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Abstract
The objectives in this research are to study and search for welfare provision guideline of teenage
mothers. This study used the qualitative methodology by in-depth interview. The participant in research
consists of two social workers' Sahathai Foundation. The finding of this study revealed that welfare provision
for teenage mothers of Sahathai Foundation base on philosophy that “mankind have obligation to must give
the best thing for child” . However, the child does not refer to children who are only born from teenage
mothers but refers to teenage mothers. In addition to welfare value to help solving problem and respond
teenage mothers requirement. Welfare is value that reflecting on social welfare officer or social worker. The
key of welfare provision guideline is the breakdown of prejudices and teenage mothers stigma because
stigma make the narrow welfare. Welfare provision has 3 guidelines
1) Welfare must be reduced
commodification that emphasized on value welfare but have not cost.
2) Welfare provision must be
matched with the context of teenage mothers in modern society and postmodern society. 3) Welfare must be
provided by organization and welfare provision persons that have experience working with teenage mothers.
All three guidelines will lead to various models of welfare, including universal model and alternative model for
teenage mothers who encounter particular problems and specific needs. Teenage mothers should be
empowered in order to practicably solve their own problems and return to live in well-being.

บทความย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่น การศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก ผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั คือ นักสังคมสงเคราะห์ สหทัยมูลนิธิ
2 ท่าน ผลจากการศึกษา พบว่า การจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นของสหทัยมูลนิธยิ ดึ หลักปรัชญา มนุ ษยชาติมพี นั ธะ
ต้องให้สงิ่ ที่ดที ่สี ุดแก่เด็ก ซึง่ เด็กในที่น้ีไม่ได้หมายถึงเด็กที่เกิดจากแม่วยั รุ่นเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงตัวแม่วยั รุ่นด้วย
คุณค่าของสวัสดิการจากนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของแม่วยั รุ่นแล้ว สวัสดิการยังเป็ นคุณ
ค่าทีส่ ะท้อนมาถึงตัวผูจ้ ดั สวัสดิการและนักสังคมสงเคราะห์ดว้ ย ส่วนแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นนัน้ หัวใจ
สาคัญ คือ ต้องสลายอคติ และการตีตราแม่วยั รุ่นให้ได้เสียก่อน เพราะการตีตราแม่วยั รุ่นจะส่งผลให้การจัดสวัสดิ การมี
ความคับแคบ สาหรับแนวทางหลักในการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นมี 3 แนวทาง คือ 1) สวัสดิการต้องลดความเป็ น
สินค้า เน้นสวัสดิการทีใ่ ห้ค่าแต่ไม่ให้ราคา 2) แนวทางการจัดสวัสดิการต้องสอดรับกับบริบทแม่วยั รุ่นในสังคมสมัยใหม่
และสังคมหลังความทันสมัย 3) สวัสดิการต้องถูกจัดโดยหน่ วยงานและผูจ้ ดั สวัสดิการต้องมีประสบการณ์ทางานกับ แม่
วัยรุ่น ทัง้ 3 แนวทางจะทาให้เกิดสวัสดิการทีห่ ลากหลายมีทงั ้ สวัสดิการแบบถ้วนหน้า และสวัสดิการทางเลือกสาหรับแม่
วัย รุ่น ที่มีสภาพปั ญ หาและความต้อ งการเฉพาะ สุด ท้า ยแม่ ว ัย รุ่น ต้อ งได้รบั การเสริม พลังอ านาจ เพื่อ ให้สามารถ
แก้ปัญหาของตนเองได้อย่างเป็ นจริง และสามารถกลับมาใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติสขุ
คาสาคัญ : แม่วยั รุ่น, สวัสดิการสังคม, การตีตรา, และการเสริมพลังอานาจ
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1. คานา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
“แม่วยั รุ่น ” คานี้สะท้อนมุมมองที่หลากหลายของคนสังคม หลายคนมองว่าการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นเป็ นเรื่อง
ธรรมดา ในยุคปั จจุบนั ในขณะทีอ่ กี หลายคนมองว่าการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมและไม่ควรเกิดขึน้ ไม่ว่า
มุมมองของแต่ละคนจะเป็ นอย่างไร สิง่ หนึ่งที่ต้องเข้าใจตรงกัน คือ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นเป็ นปั ญหาสังคม (Teenage
pregnancy as a social problem) (สถานการณ์การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นเป็ นปั ญหา แต่แม่วยั รุ่นไม่ใช่ตวั ปั ญหา) และการ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบมากกว่าวัยอื่น เนื่องจากยังไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ เมื่อตัง้ ครรภ์ วัยรุ่นจานวนไม่น้อยต้อง
ขาดโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาประเทศในระยะยาว ส่วน
โอกาสที่จะเกิดการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นนัน้ ง่ายกว่าวัยอื่น เพราะวัยรุ่น ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพัน ธ์อย่าง
ปลอดภัย วัยรุ่นบางคนรูแ้ ต่ขาดความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อ่นื ละเลยการคุมกาเนิด โดยอ้างมายาคติผดิ ๆ ส่วน
ครอบครัวและสังคมยังไม่สามารถให้ความรูเ้ รื่องเพศแก่วยั รุ่นได้อย่างเต็มที่ เพราะสังคมไทยมองว่าเรื่องเพศเป็ นเรื่อง
ของผูใ้ หญ่ และเป็ นเรื่องน่าอาย แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็ นเรื่องสาคัญ แต่กลับถูกปิ ดปั งซ่อนเร้น การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่
จึงเกิดจากการไม่คุมกาเนิด หรือคุมกาเนิดพลาด เป็ นการตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ได้วางแผน หรืออาจเรียกได้ว่าการตัง้ ครรภ์ไม่
พร้อม (วาทินีย์ วิชยั ยา, 2556 ; เบญจพร ปั ญญายง, 2553 และกรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2557)
สาหรับสถานการณ์แม่วยั รุ่นในปั จจุบนั แม้ว่าแต่ละหน่ วยงานจะนาเสนอข้อมูลทางสถิติ ทม่ี คี วามหลากหลาย
แต่ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นมีจานวนมาก และเป็ นการตัง้ ครรภ์ท่เี กิดในอายุ
น้อยลง ทัง้ นี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวมีขอ้ จากัด เพราะมาจากหลายหน่ วยงาน และอัตราการคลอดของวัยรุ่นไม่ได้
แสดงอัตราการตัง้ ครรภ์ของวัยรุ่นทัง้ หมด สถิตทิ น่ี าเสนอจึงอาจเป็ นเพียงภาพลวงตา วัยรุ่นบางคนอาจตัดสินใจยุตกิ าร
ตัง้ ครรภ์ หรือเลือกทีจ่ ะไม่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลก็เป็ นได้ เพราะฉะนัน้ การวัดอัตราการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งหมาย
รวมถึงการตัง้ ครรภ์ ท่ีส้นิ สุด ลงด้ว ยการคลอดมีชีพ (Live birth) การคลอดไร้ชีพ (Stillbirth) การท าแท้ง (Induced
abortion) และการแท้งเอง (Miscarriage) นัน้ ทาได้ยาก ข้อจากัดดังกล่าวท าให้องค์การสหประชาชาติและองค์การ
อนามัยโลกใช้อตั ราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (Adolescent birth rate) ในการติดตามสถานการณ์ การตัง้ ครรภ์ใน
วัยรุ่นแทนอัตราการตัง้ ครรภ์ และได้กาหนดให้อตั ราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็ นหนึ่งในตัวชีว้ ดั ของเป้ าหมายการ
พัฒ นาแห่ งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs 5b – Access to Reproductive Health Services)
และจากการศึก ษาสถานการณ์ แม่ วยั รุ่น ของประเทศไทยในรอบ 10 ปี ท่ี ผ่านมา พบว่า อัตราคลอดโดยแม่ วยั รุ่น มี
แนวโน้มสูงขึน้ จาก 49.3 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี หนึ่งพันคน ในปี พ.ศ. 2558 ขึน้ มาสูงถึง 53.8 ในปี พ.ศ.
2555 และลดลงเล็กน้อยเหลือ 51.2 ในปี พ.ศ. 2556 และ 47.9 ในปี พ.ศ. 2557 โดยถ้าคิดเป็ นจานวนแล้วจะพบว่า ใน
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีแม่วยั รุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี ถึงปี ละกว่า 120,000 คน ในจานวนนี้กว่า 3,000 คน เป็ นแม่วยั รุ่นทีม่ ี
อายุต่ากว่า 15 ปี ซึง่ เป็ นวัยทีย่ งั ไม่พร้อมในทุกด้าน นอกจากนี้ แม่วยั รุ่นอายุ 15 – 19 ปี ในแต่ละปี มจี านวนกว่าร้อยละ
10 หรือคิดเป็ นจานวนมากกว่า 10,000 คน ที่ เป็ น การคลอดซ้า หรือเป็ น การคลอดครัง้ ที่ 2 ขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า แม่วยั รุ่นบางส่วนอาจจะไม่ได้รบั การดูแลทีด่ พี อ หรือสวัสดิการทีจ่ ดั ให้ไม่ได้เน้นการป้ องกันจึงทาให้
เกิดปั ญหาท้องซ้า (United Nations. Official list of MDG indicators, 2008 และประกายดาว พรหมประพัฒน์, 2558)
จากข้อมูลข้างต้นได้กล่าวถึงอัตราการคลอดบุตรของแม่วยั รุ่นไปแล้ว แต่เมื่อวัยรุ่นตัง้ ครรภ์ทางออกไม่ใช่การ
ท้องต่อเสมอไป แม่วยั รุ่นส่วนใหญ่เผชิญกับความวิตกกังวล ความเครียด อยู่ในภาวะซึมเศร้า บางรายคิดฆ่าตัวตาย
ทัง้ นี้เนื่องจากการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นไม่อยู่บนบรรทัดฐานสังคม แม่วยั รุ่นจึงถูกตีตราทาให้รสู้ กึ อดสู อับอาย และด้อยค่า
จนต้องปกปิ ดการตัง้ ครรภ์ และนาไปสูก้ ารยุตปิ ั ญหาด้วยการทาแท้ง ข้อมูลจากการสารวจโรงพยาบาล 101 แห่ง ใน 13
จังหวัด เพื่อเฝ้ าระวังการแท้งในประเทศไทย ครัง้ ล่าสุดในปี 2554 พบว่า 1 ใน 3 ของผูป้ ่ วยทาแท้งส่วนใหญ่อยู่อายุ
15-19 ปี มากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 28 เป็ นการตัง้ ครรภ์โดยไม่ได้ตงั ้ ใจร้อยละ 71.5 และเป็ นการตัง้ ครรภ์โดยไม่ได้คุมกาเนิด
ถึงร้อยละ 53.1 ส่วนสาเหตุ ท่ตี ัดสิน ใจทาแท้งเพราะแรงบีบ ทางสังคม ครอบครัว สุขภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจ
สาหรับวิธกี ารทาแท้ง พบว่า เป็ นการตัดสินใจทาแท้งด้วยตนเอง ร้อยละ 20 และยอมทาแท้งกับผู้ท่ไี ม่ใช่บุคลากร
ทางการแพทย์หรือไม่ทราบว่าผูท้ าแท้งให้คอื ใคร ร้อยละ 20 ส่งผลให้การทาแท้งเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงร้อยละ 21.4
(รายงานการเฝ้ าระวังการแท้งในประเทศไทย เดือนกันยายนปี 2554) ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลวัยรุ่นทีท่ าแท้งและเข้า
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รับการรักษาที่โรงพยาบาลเท่านัน้ ส่วนวัยรุ่นที่ทาแท้งด้วยตนเอง หรือทาแท้งในสถานทาแท้งเถื่อนที่ไม่เข้ารับการ
บริการทางการแพทย์ยงั ไม่มขี อ้ มูลทีแ่ น่ชดั
ส่วนวัยรุ่นทีเ่ ลือกตัง้ ครรภ์ต่อ แต่ไม่มคี วามพร้อมในการเลีย้ งดูบุตร และไม่ได้รบั การช่วยเหลือจากครอบครัว
และสังคม ประกอบกับขาดข้อมูลในการตัดสินใจ และไม่ได้รบั สวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม อาจส่งผลให้แม่
วัยรุ่นตัดสินใจทอดทิง้ บุตร ข้อมูลจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท พบว่า สถานสงเคราะห์ได้รบั เด็กทีถ่ ูกทอดทิ้ง
เข้ามาเลีย้ ง เฉลีย่ แล้ว 44-45 คนต่อเดือน โดยร้อยละ 80 ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ในภาคกลาง อีกร้อยละ 20 รับตัวมาจากตารวจหรือกลุ่มที่พ่อแม่ท้งิ ไว้กบั คนรับจ้างและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ทัง้ นี้
