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ปี 2513 เป็นปีที่นักประชากรศาสตร์ของประเทศไทย

คุน้เคยกนัเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นปีทีป่ระเทศไทยเริม่

การส่งเสริมการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจเพื่อ

ชะลออัตราการเพิ่มประชากร ด้วยพื้นฐานความคิดว่า 

“ลูกมากจะยากจน” นับจากปีน้ันเป็นต้นมา ภาวะ

เจริญพันธุ์ของสตรีไทยได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้

จากอตัราเจรญิพนัธุร์วม หรอืจ�านวนบตุรเฉลีย่ต่อสตรี

หน่ึงคนตลอดวัยเจริญพันธุ์ ท่ีลดลงจากมากกว่า 5 

คนในช่วงปี 2507 มาจนกระทั่งเหลือ 2 คนในช่วงปี 

2540 (รายงานการส�ารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร

ของประเทศไทย และโครงการส�ารวจภาวะคุมก�าเนิด

ในประเทศไทย อ้างใน ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2557) 

และในปัจจบุนั อตัราเจรญิพนัธุร์วมของสตรไีทยลดลง

อยู่ที่เพียง 1.6 คน (สารประชากรมหิดล, 2558) 

อตัราเจริญพันธ์ุทีล่ดลง ประกอบกบัอายคุาดเฉลีย่ของ

ประชากรที่ยืนยาวขึ้น ส ่งผลต่อโครงสร ้างอายุ

ประชากรอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยประสบมาก่อน 

ประชากรวัยเด็กและวัยท�างานของประเทศ เร่ิมมี

สัดส่วนลดลง ซ่ึงสวนทางกบักลุม่ประชากรวยัสงูอายทุี่

เริม่มสัีดส่วนสงูข้ึน การเปลีย่นแปลงทางโครงสร้างอายุ

ประชากรน้ี เป็นปรากฏการณ์ทีก่ลายเป็นประเด็นร้อน

ในสังคม ณ ปัจจุบัน นั่นคือปรากฎการณ์ “สังคมสูง

อายุ” นั่นเอง 

การเปลีย่นแปลงทางประชากรครัง้ส�าคญัของประเทศ 

ไทยครั้งนี้ อาจส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างมาก เนือ่งจากประชากรในแต่ละกลุม่วยั

มีบทบาททางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน มีลักษณะค่าใช้

จ่ายท่ีแตกต่างกัน และท่ีส�าคัญคือ มีก�าลังการผลิตท่ี

แตกต่างกัน ประชากรในวยัท�างานเป็นกลุม่ท่ีมกี�าลงัใน

การผลิตสูงท่ีสุด จึงเป็นกลุ ่มท่ีเป็นก�าลังส�าคัญใน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้  

วยัท�างานยงัเป็นวยัทีม่อีตัราการออมสงูทีส่ดุในทกุกลุม่

วยัของประชากร ดงันัน้ หากสดัส่วนของกลุม่ประชากร

วัยท�างานลดลงจากอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงและอายุ

คาดเฉลี่ยท่ีสูงขึ้น ความสามารถในการลงทุนและ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะได้รับผล 

กระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การลดลงของอตัราเจรญิพนัธ์ุในปัจจบัุน จะน�าไปสูก่าร

ลดลงของก�าลงัแรงงานในการพฒันาทางเศรษฐกจิของ

ประเทศในอนาคต แนวทางในการรับมือกับแนวโน้ม

การลดลงของประชากรวยัท�างานของประเทศมหีลาก
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หลายวิธี เช่น การจ้างแรงงานต่างชาติ และการขยาย

อายุการเกษียณของคนท�างานในระบบเพื่อยืดเวลาให้

ก�าลังแรงงานอยู่ในตลาดแรงงานได้นานขึ้น แต่วิธีการ

เหล่านี ้เป็นการแก้ปัญหาทีป่ลายเหตุ เน่ืองจากเป็นการ

จัดการปัญหาเมื่อขนาดของก�าลังแรงงานในประเทศ

ลดลงไปแล้ว

ดังน้ัน แนวทางหนึ่งที่อาจช่วยบรรเทาปัญหาการ

ขาดแคลนก�าลังแรงงานในอนาคตได้อย่างตรงจุดยิง่ข้ึน 

คือการชะลอไม่ให้อัตราเจริญพันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็ว

เกินไปนัก และส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งหาก

นโยบายสามารถจงูใจให้ประชากรมบีตุร และสามารถ

ส่งเสรมิการเกดิอย่างมคุีณภาพได้ จะเป็นการช่วยรักษา

ก�าลังการผลิตของประเทศไม่ให้ลดลงอย่างรวดเร็วจน

เกินไป และอาจช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อการ

พัฒนาประเทศต่อไป

ในปัจจุบันเน่ืองจากการมีบุตรลดลงอย่างต่อเนื่องจน

อยู่ในระดับที่ต�่า ประกอบกับสังคมเริ่มมีความตื่นตัว

เร่ืองการสูงวัยของประชากรไทย รัฐบาลจึงเริ่มมี

มาตรการเพือ่ส่งเสรมิการสร้างครอบครวั นโยบายเพือ่

ช่วยเหลือด้านการเงินส�าหรับผู้มีบุตร เช่น ส�านักงาน

ประกนัสงัคมให้สทิธผิูป้ระกนัตนสามารถรับประโยชน์

ทดแทนกรณคีลอดบตุร โดยได้รบัครัง้ละ 13,000 บาท 

และสทิธกิรณีสงเคราะห์บตุร 400 บาทต่อเดอืน ตัง้แต่

แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี (ส�านักงานประกันสังคม, 2559) 

และขณะนี้ รัฐบาลได้เตรียมอนุมัติโครงการให้เงิน

สนับสนุนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปีในกลุ่มครอบครัวยากจน 

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ถึงแม้ว่านโยบายเหล่านี้  

อาจไม่ได้มวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิการเกดิโดยตรง แต่

การให้เงินสนับสนุนเป็นการช่วยลดต้นทุนจากการมี

บุตร จึงอาจส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรและการสร้าง

ครอบครัวที่มีคุณภาพได้

เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวภายใต้

วิถีชีวิตสมัยใหม่ ที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องออกท�างาน

หาเงนิ คณะนกัวิจัยจงึได้เกบ็ข้อมูลโดยการสนทนากลุม่

ทั้งสิ้น 12 กลุ่มในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยแบ่งกลุ่ม

สนทนาตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส และเพื่อให้มี

ความหลากหลายในด้านความคิดเหน็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
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ความหลากหลายที่เกิดจากลักษณะของการท�างาน 

ต่อทัศนคติและการตัดสินใจสร้างครอบครัว ผู้เข้าร่วม

สนทนากลุ่มมาจากอาชีพที่หลากหลาย เช่น พนักงาน

บริษัทเอกชน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ค้าขาย 

ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ และรับจ้างทั่วไป 

ทั้งน้ี ได้พัฒนาแนวค�าถามเพื่อใช้ในการสนทนากลุ่ม 

โดยแบ่งตามสถานภาพสมรสและผู ้ที่มี/ไม่มีบุตร 

ค�าถามที่ใช้เป็นค�าถามปลายเปิด (Open ended 

questions) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 

questions) 

นอกจากน้ี คณะนักวิจัยใช ้การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) กับสถานประกอบการ 4 แห่ง 

เพื่อสร้างความเข้าใจมุมมองการส่งเสริมการสร้าง

ครอบครัวของพนักงานจากมุมมองผู้ประกอบธุรกิจ 

โดยมีแนวค�าถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-

structured questions) เกี่ยวกับประเด็นการสร้าง

สมดุลชีวิต การวางนโยบาย และความคิดเห็นของ 

ผู ้ประกอบการต ่อการส ่งเสริมสมดุลชีวิตให ้กับ

พนักงาน  

ในการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ คณะนกัวจิยัได้ถอด

เทปบทสนทนากลุม่กบัประชากรกลุม่เป้าหมายทุกกลุม่ 

และบทสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมด 

แล้วน�ามาลงรหัส (code) ข้อมูลจากบทสนทนากลุ่ม

ทั้ง 12 กลุ่มและบทสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้โปรแกรม

ช่วยวิเคราะห์คือ MAXQDA ในการลงรหัสเพื่อหา

ประเด็นหลักท่ีแสดงอยู ่ในบทสนทนากลุ ่มและบท

สัมภาษณ์ (common theme) ในแต่ละหัวข้อค�าถาม 

จากนั้นจึงน�าประเด็นหลักที่เหมือนกันมาจัดกลุ่ม เพื่อ

ให้เห็นแบบแผนของค�าตอบที่ได้จากบทสนทนากลุ่ม

และบทสัมภาษณ์เชิงลึก

หนังสือเล่มนี้ จะน�าท่านไปท�าความเข้าใจประเด็นใน

เรือ่งทศันะ วถีิชวีติและความต้องการของคนรุน่ใหม่ใน

มิติท่ีหลากหลาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสร้าง

ครอบครวัและมบุีตร โดยในช่วงท้ายมกีารเสนอทิศทาง

นโยบายท่ีจะช่วยสนับสนุนการสร้างครอบครัวท่ีมี

คุณภาพให้เกิดข้ึนได้ และยังผลไปสู่คุณภาพชีวิตของ

สังคมโดยรวมได้อีกด้วย 



ทบทวน
ความรู้

ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ใหม่

ทางประชากรในหลายประเทศ คือ การลดลงอย่าง

รวดเรว็ของทัง้อตัราการเกดิและอตัราการตาย ทีน่�าไป

สูก่ารเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัของประชากรในประเทศ 

ทัง้ในด้านขนาด อตัราการขยายตวั และโครงสร้างอายุ 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีงานศึกษาจ�านวนมากเพื่อเข้าใจใน

ปรากฏการณ์ทางประชากรครั้งนี้ งานศึกษาจ�านวน

มากมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการตัดสินใจ 

มีบุตรของคู่สมรส โดยมากเป็นงานศึกษาจากประเทศ

ตะวันตกและเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ี

อัตราการเกิดอยู่ในระดับที่ต�่า

ในส่วนนี้เป็นการรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

สร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ โดยจะแบ่งเป็น นโยบาย

ด้านประชากร ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีบุตร ปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการตดัสนิใจสร้างครอบครวั บทบาทของค่านยิม

สังคมต่อการสร้างครอบครัว และผลกระทบของ

นโยบายที่เกี่ยวกับการสร้างครอบครัว

2
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่านโยบายเรื่อง

ประชากรเป็นประเด็นท่ีได้รับการถกเถียงอย่างกว้าง

ขวางในหลายสังคมมาอย่างยาวนาน ประเด็นส�าคัญที่

นักวิชาการให้ความสนใจมาอย่างยาวนาน คือขนาด

ประชากรที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละสังคม ย้อนกลับไป

ตั้งแต่ Malthus (1798) และ  Ricardo (1815) ด้วย

ทฤษฎีที่ว่าโลกนี้มีทรัพยากรที่จะใช้ผลิตอาหารอยู่

จ�ากัด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง 

เชื่องช้า ดังน้ัน การเติบโตของประชากรในอัตราที่

รวดเร็ว จะท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่าง

รุนแรง จนน�าไปสู่อัตราการตายของประชากรที่สูง 

(Luci, 2009; National Academy of Sciences, 

1971) ในช่วงนั้น นโยบายด้านประชากรของหลาย

ประเทศ จงึเน้นการควบคุมการเกดิ เพือ่ไม่ให้ประชากร

มีจ�านวนมากจนเกดิผลกระทบเชงิลบต่อเศรษฐกจิและ

สังคมได้ 

จากนโยบายลดประชากรในอดีต 

สู่นโยบายส่งเสริมคุณภาพในปัจจุบัน

ในระยะเวลาต่อมา แนวคิดนี้ได้รับการท้าทายจาก 

นกัวชิาการหลายส�านกั หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีมเีพิม่ข้ึน 

ชีใ้ห้เหน็ว่า แม้ประเทศในยโุรปจะมปีระชากรทีเ่พิม่ขึน้

อย่างรวดเรว็ในช่วงศตวรรษที ่18 และ 19 แต่ไม่ได้เกดิ

การขาดแคลนทางอาหารตามที่คาดไว้ ด้วยปัจจัย

ส�าคัญคือเทคโนโลยี ในยุคต่อมาจึงเริ่มมองประชากร

เป็นทรัพยากรอันมีค่าของสังคม ที่จะช่วยพัฒนา

เทคโนโลยแีละเศรษฐกจิให้รดุหน้าเรว็ยิง่ขึน้ (Kuznets, 

1960; Simon, 1981)

ต่อมา เมื่อประชากรเริ่มมีอายุคาดเฉลี่ยที่สูงข้ึน 

ประกอบกบัอตัราการเกดิทีล่ดลง หลายประเทศจงึเริม่

ประสบกบัปรากฏการณ์ใหม่ของสงัคมสงูอาย ุด้วยเหตุ

นี้ความสนใจจึงเริ่มเบนออกจากเรื่องขนาดของ

ประชากร และเริม่ให้ความสนใจในเรือ่งโครงสร้างอายุ

ประชากรแทน ประเด็นในการถกเถยีงคอื หากสดัส่วน

ประชากรสูงวัยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบ

กับประชากรวัยอื่น อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ หรือ

อัตราส่วนของประชากรท่ีอยู ่ในกลุ ่มอายุนอกวัย

แรงงานต่อประชากรในวัยแรงงานจะเพ่ิมขึ้น และจะ

ส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศ การศึกษาเชิง

2.1
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ประจักษ์พบว่า การทีป่ระเทศในเอเชยีตะวนัออกมพีฒันาการทางเศรษฐกจิที่

รวดเร็วในช่วงท่ีผ่านมา เป็นผลส่วนหนึ่งจากการท่ีประชากรวัยท�างานใน

ประเทศเหล่านี้เติบโตรวดเร็วมากกว่ากลุ่มวัยอื่นมากในช่วงปี 1965 – 2010 

ท�าให้ความสามารถในการผลิตต่อหัวของประเทศเพิ่มข้ึนอย่างมาก (Bloom 

& Williamson, 1997) ดงันัน้ หากสัดส่วนประชากรวยัท�างานลดลงเมือ่เปรยีบ

เทยีบกบัวัยอืน่ อาจสง่ผลลบต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศได้ 

ปัจจุบัน งานศึกษาเริ่มมองว่าการก�าหนดนโยบายด้านประชากร ไม่ว่าจะ

เป็นการก�าหนดขนาดประชากร การตั้งเป้าอัตราเจริญพันธุ์ หรือการหา

โครงสร้างอายปุระชากรทีเ่หมาะสม ไม่ควรเป็นเป้าหมายหลกัส�าหรบัสงัคมใน

ยุคศตวรรษที่ 21  (Lutz, 2014) เป้าหมายประชากรในปัจจุบันควรจะเน้นไป

ในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะ

เป็นการลงทุนด้านทุนมนุษย์ เช่น การศึกษาและสุขภาพ เนื่องจากจะเป็น

ตัวแปรส�าคัญที่จะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การทบทวนวรรณกรรม ท�าให้เห็นได้ถึงวิวัฒนาการแนวคิดของนโยบายด้าน

ประชากร จากการมุ่งหาขนาดประชากรท่ีเหมาะสม ไปสู่การถกเถียงเรื่อง

โครงสร้างอายใุนยคุทีห่ลายประเทศเข้าสูส่งัคมสงูวัย จนถงึปัจจบุนัทีน่โยบาย

ประชากรไม่ได้พูดถึงขนาดหรือโครงสร้างประชากร หากแต่เป็นการให้ความ

สนใจกับประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพสูงสุด

รูป 1 แนวคิดด้านนโยบายประชากรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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ส�าหรับประเทศไทย แนวทางนโยบายด้านประชากร

ถูกสะท้อนอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) เป็นต้นมา 

ประเทศไทยเร่ิมให้ความสนใจกับการวางแผนด้าน

ประชากร โดยเน้นในเร่ืองการควบคุมขนาดของ

ประชากรเป็นหลัก ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 3 เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้ตั้งเป้า

หมายในการลดอัตราเพ่ิมประชากรโดยการวางแผน

ครอบครัวด ้วยความสมัครใจ เพื่อลดอัตราเพิ่ม

ประชากรจากร้อยละ 3 ในปีเริ่มต้นของแผนฯ ให้เป็น

ร้อยละ 2.5 ภายในปีสดุท้ายของแผนฯ (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ) การ

ตัง้เป้าหมายเพ่ือควบคมุอตัราการเติบโตของประชากร

ในสมยัน้ัน เป็นไปเพือ่ลดภาระการเลีย้งดขูองคนในวยั

ท�างาน ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ และช่วย

ให้รัฐบาลสามารถประหยัดงบที่ ใช ้ในการลงทุน

ทรัพยากร แนวทางนโยบายประชากรของประเทศไทย

ในสมัยนั้น จึงเป็นแนวทางที่อิงตามหลักทฤษฎีของ 

มาลธสัและริคาร์โด ทีม่องว่าขนาดของประชากรส่งผล

ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายด้านประชากรของประเทศไทยยดึแนวทางการ

ควบคุมอัตราการเติบโตของประชากรเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 24 ปี คือตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 จนถึงฉบับที่ 7 เมื่อถึงแผนฯ 

ฉบบัที ่8 จงึเริม่เพิม่ทศิทางนโยบายประชากรให้เน้นท่ี

การพัฒนาศักยภาพของคนมากขึ้น และเริ่มชะลอ

นโยบายในด้านการวางแผนครอบครัว ล่าสุดในแผนฯ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป้าหมายด้าน

ประชากร เป็นการรกัษาระดบัอตัราเจรญิพนัธุไ์ม่ให้ต�า่

กว่าทีเ่ป็นไปอยูใ่นปัจจบุนั ด้วยการสนบัสนนุคูส่มรสที่

มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มข้ึน เพื่อปรับโครงสร้าง

ประชากรให้เหมาะสมในยุคท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่

สังคมสูงอายุ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
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ทำาไมคนจึงมีบุตร? 

คำาอธิบายจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเจริญพันธุ์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก

อย่างแพร่หลายที่สุด คือทฤษฎีของ Becker (1960) 

ซึง่ถอืเป็นจดุเปลีย่นส�าคญัในการสร้างความเข้าใจเกีย่ว

กับกระบวนการการตัดสินใจมีบุตร Becker เปรียบ

เทียบการมีบุตรเสมือนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท

คงทน เช่น บ้าน หรือ รถ โดยทฤษฎีของ Becker ตั้ง

อยูบ่นสมมตฐิานท่ีว่าความพงึพอใจ (Preference) ไม่มี

การเปลี่ยนแปลง จึงท�าให้ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายผล

ของการเปลีย่นแปลงรายได้และราคาของตลาดต่อการ

เปลีย่นแปลงแนวโน้มด้านการเจริญพนัธุไ์ด้ นอกจากนี้ 

Becker ยงัได้เสนอแนวคดิเรือ่งการ trade-off ระหว่าง

จ�านวนและคุณภาพของบุตร นั่นคือ พ่อแม่ได้รับ

อรรถประโยชน์จากทั้งจ�านวนบุตรที่มีและคุณภาพ 

ของบุตร ครอบครัวที่มีฐานะดีโดยมากจะไม่เลือกที่จะ

มบีตุรจ�านวนมากขึน้ แต่จะเลอืกลงทนุในคณุภาพของ

บุตรแทน ด้วยเหตุนี้  Becker จึงสรุปว่า ความยืดหยุ่น

รายได้ส�าหรบัคณุภาพของบตุรน่าจะสงู ในขณะทีค่วาม

ยืดหยุ่นรายได้ส�าหรับจ�านวนของบุตรน่าจะต�่า จาก

ทฤษฎีนี้ มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ได้ศึกษาการ trade-

off ระหว่างจ�านวนและคุณภาพของบุตร เช่นงานของ 

Rosenzweig and Wolpin (1980) Rosenzweig and 

Zhang (2009) และ Bleakley and Lange (2009) 

2.2
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งานของ Becker เป็นรากฐานส�าคัญในการต่อยอด

ทฤษฎเีก่ียวกับการมบีตุร Easterlin (1980) ได้เพิม่เตมิ

ปัจจัยด้านความคาดหวังทางเศรษฐกิจ (economic 

aspiration) ในการตัดสนิใจมบีตุร กล่าวคอื การตัดสนิ

ใจมบีตุรขึน้อยูก่บัรายได้โดยเปรยีบเทยีบกบัความคาด

หวังทางเศรษฐกิจของคู่สมรสคู่นั้น ตามทฤษฎีของ 

Easterlin หากคู่สมรสมีระดับรายได้ที่สูงเมื่อเปรียบ

เทียบกับความคาดหวังทางเศรษฐกิจของตนเอง คู่

สมรสคู่นัน้จะมองอนาคตอย่างบวก และจะท�าให้ตดัสินใจ 

ในการแต่งงานและมีบุตรได้ง่ายขึ้น แต่หากรายได้ต�่า

เปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองคาดหวัง คู่สมรสจะมอง

อนาคตอย่างตดิลบ และเป็นผลให้ไม่อยากแต่งงานและ

มีบุตร (Easterlin, 1976)

โดยรวมแล้ว การตัดสินใจมีบุตรขึ้นอยู่กับต้นทุนและ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการมีบุตร โดยต้นทุนของ

การมีบุตรมีสามารถแบ่งได้เป็นห้าส่วน ได้แก่ ต้นทุน

ทางเศรษฐกิจโดยตรง ค่าเสียโอกาสที่เกี่ยวกับรายได้ 

ค่าเสียโอกาสทีไ่ม่เกีย่วกบัรายได้ ต้นทนุทางจติใจ และ

ต้นทุนทางร่างกาย (Fawcett, 1988) งานวิจัยใน

ประเทศพัฒนาแล้วจ�านวนมากให้ความส�าคัญกับการ

ศึกษาค่าเสียโอกาสที่เกี่ยวกับรายได้ของผู้หญิง โดย 

พบว่า สาเหตสุ�าคญัทีค่นมบีตุรลดลง เป็นเพราะผูห้ญงิ

โดยเฉลี่ยมีการศึกษาสูงข้ึน ในเมื่อผู้หญิงได้ลงทุนใน

การศึกษาไปมาก ถ้าหากไม่เข้าตลาดแรงงานก็จะ 

สูญเสียการลงทุนนั้นไป และเมื่อผู้หญิงท่ีการศึกษา 

สูงขึ้น ค่าตอบแทนจากการเข้าตลาดแรงงานก็สูงขึ้น

เช่นกนั ผูห้ญงิทีม่กีารศกึษาสงูจงึมีค่าเสยีโอกาสสงูกว่า 

ท�าให้ต้นทุนจากการมีบุตรสูงขึ้น (Becker 1985)

ในด้านประโยชน์หรืออรรถประโยชน์จากการมีบุตร 

Hoffman and Hoffman (1973) ตามที่อ้างใน 

Liefbroer (2005) เป็นคนแรกๆ ท่ีพูดถึง “รางวัล” 

จากการเป็นพ่อแม่ ในงานของทั้งคู่ได้แบ่งประโยชน์

จากการมีบุตรเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ หนึ่ง 

ประโยชน์ทางด้านสังคม (การมีบุตรเป็นการท�าตาม

แบบอย่างของสังคม ท�าให้เชื่อมโยงกับสังคมโดยกว้าง

ได้มากข้ึน) สอง ประโยชน์ทางด้านอารมณ์และจิตใจ 

(การมีบุตรเป็นแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ และท�าให้

รู้สึกเติมเต็ม) และสาม ประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ 

(การมีบุตรท�าให้มีคนมาดูแลยามแก่ และสามารถช่วย

งานครอบครัว) ในขณะที่การศึกษาของ Fawcett 

(1988) พบว่า ประโยชน์ทีส่�าคญัทีส่ดุในการมบีตุรเป็น

เรื่องด้านจิตใจ
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งานวิจัยจ�านวนมากศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจมีบุตรของคู่สมรส โดยปัจจัยที่ได้รับความสนใจเป็น

พิเศษ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ การมีงานท�า ระดับราย

ได้ สถานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา และความ

เสมอภาคทางเพศในสงัคม เน่ืองจากการตัดสนิใจมบุีตร

เป็นกระบวนการทีม่คีวามซบัซ้อนและละเอยีดอ่อน จงึ

ไม่น่าแปลกใจที่ผลการศึกษาหลายชิ้นไม่ได้ให้ผลสรุป

ในทิศทางเดียวกันเสมอไป 

งานวจิยัโดยมากแสดงให้เหน็ว่า ปัจจยัทางด้านสภาวะ

เศรษฐกิจส่งผลลบต่อการตัดสินใจมีบุตรของคู่สมรส 

โดยทั่วไปแล้วหากเศรษฐกิจตกต�่าคนจะมีลูกกันน้อย

ลง เนื่องด้วยรายได้ที่ลดลง (Sobotka et al., 2010) 

ในส่วนของปัจจัยเรื่องการมีงานท�าของผู้หญิง การ

ศึกษาโดยมาก พบว่าการท�างานของผู้หญิงส่งผลลบ 

ต่อการมีบุตรคนแรก (Liefbroer and Corijn 1999; 

Winkler-Dworak and Toulemon 2007; 

Kreyenfeld 2010; Özcan, Mayer, and Luedicke 

2010; Santarelli 2011) ซึ่งตรงกับสมมติฐานเรื่อง 

ค่าเสยีโอกาสของผูห้ญงิ อย่างไรกต็าม เป็นทีน่่าสงัเกต

ว่าประเทศที่ใช้ในการศึกษาเหล่านี้มักเป็นประเทศ 

ท่ีมีผู้ชายเป็นใหญ่ และมีความคาดหวังว่าผู้หญิงต้อง

เป็นผู้เลี้ยงดูลูก ด้วยเหตุนี้การมีบุตรจึงท�าให้ผู้หญิง

จ�าเป็นต้องเสียรายไดม้ากกวา่ผู้ชาย แต่ในทางกลบักนั  

ในประเทศที่มีความเท่าเทียมกันด้านเพศ เช่น ใน 

ประเทศนอร์ดิก พบว่าการท่ีผู ้หญิงมีงานท�าและมี 

ระดบัรายได้สงู มแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลบวกต่อการมบีตุร

มากยิ่งขึ้น (Hoem 2000; Vikat 2004; Andersson, 

Kreyenfeld, and Mika 2009) (Jalovaara, 2013)

ปัจจัยด้านการศึกษาเป็นอีกปัจจัยท่ีไม่มีข้อสรุปท่ี

ชัดเจนนักต่อการมีบุตร งานวิจัยโดยมากพบว่าระดับ

การศึกษาที่สูงท�าให้การมีบุตรล่าช้าข้ึนส�าหรับทั้งผู้

หญิงและผู ้ชาย (Hoem 1986; Blossfeld and 

Huinink 1991; Kravdal 1994; Liefbroer and 

Corijn 1999; Hoem 2000; Lappegård and 

Rønsen 2005; Winkler-Dworak and Toulemon 

2007; Jalovaara, 2013) แต่การศกึษาพบว่า ถึงแม้จะ

การสร้างครอบครัว 

ถูกกำาหนดโดยอะไร?

