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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองและทัศนคติเรื่ องเพศของแม่วยั รุ่ น ที่มีรุ่น
อายุ (cohort) แตกต่างกัน ในมิติทางด้ านสังคม วัฒนธรรม และจารี ตประเพณีไทย โดยใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกและการสนทนากลุม่ แม่วยั รุ่ น ซึ่งตังครรภ์
้
และคลอดลูกคนแรกในขณะที่อายุไม่ถึง
20 ปี โดยแบ่งออกเป็ น 4 รุ่ นอายุ ได้ แก่ 1) อายุไม่เกิน 19 ปี 2) อายุ 20 - 39 ปี 3) อายุ 40 - 59 ปี
และ 4) อายุ 60 - 79 ปี รวมจานวน 60 คน และเป็ นผู้ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการศึกษา พบว่าแม่วยั รุ่ นในแต่ละรุ่ นอายุมีวิธีคิด ทัศนคติ และความเชื่อเรื่ องเพศที่
แตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของประสบการณ์ การอบรมเลี ้ยงดู สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้ อมทางสังคมที่ต่างกันในรุ่ นอายุต่างๆ ทาให้ เกิดทัศนคติ รู ปแบบพฤติกรรมและการใช้
ชีวิตที่แตกต่างกัน แสดงถึงช่องว่างในแต่ละรุ่ นอายุที่ มีความขัดแย้ งกันระหว่างจารี ตประเพณีและ
การยอมรับหลักการปฏิบตั ิในเพศจากเพื่อน โฆษณา และสือ่ ต่างทีเ่ ป็ นสิง่ กระตุ้นให้ มีเพศสัมพันธ์
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ควรส่งเสริ มความรู้ และความเข้ าใจในประเด็นความแตกต่าง
ทางรุ่นอายุของสมาชิกในครอบครัว และควรนาเสนอการดาเนินชีวิตของแม่วยั รุ่ นจากประสบการณ์ จริ ง
เพื่ อ สร้ างความตระหนัก รู้ ตลอดจนการดึง พ่อ วัย รุ่ น ให้ มี ส่ว นรั บ รู้ และแก้ ไขปั ญ หา และการให้
การสนับสนุนร่ วมกันของทังสองครอบครั
้
ว ทังในเรื
้ ่ องบทบาทของการเป็ นพ่อ และการเป็ นสามีที่ดี
อันจะช่วยให้ ความขัดแย้ งภายในครอบครัวของทังสองฝ่
้
ายลดลง และเพิ่มโอกาสในการกลับเข้ าไปสู่
การเรี ยนในโรงเรี ยนของทังพ่
้ อและแม่วยั รุ่นได้ อีกครัง้
คำสำคัญ: การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น แม่วยั รุ่น ครอบครัวต่างรุ่นอายุ
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TEENS PREGNANT : SOCIAL IMPACT FROM THE INTRA-GENERATIONAL PERSPECTIVE
Burathep Chokthananukul1, Kamolchanok Kamsuwan1

ABSTRACT
The objective of this research article is to study the attitudes about sex and sexual
behavior among women in different generations who were teen mothers. The focus is on
attitudes in the socio-cultural context and traditions of Thailand. Data were collected by indepth interviews and focus group discussions from 60 women whose first child was born
when she was under 20 years old, and, at the time of data collection were in one of the following
four age cohorts: 1) Under 20 years old; 2) 20-39 years old; 3) 40-59 years old; and 4) 60 79 years old. The respondents were living in Bangkok or its suburbs at the time of the data
collection.
The result of the study found that teenage mothers in each age group have different
attitudes and beliefs about sex, sexual behavior and teen pregnancy. Their personal
experience as a teen mother, parenting, economic status, and social environment influenced
their opinion about the challenges which a teen mother faces. Each cohort experienced a
different pattern and level of conflict between Thai traditions, peer sexual norms, the
advertising and media environment, and the progressive liberalization of Thai society toward
teen sex and pregnancy.
Based on the findings of this study, it is recommended that there be more education
and training for family members in how to communicate constructively about sex between
generations. More open communication and understanding will help provide a type of social
immunity for the younger generation and offer more realistic discussion of options and
consequences. The new generation of youth need to have a comprehensive understanding
of sex and how to prevent or manage the adverse consequences of teen sex. The current or
potential male partner of a teen pregnancy needs to be an equal part of the education and
communication process, and be ready to take full responsibility for adverse consequences
of unsafe teen sex. This will reduce conflict within both families, and increase the chances of
creating responsible teen parents and completion of their education at the optimal level.
KEY WORDS: pregnant teenagers, teenage mothers with differences cohort
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บทนา
ตลอดช่ ว งทศวรรษที่ ผ่า นมา ประเทศไทยให้ ความสาคัญ ต่อ การพัฒ นาประเทศในมิติทาง
เศรษฐกิ จ มุ่งเน้ นการขับเคลื่อนประเทศด้ วยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ด้ วยการพัฒนาประเทศใน
ลักษณะดังกล่าวก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านวิถีการดารงชีวิตของประชากรเป็ นอย่างมาก และได้
ส่งผลต่อรูปแบบของครอบครัวไทย วิธีคิดของคนในสังคม ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมทางสังคมไทย
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนิยามของการพัฒนาภายใต้ วาทกรรมการพัฒนาของไทย (ไชยรัตน์ 2554: 21, 47)
ในขณะที่ความรู้เท่าทันและความสามารถในการปรับตัวของคนในสังคมยัง คงเป็ นไปอย่างจากัด ส่งผลให้
ประชาชนและสังคมไทยต้ องเผชิ ญกับวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม และพฤติกรรมทางสังคมที่
เปลีย่ นแปลงและแตกต่างจากอดีต
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในด้ านหนึ่งได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาสังคมทีเ่ พิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในกลุม่ ประชากรที่มีอายุ 10 - 19 ปี หรื อที่เรี ยกว่า “วัยรุ่น” เช่น ปั ญหาความรุนแรง ปั ญหา
ยาเสพติด การใช้ สื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม และปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น หรื อที่เรี ยกว่า “ท้ อง
วัยรุ่ น” ซึ่งประเด็นสาคัญของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น นับว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากวัยรุ่ นสู่การเป็ น วัยผู้ใหญ่ กลายสภาพเป็ น “แม่วัยรุ่ น หรื อ พ่อวัยรุ่ น” ซึ่งสถานการณ์ การ
ตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นนับว่า เป็ นปั ญหาใหญ่ของสังคมไทยที่มีความซับซ้ อน และส่งผลกระทบในมิติต่างๆ ต่อ
ประเทศ เช่น มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสาธารณสุข (โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้ านสุขภาพ 2556: 56-69)
จากปั ญ หาปั ญ หาการตั ง้ ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ที่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ ผลัก ดั น ให้ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั ง้ ใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ดาเนินการศึกษาเพื่อมุง่ เสนอแนวทางในการแก้ ไขการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น