จากการสืบค้น พบว่า เด็กทีถ่ ูกทอดทิง้ ในปั จจุบนั เกิดจากแม่ทเ่ี ป็ นวัยรุ่น วัยเรียนเป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่
ยังเรียนไม่จบ และกลุ่มวัยรุ่นทีต่ ดิ ยาเสพติด (ณิชชา บูรณสงห์, 2558)
จากสถานการณ์ทอ้ ง แท้ง ทิง้ รวมทัง้ การตัง้ ครรภ์ซ้า ซึง่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทาให้ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ต้องทบทวนการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นอีกครัง้ ซึง่ ทีผ่ ่านมาสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นส่วนใหญ่อยู่ในรูปสวัสดิการ
ถ้วนหน้า ซึง่ สวัสดิการทีส่ าคัญหลัก คือ สวัสดิการทางด้านการแพทย์ และด้านการศึกษา ส่วนสวัสดิการลักษณะเฉพาะ
สาหรับแม่วยั รุ่นยังมีไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเป็ นสวัสดิการที่รวมกลุ่ มอยู่กบั สวัสดิการครอบครัวและเด็ก ตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐาน ซึ่งเป็ นสวัสดิการที่หน่ วยงานจัดเพื่อกลุ่มเป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึ่งตามนโยบายเท่านัน้ ส่วนการ
เข้าถึงสวัสดิการและการบริการทีผ่ ่านมายังคงมีขอ้ จากัดจากความไม่รขู้ องตัวแม่วยั รุ่นเอง ประกอบกับสวัสดิการที่ไม่
เอื้อต่อการเข้าถึง ทัศนคติของผูใ้ ห้บริการยังมองแม่วยั รุ่นในเชิงตาหนิ ทาให้แม่วยั รุ่นไม่รสู้ กึ ไว้วางใจ รวมทัง้ การจัด
สวัสดิการ และการให้บริการยังขาดความต่อเนื่อง สิง่ เหล่านี้มคี วามสาคัญต่อการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่น ซึง่ หาก
ไม่ได้รบั การแก้ไข และไม่มแี นวทางการจัดสวัสดิการอย่างเป็ นจริง สถานการณ์แม่วยั รุ่นก็จะกลายปั ญหาสังคมทีย่ ดื เยือ้
ยาวนานและบานปลาย ส่งผลต่ อการพัฒนาประเทศในระยะยาว (กรมอนามัย, 2557 ; กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง และคณะ,
2557 ; ทิพาภรณ์ โพธิถวิ
์ ล และคณะ, 2554 และ สุธาทิพย์ สุทธิ, 2554)
ดังนัน้ ประเทศไทยควรค้นหาแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นอย่างเป็ นจริง ซึง่ แนวทางดังกล่าวควร
มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ทีผ่ ่านมาจะเห็นว่าภาครัฐพยายามระดมสมองและดึงการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นร่วมกัน แต่ทา้ ยทีส่ ุด แนวทางการจัดสวัสดิการส่วนใหญ่
ยังคงมาจากภาครัฐ และเอื้อให้หน่ วยงานของรัฐมากกว่าเอกชน อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่
วัยรุ่นขององค์กรเอกชนทีม่ คี วามหลากหลายมีความน่าสนใจและมีความสาคัญไม่แพ้แนวทางจากภาครัฐ
สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สนใจศึก ษาและค้นหาแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นผ่านมุมมอง
นักสังคมสงเคราะห์สหทัยมูลนิธิ ซึ่งมีประสบการณ์ ทงั ้ ทางด้านปฏิบตั ิ งาน และด้านการบริหาร ส่วนสหทัยมูลนิธเิ ป็ น
องค์กรสังคมสงเคราะห์เอกชน ทีก่ ่อตัง้ มายาวนานกว่า 40 ปี และมีการจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัวตามหลักวิชาการ
สังคมสงเคราะห์ โดยยึดหลักปรัชญามนุ ษยชาติมพี นั ธะต้องให้สงิ่ ทีด่ ที ส่ี ดุ แก่เด็ก ทีผ่ ่านมาสหทัยมูลนิธไิ ด้จดั สวัสดิการ
สาหรับผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมทุกวัย รวมทัง้ แม่วยั รุ่น ผ่านโครงการช่วยเหลือบิดามารดานอกสมรส ซึง่ อยู่ภายใต้กลุ่ม
งานสวัสดิการครอบครัว โดยสวัสดิการและการบริการทีส่ หทัยมูลนิธจิ ดั ให้นนั ้ มีความหลากหลายและครอบคลุมสภาพ
ปั ญหาและความต้องการของแม่วยั รุ่นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะแม่วยั รุ่นทีต่ ดั สินใจท้องต่อสามารถเข้าถึงสวัสดิการอัน
เป็ นทางเลือกทีเ่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและบุตรได้ และขณะนี้ สหทัยมูลนิธไิ ด้เข้าไปเป็ นหนึ่งในเครือข่าย
สนับสนุ นทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ทาให้มแี นวทางการจัดสวัสดิการที่หลากหลายและมีเครือข่ายให้ความ
ช่วยเหลือมากขึน้ ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่าเป็ นประโยชน์ยงิ่ ในการศึกษาและค้นหาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับแม่
วัยรุ่นผ่านมุมมองนักสังคมสงเคราะห์สหทัยมูลนิธิ ซึง่ การศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ทฤษฎีสงั คมและทฤษฎีสวัสดิการ
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับแม่วยั รุ่นในแง่มุมต่างๆ มาเชื่อมโยงกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั เพื่อให้
ได้แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นที่ มาจากผู้ท่มี ีประสบการณ์ และมีฐานคิดในเชิงวิชาการ ซึ่งน่ าจะเป็ น
ประโยชน์ในการจัดทานโยบายสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นผ่านมุมมองนักสังคมสงเคราะห์สหทัย
มูลนิธิ
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
การศึกษาและค้น หาแนวทางการจัด สวัสดิก ารสาหรับ แม่ วยั รุ่น ในครัง้ นี้ ผู้วิจยั คาดหวังว่า จะได้แ นว
ทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นในสังคมไทยทีส่ อดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของแม่วยั รุ่นในปั จจุบนั
ซึง่ เป็ นแนวทางทีส่ ามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง และนาไปต่อยอดเป็ นนโยบายสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นในระดับประเทศ
ได้
1.4 แนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดทาความเข้าใจแม่วยั รุน่ บทบาท และมุมมองของสังคมที่มีต่อแม่วยั รุน่
จากการศึกษาแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับแม่วยั รุ่น พบว่า การนิยามความหมายของคาว่าแม่ว ัยรุ่นถูกผูกโยงไว้กบั
ความหมายของคาว่า วัยรุ่น และการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่นิยามความหมาย การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น (teenage
pregnancy หรือ adolescent pregnancy) หมายถึง สตรีตงั ้ ครรภ์ท่มี อี ายุระหว่าง 10-19 ปี แม่วยั รุ่นจึงหมายถึง แม่ท่ี
คลอดบุตรขณะอายุระหว่าง 10-19 ปี และจากการศึกษาทีผ่ ่านมา พบว่า การเป็ นแม่วยั รุ่นส่วนใหญ่เกิดจากความไม่
พร้อม และพลาดตัง้ ครรภ์ เนื่องจากคุมกาเนิดพลาด หรือไม่ได้คุมกาเนิด หลังจากตัง้ ครรภ์แม่วยั รุ่นจะมีความวิตกกังวล
เครียด อับอาย ซึมเศร้า เพราะการตัง้ ครรภ์ทงั ้ ทีย่ งั ไม่ได้วางแผน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็ นการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ไม่ได้อยู่
บนบรรทัดฐานสังคม การที่วยั รุ่นตัง้ ครรภ์เป็ นสิง่ ทีน่ ักจัดการความดีได้บญ
ั ญัติไว้แล้วว่าไม่เหมาะสม และไม่ตรงตาม
หลักคุณงามความดีทไ่ี ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ แม่วยั รุ่นจึงถูกตีตราประทับมลทินว่าเป็ นหญิงที่มพี ฤติกรรมไม่ดี สร้างความเสื่อม
เสียให้กบั วงศ์ตระกูล ด้วยเหตุน้ีแม่วยั รุ่นจึงเลือกทีจ่ ะปกปิ ดการตัง้ ครรภ์ของตน เพื่อพิจารณาทางเลือก 2 ทาง คือ 1)
การยุติการตัง้ ครรภ์ และ 2) การตัง้ ครรภ์ต่อ ในส่วนของการยุติการตัง้ ครรภ์ในอดีตทีผ่ ่านมาสังคมไทยยังคงยึดติดอยู่
กับความเชื่อที่ว่า “การทาแท้งเป็ นบาป” ทาให้ทางเลือกนี้เป็ นทางเลือกทีม่ ดื มิด แม่วยั รุ่นบางคนพยายามทาแท้งด้วย
ตนเอง และบางคนเข้ารับบริการในสถานทาแท้งเถื่อน ปั จจุบนั สังคมเปลี่ยนไป ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีมี
เครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งมากขึน้ ปรากฏการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการทอดทิง้ เด็กหลังคลอด ทาให้คนในสังคมเริม่ เข้าใจและให้
ทางเลือกแก่วยั รุ่นทีต่ งั ้ ครรภ์มากขึน้ ส่วนวัยรุ่นที่ทอ้ งต่อ และต้องกลายเป็ นแม่วยั รุ่ นนัน้ ยังต้องเผชิญกับปั ญหาต่างๆ
มากมาย (ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และคณะ 2556 ; วาทินีย์ วิชยั ยา, 2555 ; พัชชา เจิงกลิน่ จันทร์, 2557 และพรรัมภา ขวัญ
ยืน, 2557)
ความเป็ นแม่ (Motherhood) เป็ นแนวคิดสามารถอธิบายความเป็ นแม่วยั รุ่นได้อย่างชัดเจน เมื่อความเป็ นแม่
ของแม่วยั รุ่นไม่ได้เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ แม่วยั รุ่น คือ แม่ท่ถี ูกสังคมกาหนดสร้าง แนวคิดนี้มองว่า ผู้หญิงกับการทา
หน้าทีแ่ ม่เป็ นสิง่ ทีผ่ กู ติดเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก เมื่อผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ คลอดบุตร ก็ตอ้ งเลีย้ งดูบุตร และนันคื
่ อคาว่า
แม่ ที่สงั คมคาดหวัง แต่ในกรณีแม่วยั รุ่นสังคมมักจะมองว่า พวกเธอ “ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์” “เป็ นแม่ไม่พร้อม” ซึ่ง
มุมมองของแม่วยั รุ่นต่อความเป็ นแม่นนั ้ อาจต่างออกไป การทาบทบาทแม่ทงั ้ ทีย่ งั ไม่พร้อม อาจไม่ใช่แม่ทส่ี ามารถเลีย้ ง
ดูลูกได้เอง แต่อาจหมายถึงแม่ทเ่ี ลือกทางทีด่ ที ส่ี ดุ แก่บุตรของตน แม่วยั รุ่นบางคนไม่สามารถเลีย้ งดูบุตรเองได้ ต้องให้
บุตรอยู่ในความดูแลของเครือญาติ ตนมีหน้าทีส่ ่งเงินให้ หรือตัง้ ใจเรียนเท่านัน้ แต่แม่วยั รุ่นที่ เครือญาติไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือได้ อาจต้องเข้าสู่การยกมอบบุตรเพื่อจัดหาครอบครัวบุญธรรม และนี่คอื ความเป็ นแม่ของแม่วยั รุ่ นที่
นิยามขึน้ นอกกรอบทีส่ งั คมกาหนดสร้างไว้ ซึง่ สอดคล้องกับการแสดงบทบาทแม่เชิงชีวภาพ (biological mother) ซึง่ แม่
วัยรุ่นยังคงมีขอ้ จากัดหลายด้านไม่ว่าจะเป็ น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านสัมพันธภาพระหว่างแม่
วัยรุ่นกับผูป้ กครอง โดยข้อจากัดในการแสดงบทบาทเหล่านี้ส่งผลให้แม่วยั รุ่นมีประสบการณ์ตามบทบาททีแ่ ตกต่างกัน
(วาทินีย์ วิชยั ยา, 2555 ; บุศกร กาศมณี, 2548 และ Gisela Meier, 1993) แนวคิดดังกล่าวสะท้อนมุมมองเฉพาะของ
แม่วยั รุ่นอย่างชัดเจนมากขึน้ แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นจึงไม่สามารถอยู่ในกรอบทีส่ งั คมกาหนดสร้างได้
อีกต่อไป
แนวคิ ดสตรีนิยม
การแบ่งสตรีนิยมตามแนวคิดต่างๆ หรือการแบ่งเป็ นคลื่นทัง้ 3 นัน้ ทาให้เห็นจุดเน้นของแนวคิดสตรีนิยม
อันมีพ้นื ฐานแนวคิดเชื่อมโยงกับระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในแต่ละยุคสมัย แม้ว่าแนวคิดพื้นฐานจะมีความ
แตกต่างกันมากเพียงใด แต่เป้ าหมายปลายทางของแนวคิดสตรีนิยมก็มุ่งเน้นไปที่การปลดปล่อยผูห้ ญิงทีผ่ ู้กดขี่ และ
ความไม่เท่าเทียมทางเพศอันเกิดจากระบบชายเป็ น ใหญ่ (patriarchy) ซึ่งฝั งรากลึกและมีการถ่ ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
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การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นจะขาดแนวคิดนี้ไม่ได้เพราะเป็ นแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้หญิงโดย
ตรงที่สามารถนามาอธิบายปรากฏการณ์ แม่วยั รุ่นในสังคมไทยได้เป็ นอย่างดี เริม่ ตัง้ แต่วยั รุ่นพลาดตัง้ ครรภ์จะตกอยู่
ภายใต้การกดขีข่ องมดลูก (oppression of the womb) ทันที และหลังจากนัน้ แม่วยั รุ่นจะถูกเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เท่า