2.3
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มีบุตรล่าช้ากว่า แต่เมื่อเริ่มมีแล้ว ก็จะมีในจ�านวนที่ไม่

ได้น้อยไปกว่าคนทีก่ารศึกษาน้อยกว่า (Kravdal 2001; 

Jalovaara, 2013) นอกจากนี้ การศึกษาหลายชิ้นพบ

ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการมีบุตรมี

ลักษณะเป็นรูปตัวยู คือผู้ที่มีการศึกษาน้อยและการ

ศกึษามากจะมแีนวโน้มมบีตุรมากกว่าคนทีม่รีะดับการ

ศกึษาปานกลาง (Winkler-Dworak and Toulemon, 

2007)

ความเสมอภาคทางเพศเป็นอีกปัจจัยที่การศึกษาใน

ปัจจุบันพบว่าส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของคู่สมรส 

โดยความเสมอภาคทางเพศน้ีต้องพิจารณาทั้งความ

เสมอภาคทางเพศในสถาบัน (เช่นที่ท�างาน) และความ

เสมอภาคทางเพศในครัวเรือน Anderson (2015)  

พบว่าในสังคมทั่วไปจะเริ่มมีความเสมอภาคทางเพศ 

ในสถาบันก่อน กล่าวคือ ผู้หญิงจะเริ่มได้รับโอกาส

ทางการงานทัดเทียมกับผู้ชายมากขึ้น ในขณะที่ความ

เสมอภาคในครัวเรือนจะตามมาภายหลัง ในสังคมท่ี 

ผู้หญิงได้รับโอกาสในการงานมากขึ้น แต่ผู้หญิงยังคง

ถูกคาดหวังให้คงบทบาทแม่บ้าน ยังคงเป็นผู้ดูแลเลี้ยง

ดบุูตร ท�างานบ้าน และท�ากบัข้าว ผูห้ญงิในสงัคมเช่นนี้

จะเกิดความขัดแย้งระหว่างชีวิตการท�างานนอกบ้าน

และหน้าท่ีภาระในครอบครัว ในสถานการณ์เช่นนี ้การ

ทีผู่ห้ญงิมโีอกาสการท�างานทีด่ ีและมรีายได้ทีส่งู จะส่ง

ผลลบต่อการตัดสินใจมีบุตร เนื่องจากผู้หญิงจ�าเป็น

ต้องเลือกระหว่างการท�างานหรือการสร้างครอบครัว 

แต่หากเมื่อใดท่ีความเสมอภาคทางเพศเกิดข้ึนท้ังในท่ี

ท�างานและในครัวเรือน การมีงานท�าหรือการมีรายได ้

ที่สูงจะไม่เป็นปัจจัยที่ท�าให้ผู้หญิงตัดสินใจไม่มีบุตร 
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ปัจจยัหนึง่ทีม่กัถกูน�ามาใช้ในการอธบิายการลดลงของ

อตัราเจรญิพนัธุ ์คอื การเปลีย่นแปลงของค่านยิมสงัคม

ต่อการสร้างครอบครัว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยระดับ

สังคม เช่น บรรทัดฐานของสังคม เป็นแรงผลักดันหนึ่ง

ที่ส�าคัญที่น�าไปสู่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของคน 

ความคาดหวังจากสังคมจึงเป็นปัจจัยท่ีมีมาตั้งแต่

อดีตกาล หล่อหลอมให้มนุษย์เลือกที่จะมีพฤติกรรม

บางอย่าง ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะชอบหรือไม่ก็ตาม

การตัดสินใจแต่งงานและมีบุตร เป็นสิ่งท่ีบรรทัดฐาน

ทางสังคมมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อใดที่

บรรทัดฐานของสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จึงคาด

หวังได ้ว ่าพฤติกรรมในเรื่องภาวะเจริญพันธุ ์จะ

เปลีย่นแปลงเช่นกนั บรรทดัฐานทางสงัคมเกีย่วกบัการ

มีบุตร มักมีต้นตอมาจากค่านิยมของสังคม วัฒนธรรม

ที่สืบทอดกันมา หรือแม้กระทั่งศาสนา งานวิจัยใน

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้พยายามชี้ให้เห็นถึงบทบาท

ของการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม ต่อการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องภาวะเจริญพันธุ์ (Lesthaeghe, 

1980; Mason, 1983; Montgomery and Casterline, 

ค่านิยมสังคมกับการสร้างครอบครัว

2.4
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1996, Lesthaeghe and Surkyn 1988) ในสังคม 

สมัยใหม่ สังคมคาดหวังเรื่องการแต่งงานและมีบุตร

น้อยลงกว่าในอดตี และเริม่ให้คณุค่ากบัการมอีสิรภาพ

ส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ การตัดสินใจมีบุตร

จึงกลายเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้น หากคู่สมรสตัดสินใจ

จะมีบุตร นั่นเป็นเพราะความต้องการส่วนตัวของคู่

สมรสนั้น ไม่ใช่เพราะสังคมมองว่าการมีบุตรเป็นส่ิง 

ที่คู่สมรสพึงจะท�า

ในเม่ือปัจจุบันมีแนวโน้มการให้ความส�าคัญต่อ

อิสรภาพส่วนตัวมากขึ้น การมีบุตรจึงถูกมองเป็น

อุปสรรคท�าให้การบรรลุเป้าหมายชีวิตหลายอย่างเป็น

ไปได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การมีบุตรอาจลดโอกาส

ทางการงาน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายมากขึ้น และความ

คล่องตวัลดลง การตัดสนิใจจะมลีกูคนแรกจงึขึน้อยูก่บั

การให้ความส�าคัญของเป้าหมายอื่นในชีวิตมากยิ่งข้ึน 

(Liefbroer, 2005)

งานศึกษาของ Surkyn and Lesthaeghe (2004) ได้

ข้อสรุปคล้ายคลึงกัน คือ แนวโน้มการเกิดที่น้อยลง 

ส่วนหนึง่เกดิจากการให้ความส�าคญัเรือ่งการมอีสิรภาพ

ในการใช้ชีวิตของคน นอกจากนี้ ผลการวิจัยช้ีให้เห็น

ว่า กลุม่คนทีไ่ม่มบีตุรเป็นกลุม่ท่ีมแีนวโน้มต่อต้านสงัคม

มากกว่า (เช่น เป็นกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนา และต่อต้าน

อ�านาจ) ในขณะที่กลุ ่มท่ีแต่งงานและมีบุตรตาม

แบบแผนของสังคม เป็นกลุ่มท่ีมีคะแนนเรื่องการต่อ

ต้านสงัคมน้อยท่ีสุด งานวจิยันีช้ี้ให้เหน็ถึงความสมัพนัธ์

กันระหว่างความต้องการท�าตามครรลองคลองธรรม

ของสังคมและการสร้างครอบครัว 

อย่างไรก็ตาม บรรทัดฐานของสังคมยังคงมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของประชากรอยู่บ้าง แม้ในประเทศที่ดู

เหมือนจะให้ความส�าคัญกับอิสรภาพส่วนบุคคลสูง

อย่างเนเธอร์แลนด์ Liefbroer and Billari (2010) พบว่า

บรรทัดฐานสังคมยังมีบทบาทส�าคัญในบางเรื่อง เช่น 

หากจะมีบุตร ควรจะมีเมื่ออายุเท่าใด จ�านวนบุตรที่

เหมาะสมควรเป็นเท่าใด และหน้าท่ีในการเลี้ยงดูควร

เป็นของใคร เป็นต้น ซ่ึงสิง่เหล่านีล้้วนได้รบัอทิธพิลจาก

บรรทัดฐานของสังคม 
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เรื่องความสมดุลระหว่างการท�างานและการสร้าง

ครอบครัว (Work-family balance) เป็นประเด็นที่ได้

รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน

ทีอ่ตัราการเกดิลดลง หลายประเทศจงึพยายามส่งเสรมิ

ให้คนในวัยท�างานสามารถมีสมดุลได้ระหว่างการ

ท�างานและการสร้างครอบครัว 

การมีสมดลุระหว่างการท�างานและการสร้างครอบครวั 

(Work-family balance) ตามค�านยิามของ Voydanoff 

(2005) คือ การท่ีคนคนหนึ่งสามารถมีบทบาทในทั้ง

การท�างานและการดูแลครอบครวัอย่างมปีระสทิธิภาพ 

ค�าท่ีนิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ การมีสมดุล

ระหว่างการท�างานและการใช้ชีวิต (Work-life 

balance) ซึ่งมีหลากหลายนิยาม แต่โดยรวมแล้วจะ

กล่าวถงึความพอใจในการมส่ีวนร่วมในชวีติการท�างาน

และชวีตินอกการท�างาน (Greenhaus & Singh, 2003) 

หรอืการท่ีคนท�างานสามารถควบคมุได้ในระดบัหนึง่ว่า

ตนจะท�างานท่ีใด เวลาใด และอย่างไร และท่ีท�างาน

และสังคมยอมรับและเคารพในความต้องการของตน

ในการเตมิเตม็ชีวติท้ังในเรือ่งการงานและไม่ใช่การงาน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง

ความสมดุลระหว่างการทำางาน

และการสร้างครอบครัว

2.5
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สมดลุชวิีต ไม่ได้ข้ึนอยูก่บัปัจเจกบคุคลเพยีงอย่างเดยีว 

หากแต่ขึ้นกับสถานประกอบการ และสังคมโดย 

รวมด้วย

ส�าหรบัคนทีม่บีตุรแล้ว พ่อแม่ส่วนใหญ่มองว่าการเป็น

พ่อแม่ที่ดี คือการมีเวลาเพียงพอให้กับบุตร (Bianchi 

& Milkie, 2010) การมช่ัีวโมงการท�างานทีย่าวนานเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ไม่เกิดความสมดุลระหว่างการ

ท�างานและครอบครัว (Keene & Quadagno, 2004) 

การศึกษาพบว่า ช่ัวโมงการท�างานที่ยาวนานของพ่อ 

ส่งผลลบต่อกจิกรรมทีไ่ด้ท�ากบัลูก เวลาทีใ่ช้กบัคูค่รอง 

คุณภาพของชีวิตสมรส และการมีส่วนร่วมในเชิงบวก

กับลูกวัยรุ่น (Bulanda, 2004) 

แนวโน้มในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าการใช้เวลา

ในการท�างานนอกบ้านและในบ้านระหว่างผู้หญิงและ

ผูช้ายเริม่มคีวามใกล้เคียงกนัมากขึน้ โดยความแตกต่าง

ระหว่างเวลาทีใ่ช้ในการท�ากบัข้าว การท�าความสะอาด

บ้าน และการดูแลเด็กระหว่างผู้หญิงและผู้ชายลดลง

มาก (Bianchi, Milkie, Sayer, & Robinson, 2000; 

Bianchi et al., 2006) ความแตกต่างของเวลาในการ

ท�างานบ้านที่ลดลงนั้น เป็นเพราะผู้ชายใช้เวลาในการ

ท�างานบ้านมากข้ึนประกอบกบัผู้หญงิใช้เวลาดแูลบ้าน

น้อยลง แต่ในส่วนการดูแลบุตรนั้น พบว่าผู้ชายเริ่มมี

ส่วนร่วมในการดแูลมากขึน้และใช้เวลาในการดแูลบตุร

มากขึ้น ในขณะที่ผู้หญิงไม่ได้ใช้เวลาน้อยลง (Bianchi 

et al., 2006) อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว การใช้เวลา

นอกเหนอืจากการท�างานยงัคงมคีวามแตกต่างระหว่าง

เพศค่อนข้างสูงอยู่
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หลายประเทศในยโุรปและเอเชยีตะวนัออกประสบกบั

ปัญหาการลดลงของอัตราเจริญพันธุ ์มานานนับ

ทศวรรษ ซึ่ งหลายประเทศได ้มีมาตรการเพื่อ 

ส่งเสรมิการเกิด โดยในต่างประเทศมรีปูแบบทีค่่อนข้าง

หลากหลาย แต่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก 

ประเภทแรก คือ นโยบายที่เสริมแรงจูงใจการมีบุตร 

ซึ่งเน้นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโดยตรงและการให้สิทธิ

ประโยชน์กับผู้มีบุตรเพื่อจูงใจให้อยากมีบุตรมากขึ้น 

ตวัอย่างนโยบายเหล่านี ้ได้แก่ การให้เงินค่าเลีย้งดูบตุร

รายเดือน การให้เงินโบนัสทารก เงินช่วยเหลือขณะตั้ง

ครรภ์ เงินค่านมบุตร สิทธิการลดหย่อนภาษี และสิทธิ

ในการกู้เงินโดยเสยีดอกเบีย้ในอตัราต�า่ (มนสกิาร กาญ

จนะจิตรา และนชุราภรณ์ เลีย้งรืน่รมย์, 2557) ตัวอย่าง

จากประเทศเอสโตเนยี พบว่านโยบายให้เงนิตอบแทน

แก่มารดาซึ่งรัฐบาลก�าหนดใช้เมื่อปี 2004 เพื่อชดเชย

รายได้ที่ต้องสูญเสียจากการขาดงานมาเลี้ยงลูก ช่วย

เพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศให้สูงขึ้นอีก 0.09 

(Goldstein et al, 2009)

นโยบายส่งเสริมการเกิดประเภทที่สอง คือ นโยบายที่

เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมให้เอื้อต่อการมี

บตุร ซึง่มุง่เน้นการสร้างสมดลุในชวีติ ให้พ่อแม่สามารถ

ท�างานไปพร้อมๆ กับการสร้างครอบครัวได้ โดยไม่

จ�าเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างนโยบาย

เหล่านี้ได้แก่ การส่งเสริมสิทธิลาคลอดส�าหรับทั้งบิดา

และมารดา การมีเวลาการท�างานที่ยืดหยุ่น และการ

จัดบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพโดยรัฐช่วย

สนับสนุนค่าใช้จ่าย (มนสิการ กาญจนะจิตรา และ 

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, 2557) การศึกษาจ�านวนมาก

พบว่า การมศีนูย์บรกิารเดก็เลก็จะช่วยเพิม่ทัง้แนวโน้ม

การมีบุตร และอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน

ของผู้หญิง (Del Boca, 2002; Ronsen, 2004; 

Kravdal, 1996) 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจ�านวนมากพบความขัดแย้ง

ระหว่างการมีศูนย์บริการเด็กเล็กและการตัดสินใจมี

บุตร การศึกษาของ Castles (2003) พบความสัมพันธ์

เชิงบวกระหว่างภาวะเจริญพันธุ์และการมีสถานเลี้ยง

เด็กเล็กส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่าสามปี แต่ในขณะ

เดียวกัน Castles พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ 

เจรญิพนัธุ์กบัการมสีถานเลีย้งเดก็ตดิลบหากเป็นสถาน

เลีย้งเดก็เลก็เป็นส�าหรบัเดก็อายสุามปีขึน้ไป เช่นเดยีว

นโยบายส่งเสริมการเกิดที่ผ่านมา 

ได้ผลหรือไม่?

2.6
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กับ Hank et al. (2004) อ้างใน Dey (2006) ที่ได้

ท�าการศึกษาความแตกต่างระหว่างเยอรมันตะวันตก

และตะวันออกในช่วงปี 1996-2000 งานศกึษานีพ้บว่า 

การมีศนูย์ดแูลเด็กเลก็ส่งผลบวกต่อภาวะเจรญิพันธุใ์น

เยอรมนัตะวนัออกเท่านัน้ แต่ส�าหรบัเยอรมนัตะวนัตก 

การมยีายหรือย่ามาช่วยดูแลเป็นปัจจัยเดียวทีส่่งผลต่อ

ภาวะเจริญพันธุ์

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยโดยมากพบว่า ไม่มีนโยบายใด

นโยบายหนึ่งจะสามารถใช้ได้ผลในทุกบริบทสังคม

และ/หรือใช้ได้ผลตลอดไป ดังจะเห็นได้ในหลาย

ประเทศ ที่พัฒนานโยบายส่งเสริมการเกิดในรูปแบบ

ต่างๆ มีทั้งนโยบายที่ได้ผลมากบ้างน้อยบ้าง หรือไม่ได้

ผลเลย ทัง้นีเ้นือ่งจากการลดลงของอตัราเจริญพนัธุม์ไิด้

เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่มีหลายเหตุ

ปัจจัยที่ร ่วมผลักดันให้การเกิดลดลง การก�าหนด

นโยบายส่งเสรมิการเกดิจึงต้องมคีวามครอบคลมุ ต้อง

สามารถตอบโจทย์ได้ในหลายมิติ นโยบายใดเพียง

นโยบายเดยีวจงึมกัไม่เพยีงพอต่อการแก้ปัญหา การส่ง

เสริมการเกดิให้ได้ผลจงึต้องค�านงึถงึการครอบคลมุมติิ

ต่างๆ ในการมีบุตรให้ได้มากที่สุด ต้ังแต่ค่าใช้จ่ายใน

การเลี้ยงดูบุตร การเข้าถึงบริการดูแลเด็ก จนถึงความ

ก้าวหน้าและมั่นคงในการงานของพ่อแม่ 

นอกจากนี้ นโยบายที่มุ่งเน้นการเพิ่มการเกิดเป็นหลัก 

(Pro-natalist policy) มักจะไม่ได้รับการตอบรับท่ีดี

จากสงัคมโดยรวม เนือ่งจากประชาชนมกัมองเรือ่งการ

ตดัสนิใจมบุีตรเป็นเรือ่งส่วนตัวทีร่ฐัไม่ควรเข้ามามส่ีวน

เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายที่มุ่งเน้นการเพิ่มการ

เกิดอย่างเดียวมักไม่ได้ผลเท่าท่ีควรหรือไม่ก็ต้องใช้งบ

ประมาณท่ีเยอะมาก (McNicoll, 2001; Demeny, 

1986) ดงันัน้ การมุง่เน้นนโยบายทีเ่กีย่วกบัการท�างาน

และการสร้างครอบครัว โดยให้การมีบุตรเพิ่มเป็น

ผลพลอยได้ น่าจะเป็นทางออกที่รัฐควรพิจารณาเพื่อ

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอย่างมีคุณภาพ
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ชีวิตส่วนตัว 
ครอบครัว 
และการงาน
อย่างไรจึงสมดุล? 

3
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ส�าหรับหญิงและชายเจนเอกซ์และเจนวายท่ีเข ้าร ่วมกลุ ่มสนทนา 

“ครอบครัว” มีความหมายที่กว้างและหลากหลาย “ครอบครัว” ไม่ได้ 

หมายถึงเฉพาะครัวเรือนท่ีประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก เท่านั้น หากแต่ 

รวมถึง หญิงชายที่พร้อมใจอยู่ด้วยกัน แม่หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยว คู่สามีภรรยาที่

แต่งงานแต่ไม่มบีตุร กน็บัเป็นครอบครวัในความหมายของคนปัจจบุนั  ดงันัน้ 

การมคีรอบครวัคณุภาพจงึไม่ได้ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของครอบครวั ว่าต้องเป็น

พ่อแม่ลูกเท่านั้น  แต่สิ่งท่ีส�าคัญคือการอยู่อย่างมีความสุข มีเวลาให้กัน  

และมีชีวิตที่ไม่ล�าบาก การมีคู่/แต่งงาน หรือการมีบุตรจึงไม่ใช่ปัจจัยส�าคัญ

ที่จะน�าไปสู่การมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์ “การสร้างครอบครัว” ตามความ

หมายว่าต้องแต่งงานและมีบุตร จึงถูกมองว่าควรจะเกิดขึ้นต่อเม่ือมีความ

พร้อมเท่านั้น

“ครอบครัว” ในทัศนะของคนรุ่นใหม่

3.1
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การมีคู่คือสิ่งที่เติมเต็ม มันเป็น value 
added ในชีวิต ถ้าหากว่าไม่มีก็อยู่ได้ 
การมีคู่ไม่ใช่ปัจจัยจำาเป็น ในเชิงส่วนตัว 
เราอาจจะไม่ใช่คนที่มองว่าฉันจะต้องสืบ

ตระกูล คือไม่ได้มองตรงนั้น

อาจจะเป็นคนขี้กลัวว่าจะไม่มีเวลาดูแล 
พ่อแม่ คือตอนนี้แม่ก็เหลืออยู่คนเดียว  
พี่ก็แต่งงานออกไปแล้ว ก็ยังเหลือเราคน
เดียวที่ดูแลแม่ ถ้าออกไปแต่งงาน เราจะ

มีเวลาให้แม่น้อยลงหรือเปล่า  
คิดว่าตอนนี้ชีวิตมีเพื่อน มีความสุขสุดๆ 

แล้ว ก็ไม่เห็นต้องรีบแต่งงาน

เพศชาย เจนเอกซ์ 
โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

เพศหญิง เจนเอกซ์ โสด พนักงานเอกชน

3.1.1

ชายและหญิง ทั้งเจนเอกซ์และเจน

วายที่ยังโสดในกลุ่มสนทนา ไม่ได้

มองว่าการแต่งงานเป็นสิ่งส�าคัญใน

ชวีติ โดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบั

เป้าหมายอืน่ๆ ในชวีติ เช่น การสร้าง

เนื้อสร้างตัว การมีธุรกิจ การผ่อน

คอนโด/บ้าน การได้ดูแลพ่อแม่ การ

ได้ดูแลสุขภาพตนเอง และการได้

ท่องเที่ยว การต้ังเป้าหมายชีวิตใน

ช่วง 5-10 ปี ส่วนใหญ่จึงพบว่าเป็น

เร่ืองการสร้างความมั่นคงทางการ

เงินและการงาน น้อยคนท่ีจะพูดถึง

การสร้างครอบครัว

คนโสด: มี (คู่) ก็ดี 

ไม่มีก็อยู่ได้
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เป็นทีน่่าสนใจว่าทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายตัง้เป้าว่าหากจะแต่งงาน สิง่ทีส่�าคญัคอื

จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ในระดับหนึ่งก่อน ส�าหรับผู้หญิง สาเหตุท่ี

อยากจะมคีวามมัน่คงทางการเงนิก่อนแต่งงาน เนือ่งจากไม่ต้องการพึง่ผูช้าย

ทางการเงนิมากเกนิไป เผือ่อยูกั่นไปแล้วไม่รอดจะได้พึง่ตวัเองได้ ในขณะที่

ผู้ชายต้องการมีฐานะที่มั่นคงส่วนหนึ่งเพราะเป็นค่านิยมของสังคม และคิด

ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องให้ความมั่นคงทางการเงินกับฝ่ายหญิง

ผู้หญิงเริ่มไม่อยากพึ่งผู้ชายทางการเงินมากเกินไป 

แต่ผู้ชายยังคิดว่าเป็นหน้าที่ของตน

ที่ต้องให้ความมั่นคงทางการเงินกับฝ่ายหญิง

อยากจะมีความมั่นคงทางการเงินก่อน 

ถ้าหากแต่งกันไป เกิดมีปัญหาขึ้นมา 

เราอาจจะอยู่ด้วยกันไม่รอดก็ได้ ก็คงต้อง

ทำาให้เราพร้อมด้วยกันทั้งคู่...มียอดที่

เราตั้งเอาไว้ อาจจะประมาณนี้ก็รู้สึกว่าโอเค 

ถึงจะไม่มีปัญหา ถ้าหากว่าต้องเลิกกัน

ก็ไม่มีใครเดือดร้อน เราก็ใช้ชีวิตของเราได้

เพศหญิง เจนวาย โสด พนักงานเอกชน
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สำาหรับผู้ห
ญิงเจนเอกซ

์

ที่ยังโสด 

การแต่งง
าน

อาจทำาให
้ชีวิตเสียส

มดุล

ส�าหรับผู้หญิงเจนเอกซ์ที่ยังไม่แต่งงาน/ยังไม่มีคู่ ชีวิต

ค่อนข้างมคีวามลงตวัในระดบัหนึง่แล้ว ส่วนใหญ่มงีาน

ทีม่ัน่คง มรีายได้พอใช้ และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่าง

ลงตวัแล้ว ทัง้เรือ่งการดูแลพ่อแม่ ใช้เวลากบัเพือ่น และ

เวลาในการดูแลตัวเอง ดังนั้นจึงมองว่าการแต่งงาน/มี

คู่เป็นปัจจัยที่จะท�าให้หลุดไปจากความลงตัวนี้ได้ 

ผู้หญิงเจนเอกซ์ที่เข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่จึงค่อนข้าง

มีกฎเกณฑ์การเลือกคู่ครองสูง และมักจะมีค�าพูดว่า  

“มีก็ดี ไม่มีก็อยู่ได้” การจะตกลงมีคู่หรือแต่งงานกับ

ใคร จะต้องไม่ท�าให้ชวีติทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบันแย่ลง หาก

จะมีใครเข้ามาต้องท�าให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเก่าเท่านั้น ซ่ึง 

คู่ครองที่ดีจะต้องไม่มาเป็นภาระท้ังทางการเงินและ

เวลา และต้องมีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันมาก จะได้ไม่ต้อง

เปลี่ยนวิถีชีวิตมากจนเกินไป

ไม่ใช่ไม่มีใครมาจีบ 
แต่ว่าคนที่มาจีบยังไม่ถูกใจเรา...
เราเลือกที่จะคบ เราก็เลือกที่จะมอง
อนาคต เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่า 
คนที่มองเห็นว่าไม่มีอนาคต ก็ไม่คบ

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
โสด พนักงานเอกชน
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เรามาถึงจุดที่ว่า
เราไม่ได้เลือกใครก็ได้แล้ว 
คือไม่ได้ว่าอายุเยอะขึ้นแล้ว
สเปคเราลดลง ยิ่งเราอายุมากขึ้น 
สเปคเราก็ต้องสูงขึ้น 
เพราะว่าโปรไฟล์ก็ต้องไปกับเราได้ 
คือเราเคยคบคนที่ต่างกันมาก 
แล้วก็รู้สึกว่าลำาบาก

เพศหญิง เจนวาย 
โสด พนักงานเอกชน

ไม่ได้เจอคนที่คิดว่าดีพอ 
หรือว่าเหมาะกับเรา ที่เราคิดว่า
จะเปลี่ยนวิถีการดำาเนินชีวิต 
เนื่องจากว่าอยู่คนเดียว
และใช้ชีวิตอย่างนี้มานาน

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 

เราก็ไม่ได้เปิดที่อยากจะรู้จัก (คนใหม่) 
ขนาดนั้น เพราะว่าคำาถามแรกที่จะถาม
ก็คือ ทำางานอะไร บริษัทอะไร
คือเป็นคนที่เลือก 
คือเป็นคนที่สแกนเยอะเกินไป 
ทั้งที่ปากบอกว่าไม่สแกน 
ไม่เลือกแต่เข้ามาจริงๆ ก็เลือก

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
โสด พนักงานเอกชน
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ถึงแม้ว ่าผู ้ เข ้าร ่วมสนทนาหลายคนบอกว่าตนไม่ให้ความส�าคัญกับ 

การแต่งงาน แต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งสองรุ่นอายุอยากมีคู่ชีวิต โดยไม่

จ�าเป็นต้องแต่งงาน เพียงแต่ต้องการมีเพื่อนที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อเป็น

คูค่ดิ ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าคนในปัจจุบนัไม่ได้ยดึติดกบัรปูแบบครอบครัวแบบ

ดั้งเดิม และเปิดรับกับรูปแบบครอบครัวที่หลากหลายมากขึ้น 

โดยส่วนตัวไม่ได้คิดว่าต้องจัดงาน
แต่งงาน หรือว่ารวมทั้งเรื่อง
ของการจดทะเบียนสมรส 
ถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันมีความสุข
ก็อยู่ด้วยกัน

