการด าเนินการไปบ้างแล้ว เช่น โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุออกมาท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ให้อยู่
บ้านเป็นคนติดเตียง จะช่วยท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ลดภาวะพึ่งพิงได้ หรือเป็นการชะลอ
ภาวะพึ่งพิงให้ขยายออกไป  “อายุ 60 อาจต้องพึ่งพิง ท าให้อย่างไรให้เป็น 70 หรือมากกว่านั้น” 
 
9 คุณสิริวรรณ เย็นต้ัง  
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 
1) ปัจจุบันอัตราเจริญพันธุ์รวม และอัตราการเกิด มีแนวโน้มลดลง นอกจากผลกระทบด้านแรงงาน/ความเข้มแข็ง  
    ของสถาบันครอบครัว จะมีผลกระทบอะไรอีกบ้าง 
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ไม่มีความเห็นว่าจะกระทบอะไรอย่างอื่นนอกจากเรื่องแรงงาน โดยมองว่าสังคมปัจจุบันการมีลูกนั้น
ยากขึ้นกว่าในอดีต โดยมีปัจจัยส าคัญคือมาจากหน้าท่ีการงาน ผู้หญิงท่ีท างานนอกบ้าน มีโอกาสท่ีจะมีลูกน้อยลง 
และแตกต่างกันไปตาม Sector รวมถึงการเข้างานเป็นกะ เพราะสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของผู้ท่ีท างานในระบบยังไม่
รองรับดีพอ เช่น การให้ลาคลอดของพ่อและแม่ยังน้อยเกินไป 

 
2) คิดว่าแนวโน้มข้างหน้าจะลดลงอีก สถานการณ์เช่นนี้ มีความจ าเป็นต้องกระตุ้นสังคมให้มีลูก หรือควรมอง 
    มาตรการอื่น ทดแทน 

ควรกระตุ้นการมีลูก อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นการมีลูกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งก็ต้องเตรียมคนท่ีจะมาผลิต และใช้
หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม  “ถ้าไม่มีคนต้องหาเครื่องทุ่นแรงอื่น แต่จะไว้ใจหรือ และต้องเตรียมการดีดี ให้ความรู้
กับคนท่ีจะมาใช้ Robot” 

 

การกระตุ้นการมีลูกเพื่อความมั่นคงของชาติสามารถท าได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าคนไทยมีจุดแข็งใน
ความรักชาติเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว หากเสริมพลังแรงบวกเข้าไปจะสามารถท าได้ อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องให้ข้อมูลท่ี
ชัดเจนเพียงพอ ให้ทุกคนตระหนักต่อปัญหาร่วมกัน และป้องกันการตีความเจตนารมณ์ของรัฐบาลผิด 

 “คนไทยมีจุดแข็ง อะไรท่ีเป็นบวกแล้วเสริมพลังเข้าไป เช่น เพื่อชาติ จะท าได้อยู่แล้ว” 
“ต้องรัดกุมในการส่ือสาร เด๋ียวหาว่ารัฐก าลังส่งเสริมให้คนมี SEX กันมากๆ ประเทศไทย Free Sex 

ไปแล้วเหรอ” 
 
3) งานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่า เหตุผลประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อการมีลูก คือทัศนคติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตท่ี  
    เปล่ียนแปลงไป คิดว่าจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติข้างต้นหรือไม่ และหน่วยงานของท่านมีการรับมือกับ 
    ความเปล่ียนแปลงนี้อย่างไร ถ้าไม่ใช่ คิดว่าควรเปล่ียนแปลงจุดใด และควรท าอย่างไร 

ควรปรับทัศนคติ หนุนเสริมค่านิยมให้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งครอบครัวไทยมีพื้นฐาน
เดิมคือความเอื้ออาทร จึงควรน าความเอื้ออาทรนี้มาเป็นประเด็นโน้มน้าว พร้อมกับต้องรณรงค์ส่งเสริมการสร้าง
ครอบครัวเข้มแข็งไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทัศนคติของคน อาจต้องพิจารณาตามพื้นฐาน
ของแต่ละครอบครัว โดยมีการส่ือสารท่ีแตกต่างกันให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มลักษณะครอบครัว 

 
4) บทบาทของหน่วยงานท่านต่อ ปัญหาการไม่มีลูก / มีน้อย และการเล้ียงดู พัฒนาให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ    
   มีอะไรบ้าง ประสบผลตามท่ีคิดหรือไม่ อะไรคือข้อจ ากัด มีแนวคิดหรือนโยบายท่ีน่าสนใจใหม่ๆ อะไรบ้าง          
   ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาข้างต้น 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพครอบครัว ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ แต่ไม่ได้มีบทบาทในการไปกระตุ้นการมีลูก อุปสรรคท่ีพบคือ 
การไปขัดกับวิถีการปฏิบัติของกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น ชาวไทยมุสลิมในภาคใต้  



 

141 

 

“เราแทบไม่ได้กระตุ้นสักเท่าไหร่ อาจมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน และ
มีโครงการโรงเรียนครอบครัว เป็นหลักสูตรฝึกอบรม เช่น ผู้สูงอายุควรปฏิบัติตัวอย่างไรในครอบครัว การสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว บทบาทการเป็นพ่อแม่ท่ีดี” 

ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ท่ีกระจายท่ัวประเทศ 
ควรบูรณาการงานสองหน่วยงานนี้ให้ท างานร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีคุณภาพ โดยมีโครงการท่ี
น่าสนใจท่ีเคยด าเนินการเป็นโครงการน าร่องมาแล้วได้ผลดี คือโครงการ “จูงลูกจูงหลาน เข้า โบสถ์ วัด มัสยิด”  
ซึ่งควรส่งเสริมต่อไปให้กว้างขวางขึ้น โดยอาศัยงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาประกอบกับองค์
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 
“เราเคยท าโฟกัสกรุ๊ปกับคนท่ีเข้าร่วมโครงการ เขาบอกว่าเด็กเปล่ียนพฤติกรรมไปเลย จากเด็ก

ก้าวร้าว เด็กเกเรไม่ไปโรงเรียน ก็เป็นคนอ่อนน้อม กลับบ้านตรงเวลา” 
 

ควรมีสวัสดิการดูแลสุขภาพท้ังแม่และเด็กต้ังแต่ตอนต้ังครรภ์ และเมื่อคลอดแล้ว สถานท่ีท างานในทุก 
Sector ควรมีการบริการรองรับในกรณีท่ีพ่อหรือแม่พาลูกมาท่ีท างาน เช่น มีห้องให้นมลูก และมีห้องฝากเล้ียงเด็ก 
พร้อมกับมีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะด้านให้การดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

 

5) เนื่องจากเป็นปัญหาระดับโครงสร้างท่ีมีหน่วยงานหลายภาคส่วนท างานร่วมกัน ท่ีผ่านมามีปัญหา ข้อจ ากัดใน 
    การท างานร่วมกันบ้างหรือไม่ ควรปรับเปล่ียนหรือแก้ไขอะไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ร่วมโดยตรง ให้ความเห็นไม่ได้ 
 

6) ปัจจุบันภาครัฐ มีมาตรการกระตุ้นเพื่อให้คนในสังคมมีลูกหลายประการ เช่น มาตรการทางภาษี เงินช่วยเหลือส าหรับ  
    ครอบครัวท่ียากจน ฯลฯ มาตรการเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ และคิดว่าครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มหรือยัง (คนท่ีอยู่ 
    ในสถานะลูกจ้าง กลุ่มท่ีท าค้าขาย เกษตรกร ฯลฯ) ควรท าอย่างไร 

ไม่มีความเห็นว่ามาตรการครบถ้วนครอบคลุมหรือไม่ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่ามาตรการภาษี
เป็นเรื่องท่ีดี แต่ไม่ได้เพียงพอกับทุกคน และเป็นจ านวนเงินท่ีน้อยมาก และควรพิจารณาตามฐานรายได้ ส าหรับคน
ท่ีมีรายได้น้อยไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี ควรมีการกระตุ้นด้วยมาตรการอื่น “ลดภาษีเป็นมาตรการท่ีดี แต่ต้องดู
คนท่ีไม่ได้อยู่ในเมืองด้วย ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ภาษี” 

 
7) ปัญหาส าคัญคือกลุ่มชนช้ันกลาง (ท่ีมีศักยภาพ) ไม่มีลูก คิดว่าจะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มคนช้ันกลางต้องการมีลูกได้ 
    อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า การกระตุ้นดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก เพราะไม่ใช่เรื่องทัศนคติอย่างเดียว ยัง
สัมพันธ์กับภาวะทางเศรษฐกิจ ความพร้อมของสุขภาพร่างกาย อีกท้ังยังต้องเป็นความต้องการร่วมของท้ังผู้หญิง
และผู้ชาย “ยาก โดยส่วนตัวคิดว่าต้องกลับไปดูตัวเลขของผู้หญิงในวัยเจริญพันธ  ุ์ว่ามีท้ังหมดเท่าไหร่ แล้วดูว่า
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สุขภาพพลานามัยเขาเป็นอย่างไร พยายามส่งเสริมเรื่องการหาคู่ครองท่ีพร้อมไปด้วยกัน จะท าให้มีลูกได้ และลูก
เกิดมาอย่างมีคุณภาพ” 

 

ควรผลักดันสวัสดิการส าหรับคนท างานท่ีต้องการมีลูก ให้สามารถมีลูกได้โดยไม่กระทบต่อหน้าท่ีการ
งาน เช่น การขยายสิทธิในการลาคลอดท้ังพ่อและแม่ (ดูตัวอย่างจากยุโรป) 

 
8) ท่านได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลกรณีของต่างประเทศบ้างหรือไม่ มีอะไรท่ีเป็นกรณีตัวอย่างท่ีควรน ามาถอดบทเรียน  
    หรือประยุกต์ใช้กับกรณีประเทศไทย 

ในยุโรป ซึ่งเป็นรัฐสวัสดิการ มีการส่งเสริมสวัสดิการให้คนท างานสามารถมีลูกได้โดยไม่กระทบต่อ
หน้าท่ีการงาน เช่น ให้สิทธิการลาคลอดท้ังพ่อและแม่ ท้ังก่อนคลอด (เพื่อเตรียมตัว) และหลังคลอด โดยเฉพาะแม่ 
บางประเทศให้สิทธิสามารถลาสะสมรวมกันได้นานถึง 1 ปี จึงควรน าเรื่องการขยายสวัสดิการนี้มาใช้กับประเทศ
ไทย อาจให้ก่อนคลอด 14 วัน และหลังคลอดอีก 180 วัน   “90 วันของไทยไม่พอ” 
 
10 สมพร ตัวแทนกลุ่มผู้มีบุตร 
อายุ 33 ปี อาชีพรับราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท บุตร 1 คน 
 
1) ท่านได้มีการวางแผน หรือตั้งใจท่ีจะมีลูกไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่ได้วางแผนจะมีครอบครัว หรือมีลูก ท่ีแต่งงานเนื่องจากภรรยาต้ังท้อง  
 
2) หากเดิมที่ไม่ต้องการมีลูก แล้วเปล่ียนแปลงแนวคิดมีลูก อะไรคือเหตุผลดังกล่าว 
  มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ท าให้แฟนต้ังท้อง เลยแต่งงานและมีลูก 
 

3) ส่ิงท่ีคิดไว้ก่อนมีลูก กับหลังจากมีลูก เหมือนหรือเป็นไปอย่างท่ีคิดหรือไม่ มีอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีครอบครัว 

   รุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงบ้าง 
  ส่ิงส าคัญส่ิงส าคัญท่ีครอบครัวรุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงคือ ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องเงิน ถือ
เป็นปจัจัยส าคัญ 
 
