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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 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาและคน้หาแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่น การศกึษาวจิยัใน

ครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยั คอื นักสงัคมสงเคราะห ์สหทยัมลูนิธ ิ
2 ท่าน ผลจากการศกึษา พบว่า การจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นของสหทยัมูลนิธยิดึหลกัปรชัญา มนุษยชาตมิพีนัธะ
ต้องให้สิง่ที่ดทีี่สุดแก่เดก็ ซึง่เดก็ในที่นี้ไม่ได้หมายถงึเดก็ที่เกดิจากแม่วยัรุ่นเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงตวัแม่วยัรุ่นด้วย 
คุณค่าของสวสัดกิารจากนอกจากจะช่วยแกปั้ญหาและตอบสนองความต้องการของแม่วยัรุ่นแลว้ สวสัดกิารยงัเป็นคุณ
ค่าทีส่ะทอ้นมาถงึตวัผูจ้ดัสวสัดกิารและนกัสงัคมสงเคราะหด์ว้ย สว่นแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นนัน้ หวัใจ
ส าคญั คอื ต้องสลายอคต ิและการตตีราแม่วยัรุ่นใหไ้ดเ้สยีก่อน เพราะการตตีราแม่วยัรุ่นจะส่งผลใหก้ารจดัสวสัดิการมี
ความคบัแคบ ส าหรบัแนวทางหลกัในการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นม ี3 แนวทาง คอื 1) สวสัดกิารต้องลดความเป็น
สนิคา้ เน้นสวสัดกิารทีใ่หค้่าแต่ไม่ใหร้าคา 2) แนวทางการจดัสวสัดกิารต้องสอดรบักบับรบิทแม่วยัรุ่นในสงัคมสมยัใหม่ 
และสงัคมหลงัความทนัสมยั 3) สวสัดกิารตอ้งถูกจดัโดยหน่วยงานและผูจ้ดัสวสัดกิารตอ้งมปีระสบการณ์ท างานกบัแม่
วยัรุ่น ทัง้ 3 แนวทางจะท าใหเ้กดิสวสัดกิารทีห่ลากหลายมทีัง้สวสัดกิารแบบถว้นหน้า และสวสัดกิารทางเลอืกส าหรบัแม่
วยัรุ่นที่มีสภาพปัญหาและความต้องการเฉพาะ สุดท้ายแม่วัยรุ่นต้องได้รบัการเสริมพลงัอ านาจ เพื่อให้สามารถ
แกปั้ญหาของตนเองไดอ้ย่างเป็นจรงิ และสามารถกลบัมาใชช้วีติไดอ้ย่างปกตสิขุ  
 
ค าส าคญั : แม่วยัรุ่น, สวสัดกิารสงัคม, การตตีรา, และการเสรมิพลงัอ านาจ 
 

                                                           
1 นกัศกึษาปรญิญาเอก สาขานโยบายสงัคม คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2 Ph.D. Student, Doctor of Philosophy Program in Social Policy, Faculty of Social Administration, Thammasat 
University 



2 
 

 



3 
 

1. ค าน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
“แม่วยัรุ่น” ค านี้สะท้อนมุมมองที่หลากหลายของคนสงัคม หลายคนมองว่าการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเป็นเรื่อง

ธรรมดา ในยุคปัจจุบนั ในขณะทีอ่กีหลายคนมองว่าการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นเป็นสิง่ทีไ่ม่เหมาะสมและไม่ควรเกดิขึน้ ไม่ว่า
มุมมองของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร สิง่หนึ่งที่ต้องเขา้ใจตรงกนั คอื การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเป็นปัญหาสงัคม (Teenage 
pregnancy as a social problem) (สถานการณ์การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเป็นปัญหา แต่แม่วยัรุ่นไม่ใช่ตวัปัญหา) และการ
ตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นสง่ผลกระทบมากกวา่วยัอื่น เน่ืองจากยงัไม่สามารถพึง่ตนเองได ้เมื่อตัง้ครรภ ์วยัรุ่นจ านวนไม่น้อยตอ้ง
ขาดโอกาสในการศกึษาและการประกอบอาชพี ซึง่ส่งผลต่อการพฒันาตนเองและการพฒันาประเทศในระยะยาว ส่วน
โอกาสที่จะเกิดการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นนัน้ง่ายกว่าวยัอื่น เพราะวยัรุ่นยงัขาดความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสมัพันธ์อย่าง
ปลอดภยั วยัรุ่นบางคนรูแ้ต่ขาดความรบัผดิชอบต่อตวัเองและผู้อื่นละเลยการคุมก าเนิด โดยอ้างมายาคติผดิๆ ส่วน
ครอบครวัและสงัคมยงัไม่สามารถให้ความรูเ้รื่องเพศแก่วยัรุ่นไดอ้ย่างเตม็ที ่เพราะสงัคมไทยมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่อง
ของผูใ้หญ่ และเป็นเรื่องน่าอาย แมว้่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องส าคญั แต่กลบัถูกปิดปังซ่อนเรน้ การตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นสว่นใหญ่
จงึเกดิจากการไม่คุมก าเนิด หรอืคุมก าเนิดพลาด เป็นการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ไดว้างแผน หรอือาจเรยีกได้ว่าการตัง้ครรภ์ไม่
พรอ้ม (วาทนิีย ์วชิยัยา, 2556 ; เบญจพร ปัญญายง, 2553 และกรมกจิการเดก็และเยาวชน, 2557) 

