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ทคัดย่

บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของวัยรุ่นหญิงเมื่อกลายเป็นแม่ โดยใช้

กรอบแนวคิดทฤษฎีเรื่องการพัฒนาด้านจิตสังคม ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน และทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม 

เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในแม่วัยรุ่นจ�านวน 30 ราย ในพื้นที่เมือง พื้นที่กึ่งเมืองก่ึงชนบท  

และพืน้ทีช่นบท ผลการศกึษาพบว่าวยัรุน่หญงิในกลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศกึษาส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัรุน่ตอนปลาย 

มีความสนใจเพศตรงข้ามและอยากรู้อยากลองในเรื่องเพศ น�าไปสู่การตั้งครรภ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ส�าคัญในชีวิต 

ที่ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นหญิงในหลายๆ ด้านได้แก่ผลกระทบทางด้านจิตใจ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

และการเงนิ และผลกระทบทางด้านสงัคม รวมถงึส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงบทบาทของวยัรุน่หญงิด้วย อย่างไร

กต็าม การศกึษาครัง้นีพ้บว่าการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่และการกลายมาเป็นแม่ของวยัรุน่มไิด้ส่งผลกระทบในเชงิลบ

เพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกด้วย และวัยรุ่นหญิงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ่านและ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ สามารถปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ได้ในที่สุด โดยแรงสนับสนุนจากครอบครัวและ 

คนรอบข้างมส่ีวนส�าคญัทีช่่วยผลกัดนัให้วยัรุน่หญงิสามารถใช้ชวีติใหม่ในฐานะผูใ้หญ่และแม่ได้อย่างเหมาะสม

ค�าส�าคัญ: แม่วัยรุ่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยรุ่นหญิง ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
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Abstract

This paper is a report of a qualitative study about the transition of female adolescents 

into motherhood. This study applied the Theory of Psychosocial Development, Transition 

Theory, and Social Support Theory as lenses of analysis. Qualitative data were collected from 

30 teen mothers. In-depth interviews were carried out in urban, semi-urban, and rural areas of 

Thailand. The results show that most of the participants were in their late-teens. They explained 

their exposure to unplanned pregnancy by an interest in the opposite sex and curiosity about 

sex and sexuality while struggling to develop a self-identity. Being pregnant and becoming  

a parent is an important step in life and has an effect on female teenagers in many ways. 

Unplanned teen pregnancy impacts teenagers emotionally, financially and economically, and 

socially. It also results in a change of roles for teen mothers. However, this study also found 

that there are positive impacts from teen pregnancy. Most teen mothers are able to cope with 

the changes from the transition, and are able to adapt to their new role as mothers, thanks to 

the support they received from their family. 

Key words:  Teenage mothers, adolescent pregnancy, female adolescent, impact of adolescent 

pregnancy
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ที่มาและความสาคัญ

สถานการณ์การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ไทยในช่วงหลายปีทีผ่่านมามคีวามรนุแรงมากขึน้ โดยเหน็ได้จากจ�านวน

ทารกที่เกิดจากหญิงอายุ 10-14 ปี ที่มีจ�านวนเพิ่มข้ึน จาก 0.7 เมื่อ พ.ศ. 2546 เป็น 1.5 ต่อประชากร  

1,000 คน ใน พ.ศ. 2558 และในช่วงเวลาเปรียบเทียบเดียวกันนี้ มีจ�านวนทารกที่เกิดจากหญิงที่มีอายุ  

15-19 ปี เพิ่มขึ้นจาก 39.2 เป็น 44.8 ต่อ 1,000 คนตามล�าดับ (ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข, 2560) อย่างไรก็ตาม ตัวเลขท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ียังไม่ได้สะท้อนถึงสถิติการตั้งครรภ์ 

ในวัยรุ่นไทยที่แท้จริง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการคลอดไร้ชีพ การแท้งเอง และการท�าแท้งรวมอยู่ด้วย 

มงีานวจิยัจ�านวนมากทีศ่กึษาถงึสาเหตขุองการตัง้ครรรภ์ในวยัรุน่ ทัง้นีเ้พือ่หาแนวทางแก้ปัญหาทีต้่นเหตุ 

เช่น เรื่องพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส่งผลกระทบในหลายมิติต่อครอบครัวของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบทางด้าน

สงัคม และผลกระทบทางด้านจติใจ ในขณะทีง่านวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัผลกระทบทีเ่กดิจากการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่นัน้ 

มีจ�านวนไม่มากนัก อีกทั้งเมื่อปัญหาได้ทวีความรุนแรงขึ้นแล้ว ผู้เขียนจึงเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องศึกษา 

ถงึผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ เพือ่ทีจ่ะเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวม และหาทางบรรเทาความรนุแรง

ที่เกิดจากผลกระทบเหล่านั้นต่อไป 

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดกับชีวิตของวัยรุ่นหญิงเมื่อต้องมากลายเป็นแม่  

โดยศึกษาผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและการเงิน ผลกระทบทางด้านสังคม และผลกระทบทางด้านจิตใจ  

เพื่อน�าเสนอข้อเสนอแนะในการบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดกับวัยรุ่นเมื่อกลายเป็นพ่อแม่ 

คานิยามและกร แนวคิด ท ี

·	 นิยามการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

องค์กรยูนิเซฟ (Unicef) ให้ค�านิยามของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นว่า คือ การที่เด็กวัยรุ่นหญิงอายุ 13-19 ปี

เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น ซึ่งช่วงวัยนี้เป็นวัยก่อนการบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย (Unicef, 2008) ในขณะที่องค์กร