เทียม สังคมคาดหวังให้ผหู้ ญิงรวมทัง้ แม่วยั รุ่นทาหน้าทีเ่ ลีย้ งลูก ในคลื่นยุคแรก หรือในแนวคิดสตรีนิยมแนวสวัสดิการ
สวัสดิการสังคมในยุคนัน้ ล้วนแล้วแต่เป็ นสวัสดิการขัน้ พืน้ ฐานทีส่ นับสนุ นให้แม่วยั รุ่นทาบทบาทแม่ได้อย่างเต็มที่ ส่วน
สวัสดิการด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพถือเป็ นเรื่องรอง เพราะแม่วยั รุ่นต้องเลีย้ งดูลกู เป็ นหลัก หากทอดทิง้ ไป
เรียน หรือไปทางานอาจถูกคนในสังคมมองว่าเป็ นแม่ทไ่ี ม่มคี วามรับผิดชอบ ผิดจากผูช้ ายซึง่ เป็ นบิดาเด็กทีม่ แี นวโน้ม
“ชิง่ หนีหรือจาใจรับผิดชอบ” และส่วนใหญ่ปฏิเสธความรับผิดชอบในการเลีย้ งดูบุตรในระยะยาว ทาให้หน้าทีใ่ นการเลีย้ ง
ดูบุตรตกเป็ นของแม่วยั รุ่นเพียงผู้เดียว เห็นได้จากคาพูดเด็กชาย ระดับมัธยมต้นคนหนึ่ง ซึง่ กล่าวถึงสถานการณ์การ
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นว่า “วัยรุ่นพอรักกัน แล้วก็ทอ้ ง แล้วก็ทง้ิ กัน ” (ศิรพิ ร จิรวัฒน์กุล และคณะ, 2554) คาพูดนี้นอกจากจะ
สะท้อนของความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นชายและหญิงในสมัยนี้แล้วยังสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศผ่านระบบชาย
เป็ นใหญ่ซง่ึ มีอานาจเหนือผูห้ ญิงทีถ่ ูกควบคุมผ่านกิจกรรมการสืบเผ่าพันธุ์ ทาให้ผหู้ ญิงไม่มอี สิ รภาพในการดาเนินชีวติ
และพัฒนาตนเองต้องอยู่ในพืน้ ทีส่ ่วนตัว ทัง้ ทีผ่ ชู้ ายได้อยู่ในพืน้ ทีส่ าธารณะ (สุธาทิพย์ สุทธิ, 2554 ; วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ,์
2545 และ Sheila Blackburn, 1995)
ในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นยุคหลังความทันสมัย แนวคิดสตรีนิยมหลังความทันสมัย (Feminist Post-Modernism) ที่
ได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดหลังความทันสมัยทีป่ ฏิเสธระบบคิดแบบคู่ตรงข้าม ไม่เชื่อเรื่องความเป็ นสากล หรือความจริง
เป็ นหนึ่งเดียว เชื่อว่าความรู้ ความจริง ถูกสร้างผ่านวาทกรรม มิเชล ฟูโก (Foualt, 1980) เป็ นนักคิดชาวฝรังเศส
่
ที่
กล่าวถึงแนวคิดเรื่องอานาจและความรู้ท่นี ามาใช้หรืออ้างถึงในสตรีนิยม แนวคิดสตรีนิยมหลังความทันสมัยปฏิเสธ
ความเหมือนกันของสตรี หรือการมีอตั ลักษณ์ทแ่ี น่ นอน ปฏิเสธความเป็ นสากลของผูห้ ญิง ความรู้ อานาจทีท่ าให้หญิง
ด้อยกว่าชาย ยอมรับความหลากหลายของผู้หญิง ให้ความสาคัญ กับมุมมองท้องถิ่น และบริบททางประวัติศาสตร์
แนวคิดนี้นามาเชื่อมโยงกับแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นในปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี เพราะการเป็ นแม่วยั รุ่น
จะไม่ถูกมองเหมือนผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นแม่ทวไป
ั ่ การเป็ นแม่วยั รุ่นทีถ่ ูกสร้างผ่านวาทกรรมความรูแ้ ละอานาจตามแนวคิดของมิ
เชล ฟูโก จะทาให้สงั คมเข้าใจแม่วยั รุ่นที่แตกต่าง แม่วยั รุ่นทุกคนไม่จาเป็ นต้องด่างพร้อย และไม่จาเป็ นต้องถูกกดขี่
หรือถูกประทับมลทิน แม่วยั รุ่นนอกจากจะไม่เหมือนกับแม่ทวไปแล้
ั่
ว แม่วยั รุ่นด้วยกันก็ไม่จาเป็ นต้องเหมือนกัน อย่าง
แม่วยั รุ่นทีม่ บี ุตรตอนอายุ 14 ปี กับแม่วยั รุ่นทีม่ บี ุตรตอนอายุ 19 ปี ก็มสี ภาพปั ญหาและความต้องการต่างกัน แม่วยั รุ่น
ทีอ่ ยู่ในครอบครัวต่างกัน ย่อมมีผลต่อการเลีย้ งดูบุตรต่างกัน การเข้าใจความต่าง ปฏิเสธความเป็ นหนึ่งเดียวจะทาให้
แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นมีรปู แบบทีไ่ ม่ตายตัว ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ยงิ่ ต่อแม่วยั รุ่นในสังคมปั จจุบนั
ทฤษฎีการสร้างพลังอานาจ
ทฤษฎีการสร้างพลังอานาจกล่าวถึงการถูกกดขี่ การถูกเอารัดเอาเปรียบ ความไม่เป็ นธรรมทางสังคม การ
เลือกปฏิบตั ิ ซึง่ เน้นเรื่องการนามาปฏิบตั จิ ริง หากมองในส่วนของการปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะห์ทฤษฎีการสร้างพลัง
อานาจเป็ นทฤษฎีท่สี ามารถนามาอธิบายสถานการณ์ จริงที่เกิดกับผู้ด้อยโอกาส และผู้ใช้บริการ ซึ่งหมายรวมถึงแม่
วัยรุ่นด้วย ดังที่กล่าวมาแล้ว แม่วยั รุ่น คือ ผู้ท่ตี ้องทาบทบาทแม่ก่อนวัยอันควรทาให้เสียโอกาสทางสังคมในหลายๆ
ด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ดังผลการศึกษาของศิรพิ ร จิรวัฒน์กุล และคณะ (2554) ทีพ่ บว่า แม่
วัยรุ่น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ไม่ได้เรียนหรือพักการเรียน และร้อยละ 53.2 ไม่มอี าชีพ เนื่องจากอายุน้อย และอยู่ระหว่าง
การตัง้ ครรภ์ ในความเป็ นจริงประชาชนทุกคนควรได้รบั การศึกษา และมีโอกาสในการประกอบอาชีพ แต่เมื่อเข้าสูก่ าร
เป็ นแม่วยั รุ่นโอกาสดังกล่าวกลายเป็ นโอกาสทีแ่ ม่วยั รุ่นน้อยคนได้รบั ส่วนหนึ่งมาจากการทีแ่ ม่วยั รุ่นต้องทาหน้าที่ใน
การเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิด และส่วนหนึ่งมาจากตัวแม่วยั รุ่นเองที่มองว่าตนแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ ในสังคม การ
ออกไปเผชิญสังคมภายนอกทาให้แม่วยั รุ่นวิตกกังวล เครียด อีกทัง้ คนในสังคมบางกลุ่มยังคงตีตราแม่วยั รุ่นว่าเป็ น
ผู้หญิงใจง่ายหรือไม่รู้จกั รักนวลสงวนตัว สิง่ เหล่านี้ล้วนทาให้แม่วยั รุ่นรู้สกึ ด้อยค่าจนต้องใช้ชวี ติ คล้ายกับผู้ไม่มสี ทิ ธิ
เลือกหรือควบคุมชีวติ ตนเอง
ทฤษฎีการสร้างพลังอานาจจะไม่มองแม่วยั รุ่นในลักษณะ “เหยื่อ” และจะไม่ตาหนิแม่วยั รุ่น แต่จะมุ่งไปทีก่ าร
สร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้แม่วยั รุ่นตระหนักถึงพลังอันมุ่งมันในการท
่
าความฝั นของตนเองให้เป็ นจริง โดยมีเป้ าหมาย
หลักคือการมีชีวิตความเป็ น อยู่ท่ดี ี ข้นึ หลัก การสร้างพลังอานาจจะเกิดขึ้นได้ต้องมีจิตสานึ กวิพ ากษ์ หรือการปลุก
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จิตสานึก และการกระทาทางสังคมที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังด้วย ซึ่งทัง้ สองส่วนนี้ เชื่อมโยงไปสู่โครงสร้างทาง
การเมืองที่มีผลต่ อประสบการณ์ ของปั จเจกหรือกลุ่ม และทาให้ปัจเจกหรือกลุ่มรู้สกึ ไร้ พลังอานาจ โดยกิวเทียร์เรซ์
(Gutierrez, 1990 อ้างใน กิตพัฒน์ นนทปั ทมะดุล, 2558 ) ได้อธิบายจิตสานึกเชิงวิพากษ์ว่ามี 3 องค์ประกอบ คือ 1)
การกาหนดรูส้ ภาพการณ์ของตนเองว่าตนเองเหมือนกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างไร 2) การลดการปรักปราตาหนิหรือ
ลงโทษตนเองาหรับเหตุการณ์ในอดีตทีผ่ ่านมา และ 3) การรูส้ กึ ว่าตนมีอสิ รเสรีในการดาเนินชีวติ (กิตพัฒน์ นนทปั ทมะ
ดุล, 2558, และจอมขวัญ เกตุแก้ว, 2555)
โดยสรุป ทฤษฎีการสร้างพลังอานาจสามารถอธิบายผู้ใช้บริการซึ่งเป็ นแม่วยั รุ่นได้อย่างชัดเจน เพราะเมื่อ
วัยรุ่นต้องทาบทบาทความเป็ นแม่จะมีภาวะยากลาบากในหลายๆ ด้าน อันนาไปสูค่ วามไร้อานาจ คือ ไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพ ยากรและไม่ สามารถควบคุม ชีวิตตนเองได้ สังคมประทับมลทิน ว่าแม่วนั รุ่ยเป็ น เหยื่อที่ไม่รู้จกั ยับยัง้ ชังใจ
่ ไม่
สามารถควบคุมตนเองให้มพี ฤติกรรมทีเ่ หมาะสมได้ ทาให้ตวั แม่วนั รุ่นรูส้ กึ อับอายไม่มพี น้ื ที่ ในสังคม ทฤษฎีการสร้าง
พลังอานาจจะให้แม่วยั รุ่นตระหนักถึงพลังอันเข้มแข็งของตนเองและพร้อมทีจ่ ะทาการเปลีย่ นแปลงเพื่อให้ตนเองกลับมา
มีอานาจในการเข้าถึงทรัพยากรตามสิทธิและควบคุมตนเองได้ โดยการจะกลับมามีพลังอานาจได้นัน่ แม่วยั รุ่นต้องมี
จิตสานึกเชิงวิพากษ์ หรือมีการปลุกจิตสานึก เริม่ ต้นจากการกาหนดรูว้ ่าตนเองเหมือนกับคนอื่นในสังคม มีสทิ ธิในการ
เข้าถึงทรัพยากรอย่างเต็มที่ โดยจะไม่ตาหนิตนเองเกีย่ วกับเรื่องราวทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เพราะหากยังคงตาหนิตนเองอยู่กส็ งิ่
ทีแ่ ม่วยั รุ่นมองตนเองก็ไม่ต่างจากการถูกตีตราจากสังคม นอกจากไม่ตาหนิตนเองแล้ว แม่วยั รุ่นต้องปลดพันธนาการ
ต่างๆ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดการพัฒนา และใช้ชวี ติ อย่างมีเสรีภาพใช้ทรัพยากรในการพัฒนาตนเองและครอบครัวต่อไป
ทฤษฎีการตีตรา
การตีตรา (Stigma) มีความหมายในเชิงลบ เมื่อได้ยนิ ได้ฟังจะสัมผัสได้ถงึ ความอัปยศอดสู ความอับอาย การ
ท าให้ เสื่ อ มเสีย (Spoiled Identity) การตี ต ราเป็ นปรากฏการณ์ ท างสัง คมที่ มี ค วามซับ ซ้ อ น (a complex social
phenomena) หรือกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างให้เชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็ นเช่นนัน้ (attribute) กับคติ
นิยมหรือการเหมารวม (Stereotype) อย่างในกลุ่มแม่วยั รุ่นจะถูกอ้างให้เชื่อว่าต้องมีลกั ษณะมัว่ ส่าส่อน ใจง่าย เมื่อมีแม่
วัยรุ่นบางคนทอดทิง้ เด็กจะนาไปสู่คตินิยมหรือการเหมารวมว่าแม่วยั รุ่นไม่มคี วามรับผิดชอบ แม่วยั รุ่นทิง้ ลูก แม่วยั รุ่น
เป็ นแม่ใจยักษ์ การตีตราด้วยลักษณะต่างๆ เหล่านี้ทาให้แม่วยั รุ่นมีลกั ษณะที่ไม่เป็ นทีต่ ้ องการหรือถูกเหมารวมว่าน่ า
รังเกียจ คนในสังคมไม่ ยอมรับ นาไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ (discrimination) เมื่อศึกษาความหมายของคาว่า การตีตรา
(Stigma) จะพบว่าจุดกาเนิดของการตีตรามาจากกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม และปั จเจกบุคคล การตีตราเป็ น
การลงเครื่องหมายกากับความอัปยศในบุ คคลทีม่ ลี กั ษณะที่ไม่เป็ นทีต่ ้องการ หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึง่ ไม่ได้เป็ น
พฤติกรรมที่มแี ต่กาเนิด และตีตรานี้ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้เอง แต่จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อบุคคลนัน้ มีการปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอื่น โดยพฤติกรรมทีถ่ ูกตีตราในแต่ละสังคมนัน้ จะแตกต่างกันออกไปตามบริบทสังคม อย่างในสังคมไทยแม่วยั รุ่น
จะถูกตีตราว่าสาส่อน ใจง่าย แต่ในประเทศอังกฤษนอกจากแม่วยั รุ่นจะถูกตีตราว่าหัวอ่อน อ่อนต่อโลก ไม่มวี ุฒภิ าวะ
แล้ว ยังจะถูกตีตราว่าไม่ซ่อื สัตย์ เพราะพวกเขายอมเป็ นแม่วยั รุ่นเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการทีม่ ากกว่าคนปกติ สิง่ เหล่านี้
สะท้อนบริบทสังคมทีต่ ่างกันทาให้เกิดการตีตราแม่วยั รุ่นในลักษณะทีต่ ่างกันด้วย (รพีพงษ์ กันยะมี, 2555 ; กิตติพฒ
ั น์
นนทปั ทมะดุล, 2550 และ Kyla Ellis-Sloan, 2013)
ดังนั น้ จุด เริ่ม ต้น ของการตีต ราแม่ วยั รุ่น เกิด เมื่อ บุ ค คลในสังคมมีป ฏิสมั พัน ธ์ก ัน จนเกิดการก าหนดสร้า ง
(socially constructed) ความหมายพฤติกรรมการความดี เลว โดยผูก้ าหนดสร้างความหมายและนาภาษามาชีน้ าตัดสิน
พฤติกรรมบุ ค คลอื่น นัน้ อาจเรีย กได้ว่ า “นัก จัดการความดีงาม”(Moral entrepreneurs) หลังจากผ่ านกระบวนการ
กาหนดสร้างความหมายพฤติก รรมการตัง้ ครรภ์ในวัย รุ่น ว่าเป็ น พฤติก รรมที่ไม่ เหมาะสม เป็ น พฤติก รรมที่ไม่ พ่ึง
ปรารถนาแล้ว บทบาทของแม่วยั รุ่นจะถูกเปลีย่ นจากคนปกติในสังคมไปสู่บทบาทของคนทีแ่ ตกต่างหรือแปลกไปจาก
ปกติ (difference) บทบาทดังกล่าวจะนาไปสู่การคาดหวังของสังคมทีม่ ตี ่อบทบาทนัน้ อย่างบทบาทแม่วยั รุ่นทีส่ งั คม
คาดหวัง คือ การออกจากโรงเรียนเพื่อเลีย้ งลูก การไม่ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ เพราะเป็ นบาป จะเห็นได้ว่าสิง่ ทีส่ งั คมคาดหวัง