อย่างจริ งจังและเร่ งด่วน ทังในลั
้ กษณะของการศึกษาวิจัย และแนวทางในการปฎิบัติ แต่แนวโน้ มของ
ปั ญหาดังกล่าวกลับไม่ได้ ลดลง ซึง่ ย่อมตีความได้ วา่ ยังคงมีประเด็นที่เป็ นช่องว่างของปั ญหา หรื องานวิจยั
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ที่ดาเนินการอาจยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติของปั ญหา ส่งผลให้ กระบวนการสร้ างนโยบายและแนวทางใน
การปฏิบตั ิเพื่อแก้ ไขปั ญหาไม่สอดคล้ องกับบริ บทที่เกิดขึ ้นจริ งในสังคมไทย
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ ทาการศึกษาวิจยั เพื่อหาคาอธิ บายที่เหมาะสมในการใช้
อธิ บายบริ บทของปั ญหาดังกล่าวในสังคมไทยอย่างแท้ จริ ง เพื่อนาไปสู่การจัดทาแนวทางการแก้ ไขและ
ข้ อเสนอในเชิงนโยบายที่เหมาะสม เนื่องจากการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นมีลกั ษณะเป็ นพลวัตสูงและแตกต่างจาก
สิ่งที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต ดังนัน้ คณะผู้วิจัยได้ ดาเนินการศึกษาถึงปั จจัยทางด้ านทัศนคติ ค่านิยม จารี ต
วัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ่ง เป็ นสิ่งที่มีความแตกต่างในแต่ละรุ่ นอายุ (cohort) ของแม่วยั รุ่ น เพื่อค้ นหา
ความหมายและนามาใช้ ในการอธิบายสถานการณ์การตังครรภ์
้
ของวัยรุ่น เพื่อให้ ทราบถึงทัศนคติ ค่านิยม
จารี ต วัฒนธรรมของสังคมไทยในประเด็นการตังครรภ์
้
ของวัยรุ่ น โดยในการวิจยั ดังกล่าวคณะผู้วิจยั ได้ ทา
การตังข้
้ อสังเกตว่าการสื่อสารเรื่ องเพศในสังคมไทย มีมมุ มองและวิธีคิดเรื่ องเพศที่แตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั
รุ่ นอายุของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่ยงั คงมีลกั ษณะเป็ นครอบครัว ขนาดใหญ่
ประกอบด้ วยสมาชิกหลายช่วงอายุทอี่ าศัยอยูร่ ่วมกันในครัวเรื อนเดียวกัน จึงเป็ นผลให้ คนในแต่ละรุ่ นอายุ
มีความเห็นในเรื่ องการตังครรภ์
้
ของวัยรุ่นด้ วยมุมมองที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านของค่านิยม
จารี ต และวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษามุมมองและทัศนคติเรื่ องเพศของแม่วยั รุ่น ที่มีรุ่นอายุแตกต่างกัน ในมิติทางด้ านสังคม
วัฒนธรรม และจารี ตประเพณีไทย
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั
ทราบและเข้ าใจถึงทัศนคติของแม่วยั รุ่ น ในแต่ละรุ่ นอายุ ในมิติทางด้ านสังคม วัฒนธรรม และ
จารี ตประเพณีไทย เพื่อนาไปสูก่ ารอธิบายปั ญหาการตังครรภ์
้
ของวัยรุ่นด้ วยมุมมองที่หลากหลาย
ระเบียบวิธีวิจยั
งานวิจยั นี ้ ดาเนินการศึกษาวิจยั ด้ วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ควบคูก่ บั การสังเคราะห์แนวคิด
และองค์ความรู้ จากเอกสารทางวิชาการต่างๆ โดยการเก็บข้ อมูลชันต้
้ น ใช้ วิธีการสนทนากลุม่ ในกลุม่ ผู้ให้
ข้ อ มูลที่ เ ป็ น แม่วัย รุ่ น ที่ ค ลอดลูก คนแรกในขณะที่ อ ายุไม่ถึ ง 20 ปี ซึ่ง อาศัย อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพฯ และ
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ปริ มณฑล จานวน 60 คน โดยแบ่งผู้ให้ ข้อมูลออกเป็ น 4 รุ่นอายุ ได้ แก่ 1) อายุไม่เกิน 19 ปี 2) อายุ 20 - 39 ปี
3) อายุ 40 - 59 ปี และ 4) อายุ 60 - 79 ปี ซึ่ง ในแต่ละรุ่ นอายุมีจานวนผู้ให้ ข้อมูล 20 คน รวมทังหมด
้
จานวน 60 คน โดยใช้ เกณฑ์อายุปัจจุบนั ในการแบ่งกลุ่ม และคณะผู้วิจัยใช้ วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
แบบเจาะจง จากคุณ สมบัติ ที่ ก าหนดขึ น้ เป็ นเกณฑ์ ใ นการเลื อ กเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ ค าถามและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย อีกทัง้ หากพบว่าผู้ให้ ข้อมูลท่านใดมีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถเติมเต็ม
ข้ อมูลได้ คณะผู้วิจยั จะดาเนินการสัมภาษณ์ เชิงลึกเพิ่มเติม และในการวิจยั ได้ ดาเนินการตามการพิทกั ษ์
สิทธิ์ของผู้เข้ าร่วมวิจยั และข้ อจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โดยได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานการณ์วยั รุ่นตัง้ ครรภ์ในประเทศไทย
วัยรุ่ น คือ วัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสูว่ ยั ผู้ใหญ่ เป็ นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้ าน
ต่างๆ ทังด้
้ านร่ างกาย ด้ านจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก ซึ่งวัยรุ่ นจะให้ ความ
สนใจในเพศตรงข้ ามและมีความต้ องการทางเพศตามธรรมชาติ ซึง่ สามารถนาไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ (บุญฤทธิ์
สุขรัตน์ 2557: 5-6) โดยการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น (Teenage pregnancy) หมายถึง การตังครรภ์
้
ในสตรี ที่มี
อายุระหว่าง 10 - 19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร ซึ่งสามารถแบ่งวัยรุ่ นออกเป็ น 2 ช่วงอายุ คือ
Younger Adolescents ช่วงอายุ 10 - 14 ปี และ Adolescents ช่วงอายุ 15 - 19 ปี ในทางชีววิทยาและ
สรี ระวิทยา หากวัยรุ่นหญิงในกลุม่ อายุดงั กล่าวมีประจาเดือนและมีเพศสัมพันธ์กบั เพศชาย ย่อมสามารถ
ตังครรภ์
้
และคลอดบุตรได้ (World Health Organization 2004: 5)
จากรายงานสถิติสขุ ภาพโลกขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศไทยมีอตั ราการคลอดบุตร
ของวัยรุ่นอยูใ่ นลาดับที่ 5 ของกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยมีอตั ราการคลอดบุตรจานวน 47 คน (ตารางที่ 1)
ต่อผู้หญิ งในรุ่ นอายุเดียวกันหนึ่งพันคน (World Health Organization 2013: 155 - 165) ประกอบกับ
ข้ อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ ระบุว่า จานวนการคลอด
บุตรในผู้หญิงไทยอายุ 10 - 19 ปี มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 (โครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ 2556: 22) ข้ อมูลดังกล่าวสามารถสะท้ อนถึงความเสี่ยงในด้ านการ
ตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นของไทยได้ อย่างชัดเจน อีกทังความรุ
้
นแรงของปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นของไทยยังเป็ น
สิ่งที่น่ากังวลใจเพิ่มมากขึ ้น อันเนื่องมาจากข้ อมูลของกรมอนามัย พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ ของวัยรุ่ นมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2544 เป็ นร้ อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2552 และพบว่าอายุที่เริ่ มมี
เพศสัมพันธ์ครัง้ แรกได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง (คณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา 2554: 4-5, 15-29)
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ตำรำงที่ 1 การจัดลาดับอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่ น ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2553 ในกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียน
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
ลาว
ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
ไทย
เวียดนาม
บรู ไน
มาเลเซีย
สิงคโปร์
พม่า