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

กลัวว่าแต่งงานแล้วก็ต้องเลิกกัน  

และทำาให้เรามีคำาว่าหย่าติดมา

เพศหญิง เจนวาย 
โสด พนักงานเอกชน

คือไม่ได้สนใจว่าจะต้องแต่งงาน 
ก็ไม่ได้ให้ความสำาคัญในชีวิต 
ว่าจะต้องแต่งงาน ต้องมีลูก 
มีแผนอาจจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ 
ถ้าเค้าเฉยๆ เราไม่แต่งก็ได้

เพศหญิง เจนวาย 
โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

ตอนนี้ดีอยู่แล้ว (มีแฟนแต่ไม่แต่งงาน) 
คือไม่ถึงกับต้องมาใช้ชีวิตด้วยกัน  
มีเวลาส่วนตัวด้วย และมีเวลาด้วยกัน 
ผมก็ว่าดีแล้ว กลัวว่าถ้าหากอยู่ด้วยกัน
ทั้ง 24 ชั่วโมงจะไม่เหมือนเดิม  
เราต้องมีเวลาของตัวเองด้วย  

ที่เราอยากจะทำาอะไรก็ได้

เพศชาย เจนเอกซ์ 
โสด พนักงานเอกชน
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3.1.2

เมือ่พดูถงึการมบีตุร พบว่า มทีศันคติ

ที่ค่อนข้างหลากหลาย ต้ังแต่คนที่

ชดัเจนว่าต้องการมบีตุร ชดัเจนว่าไม่

ต้องการมีบุตร และกลุ่มที่โดยทั่วไป

ไม่ต้องการมี แต่จะยอมมีภายใต้

เงื่อนไขบางประการ

ส�าหรับกลุ่มผู้ชายในทุกสถานะทาง

เศรษฐกิจ การให้คุณค่าเร่ืองการมี

บุตรค ่อนข ้างจะตรงไปตรงมา

มากกว่ากลุ่มผู้หญิง โดยมากกลุ่ม

ผู้ชายจะมีเรื่องสัญชาติญาณและค่า

นิยมทางสังคมมากกว่าผู้หญิง กล่าว

คือ ต้องการมีบุตรเพราะเป็นส่ิงที่

ธรรมชาติก�าหนดมาแล้ว การมีบุตร

จะท�าให้ครอบครัวสมบูรณ์ข้ึน คน

รอบข้าง โดยเฉพาะเพือ่นเริม่มลีกูกนั

แล้ว เป็นต้น จากการสนทนากลุม่จงึ

แทบไม่พบผูช้ายทีบ่อกว่าไม่ต้องการ

มีบุตรไม่ว่าจะโสดหรือแต่งงานแล้ว 

อย่างมากจะบอกว่าแล้วแต่ผู ้หญิง 

ส�าหรบักลุม่ผูช้ายท่ีมบุีตรแล้ว มแีนว

โน้มอยากจะมีคนท่ี 2 มากกว่าผูห้ญงิ 

ทัง้น้ีน่าจะเป็นเพราะผูช้ายมองความ

รับผิดชอบหลักของตนเมื่อมีบุตรคือ

ด้านการเงิน ดังนั้นหากสามารถ

ท�างานหาเงินได้เพิ่มก็สามารถจะมี

บตุรได้ ส่วนเรือ่งการดแูลเลีย้งดดู้าน

อื่นๆ ผู้ชายที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนา

ส ่วนมากมองว ่าเป ็นหน ้าท่ีของ

ภรรยาหรือปู่ย่าตายาย 

ส�าหรบัผูห้ญงิ ทศันคตเิกีย่วกบัการมี

บุตรมคีวามซบัซ้อนกว่าผูช้าย ผูห้ญงิ

มกีารตัง้ค�าถามเกีย่วกบัความจ�าเป็น

ของการมีบุตรมากกว่าผู้ชาย และมี

ความกังวลในการเลี้ยงดูมากกว่าทั้ง

ในเรื่องค่าใช้จ่าย การมีเวลาเลี้ยงดู 

และเรื่องความปลอดภัยของสังคม 

จากการสนทนากลุ ่มจึงพบว่ามีผู ้

หญิงท่ีบอกว่าตนไม่ต้องการมีบุตร

มากกว่าผู้ชาย 

ผู้หญิงคิดมากกว่าผู้ชาย 

เรื่องการมีบุตร

ถ้าหากว่าเราอยากจะให้ลูกดีเหมือนคนอื่น  
ก็ต้องใช้เงินเยอะมากๆ ยิ่งบางคนบอกว่าท้อง 
ก็ต้องเตรียมฝากโรงเรียนอนุบาล  
เพราะคิวมันล็อคสองปี พ่อแม่ก็ต้องไปยืนหน้า
โรงเรียน ชีวิตลำาบากมาก เราก็ไม่รู้ว่าทำาให้เค้า
ขนาดนั้น แล้วเค้าจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหน 
ถ้าเราเลี้ยงไม่ดี ก็เหมือนทำาร้ายคนๆ หนึ่ง 
ชีวิตหนึ่งไปตลอดชีวิต

เพศหญิง เจนเอกซ์ โสด พนักงานเอกชน 
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หากเปรียบเทียบกลุ่มผู้หญิงด้วยกัน พบว่าเจนวายท่ี

โสดมีแนวโน้มอยากมีบุตรมากกว่าเจนเอกซ์ที่โสด  

ซึ่งไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเป็นเพราะเจเนอเรชันที่

ต่างกันหรือเป็นเพราะอายุที่ต่างกัน ผู้หญิงเจนวายที่

ยังโสด ต้องการมีบุตร เพราะคิดว่ามีความพร้อม  

ทั้งเรื่องคู่ครอง การงาน การเงิน หรือการมีสวัสดิการ

ที่ดี ผู้หญิงกลุ่มน้ีมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและสังคมและ 

มีประสบการณ์ที่ดีในเรื่องชีวิตครอบครัว คนกลุ่มนี้จึง

ไม่มีความกังวลมากหากต้องมีบุตร ในขณะที่ผู้หญิง 

เจนวายกลุม่ทีไ่ม่ต้องการมบีตุร เหตุผลหลักเป็นเพราะ

มีเป้าหมายอืน่ที่ตนให้ความส�าคญัมากกว่า เช่น ความ

ก้าวหน้าทางการงาน การดูแลพ่อแม่ การมีเวลา 

ส่วนตัว 

เรียนมา พอจบ เราก็ทำางาน 
เค้า (พ่อแม่) ก็ดูแลเรามาตลอดอยู่แล้ว 
พอถึงช่วงที่เราน่าจะดูแลเค้าได้ 
เหมือนกับว่าไม่เต็มที่  
เราก็อยากดูแลเค้ามากกว่านี้

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร พนักงานเอกชน

ถ้ามี (ลูก) ชีวิตเราก็คงเปลี่ยน 
เพราะว่าทุกวันนี้เรารู้สึกว่า
เวลาเรายังไม่พอ ยังมีลูกอีก 
เราต้องเอาเวลาไปให้เค้าอีก 
ก็กลายเป็นว่า เวลาส่วนตัวฉันจะหายไป 
อาจจะต้องดูแลพ่อแม่น้อยลง

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
โสด พนักงานเอกชน

เมื่อพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า ผู้หญิงใน

ฐานะปานกลาง มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตร มากกว่า 

ผู้หญิงในฐานะปานกลางถึงสูง ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า 

การเงินส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตร กลุ่มผู้หญิงท่ีมี

ฐานะปานกลางมองว่าสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วย 

การแข่งขัน และมองว่าการท่ีลูกของตนจะสามารถ

แข่งขันกับลูกคนอื่นได้จ�าเป็นต้องใช้เงินเยอะมาก 

หากมีเงินไม่เพียงพอ จะไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้ 

นอกจากนี้ ผู้หญิงในฐานะปานกลางบางคนเติบโตมา

ด้วยความล�าบาก ต้องเลี้ยงดูน้อง ต้องดูแลพ่อแม่ จึง

ไม่อยากเพิ่มภาระให้ตนเองด้วยการมีบุตร
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ผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ คือกลุ่มที่โดยส่วนตัวไม่ได้ต้องการมีบุตร แต่จะยอมเปลี่ยนใจภายใต้เงื่อนไข 

บางประการ โดยมากจะยังเป็นกลุ่มที่ยังโสด และการจะเปลี่ยนใจขึ้นอยู่กับคู่ชีวิตที่จะมาอยู่ด้วยกันจะมีลักษณะ

อย่างไร เช่น ถ้าหากพบคูชี่วิตทีด่ ีทีจ่ะช่วยแบ่งเบาภาระในการดแูลบตุรด้วย (ไม่ใช่เพยีงสนบัสนนุด้านการเงนิ แต่

ต้องช่วยเลี้ยงด้วย) จะท�าให้อยากมีบุตรมากขึ้น

โดยรวมแล้วพบว่า ผู้ชายมีทัศนคติต่อการมีบุตรไม่ซับซ้อนเท่าผู้หญิง เนื่องจากผู้ชายไม่ได้คาดว่าการมีบุตรจะมา

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนมากนัก หน้าที่หลักในมุมมองผู้ชายคือต้องหาเงินให้เพียงพอ ในขณะที่ผู้หญิงมีปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องมากกว่าในการจะมีบุตร และมีแนวโน้มจะต้องเสียสละทั้งเวลา การงาน และความฝันอื่นๆ มากกว่า

ผูช้าย ทศันคตต่ิอการมบีตุรจึงมคีวามซบัซ้อนมากกว่า นอกจากนี ้ผูห้ญงิทีม่เีป้าหมายอืน่ในชวีติทีช่ดัเจนมองว่าการ

มีบุตรจะเป็นอุปสรรคท�าให้การท�าตามความฝันเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น 

สำาหรับผู้หญิง 

การมีคู่ชีวิตที่ดี 

จะทำาให้อยากมีบุตรมากขึ้น
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3.1.3

ค่านิยมของสังคมไทยท่ีมีลูกเพ่ือ

เลี้ยงดูยามแก่เฒ่าก�าลังจะหายไป 

จากอดีตที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มีความ

คาดหวังให้ลูกเป็นผูเ้ลีย้งดูค�า้จุนยาม

สูงวัย ในปัจจุบันพบว่าทั้งเจนเอกซ์

และเจนวายมีความคาดหวังให้ลูก

เป็นผู้ดูแลยามสูงวัยน้อยลง โดย

เฉพาะผู้หญิง ที่มีอาชีพมั่นคง และมี

ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขึน้ไป โดยมากจะบอกว่าตนไม่คิดจะ

มบีตุรเพือ่จะได้มีคนเลีย้งตอนสูงอายุ 

โดยให้เหตุผลว่าตนมีความพร้อม

และจะเตรียมความพร้อมด้านการ

เงินเอง ไม่จ�าเป็นต้องมีลูกเพื่อเป็น

แหล่งพึ่งพิงยามชรา

ส�าหรับกลุ ่มผู ้ชาย โดยมากจะ

คล้ายคลึงกับผู้หญิง คือไม่ได้มีความ

คาดหวงัว่าบตุรจะเป็นคนเลีย้งดยูาม

สูงวัย แต่มีบางส่วนที่ยังคงมีความ

คาดหวังอยู่บ้าง เพียงแต่คิดว่าไม่

สามารถก�าหนดหรือบังคับบุตรได้ 

เนื่องจากค ่านิยมของสังคมเริ่ม

เปลี่ยนแปลง จึงไม่ได้กล่าวโดยตรง

ว่าคาดหวัง 

โดยรวมแล้ว ค่านิยมการมีบุตรเพื่อ

เป็นแหล่งพึง่พงิยามสงูวยัส�าหรบัคน

เจนเอกซ์และเจนวายเริ่มน้อยลง 

อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่ลดลง

นี้เป็นทางด้านการเงินเป็นหลัก แต่

ความคาดหวังด้านการดูแลด้าน

จิตใจ เช่น การมาเยี่ยมเยียน การมี

เวลาให้ การอยูเ่ป็นเพือ่นยามชรา ยงั

คงมีอยู่ โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมสนทนา

ผู้หญิงท่ีมีบางส่วนอยากจะมีลูกเพื่อ

จะได้ไม่ต้องอยู่อย่างเดียวดายยาม

แก่ชรา หรือบางรายมองว่าลูกน่าจะ

อยู่กับตนได้ยาวนานกว่าสามี เนื่อง 

จากอาจจะต้องเลิกกับสามีหรือ 

หากสามีเสียชีวิตก่อน 

คนรุ่นใหม่ไม่หวังพึ่งลูก 

(ในด้านการเงิน) ยามสูงวัย 

เราเลี้ยงเค้าได้ 

คือหน้าที่ของเรา 

แต่เค้ากลับมาดูแลเรา 

ก็เหมือนของขวัญของเรา 
เพศชาย เจนวาย 
โสด อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์
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3.1.4

จากการสนทนากลุม่ พบว่ามคีวามแตกต่างระหว่างความคาดหวงัของผูห้ญงิ

ในเรือ่งบทบาททางเพศในครอบครวักับค่านยิมของสงัคม สงัคมโดยรวมยงั

มองว่าหน้าที่การดูแลความเรียบร้อยในบ้านและการเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่

ของผู้หญิง แต่ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาเพศหญิงท้ังเจนเอกซ์และเจนวายโดย

เฉพาะกลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจปานกลาง มีความคาดหวังให้ผู้ชายมี

บทบาทในบ้านไม่น้อยไปกว่าตนเอง การท่ีผู้หญิงเป็นผู้รับผิดชอบความ

เรยีบร้อยในบ้านเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการท�างานบ้านหรอืเล้ียงดบุูตร ผูเ้ข้า

ร่วมสนทนาผูห้ญงิมองว่าเป็นการ “เสยีเปรยีบ” ของฝ่ายหญงิ เนือ่งจากตน

ท�างานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชาย

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว โดยมากบอกว่าผู้ชายค่อนข้างช่วยเหลืองานบ้านและ

ช่วยเลี้ยงดูบุตรบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม หน้าที่หลักยังเป็นของฝ่ายหญิง 

อยู่ โดยในเรื่องท�างานบ้าน ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและไม่มีแม่บ้านบอกว่า 

แบ่งกันครึ่งๆ แต่เรื่องการเลี้ยงลูก ในทางปฏิบัติโดยมากยังคงเป็นหน้าที ่

ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

บทบาททางเพศในครอบครัวดีขึ้น 

แต่ยังไม่เท่าเทียม 

การที่ผู้หญิงต้องทั้งทำางาน

นอกบ้าน ในบ้าน และต้องเลี้ยงลูกด้วย 

เป็นการ ‘เสียเปรียบ’
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คือเข้าสู่บทบาทของแม่ ก็จะเริ่มมีบทบาทของลูกกับเราด้วย...ก็จะ
ไม่เหมือนตอนที่แต่งงาน คือจะมีงานกับตัวเรา 
แต่ตอนนี้ไม่ใช่คือจะมีลูกด้วย แต่ผู้ชายเค้าจะไม่เหมือนกัน 
จะดึงปัจจัยลูกเข้ามาน้อยกว่าเรา 
อย่างแฟนตอนนี้ก็ยังออกกำาลังกายได้อยู่เลย

เพศหญิง เจนวาย 
สมรสแล้วและมีบุตร 1 คน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

ส�าหรบัผู้หญงิทีย่งัไม่ได้แต่งงาน/มคีู่ 

มองว่าผูช้ายโดยมากมกัไม่ช่วยเหลอื

เรือ่งการเลีย้งดบูตุร โดยยกตัวอย่าง

ทีเ่หน็หรอืได้ยนิจากญาตพิีน้่องหรอื

เพือ่นผูห้ญงิ ทีส่ามไีม่ช่วยเหลอือะไร

เลย และภาระเกือบทั้งหมดในการ

เลี้ยงดูบุตรอยู่ที่ผู้หญิง คนกลุ่มนี้จึง

มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการคิดมีบุตรใน

อนาคต 

ส�าหรบักลุม่ผูช้าย พบว่าทัง้เจนเอกซ์

และเจนวายมีความต้ังใจที่จะช่วย

เหลือแบ่งเบาภาระในครอบครัว 

โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็น

หน้าทีข่องผู้หญิงเพยีงอย่างเดยีว ใน

เรื่องการเลี้ยงลูก กลุ่มผู้ชายที่ยังไม่

ได้แต่งงานมองว่าไม่ได้เป็นหน้าที่

ความรับผดิชอบของผู้หญิงเพียงฝ่าย

เดียว เพียงแต่ผู้หญิงมักท�าหน้าที่นี้

ได้ดีกว่าผูช้าย จงึคดิว่าทางเลือกแรก

ควรจะให้ผู้หญิงเลี้ยงเป็นหลัก ส่วน

กลุ่มที่แต่งงานแล้วโดยมากจะบอก

ว่าตนมีส่วนช่วยเหลืองานบ้านและ

การเล้ียงดูบุตรเต็มที่ โดยเฉพาะ

อย ่างยิ่ งในกลุ ่ม ท่ีมีสถานะทาง

เศรษฐกิจต�่าถึงปานกลาง ส�าหรับ

กลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสูงมัก

จะมีแม่บ้านช่วยเหลือ จึงมองว่า

ภรรยามีคนช่วยแบ่งเบาภาระแล้ว 

หน้าทีต่นจงึเป็นการหาเงนิเป็นหลกั 

ในแง่ของงาน หากคู ่สามีภรรยา

ประกอบอาชีพค้าขายหรือมีธุรกิจ

ส ่วนตัวร ่วมกัน จะพบว่าความ

เหลื่อมล�้ าทางเพศจะน ้อยกว ่า 

เนื่องจากจะช่วยกันท้ังท�ามาหากิน

และจัดการกับภาระต ่างๆ ใน

ครอบครวั ยกเว้นกลุม่ทีม่ฐีานะด ีถึง

แม้ทั้งสามีภรรยาจะช่วยกันท�ามา

หากิน แต่ผู้ชายจะกลับมายึดหน้าที่

การบริหารกิจการเป็นหลัก โดย

ปล่อยให้แม่บ้านและภรรยาร่วมกัน

จัดการงานบ้านและการเลี้ยงลูก 
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การให้ค�านิยามของสมดุลของชีวิตแบ่งได้เป็นหลากหลายประเด็น บ้างก็

บอกว่า ความสมดุลของชีวิตคือการมีเวลาส่วนตัวเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ  

ที่ชื่นชอบ เช่น การออกก�าลังกาย การท�างานอดิเรก หรือได้ไปสังสรรค์

พบปะเพือ่นฝงู เป็นความสมดลุของชวีติ บางคนให้ความส�าคัญต่อการมเีงนิ

ทีเ่พยีงพอในการมชีีวติท่ีสมดลุ ในขณะท่ีบางกลุม่ให้ความส�าคญักบัการดแูล

ครอบครัว จากการสนทนากลุ่ม สิ่งหนึ่งที่พบว่าทุกคนมีร่วมกัน คือเวลา 

ที่จ�ากัด โดยแต่ละคนเลือกที่จะจัดสรรเวลาแตกต่างกันไประหว่าง 

การท�างาน และการมีเวลาเพ่ือท�ากิจกรรมอื่นๆ ที่ตนเองให้คุณค่า ดังนั้น 

การจะให้เวลากับแต่ละสิ่งมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความพอใจ จึงพบว่า

ท้ายที่สุดแล้ว หลายคนให้ค�านิยามของความสมดุลในชีวิต คือ สิ่งที่เป็น 

ที่พอใจ หรือลงตัวแล้วส�าหรับชีวิตขณะนั้น 

การสร้างสมดลุชวีติ คอืการจดัสรรเวลาทีม่ใีนแต่ละวนั แต่ละอาทติย์ แต่ละ

เดือน ให้เกิดความพอใจสูงสุดของตนเองและคนรอบข้าง เวลาที่มีอยู่

สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนหลัก คือ 1) เวลาเพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจ 

เช่น การมีเวลาในการดูแลตนเองและครอบครัว และการพบปะเพื่อนฝูง  

และ 2) เวลาที่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ เวลาในการท�างาน เนื่องจากการ

ท�างานเป็นก่อให้เกิดรายได้ ที่จะมาสร้างคุณภาพชีวิต จึงจ�าเป็นต้องแบ่ง

เวลาในการท�างาน แต่หากใช้เวลาในการท�างานมาก จะต้องเบยีดเบยีนเวลา

ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์ทางใจ จงึต้องหาสมดลุเพือ่ทีจ่ะให้มทีัง้รายได้ และ

เวลาที่จะท�าในสิ่งที่ต้องการในชีวิต 

ความหมายของสมดุลชีวิต

3.2
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3.2.1

การมีเวลาส่วนตัวเป็นสิ่งที่ถูกกล่าว

ถงึบ่อยท่ีสดุในการมสีมดุลชวีติ เวลา

ส่วนตวัในทีน่ีห้มายถงึเวลาทีจ่ะใช้ท�า

กิจกรรมที่ชื่นชอบในชีวิตประจ�าวัน 

หรือการดูแลตัวเอง เช่น การออก

ก�าลังกาย การออกไปเจอเพื่อน การ

ท�างานอดิเรกอย่างอื่นที่เป็นความ

สนใจของตัวเอง 

ส�าหรบักลุม่ผูช้าย การมเีวลาส่วนตวั

เป็นเรือ่งส�าคัญ จากการสนทนากลุม่

พบว่าผู้ชายเจนวายที่แต่งงานแล้ว 

ทั้งที่มีลูกและยังไม่มีลูก มักบอกว่า

ยั ง ไม ่มี สมดุล ชีวิต เพราะยั ง ไม ่

สามารถจดัการเวลาให้ตนเองมเีวลา

ส่วนตัวได้ เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับ

การท�างาน ส่วนเวลาที่เหลือต้องอยู่

กบัภรรยาและลกู จงึยากทีจ่ะมเีวลา

ส่วนตัวได้ 

เวลากับสมดุลชีวิต

ผู้หญิงแต่งงาน 

มีเวลาส่วนตัวน้อยลง 

และเมื่อมีบุตร

แทบไม่มีเวลาส่วนตัวเลย
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เรื่องนี้ผมเคยคุยกับแฟนว่า 
บางทีเราควรจะมีเวลาส่วนตัวบ้าง 
ที่เราอยากจะทำาอะไร ที่เป็นความชอบของเรา 
อย่างเจอเพื่อนนัดเล่นเกมส์บ้าง 
แต่พอพูดก็บอกว่า 
ถ้าอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวจะแต่งงานทำาไม

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร 
พนักงานเอกชน

ก่อนหน้าที่จะมีลูก ยังพอมีเวลาส่วนตัว 
แต่พอมีลูกแบบว่า เวลาส่วนตัว
ตัดไปในช่วงแรกๆ แต่พอลูกเริ่มโต 
เริ่มโอเค เริ่มกลับมา 
คือลูกก็จะติดคนอื่นแล้ว 
ไม่ติดเรา ก็เริ่มโอเค 

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
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ผู้หญิงจัดสมดุลชีวิตยากกว่า 

เพราะมีภาระต้องดูแลคนรอบข้าง

มากกว่าผู้ชาย

กลุ่มผู้หญิงเจนวาย ที่แต่งงานแล้ว ถ้าหากยังไม่มีบุตรจะ

ยงัค่อนข้างรู้สึกว่าตนมเีวลาส่วนตวัทีจ่ะท�ากจิกรรมต่างๆ 

อยู่บ้าง แต่มีน้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนแต่งงาน เนื่องจาก

มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น เช่น การดูแลพ่อแม่ของ

ทัง้สองฝ่าย ส่วนกลุม่ทีม่บีตุรแล้ว แทบจะไม่มีเวลาส่วนตวั 

ในการท�ากิจกรรมอื่นเลย โดยเฉพาะในช่วงแรกของ 

การมีบุตร เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการท�างาน

และการเลี้ยงบุตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาระส่วนใหญ่ใน

การเลี้ยงดูบุตรยังคงเป็นของผู้หญิงอยู่

ไม่พอเลย เวลาที่ให้ตัวเองน้อยมาก
อะไรก็จะเป็นแบบว่าลูกมาก่อน 
ถ้าหากว่าเค้าอยู่กับพ่อเด็กผู้หญิง
ก็จะไม่ค่อยชอบ เวลาที่เล่นกันก็
ไม่เหมือนที่จะเล่นกับเรา 
เพราะว่าผู้หญิงเค้าก็จะบอกว่า
แม่เล่นขายของกัน กับพ่อเค้าก็ไม่ค่อยเล่น 
เวลาที่เล่นกันจะเล่นคนละแบบ 
เค้าจะไม่ค่อยสนิทกับพ่อเค้าเท่าไหร่ 
จะมาทางเราเยอะกว่า เราก็จะหนักหน่อย

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
พนักงานเอกชน
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บาลานซ์ก็คงเหมือนทุกคน 
ก็คงต้องหาจุดสมดุล แบบว่างาน 
ครอบครัว และเวลาที่อยู่กับตัวเอง 
ซึ่งปัจจุบันที่ทำางานอยู่ 
โดยภาพรวมถือว่าดีทุกอย่าง

เพศหญิง เจนวาย 
โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

เราไม่มีเวลาที่แม้แต่จะไปตัดผม 
ด้วยช่วงเวลามันไม่ได้เลย 
แบบว่าลูกไม่มีคนเลี้ยง 
ลูกก็ต้องมาก่อนแล้ว

เพศหญิง เจนวาย 
สมรสแล้วและมีบุตร 1 คน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

ตื่นเช้ามาก็ไม่เป็นส่วนตัว 
ตื่นเช้ามาประมาณตีสี่ ตีห้าก็ตื่นแล้ว 
และช่วงระหว่างวันที่สามีไปทำางาน 
ก็จะต้องล้างจาน ซักผ้า ทำากับข้าว 
และช่วงนี้ลูกก็เริ่มคลานแล้ว 
ซนมาก...ต้องเลี้ยงเอง...
และทำางานบ้านเองหมด 
ทิ้งไม่ได้เลย เค้าก็เริ่มคลาน 
เราก็ปล่อยไม่ได้แล้ว

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์

ผู้หญิงและผู้ชายโสด มีเวลาส่วนตัว

ในการท�ากิจกรรมต่างๆ มากที่สุด 

โดยจากการสนทนากลุ่มพบว่ากลุ่ม

คนโสดมักจะหาเวลาออกก�าลังกาย 

หรอืสงัสรรค์กบัเพือ่นอยูเ่สมอ แม้ว่า

งานจะยุ่งเพียงใด ก็จะพยายามหา

เวลาท�ากิจกรรมเหล่านี้อยู่ตลอด
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3.2.2

ในมมุมองของคนรุน่ใหม่ การมเีวลาส่วนตัว กบัการมเีวลา

ให้ครอบครวั เป็นสิง่ทีแ่ยกออกจากกัน การดูแลครอบครวั 

แบ่งเป็น การดูแลพ่อแม่ของตนและพ่อแม่ของคู่สมรส 

และการดูแลคู่สมรสและบุตร ซึ่งนอกจากผู ้เข้าร่วม

สนทนาส่วนใหญ่ระบุว่าสมดุลชีวิตคือการมีเวลาส่วนตัว

แล้ว สมดุลชีวิตยังต้องหมายถึงการมีเวลาดูแลครอบครัว

อีกด้วย หากขาดเวลาในการดูแลครอบครัวไป ชีวิตก็จะ

ไม่สมดุล 

กลุ่มที่ยังไม่มีครอบครัวหรือมีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่มี