จากแม่วยั รุ่นล้วนแล้วแต่เป็ นการถูกเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม นอกจากการตีตราแม่วยั รุ่นจะส่งผลต่อบทบาทที่
สังคมคาดหวังต่อตัวแม่วยั รุ่นแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ทางสังคมที่แท้จริง Virtual Social
Identity และอัตลักษณ์ทางสังคมเสมือนจริง Actual Social Identity ของแม่วยั รุ่นอีกด้วย อย่างในกรณีทค่ี นในสังคมตี
ตราแม่วยั รุ่นว่าเป็ นผูห้ ญิงใจง่าย ไม่มคี วามรับผิดชอบเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมเสมือนจริงให้แม่วยั รุ่น ในทาง
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กลับกันอัตลักษณ์ทางสังคมทีแ่ ท้จริงของแม่วยั รุ่นอาจไม่เป็ นเช่นนัน้ การมีเพศสัมพันธ์อาจเกิดจากการถูกล่อล่วงหรือ
รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์กเ็ ป็ นได้ แม่วยั รุ่นหลายคนพยายามแสดงอัตลักษณ์ท างสังคมทีแ่ ท้จริงของตนเองออกมา แต่กอ็ าจไม่
สาเร็จเพราะการตกอยู่ในสถานภาพของผูถ้ ูกตีตรานัน้ เปราะบางและไร้ซง่ึ พลังอานาจเกินกว่าจะกระทาการใดได้ (Hsin
Yang, et al, 2007 ; cited in Harrington, 2014 อ้างถึงใน กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุล , 2558 ; วันชนะ ไชยะแสง, 2554
และรพีพงษ์ กันยะมี, 2555)
สาหรับ การจัด การกับ การตีต ราของแม่ ว ัย รุ่น นั น้ มีวิธีก ารที่ห ลากหลายไม่ ว่ า จะเป็ น การปกปิ ด และกลบ
เกลื่อนความผิดปกติของตนเอง เช่น เมื่อมีอาการแพ้ทอ้ งจะแกล้งทาเป็ นป่ วย เป็ นไข้ และแยกตัว เพราะไม่ต้องการให้
คนอื่นรูว้ ่าตนตัง้ ครรภ์ แม่วยั รุ่นจะมีปั ญหาเรื่องความไว้วางใจ ไม่กล้าสนิทกับใคร เพราะเกรงว่าจะล่วงรูค้ วามลับทีต่ น
ตัง้ ครรภ์ บางคนต้องโกหกเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยแม่วยั รุ่นบางรายตัดสินใจยกมอบบุตรให้กบั
ครอบครัวบุญธรรม และปกปิ ดคนอื่นว่าไม่เคยตัง้ ครรภ์มาก่อน ซึง่ แม่วยั รุ่นกลุ่มนี้ จะปฏิเสธตราบาปทีอ่ ยู่ในอัตลักษณ์
ส่วนบุคคลและแสดงออกอย่างเป็ นปกติวสิ ยั (Normalization) แต่สดุ ท้ายแม่วยั รุ่นทีเ่ รียกได้ว่าก้าวพ้นความเจ็บปวดจาก
การตีตราและรักษาบาดแผลของตนเองได้นนั ้ คือ แม่วยั รุ่นทีย่ อมรับนับถือตนเอง และไม่รสู้ กึ ว่าต้องปกปิ ดเรื่องราวของ
ตนเองที่ถูกตีตราอีกต่อไป แม่วยั รุ่นเหล่านี้พร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ของตนให้แม่วยั รุ่นคนอื่นทีถ่ ูกตี
ตราได้กา้ วพ้นความเจ็บปวดเหล่านัน้ ไปได้เช่นกัน (กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุล, 2550 และ รพีพงษ์ กันยะมี, 2555)
แม้ว่าหนทางการหลุดพ้นจากการถูกตีตราและการรักษาบาดแผลทีไ่ ด้รบั จากการถูกตีตราจะมี แต่กไ็ ม่ง่ายทีจ่ ะ
ก้าวผ่าน เพราะ การตีตราพฤติกรรมของแม่วยั รุ่นว่าเป็ นพฤติกรรมที่น่าอัปยศอดสู ทาให้เกิดการเบียดขับทางสังคม
และทาให้แม่วยั รุ่นสูญเสียคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ แม้ว่าวันเวลาผ่านไปแต่ความอัปยศดังกล่าวยังคงติดตัวแม่ว ั ยรุ่นอยู่
การตีตราจึงเหมือนบาดแผลทีไ่ ม่มวี นั หาย หรือหากหายก็ยงั คงทิง้ รอยแผลเป็ นไว้ให้เจ็บช้าทุกครัง้ ทีเ่ ห็นรอยแผลเป็ น
นัน้ ผู้ทจ่ี ะไม่รสู้ กึ อะไรกับบาดแผลนัน้ แล้ว คือ แม่วยั รุ่นทีไ่ ด้รบั การเสริมพลังอานาจจนเข้มแข็งพร้อมที่จะใช้ชวี ติ ของ
ตนเองอย่างมีคุณค่าและสามารถนาประสบการณ์ของตนเองมาเป็ นแนวทางในการปลดปล่อยแม่วยั รุ่นให้หลุดพ้นจาก
การถูกตีตราต่อไป แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่น นอกจากจะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แม่วยั รุ่นสามารถ
ดารงชีวติ ได้ตามอัตภาพแล้ว ต้องคานึงเสมอว่าสวัสดิการและการบริการจะไม่เป็ นการตีตราแม่วยั รุ่นซ้า เพราะแม่วยั รุ่น
อยู่ในฐานะผูใ้ ช้บริการ และสวัสดิการทีใ่ ห้กเ็ ป็ นสวัสดิการตามสิทธิ การร้องขอความช่วยเหลือจึงไม่จาเป็ น แต่เป็ นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีต่ อ้ งจัดบริการให้ตามหน้าทีอ่ ยู่แล้ว
แนวคิ ดสวัสดิ การและสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับแม่วยั รุน่
ปรัช ญาพื้น ฐานของการสังคมสงเคราะห์ นัน้ เป็ น ความคิด ในลัก ษณะของการกุ ศ ล หรือ การอุ ทิศ ตนเพื่อ
ช่วยเหลือผูท้ ่เี ดือดร้อน โดยมองมนุ ษย์ว่าสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ เน้นการให้ความสาคัญกับศักยภาพ
สิทธิ และศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์ทเ่ี ท่าเทียมกัน การปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะห์มกี ลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสทาง
สัง คม โดยมีป รัช ญาในการปฏิบ ัติง านที่ว่ า “ช่ ว ยเขาเพื่อ ให้เขาช่ ว ยตนเองได้ ” (Help them to help themselves)
หมายความว่าการที่นักสังคมสงเคราะห์จะช่วยผูท้ ่มี ปี ั ญหาเดือดร้อน และมาขอรับการสงเคราะห์ (Client) นัน้ ก็เพื่อ
ต้องการให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์จะต้องทางานร่วมกับเขา (Work with client) ไม่ใช่
กระทาให้เขาฝ่ ายเดียว (Not work for client) ดังนัน้ การตัดสินใจใดๆ (Decision making) ในการเลือกทางแก้ปัญหา
ของเขานัน้ ย่อมเป็ นอานาจของผู้มารับ การสงเคราะห์เป็ นสาคัญ จึงจะท าให้การปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์บ รรลุ
เป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ได้ (นงลักษณ์ เทวกุล ณ อยุธยา, มปป.: 9) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ กี ารปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การสังคมสงเคราะห์นอกจากจะช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตนเองได้แล้ว ยังต้องมีหลักข องความ
เอือ้ เฟื้ อ การแบ่งปั น ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม ให้โอกาสบุคคลอื่นในสังคม และ
เห็นประโยชน์สว่ นรวม การปกครองระบบประชาธิปไตยนี้มคี วามเป็ นมนุ ษยนิยม (Humanism) เพราะ มองมนุ ษย์ว่ามี
คุณค่า มีความสามารถ และหากได้รบั อิสรภาพและเสรีภาพ มนุ ษย์จะพยายามพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็ นมนุ ษย์ท่ี
สมบูรณ์ ดังนัน้ หลักการสังคมสงเคราะห์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงต้องมีแนวคิดดังกล่าวสอดแทรก
อยู่ดว้ ย
ส่วนสวัสดิการสังคมที่หมายถึง การกินดี อยู่ดี มีสุข และมีสทิ ธิ ์ สวัสดิการทีต่ อบสนองความต้องการของแม่
วัยรุ่น ผูท้ ม่ี สี ภาพปั ญหาเฉพาะ และถูกตีตราจากสังคมอันทาเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการดาเนินชีวติ สวัสดิการสาหรับแม่
วัยรุ่นจึงเป็ นสิง่ ที่จะทาให้แม่วยั รุ่นสบายดีขน้ึ จากการกินดี อยู่ดี มีสุข และมีสทิ ธิ ์ อย่างไรก็ตาม สวัสดิการสาหรับแม่
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วัยรุ่นอาจเป็ นสวัสดิการในความหมายอย่างกว้าง คือ เป็ นสวัสดิการแบบรัฐสวัสดิการ การจัดสวัสดิการแบบนี้ตอ้ งใช้เงิน
จานวนมากจากการเก็บภาษีอตั ราก้าว เพื่อนามากระจายประโยชน์ตอบแทนไปยังประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง โดยประชาชน
ในประเทศต้องเห็นพ้องต้องกัน หรืออาจเป็ นสวัสดิการตามความหมายอย่างแคบ อยู่ในรูปแบบสวัสดิการสังคมแบบ
ชัวคราว
่
หรือแบบเก็บตก (Model A. The residual welfare model of social policy) การจัดสวัสดิการแบบเก็บตกนี้
อาจเป็ นจัดสวัสดิการทีเ่ สีย่ งต่อการผลิตซ้าความเจ็บปวด และเป็ นการตีตราแม่วยั รุ่น แม่วยั รุ่นอาจคิดว่าตนคือผูผ้ ดิ ปกติ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐ ในทางกลับกันการจัดสวัสดิการรูปแบบนี้ในสังคม
สมัยใหม่ทเ่ี ชื่อว่าปั ญหาสังคมเป็ นสิง่ สะท้อนลักษณะร่วมของสังคม แนวคิดนี้ทาให้มองมนุ ษย์ในแง่ดี การจัดสวัสดิการ
ดังกล่ าวจึงสามารถนามาป้ องกัน แก้ไข พัฒ นาสังคม รวมทัง้ สร้างความมันคงและภู
่
มิคุ้ม กัน ทางสังคมได้อีก ด้ว ย
(วันทนีย์ วาสิกะสิน สุรางรัตน์ วศินารมณ์ และ กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุล, 2537 อ้างใน
กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุล,
2544)
ปั จจุบนั การจัดสวัสดิการสังคมอาจพิจาณาจากแนวคิดทางสายที่สาม (The third way) ที่ไม่ใช่ความหมาย
กว้างหรือความหมายแคบ แต่ เรียกว่า ซ้ายใหม่ หรือทางสายที่สาม ที่เน้ น ให้ปั จเจกใช้บ ริการจากระบบตลาดเสรี
ครอบครัว ชุมชน องค์กรศาสนา บริษัทธุรกิจ และอื่นๆ ภายใต้ สวัสดิการพหุลกั ษณ์นิยม (Welfare Pluralism) (กิตติ
พัฒน์ นนทปั ทมะดุลย์, 2552) รูปแบบสวัสดิการพหุลกั ษณ์ (Welfare Pluralism) ของแอนโทนี่ กิดเด้นส์ เน้ นความ
หลากหลายตามวิถแี ห่งวัฒนธรรม ความเชื่อถือตามหลักศาสนา ค่านิยมของคนเฉพาะกลุ่ม ซึง่ เป็ นรูปแบบทีเ่ ปิ ดโอกาส
ให้ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมเข้าร่วมจัดบริการสังคมให้ตรงกับความต้องการของประเด็น
ปั ญหาพืน้ ทีแ่ ละกลุ่มมากขึน้ แนวคิดการจัดสวัสดิการรูปแบบนี้น่าจะทาให้สวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นมีลกั ษณะเฉพาะ
ตรงกับประเด็นปั ญหาของแต่ละชุมชน แต่ละท้องถิน่ มากขึน้ อย่างแม่วยั รุ่นทีอ่ ยู่กรุงเทพฯ อาจต้องการบริการเลีย้ งลูก
ช่วงกลางวันเพราะต้องไปท างาน ส่วนแม่วยั รุ่น ที่อยู่ต่างจัง หวัด อาจต้องการบริก ารค าปรึกษาเรื่อ งกฎหมายและ
ทะเบียนราษฎร์ หากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบและเน้นสวัสดิการในรูปแบบบริการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะในแต่ละพืน้ ที่
แม่วยั รุ่นน่าจะได้รบั สวัสดิการทีเ่ หมาะและสามารถนาไปสูก่ ารพัฒนาชีวติ ตนเองได้ในอนาคต
2. เครือ่ งมือและวิธีการศึกษา
บทความนี้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเครื่องมือทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ ตัวผูว้ จิ ยั
ซึง่ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ระดับลึก (In-depth Interview) และการบันทึกข้อมูลวันต่อวัน โดยผูว้ จิ ยั เลือกผู้มสี ่วน
ร่วมในการวิจยั แบบเจาะจง (Purposive sample) ตามความสมัครใจ จึงผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นผูบ้ ริหารของส
หทัยมูลนิธทิ เ่ี คยมีประสบการณ์ทางานกับแม่วยั รุ่น จานวน 2 ท่าน โดยผูว้ จิ ยั อาศัยการศึกษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระ
ภายนอก (Instrumental case study) เป็ นการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงทีเ่ กีย่ วกับปรากฏการณ์หรือประเด็นปั ญหาใดๆ
ทีน่ ่ าสนใจ โดยอาศัยผลของการศึกษาจากกรณีเฉพาะหรือสิง่ ที่นักวิจยั ทาการสืบค้นเป็ นฐานหรือเครื่องมือในการทา
ความเข้าใจอย่างถ่ อ งแท้ในประเด็นสวัสดิการและแนวทางการจัด สวัสดิก ารสาหรับ แม่ วยั รุ่น ทัง้ นี้ ผู้วิจยั ค านึ งถึง
จริยธรรมการวิจยั และพิทกั ษ์สทิ ธิผใู้ ห้ขอ้ มูลอย่างเคร่งครัด
3. ผลการศึกษา
การนาเสนอผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ม้ สี ว่ นร่วมในการ
วิจยั ส่วนที่ 2 สวัสดิการในฐานะความมีคุณค่าของผูจ้ ดั สวัสดิการและผูใ้ ช้บริการ และส่วนที่ 3 แนวทางการจัดสวัสดิการ
สาหรับแม่วยั รุ่น การช่วยเหลือ และการส่งต่อพลัง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ม้ ีส่วนร่วมในการวิ จยั
