


การ วางแผนครอบครัว คือ การทีส่ามีภรรยาวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีลูก
เม่ือใด มีกีค่น โดยวธีิคุมก าเนิดแบบช่ัวคราวไว้ในระยะต้องการเว้นระยะลูกให้
ห่างและใช้วธีิ คุมก าเนิดแบบถาวร การท าหมันเป็นส่ิงแรกทีเ่ราจะต้องคดิและตก
ลง กบัสามี ภรรยา คดิร่วมกนัไม่ใช่คนหน่ึงคนใดคดิ หากเราไม่วางแผน เม่ือมีลูก
แล้ว เราอาจจะไม่ได้ดูแลเขาอย่างเต็มที ่ชีวติครอบครัวจะมีปัญหา ถ้าเราวางแผน
ครอบครัวไม่ดี เราอาจจะมีลูกมากเกนิไป เราดูแลไม่เต็มที่



ช่วยใหคู่้สมรสท่ีเพ่ิงแต่งงาน ไดมี้โอกาสปรับตวัเพ่ืออยูร่่วมกนั
ก่อนมีลูก

ช่วยใหค้รอบครัวมีความเป็นอยูดี่ ลูกมีโอกาสไดรั้บการศึกษาท่ีสูง
ช่วยใหคู่้สมรสสามารถเวน้ระยะการมีลูกหรือจ ากดัขนาดของ

ครอบครัวได้
ช่วยใหคู่้สมรสมีโอกาสสร้างฐานะการเงินใหม้ัน่คงได้

ช่วยใหสุ้ขภาพของผูเ้ป็นมารดาไม่ทรุดโทรม สามารถดูแลครอบครัวได้
เตม็ท่ี



1. ระยะเม่ือเร่ิมแต่งงานใหม่ ๆ เพื่อเวน้ระยะใหป้รับตวักบัชีวิตการแต่งงานได้
2. ระยะหลงัคลอด เพื่อท่านจะไดมี้เวลาดูแลลูกท่ีเกิดใหม่
3. ระยะท่ีท่านเจบ็ป่วย
4. ระยะท่ีมีปัญหาเร่ืองการเงิน
5. เม่ือไม่ตอ้งการมีลูกอีกต่อไป



1. การเลือกคู่ครอง
2. การเตรียมความพร้อมด้านทีอ่ยู่อาศัย และอาชีพ
3. การแต่งงาน
4. การปรับตัวเข้าหากนั
5. การเงิน
6. การวางแผนมีบุตร และการเว้นช่วงการมีบุตร
7. การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี



เป็นการที่จะเร่ิมต้นของการที่จะมีครอบครัวที่ ดีการเลือกคู่ครองนัน้
เป็นส่ิงที่ส าคัญมากก็ว่าได้ เพราะการเลือกคู่ครองของคนสมัยนีจ้ะเลือก
ตามอารมณ์และความรู้สึกกันเป็นส่วน ใหญ่ แต่ไม่นึกถงึความเป็นจริง 
ครัน้เม่ืออายุมากสังขารก็เปล่ียนสภาพตามกาลเวลา หากไม่มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว การหย่าร้างก็จะตามมา ทัง้นี ้การเลือกคู่ครองที่
ถูกต้องนัน้ เร่ิมแรกคือใจต้องรักกันก่อน จากนัน้ต้องมีการวางเป้าหมาย
ในชีวิตร่วมกันต่อไป



ที่อยู่อาศัยเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญมาก ฉะนัน้จะต้องตกลง
กันตัง้แต่ก่อนแต่งงาน เช่น แยกมาอยู่ด้วยกันตามล าพงั หรืออยู่
กับครอบครัวของ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับเหตุผล และ
ความจ าเป็นของทัง้สองฝ่าย ส าหรับอาชีพควรมีอาชีพที่ ม่ันคง มี
รายได้แน่นอน และเพียงพอที่จะดแูลครอบครัวได้



3. การแต่งงาน

เป็นประเพณทีีแ่สดงถึงการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงการตกลงใจในการ
ใช้ชีวติ ร่วมกนัของชายหญิง ซ่ึงมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกนัในแต่ละ
ท้องถิ่น และการจดทะเบียนสมรสเพ่ือสิทธิตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย 
อย่างไรกต็าม พธีิแต่งงานควรเป็นไปตามฐานะของคู่บ่าวสาวและไม่
ก่อให้เกดิปัญหาตามมาในภายหลงั