บุตร โดยเฉพาะผู้หญิงทั้งเจนเอกซ์และเจนวาย จะให้

ความส�าคัญกับการมีเวลาในการดูแลพ่อแม่ของตน และ

พ่อแม่ของคู่สมรสต่อการมีสมดุลชีวิตที่ดี 

ผู้หญิงต้องการเวลา

เพื่อดูแลคนรอบข้าง 

เรากำาลังคิดว่าเวลาไม่พอมากเลย...คือ
เรื่องของครอบครัว ที่บ้าน  พ่อแม่ เพราะ
ว่าวันทำางาน ตื่นแต่เช้าไปทำางาน กลับบ้าน
มานอนก็หมดแล้ว
ทำาอะไรไม่ได้เลย เสาร์ อาทิตย์ 
ไหนจะทำางานบ้านเรา 
ไหนจะแบ่งไปเยี่ยมพ่อแม่ ก็หมดแล้ว

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร พนักงานเอกชน

คิดว่ายังไม่สมดุล 
เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
กลับไปหาแม่ที่บ้านเลย

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร  
พนักงานเอกชน
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เราจะให้ความสำาคัญกับครอบครัวมากขึ้น เพราะรู้สึกว่า 

วันหนึ่งเราอาจจะไม่มีเค้าแล้ว และรู้สึกว่ายิ่งเราอายุมากขึ้น 

ก็จะนึกและเสียใจว่าเราไม่มีเวลาให้เค้า  ยิ่งถ้าหากว่า 

เรามีเวลาว่าง เราก็อยากจะรีแลกซ์ของเราเอง 

บางทีก็อยากจะอยู่คนเดียว บางทีก็อยากจะเจอเพื่อน 

ไปออกกำาลังกายบ้าง แต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบ่งเวลาให้

อย่างพ่อถ้าหากจะแพลนทริปขึ้นมา 

อยากจะไปจันทร์ถึงศุกร์ เราก็บอกว่าโอเคจันทร์ถึงศุกร์ก็ได้

จะลาให้...เมื่อก่อนอยากจะเก็บวันลา จะไม่ไป 

อยากจะไปไหนกับเพื่อนๆ คือรู้สึกว่าพ่อเค้าอยากไปตอนนี้ 

และเราก็ลาได้ และเราก็ไป manage เองว่า

ชีวิตเราจะเป็นยังไง เราก็ค่อยเคลียร์

อย่างบางคนทำาบริษัท 
ทำาจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์แทบจะไม่มีเวลาเลย 
แต่ว่าเราโชคดี เสาร์ อาทิตย์มีเวลา
ก็ใช้เวลาตรงนั้นเต็มที่อยู่กับลูก คือ 24 ชม. 48 ชม....ซึ่ง
การเลือกที่ทำางานก็เลือกเป็นปัจจัย
หลักเลยว่าที่ทำางานนี้หยุดเสาร์ อาทิตย์หรือเปล่า

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานและมีบุตร 1 คน พนักงานเอกชน

ผมเองยังไม่ค่อยพอใจเวลาในชีวิต 
เพราะว่าครอบครัวยังไม่ได้อยู่ด้วยสักเท่าไหร่  
ลูกสาวก็อยู่ต่างจังหวัด แฟนก็แยกกัน 
และตอนนี้ก็ค่อยๆ ปรับ คือแฟนเค้าย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ 
และต่อไปข้างหน้า ก็อาจจะเอาลูกสาวมาอยู่ด้วย 
ก็จะได้อยู่ด้วยกัน และจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
พนักงานเอกชน

ในส่วนของกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมสนทนาที่มีบุตรแล้วจะให้

ความส�าคัญกับการดูแลบุตรต่อการมีสมดุลชีวิตที่ดี

เพศหญิง เจนวาย โสด พนักงานเอกชน
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3.2.3

ผูช้ายทีแ่ต่งงานแล้วส่วนใหญ่มองว่า

เงินเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างสมดุล

ชีวิต  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาด

หวังของสังคมต่อบทบาทผู้ชายและ

ผู้หญิง กลุ่มผู้ชายที่มีครอบครัวแล้ว 

ทั้งเจนเอกซ์และเจนวาย มองว่า

ตนเองต้องเป็นผู้น�าครอบครัว การ

สร้างครอบครัว เช่น การแต่งงาน 

การเลี้ยงดูบุตร การมีคุณภาพชีวิตที่

ดีได้ จ�าเป็นต้องใช้เงินมาก จึงมีแรง

กดดนัให้ต้องท�างานเพือ่หาเงนิ หรอื

ต ้องวางแผนลงทุนในธุรกิจที่จะ

ท�าให้มีเงินมากขึ้น

เงินทำาให้ชีวิตสมดุลได้

ตอนนี้อย่าเพิ่งมีอะไรเลย 

จะไปเที่ยวยังไม่ได้เลย 

แต่คือว่าเรามีลูกคนหนึ่งมาแล้ว 

และเราก็ต้องรับผิดชอบเค้าเต็มที่ 

อย่างที่ผมพูดว่าชีวิตผมก็คือ 

money machine 

ต้องพิมพ์เงินเรื่อยๆ และพยายามทำาให้ได้ 

เก็บรายละเอียดความรู้เรื่องธุรกิจ 

คือกลายเป็นว่าเราเสียเรื่องการดูแลลูกไป ลูก

รู้จักเราที่เป็นพ่อ 

แต่เค้าก็ไม่ค่อยอะไรกับผมเท่าไหร่

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
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ก็ยังไม่ลงตัวเหมือนกัน 

คืออยากได้บ้าน ตั้งเป้าไว้ว่า 

ถ้าได้บ้านก็คือครบทุกอย่าง 

เพราะเงินเก็บก็เริ่มมีแล้ว 

แต่ว่าอยากจะซื้อบ้าน

ถ้าหากว่าได้บ้านก็ครบทุกอย่างแล้ว

เพศชาย เจนเอกซ์ 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

เรื่องค่าใช้จ่าย ผมก็ต้องหางานเพิ่มเติม 

พอกลับมาบ้านก็นั่งตัดต่อดึกดื่น

ก็ไม่ได้คุยกับเค้า 

ทั้งที่บ้านเป็นความต้องการของเค้า

คืออยากจะให้ซื้อ 

แต่พอเราไปทำางานดึกดื่น 

ก็ยังบอกอีกว่าไม่มีเวลาให้เค้า 

ก็เลยคิดว่าอะไรคือความต้องการกันแน่ 

คือมันจะต้องแลก 

จะเอาบ้านก็ต้องแลกเพื่อที่จะทำางาน

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร 
พนักงานเอกชน
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กลุ่มผู ้หญิงบางคนมองความหมายของสมดุลชีวิต

เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเช่นเดียวกับผู้ชาย แต่ใน

สัดส่วนที่น้อยกว่า  ผู้หญิงมองว่าหากมีเงินไม่พอก็ต้อง

ท�างานมากขึ้นเพื่อให้มีเงินพอมาใช้จ่าย ซึ่งการที่ต้อง

ท�างานมากขึน้ท�าให้ชวีติขาดสมดลุไป กล่าวคอื จ�าเป็น

ต้องแลกเวลาที่จะใช้ส�าหรับตัวเองหรือกับครอบครัว 

เพื่อท�างานให้มากขึ้น แต่เป็นที่น่าสังเกตเฉพาะผู้หญิง

ที่สถานะทางเศรษฐกิจปานกลางที่จะกล่าวถึงการเงิน

ในเรื่องสมดุลชีวิต ต่างกับเพศชายที่ให้ความส�าคัญกับ

การเงินไม่ว่าจะอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจใดก็ตาม 

อยากให้แม่ได้เยอะกว่านี้
เห็นลูกหลานคนอื่นเค้ามี 
แต่ครอบครัวเรายังไม่มี 
เราห่วงแม่ 
ก็คิดว่ายังไม่สมดุลต้องหาเงินเยอะๆ มัน
ไม่สมดุล ตรงเงินยังไม่เยอะพอ

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร 
พนักงานเอกชน
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ใช่ ไม่สมดุล 
ก็เหมือนว่าภาระค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวหนักไป

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

คิดว่ายังไม่สมดุลเท่าไหร่ มีภาระผ่อน
บ้านหนักอยู่พอสมควร แต่ก็รู้ว่าเป็น
ของเรา ทำาใจได้ แต่ก็เหนื่อย เราก็ต้อง
รับงานพิเศษทำา ทำางานนอกเวลา 

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
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3.2.4

โดยรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมสนทนามกัจะสรปุความสมดลุของ

ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าชีวิตด�าเนินไปด้วยความลงตัวแล้ว 

หรอืเคยชนิแล้ว โดยผูท้ีใ่ห้ความหมายว่าความสมดลุของ

ชีวิตคือความพอใจ ความลงตัว และความเคยชินกับการ

จัดสรรเวลาในการท�างานและการใช้ชีวิต โดยเฉพาะผู้

หญิง ทัง้เจนเอกซ์และเจนวาย แม้ว่าจากการสนทนากลุม่

จะดเูหมอืนว่าผูเ้ข้าร่วมสนทนาจะมหีน้าทีร่บัผิดชอบเร่ือง

งาน และ/หรือครอบครัวมาก แต่ส่วนมากระบุว่า ท�าจน

ชินแล้ว พอใจแบบนี้ จัดการจัดสรรเวลาได้ จึงถือว่าตนมี

สมดุลชีวิต 

ความสมดุลก็คือความพอใจ

คิดว่าชีวิตที่สมดุลคือ 
รู้สึกว่าโอเคกับชีวิต พอใจกับชีวิต 
คือสามารถจัดการกับตัวเองได้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือว่าเรื่องส่วนตัว 
หรือว่าเรื่องครอบครัว 
คิดว่าสมดุลคือความหมายนี้

เพศหญิง เจนวาย
แต่งงานแล้วกำาลังตั้งครรภ์คนแรก 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

ชีวิตที่สมดุลก็คือชีวิตที่มีความสุข 
ถ้าสิ่งที่เราทำาอยู่ทุกวันนี้ 
เรารู้สึกว่าโอเคแล้ว 
ก็จะสมดุลแล้วหรือเปล่า 
เสถียร เข้าที่ ไม่วุ่นวาย 
ไม่เป็น curve ขึ้นลง...ถ้าชินก็โอเคนะ 

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
โสด อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์
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สมดุลของตัวเองก็คล้ายๆ ทุกคน ความสุขก็คือ ความสุข 
ในพุทธศาสนาว่า  สุขกับชีวิตตอนนี้ไหม ที่จริงไม่มีคำาว่าถูก 
ไม่มีคำาว่าผิด หรือว่าพอดี แต่บางคนก็จะบอกว่าทำาอย่างนี้ 

ถึงจะสุข แต่จริงๆ ก็ต้องถามตัวเองมากกว่า 
เรามีความสุขตรงนี้ไหม ถ้าหากว่าไม่สุขก็ปรับขึ้นปรับลง 

ทุกวันนี้ถามว่าเวลาพอไหม ก็พอบ้าง ไม่พอบ้าง 
เพราะอย่างที่อีกคนบอกว่าอะไรที่ไม่จำาเป็น ก็ปรับขึ้นปรับลง
ตามสถานการณ์แต่ละวัน ถ้าหากว่ารู้สึกว่าสุขภาพยำ่าแย่ 

ก็ไปทำาโน่นนี่ให้สุขภาพดีขึ้น รู้สึกว่าเริ่มอ้วนแล้วก็ไปลดความอ้วน 
ในการออกกำาลังกาย ถามว่าตอนนี้มีความสุขกับชีวิตไหม 

ก็มีความสุขดี ไม่ได้ขาดอะไรมาก

เพศหญิง เจนเอกซ์ โสด พนักงานเอกชน
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สิ่งที่สมดุลในวันนี้ 

ไม่จำาเป็นว่าต้องสมดุล

สำาหรับวันหน้า

ความพอใจเป็นสิ่งที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
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จากการสนทนากลุ่ม พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ 

ความพอใจในความสมดุล ได้แก่

ช่วงเวลาของชีวิต  

การที่ยังไม่มีพันธะใดๆ และยังอยู่ในช่วงอายุที่ยังมีไฟในการท�างาน  

ความสมดุลอาจจะเป็นการท�างานมาก แต่หากแต่งงาน มีบุตร  

หรือพ่อแม่เริ่มอายุมาก อาจต้องการจัดสรรเวลาใหม่ให้เกิดความพอใจ

ระดับคุณภาพชีวิต  

การจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ จ�าเป็นต้องมีเวลาและมีเงิน โดยคนจะเปรียบ

เทียบระดับคุณภาพชีวิตของตนเองในปัจจุบัน กับสิ่งที่คาดหวังในอนาคต 

หากสิ่งที่ขาดเป็นด้านวัตถุ เช่น การมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่ง  

หรือการมีรถใช้ คนกลุ่มนี้จะเลือกใช้เวลาในการหาเงินมากขึ้น  

และลดเวลาส่วนตัวลง

สถานภาพทางการเงิน  

เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยก�าหนดว่าแต่ละครอบครัว 

จะสามารถมีเวลาว่างเว้นจากการท�างานได้มากน้อยเพียงใด 

ภาระหน้าที่อื่นๆ ที่มีในชีวิต  

ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางเวลาและทางการเงิน เช่น  

การต้องดูแลพ่อแม่ การต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ  
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รูป 2 สมดุลระหว่างการทำางานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ
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พอถึงจุดหนึ่งแต่งงานแล้ว 
มีครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำาแต่งาน ก็คงไม่ใช่ 

หรือว่าจะเอาแต่ครอบครัวก็ไม่ได้ 
เงินก็เป็นปัจจัยหนึ่ง แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่ง 

เรามีเงินระดับหนึ่ง เราคิดว่าอยากหาเงินได้มากกว่านี้ 
เราก็มีเวลาใช้เงินแค่นี้ ก็คิดว่าไม่ต้องหามากกว่านี้ 
เอาแค่นี้ ตอนนี้ก็เหมือนกับเงิน งาน ครอบครัว

ก็ไปด้วยกันได้ ไม่ไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
 

เพศหญิง เจนวาย  

แต่งงานแล้วกำาลังตั้งครรภ์คนแรก ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
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การมีสมดุลชีวิตส่งผลต่อการสร้างครอบครัวแตกต่างกันไป ส�าหรับคน 

เจนเอกซ์และเจนวาย ท้ังเพศหญิงและชาย มักมีเป้าหมายอื่นๆ มากมาย  

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสร้าง

ฐานะ และความก้าวหน้าในทางการงาน จากการสนทนากลุ่มพบว่า  

ความส�าคญัของการมสีมดลุชวิีตแตกต่างกนัไปส�าหรบัคนในแต่ละช่วงชวีติ

สมดุลชีวิตกับการสร้างครอบครัว

3.3
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3.3.1
ถึงแม้ว่าเจนวายโดยทั่วไปจะให้ความส�าคัญกับการมีสมดุลชีวิต แต่จาก

ข้อมูลพบว่า ผู้หญิงเจนวายที่ยังไม่ได้แต่งงาน บอกว่าตนท�างานเยอะ และ

คิดว่าตอนนี้ชีวิตยังไม่สมดุล แต่การที่ชีวิตยังไม่สมดุลไม่ใช่ปัญหาส�าคัญ

ส�าหรับกลุ่มนี้ เนื่องจากมองว่าตนอายุยังน้อย ยังมีพลังในการท�างาน  

เป็นเวลาที่ควรสร้างเนื้อสร้างตัว และยังสนุกกับการท้าทายตัวเอง 

เจนวายโสด : 

ถึงชีวิตจะยังไม่สมดุล 

แต่ก็ไม่เป็นไร

ชีวิตตอนนี้ถึงจะยังไม่สมดุล 

แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะสามารถปรับได้

เมื่อจะแต่งงานหรือมีบุตร
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ส่วนในอนาคตหากจะต้องแต่งงานมีบุตร อาจจะค่อย

ปรับเวลาการท�างานให้น้อยลง เพื่อจะได้มีเวลาให้ 

คูค่รองและบุตรมากขึน้ ในความคิดเหน็ของกลุม่ผู้หญงิ

เจนวายมองว่า เมื่อถึงเวลาจะสร้างครอบครัว คงต้อง

ให้ความส�าคัญกับความสมดุลในชีวิตมากขึ้น 

สมดุลชีวิตจึงเป็นสิ่งท่ีเลือกปรับได้เมื่อถึงคราวจ�าเป็น 

การไม่มีสมดุลชีวิตในระยะสั้น เพื่อแลกกับการสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจให้ตนเองในระยะยาว ถือว่าเป็น

สิ่งที่คุ้มค่าส�าหรับคนเจนวาย

ตอนนี้ไม่คิดว่าสมดุล 
แต่ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ไปตลอด 
ทำางานหนักตอนนี้
แต่จะช่วยให้เพิ่ม option ในอนาคตได้

เพศหญิง เจนวาย 
โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

อยากใช้ชีวิตก่อน 
คือตอนนี้เห็นว่าทำางานหนัก 
แต่ที่จริงสนุกกับงาน ชอบที่จะทำา 
สนุกอยู่ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่ 
อยากจะรู้ว่าตัวเองจะทำาไปได้ถึงขนาดไหน 

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร พนักงานเอกชน
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3.3.2

ส�าหรบัผูท้ีแ่ต่งงาน/มคู่ีแล้ว แต่ยังไม่มบีตุร การยงัไม่มสีมดลุชวีติไม่ใช่ปัญหา

ใหญ่ เนือ่งจากท้ังคู่ต่างมองว่าอยู่ในช่วงสร้างเน้ือสร้างตัว จงึเหน็ความส�าคญั

กับการทุ่มเวลาให้กับงาน หากจะมีปัญหาเรื่องเวลาในกลุ่มผู้หญิง มักเป็น

เวลาที่ต้องใช้ในการดูแลคนอื่น เช่น การให้เวลากับพ่อแม่ของตน พ่อแม่คู่

ครอง หรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอื่นๆ ส่วนผู้ชายจะเป็นเรื่องการมีเวลาส่วน

ตัว การท�ากิจกรรมที่ตนเองชอบ หรือการใช้เวลากับเพื่อน แต่โดยรวมแล้ว 

ไม่ได้มองว่าการไม่มีสมดุลชีวิตส่งผลต่อการใช้ชีวิตคู่มากนัก 

สมดุลชีวิตไม่เป็นปัญหา  

ตราบใดที่ยังไม่มีลูก
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3.3.3

เรื่องสมดุลชีวิตมีบทบาทส�าคัญในการตัดสินใจมีบุตรอย่างมาก โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้หญิง ความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย จากค่านิยม

ที่ผู้หญิงต้องเป็นผู้ดูแลบุตรเป็นหลัก ผู้หญิงจึงมีความกังวลเรื่องการจัดสรร

เวลา การสญูเสยีโอกาสในการท�างาน และการมเีวลาส่วนตวัมากกว่าผูช้าย

อย่างชดัเจน ในขณะเดยีวกนั ผูห้ญงิโดยทัว่ไปให้ความส�าคญักบัการใช้เวลา

ในการเลี้ยงลูกมากกว่าผู้ชาย ดังนั้นหากจะมีลูก จึงอยากจะมั่นใจว่าจะมี

เวลาให้ลูกอย่างเพียงพอ

ในกลุ่มผู้หญิงท้ังเจนเอกซ์และเจนวายท่ียังโสด มองการมีบุตรคือการเสีย

สละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียสละเวลาในการท�างาน และเวลาส่วนตัว 

โดยผู้หญิงคาดการณ์ว่าคนเสียสละต้องเป็นฝ่ายหญิงเป็นหลัก เจนวายโสด

จะกังวลเรื่องการจัดสรรเวลามากกว่าเจนเอกซ์โสด อาจเป็นเพราะผู้หญิง

เจนวายยังมองว่าชีวิตในปัจจุบันยังไม่สมดุลเท่ากับเจนเอกซ์ ในขณะที่เจน

เอกซ์โสดพดูถงึความกงัวลด้านค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดบูตุรมากกว่าเจนวาย 

โดยอ้างอิงข้อมูลจากประสบการณ์คนรอบข้าง เช่น ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน

ที่มีบุตรแล้ว 

ส�าหรับผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร ส่ิงท่ีเป็นกังวลหลักของท้ังสอง

เจนเนอเรชัน คือ เรื่องเวลา โดยยังอยากใช้ชีวิต อยากท�างาน และมีเวลา

ส่วนตัว กลุ่มผู้หญิงที่ท�างานในบริษัทเอกชน มีความกังวลเรื่องการจัดสรร

เวลามากกว่าผูห้ญงิทีท่�างานในภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ หรอืผูห้ญงิทีม่ธีรุกจิของ

ตนเอง ผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วเจนเอกซ์มองว่าการมีบุตรเป็นบ่วง ท�าให้ไม่

สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัว ขาดอิสระ เนื่องจากผู้หญิงเจนเอกซ์ที่

แต่งงานแล้วรู ้สึกชีวิตคู่ของตนลงตัวแล้ว และชื่นชอบความมีอิสระ ที่

สามารถไปท�ากิจกรรมหลากหลายกับคู่ชีวิตได้ ผู้หญิงทั้งสองเจนที่แต่งงาน

แล้ว ไม่ได้มองว่าการเงินเป็นอุปสรรคมากนัก

เมื่อมีลูกแล้ว ผู้หญิงห่วงเรื่องเวลา 

ผู้ชายห่วงเรื่องการเงิน

ยังไม่พร้อมที่จะเสียสละ 
ถ้าจะมีก็มีได้ 
แต่ยังอยากมีชีวิตส่วนตัว

เพศหญิง เจนวาย แต่งงานแล้วแต่ยัง
ไม่มีบุตร ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
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ผู้หญิงที่มีบุตรแล้ว สิ่งที่เป็นกังวล

หลักคือเร่ืองการจัดสรรเวลา โดย

เฉพาะอย่างยิ่งหากผู ้หญิงยังคง 

ต้องท�างานหนักอยู่และไม่ได้มีเวลา

ให้ลูกคนแรกตามที่ต้ังใจ การจะมี 

คนทีส่องได้จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่

ที่จะต้องจัดสรรเวลาเพื่ออยู่กับลูก 

ให้ได้มากขึ้น 

สำาหรับผู้ชายบางคน การมีเวลาให้ครอบครัว 

คือการมีเวลาพาไปเที่ยว 

ไปทำากิจกรรมในโอกาสพิเศษ 

มากกว่าการมีเวลาเลี้ยงดูในชีวิตประจำาวัน

ถ้าถามในใจอยากมี(ลูกคนที่สอง)มั้ย 
ก็อยากมี เพราะว่าอยากจะมีเพื่อนให้น้อง 
แต่เราก็ต้องดูสภาพของเราด้วยว่าเป็นยังไง 
แล้วเราก็ไม่อยากมีแล้วมาปล่อยทิ้งขว้าง 
ทุกวันนี้ยังรู้สึกผิดกับลูกเรื่องที่เราไม่มีเวลา 
ถ้าหากว่าเรามีอีกคน 
แล้วเราไม่มีเวลาให้เค้า ก็ลำาบาก

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
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สำาหรับผู้ชายบางคน การมีเวลาให้ครอบครัว 

คือการมีเวลาพาไปเที่ยว 

ไปทำากิจกรรมในโอกาสพิเศษ 

มากกว่าการมีเวลาเลี้ยงดูในชีวิตประจำาวัน

ส�าหรบัผูช้าย มองเรือ่งเงินเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการตัดสินใจมีบุตร โดยมี

ส ่วนน ้อยที่พูดถึงการมี เวลาให ้

ลูกอย่างเพียงพอ หากพูดถึงเวลา  

จะเป็นในแง่การมีเวลาในการพาไป

เที่ยว มากกว่าการจัดสรรเวลาใน

ชีวิตประจ�าวันทั่วไป จึงเห็นได้ว่า 

ผู ้ชายไม่ได้มีความกดดันที่จะต้อง

เปลีย่นแปลงวิถชีีวติตนเองเม่ือมีบตุร 

ในทางตรงกันข้าม ผู้ชายจะพูดถึง

การต้องท�างานให้หนักขึ้น เพื่อที่จะ

มีเงินมากขึ้นในการดูแลบุตร 

โดยรวมแล้ว สังคมไทยให้ความส�าคัญกับสถาบัน

ครอบครัวมากขึน้ โดยเฉพาะในเรือ่งของคุณภาพ และให้

ความส�าคัญกับรูปแบบของครอบครัวน้อยลง อย่างไร

ก็ตาม การจะมีครอบครัวที่มีคุณภาพได้นั้น สังคมไทยยัง

มองว่าเป็นความรับผิดชอบของครอบครัวนั้นๆ เป็นหลัก 

ไม่ใช่หน้าทีข่องสงัคมหรอืของรฐั โดยค่านยิมสงัคมยงัมอง

ผูห้ญงิมบีทบาทเป็นผูด้แูลความเรียบร้อยภายในบ้านและ

ดูแลบุตร ในขณะที่ผู้ชายเป็นผู้หาเงิน  

การมีเวลาให้ลูกคือการได้พาลูกไปเที่ยว 
เหมือนหน้าที่ผู้ชายคือการพาครอบครัวไปเที่ยว

เพศชาย เจนเอกซ์ 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
รับจ้างทั่วไป
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3.3.4

ชายหญงิ เจนเอกซ์และเจนวาย มอง

ว่าสังคมยังไม่มีคุณภาพในแง่ของ

ความปลอดภัย และมาตรฐานของ

ระบบการศกึษา รวมทัง้มเีทคโนโลยี

สมัยใหม่ท่ีส่งอิทธิพลด้านลบต่อเด็ก

มาก ดงัน้ันจงึมคีวามกงัวลว่าบตุรจะ

ได้รบัผลกระทบจากสงัคม ซึง่พ่อแม่

ไม่สามารถควบคมุได้ เมือ่มมุมองต่อ

สงัคมเป็นเช่นนี ้จงึเชือ่ว่าคนเป็นพ่อ

แม่จ�าเป็นต้องใช้เวลาและความ

ทุ่มเทในการเล้ียงลูกมาก เพื่อดูแล

และประคับประคองลูกให้เติบโต

อย่างปลอดภัยได้มากที่สุดในบริบท

สังคมเช่นนี้ 

ประเด็นสำาคัญ

ในเรื่องการสร้างสมดุลในการทำางาน

และการสร้างครอบครัว

ที่มีคุณภาพ

สังคมน่ากลัวมาก ปัจจุบันเลี้ยงเด็กค่อน
ข้างยากมาก ต้องตามเด็กให้ทัน สังคม
สมัยนี้น่ากลัว

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

สภาพแวดล้อมทุกอย่าง สังคมมันต่าง
เยอะ เดี๋ยวนี้เด็กมันรู้เยอะ มีคอม อายุ
ไม่เท่าไหร่ก็มีแฟนแล้ว

เพศชาย เจนเอกซ์ 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน

สังคมโดยรวม
ยังไม่มีคุณภาพ 
และมีการแข่งขันสูง 
ภาระจึงตกแก่ครอบครัว 
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“การศึกษา” เป็นเรื่องส�าคัญอย่าง