อนามยัโลก (World Health Organization หรอื WHO) ให้ค�านยิามว่า การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่นัน้ คอืการตัง้ครรภ์ 

ของหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 10-19 ปี (WHO, 2004) บทความนี้ให้นิยามการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นว่าคือ 

การตั้งครรภ์ในขณะที่วัยรุ่นหญิงมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

·	 ทฤษฎีเรื่องการพัฒนาด้านจิตสังคม (Theory of Psychosocial Development)

ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาของคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา แบ่งช่วงการพัฒนาของคนเป็น 8 ระยะ 

ตามช่วงอายุ ได้แก่ ระยะที่ 1 ความเชื่อใจเทียบกับความไม่เชื่อใจ อยู่ในช่วงขวบแรกของชีวิต, ระยะที่ 2  

ความเป็นอิสระเทียบกับความละอายและความสงสัย อยู่ในช่วงอายุ 1-3 ปี, ระยะที่ 3 ความมุ่งมั่นเทียบ 

กับความรู้สึกผิด คือ ช่วงอายุ 3-6 ปี, ระยะที่ 4 ความพากเพียรเทียบกับความต�่าต้อย เป็นช่วงอายุ 6-12 ปี, 

ระยะที่ 5 ความเป็นอัตลักษณ์เทียบกับความสับสนในบทบาทคือเป็นวัยรุ่น, ระยะที่ 6 ความใกล้ชิดเทียบกับ

ความโดดเดี่ยว คือช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น, ระยะท่ี 7 ความคิดสร้างสรรค์เทียบกับความหมกมุ่นในตนเอง 
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เป็นช่วงวัยกลางคน, และระยะที่ 8 ความมั่นคงสมบูรณ์เทียบกับความสิ้นหวังคือช่วงวัยชรา ซึ่งในแต่ละระยะ 

จะมีความท้าทาย (challenge) ที่แตกต่างกันออกไป (McLeod, 2008)

เนื่องจากบทความนี้ศึกษาเรื่องวัยรุ่น จึงขอเน้นเฉพาะช่วงวัยนี้เท่านั้น โดยความท้าทายในช่วงวัยรุ่นซึ่ง

เป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ตามที่ Erikson กล่าวไว้ คือ ในช่วงอายุนี้ วัยรุ่นจะพยายามค้นหา

ตัวตนหรืออัตลักษณ์ของตนเอง ทั้งอัตลักษณ์ทางด้านเพศและอาชีพการงาน รวมถึงทิศทางในการด�าเนินชีวิต 

การค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองนั้นขึ้นอยู่กับการประสบความส�าเร็จท่ีผ่านมา วัยรุ่นอาจจะค้นพบอัตลักษณ์ 

ของตนเองในช่วงนี้หรืออาจจะยังมีความไม่ชัดเจนในบทบาทของชีวิตตนเองก็เป็นได้ (McLeod, 2008)

·	 ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน (Transition Theory)

แบบจ�าลองทางจิตสังคมที่อธิบายเหตุการณ์ในชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ในชีวิต รวมถึงบทบาท

ทางสงัคมของบคุคล โดย Schlossberg ให้ค�านยิาม “การเปลีย่นผ่าน” ว่าหมายถงึ เหตกุารณ์หรอืสิง่อืน่ทีไ่ม่ใช่

เหตุการณ์ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความสัมพันธ์ กิจวัตรประจ�าวัน และบทบาทของแต่ละบุคคล  

และแต่ละคนมีวิธีจัดการหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปผ่านสิ่งต่อไปนี้ 

1) การรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านนั้น 2) ลักษณะทางสภาพแวดล้อมก่อนและหลังการเปลี่ยนผ่าน และ  

3) ลักษณะหรือคุณสมบัติของแต่ละบุคคลซึ่งน�าไปสู่การปรับตัว (Schlossberg, 1981)

บทความนี้น�ากรอบทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านมาวิเคราะห์เหตุการณ์การต้ังครรภ์ท่ีเกิดกับวัยรุ่น ว่าส่งผล 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อด้านต่างๆ ในชีวิต และบทบาททางสังคมของวัยรุ่นอย่างไรบ้าง รวมถึงการรับมือ 

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

·	 ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory)

Wilcox & Vernberg (1985) ให้ความเห็นว่า แรงสนับสนุนทางสังคมมีหลากหลายมิติ ได้แก่ อารมณ์ 

(emotional support) การเคารพ (esteem support) การเป็นส่วนหนึ่ง (belonging support) เครือข่าย 

(network support) การประเมิน (appraisal support) การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม (tangible support) 

ความช่วยเหลือ (instrumental support) และข้อมูล (information support) โดยแรงสนับสนุนแต่ละอย่าง

ท�าหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะของความเครียด และแรงสนับสนุนจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของ

ความเครียดได้ก็ต่อเมื่อลักษณะของความเครียดมีความสอดคล้องกับทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 

ที่มีอยู่ (Wilcox & Vernberg, 1985: 5)

ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมถูกน�ามาใช้ควบคู่กับทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านในบทความนี้ เพื่อศึกษา 

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการที่วัยรุ่นหญิงกลายเป็นแม่ว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เมื่อวัยรุ่นได้รับการสนับสนุนในมิติต่างๆ จากครอบครัวและคนรอบข้าง

ท ทวนวรร กรรม

งานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่กล่าวถึงผลกระทบจากการที่วัยรุ่นกลายเป็นพ่อแม่นั้นมีอยู่ 