อัตรำกำรคลอดบุตรของวัยรุ่ นอำยุ 15 - 19 ปี
(ต่ อหญิงกลุ่มอำยุเดียวกันหนึ่งพันคน)
110
53
52
48
47
35
18
14
6
ไม่มีการสารวจ

ที่มำ: World Health Organization 2013: 155 - 165

จากข้ อมูลที่ได้ เสนอไปข้ างต้ น ย่อมเห็นได้ อย่างชัดเจนถึงปั ญหาการตังครรภ์
้
ของวัยรุ่ นไทยที่ทวี
ความรุ นแรงมากยิ่งขึ ้น และเมื่อศึกษาถึงข้ อมูลในระดับลึก ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ได้ วิเคราะห์จานวนและอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่ นไทยในปี พ.ศ. 2555
พบว่า อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่น อยูท่ ี่ 46.92 คน และเมื่อจาแนกรายภาค พบว่าภาคกลางมีอตั ราการ
คลอดบุตรของวัยรุ่นสูงสุด อยูท่ ี่ 55.20 คน รองลงมาเป็ นภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กรุ งเทพมหานคร ตามลาดับ (ตารางที่ 2) และเมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลในอดีต เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า
แนวโน้ มของสถานการณ์ การตังครรภ์
้
ของวัยรุ่ นเป็ นประเด็นที่ทุกฝ่ ายควรตระหนักและให้ ความสาคัญ
อย่างจริ งจัง และแม้ ว่าข้ อมูลในตารางที่ 2 ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีตวั เลขที่แสดงถึงจานวนอัตรา
การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นน้ อยที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคอื่นๆ แต่เมื่อวิเ คราะห์อย่างละเอียด ย่อมกล่าวได้ วา่
ภาคอื่นๆ ประกอบด้ วยจังหวัดต่างๆ เป็ นจานวนมาก ในขณะที่กรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียวมีจานวน
สูงถึง 8,999 คน ดังนัน้ ย่อมสามารถแสดงให้ เห็นถึงความเสีย่ งที่นา่ เป็ นกังวลของปั ญหาการตังครรภ์
้
วยั รุ่น
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จึงทาให้ ค ณะผู้วิจยั ให้ ความสาคัญและเลือกพื ้นที่กรุ งเทพมหานครเป็ นพืน้ ที่
หลักในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้

“กำรตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่ น” ผลกระทบทำงสังคมจำกมุมมองเรื่ องเพศของแม่ ต่ำงรุ่ น | 67

ตำรำงที่ 2 จานวนและอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย จาแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2555
ภำค

หญิงอำยุ
15 - 19 ปี

กลาง
566,027
เหนือ
399,654
ใต้
357,227
ตะวันออกเฉียงเหนือ 811,232
กรุ งเทพมหานคร
200,087
ทัง้ หมด
2,334,227

หญิงที่คลอดบุตรอำยุต่ำกว่ ำ 20 ปี
อำยุ ≤14 ปี
อำยุ
รวม
15 - 19 ปี
1,333
764
448
1,235
336
4,116

31,246
17,898
15,887
35,826
8,663
109,520

อัตรำกำรคลอดบุตรของ
วัยรุ่ น อำยุ 15 - 19 ปี
(ต่ อหญิงกลุ่มอำยุ
เดียวกัน พันคน)
32,579
55.20
18,662
44.78
16,335
44.47
37,061
44.16
8,999
43.30
113,636
46.92

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .
สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่ นไทย ปี พ.ศ. 2555: 4

จากสถานการณ์การตังครรภ์
้
ในกลุ่มวัยรุ่ นดังที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น นับว่าเป็ นปั ญหาสาคัญและ
สะสมมาอย่างต่อเนื่องของสังคมไทย โดยสถานการณ์การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นของไทยไม่เพียงแต่ถกู นาเสนอ
ด้ วยข้ อมูลทางสถิติเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงข้ อมูลจากการทาวิจยั เชิงคุณภาพ ดังเห็นได้ จากผลการศึกษาของ
ศิรินนั ท์ กิตติสขุ สถิต และคณะ ซึ่งได้ ทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในพัฒนาการทัศนคติทางเพศของ
วัยรุ่ นตัง้ แต่ในปี พ.ศ. 2539 - 2554 โดยผลการศึกษาได้ ให้ ข้อมูลสาคัญว่า ทัศนคติทางเพศของวัยรุ่ น
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก
“อดีตวัยรุ่ นหญิงมีทศั นคติวา่ จะถูกมองว่าเป็ นหญิงไม่ดี ถ้ าเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศ หรื อการ
เปิ ดเผยว่ามีเพศสัมพันธ์ ก่อนแต่ง โดยเฉพาะวัยรุ่ นหญิงที่เป็ นโสด ถือเป็ นเรื่ อง “คอขาดบาดตาย” ... แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาวิจัยในช่วง 5 - 7 ปี ที่ผ่านมา ความคิดเห็นและค่านิยมของวัยรุ่ นส่วนใหญ่
ยอมรับว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิงและชายเป็ นเรื่ องธรรมดา รวมทังพฤติ
้ กรรมการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรถือเป็ นเรื่ องธรรมดาด้ วย” (ศิรินนั ท์ กิตติสขุ สถิต และคณะ 2554: 185 - 187)
สอดคล้ องกับผลการศึกษาวิจยั ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ (HITAP)
ซึ่งได้ ทาการศึกษาสถานการณ์การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ นในประเทศไทย 2556 พบว่า มุมมองความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น ทังในแง่
้
ของอัตราวัยรุ่ นตังครรภ์
้
ที่เพิ่มมากขึ ้น ผลกระทบต่อตัวบุคคล
สังคม และมุมมองที่มีต่อการจัดการปั ญหาดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางของการให้ อภัยและให้ โอกาส ไม่ว่า
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ทางออกของปั ญหาจะเป็ นการตังครรภ์
้
ตอ่ ไปหรื อยุติการตังครรภ์
้
แม้ วา่ คนในสังคมต่างรับรู้วา่ การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นเป็ นปั ญหาใหญ่ เป็ นปั ญหาสังคม แต่การจัดการสาเหตุของปั ญหาโดยป้องกันไม่ให้ มีเพศสัมพันธ์
ในสมัย นี อ้ าจไม่ได้ ผลนัก ควรเน้ น ให้ ค วามรู้ การมีเพศสัมพัน ธ์ อย่างปลอดภัย ไปจนถึง การจัดการที่
เหมาะสมสาหรั บ วัยรุ่ น ที่ ตัง้ ครรภ์ แ ล้ ว การท าแท้ งที่ ป ลอดภัย หรื อ การเป็ น แม่วัยรุ่ น อย่างมี คุณภาพ
เพื่อที่จะเลี ้ยงดูลกู ได้ อย่างเหมาะสม เป็ นการแก้ ไขการหมุนเวียนของปั ญหาในลักษณะวัยรุ่ นตังครรภ์
้
จาก
รุ่นสูร่ ุ่น (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ – HITAP 2556: 52)
โดยประชากรในแต่ละรุ่ นอายุ ย่อมมีความแตกต่างทางด้ านความคิด ความเชื่อ การกระทา
รู ปแบบการทางาน การใช้ ชีวิต ประสบการณ์ ในการรับรู้ และการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน (Greenberg &
Weber, 2008: 1 - 15) ซึ่งความแตกต่า งดังกล่าว เป็ นปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่ความเข้ าใจและการรั บ รู้ ที่
ต่างกันในแต่ละรุ่ นอายุในประเด็นต่างๆ จนเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ ทาสมาชิ กในครอบครัวที่มีความ
หลากหลายทางรุ่นอายุ เกิดการสือ่ สารกันในลักษณะที่แตกต่างกัน และบางครัง้ อาจไม่สามารถสือ่ สารกัน
ได้ อย่างเข้ าใจ ลักษณะดังกล่าวส่งผลสาคัญต่อประเด็นการสื่อสารเรื่ องเพศในครอบครัว นาไปสูป่ ั ญหา
การสื่อสารและการปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้ องกับความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของผู้ที่ถ่ายทอดสาร เป็ นผล
ให้ วัยรุ่ นไม่สามารถปฎิบัติตามคาสอน และรู ปแบบความคิดทางสังคมตามแบบสมัยอดีต เนื่องจากมี
ความเชื่ อว่าสิ่งดังกล่าวมีความแตกต่างกับสภาพปั จจุบันและไม่เหมาะสมกับบริ บ ทในสังคมไทยใน
ปั จจุบนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่ องเพศ ซึ่งเป็ นประเด็นที่สงั คมไทยและบริ บททางวัฒนธรรมไทย
ถือว่าเป็ นเรื่ องปกปิ ด ไม่สามารถนามาพูดคุยได้ อย่างเปิ ดเผย แม้ กระทังในครอบครั
้