ย่ิงในมุมมองของผู้เข้าร่วมสนทนา

ทุกกลุ ่ม เนื่องจากทุกคนต้องการ 

จะสร้างอนาคตทีด่ใีห้กบัลกู อย่างไร

ก็ตาม คนในปัจจุบันไม ่มีความ 

เชื่ อมั่ นคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศไทย โดยมองว่า หากต้อง 

การ ให ้ ลู ก ได ้ รับการ ศึกษาที่ มี

คุณภาพ จ�าเป็นต้องเลือกโรงเรียน 

ที่ดี ซึ่งโรงเรียนที่มีคุณภาพมักจะ 

มีค ่ าใช ้จ ่ ายสู ง  การที่ลูกจะได ้

รับการศึกษาที่มีคุณภาพหรือไม่นั้น 

จึ งขึ้ นอยู ่ กับก� าลั งทรัพย ์ของผู  ้

ปกครองเป็นส�าคัญ ทั้งหมดนี้มา 

จากการแข่งขันในสังคมที่สูง 

พอลูกเกิดมาปุ๊ป 
ทุกอย่างเป็นการแข่งขัน 
เกิดการเปรียบเทียบ
กันทันที 

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

สังคมปัจจุบัน

มีการแข่งขันสูง 

พ่อแม่ยุคปัจจุบัน

จึงมีความกดดันมาก
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เราเห็นความเหน็ดเหนื่อย หรือว่ายากลำาบากของคนที่เป็นพ่อแม่ 
กว่าที่จะท้องมีลูกคลอดลูก พอมีลูกแล้ว 
จะต้องไปจองเนอสเซอรี่ตั้งแต่ยังท้องอยู่ กลัวว่าลูกจะไม่มีโรงเรียนอยู่...
บ้าจริง ก็นึกอยู่ในใจว่า เราคงไม่สามารถที่จะเป็นแม่ที่ดีได้ 
เพราะว่าเราจะไม่ทำาอย่างนั้นแน่ๆ เกิดมาในชีวิต 
เราคงจะไม่สามารถทุ่มเทได้แบบนั้น ก็เลยไม่คิดว่าจะมีลูก 
เพราะรู้สึกว่ายากมากชีวิต และต้องมาหากินเยอะมาก 
เพราะว่าค่าเทอมก็แพง และเป็นห่วงอีก ลูกจะโน่นนี่ 
ก็คิดว่ามีลูกคงไม่มีแน่ๆ เป็นการคิดอย่างถ้วนถี่แล้ว  

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

เรื่องโรงเรียนไม่ไหวจริงๆ เคยไปงานแต่งงานเพื่อน แล้วเพื่อนเค้ามีลูก 
มานั่งคุยกัน เราก็นั่งฟัง แล้วก็ โอ๊ย...คือสมัยก่อนโรงเรียนดีๆ 
ก็คือโรงเรียนประจำาจังหวัด ก็ไม่มีอะไร แต่ว่าสมัยนี้ทำาไม 
แม้แต่กระทั่งเพื่อนเราก็ต้องแข่งขันเพื่อที่จะได้เข้าโรงเรียนดีๆ 
เราก็คิดว่าทำาไมต้องขนาดนั้น รู้สึกว่าทำาไมสังคมมันกลายเป็นการแข่งขัน 
ขนาดเพื่อนที่รุ่นเดียวกัน แนวคิดก็จะเปลี่ยนไป ต้องหาโรงเรียนดีๆ 
ก็ต้องเอาเงินไปให้โรงเรียน เพื่อที่จะเอาลูกเข้าโรงเรียน 
เราก็มองต่อไปถ้าเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

มีแค่แฟนอย่างเดียวที่ยังไม่พร้อม คือเค้ายังไม่อยากมี 
เพราะว่าคนที่เป็นแม่คน เค้าก็อยากให้ทุกอย่างเพอร์เฟคสำาหรับลูก 
ลูกฉันต้องเรียนอินเตอร์ ลูกฉันต้องเป็นโน่นนี้

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน
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เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มที่มีบุตรแล้ว 

มีความกังวลต ่อความปลอดภัย

สังคม คุณภาพการศึกษา และการ

แข่งขันน้อยกว่ากลุ่มที่ยังไม่มีบุตร 

โดยมากคิดว่าตนและคู่ครองเตรียม

ทุกอย่างไว้ให้อย่างดีที่สุดแล้ว และ

ไม่ได้คาดหวังอะไรสูงมากจากบุตร 

อย่างไรก็ดี ยังมีความคาดหวังขั้นต�่า

ว่าอย่างน้อยอยากให้ลูกอยู่ในระดับ

ที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าพ่อแม่

ที่เตรียมก็คือการศึกษา 
เรามีเงินพอให้ลูกก็คือมีการศึกษา 
แต่ก็ไม่ได้ต้องไฮโซเลิศเลอ 
คือให้อยู่ระดับแบบธรรมชาติเท่าที่จะไปได้ 
คือคิดว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลาง 
ไม่ใช่คนรวย และไม่ใช่คนระดับล่าง 
ก็คือให้ลูกอยู่ในระดับชนชั้นกลาง 
ไม่ฟุ้งเฟ้อ

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วกำาลังตั้งครรภ์คนแรก ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
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เงิน 
ปัจจัยสำาคัญ
ในการสร้างครอบครัว
ที่มีคุณภาพ 

คนรุ่นใหม่มองว่า “เงิน” เป็นปัจจัย

ส�าคัญในการสร้างครอบครัวที่มี

คณุภาพ ส�าหรบัผู้ท่ียงัไม่แต่งงาน/ยงั

ไม่มีคู่ ทั้งฝ่ายชายและหญิงอยาก

สร้างฐานะตนเองให้ดีในระดับหนึ่ง

ก่อนท่ีจะแต่งงาน/ใช้ชีวิตด้วยกัน 

โดยผู้หญิงไม่ต้องการหวังพึ่งผู้ชาย

มากเกินไป ในขณะที่ผู้ชายมองว่า

เป็นหน้าท่ีของผู ้ชายท่ีต้องสร้าง

ความมั่นคงทางการเงินส�าหรับ

ครอบครัว

เพิ่งจบ อยากให้ความสำาคัญ 
กับเรื่องงานก่อน  
จะคบใครต้องพร้อมด้านฐานะ 
ต้องดูแลเค้าได้

เพศชาย เจนวาย 
โสด ฝึกงานในบริษัทเอกชน



12871

เงินมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการจะมีบุตรส�าหรับ

ครอบครวัในทกุระดบัทางเศรษฐกจิ ถ้าเป็นสถานะทาง

เศรษฐกจิทีต่�า่กว่า จะให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการมบ้ีาน

ที่เป็นหลักเป็นแหล่ง การมีรถส�าหรับเดินทางท้ัง

ครอบครัวได้อย่างสะดวก แต่ถ้าหากเป็นสถานะทาง

เศรษฐกจิปานกลาง ถงึปานกลาง/สูง จะให้ความส�าคญั

กับค่าเล่าเรียน เนื่องจากรู ้สึกว่าตนอยู่ในสถานะท่ี 

น่าจะพอจ่ายค่าเล่าเรียนส�าหรับโรงเรียนดีๆ ให้ลูกได้ 

จึงพยายามที่จะหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกเท่าที่ตนจะ

จ่ายไหว ดังนั้น การมีรายได้มากขึ้นจึงไม่ได้แก้ปัญหา

ด้านการเงินในการเลี้ยงดูบุตรเสมอไป 

ลูกเข้าเตรียมอนุบาล แล้วค่าเทอมแพง 
หลักแสน เลยต้องทำางานมากขึ้น 
ต้องวางแผนอีกเยอะทั้งธุรกิจและ
ครอบครัว ถ้ามีลูกอีกก็ต้องหาเงินเพิ่ม

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
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กลุ่มที่ยังไม่มีบุตรมีความเห็นเช่นเดียวกันว่าการมีบุตร

จ�าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมาก โดยมองจากประสบการณ์

ของคนรอบตัว เช่น เพื่อน และญาติพี่น้อง

ส่วนกลุ่มที่มีบุตรแล้วทั้งผู้หญิงและผู ้ชาย ต่างเห็น

ว่าการมีบุตรมีค่าใช้จ่ายมากจริงๆ ท�าให้ต้องหาช่อง

ทางในการหาเงินมากขึ้น และเมื่อมีบุตรแล้วพบว่า

พฤติกรรมการใช้เงินเปลี่ยนไป คือ มีการวางแผน และ

การประหยัดมากขึ้น  

ตอนที่แต่งงานแรกๆ ยังไม่มีลูก ตอนนั้นก็ยังชิวๆ  
สองผัวเมียยังตะลอนเที่ยว งานก็มีเยอะ แต่ว่าก็ยังหาที่
ตะลอนได้ เริ่มมีลูกเปลี่ยนมากเลย คือก็ต้องรู้จักประหยัดเงิน
มากขึ้น วางแผนมากขึ้น คือทุกอย่างจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก 
เที่ยวน้อยลง เราก็จะเริ่มโฟกัสเรื่องลูก  
ตอนที่แต่งงานแรกๆ ก็ชิวทั้งที่งานก็เยอะ ทำาเหมือนไม่มีงาน 
ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องทุ่มกับงาน  
เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูง เราก็ต้องบอกว่าต้องเก็บเงิน 
วางแผนเพื่อลูก ทำาเพื่อลูกก็เลยเปลี่ยนเยอะมาก  
หน้ามือเป็นหลังมือเลย

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

ตอนนี้โฟกัสที่ลูก วางรากฐานให้ลูก 
ตอนนี้บ้างานมาก เก็บเงินอย่างเดียว 
อะไรที่เป็นหนี้จะไม่ทำา

เพศชาย เจนเอกซ์ 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
รับจ้างทั่วไป
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เงินจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างครอบครัวที่มี

คุณภาพ ในมุมมองหญิงชายเจนเอกซ์และเจนวาย 

ทุกกลุ่ม สิ่งที่พบจากข้อมูลการสนทนากลุ่ม พบว่ายัง

จ�าเป็นต้องเลอืกระหว่างการสร้างฐานะหรอืการมสีมดลุ

ชีวิต น้อยคนท่ีคิดว่าจะสามารถมีสมดุลชีวิตและสร้าง

ฐานะไปพร้อมๆ กันได้ ดังนั้นจึงพบว่าคนท่ียังไม่

แต่งงาน หรือยังไม่มีบุตร จึงเลือกที่จะสร้างฐานะให้

มั่นคงก่อน โดยยอมที่จะไม่มีเวลาส�าหรับการสร้าง

ครอบครัวที่มีคุณภาพ 

พอมีลูก เก็บเงินอย่างเดียว 
ให้ลูกเรียน

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
พนักงานเอกชน

พอมีลูกเปลี่ยนไปเลย 
ตอนที่แต่งงานก็โอเค อยู่กันสองคน  
พอมีลูกขึ้นมาคือภาระเลย 
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ไปโรงเรียน
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาแชร์กันเลย 
เธอจะเทอมนี้ ฉันเทอมหน้า

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
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ชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่อง
การสร้างครอบครัว

เมื่อทุกคนมีเวลาอันจ�ากัด การเลือก

จัดสรรเวลาจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น โดย

แต่ละคนจะพยายามจัดสรรเวลาให้

ตนเองมีความพอใจมากที่สุด ซึ่งจะ

พอใจกบัการจดัสรรเวลาอย่างไร ขึน้

อยูกั่บว่าคนคนนัน้ให้ความส�าคัญกับ

สิ่งใดบ้างในชีวิต

คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันให้ความส�าคัญ

ในหลากหลายมิติของชีวิต เช่น การ

ท�างาน การท่องเที่ยว การมีเวลา

ดูแลตนเอง การมีเวลาดูแลพ่อแม่ 

เป็นต้น 

ในแง่การท�างาน 

กลุ่มผู้หญิงที่ให้ความส�าคัญกับการ

ท�างาน มีเหตุผลทั้งเรื่องการสร้าง

ฐานะและเรื่องความสนุกในการ

ท�างานที่ท้าทาย ผู้หญิงเจนวายใน

กลุ่มสนทนามีความภูมิใจกับหน้าท่ี

การงานของตน และชอบท่ีจะได้

พิสูจน์ความสามารถทางการท�างาน

ให้ผูอ้ืน่ได้เห็น ดงันัน้ จงึมคีวามพอใจ

ที่จะทุ ่มเวลาส่วนใหญ่ให้กับการ

ท�างาน

ในเรื่องการท่องเที่ยว 

เป็นสิ่งท่ีทั้งผู้หญิงและผู้ชายพูดถึง

บ่อยครั้ง โดยกลุ่มที่แต่งงานแล้วแต่

ยงัไม่มบีตุรจะให้ความส�าคญักบัการ

มีเวลาท่องเท่ียวเป็นพิเศษ การมี

ความคล่องตัว สามารถไปเที่ยวได้

โดยไม่มีภาระ เป็นเหตุผลที่คนยัง

ไม่มีบุตรให้ความส�าคัญ
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ในแง่ภาระอื่นๆ 

ส�าหรบักลุม่ผูห้ญงิ จะให้ความส�าคญั

กับการมีเวลาดูแลพ่อแม่ที่เริ่มอายุ

มาก และการมีเวลาดูแลตัวเอง 

 จงึเห็นได้ว่า เมือ่คนเราต้องให้ความ

ส�าคัญในชีวิตค่อนข้างหลากหลาย 

การจะตัดสินใจสร้างครอบครัว เช่น 

การตัดสินใจมีบุตรนั้น จะต้องแเบ่ง

เวลาส่วนตวัท่ีมอียูจ่�ากดัไปอย่างมาก 

ดังนั้นหากยังไม่สามารถที่จะจัดการ

เวลาในปัจจุบันให้กับสิ่งต่างๆ ท่ี

ส�าคัญในชีวิตได้อย่างลงตัว การ

ตัดสินใจมีบุตรจึงต้องรอไว้ก่อน 

ผมส่วนตัวมีคุยกับแฟนว่า ไม่อยากมี
ลูก คือผมอยากจะไปเที่ยวหลายที่ 
ถ้ามีค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นสูงมาก 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กนี้ 
ก็ค่อนข้างเยอะ 
และเวลาที่เราจะดูแลเค้าก็น้อย

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร 
พนักงานเอกชน

ผมก็พนักงานบริษัท เงินก็ไม่ได้มาก 
เหมือนกับถ้าอยู่ๆ จะมี (ลูก) 
เลยก็ยังไม่พร้อม ทั้งเรื่องเงิน 
เรื่องยังไม่ได้เที่ยวไปไหนเลย

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร 
พนักงานเอกชน
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3.3.5

เส้นทางสู่ชีวิตที่สมดุล 

ปัจจบุัน ปัจจยัทีท่�าใหผู้้เขา้รว่มกลุม่สนทนามองวา่ชวีติขาดสมดุลมากที่สดุ 

คอืเวลาทีต้่องใช้ในการท�างาน เนือ่งจากเวลาท�างานค่อนข้างจะยาวนานใน

แต่ละวัน และไม่มีความยืดหยุ่น ดังนั้น การมีงานที่มีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่

ผู้เข้าร่วมสนทนากล่าวถึงเป็นอันดับแรกๆ เม่ือพูดถึงการสร้างความสมดุล 

โดยเฉพาะหากมีบุตร กลุ่มผู้หญิงที่แต่งงานและมีบุตรแล้วที่ท�างานบริษัท

เอกชนจะกล่าวถึงเรื่องการมีงานท่ียืดหยุ่นเป็นพิเศษ เนื่องจากกลุ่มนี้ให้

ความส�าคญัอย่างมากกบัการมเีวลาให้กบับตุรเพยีงพอ ดงันัน้ กลุม่นีจ้งึมอง

คล้ายกันว่าการมีธุรกิจของตัวเอง จะเป็นทางออกที่จะท�าให้มีเวลาให้กับ

บุตรได้มากขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ชาย มีส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่มองว่าการมีธุรกิจ

จะท�าให้อยากมีบุตรมากขึ้น โดยให้เหตุผลในเรื่องของการมีเวลาและการมี

ฐานะที่จะมั่นคงมากขึ้น

การมีงานที่มีความยืดหยุ่น 
เช่น การมีธุรกิจเป็นของตัวเอง 
เป็นแนวทางที่เชื่อว่า
จะทำาให้มีทั้งเงินทั้งเวลา
ในการสร้างครอบครัวคุณภาพ

มีงานที่ยืดหยุ่น



12877

โดยมากพนกังานเอกชนจะคิดคล้ายกนัวา่การมีธรุกจิ

จะเอือ้ต่อการมบีตุรมากขึน้ (คนท�างานภาครฐัไม่ค่อย

พดูถงึเรือ่งการมธีรุกจิส่วนตวั) เนือ่งจากจะมเีวลาการ

ท�างานที่ยืดหยุ่น สามารถเป็นนายตัวเองได้ แต่จาก 

มุมมองของผู ้ที่มีธุรกิจส่วนตัว ถึงแม้ว่าจะมีความ

ยืดหยุ่นด้านเวลาก็จริง แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีเวลาให้กับ

ลูกเป็นเวลาที่มีคุณภาพ 

อยากออกมารับจ๊อบอยู่กับบ้าน 
อยากมีเวลาให้ลูกเยอะๆ สงสารลูก 
ไม่อยากให้ลูกเก็บกด

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
พนักงานเอกชน

ตอนคลอดก็ลาออกมาเลี้ยงลูก หลังจาก 9 เดือน
ก็หางานใหม่ เป็นงานที่ไม่ต้องเข้าเช้ามาก 
ไม่หนักมาก ไม่ต้องเดินทางไกล 
เวลาเบรคที่ทำางาน ก็มาหาลูก 

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
พนักงานเอกชน

อยากทำาธุรกิจส่วนตัว อยากดูแลลูกเอง 
ไม่อยากให้คนอื่นเลี้ยง มีธุรกิจส่วนตัว 
จะมั่นคง แล้วค่อยมีลูก

เพศชาย เจนวาย 
โสด อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์

ถ้าผมมี(ลูก)ก็ไม่อยากให้ใครเลี้ยง 
ผมอยากจะดูแลเอง 
แต่เนื่องจากเวลาที่ผมมีมันไม่ได้ 
ผมก็อยากทำาธุรกิจส่วนตัวแบบเพื่อน 
แต่ว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อย work

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร 
พนักงานเอกชน

ถึงแม้ว่าเราจะโชคดี คือเป็นธุรกิจส่วนตัว 
เราก็ต้องหอบลูกไปนั่งที่ออฟฟิศด้วย 
แต่บางที (ลูก) ก็ป่วนมาก...
เราก็ต้อง เอาล่ะ ไปเล่นกับพี่คนนั้นก่อน  
คือที่จริงก็เหมือนว่าไม่ได้มีเวลาให้เค้าเต็มที่  
ก็รู้สึกว่าเราทำางานหนักไป
เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วมีบุตร 1 คน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
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ส�าหรับกลุ่มผู้หญิงท้ังเจนเอกซ์และเจนวาย ต้องการให้ผู้ชายมีบทบาทใน

การช่วยเลี้ยงดูบุตรด้วย เนื่องจากผู้หญิงมีภาระทางด้านการงานไม่ต่างไป

จากผูช้าย จากการพดูคยุในการสนทนากลุม่ ทศันคตขิองผูห้ญงิมองว่าเป็น

ความไม่ยติุธรรมถ้าหากภาระการเลีย้งดบูตุรเป็นของผูห้ญงิเป็นหลกั ส�าหรบั

กลุ่มผู้หญิงเจนเอกซ์และเจนวายท่ียังไม่แต่งงาน จึงมองว่าถ้าหากเลือกจะ

มีบุตรในอนาคต คาดหวังว่าผู้ชายต้องช่วยเหลือ ทั้งในการท�างานบ้านและ

การเลี้ยงดูบุตร ส�าหรับกลุ่มนี้ มองว่าบทบาทของคู่ครองมีความส�าคัญเป็น

อย่างมาก โดยอิงจากประสบการณ์ที่เคยเห็นจากคนรอบข้าง หรือจากการ

ที่เคยมีประสบการณ์เลี้ยงน้องมา ดังนั้น การที่ผู้ชายจะมีบทบาทแบ่งเบา

ภาระเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจมีบุตรในอนาคต 

ถ้าผู้ชายช่วยแบ่งเบา
ภาระงานบ้านและเลี้ยงลูก 
จะช่วยให้ผู้หญิงตัดสินใจมีลูกง่ายขึ้น

ผู้ชายต้องช่วยมากกว่าแค่เรื่องการเงิน
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เลี้ยงลูก เหนื่อย และใช้ทรัพยากรมาก ทั้งเงินและเวลา ถ้ามีลูกต้องเลี้ยงให้ดีให้ได้ 
ไม่งั้นจะสงสาร ต้องดูแฟนด้วยว่าพร้อมจะซัพพอร์ตมั้ย  
อยากให้แฟนช่วยเลี้ยงด้วย ไม่อยากเลี้ยงคนเดียว

เพศหญิง เจนวาย โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

ไม่ใช่ยุคที่ผู้หญิงเลี้ยงลูกคนเดียวแล้ว เห็นแฟนพี่สาวนั่งเล่นเกมส์ 
ผู้ชายอยากมีชีวิตเหมือนเดิม แต่ผู้หญิงสมัยนี้อยากให้ผู้ชายมีส่วนร่วม
ในการทำางานบ้านและเลี้ยงลูกด้วย

เพศหญิง เจนวาย โสด พนักงานเอกชน

ไม่อยากเป็นแม่บ้าน อยากทำางาน ถ้าแฟนให้เราเลี้ยงคนเดียวก็คงไม่อยากเลี้ยง 
อยากให้แฟนมาเลี้ยงด้วย อยากให้พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงด้วย

เพศหญิง เจนวาย โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

ถ้าหากว่าจะมีลูก อันดับหนึ่งเลยแฟนเราต้องดี เพราะว่าถ้าเรามีแฟน 
คนที่จะต้องเลี้ยงลูกก็ต้องมีเวลา เวลามันสัมพันธ์กับเงินอยู่แล้ว 
ถ้าหากว่าเราเอาเวลาไปเลี้ยงลูก เราไม่มีเงิน ไม่มีปัญญาหาเงิน แฟนมีปัญญา
เลี้ยงเรากับลูกมั้ย ถ้าเกิดว่าแฟนไม่มีความสามารถตรงนี้ 
มาถึงงบไม่ได้แล้ว เรื่องลูกตัดทิ้งก่อนอันดับแรก

เพศหญิง เจนเอกซ์ โสด ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
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ตอนนี้ชีวิตยังไม่สมดุล เพราะต้องทำางาน เอาลูกไปโรงเรียน 
งานหนักมาก ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก บางทีต้องเอาลูกไปทำางาน 
ไม่สามารถดูแลลูกได้เต็มที่ ต้องเอาเข้าโรงเรียนตั้งแต่เด็ก 
อยากมีเวลาให้กับลูก และอยากมีเวลาให้ตัวเอง  
ปัจจุบันไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปตัดผม ในขณะที่สามียังมีเวลาไป
ฟิตเนสได้ การเลี้ยงลูก บทบาทสำาคัญเป็นของเรา  
เช่น สอนหนังสือ พาไปเรียนรู้ ป้อนข้าว  
แฟนเล่นกับลูกอย่างเดียว เลี้ยงไม่ได้ แฟนไม่ช่วยเลี้ยง  
ทำาไม่เป็น ผ้าอ้อมเปียกก็อุ้มมาให้เรา

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

ส�าหรับผู้หญิงกลุ่มที่แต่งงานและมีบุตรแล้ว โดยมากจะกล่าวคล้ายกัน คือ 

หน้าที่การดูแลบุตรเป็นของตนมากกว่าของผู้ชาย ผู้ชายไม่ได้มีบทบาทใน

การเลี้ยงดูบุตรมากนัก ท�าให้ผู้หญิงที่มีลูกแล้วโดยมากยังไม่พอใจในการ

จัดการบริหารเวลาในชีวิตเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรเวลาใน

การท�างานและการมีเวลาให้บุตร 
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ในส่วนของผู้ชาย มีแนวโน้มในการอยากให้ความช่วยเหลือในแง่การเลี้ยงดู

บุตรมากขึ้น แต่โดยมากแล้วยังคาดหวังว่าหน้าที่การดูแลควรจะเป็นของผู้

หญงิ และมองว่าผูห้ญงิท�าหน้าทีก่ารเล้ียงดบุูตรได้ดกีว่าผูช้าย อย่างไรกต็าม 

ด้วยผู้หญิงในปัจจุบันมีความคาดหวังในความเท่าเทียมกันมากขึ้น ผู้ชายจึง

ไม่ได้พูดอย่างเต็มปากเต็มค�ามากนักว่าผู้หญิงต้องท�า แต่จะพูดในแง่ว่า 

ถ้าหากผู้หญิงยอมท�าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

ผู้หญิงทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ก็ทำางาน ถ้าเป็นเมื่อก่อน 
ก็คงบอกว่าผู้หญิงทำาไปสิ แต่ผู้หญิงเค้าก็มี 
ความคาดหวังของเค้า มีงานของเค้า... 
ถ้าตกลงกันได้ก็น่าจะให้ผู้หญิงเลี้ยงมากกว่า  
ด้วยความที่เราเป็นผู้ชาย ความละเอียดอ่อนในการดูแลลูก
อาจจะน้อยกว่า และเราน่าจะเป็นคนหาเงิน... 
ผมคิดว่ามันเป็น norm การทำางาน 
ผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบไปมากกว่า

เพศชาย เจนวาย 
โสด พนักงานเอกชน
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ถงึแม้ว่าผูเ้ข้าร่วมสนทนาทกุกลุม่มคีวามตัง้ใจอยากเลีย้งบตุรเอง แต่ในความ

เป็นจริงส�าหรับบางกลุ่มเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีความจ�าเป็นต้องท�างาน

หาเงินเพ่ือสร้างรากฐานครอบครัว และมีข้อจ�ากัดในการท�างาน ท�าให้ไม่

สามารถมเีวลาในการเลีย้งบตุรพร้อมๆ กบัการท�างานได้ การให้ปูย่่าตายาย

เป็นผู้ช่วยในการเลี้ยงลูกเป็นทางเลือกที่ผู้เข้าร่วมสนทนายังเห็นว่าดีที่สุด 

กลุ่มที่มีบุตรแล้วและได้รับความสนับสนุนจากครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร 

เหน็ว่าการทีปู่ย่่าตายายช่วยเลีย้งหรอืดแูลบตุรให้ เป็นการแบ่งเบาภาระได้

มาก ท�าให้สามารถมเีวลาในการท�างานได้อย่างเตม็ที ่และยงัสามารถมเีวลา

ในการท�ากิจกรรมอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเป็นกังวล

ปู่ย่าตายายเป็นตัวช่วยสำาคัญ

พอดีโชคดีที่แม่ช่วยดู 
ภาระก็ลดน้อยลงเยอะ 
ถามว่าสมดุลไหม 
ก็ค่อนข้าง enjoy life มาก 
เรื่องความสัมพันธ์กับลูกเราก็โอเค 
กับครอบครัวเราโอเค

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่แยกกันอยู่ 
มีบุตร 1 คน พนักงานเอกชน

ก็มีบ้างที่ให้ลูกอยู่กับยายช่วงหนึ่ง 
เราก็ต้องทำางานในการเตรียมสอนพิเศษ 
ช่วง 10 โมงที่ลูกต้องอยู่กับยาย 
และวันเสาร์พาลูกไปเที่ยว 
วันอาทิตย์ก็สอนพิเศษ

