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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาประสบการณชีวิตของมารดาวัยรุนที่ต้ังครรภโดยไมไดวางแผน ใชวิธีเชิง

ปรากฏการณวิทยาเปนแนวทางในการศึกษา กลุมตัวอยางคือผูหญิงที่ต้ังครรภโดยไมไดวางแผนและตองรับบทบาท

มารดา จํานวน 5 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการของโคไลซี ผลการศึกษา 

พบวาประสบการณชีวิตของมารดาวัยรุนที่ตั้งครรภโดยไมไดวางแผนประกอบดวยเนื้อหาหลักจํานวน 8 ประเด็น 

ไดแก 1) เม่ือมีอาการที่บงชี้วาตั้งครรภ ไดพยายามยุติการตั้งครรภน้ันแตไมสําเร็จ เกิดความกลัววาลูกจะเปนอันตราย 

2) ทองแลวเควงควาง ลําบากมาก 3) ครอบครัวและญาติพ่ีนองมีท้ังที่สนับสนุนและที่ขัดขวางชีวิตคู 4) พัฒนาและ

เรียนรูสูการเปนแม 5) ภาระความเปนแม ยากลําบาก ตองเปนผูนํา เปนผูใหญ แตยังไมพรอม 6) ลูกคือความสุข เปน

พลังใหอดทน 7) สูญเสียโอกาสและอนาคตที่คาดหวัง และ 8) หวังสรางอนาคตใหสดใส แตชีวิตคูคลอนแคลน เกิด

ความไมม่ันใจ ปจจัยสําคัญที่ทําใหมารดาวัยรุนสามารถรับบทบาทมารดา มีการสรางสัมพันธภาพกับบุตรอยาง

ตอเนื่อง คือความรักลูกซึ่งเปนแรงผลักดันที่สําคัญของความสําเร็จ รวมทั้งไดรับปจจัยสนับสนุนที่ไดรับจากสามีและ

ครอบครัว 

คําสําคัญ : การตั้งครรภโดยไมไดวางแผน  ความเปนแม  มารดาวัยรุน   

 

ABSTRACT 
This research studied experiences of unplanned teenage mothers by using a phenomenological 

method as a study concept. The samples were 5 teenagers who became mothers through unexpected 

pregnancies. An in-depth interview was utilized as a research tool. The Colaizzi' s method was selected 

for data analysis. The results found that there were 8 themes in this subject. They were 1) after pregnancy 

was indicated, abortion had been attempted but did not succeed, fear of disabled baby occurred, 2) feel 

lonely during pregnancy, troublesome, 3) received encouragement/discouragement from families, 4) 

develop and learn of motherhood, 5) not ready to act as leading, mature grownups, difficult 
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responsibilities as mothers, 6) be happy with the child, get patience power, 7) lost opportunities and 

expectations of a good future, and 8) still hope for bright future but married lives were unstable. The main 

factor which enables teenagers successfully bear motherhood responsibilities was love towards their 

children and support from their husbands and families. 

Key Words : teenage mother, motherhood, unplanned pregnancy  
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คํานาํ 

 วัยรุนเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญ วัยรุนเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมอยางมาก ในสองทศวรรษที่ผานมา เสนทางชีวิตของวัยรุนไทยได

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและรุนแรงทั้งทางดานการดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน การเผชิญหนากับการแขงขันในสังคม

และเศรษฐกิจ  การถูกหลอหลอมจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไปตามวิถีโลก การเอา

อยางกันเพื่อใหทันกับยุคสมัยของความเจริญกาวหนาทางวัตถุ รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร แตท่ีสําคัญคือ

การหางไกลตอศาสนาและการละทิ้งศีลธรรมจรรยา  ตลอดจนการยอมรับและไมตระหนักตอผลที่เกิดในเรื่อง

พฤติกรรมทางเพศ ยังผลทําใหวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรโดยขาดการปองกันที่ถูกตองสงผลใหเกิดการ

ต้ังครรภท่ีไมไดตั้งใจหรือวางแผนมากอน (Unplanned Pregnancy) ซึ่งเปนปญหาสังคมที่มีแนวโนมสูงขึ้นโดย

สังคมไทยมีมารดาวัยรุนที่อายุนอยลงจนกลายเปนมารดาวัยเด็ก (Phupong, 2005) สตรีวัยรุนเหลานี้ตองเผชิญกับ