มากพอสมควร แม้จะได้รบัความสนใจน้อยกว่าประเดน็อืน่กต็าม โดยมงีานวจิยัทัง้ในประเทศไทย (ขวญัตา และ
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จิตตินันท์, 2553; เนตรชนก, 2555) และในต่างประเทศ (Hoffman, 1998; Hobcraft & Kiernan, 2001; 

Rosengard et al., 2006) งานวจิยัเหล่านัน้มข้ีอค้นพบทีแ่ตกต่างกนัออกไป แต่ข้อค้นพบของงานวจิยัส่วนใหญ่

ระบุว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการที่วัยรุ่นกลายเป็นพ่อแม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อครอบครัวของวัยรุ่น  

ซึ่งรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่วัยรุ่น ตัวพ่อแม่วัยรุ่นเอง และรวมถึงเด็กท่ีเกิดจากวัยรุ่นด้วย (ขวัญตา และ 

จิตตินันท์, 2553; เนตรชนก, 2555; Hobcraft & Kiernan, 2001) โดยผลกระทบในเชิงลบน้ันเห็นได ้

อย่างชัดเจนในด้านเศรษฐกิจการเงิน ด้านสังคม และด้านจิตใจ

Leslie & Didben (2004) พบว่า ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นยังเกิดจาก 

การที่วัยรุ่นหยุดเรียนเนื่องจากการตั้งครรภ์ และมีแนวโน้มที่จะกลับไปศึกษาต่อต�่า การมีวุฒิการศึกษาต�่า 

เป็นอุปสรรคส�าคัญในการได้งานที่มีความมั่นคงและให้ค่าตอบแทนสูง ด้วยเหตุนี้ สถานะทางเศรษฐกิจของ 

ผู้ที่มีบุตรตั้งแต่ยังวัยรุ่นจึงมีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก 

ในด้านผลกระทบเชิงลบทางด้านสังคม Leslie & Didben (2004) กล่าวว่าการพัฒนาทางด้านอารมณ์

และความรู้สึกที่ยังไม่สมบูรณ์ของวัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ชีวิตคู่ต้องจบลง ท�าให้เด็กที่เกิดจากวัยรุ่นต้อง

เติบโตในครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว อาจท�าให้เกิดความเปราะบางกับเด็กที่เกิดมาได้ ขวัญตา และจิตตินันท์ 

(2553) พบว่าวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์มักอาศัยอยู่กับครอบครัวเดิมของตน และวัยรุ่นชายมีส่วนร่วมในการช่วย

เลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาน้อยมาก นอกจากนั้น ข้อจ�ากัดทางการศึกษาท�าให้วัยรุ่นที่กลายเป็นพ่อแม่ไม่สามารถ 

หางานทีม่ัน่คงท�าได้ ความกดดนัทางเศรษฐกจิท�าให้เกดิความตงึเครยีดในครอบครวั น�าไปสูค่วามขดัแย้ง และ

การใช้สารเสพติด การดื่มแอลกอออล์ และการเล่นการพนัน อีกทั้งพบว่าแม่วัยรุ่นยังมีแนวโน้มที่จะรู้สึก 

เบื่อ เหงา หรือซึมเศร้าด้วย 

ข้อค้นพบของ ขวัญตา และจิตตินันท์ (2553) สอดคล้องกับข้อค้นพบของ เนตรชนก (2555) ที่ท�าการ

ศึกษาเรื่องภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ พบว่าวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ต้องเผชิญกับปัจจัยหลายๆ ปัจจัยที่น�าไปสู่ 

การเกิดภาวะซึมเศร้า ได้แก่ 1) ปัจจัยกระตุ้น เช่น ความเครียด ความกังวล ความกลัว เป็นต้น 2) ปัจจัยเสี่ยง

ส่วนบคุคล เช่น ความรูส้กึมคีณุค่าของตวัเองในวยัรุน่ และ 3) ปัจจยัทางสภาพแวดล้อมทางสงัคม เช่น สถานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวเป็นต้น ในขณะที่ Leslie &  

Dibden (2004) ให้เหตุผลว่า การพัฒนาทางด้านอารมณ์และความรู้สึก (psychological development)  

ที่ยังไม่สมบูรณ์ในวัยรุ่น ท�าให้วัยรุ่นมักจะยึดความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง และต้องการความสนใจจาก 

คนรอบข้าง แต่เมื่อวัยรุ่นมีบุตร ท�าให้ความสนใจจากคนรอบข้างกลับมีแนวโน้มมุ่งไปที่บุตรของตน อาจท�าให้

เกิดภาวะซึมเศร้า ไม่พอใจ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นที่วัยรุ่นต้องหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด แอลกอฮอล์ หรือบุหรี่ได้ 

(Leslie & Dibden, 2004) 

ส่วน Hobcraft & Kiernan (2001) ได้ศึกษาว่าอายุเมื่อมีบุตรคนแรกมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ ์

ในชวีติของวยัรุน่ในอนาคต มากกว่าความยากจนในวยัเดก็ซึง่เป็นปัจจยัทางสภาพแวดล้อม อย่างไรกต็าม ปัจจยั

เรือ่งความยากจนในวยัเดก็จะส่งเสรมิให้เกดิผลกระทบทีม่คีวามรนุแรงขึน้ และพบว่าวยัรุน่เพศหญงิมแีนวโน้ม

ที่จะเผชิญกับข้อจ�ากัดทางโอกาสในด้านต่างๆ มากกว่าวัยรุ่นเพศชาย 

ถึงแม้ข้อค้นพบของงานวิจัยส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบในเชิงลบ

ต่อวัยรุ่น ครอบครัว และเด็กที่เกิดมา แต่ยังมีงานวิจัยบางชิ้นที่ให้ข้อค้นพบที่แตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น  

ีวิ วัยรุ่น ญิ เม่ ้ เป็นแม่ 163



งานวิจัยของ Hoffman, 1998 และ Rosengard et al., 2006 โดย Hoffman (1998) โต้แย้งว่าผลกระทบ 

เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ และ/หรือการเป็นพ่อแม่ในวัยรุ่นนั้นไม่มีอยู่จริง Hoffman ยังได้อ้างถึงงานวิจัย 

อีกหลายงานที่พบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของวัยรุ่นไม่ได้แย่ลงจากเดิมเมื่อกลายเป็นพ่อแม่ และมีความเป็นไปได้ 

ที่วัยรุ่นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสรุปแบบเหมารวมไม่ได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีเพียงลักษณะและ

ทิศทางเดียว เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่เข้มแข็งพอ และการคาดประมาณต�่ากว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิดจาก

อคติต่างๆ ก็เป็นได้ ข้อค้นพบของ Rosengard et al. (2006) สนับสนุนว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมิได้มีแต่ 

ข้อเสียเท่านั้น แต่ยังมีข้อดีในหลายด้านอีกด้วย เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น  

วยัรุน่เปลีย่นแปลงตนเองไปในทางทีด่ขีึน้ และการมบีตุรในวยัรุน่ยงัเป็นช่วงเวลาทีร่่างกายแขง็แรง การมบีตุร

ตอนวยัรุน่จงึอาจช่วยลดความกงัวลเรือ่งการเจรญิพนัธุใ์นอนาคตได้ ส่วนข้อเสยีของการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ทีเ่ขา

ค้นพบนั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าความสนับสนุนทางสังคม (Social Support) สามารถบรรเทา 

ความรุนแรงของผลกระทบทางลบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยพบว่าระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม และระดับความรุนแรงนี้จะบรรเทาลงได ้

หากมคีวามสนบุสนนุทางสงัคมจากครอบครวั (Turner, Grindstaff, & Phillips, 1990; Robson & Berthound, 

2003; Nath, Borowski, Whitman, & Schellenbach, 1991)

ระเ ีย วิธีวิจัย

บทความนี้ใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัยย่อย “ผลกระทบต่อครอบครัวเมื่อวัยรุ่นกลายเป็นพ่อแม่” ภายใต้

โครงการการจดัการการตัง้ครรภ์ของวยัรุน่ในระดบัต�าบล ซึง่ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภาพผ่านการสนทนา

กลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกในวัยรุ่นที่กลายเป็นพ่อแม่และครอบครัว โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) ใช้ค�าถามปลายเปิดกึ่งโครงสร้าง ท�าการเก็บข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม  

พ.ศ. 2557 กลุ่มตัวอย่างคือครอบครัวที่มีบุตรเป็นวัยรุ่นหญิงที่มีบุตรคนแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์  

และมีอายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ ณ เวลาเก็บข้อมูล และท�าการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างทั้งครอบครัว 

ก่อนที่จะท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกวัยรุ่นหญิง พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และวัยรุ่นชายที่เป็นคู่ของวัยรุ่นหญิง  

ท�าการเก็บข้อมูลใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีกึ่งเมืองกึ่งชนบท ได้แก่ ต�าบล 

ศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ชนบท ได้แก่ อ�าเภอโพธิ์ทอง และต�าบลตลาดกรวด 

อ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ถูกน�ามาถอดเทป และบทสนทนาได้ถูกน�ามา

วิเคราะห์โดยการลงรหัส (coding) ประเด็นย่อยส�าคัญๆ (sub-themes) ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในระหว่าง 

การสนทนาและการสัมภาษณ์ แล้วน�ามาจัดกลุ่ม (category) เป็นประเด็นหลัก นอกจากนี้ บทความนี้ยังได้

ทบทวนเอกสารในการศึกษากรอบทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ขอ้มลูทีน่�ามาวเิคราะห์ในบทความนีเ้ป็นขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึวยัรุน่หญงิเทา่นัน้ การสมัภาษณ์

เชิงลึกเป็นการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นหญิงได้เล่าประสบการณ์เมื่อตนเองกลายเป็นพ่อแม่ว่าเป็นอย่างไร และ 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว คู่ครอง และคนรอบข้างบ้าง ท�าให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด164



ทีส่ะท้อนถงึการเปลีย่นผ่านของชวีติ รวมถงึบทบาททีเ่ปลีย่นไปของวยัรุน่ทีต้่องกลายมาเป็นพ่อแม่ และวธิกีาร

จัดการและรับมือกับการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาในเชิงคุณภาพมีข้อจ�ากัด คือ  

ผลการศกึษาไม่ได้สะท้อนถงึสิง่ทีเ่กดิกบัแม่วยัรุน่โดยรวมทัง้หมด เนือ่งจากกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูไม่ได้เป็นตวัแทนของ

กลุ่มประชากรวัยรุ่นหญิงทั้งหมด

ลการศก า

·	 ข้อมูลทางประชากรของกลุ่มที่ท�าการศึกษา

กลุ่มประชากรที่ศึกษาในบทความน้ีคือวัยรุ่นหญิงท่ีมีบุตรคนแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์และ 

มีอายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ ณ เวลาเก็บข้อมูล ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจ�านวน 10 คน  