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
แต่งงานและมีบุตร 1 คน 
อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์
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ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา ทั้งที่มีบุตรแล้วและยังไม่มี มีความตั้งใจที่จะ

เลีย้งดูบตุรเอง แต่จะเหน็ได้ว่าปู่ย่าตายายยงัคงมบีทบาทส�าคญัในสังคมไทย 

ในการช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ท่ีจ�าเป็นต้องท�างานท้ังคู่ และเป็นทาง

เลอืกแรกทีพ่่อแม่จะเลอืกหากตนต้องการคนช่วยแบ่งเบาภาระในการเลีย้ง

ดูบุตร อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงในมุมมองของผู้เข้า

ร่วมสนทนาท่ีมีลูกแล้ว คือ ปู่ย่าตายายอายุมากแล้ว จะไม่มีแรงเลี้ยงเด็ก

เล็กอย่างเต็มที่ จึงมักใช้วิธีเลี้ยงแบบ “ทุ่นแรง” เช่น ให้เด็กอยู่ในเปลหรือ

ในคอกเป็นหลัก หรือให้เด็กดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน ซึ่งไม่ช่วยส่งเสริม

พัฒนาการของเด็ก

ใช่ๆ ทุกวันนี้กลับไปก็โอเค 
เช้าขึ้นมาทำาโน่นนี่ 
และกลับไปได้ยายกับตาเยอะ 
ก็เลยสบายขึ้น เพราะว่าเค้าจะดูแล 
เรื่องลูกให้เรา เราก็เลยสบาย 
ก็พอใจในระดับหนึ่ง 
ต่อไปถ้าหากว่าไม่มีตายายก็คงลำาบาก

เพศหญิง เจนเอกซ์ 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

มีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง เค้าก็อยู่ที่โคราช  
ให้ทางครอบครัวแฟนเลี้ยงอยู่ 
เสาร์ อาทิตย์ก็จะได้กลับไปหา

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน  
พนักงานเอกชน

ถ้ามีลูกก็มี 2 option 
คือพยายามที่จะเลี้ยงเองได้ 
คือผมต้องกลับเร็ว หรือไม่ว่าเค้า (ภรรยา) 
ต้องทำางานอยู่บ้าน 
หรืออีกข้อหนึ่งส่งลูกไปอยู่กับพ่อแม่ผม  
พ่อแม่ผมอยู่อยุธยา และเค้าก็ยินดีเลี้ยง 
และอยากจะเลี้ยงหลาน

เพศชาย เจนวาย 
แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร 
พนักงานเอกชน 
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ในการสนทนากลุ่ม สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กหรือเนอสเซอร์รี่ได้รับการกล่าว

ถึงค่อนข้างน้อย โดยมากมักจะพูดถึงวิธีการอื่นในการช่วยดูแลบุตรก่อนที่

บตุรจะถงึวัยเรยีน ประเดน็ส�าคญัทีท่�าให้ผูเ้ข้าร่วมสนทนาไม่พดูถึงสถานรบั

เลี้ยงเด็กมากนัก เป็นเพราะยังคงมีทางเลือกอื่นที่คิดว่าดีกว่า เช่น การฝาก

ไว้ให้กบัปูย่่าตายายเลีย้ง โดยมากความไว้ใจในสถานรบัเลีย้งเดก็ยงัมไีม่มาก 

ไม่เหมือนการให้ญาติพี่น้องช่วยดูแล ประกอบกับลึกๆ ที่พ่อแม่มีความรู้สึก

ผิดในการส่งเด็กท่ียังเล็กอยู่ไปยังสถานรับเลี้ยงเด็ก ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

แนวทางการให้สถานรบัเลีย้งเดก็เป็นผูดู้แลบุตรยังไม่ใช่แนวทางท่ีแพร่หลาย

นักในประเทศไทย 

จะส่งลูกไปสถานเลี้ยงเด็กทั้งที 
ลูกควรต้องได้ประโยชน์
ในเชิงพัฒนาการด้วย

ศูนย์ดูแลเด็กช่วยได้ 

แต่ยังไม่ใช่ทางเลือกแรกของพ่อแม่  



12885

ในกรณีที่ทั้งพ่อแม่ต้องท�างานทั้งคู่ และไม่สามารถให้ปู่ย่าตายายช่วยได้  

จึงจะเอ่ยถึงแนวทางสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก แต่การให้ลูกไปสถานเลี้ยงเด็ก 

ก่อให้เกิดข้อกังวลค่อนข้างมากส�าหรับผู้ปกครอง คุณแม่เจนวายท่านหน่ึง

ที่ให้ลูกไปสถานเล้ียงเด็กเล่าว่าใช้เวลาในการเลือกสถานเลี้ยงเด็กนานมาก 

ไปดูหลายที่มาก โดยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด การเอาใจ

ใส่ของคนเล้ียง และการดูแลท่ีทั่วถึง แต่นอกเหนือจากปัจจัยข้ันพื้นฐาน 

เหล่านี้ที่ผู้ปกครองคาดหวังจากสถานเลี้ยงเด็ก คุณแม่ท่านนี้ยังคาดหวังว่า 

จะส่งลกูไปสถานเลีย้งเด็กทัง้ที ควรทีจ่ะมากกว่าการดแูลลกูเพยีงอย่างเดยีว 

แต่ลูกต้องได้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยด้วย 

เพราะนี่เป็นข้อได้เปรียบที่ส�าคัญที่สุดของสถานรับเลี้ยงเด็กหากเปรียบ

เทียบกับการให้ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยง สถานรับเลี้ยงเด็กจึงจ�าเป็นต้องมี

กิจกรรมหลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของบุตรด้วย ดังนั้นสิ่งที่ 

ผู้ปกครองคาดหวังจากการส่งลูกไปสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นมากกว่าเพียง

ต้องการตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระ แต่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการ 

ของบุตร 

อย่างลูกเราส่งไปโรงเรียน
ตั้งแต่ขวบ 3 เดือน 
ถึงแม้ว่าอาม่าช่วยดูเยอะ 
แต่เค้าก็แบบว่าดูแลตามสไตล์เค้า 
บางทีก็จะทิ้งๆ ปล่อยไว้ตรงนั้น 
ให้ดูทีวีทั้งวัน

เพศหญิง เจนวาย 
แต่งงานแล้วและมีบุตร 1 คน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

การจะหาสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่พ่อแม่จะไว้ใจได้ และมีกิจกรรมที่ส่งเสริม

พัฒนาการที่เหมาะสม ในมุมมองของผู้เข้าร่วมสนทนาท่ีมีบุตรแล้ว จะมี

ราคาค่อนข้างแพง จึงยังไม่ใช่ทางเลือกที่ดึงดูดใจส�าหรับผู้ปกครอง
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จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการทั้ง

สิ้น 4 แห่ง ประกอบด้วยสถานประกอบการขนาดใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลาง 

1 แห่ง และขนาดเล็ก 1 แห่ง แต่ละแห่งมีมุมมองที่แตกต่างกันไปในเรื่อง

การส่งเสริมสมดุลชีวิตให้กับพนักงาน ซึ่งโดยมากขึ้นอยู่กับขนาด ลักษณะ

ธุรกิจ ลักษณะของพนักงาน และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

การส่งเสริมสมดุลชีวิตจากมุมมองธุรกิจ

3.4
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3.4.1

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทัง้ 4 แห่ง พบว่าขนาด

ของสถานประกอบการส่งผลต่อความสามารถในการ

จัดการสมดุลชีวิตให้กับพนักงาน สถานประกอบการ

ขนาดใหญ่มีทรัพยากรมากกว่า และสามารถมีความ

ยืดหยุ ่นมากกว่าในการส่งเสริมสมดุลชีวิตให้กับ

พนักงาน ส�าหรับสถานประกอบการขนาดกลาง อาจ

จะมีสวัสดิการเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้เพิ่มต้นทุนให้กับ

ธรุกจิมากนัก เช่น การให้สมาชกิฟิตเนส หรอืการให้ลง

เรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ในขณะที่สถานประกอบการ

ขนาดเล็ก จะมีสวัสดิการให้กับพนักงานตามเท่าท่ี

กฎหมายก�าหนด โดยไม่มีศักยภาพพอที่จะเพิ่มเติม

สวัสดิการส่วนอื่น แต่มีการดูแลพนักงานแบบไม่เป็น

ทางการ เช่น การน�ากระเช้าไปเยี่ยมเยีอนกรณี

พนักงานที่สนิทคลอดลูก เป็นต้น

ขนาดของสถานประกอบการ

ส่งผลต่อความสามารถ

ในการส่งเสริมสมดุลชีวิต

ส�าหรบัสถานประกอบการขนาดใหญ่ ความยดืหยุน่ใน

การจัดสรรสมดุลในชีวิตให้กับพนักงานมีมากกว่า จึง

สามารถส่งเสริมความสมดุลได้หลากหลายรูปแบบ

มากกว่าสถานประกอบการท่ีมีขนาดเล็กกว่า เช่น 

สถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีได้ไปสมัภาษณ์แห่งหนึง่ 

มีนโยบายโยกย้ายพนักงานให้ได้ท�างานในภูมิล�าเนา

หากพนกังานต้องการ เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานไม่จ�าเป็น

ต้องมาท�างานในกรุงเทพฯ ซึ่งสถานประกอบการแห่ง

นีม้ศีกัยภาพทีจ่ะท�าเช่นนีไ้ด้เนือ่งจากมสีาขาบรกิารทัว่

ประเทศ
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3.4.2

ลักษณะของธุรกิจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความ

สามารถในการส่งเสรมิสมดุลชวีติให้กับพนกังาน สถาน

ประกอบการแห่งหนึ่งที่ได้ไปสัมภาษณ์ มีลักษณะทาง

ธรุกจิคล้ายกบัธรุกจิค้าปลกี (retail business) คอืเปิด

ท�าการทกุวนั มีพนักงานในส�านักงานและพนักงานภาค

ปฏบิติัประจ�าสาขา และตามสาขาต่างๆ มเีวลาเปิดปิด

ตามห้างสรรพสินค้า จากมุมมองของผู้ประกอบการที่

ได้สมัภาษณ์มองว่าเป็นเรือ่งยากทีจ่ะจัดการเรือ่งสมดุล

ชีวิตให้พนักงาน เนื่องจากรูปแบบการส่งเสริมสมดุล

ชวีติถกูจ�ากดัด้วยลกัษณะของธรุกิจทีต้่องบรกิารลกูค้า

เป็นหลัก ไม่สามารถที่จะจัดการเวลาท�างานได้ตามใจ

ชอบ ส่วนพนักงานในส�านักงานจ�าเป็นต้องมีเวลาการ

ท�างานค่อนข้างตายตวั เนือ่งจากเป็นธรุกจิทีต้่องมีการ

ติดต่อลูกค้าตลอดเวลา จึงไม่สามารถท่ีจะมีความ

ยืดหยุ่นในเวลาท�างานได้

งานแต่ละประเภทมีความยากง่ายต่างกัน 

ในการส่งเสริมสมดุลชีวิต

สถานประกอบการอีกแห่งที่มีลักษณะธุรกิจที่ต้อง

บรกิารลกูค้าตามห้างสรรพสนิค้า พยายามทีจ่ะชดเชย

ให้กบัพนกังานท่ีต้องท�างานในวนัเสาร์อาทิตย์ ด้วยการ

ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ในขณะทีส่ถานประกอบทีม่ลีกัษณะงานเป็นการผลติ/

ปฏบิตักิาร (มสีองแห่ง) ผูบ้รหิารไม่เหน็ว่าลกัษณะธรุกจิ

ของตนเอื้อต่อการส่งเสริมสมดุลชีวิตให้กับพนักงาน 

เนื่องจากลักษณะงานที่เป็นฝ่ายผลิตหรือฝ่ายปฏิบัติ

การจ�าเป็นต้องท�างานเป็นกะ จงึไม่สามารถจะส่งเสรมิ

ความยืดหยุ่นในการท�างานให้กับพนักงานได้

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสถานประกอบการท่ีได้ไป

สัมภาษณ์ที่ธุรกิจเป็นลักษณะการผลิต/ปฏิบัติการ ได้

พยายามส่งเสริมเวลาการท�างานที่ยืดหยุ ่น และ

สามารถท�างานที่บ้านได้ หากงานนั้นไม่ได้มีความ

จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์/เครื่องจักร หรือไม่ได้มีความ

จ�าเป็นต้องติดต่อลูกค้า เช่น งานต�าแหน่งเกี่ยวกับการ

วางแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
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3.4.3

จากข้อมลู พบว่า สถานประกอบการทีม่คีวามต้องการ

ทีจ่ะรักษาพนักงานให้อยูกั่บองค์กร จะมแีรงขบัเคลือ่น

จากภายใน ในการส่งเสริมสมดุลชีวิตให้กับพนักงาน 

ความต้องการในการรักษาพนักงานข้ึนอยู ่กับว ่า

พนักงานเป็นแรงงานมีฝีมือหรือไม่ และสามารถหา

พนักงานเพื่อทดแทนได้ยากง่ายเพียงใด

สถานประกอบการขนาดเล็ก 

พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานสายการผลิต สถาน

ประกอบการแห่งนี้จึงไม่ได้เห็นความจ�าเป็นในการ

รักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัท เนื่องจากพนักงานกลุ่ม

นี้เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ต้นทุนในการหาพนักงานใหม่มา

ทดแทนค่อนข้างต�่า จึงไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการส่ง

เสริมสมดุลชีวิตให้กับพนักงานเท่าที่ควร 

หากองค์กรเห็นคุณค่าพนักงาน 

จะพยายามส่งเสริมให้มีสมดุลชีวิต

สถานประกอบการขนาดใหญ ่

ทั้งสองแห่งเห็นความจ�าเป็นในการต้องรักษาพนักงาน

ให้อยู ่กับองค์กร การหาคนมาทดแทนหากคนเก่า 

ลาออกเป็นไปได้ยาก เนือ่งจากงานจ�าเป็นต้องใช้ทักษะ

และความรูค้วามสามารถเฉพาะทาง จงึจ�าเป็นต้องเสยี

ท้ังเวลาและทรัพยากรในการอบรมคนใหม่ให้สามารถ

ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ การหาคนใหม่มาทดแทน

คนในต�าแหน่งเดมิจงึเป็นกระบวนการทีไ่ม่คุม้ค่า ดงันัน้ 

สถานประกอบการทั้งสองนี้จึงมีแรงจูงใจที่จะต้อง

รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด

จากการส�ารวจของทั้งสองสถานประกอบการขนาด

ใหญ่ พบว่าพนักงานของทั้งสององค์กรให้ความส�าคัญ

กับเรื่องความมีสมดุลชีวิตเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะ

พนกังานทีม่ช่ีวงอายเุจนวาย ซึง่เป็นพนกังานส่วนใหญ่

ขององค์กร ท่ีผู้บริหารเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มท่ีให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ ดังนั้นองค์กรทั้งสอง

แห่งนี้จึงมีแรงขับเคลื่อนจากภายในองค์กรเองท่ีจะส่ง

เสริมสมดุลชีวิตให้กับพนักงาน
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3.4.4

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีความส�าคัญที่สุดต่อการส่ง

เสริมสมดุลชีวิตให้กับพนักงาน องค์กรขนาดใหญ่แห่ง

หนึ่งที่ได้สัมภาษณ์ ระบุว่าองค์กรให้ความส�าคัญกับ

สมดุลชีวิตมาก เน่ืองจากเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

โดยมีการระบุเร่ืองสมดุลชีวิตอยู่ในวิสัยทัศน์และแผน

ยทุธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงสโลแกนขององค์กรด้วย 

เนือ่งจากผูบ้รหิารมองพนักงานเป็นทรพัย์สนิทีม่ค่ีาของ

องค์กร การมีนโยบายและสวัสดิการต่างๆ ที่ส่งเสริม

สมดลุชวิีต จะเป็นสิง่ทีก่ระตุ้นให้พนกังานมคีวามทุม่เท

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสำาคัญอย่างยิ่ง

กับงาน จึงพยายามจัดสวัสดิการให้ตรงตามความ

ต้องการของพนักงาน อย่างไรก็ตาม ในการก�าหนด

นโยบายหรือสวัสดิการต่างๆนั้น องค์กรนี้กล่าวว่า 

ต้องค�านึงถึงความพอดี งบประมาณ และสภาพ

เศรษฐกิจด้วย

องค์กรขนาดใหญ่แห่งนี ้มมีมุมองเรือ่งก�าไรเป็นสิง่ท่ีข้ึน

ลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นสิ่งท่ีเอาแน่เอานอน

ไม่ได้ แต่สิง่ทีจ่ะอยูกั่บองค์กรและจะเป็นพลงัขบัเคลือ่น

บริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง 

ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับสมดุลชีวิตมาก 

จึงระบุไว้ในวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

ผลก็คือ พนักงานที่นี่มีความพอใจ

ในสมดุลชีวิตค่อนข้างมาก
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องค์กรได้อย่างย่ังยืนที่สุด คือ พนักงานขององค์กร  

ดังนั้น ผู้บริหารจึงมองการให้สวัสดิการต่างๆ เป็นการ

ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ มากกว่าเป็นต้นทุนของ

องค์กร

องค์กรขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์ ผู้บริหาร

ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับสมดุลชีวิตเท่ากับองค์กรขนาด

ใหญ่แห่งแรก การจดัสวสัดกิารต่างๆ ขององค์กรนีเ้ป็น

ไปเพื่อการรักษาพนักงานเป็นหลักเพราะเป็นส่ิงท่ี

พนักงานเรียกร้อง ผู้บริหารขององค์กรนี้กล่าวว่า บาง

คร้ังพนักงานมีความคาดหวังมากจนเกินไปในเรื่อง

เกี่ยวกับสมดุลชีวิต โดยไม่ค�านึงถึงความเป็นไปได้จาก

มุมมองขององค์กร 

เป็นที่น่าสนใจว่าสององค์กรขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงนี้ มี

สวสัดกิารและนโยบายทีส่่งเสริมสมดุลชวีติไม่ได้ต่างกนั

มาก แต่องค์กรทีผู่้บริหารให้ความส�าคญักับสมดุลชีวติ

มากกว่า ได ้รับการประเมินเรื่องสมดุลชีวิตจาก

พนักงานด้วยคะแนนที่สูงกว่ามาก จึงคาดว่าวิสัยทัศน์

ของผู้บริหาร ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีบทบาท

ส�าคัญต่อการมีสมดุลชีวิตของพนักงาน 

ส�าหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก ผู้บริหารมองถึง

การท�าก�าไรในแต่ละเดอืนเป็นส�าคัญ การให้สวัสดิการ

เป็นไปตามประกันสังคม และมองว่าสวัสดิการที่

พนักงานได้รับจากประกันสังคมมีความเพียงพอแล้ว 

การเพิม่สวสัดกิารต่างๆ หรอืนโยบายเพือ่ส่งเสรมิสมดลุ

ชีวิต เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นภาระขององค์กร ส่วน

นโยบายที่เอื้อให้พนักงานมีชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพ

นั้น ผู้บริหารของสถานประกอบการขนาดเล็กแห่งนี้

มองว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงาน  

ผู้ประกอบการไม่ควรเข้ามาเก่ียวข้องหรือต้องมาแบก

รับภาระที่จะเกิดขึ้น 
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3.4.5

สถานประกอบการขนาดใหญ่ทัง้สองแห่งมองคล้ายกัน

ว่า บทบาทของรัฐในการช่วยส่งเสริมสมดุลชีวิตให้กับ

พนักงานของตนได้คือการแก้ปัญหาในระดับมหภาค 

เช่น เร่ืองรถติด และคุณภาพการศึกษา เพียงสอง

ประเด็นน้ีจะช่วยให้พนักงานมีเวลามากข้ึนที่จะได้ 

อยู่กับครอบครัว

สถานประกอบการขนาดกลางไม่เห็นความส�าคัญของ

บทบาทของรัฐมากนักในการช่วยส่งเสริมสมดุลชีวิต 

เพราะสังคมไทยเน้นการสนับสนุนจากครอบครัวใน 

การเลีย้งดบุูตรมากกว่า ประกอบกบัค่านยิมปัจจบุนั ที่

คนนิยมอยู่คนเดียว เป็นโสด และเลือกที่จะไม่มีบุตร 

มากขึ้น

รัฐจะช่วยส่งเสริมสมดุลได้อย่างไร?

สถานประกอบการขนาดเลก็มองว่า ความสมัพนัธ์หลกั

ท่ีตนมกีบัรฐัคอืผ่านกลไกภาษ ีดังนัน้หากรฐัต้องการส่ง

เสรมิการสร้างครอบครวัและการมบีตุรอย่างมคีณุภาพ

ผ่านการสร้างสมดุลชีวิต อาจต้องให้แรงจูงใจต่อสถาน

ประกอบการในรูปแบบของการลดหย่อนภาษี เนื่อง 

จากสถานประกอบการขนาดเล็กต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้

ผลก�าไรในแต่ละเดือน หากไม่มีการสนับสนุนจากภาค

รฐักไ็ม่สามารถจดัสรรสวสัดกิารเพิม่เตมิให้ได้ เนือ่งจาก

ทุกอย่างเป็นต้นทุนต่อสถานประกอบการ
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สรุป 
ปัจจัยที่ท�าให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจแต่งงาน

และมีบุตรมีความสลับซับซ้อนและ 

มีความแตกต่างกัน ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง 

เจเนอเรชัน และลักษณะของงาน  

ดัง Ecological Model นี้

รูป 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างครอบครัว

4
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รูป 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างครอบครัว
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการสร้างครอบครัว

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างครอบครัวจะแยกวิเคราะห์

ตามระดับ จากระดับมหภาค ระดับสังคม ระดับที่

ท�างาน และระดับปัจเจกบุคคล ในแต่ละระดับของ

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจสร้างครอบครัวนั้น 

สามารถแยกเพิ่มเติมได้เป็นปัจจัยเก้ือหนุนท่ีท�าให้ 

อยากมบีตุร และปัจจยักีดขวางท่ีท�าให้อยากมบีตุรน้อยลง 

โดยในทุกระดับของการวิเคราะห์พบว่า ในปัจจุบันมี

ปัจจัยกีดขวางเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีปัจจัยเกื้อหนุน

น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยกีดขวาง

4.1
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ปัจจัยด้านมหภาค

ปัจจัยด้านมหภาคที่มีผลต่อการสร้างครอบครัวที่มี

คุณภาพในสังคมไทยจากการสนทนากลุ ่มพบว่า

บทบาทชายหญงิเป็นตวัก�าหนดทีส่�าคญั โดยผูห้ญงิถกู

ก�าหนดบทบาทให้ท�าหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกและมี

บทบาทในงานบ้านมากกว่าผูช้าย ส่วนผูช้ายถกูก�าหนด

บทบาทให้เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว จากบทบาทที่

ก�าหนดไว้แตกต่างกันน้ี ท�าให้ปัจจัยที่ต้องการสร้าง

ครอบครัวและความต้องการมลีกูของชายหญิงแตกต่าง

กนัไปด้วย บทสนทนาจากหลากหลายกลุม่ หลากหลาย

อาชีพสะท้อนภาพบทบาทของหญิงชายในสงัคมไทยได้

อย่างชดัเจน โดยปัจจยัส�าคญัต่อการตดัสนิใจมลีกูของ

หญิงชายจะแตกต่างกันตามความคาดหวังในบทบาท

ของแต่ละเพศ โดยผู้ชายจะค�านึงถึงด้านค่าใช้จ่ายเป็น

หลัก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด แต่ส�าหรับผู้หญิงแล้ว เรื่อง

เวลาเป็นปัจจยัส�าคัญทีส่ดุ เพราะบทบาทของผูห้ญิงคอื

ท�าหน้าที่เลี้ยงดูลูกและหน้าที่ในการท�างานบ้าน หาก

ไม่สามารถจัดสรรเวลานอกเหนือจากอาชีพการงาน

แล้ว การตดัสนิใจแต่งงานหรอืมลีกูจะน้อยลง ถึงแม้คน

รุน่ใหม่จะคาดหวงัให้ผูช้ายมบีทบาทในการท�างานบ้าน

และเลี้ยงดูลูกมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้หญิงยัง

คงเป็นหลักของครอบครัวอยู่เช่นเดิม ในขณะเดียวกัน

ผู้หญิงท�างานนอกบ้านด้วย จึงท�าให้ปัจจัยเรื่องเวลา

เป็นความส�าคัญอันดับต้นๆ ของผู้หญิง กลุ่มที่พบว่า

ผูช้ายช่วยในเรือ่งงานบ้านและการเลีย้งลกูมากทีส่ดุ คอื

กลุม่ทีม่อีาชพีค้าขายหรอืมธีรุกจิส่วนตวั ทีท่ัง้สามแีละ

ภรรยาท�าร่วมกัน

ปัจจัยระดับมหภาคอื่นๆ อาจนับได้ว่าเป็นปัจจัยเกื้อ

หนุน หรือปัจจัยกีดขวางการตั้งครอบครัว เช่น การมี

งานท�าที่จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานของ

ผู้หญิง และอาชีพการงานของผู้ชาย และการคมนาคม

ท่ีมีผลต่อระยะเวลาในการเดินทางไปท�างานท่ีมีผลต่อ

เวลาที่จะสูญเสียไปต่อวัน เป็นต้น 
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อิทธิพลของเพื่อนและญาติสนิทก็มีส่วนต่อการตัดสิน

ใจแต่งงานหรือมีลูก โดยคนเหล่านี้มีบทบาทในด้าน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการสนทนากลุ่ม เพื่อน

จะถูกกล่าวถึงเสมอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหน การต้องการ

มเีวลาสงัสรรค์กบัเพือ่น หรอืจากประสบการณ์ท่ีเพือ่น

แต่งงานแล้วเล่าสู่กันฟัง มีผลต่อการตัดสินใจ หาก

เพื่อนโดยมากยังไม่แต่งงาน หรือประสบการณ์ของ

เพ่ือนที่แต่งงานมีลูกต้องมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น มี

เวลาให้ตัวเองและเพื่อนฝูงน้อยลง ความต้องการที่จะ

แต่งงานหรือมีลูกก็จะน้อยลงไปด้วย ในขณะเดียวกัน 

ถ้าเห็นเพือ่นแต่งงานมคีรอบครวัอบอุน่มคีวามสขุ ก็ส่ง

ผลต่อความต้องการมีครอบครัวเช่นกัน โดยเฉพาะใน

กลุ่มผู้ชาย อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของเพื่อนอาจไม่ใช่

ปัจจยัส�าคญัทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัปัจจยัอืน่ๆ แต่เป็นแหล่ง