ส าหรบัสถานการณ์แม่วยัรุ่นในปัจจุบนั แมว้่าแต่ละหน่วยงานจะน าเสนอขอ้มูลทางสถติิทีม่คีวามหลากหลาย 
แต่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอื การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นมจี านวนมาก และเป็นการตัง้ครรภ์ที่เกดิในอายุ
น้อยลง ทัง้นี้ต้องยอมรบัว่าขอ้มลูดงักล่าวมขีอ้จ ากดั เพราะมาจากหลายหน่วยงาน และอตัราการคลอดของวยัรุ่นไม่ได้
แสดงอตัราการตัง้ครรภข์องวยัรุ่นทัง้หมด สถติทิีน่ าเสนอจงึอาจเป็นเพยีงภาพลวงตา วยัรุ่นบางคนอาจตดัสนิใจยุตกิาร
ตัง้ครรภ์ หรอืเลอืกทีจ่ะไม่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลกเ็ป็นได ้เพราะฉะนัน้ การวดัอตัราการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ซึ่งหมาย
รวมถึงการตัง้ครรภ์ที่สิ้นสุดลงด้วยการคลอดมีชีพ (Live birth) การคลอดไร้ชีพ (Stillbirth) การท าแท้ง (Induced 
abortion) และการแท้งเอง (Miscarriage) นัน้ท าได้ยาก ข้อจ ากดัดงักล่าวท าให้องค์การสหประชาชาติและองค์การ
อนามยัโลกใช้อตัราคลอดในวยัรุ่นอายุ 15-19 ปี (Adolescent birth rate) ในการติดตามสถานการณ์การตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่นแทนอตัราการตัง้ครรภ ์และไดก้ าหนดใหอ้ตัราคลอดในวยัรุ่นอายุ 15-19  ปี เป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัของเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs 5b – Access to Reproductive Health Services) 
และจากการศึกษาสถานการณ์แม่วยัรุ่นของประเทศไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า อตัราคลอดโดยแม่วยัรุ่นมี
แนวโน้มสูงขึน้จาก 49.3 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปีหนึ่งพนัคน ในปีพ.ศ. 2558 ขึน้มาสูงถึง 53.8 ในปี พ.ศ. 
2555 และลดลงเลก็น้อยเหลอื 51.2 ในปี พ.ศ. 2556 และ 47.9 ในปีพ.ศ. 2557  โดยถา้คดิเป็นจ านวนแลว้จะพบว่า ใน
ปัจจุบนัประเทศไทยมแีม่วยัรุ่นอายุต ่ากว่า 20 ปี ถงึปีละกว่า 120,000 คน ในจ านวนนี้กว่า 3,000 คน เป็นแม่วยัรุ่นทีม่ี
อายุต ่ากว่า 15 ปี ซึง่เป็นวยัทีย่งัไม่พรอ้มในทุกดา้น นอกจากน้ี แม่วยัรุ่นอายุ 15 – 19 ปี ในแต่ละปีมจี านวนกว่ารอ้ยละ 
10 หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่า 10,000 คน ที่ เป็นการคลอดซ ้า หรอืเป็นการคลอดครัง้ที่ 2 ขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าว
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า แม่วยัรุ่นบางส่วนอาจจะไม่ไดร้บัการดูแลทีด่พีอ หรอืสวสัดกิารทีจ่ดัใหไ้ม่ไดเ้น้นการป้องกนัจงึท าให้
เกดิปัญหาทอ้งซ ้า (United Nations. Official list of MDG indicators, 2008 และประกายดาว พรหมประพฒัน์, 2558) 

จากขอ้มูลขา้งต้นไดก้ล่าวถงึอตัราการคลอดบุตรของแม่วยัรุ่นไปแลว้ แต่เมื่อวยัรุ่นตัง้ครรภ์ทางออกไม่ใช่การ
ทอ้งต่อเสมอไป แม่วยัรุ่นส่วนใหญ่เผชญิกบัความวติกกงัวล ความเครยีด อยู่ในภาวะซมึเศร้า บางรายคดิฆ่าตวัตาย 
ทัง้นี้เนื่องจากการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นไม่อยู่บนบรรทดัฐานสงัคม แม่วยัรุ่นจงึถูกตตีราท าใหรู้ส้กึอดส ูอบัอาย และดอ้ยค่า 
จนตอ้งปกปิดการตัง้ครรภ ์และน าไปสูก้ารยุตปัิญหาดว้ยการท าแทง้ ขอ้มลูจากการส ารวจโรงพยาบาล 101 แห่ง ใน 13 
จงัหวดั เพื่อเฝ้าระวงัการแท้งในประเทศไทย ครัง้ล่าสุดในปี 2554  พบว่า 1 ใน 3 ของผูป่้วยท าแท้งส่วนใหญ่อยู่อายุ 
15-19 ปี มากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 28  เป็นการตัง้ครรภ์โดยไม่ไดต้ัง้ใจรอ้ยละ 71.5 และเป็นการตัง้ครรภโ์ดยไม่ไดคุ้มก าเนิด
ถึงร้อยละ 53.1 ส่วนสาเหตุที่ตัดสนิใจท าแท้งเพราะแรงบีบทางสงัคม ครอบครวั สุขภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจ 
ส าหรบัวธิกีารท าแท้ง พบว่า เป็นการตัดสนิใจท าแท้งด้วยตนเอง ร้อยละ 20 และยอมท าแท้งกบัผู้ที่ไม่ใช่บุคลากร
ทางการแพทยห์รอืไม่ทราบว่าผูท้ าแทง้ใหค้อืใคร รอ้ยละ 20 สง่ผลใหก้ารท าแทง้เกดิภาวะแทรกซอ้นรุนแรงรอ้ยละ 21.4 
(รายงานการเฝ้าระวงัการแทง้ในประเทศไทย เดอืนกนัยายนปี 2554) ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลวยัรุ่นทีท่ าแทง้และเขา้
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รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลเท่านัน้ ส่วนวยัรุ่นที่ท าแท้งด้วยตนเอง หรอืท าแท้งในสถานท าแท้งเถื่อนที่ไม่เขา้รบัการ
บรกิารทางการแพทยย์งัไม่มขีอ้มลูทีแ่น่ชดั 

สว่นวยัรุ่นทีเ่ลอืกตัง้ครรภ์ต่อ แต่ไม่มคีวามพรอ้มในการเลีย้งดูบุตร และไม่ไดร้บัการช่วยเหลอืจากครอบครวั
และสงัคม ประกอบกบัขาดขอ้มูลในการตัดสนิใจ และไม่ได้รบัสวสัดกิารและการบรกิารที่เหมาะสม อาจส่งผลให้แม่
วยัรุ่นตดัสนิใจทอดทิง้บุตร ขอ้มูลจากสถานสงเคราะห์เดก็อ่อนพญาไท พบว่า สถานสงเคราะห์ได้รบัเดก็ทีถู่กทอดทิ้ง
เขา้มาเลีย้ง เฉลีย่แลว้ 44-45 คนต่อเดอืน โดยรอ้ยละ 80 ถูกส่งตวัจากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดั
ในภาคกลาง  อกีรอ้ยละ 20 รบัตวัมาจากต ารวจหรอืกลุ่มที่พ่อแม่ทิ้งไวก้บัคนรบัจา้งและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ทัง้นี้
จากการสบืคน้ พบว่า เดก็ทีถู่กทอดทิง้ในปัจจุบนัเกิดจากแม่ทีเ่ป็นวยัรุ่น วยัเรยีนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักศกึษาที่
ยงัเรยีนไม่จบ และกลุ่มวยัรุ่นทีต่ดิยาเสพตดิ (ณิชชา บรูณสงห,์ 2558) 