ต�าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม จ�านวน 10 คน และอ�าเภอโพธิ์ทอง และต�าบลตลาดกรวด อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอ่างทองอีก จ�านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมวิจัยมีบุตรคนแรกเมื่ออายุระหว่าง 15-19 ปี กล่าวคือ ร้อยละ 37  

มบีตุรคนแรกเมือ่อาย ุ17 ปี ส่วนทีม่บีตุรคนแรกเมือ่อาย ุมร้ีอยละ 20 มบีตุรคนแรกเมือ่อาย ุ16 ปี มร้ีอยละ 17  

มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 15 ปี มีร้อยละ 13 และ มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 19 ปี มีร้อยละ 13 เช่นเดียวกัน

ในด้านสถานภาพทางการสมรสพบว่า มีคู ่ครองที่อยู ่กินกันฉันสามีภรรยา แยกทางกับคู่ครอง  

ร้อยละ 13 และมีสถานภาพสมรสคือจดทะเบียนสมรส เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า  

ในบรรดาผูท้ีม่คีูค่รองทีอ่ยูก่นิกนัฉนัสามภีรรยาแล้วนัน้ ร้อยละ 29 เป็นคูค่รองคนใหม่ โดยบตุรเป็นของคูค่รอง

คนเดิม

ในด้านวฒุกิารศกึษาพบว่า ร้อยละ 60 มวีฒุกิารศกึษาในระดบัมธัยมต้น และร้อยละ 30 มวีฒุกิารศกึษา

ในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนที่เหลือคือมีวุฒิ ปวช. ปวส. และมัธยมปลาย และอีกร้อยละ 7 ก�าลัง 

ศึกษาอยู่ คือกลับไปเรียนหนังสือต่อหลังจากคลอดบุตรคนแรกแล้ว และในด้านอาชีพพบว่า ร้อยละ 77  

มีงานท�า โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง รับจ้าง และค้าขาย อีกร้อยละ 16 ว่างงาน ซึ่งเหตุผลที่ว่างงาน

เพราะต้องเลีย้งดบูตุร และร้อยละ 7 ก�าลงัศกึษาต่อ โดยสามารถกลบัไปเรยีนต่อได้เพราะพ่อแม่หรอืผูป้กครอง

ช่วยเลี้ยงดูบุตรให้ 

·	 ผลกระทบต่อชีวิตวัยรุ่นเมื่อต้องเป็นพ่อแม่

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เมื่อวัยรุ่นหญิงกลายเป็นแม่แล้วได้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อตวัวัยรุน่เอง

อย่างมาก ผลกระทบทีเ่กดิขึน้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลกัๆ คอื 1. ผลกระทบทางด้านจติใจ 2. ผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกจิ และ 3. ผลกระทบทางด้านสงัคม โดยมรีายละเอยีดดงันี้

(1) ผลกระทบทางด้านจิตใจ

เมื่อรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์หรือก�าลังจะเป็นแม่ วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่รู้สึกตกใจ กังวลใจ และกลัว จาก 

การสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า วยัรุน่หญิงส่วนใหญ่กงัวลใจเนือ่งจากเกรงว่าจะท�าให้พ่อแม่ของตนเสยีใจ นอกจากนี ้

ยังกลัวการมีบุตร และพบว่าวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลและเครียดอีกด้วย
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“เครียด มันอึ้งไปแบบหนึ่ง แต่ไม่ได้ร้องไห้ ก็กะอยู่แล้วว่ามันต้องท้อง กลัวค่ะ กลัวเขา (พ่อแม่) 

ด่า เครียดอ่ะค่ะ แล้วแบบหนูเป็นคนคิดมากด้วย (เวลาคนนินทาที่โรงเรียน)” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน จ.อ่างทอง มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 18 ปี) 

“กังวล กลัว แล้วทีนี้หนูคิดว่าจะบอกแต่ไม่กล้า แล้วถ้าบอกไปเขาจะให้ไปเอาออกตอน 5 เดือน 

6 เดือน คิดเองค่ะ หนูนั่งคิด หนูก็เครียด ไม่รู้จะท�าอย่างไร […] หนูก็ร้อง ตอนนั้นไม่อยากอยู่ 

อยากจะไปทั้งแม่ทั้งลูก เหมือนสร้างความล�าบากให้เขานะ ก็คิดไว้หลายแง่เหมือนกัน คิดว่าจะ

กินยาตายบ้าง หนูคิดไปหมดเลยนะ ก็ไม่อยากสร้างภาระให้เขา ให้เขาอับอายก็ไม่อยากอยู่” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน จ.อ่างทอง มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 18 ปี) 

“กลัวทุกอย่างเลย ไม่กล้าบอกพ่อ กลัวพ่อแม่เสียใจ คือเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไรต่อไป  

คือไม่รู้เลย กังวล กลัว กลัวพ่อแม่เสียใจ เรารู้สึกผิด ไม่รู้จะท�าอย่างไร” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน ต.ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 19 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 30 ปี)

และเมื่อตัดสินใจบอกพ่อแม่เรื่องการตั้งครรภ์ ความรู้สึกที่ตามมาคือความเสียใจ เนื่องจากท�าให้พ่อแม่

ของตนเสียใจ 

“เสียใจ เสียใจเพราะว่าท�าให้พ่อแม่เสียใจ […] ตัวเองน่ะไม่เสียใจ เพราะเป็นคนที่ไม่สนใจค�าพูด

ใคร แต่ที่เสียใจเพราะว่าพ่อแม่ คนนั้นพูด คนน้ีพูด แต่ก็ไม่ได้ยินจากคนท่ีพูดหรอก เขามาเล่า 