4. การปรับตัวเข้าหากนั

การที่คนสองคนซึ่งแตกต่างกันในที่มา นิสัยใจคอจะตกลงมา
ใช้ชีวิต อยู่ ร่วมกันได้นัน้ การปรับตวัเป็นเร่ือง ส าคัญอย่างยิ่ง การ
ที่คู่รักรู้จัก "การเสียสละ" จะช่วยพัฒนาความรักที่มีต่อกันให้ยืน
ยาวตลอดไป



5. การเงิน

คู่บ่าวสาวจ าเป็นตอ้งน าเงิน เดือนของเราทั้งสองคนมา
รวมกนัก่อนเพื่อใหรู้้รายรับท่ีแน่นอนของครอบครัว จากนั้น ให้
เขียนถึงรายจ่ายของครอบครัวในหน่ึงเดือน และควรท าตาราง
รายรับ-รายจ่ายใหช้ดัเจน
ตวัอยา่งตารางการค านวณค่าใชจ่้าย



6. การวางแผนมบุีตร และการเว้นช่วงการมบุีตร

คือการเตรียมความพร้อมส าหรับมีบตุรว่าเม่ือแต่งงานกนัแล้ว ต้องการจะ
มีบตุรก่ีคน และเว้นระยะห่างกนันานแคไ่หน เลือกวิธีอะไรจงึจะมีประสิทธิภาพ
และปลอดภยัในการคมุก าเนิด การวางแผนการเงิน และการวางอนาคตบตุร 
ตลอดจนการเว้นช่วงการมีบตุร เพื่อให้ผู้ เป็นแมไ่ด้พืน้ฟสูขุภาพร่างกาย ก่อนการ
ตัง้ครรภ์ครัง้ตอ่ไป ท่ีส าคญัก็คือไมค่วรมีบตุรเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือถ่ีเกินไป 
จะท าให้เกิดปัญหาในการเลีย้งดแูละให้ความอบอุน่ แก่ลกูได้อยา่งทัว่ถึง



7. การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี

เพ่ือให้บุตรเตบิโตมาเป็นคนด ีมีคุณภาพ และมีความสุข ผู้ที่
เป็นพ่อแม่จะต้องต้องเตรียมตวัที่จะปฏิบัตตินเองให้เป็นแบบอย่าง
ทีด่ ีกบับุตรโดยประพฤตอิยู่ในศีลธรรมอนัด ีมีหลกัการในการ
ด าเนินชีวติ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนว่ากล่าว 
การปรับปรุงและการอบรมแก้ไขบุตรให้ดต่ีอไปในอนาคต





การคุมก าเนิดเป็นการช่วยให้พ่อแม่ได้เตรียมความพร้อมกบัระยะเวลา
ที่จะมีลูกให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาและองค์ประกอบต่างๆ ภายในครอบครัว
และสภาพแวดล้อม ซ่ึงเป็นการช่วยเด็กที่จะเกิดมาน้ันได้รับความรักความ
เอาใจใส่ และเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด และเพ่ือป้องกันการ
ตั้งครรภ์ ส่ิงส าคัญคือต้องค้นหาวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสมกบัตัวเองมาก
ทีสุ่ด





ยาเมด็คุมก าเนิด (เป็นการคุมก าเนิดท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด แต่จะท าใหเ้ป็นอนัตรายแก่ผูห้ญิง
เหมือนกนัถา้กินอยา่งต่อเน่ือง)

-ถุงยางอนามยัสตรี(ไดรั้บความนิยมนอ้ยท่ีสุด)
- ห่วงอนามยั (สามารถป้องกนัการตั้งครรภไ์ดน้าน 3 - 8 ปี แลว้แต่ชนิดของห่วงอนามยั)

ส าหรับฝ่ายหญิง



-ยาฉีดคุมก าเนิด (ฉีด 1 คร้ังสามารถป้องกนัการตั้งครรภไ์ดน้านถึง 3 เดือน) 
-ยาเหน็บช่องคลอด

-แผ่นคุมก าเนิด
-ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดกินหลงัการมีเพศสมัพนัธ์ (จะตอ้งใชภ้ายใน 72 ชัว่โมงหลงัการ
มีเพศสัมพนัธ์)
-แคปซูลฝังคุมก าเนิด (ใชโ้ดยการสอดเขา้ใตท้อ้งแขนของผูห้ญิงเป็นระยะเวลาสามถึง
หา้ปี ข้ึนอยูก่บัชนิดท่ีใช)้