4) ผลกระทบส าคัญๆ จากการมีลูก คืออะไร เช่นเรื่อง การเงิน เวลา ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ฯลฯ มีวิธีปรับตัว    
   อย่างไรบ้าง ช่วยได้แค่ไหน 
  ผลกระทบส าคัญคือ ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูง ท าให้ต้องมีการปรับตัวเรื่องการใช้จ่าย โดยการหารายได้เสริม
และใช้จ่ายให้ประหยัดมากขึ้น อีกประการคือ การปรับตัวเข้าหากันระหว่างตนเองกับภรรยา เพราะต่างคนมีความ
แตกต่างกัน และต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
 
5) มีปัญหาหรือผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไว้บ้างหรือไม่ ในทางตรงข้ามมีส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิดไว้หรือไม่ 
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  ผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไม่มี ส่วนส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิด คือ การมีลูกเป็นส่ิงท่ีดี ท าให้มี
ความสุข ท าให้อยู่ติดบ้านมากขึ้น 

 

6) หากมีลูกมากกว่า 1 คน ถามว่า การมีลูก 1 คน กับ 2 คน ต่างกันหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร 
  มีลูกคนเดียว 
 
7) เปรียบเทียบชีวิตระหว่างมีลูก กับไม่มีลูก คิดว่าแบบใดดีกว่ากัน เหตุผล 
  มีข้อดี ข้อเสียคนละอย่าง มีลูกชีวิตไม่เหงา จะท าอะไรก็นึกถึงลูก แต่จะมีความรู้สึกเป็นห่วงลูก แต่ถ้า
ไม่มีลูกจะใช้ชีวิตได้อิสระมากกว่า 
 
8) ถ้าจะให้แนะน า ครอบครัวใหม่ ท่ียังไม่เคยมีลูก จะแนะน าอะไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้วางแผน เตรียมตัวรับมือ 
   กับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ต้องมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน ท้ังด้านการเงิน บ้าน มีรถ ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญ ถ้ายังไม่พร้อมไม่ควร
มีลูก 

 
11 โสภณ ตัวแทนกลุ่มผู้มีบุตร 
อายุ 34 ปี อาชีพรับราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท บุตร 2 คน 
 
1) ท่านได้มีการวางแผน หรือตั้งใจท่ีจะมีลูกไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่ได้วางแผนจะมีครอบครัว หรือมีลูก  
 
2) หากเดิมที่ไม่ต้องการมีลูก แล้วเปล่ียนแปลงแนวคิดมีลูก อะไรคือเหตุผลดังกล่าว 
  แต่เดิมไม่ได้คิดว่าจะมีหรือไม่มี แต่ปล่อยตามธรรมชาติ แต่หลังจากมีลูกแล้วรู้สีกดี “การมีลูกเป็นส่ิงท่ี
ดี” เลยมีอีกคน เพื่อให้ลูกมีพี่น้อง 
 

3) ส่ิงท่ีคิดไว้ก่อนมีลูก กับหลังจากมีลูก เหมือนหรือเป็นไปอย่างท่ีคิดหรือไม่ มีอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีครอบครัว 

   รุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงบ้าง 
  ไม่ได้คิดว่ามีลูกแล้วชีวิตจะเป็นแบบไหน เพราะปล่อยตามธรรมชาติ แต่หลังมีแล้วรู้ว่าเป็นส่ิงท่ีดี ท าให้
ครอบครัวมีความสมบูรณ์ ส่วนส่ิงส าคัญส่ิงส าคัญท่ีครอบครัวรุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงคือ เรื่องอายุไม่ควรมีลูกตอนอายุ
มากเกินไป ท่ีดีน่าจะประมาณ 30 – 35 ปี 
 
4) ผลกระทบส าคัญๆ จากการมีลูก คืออะไร เช่นเรื่อง การเงิน เวลา ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ฯลฯ มีวิธีปรับตัว    
   อย่างไรบ้าง ช่วยได้แค่ไหน 
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  ผลกระทบส าคัญคือ การบริหารจัดการด้านการเงินเปล่ียนไป ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กบางอย่างไม่ได้นึก
ถึงหรือวางแผนไว้ ดังนั้นต้องมีการบริหารจัดการด้านการเงินท่ีดี อีกอย่างคือ เวลาท่ีต้องให้กับครอบครัว ให้ลูก ต้อง
เหมาะสม เป็น 2 อย่างท่ีต้องปรับตัวส าหรับคนมีครอบครัว มีลูก 
 
5) มีปัญหาหรือผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไว้บ้างหรือไม่ ในทางตรงข้ามมีส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิดไว้หรือไม่ 

  เรื่องเงิน ค่าใช้จ่าย บางอย่างไม่ได้คิดไว้ก่อน แต่ถ้ามีการเตรียมตัวท่ีดี ก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่บาง
ครอบครัวไม่ได้เตรียมตัว ก็ต้องกู้หนี้ ยืมสิน จ าน า ตามท่ีเห็นในข่าวบ่อยๆ โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอม ส่วนส่ิงท่ีดีต้อง
บอกว่า การมีลูกคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวิต การได้สร้างให้ชีวิตเกิดมา เล้ียงดู อบรม ให้ชีวิตหนึ่งเป็นคนดี เป็นประโยชน์
ในสังคม 

 

6) หากมีลูกมากกว่า 1 คน ถามว่า การมีลูก 1 คน กับ 2 คน ต่างกันหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร 
  ต่างกันเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลา แต่ส าหรับคนท่ีมีลูกแล้วจะพอคาดการได้ว่า เป็นอย่างไร ส่วนเรื่องท่ีดี
ก็คือ การมีลูก 2 คน คิดว่าดีกว่าคนเดียว เพราะลูกจะได้มีเพื่อน ได้เรียนรู้บทบาทการมีพี่ มีน้อง เหมือนในสังคม
จริงท่ีเขาต้องเจอท้ังคนท่ีอายุมากกว่า และน้อยกว่า 
 
7) เปรียบเทียบชีวิตระหว่างมีลูก กับไม่มีลูก คิดว่าแบบใดดีกว่ากัน เหตุผล 
  มีข้อดีมากกว่า ท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ท าให้เรานึกถึงพ่อ แม่ ว่าท่ีผ่านมาเขารักเรา ล าบากเพื่อดูแลลูกมาก
แค่ไหน และการมีลูกยังช่วยให้ พ่อ แม่ เรามีความสุขอีกด้วย 
 
8) ถ้าจะให้แนะน า ครอบครัวใหม่ ท่ียังไม่เคยมีลูก จะแนะน าอะไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้วางแผน เตรียมตัวรับมือ 
   กับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ต้องเริ่มต้นจากการวางแผนด้านความมั่นคงก่อน ครอบครัวท่ีไม่พร้อมอาจน าไปสู่ปัญหาความ
แตกแยก นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้เรื่องการเสียสละเพื่อลูกและครอบครัวด้วย 
 
12 อลิสลา ตัวแทนกลุ่มผู้มีบุตร 
อายุ 37 ปี อาชีพรับราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท บุตร 1 คน 
 
1) ท่านได้มีการวางแผน หรือตั้งใจท่ีจะมีลูกไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่ได้วางแผน ปล่อยตามธรรมชาติ  
 
2) หากเดิมที่ไม่ต้องการมีลูก แล้วเปล่ียนแปลงแนวคิดมีลูก อะไรคือเหตุผลดังกล่าว 
  ไม่ได้ป้องกัน เลยมีลูก 
 



 

145 

 

3) ส่ิงท่ีคิดไว้ก่อนมีลูก กับหลังจากมีลูก เหมือนหรือเป็นไปอย่างท่ีคิดหรือไม่ มีอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีครอบครัว 

   รุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงบ้าง 
  ไม่ได้คิดหรือคาดหวังอะไร แต่มีลูกเนื่องจากไม่ได้ป้องกัน ท าให้มีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมบ้างใน
ช่วงแรกๆ แต่ก็ปรับตัวได้ คือ เป็นเรื่องการปรับตัวของคนในครอบครัวท้ัง พ่อ และแม่ เมื่อถึงเวลาก็จะปรับตัวได้
เอง อย่างไรก็ตามหากสามารถมีลูกโดยวางแผน และมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนน่าจะเป็นส่ิงท่ีดีกว่า  
 
4) ผลกระทบส าคัญๆ จากการมีลูก คืออะไร เช่นเรื่อง การเงิน เวลา ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ฯลฯ มีวิธีปรับตัว    
   อย่างไรบ้าง ช่วยได้แค่ไหน 
  เป็นคนชอบท่องเท่ียว เดินทาง ซึ่งเวลาส่วนนี้จะหายไป ต้องเล้ียงดูลูก การปรับตัวก็คือต้องลดลง และ
ปรับเรื่องเวลา ท้ังตัวเองและสามี เพราะต้องให้เวลากับลูก แต่ก็นับเป็นเรื่องดีเพราะครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันมาก
ขึ้น อีกเรื่องก็คือภาระด้านค่าใช้จ่าย ท่ีเพิ่มขึ้นแต่ไม่ค่อยมีปัญหามากนักเพราะครอบครัวมีรายได้เพียงพอท่ีจะเล้ียง
ดูลูก 
 
5) มีปัญหาหรือผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไว้บ้างหรือไม่ ในทางตรงข้ามมีส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิดไว้หรือไม่ 

  เวลาส่วนตัวหายไป มีภาระด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ส่ิงท่ีได้มาแทนท่ีคือ ความสุขจากการได้อยู่กับลูก 
เล่นกับลูก คุยกับลูก  

 

6) หากมีลูกมากกว่า 1 คน ถามว่า การมีลูก 1 คน กับ 2 คน ต่างกันหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร 
  ประเด็นนี้ต้องคิดให้รอบคอบเพราะการมีลูก 2 คนเป็นการเพิ่มภาระค่อนข้างมาก ท้ังเรื่องค่าใช้จ่าย 
และเวลาส่วนตัว แต่ก็คิดอีกมุมว่าอยากให้ลูกมีเพื่อน จะได้ไม่เหงา  
 
7) เปรียบเทียบชีวิตระหว่างมีลูก กับไม่มีลูก คิดว่าแบบใดดีกว่ากัน เหตุผล 
  การมีลูกเป็นความรู้สึกท่ีดี แต่ถ้าเลือกได้ขอไม่มีลูก ซึ่งประเด็นส าคัญไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องความ
ห่วง ความกังวลต่อชีวิต และอนาคตของลูก และจะท าให้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น  
 
8) ถ้าจะให้แนะน า ครอบครัวใหม่ ท่ียังไม่เคยมีลูก จะแนะน าอะไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้วางแผน เตรียมตัวรับมือ 
   กับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ต้องมีความพร้อมท้ังเงินและเวลา และควรประเมินตัวเองด้วยว่า ความต้องการ ส่ิงท่ีตัวเองชอบท า
บางอย่างก็จะหายไปรับได้ไหม  
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13 กฤษดา ตัวแทนกลุ่มผู้มีบุตร 
อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท บุตร 1 คน 
 
1) ท่านได้มีการวางแผน หรือตั้งใจท่ีจะมีลูกไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  มีการวางแผนไว้ก่อนว่าจะมีลูก ปรึกษากับภรรยา เพราะต้องการมีลูกท่ีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์  
 
2) หากเดิมที่ไม่ต้องการมีลูก แล้วเปล่ียนแปลงแนวคิดมีลูก อะไรคือเหตุผลดังกล่าว 
  เริ่มต้นต้ังใจว่าจะมีลูก แต่ยังไม่มีทันที เพราะรอให้มีความพร้อมก่อน เมื่อพร้อมแล้วก็มีเลย 
 

3) ส่ิงท่ีคิดไว้ก่อนมีลูก กับหลังจากมีลูก เหมือนหรือเป็นไปอย่างท่ีคิดหรือไม่ มีอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีครอบครัว 

   รุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงบ้าง 
  ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะเตรียมตัวและหาข้อมูลไว้พอสมควร ส่วนส่ิงท่ีควรนึกถึงก่อนมีลูก ก็คือ
ความพร้อม ท้ังความมั่นคงด้านการเงิน ท่ีพักอาศัย ยานพาหนะ รวมถึงความรู้ท่ีจ าเป็นในการเล้ียงดูลูก ซึ่งปัจจุบัน
สามารถหาได้สะดวกหลายช่องทาง  
 
4) ผลกระทบส าคัญๆ จากการมีลูก คืออะไร เช่นเรื่อง การเงิน เวลา ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ฯลฯ มีวิธีปรับตัว    
   อย่างไรบ้าง ช่วยได้แค่ไหน 
  ต้องมีเวลาให้ลูก เตรียมเงินส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของลูก 
 
5) มีปัญหาหรือผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไว้บ้างหรือไม่ ในทางตรงข้ามมีส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิดไว้หรือไม่ 

  เวลาท่ีต้องให้กับลูก และครอบครัวมากกว่าท่ีคิด ถ้าจะให้ครอบครัวมีความสุข แต่การได้อยู่กับลูกก็มี
ความสุขท่ีได้เล่น ได้คุย ท ากิจกรรมต่างๆ กับเขา 

 

6) หากมีลูกมากกว่า 1 คน ถามว่า การมีลูก 1 คน กับ 2 คน ต่างกันหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร 
  ถ้ามีลูก 2 คน คงมีผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ว่าลูกก็จะมีเพื่อนเล่น แต่ถ้ามีคนเดียวลูกก็จะติดพ่อติด
แม่ ไม่มีเพื่อน  
 
7) เปรียบเทียบชีวิตระหว่างมีลูก กับไม่มีลูก คิดว่าแบบใดดีกว่ากัน เหตุผล 

  มีท้ังข้อดีและข้อเสีย คือถ้าไม่มีลูกเราจะมีเวลาก็มากข้ึน สามารถท ากิจกรรมส่วนตัวได้มากขึ้น แต่ถ้ามี
ลูก ก็จะขาดการท ากิจกรรมส่วนนั้นๆ ไป เพราะจะไม่ค่อยมีเวลา รวมท้ังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ก็ท าให้มีความสุข
เมื่อท ากิจกรรมกับลูก  

 
8) ถ้าจะให้แนะน า ครอบครัวใหม่ ท่ียังไม่เคยมีลูก จะแนะน าอะไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้วางแผน เตรียมตัวรับมือ 
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   กับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการมีลูกก่อน ศึกษาหลายๆ ด้าน ท่ีส าคัญต้องตรวจสุขภาพก่อน เพราะเรื่อง

นี้ส าคัญมาก 
 

14 ปรีชา ตัวแทนกลุ่มผู้มีบุตร 
อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000 บาท บุตร 1 คน 
 
1) ท่านได้มีการวางแผน หรือตั้งใจท่ีจะมีลูกไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  มีการวางแผนไว้ก่อนว่าจะมีลูกหลังแต่งงาน 2 ปี ซึ่งก็ท าตามท่ีวางไว้  
 
2) หากเดิมที่ไม่ต้องการมีลูก แล้วเปล่ียนแปลงแนวคิดมีลูก อะไรคือเหตุผลดังกล่าว 
  ต้ังใจจะมีลูกตั้งแต่แรก อยากมีลูก ให้แม่เล้ียงหลาน ให้พ่อและแม่มีความสุข เพื่อเติมเต็มครอบครัว 
 

3) ส่ิงท่ีคิดไว้ก่อนมีลูก กับหลังจากมีลูก เหมือนหรือเป็นไปอย่างท่ีคิดหรือไม่ มีอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีครอบครัว 

   รุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงบ้าง 
  มีลูกดีกว่าท่ีคิดไว้ ตอนแรกกลัวจะเหนื่อย ลูกงองแง แต่โชคดีท่ีลูกเล้ียงง่าย เรามีความรัก อยากจะมี
ต่อลูก ต้ังใจว่าต้องดูแลลูกให้ดี ต้ังแต่อยู่ในท้อง ต้องดูแลท้ังสภาพร่างกายและจิตใจท้ังของแม่และลูก จะมี
ผลกระทบต่อลูกถ้าแม่อารมณ์ไม่ดี ต้องไม่ให้แม่ทุกข์  
 
4) ผลกระทบส าคัญๆ จากการมีลูก คืออะไร เช่นเรื่อง การเงิน เวลา ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ฯลฯ มีวิธีปรับตัว    
   อย่างไรบ้าง ช่วยได้แค่ไหน 
  ต้องท างานหาเงินมากขึ้น เพราะทุกอย่างตอนนี้ต้องใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นค่านมลูกหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ต้องเตรียมเพื่ออนาคต ส่วนการปรับตัวก็ไม่ได้ปรับอะไร ท าตามเดิม ดูแลกันเหมือนเดิมอยู่แล้ว ถ้าลูกงอแงก็จะ
ช่วยกันดูแลลูก ดูแลซึ่งกันและกัน 
 
5) มีปัญหาหรือผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไว้บ้างหรือไม่ ในทางตรงข้ามมีส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิดไว้หรือไม่ 

  ผลกระทบท่ีไม่ได้คิดไม่มี เพราะคิดไว้อยู่แล้ว ตรงข้ามไม่ค่อยมีปัญหาอย่างท่ีคิดไว้ และการท่ีมีลูกท า
ให้มีความสุข พี่น้องหลงหลาน ชอบเล่นกับหลาน ครอบครัวผูกพันกันมากขึ้น 

 

6) หากมีลูกมากกว่า 1 คน ถามว่า การมีลูก 1 คน กับ 2 คน ต่างกันหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร 
  มีลูก 1 คน จะท าให้ลูกเหงา แต่ถ้ามี ลูก 2 คน ลูกก็จะมีเพื่อน  
 
7) เปรียบเทียบชีวิตระหว่างมีลูก กับไม่มีลูก คิดว่าแบบใดดีกว่ากัน เหตุผล 
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  แล้วแต่มุมมอง แต่คิดว่ามีลูกดีกว่า ลูกเข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัว ครอบครัวรักกันมากขึ้น  

 
8) ถ้าจะให้แนะน า ครอบครัวใหม่ ท่ียังไม่เคยมีลูก จะแนะน าอะไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้วางแผน เตรียมตัวรับมือ 
   กับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

เรื่องการดูแลลูกส าคัญมาก ต้องคิดไว้ว่าใครจะช่วยดูแลลูก ถ้าระหว่างช่วงท่ีท างาน พ่อหรือแม่ใครจะ
เป็นคนท างาน ต้องพร้อมท่ีจะดูแลลูก 

 
15 สมโภชน์ ตัวแทนกลุ่มผู้มีบุตร 
อายุ 29 ปี พนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000 บาท บุตร 1 คน 
 
1) ท่านได้มีการวางแผน หรือตั้งใจท่ีจะมีลูกไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  ต้ังใจจะมีลูกอยู่แล้ว ตอนนี้มี 1 คนเป็นลูกสาว  
 
2) หากเดิมที่ไม่ต้องการมีลูก แล้วเปล่ียนแปลงแนวคิดมีลูก อะไรคือเหตุผลดังกล่าว 
  ต้งใจจะมีอยู่แล้ว 
 

3) ส่ิงท่ีคิดไว้ก่อนมีลูก กับหลังจากมีลูก เหมือนหรือเป็นไปอย่างท่ีคิดหรือไม่ มีอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีครอบครัว 

   รุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงบ้าง 
  เป็นอย่างท่ีคิดเพราะต้ังใจจะมีลูกอยู่แล้ว ส่ิงส าคัญท่ีต้องนึกถึงคือ ท าอย่างไรจะเล้ียงดูให้ดีท่ีสุดเท่าท่ี
จะสามารถท าได้  
 
4) ผลกระทบส าคัญๆ จากการมีลูก คืออะไร เช่นเรื่อง การเงิน เวลา ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ฯลฯ มีวิธีปรับตัว    
   อย่างไรบ้าง ช่วยได้แค่ไหน 
  ผลกระทบส าคัญคือ มีภาระเพิ่มขึ้นด้านค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษาของลูก ต้องปรับตัวคือ
ขยันท างานให้มากขึ้น มีการเก็บออมเงิน 
 
5) มีปัญหาหรือผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไว้บ้างหรือไม่ ในทางตรงข้ามมีส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิดไว้หรือไม่ 

  ไม่มีผลกระทบอะไร เนื่องจากตั้งใจจะมีต้ังแต่ต้น อาจมีบางเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวบางช่วง ส่ิงท่ีดี
ก็คือ ท าให้มีความสุข มีความอดทนในการท างานมากขึ้น เพราะนึกถึงลูก 

 

6) หากมีลูกมากกว่า 1 คน ถามว่า การมีลูก 1 คน กับ 2 คน ต่างกันหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร 
  มีลูก 1 คนดีอยู่แล้ว คิดว่าเพียงพอแล้วไม่คิดจะมีเพิ่ม  
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7) เปรียบเทียบชีวิตระหว่างมีลูก กับไม่มีลูก คิดว่าแบบใดดีกว่ากัน เหตุผล 

  มีลูกดีกว่า เพราะท าให้ครอบครัวสมบูรณ์ มีความอบอุ่น   

 
8) ถ้าจะให้แนะน า ครอบครัวใหม่ ท่ียังไม่เคยมีลูก จะแนะน าอะไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้วางแผน เตรียมตัวรับมือ 
   กับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

สามี ภรรยาต้องปรึกษาหารือกันให้ดีก่อนตัดสินใจว่าจะมีหรือไม่มี พร้อมไม่พร้อม 
 
16 วิศัลย์ศยา ตัวแทนกลุ่มผู้มีบุตร 
อายุ 37 ปี อาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000 บาท บุตร 1 คน 
 
1) ท่านได้มีการวางแผน หรือตั้งใจท่ีจะมีลูกไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน เขามาเอง  
 
2) หากเดิมที่ไม่ต้องการมีลูก แล้วเปล่ียนแปลงแนวคิดมีลูก อะไรคือเหตุผลดังกล่าว 
  คือเป็นเรื่องของช่วงเวลาท่ีเหมาะสมมากกว่า ถึงเวลาหนึ่งอายุมากขึ้น มันก็ต้องมี 
 

3) ส่ิงท่ีคิดไว้ก่อนมีลูก กับหลังจากมีลูก เหมือนหรือเป็นไปอย่างท่ีคิดหรือไม่ มีอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีครอบครัว 

   รุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงบ้าง 
  ไม่เหมือนอย่างท่ีคิด ก่อนมีลูกมีอิสระในการใช้ชีวิตมาก อยากท าอะไรได้ท าตามท่ีต้องการ แต่หลังมี
ลูกต้องวางแผนการใช้ชีวิตมากขึ้น ปรับเปล่ียนพฤติกรรมหลายอย่าง แทบจะเกือบทุกอย่างเลย  
 
4) ผลกระทบส าคัญๆ จากการมีลูก คืออะไร เช่นเรื่อง การเงิน เวลา ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ฯลฯ มีวิธีปรับตัว    
   อย่างไรบ้าง ช่วยได้แค่ไหน 
  ผลกระทบส าคัญคือ เรื่องการเงิน เวลา และความสัมพันธ์กับคู่สมรส โดยเฉพาะประเด็นหลัง สามี 
และภรรยาต้องมาคุยกันว่าจะจัดสรรเวลาให้กับลูกอย่างไร 
 
5) มีปัญหาหรือผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไว้บ้างหรือไม่ ในทางตรงข้ามมีส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิดไว้หรือไม่ 

  ผลกระทบท่ีไม่คาดคิดคือค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ท าให้หมุนเงินไม่ทัน แต่ส่ิงดีๆ ทีได้รับ
ก็คือ ความสุขท่ีได้รับจากลูก เหมือนเป็นส่ิงท่ีเข้ามาเติมเต็มในชีวิต 

 

 

 

 



 

150 

 

6) หากมีลูกมากกว่า 1 คน ถามว่า การมีลูก 1 คน กับ 2 คน ต่างกันหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร 
  ต่างกันคือถ้ามีลูก 1 คน สามารถทุ่มเทความรัก การเอาใจใส่ เวลา ฯลฯ ให้ได้อย่างเต็มท่ี แต่ก็มีปัญหา
ว่า พ่อแม่บางส่วนจะกังวลใจว่า ลูกจะเหงา ไม่มีเพื่อน ถ้ามี 2 คนจะได้เป็นเพื่อนเล่นกัน แต่ก็มีข้อเสียเรื่องค่าใช้จ่าย
ท่ีเพิ่มมากขึ้น  
 
7) เปรียบเทียบชีวิตระหว่างมีลูก กับไม่มีลูก คิดว่าแบบใดดีกว่ากัน เหตุผล 

  มีลูกดีกว่า เพราะลูกเป็นเหมือนเป้าหมายในชึวิต   

 
8) ถ้าจะให้แนะน า ครอบครัวใหม่ ท่ียังไม่เคยมีลูก จะแนะน าอะไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้วางแผน เตรียมตัวรับมือ 
   กับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ควรมีการวางแผนก่อนมีลูก (แล้วแต่ครอบครัวว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง) ไม่ควรปล่อยตามธรรมชาติ 
 
17 เอนก ตัวแทนกลุ่มผู้มีบุตร 
อายุ 38 ปี อาชีพค้าชาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท บุตร 1 คน 
 
1) ท่านได้มีการวางแผน หรือตั้งใจท่ีจะมีลูกไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  ไม่ได้วางแผนเอาไว้ว่าจะมีเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี เงินทองหายาก  
 
2) หากเดิมที่ไม่ต้องการมีลูก แล้วเปล่ียนแปลงแนวคิดมีลูก อะไรคือเหตุผลดังกล่าว 
  ภรรยาต้องการมีลูก เนื่องจากอายุมากขึ้นท าให้เปล่ียนความคิด อีกอย่างคือภรรยาเป็นคนมีลูกยาก
ดังนั้นเลยตัดสินใจมีลูก 
 

3) ส่ิงท่ีคิดไว้ก่อนมีลูก กับหลังจากมีลูก เหมือนหรือเป็นไปอย่างท่ีคิดหรือไม่ มีอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีครอบครัว 

   รุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงบ้าง 
  เป็นอย่างท่ีคิดไว้ คือต้องมีภาระเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายมากขึ้น คนท่ีคิดจะมีลูกจ าเป็นต้องเก็บเงินไว้ก่อน
พอสมควรสัก 1-2 แสนบาท เวลามีลูกจะได้ไม่ล าบาก 
 
4) ผลกระทบส าคัญๆ จากการมีลูก คืออะไร เช่นเรื่อง การเงิน เวลา ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ฯลฯ มีวิธีปรับตัว    
   อย่างไรบ้าง ช่วยได้แค่ไหน 
  ไม่มีผลกระทบอะไรมาก ไม่ได้ปรับตัวอะไร 
 
5) มีปัญหาหรือผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไว้บ้างหรือไม่ ในทางตรงข้ามมีส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิดไว้หรือไม่ 

  ไม่มี 
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6) หากมีลูกมากกว่า 1 คน ถามว่า การมีลูก 1 คน กับ 2 คน ต่างกันหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร 
  ไม่มีความเห็นเพราะไม่ต้องการมีลูกอีก  
 
7) เปรียบเทียบชีวิตระหว่างมีลูก กับไม่มีลูก คิดว่าแบบใดดีกว่ากัน เหตุผล 

  มีลูกดีกว่า เพราะไว้สืบสกุลตัวเรา อีกท้ังยังช่วยดูแลเราในอนาคต ตอนอายุมากๆ     

 
8) ถ้าจะให้แนะน า ครอบครัวใหม่ ท่ียังไม่เคยมีลูก จะแนะน าอะไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้วางแผน เตรียมตัวรับมือ 
   กับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ครอบครัวต้องมีความรักสามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน สามีควรมีความซื่อสัตย์ไม่เจ้าชู้ และควรมีการ
เก็บออมเงินไว้ก่อนท่ีจะมีลูก  
 
18 ขวัญฤทัย ตัวแทนกลุ่มผู้มีบุตร 
อายุ 38 ปี อาชีพค้าชาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท บุตร 1 คน 
 
1) ท่านได้มีการวางแผน หรือตั้งใจท่ีจะมีลูกไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร 
  วางแผนไว้ก่อน โดยการเตรียมการส าคัญคือ การออมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดู  
 
2) หากเดิมที่ไม่ต้องการมีลูก แล้วเปล่ียนแปลงแนวคิดมีลูก อะไรคือเหตุผลดังกล่าว 
  ต้องการจะมีลูกตั้งแต่แรก 
 

3) ส่ิงท่ีคิดไว้ก่อนมีลูก กับหลังจากมีลูก เหมือนหรือเป็นไปอย่างท่ีคิดหรือไม่ มีอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีครอบครัว 

   รุ่นใหม่ๆ ควรนึกถึงบ้าง 
  ไม่แตกตต่างมากนัก อาจเป็นเพราะได้มีการเตรียมการเรื่องเงินไว้ก่อน ส่วนเรื่องอื่นๆ ไม่มีปัญหาอะไร 
ส่วนส่ิงท่ีครอบครัวที่จะมีลูกควรนึกถึงก็คือ การเตรียมพร้อมเรื่องค่าใช้จ่าย ต้ังแต่การตั้งครรภ์ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายใน
การเล้ียงดู  
 
4) ผลกระทบส าคัญๆ จากการมีลูก คืออะไร เช่นเรื่อง การเงิน เวลา ความสัมพันธ์กับคู่สมรส ฯลฯ มีวิธีปรับตัว    
   อย่างไรบ้าง ช่วยได้แค่ไหน 
  ผลกระทบคือ ตัวเองพักผ่อนน้อยลง ส่วนผลกระทบอื่นๆ ไม่มี เพราะเตรียมการไว้ก่อนและมี พ่อ แม่
ช่วยเล้ียงดูด้วยอีกส่วนหนึ่ง  
 
5) มีปัญหาหรือผลกระทบท่ีไม่ได้คาดคิดไว้บ้างหรือไม่ ในทางตรงข้ามมีส่ิงดีๆ ท่ีได้รับมาโดยไม่ได้คาดคิดไว้หรือไม่ 

  ไม่มี มีแต่ความสุขท่ีได้รับจากการมีลูก คือ ไม่เหงา 
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6) หากมีลูกมากกว่า 1 คน ถามว่า การมีลูก 1 คน กับ 2 คน ต่างกันหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร 
  ข้อเสีย อาจเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีเพิ่มมากขึ้น และเวลาส่วนตัวจะน้อยลง แต่ถ้าวางแผนดี 
มีการเว้นระยะท่ีเหมาะสมแล้วมีคนท่ีสอง อาจไม่ค่อยมีปัญหา  
 
7) เปรียบเทียบชีวิตระหว่างมีลูก กับไม่มีลูก คิดว่าแบบใดดีกว่ากัน เหตุผล 

  ก่อนมีลูกชีวิตมีอิสระ ท าอะไรได้ตามใจ แต่มีลูกก็ท าให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น แม้ความอิสระจะน้อยลง
ก็ตาม     

 
8) ถ้าจะให้แนะน า ครอบครัวใหม่ ท่ียังไม่เคยมีลูก จะแนะน าอะไรบ้าง เพื่อให้พวกเขาได้วางแผน เตรียมตัวรับมือ 
   กับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ไม่ควรกังวล หรือกลัวการมีลูกว่าจะท าให้มีปัญหาอะไร เราจะมีความสุขมากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีการ
วางแผนเรื่องค่าใช้จ่าย การเงินมาก่อน จะช่วยได้มาก 
 
19 ผกามาศ ตัวแทนกลุ่มผู้ไม่มีบุตร 
อายุ 28 ปี อาชีพรับราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
 
1) ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก หรือหลังจากมีครอบครัวแล้ว โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีลูกคืออะไร 
  เนื่องจากเป็นการอยู่กินกันโดยยังไม่แต่งงาน และยังไม่มีความพร้อมท่ีจะมีลูก ซึ่งหากถึงเวลานั้ นจะ
แต่งงานก่อน จึงจะมีลูก  
 
2) การตัดสินใจไม่มีลูกเป็นความคิดของใคร ระหว่างตนเอง กับคู่สมรส หรือท้ังคู่ เหตุผลคืออะไร 
  เป็นการหารือและตัดสินใจร่วมกันกับแฟน เนื่องจากยังขาดความพร้อมด้านการเงิน และเวลาในการ
เล้ียงดูลูก 
 

3) มีโอกาสเปล่ียนใจได้หรือไม่ ถ้าจะเปล่ียนใจมีลูก ใครคือคนมีอิทธิพลตัดสินใจมากกว่ากัน ระหว่างสามี ภรรยา 

  มีโอกาสเปล่ียนใจท่ีจะมีลูก ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเงินและเวลา โดยเป็นการตัดสินใจร่วมกันของท้ัง
สองคน  
 
4) เงื่อนไขส าคัญ ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากมีลูกคืออะไรบ้าง 
  ผลกระทบคือ ตัวเองพักผ่อนน้อยลง ส่วนผลกระทบอื่นๆ ไม่มี เพราะเตรียมการไว้ก่อนและมี พ่อ แม่
ช่วยเล้ียงดูด้วยอีกส่วนหนึ่ง  
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5) รับรู้/ ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนให้คนมีลูกบ้างหรือไม่ (ถ้าไม่รู้ให้เล่าให้ฟัง) อะไรบ้าง 

  ไม่ทราบถึงนโยบายต่างๆ ในการสนับสนุนของภาครัฐ 

 

6) มีความเห็นอย่างไรต่อนโยบายข้างต้น นโยบายใดบ้างท่ีสร้างแรงจูงใจ นโยบายใดไม่จูงใจ ควรถ้าจะกระตุ้นให้คน 
    มีลูก น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
  การขยายระยะเวลาในการลาคลอดบุตร จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน โดยได้รับค่าจ้าง น่าสนใจ และ 
ผู้ชายลา เพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอดได้ เป็นส่ิงท่ีดี ผู้หญิงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก  
 
20 รพีพัฒน์ ตัวแทนกลุ่มผู้ไม่มีบุตร 
อายุ 38 ปี อาชีพรับราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
 
1) ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก หรือหลังจากมีครอบครัวแล้ว โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีลูกคืออะไร 
  ไม่มีลูกเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ค่าครองชีพสูง ประกอบกับครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ 
และมีหลานๆ อยู่แล้วหลายคน  
 
2) การตัดสินใจไม่มีลูกเป็นความคิดของใคร ระหว่างตนเอง กับคู่สมรส หรือท้ังคู่ เหตุผลคืออะไร 
  เป็นการหารือและตัดสินใจร่วมกันกับสามี เนื่องจากไม่ต้องการมีภาระ และชอบเดินทางท่องเท่ียว 
 

3) มีโอกาสเปล่ียนใจได้หรือไม่ ถ้าจะเปล่ียนใจมีลูก ใครคือคนมีอิทธิพลตัดสินใจมากกว่ากัน ระหว่างสามี ภรรยา 