ความยากลําบากจากพัฒนกิจตามวัยและพัฒนกิจของการตั้งครรภและการเปนมารดาไปพรอม ๆ กัน 

 นอกจากนี้ การที่กลุมสตรีวัยรุนตั้งครรภโดยไมไดวางแผนมากอนซึ่งถือวาเปนการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคซึ่ง

ตองเผชิญกับความเครียดที่รุนแรงมากกวาปกติเพราะการตั้งครรภน้ีถูกประเมินวาเปนสิ่งที่ฝาฝนบรรทัดฐานของ

สังคม สงผลคุกคามตอสถานภาพและบทบาททางสังคมของตน เชน ตองออกจากโรงเรียน ออกจากงาน เปนตน 

สถานการณการตั้งครรภเปนส่ิงที่ตองปกปด ทําใหสตรีวัยรุนที่ต้ังครรภไมสามารถใชแหลงประโยชนท่ีตนมีไดอยาง

เต็มท่ี และตองตัดสินใจวาควรจะตั้งครรภตอไปหรือไม ซึ่งตองเผชิญกับการคุกคามหรือความสูญเสียใดบาง หรือหาก

ตองการยุติการตั้งครรภ สตรีวัยรุนกลุมน้ีตองเผชิญกับความรูสึกดานศีลธรรม ความยุงยากในการแสวงหาสถานที่

บริการทําแทง ความกลัวการเจ็บปวด และอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทําแทง (Cunningham et al., 2005) 

 การปรับเปลี่ยนเพื่อรับบทบาทของมารดาในกลุมสตรีวัยรุนจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการ  Rogan et 

al. (1997) ไดศึกษาองคประกอบสําคัญ (Core Category) ในเรื่องการปรับเปล่ียนเพื่อรับบทบาทของมารดา ซึ่งไดแก 

การตระหนักถึงบทบาทใหม (Realized) ความพรอม (Readiness) การระบายความรูสึก (Drained) ความรูสึกโดด

เดี่ยว (Aloneness) ความรูสึกสูญเสีย (Loss) และการกระทําบทบาทมารดา (Working it out) ซึ่งผลการศึกษา

สามารถทําใหเขาใจถึงปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะความทุกขทรมานและปญหาของผูเปนมารดาครรภแรกและ

ถาสตรีเหลานั้นเปนวัยรุนที่ตั้งครรภแรกโดยไมไดวางแผน ความตองการการสนับสนุนประดับประคองยอมมีมากกวา

สตรีในกลุมอายุอื่น 
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 คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสบการณชีวิตของมารดาวัยรุนที่ต้ังครรภโดยไมไดวางแผนเพื่อลด

ปญหาที่เกิดขึ้นและสงเสริมใหมารดาวัยรุนสามารดํารงบทบาทมารดาไดเหมาะสมตอไป ซึ่งนับวาเปนการพัฒนา

คุณภาพมนุษยอันสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศที่เนนคนเปนศูนยกลางเพ่ือบรรลุถึงสุขภาพที่พึงประสงคของ

คนไทยตอไป 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาและหาคําอธิบายประสบการณชีวิตของมารดาวัยรุนที่ ต้ังครรภโดยไมไดวางแผน จังหวัด

อุบลราชธานี 

 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาประสบการณชีวิต (Lived Experience) โดยใชปรากฏการณวิทยาในฐานะ

การวิจัย (Phenomenology as Research) การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาชวยใหเกิดความเขาใจในการให

ความหมายของแตละบุคคล (Subjective Meaning) เกี่ยวกับประสบการณชีวิต โดยเนนที่กระบวนการของความ

เขาใจในพฤติกรรมและประสบการณของบุคคลดวยการมองปรากฏการณท่ีศึกษาในมุมมอง ความหมายและ

โครงสรางของสิ่งนั้น ๆ เอง ดังนั้น เปาหมายของการศึกษาดวยปรากฏการณวิทยา คือการทําความเขาใจ และให

คําอธิบายตอโครงสรางที่เปนระบบระเบียบทั้งหมดของประสบการณชีวิต ทําใหปรากฏการณเหลานั้นแสดงตัวของมัน