จากสถานการณ์ทอ้ง แทง้ ทิง้ รวมทัง้การตัง้ครรภซ์ ้า ซึง่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ท าใหทุ้กภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
ตอ้งทบทวนการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นอกีครัง้ ซึง่ทีผ่่านมาสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นสว่นใหญ่อยู่ในรปูสวสัดกิาร
ถว้นหน้า ซึง่สวสัดกิารทีส่ าคญัหลกั คอื สวสัดกิารทางดา้นการแพทย ์และดา้นการศกึษา ส่วนสวสัดกิารลกัษณะเฉพาะ
ส าหรบัแม่วยัรุ่นยงัมไีม่มากนัก ส่วนหนึ่งเป็นสวสัดกิารที่รวมกลุ่มอยู่กบัสวสัดกิารครอบครวัและเดก็ ตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐาน ซึ่งเป็นสวสัดกิารที่หน่วยงานจดัเพื่อกลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งตามนโยบายเท่านัน้ ส่วนการ
เขา้ถงึสวสัดกิารและการบรกิารทีผ่่านมายงัคงมขีอ้จ ากดัจากความไม่รูข้องตวัแม่วยัรุ่นเอง ประกอบกบัสวสัดกิารที่ไม่
เอื้อต่อการเขา้ถงึ ทศันคติของผูใ้ห้บรกิารยงัมองแม่วยัรุ่นในเชงิต าหนิ ท าใหแ้ม่วยัรุ่นไม่รูส้กึไว้วางใจ รวมทัง้การจดั
สวสัดกิาร และการใหบ้รกิารยงัขาดความต่อเน่ือง สิง่เหล่านี้มคีวามส าคญัต่อการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่น ซึง่หาก
ไม่ไดร้บัการแกไ้ข และไม่มแีนวทางการจดัสวสัดกิารอย่างเป็นจรงิ สถานการณ์แม่วยัรุ่นกจ็ะกลายปัญหาสงัคมทีย่ดืเยือ้
ยาวนานและบานปลาย ส่งผลต่อการพฒันาประเทศในระยะยาว (กรมอนามยั, 2557 ; กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง และคณะ, 
2557 ; ทพิาภรณ์ โพธิถ์วลิ และคณะ, 2554 และ สธุาทพิย ์สทุธ,ิ 2554) 

 ดงันัน้ ประเทศไทยควรคน้หาแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นอย่างเป็นจรงิ ซึง่แนวทางดงักล่าวควร
มาจากการมสี่วนร่วมของทุกภาคสว่นในสงัคม ทีผ่่านมาจะเหน็ว่าภาครฐัพยายามระดมสมองและดงึการมสีว่นร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นร่วมกนั แต่ทา้ยทีสุ่ด แนวทางการจดัสวสัดกิารส่วนใหญ่
ยงัคงมาจากภาครฐั และเอื้อให้หน่วยงานของรฐัมากกว่าเอกชน อย่างไรกต็าม แนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่
วยัรุ่นขององคก์รเอกชนทีม่คีวามหลากหลายมคีวามน่าสนใจและมคีวามส าคญัไม่แพแ้นวทางจากภาครฐั  

ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ ผูว้จิยัสนใจศกึษาและคน้หาแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นผ่านมุมมอง
นักสงัคมสงเคราะห์สหทยัมูลนิธ ิซึ่งมปีระสบการณ์ทัง้ทางดา้นปฏบิตัิงาน และด้านการบรหิาร ส่วนสหทยัมูลนิธเิป็น
องคก์รสงัคมสงเคราะหเ์อกชน ทีก่่อตัง้มายาวนานกว่า 40 ปี และมกีารจดัสวสัดกิารเดก็และครอบครวัตามหลกัวชิาการ
สงัคมสงเคราะห ์โดยยดึหลกัปรชัญามนุษยชาตมิพีนัธะตอ้งใหส้ิง่ทีด่ทีีส่ดุแก่เดก็ ทีผ่่านมาสหทยัมูลนิธไิดจ้ดัสวสัดกิาร
ส าหรบัผูห้ญงิตัง้ครรภ์ไม่พรอ้มทุกวยั รวมทัง้แม่วยัรุ่น ผ่านโครงการช่วยเหลอืบดิามารดานอกสมรส ซึง่อยู่ภายใต้กลุ่ม
งานสวสัดกิารครอบครวั โดยสวสัดกิารและการบรกิารทีส่หทยัมูลนิธจิดัใหน้ัน้มคีวามหลากหลายและครอบคลุมสภาพ
ปัญหาและความต้องการของแม่วยัรุ่นอย่างรอบดา้น โดยเฉพาะแม่วยัรุ่นทีต่ดัสนิใจทอ้งต่อสามารถเขา้ถงึสวสัดกิารอนั
เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและบุตรได้ และขณะนี้ สหทยัมลูนิธไิดเ้ขา้ไปเป็นหนึ่งในเครอืขา่ย
สนับสนุนทางเลอืกของผู้หญิงที่ท้องไม่พรอ้ม ท าให้มแีนวทางการจดัสวสัดกิารที่หลากหลายและมเีครอืข่ายให้ความ
ช่วยเหลอืมากขึน้ ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าเป็นประโยชน์ยิง่ในการศกึษาและค้นหาแนวทางการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัแม่
วยัรุ่นผ่านมุมมองนกัสงัคมสงเคราะหส์หทยัมลูนิธ ิซึง่การศกึษาในครัง้นี้ ผูว้จิยัเลอืกใชท้ฤษฎสีงัคมและทฤษฎสีวสัดกิาร
สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแม่วยัรุ่นในแง่มุมต่างๆ มาเชื่อมโยงกบัขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยั เพื่อให้
ได้แนวทางการจดัสวสัดิการส าหรบัแม่วยัรุ่นที่มาจากผู้ที่มีประสบการณ์ และมีฐานคิดในเชิงวิชาการ ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์ในการจดัท านโยบายสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นต่อไปในอนาคต 

  
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

เพื่อศกึษาและคน้หาแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นผา่นมุมมองนกัสงัคมสงเคราะหส์หทยั
มลูนิธ ิ
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1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

การศึกษาและค้นหาแนวทางการจดัสวสัดิการส าหรบัแม่วยัรุ่นในครัง้นี้ ผู้วิจยัคาดหวงัว่าจะได้แนว
ทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นในสงัคมไทยทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของแม่วยัรุ่นในปัจจุบนั 
ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ และน าไปต่อยอดเป็นนโยบายสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นในระดบัประเทศ
ได ้

1.4 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดท าความเข้าใจแม่วยัรุน่ บทบาท และมุมมองของสงัคมท่ีมีต่อแม่วยัรุน่ 
จากการศกึษาแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแม่วยัรุ่น พบว่า การนิยามความหมายของค าว่าแม่วัยรุ่นถูกผกูโยงไวก้บั

