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  บทคัดย่อ  
 

การวิจัยในหัวข้อชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของวัยรุ่นไทยที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาส าคัญเพ่ือทราบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมมีวิถีการด าเนิน
ชีวิตเป็นอย่างไรและทราบถึงปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น โดยมีความคาดหมายส าคัญเพ่ือให้คนในสังคมไทยได้ท าความเข้าใจถึงชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยว
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเกิดความเห็นใจและลดอคติที่เกิดจากความเชื่อเดิมของสังคมไทย รวมถึงหา
วิธีการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในอนาคต เพ่ือให้มีจ านวนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นลดลง   

โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพท่ีเน้นการพรรณนาและวิเคราะห์ชีวิตของ
แม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมทั้งที่เข้าใช้บริการบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
และอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองในกรุงเทพฯ โดยอาศัยหลักฐานต่างๆ ได้แก่ เอกสารประเภทหนังสือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแม่เลี้ยงเดี่ยวและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น บทสัมภาษณ์จากตัวอย่างผู้ให้
สัมภาษณ์จ านวน 4 คนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่เข้าใช้บริการบ้านพักฉุกเฉิน 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีและอาศัยอยู่ที่บ้านพักของตนเองในกรุงเทพฯ และบทสัมภาษณ์จาก
ตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 6 คนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องกับ
สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

ผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้ชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
ไม่พร้อมต้องเผชิญกับผลกระทบต่างๆจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยอันควร ทั้งผลกระทบต่อสภาพ
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ร่างกายที่ยังอยู่ในวัยที่ไม่มีสรีระเหมาะสมต่อการมีลูก สภาพจิตใจ จากการเครียดและวิตกกังวล
เนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน รวมทั้งอาจถูกกดดันจากครอบครัวในคนในสังคม 
สภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากวัยรุ่นยังอยู่ในวัยของการเรียน จึงยังไม่มีการท างานหรือเงินเดือนเป็นของ
ตัวเองมากพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก และสภาพสังคมที่เกิดการตีตราจากอคติและความ
เชื่อของคนไทย ที่ส าคัญคือพวกเธอท้ัง 4 คนต้องออกจากระบบการศึกษาเป็นการชั่วคราวและถาวร
เพ่ือมาท าหน้าที่เป็นแม่ในการเลี้ยงดูลูกของเธอเพียงล าพัง เนื่องจากฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ เมื่อขาด
โอกาสในการศึกษาผลกระทบที่จะตามมาคือโอกาสในการท างานที่มีระดับรายได้ที่สูงก็จะยิ่งน้อยลง
ตาม ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการด าเนินชีวิตและเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมา
ให้มีคุณภาพได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพประชากรในอนาคตของประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยและ
เด็กท่ีเกิดมายังเกิดมาจากวัยรุ่นที่ไม่มีความพร้อม ส่งผลต่อการเลี้ยงดูให้เด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาอย่าง
มีคุณภาพ  

มากไปกว่านั้นการศึกษาครั้งนี้ยังศึกษารวมไปถึงการค้นหาปัญหา สาเหตุและหน่วยงาน
ที่ควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขที่คาด
ว่าจะเป็นการช่วยลดจ านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และวิเคราะห์พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ.2559 ถึง
ข้อบกพร่องของพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดบทบาทหน้าที่ภารกิจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว  

การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีสภาพชีวิตที่ยัง
ประสบกับสภาพปัญหาจากความไม่พร้อม และสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นควรถูกแก้ไข
โดยเริ่มจากครอบครัวที่มีส่วนส าคัญในการดูแล อบรมสั่งสอน ให้ค าปรึกษา มีความสนิทสนมใกล้ชิด 
รวมทั้งมีการพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดกว้างจะมีส่วนช่วยท าให้ภายในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกันและเมื่อเกิดปัญหาเด็กกล้าที่จะพูดคุยหรือปรึกษาพ่อแม่มากข้ึน จะยิ่งมีส่วนช่วยบรรเทา
ปัญหาหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นได้ รวมทั้งจะช่วยให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ในช่วงอายุที่มากกว่าเดิม 
และลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และท่ีขาดไม่ได้คือทุกๆภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของตนอย่างเต็มก าลัง มีการประสานงานกันเพ่ือให้ทิศทางการด าเนินงาน
เป็นไปในทางเดียวกัน จะท าให้สามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายการลดจ านวนการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นที่วางไว้ในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติได้  

   
ค าส าคัญ: แม่เลี้ยงเดี่ยว, ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น, แม่วัยรุ่น 
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 การท าภาคนิพนธ์เล่มนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าได้นั้น ผู้วิจัยต้อง
ขอขอบพระคุณ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ผู้แนะน าแนวทางในการท าภาค
นิพนธ์ตั้งแต่วันแรกที่เข้าปรึกษาอาจารย์ถึงหัวข้อในการท าภาคนิพนธ์ครั้งนี้ อีกทั้งอาจารย์ยังชี้แนะ
แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการท างานเพ่ือไม่ให้เป็นการกดทับผู้ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลที่ส าคัญในการติดต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูล และแนะแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการให้
ค าแนะน าของอาจารย์ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท าภาคนิพนธ์ฉบับนี้ล้วนมีความส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาได้อย่างราบรื่น  
 ขอบคุณน้องจู น้องมิ้น น้องอร น้องเนียร์ที่สละเวลาจากการเลี้ยงลูกมาให้สัมภาษณ์และ
เล่าประสบการณ์ในการเป็นแม่วัยรุ่นจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมรวมทั้งให้ข้อคิดถึงการด าเนินชีวิตในมุม
ที่หลากหลาย อีกทั้งขอบพระคุณพ่ีโบว์ อุษณีย์ บุญนาค คุณศุภอาภา องค์สกุล ผอ.พัชรี อารยะกุล ผอ.
อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม อ.ฤดี ปุงบางกะดี่ และพ่ีโดส กัญญาวีร์ ปุงบางกะดี่ ที่สละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์อย่างมากกับค าถามวิจัยของผู้วิจัย และยังแนะน าข้อเสนอแนะหรือแหล่งข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์กับการท าภาคนิพนธ์ ขอบพระคุณพ่ีหมูจากมูลนิธิเพ่ือนหญิงและพ่ีต้อยที่ให้ความช่วยเหลือ 
ติดต่อ และแนะน ากรณีศึกษาให้เข้าสัมภาษณ์ หากปราศจากบุคคลเหล่านี้ไปผู้วิจัยคงไม่สามารถ
ท าการศึกษาครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขอบคุณเตย เบส กอล์ฟ เพลง อิ๊บ แคท อัยย์ คริสตี้ เบลส กัลยาณมิตรที่ดีและเพ่ือนๆที่
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น 139 อีกหลายๆคนที่คอยเป็นก าลังใจและคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่องตลอด
มา รวมทั้งเพ่ือนๆร่วมรุ่นวิทยาลัยสหวิทยาการส าหรับค าแนะน าและการให้ความช่วยเหลือที่ดีเสมอ      
 ท้ายที่สุดผู้วิจัยอยากจะขอขอบพระคุณบุคคลที่มีความส าคัญมากที่สุดในชีวิตทั้ง 2 ท่าน
ขอบพระคุณคุณพ่อที่ขับรถรับส่งเสมอมา รวมทั้งขับรถรับส่งไปยังสถานที่ที่ไปสัมภาษณ์และอยู่รอจน
สัมภาษณ์เสร็จในทุกๆครั้ง และคุณแม่ผู้คอยให้ค าปรึกษาและให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาในการท า
ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ หากภาคนิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 

 
ชญากาณฑ์ เรืองศิริไพศาล 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญ  

  การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันที่ต้องรับภาระหน้าที่ในการเลี้ยงบุตรเพียงล าพังถือ
ได้ว่าเป็นภาระท่ีหนักในระดับหนึ่ง ทั้งต้องท างานหาเงินเพียงล าพังซ่ึงรายได้ที่ได้มาก็อาจจะไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งผลให้ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดเป็นปัญหาความ
ยากจนตามมา อีกด้านก็จะเป็นปัญหาด้านสังคมหรือวัฒนธรรมที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านี้ต้องเผชิญกับ
ความคิดและอคติจากผู้คนในสังคมท่ีมีความเชื่อว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวคือผู้หญิงที่มีมลทิน นอกจากนี้ยังมี
ผลกระทบที่จะส่งผลต่อลูกท่ีจะส่งผลให้พวกเขากลายเป็นเด็กท่ีมีปัญหาหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เพราะการที่เด็กขาดผู้เลี้ยงดูฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจท าให้ขาดความรักความอบอุ่นที่ควรจะได้รับเหมือน 
กับครอบครัวที่มีพร้อมทั้งพ่อและแม่ รวมทั้งขาดตัวแบบที่จะเรียนรู้บทบาทของการเป็นพ่อหรือแม่ที่
เหมาะสมหากในอนาคตเขาต้องเป็นพ่อหรือแม่ (นศิา และคณะ, 2545, อ้างถึงใน  กมลชนก ข าสุวรรณ 
และบุรเทพ โชคธนานุกูล, 2555, น.321 ) 

หากการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นที่ยังอยู่ในวัยไม่พร้อมที่จะมีบุตรหรือ 
“การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ก็จะยิ่งพบปัญหาที่ตามมามากขึ้น ไม่ว่าจะปัญหาด้านร่างกาย สภาพจิตใจ 
การยอมรับจากสังคม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ หรือปัญหาโครงสร้างประชากรของประเทศ ซึ่งปัญหาการ
ท้องไม่พร้อมถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นที่ยังอยู่ในวัยที่ต้อง
ศึกษาเล่าเรียน ท าให้ต้องสูญเสียโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังไม่สามารถท างานหาเงินพอที่จะเลี้ยง
ชีพตนเองได้เกิดปัญหาความยากจน เมื่อเกิดการท้องขึ้นจากความไม่ตั้งใจยิ่งส่งผลกระทบต่อทั้ง
ร่างกายและสภาพจิตใจ บางคนก็ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่ออุ้มท้องและเลี้ยงลูก เกิดเป็น
ปัญหาที่เรียกว่า “เด็กเลี้ยงเด็ก” (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2557) ดังที่พบเห็นในปัจจุบัน 

  “การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของวัยรุ่น” ถือเป็นปัญหาที่สังคมไทยรับรู้ดี และมีการ
ประกาศให้ประเด็นนี้เป็น “ระเบียบวาระแห่งชาติ” ส่งผลให้มีหลายๆหน่วยงานมีการก าหนดเป็น
นโยบายและด าเนินแนวทางเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว (มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ
ผู้หญิง[ส.ค.ส.], 2558, น.96) โดยปัญหาของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาจากส่วนใหญ่ยังไม่มีวุฒิภาวะ ขาด
ความรู้ในการดูแลลูก และมักจะต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวแตกแยกหย่าร้างในเวลาอันรวดเร็ว ท า
ให้เด็กท่ีเกิดมาขาดความอบอุ่นและถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ ในขณะที่พ่อแม่วัยรุ่นก็ขาดโอกาส
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ในการพัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้พ่อแม่วัยรุ่นถูกผลักเข้าสู่วงจรความยากจนในที่สุด (ส.ค.ส., 2558, น.
100)   

 ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ (ส.ค.ส., 2558, น.103) ได้กล่าวไว้ว่า จากการส ารวจอายุ
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นไทย พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบว่าเด็กวัยรุ่น
ที่อายุ 13-15 ปี ไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์ และพบเด็กท่ีตั้งครรภ์มีอายุน้อยลง ต่ าสุด
คืออายุเพียง 10 ขวบ ซึ่งการขาดวุฒิภาวะของแม่วัยรุ่นส่งผลให้เด็กทารกที่เกิดมีแนวโน้มพิการ 
น้ าหนักน้อย และไม่แข็งแรง นอกจากนี้       พญ.จิราภรณ ์อรุณากูร (ส.ค.ส., 2558, น.151) ได้กล่าว
ว่า  

วัยรุ่นที่ตั้งท้องมักมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่ดูแลตนเองระหว่างการตั้งครรภ์ 
มีเพศสัมพันธ์ขณะท้อง ท้าให้มีโอกาสติดโรคซ้้าซ้อน หรือบางรายใช้สารเสพติดขณะ
ตั้งครรภ์ ที่ส้าคัญพบว่าแม่วัยรุ่น 20 เปอร์เซ็นต์เป็นโรคซึมเศร้า เพราะถูกประณาม
จากพ่อแม่และสังคม ท้าให้ความนับถือตัวเองต่้าลง ดังนั้นเราต้องให้เขารู้สึกว่าตัวเอง
มีความหมายและคุณค่าเพ่ือจะเป็นแม่ที่ดีที่สุด 

 เนื่องด้วยวัยรุ่น คือ วัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอารมณ์ความรู้สึก 
วัยรุ่นจะมีการให้ความสนใจกับเพศตรงข้ามมากขึ้นและมีความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ จึง
สามารถน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ (บุญฤทธ์ สุขรัตน์, 2557, อ้างถึงใน บุรพเทพ โชคธนานุกูล และ กมล
ชนก ข าสุวรรณ, 2559, น.65) ซึ่งข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2558 มี
จ านวนหญิงคลอดบุตรอายุ 10-19 ปี จ านวน 104,289 คน หรือคลอดเฉลี่ยวันละ 286 คน ในจ านวน
นี้มีอัตราการคลอดบุตรซ้ าถึง 12,702 คน(กิดานัล กังแฮ, 2560) และจากข้อมูลตัวเลขปี 2556 สถิติ
วัยรุ่นไปโรงพยาบาลคลอดลูกสูงขึ้นจากปี 2543 ที่คลอดลูกวันละ 4 คน เป็น วันละ 9 คน และ ในวันที่ 
11 กุมภาพันธุ์ 2559 โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยผลการส ารวจว่า วัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 15-19 ปี 
ท้องแบบไม่ตั้งใจถึงร้อยละ 80 และเลือกท าแท้ง ร้อยละ 30 ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าแม่วัยรุ่นเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในที่สุด (พ.ร.บ. แม่วัยรุ่น2559 สิทธิเด็กท้อง?, 2559) 

 จากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อผู้น าในประเทศไทยมาหลายยุคสมัย แม้จะ
มีความพยายามคิดแก้ไข โดยการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์จัดการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมวัยรุ่นนับไม่ถ้วน แต่ก็ยังพบว่าจ านวนตัวเลขสถิติการตั้งครรภ์และการคลอดในวัยรุ่นกลับมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึนในทุกๆปี ในทางตรงกันข้ามอายุของเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และคลอดกลับอายุต่ าลง 
ส่งผลให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 21 
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กรกฎาคม 2558(พ.ร.บ.แม่วัยรุ่น2559 สิทธิเด็กท้อง?, 2559) เกี่ยวกับปัญหาแม่วัยใสด้วยความกังวล
ใจว่า  

ขอให้เด็กวัยรุ่นยึดถือวัฒนธรรมไทย อย่าเอาวัฒนธรรมอื่นมา ผู้หญิงควรรัก
นวลสงวนตัว และผู้ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษ รัฐบาลพยายามช่วยเหลือโดยเฉพาะคนมี
รายได้น้อยที่พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาดูแล กลายเป็นปัญหาสังคม เด็กเหล่านี้ไม่ใช่คน
เลว ต้องช่วยกันดูแลให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา มีงานท้า 

หลังจากนั้นรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการเร่งให้ออกกฎหมายเพ่ือช่วย
หยุดตัวเลขไม่ให้พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่าที่เป็นอยู่ จึงเกิดเป็นกฎหมาย 1 ฉบับ ได้แก่ “พ.ร.บ.การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559” โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2559 โดยให้เหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า  “โดยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ
ประเทศมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และเศรษฐกิจในภาพรวม และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วย
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง” โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญ คือ มีการก าหนดให้วัยรุ่น
หมายถึงบุคคลอายุ 10- 20 ปี และมีการตั้ง “คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น” เพ่ือท าหน้าที่ 

 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยควรเริ่มแก้ไขจาก
สถานศึกษาท่ีต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและ
จัดผู้สอนให้เหมาะสม คือควรเป็นครูที่ได้ผ่านการอบรมหรือมีประสบการณ์ในการสอนเพศวิถีโดยตรง 
พร้อมทั้งการสร้างระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กท่ีตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 
แต่ก็มีการแสดงความคิดเห็นต่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าชื่อกฎหมายฉบับนี้ไม่ควรเป็น
ปัญหาเรื่อง “การตั้งครรภ์” แต่ควรเป็นปัญหาเรื่อง “เพศ” ในวัยรุ่นมากกว่า โดย จิตติมา ภาณุเตชะ 
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (พ.ร.บ.แม่
วัยรุ่น2559 สิทธิเด็กท้อง, 2559) ได้กล่าวไว้ว่า 

เพราะการตั้งท้องเหมือนเป็นปลายเหตุ ปัญหานี้เกี่ยวทั้งเด็กผู้ชายและ
ผู้หญิง ถ้าพวกเขามีความรู้ความเข้าใจ มีเซ็กส์ปลอดภัย ฉลาดรู้เรื่องเพศอย่างรอบ
ด้าน มีทักษะการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ปัญหาการตั้งครรภ์จะลดน้อยลงทันที เรื่องแบบ
นี้ต้องสะสมประสบการณ์ ไม่ใช่แค่อ่านคู่มือเอกสารแจก 3 แผ่น แล้วจะเข้าใจได้ทันที   

 จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่าปัญหานี้เป็น
ประเด็นที่ส าคัญและเป็นปัญหาสะสมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการน าเสนอให้เห็นถึงสถานการณ์นี้
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ด้วยข้อมูลสถิติหรือการท าวิจัยเชิงคุณภาพก็ตาม แต่เนื่องจากประเด็นเรื่องเพศเป็นประเด็นที่
สังคมไทยและบริบททางวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ควรปกปิด ไม่สามารถน ามาพูดคุยกันได้อย่าง
เปิดเผย และมองว่าผู้หญิงไทยควรจะรักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม โดยการเป็นสาวพรหมจรรย์
ของผู้หญิงเป็นตัวแสดงถึงความบริสุทธิ์ของผู้หญิงว่าไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย สิ่งนี้เป็น
มาตรฐานที่ถูกสังคมก าหนดให้เป็นสัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าส าหรับผู้หญิง ดังนั้นการที่สังคมไทยให้
คุณค่ากับพรหมจรรย์และความสาวของผู้หญิงมากเกินไปจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมที่แม้จะช่วย
ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ในสถานการณ์ท่ีไม่พร้อม ไม่ถูกล่อลวงได้ง่ายๆ แต่ขณะเดียวกันพรหมจรรย์
ของผู้หญิงกลับกลายเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้ผู้ชายอยากพิสูจน์หรืออยากแสดงอ านาจและความเป็น
ชาย (นาถฤดี เด่นดวง, 2551, น.42-43) 

 สถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในสังคมไทยนับว่าเป็นสถานการณ์ที่มีการกระทบ
ต่อความมั่นคงทั้งทางสังคมและครอบครัว หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคมต่างมีการร่วมมือกันด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะมีการเสนอนโยบาย 
แผนการป้องกันและแก้ไข หรือกฎหมายใช้บังคับเพ่ือแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นการเฉพาะ แต่
ปัญหาการตั้งครรภ์และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นกลับลดลงเพียงเล็กน้อยและยังมีจ านวนที่มากเมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืน จึงเป็นที่มาของงานศึกษานี้ที่ต้องการจะศึกษาถึงการด าเนินชีวิตของการแม่เลี้ยง
เดี่ยววัยรุ่นไทยที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม สถานภาพก่อนและหลังที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นท่ามกลาง
สภาพสังคมไทยที่ให้ความส าคัญกับการรักนวลสงวนตัวของผู้หญิงหรือไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ความ
ยากล าบากในการด าเนินชีวิตที่ต้องเผชิญกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจเพียงล าพัง การท างานเลี้ยงชีพ 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นจากองค์กรต่างๆทั้งจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน  

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สังคมได้ท าความเข้าใจกับชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เกิดความเห็นใจ และลดอคติท่ีเกิดจากการมีมุมมองเดิมที่ยึดติดอยู่กับค่านิยม ความ
เชื่อ หรือบรรทัดฐานของสังคมไทยที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของปัญหานี้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ควรจะเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของเด็กวัยรุ่น เช่น การปฏิรูปการศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์ การร่างและใช้กฎหมาย
ที่ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนอย่างเข้มข้น รวมถึง การควบคุมดูแลการด าเนินนโยบายที่
จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้บรรลุตามเป้าหมาย เป็นต้น 
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1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม  

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงแนวทางในการ
แก้ไขสถานการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  

1.3 ค าถามวิจัย 

1. การด าเนินชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีวิถีการด าเนินชีวิตอย่างไร 

2. ปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมคืออะไร ควรจะแก้ไข
สถานการณ์นี้อย่างไร และหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่เพียงล าพัง ภาระความรับผิดชอบ
ในด้านเศรษฐกิจ การเผชิญหน้ากับสังคม ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการด าเนินชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ของวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) ที่เลี้ยงลูกเพียงล าพัง เนื่องจากตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมที่มารับบริการและพัก
อาศัยที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ หรือ อาศัยอยู่ที่บ้านพักส่วนตัวในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานการณ์การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น   

1.5 นิยามศัพท์ 

แม่เลี้ยงเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกหลัก คือ มารดา และมีบุตรอายุไม่
เกิน 20 ปี โดยมารดาอาศัยอยู่แยกต่างหาก ทั้งนีเ้ป็นแม่ที่เลี้ยงลูกเพียงล าพังหลังจากประสบปัญหา
การหย่าร้าง การแยกทางกัน หรือ การถูกทอดทิ้ง  

แม่วัยใส หรือ แม่วัยรุ่น หมายถึง หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่เข้ารับบริการ
บ้านพกัก่อนและหลังคลอดจากบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และพักอาศัยอยู่ที่
บ้านพักส่วนตัวในกรุงเทพฯ  

ท้องไม่พร้อม หมายถึง คือ ภาวะที่ผู้หญิงตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการมีลูกอย่างแท้จริง หรือผู้หญิง
ต้องการมีลูกแต่มีความไม่พร้อมในการด ารงครรภ์ต่อ (นาถฤดี เด่นดวง, 2551, น.66) การตัดสินใจของ
ผู้หญิงทีต่ั้งครรภ์ไม่พร้อมอาจน าไปสู่การตัดสินใจที่จะด ารงครรภ์ต่อ  
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1.6ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ทราบและเข้าใจการด าเนินชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสภาวะที่ถูก
สังคมตีตรา  

2. เกิดความเข้าใจในชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและลดอคติที่เกิดจาก
ความเชื่อเดิมของสังคมไทย 

3. เป็นกระบอกเสียงช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้รับสวัสดิการและการ
ช่วยเหลือที่ควรจะได้รับจากรัฐ  

4. น าเสนอมุมมองความเข้าใจในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมที่
หลากหลาย  

5. น าเสนอข้อเสนอแนะที่จะป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 งานศึกษา “ชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของเด็กวัยรุ่นไทยที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม”        ผู้
ศึกษาได้ท าการค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชีวิตการเป็น
แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเด็กวัยรุ่นจากการท้องไม่โดยพร้อม เพ่ือก าหนดเป็นแนวคิดในการศึกษา
ประกอบด้วย  

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่นกับการมีเพศสัมพันธ์  

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism) 

 2.4 วาทกรรมของการตั้งท้องที่ไม่พร้อม  

 2.5 แนวคิดการตัดสินใจเป็นแม่ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว 

 ครอบครัวเป็นสถาบันหลักท่ีส าคัญท่ีสุดของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่มี
วิถีชีวิตผูกพันกับครอบครัวตั้งแต่เกิดจนช่วงสุดท้ายของชีวิต ครอบครัวถือว่าเป็นศูนย์กลางในการสั่ง
สอน อบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิในครอบครัว ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ 
รวมถึงทักษะในการประกอบอาชีพในเชิงเศรษฐกิจ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 
ให้ค านิยามค าว่า ครอบครัว หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน คือสามี ภรรยาและบุตร ทฤษฎีการท าหน้าที่ของ
ครอบครัวให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่ของครอบครัวหรือภาระงานที่ครอบครัวพึงปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกสามารถมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีในสังคม โดยการท าหน้าที่ของครอบครัวหมายถึง
กระบวนการปฏิบัติหรือท างานที่ส าคัญ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวต้องรับผิดชอบเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการเพื่อสมาชิกในครอบครัว ในขณะเดียวกันก็อาจหมายถึงการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของ
ครอบครัวด้วย อีกท้ังกระบวนการเพ่ือด ารงไว้ซึ่งสถานภาพหรือความอยู่รอดของความเป็นครอบครัว
เอาไว้ให้ได้ตลอดพัฒนาการของครอบครัว ทุกครอบครัวจ าเป็นจะต้องมีการท าหน้าที่ที่ถือเป็นภาระที่
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ต้องรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัว(ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ,2550,น.10) 

 เนื่องด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีความซับซ้อน และ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ จากเดิมท่ีสังคมไทยเป็นสังคมชนบทก็มี
แนวโน้มกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ตัวโครงสร้างครอบครัวไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มี
ลักษณะเป็นครอบครัวขยายที่ประกอบไปด้วยพ่อ แม่ ลูกและเครือญาติ ครอบครัวมีขนาดใหญ่มี
สายใยความผูกพันต่อกันสูง แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างทางครอบครัว
กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีนโยบายการวางแผน
ครอบครัวเพ่ือมุ่งลดอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรในครัวเรือน หนึ่งในลักษณะที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมก็คือ การเกิดข้ึนของ “ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว”  

 ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว หมายถึงครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกคนเดียว โดย
ลูกอาจจะมีเพียง1 คนหรือมากกว่า 1คนก็ได้ ซึ่งลูกอาจจะมีอายุน้อยกว่า 18ปี (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และยังไม่สามารถดูแลตนเองได้เต็มที่) การเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียวล าพังของพ่อหรือแม่อาจมีสาเหตุมา
จากการหย่าร้าง การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ถูกทอดทิ้ง หรือแยกกันอยู่ โดยอาจไม่มีกฎหมาย
รองรับ เช่น ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทั้งนี้ ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวยังรวมถึงการต้องเลี้ยงลูกคน
เดียวจากการที่สามีไม่ยอมรับการเลี้ยงดูหรือฝ่ายหญิงไม่ยอมรับการเลี้ยงดูบุตรจากฝ่ายชาย (ส านัก
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2550, น.23)  
สภาพปัญหาที่เกิดจากสภาพครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวมีปัญหาส าคัญ
ด้วยกันหลายประการ เช่น ปัญหาด้านการเงิน จากการที่ต้องรับภาระเพียงฝ่ายเดียว ปัญหาด้านจิตใจ 
ปัญหาด้านการเลี้ยงดูและพฤติกรรมของลูกที่ขาดตัวแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 

ปัจจุบันแม้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวในประเทศไทยยังมีจ านวนน้อย แต่
จากการศึกษาสถานการณ์ในต่างประเทศจะพบว่าสถิติครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวของทุกประเทศมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความเจริญทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษก็ยังมีปริมาณ
จ านวนครอบครัวพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แต่ส าหรับประเทศไทยมีการคาดการณ์จาก
สถิติการหย่าร้างที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่ท าให้สามารถพิจารณาได้ว่า
จะมีจ านวนครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น (ส านักกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550, น.24)  
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จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า แม่เลี้ยงเดี่ยว(single mother) หมายถึง 
ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกหลัก คือ มารดา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี โดยมารดาอาจอาศัยอยู่
แยกต่างหาก หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นลักษณะครอบครัวขยายได้ (กมลชนก ข าสุวรรณ และ บุรเทพ 
โชคธนานุกูล, 2555, น.321) เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกเพียงล าพังหลังจากประสบปัญหาการหย่าร้าง การแยก
ทางกัน การถูกทอดทิ้ง หรือการจากไปเนื่องจากคู่สมรสเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นต้น 
(พิมพ์ร าไพ สุนทรารชุน, 2549, น.16) ซึ่งการเกิดขึ้นของลักษณะครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวนี้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนมากข้ึนก็ว่าได้  โดยในงานนี้ผู้ศึกษาจะเน้นศึกษาไปที่
ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่น อายุไม่เกิน 20 ปีที่อาศัยอยู่แยกต่างหาก มีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี โดยเป็น
แม่เลี้ยงเดี่ยวจากเหตุผลการหย่าร้าง การแยกทาง หรือการถูกทอดทิ้งเนื่องด้วยสาเหตุจากการยังเป็น
วัยรุ่นที่ท้องโดยไม่พร้อม และความไม่พร้อมมาจากข้อจ ากัดต่างๆจากการที่ยังเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยต่างๆในสังคมไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เป็นต้น     

   

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่นกับการมีเพศสัมพันธ์  

 วัยรุ่นเป็นวัยที่เชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นระยะที่มีความส าคัญระยะ
หนึ่งของชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะระยะสิ้นสุดวัยเด็กซึ่งก็คือระยะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาว มีวุฒิภาวะทางเพศอย่าง
สมบูรณ์ สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ อีกท้ังยังมีพัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึกแบบเด็กไปสู่
ผู้ใหญ่เรียนรู้ที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ การเป็นวัยรุ่นสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลบรรลุนิติภาวะทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม สามารถด าเนินชีวิตอยู่อย่างอิสระ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และเปน็ที่ยอมรับของสังคม (ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ,2550, น.31) 

 แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่นจะมีการกล่าวถึงพัฒนาการของวัยรุ่น ความต้องการและความ
สนใจของวัยรุ่น รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น อย่างพัฒนาการทางร่างกายของวัยรุ่นจะเป็นไปใน
ลักษณะเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วในระยะเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่น และติดต่อไปจนกระทั่งวัยรุ่นตอนต้น
(อายุ 12-14ปี) ซึ่งมีอัตราการเจริญงอกงามเร็วๆพอๆกันกับในช่วงที่เป็นทารก การเจริญเติบโตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในช่วงนี้ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง โครงกระดูกและฟัน การเคลื่อนไหวร่างกาย และ
สัดส่วนของร่างกาย เป็นต้น พัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่น มักเป็นผลมาจากระยะก่อนเป็นวัยรุ่น ที่
จะมีความรู้สึกรุนแรง ความรู้สึกเปิดเผยและตรงเกินไป บ้างก็รู้สึกว่าตนมีความสุขและมากไปด้วย
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ความเชื่อมั่นในตนเอง แต่บางครั้งก็รู้สึกหดหู่ สงสัยตลอดเวลา รุนแรง ไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆ โดย
วัยรุ่นมีทั้งอารมณ์รักไม่ว่าจะรักตนเอง เพ่ือน หรือเพศตรงข้าม โกรธ วิตกกังวล หรืออิจฉาริษยา เป็น
ต้น  (ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
,2550,น.32)  