เอง โดยปราศจากการชี้นําของการวิจัยเชิงประมาณ (Holloway and Wheeley, 1996) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) รวมกับการเฝาสังเกต

พฤติกรรม และบันทึกขอมูลวันตอวัน 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกสตรีท่ีมีอายุตํ่ากวา 19 ปซึ่งตั้งครรภโดยไมไดวางแผน รับบทบาท

การเปนมารดา และยินดีเขารวมการศึกษา 

 คณะผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางทั้งวิธีติดตอกับผูท่ีรูจักคุนเคย (Gatekeepers) กับมารดาวัยรุนผูมี

คุณสมบัติตามที่กําหนดดวยการแจงวัตถุประสงคและวิธีการเก็บขอมูล เพ่ือขอความรวมมือในการนําคณะผูวิจัยไป

พบและทําความรูจักกับกลุมเปาหมาย และ วิธีการสุมตัวอยางแบบสโนวบอล (Snow Ball Sampling) (ศุลีมาน วงศ

สุภาพ, 2537)  ในการพบกลุมเปาหมายในครั้งแรกของแตละราย คณะผูวิจัยไดแนะนําตัวเองพรอมท้ังอธิบายถึง

วัตถุประสงคของการศึกษา และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน อายุ 15 ป 16 ป                  

17 ป จํานวนอยางละ 1 คน และ อายุ 18 ป จํานวน 2 คน บุตรของกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 1-3 ป 
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยยึดจริยธรรมของการวิจัยอยางเครงครัด ทําการสัมภาษณภายใตการยินยอมจาก

กลุมตัวอยาง สําหรับกลุมตัวอยางที่อายุตํ่ากวา 18 ป คณะผูวิจัยตองไดรับหนังสือยินยอมจากผูปกครองอนุญาตใหผู
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ท่ีอยูใตปกครองเขารวมวิจัย  กลุมตัวอยางทุกคนรับทราบวัตถุประสงคของการวิจัยจากคณะผูวิจัย และรับทราบวา

กลุมตัวอยางมีสิทธิในการที่จะถอนตัวจากการวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมตองใหเหตุผลใด ๆ  ขอมูลท่ีไดจากกลุม

ตัวอยางถูกปกปดเปนความลับและทําลายเมื่อเสร็จส้ินการศึกษา กลุมตัวอยางไมไดรับผลกระทบใด ๆ  พรอมเปด

โอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจ  การเสนอผลการศึกษาจะไมมีการระบุ ชื่อ นามสกุล ท่ีอยูของกลุม

ตัวอยางและจะเสนอประสบการณชีวิตที่ไดในภาพรวมเทานั้น 

วิธีการ 
 คณะผูวิจัยสรางสัมพันธภาพกับกลุมตัวอยาง เพ่ือสรางความคุนเคยและความไววางใจกอน พรอมถาม

ความสมัครใจซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เม่ือมารดาวัยรุนตกลงใจเขารวมการศึกษา จึงเริ่มสัมภาษณเจาะลึกตามแนวทางการ

สัมภาษณท่ีสรางขึ้น โดยใชเวลาสัมภาษณและบันทึกเสียงการสนทนาประมาณ 1-2 ชั่วโมงตอครั้ง โดยคณะผูวิจัยได

ทําการบันทึกความรูสึกของคณะผูวิจัย และสิ่งที่สังเกตพบทั้งในระยะเวลากอน ระหวาง และหลังการสัมภาษณ 

คณะผูวิจัยจะนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณครั้งตอไป จนกระทั่งขอมูลอิ่มตัว 

 คณะผูวิจัยถอดเทปการสัมภาษณเพ่ือสรุปประเด็นที่ยังไมมีความชัดเจน พิจารณาวางแผนแกไขขอบกพรอง 

เพ่ือนํามาปรับปรุงการสัมภาษณครั้งตอไป 
แนวคําถามหลักที่ใชในการสัมภาษณ 
 1. ทานรูสึกอยางไรเมื่อทราบวาตนตั้งครรภ 

 2. การตั้งครรภ และการเปนแมทําใหชีวิตของทานเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลของโคไลซี (Colaizzi, 1978) จํานวน 7 ขั้นตอน 1) อานขอความ