ความหมายของค าว่า วยัรุ่น และการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่นิยามความหมาย การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ( teenage 
pregnancy หรอื adolescent pregnancy) หมายถึง สตรตีัง้ครรภ์ที่มอีายุระหว่าง 10-19 ปี แม่วยัรุ่นจงึหมายถงึ แม่ที่
คลอดบุตรขณะอายุระหว่าง 10-19 ปี และจากการศกึษาทีผ่่านมา พบว่า การเป็นแม่วยัรุ่นส่วนใหญ่เกดิจากความไม่
พรอ้ม และพลาดตัง้ครรภ ์เน่ืองจากคุมก าเนิดพลาด หรอืไม่ไดคุ้มก าเนิด หลงัจากตัง้ครรภแ์ม่วยัรุ่นจะมคีวามวติกกงัวล 
เครยีด อบัอาย ซมึเศรา้ เพราะการตัง้ครรภท์ัง้ทีย่งัไม่ไดว้างแผน หรอือาจเรยีกไดว้่าเป็นการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม ไม่ไดอ้ยู่
บนบรรทดัฐานสงัคม การที่วยัรุ่นตัง้ครรภ์เป็นสิง่ทีน่ักจดัการความดไีดบ้ญัญตัิไว้แล้วว่าไม่เหมาะสม และไม่ตรงตาม
หลกัคุณงามความดทีีไ่ดบ้ญัญตัไิว ้แม่วยัรุ่นจงึถูกตีตราประทบัมลทนิว่าเป็นหญงิที่มพีฤติกรรมไม่ด ีสรา้งความเสื่อม
เสยีใหก้บัวงศต์ระกูล ดว้ยเหตุนี้แม่วยัรุ่นจงึเลอืกทีจ่ะปกปิดการตัง้ครรภ์ของตน เพื่อพจิารณาทางเลอืก 2 ทาง คอื 1) 
การยุติการตัง้ครรภ์ และ 2) การตัง้ครรภ์ต่อ ในส่วนของการยุติการตัง้ครรภ์ในอดตีทีผ่่านมาสงัคมไทยยงัคงยดึตดิอยู่
กบัความเชื่อที่ว่า “การท าแทง้เป็นบาป” ท าใหท้างเลอืกนี้เป็นทางเลอืกทีม่ดืมดิ แม่วยัรุ่นบางคนพยายามท าแทง้ดว้ย
ตนเอง และบางคนเขา้รบับรกิารในสถานท าแท้งเถื่อน ปัจจุบนัสงัคมเปลี่ยนไป ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสทิธสิตรมีี
เครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็มากขึน้ ปรากฏการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการทอดทิง้เดก็หลงัคลอด ท าใหค้นในสงัคมเริม่เขา้ใจและให้
ทางเลอืกแก่วยัรุ่นทีต่ัง้ครรภ์มากขึน้ ส่วนวยัรุ่นที่ทอ้งต่อ และต้องกลายเป็นแม่วยัรุ่นนัน้ยงัต้องเผชญิกบัปัญหาต่างๆ 
มากมาย (ศรเีพญ็ ตนัตเิวสส และคณะ 2556 ; วาทนิีย ์วชิยัยา, 2555 ; พชัชา เจงิกลิน่จนัทร,์ 2557 และพรรมัภา ขวญั
ยนื, 2557) 

ความเป็นแม่ (Motherhood) เป็นแนวคดิสามารถอธบิายความเป็นแม่วยัรุ่นไดอ้ย่างชดัเจน เมื่อความเป็นแม่
ของแม่วยัรุ่นไม่ได้เกดิขึน้ตามธรรมชาติ แม่วยัรุ่น คอื แม่ที่ถูกสงัคมก าหนดสรา้ง แนวคดินี้มองว่า ผู้หญิงกบัการท า
หน้าทีแ่ม่เป็นสิง่ทีผ่กูตดิเชื่อมโยงกนัอย่างแยกไม่ออก เมื่อผูห้ญงิตัง้ครรภ ์คลอดบุตร กต็อ้งเลีย้งดบูุตร และนัน่คอืค าว่า 
แม่ ที่สงัคมคาดหวงั แต่ในกรณีแม่วยัรุ่นสงัคมมกัจะมองว่า พวกเธอ “ตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์” “เป็นแม่ไม่พรอ้ม” ซึ่ง
มุมมองของแม่วยัรุ่นต่อความเป็นแม่นัน้อาจต่างออกไป การท าบทบาทแม่ทัง้ทีย่งัไม่พรอ้ม อาจไม่ใช่แม่ทีส่ามารถเลีย้ง
ดลููกไดเ้อง แต่อาจหมายถงึแม่ทีเ่ลอืกทางทีด่ทีีส่ดุแก่บุตรของตน แม่วยัรุ่นบางคนไม่สามารถเลีย้งดบูุตรเองได ้ต้องให้
บุตรอยู่ในความดูแลของเครอืญาต ิตนมหีน้าทีส่่งเงนิให้ หรอืตัง้ใจเรยีนเท่านัน้ แต่แม่วยัรุ่นที่ เครอืญาตไิม่สามารถให้
ความช่วยเหลอืได ้อาจต้องเขา้สู่การยกมอบบุตรเพื่อจดัหาครอบครวับุญธรรม และนี่คอื ความเป็นแม่ของแม่วยัรุ่นที่
นิยามขึน้นอกกรอบทีส่งัคมก าหนดสรา้งไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบัการแสดงบทบาทแม่เชงิชวีภาพ (biological mother) ซึง่แม่
วยัรุ่นยงัคงมขีอ้จ ากดัหลายดา้นไม่ว่าจะเป็น ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม และดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแม่
วยัรุ่นกบัผูป้กครอง โดยขอ้จ ากดัในการแสดงบทบาทเหล่านี้ส่งผลใหแ้ม่วยัรุ่นมปีระสบการณ์ตามบทบาททีแ่ตกต่างกนั 
(วาทนิีย ์วชิยัยา, 2555 ; บุศกร กาศมณี, 2548 และ Gisela Meier, 1993) แนวคดิดงักล่าวสะทอ้นมุมมองเฉพาะของ
แม่วยัรุ่นอย่างชดัเจนมากขึน้ แนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นจงึไม่สามารถอยู่ในกรอบทีส่งัคมก าหนดสรา้งได้
อกีต่อไป 

แนวคิดสตรีนิยม 
การแบ่งสตรนีิยมตามแนวคดิต่างๆ หรอืการแบ่งเป็นคลื่นทัง้ 3 นัน้ ท าให้เหน็จุดเน้นของแนวคดิสตรนีิยม