สาหรับ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั ผู้วิจยั จะน าเสนอข้อมูลคร่าวๆ ไม่ ลงรายละเอีย ดมากนัก
เนื่องจากเป็ นจริยธรรมการวิจยั และเป็ นการพิทกั ษ์สทิ ธิผู์ ม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ด้วย
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั ท่ านที่
1
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั ท่ านที่

เพศหญิง

อายุ 59 ปี

อายุงาน 39 ปี

เพศหญิง

อายุ 49 ปี

อายุงาน 27 ปี
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2
ผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั ทัง้ 2 ท่าน เคยเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ระดับปฏิบตั กิ าร และมีประสบการณ์ทางานและ
การจัดสวัสดิการสาหรับ แม่วยั รุ่น และผู้หญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม มีส่วนในการออกแบบสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นใน
ขณะทีเ่ ป็ นหัวหน้างานฯ และผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านหนึ่งเป็ นตัวแทนเข้าร่วมผลักดันและเสนอแนวทางเชิงนโยบาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสาหรับผู้หญิ งตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทัง้ ร่วมร่างพระราชบัญญัติ
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 อีกด้วย จากประสบการณ์ทไ่ี ด้กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผมู้ ี
ส่วนร่วมในการวิจยั สามารถอธิบายปรากฏการณ์ แม่วยั รุ่น สวัสดิการจัด ให้แม่วยั รุ่น และแนวทางการจัดสวัสดิการ
สาหรับแม่วยั รุ่นได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติ
ส่วนที่ 2 สวัสดิ การในฐานะความมีคณ
ุ ค่าของผูจ้ ดั สวัสดิ การและผูใ้ ช้บริการ
สวัสดิ การเพิ่ มคุณค่าให้แม่วยั รุน่ คุณค่าคือสิง่ ทีม่ นุษย์ทุกคนมี เพราะฉะนัน้ แม่วยั รุ่นก็เป็ นมนุษย์คนหนึ่งที่
มีค่าไม่ต่างจากมนุ ษย์คนอื่นๆ เมื่อวัยรุ่นประสบปั ญหาตัง้ ครรภ์ ส่วนใหญ่มกั อยู่ในภาวะเปราะบาง เพราะการตัง้ ครรภ์
เกิดจากความไม่พร้อม และการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่เป็ นไปตามบรรทัดฐานสังคม จึงถูกตีตราจาก
สังคมภายนอก การตีตราส่งผลต่ออัตมโนทัศน์และการยอมรับทัง้ จากครอบครัวและสังคม บางรายปกปิ ดครอบครัว และ
ครอบครัวไม่ยอมรับ ไม่ให้ความช่วยเหลือ เกิดเป็ นปั ญหาทีซ่ บั ซ้อนจนทาให้แม่วยั รุ่นรูส้ กึ ไร้อานาจ ไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากร และไม่สามารถควบคุมชีวติ ตนเองได้ เมื่อแม่วยั รุ่นมีใจทีอ่ ่อนแรง เสมือนผูไ้ ร้ทางเลือกก็จะถูกยัดเยียดทาง
เลือกโดยคนในสังคมภายนอก ทีม่ องว่าทางเลือกนัน้ เป็ นทางทีเ่ หมาะสม โดยแม่วยั รุ่นต้องจายอม เพราะไม่มพี ลังมาก
พอทีจ่ ะเลือกทางเดินชีวติ ของตนเอง แต่เมื่อแม่วยั รุ่นเข้ามาใช้บริการทีส่ หทัยมูลนิธิ นอกจากสวัสดิการทีไ่ ด้รบั แล้ว แม่
วัยรุ่นยังได้รบั การเสริมพลัง ที่มคี ุณค่า ให้กลับมาแข็งแกร่งและหาทางออกของปั ญ หาด้วยตนเอง โดยสหทัยมูลนิธิ
ออกแบบสวัสดิการและการบริการไม่ให้เป็ นสูตรสาเร็จ เช่น ท้องไม่พร้อมให้บริการรับฝากลูก หรือมีปัญหาความยากจน
ให้บริการนมผงเท่ านัน้ แต่ ออกแบบให้มีค วามหลากหลาย ทาให้แม่ วยั รุ่น ได้มีสทิ ธิเลือกใช้บ ริการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาของตนเอง ระหว่างการใช้บริการแม่วยั รุ่นจะอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับผู้ให้บริการหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ เพราะมุมมองของนักสังคมสงเคราะห์ สหทัยฯ มองว่า ผูใ้ ช้บริการหรือแม่วยั รุ่นคือผูม้ พี ระคุณ และยึด
หลักการสังคมสงเคราะห์อย่ างเคร่งครัด จึงปราศจากอคติ และการตีตรา การรับสวัสดิการจะไม่ทาให้แม่วยั รุ่นสูญเสีย
คุณค่าหรือทาให้รู้สกึ แย่ลง เพราะผู้จดั สวัสดิการเชื่อเสมอว่า แม่วยั รุ่น ที่เข้าใช้บริการมีคุณค่า การที่แม่วยั รุ่น ประสบ
ปั ญหา ไม่ได้ทาให้คุณค่าความเป็ นมนุษย์นนั ้ หายไป ดังข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
“บางคนแค่ได้ขอ้ มูล แค่ได้รบั คาปรึกษาก็สามารถจัดการชีวติ ตนเองผ่านวิกฤตไปได้เร็ว สามารถเลือกทางเดิน
ทีเ่ หมาะสมต่อของตัวเองและลูกได้ เพราะเค้ามีพลัง มีคุณค่าอยู่แล้ว พลังมันอาจหลบไปช่วงวิกฤต เรามีหน้าทีด่ งึ พลัง
และทาให้เค้าเห็นคุณค่าในตัวเอง” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 1
“แม่วยั รุ่นทีย่ ากจนต้องการนมผงแล้วเราก็ให้นมผงอย่างเดียวไม่ได้นะ เราต้องให้ทางเลือกเค้าด้วย บริการเรา
มีตัง้ มากมาย เค้า ต้ อ งมีสิท ธิ์เลือ กสิ ก็ปั ญ หาเกิด กับ เค้า การท าให้ เค้า ได้เลือ กแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาเอง เรา
ประคับประคอง จะทาให้เค้าภูมใิ จและรูส้ กึ มีค่ามากขึ้น อย่างเคสทีไ่ ด้ทาเพือ่ ลูก” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 2
สวัส ดิ ก ารเพิ่ ม คุณ ค่ าให้ ผ้จู ดั สวัส ดิ ก าร จากการสัม ภาษณ์ ผู้มีส่ว นร่ว มทางการวิจยั พบว่ า นั ก สังคม
สงเคราะห์หรือผูจ้ ดั สวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นของสหทัยมูลนิธิ ไม่เพียงแต่ จดั สวัสดิการเพราะเป็ นการทาตามหน้าที่ท่ี
ต้องทาเพื่อแลกเงินเดือนเท่านัน้ แต่ การจัดสวัสดิการสาหรับแม่ วยั รุ่นเป็ นการท าตามหลักปรัชญาขององ ค์กรที่ว่า
“มนุ ษยชาติมพี นั ธะต้องให้สงิ่ ที่ดที ส่ี ุดแก่เด็ก ” หลักปรัชญาองค์กรนอกจากจะทาให้รวู้ ่าเป้ าหมายของการจัดสวัสดิการ
คืออะไร ยังทาให้รวู้ ่างานทีท่ ามีคุณค่ามากแค่ไหน หากเชื่อว่า เด็กวันนี้ คือ ผูใ้ หญ่ในวันหน้า ซึ่งเป็ นอนาคตของชาติ
การมอบสิง่ ที่ดที ่สี ุดแก่ เด็ก ก็คอื การมอบสิง่ ที่ดใี ห้แก่ประเทศชาติเช่นกัน คุณค่าของการจัดสวัสดิการและงานสังคม
สงเคราะห์ จึง ไม่ ใ ช่ คุ ณ ค่ า ที่เป็ นตัว เงิน แต่ เป็ นคุ ณ ค่ า ทางจิต ใจที่นั ก สัง คมสงเคราะห์ ไ ด้ท าเพื่ อ ผู้อ่ืน ได้ท าเพื่ อ
ประเทศชาติ และการปฏิบตั ิงานโดยไม่มองว่าเป็ นการทาตามหน้าทีเ่ ท่า นัน้ จะทาให้คนทางานไม่รสู้ กึ มีภาระ ซึ่งการ
เป็ นนักสังคมสงเคราะห์จะมองผูใ้ ช้บริการเป็ นภาระไม่ได้ ในส่วนนี้ผมู้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ได้เน้นย้าผ่านการสัมภาษณ์วา่
“ผู้ใช้บริการไม่ใช่ภาระ แต่ เป็ นเสมือนผู้มีพระคุณ ” ผู้ใช้บริการทาให้นักสังคมสงเคราะห์ได้ใช้วชิ าชีพที่ เรียนมาเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้อ่นื และเพื่อพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งเหล่านี้เป็ นการสะท้อนกลับพลังและคุณค่าจากการทางาน
10

แม้ว่าการทางานสังคมสงเคราะห์เป็ นการทางานกับผู้ใช้บริการ หรือแม่วยั รุ่นที่แม้จะอยู่ในภาวะเปราะบาง แต่คุณค่า
และมีพลังอานาจในตัวแม่วยั รุ่นนัน้ ไม่ได้หายไป การได้ให้บริการทีด่ ที าให้ได้รบั การส่งต่อคุณงามความดีและพลังอัน
ทรงคุณค่าทัง้ จากผูใ้ ห้และผูใ้ ช้สวัสดิการ ดังข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
“พีว่ ่าการทางานการให้บริการกับ แม่วยั รุ่น แม้ว่าสุดท้ายเราจะช่ วยอะไรเค้าไม่ได้เลย เราก็ยงั มีคุณค่ านะ
คุณค่าว่าเราได้ทาเต็มทีห่ รือยัง และความตัง้ ใจของเรานีแ่ หละเป็ นพลังทีเ่ ค้าได้รบั ” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 1
“...มนุ ษยชาติมพี นั ธะต้องให้สงิ ่ ทีด่ ที สี ่ ุดแก่เด็ก พีว่ ่าต้องมองทีป่ รัชญาหลักองค์กรเลย แล้วต้องรูด้ ว้ ยว่าสิง่ ทีด่ ี
ทีส่ ุดสาหรับเด็กคืออะไร เราจะได้มเี ป้ าหมายในการจัดสวัสดิการ การทาเพือ่ เด็กมันก็สะท้อนหมดนะ ครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ...”
“การมองว่าผูใ้ ช้บริการ คือ ผูม้ พี ระคุณ ตามทีป่ ้ าอาจารย์สอน คือ ถ้าไม่มเี ขาเราก็ไม่มงี านทา และเราก็ไม่ได้มี
โอกาสทาเพือ่ ผู้อนื ่ แต่ไม่ใช่ให้มองเรือ่ งเงินเดือนอย่างเดีย วนะ ทีพ่ ที ่ า เพราะพีช่ อบงานนี้มนั เป็ นงานทีส่ วยงามและมี
คุณค่า...” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 2
สวัสดิ การหลักสาหรับแม่วยั รุน่ ของสหทัยมูลนิ ธิ
สวัสดิการหลักสาหรับแม่วยั รุ่นของสหทัยมูลนิธถิ ูกจัดขึน้ ตามปรัชญาหลักขององค์กร และนาเอาสภาพปั ญหา
และความต้องการของแม่วยั รุ่นตัง้ แต่ตงั ้ ครรภ์จนกระทัง้ คลอดบุตรมาเป็ นแนวทางในการจัดสวัสดิการ ดังนัน้ สวัสดิการ
ของสหทัยจึงมีสวัสดิการเด็กและสวัสดิการครอบครัวให้แม่วยั รุ่นมีทางเลือกในการรับบริการตามสภาพปั ญหาและความ
จาเป็ นอันมีเป้ าหมายสูงสุดเพื่อให้เด็กได้รบั การดูแลที่เหมาะสม ส่ว นสวัสดิการและการบริการสาหรับแม่วยั รุ่นของส
หทัยมูลนิธมิ ที งั ้ หมด 7 บริการ ได้แก่ 1. บริการโภชนาการอาหารเด็ก (นมผง) 2. บริการทุนการศึกษาให้แม่วยั รุ่นและ
บุตรที่เกิดจากแม่วยั รุ่นการให้ทุนนี้พิจารณาตามความพร้อมและศักยภาพรายบุคคล 3. บริการครอบครัวอุปถัม ภ์
ให้บริการดูแลบุตรของแม่วยั รุ่นเป็ นการชัวคราวในกรณี
่
ทแ่ี ม่วยั รุ่นไม่สามารถเลีย้ งเองได้ 4. บริการจัดหาครอบครัวบุญ
ธรรมในกรณีท่แี ม่วยั รุ่นและเครือญาติประเมินตนเองแล้วว่าไม่สามารถเลีย้ งดูเด็กได้แน่ นอนและต้องการหาครอบครัว
ทดแทนให้กบั เด็ก 5. การช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพ 6. การช่วยเหลือด้วยเงินสงเคราะห์เฉพาะหน้า ช่วยค่าเลีย้ ง
ดูบุตร หรือช่วยค่าเช่าบ้าน และ 7. บริการให้คาปรึกษา สวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นทีส่ หทัยไม่เพียงแต่ตอบสนองความ
เป็ นแม่และเมียเท่านัน้ แต่ยงั มีสวัสดิการสวัสดิการอันเป็ นทางเลือก โดยแม่วยั รุ่นไม่จาเป็ นต้องอยู่บา้ นเลีย้ งลูก และทน
ต่อการถูกกดขีท่ างเพศ หรือถูกปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมอีกต่ อไป เพราะสวัสดิการที่สหทัยจัดให้จะทาให้แม่วยั รุ่นมี
โอกาสในการพัฒนาตนเองนาไปสู่การปลดปล่อยตัวเองจากการถูกกดขี่ แม่วยั รุ่นสามารถเปลีย่ นจากผูถ้ ูกกระทามาเป็ น
ผู้กระทาการ (Agency) เลือกบริการที่คิดว่าเหมาะสมและเป็ น ประโยชน์ ต่อตนเองและบุตรมากที่สุด ส่วนนักสังคม
สงเคราะห์จะจัดสวัสดิการผ่านกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้สวัสดิการเหล่านัน้ มีส่วนทาให้แม่วยั รุ่นได้รบั การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างแท้จริง ดังข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
“สวัสดิการนมผงหนึง่ เรือ่ งทีส่ ามารถช่วยแม่วยั รุ่นได้ ถ้าเป็ นรูปธรรมเลยนะ สวัสดิการช่วยเลี้ยงลูกของแม่
วัยรุ่นเป็ นสวัสดิการทีจ่ ะช่วยแม่วยั รุ่นได้ สวัสดิการรับลูกของแม่วยั รุ่นมาเลี้ยงให้ชวคราวช่
ั่
วยแม่วยั รุ่นได้ ค่าเช่าบ้าน
เงินสงเคราะห์เฉพาะหน้าก็ช่วยแม่วยั รุ่นได้ อะไรอีกล่ะ ประมาณนัน้ แหละ สวัสดิการบุตรบุญธรรมก็ใช่...สหทัยไม่ได้จดั
สวัสดิการให้แม่วยั รุ่น เลี้ยงลูกอย่างเดียว แม่วยั รุ่นนี แ่ หละทีต่ ้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ กิจกรรมกลุ่มก็ดีพวกเพิม่ คุณค่ า
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ให้รวู้ ่าคุณต้องช่วยตัวเอง ทาให้ตวั เองดีก่อน ไม่ใช่รอพึง่ ผู้ ชาย เพราะมันพึง่ ไม่ได้ เค้าต้องลุก
ขึ้นมาเรียน คนไหนเรียนได้ อยากเรียน ก็รบั บริการทุนการศึกษาไป นอกเหนือจากทีร่ ฐั ออกให้ อย่างบางคนจะจบปวช.