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อทัศนคติเรื่องเพศของวัยรุ่นได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน และสื่อ 
ซึ่งวัยรุ่นในแต่ละชนชั้นหรือฐานะก็จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยแต่ละปัจจัยแตกต่างกัน เช่น วัยรุ่น    ชน
ชั้นสูงนั้นจะได้รับอิทธิพลจากครอบครัวมากกว่า ในขณะที่วัยรุ่นในชนชั้นกลางและล่างจะให้ความ
สนใจต่อสื่อและเพ่ือนเป็นปัจจัยหลักในการมองทัศนคติเรื่องเพศ (จุลนี เทียนไทย,2548,น.196) วัยรุ่น
เป็นมนุษย์ที่มีความต้องการ โดยเฉพาะความต้องการในของที่ข้ึนอยู่กับค่านิยม(value)ที่แต่ละคน
ยึดถือ และส่วนใหญ่ก็มักจะยึดถือค่านิยมในกลุ่มที่ตนเข้าร่วมด้วย โดยวัยรุ่นมักจะมีความต้องการ
ใหม่ๆท่ีเป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์ของเด็ก ความต้องการของวัยรุ่นที่
ส าคัญเช่น ความต้องการในความรัก ความอยากรู้และทดลองเก่ียวกับเรื่องเพศ ความต้องการใน
อิสรภาพที่มากข้ึน ความต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม และความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นต้น  

 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใน
วัยรุ่นยุคปัจจุบัน สาเหตุมาจากการเข้ามามีอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก การอบรมเลี้ยงดูที่
เปลี่ยนไป และการที่ผู้ปกครองให้อิสระแก่ลูกหลาน นอกจากนี้วัยรุ่นหญิงยังเปลี่ยนแนวคิดไม่สนใจ
เรื่องความบริสุทธิ์หรือพรหมจรรย์ก่อนการแต่งงานมากขึ้น จากการศึกษางานของ วิทยา นาควัชระ 
(2540, น.224-225, อ้างถึงใน ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2550,   น.36) ได้กล่าวว่าสามารถแบ่งพฤติกรรมทางเพศวัยรุ่นได้ดังนี้ 
พฤติกรรมทางเพศกับตัวเอง พฤติกรรมทางเพศกับคนเพศเดียวกัน และพฤติกรรมทางเพศกับคนต่าง
เพศ โดยในงานศึกษานี้จะให้ความส าคัญกับพฤติกรรมทางเพศกับคนต่างเพศ ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าอาจ
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดการตั้งครรภ์ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นของเด็กวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน  

 พฤติกรรมทางเพศกับคนต่างเพศ(heterosexuality) คือการทีว่ัยรุ่นจะเริ่มสนใจ
เพ่ือนต่างเพศมากเม่ือเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย เนื่องจากมีความมั่นใจว่าเป็นความเป็น
ถูกต้องตามสังคม และเป็นทางที่เขาจะแสดงความรู้สึกได้อย่างเปิดเผย จะเห็นว่าวัยรุ่นจะสนใจ
พฤติกรรมและกิจกรรมทางเพศมาก มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง พฤติกรรมที่พบได้บ่อยๆ 
ได้แก่ การแอบอ่านหนังสือปกขาว แอบดูภาพยนตร์เกี่ยวกับเซ็กซ์ แอบไปเที่ยวกับโสเภณี หรือการ
พยายามท าตวัให้เด่นเพ่ือให้เพศตรงข้ามสนใจ  พฤติกรรมเหล่านี้เชื่อว่ามาจากแรงขับทางเพศและ
วัยรุ่นมักคิดว่าการที่เขาแสดงพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว (วิทยา นาควัชระ,2540, น.224-



11 
 

 
 

225, อ้างถึงใน ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์, 2550,   น.36) 

  จากความพัฒนาการการเจริญเติบโตของวัยรุ่นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผนวกกับ
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ หรือปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ครอบครัว เพ่ือน หรือสื่อต่างๆที่ส่งผลต่อลักษณะ
ความคิด ความเชื่อของเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากข้ึนกับ
เด็กวัยรุ่นที่มีอายุน้อยลง และส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของเด็กวัยรุ่นที่มีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปีๆดังที่พบเห็นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดจ านวน
การตั้งครรภ์ที่เกิดข้ึนในเด็กวัยรุ่น   

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม(Feminism) 

 ทฤษฎีสตรีนิยมมุ่งเน้นที่จะท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างชายหญิง ระบบคิดและขบวนการทางสังคมที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งตั้งอยู่บนการวิเคราะห์ว่าผู้ชายอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ ส่วนผู้หญิงอยู่ในสภาพเป็นรอง การ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งมีความลักษณะของความไม่เท่าเทียมระหว่าง
เพศมาตั้งแต่สังคมในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือการเอา
รัดเอาเปรียบระหว่างเพศนั่นเอง(กมลชนก ข าสุวรรณ และบุรเทพ โชคธนานุกูล, 2555) 

 การวิเคราะห์ถึงความไม่เท่าเทียมในสิทธิและโอกาสของสตรีภายใต้องค์ประกอบ 
กระบวนการ และผลกระทบของนโยบายสังคม ความไม่เท่าเทียมของรายได้ของโอกาสการท างานและ
โอกาสทางการศึกษาถือเป็นตัวอย่างของผลกระทบที่สตรีได้รับจากนโยบายสังคมที่ไม่เป็นธรรม 
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่ผู้หญิงมีบทบาทน้อยกว่าผู้ชาย อีกท้ังการจัด
สวัสดิการสังคมที่จ ากัดเป็นสิ่งที่ท าให้สตรีต้องกลายเป็นผู้รับภาระในครัวเรือน ในการศึกษาประเด็น
เกี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ให้ความส าคัญกับ 2 ประเด็นหลักได้แก่ (สุรพล, 2547, อ้างถึงใน(กมลชนก ข า
สุวรรณ และบุรเทพ โชคธนานุกูล, 2555, น.323)    

ประเด็นแรกคือ การผลิต – การให้ก าเนิด (production-reproduction)  หมายถึง 
การทีส่ตรีถือเป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่สร้างสมาชิกใหม่และให้การเลี้ยงดู ซึ่งถือว่ามีคุณค่าเพียงแค่การให้
ก าเนิด (reproductive work) ขณะที่การผลิตในเชิงเศรษฐกิจที่ถือว่ามีคุณค่าในเชิงผลิตภาพ
(productive work) กลับเป็นเรื่องของบุรุษ ภายใต้กรอบความคิดนี้นโยบายสังคมกลายเป็นเครื่องมือ
ของระบบทุนนิยมในการควบคุมให้สตรีต้องอยู่ในโลกส่วนตัวหรือครอบครัวเท่านั้น อีกทั้งสวัสดิการ
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ต่างๆที่รัฐด าเนินการเป็นการท าให้สตรีต้องท าหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็ก คนชรา และคนป่วยตลอดไป 
ประเด็นที่สอง คือ การพึ่งพา-การพึ่งพาระหว่างกัน (dependency-interdependency) หมายถึง
การเน้นการพ่ึงพาบทบาทที่ท าให้สตรีกลายเป็นบุคคลที่พ่ึงตนเองไม่ได้ บทบาทการเลี้ยงดูของสตรีท า
ให้สามีสามารถท างานในเชิงเศรษฐกิจนอกบ้านได้และมีส่วนในการสร้างชาติ หน้าที่ของสวัสดิการ
สังคมรูปแบบนี้ท าให้สตรีต้องเป็นฝ่ายพึ่งพาต่อไปแทนที่จะเป็นการพ่ึงพาระหว่างกัน 

จากสองประเด็นหลักนี้อาจเข้าใจได้ว่าสตรีเป็นเพียงกลุ่มคนที่มีคุณค่าแค่เพียงการให้
ก าเนิด สตรีถูกจ ากัดให้ท าหน้าที่กับครอบครัวเท่านั้นไม่ควรออกนอกบ้าน อีกท้ังยังมองว่าสตรีไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ แต่เขาอยู่ได้จากการที่สามีออกไปท างานหาเงินมาเลี้ยงดูเขา ซึ่งความคิดเหล่านี้
จากสังคมเป็นเหมือนสิ่งที่คอยกดทับให้สตรีไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับการต้องอยู่เพียงล าพัง หรือการที่
จะต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะหากท าหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แบบดังที่สังคมตั้งบรรทัดฐานไว้ก็
จะต้องเผชิญกับอคติหรือการตีตราจากสังคม แม้ว่าในปัจจุบันผู้หญิงจะได้รับการยอมรับหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนกลายเป็นผู้น าระดับประเทศแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงสตรีก็ยังถูก
ความคิดท่ีว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายคอยกดทับให้ผู้หญิงต้องท าหน้าที่ทั้งการผลิต การให้ก าเนิด หรือการ
พ่ึงพาบุรุษอยู่ดังที่เห็นได้ทั่วไป  

นอกจากนี้ยังมี “แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน” ที่เชื่อว่ารูปแบบของ
สถาบันครอบครัวเป็นต้นแบบในการกดขี่ผู้หญิง ระบบชายเป็นใหญ่เป็นระบบที่ครอบง าผู้หญิงในทุกๆ
ด้านและเอ้ือผลประโยชน์ให้กับผู้ชาย อีกท้ังระบบชายเป็นใหญ่ยังสร้างอุดมการณ์ให้ผู้หญิงยอมรับใน
ความต่ าต้อยของตนเองเพ่ือยอมรับการกดข่ีจากผู้ชาย เช่นมายคติเรื่องความเป็นแม่และภรรยา ส่งผล
ให้ผู้หญิงเกิดความขัดแย้งในตัวเอง และหากท าไม่ได้ก็จะรู้สึกผิดที่ตนเองท าหน้าที่บกพร่อง (พิมพ์ร าไพ 
สุนทรารชุน, 2549, น.31) เช่นเดียวกับปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่
พร้อม เมื่อตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมจนต้องกลายเป็นแม่วัยใสหรือแม่วัยรุ่นจากการที่สังคมสร้างมายาคติ
ขึ้นมาว่าผู้หญิงเมื่อท้องแล้วจะมีสถานะเป็นแม่โดยทันทีท้ังๆที่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงก็มีหนทางใน
การเลือกไดว้่าจะยุติการครรภ์หรือด ารงครรภ์ต่อหรือไม่ ความคิดการกดขี่หรือมายาคติเรื่องความเป็น
แม่และภรรยาส่งผลให้ผู้หญิงจ าเป็นต้องเลือกท่ีจะเป็นแม่จากความไม่ตั้งใจ  

ในส่วนของ “แนวคิดสตรีนิยมแนวรัฐสวัสดิการ”(Welfare Feminism)  คือ แนวคิด
สตรีนิยมสายที่เน้นเรื่องสวัสดิการของผู้หญิงเป็นหลักว่าผู้หญิงจ าเป็นต้องได้รับสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสมในฐานะที่เป็นมารดาและภรรยา โดยแนวคิดสตรีนิยมแนวรัฐสวัสดิการจะมุ่งให้ความส าคัญ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว ผู้หญิง รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อผู้หญิงในการให้สวัสดิการ
ในฐานะมารดา คนงาน และสิทธิส่วนบุคคลของผู้หญิง (ไชยรัตน์ กลั่นสกุล, 2543, อ้างถึงใน จีรนันท์ 
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พิมถาวร, 2557, น.94) จากการที่ภายในสังคมยังมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
อยู่ จึงควรมีกฎหมายที่จะเอ้ือประโยชน์ให้กับเพศหญิงในทุกๆสถานภาพ ไม่ว่าจะโสด สมรส หรือแม่
เลี้ยงเดี่ยวก็ตาม ดังที่ทราบว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญปัญหาและแบกรับภาระที่ต้องรับผิดชอบ
อย่างมาก ดังนั้นหน่วยงานรัฐควรจะจัดวิธีการในการให้ความช่วยเหลือหรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่ม
แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ   

จากการที่สังคมมีความเชื่อหรือความคิดว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายในเชิงความสามารถ 
สติปัญญา และพละก าลัง ตลอดจนเชื่อว่าผู้หญิงต้องท าบทบาทแม่และภรรยาเพียงเท่านั้น เป็นการไป
สร้างกลไกทีก่ีดกันผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ  การด าเนินงานในสภาพสังคมท่ียังคง
เต็มไปด้วยมายาคติท่ีบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศท่ีมีความอ่อนแอทางด้านสรีระ ปล่อยอารมณ์อยู่เหนือ
เหตุผล ไม่ฉลาดหลักแหลมเท่าผู้ชาย มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกได้ง่าย เป็นสิ่งที่ส่งผลให้สังคม
มองผู้หญิงมีความสามารถน้อยกว่าผู้ชาย น ามาซึ่งการเลือกปฏิบัติที่ปิดกั้นโอกาสในการแสวงหา
ความก้าวหน้าของผู้หญิง รวมทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับครอบครัวของสังคมไทยที่ให้ความส าคัญกับ
แนวคิดชายเป็นใหญ่เป็นการส่งผลให้ผู้หญิงในสถาบันครอบครัวยิ่งถูกกดทับให้ต้องท าอยู่แค่เพียงใน
กรอบของความเชื่อเหล่านั้น เมื่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผู้หญิงกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลลูก
เพียงล าพังก็จะอาจจะถูกคนในสังคมเกิดอคติหรือการตีตรากับกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งจะส่งผลในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านี้ และยิ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นที่ยังไม่มีวุฒิ
ภาวะที่เพียงพอที่จะมีลูกได้ อีกท้ังยังขัดแย้งกับทัศนะคติของคนไทยที่ผู้หญิงในวัยเรียนยังไม่ควรออก
เรือน ก็จะส่งผลให้แม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นต้องเผชิญต่ออุปสรรคในการด าเนินชีวิตจากค่านิยม ความคิด 
ความเชื่อเช่นนี้  

 

2.4 วาทกรรมของการตั้งท้องท่ีไม่พร้อม  

 ค าว่า “ท้องไม่พร้อม” นับเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทย โดยท้องที่เกิดข้ึนโดย
ไม่พร้อมเป็นสาเหตุของปัญหาที่ผู้หญิงหลายคนประสบ แต่ละคนก็ต่างให้ความหมายของความไม่
พร้อมแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ของแต่ละคน 

 นาถฤดี เด่นดวง(2551, น.66)ได้ให้นิยามการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือไม่พึงประสงค์ 
คือ ภาวะที่ผู้หญิงตั้งครรภ์โดยไม่ต้องการมีลูกอย่างแท้จริง หรือผู้หญิงต้องการมีลูกแต่มีความไม่พร้อม
ในการด ารงครรภ์ต่อ การตัดสินใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอาจน าไปสู่การยุติการตั้งครรภ์หรือ
การด ารงครรภ์ต่อก็ได้ กล่าวโดยสรุปแล้วการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หมายถึง ความไม่พร้อม ความไม่พึง
ประสงค์ท่ีเกิดจากความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจจากผู้หญิงเป็นหลัก ในความเป็นจริงผู้หญิงที่
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ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมไม่ได้เป็นผู้เลือกและก าหนดการตัดสินใจให้แก่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ แต่ “สังคม” 
กลับเป็นผู้เลือกและตัดสินใจให้แก่ผู้หญิงเหล่านี้โดยก าหนดทางเลือกหรือทางออกของผู้หญิงที่
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมไว้จ ากัดเพียง 2 ทางเลือก คือ “เป็นแม่ใจร้าย” หรือ “เป็นผู้หญิงใจง่าย” 

 ในกรณีผู้หญิงที่ยังไม่สมรสและตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม สาเหตุอาจเกิดจากการตั้งครรภ์
โดยไม่ยินยอมพร้อมใจเพราะโดนข่มขืน หรือล่วงละเมิดทางเพศ การไม่เข้าเข้าถึงบริการคุมก าเนิด 
ไม่ได้ใช้การคุมก าเนิด การคุมก าเนิดพลาด ความชะล่าใจในการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งความไม่
รับผิดชอบของฝ่ายชายที่ฝ่ายหญิงได้มีเพศสัมพันธ์ด้วย  จาก กนกวรรณ ธราวรรณ (2548, น.187) 
กล่าวไว้ว่าแต่ละคนได้ให้ความหมายความไม่พร้อมต่างกันออกไปตามแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคล 
ซึ่งเขาได้น าเสนอถึงนัยยะส าคัญของวาทกรรมท้องไม่พร้อมดังต่อไปนี้ 

หนึ่ง สถานการณ์ที่พร้อมส้าหรับคนหนึ่งๆ ไม่ใช่สถานการณ์ท่ีพร้อมของคน
อีกคนหนึ่ง แม้อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันก็ตาม คนยังอาจให้ความหมายของ
ค้าว่า ‘ไม่พร้อม’ ต่างกันไป ดังนั้นคนเราไม่สามารถและไม่ควรจะใช้มาตรฐานความ 
‘พร้อม’ ของตนตัดสินใจสถานการณ์ความพร้อมของผู้อ่ืน และ สอง ‘ความไม่พร้อม’ 
เป็นการให้ความหมายใหม่ของการท้องที่ไม่ต้องการว่ามิใช่เป็นเรื่องของความเลวร้าย 
ความผิดพลาด ความรักสนุก ความไม่ใส่ใจ ความชุ่ย และ/หรือความเลว ความหมาย
ใหม่ที่ให้โดยผู้หญิงที่ท้องเมื่อไม่พร้อมเอง ดูจะไปในแนวว่าเป็นเพราะผลแห่งจังหวะ
ชีวิตและชะตากรรม ไม่เจอเองจะไม่รู้   

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนับเป็นปัญหาที่ส าคัญในสังคมปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาที่เพ่ิมข้ึนในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการที่วัยรุ่นมีแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
เพ่ิมข้ึน การตั้งครรภ์นอกสมรสมากขึ้น และส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ อีกทั้งไม่มีความ
พร้อม น าไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาที่ส่งผล
กระทบตามมาคือ ปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ และปัญหาครอบครัวและสังคม (สุขีลา ตันชัยนันท์,2554, 
น.26-27) 

 

2.5 แนวคิดการตัดสินใจเป็นแม่  

 “แม่” และ “ความเป็นแม่” เกิดจากกระบวนการสร้างและก าหนดจากสังคมให้
ผู้หญิงมีหน้าที่ บทบาทและการท าหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการโอบอุ้มเลี้ยงดู การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้อ่ืน
โดยเฉพาะเด็ก ซึ่งเด็กต้องมีแม่เป็นผู้อบรมสั่งสอน เป็นต้นแบบและสร้างความเป็นตัวตน หรือ       อัต
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ลักษณ์ต่างๆ ดังนั้น การเป็นแม่จึงเกิดจากการกระท าและความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเป็นการ
ก าหนดของธรรมชาติ ความเป็นแม่เป็นสถาบันทางสังคมซึ่งประกอบด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเชื่อ กฎหมาย ข้อห้ามและบรรทัดฐานอื่นๆที่คาดหวังต่อผู้เป็นแม่  

 ความเป็นแม่ และความเป็นผู้หญิงได้รับการหล่อหลอมจากสังคมให้กลายเป็นเนื้อ
เดียวกันจนเป็นที่ยอมรับและฝังรากลึกเป็นความเชื่อท่ีว่าผู้หญิงทุกคนต้องมีความเป็นแม่ ซึ่งอาจจะไม่
จริงก็ได้ แต่สังคมก็ขัดเกลาให้เป้าหมายชีวิตของผู้หญิงผูกพันกับการเป็นแม่ การมีลูกและเลี้ยงดูลูก 
นอกจากนี้ความเป็นแม่ยังถูกคาดหวังจากสังคมในการท าหน้าที่เลี้ยงดูลูกหรือเด็กๆให้ดีที่สุดเนื่องจาก
สรีระร่างกายของผู้หญิง เช่น การมีมดลูก และเต้านมท าให้ผู้หญิงทุกคนต้องยอมรับและท าหน้าที่แม่ 
ตั้งครรภ์ เลี้ยงดูบุตร เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะร่างกายของผู้หญิงในการต้องเป็นผู้ตั้งครรภ์ ให้ก าเนิด 
เลี้ยงดูบุตร ความเชื่อเกี่ยวกับสัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีผู้หญิงต้องมีจึงกลายเป็นพันธนาการในการ
ควบคุมร่างกายของผู้หญิง (นาถฤดี  เด่นดวง, 2551, น.20) ความเป็นแม่นั้นได้กลายเป็นทั้งความสุข
และคุณค่าของผู้หญิงทุกคน ถ้าหากไม่ได้ท าหน้าที่แม่หรือท าไม่ได้ สังคมก็จะตีตราแม่หรือผู้หญิง แตใ่น
ความเป็นจริงแล้วผู้หญิงอาจไม่ได้ต้องการความเป็นแม่หรือไม่ได้มีความสุขท่ีจะท าหน้าที่เหล่านี้ก็ได้ 
หรือบางคนก็ไม่สามารถเป็นแม่ได้เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่อาจจะตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นผู้หญิงจึงไม่ได้มี
สิทธิในการเลือกท่ีจะเป็นแม่อย่างแท้จริง  

 ดังนั้นส าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยเฉพาะวัยรุ่นในการเลือกท่ีจะด ารงครรภ์
หรือท าหน้าที่แม่จ าเป็นต้องเผชิญหน้ากับการไม่ยอมรับของสังคมในการตั้งครรภ์นอกสมรส การ
ต้ังครรภ์โดยไม่มีพ่อ การถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงใจง่ายตามท่ีบรรทัดฐานสังคมก าหนดไว้ว่าผู้หญิงที่
อายุน้อย อยู่ในวัยเรียนหรือยังไม่ได้สมรส ตั้งครรภ์ไม่ได้ ทั้งๆที่การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากความตั้ง 
หรือเต็มใจ แต่อาจจะเป็นการบังคับ การแสวงหาประโยชน์จากคู่สัมพันธ์ หรือการถูกครอบง า ล่อลวง
ด้วยกลไกต่างๆในระบบสังคมที่หาประโยชน์จากร่างกายของผู้หญิง หรือกระตุ้นเร้าให้ผู้หญิงมี
เพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ส่งผลให้เด็กวัยรุ่นเหล่านี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในการที่จะต้องด าเนินชีวิตอยู่
ภายในสังคมไทยที่มีคา่นิยม ความเชื่อเรื่องของการรักนวลสงวนตัวของผู้หญิง ซึ่งเมื่ออยู่ในสภาวะการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วจะมีทางเลือกเพียง 2 ทางคือ ยุติการตั้งครรภ์หรือด ารงการตั้งครรภ์ต่อ และหาก
เลือกที่จะด ารงการตั้งครรภ์ต่อก็ถือเป็นการเลือกหรือตัดสินใจที่จะเป็น “แม่” ของเด็กในครรภ์ แม้ว่า
จะมีความไม่พร้อมจากปัจจัยหลายๆด้านก็ตาม ดังนั้นการที่แม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นเหล่านี้เลือกท่ีจะไม่ยุติ
การตั้งครรภ์และเลือกตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีปัจจัยสาเหตุมาจากแนวความคิดเรื่องความเป็นแม่ท่ี
สังคมในก าหนดกรอบขึ้นไว้หรือไม่  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมพบว่า มีผู้
ศึกษาเกี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยได้รวบรวมและสรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
สาเหตุการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้  

 กมลชนก ข าสุวรรณ และบุรเทพ โชคธนานุกุล (2555) ได้ท าการศึกษาถึง
กระบวนการท าให้เป็นชายขอบของครอบครัวแม่เดี่ยวว่ามีสาเหตุมาจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
ทั้งปัจจัยด้านชีววิทยาและโครงสร้างทางวัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่โดยเฉพาะครอบครัวแม่เดี่ยวที่
ถูกสังคมตีตราและกีดกันความก้าวหน้า การที่สังคมมีอคติส่งผลให้แม่เดี่ยวเหล่านี้พบกับความไม่เป็น
ธรรมด้านสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร โดยงานวิจัยนี้มีการศึกษาจากการสัมภาษณ์แม่เลี้ยง
เดี่ยวที่สมัครใจจ านวน 11 คน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและ
ท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่มีความเก่ียวข้อง โดยการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครและ
นครปฐม ผลการศึกษาพบว่าครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่เกิดจากการแยกทางกันและคู่สมรส
เสียชีวิต โดยสามารถแบ่งแม่เดี่ยวได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เปราะบาง7 กรณี กลุ่มท่ีเข้มแข็ง 3 กรณี และ
แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นนักสู้ 1 กรณี อีกท้ังยังพบว่าทัศนคติของคนไทยที่มีต่อผู้หญิงที่เป็นครอบครัวแม่
เดี่ยวแตกต่างกันมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งส่งผลให้แม่เดี่ยวกลายเป็นชายขอบ โดยมีกระบวนการที่
ท าให้แม่เดี่ยวเป็นชายขอบ3 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งด้านค่าแรง สถานภาพ และบทบาท  

2. การติดป้ายให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ(stigmatization) 

3. การถูกกีดกัน ลดอ านาจ ถูกผลักไสให้เป็นชายขอบ 

นอกจากจะถูกผลักให้เป็นชายขอบแล้วแม่เดี่ยวบางกลุ่มยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีประสบกับความยากจน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
กลุ่มแม่เดี่ยวในเรื่องสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับตามกฎหมายเพื่อหาช่องทางในการเข้าถึงสิทธินั้น เช่น
การรวบรวมกลุ่มของครอบครัวแม่เดี่ยวเพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิ สวัสดิการ และการเข้าถึง  

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (2557) ศึกษาสาเหตุ กระบวนการ และ
ผลกระทบของแม่วัยใสและความท้าทายของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่าประเทศไทยมีผู้หญิงอายุต่ า
กว่า 20 ปีที่คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 355 ราย โดยมีเด็กที่อายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 10 รายต่อวันที่
กลายเป็นคุณแม่วัยใส ในความจริงแล้วจ านวนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีมากกว่านี้แต่กลับไม่มีข้อมูลที่แท้จริง
ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีผู้หญิงตั้งครรภ์จ านวนเท่าใดเนื่องจากมีส่วนหนึ่งที่ยุติการตั้งครรภ์ด้วยการ
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แท้ง การที่เด็กวัยรุ่นไทยตั้งครรภ์จ านวนมากมีสาเหตุมาจากสิทธิของผู้หญิงเหล่านี้ถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าถึงความรู้ การศึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เช่นทางเลือกและการพัฒนาสื่อทางเทคโนโลยีต่างๆ
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเด็กและวัยรุ่นไทยกลับไม่ได้รับความรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของพวกเขา
อย่างเพียงพอที่จะรับมือและป้องกันตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุของ
ปัญหาที่ว่าก็คือการเรียนเรื่องเพศศึกษาที่ยังไม่ได้รับการปฏิรูป ทัศนคติเชิงลบของคนไทยที่มีต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานโดยไม่ให้ทางเลือกอ่ืนกับเด็กวัยรุ่น ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาเรื่อง
เพศให้กับลูกได้ หรืออิทธิพลของกระแสวัตถุนิยมที่ท าให้เด็กวัยรุ่นบางคนใช้ความสัมพันธ์ทางเพศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตนต้องการโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงพลกระทบที่จะตามมาจากการไม่มี
ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเพียงพอ  การเปลี่ยนบทบาทของเด็กวัยรุ่นจากวัยรุ่นมาเป็นแม่
วัยใสล้วนท าให้โอกาสของตัววัยรุ่นเอง, ครอบครัวและสังคมสูญเสียไป โดยที่ไม่สามารถประเมินมูลค่า
ของผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เกิดข้ึนต่อวิถีการด าเนินชีวิต คุณภาพชีวิต สังคมและ
เศรษฐกิจ  

วัยรุ่นจ านวนหนึ่งที่ตั้งครรภ์และเป็นแม่วัยใสมักจะต้องแยกทางกับคู่ในที่สุด ท าให้
ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาตามล าพัง เกิดสภาวะความไม่ม่ันคงทางอารมณ์ ท าให้เครียดและอาจจะมี
ภาวะซึมเศร้า ขณะเดียวกันวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์จ านวนหนึ่งไม่ได้กลับไปเรียนต่อ ต้องออกจากท่ีเรียน หรื
ออกจากงาน ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ และกลายเป็นสภาพ “เด็กเลี้ยงเด็ก”  ซึ่งผลการศึกษาของ
นานาชาติได้บ่งชี้ว่าความไม่เท่าเทียมและการไม่ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กผู้หญิงเป็นเรื่องท้าทาย
ที่ส าคัญในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งเด็กผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้เรียนหรือ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเพศศึกษาและสัมพันธภาพศึกษา ไม่มีโอกาสในการพัฒนาทักษะเพ่ือชะลอการมี
เพศสัมพันธ์ไม่ได้รับข้อมูลหรือเข้าไม่ถึงบริการการคุมก าเนิดเพ่ือป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์หรือการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ดังนั้นการที่ประเทศไทยมีเด็กวัยรุ่นผู้หญิงต้ังครรภใ์นวยัเรยีนจ านวนมากย่อมส่งผล
กระทบให้สูญเสียทรัพยากรโดยรวมของประเทศได้ การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นหน่วยงาน
ต่างๆกลับไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ แต่
ไม่ได้เน้นสาเหตุพ้ืนฐานเช่น ความเลื่อมล้ าทางเพศ โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน การปกป้อง
สิทธิของวัยรุ่นโดยการบังคับใช้กฎหมายในประเทศ รวมทั้งผู้คนต่างๆเหล่านี้ที่ควรจะมีส่วนในกา
รับผิดชอบต่อเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ เช่น บทบาทของครอบครัว ผู้ปกครอง โรงเรียน ชุมชน สังคมและผู้มี
อ านาจในการก าหนดนโยบาย เป็นต้น 
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ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2550) ได้ท าการศึกษาถึงสถานการณ์
ของครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ ปัจจัยเสี่ยง สภาพปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือของ
ครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษอย่างครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวจ านวน 43 ครอบครัว และครอบครัว
พ่อแม่วัยรุ่น จ านวน 49 ครอบครัว โดยมีการสุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษา 4 ภาคของ
ประเทศ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เก่ียวข้องกับ
ครอบครัวลักษณะพิเศษทั้ง 2 กลุ่ม จากงานวิจัยชิ้นนี้พบข้อมูลว่าสถานการณ์ท่ัวไปของครอบครัวที่มี
ลักษณะพิเศษไม่ว่าจะครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว หรือครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น เป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยทุกวันนี้ ซึ่งผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาพส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต
ครอบครัวลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นครอบครัวในรูปแบบอ่ืนที่ต่างไปจากครอบครัวทั่วไป เป็นครอบครัวที่
ประสบปัญหาความยากล าบากในการด ารงความเป็นครอบครัวและการท าหน้าที่ของครอบครัวอัน
เนื่องมาจาก ความไม่พร้อมการมีครอบครัวของครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น ความขัดแย้งในสัมพันธภาพ
และความรับผิดชอบต่อครอบครัวของครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว โดยต้นตอของปัญหาเหล่านี้เกิด
จากตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมอันน าไปสู่ปัญหาการใช้ชีวิตในครอบครัวระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการขาดความรู้
หรือทักษะในชีวิตครอบครัว การยึดถือค่านิยมทางสังคม ท าให้ครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษเหล่านี้เป็น
เรื่องท่ีมีความส าคัญรวมถึงจ าเป็นที่จะต้องมีการท าความเข้าใจให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ครอบครัวลักษณะพิเศษเหล่านี้ 