  มีโอกาสเปล่ียนใจท่ีจะมีลูกได้ ไม่ตายตัว แต่ตอนนี้ยังชอบชีวิตท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน ซึ่งถ้าหากอยากจะมีก็
คงจะคุยกันกับสามีอีกที  
 
4) เงื่อนไขส าคัญ ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากมีลูกคืออะไรบ้าง 
  ไม่มีเงื่อนไขอะไรจูงใจ เพราะชีวิตมีความพร้อมถ้าจะมีก็คงมีได้ แต่อยากใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่มี
เงื่อนไขอะไรมาผูกติด  
 
5) รับรู้/ ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนให้คนมีลูกบ้างหรือไม่ (ถ้าไม่รู้ให้เล่าให้ฟัง) อะไรบ้าง 

  ทราบเกี่ยวกับนโยบายด้าน การลดหย่อนภาษี 

 

6) มีความเห็นอย่างไรต่อนโยบายข้างต้น นโยบายใดบ้างท่ีสร้างแรงจูงใจ นโยบายใดไม่จูงใจ ควรถ้าจะกระตุ้นให้คน 
    มีลูก น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
  ไม่มีนโยบายใดท่ีสร้างแรงจูงใจ และไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐ ท่ีกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตร เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านแรงงานขาดแคลน เนื่องจากแต่ละครอบครัวมีความพร้อมแตกต่างกัน ความต้องการแตกต่างกัน 
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21 ทนงศักด์ิ ตัวแทนกลุ่มผู้ไม่มีบุตร 
อายุ 38 ปี อาชีพรับราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
 
1) ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก หรือหลังจากมีครอบครัวแล้ว โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีลูกคืออะไร 
  หลังแต่งงานตัดสินใจร่วมกันว่ายังไม่มีลูก เนื่องจากปัจจัยความพร้อมด้านการเงิน (ค่าครองชีพสูง) 
และไม่มีเวลา  
 
2) การตัดสินใจไม่มีลูกเป็นความคิดของใคร ระหว่างตนเอง กับคู่สมรส หรือท้ังคู่ เหตุผลคืออะไร 
  เป็นการตัดสินใจร่วมกันกับสามี เนื่องจากไม่ต้องการมีภาระ และชอบเดินทางท่องเท่ียว 
 

3) มีโอกาสเปล่ียนใจได้หรือไม่ ถ้าจะเปล่ียนใจมีลูก ใครคือคนมีอิทธิพลตัดสินใจมากกว่ากัน ระหว่างสามี ภรรยา 

  ยังตอบไม่ได้ว่าจะเปล่ียนหรือไม่ แต่ตนเองยังไม่คิดเรื่องนี้ แต่ถ้าจะมีก็คงต้องคุยกับภรรยาอีกที  
 
4) เงื่อนไขส าคัญ ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากมีลูกคืออะไรบ้าง 
  เงื่อนไขส าคัญคือ ความต้องการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ เหมือนการเติมเต็มชีวิต  
 
5) รับรู้/ ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนให้คนมีลูกบ้างหรือไม่ (ถ้าไม่รู้ให้เล่าให้ฟัง) อะไรบ้าง 

  ไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้คนมีบุตร 

 

6) มีความเห็นอย่างไรต่อนโยบายข้างต้น นโยบายใดบ้างท่ีสร้างแรงจูงใจ นโยบายใดไม่จูงใจ ควรถ้าจะกระตุ้นให้คน 
    มีลูก น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
  การเพิ่มเงินให้ครอบครัวในการค่าเล้ียงดูบุตร (ส าหรับครอบครัวท่ียากจน) แต่มีข้อเสนอแนะว่าเงิน
สนับสนุนด้านการเล้ียงดูบุตรถ้าควรเป็นลักษณะการกระจายให้กับครอบครัวทุกระดับฐานะ มากกว่าการให้เฉพาะ
กลุ่ม 
 
22 วรัญญา ตัวแทนกลุ่มผู้ไม่มีบุตร 
อายุ 29 ปี อาชีพครู รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
 
1) ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก หรือหลังจากมีครอบครัวแล้ว โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีลูกคืออะไร 
  ยังไม่มีความพร้อม และท่ีส าคัญคือเป็นการใช้ชีวิตคู่โดยยังไม่แต่งงาน ซึ่งภายหลังแต่งงานแล้ว อาจมี
การวางแผนเรื่องลูกอีกครั้งว่าจะมีหรือไม่มี  
 
2) การตัดสินใจไม่มีลูกเป็นความคิดของใคร ระหว่างตนเอง กับคู่สมรส หรือท้ังคู่ เหตุผลคืออะไร 
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  เป็นการตัดสินใจร่วมกัน เนื่องจากการมีลูกต้องมีความพร้อมในหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
มั่นคงด้านการเงิน 
 

3) มีโอกาสเปล่ียนใจได้หรือไม่ ถ้าจะเปล่ียนใจมีลูก ใครคือคนมีอิทธิพลตัดสินใจมากกว่ากัน ระหว่างสามี ภรรยา 

  มีโอกาสเปล่ียนแปลงได้ แต่จะเป็นภายหลังท่ีมีการแต่งงานแล้ว คงต้องมาคุยกันอีกครั้ง 
 
4) เงื่อนไขส าคัญ ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากมีลูกคืออะไรบ้าง 
  เงื่อนไขส าคัญคือ การเติมเติบชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ และมีคนคอยดูแลในช่วงบั้นปลายชีวิต  
 
5) รับรู้/ ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนให้คนมีลูกบ้างหรือไม่ (ถ้าไม่รู้ให้เล่าให้ฟัง) อะไรบ้าง 

  ไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้คนมีบุตร 

 

6) มีความเห็นอย่างไรต่อนโยบายข้างต้น นโยบายใดบ้างท่ีสร้างแรงจูงใจ นโยบายใดไม่จูงใจ ควรถ้าจะกระตุ้นให้คน 
    มีลูก น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
  เช่ือว่านโยบายของรัฐท่ีมีในปัจจุบันเป็นนโยบายท่ีดี และน่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้คนมีลูกได้  
 
23 ศตวรรษ ตัวแทนกลุ่มผู้ไม่มีบุตร 
อายุ 38 ปี อาชีพครู รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
 
1) ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก หรือหลังจากมีครอบครัวแล้ว โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีลูกคืออะไร 
  ก่อนมีครอบครัวตัดสินใจยังไม่มีลูก ปัจจุบันมีครอบครัวแล้วก็ยังคิดเช่นเดิม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ฝืดเคือง ค่าครองชีพสูงมาก ล าพัง 2 คนยังต้องประหยัด ไม่สามารถมีภาระเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้สภาพสังคม
ปัจจุบันก็แย่มากๆ เลยตัดสินใจไม่มีลูก 
 
2) การตัดสินใจไม่มีลูกเป็นความคิดของใคร ระหว่างตนเอง กับคู่สมรส หรือท้ังคู่ เหตุผลคืออะไร 
  เป็นการตัดสินใจร่วมกัน เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมดังท่ีกล่าวมา 
 

3) มีโอกาสเปล่ียนใจได้หรือไม่ ถ้าจะเปล่ียนใจมีลูก ใครคือคนมีอิทธิพลตัดสินใจมากกว่ากัน ระหว่างสามี ภรรยา 

  ไม่น่าจะเปล่ียนใจท่ีจะมีลูกได้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม เลวร้ายมาก และไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้น
ท้ังนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกันของท้ังคู่ 
 
4) เงื่อนไขส าคัญ ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากมีลูกคืออะไรบ้าง 
  เงื่อนไขส าคัญคือ การสภาพเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่  
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5) รับรู้/ ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนให้คนมีลูกบ้างหรือไม่ (ถ้าไม่รู้ให้เล่าให้ฟัง) อะไรบ้าง 

  รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้คนมีบุตร 

 

6) มีความเห็นอย่างไรต่อนโยบายข้างต้น นโยบายใดบ้างท่ีสร้างแรงจูงใจ นโยบายใดไม่จูงใจ ควรถ้าจะกระตุ้นให้คน 
    มีลูก น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
  นโยบายท่ีน่าสนใจคือ การให้สามีสามารถลาเพื่อช่วยภรรยาเล้ียงดูลูก โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
เงินช่วยเหลือท่ีมีในปัจจุบัน ไม่ได้มีผลต่อการเยี่ยวยาใดๆ เนื่องจากมีจ านวนท่ีน้อยมาก ถ้าจะสร้างแรงจูงใจจริงๆ 
ควรเพิ่มจ านวนให้สูงขึ้นอย่างน้อย 3 ถึง 4 เท่าจึงจะน่าดึงดูดใจ 
 
24 ไกรศร ตัวแทนกลุ่มผู้ไม่มีบุตร 
อายุ 37 ปี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท  
 
1) ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก หรือหลังจากมีครอบครัวแล้ว โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีลูกคืออะไร 
  ก่อนมีครอบครัวตัดสินใจยังไม่มีลูก ปัจจุบันมีครอบครัวแล้วก็ยังคิดเช่นเดิม เนื่องจากเหตุผลด้านความ
พร้อมเป็นส าคัญ โดยเฉพาะความพร้อมด้านการเงิน 
 
2) การตัดสินใจไม่มีลูกเป็นความคิดของใคร ระหว่างตนเอง กับคู่สมรส หรือท้ังคู่ เหตุผลคืออะไร 
  เป็นการตัดสินใจร่วมกัน เนื่องจากความพร้อมด้านการเงิน  
 

3) มีโอกาสเปล่ียนใจได้หรือไม่ ถ้าจะเปล่ียนใจมีลูก ใครคือคนมีอิทธิพลตัดสินใจมากกว่ากัน ระหว่างสามี ภรรยา 

  มีโอกาสเปล่ียนใจท่ีจะมีลูกได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับภรรยาเป็นส าคัญว่าอยากมีหรือไม่ 
 
4) เงื่อนไขส าคัญ ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากมีลูกคืออะไรบ้าง 
  เงื่อนไขส าคัญคือ ความมั่นคงทางการเงิน และมีคนท่ีเช่ือถือได้ช่วยเล้ียงดูลูก  
 
5) รับรู้/ ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนให้คนมีลูกบ้างหรือไม่ (ถ้าไม่รู้ให้เล่าให้ฟัง) อะไรบ้าง 

  ไม่เคยรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้คนมีบุตร 

 

6) มีความเห็นอย่างไรต่อนโยบายข้างต้น นโยบายใดบ้างท่ีสร้างแรงจูงใจ นโยบายใดไม่จูงใจ ควรถ้าจะกระตุ้นให้คน 
    มีลูก น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
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  นโยบายท่ีน่าดึงดูดใจคือ การลดหย่อนภาษี ต่างๆ เช่น การน าค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร รวมถึงการ
เพิ่มวันลาคลอดเป็น 6 เดือน เพราะท าให้มั่นใจได้ว่าเด็กจะมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์จากการดูแลอย่างใกล้ชิดของ
แม่ในช่วงแรกหลังคลอด 
 
25 ธัญญวรินทร์ ตัวแทนกลุ่มผู้ไม่มีบุตร 
อายุ 25 ปี อาชีพค้าขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท  
 
1) ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก หรือหลังจากมีครอบครัวแล้ว โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีลูกคืออะไร 
  รายได้ยังไม่แน่ใจ ความมั่นคงทางการเงินยังไม่มี ต่างคนต่างต้องขนขวายท างานเพื่อสร้างความมั่นคง 
เลยยังไม่คิดเรื่องการมีลูก ท่ีส าคัญคือถ้ามีลูกแล้วจะไม่มีเวลาดูแล ไม่มีใครเล้ียง 
 