อยู่แล้วมาท้อง ก็ไปเรียนต่อให้จบจะได้มวี ุฒมิ งี านทา ฝากลูกได้ก่อนแล้วค่อยมารับลูกไปดูแลก็ยงั ได้ เพราะงัน้ สวัสดิการ
ของสหทัยเน้นให้มที างเลือก ให้ได้พฒ
ั นาตนเอง...” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 1
“สวัสดิการทีเ่ ป็ นรูปธรรมนะก็เป็ นคาปรึกษา ทุนการศึกษา นมผง เรือ่ งฝากลูก เรือ่ งของยกมอบเด็กเป็ นบุตร
บุญธรรม แล้วก็เรือ่ งของทุนประกอบอาชีพ เงินช่วยเหลือเฉพาะหน้า 7 อันหลักๆ ทีจ่ ดั ให้” ผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั ท่านที่
2
นอกจากการจัดสวัสดิการดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 2 ได้ให้ขอ้ มูลสาคัญเกีย่ วกับ
การจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่ น นอกจากการพิจารณาจากสภาพปั ญ หาและความต้องการโดยให้แม่วยั รุ่นเป็ น ผู้
ตัดสินใจเลือกบริการแล้ว หากแม่วยั รุ่นและครอบครัวไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม และทาให้เกิดความเสีย่ ง
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ต่อเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ต้องใช้กฎหมายเข้าแทรกแซง และจัดสวัสดิการที่จาเป็ นเพื่อคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก โดย
คานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็ นสาคัญ ดังข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
“ลาพังสวัสดิการทีม่ ีอาจไม่สามารถให้ประโยชน์ แก่เด็กและแม่วยั รุ่ นได้ อย่างเคสของพีเ่ ห็นมัย้ เค้าก็ไม่ได้
อยากฝากลูกไว้กบั เราแต่แรกนะ แต่ประเมินแล้วเด็กเสีย่ ง เค้าไม่ได้เลือกรับสวัสดิการ แต่เราต้องใช้กฎหมายคุ้มครอง
เพือ่ ความปลอดภัยของเด็ก”ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที ่ 2
ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดสวัสดิ การสาหรับแม่วยั รุ่นในสังคมสมัยใหม่ การช่วยเหลือ และการส่งต่อ
พลัง
ในส่วนของแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นนัน้ หมายถึง แนวทางทีจ่ ะทาให้แม่วยั รุ่นอยู่ในภาวะอยู่ดี
กินดี มีสุข และมีสทิ ธิ ์ อันจะนาไปสู่การลดปั ญหาและความยากลาบากลง ทาให้แม่วยั รุ่นมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ และ
สามารถมีชวี ติ อยู่ในสังคมได้ตามอัตภาพ ซึง่ แนวทางเหล่านี้จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อผูจ้ ดั สวัสดิการสังคมมีทศั นคติทด่ี ตี ่อ
แม่วยั รุ่น ไม่รงั เกียจและไม่รู้สกึ ว่าแม่วยั รุ่นคือภาระ แต่ ต้องร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือ และป้ องกันแก้ไขไม่ให้เกิด
สถานการณ์เลวร้ายลง
“มองคนให้เป็ นคนและลดการตีตรา” หัวใจหลักนาไปสู่แนวทางการจัดสวัสดิ การ
สาหรับ แนวทางการจัด สวัสดิก ารสาหรับ แม่ ว ัย รุ่น มีห ลายหน่ ว ยงานพยายามศึก ษาหาแนวทางการจัด
สวัสดิการทีเ่ หมาะสม แต่ยงั ติดกับดักทางความคิดทีต่ กี รอบและตัดสินแม่วยั รุ่นประหนึ่งว่าตนเป็ นนักจัดการความดีเลว
การสวมบทบาทดังกล่าวทาให้ทศั นคติทม่ี ตี ่อแม่วยั รุ่น นัน่ คือ คนไม่ดี คนไม่ดจี ากการไม่ทาตามบรรทัดฐานสังคม คน
ไม่ดจี ากการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม และจากการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร ทัศนคติเหล่านี้ทาให้ผจู้ ดั สวัสดิการไม่สามารถแยก
บรรทัดฐานสังคม ความผิดพลาดออกจากการให้ความช่วยเหลือได้ เพราะไม่มคี วามเห็นอกเห็นใจ และไม่เข้าใจสภาพ
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
ดังนัน้ ก่อนที่จะไปสู่แนวทางการจัดสวัสดิการ ผู้จดั สวัสดิการทุกระดับไม่ว่าจะเป็ นผู้กาหนดนโยบายหรือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องสลายอคติและการตีตราแม่วยั รุ่น พร้อมทัง้ มองแม่วยั รุ่นอย่างเข้าใจในสิง่ ทีพ่ วกเขากาลังประสบอยู่ แม่
วัยรุ่นคือคนคนหนึ่งทีส่ ามารถทาผิดพลาดได้ แต่เมื่อผิดพลาดไปแล้ว สิง่ ทีส่ มควรได้รบั คือ โอกาส หากยังมองแต่ความ
ผิดพลาด จับจดอยู่กบั พฤติกรรมทีไ่ ม่ดี ไม่เหมาะสม แต่ไม่หาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไข ปั ญหาก็จะยังคงอยู่ และยิง่
แย่กว่าเดิม เพราะถูกผลิตซ้าจากทัศนคติดา้ นลบ ซึง่ ส่งผลให้การจัดสวัสดิการและการให้บริการย่าอยู่กบั ที่
“คุณจะทางานกับคน คุณต้องมองคนเป็ นคนก่อน ถ้าคุณยังทาไม่ได้กท็ างานกับคนไม่ได้ อันนี้คอื หัวใจของการ
ทางานเป็ นแนวทางหลักของการจัดสวัสดิการเลยนะ เป็ นแม่วยั รุ่นก็เหมือนเป็ นโรคหัวใจ ถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็จะเห็นว่า
มันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดแก้ไม่หาย ถ้ามีการประคับประคอง มีการจัดสวัสดิการทีด่ ีมนั ก็ดไี ด้ แต่ถ้าเรามองว่าเป็ นแม่
วัยรุ่นมันน่ าเกลียด มันก็จะทาอะไรไม่ได้เลย ลูบหน้าปะจมูกกันไป ...เราต้องผ่านไอ้ความคิดแบบนี้ให้ได้ก่อน” ข้อมูล
จากผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 1
“...หลายคนไม่มใี จ ทัศนคติไม่ดแี ต่ตน้ ก็แย่นะ บางคนทางานหนักแล้วพาลคิดไปทัวว่
่ าทาไมปั ญหาเยอะจัง ก็
เพราะอย่างนี้ไง ไม่คุมกาเนิดเลยท้องอีก ลาบากเราอีก แบบนี้กไ็ ม่ตอ้ งคุยกันล่ะ แนวทางอะไรก็ทาไม่ได้ เพราะทัศนคติ
ไม่ด”ี ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ที่ 2
ในส่วนของแนวทาง ผู้วจิ ยั ขอนาเสนอเป็ นแนวทางหลักๆ 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 แนวทางการจัด
สวัสดิการทีใ่ ห้ค่า แต่ไม่ให้ราคา แนวทางที่ 2 แนวทางการจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับแม่วยั รุ่นในสังคมสมัยใหม่ และ
แนวทางที่ 3 แนวทางการจัดสวัสดิการจากหน่ วยงานและบุคลากรที่มปี ระสบการณ์ การทางานกับวัยรุ่น ซึ่งทัง้ สาม
แนวทางนี้ต้องผ่านกระบวนการสังคมสงเคราะห์ทงั ้ สิน้ เพื่อให้สวัสดิการมีจุดมุ่งหมาย และเป็ นประโยชน์ต่อแม่วยั รุ่น
และบุตรอย่างแท้จริง
แนวทางที่ 1 แนวทางการจัดสวัสดิ การที่ให้คา่ แต่ไม่ให้ราคา
การจัดสวัสดิการทีใ่ ห้ค่าแต่ไม่ให้ราคาในกรณีน้ีอาจไม่ใช่การจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้าตามแนวทางของรัฐ
สวัสดิการเสียทีเดียว แต่เป็ นการจัดสวัสดิการที่ลดความเป็ นสินค้า ที่มาพร้อมกับความซื่อสัตย์ เพื่อให้ แม่วยั รุ่นที่มี
ปั ญหาจริง เข้าถึงสวัสดิการได้มากขึน้ เพราะแม่วยั รุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบตลาด ทาให้ไม่สามารถซือ้ สินค้าและ
การบริการได้เหมือนแม่วยั อื่น การจัดสวัสดิการทีล่ ดความเป็ นสินค้าจึงเป็ นแนวทางการจัดสวัสดิการทีท่ าให้แม่วยั รุ่น
เข้าถึงสวัสดิการได้มากขึน้ และไม่ตอ้ งกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรับสวัสดิการ แต่สงิ่ สาคัญของสวัสดิการลักษณะนี้ คือ
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สวัสดิการทีล่ ดความเป็ นสินค้าต้องไม่ลดค่าของสวัสดิการนัน้ ลง สวัสดิการต้องมีค่าและมีจุดมุ่งหมายทีช่ ดั เจน ส่วนแม่
วัยรุ่นต้องรูค้ ุณค่าและรับคุณค่าจากสวัสดิการนัน้ ไม่ใช่รบั อย่างเดียว เพราะหากแม่วยั รุ่นรูค้ ุณค่าสวัสดิการก็จะทาให้แม่
วัยรุ่นใช้ชวี ติ อย่างรูค้ ุณค่าเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดสวัสดิการนี้ ยังมีขอ้ โต้แย้งเกีย่ วกับการพึง่ ตนเองของแม่วยั รุ่น เพราะสวัสดิการ
เข้าถึงได้ง่าย แม่วยั รุ่นอาจมีภาวะพึ่งพิงสวัสดิการมากขึน้ พึ่งตนเองน้อยลง ส่วนผู้จดั บริการ เมื่อเป็ นสวัสดิการที่ลด
ความเป็ นสินค้า คุณภาพของการให้บ ริการอาจจะลดลงตามไปด้วย ซึ่งข้อโต้แย้งดังกล่าวสามารถหาแนวทางการ
ป้ องกันแก้ไขไม่ให้เกิดปั ญหาข้างต้นได้ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบและการวางเงื่อนไขการให้บริการ หากออกแบบให้การ
จัดสวัสดิการผ่านกระบวนการสังคมสงเคราะห์ มีการทางานเชิงความคิด ความรับผิดชอบ มีการกาหนดระยะเวลา และ
เป้ าหมายการรับสวัสดิการที่ชดั เจน มีการประเมิน (ไม่ใช่การจับผิด) น่ าจะลดปั ญหาการพึ่งพิง และคุณภาพของการ
ให้บริการได้
“... เราต้องให้ค่าแต่ไม่ให้ราคาเข้าใจมัย้ เพราะงัน้ สวัสดิการต้องไม่ ได้ให้แบบบูมทัวกั
่ นหมด ไม่ได้ให้ซะจนทุก
คนอยากได้ ส่วนคนรับก็ตอ้ งมีวนิ ัยต้องมีปัญหาจริงๆ ไม่ใช่ไม่มปี ั ญหาแต่มาเบียดบังคนอืน่ เค้า ปั ญหานี้เราต้องเห็นค่า
ว่าสาคัญต้องช่วยกันหาทางแก้ไข แต่ตอ้ งไม่ทาแบบให้ราคาแบบลดกระหนา่ ใครมาช๊อปก็ได้แบบนี้ไม่เอา”
“สวัสดิการหรือการใช้บริการเป็ นเครือ่ งมือมีเป้ าหมายเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ไม่ได้ให้เพือ่ ให้เกิดการพึง่ พิง
มูลนิธไิ ปตลอด เราต้องทางานกับความคิดของเค้าด้วยไม่ได้ให้ๆๆ แล้วจบ” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 1
แนวทางที่ 2 แนวทางการจัดสวัสดิ การให้สอดคล้องกับแม่วยั รุน่ ในสังคมยุคหลังความทันสมัย
สังคมไทยในปั จ จุ บ ัน มีก ารเปลี่ย นแปลงในมิติต่ า งๆ มากมายไม่ ว่ าจะเป็ น มิติท างด้า นเศรษฐกิจ สัง คม
การเมือง และวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลงครัง้ สาคัญทีท่ าให้เกิดผลกระทบต่อประชากรโลก คือ การเปลีย่ นแปลงเข้าสู่
สังคมสมัยใม่ การเปลีย่ นภายใต้วาทกรรมนี้ทาให้เกิดการจัดสร้างโลกใหม่ทม่ี คี วามเป็ นวิทยาศาสตร์มากขึน้ จากผูไ้ ม่รู้
ทาให้กลายเป็ นผู้รู้ จากสังคมเกษตรกรรม เข้าสู่การปฏิวตั ิอุสาหกรรม และเข้าสู่ยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีม่ าพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ ระบบทุนนิยม และความเป็ นโลกาภิวตั น์ คนในสังคมสมัยใหม่เชื่อใน
เหตุผลเชิงประจักษ์ มีความเป็ นปั จเจกชนมากขึน้ และพยายามทาให้ตนเองเป็ นผูท้ ่มี คี วามเข้มแข็ง เพราะต้องอยู่ใน
สังคมทีม่ กี ารแข่งขันตลอดเวลา
ขณะนี้ สงั คมสมัย ใหม่ ได้ล่ว งเลยไป เข้าสู่ สงั คมยุ ค หลังความทัน สมัย (Post modern) คนในสังคมยุ ค นี้ ก็
เปลีย่ นไปจากยุคสมัยใหม่ ว่าด้วยเรื่องความรู้ ความจริง อานาจ ให้ความสาคัญต่อเสรีภาพของปั จเจก และปั จเจกเริม่ มี
ความคิดเชิงวิพากษ์ กล้าวิพากษ์ปรากฏการณ์สงั คม คนในยุคนี้ไม่ได้มคี วามคิดติดกรอบตายตัวอีกต่อไป และปฏิเสธ
ความเหมือนในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม คนในสังคมสมัยใหม่ และยุคความความทันสมัยไม่ได้มคี วามคิดแบบเดียวกัน
ทุกคน บางคนอยู่ในสังคมสมัยใหม่ แต่ยงั คงความคิดแบบดังเดิ
่ ม เหมือนจะเคารพเสรีภาพทางความคิด และยอมรับ
ความแตกต่าง แต่ยงั มีกรอบทางความคิดบางประการทีย่ งั ยึดไว้อย่างแนบแน่น การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม
จึงติดกับดักของอคติและการตีตรา ความย้อนแย้ง ยิ่งทางความคิด ทวีความซับซ้อนของปั ญ หา ส่งผลให้แม่วยั รุ่นมี
ความคิดสับสน ไม่เป็ นตัวของตัวเอง
จากที่ ไ ด้ก ล่ า วมาจะเห็น ว่ า สัง คมที่เปลี่ย นแปลงไปท าให้ แ ม่ ว ัย รุ่ น ต้ อ งปรับ ตัว และเปลี่ย นตาม ในยุ ค
เกษตรกรรมการเป็ นแม่วยั รุ่นอาจเป็ นเรื่องปกติ แต่ในปั จจุบนั ทีค่ นต้องเรียนหนังสือ จบมาหางานทา และเข้าสู่ระบบ
ตลาด เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว การเป็ นแม่วยั รุ่นจึงเป็ นเรื่องที่ไม่ปกติอกี ต่ อไป นอกจากนี้สงั คมที่มี