จุลนี เทียนไทย (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นและ
ผลกระทบจากความแตกต่างทางชนชั้นทางเศรษฐกิจของวัยรุ่นไทยในเรื่องเพศวิถีและพฤติกรรมความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปี แบ่งตามเพศ
และฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่นมีความเข้าใจในเรื่องเพศ
วิถีมาจากมุมมองของเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ความส าส่อน 
และการรักษาพรหมจารีเป็นส าคัญ ครอบครัว เพ่ือน และสื่อคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเรื่องเพศ
วิถีของวัยรุ่น  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ความส าส่อนทางเพศ และการรักษาพรหมจารีเป็นปัจจัย
หลักในการใช้ตัดสินว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีหรือเลว โดยความเชื่อเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการ
แต่งงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มวัยรุ่นยุคสมัยนี้ที่มีการมีมักจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
มากกว่ารุ่นพ่อแม่ โดยวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มศึกษาเกือบทุกคนกล่าวว่าเขาเก็บเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ
ของตวัเองและของเพ่ือนไว้เป็นความลับ อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องเหล่านี้กับผู้ปกครอง ซึ่ง
เยาวชนที่มาจากชนชั้นล่างจะมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยมากกว่า
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วัยรุ่นที่มาจากชนชั้นกลางหรือสูง อีกปัจจัยที่ท าให้แนวคิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของ
วัยรุ่นเปลี่ยนไปคือ อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกที่แพร่เข้ามา และ การอบรมเลี้ยงดูเด็กท่ีเปลี่ยนไป  

จากงานวิจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์โดย
ไม่พร้อมของวัยรุ่น อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการน ามาซึ่งปัญหาต่างๆตามมาอย่างที่พบเห็นได้ในปัจจุบันที่
ควรจะได้รับการเข้าถึงปัญหาจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องของรัฐ รวมถึงแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ปัญหาเหล่านี้กลับยังมีจ านวนเด็กวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมเพ่ิมข้ึนทุกปี สาเหตุมาจาก
อะไรและใครควรจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้วิจัยจึงให้
ความสนใจกับประเด็นนี้เพ่ือท าการศึกษาถึงการใช้ชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลด
ผลกระทบต่างๆที่จะเป็นผลกระทบต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ 3 

 
วิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของเด็กวัยรุ่นไทยที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ซึ่งเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ ท าการเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานครโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแม่เลี้ยง
เดี่ยวที่เป็นวัยรุ่น และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษา
การด าเนินชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม พร้อมกับศึกษาถึงปัจจัย
ที่ส่งผลให้เด็กวัยรุ่นในปัจจุบันมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยเรียนเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
หรือเอกชนเข้ามาให้ความส าคัญกับปัญหานี้แล้วก็ตาม โดยมีการส ารวจวิถีการด าเนินชีวิตของเด็ก
วัยรุ่นในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมสถานภาพสตรี และบ้านพักส่วนตัวในกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์
เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นที่ท้องโดยไม่พร้อมและเพ่ือให้สังคมเข้าใจหรือลดอคติ
ต่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเด็กวัยรุ่น  โดยด าเนินการศึกษาดังนี้ 

 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

3.1.1 การค้นคว้าเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 
วิทยานิพนธ์ บทความ หนังสือพิมพ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ เว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในเรื่อง
ดังนี้ 

3.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นวัยรุ่นอายุ 15-20 ปี จ านวน 
4 คนที่เข้ารับบริการบ้านพักก่อนและหลังคลอดจากบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
หรือบ้านพักส่วนตัวในกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 6 ท่าน ได้แก่  

1) คุณ อรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม ผู้อ านวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

2) คุณ พัชรี อารยะกุล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ คณะท างานโครงการพัฒนาระบบการดูแลสตรี
ต้ังครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลเจ้าของไข้ หน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลศิริราช(คลินิคดาว
ชมพู)  

4) คุณ อุษณีย์ บุญนาค นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  

5) คุณกัญญาวีร์ ปุงบางกะดี่ เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาออนไลน์ มูลนิธิPath2Health  

6) คุณศุภอาภา องค์สกุล รองผู้อ านวยการบริหาร สหทัยมูลนิธิ  

 

3.2 กรอบวิเคราะห์  

 ในการศึกษาการด าเนินชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากการตั้งครรภ์
โดยไม่พร้อม โดยศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กวัยรุ่นในปัจจุบันมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยเรียนเพิ่มขึ้น 
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ท้องโดยไม่พร้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา การเข้าถึงบริการเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว      

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กวัยรุ่นที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคม
สถานภาพสตรีและอาศัยอยู่บ้านพักส่วนตัว และ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรม
กิจการเด็กและเยาวชน กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์ หน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลศิริราช(คลินิกดาวชมพู) บ้านพักฉุกเฉินสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรี มูลนิธิPath2Health และ สหทัยมูลนิธิ 

3.3.2 กลุ่มตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะเด็กวัยรุ่น อายุ 15-20 ปีที่ท้องโดยไม่
พร้อมและเลี้ยงลูกเพียงล าพังโดยพักอาศัยหลังคลอดอยู่ในบ้านพักฉุกเฉนิ สมาคมสถานภาพสตรี และ
บ้านพักส่วนตัวในกรุงเทพฯ  

 



22 
 

 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก เนื่องจากสามารถสร้าง
ค าถามที่เก่ียวกับเรื่องที่ศึกษาได้ และน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
ต่อไป ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นตามข้ันตอนดังนี้  

 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแม่เลี้ยงเดี่ยว

และวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม   

2) ปรับปรุงและดัดแปลงค าถามให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้

ในการศึกษา  

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นวัยรุ่นอายุ 15-20 ปี จ านวน 4 คนทีเ่ข้ารับบริการ
บ้านพักก่อนและหลังคลอดจากบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯหรือพักอาศัยอยู่ที่
บ้านพักส่วนตัว และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรม
กิจการเด็กและเยาวชน กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์ หน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลศิริราช(คลินิกดาวชมพู) บ้านพักฉุกเฉินสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มูลนิธิPath2Health และ สหทัยมูลนิธ ิ

    2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ได้จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง บทความในหนังสือ นิตยสาร เว็บไซต์
ต่างๆ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวบรวมจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
 

ชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของเด็กวัยรุ่นไทยที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของเด็กวัยรุ่นไทยที่
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแม่เลี้ยงเดี่ยวเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่
พร้อมจ านวน 4 คนที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และบ้านพักส่วนตัวใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัวทั่วไปของแม่เด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่
พร้อม สภาพความเป็นอยู่ สถานการณ์ที่น าไปสู่การตั้งครรภ์ และผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม รวมทั้งการวิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลของกรณีศึกษาทั้ง 4 คน ในประเด็น สภาพครอบครัว 
สาเหตุการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ การตัดสินใจเป็นแม่ การวางแผนในอนาคต และ
ผลกระทบด้านต่างๆ 

 

กรณีศึกษาที่ 1 น้องจู (นามสมมติ) 

 น้องจูเป็นคุณแม่วัย 16 ปีที่มีลูกอายุได้ 3 เดือน เธอเป็นลูกคนเล็กของบ้าน ก่อน
หน้าที่เธอจะมีลูกเธออาศัยอยู่บ้านกับพ่ีสาววัย 22ปี และพ่อ ส่วนแม่ของเธอได้แยกทางกับพ่อไปมี
ครอบครัวใหม่ แต่ก่อนหน้าที่แม่จะมีครอบครัวใหม่เธออาศัยอยู่กับแม่มาโดยตลอดเพ่ิงจะย้ายมาอาศัย
กับพ่อเมื่อปีที่แล้ว  เนื่องจากพ่อเป็นช่างกลึงเหล็กซ่ึงมีที่พักท่ีบริษัทท าให้นานๆเดือนหนึ่งจะกลับมา
ครั้ง แต่พ่อของเธอก็ส่งเงินมาให้บ้าง เธอจึงต้องอาศัยอยู่กับแม่ท่ีมีอาชีพขายกับข้าวอยู่ในโรงเรียนแห่ง
หนึ่ง ซึ่งสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ถือว่าพอมีพอใช้ แต่พอแม่ของเธอไปมีครอบครัวใหม่ พ่อ
ของเธอจึงต้องกลับมาท าหน้าที่ดูแลเธอแทน และด้วยเหตุนี้ท าให้เธอได้กลับมาสนิทกับพ่ีสาว เธอมี
ความรู้สึกว่าพี่สาวของเขาเป็นเหมือนแม่ของเธอ เนื่องจากพ่ีสาวของเธอเป็นคนส่งเสียให้เรียนหนังสือ 
เวลาไปโรงเรียนเธอจะได้เงินไปโรงเรียนวันละ 200 บาท 

 สถานการณ์ที่น าน้องจูไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม เริ่มจากตอนที่เธอมีเพศสัมพันธ์
กับแฟนครั้งแรกเม่ือตอนอายุ 15 ปี ซึ่งตอนที่มีเพศสัมพันธ์แฟนของเธอก็มีการป้องกันด้วยการใส่
ถุงยางอนามัย แต่ตัวเธอเองไม่ได้มีการป้องกันหรือกินยาคุมหลังมีเพศสัมพันธ์เลย เธอรู้ตัวว่าตั้งครรภ์
เนื่องจากประจ าเดือนของเธอไม่มาถึง 2 เดือน ในช่วงแรกเธอยังไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเธอท้องเพราะ
เนื่องจากปกติแล้วประจ าเดือนของเธอก็มาไม่สม่ าเสมอเป็นปกติ ท าให้มารู้ตัวว่าตั้งครรภ์อีกทีช่วง 2 
เดือนเกือบจะเข้าเดือนที่ 3 เนื่องจากเธอรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของร่างกายท่ีที่ท้องมีลักษณะตึง และ
มีความรู้สึกคัดเต้านม เธอจึงตัดสินใจไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจด้วยตนเองโดยตรวจถึง 2รอบ ในรอบ
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แรกเธอตรวจตอนกลางคืนแล้วผลปรากฏว่าที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดซึ่งหมายความว่าตั้งครรภ์  เธอตกใจ
และยงัไม่เชื่อว่าตนเองตั้งครรภ์ เธอจึงค้นหาข้อมูลจาก internet ซึ่งมีการแนะน าให้ตรวจในตอนเช้า
จะได้ผลที่แน่ชัดกว่า เธอจึงไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจอีกรอบในตอนเช้า ผลที่ได้คือเหมือนกับตอน
แรกท่ีตรวจ เธอตกใจมากและนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านเพียงคนเดียว เนื่องจากพ่อและพ่ีสาวออกไปท างาน 
ตกเย็นพ่ีสาวกลับมาเธอจึงตัดสินใจเอาผลตรวจจากที่ตรวจครรภ์ให้พ่ีสาวของเธอดู เมื่อพี่สาวของเธอ
ทราบก็ตกใจและร้องไห้ แต่ว่าพ่ีสาวของเธอก็ไม่มีท่าทีที่จะโกรธเธอ กลับกลายเป็นว่าพ่ีสาวของเธอ
โทษตัวเองที่ดูแลเธอไม่ดีพอ หลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องนี้ให้ฝ่ายชายแฟนของเธอรับรู้ แต่
เมื่อฝ่ายชายรู้เรื่องการตั้งครรภ์ของก็ไม่ได้มีท่าทียินดีหรือดีใจ มากไปกว่านั้นคือฝ่ายชายกลับไม่
รับผิดชอบ อีกทั้งหนีหายติดต่อไม่ได้อีกเลย ฝ่ายชายและครอบครัวฝ่ายชายปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกของเขา
และปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ แต่น้องจูมีความมั่นใจว่าเป็นลูกท่ีเกิดจากฝ่ายชายแน่นอนเนื่องจากเธอไม่
เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเลยนอกจากเขาในตอนที่คบหากัน  

 เมื่อฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเธอจึงปรึกษากับพี่สาวของเธอเพ่ือหาทางออกโดยการท า
แท้ง เพราะเธอคิดว่าอายุของเธอยังน้อยเกินกว่าที่จะมาตั้งครรภ์ อีกท้ังตัวเธอเองก็ยังไม่สามารถ
ท างานหาเงินเลี้ยงตนเองได้และไม่อยากเป็นภาระให้กับพ่ีสาวของเธอ แต่เมื่อปรึกษากับพ่ีสาวของเธอ
แล้วเธอก็คิดได้ว่าเธอเป็นคนผิดที่ท าให้เด็กเกิดมาแต่เด็กเขาไม่ได้ท าผิดอะไรท าให้เธอตัดสินใจเลือกท่ี
จะไม่ยุติการตั้งครรภ์และตั้งครรภ์ต่อ และเธอตัดสินใจที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยการเลิกติดต่อกับฝ่าย
ชายเพราะเธอทราบอยู่แล้วว่ายังไงฝ่ายชายและพ่อแม่ของฝ่ายชายก็ไม่ยอมรับเธอและลูกของเธอ เธอ
คิดว่าเธอสามารถที่จะเลี้ยงลูกคนเดี่ยวได้ เพราะเธอเห็นว่าคนอ่ืนก็เลี้ยงเดี่ยวได้ จึงคิดว่าเธอก็เลี้ยงลูก
ด้วยตัวเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องง้อฝ่ายชาย  

 เมื่อเธอตัดสินใจเป็นเลือกท่ีจะเป็นแม่ในขณะที่เธอยังอายุเพียงแค่ 16 ปีซึ่งยังถือเป็น
วัยรุ่นที่ควรจะมีสภาพชีวิตที่แตกต่างจากการเป็นแม่โดยสิ้นเชิง จากเดิมก่อนที่เธอจะตั้งครรภ์เธอเป็น
เพียงเด็กวัยรุ่นทั่วไป ไม่ต้องจริงจังกับชีวิตมากเท่าไหร่ แต่เมื่อเธอตั้งครรภ์และเป็นแม่ท าให้เธอมี
ความรู้สึกว่าเธอโตขึ้นจากเดิมมาก ต้องคิดหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องในปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ว่าอนาคตควรจะเป็นยังไง จะเลี้ยงลูกอย่างไร ท ามาหาเงินอย่างไร  โดยน้องจูวางแผนอนาคตไว้ว่าจะ
กลับไปเรียนหนังสือต่อให้มีวุฒิสูงๆ หลังจากท่ีลูกโตในระดับหนึ่งเพ่ือที่เธอจะมีรายได้ที่สูง เมื่อเธอออก
จากบ้านพักฉุกเฉินในตอนสิ้นเดือนตุลาคม เธอจะกลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเพียงล าพังก่อนเนื่องจากพ่อ
ของเธออยากให้เธอเลี้ยงลูกเอง แล้วเธอก็จะเรียน pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงไปด้วย
เพราะเป็นการเรียนด้วยการอ่านหนังสือท่ีบ้านแล้วก็ไปสอบ เมื่อลูกของเธอเข้าอนุบาลได้แล้วเธอจึง
ค่อยกลับไปเรียนปกติ พร้อมทั้งวางแผนที่จะหางานท าควบคู่ไปด้วย  
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 ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับน้องจูจากการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม เธอเล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอ
รู้ว่าท้องเธอมีสภาพจิตใจและร่างกายที่ย่ าแย่มาก เนื่องจากเธอร้องไห้เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ไม่
รับประทานอาหารจนท าให้น้ าหนักของเธอลดลงไปถึง 2 กิโลกรัม เธอมีความเครียดและวิตกกังวล
อย่างมาก ไม่รู้ว่าควรจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร อีกทั้งผลของความกังวลมาจากการที่ติดต่อฝ่าย
ชายไม่ได้ในช่วงแรกด้วย และเธอมีความวิตกกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงเรื่องการเลี้ยงดูลูก ท า
ให้เธอมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ย่ าแย่ไม่น้อย แต่สภาพร่างกายของเธอหลังจากท่ีผ่านพ้นช่วงหนึ่งมา
ได้เธอก็มีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ปกติทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด ลูกของเธอก็เช่นกัน 
ในขณะที่เธอท้องเธอยังคงไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามปกติจนถึงอายุครรภ์ 7 เดือน โดยพยายาม
ปกปิดการตั้งท้องด้วยการใส่เสื้อตัวใหญ่ๆ และหลีกเลี่ยงการตอบค าถามที่เพ่ือนๆหรือคนรอบข้างถาม
ว่าท าไมอ้วนขึ้นว่าเธอรับประทานมากขึ้น ถึงแม้เธอจะตอบค าถามเลี่ยงแล้วก็ยังมีคนทักและมองเธอ
อยู่ดี แม้ว่าในความเป็นจริงท้องของเธอก็ไม่ได้ดูใหญ่มาก น้องจูไปเรียนปกติจนถึงตอนที่เธออายุครรภ์
ได้ 8 เดือนก็ตรงกับช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียนพอดี ถือเป็นโชคดีของเธอที่ไม่ต้องลาออกจากโรงเรียน
และต้องปิดบังเพ่ือนๆ  

 ผลกระทบจากสังคมเมื่อเธอกลายเป็นแม่วัยรุ่น น้องจูต้องเผชิญหน้ากับค าพูดที่ตีตรา
เธออย่างค าว่า “เด็กใจแตก” ไม่มีใครพูดว่าเธอเป็นแม่วัยรุ่นหรือแม่วัยใส และการที่คนในสังคมใช้
สายตากดดัน ดูถูกเธอเวลาที่เธออกไปข้างนอกในที่สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้าหรือตอนที่ไป
โรงเรียน เธอเองก็ไม่มั่นใจว่าคนอื่นๆรู้หรือไม่ว่าเธอท้อง แต่เธอก็พยายามท่ีจะปกปิดและเลี่ยงการตอบ
ค าถามด้วยการบอกว่าเธอกินเยอะดังที่กล่าวข้างต้น  

 ในด้านของการเข้ารับบริการที่บ้านพักฉุกเฉิน เธอเข้ามารับบริการที่นี้ในช่วงที่
ตั้งครรภ์ได้ 8เดือนใกล้จะคลอด เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เธอปิดเทอมท าให้ต้องอยู่บ้านเพียงล าพัง พ่อ
ของเธอจึงเป็นกังวลเนื่องจากบ้านที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล หากเธอปวดท้องที่จะคลอด
แล้วอยู่เพียงล าพังกลัวจะเป็นอันตราย เธอจึงค้นหาข้อมูลถึงที่ท่ีสามารถจะช่วยเธอได้ เริ่มจากที่โทรไป
ที่สายด่วน 1663 ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องต้ังครรภ์ไม่พร้อม เขาก็แนะน าว่ามีบ้านพักต่างๆ ผนวกกับ
ค้นหาข้อมูลจาก internet ด้วยว่ามีบ้านพักท่ีใดบ้าง แล้วเธอก็พบบ้านพักฉุกเฉินแห่งนี้เนื่องจากที่นี้มี
บริการรองรับเรื่องของบ้านพักรอคลอด อีกท้ังยังอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านมาก เธอจึงติดต่อเข้ามาที่บ้านพัก
ฉุกเฉินแห่งนี้ ซึ่งน้องจูมีความรู้สึกว่าบ้านพักฉุกเฉินแห่งนี้เหมาะสมกับเธอ เนื่องจากทางบ้านพักมีการ
ให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมกับเธอมาก ตอนที่เธอใกล้คลอดที่บ้านพักก็มีรถพาไปส่งที่โรงพยาบาล เรื่อง
การเลี้ยงลูกก็เช่นกัน จากตอนแรกที่เธอเลี้ยงเด็กไม่เป็น ก็จะมีพ่ีที่อยู่ในบ้านพักท่ีมีลูกมา 2-3 คนแล้ว
มาช่วยแนะน าวิธีการอุ้มเด็ก การเลี้ยงลูก  ความเห็นส่วนตัวของน้องจูเธอคิดว่าบ้านพักฉุกเฉินแห่งนี้มี
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การให้บริการที่ครบครันทุกๆด้านส าหรับเธอแล้ว ถึงแม้ว่าอาจจะมีกฎอย่างการไม่ให้ใช้โทรศัพท์แต่
เธอก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะท าให้เธอสามารถสนใจเพียงแค่ลูกของเธอและไม่ต้องกระวนกระวายใจ
หรือคิดมาก  

 สิ่งที่น้องจูต้องการคือ ต้องการให้รัฐมีการสนับสนุนค่าเลี้ยงดูเด็ก เช่น ค่านมเด็ก, 
ผ้าอ้อม, อุปกรณ์เลี้ยงเด็กอ่ืนๆ เป็นต้น ส าหรับคนที่ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เธออยากให้มีบัตรสวัสดิการ
ของรัฐส าหรับแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นโดยเฉพาะ  

 

กรณีศึกษาที่ 2 น้องมิ้น (นามสมมุติ)  

 น้องมิ้นเป็นคุณแม่วัย 18 ปีที่มีลูกตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันลูก
ของเธออายุ 1 ขวบ 10 เดือน เดิมน้องมิ้นเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีอาศัยอยู่กับน้าและย่าของเธอ
เนื่องจากแม่ของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอเด็กๆ ส่วนพ่อของเธอก็มีครอบครัวใหม่ มิ้นเป็นลูกคนที่ 2 ของ
ครอบครัวมีพ่ีสาวกับน้องชาย ปัจจุบันพี่สาวท างานเป็นพนักงานขายของในกรุงเทพมหานคร อายุ 25 
ปี น้าของเธอท างานขับรถส่งของ เช่น ข้าวโพด ส่วนย่าอยู่ดูแลบ้านและดูแลเธอกับน้องของเธอ เวลา
ไปโรงเรียนมิ้นจะได้เงินไปโรงเรียนจากย่าเพียงวันละ 60 บาท แต่มิ้นก็มีเงินเก็บของตัวเองด้วย เมื่อ
น้องมิ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เธอได้กลับไปอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยง และมิ้นก็สามารถเข้ากับแม่เลี้ยง
ได้อย่างดี 

 สถานการณ์ท่ีน าน้องมิ้นไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเกิดจากตอนเรียนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มิ้นได้รู้จักกับแฟนที่อายุเท่ากันเรียนอยู่คนละโรงเรียนแต่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกัน คบกันเป็นแฟนได้ประมาณ 1 ปี มีวันหนึ่งที่ไปเที่ยวด้วยกันแฟนของน้องมิ้นได้พาน้องมิ้นเข้า
พักท่ีรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย มิ้นก็เต็มใจและยินยอมเนื่องจากฝ่ายบอกว่าหากมีอะไร
เกิดข้ึนจะรับผิดชอบทุกอย่าง แต่ในตอนที่มีเพศสัมพันธ์ทั้งม้ินและฝ่ายชายต่างก็ไม่ได้มีการป้องกัน 
ถึงแม้ว่าที่โรงเรียนของมิ้นจะมีการสอนถึงการป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์ แต่เธอเห็นว่าเพ่ือนคนอ่ืนๆที่
เขามีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มก็ไม่ได้ตั้งครรภ์ เธอจึงคิดว่าตัวเธอเองก็คงจะไม่ตั้งครรภ์ หลังจากมี
เพศสัมพันธ์กับแฟน ถึงแม้ฝ่ายชายได้ซื้อยาคุมฉุกเฉินและยาคุมแบบ 28 เม็ดมาให้เธอกิน แต่พอกินไป
ครึ่งแผงฝ่ายชายก็ให้หยุดกินเพราะคิดว่าคงไม่มีประโยชน์ และต่อมาเธอก็เลิกคบหากับฝ่ายชาย จาก
นั้นมิ้นก็ใช้ชีวิตปกติและเธอเองก็มีประจ าเดือนมาปกติ จนเวลาล่วงเลยไป 6 เดือน คนแถวบ้านของเธอ
สังเกตว่าเธออ้วนกว่าปกติ เธอจึงลองปรึกษากับพ่ีสาวที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ พ่ีสาวของเธอแนะน าให้
เธอไปซื้อที่ตรวจครรภ์แต่เธอไม่กล้าไปซื้อด้วยตัวเอง เธอจึงให้พี่สาวซื้อที่ตรวจครรภ์จากที่กรุงเทพฯ
แล้วส่งมาให้เธอที่อาศัยอยู่ที่เพชรบูรณ์ เมื่อตรวจจากที่ตรวจครรภ์ก็ท าให้เธอพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ได้ 6 
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เดือนแล้ว เธอได้ติดต่อฝ่ายชายไปเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าเธอตั้งครรภ์แต่ฝ่ายชายกลับบอกปัดไม่
รับผิดชอบ พร้อมทั้งบอกให้เธอบอกผู้ปกครองของมิ้นว่าไม่ใช่เพราะเขา ในตอนแรกม้ินก็ พยายามที่จะ
ให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ทางฝ่ายชายก็อ้างว่าทางบ้านของเขาก็มีสภาพย่ าแย่
เหมือนกัน เธอจึงตัดสินใจปล่อยฝ่ายชายไป  

 ความรู้สึกแรกที่มิ้นรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เป็นความรู้สึกที่แย่มาก ไม่คิดว่าตัวเองจะต้อง
มาเจอกับเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเอง และเธอคิดว่าอนาคตของเธอคงต้องจบแล้วเธอจึงมีความคิดที่จะยุติ
การตั้งครรภ์ในช่วงแรกที่รู้ว่าตั้งครรภ์ อีกท้ังเธอก็กลัวว่าคนที่บ้านของเธอจะรับไม่ได้ที่เธอต้องตั้งครรภ์ 
เธอจึงไม่กล้าบอกใครและตัดสินใจเดินทางมาหาพ่ีสาวของเธอที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯโดยบอกกับที่บ้าน
ว่ามาหาพ่ีสาวและมาเท่ียว เธอบอกกับพ่ีสาวว่าเธอต้องการจะยุติการตั้งครรภ์ พ่ีสาวของเธอจึงหา
ข้อมูลใน internet และพาเธอไปยุติการตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลคลองตัน เมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลแพทย์
ยินยอมท่ีจะยุติการตั้งครรภ์ให้แต่มีเงื่อนไขคือต้องให้พ่อของเธอมาลงชื่อยินยอมเนื่องจากอายุครรภ์
ของมิ้นมีอายุครรภ์ที่มาก ซึ้งมิ้นเองก็ไม่กล้าที่จะบอกเรื่องนี้ให้พ่อรับรู้เธอเลยต้องตัดสินใจที่จะด ารง
ครรภ์ต่อแทน 

 ในช่วงเวลาที่อาศัยอยู่กับพ่ีสาวที่กรุงเทพฯ พ่ีสาวของเธอท างานกลับบ้านดึกท าให้
เธอต้องอาศัยอยู่ที่ห้องของพ่ีสาวเพียงล าพัง พ่ีสาวของมิ้นเป็นห่วงจึงหาข้อมูลใน internet โดยพมิพ์ว่า 
“ท้องไม่พร้อม” ท าให้พบกับบ้านพักฉุกเฉิน พ่ีของเธอจึงลองติดต่อกับบ้านพักฉุกเฉินและให้มิ้นมาพัก
อาศัยอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินชั่วคราว เมื่อเข้ามาพักที่บ้านพักฉุกเฉินพ่ีเจ้าหน้าที่ก็ให้ค าปรึกษาว่าสามารถ
ยกมอบลูกให้กับมูลนิธิได้ เธอจึงมีความคิดว่าหากคลอดแล้วเธอจะยกลูกให้กับมูลนิธิเพ่ือที่เธอจะได้
กลับไปเรียนต่อและเธอกลัวที่จะต้องอายเพ่ือนด้วย  แต่เมื่อคลอดลูกมาแล้วมิ้นกลับตัดสินใจที่จะเลี้ยง
ลูกเองเนื่องจากว่าคนที่บ้านของเธอทราบเรื่องที่เธอท้องแล้ว เมื่อคนที่บ้านเห็นหน้าลูกของเธอเขาก็สั่ง
ห้ามไม่ให้มิ้นยกมอบลูกให้กับทางมูลนิธิ ผนวกกับตอนที่มิ้นได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองก็ท าให้เธอมี
ความรู้สึกรักและผูกพันกับลูก จึงตัดสินใจที่จะเลี้ยงเองและไม่ยกมอบลูกให้กับทางมูลนิธิอย่างที่ได้
ปรึกษากับพี่เจ้าหน้าที่ไว้ในตอนแรก  

 ความรู้สึกของมิ้นเมื่อต้องเปลี่ยนสถานะจากเด็กวัยรุ่นมาเป็นแม่ ลูกของเขาท าให้มิ้น
เปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายๆด้าน ท าให้มิ้นคิดได้ว่าเธอไม่ควรที่จะท าอะไรเล่นๆเหมือนในตอนท่ีเธอ
ยังไม่มีลูกไม่ได้อีกแล้ว และยังท าให้เธอรู้จุดประสงค์ในการท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือลูก ไม่ได้ท าเพ่ือ
ตัวเองเท่านั้น มิ้นได้มีการวางแผนอนาคตไว้ว่าเธอจะกลับไปศึกษาต่อหลังจากท่ีจบการศึกษาระดับ
มัธยมที่กรุงเทพฯเนื่องจากปัจจุบันเธอศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนใกล้บ้านพักฉุกเฉิน
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ด้วยทุนการศึกษาของมูลนิธิ ส่วนลูกของเธอที่บ้านได้อาสาที่จะช่วยเลี้ยงให้ โดยเธอจะกลับไปอยู่ที่
บ้านและเปิดร้านขายของของตนเอง  

ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับน้องมิ้นจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม คือ น้องมิ้นต้องเลือกท่ีจะ
ออกจากโรงเรียนเดิมกลางคันในตอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งๆท่ีเรียนจบไปเพียงแค่ 1 เทอม และ
เธอก็ต้องย้ายถิ่นจากเดิมที่อาศัยอยู่ที่เพชรบูรณ์มาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯเพ่ือปิดบังเรื่องที่เธอตั้งครรภ์
กับคนในครอบครัวและเพ่ือนๆของเธอ ท าให้เธอต้องมาเริ่มเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ที่
กรุงเทพฯ ผลกระทบต่อสภาพร่างกายในช่วงที่ก าลังตั้งครรภ์มิ้นมีปัญหาเรื่องเลือดจาง ท าให้ต้องบ ารุง
ด้วยอาหาร แต่หลังจากท่ีคลอดแล้วเธอก็มีสภาพร่างกายท่ีปกติ ไม่มีปัญหาทั้งตัวเธอเองและลูกของ
เธอ ส่วนผลกระทบจากคนในสังคม มิ้นได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ท าให้เธอต้องรู้สึกไม่สบายใจคือเธอ
มักจะถูกคนมองด้วยสายตาที่มีการกดดันหรือตีตราเธอ แต่มิ้นเองก็ไม่ได้ใส่ใจกับเหตุการณ์เหล่านี้มาก
เท่าไหร่ เพราะมิ้นคิดว่าถึงแม้จะเป็นแม่วัยรุ่นแต่หากเธอมีความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงดูลูกก็ยังดีกว่าคน
ที่โตกว่าแต่ไม่มีความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงดูลูก 