วก็ ตาม จากปั จจัยการ
สือ่ สารเรื่ องเพศในครอบครัวที่ไม่ประสบผลสาเร็ จดังกล่าว ทาให้ เกิดช่องว่างในการพูดคุยเรื่ องเพศระหว่าง
สมาชิกด้ วยกันในครอบครัวได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้ เกิดความเข้ าใจในเรื่ องเพศที่ไม่ถกู ต้ องของ
วัยรุ่ น และนาไปสู่การปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้ องในเรื่ อ งเพศ หรื ออาจะเปรี ยบเทียบได้ กบั การขาดภูมิค้ มุ กันทาง
สังคมต่อสิง่ ยัว่ ยุทางเพศ เป็ นผลให้ วยั รุ่นแสวงหาช่องทางในหลากหลายลักษณะและแหล่งความรู้อื่นๆ ใน
การสือ่ สารและเรี ยนรู้เรื่ องเพศ เช่น ผ่านทางสือ่ ในลักษณะต่างๆ ผ่านเพื่อน หรื อผ่านประสบการณ์โดยตรง
จากการทดลองของตนเอง
สถานการณ์การตังครรภ์
้
ของวัยรุ่ นในสังคมไทย นับว่าเป็ นสถานการณ์ที่กระทบต่อความมัน่ คง
ทางสังคมและครอบครั ว ทาให้ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างร่ วมมือกัน
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง ทังในรู
้ ปแบบของการเสนอองค์ความรู้ ใหม่ เครื่ องมือ นวัตกรรม คู่มือ
โครงการอบรม กิจกรรม หลักสูตรการเรี ยนการสอนทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน เพื่อเป็ นการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหา แต่อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการตังครรภ์
้
และการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่ นกลับไม่ได้ ลดลง สิ่ง
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ดังกล่าวจึงเป็ นปั ญหาตังต้
้ นที่สาคัญของบทความวิจยั ฉบับนี ้ คณะผู้วิ จยั จึงได้ ทาการนาเสนอมุมมองของ
ปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่ น อันเป็ นผลจากการสื่อสารเรื่ องเพศในสังคมไทยด้ วยมุมมองทางจารี ต และวิธี
คิดเรื่ องเพศที่มีความแตกต่างของคนในแต่ละรุ่ นอายุของสมาชิกในครอบครัว เป็ นผลให้ คนในแต่ละรุ่ น
อายุมีความคิดเห็น ทัศนคติ และความเชื่อในเรื่ องเพศที่แตกต่างกัน อันส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้ การ
สัง่ สอน และวิธีการจัดการเรื่ องเพศที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย หากสังคมมีความเข้ าใจในชุดของความรู้
และความเชื่อสังคมที่แตกต่างกัน อันเกิดจากความแตกต่างของรุ่นอายุ ย่อมสามารถสร้ างชุดความรู้ใหม่ที่
มีความเหมาะสมสาหรับนาไปปฏิบตั ิเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ของวัยรุ่ นไทยได้ อย่าง
เหมาะสมต่อไป
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับบทบำท
บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่ถกู คาดหวังโดยผู้อื่น เป็ นบทบาทที่ถกู กาหนดขึ ้น แม้ ว่าบางคนจะ
ไม่ได้ ป ระพฤติปฏิ บัติตามบทบาทที่คาดหวัง แต่สัง คมก็ ยังคงยอมรั บ ว่า บุค คลจะต้ องปฏิ บัติไปตาม
บทบาทที่สงั คมกาหนดไว้ ส่วนบทบาทที่ปฏิบตั ิจริ งเป็ นวิธีการที่บคุ คลได้ แสดง หรื อปฏิบตั ิออกมาจริ งตาม
ตาแหน่งของบุคคล การแสดงบทบาทของบุคคลขึน้ อยู่กับการที่บุคคลรั บ รู้ ในบทบาทของตนเองและ
สามารถมองเห็นบทบาทของตนเองได้ ตามการรับรู้ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะพื ้นฐานของบุคคล เป้าหมายในชีวิต
และค่านิยมของบุคคลที่สวมบทบาทนัน้ ขณะที่การยอมรับบทบาทของบุคคลจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อมีความ
สอดคล้ องกับบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทที่บคุ คลรับอยู่ การยอมรับบทบาทเป็ นเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ องกับความเข้ าใจในบทบาท และการสื่อสารระหว่างสังคม และบุคคล เพราะบุคคลอาจไม่ยินดี
ยอมรั บบทบาทเสมอไป นอกจากนี ้ การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ของบุคคล ยังขึน้ อยู่กับการยอมรับ
บทบาทนันๆ
้ ของบุคคล เนื่องจากความสอดคล้ องกับบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและการรั บรู้
บทบาทของตนเอง (Cohen, 1979: p35 - 36; Broom & Selnick, 1977: p 34 - 35; Allport, 1973: p 181 - 184)
แนวคิดรุ่ นอำยุทำงประชำกร (cohort)
รุ่นอายุ หรื อโคฮอร์ ท (cohort) หมายถึง กลุม่ คนในสังคมที่เกิดในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน ได้ รับการ
ดูแลในสภาพแวดล้ อมที่คล้ ายกัน และมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมร่ วมกัน มีผลให้
ความสนใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยม และโลกทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต ครอบครัว บทบาท
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สถาบันการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม การดาเนินชีวิต และมุมมองในเรื่ องอนาคตมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
(Greenberg & Weber 2008; Howe and Strauss 2000, อ้ างถึงในวรชัย ทองไทย 2552: 263)
แนวคิดควำมมั่นคงเชิงภววิทยำ (Ontological security)
แนวคิดความมัน่ คงทางภววิทยา อธิบายว่าบุคคลในสภาวะสมัยใหม่ มีแนวโน้ มที่จะตระหนักถึง
ตนเองมากขึ ้น เป็ นสภาพจิตใจที่เกี่ยวข้ องกับการมีมมุ มองเชิงบวก โดยจะคานึงถึงโอกาส หรื อความอยู่รอด
ในการดารงชีวิต เป็ นมุมมองการวิเคราะห์ถึงความปลอดภัยในแง่ความเป็ นจริ ง (Ontological security)
ซึ่ง ปรั ช ญาเชิ ง ภววิ ท ยา (Ontology) อธิ บ ายสิ่ง ที่ด ารงอยู่ การมี อ ยู่จ ริ ง ของสรรพสิ่ง ว่ามนุษย์ มีความ
ต้ องการพื ้นฐานที่จะรู้ สึกปลอดภัยในปั จจัยต่างๆ ของการดารงชีวิตในสภาพแวดล้ อมรอบตัวที่ต้องอยู่
ท่ามกลางความไม่มนั่ คงปลอดภัยและความไม่แน่นอนต่อสถานการณ์ที่ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวจาก
ความยากลาบากในการทาหน้ าที่ในชีวิตประจาวัน บุคคลจึงเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่
เกิดขึ ้นในชีวิต ที่ต้องผ่านการเผชิญหน้ ากับความเสี่ยง (risk) และตระหนักถึงความปลอดภัย (security)
ในบริ บทของการดารงชีวิตในสังคม เพื่อให้ สามารถทางานและดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน (Giddens 1991)
ผลการศึกษาวิจยั
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุม่ ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า มุมมองเรื่ องเพศของแม่
วัยรุ่ นที่มีรุ่นอายุ (cohort) แตกต่างกันในมิติทางด้ านสังคม วัฒนธรรม และจารี ตประเพณีไทย มีรูปแบบที่
แตกต่างกันของการดาเนินชีวิตในโครงสร้ างทางสังคม 5 รูปแบบ
รู ป แบบแรก วิ ธี ก ารสอนเรื่ องเพศ ด้ ว ยแนวคิ ดทางจารี ต และวัฒนธรรมในสังคมไทย จาก
มุมมองในยุคสมัยของผู้ปกครอง ย่อมส่งผลทาให้ วยั รุ่ นปฏิเสธ และไม่รับฟั งเรื่ องดังกล่าว เพราะวัยรุ่ นใน
ปั จจุบนั มองว่าคาสอน หรื อรูปแบบทางความคิดดังกล่าวไม่เข้ ากับยุคสมัยในปั จจุบนั และมีความแตกต่าง
จากสิ่งที่ประสบในปั จจุบนั ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์มีความสอดคล้ องกัน ไม่ว่าผู้ให้
ข้ อมูลหลักจะมีความแตกต่างในรุ่ นอายุก็ตาม แต่ความเห็นในประเด็นดังกล่าวเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน
ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“สมัยก่อนไม่มีแบบนี ้ ถ้ ามีแบบนี ก้ ็คงไม่เชื่อเหมือนกันแหละ มันก็ต้องตาม
สถานการณ์ เดี๋ยวนี ้อะไรมันก็เจริ ญหมดแล้ ว...มืดค่าให้ อยู่บ้าน พูดง่ายๆ...