อนัมพีื้นฐานแนวคดิเชื่อมโยงกบัระบบสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงในแต่ละยุคสมยั แม้ว่าแนวคดิพื้นฐานจะมคีวาม
แตกต่างกนัมากเพยีงใด แต่เป้าหมายปลายทางของแนวคดิสตรนีิยมกม็ุ่งเน้นไปที่การปลดปล่อยผูห้ญิงทีผู่้กดขี ่และ
ความไม่เท่าเทียมทางเพศอนัเกิดจากระบบชายเป็นใหญ่ (patriarchy) ซึ่งฝังรากลึกและมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
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การศกึษาแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นจะขาดแนวคดินี้ไม่ไดเ้พราะเป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้หญิงโดย
ตรงที่สามารถน ามาอธบิายปรากฏการณ์แม่วยัรุ่นในสงัคมไทยได้เป็นอย่างด ีเริม่ตัง้แต่วยัรุ่นพลาดตัง้ครรภ์จะตกอยู่
ภายใต้การกดขีข่องมดลูก (oppression of the womb) ทนัท ีและหลงัจากนัน้แม่วยัรุ่นจะถูกเลอืกปฏบิตัิอย่างไม่เท่า
เทยีม สงัคมคาดหวงัใหผู้ห้ญงิรวมทัง้แม่วยัรุ่นท าหน้าทีเ่ลีย้งลูก ในคลื่นยุคแรก หรอืในแนวคดิสตรนีิยมแนวสวสัดกิาร 
สวสัดกิารสงัคมในยุคนัน้ลว้นแลว้แต่เป็นสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานทีส่นับสนุนใหแ้ม่วยัรุ่นท าบทบาทแม่ไดอ้ย่างเตม็ที ่ส่วน
สวสัดกิารดา้นการศกึษา และการประกอบอาชพีถอืเป็นเรื่องรอง เพราะแม่วยัรุ่นตอ้งเลีย้งดูลกูเป็นหลกั หากทอดทิง้ไป
เรยีน หรอืไปท างานอาจถูกคนในสงัคมมองว่าเป็นแม่ทีไ่ม่มคีวามรบัผดิชอบ ผดิจากผูช้ายซึง่เป็นบดิาเดก็ทีม่แีนวโน้ม 
“ชิง่หนีหรอืจ าใจรบัผดิชอบ” และสว่นใหญ่ปฏเิสธความรบัผดิชอบในการเลีย้งดบูุตรในระยะยาว ท าใหห้น้าทีใ่นการเลีย้ง
ดูบุตรตกเป็นของแม่วยัรุ่นเพยีงผู้เดยีว เหน็ไดจ้ากค าพูดเดก็ชาย ระดบัมธัยมต้นคนหนึ่งซึง่กล่าวถงึสถานการณ์การ
ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นว่า “วยัรุ่นพอรกักนั แลว้กท็อ้ง แลว้กท็ิง้กนั” (ศริพิร จริวฒัน์กุล และคณะ, 2554) ค าพูดนี้นอกจากจะ
สะทอ้นของความสมัพนัธร์ะหวา่งวยัรุ่นชายและหญงิในสมยันี้แลว้ยงัสะทอ้นถงึความไม่เท่าเทยีมทางเพศผ่านระบบชาย
เป็นใหญ่ซึง่มอี านาจเหนือผูห้ญงิทีถู่กควบคุมผ่านกจิกรรมการสบืเผ่าพนัธุ ์ท าใหผู้ห้ญงิไม่มอีสิรภาพในการด าเนินชวีติ
และพฒันาตนเองตอ้งอยู่ในพืน้ทีส่่วนตวั ทัง้ทีผู่ช้ายไดอ้ยู่ในพืน้ทีส่าธารณะ (สธุาทพิย ์สุทธ,ิ 2554 ; วารุณี ภูรสินิสทิธิ,์ 
2545 และ Sheila Blackburn, 1995) 

ในปัจจุบนัซึง่เป็นยุคหลงัความทนัสมยั แนวคดิสตรนีิยมหลงัความทนัสมยั (Feminist Post-Modernism) ที่
ไดร้บัอทิธพิลจากแนวคดิหลงัความทนัสมยัทีป่ฏเิสธระบบคดิแบบคู่ตรงขา้ม ไม่เชื่อเรื่องความเป็นสากล หรอืความจรงิ
เป็นหนึ่งเดยีว เชื่อว่าความรู ้ความจรงิ ถูกสรา้งผ่านวาทกรรม มเิชล ฟูโก (Foualt, 1980)  เป็นนักคดิชาวฝรัง่เศส ที่
กล่าวถึงแนวคดิเรื่องอ านาจและความรู้ที่น ามาใช้หรอือ้างถึงในสตรนีิยม แนวคิดสตรนีิยมหลงัความทนัสมยัปฏเิสธ
ความเหมอืนกนัของสตร ีหรอืการมอีตัลกัษณ์ทีแ่น่นอน ปฏเิสธความเป็นสากลของผูห้ญิง ความรู ้อ านาจทีท่ าใหห้ญิง
ด้อยกว่าชาย ยอมรบัความหลากหลายของผู้หญิง ให้ความส าคญักบัมุมมองท้องถิ่น และบรบิททางประวตัิศาสตร์
แนวคดินี้น ามาเชื่อมโยงกบัแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะการเป็นแม่วยัรุ่น
จะไม่ถูกมองเหมอืนผูห้ญงิทีเ่ป็นแม่ทัว่ไป การเป็นแม่วยัรุ่นทีถู่กสรา้งผ่านวาทกรรมความรูแ้ละอ านาจตามแนวคดิของมิ
เชล ฟูโก จะท าใหส้งัคมเขา้ใจแม่วยัรุ่นที่แตกต่าง แม่วยัรุ่นทุกคนไม่จ าเป็นต้องด่างพรอ้ย และไม่จ าเป็นต้องถูกกดขี่
หรอืถูกประทบัมลทนิ แม่วยัรุ่นนอกจากจะไม่เหมอืนกบัแม่ทัว่ไปแลว้ แม่วยัรุ่นดว้ยกนักไ็ม่จ าเป็นต้องเหมอืนกัน อย่าง
แม่วยัรุ่นทีม่บีุตรตอนอายุ 14 ปี กบัแม่วยัรุ่นทีม่บีุตรตอนอายุ 19 ปี กม็สีภาพปัญหาและความตอ้งการต่างกนั แม่วยัรุ่น
ทีอ่ยู่ในครอบครวัต่างกนั ย่อมมผีลต่อการเลีย้งดูบุตรต่างกนั การเขา้ใจความต่าง ปฏเิสธความเป็นหนึ่งเดยีวจะท าให้
แนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นมรีปูแบบทีไ่ม่ตายตวั ซึง่จะเป็นประโยชน์ยิง่ต่อแม่วยัรุ่นในสงัคมปัจจุบนั 

ทฤษฎีการสรา้งพลงัอ านาจ 
ทฤษฎีการสรา้งพลงัอ านาจกล่าวถงึการถูกกดขี ่การถูกเอารดัเอาเปรยีบ ความไม่เป็นธรรมทางสงัคม การ

เลอืกปฏบิตัิ ซึง่เน้นเรื่องการน ามาปฏบิตัจิรงิ หากมองในส่วนของการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห์ทฤษฎกีารสรา้งพลงั
อ านาจเป็นทฤษฎีที่สามารถน ามาอธบิายสถานการณ์จรงิที่เกดิกบัผู้ด้อยโอกาส และผู้ใช้บรกิาร ซึ่งหมายรวมถึงแม่
วยัรุ่นด้วย ดงัที่กล่าวมาแล้ว แม่วยัรุ่น คอื ผู้ที่ต้องท าบทบาทแม่ก่อนวยัอนัควรท าใหเ้สยีโอกาสทางสงัคมในหลายๆ 
ดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นการศกึษา การประกอบอาชพี ดงัผลการศกึษาของศริพิร จริวฒัน์กุล และคณะ (2554) ทีพ่บว่า แม่
วยัรุ่น สว่นใหญ่ รอ้ยละ 70 ไม่ไดเ้รยีนหรอืพกัการเรยีน และรอ้ยละ 53.2 ไม่มอีาชพี เนื่องจากอายุน้อย และอยู่ระหว่าง
การตัง้ครรภ์ ในความเป็นจรงิประชาชนทุกคนควรไดร้บัการศกึษา และมโีอกาสในการประกอบอาชพี แต่เมื่อเขา้สูก่าร
เป็นแม่วยัรุ่นโอกาสดงักล่าวกลายเป็นโอกาสทีแ่ม่วยัรุ่นน้อยคนได้รบั ส่วนหนึ่งมาจากการทีแ่ม่วยัรุ่นต้องท าหน้าที่ใน
การเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิด และส่วนหนึ่งมาจากตวัแม่วยัรุ่นเองที่มองว่าตนแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสงัคม การ
ออกไปเผชิญสงัคมภายนอกท าให้แม่วยัรุ่นวติกกงัวล เครยีด อกีทัง้คนในสงัคมบางกลุ่มยงัคงตีตราแม่วยัรุ่นว่าเป็น
ผู้หญิงใจง่ายหรอืไม่รู้จกัรกันวลสงวนตวั สิง่เหล่านี้ล้วนท าให้แม่วยัรุ่นรู้สกึด้อยค่าจนต้องใช้ชวีติคล้ายกบัผู้ไม่มสีทิธิ
เลอืกหรอืควบคุมชวีติตนเอง   