 ในด้านของการเข้ารับบริการที่บ้านพักฉุกเฉิน มิ้นเข้ามาที่บ้านพักฉุกเฉินแห่งนี้ใน
ตอนที่เธอตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนจากการที่พ่ีสาวของเธอค้นหาข้อมูลใน internet แล้วพบกับบ้านพัก
ฉุกเฉินแห่งนี้ จึงติดต่อและพามิ้นมาพักอาศัยที่บ้านพักฉุกเฉินแห่งนี้ โดยพี่เจ้าหน้าที่ของทางบ้านพักก็
ได้ให้ค าปรึกษาเป็นทางเลือกว่าถ้าหากเธอยังไม่พร้อมหรือคิดว่าตัวเองไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เธอ
สามารถยกมอบลูกให้กับมูลนิธิเด็กหลังจากที่คลอดเด็กแล้ว แต่อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าท้ายที่สุด
หลังจากคลอดแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง ปัจจุบันมิ้นอาศัยอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินเป็น
ระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากเธอตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนภาคปกติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 พร้อมกับเลี้ยงลูกไปด้วย โดยมิ้นได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ “เพ่ิมต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น” ของ
ทางบ้านพักฉุกเฉินที่ช่วยเหลือทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลและค่าเทอม ในขณะที่พัก
อาศัยอยู่ที่บ้านพักทางบ้านพักมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการอบรมเรื่องเพศศึกษา สุขอนามัยทางเพศ 
โดยมีวิทยากรมาจากสภากาชาดไทย นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมอบรมมารดาและทารก สอนวิธีการเลี้ยงดู
ลูก รวมทั้งกิจกรรมสอนเต้นลีลาศและสอนแต่งหน้า เป็นต้น ซึ่งในตอนแรกที่มิ้นเข้าพักท่ีบ้านพักแห่งนี้
เธอมีความคิดว่าเธอคงไม่สามารถอยู่ได้แน่ๆเนื่องจากเธอเป็นคนที่ติดโทรศัพท์อย่างมาก แต่ทาง
บ้านพักไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ พ่ีสาวของเธอก็พูดปลอบใจและให้คิดว่าเป็นการมาเข้าค่ายซึ่งก็ช่วย
ท าให้เธออุ่นใจ เมื่ออยู่ไปได้ระยะเวลาหนึ่งเธอก็เริ่มมีเพ่ือนและอยู่ที่บ้านพักได้อย่างมีความสุข  

สิ่งที่น้องม้ินต้องการ คือ เธอต้องการให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาของแม่ที่ยังไม่พร้อม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร และเธอก็ไม่อยากให้รัฐบาล
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สนับสนุนให้มีการยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากเธอคิดว่าหากมีให้ท าได้คนอ่ืนๆจะเลือกท่ีจะท าโดยไม่นึกถึง
ผลที่จะเกิดตามมา นอกจากนี้น้องมิ้นได้ฝากไว้หลังจากการสัมภาษณ์ว่าเธออยากบอกกับคนที่ตั้งครรภ์
ไม่พร้อมหรือเป็นแม่วัยใสว่าเธอคิดว่าไม่มีใครอยากพลาดหรือท าให้พ่อแม่ของตัวเองเสียใจ แต่เมื่อ
พลาดแล้วเธอคิดว่าเราก็ควรจะรับผิดชอบและท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด  

 

กรณีศึกษาที่ 3 น้องอร (นามสมมติ) 

 น้องอรเป็นคุณแม่ลูก 2 วัย 20 ปี เธอเป็นลูกคนเดียว มีพ้ืนฐานเป็นคนกรุงเทพฯ ใน
ตอนเด็กเธอไปอาศัยอยู่กับยายแถวบางซื่อ จนกระทั่งเธอขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แม่ก็พาเธอกลับมาอยู่
กับแม่ที่ห้องเช่าแถวแจ้งวัฒนะ ปัจจุบันอรอาศัยอยู่กับแม่และพ่อทั้งสองคน พ่อท างานรับราชการ ส่วน
แม่เป็นลูกจ้างที่องค์การโทรศัพท์ แม่มีรายได้เดือนละ 6,000 พัน โดยปกติอรจะไม่ขอเงินจากแม่เลย 
แต่ก่อนหน้านี้แม่จะให้เธอวันละ 100 บาทเวลาไปโรงเรียน อรมีลูกคนแรกในตอนที่เธอก าลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าให้เธอตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพ่ือคลอดลูกและเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง แต่ก็ได้
กลับไปเรียนการศึกษานอกระบบจนปัจจุบันได้วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 อรเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่คลอด
ลูกคนแรกมาจน 1ปีผ่านไปอรได้เจอกับแฟนใหม่ที่อายุน้อยกว่าเธอ 2 ปี คบกันได้ 3 ปีเธอก็มีลุกคนที่ 
2 กับแฟนคนใหม่ ปัจจุบันลูกของอรคนแรกอายุ 5 ปี ส่วนคนเล็กอายุ 2 ปี อรอาศัยอยู่ที่ห้องเล็กๆ
ภายในอู่ซ่อมรถที่แฟนของเธอท างานอยู่ ในบางวันก็จะไปพักอยู่ที่ห้องเช่าเล็กๆที่แม่ของเธอเช่าอยู่
เดือนละ 3,000 บาท  

 สถานการณ์ที่น าน้องอรไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม เริ่มจากตอนอายุ 14 ปี อรมีแฟน
คนแรก เธอก็คบหาดูใจกันจนวันหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กันด้วยความยินยอม ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คุมก าเนิด
หรือป้องกันเลยเพราะตอนนั้นเธอยังเด็ก ยังไม่รู้เรื่องพวกนี้ และเธอก็เป็นเด็กเกเรไม่ตั้งใจเรียนเวลาไป
โรงเรียนด้วยจึงไม่ได้ป้องกัน หลังจากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนอรก็มีได้ปรึกษากับคนแถวบ้าน หลายๆคน
ก็แนะน าให้เธอกินยาคุมแต่เธอชะล่าใจและเลือกท่ีจะไม่กินเพราะคิดว่าเธอคงไม่เป็นอะไร มารู้ตัวว่า
ตัวเองก าลังตั้งครรภ์อีกทีก็ตอนตั้งครรภ์ได้ 4-5 เดือนแล้ว พอคนแถวบ้านรู้เขาก็ไปบอกแม่ของเธอ แม่
ของเธอจึงให้เธอตรวจที่ตรวจครรภ์ตอนเช้าวันต่อมา ท าให้แม่ของเธอรู้ว่าเธอท้อง แต่ก่อนที่แม่ของ
เธอจะรู้อรมีความคิดท่ีจะยุติการตั้งครรภ์ด้วยการรับประทานยาขับเลือดแต่ก็ไม่เป็นผล เธอจึง
ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อจนคลอดและเลี้ยงลูกคนแรกเพียงล าพังจนเจอกับแฟนคนปัจจุบัน ในตอนที่เธอ
ท้องครั้งแรกเธอก็ยังคงไปโรงเรียนจนตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน อาจจะเพราะว่าเป็นท้องสาวท าให้ทั้งคุณครู
และเพ่ือนๆไม่ทราบว่าอรก าลังตั้งครรภ์ และด้วยชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นช่วยให้เธอสามารถ
ปิดบังคนอ่ืนๆได้อย่างดี แม่ของเธอไม่ได้ห้ามให้เธอไปหรือไม่ไปโรงเรียนเพราะแม่ของเธอกลัวว่าหาก
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อรอยู่บ้านคนเดียวจะท าให้เธอเหงา แต่ถ้าอรไปโรงเรียนอรจะได้เจอเพ่ือนแล้วไม่ต้องอยู่ที่บ้านเพียง
ล าพัง จนมีอยู่วันหนึ่งที่เธอตัดสินใจไม่ไปโรงเรียนเนื่องจากไม่สามารถสวมกระโปรงนักเรียนได้แล้ว แม่
ของเธอจึงบอกให้เธอพักอยู่บ้านโดยที่ไม่ได้ไปท าเรื่องลาออกจากโรงเรียนแต่อย่างใด และทางโรงเรียน
ก็ไม่ได้ติดตามให้เธอกลับไปเรียน อีกปัจจัยที่ท าให้เธอตัดสินใจไม่กลับไปเรียนต่อเนื่องจากเธอรู้ว่าเธอ
ต้องคลอดในช่วงที่เปิดเทอมพอดี ถึงเธอไปเรียนหรือสอบเธอก็ไม่สามารถเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และทางโรงเรียนก็คงไม่ให้วุฒิการศึกษา เธอจึงวางแผนว่าหลังจากคลอดแล้วเธอค่อยไปเรียน
การศึกษานอกระบบแทน  

ในตอนที่เธอท้องลูกคนแรกแล้วฝ่ายชายไม่รับผิดชอบแม่ของเธอก็ไปแจ้งความเอา
เรื่องกับฝ่ายชาย อีกท้ังยังมีการโต้เถียงกันในประเด็นเรื่องลูกในครรภ์ของเธอว่าใครจะเป็นฝ่ายเลี้ยง 
ผลสุดท้ายเด็กเกิดมาเธอตัดสินใจที่จะเลี้ยงเองเพราะยังไงก็เป็นลูกของเธอเช่นกัน ส่วนฝ่ายชายไม่
ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลย ที่เจอที่สถานีต ารวจก็มีเพียงยายของเขาและญาติของเขาเท่านั้น ไม่มีการจ่าย
ค่าเลี้ยงดูรวมทั้งการขอขมาพ่อแม่เราตามท่ีเคยตกลงกันไว้ ตอนที่พ่อของเธอทราบเรื่องอรถูกไล่ให้
ออกจากบ้านท าให้เธอเลือกที่จะไปอาศัยกับพ่ีผู้หญิงอายุ 24 ปีที่เธอรู้จักมีบ้านอยู่หน้าปากซอยบ้าน
ของอร ในตอนนั้นเธอก็จะมีแม่คอยให้เงินเธอ หรือถ้ามีใครจ้างเธอไปท างานเธอก็ไป จนเธอคลอดลูก
คนแรกเธอจึงอยู่บ้านเฉยๆเพ่ือเลี้ยงดูลูกคนแรกเนื่องจากไม่มีใครช่วยเธอเลี้ยง ในช่วยที่ตั้งครรภ์อรไม่
ลักษณะของการคิดฟุ้งซ่านเลยแม้แต่น้อย เนื่องจากตอนนั้นยังเด็กเธอใช้ชีวิตปกติ กิน นอนไปวันๆ ตื่น
เช้ามาแม่ของเธอก็วางเงินไว้ให้  

ความรู้สึกของอรเมื่อต้องเปลี่ยนสถานะจากเด็กวัยรุ่นมาเป็นแม่ จากเดิมท่ีอรเป็นคน
ไม่ได้คิดวางแผนถึงอนาคต ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทุกวัน แต่พอเธอมีลูกเธอต้องเปลี่ยนแปลงความคิดใน
หลายๆเรื่อง อรคิดถึงทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเธอกลัวว่าลูกของเธอจะอด ไม่มีเงิน ต้องหาหนทาง
ที่จะท ามาหาเงินเพ่ือจะได้น าเงินมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้ให้ลูกของเธอ เพราะเธอเองก็ไม่
อยากให้ลูกของเธอต้องด้อยกว่าเด็กคนอื่นๆ อยากให้ลูกได้กินอ่ิมนอนหลับมีของเล่นของใช้เหมือนกัน
ทั้ง 2 คน เพราะบางทีอรเองก็กลัวว่าลูกทั้ง 2 คนจะคิดว่าเธอรักเขาไม่เท่ากัน  

 ผลกระทบเกิดข้ึนกับน้องอรจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม คือ น้องอรต้องตัดสินใจที่จะ
ออกจากโรงเรียนในตอนที่เธอก าลังศึกษาอยู่เพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้าน
เพียงล าพังเนื่องจากท้ังพ่อและแม่ของเธอต้องออกไปท างาน อีกท้ังต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้อง
เลี้ยงลูกเพียงล าพังเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นเธอก็ได้พบกับแฟนคนใหม่และคบหาดูใจกันนานถึง 
3 ปีและมีลูกคนที่ 2 ท าให้แผนที่วางไว้ว่าหลังจากท่ีลูกคนแรกเข้าโรงเรียนแล้วเธอจะได้ท างานเต็มตัว 
แต่เมื่อพลาดมีลูกคนที่2 เธอจึงต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่โดยการรอให้ลูกคนเล็กเข้าโรงเรียนแล้วเธอจึง
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จะได้กลับไปท างานเพ่ือหารายได้อีกทาง ชีวิตการเป็นวัยรุ่นของอรได้หายไป ไม่ได้ไปเรียนหรือเท่ียว
เล่นกับเพ่ือนๆ   

 ผลกระทบต่อสภาพร่างกาย คือ ในตอนที่ตั้งครรภ์ลูกคนแรกเธอมีอาการแพ้ท้อง 
หน้ามืด ส่วนเรื่องของการฉีดยาคุมก าเนิด หลังจากท่ีอรคลอดลูกคนที่ 2 เธอตัดสินใจคุมก าเนิดก่ึงถาวร
ด้วยการฉีดยาคุมก าเนิดทุกๆเดือน แต่ยาคุมที่ฉีดส่งผลให้เธอน้ าหนักตัวเพ่ิมข้ึนมาก จากเดิมที่น้ าหนัก
เพียง 37 กิโลกรัม ประจ าเดือนไม่ค่อยมา ผิวหน้าด าคล้ า แต่เรื่องของสภาพจิตใจอรมีสภาพจิตใจที่
ปกติ ไม่มีอาการซึมเศร้าแต่อย่างใด  

ผลกระทบจากคนในสังคมที่อรเจอส่วนใหญ่คนรอบข้างมักจะใช้สายตามองเธอ ไม่ก็
นินทา บางคนก็พูดเลยว่า “หะ้ มีลูก 2 คนแล้วหรอ” เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้อรเลือกท่ีจะพูด
และตอบกลับไปตรงๆว่า “แล้วท าไม มีลูกสองคนก็หาเลี้ยงเขาได้” อรจะไม่น ามาใส่ใจหรือร้องไห้   ฟูม
ฟาย เธอเล่าว่าเคยมีคนมาพูดว่าเรากับแม่ว่าเราเป็นเด็กใจแตก แต่แม่ของอรก็เลือกท าวิธีเดียวกับเธอ
คือตอบกลับไป เธอไม่ได้อายที่เธอมีลูกหรือมีแฟนใหม่ แต่ในบางครั้งเธอก็มีรู้สึกน้อยใจบ้าง และเธอก็
รู้สึกสงสารพ่อที่ต้องโดนคนอ่ืนนินทา เพราะพ่อของอรเป็นคนที่ค่อนข้างมีหน้ามีตาในละแวกบ้าน 

อีกผลกระทบที่ส่งผลอย่างมากกับอรคือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เธอเล่าว่าเงินที่มี
ไมเ่พียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน แฟนของเธอมีรายได้เพียงวันละ 300 บาท แต่ค่าใช้จ่ายในแต่
ละวันตกวันละ 300 บาทหรือมากกว่าซึ่งเท่ากับรายได้ที่แฟนได้พอดี ส่งผลให้อรต้องหางานท าเพ่ือให้มี
รายได้มาเพ่ิมโดยเธอเลือกที่จะน าเสื้อผ้ามือสองไปขายตลาดขายของเก่าแถวๆบ้านของเธอในตอน
กลางคืน และหาขนมมาขายผ่านทาง Facebook ใช้วิธีการโพสลง Facebook ของเธอเอง โดยจะรับ
ขนมตามจ านวนที่ลูกค้าสั่ง เช่น ลูกค้าสั่ง 80 กล่อง เธอรับมาในราคา 10 บาท ขายในราคา 20 บาท 
ได้ก าไรกล่องละ 10 บาท เท่ากับว่าเธอลงทุนไป 800 ได้คืนกลับมา 800 บาท โดยใช้วธิีที่แฟนขับรถ
มอเตอร์ไซค์ไปรับของแล้วก็น าขนมไปส่งทุกที่ทั่วกรุงเทพฯตอนเย็นหลังแฟนเลิกงานที่อู่ซ่อมรถ ใน
บางครั้งก็ต้องเอาลูกคนเล็กไปด้วย ส่วนลูกคนโตจะฝากแม่ดูแล บางคืนกว่าจะส่งของเสร็จกลับถึงบ้าน
หลังเที่ยงคืน ส่งผลให้เธอพักผ่อนน้อย อรต้องตื่นเช้ามาอาบน้ า ป้อนข้าวให้ลูก และเลี้ยงเด็กที่เธอ
รับจ้างเลี้ยง 1 คน อายุ 7 เดือน โดยจะได้ค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท แต่บางทีก็ยัง
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ส่วนใหญ่หมดไปจากค่าอาหาร ถ้าซื้อต้องซื้อให้ทั้งลูกและแม่ บางวันเหลือเงิน 
100 บาทเธอก็ซื้อข้าวให้ลูกทั้ง 2 ส่วนเธอและแฟนเสียสละกินบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ซึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่
เพียงพอและค าพูดจากคนรอบข้างท่ีเขามองว่าเราเป็นตัวถ่วงของแฟนใหม่ที่เขาต้องมาคอยรับผิดชอบ
ทุกเรื่องของครอบครัวเราก็ส่งผลกระทบต่อเธอไม่น้อย แต่เธอก็เลือกท่ีจะพูดกับแฟนใหม่ของเธอถึง
ความรู้สึกของแฟน เช่น “เบื่อรึเปล่า ถ้าเบื่อก็เลิกก็ได้นะ” อรอดทน ไม่สนใจค าพูดของคนรอบข้าง 
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และขยันหาวิธีการท ามาหาเงินอย่างสุจริต เธอมีความโชคดีท่ีเธอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในตอนที่คลอด
ลูกทั้ง 2 คนเนื่องจากใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของพ่อของเธอที่เป็นข้าราชการ ส่วนเรื่องข้าวของ
เครื่องใช้ของเด็กเธอได้ของใช้ครบทุกอย่างจากคนคนหนึ่งในFacebook ให้มาเพราะว่าเขาลงประกาศ
ว่าลูกของเขาตายในท้องแต่เขาซื้อของใช้ของเด็กไว้แล้ว เธอเห็นจึงทักไปขอเขาและเขาก็ให้อรมา
ทั้งหมดเลย และพ่ีสาวที่เธอเคยไปอยู่บ้านเขาเมื่อตอนที่โดนพ่อไล่ออกจากบ้านเขาก็คอยซื้อข้าวของ
เครื่องใช้ของเด็ก เสื้อผ้า ขนม นม ให้ลูกเราอยู่ตลอดจนถึงตอนนี้ จึงช่วยให้เธอสามารถลดรายจ่ายไป
ได้ในระดับหนึ่ง   

นอกจากนี้ อรยังมีการวางแผนในอนาคตไว้ว่าเธอจะกลับไปจ่ายเงินเพ่ือให้ได้วุฒิม.3 
ที่เธอเรียนจบไปแล้วที่การศึกษานอกระบบที่มีค่าใช้จ่ายถึง 2,300 บาท ซึ่งเธอยังไม่มีเงินพอที่จะไปเอา
วุฒิมา เท่ากับว่าในตอนนี้เธอมีเพียงวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น เธอจึงตั้งใจจะไปเอาวุฒิม.3 และไป
เรียนการศึกษานอกระบบต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 แล้วก็ไปเรียนป.ว.ส.ต่อเนื่องจากเธอ
ยังสามารถใช้สิทธิที่พ่อของเธอเป็นข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนได้ และเธอก็ต้องการให้พ่อของเธอภูมิใจ
ในตัวเธอที่ถึงแม้จะมีลูก 2 คนแต่อรก็สามารถเรียนจบได้ เธอกับลูกก็จะไม่ต้องอายเวลากรอกประวัติ
ของลูกที่โรงเรียน มากไปกว่านั้นการมีวุฒิถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะช่วยให้เธอสามารถสมัครงานอะไรก็
ได้ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านหลังจากท่ีลูกคนเล็กเข้าโรงเรียน อย่างน้อยเธอจะได้มีรายได้ประจ าและ
ช่วยแบ่งเบาภาระของแฟน และยังมีงานพ่ีที่รู้จักแถวๆบ้านที่เขาเป็นเจ้าของแบรนรองเท้าเขาติดต่อ
เธอไว้และรอเวลาที่ลูกของเธอเข้าโรงเรียนเขาจะจ้างให้เธอไปขายรองเท้าที่แบรนของเขาไปออกบูท
ตามห้างสรรพสินค้า  

อรได้ฝันไว้ว่าเธออยากจะซื้อบ้านของตัวเองไว้อยู่กับแฟน ลูกๆ และพ่อแม่ของเธอ 
และอยากมีเงินสักก้อนไว้ลงทุนขายของตามตลาดใหญ่ๆเพราะส่วนตัวเธอเป็นคนชอบขายของ เธอ
อยากมีเงินเก็บของตัวเองเพราะทุกวันนี้ที่ท างานหาเงินเธอแถบจะไม่มีเงินเหลือเก็บออมเลยเนื่องจาก
ต้องน าเงินที่ขายได้ออกมาใช้และน าไปลงทุนใหม่วันต่อวัน แม่ของเธอเองก็ต้องกู้เงินนอกระบบที่มี
ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบ เจ้าหนี้จะมาเก็บเป็นรายวัน อีกทั้งยังมีค่าผ่อนรถท่ีแฟนของเธอซื้อรถยนต์มือสอง
มา ท าให้แฟนของเธอต้องเจียดเงิน 500 บาทจากค่าแรง 1,800 บาททุกอาทิตย์เพ่ือจะได้จ่ายค่าผ่อน
รถเดือนละ 2,000 บาทด้วย  

ทุกวันนี้อรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรที่อรได้ลงทะเบียนไว้ทุกเดือน เดือนละ 
600 บาทจากการแนะน าของป้าต้อมที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่อาศัยอยู่หน้าปากซอย แต่ก็ได้
เพียงแค่คนเล็กคนเดียว เนื่องจากลูกคนโตท าเรื่องลงทะเบียนไม่ทัน โดยส่วนตัวอร เงิน 600 บาทนี้ก็
เพียงพอส าหรับเธอที่จะช่วยจุนเจือเธอในแต่ละเดือน เพราะลูกของเธอไม่กินนมผงและไม่ได้สวม
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ผ้าอ้อมแล้ว ท าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่ลูกๆของอรทั้ง 2 คนค่อนข้างที่จะกินเก่ง ท าให้
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าอาหาร เธออยากให้รัฐจัดสวัสดิการอย่างบ้านพักไว้ให้ส าหรับคนที่
ยังอายุน้อยแล้วตั้งครรภ์ไม่พร้อมส าหรับกลุ่มคนที่รายได้น้อยจริงๆ เธอไม่ต้องการให้รัฐต้องให้เงินเธอ
เพ่ิมเพราะเธอคิดว่ามีคนอ่ืนที่เขาล าบากกว่าเธอ  

 

กรณีศึกษาที่ 4 น้องเนียร์ (นามสมมติ) 

น้องเนียร์เป็นคุณแม่วัย 20 ปี ปัจจุบันลูกของเธออายุเพียง 6 เดือน ปัจจุบันเนียร์
อาศัยอยู่ที่บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านนทบุรีกับพ่อ แม่ ย่า พ่ีชายและแฟนที่ปัจจุบันได้ท าการแต่งงาน
จดทะเบียนสมรสกัน พ่อของเนียร์ท าอาชีพเป็นพนักงานบัญชีอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งมีรายได้ประมาณ 5 
หลักต่อเดือน ส่วนแม่ท าอาชีพขายของซึ่งมีรายได้ประมาณวันละ 1,000 บาท แต่ด้วยความท่ีสถานที่
ขายของของแม่อยู่ไกลท าให้นานๆจะมีโอกาสกลับมาพักท่ีบ้าน เนียร์จึงมีความสนิทสนมกับพ่อของเธอ
มากกว่า เนียร์เล่าให้ฟังว่าปกติเธอจะได้เงินไปโรงเรียนและมหาลัยวันละ 300 บาท ก่อนที่เธอจะ
ตั้งครรภ์เธอก าลังศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในสาขาด้านการตลาด ส่วนแฟนของเนียร์ที่เป็นทั้ง
พ่อของลูกและจดทะเบียนสมรสกับเธอนั้นอายุ 21 ปี ท างานรับราชการทหารซึ่งก็มีรายได้ประมาณ
เดือนละ 10,000 บาท เนียร์กับแฟนของเธอรู้จักเป็นเพ่ือนและคบกันมาตั้งแต่ตอนเธออยู่ประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 3 เนื่องจากเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแถวบ้าน โดยทั้งพ่อแม่ของเธอและพ่อแม่ของแฟนก็รับรู้
เรื่องท่ีทั้งสองคบกัน  

สถานการณ์ที่น าน้องเนียร์ไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เริ่มจากตอนที่เธอเริ่มมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนที่คบหาดูใจกันมาหลายปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 และก็มี
เพศสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆหลังจากนั้น โดยเธอและแฟนก็มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
กัน แต่หลังจากมีเพศสัมพันธ์เธอไม่ได้มีการรับประทานยาคุม เนียร์ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน
ตอนเดือนธันวาคม ปี 2559 เริ่มจากประจ าเดือนของเธอไม่มาหลายเดือนเธอจึงตัดสินใจซื้อที่ตรวจ
ครรภ์มาตรวจ ตรวจครั้งแรกไม่มีผลบอกว่าเธอตั้งครรภ์ รวมถึงเธอได้เข้าไปตรวจที่คลินิกแถวบ้าน
แพทย์ก็ไม่พบว่ามีเด็กอยู่ในท้อง เธอจึงรออีกหนึ่งเดือนแล้วซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจใหม่ถึง 2 อัน จึง
ท าให้เธอทราบว่าเธอก าลังตั้งครรภ์ ในตอนแรกเนียร์ตกใจและคิดว่าเธอควรท าอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ดี ควรจะบอกเรื่องนี้ยังไง รวมทั้งห่วงถึงเรื่องการเรียนที่เธอก าลังศึกษาถึงเพียงชั้นปีที่ 2 เทอมแรก ซึ่ง
ในช่วงแรกเนียร์ยังเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเนื่องจากแฟนของเธอก าลังจะบวช จึงไม่อยากให้แฟน
ของเธอรู้เรื่อง แต่ในที่สุดเนียร์ก็ตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับพ่อของเธอเป็นคนแรก ด้วยการส่งข้อความไป
บอกทางไลน์เนื่องจากพ่อของเนียร์ต้องไปท างานที่ต่างจังหวัด พ่อของเนียร์ทราบก็โทรกลับมาหาเนียร์
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พูดคุยกับเธอด้วยน้ าเสียงที่ปกติ อาจเป็นเพราะของเนียร์สังเกตได้ว่าพักหลังมาเนียร์ไม่ได้ใช้ผ้าอนามัย 
พ่อของเธอจึงน่าจะท าใจไว้แล้วและไม่ได้ว่าอะไร ส่วนแม่ของเนียร์มาทราบว่าเธอตั้งครรภ์อีกทีก็ช่วง
ประมาณสิ้นปีเนื่องจากเขาไม่ค่อยได้กลับบ้าน เมื่อแม่ของเธอทราบเรื่องแม่ของเนียร์ก็ร้องไห้และเขาก็
ถามว่าท าไมไม่บอกเรื่องนี้กับเขาเป็นคนแรก เพราะแม่ของเธอเคยบอกกับเธอไว้ว่าหากมีอะไรให้บอก
แม่เป็นคนแรก แต่แม่ก็ไม่ได้โกรธหรือต่อว่าอะไรเนียร์อีก 

เนียร์ตัดสินใจบอกแฟนเรื่องที่เธอก าลังตั้งครรภ์หลังจากแฟนของเธอสึกจากการบวช 
เมื่อแฟนเธอทราบก็ไม่ได้มีท่าทีที่ตื่นเต้นหรืออะไรเนื่องจากเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วและรอให้เนียร์ไปบอก
อยู่เช่นกัน อาจจะเพราะก่อนหน้าที่เขาจะบวชเนียร์เคยปรึกษาเรื่องที่เธอประจ าเดือนไม่มา อีกท้ังก่อน
หน้านี้แฟนของเธอยังได้ปรึกษาแม่ของเขาถึงเรื่องที่เธอตั้งครรภ์และการจัดเตรียมงานแต่งไว้โดยไม่ให้
แม่ของเขาบอกเนียร์ว่าเขารู้เรื่องที่เธอก าลังตั้งครรภ์ มีการจัดงานแต่งงานหลังจากท่ีแฟนของเธอสึก
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่เนียร์ตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน ฝ่ายแม่แฟนของเนียร์ตั้งใจจะให้เนียร์ไปอยู่
ที่บ้านของเขาแต่เนียร์ตัดสินใจพักที่บ้านเนื่องจากหมู่บ้านทางเข้าออกท่ีสะดวกกว่าและมีร้านขายของ
กินมากกว่าบ้านของแฟน  

ในช่วงที่เนียร์ก าลังตั้งครรภ์เธอก็ยังกลับไปเรียนต่อปี 2 เทอม 2 โดยมีเพ่ือนในกลุ่มที่
ทราบเรื่องคอยให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องการเรียน ขับรถรับส่งบ้างในบางคราวจนเธอสามารถเรียน
จบปี 2 ได้และท าเรื่องหยุดพักการเรียนปี 3 ไว้ ระหว่างที่เธอรอคลอดเนียร์ก็จะพยายามท างานบ้าน
บ้าง ไม่อยู่เฉย ฝ่ายแม่แฟนก็มีมาพาเธอไปเดินเล่นข้างนอกบ้านเพ่ือไม่ให้เธอนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆ แต่
การอยู่บ้านก็ไม่ได้ท าให้เธอรู้สึกเบื่อเพราะที่บ้านของเธอมีคุณย่าวัย 72 ปี อยู่เป็นเพ่ือน รวมทั้งสัตว์
เลี้ยงตัวเล็กอย่างสุนัขและแมวที่ช่วยให้เธอไม่รู้สึกเหงา เนียร์โชคดีตรงที่ฝ่ายชายรับผิดชอบและให้
ความช่วยเหลือเสมอ ทั้งการแต่งงาน จดทะเบียนสมรสอย่างถูกกฎหมาย และค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
เลี้ยงดูเธอและลูกเนื่องจากเนียร์ยังไม่มีรายได้  