ให้ฟัง พ่อแม่เขามาบอกว่าคนนั้นพูดว่าลูกเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้”  

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน  ต.ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 19 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 30 ปี)

“หนูรู้สึกเสียใจ เราท�าให้พ่อเสียใจ ส�านึกน่ะ” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน ต.ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 16 ปี 

 ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 20 ปี) 

“ก็ยังรู ้สึกเสียใจนะที่ท�าให้เขาเสียใจแบบนั้น แล้วก็นึกถึงเรา ลูกเราเลย ถ้าลูกเราท�าผิด  

ลูกเราท�าแบบนั้นก็ใจจะขาดเหมือนกัน” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน จ.อ่างทอง มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 18 ปี)
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อย่างไรก็ตาม เมื่อคลอดบุตรแล้ว วัยรุ่นหญิงระบุว่ามีความรู้สึกดีใจ และมีความสุขที่มีบุตร มีความรัก

ครอบครัวมากขึ้น บางคนกล่าวว่ารู้สึกว่าตนเองมีความเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบมากข้ึน และมอง 

ว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการที่กลายเป็นพ่อแม่ นอกจากนี้ยังมีความนึกถึงครอบครัวก่อน 

ความต้องการของตนเองอีกด้วย

“หนูว่าหนูโตขึ้น โตขึ้นเยอะเลย เพราะรับผิดชอบงานได้เยอะมาก เมื่อก่อนแบบว่าท�าอะไรก็เป็น

เล่นไปหมด แต่เวลามีเจ้าตัวเล็กมาก็นึกถึงเขาก่อนเป็นคนแรก” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน จ.อ่างทอง มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 18 ปี)

“เปลี่ยนค่ะ จากมีชีวิตอิสระก็มีหน้าที่คอยดูแลรับผิดชอบ” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน ต.ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 26 ปี)

(2) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน

เมือ่วยัรุน่หญงิต้องกลายมาเป็นแม่ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจนคอืผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิและ

การเงิน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ต้องหยุดเรียนกลางคันหรือลาออกจากโรงเรียน 

เมือ่มวีฒุกิารศกึษาต�า่ งานทีส่ามารถท�าได้จงึเป็นงานทีม่รีายได้น้อยและไม่มัน่คง เช่น อาชพีรบัจ้าง หรอืค้าขาย 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีวัยรุ ่นว่างงานจ�านวนหนึ่ง ครอบครัวของวัยรุ ่นหญิงที่กลายมาเป็นแม่  

หรอืครอบครวัของคูข่องวยัรุน่หญิงทีก่ลายมาเป็นแม่จ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลอืในด้านการเงนิ บางครอบครวั

ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ตัวอย่างบทสนทนาและบทสัมภาษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น

“ตอนจะต้องเตรียมของ (ค่านม ลูกเข้าเรียน) ก็ต้องขายทองเลยค่ะ ขายทองหมั้นเอาเงินไปซื้อ 

เพราะว่าช่วงนั้นแฟนหนูก็ไม่ได้ท�างาน เป็นทหาร” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน จ.อ่างทอง มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 18 ปี) 

“ก็มีใช้จ่าย แต่ก็คือว่าไม่ได้มีใช้จ่ายแบบเหลือเฟือ ก็พอมีบ้างไม่มีบ้าง […] ต้องการเงิน ส่วนใหญ่

ก็คอยไปรับไปส่งเกี่ยวกับลูกเรา เราก็ต้องคอยบริหารให้ดี ปัจจัยที่ส�าคัญคือเงิน ไม่มีเงิน 

เราก็เลี้ยงไม่ไหว แต่เราก็เลี้ยงมาจนโตนะ […] (กรณีลูกป่วยบ่อยๆ) ไม่เสียค่าโรงพยาบาลก็จริง 

แต่ค่าใช้จ่ายเราก็เยอะนะเดินทางน่ะ” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน ต.ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 26 ปี)  
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“ตั้งแต่มาคบกันแล้วก็มีลูกจนปัจจุบันน้ี เมื่อก่อนก็คือว่าเราจะไม่เคยท�างาน จะมีเงินใช้ตลอด 

แต่พอมามีลูกมีครอบครัว ก็จะมีขัดสนบ้าง” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน ต.ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 16 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 22 ปี) 

“มีค่านม ค่าแพมเพิร์ส ลูกเราก็เลี้ยงเอง บางทีถ้าลูกไม่กวน เราก็ร้อยมาลัยเสริม ก็ยังได้กิน 

ได้ใช้ตรงนั้น... ก็เก็บนะ แต่ว่าได้ออกหมด ไม่เคยเก็บเป็นก้อนสักที มันมีรถส่งรถซ่อมรถหมด 

เวลารถพัง เงินที่เก็บไม่พอก็ต้องยืม ยืมพ่อแม่กับกู้นอกระบบ” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งในกรุงเทพฯ มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 19 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 32 ปี)

(3) ผลกระทบทางด้านสังคม

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่จะหยุดเรียนกลางคันหรือลาออกจากโรงเรียนเมื่อ 

ตั้งครรภ์ เมื่อคลอดบุตรแล้วมีแนวโน้มที่จะกลับไปเรียนหนังสือต่อน้อย โดยจากการสัมภาษณ์พบว่ามี 

วัยรุ่นหญิงเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่กลับไปเรียนต่อ ทั้งในระบบที่เป็นทางการและระบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น 

การศกึษานอกโรงเรยีน และโรงเรยีนตามอธัยาศยั เป็นต้น สาเหตทุีว่ยัรุน่หญงิส่วนใหญ่ไม่สามารถกลบัไปเรยีน