ท้ังหมด (Read thoroughly) 2) ดึง (extracting) คํา/ประโยคสําคัญออกจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 3) สราง

ความหมาย (Formulate meaning) ใหแกคํา/ประโยคสําคัญ 4) จัดกลุม (Cluster of Themes) ใหแกคํา/ประโยค

สําคัญ 5) วิเคราะหผลและสรางปรากฎการณท่ีศึกษา (Exhaustive Descriptive) 6) ลดรูป (Reduce) ใหเปน

โครงสรางที่สําคัญของปรากฏการณท่ีศึกษา (Essential Structure) และ 7) สัมภาษณเพ่ิมเติมและตรวจความเที่ยง 

(Additional Interview and Validity Check) 

 นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไมละเลยในการหาความตรงและความเที่ยงของการวิจัย (Credibility, Auditability, 

and Fittingness)   กลาวคือ Credibility เปรียบไดกับ ความตรงภายใน (Internal Validity) ของการวิจัยเชิงปริมาณ 

คือผลการศึกษาที่สอดคลองกับปรากฏการณท่ีเปนจริง (Guba & Lincoln, 1988) คณะผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหไป

อภิปรายกับกลุมนักวิจัยอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชธานีเปนระยะ ๆ และคณะผูวิจัยนําขอเสนอแนะจากกลุมนักวิจัย

เหลานั้นมาปรับปรุงผลการวิเคราะหใหเที่ยงตรงยิ่งขึ้นพรอมท้ังนําผลการวิเคราะหท่ีปรับปรุงแลวใหมารดาวัยรุนกลุม

ตัวอยางอานเพ่ือขอความคิดเห็นวาผลการวิเคราะหน้ันตรงกับประสบการณที่เกิดขึ้นหรือไม สําหรับ Auditability ซึ่ง

เปรียบไดกับความเที่ยง (Reliability ) ในการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผูวิจัยไดตรวสอบตามวิธีการของ Hycner (1988 , 

อางถึงใน Streubert, 1994) โดยแสดงขอมูลท้ังหมดที่ไดจากการสัมภาษณเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห เพ่ือแสดง

ความชัดเจนในวิธีการวิเคราะหขอมูล อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยมิไดนําผลการศึกษาไปตรวจสอบกับมารดาวัยรุนกลุม
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อื่น ๆ  วามีประสบการณท่ีใกลเคียงกันหรือไมตามหลักของ Fittingness ซึ่งคือความเที่ยงตรงภายนอก (External 

Validity)  

 
ผลการศึกษาและอภปิราย 

ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ประสบการณชีวิตมารดาวัยรุนที่ต้ังครรภโดยไมไดวางแผนประกอบดวย

เนื้อหาหลัก (Themes) ท้ังสิ้น 8 ประเด็น ไดแก 

  1. เมื่อมีอาการท่ีบงช้ีวาต้ังครรภ ไดพยายามยุติการตั้งครรภน้ันแตไมสําเร็จ เกิดความกลัว
วาลูกจะเปนอันตราย: กลุมตัวอยางคนหนึ่งเลาวา "มีอาการเวียนศีรษะ ของที่เคยชอบก็รูสึกเหม็น ของที่ไมชอบก็

เหม็นเหมือนกัน อารมณเปล่ียนแปลงตลอดเวลา.....ตองทองแนนอนเพราะหนูไมเคยเปนแบบนี้ กินยาสตรีเบลโลไป 

3 ขวด.....เขาบอกวาชวยขับเลือด เลือดออกนะแตลูกไมออก" กลุมตัวอยางอีกรายหนึ่งเลาวา "ไมไดต้ังใจจะใหทอง 

ฐานะเรายังไมพรอม แฟนก็ยังไมพรอม ทองได 2-3 เดือนแลวยังกินยาสตรีเพ็ญภาคอยู จนถึง 5-6 เดือนโนน จึงหยุด

กิน ตอนคลอด กลัวลูกไมสมบูรณมาก ถามหมอวาครบไหม" 

 2. ทองแลวเควงควาง ลําบากมาก: การตั้งครรภโดยไมไดวางแผน ทําใหตองปดบังการตั้งครรภ ไมกลา

เผชิญหนากับครอบครัว ญาติพ่ีนอง รวมถึงนายจาง ทําใหไมไดรับความชวยเหลือในเวลาที่ตองการมากที่สุด จึงเกิด