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สมัย นี พ้ ูด ตรงมัน ก็ ไม่ฟั ง ยิ่ ง ไปอ้ อ มยิ่ ง ไม่ร้ ู เรื่ อ ง ไม่เ ข้ า ใจอี ก แม่พูด อะไร
ราคาญ...เด็กก็อยากทดลอง”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 60 - 79 ปี ปัจจุบนั อายุ 74 ปี )
“เด็กมันรู้ดีกว่าเราอีก มีคอมก็เล่นกันเป็ น เขารู้ดีกว่าเราอีก...รุ่นหลานเดี๋ยวนี ้
มันสอนเราอีก บอกนี่ไม่ใช่สมัยย่าสมัยยายแล้ วนะ….เด็กสมัยนี ้ 4 ขวบ ไป
โรงเรี ยนเขาบอกมีแฟนแล้ ว...เด็ก 4-5 ขวบ มีแฟน 2 คน 3 คนแล้ ว”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 60 - 79 ปี ปัจจุบนั อายุ 64 ปี )
“ยิ่งบอกก็ยิ่งทา เหมือนเด็กสมัยนี ้ยิ่งห้ ามก็เหมือนยิ่งยุ พอเราพูดไปแรงๆ ก็
ฟั งๆ ไปอย่างงันหละ
้
แต่พอถึงเวลาเขาก็ไม่ทาตามเราหรอกน่ะ”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 20 - 39 ปี ปัจจุบนั อายุ 35 ปี )
“พ่อ-แม่ เขาก็เลยไม่ได้ อะไรมาก เพราะว่าเวลาเขาจะพูดที เราก็จะเดินหนี”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 20 - 39 ปี ปัจจุบนั อายุ 23 ปี )
“เพราะเด็กสมัยนี ้ไม่คอ่ ยฟั งพ่อแม่ ติดเพื่อน ติดเที่ยวมากกว่า ”
(สัมภาษณ์เชิ งลึกแม่วยั รุ่น รุ่นอายุไม่เกิ น 19 ปี ปัจจุบนั อายุ 17 ปี )
รู ปแบบที่สอง แม่วยั รุ่ นที่มีความแตกต่างในรุ่ นอายุ ย่อมมีประสบการณ์ และทัศนะคติในเรื่ อง
เพศที่ แ ตกต่างกัน เป็ น ผลให้ ก ารถ่ ายทอดเรื่ องเพศของแม่วัย รุ่ นในแต่ละรุ่ น อายุมี ความแตกต่างกัน
กล่าวคือ กลุม่ อดีต (แม่วยั รุ่นที่ปัจจุบนั อยูใ่ นรุ่นอายุไม่เกิน 79 ปี ) พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการศึกษา หรื อ
ได้ รับการศึกษาในระดับที่ไม่มากนัก และเริ่ มต้ นชีวิตการทางานตังแต่
้ อายุยงั น้ อย จึงทาให้ แม่วยั รุ่ นในยุค
ดังกล่าวแต่งงานและมีลกู เร็ ว ซึ่งกลุม่ ดังกล่าวสะท้ อนความจริ งของยุคสมัยต้ นว่า การดาเนินชีวิตคูต่ งแต่
ั้
อายุยงั น้ อยนับเป็ นเรื่ องปกติของสังคมไทยในยุคสมัยก่อน แต่มีความแตกต่างในเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์
และการตังครรภ์
้
โดยจะมีเพศสัมพันธ์กบั สามี และจะมีลกู อันเกิดจากการอยูก่ ินแบบสามีภรรยาที่ผา่ นการ
แต่งงานตามประเพณี ไม่ได้ ลกั ลอบได้ เสียและตังครรภ์
้
ก่อนแต่งงาน สะท้ อนให้ เห็นว่าเป็ นการวางแผนการ
ตังครรภ์
้
ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ดังนี ้
“ณ ตอนนันเราก็
้
ไม่ได้ คิดนะ ว่าเราเด็กหรื อเราผู้ใหญ่เราไม่ร้ ู เรารู้ แต่ว่าเรามี
ลูก เราพร้ อม เราก็รับผิดชอบตรงนี ้ว่าเรามีสามีเป็ นตัวเป็ นตน...”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 60 - 79 ปี ปัจจุบนั อายุ 65 ปี )
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“ก็ไม่ได้ ตกใจอะไร เพราะคิดว่าพร้ อม ก็ปกติ สามีไม่ได้ ว่าอะไร ไม่เป็ นไร มีก็
ปล่อยไป เรามีอะไรก็เลี ้ยงตามมีตามเกิด”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 60 - 79 ปี ปัจจุบนั อายุ 60 ปี )
รู ปแบบที่สำม แม่วยั รุ่นในบางรุ่นอายุ มองเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องปกปิ ด และไม่ควรสอน หรื อพูดคุย
ในสังคมและครอบครัว ทาให้ เมื่อมีลกู หรื อเมื่อมีหลาน กลุม่ ดังกล่าวจึงไม่ได้ ให้ ความรู้เรื่ องเพศกับลูกด้ วย
วิธีการสอนในลักษณะที่ชดั เจน ทาให้ เรื่ องการสอนบางครัง้ เป็ นหน้ าที่ของพี่สาวแทน อีกทังกลุ
้ ม่ ดังกล่าวใช้
วิธีการสอนแบบทางอ้ อม เช่น การบังคับไม่ให้ มีแฟน ไม่ให้ คบหากับผู้ชาย การให้ กลับบ้ านตามเวลา
กาหนด หรื อในบางกรณี ก็พบว่ามีการห้ ามไม่ให้ ออกนอกบ้ าน อีกทัง้ ลักษณะคาสอนทางเพศในกลุ่ม
ดังกล่าว แสดงออกในรู ปแบบที่ยงั คงวัฒนธรรม จารี ต ประเพณีดงั เดิมของไทย เช่น การรักงวนสงวนตัว
การเป็ นหญิงพรรมจรรย์ เป็ นต้ น ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“...การเรี ยนเดี๋ยวนี ้ครู สอนไม่ดีเลย พอสอนปั๊ บ เอาแล้ วเรื่ องเพศสัมพันธ์แล้ ว
เดี๋ยวเด็กมันก็ร้ ู เอง สัตว์ทงหลายไม่
ั้
ต้องมีใครมาสอน เขายังเป็ นเลย แล้ วคน
ต้ องมานัง่ สอนกันทาไมอ่ะ”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 60 - 79 ปี ปัจจุบนั อายุ 74 ปี )
“...เรื่ องเพศไม่ต้องสอน ครูบาอาจารย์สอน มันดูในทีวี เปิ ดเน็ตมันก็ร้ ูแล้ ว”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 60 - 79 ปี ปัจจุบนั อายุ 65 ปี )
“สอนว่า จะไปคบผู้ชายก็ดดู ้ วย แล้ วก็ไม่ให้ ไปไหนคนเดียว ให้ ไปหลายๆ คน”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 60 - 79 ปี ปัจจุบนั อายุ 65 ปี )
“...ไม่ต้องสอนเลย มันรู้ หมดเพราะครู สอนมา ก็อยากจะโทรไปด่าเหมือนกัน
สงสัย ต่อ ไปก็ เ รี ย นเซ็ ก ส์ กัน ซะเลยหมดเรื่ อ ง จริ ง ๆ นะเรื่ อ งจริ ง อยากด่า
โรงเรี ยนจังเลย...หนูร้ ูหมด ย่าไม่ต้องพูด บางทีมนั รู้มากกว่าที่เราพูดซะอีก...”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 60 - 79 ปี ปัจจุบนั อายุ 65 ปี )