ต่อได้นั้น เนื่องจากต้องเลี้ยงดูบุตรและต้องหางานท�า นอกจากนี้ แม่วัยรุ่นยังมีทรัพยากรที่จ�ากัด คือ เงิน  

และเวลา ท�าให้ไม่สามารถกลับไปเรียนหนังสือต่อได้ โดยจากบทสนทนา มีแม่วัยรุ่นจ�านวนหนึ่งแสดง 

ความคิดเห็นว่า การกลับไปเรียนหนังสือมีค่าใช้จ่าย เช่น การท�ารายงานซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

“เขาก็เปิดโอกาสให้หนูเรียน แต่สรุปมันไม่ใช่ […] ก็พยายามอยู ่ แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลา 

ไปท�ารายงาน เพราะว่าต้องท�างานด้วย […] มันไม่ใช่ว่าเป็นท่ีลูกหรอกค่ะ เพราะว่าเวลาเรียน 

เราต้องท�ารายงาน หนูว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเงินมากกว่า เวลาเราท�ารายงานอะไรแบบน้ี เราก็

ต้องไปจ้างเขา เราไม่มีเวลาท�าเอง ท�าเองไม่ไหวหรอก พอขายของเสร็จหนูก็ต้องขับรถ 

ไปที่อ่างทอง ไปซื้อของ ร้านเน็ตอ่ะมี แต่หนูไม่มีเวลาไปนั่งหา” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน จ.อ่างทอง มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 18 ปี)

แม้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กับคู่/สามี แต่ก็มีแม่วัยรุ่นจ�านวนมากพอสมควรที่แยกทางกับคู่ 

หรือมีคู่ใหม่ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่มั่นคงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัววัยรุ่น นอกจากน้ียังพบว่าวัยรุ่นหญิง 

ที่กลายมาเป็นแม่พบปะสังสรรค์กับเพื่อนวัยเดียวกันน้อยลง และมีอิสระในชีวิตน้อยลง ไม่สามารถออกไป 

ธุระหรือท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ ได้เหมือนวัยรุ่นหญิงคนอื่นๆ
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“ตอนท้องเพื่อนก็เรียน ไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันเท่าไร แล้วเพื่อนที่สนิทๆ กันก็ไปท�างาน ไปอยู่ที่

อื่นเลย ย้ายที่อยู่ […] ตอนแรกๆ หนูก็ไม่ค่อยมาอยู่กับแม่ จะอยู่กับทางนั้น และพอตอนนี้หนูก็อยู่

กับแม่เพราะหนูคิดว่าอยู่กับแม่สบายใจกว่า” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน จ.อ่างทอง มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 18 ปี)

“ตั้งแต่มีลูกหนูก็ไม่ค่อยออกไปไหน บางทีถ้าออกไปก็ออกไปกันเป็นครอบครัว ถ้าไปหาเพื่อน

สังสรรค์กับเพื่อนก็ไม่เคย” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน ต. ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 16 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 22 ปี)

“ปกติเรียนเสร็จก็แวะเที่ยว ค่อยกลับบ้าน เท่ียวกับเพื่อน กินอะไรอย่างน้ี แต่ตอนน้ีมันเรียน

เสร็จเราก็อยากกลับบ้านแล้ว ไม่อยากไปไหนแล้ว คือเราก็อยากกลับบ้าน กลับมาหาเขาก็กลับ 

อย่างปกติทุกวันเลิกเรียน 3 โมงก็กลับบ้านๆ ตลอด ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะพี่ นานๆ จะไปแต่ก็ไปกับ

แฟนไปกับลูก ไปกับครอบครัวแฟนไรงี้ค่ะ ก็คือไม่ได้ไปกับเพื่อน” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน ต. ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 16 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 17 ปี)

อย่างไรกต็าม แม่วยัรุน่ส่วนหนึง่ได้สะท้อนว่าการทีต่นต้องกลายมาเป็นแม่ในวยัรุน่นัน้ ท�าให้ตนได้ใช้เวลา

กับครอบครัวเดิมของตนมากขึ้น คิดถึงครอบครัวเดิมมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว (พ่อแม่)  

มากขึ้น

“รู้สึกว่าจะสนิทกับแม่กับพ่อมากขึ้น จะสนิทกับคนในครอบครัวมากขึ้น ตั้งแต่เรามีลูก” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน ต.ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 16 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 17 ปี) 

“รัก (แม่) มากกว่าเดิม เพราะว่าคลอดมาก็เจ็บ รู้ว่าแม่เจ็บ แล้วก็ลูกคลอดยากมาก เจ็บ 3 วัน 

3 คืนน่ะกว่าจะคลอดได้แต่ละคน” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งใน ต.ศาลายา มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 17 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 26 ปี)

ผลกระทบทางสังคมอีกด้านหนึ่ง คือ การถูกติฉินนินทาจากเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชน กลุ่มตัวอย่าง

ที่ท�าการศึกษาเล่าว่า เมื่อวัยรุ่นในชุมชนตั้งครรภ์ก็จะถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดี มีการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ 

เพื่อนบ้านหรือคนในชุมชน ตัวอย่างค�าพูดที่แสดงถึงผลกระทบในด้านนี้ เช่น

ีวิ วัยรุ่น ญิ เม่ ้ เป็นแม่ 169



“แล้วแถวบ้านหนูไม่เหมือนแถวบ้านอื่น คือ ใครท้องนิดนึงก็ประกาศทั่วโลกแล้ว ก็ไม่รู้จะเริ่ม 