ความซับซ้อน การผลิตและดูแลสมาชิกใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ผูป้ กครองต้องมีวุฒภิ าวะทีพ่ ร้อม การเป็ นแม่วยั รุ่นทีย่ งั ขาด
วุฒภิ าวะมากพอจะส่งผลต่อบุตรของแม่วยั รุ่นในระยะยาว ด้วยเหตุน้ี แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นจึงต้อง
ปรับเปลีย่ นตามยุคสมัย ในเมื่อสถานการณ์แม่วยั รุ่นเปลีย่ น สวัสดิการก็ตอ้ งปรับให้สอดรับกับแม่วยั รุ่นในปั จจุบนั การ
จัดสวัสดิการต้องมีทศิ ทางเป้ าหมายทีช่ ดั เจน แต่ ไม่มลี กั ษณะตายตัว ต้องเป็ นสวัสดิการทีห่ ลากหลายสอดคล้องกับวิถี
ชีวติ ของแม่วยั รุ่น อย่างในกรณีท่ี แม่วยั รุ่นต้องเรียนกลางวัน ทางานกลางคืน ครอบครัวทางานประจาไม่มเี วลาเลีย้ งดู
บุตรหลาน และไม่มเี งินมากพอที่จะเอาบุตรหลานไปจ้างเลีย้ ง สวัสดิ การทีจ่ ดั ให้อาจจะอยู่ในรูปแบบของการฝากเลีย้ ง
บุตรชัวคราว
่
โดยวางเงื่อนไขว่าแม่วยั รุ่นและครอบครัวต้องมาเยีย่ มบุตรในเวลาทีก่ าหนดเป็ นอย่างน้อย และทากิจกรรม
ตามที่หน่ วยงานออกแบบไว้ ซึง่ การฝากเลีย้ งนี้ต้องมีการกาหนดระยะเวลาทีแ่ น่ นอน และต้องผ่านกระบวนการสังคม
สงเคราะห์ตลอดการรับบริการ หากถึงทีส่ ดุ แล้วแม่วยั รุ่นและครอบครัวไม่สามารถรับบุตรหลานกลับไปดูแลได้ อาจต้อง
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มีบริการจัดหาครอบครัวบุญธรรมเป็ นอีกหนึ่งทางเลือก ซึง่ ไม่ว่าแม่วยั รุ่นจะเลือกทางใดก็ควรยอมรับการตัดสินใจ และ
ไม่ตาหนิทางเลือกนัน้ แต่ทผ่ี ่านมายังพบว่า การตัดสินใจยกมอบบุตรของแม่วยั รุ่น คนในสังคมไม่เข้าใจและตาหนิว่า
เป็ นแม่ท่ไี ม่รกั ลูก เป็ นแม่ท่ไี ม่รบั ผิดชอบ ดังนัน้ ระหว่างให้บริการนักสังคมสงเคราะห์ต้องทางานเชิงความคิดกับแม่
วัยรุ่นมากขึน้ เพราะแม่วยั รุ่นในยุคสมัยใหม่นอกจะมีปัญหาซับซ้อนแล้ว ยังมีความคิดทีเ่ ป็ นอิสระ ซึง่ อาจจะยังไม่อยู่บน
พืน้ ฐานของความเป็ นจริงนัก นักสังคมสงเคราะห์จงึ มีหน้าที่การทางานเชิงความคิด ไม่ใช่ครอบงาความคิด เพียงแต่
ช่วยให้แม่วยั รุ่นคิดอย่างเป็ นจริง เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อตนเองและเด็ก
“แม่วยั รุ่นยุคนี้ไม่เหมือนเมือ่ ก่อนเค้ามีความคิดเป็ นของตัวเอง ไม่เหมือนเมือ่ ก่อนทีค่ ดิ ว่าท้องแล้วก็อยู่บ้าน
เลี้ยงลูก บางคนเค้าก็คดิ ท้องแล้วเลี้ยงลูก แล้วใครจะหาเงินให้กนิ ให้ใช้ แต่ถ้าไม่เลี้ยงคนอืน่ ก็จะว่า เลยไม่รจู้ ะทายังไง”
ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 1
ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 1 อธิบายถึงความสับสนของแม่วยั รุ่นทีไ่ ด้รบั ผลจากการครอบงาความคิดจากคน
ยุคใหม่ทย่ี งั มีความคิดของคนยุคก่อน ซึง่ คิดแทนแม่วยั รุ่นซึง่ เป็ นผูป้ ระสบปั ญหา การมองปั ญหาและหาทางแก้ไขใน
ตาแหน่งแห่งทีข่ องแม่วยั รุ่นจึงถูกแทรกแซงครอบงา
อย่างไรก็ตาม ผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั ท่านที่ 2 ได้อธิบายเกีย่ วกับมุมมองการแก้ปัญหาแบบเดิม ทีไ่ ม่ได้เกิด
จากคนในสังคมเท่านัน้ แต่แม่วยั รุ่นในยุคหลังความทันสมัยบางคนก็ยงั ยึดติดความคิดแบบเดิมอย่างแนบแน่น ความคิด
ทีว่ ่าเป็ นแม่ตอ้ งเลีย้ งลูก แม่วยั รุ่นกลุ่มนี้จะหาทางแก้ปัญหาด้วยการเลีย้ งลูก ทัง้ นี้เกิดจากการยึดติดความคิดและวิธกี าร
แก้ปัญหาแบบเดิมของแม่วยั รุ่นในยุคก่อน และส่วนหนึ่งมาจากการกาหนดสร้างบทบาทของแม่วยั รุ่นจากคนในสังคมที่
แม่วยั รุ่นยอมรับบทบาทนัน้ โดยไม่รู้ตวั สุดท้ายเมื่อแม่วยั รุ่นประเมินตนเองแล้วว่าไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ก็ไม่กล้า
ตัดสินใจแก้ไขปั ญหาด้วยวิธอี ่นื เพราะรับบทบาทแม่ตามทีส่ งั คมคาดหวังไปแล้ว
“แม่วยั รุ่นในปั จจุบนั บางคนเป็ นเด็กนักเรียน... พอมีลูกก็เลี้ยงกันไป คิดว่ารักลูก ส่วนแม่วยั รุ่นทีอ่ ยู่ในกลุ่มใช้
ยาเสพติด ก็ใช้ยาไปท้องไป พอคลอดลูกก็พาลูกไปอยู่ไปเลี้ยงในวงเพือ่ นทีต่ ดิ ยา ดืม่ เหล้าสูบบุหรี ่ นีค่ อื ความรัก เค้าก็ยงั
มองว่ารักก็เลี้ยง หรือบางคนก็รนู้ ะว่าเลี้ยงไม่ได้แน่นอน แต่กเ็ ลี้ยง เพราะกลัวเค้าจะหาว่าทิ้งลูก เรือ่ งพวกนี้ทาให้เราต้อง
ทางานกับความคิดเค้ามากๆ” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 2
“หมามันยังไม่ท้งิ ลูก พูดแบบนี้กไ็ ม่ได้ หมามันแค่เลี้ยงให้ลกู มันโต ลูกหมาหากินเองได้ ลูกคนหาได้หรอ สังคม
จะเอายังไงกันแน่ พอเค้ายกมอบ ก็หาว่าเค้าทิ้งลูก คราวนี้เลยไม่ยกเลย คลอดแล้วทิ้งไว้ทโี ่ รงพยาบาลเลย เพราะเค้าไม่
มีทางเลือกไง เพราะงัน้ ต้องมีทางเลือกให้เค้า แล้วพอเค้าเลือกก็เลิกว่าเค้าซะที พวกคิดแทนมันก็ทาให้เค้าสับสนไม่กล้า
คิดไรเพือ่ ตัวเอง”
“... Day care รับเด็กขวบครึง่ สองขวบ แล้วก่อนหน้านัน้ เด็กไปอยู่ทไี ่ หน พอรับแล้วต้องเอามาส่งแปดโมงเช้า
รับกลับบ่ายสามครึง่ ถามว่าแม่วยั รุ่นทีต่ ้องทางานหรือเรียนมารับทันหรอ แล้วพอมี Day care แม่ทที ่ างานกลางคืนละ
ถ้าครอบครัวไม่ช่วยก็ไม่มีใครช่วยเลี้ยง สถานสงเคราะห์กไ็ ม่ได้ฝากได้เลยนะคะ เต็มค่ะ แถมต้องเลี้ยงก่อนตัง้ กีเ่ ดือน
บางคนมีปัญหาหนัก รอไม่ได้ทายังไงล่ะทีน้ ี” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 1
ในส่วนนี้ ผู้มคี วามส่วนร่วมในการวิจยั ท่าที่ 2 ได้เสนอเพิม่ เติมความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ ครอบครัว
เพราะเห็น ว่าไม่ ว่ายุ คสมัย จะเปลี่ยนไป แต่ ครอบครัวต้องทาบทบาทหน้ าที่ของตนเองให้เต็มที่ หากครอบครัวไม่
สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ หรือทาได้ไม่ดี สวัสดิการจะเป็ นตัวเสริมให้ครอบครัวทาบทบาทได้ดขี น้ึ และกลับมาพึง่ ตนเองได้
อีกครัง้
“ยามสงคราม คนเราจะร่วมพลังกันเพื อ่ ต่ อสู้ เพราะมีภัยคุกคามเดียวกัน ไอ้เรือ่ งการตัง้ ครรภ์ไม่พ ร้อมนีก่ ็
เหมือนภัยคุกคามนะ ไม่มใี ครอยากให้เกิด แต่เกิดแล้วก็ต้องช่วยกัน ครอบครัวทีแ่ หละต้องช่วยก่อน ถ้าไม่ไหวค่อยมา
หาเรา” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ท่านที่ 2
แนวทางที่ 3 แนวทางการจัดสวัสดิ การจากหน่ วยงานและบุคลากรที่ มีประสบการณ์ การทางานกับ
วัยรุน่
ทีผ่ ่านมาการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นส่วนใหญ่อยู่ ในส่วนของภาครัฐเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นการจัดสวัสดิการ
ตามนโยบายของแต่ละหน่ วยงานล้อตามนโยบายระดับประเทศ สวัสดิการทีจ่ ดั ให้จงึ ไม่แตกต่างกัน มากนัก แต่วธิ กี าร
นาไปปฏิบตั อิ าจต่างกันบ้างในส่วนของหน่วยงานชุมชนท้องถิน่ ซึง่ มีเอกลักษณ์มวี ฒ
ั นธรรมพืน้ ถิน่ เป็ นของตนเอง ส่วน
บุคลากรทีท่ างานจัดสวัสดิการให้แม่วยั รุ่น แต่ละหน่ วยงานมักจะจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ แต่
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ความรูอ้ ย่างเดียวไม่เพียงพอ การทางานกับวัยรุ่น ซึง่ เป็ นวัยทีม่ คี วามละเอียดอ่อน ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีความเข้าใจ และมี
ทัศนคติทด่ี ี รวมทัง้ ต้องมีทกั ษะและประสบการณ์การทางานกับวัยรุ่นด้วย ทัง้ นี้หากหน่ วยงานและบุคลากรมีคุณสมบัติ
ดังกล่าว จะทาให้การจัดสวัสดิการเป็ นไปตามแนวทางที่เอือ้ ต่อการบริการแม่วยั รุ่น ส่งผลให้แม่ว ั ยรุ่นเข้าถึงสวัสดิการ
มากขึน้ และสวัสดิการทีใ่ ห้สามารถแก้ปัญหาของแม่วยั รุ่นได้อย่างเป็ นจริง
แนวทางนี้จึงเป็ นแนวทางที่ต้องบูรณาการศาสตร์แ ละความชานาญ ในแต่ ละหน่ วยงาน เพื่อจัดสวัสดิการ
สาหรับแม่วยั รุ่น โดยภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณและร่วมร่างนโยบายกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้มากขึน้
เพื่อให้นโยบายสามารถนาไปสู่การจัดสวัสดิการที่เป็ นจริงในทุกองค์กร อย่างพระราชบัญ ญัติการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มีการดึงส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และรับฟั งความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน
มากขึน้ นโยบายสวัสดิการจึงมีความครอบคลุม นอกจากการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ แล้ว การนิเทศงานจากผูม้ ี
ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบตั ใิ นหน่วยงานทีม่ คี วามชานาญด้านวัยรุ่น เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรทีต่ อ้ งการทางานกับ
แม่วยั รุ่นก็เป็ นสิง่ จาเป็ น การสนับสนุ นให้บุคลากรได้ลงปฏิบตั งิ านจริงจะทาให้พวกเขาเข้าใจแม่วยั รุ่น และมีทกั ษะด้าน
การทางานกับแม่วยั รุ่นผ่านประสบการณ์ จริง ซึ่งทักษะที่ได้น้ีไม่สามารถหาได้จากในตารา หรือจากการอบรมในช่วง
สัน้ ๆ แนวทางนี้จะทาให้ผู้จดั สวัสดิการมีแนวทางการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือแม่วยั รุ่นทีส่ อดคล้องกับสภาพปั ญหา
และความต้องการมากขึน้ และยังสามารถส่งต่อพลังให้แม่วยั รุ่นผ่านบริการทีจ่ ดั ให้ได้อกี ด้วย
“ทางานกับวัยรุ่นไม่ใช่ใครก็ทาได้นะ บางทีคนทางานก็เหมือนผูใ้ หญ่ทไี ่ ม่เข้าใจเด็ก จะให้บริการแต่ละอย่างเด็ก
ต้องเชือ่ ฟั ง ซึง่ ใช้กบั วัยรุ่นไม่ได้ นีแ่ หละสิง่ ทีค่ นทางานต้องปรับ ปรับผ่านการอบรมก็คงไม่ได้ มันเป็ นทักษะต้องมาจาก
ประสบการณ์ ต้องไปฝึ กปฏิบตั ิ เปิ ดเลย Social Lab ให้เขาฝึ กงานจะได้มปี ระสบการณ์ บางอย่างรัฐทาไม่ได้กอ็ าศัย
เครือข่ายสิ จัดสรรงบลงมา จัดนโยบายทีเ่ อื้อต่อเรา เราก็ทาให้ได้” ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ที่ 1
4. สรุป และอภิ ปรายผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั นาเสนอการสรุปและอภิปรายผลการวิจยั ไว้ในส่วนเดียวกัน เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสรุปผล
การศึกษากับแนวคิดและทฤษฎีท่มี คี วามเกีย่ วข้อง โดยจะนาเสนอเป็ นประเด็นเรียงตามผลการวิจยั ที่ในนาเสนอไว้ใน
ส่วนก่อนหน้า
การจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นของสหทัยมูลนิธเิ ป็ นไปตามปรัชญาเป็ นหลักขององค์กร คือ “มนุ ษยชาติมี
พันธะต้องให้สงิ่ ทีด่ ที ส่ี ุดแก่เด็ก” ซึง่ เด็กในทีน่ ้หี มายถึงเด็กทีเ่ กิดจากแม่วยั รุ่นและตัวแม่วยั รุ่นเองด้วย การจัดสวัสดิการ
ของสหทัยมีทงั ้ สวัสดิการเด็กและครอบครัวทีม่ คี วามเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่น เพราะเชื่อมันเสมอว่
่
า ความรัก
เริม่ จากครอบครัว “love begin at home” แต่หากครอบครัวไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ หรือทาหน้าทีไ่ ด้ไม่เต็มที่ สวัสดิการ
จะเป็ นสิง่ เสริมช่วยให้ครอบครัว ได้รบั การฟื้ นฟูและกลับมามีความเข้มแข็งอีกครัง้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สวัสดิการสาหรับ
แม่วยั รุ่น คือ สิง่ ที่เข้ามาเสริมคุณภาพชีวติ ให้อยู่ดี กินดี มีสุข และมีสทิ ธิ ์ และสามารถดารงชีวติ ได้อตั ภาพ ซึ่งเป็ น
ความหมายทีส่ อดคล้องกับการนิยามความหมายสวัสดิการของนักวิชาการหลายท่านรวมทัง้ กอร์ดอน และ สปิ กเกอร์
(Spicker, 2002 and Gordon, 1999) ทีก่ ล่าวว่า สวัสดิการ คือ ภาวะกินดี อยู่ดี (Well being) หรือการได้รบั ประโยชน์
สิง่ ของทีท่ าให้เกิดการกินดี อยู่ดี
อย่างไรก็ตาม สวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นไม่ได้หมายถึงการสงเคราะห์เงิน หรือสิง่ ของเท่ านัน้ แต่หมายถึงการ