“ป.6 นี่เริ่ มสอนแล้ ว รู้ เลย ครู สอนได้ ยินกับหูเลย เรามีอย่างนี ้อย่างนี ้นะ ก็ว่า
กันไป แล้ วพอ ม.1 - ม.3 ลูกก็ร้ ู หมด แต่ลกู ดีไม่เป็ นไร ลูกนัน่ มันรุ่ นก่อน นี่ลกู
คนเล็กอายุเกือบ40แล้ ว แต่วา่ หลานนี่สอิ ายุ 14 15 รู้หมดแล้ ว บอกย่าไม่ต้อง
สอนหนู หนูร้ ู หมด ครู เขาสอนหนูแล้ ว…เราควรหยุดเด็ก ครู สอนมานี่เด็กไม่หยุด
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ครู สอนเพิ่มเติมด้ วย สอนไปสอนมาก็บอกว่า ต้ องไปซื ้อมานะ เพื่อป้องกัน
นัน่ ไปโน้ นเลย สมัยเราถุงยางรู้ จักไหม ไม่ร้ ู เอาไปกรอกน ้าเล่น สมัยเราไม่ร้ ู
เรื่ องหรอก”
(สนทนากลุม่ อดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 60 - 79 ปี ปั จจุบนั อายุ 74 ปี )
“มีแต่พี่บอกให้ ใส่ถงุ ยาง...พี่สาว บอกว่า เวลามีเพศสัมพันธ์ให้ เราใส่ถงุ ยาง”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 20 - 39 ปี ปัจจุบนั อายุ 32 ปี )
“ไม่มีนะ แม่ไม่สอน แม่ไม่คอ่ ยอะไร เพราะแม่อายุเยอะแล้ ว”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 20 - 39 ปี ปัจจุบนั อายุ 32 ปี )
รู ป แบบที่ ส่ ี แม่วัย รุ่ น ในกลุ่ม อายุไม่เ กิ น 59 ปี และกลุ่ม อายุไม่เ กิ น 39 ปี พบว่า สองกลุ่ม
ดังกล่าวมีลกั ษณะการถ่ายทอดเรื่ องเพศที่เปิ ดกว้ างมากขึ ้น โดยเห็นว่ามีการเปิ ดโอกาสให้ ลกู ได้ เรี ยนรู้กบั
สังคมภายนอกมากยิ่งขึ ้น เพราะว่าคนในกลุม่ ดังกล่าวได้ รับการศึกษามากขึ ้น มีชีวิตการทางานที่เปิ ดกว้ าง
และใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกมากขึ ้น ทาให้ มีการเรี ยนรู้ ที่จะใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง และแนวคิดใหม่
เริ่ มมีผลต่อการตัดสินใจ และการดาเนินชีวิตของแม่วยั รุ่นในกลุม่ ดังกล่าว โดยมีการสอนเรื่ องเพศกับลูกใน
ครอบครัว เพราะว่าเป็ นสิ่งที่ต้องอธิบายและให้ ความรู้ กบั ลูก และใช้ วิธีการสอนในรู ปแบบผสมผสาน ทัง้
การใช้ แนวคิดจารี ตของไทย เช่น การสอนเรื่ องการรักงวนสงวลตัว การห้ ามออกนอกบ้ านเกินเวลา การห้ ามมี
แฟน รวมทังใช้
้ วิธีการสอนลูกในลักษณะเป็ นเพื่อนที่เรี ยนรู้ และเข้ าใจลูก โดยเส้ นทางการเป็ นแม่วยั รุ่ นของ
กลุม่ อายุดงั กล่าว มีลกั ษณะผสม คือ ส่วนหนึ่งเกิดจากการท้ องก่อนแต่งงาน และส่วนหนึ่งมาจากรูปแบบ
การแต่งตามประเพณี ซึ่งทาให้ เห็นถึงความหลากหลายของแนวคิดต่อนิยามแม่วยั รุ่ นของกลุ่มดังกล่าว
โดยทังสองกลุ
้
ม่ ได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมองเรื่ องเพศที่ต่างกันของคนในครอบครัว ดังคากล่าว
ของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ที่บ้านก็จะมีตวั อย่างให้ ดเู ยอะแยะ พี่น้องก็อยู่กนั เยอะ ที่บ้านญาติเยอะ ก็
ยกตัวอย่าง ส่วนใหญ่ก็ไม่คอ่ ยพูดว่าป้องกันหรอก ห้ ามมากกว่า”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 20 - 39 ปี ปัจจุบนั อายุ 29 ปี )
“สักประมาณ 14 แล้ วก็ห้ามยุง่ คุย กับผู้ชาย”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 20 - 39 ปัจจุบนั อายุ 26 ปี )
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“วันแรกที่เป็ นประจาเดือน พี่สาวบอกว่า เป็ นแม่คนได้ แล้ วนะ จาได้ เลยพี่สาว
บอกว่ า เป็ น แม่ ค นได้ แ ล้ ว นะต้ อ งระวัง ตัว ให้ ดี . ..เราก็ เ ข้ า ใจความหมาย
แหละ…แต่คิดว่าเด็กสมัยนี ้เขารู้ มากกว่าเราในอายุเท่าเท่ากัน เขาจะรู้ จกั วิธี
ป้อ งกัน มากกว่า เรา...เรื่ อ งเซ็ ก ส์ ต่า งๆ เขาจะข้ า มขัน้ กว่า เราในตอนนัน้
มากกว่า รวดเร็ วกว่า...โลกมันเปลีย่ น”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 20 - 39 ปี ปัจจุบนั อายุ 32 ปี )
“... มันก็เหมือนๆ กันแหละ เด็ก ม.2 ม.3 ในรุ่นๆ นันตอนเรี
้
ยนประถมอ่ะ เด็ก
ป.6 ยังมีเลย เด็กผู้หญิ งอ่ะ มีสามี มีผวั หละ ง่ายๆ ป.6 อ่ะ พอขึ ้น ม.1 อีนี่มี
ผัวละไรเงี่ย ยุคนี ้ก็มี ยุคนันก็
้ มี เหมือนกัน ไม่ได้ ตา่ งกัน”
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 20 - 39 ปี ปัจจุบนั อายุ 32 ปี )
“ส่วนใหญ่สมัยนี ้น่าจะมองเป็ นเรื่ องธรรมชาติ ธรรมดา เพราะเห็นในออนไลน์
ออกสื่อ เล่นในออนไลน์ คือเขาก็ถ่ายรู ปแบบ เหมือนให้ ร้ ู เลยว่า อย่างนี ้ อย่างนี ้
นะ คือเขาเพิ่งทาอะไรกันเสร็ จแล้ วถ่ายรูปกัน ก็คงมองว่าคงไม่เป็ นอะไรแล้ วมัง”้
(สนทนากลุ่มอดีตแม่วยั รุ่น รุ่นอายุ 20 - 39 ปี ปัจจุบนั อายุ 22 ปี )
รู ปแบบที่ห้ำ แม่วยั รุ่ นในกลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี โดยทังหมดเป็
้
นกลุ่มที่กลายมาเป็ นแม่วยั รุ่ น
จากความไม่พร้ อม และความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ โดยกลุ่มดังกล่าวเป็ นกลุ่มที่ใช้ ชีวิตภายใต้ แนวคิดสังคม
เมืองสมัยใหม่ ไม่ยึดถื อเรื่ องประเพณี จารี ตของไทย หรื อความเชื่ อในเรื่ องเพศ บางส่วนมีสมาชิ กใน
ครอบครั วเป็ นผู้อบรมและให้ ความรู้ เรื่ องเพศ แต่กลุ่มดังกล่าวกลับไม่ได้ เห็นความสาคัญ และเชื่ อว่า