2) การตัดสินใจไม่มีลูกเป็นความคิดของใคร ระหว่างตนเอง กับคู่สมรส หรือท้ังคู่ เหตุผลคืออะไร 
  เป็นการตัดสินใจร่วมกัน เนื่องจากความพร้อมด้านการเงิน และเวลาท่ีหมดไปกับการท างาน 
 

3) มีโอกาสเปล่ียนใจได้หรือไม่ ถ้าจะเปล่ียนใจมีลูก ใครคือคนมีอิทธิพลตัดสินใจมากกว่ากัน ระหว่างสามี ภรรยา 

  มีโอกาสเปล่ียนใจท่ีจะมีลูกได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางการเงิน และการประเมินความพร้อม
ร่วมกันกับสามี โดยเฉพาะเรื่องการดูแลลูก 
 
4) เงื่อนไขส าคัญ ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากมีลูกคืออะไรบ้าง 
  เงื่อนไขส าคัญคือ การมีลูกจริงๆ คือการเติมเต็มชีวิตคู่ ท าให้ครอบครัวสมบูรณ์  ส่ิงนี้เป็นแรงจูงใจ
ส าคัญ  
 
5) รับรู้/ ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนให้คนมีลูกบ้างหรือไม่ (ถ้าไม่รู้ให้เล่าให้ฟัง) อะไรบ้าง 

  ไม่เคยรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้คนมีบุตร 

 

6) มีความเห็นอย่างไรต่อนโยบายข้างต้น นโยบายใดบ้างท่ีสร้างแรงจูงใจ นโยบายใดไม่จูงใจ ควรถ้าจะกระตุ้นให้คน 
    มีลูก น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
  นโยบายท่ีน่าดึงดูดใจคือ การให้เงินต้ังต้นเพื่อเล้ียงดูลูกเกิดใหม่ กับกองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการ
เล้ียงดูบุตร การศึกษาบุตร แต่ท่ีรู้สึกสนใจมากๆ คือเบี้ยชราภาพส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีลูก เพราะไม่แน่ว่าแก่ตัวไปลูก
จะเล้ียงดูเราหรือไม่ 
 
 
 



 

158 

 

26 วนิดา ตัวแทนกลุ่มผู้ไม่มีบุตร 
อายุ 38 ปี อาชีพค้าขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท  
 
1) ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก หรือหลังจากมีครอบครัวแล้ว โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีลูกคืออะไร 
  รายได้ปัจจุบันน้อยมาก รายจ่ายเยอะ และไม่มีเวลาดูแล ไม่มีใครเล้ียง 
 
2) การตัดสินใจไม่มีลูกเป็นความคิดของใคร ระหว่างตนเอง กับคู่สมรส หรือท้ังคู่ เหตุผลคืออะไร 
  เป็นการตัดสินใจของตัวเองเพราะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการใช้จ่ายภายในครอบครัว และต้องเป็นคน
ต้ังท้อง 
 

3) มีโอกาสเปล่ียนใจได้หรือไม่ ถ้าจะเปล่ียนใจมีลูก ใครคือคนมีอิทธิพลตัดสินใจมากกว่ากัน ระหว่างสามี ภรรยา 

  มีโอกาสเปล่ียนใจท่ีจะมีลูกได้ ถ้าทุกอย่างพร้อม โดยเฉพาะด้านการเงิน และมีคนช่วยดูแลลูก 
 
4) เงื่อนไขส าคัญ ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากมีลูกคืออะไรบ้าง 
  เงื่อนไขส าคัญคือ ไม่มีข้ึนอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ   
 
5) รับรู้/ ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนให้คนมีลูกบ้างหรือไม่ (ถ้าไม่รู้ให้เล่าให้ฟัง) อะไรบ้าง 

  รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้คนมีบุตร แต่ไม่มีนโยบายใดท่ีมีประโยชน์กับ
ครอบครัวตนเอง 

 

6) มีความเห็นอย่างไรต่อนโยบายข้างต้น นโยบายใดบ้างท่ีสร้างแรงจูงใจ นโยบายใดไม่จูงใจ ควรถ้าจะกระตุ้นให้คน 
    มีลูก น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
  นโยบายท่ีน่าดึงดูดใจคือ เงินช่วยเล้ียงดูบุตร แต่ต้องเพิ่มมากขึ้น รวมถึงนโยบายอื่นๆ ท่ีเหลือก็
น่าสนใจ แต่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มอาชีพ 
 
27 เทียนชัย ตัวแทนกลุ่มผู้ไม่มีบุตร 
อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานธนาคาร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท  
 
1) ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก หรือหลังจากมีครอบครัวแล้ว โดยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ตัดสินใจไม่มีลูกคืออะไร 
  ตัดสินใจไม่มีลูกตั้งแต่แรก เนื่องจากประเมินว่ายังไม่พร้อม เนื่องจากมีลูกต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ 
 
2) การตัดสินใจไม่มีลูกเป็นความคิดของใคร ระหว่างตนเอง กับคู่สมรส หรือท้ังคู่ เหตุผลคืออะไร 
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  เป็นการตัดสินใจร่วมกันท้ังสองคน เป็นข้อตกลงต้ังแต่แรก เกรงว่าจะเล้ียงลูกได้ไม่ดี ไม่มีคุณภาพมาก
พอ เพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  
 

3) มีโอกาสเปล่ียนใจได้หรือไม่ ถ้าจะเปล่ียนใจมีลูก ใครคือคนมีอิทธิพลตัดสินใจมากกว่ากัน ระหว่างสามี ภรรยา 

  มีโอกาสเปล่ียนใจท่ีจะมีลูกได้ ถ้ามีความพร้อมด้านการเงินมากกว่านี้ ท้ังนี้ต้องคิด หารือร่วมกันกับ
ภรรยาอีกที 
 
4) เงื่อนไขส าคัญ ท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากมีลูกคืออะไรบ้าง 
  เงื่อนไขส าคัญคือ ความกดดันจากทางบ้าน ผู้ใหญ่ของท้ังสองฝ่ายอยากให้มีลูก อยากได้หลานและให้
ความเห็นว่าจ าเป็นต้องมี เผ่ือวันข้างหน้าจะได้มีคนดูแล   
 
5) รับรู้/ ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนให้คนมีลูกบ้างหรือไม่ (ถ้าไม่รู้ให้เล่าให้ฟัง) อะไรบ้าง 

  ไม่เคยรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้คนมีบุตร แต่มองว่าเป็นส่ิงท่ีดีและ
น่าจะมีส่วนกระตุ้นให้คนมีลูกได้มากขึ้น หากมีการประชาสัมพันธ์ดีๆ แต่โดยส่วนตัวเมื่อพิจารณาแล้วยังไม่มีผลกับ
การตัดสินใจของตนมากนัก เนื่องจากเป็นแนวทางการบรรเทาปัญหาของกลุ่มผู้มีลูกแล้วมากกว่า  

 

6) มีความเห็นอย่างไรต่อนโยบายข้างต้น นโยบายใดบ้างท่ีสร้างแรงจูงใจ นโยบายใดไม่จูงใจ ควรถ้าจะกระตุ้นให้คน 
    มีลูก น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
  ควรเน้นท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เพราะคิดว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนตัดสินใจ
มีลูกหรือไม่มีลูก ส่วนนโยบายท่ีน่าจะสร้างความดึงดูดใจ คือค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆ ส าหรับกลุ่มท่ีมีลูกเช่น 
เรื่องทุนการศึกษาระยะยาว รวมถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 6 
เดือน หรือ 1 ปีเนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ียังอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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ตอนที่ 1 ทัศนคติเก่ียวกับการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคูช่วีิต/ครอบครวั และการมลีูกของคณุ ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้เป็นอย่างไร   

ช้ีแจง 1. ความเหน็แบ่งเปน็ 5 ระดับ   1=ไม่เหน็ด้วย  2=ไมค่่อยเห็นดว้ย  3=ไม่แน่ใจ   4=ค่อนข้างเหน็ดว้ย  5=เห็นดว้ย 
 

ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการมีคู่ชีวิต/ครอบครัว และการมีลูก 1 2 3 4 5 

1.1 การมีคูช่วีิต/ครอบครวัชว่ยให้มคีนช่วยคิด ดแูลกนัในยามเจ็บป่วย ยามแก่ชรา      

1.2 การมีคูช่วีิต/ครอบครวัเป็นองค์ประกอบส าคญัของชีวติ ช่วยเติมเต็มชวีติใหส้มบูรณ ์      

1.3 การมีคูช่วีิต/ครอบครวัชว่ยลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์ แบบเปลี่ยนคู่นอนหลายคน      

1.4 การมีคูช่วีิต/ครอบครวัท าให้สญูเสียความเป็นตวัของตวัเอง / ความเป็นส่วนตวั      

1.5 ลูกชว่ยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เชน่เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่      

1.6 ลกูเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างสามี ภรรยา      

1.7 การมีลูกช่วยให้มีคนดแูลยามบ้ันปลายชีวติ (ยามแก่ชรา ดแูลตวัเองไม่ได้)      

1.8 การมีลูกมีความส าคัญในฐานะของการสืบวงศต์ระกูล (สืบทอดเผ่าพนัธ์ุ)      

1.9 การมีลูกเป็นการเพิ่มภาระในชวีติ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชวีิตเหนื่อยขึ้น      

1.10 การมีลูกเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน (ทุ่มเทกับงานได้น้อยลง)      

1.11 การมีลูกท าใหสู้ญเสียเป้าหมายในชวีติบางอย่างไป (ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า)      

1.12 การมีลูกท าใหสู้ญเสียเวลาในการเข้าสงัคม พบปะเพื่อนฝูงไป      

1.13 การมีลูกท าใหด้แูลและใสใ่จสขุภาพ บุคลิกภาพตวัเองได้น้อยลง      

1.14 หากเลือกได้ ท่านต้องการมีคูช่ีวติ/ครอบครัว      

1.15 หากเลือกได้ ท่านต้องการมีลูก      
 

2. คุณเคยมีประสบการณด์้านความรกั (มแีฟน / คนรัก) มากน้อยเพียงใด  

[   ] 1 ไม่เคยมี (ข้ามไปตอบข้อ 4)  [   ] 2 เคยม ีนับรวมท้ังหมดถงึปัจจุบันประมาณ …………….. คน   

3. คุณมีประสบการณ์ท่ีไม่ด ี/ เลวร้ายเกี่ยวกับความรักบ้างหรือไม่  

[   ] 1 ไม่เคยม ี    [   ] 2 เคยม ี

4. คุณคิดว่าชีวติคูแ่บบไหนท่ีเหมาะกับตวัคณุมากท่ีสดุ (ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับชีวติจริงในปัจจุบัน) 

[   ] 1 โสด แบบไม่มีความสัมพนัธ์แบบคูร่ักกับใคร [   ] 2 โสด แบบมคีวามสัมพันธ์ตามความพอใจ อิสระไม่ผูกมัดกับใครคนเดียว  

[   ] 3 มีแฟน/คนรัก แบบต่างคนต่างอยู่บ้านตวัเอง  [   ] 4 มีแฟน/คนรัก แบบใชช้วีิตดว้ยกัน โดย “ไมจ่ดทะเบียนสมรส”  

[   ] 5 มีแฟน/คนรักและใช้ชวีิตดว้ยกัน แบบไมแ่ต่งงาน แต ่“จดทะเบียนสมรส” 

[   ] 6 แต่งงาน โดย “ไม่จดทะเบียนสมรส”  [   ] 7 แตง่งาน โดย “จดทะเบียนสมรส” 

โครงการศึกษาทัศนคติต่อการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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5. สถานภาพปัจจุบัน ความต้องการแต่งงาน / มีครอบครวั และการมีลูกของคณุเปน็อย่างไร 

[   ] 5.1 สถานภาพปัจจุบัน “โสด” ซึง่คุณต้องการจะแตง่งาน / มคีรอบครัว และมีลูกหรือไม ่

1 ต้องการแตง่งาน / มคีรอบครวั โดยคณุต้องการมลีูกหรือไม ่  

   ❑1 ไมต่้องการมีลูก  ❑2 ไม่ก าหนดปล่อยตามธรรมชาต ิ ❑3 ต้องการมีลูก จ านวน …………. คน 

  กรณตี้องการมีลกู คุณคาดว่าจะมีลูกในชว่งอายุประมาณ …………….. ปี 

       เพราะ ……………………………………………………………………………………….. 