ความรูสึกที่เควงควาง กดดัน และ สับสน กลุมตัวอยางรายหนึ่งเลาวา"พอทองขึ้นมา คิดมาก กลัวไปหมด กลัวญาติรู 

ถาเราปรึกษาเขา คงมีทางออกที่ดีกวานี้ กลัวเขาตี มันเกินไปที่เราทําแบบนี้"  กลุมตัวอยางอีกรายหนึ่งเลาวา "พอรูวา

ทอง นอนรองไหอยูหลายวัน คิดถึงแตวาเราไมนาทําตัวเองแบบนี้เลย กลัวแฟนทิ้ง เราจะไปทางไหน เราก็ยังอายุนอย 

การศึกษาก็ไมมี" กลุมตัวอยางอีกรายหนึ่งเลาวา "ลําบากมาก แฟนไมอยู ตองไปทํางานที่จังหวัดอื่น หนูคนเดียว

เทานั้น ไปสมัครงานใสกางเกงไป เขาดูไมออกวาทอง พอไดทํางาน 2-3 ใสชุดคลุมทองพ่ีเขาก็ตกใจ รูสึกบาปมากที่

โกหกพ่ีเขา รองไหออนวอนขออยูทํางานตอ รับปากวาทําไหวเดินไหว ถายเอกสารไหว อยางไรหนูก็ตองไหว กินมามา

ทุกวัน เก็บตังไว กลัวลูกไมสมประกอบดวย" 

 3. ครอบครัวและญาติพี่นองมีท้ังท่ีสนับสนุนและที่ขัดขวางชีวิตคู: การตั้งครรภโดยไมไดวางแผนทําให

ท้ังฝายชายและฝายหญิงตองเริ่มตนชีวิตคูท้ัง ๆ ท่ียังไมไดทําความรูจัก คุนเคยกับญาติของอีกฝายหนึ่ง จึงขึ้นอยูกับ

มุมมองของญาติพ่ีนองซึ่งมีท้ังสวนที่สนับสนุนและสวนที่ขัดขวางการใชชีวิตคู กลุมตัวอยางรายหนึ่งเลาวา "ดีคะดี แม

แฟนชวยเหลือหนูมาก ไปไหนจะไปเปนเพื่อน พอคลอดแลวชวยดูแลลูก อาบน้ําใหลูกเพราะตอนแรก ๆ หนูไมกลา 

กลัวลูกหลุดมือ" แตสําหรับกลุมตัวอยางอีกรายหนึ่ง กลาววา "พอแมไมคอยชอบแฟน เพราะวาไมไดทําตามประเพณี 

เรียนหนังสือก็ไมจบ บอกใหเลิกกัน หนูก็ไมรูจะทําไงดี ลูกเราก็มีแลว" สวนกลุมตัวอยางอีกรายหนึ่งนั้นนับวารุนแรง

มาก คือ "แมเขาบอกกับแฟนหนูวา ถามึงเลือกผูหญิงคนนี้ ไมตองมาเรียกกูวาแม"  

 4. พัฒนาและเรียนรูสูการเปนแม: มารดาวัยรุนซึ่งแมวาจะมีอายุนอย ขาดประสบการณ แตไดพยายาม

และตั้งใจเปนแมท่ีดี กลาวคือ เม่ืออายุครรภมากขึ้น มารดาวัยรุนเริ่มรูสึกตองการปกปองลูกในครรภ และเมื่อคลอด

แลว มารดาวัยรุนพยายามเรียนรูวิธีการดูแลลูก สนใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก มีความรูสึกผูกผันเม่ือ
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ตองแยกจากลูก รูสึกเจ็บปวดเมื่อกลายเปนคนแปลกหนาสําหรับลูก กลุมตัวอยางหลายรายเลาวา "ตอนทองแก ทอง

เริ่มใหญ ทําอะไรตองระมัดระวัง" "เริ่มหัดอาบน้ําใหลูก ดูจากที่แมแฟนทํา เราเปนเด็กเขาก็รู" "ดูจากคูมือท่ีทาง

โรงพยาบาลแจกมา ลูก 6 เดือนแลว ควรทําอะไรไดบาง ลูกเราทําไดไหม" "ตอนตองกลับมาทํางาน คิดถึงลูกมาก 