อ้างอิงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น 

ปัจจัยด้านสังคม 

ค่านิยมของเจนเอกซ์และเจนวายเรื่องการสร้างครอบ 

ครัวแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ โดยคนเจนเอกซ์และ 

เจนวายที่ยังไม่ได้แต่งงานให้ความส�าคัญกับการสร้าง

เนื้อสร้างตัวมากกว่าการสร้างครอบครัว รวมท้ัง

ต้องการมีบ้าน มีรถ และได้ท่องเที่ยว ประกอบกับค่า

นิยมเร่ืองการมลีกูไว้พึง่พงิยามชรากเ็ปลีย่นไป โดยหวงั

ทีจ่ะพ่ึงตนเองมากกว่าพึง่ลกูหลาน ดงันัน้ การแต่งงาน

และการมีลูกจึงไม่ใช่เป้าหมายส�าคัญในชีวิต เพราะ

ท�าให้มีรายจ่ายมากขึ้น และมีเวลาส�าหรับตัวเองน้อย

ลง ส�าหรบัผู้หญงิ การมลีกูส่งผลต่อการใช้เวลาส�าหรบั

เป้าหมายอื่นๆ ในชีวิตมากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด 

นอกจากน้ี ค่านิยมการเลีย้งลกูให้เป็นเลศิเป็นสิง่ทีเ่หน็

ชดัจากการสนทนากลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ผูห้ญงิทีย่งัไม่มี

ลูก จะมีความกังวลเป็นพิเศษ ด้วยความคิดที่ว่าการมี

ลกูในสมยัปัจจุบนัจ�าเป็นต้องทุม่ทัง้ตัว ไม่เช่นนัน้ลกูจะ

ไม่สามารถแข่งขันกับผู ้อ่ืนและจะตกอยู ่ในสถานะ

ล�าบากในสังคมได้ 

ในด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจสร้างครอบครัวโดยเฉพาะการตัดสินใจมีบุตร 

เพราะปูย่่าตายายยังคงมส่ีวนส�าคัญในการช่วยแบ่งเบา

ภาระของการเลี้ยงดูลูกได้อย่างมาก การมีความ

สมัพนัธ์ทีด่ ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกัน กม็ผีลต่อการตดัสนิใจ

มีลูกได้มากขึ้น 
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ปัจจัยด้านที่ทำางาน

ส�าหรับคนในวัยท�างาน ปัจจัยด้านที่ท�างานมีอิทธิพล

สูงสุดในการตัดสินใจสร้างครอบครัวของทั้งหญิงและ

ชาย โดยมองการท�างานเป็นความท้าทายที่ต้องการ

ประสบความส�าเร็จ ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัว หาก

ลักษณะงานต้องการเวลาให้ทุม่เทเพือ่ให้ประสบความ

ส�าเร็จ หญิงชายรุ ่นใหม่จะให้ความส�าคัญกับงาน

มากกว่า นอกจากนี้ ส�าหรับคนที่ท�างานในองค์กรรัฐ

หรือเอกชนก็ตาม หากวัฒนธรรมองค์กรที่มองคน

ท�างานที่กลับบ้านตามเวลาเลิกงานว่าไม่ทุ่มเท ท�าให้

บคุลากรต้องแสดงภาพความทุม่เทให้เป็นทีย่อมรับเช่น

กัน ดังนั้น ปัจจัยส�าคัญที่สุดในการที่จะให้คนรุ่นใหม่

สร้างครอบครัวคือปัจจัยในที่ท�างาน การมีปัจจัยเก้ือ

หนุนในที่ท�างานให้เกิดความสมดุลระหว่างงานกับ

ครอบครัวจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด

ปัจจัยด้านบุคคล

ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการสร้างครอบครวั

ก็แตกต่างตามปัจเจกบุคคล ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต ค่านิยม 

ระดบัฐานะทางเศรษฐกจิ การศกึษา ผลการศกึษาชีใ้ห้

เห็นว่า คนในทกุระดบัเศรษฐกจิมองว่าการมลีกูมค่ีาใช้

จ่ายสงู โดยคนทีม่ฐีานะปานกลางถงึด ีจะมคีวามกังวล

เรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นหลัก ในขณะที่คนที่

เศรษฐฐานะต�า่ จะมคีวามกงัวลเรือ่งค่าใช้จ่ายด้านการ

มีบ้านอาศัยท่ีมั่นคง การมีรถเพ่ืออ�านวยความสะดวก

ให้ลูก และการซื้อของเล่นให้ลูกตามโอกาสเป็นหลัก  

ดังนั้น นโยบายจึงมีผลต่อคนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
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การวิเคราะห์นโยบาย

ที่มีผลต่อการสร้างความสมดุลในชีวิต

นโยบายการสร้างสมดุลชีวิต

ปัจจุบันการสร้างความสมดุลในชีวิตได้รับความส�าคัญ

มากข้ึนในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีอัตรา

การเกิดต�า่ สดัส่วนผูส้งูอายสูุงข้ึน และนโยบายส่งเสรมิ

บทบาทของครอบครวัในการดแูลผูส้งูอายกุเ็พ่ิมข้ึนเพือ่

ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศและลด

ความแออัดของสถานบริการ ดังนั้น บทบาทของ

ครอบครัวจึงมีความส�าคัญมากขึ้นอย่างมาก ประกอบ

กับลักษณะของครัวเรือนเปลี่ยนไป กล่าวคือ ผู้หญิงมี

บทบาทในก�าลังแรงงานสูงขึ้น การอยู่เป็นครอบครัว

ขยายลดลง และมีพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ดังนั้นเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและ

โครงสร้างครอบครัว จึงควรมีนโยบายระดับประเทศที่

มุง่เน้นให้บคุลากรสามารถท�างานได้อย่างมคีวามสมดลุ

ในชวีติ ขณะเดยีวกนัให้หน่วยงานต่างๆ สามารถด�าเนนิ

งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากงานวิจัยนี้เก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพจากกลุ่มประชากรเจนเอกซ์และเจนวาย 

ข้อเสนอท่ีได้เป็นมุมมองจากด้านความต้องการ ข้อ

เสนอเชิงนโยบายจึงวิเคราะห์เทียบกับนโยบายของ

ประเทศ

4.2
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นโยบายลาคลอดโดยได้รับค่าจ้าง เพื่อให้คนเป็นแม่

สามารถรกัษาหน้าทีก่ารงานของตนไว้ได้ ไม่จ�าเป็นต้อง

เลือกระหว่างความก้าวหน้าในงานและครอบครัว 

ปัจจบุนัน้ีประเทศไทยมนีโยบายให้ลาคลอดได้ 3 เดอืน

โดยได้รบัเงนิเดอืน และสามารถขยายได้ถงึ 6 เดือนโดย

ไม่รบัเงนิเดอืน หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศพฒันาแล้ว 

เช่น อังกฤษ หญิงตั้งครรภ์จะได้รับการปกป้องภายใต้

กฎหมาย (Management of Health and Safety at 

Work Regulations, 1999; Employment Rights 

Act, 1996 and Sex Discrimination Act, 1975) 

ระยะเวลาการลาคลอดของประเทศอังกฤษจะอยูท่ี ่26 

สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน) โดยได้รบัค่าจ้าง และขยาย

ได้ถึง 52 สัปดาห์ (ประมาณ 1 ปี) โดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

และในปี 2007 ระยะเวลาลาคลอดโดยได้รับค่าจ้าง

ขยายจาก 6 เดือนเป็น 9 เดือน (The Work and 

Families Act, April 2007) บรษิทัขนาดเลก็และขนาด

กลางสามารถเบกิเงินเดือนทีจ่่ายให้ช่วงลาคลอดได้จาก

เงินประกันสังคมที่บริษัทจ่ายเข้ากองทุนคืนได้ 100% 

ในขณะทีบ่รษิทัอืน่ๆ สามารถเบกิได้ 92% เพือ่จงูใจให้

บรษิทัต่างๆด�าเนินงานตามนโยบายและลดภาระค่าใช้

จ่ายของบริษัทขนาดเล็ก 

ตามอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศก�าหนด

วันลาคลอดไว้อย่างน้อย 14 สัปดาห์ โดยประเทศไทย

เป็น 1 ใน 60 ประเทศที่ให้ลาคลอดได้ 12-13 สัปดาห์ 

ซ่ึงน้อยกว่าอนุสัญญาก�าหนดไว้ ประเทศไทยจึงควร

เพิ่มวันลาคลอดให้ยาวนานข้ึนและสอดคล้องกับ

อนุสัญญาท่ีไทยให้สัตยาบันไว้แล้ว โดยประเทศไทย

ปัจจุบันลูกจ้างสามารถได้รับค่าจ้างจากประกันสังคม

ได้ ส�าหรบัผู้ประกนัตนหญงิมสีทิธิรบัเงนิสงเคราะห์การ

หยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 

50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน หากจะปรับ

นโยบายในส่วนนี ้น่าท่ีจะให้จ�านวนวนัลาคลอดไม่น้อย

กว่าอนุสัญญาท่ีไทยให้สัตยาบันไว้ คืออย่างน้อย 14 

สปัดาห์ โดยได้รบัค่าจ้าง และควรพจิารณาเพิม่สดัส่วน

ค่าตอบแทนให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่ร้อยละ 50 ของ 

ค่าจ้างเฉลีย่ แต่คงต้องด�าเนนิงานแบบค่อยเป็นค่อยไป 

โดยศึกษาถึงผลกระทบทางด้านการเงินและบุคลากร

ของหน่วยงาน

1

การลาคลอด  

(Maternity Leave) 
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 ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้ข้าราชการ

สามารถลาไปช่วยเหลอืภรรยาหลงัคลอดได้ 15 วนั โดย

รับเงินเดือน โดยต้องลาภายใน 30 วันหลังคลอด แต่

ถ้าลาหลังจาก 30 วันแล้วจะไม่ได้รับเงินเดือน เว้นแต่

ผูบ้งัคับบญัชาระดบัอธบิดหีรอืเทยีบเท่าเหน็สมควรให้

จ่ายเงินเดือน ส่วนลูกจ้างบริษัทเอกชนน้ัน กระทรวง

แรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงานขอความร่วม

มือสถานประกอบกิจการอนุญาตให้ลูกจ้างลาไปช่วย

เหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร (ประกาศกระทรวงแรงงาน 

วันที่ 17 ธันวาคม 2555) โดยประกาศนี้เป็นเพียงการ

ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการใช้ดุลพินิจ

ก�าหนดวันลาตามความเหมาะสมได้ 

ส�าหรับประเทศไทยยังไม่มีนโยบายการให้ลาเพ่ือดูแล

บุตร ตามกฎหมายประเทศอังกฤษ พ่อแม่สามารถลา

เพื่อดูแลบุตรได้ไม่เกิน 13 สัปดาห์ จนกระทั่งบุตรอายุ 

5 ขวบ (ลาได้ส�าหรับบุตรแต่ละคน) และ 18 สัปดาห์

จนถึงอายุ 18 ปี ส�าหรับลูกพิการ โดยลาได้ไม่เกิน 4 

สัปดาห์ต่อปี การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะไม่ได้รับค่าจ้าง 

โดยการลาเพื่อดูแลบุตรนี้สามารถใช้ในกรณีลูกไม่

สบายต้องอยูด่แูล หรอืมกีจิกรรมทีโ่รงเรยีนทีผู่ป้กครอง

ต้องเข้าร่วม เป็นต้น

2 3

การลาของพ่อเพื่อดูแลลูกหลังคลอด 

(Paternity Leave)
การลาเพื่อดูแลบุตร 

(Parental Leave)
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การท�างานแบบยืดหยุ ่นเวลาเป็นแนวทางที่หลาย

ประเทศใช้เพือ่ให้สามารถปรบัได้ตามแต่ละบคุคล โดย

รูปแบบการท�างานแบบยืดหยุ่นเวลามีหลายรูปแบบ 

เช่น ส�าหรับประเทศอังกฤษ ลูกจ้างมีสิทธิที่จะขอ

ท�างานแบบยืดหยุ ่นเวลาได้ตามกฎหมาย (The 

Employment Act 2002) โดยพ่อแม่ที่มีลูกอายุต�่า

กว่า 6 ขวบ หรือ ต�่ากว่า 18 ปีส�าหรับลูกพิการ มีสิทธิ

ขอท�างานแบบยืดเหยุ่นเวลาได้ โดยรูปแบบของการ

ท�างานแบบยดืหยุน่ควรจะมรีปูแบบทีห่ลากหลาย เพือ่

ให้ตรงกับความเหมาะสมของลักษณะงาน ตัวอย่าง

แนวทางในการส่งเสริมการท�างานที่ยืดหยุ่น มีดังนี้

• ท�างานพาร์ทไทม์ ซึ่งลูกจ้างสามารถเลือกว่าจะ

ท�างานบางเวลาในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์ 

หรือแต่ละเดือนได้

• ท�างานโดยให้เวลาเข้าออกยืดหยุ่น (flexi-time) 

โดยส่วนใหญ่จะหมายถงึเวลาเริม่งานและเลกิงาน

ทีลู่กจ้างสามารถเลอืกได้โดยจ�านวนชัว่โมงท�างาน

เท่าเดิม แต่บางรูปแบบอาจจะเป็นการตกลงกับ

นายจ้างในการก�าหนดจ�านวนชัว่โมงท�างานในช่วง

เวลาเร่งด่วนของงาน ส่วนเวลาที่เหลือต่อสัปดาห์

สามารถท�างานแบบยืดหยุ่นเวลาเข้าออกได้ การ

ท�างานในลกัษณะน้ี เป็นการตกลงระหว่างนายจ้าง

และลูกจ้างที่เหมาะสมกับลักษณะงานและความ

ต้องการลูกจ้าง

4

สิทธิในการขอทำางานแบบยืดหยุ่นเวลา
• ได้เวลาหยุดทดแทน (Time off in lieu) หมายถึง

ลกูจ้างสามารถขอเวลาหยุดตามช่ัวโมงท�างานท่ีท�า

เกินเวลาได้ หรอืเรียกวา่ ชัว่โมงท�างานออมทรพัย์ 

เปรยีบเสมอืนเวลาท่ีท�านอกเวลางานเป็นการออม

ชั่วโมงท�างานไว้ เพื่อใช้เป็นวันหยุดเพิ่มเติม

• การแบ่งแวลาการท�างานของลกูจ้างมากกว่า 1 คน 

(Job sharing/splitting) เช่น ในงานเดยีวกนัอาจ

จะแบ่งการท�างานเป็นเช้า/บ่าย หรือบางเดือน 

แล้วแต่ละตกลงกัน โดยที่ลูกจ้างที่แบ่งงานกันท�า

นั้น มีต�าแหน่งงานเดียวกันและอัตราจ้างเดียวกัน 

ซึง่รปูแบบการท�างานแบบนีเ้หมาะกบัลกูจ้างทีไ่ม่

สามารถท�างานเต็มเวลาได้ และนายจ้างมีคน

ท�างานได้ต่อเนือ่ง แต่จ�าเป็นต้องมกีารสือ่สารการ

ท�างานและมั่นใจว ่าผู ้ ท่ีแบ ่งงานกันท�านั้นมี

ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน

• ท�างานท่ีบ ้าน หรือท�างานทางไกล การใช ้

เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อหรือสื่อสารระหว่างกัน

ท�าให้การท�างานบางอย่างสามารถท�าท่ีบ้านได้โดย

ไม่กระทบต่อผลผลิตของงาน

• การวางแผนการท�างานเป็นรายปี (Annualised 

working hours) โดยให้มีช่ัวโมงท�างานตาม

ก�าหนดส�าหรับแต่ละปี โดยให้มีความยืดหยุ่นว่า

จะจัดสรรเวลาอย่างไรได้

• การท�างานยาวนานข้ึนต่อวัน (Compressed 

hours) คือเพิ่มจ�านวนชั่วโมงการท�างานในแต่ละ

วันเพื่อให้จ�านวนวันหยุดมากขึ้น เช่น ท�างานเพิ่ม

ขึ้นอีกวันละ 2 ชั่วโมง เพื่อให้มีวันหยุดเพิ่มเป็น  

3 วันเป็นต้น
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งานวิจัยของ Anell และ Hartmann (2007) พบว่า

องค์กรในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกมีนโยบายเรื่อง 

เวลายดืหยุน่น้อยเมือ่เทยีบกบัประเทศในตะวนัตก คอื

มีเพียงร้อยละ 57 เท่านั้นที่มีนโยบายนี้อย่างเป็น

ทางการ และส�าหรบัหน่วยงานทีไ่ม่มนีโยบายนี ้ร้อยละ 

63 ไม่มแีผนทีจ่ะด�าเนนิงานเรือ่งนีใ้นอนาคต ส่วนหนึง่

เป็นเพราะวัฒนธรรมของเอเชียที่มีระบบอาวุโส และ

การต้องมาท�างานในทีท่�างานยงัเป็นค่านิยมขององค์กร

ส่วนใหญ่ในเอเชีย ท�าให้การมีนโยบายเร่ืองน้ีมีน้อย 

ประเทศทีม่มีากทีส่ดุในภูมภิาคน้ีคือญ่ีปุน่ และในหน่วย

งานที่มีนโยบายการท�างานแบบยืดหยุ่น รูปแบบที่ใช้

มากที่สุดคือให้มีเวลาเข้าออกที่ยืดหยุ่น (flexi-time) 

คือร้อยละ 84 ของหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม

ทัง้หมด ในขณะทีร่ปูแบบการท�างานผ่านระบบสือ่สาร

ทางไกลเป็นรูปแบบท่ีใช้รองลงมา ส่วนรูปแบบอื่นๆ 

เช่น การท�างานพาร์ทไทม์ การขยายเวลาลา และการ

ท�างานทีบ้่านมสีดัส่วนเพยีง 1 ใน 3 หรอืน้อยกว่า ส่วน

รูปแบบการแบ่งเวลาระหว่างลูกจ้าง หรือการเพิ่ม

ชั่วโมงท�างานต่อวันไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก ซึ่ง

รปูแบบการท�างานนีก้ไ็ม่เป็นท่ีนยิมในประเทศตะวนัตก

เช่นกัน มีบางองค์กรท่ีมีรูปแบบท่ีเฉพาะองค์กร เช่น

ชั่วโมงอาหารกลางวันที่ยืดหยุ่น การซื้อวันลาหยุด

ประจ�าปี การให้สะสมวนัลาได้เพือ่ลาหยดุยาว หรอืการ

ไม่ต้องมาท�างานวนัธรรมดาหากต้องมาท�างานวนัหยดุ 

เป็นต้น

รูป 4 รูปแบบการบริหารจัดการงานแบบยืดหยุ่นในประเทศเอเชียแปซิฟิค 
(Anell and Hartmann, 2007)
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เหตุผลที่มีการจัดรูปแบบการท�างานยืดหยุ่นจากการ

ส�ารวจของ Anell และ Hartmann ม ี3 ประการใหญ่ๆ 

คอื เพ่ือหลีกเล่ียงรถติด ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ

ในเอเชีย คือร้อยละ 89 รับส่งลูกเด็กเล็ก ร้อยละ 57 

และ เพื่อชดเชยต้องอยู่ดึกเพราะต้องประสานงานกับ

ต่างประเทศซึ่งมีเวลาแตกต่างกัน หรือเหตุผลส่วนตัว

อื่นๆ เช่น ต้องไปหาหมอ หรือไปเรียนเพิ่มวุฒิตอนเย็น 

เป็นต้น 

ส�าหรับประเทศไทย รูปแบบการท�างานแบบยืดหยุ่นมี

ไม่มากนัก ข้อมูลจากการส�ารวจประเทศในเอเชีย

แปซิฟิค 11 ประเทศ พบว่าในประเทศไทยลูกจ้างไม่มี

ความต้องการการท�างานแบบยดืหยุน่เวลามากนัก และ

ไม่ใช่แนวปฏิบัติขององค์กร โดยเหตุผลของการมี 

นโยบายท�างานแบบยืดหยุ่นเวลาส�าหรับองค์กรใน 

ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตก ก็เพื่อดึงดูด

คนเก่งๆ ให้มาท�างาน หรือรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร 

แต่ส�าหรบัประเทศไทยการทีจ่ะดงึดดูและรกัษาคนเก่ง

ให้มาท�างานนั้น ปัจจัยส�าคัญ คือ เงินเดือน ชื่อเสียง

ของบรษิทั และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ๆ เช่นวนัหยดุ 

ประกันสุขภาพ มากกว่าการมีเวลาท�างานที่ยืดหยุ่น 

แต่ในปัจจุบัน หลายองค์กรเริ่มตระหนักเห็นว่า

พนักงานรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเจนวายให้ความส�าคัญกับ

การมีสมดุลชีวิตมากขึ้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ผูบ้รหิารองค์กรในด้านทรพัยากรมนุษย์ ก็พบคล้ายคลงึ

กัน คือองค์กรขนาดใหญ่มีแนวโน้มพิจารณาการให้

สามารถท�างานแบบยืดหยุ่นเพื่อรักษาคนไว้ในองค์กร

มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการ 

คัดเลือกคนใหม่ หรือต้องอบรมคนใหม่ให้ท�างาน แต่

ส�าหรับหน่วยงานขนาดเล็ก หรือประเภทธุรกิจท่ีการ

จ้างงานเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ การต้องรักษาคนไว้ใน

องค์กรจงึไม่มคีวามจ�าเป็นมากนกั และรปูแบบของการ

ยืดหยุ่นท่ีใช้มีเพียงการเลือกเวลาท�างานเข้าและออก

ตามท่ีบริษัทก�าหนด แต่จ�านวนช่ัวโมงท�างานเท่าเดิม 

รูปแบบเดียวเท่านั้น รูปแบบของการยืดหยุ่นอื่นๆ 

เช่น การท�างานทีบ้่าน หรอืการท�างานผ่านสือ่ออนไลน์ 

หรอืการท�างานแบบ compressed hours มน้ีอยมาก 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์กร หรือประเภทของงานยัง

ต้องให้พนักงานมาท�างานที่ท�างาน ให้เห็นหน้ากัน

มากกว่า
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ปัจจยัทีจ่ะส่งผลต่อการตดัสนิใจสร้างครอบครวัมหีลาย

ระดับ ตั้งแต่ระดับมหภาคไปจนกระท่ังระดับบุคคล 

จากข้อมลูการสนทนากลุม่กบัลกูจ้าง การสมัภาษณ์เชงิ

ลกึกบันายจ้าง และจากการวิเคราะห์นโยบายการสร้าง

ความสมดุลในชีวิตข้างต้น พบว่า นอกเหนือจากการ

จัดสภาพแวดล้อมของประเทศให้เหมาะสมต่อการใช้

ชีวิตของครอบครัวไทยแล้ว เช่น การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา การสร้างระบบการคมนาคมในเมืองให้มี

ประสิทธิภาพ การลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ และการ

ส่งเสรมิความปลอดภยัของสงัคมแล้ว นโยบายเพือ่การ

สร้างครอบครวัท่ีมคีณุภาพควรมุง่เน้นไปท่ีนโยบายเพือ่

การแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวท้ังใน

รูปแบบแรงจูงใจด้านภาษี หรือนโยบายทางการเงิน

อื่นๆ หรือการจัดสวัสดิการ (non-financing) เพื่อให้

ครอบครัวตัดสินใจท่ีจะมีบุตรได้มากข้ึน ข้อเสนอเชิง

นโยบายมีดังนี้

4.3
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ขยายวันลาคลอดของแม่

แบบได้รับค่าจ้าง 

(Maternity Leave with Pay) 

ส่งเสริมการลาของพ่อ

เพื่อช่วยภรรยาดูแลลูกหลังคลอด 

(Paternity Leave) 

ขณะน้ีประเทศไทยก�าหนดไว้ที ่90 วนั หรอื 13 สัปดาห์ 

แต่หากต้องการส่งเสริมการมีบุตรควรพิจารณาความ

เป็นไปได้ในการเพิ่มวันลาคลอดของแม่แบบได้รับค่า

จ้าง ในเบื้องต้นควรพิจารณาวันลาคลอดของแม่ให้ได้

ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่

ก�าหนดวันลาคลอดไว้อย่างน้อย 14 สัปดาห์ และหาก

ต้องการสนับสนุนให้แม่ให้นมลูกอย่างเดียว 6 เดือน ก็

ควรขยายวันลาคลอดได้ถึง 6 เดือน ส่วนการได้รับค่า

จ้างนัน้ ขณะนีผู้ป้ระกนัตนหญิงมสีทิธริบัเงินสงเคราะห์

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อย

ละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน หากจะ

ขยายวันลาคลอด การได้รับเงินสงเคราะห์หยุดงานก็

ควรขยายความครอบคลุมด้วยเช่นกัน ทั้งน้ี การเพิ่ม

ระยะเวลาการลาคลอดเท่าไหร่จึงเหมาะสมส�าหรับ

ประเทศไทย จ�าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้เพิ่มเติม 

ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและครอบครัวอย่างไร 

และจะเป็นภาระต่องบประมาณและก�าลังแรงงาน 

ของประเทศมากน้อยเพียงใด

ขณะนี้ข้าราชการสามารถลาได้ 15 วันท�าการเพื่อไป

ช่วยภรรยาดูแลลูกหลังคลอด โดยได้รับเงินเดือนหาก

ลาภายใน 30 วันหลังคลอด และให้สิทธิเฉพาะในกรณี

ที่เป็นภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส�าหรับภาคเอกชน 

ยังคงเป็นไปโดยสมัครใจ การมีนโยบายเพื่อให้พ่อได้มี

ส่วนร่วมในการดูแลลกูเป็นการส่งเสรมิบทบาทของพ่อ

และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว และ

เป็นการเสริมสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคม 

จึงควรสนับสนุนให้ขยายการลาประเภทนี้ในภาค

เอกชนด้วย และไม่ควรจ�ากัดเฉพาะคู ่สมรสท่ีจด

ทะเบียนเท่านั้น เพราะรูปแบบการตั้งครอบครัวใน

ปัจจุบันอาจไม่จ�าเป็นต้องจดทะเบียน  ในเรื่องระยะ

เวลาการลา ควรต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาระยะวันท่ี

เหมาะสมกับประเทศไทย
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เพิ่มการลาเพื่อดูแลบุตร 

(Parental Leave)

จัดบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 

หรือให้เงินชดเชยเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ควรเพ่ิมประเภทการลาเพือ่ดูแลบตุรให้เป็นสิทธใินการ

ลารูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการลากิจ เช่น การลา

อาจใช้ในกรณีลูกเจ็บป่วยไม่สบาย หรือต้องไปร่วม

กิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น  

ส�าหรับครอบครัวท่ีไม่มีคนช่วยเล้ียงดูลูกท่ีบ้าน เช่น

ปู่ย่าตายาย หรือต้องการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลเด็ก 

การใช้บริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กท่ีไว้ใจได้ อยู่ใกล้บ้าน

หรือที่ท�างาน จะเป็นมาตรการที่ส�าคัญที่ช่วยเหลือพ่อ

แม่ได้ โดยศูนย์ดูแลเด็กเล็กนอกจากความสะอาดและ

ความปลอดภัยแล้ว ควรต้องมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กด้วย ในกรณีที่ต้องไปใช้บริการของ

เอกชน รัฐควรมีมาตรการทางการเงินเพื่อชดเชย 

มาตรการนี้จะช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัว

ลงได้ และช่วยให้ผู้หญิงสามารถกลับมาท�างานได้เต็ม

ที่มากขึ้น
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สร้างแรงจูงใจให้หน่วยงาน

ภาคเอกชนในการสร้างความยืดหยุ่น

ในการทำางานสำาหรับแม่/พ่อที่มีลูก

จัดตั้งกองทุนครอบครัว 

 โดยอาจให้แรงจูงใจทางภาษีกับองค์กรที่มีนโยบาย 

family-friendly โดยรูปแบบการสร้างความยืดหยุ่น

ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของแต่ละคน ประเภทของงานที่ท�า และ