ทฤษฎกีารสรา้งพลงัอ านาจจะไม่มองแม่วยัรุ่นในลกัษณะ “เหยื่อ” และจะไม่ต าหนิแม่วยัรุ่น แต่จะมุ่งไปทีก่าร
สรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หแ้ม่วยัรุ่นตระหนักถงึพลงัอนัมุ่งมัน่ในการท าความฝันของตนเองใหเ้ป็นจรงิ โดยมเีป้าหมาย
หลกัคือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลกัการสร้างพลงัอ านาจจะเกิดขึ้นได้ต้องมีจิตส านึกวิพากษ์ หรือการปลุก
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จติส านึก และการกระท าทางสงัคมที่มีประสทิธิภาพอย่างจริงจงัด้วย ซึ่งทัง้สองส่วนนี้เชื่อมโยงไปสู่โครงสร้างทาง
การเมืองที่มีผลต่อประสบการณ์ของปัจเจกหรอืกลุ่ม และท าให้ปัจเจกหรอืกลุ่มรู้สกึไร้พลงัอ านาจ โดยกวิเทียร์เรซ ์
(Gutierrez, 1990 อา้งใน กติพฒัน์ นนทปัทมะดุล, 2558 ) ไดอ้ธบิายจติส านึกเชงิวพิากษ์ว่าม ี3 องค์ประกอบ คอื 1) 
การก าหนดรูส้ภาพการณ์ของตนเองว่าตนเองเหมอืนกบับุคคลอื่นในสงัคมอย่างไร  2) การลดการปรกัปร าต าหนิหรอื
ลงโทษตนเอง าหรบัเหตุการณ์ในอดตีทีผ่่านมา และ 3) การรูส้กึว่าตนมอีสิรเสรใีนการด าเนินชวีติ (กติพฒัน์ นนทปัทมะ
ดุล, 2558, และจอมขวญั เกตุแกว้, 2555)  

โดยสรุป ทฤษฎีการสร้างพลงัอ านาจสามารถอธบิายผู้ใช้บรกิารซึ่งเป็นแม่วยัรุ่นได้อย่างชดัเจน เพราะเมื่อ
วยัรุ่นตอ้งท าบทบาทความเป็นแม่จะมภีาวะยากล าบากในหลายๆ ดา้น อนัน าไปสูค่วามไรอ้ านาจ คอื ไม่สามารถเขา้ถงึ
ทรพัยากรและไม่สามารถควบคุมชีวิตตนเองได้ สงัคมประทบัมลทินว่าแม่วนัรุ่ยเป็นเหยื่อที่ไม่รู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจ ไม่
สามารถควบคุมตนเองให้มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมได ้ท าใหต้วัแม่วนัรุ่นรูส้กึอบัอายไม่มพีืน้ที่ ในสงัคม ทฤษฎีการสรา้ง
พลงัอ านาจจะใหแ้มว่ยัรุ่นตระหนกัถงึพลงัอนัเขม้แขง็ของตนเองและพรอ้มทีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงเพื่อใหต้นเองกลบัมา
มอี านาจในการเขา้ถงึทรพัยากรตามสทิธแิละควบคุมตนเองได ้โดยการจะกลบัมามพีลงัอ านาจได้นัน่ แม่วยัรุ่นต้องมี
จติส านึกเชงิวพิากษ์ หรอืมกีารปลุกจติส านึก เริม่ต้นจากการก าหนดรูว้่าตนเองเหมอืนกบัคนอื่นในสงัคม มสีทิธใินการ
เขา้ถงึทรพัยากรอย่างเตม็ที ่โดยจะไม่ต าหนิตนเองเกีย่วกบัเรื่องราวทีเ่กดิขึน้แลว้ เพราะหากยงัคงต าหนิตนเองอยู่กส็ิง่
ทีแ่ม่วยัรุ่นมองตนเองกไ็ม่ต่างจากการถูกตตีราจากสงัคม นอกจากไม่ต าหนิตนเองแลว้ แม่วยัรุ่นต้องปลดพนัธนาการ
ต่างๆ ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิการพฒันา และใชช้วีติอย่างมเีสรภีาพใชท้รพัยากรในการพฒันาตนเองและครอบครวัต่อไป 

ทฤษฎีการตีตรา 
การตตีรา (Stigma) มคีวามหมายในเชงิลบ เมื่อไดย้นิไดฟั้งจะสมัผสัไดถ้งึความอปัยศอดส ูความอบัอาย การ