2 ไมต่้องการแตง่งาน / มคีรอบครัว   ซึ่งเหตผุลท่ีท าใหคุ้ณไม่ต้องการแตง่งาน / มคีรอบครวั คืออะไรบ้าง 
          (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ และโปรดให้น้ าหนักเหตผุลที่เลือก จาก 100 แบ่งให้แต่ละเหตุผลมากน้อยตามแต่คุณให้ความส าคัญ) 

เหตุผล น้ าหนกัความส าคัญ 
1 ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีครอบครวั หรือมีลูก [   ]   
2 ต้องการอิสระในการใช้ชวีติ เช่น การท างาน การเงิน และการมเีวลาเป็นสว่นตวั [   ]   
3 มีอิสระเรื่องเพศสัมพนัธ์ ไมต่้องผูกมัดกับใคร ถูกใจใครก็อยู่ด้วยเปน็ระยะๆ  [   ]   
4 มีคนท่ีต้องดแูล / ตั้งใจจะดแูล เช่น พ่อ แม่ ญาต ิ [   ]   
5 สังคมมีแตข่่าวการใชค้วามรนุแรงในครอบครวั ความหงึหวง ฯลฯ  [   ]   
6 สงัคมปัจจุบันอันตราย อยู่ยาก ท าใหไ้ม่ต้องการมีครอบครวั มลีูก [   ]  
7 มีประสบการณ์ท่ีไม่ดเีกี่ยวกับการมแีฟน คนรัก ครอบครวั [   ]   
8 ชีวติดี ลงตัว พอใจชีวติปัจจุบันอยู่แลว้ ไมต่้องการเปลี่ยนแปลง [   ]   
9 สามารถเลี้ยงดูตวัเอง เตรียมความพร้อมตอนอายุมากๆ ได้โดยไมต่้องพึง่พาใคร [   ]  
10 อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………. [   ]  

  รวม 100 คะแนน 

 [   ] 5.2 สถานภาพปัจจุบัน “มีครอบครัว”  

        5.2.1 คณุมีครอบครวัลักษณะใด  

  1 ไมแ่ต่งงาน ไมจ่ดทะเบียน   2 ไม่แตง่งาน จดทะเบียน 3 แตง่งาน ไม่จดทะเบียน  4 แต่งงาน จดทะเบยีน 

        5.2.2 คณุมีโอกาสใชช้ีวติอยู่กับแฟน / คนรักก่อน ตัดสินใจมีครอบครวัหรือไม ่

  1 มี     2 ไม่ม ี

        5.2.3 ปัจจุบันมลีูกหรือไม ่  

 1 ไม่มลีูก   ซึ่งคณุต้องการมีลูกหรือไม ่

       ❑1 ไม่ต้องการมีลูก   ❑2 ไม่ก าหนดปล่อยตามธรรมชาต ิ  ❑3 ต้องการมีลูก จ านวน ……. คน 

 2 มีลูก จ านวน ………. คน      มีลูกคนแรกตอนอายุ………ปี  

 คุณใหพ้่อแมข่องคณุหรือของ สาม ี/ ภรรยาคณุ ชว่ยเลี้ยงลูกด้วยหรือไม่  

❑1 ใหพ้่อ แม่ชว่ยเลี้ยงโดยส่วนใหญ ่ ❑2 เลี้ยงเองโดยสว่นใหญ ่ ❑3 ช่วยกันเลี้ยง (พอๆกัน)    ❑4 เลี้ยงเอง 

        5.2.4 หลงัมีครอบครวั คุณพักอาศัยท่ีใด  

 1 อยู่รว่มกับครอบครวัของสามี / ภรรยา  2 แยกบ้านไปอยู่กันเองกับสามี / ภรรยา 
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      ตอนที่ 2 ความต้องการมีลูก / ไม่มีลูก เหตุผล และความเห็นต่อมาตรการสนับสนุนให้มีลูก  
ตอนที่ 2   ตอบเฉพาะผูท้ี่ยังไม่มีลูก และยังไม่มีความต้องการต้องการมีลกู ไม่ว่าจะแต่งงาน มีครอบครัว หรอืโสด 

6. อะไรคือเหตผุลท่ีท าใหค้ณุไมต่้องการมีลูก  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และโปรดให้น้ าหนกัเหตุผลที่เลือก จาก 100 แบ่งให้แต่ละเหตุผลมากน้อยตามแต่คุณให้ความส าคัญ) 

เหตุผล น้ าหนกัความส าคัญ 
1 ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีลูก  [   ]   
2 ต้องการอิสระในการใช้ชวีติ เช่น การท างาน การเงิน และการมเีวลาเป็นสว่นตวั [   ]   
3 ท าให้ไม่สามารถใช้เวลาร่วมกับคู่สมรสได้อย่างเต็มท่ี [   ]   
4 ท าให้มีภาระค่าใช้จา่ยท่ีเพิ่มมากขึ้น ต้องท างานหนักขึ้น (ฐานะทางการเงินไม่พร้อม) [   ]   
5 ไม่ต้องการให้ลูกเกิดมาในสภาพสงัคมปัจจุบัน (สงัคมอันตราย ไม่ปลอดภัย ไมน่่าอยู่) [   ]  
6 ไมส่ามารถให้เวลากับสังคม และคนรอบขา้งไดต้ามท่ีต้องการ (เชน่เพื่อน พ่อแม่ ญาติ) [   ]   
7 ระบบการศึกษาของประเทศไม่มีคุณภาพ นโยบายด้านการศึกษาไม่มคีณุภาพ [   ]  
8 หากมลีูกจะกลายภาระท่ีตนเองต้องดแูลโดยสว่นใหญ่ (คูส่มรสไมค่่อยมีเวลา ไม่ชว่ยดู) [   ]   
9 พอใจชวีิตปัจจุบันอยู่แลว้ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง [   ]  
10 สามารถเลี้ยงดตูวัเอง เตรียมความพร้อมตอนอายุมากๆ ได้โดยไมต่้องพึง่พาลูก [   ]   
11 มีเป้าหมายในชีวติท่ีอยากท า เช่น ท่องเที่ยว ถ้ามีลกูท าใหไ้ม่สามารถท าได้ [   ]  
12 ไม่มคีนเลี้ยงลูก และไม่มั่นใจกับการจ้างพี่เลี้ยง หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก [   ]  
13 กลัวการคลอดลูก [   ]  
14 รักสวย รักงาม กลวัมีลูกแลว้ท าใหเ้สียบุคลิกภาพ (อ้วน มีรอยผ่าตดั) [   ]  
15 ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ หากหย่าร้างจะท าใหต้นเองและเด็กล าบาก [   ]  
16 มีปัญหาด้านสขุภาพท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการตัง้ครรภ์ และการคลอด [   ]  
17 คู่สมรสไมต่้องการมลีูก (ภรรยา / สามี ไม่ต้องการมลีูก) [   ]  
18 กลวัเลี้ยงลกูให้เปน็ประชากรท่ีมีคณุภาพไม่ได ้ [   ]  
19 กงัวลว่าจะไม่ก้าวหน้าในการท างาน [   ]  
20 การไมร่ับคนมีครรภ์/มีบุตรเข้าท างาน [   ]  
21 อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………. [   ]  

  รวม 100 คะแนน 

7. หากมีลูก คณุคดิว่าจะท าใหค้วามสมดุล เป้าหมายท่ีต้องการในชวีิตและความสขุท่ีมี เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
(กรณุาใหค้ะแนนจาก 1 ถงึ 10 โดยท่ี 1 คือไมเ่ลย / นอ้ยท่ีสุด จนถงึ 10 คือมากท่ีสดุ) 

7.1 ความสมดลุในชวีติ  ปัจจุบันคิดว่ามีอยู่ ………….. คะแนน หากมลีูกคดิวา่ความสมดุลในชีวติจะมี ……………. คะแนน 

7.2 โอกาสได้ท าตามเป้าหมายท่ีตั้งใจ ปัจจุบันคิดว่ามีอยู่ ………….. คะแนน   หากมีลูกโอกาสได้ท าตามเป้าหมายจะม ี………………… คะแนน 

7.3 ความสุขโดยรวมในชีวติ  ปัจจุบันคิดว่ามีอยู่ ………….. คะแนน   หากมีลูกคิดว่าความสขุในชวีติจะมี ………………… คะแนน 

8. หากมีลูก คณุประเมินว่าครอบครวั จ าเป็นต้องมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ จึงจะเพียงพอกับการใชจ้่าย 
8.1 กรณีมลีูก 1 คน ครอบครวัควรมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ…………………………. บาท 

8.2 กรณีมลีูก 2 คน ครอบครวัควรมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ…………………………. บาท 
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9. คุณทราบหรือไม่ว่า “สภาวะการไม่มีลูกของคนไทย” ในปัจจุบนั ก าลังส่งผลต่อ ปัญหาด้านโครงสร้างประชากรในอนาคต    
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สภาวะการขาดแคลนแรงงาน”  [   ]1 ไม่ทราบ  [   ]2 ทราบ 

10. หากมีการกระตุ้น รณรงค์ ให้คนไทยมีลูกด้วยเหตุผลในข้อ 9 คุณคิดว่ามีผลให้สังคมเปลี่ยนแปลงความคิดไปมีลูกได้มากน้อยเพียงใด 
 [   ]1 ไม่มผีล  [   ]2 มีผลน้อย [   ]3 มีผลปานกลาง [   ]4 มีผลมาก  [   ]5 มีผลมากท่ีสดุ 

11. คุณคิดว่าเงื่อนไข มาตรการต่อไปนี้ สามารถสร้างแรงจูงใจให้คุณอยากมีลูก ได้มากน้อยเพียงใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และโปรดให้น้ าหนกัเหตุผลที่เลือก จาก 100 แบ่งให้แต่ละมาตรการมากนอ้ยตามแต่คุณให้ความส าคัญ) 

มาตรการ น้ าหนกัความส าคัญ 

1 มาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าเลี้ยงดูบุตร) จากเดิมบุตรคนท่ี 1 ลดหย่อนภาษี30,000 บาท/ปี เป็น  

  บุตรคนท่ี 2 ขึ้นไป สามารถลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท/ปี 

[   ]   

2 สามารถน าค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาลดหย่อนภาษีได้ตามท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 60,000 บาท  

   ต่อการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง (เฉพาะผู้ท่ีไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งอ่ืน) 

[   ]   

3 สนับสนุนให้สถานประกอบการ และภาครัฐ ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน/

 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

[   ]   

4 สนับสนุนให้สถานประกอบการ องค์กร มีแนวทางการท างานท่ียืดหยุ่นกรณีมีบุตร อายุต่ ากว่า 5 ปี  

   เช่น เลือกเวลาท างานได้ ท างานท่ีบ้านได้ เป็นต้น 

[   ]   

5 ภาครัฐให้เงินก้อนตั้งต้น เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกิดใหม่  [   ]  

6 ภาครัฐเพิ่มเงินอุดหนุน / เงินเลี้ยงดูบุตรส าหรับครอบครัวท่ียากจน (หมายถึงครอบครัวท่ีมีรายได้ 