ให้บริการผ่านกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ที่ต้องมีการเสริมพลังอานาจ (Empowerment) ให้แม่วยั รุ่นสามารถเลือก
ทางเดินชีวติ ของตนเองและบุตรได้อย่างภาคภูมิ ไม่ต้องอยู่ในภาวะจานนต่อหนทาง และไม่ต้องเลือกวิธกี ารแก้ปัญหา
ตามทีค่ นในสังคมยัดเยียดให้ สอดคล้องกับทฤษฎีเสริมพลังอานาจของกิวเทียร์เรซ์ (Gutierrez, 1990 อ้างใน กิตพัฒน์
นนทปั ทมะดุล, 2558 ) การเสริมพลังอานาจนี้ ผูจ้ ดั สวัสดิการหรือนักสังคมสงเคราะห์ ต้องทาความเข้าใจแม่วยั รุ่น ณ
ตาแหน่งแห่งทีท่ เ่ี ขาอยู่ และรับรูเ้ รื่องราวของเขาอย่างเปิ ดใจ ไม่อคติ และไม่ตตี รา การสร้างพลังอานาจ โดยการมองแม่
วัยรุ่นว่ามีคุณค่า จะทาให้ผจู้ ดั สวัสดิการได้รบั พลังสะท้อนกลับมา แม่วยั รุ่นจะมีพลังแห่งความหวังและโอกาส ส่วนนัก
สังคมสงเคราะห์จะสะท้อนด้วยพลังแห่งความหวังดี และหากเชื่อว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” การจัดสวัสดิการเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของเด็ก ก็ไม่ต่างจากการทาประโยชน์สงู สุดต่อประเทศชาติ การทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การมองแม่
วัยรุ่นในแง่ดี มองว่ามนุษย์เกิดมามีคุณค่า และหากมีโอกาสจะทาสิง่ ทีด่ งี ามสอดคล้องกับหลักการสังคมสังเคราะห์ และ
แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญของแนวคิดรัฐสวัสดิการและความเป็ นประชาธิปไตย
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ส่วนหัวใจหลักทีน่ าไปสู่แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นนัน้ ผูจ้ ดั สวัสดิการหรือนักสังคมสงเคราะห์
ต้องมีฐานความคิดเชิงมนุ ษยนิยมที่มองมนุ ษย์ว่ามีคุณค่า มีศกั ดิศรี
์ ซึง่ จะทาให้ผจู้ ดั สวัสดิการปฏิบตั ติ ่อแม่วยั รุ่นอย่าง
เท่าเทียม ให้เกียรติ และเคารพศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์ สอดคล้องกับหลักการปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะห์ ซึง่ จะลดการ
ตีตรา และไม่มองมนุ ษย์แบบนิยตั ินิยม การจัดสวัสดิการจะไม่เป็ นการผลิตซ้าความเจ็บปวดอันมาจากการตีตราเชิง
วิชาชีพตามทฤษฎีการตีตราของเออร์วงิ กอฟฟ์ แมน (Erving Goffman)
สาหรับแนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นนัน้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผมู้ สี ่วนร่วมในการวิจยั สามารถ
แบ่ งเป็ นแนวทางหลักได้ 3 แนวทาง แนวทางที่ 1 คือ แนวทางการจัดสวัสดิการที่ให้ค่า แต่ ไม่ให้ราคา แนวทางนี้
ต้องการให้สวัสดิการลดความเป็ นสินค้าลง (Decommodification) คล้ายกับแนวคิดรัฐสวัสดิการ แต่ไม่ได้ให้ในรูปแบบ
สวัสดิการแบบถ้วนหน้า การรับสวัสดิการและการบริการยังต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติ โดยใช้กระบวนการสังคม
สงเคราะห์ เพื่อให้สวัสดิการมีค่า โดยแม่วยั รุ่นทีร่ บั สวัสดิการต้องมีความซื่อสัตย์ คือ ต้องรับสวัสดิการตามสภาพปั ญหา
และความจาเป็ น เพื่อให้สวัสดิการเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและบุตร
แนวทางที่ 2 แนวทางการจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับแม่วยั รุ่นในสังคมยุคหลังความทันสมัย แนวทางนี้เป็ น
แนวทางทีจ่ ะทาให้เกิดสวัสดิการทีส่ อดคล้องกับสภาพปั ญหาและวิถชี วี ติ ของแม่วยั รุ่นในแต่ละยุคสมัย ซึง่ ต้องทางานเชิง
ความคิดกับแม่วยั รุ่นอย่างหนักแน่น เนื่องจากคนในสังคมสมัยใหม่ และคนในยุคหลังความทันสมัยไม่ได้มคี วามคิดแบบ
เดียวกันทุกคน บางคนอยู่ในสังคมสมัยใหม่ แต่ยงั คงความคิดแบบดังเดิ
่ ม ทาให้ตดิ กับดักของอคติและการตีตรา ความ
ย้อนแย้งยิง่ ทวีความซับซ้อนของปั ญหา ส่งผลให้แม่วยั รุ่นมีความคิดสับสน ไม่เป็ นตัวของตัวเอง แก้ปัญหาโดยไม่รวู้ ่า
เป็ นการแก้ปัญหาเพื่อตัวเอง หรือแก้ปัญหาเพื่อให้คนในสังคมพอใจ สอดคล้องกับการศึกษาของสาคร สมเสริฐ (2556)
ที่อธิบ ายความแปลกแยกของมนุ ษ ย์ในสังคมสมัยใหม่ ว่าคนจะแปลกแยกจากตัวเอง เพราะแสวงหาความสุขจาก
ภายนอก และแปลกแยกจากสังคมวัฒนธรรม เพราะเดิมคนไทยมีความสัมพันธ์ดว้ ยคุณค่าแห่งชีวติ และวัฒนธรรม เน้น
การเกือ้ กูลช่วยเหลือกัน แต่ปัจจุบนั เรามีความสัมพันธ์กนั ด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สังคมทีม่ คี วามซับซ้อนทา
ให้การดูแลสมาชิกใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ผูป้ กครองต้องมีวุฒภิ าวะทีพ่ ร้อม การเป็ นแม่วยั รุ่นที่ยงั ขาดวุฒภิ าวะมากพอจะ
ส่งผลต่อบุตรของแม่วยั รุ่นในระยะยาว
แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นจึงต้องปรับเปลีย่ นตามยุคสมัย ในเมื่อสถานการณ์แม่วยั รุ่นเปลีย่ น
สวัสดิการก็ต้องปรับให้สอดรับกับ วิถแี ม่วยั รุ่นในปั จจุบนั แม้ว่าสังคมไทยทีม่ โี ครงสร้างอานาจแบบชายเป็ นใหญ่ หรือ
ปิ ต าธิป ไตย ที่ม องผู้ ห ญิ ง เป็ นเสมือ นชนชัน้ สอง ที่ต้ อ งเป็ นมารดาของบุ ต ร และภรรยาของสามี แต่ เมื่อ สัง คม
เปลีย่ นแปลงไปเป็ น เต็มไปด้วยการแข่งขันทีท่ ุกคนต้องเอาตัวรอด ทาให้แม่วยั รุ่นต้องเรียน และทางาน เพราะการอยู่
บ้านเลีย้ งลูกไม่ทาให้มรี ายได้ แนวทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่ วยั รุ่นจึงไม่ใช่สวัสดิการขัน้ พื้นฐานทีส่ ่งเสริมการทา
หน้าทีม่ ารดาและภรรยาเท่านัน้ เพราะสวัสดิการขัน้ พืน้ ฐานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของแม่วยั รุ่นได้ทงั ้ หมด
แนวคิ ด สตรีนิ ย มหลัง ความทั น สมั ย (Feminist Post-Modernism) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ความหลากหลายและ
ประสบการณ์ ท่ีแตกต่ างของสตรี (Butler, 1990) ก็สามารถนาเป็ น แนวทางการจัดสวัสดิการได้เป็ น อย่างดี เพราะ
แนวคิดนี้คานึงถึงความเป็ นปั จเจกของแม่วยั รุ่นทีม่ สี ภาพปั ญหาและความต้องการต่างกัน ปั ญหาของแม่วยั รุ่นคนหนึ่ง
อาจไม่เป็ นปั ญหาของแม่วยั รุ่นอีกคนก็ได้ แนวคิดนี้มีความลื่นไหลซึ่ งจะช่วยลดการจัดสวัสดิการในรูปแบบตายตัว
(วารุณี ภู ริสนิ สิท ธิ,์ 2545) และยังสามารถน ามาจัดสวัสดิการอัน เป็ น ทางเลือ กอื่น ให้แม่ วยั รุ่น ในทุ ก ระดับ ซึ่งต้อ ง
คานึงถึงวัฒนธรรมและชุมชนของแม่วยั รุ่นทีแ่ ตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับแนวคิด สตรีนิยมแนวรัฐสวัสดิการ แนวคิด
สตรีนิยมหลังความทันสมัย (มาลี พฤกษ์พงศาวลี, 2555 ; สุธาทิพย์ สุทธิ, 2554 และ วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ,์ 2545) และ
แนวคิดสวัสดิการพหุลกั ษณ์ (Welfare Pluralism) ของแอนโทนี่ กิดเด้นส์ (กิตติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์, 2552)
แนวทางที่ 3 แนวทางการจัดสวัสดิก ารจากหน่ วยงานและบุ คลากรที่มีป ระสบการณ์ การท างานกับวัย รุ่น
แนวทางนี้สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการทางความคิด และการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน บุคลากร ทีม่ ปี ระสบการณ์และ
มีความชานาญด้านวัยรุ่น โดยภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณ และร่วมร่างนโยบายกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ให้มากขึน้ เพื่อให้นโยบายสามารถนาไปสูก่ ารจัดสวัสดิการทีเ่ ป็ นจริงในทุกองค์กร ส่วนบุคลากรต้องได้รบั การนิเทศงาน
จากผูม้ ปี ระสบการณ์ และการฝึกปฏิบตั ใิ นหน่วยงานทีม่ คี วามชานาญด้านดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะผ่านประสบการณ์
การลงปฏิบ ัติงานจริง ซึ่งทัก ษะเหล่านี้ห าไม่ได้จากการอบรมระยะสัน้ แนวทางนี้ จะเป็ นการพัฒ นาบริก ารรวมทัง้
บุคลากรให้สามารถช่วยเหลือแม่วยั รุ่น ได้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความต้องการ เป็ นการจัดบริการที่เป็ นมิตร
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เข้าถึงได้ง่าย ซึง่ จะทาให้แม่วยั รุ่นได้รบั การเสริมพลังอานาจผ่านการรับสวัสดิการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อ
เป้ าหมายสาคัญคือให้เขาช่วยตนเองได้ (Help them to help themselves) และสามารถใช้ชวี ติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจยั นี้ทาให้ได้ขอ้ เสนอแนะสาหรับผู้บริหาร ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะสาหรับศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับผูจ้ ดั สวัสดิ การและนักสังคมสงเคราะห์
ข้อเสนอแนะสาหรับบุคลากร ผูว้ จิ ยั แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านทัศนคติ เมื่อต้องปฏิบตั งิ านและให้บริการแม่วยั รุ่น ทัศนคติอนั นาไปสู่การตีตราเชิงวิชาชีพควรหมดไป
มุมมองต่อแม่วยั รุ่นต้องมองในตาแหน่ งแห่งที่ทเ่ี ขาอยู่ ไม่มองในมุมมองทีเ่ หนือกว่า และต้องเคารพคุณค่าและศักดิศรี
์ ความ
เป็ นมนุษย์ หากเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ควรยึดหลักการสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด
2. ด้านความเท่าทันต่อสถานการณ์แม่วยั รุ่นและการทางานเชิงความคิด แนวทางการจัดสวัสดิการในยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป บุคลากรและนักสังคมสงเคราะห์ต้องไม่ล้าสมัย ต้องให้บริการให้สอดคล้องกับยุคสมัยนัน้ ๆ ปั ญหาที่เกิดในสังคม
ปั จจุบนั มีความซับซ้อน นักสังคมสงเคราะห์ต้องไม่ลมื ทางานเชิงความคิดของแม่วยั รุ่นทีเ่ ต็มไปด้วยความสับสน และความ
ย้อนแย้ง
3. ด้านการปฏิบตั งิ านเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ นักสังคมสงเคราะห์จะสามารถทางานกับแม่วยั รุ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรได้รบั การนิเทศงานผ่านการปฏิบตั ิงานจริง เพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ สาคัญที่จะ
นาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
นโยบายสวัสดิก ารสาหรับ แม่ ว ัยรุ่น ต้องลดความเป็ น สิน ค้าให้ได้ม ากที่สุด เพื่อให้ง่ายต่ อ การเข้าถึง โดย
นโยบายต้องมาจากการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทางความคิดและการปฏิบตั ิจากหน่ วย งานทุกภาคส่วน การ
กาหนดนโยบายต้องมีเป้ าหมายมีทศิ ทางเดียวกัน แต่ต้องไม่หยุดนิ่งตายตัว และมีความละเอียดอ่อนมากขึน้ นโยบาย
สวัสดิการต้องมีทงั ้ สวัสดิการแบบถ้วนหน้ า และสวัสดิก ารเฉพาะ เพราะแม่วยั รุ่นประสบปั ญ หาที่ห ลากหลาย การ
กาหนดนโยบายต้องให้ความสาคัญกับงานสังคมสงเคราะห์ และหน่ วยงานภาคชุมชนต้องเขามามีส่วนในการกาหนด
นโยบายมากขึน้ เพื่อให้สวัสดิการสอดคล้องกับวิถชี วี ติ แม่วยั รุ่นในทุกระดับและทุ กพืน้ ที่ นอกจากนี้ นโยบายสวัสดิการ
สาหรับแม่วยั รุ่น ต้องมีเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างสวัสดิการเด็กและครอบครัว ต้องไม่คดิ แยกส่วน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทงั ้ แก่ตวั แม่วยั รุ่นเองและบุตร
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิ จยั ครังต่
้ อไป
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษานักสังคมสงเคราะห์สหทัยมูลนิธิ ซึง่ หากมีการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปควร
ทาการศึกษาในหน่ วยงานอื่นทีท่ างานด้านนี้ เพื่อให้ได้มุมมองแนวคิด หรืออาจเป็ นนวัตกรรมใหม่ทม่ี ปี ระโยชน์ต่อแนว
ทางการจัดสวัสดิการสาหรับแม่วยั รุ่นในอนาคต
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