ประเภทขององค์กร โดยการท�างานแบบยืดหยุ่นเป็น

ความตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่จะหา

รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด และได้ประโยชน์ร่วมกันท้ัง

สองฝ่าย เช่น การให้แม่หรือพ่อที่มีลูกอายุต�่ากว่า 5 ปี 

(ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล) สามารถขอท�างานแบบ

ยืดหยุ่นเวลาได้ การจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กในที่ท�างาน 

หรือการสนับสนุนให้พนักงานได้ท�างานในภูมิล�าเนา

ของตนเอง เพื่อให้ได้ใกล้ชิดปู่ย่าตายายผู้เป็นตัวช่วย

ส�าคัญ โดยรัฐควรมีมาตรการจูงใจทางภาษี หรือ การ

ให้รางวัลกับองค์กรที่มีนโยบาย family-friendly เพื่อ

ยกย่องให้เป็นแบบอย่าง

เพือ่ช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัครอบครัว โดย

เฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ท�างานนอกระบบหรือผู้ท่ีไม่

ได้รับสิทธิหรือการคุ้มครองจากกฎหมาย การเป็น

สมาชิกควรให้เป็นตามความสมัครใจ โดยสมาชิกจ่าย

เงนิสะสมและรฐัจ่ายสมทบในบางส่วนตามความเหมาะ

สม กองทุนนี้ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ

ในการดแูลสมาชกิในครอบครวั จงึไม่จ�าเป็นต้องจ�ากดั

เพยีงแต่ส�าหรบัครอบครวัทีต้่องการมีบตุรเพยีงเท่านัน้ 

เนื่องจากครอบครัวจ�านวนมากในปัจจุบันมีภาระการ

ดูแลทั้งบุตรและผู้สูงอายุ ดังนั้น สมาชิกกองทุนควรได้

รบัสทิธปิระโยชน์ เช่น ได้รบัเงนิชดเชยในกรณตีัง้ครรภ์

และคลอดบุตร เงินสนับสนุนส�าหรับการเลี้ยงดูบุตร

หรอืผูส้งูอายใุนครอบครวั และเงนิช่วยเหลอืในการจ้าง

คนดแูลเดก็หรอืผูส้งูอาย ุเป็นต้น อย่างไรกต็าม จ�าเป็น

ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อก�าหนดรูปแบบที่เหมาะ

สมในการจัดตั้งกองทุน
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ข้อเสนอแนะประเด็นงานวิจัย

จากข้อมูลงานศึกษาวิจัยนี้ พบว่า การสร้างครอบครัว

ที่มีคุณภาพนั้นมีความสลับซับซ้อนและมีปัจจัยหลาก

หลายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่ใน

ปัจจุบัน การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในงานชิ้นน้ี ให้ค�า

ตอบได้เพียงบางส่วน และส่วนใหญ่เป็นมุมมองของ

หญิงชายต่างวัยต่างสถานะ แต่การจะก�าหนดนโยบาย

ให้มคีวามเหมาะสมน้ัน จ�าเป็นต้องมข้ีอมลูด้านอ่ืนๆ มา

ประกอบอีกมากเพื่อให้การก�าหนดนโยบายมีความ

ชัดเจนและได้ผลตามที่ต้องการ ข้อมูลท่ีส�าคัญเพื่อ

ประกอบการพิจารณานโยบายในเรื่องการสร้างสมดุล

ระหว่างอาชีพการงานและครอบครัว ได้แก่

4.4

1

การสำารวจข้อมูลนโยบาย 

ที่ดำาเนินงานอยู่ 

• การส�ารวจการใช้สทิธขิองผูช้ายในการลาช่วยเลีย้ง

บุตรหลงัภรรยาคลอด และผลท่ีมต่ีอการเลีย้งดูลกู 

• การส�ารวจการลาคลอดของผูห้ญงิ จ�านวนวนัทีใ่ช้

ในการลาที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
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การทำา cost-benefit analysis 

ของการดำาเนินนโยบายทำางานแบบยืดหยุ่น

ของหน่วยงานต่างๆ

งานวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบาย

• หาข้อมูลด้านต้นทุนของการด�าเนินนโยบายท่ี

ชัดเจน ซึ่งรวมถึงต้นทุนในการด�าเนินการ และ

ต้นทุนทางการบริหารจัดการ 

• ในส่วนของ benefit ควรศึกษาทัง้การดูผลกระทบ

ด้านการเพ่ิมผลิตภาพของการท�างานจากการม ี

นโยบายท�างานแบบยดืหยุน่โดยดูจากผลประกอบ

การทางธุรกิจ และการวัดความคิดเห็นของ

พนักงาน

• ควรศึกษาเพื่อดูว่าการมีนโยบายส่งเสริมสมดุล 

ช่วยดงึดดูคนมคุีณภาพทีต้่องการมาท�างานได้มาก

ขึ้น และรักษาคนไว้ในองค์กรได้มากขึ้นหรือไม่

• การพฒันามาตรการทางการเงนิ/ภาษีทีเ่หมาะสม 

โดยพิจารณาภาระทางงบประมาณหากเพิ่ม

มาตรการทางการเงินและหรอืมาตราการทางภาษี

• ความเป็นไปได้ในการขยายวนัลาคลอด และวนัลา

ของพ่อเพื่อช่วยเลี้ยงดูลูกในแง่การบริหารก�าลัง

คน และงบประมาณ

• รูปแบบการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมและตรงกับ

ความต้องการของพ่อแม่ โดยเฉพาะรูปแบบและ

วธิกีารจดัศนูย์เดก็เลก็ทีไ่ด้มาตรฐานและปลอดภัย 

เพื่อจัดท�ากรอบแนวทางให้กับองค์กรท่ีต้องการ

จัดบริการนี้ให้กับพนักงาน
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ข้อจำากัดในการศึกษาครั้งนี้

การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชงิคุณภาพ ผลวเิคราะห์

จึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในระดับลึกเก่ียวกับ

ประเด็นสมดุลการท�างานและการสร้างครอบครัวของ

คนในกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มไม่ใช่

ตัวแทนประชากรท่ีต้องการศึกษา ความคิดเห็นของผู้

เข ้าร ่วมสนทนาจึงไม่ใช่ตัวแทนของประชากรใน

กรุงเทพมหานครโดยรวม 

การเก็บข้อมูลในการศึกษานี้ ได้แบ่งกลุ่มการสนทนา

ตามเจเนอเรชัน เพื่อให้สะท้อนถึงความแตกต่างของ

ประชากรแต่ละรุน่ เนือ่งจากกลุม่คนเจนเอกซ์อาจมค่ีา

นยิมหรอืวถิชีีวิตท่ีแตกต่างจากกลุม่คนเจนวาย อย่างไร

กต็าม ความแตกต่างทีพ่บระหว่างเจเนอเรชนัเอกซ์และ

วายในการศึกษาครั้งนี้ ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็น

ความแตกต่างจากการอยู่คนละเจเนอเรชัน หรือเป็น

ความต่างของวัยเน่ืองจากเป็นการศึกษาในช่วงเวลา

เดยีว ดงันัน้จงึเป็นไปได้ว่า เมือ่เจนวายอายมุากขึน้ อาจ

จะมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกับเจนเอกซ์ในปัจจุบัน 

และความแตกต่างทีพ่บเป็นความแตกต่างของวยั ไม่ใช่

ความแตกต่างของเจเนอเรชัน

นอกจากนี้ ลักษณะการคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนาอาจ

สร้างให้เกิดความเอนเอียงของข้อมูลได้ เช่น กลุ่มเจน

เอกซ์ท่ียังไม่แต่งงาน อาจมีสาเหตุอะไรบางอย่างท่ี

ท�าให้กลุม่นีย้งัไม่แต่งงานและเป็นสาเหตทุีท่�าให้กลุม่นี้

แตกต่างกับกลุ่มที่แต่งงานแล้ว เช่น อาจเป็นกลุ่มที่ไม่

เห็นความส�าคัญของการแต่งงานมีบุตรอยู่แล้ว 

ข้อจ�ากัดสุดท้ายของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผลการ

วิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อก�าหนดนโยบาย

ในการส่งเสรมิการมสีมดุลระหว่างการท�างานและสร้าง

ครอบครัว แต่รายละเอียดของนโยบายจ�าเป็นต้องได้

รับการศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่องประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

รับ และต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนต่อประเทศจากนโยบาย

เหล่านี้ ซึ่งจ�าเป็นต้องศึกษาโดยใช้วิธีเชิงปริมาณ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 

แนวคำาถามสำาหรับกลุ่มที่แต่งงานแล้ว

ภาคผนวก ก แนวคำถามสำหรับกลุ่มที่แต่งงานแล้ว

1. Warm up
- อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
- แนะนำตัวเอง (ชื่อ อายุ ทำงานอะไร สถานภาพ) 

2. Life style
วัตถุประสงค์หลัก—ดูภาระหน้าที่ของแต่ละคน มีสมดุลในชีวิตมากน้อยแค่ไหน 
2.1 ชีวิตของแต่ละคนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง (ดูว่าภาระหน้าที่ของแต่ละคนมีอะไรบ้าง เวลาที่ใช้

สำหรับทำงาน ดูแลตัวเอง ดูแลผู้อื่น งานบ้าน งานอดิเรก เป็นต้น)
2.1.1 ในวันธรรมดาวันหนึ่ง ทำอะไรบ้าง ลักษณะงานเป็นอย่างไร 
2.1.2 ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทำอะไรบ้าง

2.2 โดยรวมแล้วรู้สึกอย่างไรกับการภาระหน้าที่ต่างๆ ในชีวิตปัจจุบัน
2.3 ถ้าวันหนึ่งมีเวลาเพิ่มให้ 1 ชั่วโมง อยากได้หรือไม่ แล้วจะใช้ทำอะไร
2.4 ถ้าอาทิตย์หนึ่งมีเวลาเพิ่มให้ 1 วัน อยากได้หรือไม่ แล้วจะใช้ทำอะไร
2.5 ชีวิตที่มีสมดุลคืออะไร สำคัญแค่ไหนสำหรับตัวเองตอนนี้ (แล้วในอนาคต?)
2.6 คิดว่าปัจจุบันชีวิตตัวเองมีสมดุลหรือไม่ (เพราะอะไรถึงมี/ไม่มี ทำอย่างไรถึงจะมีสมดุลได้)
2.7 มีงานอดิเรกอะไรที่ชอบบ้าง มีเวลาได้ทำบ้างหรือไม่ 

3. ชีวิตครอบครัวการแต่งงาน
วัตถุประสงค์หลัก—ทราบถึงประสบการณ์/วิถีชีวิตหลังจากการมีครอบครัว
3.1 แต่งงานมากี่ปีแล้ว
3.2 อาศัยอยู่ที่ไหน (ซื้อใหม่ สร้างใหม่ ย้ายเข้าบ้านแฟน/บ้านตัวเอง บ้านพ่อแม่)
3.3 ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างตั้งแต่แต่งงาน/ย้ายมาอยู่ด้วยกัน
3.4 (สำหรับคนมีลูก) มีลูกแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
3.5 ที่บ้านแบ่งหน้าที่ในบ้านกันอย่างไร (ถ้ามีลูก ใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง สังเกตบทบาทหญิงชายใน

บ้าน)
3.6 หลังจากแต่งงานแล้ว ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการทำงานหรือไม่ อย่างไร แล้วแฟนต้องเปลี่ยนหรือไม่ 

(เช่นเรื่องเวลาการทำงาน ไม่รับงานนอก ต้องปฏิเสธงานบางอย่าง) 
3.7 (สำหรับคนมีลูก) หลังจากมีลูกแล้ว ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการทำงานหรือไม่ อย่างไร แล้วแฟนต้อง

เปลี่ยนหรือไม่ มีใครช่วยบ้าง 
4. ทัศนคติต่อชีวิตโดยรวม 

วัตถุประสงค์หลัก—ทราบถึงการให้คุณค่าในชีวิต
4.1 โดยรวมแล้วอยากให้ชีวิตตัวเองและครอบครัวในอนาคตเป็นอย่างไร วางเป้าหมายอย่างไร (ถาม 

5 ปี 10 ปี 20 ปี ข้างหน้า) เพราะอะไรถึงอยากให้เป็นเช่นนั้น (ดูการให้คุณค่า เรื่องการงาน เรื่อง
ครอบครัว เรื่องสมดุล ความสุข สุขภาพ สังเกตคำตอบที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือการงาน ดูการให้
น้ำหนักของแต่ละเรื่อง)
>>เขียนเป้าหมายที่ผู้ให้สัมภาษณ์พูดมาลงในกระดาษแยกตามระยะปี<<
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5. ทัศนคติต่อการสร้างครอบครัว
วัตถุประสงค์หลัก—ทราบถึงความสำคัญของการสร้างครอบครัว เปรียบเทียบกับมิติอื่นๆ ในชีวิต 
และอิทธิพลของสมดุลชีวิตต่อการสร้างครอบครัว

>>แจกชีท สำคัญ vs.เร่งด่วน<<
5.1 จากเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต ให้นำเป้าเหล่านั้นมาใส่ในตารางความสำคัญและความเร่งด่วน 
5.2 ทำไมจึงจัดลำดับอย่างนั้น สำคัญและเร่งด่วนมากของแต่ละคน ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนของแต่ละ

คน การแต่งงาน การมีลูก อยู่ตรงไหน ทำไมจึงไว้ตรงนั้น
5.3 เจาะประเด็นการมีลูก แยกคนตามการให้ระดับความสำคัญ/เร่งด่วน

5.3.1 คิดอย่างไรกับการมีลูก/มีลูกอีกคน
5.3.2 อยากมีลูก(อีก)หรือไม่ ทำไม เมื่อไหร่ และกี่คน (ถามเพิ่มเติมด้วย เช่น ถ้าบอกว่าไม่

อยากมีเพราะไม่อยากมีภาระ ให้อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าอย่างไร)
5.3.3 แล้วแฟนเราอยากมีลูก(อีก)หรือไม่ ทำไม เมื่อไหร่ และกี่คน
5.3.4 (สำหรับคนยังไม่มีลูก) หากมีลูกแล้วคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (สังเกต

ประเด็นสมดุลชีวิตและภาระที่เกิดจากการมีลูก—ถ้าไม่พูดเอง ให้ถาม)
5.3.5 (สำหรับคนมีลูกแล้ว) มีลูกคนแรกเป็นอย่างไรบ้าง ประสบการณ์โดยรวมดีหรือไม่ 
5.3.6 ถ้ามีลูก(อีกคน) มีข้อกังวลอะไรบ้าง (สังเกตประเด็นสมดุลชีวิต การเลี้ยงให้มีคุณภาพ)
5.3.7 ถ้ามีลูก(อีกคน)แล้วคิดว่าจะจัดการชีวิตอย่างไร จะมีคนช่วยเลี้ยงหรือไม่
5.3.8 สำหรับคนที่ไม่อยากมีลูก/ยังไม่คิดจะมีลูก ไม่คิดจะมีลูกอีก มีปัจจัยอะไรบ้างหรือไม่ที่จะ

ทำให้เปลี่ยนใจได้ (ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบก่อน แล้วจึงค่อยถามนโยบายต่างๆ เช่น ลา
คลอดบุตร ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร สถานรับเลี้ยงเด็ก ฯลฯ)
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ภาคผนวก ข 

แนวคำาถามสำาหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงาน

ภาคผนวก ข แนวคำถามสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงาน

1. Warm up
- อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
- แนะนำตัวเอง (ชื่อ อายุ ทำงานอะไร สถานภาพ) 

1. Life style
วัตถุประสงค์หลัก—ดูภาระหน้าที่ของแต่ละคน มีสมดุลในชีวิตมากน้อยแค่ไหน 

- ชีวิตของแต่ละคนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง (ดูว่าภาระหน้าที่ของแต่ละคนมีอะไรบ้าง เวลาที่ใช้
สำหรับทำงาน ดูแลตัวเอง ดูแลผู้อื่น งานบ้าน งานอดิเรก เป็นต้น)

1. ในวันธรรมดาวันหนึ่ง ทำอะไรบ้าง ลักษณะงานเป็นอย่างไร 
2. ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทำอะไรบ้าง

- โดยรวมแล้วรู้สึกอย่างไรกับการภาระหน้าที่ต่างๆ ในชีวิตปัจจุบัน
- ถ้าวันหนึ่งมีเวลาเพิ่มให้ 1 ชั่วโมง อยากได้หรือไม่ แล้วจะใช้ทำอะไร
- ถ้าอาทิตย์หนึ่งมีเวลาเพิ่มให้ 1 วัน อยากได้หรือไม่ แล้วจะใช้ทำอะไร
- ชีวิตที่มีสมดุลคืออะไร สำคัญแค่ไหนสำหรับตัวเองตอนนี้ (แล้วในอนาคต?)
- คิดว่าปัจจุบันชีวิตตัวเองมีสมดุลหรือไม่ (เพราะอะไรถึงมี/ไม่มี ทำอย่างไรถึงจะมีสมดุลได้)
- มีงานอดิเรกอะไรที่ชอบบ้าง มีเวลาได้ทำบ้างหรือไม่ 

2. ทัศนคติต่อชีวิตโดยรวม 
วัตถุประสงค์หลัก—ทราบถึงการให้คุณค่าในชีวิต

- โดยรวมแล้วอยากให้ชีวิตตัวเองในอนาคตเป็นอย่างไร วางเป้าหมายอย่างไร (ถาม 5 ปี 10 ปี 
20 ปี ข้างหน้า) เพราะอะไรถึงอยากให้เป็นเช่นนั้น (ดูการให้คุณค่า เรื่องการงาน เรื่อง
ครอบครัว เรื่องสมดุล ความสุข สุขภาพ สังเกตคำตอบที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือการงาน ดู
การให้น้ำหนักของแต่ละเรื่อง)

>>เขียนเป้าหมายที่ผู้ให้สัมภาษณ์พูดมาลงในกระดาษแยกตามระยะปี<<
3. ทัศนคติต่อการสร้างครอบครัว

วัตถุประสงค์หลัก—ทราบถึงความสำคัญของการสร้างครอบครัว เปรียบเทียบกับมิติอื่นๆ ในชีวิต 
และอิทธิพลของสมดุลชีวิตต่อการสร้างครอบครัว

>>แจกชีท สำคัญ vs.เร่งด่วน<<
- จากเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต ให้นำเป้าเหล่านั้นมาใส่ในตารางความสำคัญและความเร่งด่วน 
- ทำไมจึงจัดลำดับอย่างนั้น สำคัญและเร่งด่วนมากของแต่ละคน ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนของ

แต่ละคน การแต่งงาน การมีลูก อยู่ตรงไหน ทำไมจึงไว้ตรงนั้น
- เจาะประเด็นการแต่งงาน/มีแฟน แยกคนตามการให้ระดับความสำคัญ/เร่งด่วน

1. ทำไมถึงให้ความสำคัญ/เร่งด่วนเช่นนี้
2. อยากแต่งงาน/มีแฟนหรือไม่ ทำไม และเมื่อไหร่ (ถามเพิ่มเติมด้วย เช่น ถ้าบอกว่าไม่

อยากแต่งเพราะไม่อยากเสียอิสรภาพ ให้อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าอย่างไร)
3. หากแต่งงาน/มีแฟนแล้วคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (สังเกตประเด็นสมดุล

ชีวิตและภาระที่เกิดจากการแต่งงาน/มีแฟน—ถ้าไม่พูดเอง ให้ถาม)
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4. ถ้าคิดว่าต้องแต่งงาน มีข้อกังวลอะไรบ้าง 
5. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงาน/มีแฟนคืออะไร อะไรเป็นอุปสรรคสำคัญ 

(ยังไม่ถึงเวลา ยังไม่มั่นคงทางการเงิน ยังไม่มั่นคงทางการงาน ไม่มีเวลา ยังสนุกกับ
อย่างอื่นอยู่ สังเกตประเด็นสมดุลชีวิต)

6. สำหรับคนที่ไม่อยากแต่งงาน/มีแฟน มีปัจจัยอะไรบ้างหรือไม่ที่จะทำให้เปลี่ยนใจได้ 
- เจาะประเด็นการมีลูก แยกคนตามการให้ระดับความสำคัญ/เร่งด่วน

1. ทำไมถึงให้ความสำคัญ/เร่งด่วนเช่นนี้
2. อยากมีลูกหรือไม่ ทำไม เมื่อไหร่ และกี่คน (ถามเพิ่มเติมด้วย เช่น ถ้าบอกว่าไม่

อยากมีเพราะไม่อยากมีภาระ ให้อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าอย่างไร)
3. หากมีลูกแล้วคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (สังเกตประเด็นสมดุลชีวิตและ

ภาระที่เกิดจากการมีลูก—ถ้าไม่พูดเอง ให้ถาม)
4. ถ้ามีลูกแล้วคิดว่าจะจัดการชีวิตอย่างไร จะมีคนช่วยเลี้ยงหรือไม่
5. ถ้ามีลูก มีข้อกังวลอะไรบ้าง (สังเกตประเด็นสมดุลชีวิต)
6. สำหรับคนที่ไม่อยากมีลูก/ยังไม่คิดจะมีลูกมีปัจจัยอะไรบ้างหรือไม่ที่จะทำให้เปลี่ยน

ใจได้ (ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบก่อน แล้วจึงค่อยถามนโยบายต่างๆ เช่น ลาคลอดบุตร 
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร สถานรับเลี้ยงเด็ก ฯลฯ)
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ภาคผนวก ค 

การสร้างสมดุลชีวิตของพนักงานในองค์กร

ภาคผนวก ค การสร้างสมดุลชีวิตของพนักงานในองค์กร

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะนำเสนอในรายงานเป็นความคิดเห็นโดยรวมของสถาน

ประกอบการโดยทั่วไป จะไม่ระบุชื่อของสถานประกอบการแต่อย่างใด 

1. ข้อมูลทั่วไปองค์กร 

a. องค์กรมีพนักงานประมาณกี่คน โครงสร้างอายุ เพศ เป็นอย่างไร

b. ชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่นี่เป็นอย่างไร

c. พนักงานใช้สิทธิประกันสุขภาพอะไร 

2. นโยบาย/สวัสดิการขององค์กร

a. องค์กรมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการสร้างความสมดุลชีวิตของพนักงานอย่างไร

b. ปัจจุบันองค์กรมีนโยบาย/สวัสดิการ ที่เกี่ยวกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการงานให้แก่

พนักงานหรือไม่ และอย่างไร 

c. ปัจจุบันองค์กรมีนโยบาย/สวัสดิการ สำหรับพนักงานที่มีครอบครัว มีบุตรโดยเฉพาะหรือไม่

และอย่างไร

d. แต่ละนโยบาย/สวัสดิการมีการริเริ่มมาอย่างไร กระบวนการการพิจารณาเป็นอย่างไร

e. สิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงในการริเริ่มนโยบาย/สวัสดิการต่างๆ

f. ท่านประเมินผลจากนโยบาย/สวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไร (ต่อทั้งพนักงานและต่อ

องค์กร)

3. บทบาทของรัฐ

a. ในความคิดเห็นของท่าน รัฐควรมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมให้คนทำงานมีสมดุลชีวิตมาก

ขึ้น 
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ภาคผนวก ง 

ลักษณะประชากรและสถานประกอบการ

ภาคผนวก ง ลักษณะประชากรและสถานประกอบการ

ตาราง 1 กลุ่มประชากรที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม

ตาราง 2 ลักษณะสถานประกอบการที่เข้าร่วมสัมภาษณ์เชิงลึก

บริษัท ขนาด จำนวนพนักงาน (คน)

1 ขนาดใหญ่ ประมาณ 25,000

2 ขนาดใหญ่ ประมาณ 5,000

3 ขนาดกลาง ประมาณ 500

4 ขนาดเล็ก ประมาณ 70-80

พื้นที่การศึกษา: กรุงเทพมหานครฯ 

58

กลุ่มที่ เพศ เจเนอเรชัน สถานภาพ

1 ชาย วาย โสด

2 ชาย วาย แต่งงาน มี/ไม่มีบุตร

3 ชาย เอกซ์ โสด

4 ชาย เอกซ์ แต่งงาน มี/ไม่มีบุตร

5 หญิง วาย โสด

6 หญิง วาย โสด

7 หญิง วาย แต่งงาน มี/ไม่มีบุตร

8 หญิง วาย แต่งงาน มี/ไม่มีบุตร

9 หญิง เอกซ์ โสด

10 หญิง เอกซ์ โสด

11 หญิง เอกซ์ แต่งงาน มี/ไม่มีบุตร

12 หญิง เอกซ์ แต่งงาน มี/ไม่มีบุตร
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ดัชนีค้นคำา

ก
การจัดสรรเวลาในชีวิต 65

การมีบุตร  

 การตัดสินใจ 13,26,27,36,63,65,75, 

 78,96,98,99,106,110

 ทฤษฎีเกี่ยวกับ 19

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 20,41,96

การมีบุตรเพื่อพึ่งพิงยามสูงวัย 98

การมีเวลาเพื่อดูแลคนรอบข้าง 30,46

การมีเวลาส่วนตัว 36,41,42,46,62,63

การลา

 ของพ่อ (เพื่อช่วยเหลือภรรยา) 102,107

 คลอดของแม่ 101,107,110

 เพื่อดูแลบุตร 102,108

การสร้างฐานะ 59,73,74

ข
ขนาดประชากร  15,16

ค
ความก้าวหน้าในการงาน  101

ความต้องการมีบุตร 97

ความต้องการมีครอบครัว 98

ความมั่นคงทางการเงิน  30,31,70

ค่าใช้จ่าย (ในการมีบุตร) 26,27,35,49,51,67, 

72,73,75,89,97,98,99

โครงสร้างอายุประชากร 11,15,16

ง
งานที่ยืดหยุ่น 26,76,77,89,103,106

ท
ทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตร 35

น
นโยบาย

 ด้านประชากร 14,15,16,17

 ลดประชากร  15

 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคม 26

 การสร้างสมดุลชีวิต  100,106 

 วางแผนครอบครัว/ควบคุมการเกิด 11,17

 การส่งเสริมบทบาทของครอบครัว 100

 ลาคลอด  101

 ท�างานแบบยืดหยุ่น 104,105,111

 ส่งเสริมการเกิด 12,26

 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 12,26,27

 เสริมแรงจูงใจการมีบุตร 26
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บ
บทบาท

 ทางเพศ/หญิงชาย 29,39

 รัฐ 93,118

  สถานประกอบการ/ธุรกิจ/ภาคเอกชน 107,109

ป
ประชากร     

 วัยเด็ก 11

 วัยท�างาน 11     

 สูงอายุ 11

ปู่ย่าตายาย 35,82,83,84,85,98,108,109

เป้าหมายชีวิต 23,30

ผ
ผู้ช่วยในการเลี้ยงลูก 82

ม
มาตรการ

 ส่งเสริมการสร้างครอบครัว 12

 จูงใจทางภาษี 109

 ทางการเงิน 108,111

ศ
ศูนย์ดูแลเด็ก  26,27,84,108,109

ส
สถานภาพทางการเงิน 56

สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 84,85,115

สังคมสูงอายุ 11,16,17

อ
อัตรา

 การเกิด 14,15,24,100

 การขยายตัวของประชากร 14

 การตาย 14,15

 เจริญพันธุ์รวม 11

อายุคาดเฉลี่ย 11,15
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์ ดร. วาสนา อิ่มเอม
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) 
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