ท าให้เสื่อมเสีย (Spoiled Identity) การตีตราเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความซับซ้อน (a complex social 
phenomena) หรอืกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างการอ้างให้เชื่อว่ามคีุณสมบตัิเป็นเช่นนัน้ (attribute) กบัคติ
นิยมหรอืการเหมารวม (Stereotype) อย่างในกลุ่มแม่วยัรุ่นจะถูกอา้งใหเ้ชื่อว่าตอ้งมลีกัษณะมัว่ ส ่าสอ่น ใจง่าย เมื่อมแีม่
วยัรุ่นบางคนทอดทิง้เดก็จะน าไปสู่คตนิิยมหรอืการเหมารวมว่าแม่วยัรุ่นไม่มคีวามรบัผดิชอบ แม่วยัรุ่นทิง้ลูก แม่วยัรุ่น
เป็นแม่ใจยกัษ์ การตตีราดว้ยลกัษณะต่างๆ เหล่านี้ท าให้แม่วยัรุ่นมลีกัษณะที่ไม่เป็นทีต่้องการหรอืถูกเหมารวมว่าน่า
รงัเกยีจ คนในสงัคมไม่ยอมรบัน าไปสู่การเลือกปฏิบตัิ (discrimination) เมื่อศึกษาความหมายของค าว่า การตีตรา 
(Stigma) จะพบว่าจุดก าเนิดของการตีตรามาจากกระบวนการทางสงัคม วฒันธรรม และปัจเจกบุคคล การตีตราเป็น
การลงเครื่องหมายก ากบัความอปัยศในบุคคลทีม่ลีกัษณะที่ไม่เป็นทีต่้องการ หรอืมพีฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึง่ไม่ไดเ้ป็น
พฤติกรรมที่มแีต่ก าเนิด และตีตรานี้ไม่สามารถเกดิขึน้ได้เอง แต่จะเกดิขึน้ได้กต่็อเมื่อบุคคลนัน้มกีารปฏสิมัพนัธ์กบั
บุคคลอื่น โดยพฤตกิรรมทีถู่กตตีราในแต่ละสงัคมนัน้จะแตกต่างกนัออกไปตามบริบทสงัคม อย่างในสงัคมไทยแม่วยัรุ่น
จะถูกตตีราว่าส าส่อน ใจง่าย แต่ในประเทศองักฤษนอกจากแม่วยัรุ่นจะถูกตตีราว่าหวัอ่อน อ่อนต่อโลก ไม่มวีุฒภิาวะ
แลว้ ยงัจะถูกตตีราว่าไม่ซื่อสตัย ์เพราะพวกเขายอมเป็นแม่วยัรุ่นเพื่อใหเ้ขา้ถงึสวสัดกิารทีม่ากกว่าคนปกต ิสิง่เหล่านี้
สะทอ้นบรบิทสงัคมทีต่่างกนัท าใหเ้กดิการตตีราแม่วยัรุ่นในลกัษณะทีต่่างกนัดว้ย (รพพีงษ์ กนัยะม,ี 2555 ; กติตพิฒัน์ 
นนทปัทมะดุล, 2550 และ Kyla Ellis-Sloan, 2013) 

ดงันัน้ จุดเริ่มต้นของการตีตราแม่วยัรุ่นเกิดเมื่อบุคคลในสงัคมมีปฏิสมัพันธ์กันจนเกิดการก าหนดสร้าง 
(socially constructed) ความหมายพฤตกิรรมการความด ีเลว โดยผูก้ าหนดสรา้งความหมายและน าภาษามาชีน้ าตดัสนิ
พฤติกรรมบุคคลอื่นนัน้ อาจเรียกได้ว่า “นักจัดการความดีงาม”(Moral entrepreneurs) หลงัจากผ่านกระบวนการ
ก าหนดสร้างความหมายพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึ่ง
ปรารถนาแลว้ บทบาทของแม่วยัรุ่นจะถูกเปลีย่นจากคนปกตใินสงัคมไปสู่บทบาทของคนทีแ่ตกต่างหรอืแปลกไปจาก
ปกต ิ(difference)  บทบาทดงักล่าวจะน าไปสู่การคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอบทบาทนัน้ อย่างบทบาทแม่วยัรุ่นทีส่งัคม
คาดหวงั คอื การออกจากโรงเรยีนเพื่อเลีย้งลกู การไม่ยุตกิารตัง้ครรภ์ เพราะเป็นบาป จะเหน็ไดว้่าสิง่ทีส่งัคมคาดหวงั
จากแม่วยัรุ่นลว้นแล้วแต่เป็นการถูกเลอืกปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากการตีตราแม่วยัรุ่นจะส่งผลต่อบทบาทที่
สงัคมคาดหวงัต่อตวัแม่วยัรุ่นแลว้ ยงัส่งผลให้เกดิความแตกต่างระหว่างอตัลกัษณ์ทางสงัคมที่แท้จรงิ Virtual Social 
Identity และอตัลกัษณ์ทางสงัคมเสมอืนจรงิ Actual Social Identity ของแม่วยัรุ่นอกีดว้ย อย่างในกรณีทีค่นในสงัคมตี
ตราแม่วยัรุ่นว่าเป็นผูห้ญงิใจง่าย ไม่มคีวามรบัผดิชอบเป็นการสรา้งอตัลกัษณ์ทางสงัคมเสมอืนจรงิใหแ้ม่วยัรุ่น ในทาง

http://www.socresonline.org.uk/19/1/9/ellis-sloan.html
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กลบักนัอตัลกัษณ์ทางสงัคมทีแ่ทจ้รงิของแม่วยัรุ่นอาจไม่เป็นเช่นนัน้ การมเีพศสมัพนัธอ์าจเกดิจากการถูกล่อล่วงหรอื
รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์กเ็ป็นได ้แม่วยัรุ่นหลายคนพยายามแสดงอตัลกัษณ์ทางสงัคมทีแ่ทจ้รงิของตนเองออกมา แต่กอ็าจไม่
ส าเรจ็เพราะการตกอยู่ในสถานภาพของผูถู้กตตีรานัน้เปราะบางและไรซ้ึง่พลงัอ านาจเกนิกว่าจะกระท าการใดได ้(Hsin 
Yang, et al, 2007 ; cited in Harrington, 2014 อา้งถงึใน กติพิฒัน์ นนทปัทมะดุล, 2558 ; วนัชนะ ไชยะแสง, 2554 
และรพพีงษ์ กนัยะม,ี 2555) 

ส าหรับการจัดการกับการตีตราของแม่วัยรุ่นนัน้มีวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปกปิดและกลบ
เกลื่อนความผดิปกตขิองตนเอง เช่น เมื่อมอีาการแพท้อ้งจะแกลง้ท าเป็นป่วย เป็นไข ้และแยกตวั เพราะไม่ต้องการให้
คนอื่นรูว้่าตนตัง้ครรภ์ แม่วยัรุ่นจะมปัีญหาเรื่องความไวว้างใจ ไม่กลา้สนิทกบัใคร เพราะเกรงว่าจะล่วงรูค้วามลบัทีต่น
ตัง้ครรภ์ บางคนต้องโกหกเรื่องราวเกี่ยวกบัตนเองเพื่อไม่ใหค้นอื่นสงสยัแม่วยัรุ่นบางรายตดัสนิใจยกมอบบุตรให้กบั
ครอบครวับุญธรรม และปกปิดคนอื่นว่าไม่เคยตัง้ครรภ์มาก่อน ซึง่แม่วยัรุ่นกลุ่มนี้ จะปฏเิสธตราบาปทีอ่ยู่ในอตัลกัษณ์
สว่นบุคคลและแสดงออกอย่างเป็นปกตวิสิยั (Normalization) แต่สดุทา้ยแม่วยัรุ่นทีเ่รยีกไดว้่ากา้วพน้ความเจบ็ปวดจาก
การตตีราและรกัษาบาดแผลของตนเองไดน้ัน้ คอื แม่วยัรุ่นทีย่อมรบันบัถอืตนเอง และไม่รูส้กึว่าตอ้งปกปิดเรื่องราวของ
ตนเองที่ถูกตีตราอกีต่อไป แม่วยัรุ่นเหล่านี้พรอ้มที่จะถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ของตนให้แม่วยัรุ่นคนอื่นทีถู่กตี
ตราไดก้า้วพน้ความเจบ็ปวดเหล่านัน้ไปไดเ้ช่นกนั (กติพิฒัน์ นนทปัทมะดุล, 2550 และ รพพีงษ์ กนัยะม,ี 2555)  