คอยมองแตของเด็ก เก็บเงินซื้อใหลูก" "กลับไปหาลูก ลูกไมรูจัก ไมใหอุม หนูก็รองไห" 

 5. ภาระความเปนแม ยากลําบาก ตองเปนผูนํา เปนผูใหญ แตยังไมพรอม: วัยรุนมีอายุนอย และ 

ขาดประสบการณ เม่ือตองเผชิญกับความเปนแมท่ีตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับลูก ทําใหตองเปนผูใหญ เปนผูนําที่มี

ความคิดและอดทน เสียสละ กลุมตัวอยางหลายราย เลาวา "รูสึกตัวเองเปนผูใหญขึ้น กลัวอนาคตลูกของเราจะไมดี" 

"การมีลูก มีครอบครัว ทําใหเราเปนผูใหญข้ึน ตองมีความคิด และ อดทนเพื่อลูก" 

 6. ลูกคือความสุข เปนพลังใหอดทน: คําวา "แม" จากปากลูก แทงใจแมท่ีสุด ปลุกพลังความรักของแม 

ลูกเปนพลังใหแมอดทน ไมทอถอยในการประกอบอาชีพ กลุมตัวอยางหลายราย เลาวา "ตอนเขาเลนอยู แลวเรียกแม 

อุยแทงใจจุดเลย" "ทําไดทุกอยางเพื่อเขา แตกอนขี้เกียจ ก็ไมไปทํางาน เดี๋ยวนี้อยากทํางานพิเศษเพื่อใหไดเงิน

เพ่ิมขึ้น" "ความสุขคืออยูกับลูก แฟนยังใหความสุขไดไมเทากับลูก" 

 7. สูญเสียโอกาสและอนาคตที่คาดหวัง: การมีลูก ทําใหสตรีวัยรุนสูญเสียโอกาสในการศึกษาเลาเรียน 

ยังผลใหทางเลือกในการประกอบอาชีพมีจํากัดในขณะที่ตองหารายไดใหมากขึ้น ขาดความเปนอิสระในชีวิต กลุม

ตัวอยางรายหนึ่งกลาววา "ไมคิดวาจะมีลูก เราวางทิศทางวานาจะจบ ปวส. 2 ก็เปนไปไมได" กลุมตัวอยางอีกราย

หนึ่งกลาววา "ชีวิตนาจะดีกวานี้ มีการศึกษาดี ไดทํางานดี ๆ ไมตองมาทํางานเขากะอยางนี้" กลุมตัวอยางอีกราย

หนึ่งกลาววา "เดี๋ยวนี้เพ่ือนมาชวนก็ไปไหนไมไดเลย เราไมรูเลยวาชีวิตขางนอกเปนอยางไร คือเราไมไดอยูคนเดียว

แลว มีครอบครัว" 

 8. หวังสรางอนาคตใหสดใส แตชีวิตคูคลอนแคลน เกิดความไมมั่นใจ: เปนชีวิตคูท่ีเริ่มตนอยาง

กระทันหัน เพราะเปนการคบหากันในระยะแรกเผื่อเลือก ไมไดคิดจะสรางครอบครัวจริงจัง แตเม่ือเวลาลวงเลยมา จึง

พยายามสรางอนาคตใหดีข้ึน แตยังรูสึกไมม่ันใจตอความมั่นคงของชีวิตครอบครัว จึงไมตองการมีขอผูกมัดทาง

กฎหมาย กลุมตัวอยางรายหนึ่งเลาถึงจุดเริ่มตนของสัมพันธภาพกับสามีวา "ชวงแรกเปนวัยสนุกสนาน" และได

กลาวถึงการสรางอนาคตวา "อยากเรียนหนังสืออีก กะวาจะไปเรียน กศน. ใหจบ ม. 6 แลวมาตอ ปวส." สวนชีวิต

ครอบครัว เธอเลาวา "จะไมจดทะเบียนสมรสกับแฟนโดยเด็ดขาด มีปญหากันแลวเลิกลําบาก ขอลูกไวคนเดียว" 
อภิปราย 
 จากการศึกษาประสบการณชีวิตของมารดาวัยรุนที่ต้ังครรภโดยไมไดวางแผน จํานวน 5 ราย ทําใหเขาใจถึง