เมื่อเนียร์ต้องเปลี่ยนสถานะจากเด็กวัยรุ่นมาเป็นแม่เธอต้องมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น และข้ีเกียจน้อยลงเนื่องจากเธอต้องตื่นเช้ามากข้ึนจากเดิม ต้องคอยเลี้ยงดูลูกของเธอด้วยตัวเอง
เนื่องจากเธอไม่อยากรบกวนย่าและคนอ่ืนๆในครอบครัวของเธอในการช่วยเลี้ยงดูลูก การออกไปข้าง
นอกก็จะไปเฉพาะที่จ าเป็นจริงๆ เช่นการออกไปซื้อขวดนมลูก และก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นกับเพ่ือน
ได้เหมือนก่อนท้อง แต่เพ่ือนของเธอก็ชวนกันมาหาเนียร์ถึงที่บ้าน อาจะเพราะเนียร์ไม่ใช่คนที่ชอบกิน
ชอบเที่ยว จึงไม่ได้ท าให้เธอรู้สึกอยากออกไปเที่ยวเล่นกับเพ่ือนนอกบ้าน  นอกจากนี้เนียร์ยังได้
วางแผนอนาคตไว้ว่าเธอตั้งใจจะกลับไปเรียนต่อชั้นปีที่ 3 ในปีหน้าช่วงที่ลูกของเธออายุได้ 1 ขวบ โดย
อาจจะใช้วิธีเทียบโอนหน่วยกิตมาเรียนมหาลัยใกล้ๆบ้าน และเรียนในภาคพิเศษวันเสาร์อาทิตย์แทน
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เพ่ือที่จะได้เลี้ยงลูกเอง รวมทั้งวางแผนที่จะท างานที่บริษัททัวร์ของแม่แฟนของเธอเพ่ือแบ่งเบาภาระ
แฟนเนื่องจากรายได้ของแฟนก็ไม่ได้มาก มากไปกว่านั้นเธอตั้งใจจะท าธุรกิจขายเสื้อผ้าเด็กและของใช้
เด็กออนไลน์ กับเปิดร้านขายกาแฟหลังจากท่ีเรียนจบเป็นอาชีพเสริม  

ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับน้องเนียร์จากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม คือ เรื่องการเรียนที่เธอ
ต้องหยุดพักไว้ก่อนหลังจากเธอเรียนจบปี 2 แต่เนียร์ก็ไม่ได้เครียดหรือกังวลที่เธอต้องจบช้ากว่าเพ่ือน 
เพราะในปีหน้าเธอก็จะกลับไปเรียนต่อปกติให้จบ และก็มีเครียดเพียงเล็กน้อยจากการที่ทราบว่า
ตนเองตั้งครรภ์ในช่วงแรก แต่เธอก็คิดแก้ไขปัญหาด้วยการมองว่าคนอ่ืนท าได้เธอก็ท าได้ เธอจึงไม่คิด
มากและไม่ได้รู้สึกอยากยุติการตั้งครรภ์เลยแม้แต่น้อย อาจเป็นเพราะสมาชิกในครอบครัวให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเธอเป็นอย่างดี ผลกระทบด้านร่างกายจากการตั้งครรภ์มีเพียงเรื่องที่เธอ
น้ าหนักข้ึนจากเดิมที่หนักเพียงแค่ 52 กิโลกรัม ปัจจุบันเธอน้ าหนัก 60 กิโลกรัม เนื่องจากเธอต้อง
รับประทานอาหารบ ารุงเพ่ือให้ลูกออกมาร่างกายสมบูรณ์             

ผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์จากการตั้งครรภ์มีส่งผลให้เนียร์กลายเป็นคนคิด
มาก ขี้น้อยใจ ห่วงแฟน พูดอะไรเล็กน้อยก็กระทบกระเทือนจิตใจและมีน้ าตา อารมณ์แปรปรวนง่าย
จากเดิมท่ีไม่เคยเป็น ซึ่งเธอก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ 
เนียร์ก็จะพยายามข่มอารมณ์ตัวเองให้ไม่ไปกระทบกับคนอ่ืนๆรอบตัวโดยเฉพาะแฟนของเธอ ส่วน
ผลกระทบจากคนในสังคม เนียร์ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ท าให้เธอไม่สบายใจจากการที่เธอไปซื้อชุด
ชั้นในให้นมลูกที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วพนักงานขายมองด้วยสายตาเหยียดหยามรวมทั้งนินทา
เธอ เธอจึงเลือกที่จะถามพนักงานเหล่านั้นว่าท าไมจะต้องมองเธอเนื่องด้วยเธอไม่สามารถทนกับ
สายตาของพนักงานที่มองเธอและอารมณ์ที่แปรปรวนของคนตั้งครรภ์ดังที่กล่าวข้างต้น ตอนที่เธอไป
เรียนที่มหาลัยก็อาจจะมีคนอ่ืนๆมองและนินทาเธอบ้างแต่เธอก็ไม่ได้น ามาใส่ใจเพราะเธอคิดว่าเธอมา
ท าหน้าที่ของเธอด้วยตัวเองไม่ได้ไปขอให้ใครมาเรียนหรือสอบแทนเธอ ส่วนเพื่อนบ้านในหมู่บ้านไม่
นินทาหรือมีการตีตราเธอจากการใช้ค าพูดหรือสายตา อาจเพราะรูจ้ักกันมาตั้งแต่ตอนที่เธอเกิดจนถึง
ปัจจุบัน มากไปกว่านั้นเขายังเอ็นดูลูกของเธอและมักจะขอลูกเธอไปเลี้ยงอยู่บ่อยครั้ง  

เรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งหมดพ่อของเธอจะเป็นคนรับผิดชอบ ซึ่งก็ไม่มีปัญหา
อะไร ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกแฟนของเธอและครอบครัวแฟนช่วยรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งเมื่อมี
ลูกก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากเดิมประมาณ 2,000 บาท ซึ่งไม่ได้มากไปกว่าเดิมมากเท่าไหร่และเธอเองก็
พยายามประหยัดด้วยเช่น ใช้ผ้าอ้อมเด็กเพียงวันละ 2 ชิ้น ส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ตอนที่เธอ
ฝากครรภ์เธอก็ใช้สิทธิที่แฟนของเธอรับราชการทหารเบิกได้เนื่องจากเธอได้จดทะเบียนสมรสกับแฟน
แล้ว จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้ส่วนหนึ่ง เธอคิดว่าการท่ีเธอมีลูกก็ท าให้เธอไม่ต้องเหงา และ
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เธอก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยมาก เพราะเธอคิดว่าการที่มีลูกในช่วงวัยนี้ก็ไม่ได้แย่ รวมทั้งเนียร์มีครอบครัว
และคนรอบขา้งที่คอยให้ก าลังใจ ดูแลเธอเป็นอย่างดีจนถึงวันที่เธอคลอด มากไปกว่านั้นทุกคนใน
ครอบครัวยังรักลูกของเธอไม่แพ้กัน ท าให้เธอมีความรู้สึกดีและไม่กังวลมากและมีความสุขมากกว่าเดิม 
หลังจากท่ีเธอคลอดพ่ีชายของเธอก็กลับมาที่บ้านบ่อยมากข้ึนจากเดิมท่ีไม่ค่อยกลับบ้าน  ปัจจุบันเนียร์
มักจะอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกโดยมีย่าของเธอคอยช่วยเลี้ยงอีกแรง ส่วนแฟนของเธอต้องไปท างานตั้งแต่เช้า
เนื่องจากที่ท างานอยู่ห่างจากบ้านของเธอไม่น้อย แม้จะอยู่ด้วยกันแต่เนียร์จะได้เจอแฟนอีกทีหลังจาก
ที่แฟนกลับมาจากการท างานในตอนเย็น ในบางวันแฟนของเธอก็อาจจะติดภารกิจต้องเข้าเวรซึ่งก็
อาจจะไม่ได้กลับบ้านบ้าง ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์แฟนของเธอมีเรียนต่อเพ่ือสอบนายร้อย เพ่ือจะได้
เลื่อนยศและมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม นานๆทีเธอจึงจะได้มีเวลาไปไหนกับแฟน แต่เธอก็ไม่ได้รู้สึก
น้อยใจอะไร  

เนียร์ไม่มีความต้องการการช่วยเหลือจากรัฐ แต่เธอก็คิดว่าเด็กคนอ่ืนๆที่ท้องไม่
พร้อมมากกว่าเธอน่าจะต้องการให้รัฐช่วยเหลือเรื่องของค่าเลี้ยงดูเด็ก ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
เพราะจากกรณีของเธอเธอคิดว่าหากเธอไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากท่ีแฟนของเธอเป็นข้าราชการเธอ
ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านี้ ซึ่งก็เยอะส าหรับคนที่ยังไม่สามารถท างานมีรายได้อย่างเธอ และ
เธอก็อยากให้ทุกครอบครัวช่วยเหลือสนับสนุนคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมภายในครอบครัวตัวเอง เพราะ
พวกเธอเข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากจะตั้งครรภ์ แต่ถ้าคนในครอบครัวคอยช่วยเหลือและไม่ทิ้งกันเหมือน
อย่างครอบครัวของเธอก็จะช่วยพวกเธอได้ในระดับหนึ่ง   

 

ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์แม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมทั้ง 4 คน ประสบการณ์ที่ทั้ง 
4 คนพบเจอล้วนเป็นสิ่งเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและคิดวางแผนไว้ก่อนว่าจะให้เกิด ส่งผลให้พวกเขาต้อง
ประสบกับปัญหาที่ตามมาหลังจากท่ีต้องตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ทั้งต้องอยู่เพียงล าพัง การเปลี่ยน
สถานะจากเด็กวัยรุ่นเป็นแม่ หยุดพักการเรียนชั่วคราว ต้องย้ายถิ่นเพ่ือปิดบังเรื่องที่ตั้งครรภ์จากญาติ
และคนรู้จัก หรือการถูกตีตราจากคนในสังคม ซึ่งทุกประการที่กล่าวในข้างต้นล้วนแต่ส่งผลกระทบกับ
การด าเนินชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นดังกล่าว เมื่อต้องเปลี่ยนสถานะจากการเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นมา
เป็นแม่ที่มีภาระในการเลี้ยงดูลูก ท าให้พวกเธอต้องปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และการวางแผนใน
อนาคตใหม่เกือบทั้งหมด พร้อมกับท าหน้าที่ของตนเองที่ได้ท าไว้ไม่สมบูรณ์ก็คือการเรียนหนังสือ    ยิ่ง
ไปกว่านั้นคือการเลี้ยงลูกเพียงล าพังปราศจากพ่อของเด็กหรือคนที่ท าให้พวกเธอต้องตั้งครรภ์ ท าให้
เธอต้องพ่ึงพ่อแม่ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ อย่างบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริม
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สถานภาพสตรีฯ ที่เป็นองค์กรเอกชน จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาทั้ง 4 คน ผู้วจิัยจะท าการสรุปผล
ดังต่อไปนี้  
 

4.1 สภาพครอบครัว  

 จากการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่
พร้อม ผู้วิจัยพบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ในบริบทสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือไม่ได้
อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้ก าเนิดอย่างพร้อมหน้า จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือปัญหาการ
แตกแยกของครอบครัว เป็นต้น การที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาเป็น
สังคมเมืองและอุตสาหกรรมที่มีจุดศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้คนต่างเข้ามาท างานในเมือง
ใหญ่หรือพ้ืนที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้สภาพครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีเป็น
ครอบครัวขยายก็เหลือเพียงครอบครัวเดี่ยว ซ่ึงก็ส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กท่ีไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือให้
ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากคนในครอบครัว และก่อให้เกิดสภาพปัญหาต่างๆดังที่พบเห็น
ในปัจจุบัน  

 ดังทีเ่ห็นในกรณีศึกษาทั้ง 3 คนแรกที่มีสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ อย่างน้องจูที่แม่
ของเธอไปมีครอบครัวใหม่ ส่วนพ่อของน้องจูก็ต้องท างานเพ่ือหาเงินเลี้ยงดูเธอ นานๆทีจึงกลับมาหา
เธอที่บ้าน ถึงแม้น้องจูจะมีพ่ีสาวที่เธอรู้สึกว่าพี่ของเธอเป็นเหมือนแม่ แต่พ่ีสาวของเธอก็ไม่ได้ท าหน้าที่
เป็นแม่ได้อย่างสมบูรณ์เพราะต้องท างานหารายได้มาส่งน้องจูเรียนอีกทาง ส่วนน้องมิ้นที่แม่ของเธอ
เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก ส่วนพ่อของเธอก็มีภรรยาใหม่ เธอจึงต้องอาศัยอยู่กับย่าและน้า แต่เมื่อมีปัญหาเธอ
กลับเลือกที่จะปรึกษากับพ่ีสาวของเธอซึ่งอาศัยอยู่คนละที่กับเธอมากกว่าที่จะปรึกษาคนใกล้ตัวที่เธอ
อาศัยอยู่ด้วยอย่างย่าและน้า ส่วนน้องอร ถึงเธอจะอาศัยอยู่กับแม่และพ่อก็จริงแต่เวลาที่อรมีปัญหา
เธอเลือกที่จะปรึกษาคนแถวบ้านมากกว่าที่จะปรึกษาพ่อหรือแม่ที่อาศัยอยู่ด้วย อาจจะเพราะเธอไป
อาศัยอยู่กับยายตั้งแต่เด็กและกลับมาอยู่กับแม่ได้ไม่นาน ท าให้มีช่องว่างระหว่างเธอและแม่ เมื่อมี
ปัญหาเธอจึงเลือกท่ีจะปรึกษาคนอ่ืน นอกจากนี้พ่อของเธอก็ไปมีภรรยาใหม่และลูกใหม่ด้วยเช่นกัน มี
เพียงน้องเนียร์ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้า เมื่อเธอมีปัญหาเธอจึงเลือกที่จะบอกพ่อของ
เธอเพราะเธอสนิทกับพ่อมากที่สุด อีกท้ังคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแม่ ย่า หรือพ่ีชาย ก็ล้วนเป็น
ก าลังใจสนับสนุนเธอเสมอท าให้เธอไม่รู้สึกแย่แม้จะต้องเจอกับปัญหาจากการท้องไม่พร้อม  

ด้วยปัจจัยการแตกแยกในครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจที่เงินกลายเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการด าเนินชีวิตส่งผลให้สภาพครอบครัวของ 3 คนแรกไม่สมบูรณ์ พวกเธอล้วนมีช่องว่างระหว่างเธอ
กับพ่อแม่ผู้เป็นผู้ปกครองของพวกเธอ เมื่อเกิดปัญหาทั้ง 3 คนจึงเลือกที่จะปรึกษาพ่ีสาวหรือคนอ่ืน
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ก่อนมากกว่าที่จะปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองของตัวเองที่อาวุโสกว่า แต่ถ้าคนในครอบครัวให้ความสนิท
สนมใกล้ชิดเหมือนอย่างคนสุดท้ายก็จะช่วยให้เขากล้าที่จะพูด ปรึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ใหญ่
กว่าและยังช่วยท าให้เธอไม่ต้องเผชิญปัญหาเพียงล าพัง    

 

4.2 สาเหตุการตั้งครรภ์  

 จากทั้ง 4 กรณีศึกษาจะเห็นว่าสาเหตุของการตั้งครรภ์มาจากการที่ทั้ง 4 คนไม่มีการ
ป้องกันทั้งขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือหลังจากการมีเพศสัมพันธ์เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยเหตุผลต่างๆ 
เช่น ไม่มีความรู้เรื่อง  การป้องกัน การชะล่าใจ และ เชื่อใจฝ่ายชาย น้องจูกล่าวว่า “ตอนมีเพศสัมพันธ์
แฟนก็ใส่ถุงยางป้องกัน แต่ตัวเองไม่ได้ป้องกันหรือกินยาคุม” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) น้องมิ้นก
ล่าวว่า “ตอนมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันเลย ทั้งหนูทั้งฝ่ายชาย ที่โรงเรียนมีสอนเหมือนกันว่าเวลามี
เพศสัมพันธ์ต้องป้องกัน แต่คิดว่าเวลาเพ่ือนคนอ่ืนเขามีอะไรกันเขาก็ไม่เห็นท้อง ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คง
จะไม่ท้อง” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) น้องอรกล่าวว่า “ตอนมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้คุมก้าเนิดเลย ตอน
นั้นยังเด็กก็เลยไม่รู้เรื่องพวกนี้ มีคนบอกให้กินยาคุมก็ไม่กิน ชะล่าใจ เพราะตอนนั้นหนูไม่คิดเลยตอน
นั้นเด็กจริง” (สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560) น้องเนียร์กล่วว่า “หลังจากท่ีมีอะไรกับเขาก็ไม่เคยกิน
ยาคุมเลย” (สัมภาษณ์,24 พฤศจิกายน 2560) และจากการสัมภาษณ์นักสังคมสงเคราะห์บ้านพัก
ฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณอุษณีย์ บุญนาคกล่าวว่า “สาเหตุหลักของการท้องไม่พร้อม
พ่ีคิดว่าเป็นการไม่ตระหนักท่ีจะดูแลตัวเอง” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) 

หลังจากท่ีทราบว่าตั้งครรภ์แล้ว พวกเธอ 3 คนแรกต้องเผชิญกับการตั้งครรภ์และ
เลี้ยงลูกเพียงล าพัง เพราะหลังจากท่ีฝ่ายชายรู้ว่าพวกเธอตั้งครรภ์ต่างก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขาด
การติดต่อในที่สุด อย่างที่น้องจูกล่าวว่า “ตอนรู้ว่าท้องก็บอกฝ่ายชาย แต่ฝ่ายชายก็พูดมาว่าไม่รับ ตอน
แรกเขาก็รับรู้แต่เขาก็ไม่ได้ดีใจหรือยืนดี พอวันต่อมาโทรไปก็หนีหายไปเลย โทรไปไม่รับ” (สัมภาษณ์, 
12 ตุลาคม 2560) น้องมิ้นกล่าว่า “ตอนที่ยังไม่รู้ว่าท้องเลิกกับแฟน แต่พอรู้ว่าท้องแล้วก็บอกฝ่ายชาย
แต่ฝ่ายชายก็บอกปัดว่าให้บอกท่ีบ้านว่าไม่ใช่เขา” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) น้องอรกล่าวว่า 
“ตอนที่เราท้องเราก็บอกเขา เขาก็ท้าเฉย แต่ตอนแรกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาขอขมาพ่อกับแม่ แล้วก็
หายไปเลยจนแม่ไปแจ้งความ” (สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560) มีเพียงน้องเนียร์ที่เมื่อฝ่ายชาย
ทราบเรื่องก็ไม่ทอดทิ้งและรับผิดชอบทุกอย่างทั้งแต่งงาน จดทะเบียนสมรส และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงดูลูก  
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จากการกระท าของฝ่ายชายที่ไม่รับผิดชอบจากการที่ท าให้พวกเธอ 3 คนแรกต้อง
ตั้งครรภ์ พวกเธอจึงตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยตนเองและกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในที่สุดจากการเลือกท่ีจะ
ไม่ยุติการตั้งครรภ์และด าเนินการตั้งครรภ์ต่อจนคลอดลูก 

      

4.3 การแก้ไขปัญหาเม่ือรู้ว่าตั้งครรภ์  

 วิธีการแก้ปัญหาของกรณีศึกษาทั้ง 4 คนส่วนใหญ่เธอเลือกที่จะปรึกษาคนอ่ืนที่ไม่ใช่
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง อย่างพ่ีสาวหรือคนสนิทใกล้บ้านที่อาศัยอยู่ เพราะพวกเธอรู้สึกว่าการตั้งครรภ์
เป็นเรื่องที่จะท าให้พ่อแม่หรือคนในครอบครัวของเธอต้องอับอาย รับไม่ได้ที่ตั้งครรภ์ หรืออาจจะโดนดุ
ด่าว่ากล่าว อย่างที่น้องมิ้นกล่าวว่า “ไม่กล้าบอกที่บ้านด้วยกลัวเขารับไม่ได้” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 
2560) น้องอรกล่าวว่า “ตอนคนแรกพ่อรู้พ่อไล่ออกจากบ้านเลย ก็เลยไปอยู่บ้านพ่ีที่รู้จักแถวบ้านจน
ปวดท้องคลอดเลย เพราะว่าพ่อเขามีหน้ามีหน้าตากับคนแถวนี้มาก เขารับไม่ได้” (สัมภาษณ์, 11 
พฤศจิกายน 2560) ทั้ง 3 จึงเลือกท่ีจะปรึกษาคนอ่ืน และมากไปกว่านั้นคือเลือกที่จะปิดบังเรื่องที่
ตนเองตั้งครรภ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองของเธอ น้องมิ้นกล่าวว่า “คนแถวบ้านมีทักว่าอ้วนขึ้นอวบๆขึ้นก็
เลยลองปรึกษาพ่ีสาวที่อยู่กรุงเทพฯ พ่ีก็บอกให้ไปซื้อที่ตรวจ แต่ก็ไม่กล้าไปซื้อเองก็ให้พ่ีสาวซื้อที่ตรวจ
ครรภ์จากกรุงเทพฯแล้วให้ส่งไปให้” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) เมื่อตรวจแล้วพบว่าตนเองตั้งครรภ์
น้องมิ้นก็โกหกท่ีบ้านว่ามาหาพ่ีสาวของเธอที่กรุงเทพฯ เธอมีความคิดท่ีจะยุติการตั้งครรภ์ แต่ก็ไม่ได้
ยุติการตั้งครรภ์ตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากแพทย์จะยินยอมท าให้เมื่อมีผู้ปกครองหรือพ่อของเธอมาลงชื่อ
ยินยอม ซึ่งน้องมิ้นไม่ก็กล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับพ่อ เธอจึงเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อและเข้าพักที่บ้านพัก
ฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว  

จากทั้ง 4 คนมีเพียงน้องเนียร์ที่เลือกที่จะบอกเรื่องนี้กับพ่อและแม่ของเธอ น้องเนียร์
กล่าวว่า “แต่ว่าตอนนั้นที่บอกพ่อเพราะว่าพ่ออยู่ต่างจังหวัด ไปท้างานต่างจังหวัด ก็บอกเขาในไลน์  
เขาก็โทรมาแล้วเขาก็คุยน้้าเสียงปกติ” (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2560) น้องเนียร์เลือกท่ีจะปรึกษา
กับผู้ปกครองอย่างเปิดเผย อีกท้ังเธอไม่มีท่าทีคิดถึงการยุติการตั้งครรภ์หรือการปิดบังเรื่องที่เธอก าลัง
ตั้งครรภ์ อาจเป็นเพราะครอบครัวของน้องเนียร์มีความเข้มแข็งมากกว่าเมื่อเทียบกับอีก 3 คน รวมทั้ง
น้องเนียร์สามารถพูดคุยปรึกษากับพ่อของเธอได้ทุกเรื่องอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วท าให้เธอกล้าตัดสินใจที่
จะบอกเรื่องที่เธอก าลังตั้งครรภ์กับพ่อและคนอ่ืนๆในครอบครัว  
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4.4 การตัดสินใจเป็นแม่  

 เมื่อทั้ง 4 คนรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วเธอมีเพียง 2 ทางเลือกคือเลือกที่จะด าเนินการ
ตั้งครรภ์ต่อ หรือ ยุติการตั้งครรภ์ ในช่วงแรกทั้ง 4 คนอาจจะมีสับสน และคิดท่ีจะยุติการตั้งครรภ์ แต่
ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทั้งความคิดเรื่องบาปบุญ อย่างที่น้องอรกล่าวว่า “คิดอยากท้าแท้งเหมือนกัน
ตอนแรก ก็กลัวบาปนะ แม่ก็กลัวบาปนะ แบบว่ากลัวท้าอะไรไม่ข้ึนถ้าท้าแท้ง แม่อยากให้เรียนจบนะ
แต่แม่ก็รับไม่ได้ว่าถ้าท้าแท้งแล้วกลัวจะท้าอะไรไม่ข้ึน กลัวท้างานค้าขายไม่ขึ้น ก็เลยไม่ท้า” (สัมภาษณ์
, 11 พฤศจิกายน 2560) และอายุครรภ์ที่มีอันตรายร่างกายหากเลือกจะยุติการตั้งครรภ์จากการที่รู้ว่า
ตัวเองตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ล่วงเลยไปมากแล้ว น้องมิ้นกล่าวว่า “บอกพี่สาวจะเอาเด็กออกพ่ีเขาก็พา
ไปท้าแท้งท่ีโรงพยาบาลคลองตันแต่หมอให้เวลา 2วันให้พ่อมาเซนยินยอมเนื่องจากอายุครรภ์เยอะ
แล้ว” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560)  ท าให้พวกเธอต้องเลือกที่จะด าเนินการตั้งครรภ์ต่อและเป็นแม่ 
มากไปกว่านั้นพวกเธอต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกเองเพียงล าพังโดยไม่มีฝ่ายชาย
เนื่องจากฝ่ายชายปฏิเสธที่จะรับผิดชอบการตั้งครรภ์ของพวกเธอดังที่กล่าวไปข้างต้น  

จากทางเลือกส าหรับพวกเธอที่มีเพียง 2 ทางเลือก แต่เหมือนถูกจ ากัดให้เหลือเพียง
ทางเลือกเดียวก็คือการตั้งครรภ์ต่อ เนื่องจากการยุติการตั้งครรภ์ยังคงถูกกรอบความคิดของศาสนา 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนไทยครอบง า ส่งผลพวกเธอไม่กล้าที่จะยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุผลของ
บาปบุญคุณโทษจากทัศนคติความเชื่อท่ีถูกส่งต่อกันมา รวมถึงการที่ประเทศไทยยังไม่สนับสนุนการยุติ
การตั้งครรภ์อย่างเต็มที่ พวกเธอทั้ง 4 จึงต้องกลายเป็นแม่ในตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นจากการที่พวกเธอท้อง
ไม่พร้อม และต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องแบกรับภาระเรื่องลูกเพียงลูกพัง  

 

4.5 การวางแผนในอนาคต  

 เมื่อพวกเธอตั้งครรภ์ไม่พร้อมส่งผลให้สิ่งที่พวกเธอเคยคิดหรือวางแผนเอาไว้ก่อน
หน้าที่จะตั้งครรภ์ต้องพังทลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือการเป็นวัยรุ่น และการมองถึงอนาคต
ในการท างานหารายได้  เมื่อพวกเธอมีลูกแล้วแผนที่พวกเธอวางไว้จึงไม่ใช่การท าเพ่ือตัวเองเพียงอย่าง
เดียว แต่มีลูกของพวกเธอรวมอยู่ด้วย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ท้ัง 4 คนถึงแผนที่พวกเธอคิดเอาไว้ต่อจาก
นี้ทั้ง 4 คนจะเริ่มจากการศึกษาของตนเองก่อน น้องจูกล่าวว่า “ก็จะเลี้ยงลูกและเรียนเก็บpre-degree 
ของม.ราม อ่านหนังสือที่บ้านแล้วไปสอบ พอเลี้ยงลูกไปได้สักพักก่อนเข้าอนุบาลหรือเขาเข้าอนุบาลได้
แล้วค่อยกลับไปเรียนปกติ บวกกับวางแผนหางานท้าด้วย” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560)       น้องมิ้
นกล่าวว่า “แผนในอนาคต วางแผนไว้ว่าจะเรียนต่อ ส่วนลูกท่ีบ้านจะช่วยเลี้ยงให้ หลังเรียนจบ
วางแผนจะกลับไปอยู่ที่บ้านเปิดร้านขายของ” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) น้องอรกล่าวว่า “การ
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วางแผนในอนาคต ตอนนี้คิดว่าจะกลับไปเอาวุฒิม.3 แล้วก็จะไปต่อก.ศ.น. ม.4 ถึง 6” (สัมภาษณ์, 11 
พฤศจิกายน 2560) น้องเนียร์กล่าวว่า “ปีหน้าหนูกลับไปเรียนต่อ แล้วก็ท้างานไปด้วยท้างานกับแม่
แฟนเขาเปิดบริษัททัวร์ เราก็ท้าพวกเอกสารนิดหน่อย” (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2560) เมื่อเรียน
ได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้และถึงเกณฑ์ที่สามารถใช้เป็นวุฒิในการสมัครงานได้แล้ว พวกเธอวางแผนต่อ
ด้วยการเข้าสู่รั้วการท างานเพ่ือหาเงินแบ่งเบาภาระท่ีบ้านเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับลูกของพวกเธอ  

 

4.6 ผลกระทบด้านต่างๆ   

 เมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วพวกเธอล้วนต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมายจาก
การตัง้ครรภ์นี้ ทั้งผลกระทบทางร่างกาย สภาพจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม  

 เนื่องจากการเจริญเติบโตของร่างกายในแม่วัยรุ่นยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จึงมีโอกาส
ที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงกว่าการตั้งครรภ์ในผู้ใหญ่ เมื่อไม่ได้มีการวางแผนที่จะ
ตั้งครรภ์เขาก็มักจะไม่ได้ฝากครรภ์หรือไปฝากครรภ์ในตอนที่มีอายุครรภ์มาก ท าให้ไม่ได้รับการดูแลที่
ดีและเหมาะสมระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะเสี่ยงหรือโรคประจ าตัวบางอย่างไม่ได้รับการดูแลแก้ไข 
หรอืภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบด้านสุขภาพ เช่น เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆขณะตั้งครรภ์ทั้งในระยะการตั้งครรภ์ คลอด และ
หลังคลอด ดังนั้นการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นจึงเป็นการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง(High risk pregnancy) และเสี่ยง
ต่อสุขภาพของเด็กแรกเกิด (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2557, น.10) น้องมิ้นกล่าวว่า “ตอนที่ท้องมี
ปัญหาเลือดจาง ก็ต้องบ้ารุงอาหารพวกไข่ ตับ” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) เป็นต้น  

 ผลกระทบด้านสภาพจิตใจและอารมณ์จากการที่ต้องมีการเปลี่ยนบทบาทจาก
เด็กผู้หญิงมาเป็นแม่ท่ีต้องท าหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่โดยทันที เด็กกลุ่มนี้มักจะ
ประสบกับความเครียดและโรคซึมเศร้าเนื่องจากเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นแม่ น้องจูกล่าว
ว่า “ตอนที่รู้ว่าท้องสภาพจิตใจและร่างกายแย่มากนั่งร้องไห้ไป 3วันติดๆ ไม่กินข้าวไม่กินอาหารจน
น้้าหนักลดไป 2 กิโล  เครียดมากไม่รู้จะท้ายังไง” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560)  

 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมขาดโอกาสทางการศึกษา 
ส่งผลให้แม่วัยรุ่นกลุ่มนี้มีระดับการศึกษาต่ าที่ควรจะเป็น ท าให้ต้องสูญเสียโอกาสในการท างานที่ดี
หรือแม้กระทั่งตกงาน ไม่มีงานท าหรือหากมีก็เป็นงานที่มีรายได้เฉลี่ยที่ต่ า  เมื่อเป็นเช่นนี้แม่วัยรุ่นก็จะ
ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ใน
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การเลี้ยงดูลูก น้องอรกล่าวว่า “ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวันไม่เพียงพอเลย หนูถึงต้องหาขนมมาขาย
เสริม เพื่อเอาเงินที่ขายของตรงนี้มาจุนเจือลูก” (สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)  