ความคิดดังกล่าวล้ าสมัย ใช้ ไม่ได้ กับยุคปั จจุบนั ดังนัน้ การดาเนินชีวิตจึงยึดสื่อ เพื่อน และอาศัยการ
ตัดสินใจด้ วยตนเองและเพื่อนเป็ นหลัก การรับฟั งคาแนะนาจากผู้อื่นจึงไม่มีความสาคัญต่อกลุม่ ดังกล่า ว
แต่เมื่อกลุ่มดังกล่าวมีลกู จึงได้ นาข้ อผิดพลาดในชีวิตของตนเอง มาเป็ นบทเรี ยนในการสอนลูก โดยมี
รู ปแบบการสอนและเนื ้อหาที่ชดั เจน ตรงไปตรงมา อีกทังเลี
้ ้ยงลูกแบบเพื่อน โดยเปิ ดกว้ างและให้ อิสระใน
การดาเนินชีวิต ดังคากล่าวของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ตังแต่
้ เจอทางอินเตอร์ เนต ถึงมีอะไรด้ วยใช้ เวลาประมาณ 3 เดือน...เขาขอ
เลย...มีอะไรกันบ้ านผู้ชาย...ตอนกลางวัน มีแม่เขาอยู่”
(สัมภาษณ์เชิ งลึกแม่วยั รุ่น รุ่นอายุไม่เกิ น 19 ปี ปัจจุบนั อายุ 17 ปี )
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“แม่บอกว่าถ้ าจะมีอะไรกันก็ใส่ถงุ ยาง หรื อกินยาคุม...โดยสอนตรงๆ”
(สัมภาษณ์เชิ งลึกแม่วยั รุ่น รุ่นอายุไม่เกิ น 19 ปี ปัจจุบนั อายุ 17 ปี )
“พี่สาว...อายุหา่ งกัน 10 ปี เป็ นคนสอนให้ กินยาคุม...แม่ไม่เคยสอน”
(สัมภาษณ์เชิ งลึกแม่วยั รุ่น รุ่นอายุไม่เกิ น 19 ปี ปัจจุบนั อายุ 17 ปี )
“ก็เขาบอกตามที่บอกอ่า เขาบอก ถ้ าเกิดไม่ใส่ถงุ ยาง ไม่อะไรเลยก็บอกพาไป
ฉีดยาคุม”
(สนทนากลุ่มแม่วยั รุ่น รุ่นอายุไม่เกิ น 19 ปี ปัจจุบนั อายุ 17 ปี )
“เขาก็บอก มีลกู ลาบากนะ ไหนจะเลี ้ยงโต ไหนจะค่านม ค่าแพมเพิส เขาก็พดู ”
(สนทนากลุ่มแม่วยั รุ่น รุ่นอายุไม่เกิ น 19 ปี ปัจจุบนั อายุ 17 ปี )
“ก็ถ้ารักตัวเอง ก็ไม่นา่ จะมีหรอก ถ้ าจะมีก็ใส่ถงุ ยางก็ได้ ”
(สนทนากลุ่มแม่วยั รุ่น รุ่นอายุไม่เกิ น 19 ปี ปัจจุบนั อายุ 17 ปี )
“...การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ที่บ้านดีกว่า เพราะที่โรงเรี ยนเราไม่ค่อยเข้ า
เรี ยน เลยไม่เข้ าใจ”
(สัมภาษณ์เชิ งลึกแม่วยั รุ่น รุ่นอายุไม่เกิ น 19 ปี ปัจจุบนั อายุ 17 ปี )
“ทากับพ่อแม่ไว้ เยอะ แล้ วก็ลกู หนูเป็ นผู้หญิ งด้ วย กลัวจะเป็ นเหมือนเรา....
อยากกลับไปเรี ยนสูงๆ โตแล้ วค่อยมี”
(สัมภาษณ์เชิ งลึกแม่วยั รุ่น รุ่นอายุไม่เกิ น 19 ปี ปัจจุบนั อายุ 17 ปี )
อภิปรายผล
การท าความเข้ า ใจปรากฎการณ์ แ ม่วัย รุ่ น ควรท าความเข้ า ใจสัง คม จารี ต ประเพณี และ
วัฒ นธรรมไทย ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย ก าหนดวิถี ชีวิ ตและบทบาทที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ เรื่ อ งเพศ หรื อ มาตรฐานของ
พฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับว่าเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องดีงามและสมาชิกในสังคมควรยึดถือปฏิบตั ิ โดยสังคม
กาหนดสร้ างให้ บทบาทของการมีเพศสัมพันธ์ ต้ องอยู่ในกรอบของการแต่งงานระหว่างเพศหญิงและชาย
และมีการตังครรภ์
้
ที่มีการวางแผน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความเชื่อในเรื่ องการรักนวลสงวนตัว ในขณะที่การ
ตังครรภ์
้
ก่อนแต่งงาน หรื อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น นับว่าเป็ นเรื่ องผิดบรรทัดฐานของสังคมไทย ผิดจาก
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คาอบรมสัง่ สอนทีถ่ ่ายทอดในครอบครัว สิ่งดังกล่าวนับว่าเป็ นแนวปฏิบตั ิที่สืบทอดต่อมาในทุกยุคทุกสมัย
ของสังคมไทย โดยการกาหนดสร้ างในลักษณะดังกล่าวได้ กระทาผ่านอานาจของสถาบันต่างๆ ในสังคม
ในลักษณะที่เป็ นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่ได้ มีหลักเกณฑ์ทสี่ มบูรณ์ที่สดุ แต่อย่างใด เพราะสมาชิก
ของสังคมในแต่ละยุคสมัยย่อมมีการปรับเปลีย่ นทัศนคติ รูปแบบการใช้ ชีวิต การยอมรับในความแตกต่าง
ทีห่ ลากหลายมากขึ ้น
ในลักษณะดังกล่าว พฤติกรรมทางเพศและการตังครรภ์
้
ของวัยรุ่ น ย่อมกล่าวได้ ว่าสังคมในยุค
สมัยหนึ่งถือเป็ นเรื่ องที่ต้องการปกปิ ด ไม่สอดคล้ องกับค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรม แต่ในปั จจุบนั
ประเด็นดังกล่าวได้ มีการเปลีย่ นแปลง โดยเป็ นไปในลักษณะของการเปิ ดเผยมากขึ ้น มีลกั ษณะเป็ นสังคม
สมัยใหม่ แต่ยงั คงมีบางกลุม่ ที่มีความเห็นต่อประเด็นการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นในด้ านด้ านลบ เป็ นความแปลก
แยก สร้ างปั ญหา และตีตราวัยรุ่ นที่มีประวัติและพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว ดังนัน้ ย่อมกล่าวได้ วา่ ใน
สังคมไทยประกอบด้ วยมุมมองที่แตกต่างกันในสองลักษณะดังกล่าว ถ้ าจะทาความเข้ าใจปรากฎการณ์
แม่วยั รุ่น จึงควรทาความเข้ าใจในวิธีคิดที่รอบด้ านเหล่านี ้ เพื่อนาไปสูแ่ นวทางในการแก้ ไขปั ญหาอย่างรอบ
ด้ านและเหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทย
ในด้ านของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท นามาอธิ บายปรากฎการณ์ ทางสังคมของแม่วยั รุ่ น ได้ ว่า
บทบาทที่สงั คมกาหนดให้ วยั รุ่น คือ การเป็ นลูกที่ดี เชื่อฟั งคาสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยน
ต้ องรับผิดชอบการเรี ยน ช่วยเหลืองานส่วนรวมและเชื่อฟั งครู ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทังสารเสพติ
้
ด ความ
รุ นแรง และเรื่ องเพศ ฯลฯ ขณะที่แม่วยั รุ่ นไม่ได้ ยินดียอมรับบทบาทการเป็ นลูก หรื อเป็ นนักเรี ยนตามที่
สังคมกาหนดให้ จึงเลือกที่จะแสดงบทบาทที่กระทาจริ ง ได้ แก่ การเป็ นแม่ เป็ นการเปลี่ยนบทบาทจากการ
เป็ นวัยรุ่ นที่สดใส มีหน้ าที่เรี ยนหนังสือ มาสวมบทบาทเป็ นแม่ ซึ่งเป็ นบทบาทของผู้ใหญ่ ทาให้ ได้ รับ
ผลกระทบจากความสามารถในการดูแลตนเองระหว่างตังครรภ์
้
ร่างกายยังไม่เติบโตเต็มที่ และยังไม่พร้ อม
ที่จะตังครรภ์
้
อย่างปลอดภัย รวมทังการเลี
้
้ยงดูลกู ให้ มีคณ
ุ ภาพ ทาให้ สงั คมประทับมลทิน (Stigmatized)
วัยรุ่นตังครรภ์
้
วา่ เป็ นเด็กใจแตก ทาแท้ งก็วา่ เป็ นแม่ใจยักษ์ นับเป็ นการก้ าวกระโดดของชีวิตจากวัยเด็กเป็ น
วัยผู้ใหญ่ แม้ วา่ วัยรุ่นบางส่วนจะมีความพร้ อม แต่ในกรณีสว่ นใหญ่เกิดในลักษณะที่ไม่มีความพร้ อม ส่วน
แนวคิดความมัน่ คงเชิงภววิทยา สามารถนามาอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมของแม่วยั รุ่น ได้ วา่ แม่วยั รุ่น
ด ารงชี วิ ต อยู่ใ นสภาวะสังคมสมัย ใหม่ ต้ อ งเผชิ ญ กับ การเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้ านเศรษฐกิ จ สัง คม และ
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ ว จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างบทบาทที่สงั คมกาหนดคือการเป็ นลูก เป็ นนักเรี ยน
กับบทบาทที่กระทาจริ ง คือ การเป็ นแม่ ทาให้ มีความยากลาบากในการทาหน้ าที่ในชีวิตประจาวัน เกิด
ความไม่มนั่ คงในการดาเนินชีวิต จึงคานึงถึงความความมัน่ คง ภายใต้ ความเป็ นจริ งของสังคม โดยการ
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เชื่ อ มั่น ในพลัง อ านาจของตัว เอง การปรั บ วิ ธี คิ ด ขณะเผชิ ญ กับ ความยากล าบาก การเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะทาให้ แม่วยั รุ่นสามารถทางานและดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้
ดังทราบกันดีวา่ เส้ นทางชีวิตของแม่วยั รุ่ น เริ่ มจากวัยเด็กและกระโดดก้ าวข้ ามเป็ นวัยผู้ใหญ่ ทาให้
ไม่สามารถแสดงบทบาทตามที่สงั คมคาดหวังได้ เนื่องจากสังคมคาดหวังให้ การเป็ นแม่เป็ นบทบาทของ
ผู้ใหญ่ ทาให้ แม่วยั รุ่ นมีความยากลาบากในการทาหน้ าที่ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะ “โอกาส” ของแม่
วัยรุ่ นที่จะได้ รับจากครอบครัวและสังคมต้ องสูญเสียไป อันส่งผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิต คุณภาพชีวิต
สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ แม้ ว่าแต่ละรุ่ นอายุจะมีมมุ มองเรื่ องเพศที่แตกต่างกัน แต่ทงหมดเห็
ั้
นว่าการ
ตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นเป็ นปั ญหาสาคัญของสังคมไทย และส่งผลกระทบต่อครอบครัว ในอดีตอาจเป็ นเรื่ องปกติ
ของสัง คมไทย เนื่ อ งจากยังมีค วามเป็ น สังคมเกษตรอยู่สูง และคนส่ว นใหญ่ ไม่ได้ มีช่ วงเวลาสาหรั บ
การศึกษาตามระบบโดยใช้ ระยะเวลานานเท่าปั จจุบนั และจาเป็ นต้ องทางานประกอบอาชีพตังแต่
้ อายุไม่
มากนัก ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบคนที่อายุไม่ถึง 20 ปี ในสมัยก่อนกับสมัยปั จจุบนั จึงพบว่ามีความแตกต่างกันสูง
ทังในด้
้ านของความรับผิดชอบ การคานึงถึงครอบครัว และการตระหนักในความพร้ อมของการเป็ นแม่ แต่
หากวิเคราะห์ในบริ บทของสังคมปั จจุบนั คนที่อายุไม่ถึง 20 ปี ในปั จจุบนั ยังถือว่าเป็ นเด็ก ซึ่งจาเป็ นต้ อง
อาศัยและพึง่ พาทรัพยากรต่างๆ จากครอบครัว ดังนัน้ การมีเพศสัมพันธ์ หรื อการมีลกู จึงนับว่าเป็ นสิง่ ที่ขดั
กับบริ บทของสังคมในยุคปั จจุบัน และเมื่อคนในกลุ่มดังกล่าวเกิ ดการตัง้ ครรภ์ และเปลี่ยนสภาพจาก
เด็กหญิงเป็ นแม่ จึงถูกมองจากสังคมว่าเป็ นความผิดพลาดในชีวติ กลายเป็ นปั ญหาของครอบครัว และถูก
ตีตราว่าเป็ นปั ญหาของสังคมไทย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แม่วยั รุ่ นยุคปั จจุบนั คานึงถึงโอกาส หรื อความอยู่รอดในการดารงชีวิตมากขึ ้น ทังเรื
้ ่ องการกลับ
เข้ าสูก่ ารศึกษา การทางาน และการเลี ้ยงดูบตุ ร จึงต้ องการความช่วยเหลือ และจาเป็ นต้ องพึง่ พาครอบครัว
ของทังฝ่
้ ายชายและฝ่ ายหญิง ในด้ านการให้ ความช่วยเหลือในการเลี ้ยงดูบตุ ร ด้ านการเงิน ความรู้ ความเชื่อ
แนวคิด และแนวปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเลี ้ยงดูบุตร ขณะที่การดึงพ่อวัยรุ่ นให้ มีส่วนรับรู้ และ
แก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน ทัง้ ในเรื่ องบทบาทของการเป็ นพ่อ และการเป็ นสามีที่ดี ย่อมช่วยให้ ความขัดแย้ ง
ภายในครอบครัวทังฝ่
้ ายชายและหญิงลดลง และเพิ่มโอกาสในการกลับเข้ าไปสูก่ ารเรี ยนในโรงเรี ยนของทัง้
พ่อและแม่วยั รุ่นได้ อีกครัง้ เพราะได้ รับการสนับสนุนจากทังสองครอบครั
้
วในด้ านต่างๆ
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