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในมารดาวัยรุนที่ต้ังครรภโดยไมไดวางแผนมากอนและพยายามยุติการต้ังครรภดวยตนเองแต

ไมประสบผลสําเร็จ จึงยอมตั้งครรภตอไป และพัฒนาสูการเปนมารดาในที่สุด ซึ่งมารดาวัยรุนพยายามที่จะเปน

มารดาที่ดี ท้ัง ๆ ท่ีดอยประสบการณ และตองตอสูกับความขัดแยงระหวางความเปนวัยรุนกับความเปนมารดา เพราะ

การมีบุตรทําใหมารดาวัยรุนตองชะงักการศึกษา ดอยโอกาสในการเลือกอาชีพ และสัมพันธภาพระหวางเพื่อนและ

เพศตรงขามเปลี่ยนไป สงผลใหการจินตนาการเกี่ยวกับตนเองบิดเบือนไป เกิดความเสียใจผิดหวังที่ไมสามารถดําเนิน

ชีวิตในอนาคตอยางที่ตนเองนึกฝนได (Old, 1984) และอาจมองวาบุตรเปนผูบุกรุกชีวิตของตน (Jarrett, 1982) และ
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อยูในสภาพกลืนไมเขาคายไมออกที่ตองสรางสัมพันธภาพกับบุตรซึ่งตนเห็นวาเปนผูท่ีทําใหตนตกอยูสภาพเชนนี้ 

(Pillitteri, 1981) แตถามารดาวัยรุนสามารถสรางสัมพันธภาพรวมกับการยอมรับบุตร จะทําใหมารดาวัยรุนเห็นถึง

บทบาทของตนในฐานะมารดา เกิดความผูกพันแนบแนนกับบุตร 

 ผลการศึกษา ทําใหเห็นขอสรุปของมารดาวัยรุนกลุมน้ีวา มารดาวัยรุนกลุมน้ีประสบความสําเร็จในการเปน

มารดา เพราะใหความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตวาเปนการกระทําของตนเองซึ่งไมเกี่ยวของกับบุตรและมองวาบุตร

เปนผูบริสุทธ์ิ กลุมตัวอยางรายหนึ่งกลาววา "เราทําใหเขาเกิดมา ตองเลี้ยงเขาใหได เปนความผิดพลาดของเราเอง" 

 นอกจากนี้ ปจจัยที่สงเสริมใหวัยรุนเหลานี้ตกลงใจที่จะตั้งครรภตอไป นอกเหนือจากภาวะจํายอมเพราะยุติ

การตั้งครรภไมสําเร็จ คือ สามี และการสนับสนุนของครอบครัว ญาติพ่ีนอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนี 

สีหโสภณ (2533) ท่ีพบวาการรับรูเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีของมารดาวัยรุนมีความสัมพันธกับความ

ตองการมีบุตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การสนับสนุนจากครอบครัว เปนการสนับสนุนดานอารมณ การแบงเบา

ภาระงานตาง ๆ ในการเลี้ยงดูบุตร การฝกสอนทักษะและการใหคําแนะนํา และการชวยเหลือดานส่ิงของเงินทอง ทํา

ใหมารดาวัยรุนกลุมน้ีมีโอกาสการพัฒนาความเปนมารดาไดสําเร็จซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุดมวรรณ ภาระเวช 

(2535) ที่กลาววาปจจัยสําคัญที่ชวยในการสนับสนุนมารดาวัยรุน คือ ครอบครัวและญาติพ่ีนอง 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ทําใหเห็นภาพรวมของประสบการณชีวิตของมารดาวัยรุนที่ต้ังครรภโดยไมไดวางแผนที่

สามารถพัฒนาสูการเปนมารดา ปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ การที่มารดาวัยรุนมีการสรางสัมพันธภาพกับบุตรอยาง

ตอเนื่อง ความรักลูกเปนแรงผลักใหสตรีวัยรุนถึงซึ่งวุฒิภาวการณเปนมารดา ซึ่งอาจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือให

เขาใจที่มาของการใหความหมายซึ่งอยู ในบริบทของสังคม  วัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะในเชิงแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนาซึ่งเปนรากฐานในการดํารงชีวิตของสังคมไทย 
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