 ผลกระทบจากสังคม เนื่องจากค่านิยมและวัฒนธรรมของไทยมีการควบคุม
พฤติกรรมทางเพศส่งผลให้เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องที่ถูกปิดกั้น เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันเป็นสิ่งที่
ผู้ประสบปัญหายากที่จะรับมือกับสถานการณ์ในชีวิต ต้องกลายเป็นคนที่เผชิญกับแรงกดดันจากรอบ
ด้านเพียงล าพัง เช่นเดียวกันกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่มักจะรู้สึกว่าตนเองท าสิ่งที่ผิดพลาดจนเกินกว่า
ที่จะได้รับการแก้ไขหรือการให้อภัย กลายเป็นคนที่ไร้คุณค่า สูญเสียความมั่นใจ และไม่สามารถหาทาง
ออกให้กับตนเองได้ เธอจึงต้องพยายามปิดบังเรื่องการตั้งครรภ์จากคนในสังคมคนรอบข้าง เช่น การ
เลือกที่จะย้ายถิ่นอย่างน้องมิ้นที่ย้ายมาอาศัยกับพ่ีสาวที่กรุงเทพฯ เพ่ือปิดบังเรื่องการตั้งครรภ์จากคน
ในชุมชนและญาติพ่ีน้อง หรือน้องจูที่ตอบคนที่สงสัยกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพร่างกายของเธอ
ด้วยการโกหก น้องจูกล่าวว่า “มีเพ่ือนทักว่าท้าไมอ้วนขึ้น ท้าไมท้องป่องๆ แต่ก็ตอบเลี่ยงๆไปว่ากิน
เยอะ” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) นอกจากนี้พวกเธอยังถูกคนในสังคมตีตราจากการที่ยังเป็นวัยรุ่น
และท้องไม่พร้อม โดยพวกเธอทั้ง 3 คนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเธอมักจะถูกคนในสังคมใช้
สายตาในการกดดันพวกเธอ น้องจูกล่าวว่า “คนชอบมองด้วยสายตากดดัน สายตาดูถูกเวลาออกไป
ข้างนอกไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงเรียนเวลาเขาเห็นว่าท้องป่อง เราก็ไม่รู้ว่าเขารู้รึเปล่าแต่คิดว่า
เขาน่าจะสงสัย”  (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) น้องอรกล่าวว่า “ไม่ค่อยมีคนใช้ค้าพูดแรงๆว่าเรา มี
แต่เขาใช้สายตา แล้วเขาก็ไปนินทากันซะมากกว่า” (สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560) น้องเนียร์กล่าว
ว่า “ตอนนั้นเราไปซื้อเสื้อในให้นม พวกพนักงานก็มองเราแล้วก็ไปนินทา แล้วตอนนั้นเราท้องอารมณ์ก็
แปรปรวน เราก็พูดเลยว่าท้าไมจะต้องมอง มันผิดมากหรอ” (สัมภาษณ์, 24 พฤศจิกายน 2560)  

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะพบว่ากรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีมีจุดร่วมหลายอย่างที่มีลักษณะ
คล้ายกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพครอบครัว สาเหตุของการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาเมื่อรู้ว่า
ตนเองตั้งครรภ์ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเป็นแม่ การวางแผนในอนาคต และผลกระทบทั้ง
สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ เศรษฐกิจ และผลกระทบจากสังคมที่มีการตีตรา รวมทั้งการเลือกที่จะ
ด าเนินการตั้งครรภ์ต่อและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว จากการสัมภาษณ์แม่วัยรุ่นทั้ง 4 คนผู้วิจยัมีความคิดว่า
ปัจจัยที่ส่งผลให้พวกเธอตั้งครรภ์ล้วนมีความเก่ียวเนื่องกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ เริ่มจากครอบครัวของ
พวกเธอท่ีไม่สมบูรณ์ พวกเธอ 3 คนแรกล้วนห่างเหินกับพ่อแม่ซ่ึงเป็นบุคคลส าคัญในสถาบันครอบครัว 
พวกเธอขาดการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิด เมื่อเกิดปัญหาพวกเธอจึงไม่เลือกท่ีจะคุยหรือ
ปรึกษากับพ่อหรือแม่ และเลือกท่ีจะคุยกับพ่ีสาวของพวกเธอที่วัยใกล้เคียงกับเธอมากกว่า ต่างกับคน
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ที่ 4 ที่ครอบครัวมีความเข้มแข็งมีความสนิทสนมกันภายในครอบครัวเมื่อมีปัญหาจึงท าให้เธอไม่คิดจะ
ปิดบังและปรึกษาพ่อเป็นคนแรก  

อีกปัจจัยคือเรื่องการศึกษาถึงแม้ว่าพวกเธอจะอยู่ในระบบการศึกษาแต่พวกเธอก็ยัง
ไม่ตระหนักว่าเพศศึกษาเป็นเรื่องส าคัญที่ควรจะตระหนักถึงการป้องกัน ส่งผลให้พวกเธอต้องตั้งครรภ์
อย่างเลี่ยงไม่ได้ และเม่ือตั้งครรภ์ไม่พร้อมสถานการณ์นี้ส่งผลให้พวกเธอต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ทั้งสภาพร่างกาย สภาพจิตใจจากการที่ต้องเปลี่ยนสถานจากการเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นมาเป็นแม่ที่
ต้องท าหน้าที่เลี้ยงอีกหนึ่งชีวิต แต่เมื่อพวกเธอตั้งครรภ์พวกเธอต้องขาดโอกาสในการศึกษาต่อเพราะ
ต้องท าหน้าที่เลี้ยงดูลูกเพียงล าพัง ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อพวกเธอในอนาคตต่อการเข้าสู่ระบบการจ้าง
งานหากพวกเธอไม่มีวุฒิการศึกษาที่มีความจ าเป็นต่อการท างานพวกเธอก็จะไม่มีรายได้มากพอท่ีจะ
น ามาดูแลตัวเองและลูกของเธอ  

 เพราะฉะนั้นหากจะมีการสนับสนุนช่วยเหลือหรือป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นอาจจะต้องเริ่มที่สถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรกด้วยการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งและแข็งแรงเพ่ือให้เด็กท่ีก าลังจะเติบโตมาได้เติบโตขึ้นอย่างไม่บกพร่องและกลับเข้าสู่วงจร
ปัญหาแบบเดิม ส่วนของการศึกษาก็ต้องแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนที่มีการเพ่ิมเนื้อหาและให้
ความส าคัญเรื่องการตระหนักรู้ถึงสุขอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ์ สอนให้เด็กได้รู้อย่างแจ่มแจ้งเพ่ือที่เขา
สามารถน าไปใช้เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์จ าเป็น ในส่วนของภาครัฐควรจะแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจที่จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องท างานหนักจนไม่มีเวลาให้กับลูก      

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 5 
 

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 

 ในบทนี้เป็นการน าเสนอถึงปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์การตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท าภาค
นิพนธ์ในครั้งนี้จากการที่ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติในหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
หน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลศิริราช(คลินิกดาวชมพู) สหทัยมูลนิธิ และ มูลนิธิ Path2Health เพ่ือ
สะท้อนแง่มุมที่หลากหลายในการศึกษาครั้งนี้ และวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยสามารถแบ่งออกได้ 5 หัวข้อดังต่อไปนี้ 

 

5.1 ปัญหาของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น    

 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาในบทที่4 ได้แสดงให้เห็นว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ส่งผล
กระทบในหลายๆด้านต่อเด็กวัยรุ่นทั้งผลกระทบด้านร่างกาย สภาจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ท าให้เด็ก
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่างๆเพียงล าพังล้วนเป็นความจริง ประเด็นส าคัญที่
ผู้วิจัยจะน าเสนอคือ ปัญหาที่เกิดกับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จากการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น 5 หน่วยงาน พบว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งในระดับปัจเจกและระดับ
ทีส่่งผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม โดยสามารถอธิบายในรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้  

 5.1.1 ผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการเจริญเติบโตของร่างกายในแม่
วัยรุ่นยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จึงมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงกว่าการตั้งครรภ์
ในผู้ใหญ่ รวมถึงปัจจัยด้านจิตใจ อารมณ์และสังคมที่ต้องมีการเปลี่ยนบทบาทจากเด็กผู้หญิงมาเป็นแม่
ที่ต้องท าหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่โดยทันที เด็กกลุ่มนี้มักจะประสบกับความเครียด
และโรคซึมเศร้าเนื่องจากเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวเพ่ือที่จะเป็นแม่ เมื่อไม่ได้วางแผนที่จะตั้งครรภ์เขาก็
มักจะไม่ได้ฝากครรภ์หรือไปฝากครรภ์ในตอนที่มีอายุครรภ์มาก ท าให้ไม่ได้รับการดูแลที่ดีและ
เหมาะสมระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะเสี่ยงหรือโรคประจ าตัวบางอย่างไม่ได้รับการดูแลแก้ไข หรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
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ด้านสุขภาพ เช่น เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆขณะตั้งครรภ์ทั้งในระยะการตั้งครรภ์ คลอด และหลัง
คลอด ดังนั้นการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นจึงเป็นการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง(High risk pregnancy) และเสี่ยงต่อ
สุขภาพของเด็กแรกเกิด (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2557, น.10) ดังที่ คุณ อรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม กล่าว
ไว้ว่า “ในเชิงของทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขาจะมองในเชิงทางสรีระ วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
อย่างไรก็ตามมันถือเป็นการไม่พร้อมทุกกรณี โดยสรีระยังไม่พร้อม ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งมันจะ
ส่งผลหลายอย่าง” (สัมภาษณ์ 10 พฤศจิกายน 2560) คุณ ฤดี ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “เราถึงกังวลเรื่อง
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพราะoutcomeที่ออกมามันไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจ outcomeดูที่ตัวเด็กทารก 
หนึ่ง น้้าหนักแรกเกิดน้อย สอง คลอดก่อนก้าหนด ซึ่งมันจะเก่ียวพันกันหมดเลย” (สัมภาษณ์, 31 
ตุลาคม 2560) คุณ พัชรี อารยะกุล กล่าวว่า “เยาวชนที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ร่างกายยังไม่พร้อมที่จะมี
ลูก เมื่อมีลูกก็จะมีปัญหากับมดลูกด้วย อันตรายต่อตัวแม่มาก จึงเป็นอีกสาเหตุที่เขาไม่อยากให้
ตั้งครรภ์ ไม่ใช่เพราะอะไร เนื่องจากตัวแม่เองสุขภาพก็จะแย่” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560)  

นอกจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสภาพร่างกายของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้ว ยังมี
ปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจ คุณฤดี ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “ช่วงคลอดความเป็นวัยรุ่นเขาจะควบคุม
ตัวเองไม่ค่อยได้ กรีดร้อง ควบคุมสติไม่ได้ ความทนต่อความเจ็บปวด” (สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2560) 
คุณ ศุภอาภา องค์สกุล กล่าว่า “สาเหตุของการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้ ความรู้สึกท่ีเขาจะรับได้
ว่าท้องมันขาดไป มันแย่ พอมันแย่การดูแลครรภ์ก็จะแย่ตาม” (สัมภาษณ์, 18 ตุลามคม 2560)  

 จากข้อมูลข้างต้นพบว่าการที่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมล้วนมีปัญหา ทั้งด้านร่างกาย
และสภาพจิตใจ การที่เขาตั้งครรภ์ในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นซึ่งยังไม่มีสรีระทางร่างกายที่เหมาะสมต่อการ
ตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเด็กที่เกิดมาท่ีอาจจะมีภาวะความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้น เช่น น้ าหนักแรก
เกิดน้อย การคลอดก่อนก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาเรื่องระบบหายใจ มากไปกว่านั้นยัง
ส่งผลต่อสภาพจิตใจของแม่วัยรุ่นจากการตั้งครรภ์ที่เขาไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลให้เขาต้องตกอยู่ในสภาวะ
ความเครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้า อาการเหล่านี้ก็อาจส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กในครรภ์อีกด้วย  

5.1.2 การสูญเสียโอกาสทางการศึกษา  แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีโอกาสที่จะ
หยุดการศึกษากลางคันหรือเรียนไม่จบเนื่องจากความเชื่อเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสังคมไทยยังไม่
เป็นที่ยอมรับ เป็นเรื่องที่น่าอับอาย จึงกลายเป็นการบีบบังคับท้ังทางตรงและทางอ้อมให้เด็กวัยรุ่น
ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมออกจากสถานศึกษากลางคัน ท าให้กลุ่มแม่วัยรุ่นเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะ
ศึกษาต่อ คุณ พัชรี อารยะกุล กล่าวว่า    “ปัญหาหนึ่งคือ เมื่อเด็กตั้งครรภ์แล้วเขาไม่ได้เรียนหนังสือ 
นี้คือประเด็นส้าคัญ เพราะมันคืออนาคตของเขา พอเขาไม่ได้เรียนหนังสือก็เหมือนอนาคตเขาจบ” 
(สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณฤดี ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “สิ่งที่เราเจอคือ ขาดโอกาสการศึกษาต่อ 



46 
 

 
 

กลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นกลุ่มท่ีตั้งใจเรียนต่อ ก็สามารถที่จะเรียนต่อได้ แต่โอกาสเขาก็จะน้อยกว่าวัยรุ่นที่
ไม่ได้ตั้งครรภ์” (สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2560) คุณอรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม กล่าวว่า “การหยุดเรียนถือเป็น
เรื่องท่ีส้าคัญส้าหรับคุณภาพประชากร เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รับการศึกษา ในอนาคตเขาก็จะได้งานใน
ระดับท่ีไม่ใช่งานที่มีเงินเดือนสูงจะส่งผลตามมา” (สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560) คุณพัชรี อารยะ
กุล กล่าวว่า “เดิมปัญหาของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัญหาหนึ่งคือ เมื่อเด็กตั้งครรภ์แล้วเขา
ไม่ได้เรียนหนังสือ นี้คือประเด็นส้าคัญ เพราะมันคืออนาคตของเขา พอเขาไม่ได้เรียนหนังสือก็เหมือน
อนาคตเขาจบ” และ “บางคนพอไม่ได้เรียนต่อ โอกาสในการท้างานหรืออ่ืนๆก็หมด” (สัมภาษณ์, 18 
ตุลาคม 2560)  

ข้อมูลข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์แล้วพวกเธอจ าเป็นต้องหยุด
เรียนกลางคัน หรือ ออกจากระบบการศึกษาเนื่องด้วยปัจจัยของความเชื่อ ค่านิยมสังคมที่ยังไม่ยอมรับ
เรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือแม้กระทั่งแม่วัยรุ่นเองที่ต้องการจะปิดบังการตั้งครรภ์จากคนในสังคม 
จึงเลือกท่ีจะออกจากระบบการศึกษาทั้งถาวรและชั่วคราว เมื่อพวกเขาไม่ได้รับการศึกษาส่งผลให้การ
เข้าสู่ระบบการจ้างงานก็จะน้อยลง หรือกลายเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่ า การที่จะมีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็จะมีผลกระทบท าให้พวกเธอต้องเจอกับปัญหาทางเศรษฐกิจ  

5.1.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อแม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมขาดโอกาสทาง
การศึกษา ส่งผลให้แม่วัยรุ่นกลุ่มนี้มีระดับการศึกษาต่ าที่ควรจะเป็น ท าให้ต้องสูญเสียโอกาสในการ
ท างานที่ดีหรือแม้กระทั่งตกงาน ไม่มีงานท าหรือหากมีก็เป็นงานที่มีรายได้เฉลี่ยที่ต่ า  เมื่อเป็นเช่นนี้แม่
วัยรุ่นก็จะไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายส าหรับ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงดูลูก คุณพัชรี อารยะกุล กล่าวว่า “การเลี้ยงดูลูก อาหารการกิน ค่าใช้จ่ายจะเอา
จากไหน ซึ่งภาระมาตกอยู่ที่ตัวผู้หญิงคนเดียว” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) น้องอรกล่าวว่า 
“ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวันไม่เพียงพอเลย หนูถึงต้องหาขนมมาขายเสริม เพ่ือเอาเงินที่ขายของตรงนี้
มาจุนเจือลูก” (สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2560)  

จะเห็นได้ว่าแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นต้องเผชิญกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจไม่น้อยจากการ
ที่ยงัเป็นนักเรียนจึงยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการท างาน หรือหากมีการท างานงานนั้นก็จะเป็นงานที่มีระดับ
ของรายได้ที่ต่ า ส่งผลให้รายได้นั้นไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต เมื่อแม่วัยรุ่นไม่มีรายได้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและลูกก็จะส่งผลระยะยาวต่อทั้งแม่วัยรุ่นและเด็ก 
เด็กท่ีเกิดมาก็จะไม่มีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของประชากรในอนาคตตามมา  
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5.1.4 การถูกตีตราจากสังคม การที่ค่านิยมและวัฒนธรรมของไทยมีการควบคุม
พฤติกรรมทางเพศส่งผลให้เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องที่ถูกปิดกั้น เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันเป็นสิ่งที่
ผู้ประสบปัญหายากที่จะรับมือกับสถานการณ์ในชีวิต ต้องกลายเป็นคนที่เผชิญกับแรงกดดันจากรอบ
ด้านเพียงล าพัง เช่นเดียวกันกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมที่มักจะรู้สึกว่าตนเองท าสิ่งที่ผิดพลาดจนเกินกว่า
ที่จะได้รับการแก้ไขหรือการให้อภัย กลายเป็นคนที่ไร้คุณค่า สูญเสียความมั่นใจ และไม่สามารถหาทาง
ออกให้กับตนเองได้ คุณฤดี ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “ทัศนคติของคนในสังคมที่ยังต่อต้านแม่วัยรุ่นส่งผล
ต่อเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แน่นอน เพราะถ้าหากเขาไปอยู่ในสังคมท่ีต่อต้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขาก็
อาจจะอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้ เขาก็ต้องแก้ไขด้วยการย้าย ไม่อยู่ในอ้าเภอหรือโรงเรียนนั้น” (สัมภาษณ์, 
31 ตุลาคม 2560)  คุณศุภอาภา องค์สกุล กล่าวไว้ว่า  

เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่ “ชายเป็นใหญ่” และถูกครอบอยู่ในกรอบ
ที่ว่าผู้ชายเลือกได้ผู้หญิงเลือกไม่ได้ ดังนั้นทุกคนจึงลุกขึ้นมาบอกว่า “ฉันไม่ดี เขาถึง
ทิ้งฉันไป” และเป็นเรื่องที่เจ็บปวดอยู่ข้างในจริงๆโดยที่เราเองไม่รู้สึก เราจึงต้องท้า
ให้เขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดโดยใช้สาเหตุของการตั้งครรภ์เป็นเครื่องมือ 
แล้วถ้าผู้ชายทิ้งไป บริบทไหนหรือใครกันแน่ที่เป็นผู้ถูกกระท้า (สัมภาษณ์, 18 
ตุลาคม 2560) 

การที่สังคมตีตราเด็กกลุ่มนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรท าเพราะนอกจากจะไม่เป็นการช่วยลด
จ านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้ว ซ้ าร้ายยังเป็นการสร้างรอยแผลให้กับเด็กกลุ่มนี้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ
ตนเอง ทางที่ดีเราควรที่จะเสริมสร้างก าลังใจและท าให้เขามีความรู้สึกรักหรือเห็นคุณค่าในตัวเขาเอง
เพ่ือที่เขาเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ใหญ่และแม่ที่ดีในอนาคต  

5.1.5 ผลกระทบด้านคุณภาพประชากรของประเทศในอนาคต จากที่กล่าวข้างต้น
ว่าวัยรุ่นเมื่อตั้งครรภ์แล้ว พวกเธอต้องออกจากการศึกษาในระบบชั่วคราวหรือถาวร ท าให้โอกาสที่จะ
เข้าสู่ระบบการจ้างงานหรือได้งานในระดับที่สูงมีไม่มาก จากการไม่มีวุฒิการศึกษาตามที่ระบบการจ้าง
งานส่วนใหญ่ต้องการ อีกทั้งในปัจจุบันมีอัตราการเกิดท่ีมีอัตราลดลงและต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ซ้ าร้าย
เด็กท่ีเกิดเกิดจากแม่ที่ยังเป็นวัยรุ่นที่ประสบปัญหาต่างๆดังที่กล่าวข้างต้น คุณ อรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม 
กล่าวว่า “มันส่งผลกระทบกับคุณภาพประชากรของประเทศซึ่งมองว่าทุกวันนี้คนก็เกิดน้อยอยู่แล้ว 
สถิติการเกิดก็น้อยลง คืออัตรามันต่้ากว่าที่ควรจะเป็น แล้วแถมยังเกิดมาจากแม่ที่เป็นแม่วัยรุ่น ซึ่งก็
ประสบปัญหาอีก” และ “มันมีผลกระทบกับกลุ่มคนวัยท้างาน มันเกิดภาวะพ่ึงพิงค่อนข้างสูง        วัย
แรงงานน้อยแล้วต้องดูแลทั้งผู้สูงอายุ และเด็กด้วย” (สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)           คุณ 
ฤดี  ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า 
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ตอนนี้เด็กเกิดน้อยแล้วยังด้อยคุณภาพด้วย หมายความว่าคนที่อยู่วัยเจริญ
พันธุ์ก็ไม่แต่งงานแล้ว หรือคนที่เลยวัยเจริญพันธุ์ก็มีลูกไม่ได้ คนโสดจะเยอะ และ
ก้าลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ คนช่วงอายุกลางๆก็เป็นโสดท้างานกันหัวฟู ส่วนเด็ก
เล็กๆที่ท้องแล้วมีเด็กออกมาคุณภาพของเด็กท่ีเกิดออกมายังมีปัญหาซึ่งจะท้าให้
ประเทศพัฒนาไปได้ล้าบาก (สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2560) 

ดังนั้น การจะเลี้ยงดูเด็กท่ีมีอัตราการเกิดน้อยและเกิดจากแม่วัยรุ่นที่ตกอยู่ในสภาพ
ปัญหาต่างๆให้มีคุณภาพถือเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข หากไม่มีการตระหนักถึงปัญหาและเริ่มจัดการ
กับปัญหาอย่างเร่งด่วนจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรและคุณภาพของประชากรในอนาคตที่
มีผลกระทบต่อทั้งการจ้างงาน, ความเลื่อมล้ ารายได้, และ เศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น  

 

5.2 สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น     

 5.2.1 สภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ จากการที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัวที่เดิมครอบครัวมีลักษณะ
เป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งลักษณะของครอบครัวนี้เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมของวัยรุ่น หากภายในครอบครัวมีความอบอุ่น วัยรุ่นมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ปกครองและสมาชิกคนอ่ืนๆ มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอบรมสั่งสอน
ภายในครอบครัวจะส่งผลให้วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์น้อยกว่าวัยรุ่นที่โตมาในครอบครัวที่มี
ลักษณะตรงกันข้ามกับท่ีกล่าวข้างต้น  

คุณ ฤดี ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “เด็กวัยรุ่นมีสภาพชีวิตเป็นยังไง...เราคงต้องมอง
ตั้งแต่เบสิคของครอบครัว พ้ืนฐานของครอบครัวส่วนใหญ่ที่เจอมาจากพ่อแม่แยกทาง ครอบครัวที่พ่อ
แม่แตกแยก เป็นครอบครัวเดี่ยวอาจจะอยู่กับแม่ หรืออยู่กับพ่อ” (สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2560) คุณ
ศุภอาภา องค์สกุล กล่าวว่า “พอสังคมไทยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมาเป็นสังคมเมืองและสังคม
อุตสาหกรรมโดยไม่มีการเตรียมคนข้างล่างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คนเข้ามาท้างานในเมือง ตั้ง
ครอบครัวอยู่กันเพียงพ่อแม่ลูก เมื่อพ่อแม่ไปท้างานลูกก็ไม่มีต้นแบบให้เขาเลียนแบบ เด็กจึงสับสน” 
(สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณอรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม กล่าวว่า “สาเหตุจริงๆ เกือบทุกปัญหามันก็จะ
ไปอยู่ที่ครอบครัว เพราะว่าเด็กจะอยู่กับครอบครัวตั้งแต่แรกเกิด … ถ้าเด็กได้รับการดูแลการเลี้ยงดู 
ได้รับการใส่ใจ เอาใจใส่จากครอบครัว โอกาสที่จะเกิดปัญหาก็จะค่อนข้างน้อย” (สัมภาษณ์, 10 
พฤศจิกายน 2560) คุณ พัชรี อารยะกุล กล่าวว่า “ทุกวันนี้เหมือนพ่อแม่พยายามหาเงินอย่างเดียวเพ่ือ
จะมาเลี้ยงดูลูกท้าให้ไม่มีเวลา พอไม่มีเวลาความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ก็หายไป” (สัมภาษณ์, 18 
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ตุลาคม 2560) คุณกัญญาวีร์ ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “พ่ีว่าสภาพครอบครัว ถ้าพ่อแม่เครียดมันก็มีผลต่อ
การดูแลลูก ถ้าครอบครัวที่ครอบครัวเอาเงินมาเป็นหลักก็ยากที่จะสอนลูกหรือท้าให้ลูกมีความ
แข็งแกร่งด้านจิตใจยาก” (สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2560) คุณ อุษณีย์ บุญนาค กล่าวว่า “ครอบครัว
เป็นปัจจัยส้าคัญ ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวหมดเลย พ่ีว่าครอบครัวส้าคัญที่สุด” (สัมภาษณ์, 
12 ตุลาคม 2560) 

 สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หาก
วัยรุ่นได้รับการดูแล เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและได้รับความอบอุ่นจากผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวผู้ซึ่ง
เป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดเขามากที่สุด หากครอบครัวไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือปิดกั้นความรู้เรื่องเพศ จะส่งผล
ให้เขาไม่มีภูมิคุ้มกันหรือความรู้ หากมีเหตุฉุกเฉินจากความอยากรู้อยากลองก็จะส่งผลให้เขาไม่
สามารถตัดสินใจหรือเอาตัวรอดจากปัญหานั้นได้ 

 5.2.2 การขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและสุขอนามัยทางเพศ ถึงแม้ว่าในโรงเรียน
จะมีการเรื่องเพศศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่เด็กวัยรุ่นจ านวนมากก็ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเพศสัมพันธ์ การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนยังมีข้อจ ากัด 
เนื่องจากการเรียนเรื่องเพศศึกษาไม่เป็นการให้ความรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้าน  

คุณอุษณีย์ บุญนาค กล่าวว่า “พ่ีคิดว่าเด็กโตที่โตในระดับหนึ่งการสอนที่รู้ลึกให้เขารู้
จริง รู้ชัดเจนว่าควรท้าอะไร ไม่ควรท้าอะไร มันเป็นการป้องกันที่ดีกว่า ไม่ใช่สอนแบบเล็กๆน้อยๆ กลัว
ว่ามันจะไปท้า” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) คุณ พัชรี อารยะกุล กล่าวว่า “เรื่องการสอนเพศศึกษา 
พ่ีว่ากระทรวงศึกษายังไม่เปิดรับ บุคลากรทางการศึกษาอย่างครูก็ไม่เปิดรับเรื่องนี้ เข้าถึงยากมาก” 
(สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณศุภอาภา องค์สกุล กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการก็พูดถึงการให้
ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ หรือเรื่องเพศศึกษา แต่ยังไม่เพียงพอ และความรู้ที่ให้กับเด็กปรับใช้ได้ยาก ไม่
สามารถปรับใช้ได้ เป็นแค่ความรู้เฉยๆแต่ปฏิบัติไม่ได้” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณ อรพินท์ 
ศักดิ์เอ่ียม กล่าวว่า “ระบบการเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งเรื่องของเพศศึกษามันก็ต้องมีการให้
ความรู้กับเขาในทางที่ถูก ที่เขาสามารถจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควร แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย หรือเป็น
เรื่องท่ีต้องปกปิด” (สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)  

 การทีร่ะบบการศึกษายังให้ความส าคัญเรื่องเพศศึกษาหรือสุขอนามัยทางเพศน้อยไป 
เนื่องจากทั้งโรงเรียน บุคลากรการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการยังยึดติดกับความคิดที่ว่าเรื่องเพศ
เป็นเรื่องน่าอาย ไม่ควรพูดคุยในที่สาธารณะ รูปแบบการสอนยังเป็นการสอนในลักษณะของทฤษฎี
มากกว่าปฏิบัติ รวมทั้งความคิดท่ีว่าการสอนเรื่องเพศอย่างละเอียดจะกลายเป็นการ “ชี้โพรงให้
กระรอก” จึงป้องกันด้วยการไม่สอนเรื่องเพศอย่างละเอียด ส่งผลให้เด็กไม่มีความรู้ที่จะป้องกันเมื่อ
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ต้องตกอยู่ในสถานการณ์จ าเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งเด็กไม่มีทักษะในการปฏิเสธ จึงส่งผลให้เกิด
สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นดังที่เห็นในปัจจุบัน  

 5.2.3 ความเป็นวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและสภาพ
จิตใจอย่างมาก เป็นวัยที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ มีความอยากรู้อยากลอง แต่
กระบวนการคิดและการตัดสินใจของเขายังไม่สามารถที่จะคิด วิเคราะห์ หรือใช้เหตุผลได้ดีเท่ากับ
ผู้ใหญ่ อีกท้ังยังมีประสบการณ์ชีวิตไม่มากพอ ส่งผลให้เขามีโอกาสที่จะตัดสินใจพลาดได้มากกว่า
ผู้ใหญ่ หากไม่มีผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดคอยให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือสั่งสอนเขาอย่างใกล้ชิด คุณพัช
รี อารยะกุล กล่าวว่า “ความเป็นวัยรุ่น อารมณ์ความรู้สึกมันพาไป ต้องยอมรับว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก
แล้วเด็กก็ไปคุยกันเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะท้าให้เด็กพลาดไป พอพลาดไปจากการที่เป็นเด็กวัยรุ่น
ร่างกายสมบูรณ์ครั้งเดียวก็ติด มีลูก” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณ กัญญาวีร์    ปุงบางกะดี่ กล่าว
ว่า “สาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พ่ีมองว่าเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์ที่เขาจะต้องเจอ หรือประสบ
กับปัญหาแบบนี้ หมายความว่าเป็นช่วงวัยที่เขามีประจ้าเดือนเดือน เสี่ยงที่จะท้อง แต่พ่ีว่าสิ่งรอบข้าง 
การเลี้ยงดูจากครอบครัวก็น่าจะมีส่วนมากที่สุด สังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เขาอยู่” (สัมภาษณ์, 3 
พฤศจิกายน 2560) คุณ ฤดี ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า   