ตรงไหน” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งในกรุงเทพฯ มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 18 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 22 ปี) 

“ชุมชนนี้มันก็มีเหมือนกับว่าเห็นกับคบกันมานี่ท้อง แล้วนินทาให้เราได้ยินนี่แหละ” 

(แม่วัยรุ่นรายหนึ่งในกรุงเทพฯ มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 19 ปี  

ณ เวลาสัมภาษณ์ อายุ 32 ปี)  

ิปราย ลการศก า

ตามที่ Erik Erikson ได้กล่าวไว้ในทฤษฎีการพัฒนาด้านจิตสังคมว่า การค้นหาตัวตนหรืออัตลักษณ์ 

ของตัวเองเป็นสิ่งส�าคัญของวัยรุ่น ซึ่งอาจจะมีความยากล�าบากในการท�าความเข้าใจตัวตนและก�าหนดทิศทางชีวิต

ในอนาคตของตัวเอง วัยรุ่นอาจเกิดความสับสนขึ้นได้ในช่วงนี้ (McLeod, 2013) กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษา 

ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งเป็นวัยที่ก�าลังค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองโดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางเพศ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่มีความสนใจในเพศตรงข้าม และเริ่มมีความอยากรู้อยากลอง 

ในเร่ืองเพศจนน�าไปสูก่ารตัง้ครรภ์ เนือ่งจากมคีวามรูไ้ม่เพยีงพอในเรือ่งการมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั รวมถงึบางราย

มีอ�านาจในการต่อรองน้อยในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยหรือการปฏิเสธที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ ท้ังนี้อาจเกิด 

จากความไม่มั่นใจในอัตลักษณ์ของตนเองก็เป็นได้

การเป็นพ่อแม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในชีวิต และการเปลี่ยนแปลงนีเ้ป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน 

และส่งผลกระทบต่อชีวิตวัยรุ่นและอนาคตของวัยรุ่นในหลายๆ มิติดังที่ Schlossberg (1981) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ

ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าเหตุการณ์ที่วัยรุ่นหญิงกลายเป็นแม่นั้น ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นหญิง

ทั้งทางด้านจิตใจ ทางด้านสังคม และทางด้านเศรษฐกิจ และการเงิน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดเหตุการณ์นั้น

เริ่มตั้งแต่เมื่อวัยรุ่นหญิงรู้ว่าตนก�าลังตั้งครรภ์ ผลกระทบเหล่าน้ีสร้างความยากล�าบากให้กับวัยรุ่นหญิงท่ีกลาย

มาเป็นแม่ รวมถงึครอบครวัของพ่อแม่วยัรุน่ด้วย และจากผลการศกึษาจะเหน็ว่าผลกระทบในแต่ละมติมิคีวาม

เชื่อมโยงกัน กล่าวคือ ผลกระทบในด้านสังคม คือ เรื่องวุฒิการศึกษาที่ไม่สูงนักเป็นอุปสรรคส�าคัญในการหา

อาชพีทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูและมคีวามมัน่คง เกดิเป็นผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิและการเงนิ นอกจากนีย้งัส่งผล

ให้เกิดความเครียดหรือวิตกกังวล เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจได้ 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากผลกระทบในด้านลบท่ีกล่าวมาแล้ว ยังพบว่าการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นยังม ี

ผลกระทบในด้านบวกอยู ่บ้าง เช่น การที่วัยรุ ่นมีบุตรเร็วท�าให้มีการพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบและ 

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นหญิงสามารถรับมือ 

กบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และเมื่อเวลาผ่านไป วัยรุ่นหญิงเหล่านั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม ่

ในฐานะแม่ได้อย่างเหมาะสม
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นอกจากนี้ ครอบครัวและคนรอบข้างมีส่วนส�าคัญในการบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบในเชิงลบที่เกิด

ขึ้นได้ โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ครอบครัวเข้ามาสนับสนุนแม่วัยรุ่นท้ังทางด้านจิตใจ (ให้ค�าปรึกษาและ

ก�าลังใจ) ด้านการเงินและเศรษฐกิจ (ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร) และด้านสังคม (เปิดโอกาสให้วัยรุ่นกลับไปเรียน

หนังสือต่อ หรือช่วยหางานให้ท�า) ซึ่งมีส่วนช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น ท�าให้แม่วัยรุ่นสามารถปรับตัวกับบทบาทใหม่ได้

ทสรุป

แม้ว่าการตัง้ครรภ์และการเป็นแม่ตอนวยัรุน่จะไม่เป็นทีย่อมรบั และส่งผลกระทบทางด้านลบอย่างชดัเจน

ในด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านสังคม และด้านจิตใจ โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านคือตั้งแต่ 

วัยรุ่นหญิงเริ่มรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป แม่วัยรุ่นเริ่มเรียนรู้ท่ีจะรับมือกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและ 

มกีารปรบัตวัเพือ่รบับทบาทใหม่ในฐานะแม่ได้อย่างเหมาะสม โดยความช่วยเหลอืจากครอบครวัซึง่มส่ีวนส�าคญั

ในการบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบทางด้านลบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ และการเลี้ยงบุตรในวัยรุ่น  

ท�าให้วยัรุน่ส่วนใหญ่สามารถก้าวผ่านการเปลีย่นผ่านทีส่�าคญัในชวีติได้ ทัง้เรือ่งการค้นหาอตัลกัษณ์และทศิทาง

ในชีวิต และการเปลี่ยนบทบาทจากวัยรุ่น นักเรียน ลูก มาเป็นวัยผู้ใหญ่ วัยท�างาน และแม่
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