-ยาฆ่าอสุจิ (ใช้ร่วมกบัถงุยางอนามยัหรือถงุยางอนามยัสตรี ทัง้นีไ้ม่ใช่วิธีท่ี
เหมาะสมส าหรับการคมุก าเนิดหากใช้เพียงอยา่งเดียว)

-ยาคุมก าเนิดท่ีไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน (จะต้องใช้ยาในเวลาเดียวกนัทกุวนั ยานี ้
ยงัสามารถใช้กบัหญิงให้นมบตุรได้)

-ยาคุมแบบโปรเจสโตเจนอยา่ง เดียว (ควรใช้ยาตวันีใ้นเวลาเดียวกนัของทกุวนั 
หากลืมใช้ยาจนเลยเวลาไปแล้วเกินกวา่ 27 ชัว่โมง จ าเป็นต้องใช้วิธีคมุก าเนิด
เพิ่มเตมิส าหรับช่วง 14 วนัถดัไป ให้ใช้ยาตามปกติ)



การใชถุ้งยางอนามัยช่วยป้องกนัการตั้งครรภ ์และยงัช่วยป้องกนั
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ไดด้ว้ย เช่น โรคเอดส์



การท าหมันหญิง ใช้การผูกหรือการตัดปีกมดลูก ไม่ให้ตัวอสุจิ
สามารถเดนิทางผา่นเข้าไปผสมกบัไขไ่ด้

การท าหมันชาย ใช้วิธีตดัและผกูท่อน าน า้เชือ้อสจิุทัง้สองข้างไว้

การท าหมันเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการคุมก าเนิด ซึง่จะไม่สามารถมี
บุตรได้ หากท าหมันแล้ว และการแก้ไขในภายหลังก็จะท าได้ยาก
เช่นกนั ดงันัน้จงึควรคิดให้รอบคอบก่อนจงึคอ่ยตดัสินใจท าหมนั



สมาชิกครอบครัวเป็นทั้ ง ผู้ผลิตและผู้บริโภค การ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในครอบครัวเป็น หน้าที่ของสมาชิก
ทุกคน ทีจ่ะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องตน



หนา้ท่ีของบิดามารดา บิดามารดาเป็นหวัหนา้ครอบครัวมีหนา้ท่ีจะตอ้ง
รับผดิชอบต่อตนเองและต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว มีหนา้ท่ีส าคญัในการ
ด าเนินชีวิตของครอบครัวอยา่งยิง่ จึงมีหนา้ท่ีดงัน้ี

1.ประกอบอาชีพในทางสุจริต
2.รู้จกัหาและใชจ่้ายทรัพย ์เพื่อประโยชนแ์ละความสุขของครอบครัว 
3.รู้จกัประหยดั
4.มีหนา้ท่ีเล้ียงดูบุตรและอบรมสัง่สอนใหเ้ป็นคนดี ดูแลทุกขสุ์ขและใหค้วาม
อบอุ่นเป็นกนัเองกบับุตร เป็นท่ีพึ่งของบุตร 

5.มีหนา้ท่ีรับผดิชอบใหก้ารศึกษาแก่บุตรตามความสามารถ 



มีความสนใจอยา่งเดียวกนั รู้จกัปรับตวัเขา้หากนั 
มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่โอบออ้มอารี มีใจกวา้ง มีความเสียสละ 
รู้เหตุรู้ผล เขา้ใจหนั พดูกนัรู้เร่ือง 
มีความเอาใจใส่และห่วงใยต่อกนั 
สามีควรปฏิบติัต่อภรรยาโดยการยกยอ่งภรรยา ไม่ดูหม่ิน ไม่นอกใจ



1.ใหค้วามเคารพ เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสัง่สอนอบรมดว้ยความเตม็ใจ 
2.เม่ืออยูใ่นวยัเรียนหมัน่หาความรู้และศึกษาเล่าเรียนอยา่งเตม็ท่ี 
3.ช่วยเหลือบิดามารดาท างานท่ีพอจะช่วยได ้
4.รู้จกัการเลือกซ้ือส่ิงของต่าง ๆ รู้จกัท าและเกบ็รักษาของกินของใช ้
5.รู้จกัประหยดัและออมทรัพย ์รู้จกัวิธีประหยดัโดยการเลือกซ้ือส่ิงของต่าง 

ๆ 
6.ปฏิบติัตนเป็นคนดีและมีระเบียบวินยั มีกิริยามารยาทงดงาม
7.ดูแลบิดามารดาและผูมี้พระคุณ 