วัยรุ่นพอเข้าสู่วัยรุ่น ทั้งวัยรุ่นตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย ระดับของ
critical thinking ก็ต่างกันและdecision making ก็ต่างกัน ... วัยรุ่นตอนต้นจะคิด
ง่ายๆ เรียบๆ เส้นตรง ไม่รู้ว่าท้าอันนี้แล้วเกิดอะไร ไม่รู้outcome รู้แต่วันนี้อยากท้า
อะไร อยากรู้อยากลอง ... ไม่มีวิธีการปฏิเสธ ปฏิเสธไม่เป็น ทักษะชีวิตไม่มี ต้นทุน
ชีวิตก็น้อย (สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2560) 

ดังที่กล่าวข้างต้นว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน ทั้งร่างกายที่แสดง
ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตและเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้น มีการต้องการในความรัก  การเป็นที่ยอมรับใน
สังคม ความอยากรู้อยากลองในเรื่องเพศ หรือความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ผนวกกับปัจจัย
ภายนอกอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพ่ือน สื่อต่างๆ หรือวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา
ในปัจจุบัน ล้วนส่งผลให้วัยรุน่มีการเจริญเติบโตที่เร็วมากยิ่งขึ้นจากในอดีต ในขณะที่ความเชื่อหรือ
ทัศนคติเรื่องเพศของสังคมไทยยังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมที่เชื่อว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ไม่ควรน ามาพูดอย่าง
เปิดเผย เป็นสาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นขาดข้อมูลความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์
จ าเป็นที่จะมีเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้มีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจ านวนมากในประเทศไทยดังทีเ่ห็น
ในปัจจุบัน   
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 5.2.4 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ จากฐานความคิดเรื่อง “ชายเป็นใหญ่” ที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ฐานความคิดนี้ส่งผลให้ผู้ชายมีอ านาจมากกว่าผู้หญิง ผู้หญิงและผู้ชาย
ถูกสอนให้คิดต่างกันเรื่องเรื่องเพศ ดังที่คุณพัชรี อารยะกุล กล่าวว่า  

มองว่าความสัมพันธ์เชิงอ้านาจก็มีส่วน ระหว่างหญิงกับชายพอเป็นแฟนกัน
ผู้ชายเขาสามารถท่ีจะพูดโน้มน้าวให้ผู้หญิงยอม ถ้าไม่ยอมก็จะเลิกเป็นแฟนกับคุณ 
ซึ่งผู้หญิงความท่ีเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เชิงอ้านาจน้อยกว่าผู้ชาย ท้าให้บางทีการ
ตัดสินใจก็คล้อยตามฝ่ายชาย เช่นเดียวกับความคิดชายเป็นใหญ่ ที่ผู้ชายยังถูกสอน
มาว่ายิ่งได้ผู้หญิงเยอะยิ่งเก่ง แต่สอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัว (สัมภาษณ์, 18 
ตุลาคม 2560)  

 จากกรอบความคิดความเชื่อที่ต้องการควบคุมเรื่องเพศของผู้หญิงส่งผลต่ออ านาจใน
การต่อรองของผู้หญิง ผู้ชายสามารถกระท าต่อผู้หญิงและไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบก็ได้ ส่วนผู้หญิงก็
ต้องรักนวลสงวนตัว หากมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือตอนที่ยังไม่พร้อม ก็จะถูกสังคมตีตราว่าเป็น
ผู้หญิงไม่ดี ดังที่เห็นจากการตีตราเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมถูกสังคมตราหน้าว่าเป็น “เด็กใจแตก”  

 

5.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  

 5.3.1 การเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว เมื่อครอบครัวเป็นสถาบันแรก
ที่มีความส าคัญท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของวัยรุ่น ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหานี้จึงควรจะเริ่ม
จากครอบครัว คุณพัชรี อารยะกุล กล่าวว่า “ว่าควรแก้ที่ครอบครัว สถาบันครอบครัวควรมีบทบาท
มากกว่านี้ ต้องพูดคุยกับลูกมากข้ึน ต้องฟังลูกมากข้ึน หลายๆครอบครัวยังถูกสอนแบบโบราณไม่ค่อย
ฟังลูก ต้องฟังลูกมากข้ึน ถ้าลูกมีปัญหามีเพศสัมพันธ์คุณก็ต้องยอมรับ”และ “ถ้าพ่อแม่ทุกคนฟังลูก
แล้วอย่างคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอับอายพูดไม่ได้หรือเป็นเรื่องไม่ดี ควรพูดตั้งแต่ตอนที่ลูกยังไม่โต
มาก ต้องพูดจนเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ ถ้าลูกมีแฟนก็ให้ลูกพาแฟนเข้าบ้านได้ทั้งหญิงทั้งชาย พอลูกอยู่ใน
สายตาพอเขาท้าอะไรผิดเขาก็กล้าบอกเรา” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณ อุษณีย์    บุญนาค 
กล่าวว่า “พ่ีว่าครอบครัวส้าคัญตั้งแต่แรกในการแก้ไขปัญหานี้ ส่วนหน่วยงานต่างๆมันมาที่หลัง อย่าง
บ้านพกัเป็นเพียงที่รองรับ แต่ครอบครัวเป็นที่แรกที่ควรจะปลูกฝังเรื่องเพศหรือเรื่องต่างๆ” และ    “พ่ี
อยากให้จัดการกับระบบการเรียนการสอน มีการเสริมพลังให้กับครอบครัวให้ครอบครัวสามารถพูดคุย
เรื่องเพศได้อย่างเปิดเผยกับลูกหลานตัวเอง ครอบครัวเป็นสิ่งส้าคัญ” (สัมภาษณ์, 12 ตลุาคม 2560) 
คุณฤดี ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “การแก้ไขอาจารย์คิดว่าน่าจะเริ่มจากครอบครัวก่อนเลย ครอบครัวเป็น
พ้ืนฐานที่ส้าคัญที่สุดส้าหรับเด็ก” (สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2560) คุณ กัญญาวีร์         ปุงบางกะดี่ 
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กล่าวว่า “จุดหลักจริงๆควรจะเริ่มต้นจากการที่จะให้เครื่องมือเขา ครอบครัวควรจะให้เครื่องมือเขา
ยังไง โตขึ้นมายังไงในสถานะที่จะเป็นวัยรุ่นในวันข้างหน้า ข้อมูลในการป้องกันตัวเอง เป็นทักษะชีวิต 
ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นปัญหาส้าหรับครอบครัวคุณ หรือครอบครัวคุณจะเจอเรื่องแบบนี้” 
(สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2560) คุณอรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม กล่าวว่า “พ่อแม่ก็ต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับลูก
ได้ บทบาทของพ่อจึงเป็นบทบาทที่ส้าคัญอย่างมากในการที่เขาจะเป็นที่ปรึกษาสามารถที่จะพูดคุยกับ
ลูกได้ทุกเรื่อง เป็นเพื่อนลูก และพ่อแม่เองก็ต้องทันลูกเหมือนกัน” (สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ทุก
ท่านล้วนมีความเห็นคล้ายกันว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรจะเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวอันเป็น
สถาบันที่มีความส าคัญ และใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด การที่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจะเป็นส่วนช่วยให้เด็กมีความแข็งแกร่งท่ีจะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดข้ึน 
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอนและให้ความรู้เรื่องเพศกับเขาอย่างตรงไปตรงมา หรือ การให้ความ
ใกล้ชิดสนิทสนมเพื่อให้เขารู้สึกวางใจที่จะเล่าสิ่งต่างๆ หรือปรึกษาได้โดยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโดนว่า 
จะเป็นส่วนช่วยให้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นลดลงได้  

 5.3.2 การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็ก อย่างที่กล่าวในข้างต้นว่าในช่วงวัยรุ่นเป็น
ช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ แต่เขาก็ยังไม่มี
ประสบการณ์ชีวิต และกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดได้มากเท่ากับผู้ใหญ่ การ
ตัดสินใจท าอะไรบางเรื่องของวัยรุ่นมักจะไม่มีการคิดถึงผลกระทบหรือสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ความ
อยากรู้อยากลองและความคึกคะนองล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้การตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าส่งผล
กระทบต่อเขาได้ การสร้างทักษะชีวิตหรือการให้ข้อมูลความรู้วัยรุ่นอย่างครบถ้วนและถูกต้องจะมีส่วน
ช่วยให้เขาไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อเขาได้ คุณศุภอาภา องค์สกุล กล่าวว่า “ป้าคิดว่า
การที่จะป้องกันไม่ให้เด็กตกมาสู่ปัญหานี้ การป้องกันต้องมีการเสริมทักษะการใช้ชีวิตของเด็ก ทักษะที่
ส้าคัญคือการเสริมพลังตัวตนของเขาให้ได้ทั้งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา ... เด็กจะต้องรู้เรื่อง
เพศศึกษาและสามารถน้าไปปรับใช้ได้อย่างเป็นจริง” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณ ฤดี    ปุงบาง
กะดี่ กล่าวว่า “เราห้ามไม่ให้วัยรุ่นไม่มี sex ยาก แต่เราต้องสอนให้เขามีทักษะในการปฏิเสธ มีวิธีการ
ที่จะแก้ปัญหาในเวลาที่เกิดพลาดเพราะเขาไม่รู้จะเดินไปหาใคร” (สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2560) คุณ 
กัญญาวีร์ ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “เราควรมีเครื่องมืออะไรที่จะท้าให้เขาป้องกันตัวเองได้ มันยาก
เหมือนกันที่จะบอกให้วัยรุ่นไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่มันไม่น่าจะยากที่เราจะบอกเขาว่าการมี sex แบบ
ปลอดภัยคุณควรจะท้ายังไง ป้องกันยังไง”(สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2560) คุณ อรพิน      ศักดิ์เอ่ียม 
กล่าวว่า “ต้องมีการเสริมทักษะชีวิตให้กับเขา โดยระบบการเรียนการสอน หรือแม้กระท่ังเรื่องของ
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เพศศึกษามันก็ต้องมีการให้ความรู้กับเขาในทางที่ถูก ที่เขาสามารถจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควร แต่ว่ามัน
ไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย หรือเป็นเรื่องที่ต้องปกปิด” (สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560) 

การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็กจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาสามารถท่ีจะเอาตัวรอด
จากเหตุการณ์ต่างๆที่เขาพบเจอได้ เพราะเมื่อเขามีความรู้หรือข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว โอกาสที่จะ
เกิดปัญหาหรือท าให้วัยรุ่นตกอยู่ในสถานะที่เขาไม่ต้องการจะเป็นมีโอกาสน้อยลง หรืออย่างน้อยหาก
เขาประสบกับปัญหาแล้วเขารู้ลู่ทางที่ถูกต้องปลอดภัยในการให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษา   

 5.3.3 การท าให้วัยรุ่นมีความตระหนักถึงการดูแลตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาหรือสุขอนามัยทางเพศที่ถูกต้องครบถ้วน แต่ถ้าหาก
วัยรุ่นไม่มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในร่างกายของตัวเอง และตัดสินใจกระท าด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
จากความเป็นวัยรุ่นจะส่งผลให้วัยรุ่นไม่สามารถป้องกันตัวเองท้ังจากการตั้งครรภ์ และการติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะในขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ และเกิดการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นดังที่พบเห็น ซ้ าร้ายบางรายอาจต้องติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการมี
เพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียว คุณอุษณีย์ บุญนาค กล่าวว่า “ถ้าทุกคนตระหนักว่าฉันต้องป้องกันตัวเอง 
เราต้องรู้เท่าทัน แล้วสมัยนี้สื่อมันเยอะมากเรื่องการรณรงค์หรือการให้ข้อมูลต่างๆ ถ้าทุกคนอ่าน ท้า
ความเข้าใจ แล้วเอามาใช้กับตัวเอง พ่ีว่ามันก็น่าจะลดจ้านวนคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้เยอะ” และ “พ่ี
คิดว่าตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนความคิดปัญหามันก็ยังมี องค์กรต่างๆเป็นแค่ตัวสนับสนุน แต่เขาจะเอาไป
ท้ารึเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถึงจะรณรงค์ ประกาศแค่ไหน ถ้าเขาไม่เอาไปใช้มันก็ไม่มีประโยชน์” 
(สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) คุณกัญญาวีร์ ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “เขาอาจจะคิดว่าเรื่องโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์มันไกลตัวเขา…ถ้าเป็นโรคไปโรงพยาบาลสามารถรักษาได้ แต่ถ้าท้องแล้วต้องท้าแท้ง 
เพ่ือนจะมองยังไง โรงเรียน พ่อแม่จะว่าไหม พ่ีคิดว่าน้องๆคงคิดแบบนั้นเลยลืมเรื่องของ HIV ไปว่ามัน
เสี่ยงด้วยกันได้” (สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2560)  

 ดังนั้นเราควรจะมีวิธีที่เสริมสร้างให้วัยรุ่นมีความตระหนักถึงการดูแลตัวเอง ให้ข้อมูล
ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้เขารู้สึกรักตัวเอง ดูแลตัวเอง และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ประพฤติตนให้
ตกอยู่ในความเสี่ยงเพ่ือให้วัยรุ่นไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือการติดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์อันจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของเขาต่อไปในอนาคต  

 5.3.4 การปรับทัศนคติของปัจเจกคนและบุคลากรในหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้อง บุคลากรที่ท างานในภาคส่วนต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น เช่น สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา หรือ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ควรจะมีทัศนคติที่ดี
กับกลุ่มแม่วัยรุ่นในการให้บริการอย่างเป็นมิตร ไม่ตอกย้ าให้เขาให้เขารู้สึกว่าเขาท าสิ่งที่ผิด ควรจะ
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ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจเพ่ือให้เขาสามารถกลายเป็นแม่ที่ดี และสามารถเลี้ยงลูกของเขาให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าเดิม คุณศุภอาภา องค์สกุล กล่าวว่า “บุคลากรเหล่านี้ควร
จะเคารพสิทธิและการตัดสินใจของเขา และอย่างใช้ค้าพูดหรือค้าถามที่ท้าให้เขารู้สึกแย่ ทุกจุดของ
เส้นทางของผู้หญิงเหล่านี้ สังคมควรจะให้ความเห็นใจในทุกส่วน” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณ 
พัชรี อารยะกุล กล่าวว่า “คนที่ท้างานเรื่องนี้พ่ีมองว่าต้องมีความเข้าใจเรื่อง gender และต้องเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุณต้องให้อ้านาจการตัดสินใจให้กับตัวเยาวชน คุณเป็นเพียงคนให้ข้อมูลกับ
เด็กให้รอบด้าน” และ “บุคลากรทางการแพทย์ควรมีความคิดเชิงบวกในการให้ค้าแนะน้า ไม่ใช่ไปพูด
ไม่ดีจนเด็กไม่อยากมาพบแพทย์ มาครั้งเดียวแล้วมาอีกทีคลอด ก็จะยิ่งท้าให้ความสมบูรณ์ของเด็กไม่
เต็มที่” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณ ฤดี ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า  

เราบอกเลยว่าบุคลากรที่ดูแลตรงจุดนี้ต้องปรับทัศนคติ ถ้าคิดว่าตัวเองยังมี
ทัศนคติในเชิงลบกับกลุ่มแม่วัยรุ่น หรือกลุ่มแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วตัดสินใจ
มาท้าแท้งคุณก็ไม่ควรอยู่แผนกนั้น เพราะคุณจะไม่มีความสุขแล้วบริการเขาไม่เต็มที่ 
เด็กท่ีมาก็ไม่มีความสุข ทางคลินิกดาวชมพูจะมีการอบรมบุคลการทั้งเรื่องพัฒนาการ
วัยรุ่นเพื่อให้เขารู้ว่าท าไมวัยรุ่นถึงท้อง ปรับทัศนคติใหม่ให้เข้าใจconceptของการ
ดูแลแม่วัยรุ่นที่เลือกตั้งครรภ์ต่อหรือแม่วัยรุ่นที่ยุติการตั้งครรภ์ (สัมภาษณ์, 31 
ตุลาคม 2560)  

  นอกจากจะปรับทัศนคติในการท างานที่จะให้บริการแม่วัยรุ่นอย่างเป็นมิตรแล้ว แต่
ละหน่วยงานควรจะเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องของวัยรุ่นให้กับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรเจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจแม่วัยรุ่นอย่างแท้จริงและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาอื่นๆที่ตามมาจากการที่
เจ้าหน้าที่มีทัศนคติเชิงลบและตีตราแม่วัยรุ่น  

 5.3.5 การปฏิรูปเรื่องการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนเป็นอีกสถาบัน
หนึ่งที่มีความส าคัญกับเด็กเพราะเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้และเม่ือเด็กถึงวัยที่สามารถเรียนรู้ได้ การ
ใช้ชีวิตเกือบครึ่งหนึ่งในแต่ละวันล้วนอยู่ที่โรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องกับเด็ก แต่ในปัจจุบันการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย
ทางเพศหรือเพศศึกษายังให้ข้อมูลเพียงในเชิงทฤษฎี ซึ่งยากท่ีจะจับต้องและท าความเข้าใจ ดังนั้น
แนวทางแก้ไขสถานการณ์ท่ีส าคัญอีกแนวทางคือการปฏิรูปการศึกษาให้มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และสอนในเชิงปฏิบัติที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถเรียนรู้เข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้จริงๆ อีก
สิ่งส าคัญคือการสอนให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ให้ผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียม
กัน  
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คุณ อุษณีย์ บุญนาค กล่าวว่า “พ่ีว่าเรื่องเพศศึกษามันไม่ควรจะอยู่แค่ไหนวิชาสุข
ศึกษา มันควรจะแยกมาและลงลึกถึงรายละเอียด เราไม่ต้องกลัวว่าเด็กมันจะไปท้า เพราะมันท้าแน่ถ้า
มันคิดจะท้า แต่มันท้าแล้วเราอยากให้มันป้องกันตัวเองได้ สอนไม่ลึกแต่อย่างน้อยสอนให้รู้วิธีการ
ป้องกันก็ยังดี” (สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2560) คุณศุภอาภา องค์สกุล กล่าวว่า “เด็กจะต้องรู้เรื่อง
เพศศึกษาและสามารถน้าไปปรับใช้ได้อย่างเป็นจริง สถาบันการศึกษาควรจะจัดให้เด็กในทุกวัย นี้คือ
ยุทธศาสตร์ในการป้องกัน” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณพัชรี อารยะกุล กล่าวว่า “การสอนเรื่อง
ความเท่าเทียมหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควรจะสอนทั้งกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย ผู้หญิงเองก็ควรรู้ว่า
ส่วนไหนที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ส่วนผู้ชายก็ควรสอนว่าคุณก็ไม่ควรเข้าไปล่วงเกินหรือท้าอะไร
ผู้หญิง ควรสอนหรือปลูกฝังตั้งแต่เด็ก” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณกัญญาวีร์ ปุงบางกะดี่ กล่าว
ว่า “ในกระทรวงศึกษาธิการ จะมีหลักสูตรเพศศึกษา ท้ายังไงที่จะท้าให้เขามีขึ้นให้เร็วที่สุด จริงๆควร
จะเริ่มตั้งแต่ประถมแล้วแหละ เราคุยกันว่า ป.5-6 ควรที่จะเริ่มเรียนเพศศึกษาได้แล้ว” (สัมภาษณ์, 3 
พฤศจิกายน 2560) คุณอรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม กล่าวว่า “คนที่ควรมีบทบาทในการแก้ไข ถ้าในเชิงของการ
ป้องกันหลักๆจะอยู่ที่กระทรวงศึกษา เนื่องจากว่าเด็กส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ที่
กระทรวงศึกษาธิการ เช่นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการสอนเพศศึกษาที่ถูกต้อง” (สัมภาษณ์, 10 
พฤศจิกายน 2560)   

5.3.6 การมีส่วนร่วมของชุมชนและคนในสังคม หากคนในสังคมมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยการช่วยกันสอดส่อง ดูแลสมาชิกในชุมชนหรือคนใกล้ตัว
และไม่ปล่อยปะละเลย รวมทั้งไม่ตีตราวัยรุ่นที่ตกอยู่ในสภาวะตั้งครรภ์ ก็จะมีส่วนช่วยให้สถานการณ์
นี้มีจ านวนที่ลดลงหรือความเสี่ยงที่เด็กในชุมชนนั้นๆจะต้องตกอยู่ในสภาพปัญหาลดลง คุณ อุษณีย์ 
บุญนาค กล่าวว่า “สังคมควรจะเปลี่ยนความคิดเหมือนกัน แต่ก็ยากอยู่แล้วในการเปลี่ยนความคิดคน 
แต่แค่ให้เขามองปัญหาให้มันเบาลงก็น่าจะดีขึ้น เพื่อไม่เป็นการตอกย้ ากลุ่มแม่วัยรุ่น”(สัมภาษณ์, 12 
ตุลาคม 2560) คุณ พัชรี อารยะกุล กล่าวว่า “คนในสังคมควรจะเปิดใจ ในตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไป
เยอะแล้ว ดังนั้นคนในสังคมควรจะเปิดใจยอมรับว่ามันมีเรื่องนี้อยู่จริง มีปัญหาอยู่จริง” (สัมภาษณ์, 
18 ตุลาคม 2560) คุณ อรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม กล่าวว่า  

ส้าคัญคือการต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน อย่างน้อยๆก็
อาจจะเริ่มจากชุมชนด้วยกันเอง แต่ว่าก็คงจะ 100% หรอกเพราะแต่ละคนก็คงคิด
ต่างกัน เพียงแต่ว่าท้าอย่างไรให้เขาท่ีจะรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้อง
ช่วยกันดูแลเด็กกับเยาวชนของประเทศอย่างน้อยๆให้เขาสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้
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จนกระท่ังโตมีงานท้า มีรายได้ ไม่ไปก่อปัญหาซะเอง (สัมภาษณ์ ,10 พฤศจิกายน 
2560) 

และ คุณศุภอาภา องค์สกุล กล่าวว่า  

สังคมควรให้ความเห็นใจและไม่ลุกขึ้นประณาม หรือใช้ค้าพูดอย่างเด็กใจ
แตก เพียงแต่เราจะท้ายังไงที่จะช่วยให้คนที่เจอปัญหาเหล่านี้หลุดพ้นจากปัญหา
เหล่านี้ขึ้นมาได้ นี้ต่างหากที่เป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่จะต้องเอ้ือกัน และยิ่งเป็น
เด็ก ผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะต้องให้สิ่งที่ดีท่ีสุดแก่เด็ก ไม่ว่าเด็กคนนั้นเป็นใคร (สัมภาษณ์, 
18 ตุลาคม 2560) 

 จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจะเห็นว่าแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์นี้ของทั้ง 6 ท่านมี
จุดร่วมหลายๆอย่างที่คล้ายและใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงคิดว่าแนวทางเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม
และควรจะปฏิบัติเพ่ือช่วยให้สถานการณ์นี้เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึนและสามารถลดจ านวนการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ 
พ.ศ. 2560-2569  

 

5.4 หน่วยงานและองค์กรที่ควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 6 ท่าน ล้วนมีความเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันและ
ใกล้เคียงกันในเรื่องของหน่วยงานที่ควรจะมีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนที่มีความเก่ียวข้องกับสถานการณ์นี้
ควรจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเหมือนกันทุกหน่วยงาน ไม่ใช่ภาระของเพียงหน่วยงานใดหรือใคร
คนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่และภารกิจที่ทุกๆส่วนไม่ว่าจะ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง โรงเรียน คนใน
ชุมชน แพทย์ และประชาชนทุกคนในประเทศ เพราะทุกคนล้วนมีความเก่ียวข้องกับเด็กกลุ่มนี้ และมี
อิทธิพลอย่างยิ่งกับเด็กวัยรุ่นตั้งแต่เขาเกิดจนเสียชีวิต  

 คุณ อุษณีย์ บุญนาค ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ครอบครัวเป็นที่แรกท่ีควรจะปลูกฝังเรื่อง
เพศหรือเรื่องต่างๆ แล้วก็รัฐเองก็มีส่วน องค์กรต่างๆไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรื่องเพศควรที่จะจริงจังที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ และก็มีการให้ความรู้แบบให้
รายละเอียดไม่ใช่ให้ความรู้แบบครึ่งๆกลางๆ”(สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2560) คุณศุภอาภา องค์สกุล 
กล่าวว่า “ปัญหาท้องวัยรุ่นนี้ทุกภาคส่วนควรมีส่วนในการรับผิดชอบ ไม่เป็นภาระของใครทั้งสิ้น ทุก
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ภาคส่วนต้องเห็นความส าคัญของเรื่องนี้ ซึ่งในปัจจุบันรัฐเห็นความส าคัญเพ่ิมข้ึน แต่รัฐไม่จัดการกับ
ปัญหาอย่างจริงจัง” และ “ในขณะเดียวกันส่วนของเอกชนหรือปัจเจกก็ต้องไม่ลุกข้ึนมาโทษรัฐ ที่ต้อง
มองย้อนกลับไปที่ตัวเองว่าตัวเองเลี้ยงลูกยังไง เลี้ยงลูกมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ถ้าภาคส่วนนี้ท้าได้
ภาคส่วนอื่นๆก็จะท้างานน้อยลง แต่ถ้าทุกคนลุกขึ้นมาบอกว่ารัฐไม่ท้าหน้าที่ก็ไม่ถูก รัฐท้าหน้าที่
ทั้งหมดไม่ได้” (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) คุณ ฤดี ปุงบางกะดี่ กล่าวว่า “เรื่องนี้พ่ีคิดว่ามันเก่ียวข้อง
กันทั้งหมดเหมือนกับท่ีพ.ร.บ.เขาก้าหนดไว้พ่ีว่ามันเป็นไกด์ที่ดีมาก ซึ่งพ.ร.บ.ตัวนี้จะมีท้ังหมด 5 
กระทรวงหลัก แต่ละกระทรวงก็จะมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองต่างกัน ดังนั้นพ่ีคิดว่าหน่วยงานทุก
หน่วยงานมีความส้าคัญหมดเลย” (สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2560) คุณ อรพินท์ ศักดิ์เอ่ียม กล่าวว่า “มัน
ควรจะไปด้วยกันหลายๆส่วนเพราะมันจะแก้จุดใดจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ เพราะโดยหลักแล้วหลักการใน
การท้างานในเรื่องของเด็กจริงๆแล้วมันต้องท้างานกับบุคคลแวดล้อมตัวเด็ก ทั้งครอบครัว โรงเรียน 
กลุ่มเพ่ือน ชุมชน สภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ที่อยู่รอบตัวเด็ก ต้องมีส่วนในการที่จะเข้ามาดูแลเด็ก” 
(สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2560)  

 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยงานที่ความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ล้วน
มีความส าคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไข้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น มากไปกว่านั้นคือประชาชน
ในสังคมทุกคนควรจะมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของเด็กวัยรุ่น เพ่ือมีส่วนช่วยให้เขาเติบโต
เป็นประชากรที่มีคุณภาพในการที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต และไม่กลายเป็นภาระของคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง แต่สิ่งที่ทุกหน่วยงานควรจะท าร่วมกันคือการท างานที่มีการร่วมมือและประสานงานกัน 
เพ่ือให้การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและสามารถลดจ านวนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้ 

 

5.5 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  

 จากการศึกษาหลักกฎหมายและเนื้อหาของ “พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559” ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างกลไกในการก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
และประชาสังคม เพ่ือบูรณการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มี
ความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  
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 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าลักษณะของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ฉบับนี้มีความเป็นรูปธรรม แต่ยังมีความบกพร่องที่ลักษณะของข้อบังคับ
ยังเป็นไปในลักษณะที่กว้างในการตีความ รวมทั้งยังมีลักษณะของพระราชบัญญัติยังมีลักษณะที่เป็น
เพียงข้อก าหนด ยังไม่ได้มีลักษณะของการก าหนดบทลงโทษต่อหน่วยงานที่ละเมิดการท างานอย่าง
ชัดเจนเท่าที่ควร จึงไม่อาจช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตามข้อก าหนดที่
พระราชบัญญัติก าหนดไว้    

นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่มีการพูดถึงคลินิกที่ให้บริการเป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่น เนื่องจากแม่วัยรุ่นมีข้อจ ากัดท่ีมากกว่าแม่ผู้ใหญ่ทั่วไป ฉะนั้นควรจะมีคลินิกท่ีสามารถ
ให้บริการวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้เขา
ได้มีสุขอนามัยและสภาพครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่มีรายชื่อหรือ
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างเปิดเผย เพ่ือ
เพ่ิมความสะดวกหรือเป็นช่องทางท่ีช่วยให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้มีช่องทางรับค าปรึกษาหรือเข้ารับบริการได้
อย่างเปิดเผย เขาจะได้ไม่จ าเป็นต้องใช้บริการสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานหรือลองผิดลองถูกจาก
การค้นหาข้อมูลเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะส่งผลอันตรายต่อทั้งวัยรุ่นและเด็กในครรภ์ หรือเกิด
ปัญหาอื่นอ่ืนๆตามมาเช่น การทอดทิ้งเด็กดังที่พบเห็นในข่าวปัจจุบัน  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 ฉบับนี้ควรจะออกกฎหมายลูกท่ีจะช่วยสนับสนุนให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความ
เข้มแข็งและสามารถบังคับใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น รวมทั้งสามารถที่จะประสบความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 ได้จริง มากไปกว่านั้นยังจะช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นมี
คุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสนธิสัญญา นโยบายและค ารับรองในระดับนานาชาติที่ประเทศไทยได้ลง
นามเอาไว้ เช่น อนุสัญญาเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กและสตรี เป็นต้น และ
ที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วมและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังของหน่วยงานต่างๆตามท่ีมีการก าหนด
ภารกิจหลักไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยการประสานงานกัน ท างานร่วมกัน ก็จะส่งผลให้สามารถ
ด าเนินการได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและแก้ไขสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ          

 

  จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะพบว่า การที่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ส่งผลกระทบ
ในหลายๆด้านต่อพวกเขาไม่ว่าจะด้านสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และสภาพทางเศรษฐกิจ การตีตรา
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จากคนในสังคม และผลกระทบด้านคุณภาพประชากรของประเทศในอนาคต เราจึงต้องตระหนักถึง
สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโดยเริ่มแก้ไขจากสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ความไม่
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและสุขอนามัยทางเพศ สภาพการเป็น
วัยรุ่นที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน และความสัมพันธ์เชิงอ านาจจากฐานความคิดเรื่องชายเป็น
ใหญ่ เมื่อทราบถึงสาเหตุแล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือการเริ่มแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา อัน
ได้แก่ สถาบันครอบครัว การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็ก การสร้างความตระหนักถึงการดูแลตนเอง 
การแก้ไขทัศนคติของปัจเจกคนและบุคลากรในหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องกับสถานการณ์นี้ การ
ปฏิรูปการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน และประการสุดท้าย การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ
สังคม มากไปกว่านั้นคือการที่หน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนที่ควรจะร่วมมือกันท าตามบทบาทหน้าที่
ของตนที่ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และประสานงานเพื่อให้มีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันก็จะช่วยให้
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจะ
สามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้     