   ท้ังหมดเมื่อหารจ านวนสมาชิกในครอบครัวแล้ว เหลือไม่เกินคนละ 3000 ต่อเดือน)  

[   ]   

7 รัฐสนับสนุนเป็นเงินสมทบเมื่อมีการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อการพัฒนาเด็ก  [   ]  

8 มีการจัดตั้งกองทุน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร [   ]   

9 ภาครัฐจัดท าประกันคุ้มครองให้กับครอบครัวท่ีมีบุตร [   ]  

10 การขยายระยะเวลาในลาคลอดบุตรส าหรับผู้หญิงจากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือน โดยได้รับค่าจ้าง [   ]   

11 การออกมาตรการให้ผู้ชายลาเพื่อช่วยภรรยาดูแลบุตรหลังคลอดได้ [   ]  

12 เพิ่มรูปแบบสิทธิในการลาเพื่อดูแลบุตร เพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีเฉพาะ ลากิจ ลาป่วย  [   ]  

13 เบี้ยชราภาพส าหรับผู้มีบุตร ซึ่งให้เป็นพิเศษเฉพาะคนวัยเกษียณท่ีมีลูก และสามารถเลี้ยงดูให้เป็นคน 

    ท่ีมีคุณภาพ (เช่น ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีงานท าม่ันคง) 

[   ]  

14 จัดตั้งศูนย์ปรึกษาปัญหาและให้ค าแนะน าในการเลี้ยงดูบุตร [   ]  

15 สิทธิในการกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบ้ีย หรือดอกเบ้ียต่ า (แบบจ ากัดปี) เฉพาะครอบครัวท่ีมีบุตร [   ]  

16 พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก เช่น สนามเด็กเล่น สนับสนุน 

    การท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กๆ 

[   ]  

17 ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิพื้นฐานต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะ ไ ด้ รั บ

สิทธิต่างๆ ครบถ้วน เช่น การฉีดวัคซีน โครงการอาหารกลางวัน  

[   ]  
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มาตรการ น้ าหนกัความส าคัญ 

18 สนับสนุนความช่วยเหลือและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงดูเด็กในวัย 5 ปีแรก (0-5 ปี) [   ]  

19 รัฐให้บริการทางเทคนิคแก่ผู้มีบุตรยาก [   ]  

20 ปรับปรุงกฎหมายความรับผิดชอบด้านค่าเลี้ยงดูบุตร กรณีมีการหย่าร้าง [   ]  

21 ให้สิทธิเพิ่มวันลาเป็นพิเศษส าหรับครอบครัวท่ีมีลูก (มากกว่ากลุ่มท่ีไม่มีลูก) จนกว่าจะเข้าโรงเรียน [   ]  

22 สนับสนุนให้ท้ังภาครัฐและเอกชนมี สถานท่ี / พื้นท่ีส าหรับลูกของพนักงาน (รวมถึงกิจกรรมต่างๆ)  

    เพื่อรองรับช่วงเวลาปิดเทอม หรือหลังเลิกเรียน 

[   ]  

23 สิทธิพิเศษด้านท่ีอยู่อาศัยกับพนกังานท่ีมีลูก เช่น บ้านพักฟรี / ค่าเช่าต่ า เงินกู้ยืมเพื่อท่ีพักอาศัย ฯลฯ [   ]  

  รวม 100 คะแนน 
 

12. นอกจากนโยบายสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลให้คุณตัดสินใจมลีูก 
ชี้แจง โปรดใส่ตัวเลข 1 2 3 ….. เพื่อเรียงล าดับความส าคัญ โดยเลือกเฉพาะข้อท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของคุณ 

 [   ]1 ไมต่้องท างาน เลี้ยงลูกอย่างเดียว (ครอบครวัมรีายได้มากพอ)  [   ]2 ความคาดหวงัจากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ ญาติ 

 [   ]3 มีคนช่วยเลี้ยงดูลกูท่ีไวว้างใจได ้     [   ]4 มีสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานอยู่ใกล้บ้าน 

 [   ]5 ระบบคมนาคมท่ีสะดวก ใช้เวลาเดนิทางไม่มาก   [   ]6 สามารถท างาน หารายได้ท่ีบ้าน (ไมต่้องเดินทาง)  

 [   ]7 อยู่ในสงัคมท่ีแวดล้อมไปด้วยคนท่ีมลีูก    [   ]8 คูส่มรสต้องการมีลูก 
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ตอนที่ 3 ผลกระทบจากการมีลูกและการปรับตัว ตอบเฉพาะผูท้ี่มีลูก 

13. คุณมีลูกโดยการวางแผนครอบครัวหรือไม่  ❑1 ไมไ่ดว้างแผน ปล่อยตามธรรมชาติ  ❑2 มีการวางแผนก่อนมลีูก 

14. คุณต้องการมีลูกเพิ่มอีกหรือไม่   ❑1 ไมต่้องการมเีพิ่ม    ❑2 ไม่ก าหนดปล่อยตามธรรมชาต ิ  ❑3 ต้องการมีเพิ่มอีก……. คน 

15. การมีลูกส่งผลดี และสร้างปัญหาต่างๆ กับคุณมากน้อยเพียงใด ช้ีแจง ค าตอบแบ่งเปน็ 5 ระดับ   1=ไม่มีผลเลย  2=มนี้อย  3=ปานกลาง   4=มีมาก  5=มีมากท่ีสดุ 

ผลดีท่ีได้รับจากการมีลูก 1 2 3 4 5 ผลกระทบท่ีเป็นปัญหาจากการมีลูก 1 2 3 4 5 
1 ท าใหรู้้สึกผูกพนัธ์กับคู่สมรสมากขึ้น      1 ใสใ่จคู่สมรสน้อยลง เพราะเวลาส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับลูก      
2 รู้สึกถงึความเป็นครอบครวัท่ีสมบูรณ์      2 มีภาระด้านคา่ใชจ้่ายมากขึน้ รายได้ไม่เหลือเก็บ       
3 ท าใหต้นเอง/คู่สมรสเปลี่ยนแปลงตวัเองไปในทางท่ีดขีึ้น 

  เชน่ เก็บออมเงนิมากขึ้น ลด / เลิกสูบบุหรี ่เลิกดื่มเหล้า 
     3 ไม่มีเวลาเป็นของตวัเอง ไม่มเีวลาดแูลตวัเองเหมือนท่ีเคยท า  

  สขุภาพแย่ลง  
     

4 ท าใหคุ้ณและคู่สมรสไดใ้ชช้ีวติร่วมกันมากขึ้น      4 เข้าสงัคมและพบปะเพื่อนฝูงน้อยลง       
5 รูส้ึกถงึความอบอุ่น ไมเ่หงา      5 ไม่สามารถท าสิง่ท่ีอยากท า เป้าหมายชวีติเปลี่ยน      
6 มั่นใจไดว้่าจะมคีนดแูลช่วงบ้ันปลายชวีติ ไมต่้องอยู่โดดเดี่ยว      6 ต้องเลี้ยงดลููกคนเดียว คูส่มรสไม่มีเวลา / ไม่ชว่ยเลี้ยง      
7 ใชช้ีวติอย่างระมัดระวงัมากขึ้น รอบคอบขึน้      7 ชวีิตเหนื่อยขึ้นเนื่องจากมีภาระเพิ่ม มเีวลาพักผ่อนนอ้ยลง      
8 มีสังคมใหม่ๆ เช่น กลุ่มคนท่ีมีลูก พ่อ แม่เพื่อนของลกู      8 ชวีิตรักจืดจาง มีเวลาสองต่อสองคูส่มรสน้อย      
9 มีการวางแผนการใช้ชวีติลว่งหน้า      9 ปัญหาความเครียด กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของลกู      
10 มีความมุง่มั่น อดทนในการสร้างความมัน่คงกับชีวติมากขึ้น      10 ขัดแย้งกับคู่สมรสเกี่ยวกับความคาดหวงั ความต้องการในตวัลกู      
11 อ่ืนๆ ………………………………………………………      11. เวลาในการท างานลดลง ท าได้ไม่เต็มท่ี โอกาสก้าวหน้าลดลง      
12 อ่ืนๆ ………………………………………………………      12. อ่ืนๆ ………………………………………………………………       

 

16. การมีลูกอาจสง่ผลกระทบต่อวถิีชวีติด้านต่างๆ เช่นการท างาน การเงนิ การใช้เวลา คณุมีการปรับตวัอย่างไรบ้าง เพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีิตครอบครวัได้อย่างปกตสิุข 
1 …………………………………………………………………………… 2…..…………………….…………………………………………….. 3………………………………………………………………………………………… [   ] ไม่ได้ปรับตัวอะไร
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17. การมีลกู ท าให้ความสมดุล เป้าหมายท่ีต้องการในชวีติและความสุขท่ีม ีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
(กรณุาใหค้ะแนนจาก 1 ถงึ 10 โดยท่ี 1 คือไมเ่ลย / นอ้ยท่ีสุด จนถงึ 10 คือมากท่ีสดุ) 

17.1 ความสมดลุในชวีิต  ก่อนมีลูกมีอยู่ ………….. คะแนน หลงัมีลกูความสมดุลม ี……………. คะแนน 

17.2 โอกาสท าตามเป้าหมายท่ีตั้งใจ ก่อนมีลูกมีอยู่ ………….. คะแนน หลงัมีลกูโอกาสได้ท าตามเป้าหมายมี ……………. คะแนน 

17.3 ความสุขโดยรวมในชวีติ ก่อนมีลูกมีอยู่ ………….. คะแนน หลงัมีลกูความสขุโดยรวมในชวีิตม ี……………. คะแนน 

18. ภาพโดยรวม คุณคิดว่าชีวิตท่ีมีลูกกับไม่มีลูกแบบไหนดีกว่ากัน  [   ] มีลูกดีกว่า [   ] ไม่มีลูกดีกว่า 
19. คุณคิดว่าครอบครัวท่ีมีลูก ควรได้รับการสนับสนนุอะไรจากภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่บ้าง 

1 ……………………………………………………… 2……………………………………………….. 3…………………………………………………………. 
 

ตอนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
20. เพศ                [ 1 ] ชาย [ 2 ] หญิง 
21. อาย…ุ…………..……ปี 
22. สถานภาพสมรส    [ 1 ] โสด      [ 2 ] สมรส    [ 3 ] หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่ 
23. ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดท่ีส าเร็จมา 

[ 1 ] ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า [ 2 ] มัธยมศึกษาตอนต้น [ 3 ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.  
[ 4 ] อนุปริญญา/ ปวส.  [ 5 ] ปริญญาตร ี  [ 6 ] สูงกว่าปริญญาตรี  [ 7 ] อื่นๆ ระบุ...................  

24. อาชีพประจ าท่ีมีรายได้หลัก  
[ 1 ] ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  [ 2 ] พนักงานบริษัทเอกชน  [ 3 ] ค้าขายรายย่อย/ บริการราย
ย่อย 
[ 4 ] ธุรกิจส่วนตัว/ ผู้ประกอบการ   [ 5 ] ผู้ใช้แรงงาน/ รับจ้างท่ัวไป     [ 6 ] พ่อบ้าน/ แม่บ้าน  
[ 7 ] นักเรียน/ นักศึกษา  [ 8 ] เกษตรกร/ ประมง            [ 9 ] อาชีพอสิระ อาทิ ทนาย 
สถาปนิก     
[ 10] ว่างงาน                                  [ 11] อื่นๆ ระบุ …………………….  

25. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ …………………………… บาท (ตัวเลขประมาณกลมๆ)  
26. รายได้รวมท้ังครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ …………………………… บาท (ตัวเลขประมาณกลมๆ) 
27. ปัจจุบันคุณพักอาศัยอยู่  [   ] ในเขตเทศบาล [   ] นอกเขตเทศบาล 
28. จังหวัด ………………………………………………… 
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