 

 
 



 

บทที่ 6 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง “ชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของเด็กวัยรุ่นไทยที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของวัยรุ่นไทยที่ท้องไม่พร้อม และปัญหา 
สาเหตุ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหา
ที่แท้จริงของสถานการณ์นี้ เพ่ือน าเสนอเป็นแนวทางในการช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่
พร้อม ในการสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการสรุปโดยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ 
ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา การลงพ้ืนที่ส ารวจสถานที่พัก
อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มตัวอย่างและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  

 

6.1 สรุปผลการศึกษา  

 จากการศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของวัยรุ่นไทยที่ท้องไม่พร้อมทั้ง 4 
คนทั้งที่พักอาศัยที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมสถานภาพสตรี และพักอาศัยอยู่ที่เดิมกับครอบครัวพบว่าทั้ง 
4 คนมีปัจจัยที่ท าให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ที่ค่อนข้าง
คล้ายกัน การตั้งครรภ์ของทั้ง 4 คนเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความไม่พร้อมซึ่งไม่ได้มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าท าให้ชีวิตของพวกเธอมีสภาพชีวิตที่แตกต่างจากเด็กวัยรุ่นทั่วไป พวกเธออยู่ในจุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน ทั้งต้องเปลี่ยนสถานะจากการเป็นเพียงวัยรุ่นที่มีหน้าที่เรียนมาเป็นแม่ที่ต้อง
ท าหน้าที่เลี้ยงดูลูกของพวกเธอเพียงล าพัง อีกทั้งยังต้องออกจากระบบการศึกษาถาวรหรือชั่วคราว
เพ่ือมาท าหน้าที่เป็นแม่อย่างสมบูรณ์ซึ่งอาจส่งผลให้ในอนาคตพวกเธอจะไม่สามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานที่มีรายได้ในระดับสูงพอที่จะเลี้ยงดูตนเองและลูกได้  บางคนก็ต้องปิดบังการตั้งครรภ์
ด้วยการย้ายถิ่นออกจากที่อยู่เดิมชั่วคราวอย่างน้องมิ้นที่ย้ายมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยิ่งไปกว่านั้นคือการที่พวกเธอต้องเปลี่ยนหลายๆอย่าง ทั้งความคิด ทัศนคติ 
หรือการวางแผนชีวิตในอนาคตที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ พวกเธอมีปัจจัยเรื่องลูกมาเป็นอีกปัจจัยส าคัญ
ในการตัดสินใจท าอะไรระหว่างการด าเนินชีวิต ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับพวกเธอจากการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นส่งผลกับพวกเธอไม่น้อยโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเนื่องจากพวกเธอ
ทั้งหมดยังไม่มีรายได้จากการท างาน ท าให้พวกเธอต้องพ่ึงครอบครัว และสวัสดิการทั้งเงินช่วยเหลือ
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จากรัฐและหน่วยงานต่างๆอย่างบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมสถานภาพสตรี ที่ช่วยสนับสนุนเงินทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการไปพบแพทย์ ทุนการศึกษาในการกลับไปเรียนต่อ และเงินค่าเลี้ยงดูลูก อีกผลกระทบที่
ส่งผลกับแม่วัยรุ่นทั้ง 4 คนคือผลกระทบจากสังคมที่มีการตีตราพวกเธอ โดยเหตุการณ์ท่ีพวกเธอท้ัง 4 
คนพบเจอคือการถูกมองด้วยสายตาจากบุคคลอ่ืนๆ และการถูกนินทา ถึงแม้พวกเธอจะไม่ได้ใส่ใจมาก
แต่ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตกับคนอ่ืนในสังคมไม่น้อยจากการตีตราที่อาจสร้าง
บาดแผลเล็กๆขึ้นภายในใจของพวกเธอ  

 จะเห็นได้ว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นส่งผลให้เกิดปัญหามากมายทั้งผลกระทบ
ด้านร่างกายที่ทางการแพทย์มองว่าสรีระของวัยรุ่นยังไม่เหมาะสมที่จะตั้งครรภ์ อาจส่งผลเสียต่อทั้งตัว
วัยรุ่นเองและเด็กท่ีเกิดมา ปัญหาด้านสภาพจิตใจจากการที่สาเหตุของตั้งครรภ์เกิดจากความไม่ได้
ตั้งใจและต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเพียงล าพังเนื่องจากฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ อาจจะมีอาการเครียด
และโรคซึมเศร้าในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ได้ การตีตราและอคติของคนใน
สังคมก็เป็นอีกผลกระทบที่ส่งผลต่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เมื่อตั้งครรภ์พวกเธอทั้งหมดต้องออกจาก
ระบบการศึกษาชั่วคราวหรือถาวรท าให้พวกเธอสูญเสียโอกาสในการศึกษา จากปัญหานี้ส่งผลต่อพวก
เธอในอนาคตเรื่องการเข้าสู่ระบบการจ้างงานหรือการเป็นแรงงานที่มีคุณภาพน้อย ท าให้มีรายได้ไม่
มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเพื่อเลี้ยงดูตนเองและลูก กลายเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ตามมา 
มากไปกว่านั้นคือการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระดับประเทศที่จะเกิดผลกระทบต่อการจ้าง
งาน ความเลื่อมล้ าทางรายได้ และสภาพเศรษฐกิจทั้งประเทศ เป็นต้น  

 จากผลการศึกษาที่กล่าวในบทที่ 4 และ 5 ท าให้ทราบว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นเกิดจากสาเหตุหลายประการประกอบกัน ประการแรก คือ สภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ท าให้
เด็กไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ ไม่มีการพูดคุยให้ความรู้หรือค าปรึกษา
กับเด็ก เด็กจึงไม่มีภูมิคุ้มกันหรือทักษะการใช้ชีวิตที่จะปฏิเสธหรือป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์ได้ 
ประการที่สอง คือ การขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและสุขอนามัยทางเพศที่ถูกต้องท าให้เมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์จ าเป็นที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์เด็กไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้ ท าให้ต้องตั้งครรภ์
ในขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นและไม่มีความพร้อม ประการที่สาม สภาพความเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เป็นช่วงวัยที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ อาจส่งผลให้การคิด
วิเคราะห์ในการตัดสินใจจะกระท าสิ่งใดยังไม่สามารถท าได้สมบูรณ์เท่ากับผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ชีวิต
และวุฒิภาวะมากกว่า และประการสุดท้าย เรื่องของความสัมพันธ์เชิงอ านาจเมื่อมีความสัมพันธ์กัน 
ผู้ชายมีอ านาจในการต่อรองมากกว่าผู้หญิงจากฐานความคิดชายเป็นใหญ่ ส่งผลให้ผู้หญิงยอมที่จะมี
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เพศสัมพันธ์ด้วยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ แต่เมื่อเกิดปัญหากลับไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือการ
รับผิดชอบของฝ่ายชาย  

 ฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากการสัมภาษณ์ถึงความเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นมีดังต่อไปนี้ 
ได้แก่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็ก การท าให้วัยรุ่นมี
ความตระหนักถึงการดูแลตนเอง การปรับทัศนคติของปัจเจกคนและบุคลากรในหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้อง การปฏิรูปเรื่องการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน และ การมีส่วนร่วมของชุมชนและคนใน
สังคม โดยแนวทางการแก้ไขเหล่านี้ล้วนเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนช่วยลดจ านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งแก้ไขและป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นได้จริงมากกว่าในอดีตที่การป้องกันยังเป็นไปในลักษณะของการแก้ไขที่ปลายเหตุจึงท าให้
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทยยังมีจ านวนมาก อีกปัจจัยส าคัญในการแก้ไขปัญหาคือ 
“หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ที่ควรจะมีการท า
ตามภารกิจหน้าที่ของตนอย่างเต็มก าลัง และในขณะเดียวกันแต่ละหน่วยงานก็ควรจะมีการร่วมมือกัน
ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทิศทางการด าเนินการแก้ไขเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ส าเร็จ หากทุกหน่วยงานและองค์กรสามารถท าได้ดังทีก่ล่าวไว้ข้างต้น
ก็มีความเป็นไปได้ที่จ านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงได้ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569   

     

6.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการศึกษา 

 จากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะมีข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นแล้ว ผู้วิจัยก็มีข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ต่อประเด็นดังกล่าวดังนี้ 

6.2.1 การส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพภายในครอบครัวและการพูดคุยเรื่องเพศใน
ครอบครัว  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าครอบครัวของกรณีศึกษา 3 กรณีแรกมีสภาพ
ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พ่อแม่แยกทางกัน หรือมีครอบครัวใหม่ ท าให้พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์อัน
ใกล้ชิดสนิทสนม ไม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จึงเกิดช่องว่างของ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการสื่อสารในเรื่องราวต่างๆระหว่างครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
พวกเขาก็เลือกท่ีจะปรึกษาพ่ีสาวหรือคนอ่ืนๆที่เขาสนิท หรือกล้าที่จะพูดคุยมากกว่าพ่อแม่ของตัวเอง 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สามารถพูดคุยกันได้ในทุก
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เรื่องๆ จะช่วยลดช่องว่างของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ถึงแม้จะอยู่กันคนละช่วงวัย แต่เด็กก็
กล้าที่จะพูดคุยและปรึกษาเมื่อเขาเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยกับพ่อแม่เป็นอันดับแรก เหมือนกับน้อง
เนียร์กรณีศึกษาคนที่ 4 มากไปกว่านั้นจะยิ่งช่วยให้ปัญหาถูกแก้ไขได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
และส่งผลดีกับวัยรุ่น ถือได้ว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่เป็นหน่วยสนับสนุนหลักของเด็ก หากเด็กได้รับ
การดูแล อบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดและมีสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่าง
เปิดเผยจะช่วยลดโอกาสที่เด็กจะตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหรือประสบกับปัญหาอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น แต่
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วครอบครัวก็ไม่ควรจะทิ้งหรือซ้ าเติมเด็ก ในทางกลับกันครอบครัวคือสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก าลังใจ และอยู่เคียงข้างเขาให้เขาสามารถเผชิญกับปัญหาและ
ด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องพ่ึงความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือหน่วยงานอ่ืนๆ   

6.2.2 การปฏิรูปการสอนเรื่องเพศศึกษาและสุขอนามัยทางเพศ จากการสัมภาษณ์
ทั้ง 4 กรณีศึกษาพบว่าน้องๆทั้ง 4 คนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาและสุขอนามัยทาง
เพศท่ีเพียงพอส่งผลให้พวกเธอต้องตั้งครรภ์ไม่พร้อมในขณะที่ยังเป็นวัยรุ่น ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ
ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา โดยการจัดให้มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้านและให้ข้อมูลครบถ้วน คือ ไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเพียง
แค่เรื่องเพศศึกษาในเชิงทฤษฎี แต่ควรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในเชิงปฏิบัติ ให้เขาได้ลงมือปฏิบัติ 
เรียนรู้จากผู้รู้จริงๆ และสามารถเข้าใจได้จากการลงมือปฏิบัติ สอนให้มีทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อ
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เรื่องของสุขอนามัยทางเพศก็เป็นอีกสิ่งส าคัญที่ควรจะมีการ
ให้ข้อมูลความรู้อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมท้ังกับผู้ชายและผู้หญิง เพ่ือให้เขาสามารถเข้าถึงวิธีการ
ป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในหลักสูตรควรจะมีการให้ความรู้หรือ
เครื่องมือที่จะสามารถช่วยเหลือหรือเป็นทางเลือกตัดสินใจเองได้ให้เขาเมื่อเขาต้องเผชิญกับปัญหา 
เช่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์ให้ค าปรึกษาวัยรุ่น สถานที่ที่วัยรุ่นสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างเป็น
มิตร เป็นต้น อีกท้ังควรมีการเพ่ิมเนื้อหาเรื่องของความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคทางเพศ ให้ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกัน และไม่เอาเปรียบอีกฝ่าย รวมทั้งการสร้างเสริม
ทักษะชีวิตให้เด็กรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การใช้เหตุผลใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการกับความเครียดและอารมณ์ของตนเองได้ 
โดยจัดการศึกษาควรจัดให้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และสิ่งส าคัญคือการจัดอบรมครผูู้สอน
ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัยทางเพศและเพศศึกษาอย่างครบถ้วน และมีทัศนคติในเชิง
บวก เพ่ือที่จะสามารถให้ข้อมูลกับผู้เรียนได้ครบถ้วนและสามารถตอบข้อสงสัยของผู้เรียนได้จริง  
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6.2.3 กระบวนการท าให้แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยการให้
ความช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนที่ตั้งครรภ์ด้วยการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาต่อ เป็นการกลับไป
ที่โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องถูกคุณครูหรือเพ่ือนๆในโรงเรียนตีตรา โรงเรียนควร
จะมีกระบวนการเสริมสร้างความพลังให้เขารู้สึกตัวเองมีคุณค่าและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนอ่ืนๆใน
สังคม ในขณะเดียวกันก็ควรจะมีการปรับทัศนคติของบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนให้มี
ความเห็นใจ เข้าใจและไม่ไปตอกย้ าหรือตีตราวัยรุ่นกลุ่มนี้ ถ้าหากเด็กไม่สะดวกควรจะมีทางเลือกอื่นๆ
เพ่ือให้เด็กกลุ่มนีย้ังสามารถได้รับการศึกษาต่อในระบบการศึกษาพ้ืนฐานเช่นเดียวกับโรงเรียนปกติ 
เช่น การให้ครูน าบทเรียน ข้อสอบไปให้เด็กเรียนด้วยตนเองที่บ้าน เป็นต้น และกระทรวงศึกษาธิการ
ควรมีกระบวนการในการลงโทษโรงเรียนที่ไล่เด็กท่ีตั้งครรภ์ออกจากโรงเรียนอย่างเข้มข้นเพ่ือช่วย
รักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก 

 6.2.4 มาตรการด้านสาธารณสุขควรจะมีวิธีการด าเนินงานในลักษณะของเชิงรุกมาก
ขึ้น โดยเริ่มจากการน านักศึกษาแพทย์หรือพยาบาลเข้าไปให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาหรือสุขอนามัยทาง
เพศท่ีถูกต้องและมีความครบถ้วนให้กับภายในโรงเรียนและชุมชนต่างๆละแวกใกล้เคียงกับมหาลัย
หรือโรงพยาบาล โดยเฉพาะเรื่องการคุมก าเนิดอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การใส่ห่วงอนามัย การกิน ฉีด หรือฝังยาคุมก าเนิด เป็นต้น 
การให้โรงพยาบาลทุกแห่งรองรับกับนโยบายที่รัฐได้ออกมา เช่น การฝังยาคุมให้กับเด็กอายุ 10-19 ปี
ฟรี เพ่ือให้นโยบายนี้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกที่ในประเทศ และการเปิดคลินิกวัยรุ่นใน
ทุกโรงพยาบาล โดยการมีป้ายบ่งบอกถึงคลินิกวัยรุ่นอย่างชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับวัยรุ่นที่
ต้องการจะเข้าไปใช้บริการคลินิก การให้บริการของคลินิกวัยรุ่นก็ควรจะมีบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
และเป็นการให้บริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเก็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากวัยรุ่นล้วนยังอยู่ในช่วงวัย
การศึกษาเล่าเรียนจึงยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง รวมทั้งบุคลากรที่ให้บริการกลุ่มวัยรุ่นควรจะมีความ
เข้าใจถึงลักษณะของความเป็นวัยรุ่นที่แตกต่างกับช่วงวัยอ่ืนๆ มีทัศนคติในเชิงบวกในการให้บริการกับ
วัยรุ่นเพ่ือไม่เป็นการตีตราหรือตอกย้ าปัญหาให้แย่ลงกว่าเดิม และมีความเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของเด็กให้เด็กมีอ านาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นเพียง
ผู้ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน จะช่วยให้วัยรุ่นรู้สึกกล้าที่จะมาปรึกษากับแพทย์พยาบาลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญแทนการปรึกษาเพ่ือนที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือบุคคลอ่ืนๆจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้มี
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญเท่ากับบุคลากรทางการแพทย์    

 6.2.5 การสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนและสังคมให้มีส่วนในการช่วยเหลือ 
ป้องกัน และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทุกคนให้รู้สึกว่า
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เป็นหน้าที่ของทุกๆคนในสังคมในการช่วยดูแลสอดส่องเด็กและเยาวชนรอบๆตัวเขา รวมทั้งควรจะมี
การกระจายอ านาจหน้าที่ให้แต่ละต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลจัดการแก้ไขกับปัญหาดังกล่าวด้วย
การท าให้บุคลากรของต าบาลนั้นๆมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น และให้งบประมาณในการจัดการแก้ไขกับปัญหาในแต่ละชุมชน ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลของเด็ก
ภายในชุมชน การประเมินความเสี่ยงของเด็กแต่ละคนแล้วน ามาวิเคราะห์รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา เพราะการด าเนินการเช่นนี้จะท าให้เรามีข้อมูลของเด็กท้ังที่ก าลังประสบปัญหาหรือมีความ
เสี่ยงที่จะประสบปัญหา และสามารถช่วยเหลือพวกเขาจากปัญหานั้นๆได้ อีกท้ังจะช่วยให้เรามีข้อมูล
ของจ านวนเด็กท่ีประสบปัญหาในแต่ละพ้ืนที่โดยแท้จริงและน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างตรงประเด็น การด าเนินการด้วยวิธีการกระจายอ านาจจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายและ
มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่ให้หน่วยงานใหญ่อย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ไปลงพ้ืนที่เอง เพราะคนในพ้ืนที่ล้วนมีความสนิทสนิมและรู้ข้อมูลของคนภายในชุมชนของ
ตนเองได้ดีมากกว่าคนนอก   

 6.2.6 การจัดท าสื่อในการให้ความรู้เรื่องเพศกับวัยรุ่น เช่น หนังสั้น โฆษณา หรือ การ
ให้ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยการจัดท าสื่อควรจะเป็นสื่อที่มีลักษณะเข้าถึงวัยรุ่น มีความสั้น 
กระชับ ได้ใจความ และเข้าใจง่าย ตัวหนังสือไม่มาก แต่แฝงไปด้วยข้อมูลความรู้และวิธีการต่างๆเรื่อง
เพศเพ่ือให้วัยรุ่นให้ความสนใจและน าไปใช้ได้จริง อีกทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข ควรจะพัฒนาการน าเสนอข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายมากขึ้น เมื่อวัยรุ่น
ต้องการข้อมูลและสืบค้นข้อมูลเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เขาจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ สามารถช่วยเหลือเขาได้ เพ่ือช่วยให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการของรัฐที่
ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการจากสถานที่บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน การมเีบอร์โทรศัพท์
เพียง 4 หลักที่ง่ายต่อการจดจ าหรือวิธีการติดต่ออื่นๆควรจะมีบอกชัดเจนเมื่อเข้าค้นหาข้อมูล ภาครัฐ
ควรจะมีการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการน าเสนอสื่อ เช่น มูลนิธิ 
Path2Health ในการพยายามสร้างสรรค์ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นตรงตามที่ต้องการ ในด้าน
การจัดท าสื่อควรจะก้าวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น
ประโยชน์เพื่อให้ง่ายที่วัยรุ่นจะเข้าถึงข้อมูล  

6.2.7 ภาครัฐควรมีการออกนโยบายหรือสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่
พร้อมอย่างเหมาะสม โดยมีการส ารวจถึงความต้องการของวัยรุ่นกลุ่มนี้ ซึ่งต้องมีการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆเพ่ือให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของวัยรุ่น และสามารถออกนโยบายที่มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่แท้จริง ไม่ควรคิดแทนวัยรุ่น และรัฐบาลควร
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จะพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือให้สวัสดิการมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาและช่วงวัย
ของเด็ก อีกท้ังควรจะมีการพิจารณาอัตราการให้เงินเป็นรายคนเพ่ือให้เงินที่ได้มีความเหมาะสมกับ
สภาพฐานะของแม่วัยรุ่นแต่ละคน รัฐควรจะตั้งองค์กรขึ้นมาและให้อ านาจกับองค์กรนั้นเพื่อเป็น
หน่วยงานส าหรับการดูแลแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะในการด าเนินการเรื่องสวัสดิการของแม่วัยรุ่น
เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงและการติดต่อ  

6.2.8 การเปิดโอกาสรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบการจ้างงาน เริ่มจากมี
การเพ่ิมโอกาสให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้มีทักษะในการประกอบอาชีพด้วยการจัดอบรมและการฝึกปฏิบัติ เช่น 
การประดิษฐ์ การประกอบอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม การขายของออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิม
และพัฒนาศักยภาพให้กับวัยรุ่นได้มีหนทางในการหารายได้เสริม หรือจะเป็นการอบรมให้ความรู้
เฉพาะทาง เช่น ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ การเงินการลงทุน เป็นต้น เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอ่ืนๆและเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีวุฒิ
การศึกษาสูงๆจากการมีทักษะความรู้เฉพาะด้านเหล่านี้ โดยหน่วยงานที่ควรดูแลเรื่องนี้ คือ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการส ารวจความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ ท าการจัดหาผู้อบรม
และจัดอบรมข้ึน ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรจะมีนโยบายหรือมาตรการที่จะช่วยให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าสู่
ระบบการจ้างงานโดยการลดกฎเกณฑ์ในเรื่องของวุฒิการศึกษาแต่ใช้วิธีการทดสอบความรู้เฉพาะด้าน
แทนเพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีพ เพราะถ้าประชาชนมีงานท าจะยิ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศสามารถแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและช่วยให้เด็กท่ีเกิดมาจากวัยรุ่นกลุ่มนี้กลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต         

6.2.9 หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่นต้องมีการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งต้องมีการประสานงาน
กันในแต่ละองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร เพ่ือให้ทิศทางในการด าเนินภารกิจ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และระหว่างการท าหน้าที่ควรจะมีการถอดบทเรียนและน าเสนอถึงความ
คืบหน้าในการด าเนินการเป็นระยะๆ เพ่ือให้มีการประเมินงานระหว่างทางที่ด าเนินการ ทราบถึงผล
การด าเนินการ อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนาจากการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
จะช่วยให้กระบวนการในการปฏิบัติงานมีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติที่ต้องการลดจ านวนของ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เหลือเพียงครึ่งเดียวภายใน 10 ปีข้างหน้า  
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อาจสรุปได้ว่าทุกภาคส่วนล้วนมีความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ของตน ทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งทุกคนในสังคม หากทุกภาคส่วนท าตามหน้าที่ของตน
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการประสานเชื่อมโยงทิศทางการท างานให้ลักษณะการท างานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะๆจะยิ่งท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลดีที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตรงตามที่ตั้งไว้ใน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
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รายการอ้างอิง 

 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
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ภาคผนวก ก 
 

 
ค าถามสัมภาษณ์แม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 

ค าถามสัมภาษณ์ประการต่างๆดังต่อไปนี้ถูกใช้ในการท าภาคนิพนธ์ครั้งนี้เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 4 คน 

 
1. ชื่ออะไร และอยากให้เรียกว่าอะไร(นามสมมติ) 

2. อายุเท่าไหร่ 

3. มีพ่ีน้องก่ีคน เป็นคนที่เท่าไหร่ และเป็นคนจังหวัดไหน  

4. ตอนนี้พักท่ีไหน อาศัยอยู่กับใคร ( อยู่ที่ไหนมาก่อนก่อนมาอยู่ที่นี้)  สมาชิกในบ้านมีใครบ้าง

พ่อแม่ท างานอะไร รายได้เท่าไหร่ และได้เงินไปโรงเรียน วันละเท่าไหร่ 

5. ยังเรียนอยู่ไหม เรียนอยู่ชั้นไหน 

6. ตอนรู้ว่าท้องเรียนอยู่ระดับชั้นไหน พอท้องแล้วต้องหยุดเรียนไหม 

7. ปัจจุบันมีแฟนใหม่ไหม (ถ้ามีแฟนเป็นใคร/ท างานหรือเรียนจบอะไร) แฟนเก่าเป็นใคร รู้จัก

กันได้ยังไง 

8. ปัจจุบันมีลูกกี่คน ลูกอายุเท่าไหร่ 

9. มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเท่าไหร่ (เรายินยอมเขาไหม/เขาพูดอะไรถึงยอม เพราะอะไร) 

10. ตอนนั้นคุมก าเนิดหรือเปล่า คุมด้วยวิธีอะไรและรู้จักวิธีคุมก าเนิดอะไรบ้าง ที่โรงเรียนสอน

ไหม สอนมากน้อยแค่ไหน เราเข้าใจหรือไม่ มีการหาความรู้เพิ่มเติมไหม หาจากไหน(เพ่ือน/

ครอบครัว/internet/สื่อสังคมออนไลน์/สายด่วน) 

11. ตอนนั้นท ายังไงถึงรู้ว่าท้อง เล่าให้ฟังหน่อย แล้วตอนรู้ว่าท้องอายุครรภ์เท่าไหร่  

12. ความรู้สึกตอนรู้ว่าท้องเป็นยังไง ได้บอกหรือปรึกษาใครไหม และปรึกษาแล้วเขาแนะน าว่า

ยังไง, ท าไมถึงเลือกเล่าหรือปรึกษาคนนั้น 
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13. ฝ่ายชายที่ท าให้เราท้องรู้เรื่องที่เราท้องหรือไม่ เขามีปฏิกิริยายังไง ต้องการให้ท้องต่อหรือไม่ 

เขาแนะน าหรือช่วยเหลืออะไรเราหรือเปล่า 

14. พ่อแม่หรือผู้ปกครองเรารู้เรื่องไหม (ถ้ารู้เรื่องเขามีปฏิกิริยายังไงและเขาแนะน าหรือช่วยเหลือ

อะไรเราไหม) 

15. อะไรท าให้ตัดสินใจเก็บท้องไว้ /ท าไมตัดสินใจท้องต่อทั้งท่ียังไม่พร้อม 

16. ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าระหว่างคลอดอยู่ที่ไหน  

17. ท าไมจึงอยู่ที่นี่ (บ้านพ่อแม่/บ้านพักฉุกเฉิน/หอพัก) หากอยู่บ้านพักฉุกเฉิน รู้ข้อมูลที่นี่จากท่ี

ไหน แล้วที่นี่ช่วยเหลือดูแลคุณไหม ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง  

18. มีสิ่งที่ต้องแลกกับการเลือกที่จะท้องต่อไหม มีอะไรบ้าง  

19. มีกิจวัตรประจ าวันยังไงบ้าง แต่ละวันท ากิจกรรมอะไรบ้างใน 1 วัน  

20. ไปคลอดที่ไหน ใครจัดการค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ 

21. ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าด าเนินชีวิตต่ออย่างไร  

22. ท าไมถึงตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูกคนเดียว/เป็นแม่วัยรุ่น ปัจจัยอะไรท าให้ตัดสินใจ

แบบนี้ 

23. พอเป็นแม่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง มีความรู้สึกเปลี่ยนไปจากก่อนที่จะท้องไหม 

24. สิ่งที่กังวลที่สุดคืออะไร  

25. คิดอย่างไรกับเหตุการณ์ท้ังหมดที่เกิดขึ้น (ความรู้สึกตั้งแต่รู้ว่าท้องแล้วไม่พร้อม)  

26. คิดว่าการตั้งครรภ์ส่งผลอย่างไรกับเราบ้าง (ผลกระทบทางร่างกาย/จิตใจ/สังคม/เศรษฐกิจ)  

27. วางแผนอนาคตหลังจากนี้ไว้ยังไงบ้าง 

28. ในฐานะที่ผ่านการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมมาแล้ว คุณคิดว่ารัฐบาลหรือสังคมควรจะช่วยผู้หญิง

ที่ประสบกับภาวะนี้อย่างไร  

29. อยากให้รัฐจัดบริการอะไรเพ่ือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมบ้าง 
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ภาคผนวก ข 
 

 

ค าถามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์วัยรุ่น
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 

ค าถามสัมภาษณ์ประการต่างๆดังต่อไปนี้ถูกใช้ในการท าภาคนิพนธ์ครั้งนี้เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 6 คน 

 
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจ านวนเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มีสถิติเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด (อดีต/

ปัจจุบัน/อนาคต) และถ้าหากเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านจ านวนเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มากน้อย

เพียงใด 

2. ท่านคิดว่าเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเขามีสภาพชีวิตอย่างไร( เรื่องสภาพร่างกายและจิตใจ) 

3. ท่านคิดว่าสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปัจจุบันเป็นอย่างไร (ดีหรือแย่) 

4. คิดว่าสาเหตุหลักของสถานการณ์นี้เกิดจากอะไร/ควรแก้ไขจากส่วนใด/ใครควรมีบทบาทใน

การแก้ไขหรือลดจ านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากที่สุด  

5. ท่านท างานที่มีความเก่ียวข้องกับสถานการณ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมานานแค่ไหน

(ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา) 

6. หน่วยงานของท่านมีความเก่ียวข้องอย่างไรกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

7. ในความคิดของท่าน ท่านคิดว่าหน่วยงานรัฐและเอกชนควรให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนนี้อย่างไรบ้าง  

8. ท่านคิดว่าบุคลากรทางแพทย์มีส่วนส าคัญในการจัดการกับสถานการณ์แม่วัยรุ่นหรือไม่ และ

ท่านคิดว่าบริการทางการแพทย์ยังสามารถปรับปรุงด้านใดบ้างเพ่ือเป็นการสอดรับกับ

สถานการณ์แม่วัยรุ่น  



72 
 

 
 

9. กฎหมายหรือ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต่างๆที่ออกมาควบคุม

เรื่องนี้ท่านคิดว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หากไม่ท่านคิดว่ากฎหมายนี้ยังบกพร่องส่วนไหนและ

ควรแก้อย่างไร  

10. การที่มีองค์กรมากมายเข้ามาดูแลเรื่องนี้ แต่จ านวนเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ยังเพ่ิมขึ้น เกิดจาก

สาเหตุอะไร   

11. ท่านคิดว่าหน่วยงานที่ดูแลสถานการณ์นี้มีมากหรือน้อยไปหรือไม่ และมีบุคลากรเพียงพอใน

การดูแลเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมกับเด็กท่ีเกิดมาจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือไม่  

12. สังคมควรให้ความร่วมมือหรือมีส่วนช่วยท าให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นหรือไม่ และในความเห็น

ท่าน ท่านคิดว่าควรท าเช่นไรบ้างที่จะไม่เป็นการตอกย้ ากลุ่มคนเหล่านี้ให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง

ไปกว่าเดิม  

13. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆหรือสิ่งที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์แม่วัยใสที่

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือไม่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

ประวัติการศึกษา 

 

ชื่อ    นางสาวชญากาณฑ์ เรืองศิริไพศาล 

วันเดือนปีเกิด   1 กันยายน พ.ศ.2538 

การศึกษา   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
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