แมว้่าหนทางการหลุดพน้จากการถูกตตีราและการรกัษาบาดแผลทีไ่ดร้บัจากการถูกตตีราจะม ีแต่กไ็ม่ง่ายทีจ่ะ
กา้วผ่าน เพราะ การตีตราพฤตกิรรมของแม่วยัรุ่นว่าเป็นพฤตกิรรมที่น่าอปัยศอดส ูท าให้เกดิการเบยีดขบัทางสงัคม 
และท าใหแ้ม่วยัรุ่นสญูเสยีคุณค่าความเป็นมนุษย ์แมว้่าวนัเวลาผ่านไปแต่ความอปัยศดงักล่าวยงัคงตดิตวัแม่วัยรุ่นอยู่ 
การตตีราจงึเหมอืนบาดแผลทีไ่ม่มวีนัหาย หรอืหากหายกย็งัคงทิง้รอยแผลเป็นไวใ้หเ้จบ็ช ้าทุกครัง้ทีเ่หน็รอยแผลเป็น
นัน้ ผู้ทีจ่ะไม่รูส้กึอะไรกบับาดแผลนัน้แล้ว คอื แม่วยัรุ่นทีไ่ด้รบัการเสรมิพลงัอ านาจจนเขม้แขง็พรอ้มที่จะใช้ชวีติของ
ตนเองอย่างมคีุณค่าและสามารถน าประสบการณ์ของตนเองมาเป็นแนวทางในการปลดปล่อยแม่วยัรุ่นใหห้ลุดพ้นจาก
การถูกตีตราต่อไป แนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่น นอกจากจะให้ความช่วยเหลอืเพื่อใหแ้ม่วยัรุ่นสามารถ
ด ารงชวีติไดต้ามอตัภาพแลว้ ตอ้งค านึงเสมอว่าสวสัดกิารและการบรกิารจะไม่เป็นการตตีราแม่วยัรุ่นซ ้า เพราะแม่วยัรุ่น
อยู่ในฐานะผูใ้ชบ้รกิาร และสวสัดกิารทีใ่หก้เ็ป็นสวสัดกิารตามสทิธ ิการรอ้งขอความช่วยเหลอืจงึไม่จ าเป็น แต่เป็นความ
รบัผดิชอบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีต่อ้งจดับรกิารใหต้ามหน้าทีอ่ยู่แลว้  
 แนวคิดสวสัดิการและสงัคมสงเคราะหท่ี์เก่ียวข้องกบัแม่วยัรุน่ 

ปรชัญาพื้นฐานของการสงัคมสงเคราะห์ นัน้เป็นความคิดในลักษณะของการกุศล หรือการอุทิศตนเพื่อ
ช่วยเหลอืผูท้ี่เดอืดรอ้น โดยมองมนุษยว์่าสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได ้เน้นการใหค้วามส าคญักบัศกัยภาพ 
สทิธ ิและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยท์ีเ่ท่าเทยีมกนั การปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะหม์กีลุ่มเป้าหมายเป็นผูด้อ้ยโอกาสทาง
สงัคม โดยมีปรัชญาในการปฏิบัติงานที่ว่า “ช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตนเองได้” (Help them to help themselves) 
หมายความว่าการที่นักสงัคมสงเคราะห์จะช่วยผูท้ี่มปัีญหาเดอืดรอ้น และมาขอรบัการสงเคราะห์ (Client) นัน้ กเ็พื่อ
ต้องการให้เขาสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ซึ่งนักสงัคมสงเคราะห์จะต้องท างานร่วมกบัเขา (Work with client) ไม่ใช่
กระท าใหเ้ขาฝ่ายเดยีว (Not work for client) ดงันัน้ การตดัสนิใจใดๆ (Decision making) ในการเลอืกทางแก้ปัญหา
ของเขานัน้ ย่อมเป็นอ านาจของผู้มารบัการสงเคราะห์เป็นส าคญั จึงจะท าให้การปฏิบตัิงานสงัคมสงเคราะห์บรรลุ
เป้าหมายที่ตัง้ไวไ้ด ้(นงลกัษณ์ เทวกุล ณ อยุธยา, มปป.: 9) อย่างไรกต็าม ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย การสงัคมสงเคราะห์นอกจากจะช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตนเองได้แล้ว ยงัต้องมหีลกัข องความ
เอือ้เฟ้ือ การแบ่งปัน ไม่เอารดัเอาเปรยีบ มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม ใหโ้อกาสบุคคลอื่นในสงัคม และ
เหน็ประโยชน์สว่นรวม การปกครองระบบประชาธปิไตยนี้มคีวามเป็นมนุษยนิยม (Humanism) เพราะ มองมนุษยว์่ามี
คุณค่า มีความสามารถ และหากได้รบัอสิรภาพและเสรภีาพ มนุษย์จะพยายามพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ดงันัน้ หลกัการสงัคมสงเคราะหภ์ายใต้การปกครองระบอบประชาธปิไตยจงึต้องมแีนวคดิดงักล่าวสอดแทรก
อยู่ดว้ย 

ส่วนสวสัดกิารสงัคมที่หมายถึง การกนิด ีอยู่ด ีมสีุข และมสีทิธิ ์สวสัดกิารทีต่อบสนองความต้องการของแม่
วยัรุ่น ผูท้ีม่สีภาพปัญหาเฉพาะ และถูกตตีราจากสงัคมอนัท าเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการด าเนินชวีติ สวสัดกิารส าหรบัแม่
วยัรุ่นจงึเป็นสิง่ที่จะท าให้แม่วยัรุ่นสบายดขีึน้ จากการกนิด ีอยู่ด ีมสีุข และมสีทิธิ ์ อย่างไรกต็าม สวสัดกิารส าหรบัแม่
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วยัรุ่นอาจเป็นสวสัดกิารในความหมายอย่างกวา้ง คอื เป็นสวสัดกิารแบบรฐัสวสัดกิาร การจดัสวสัดกิารแบบนี้ตอ้งใชเ้งนิ
จ านวนมากจากการเกบ็ภาษอีตัรากา้ว เพื่อน ามากระจายประโยชน์ตอบแทนไปยงัประชาชนอย่างทัว่ถงึ โดยประชาชน
ในประเทศต้องเหน็พ้องต้องกนั หรอือาจเป็นสวสัดกิารตามความหมายอย่างแคบ อยู่ในรูปแบบสวสัดกิารสงัคมแบบ
ชัว่คราว หรอืแบบเกบ็ตก (Model A. The residual welfare model of social policy) การจดัสวสัดกิารแบบเก็บตกนี้
อาจเป็นจดัสวสัดกิารทีเ่สีย่งต่อการผลติซ ้าความเจบ็ปวด และเป็นการตตีราแม่วยัรุ่น แม่วยัรุ่นอาจคดิว่าตนคอืผูผ้ดิปกติ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องรอความช่วยเหลอืจากรฐั  ในทางกลบักนัการจดัสวสัดิการรูปแบบนี้ในสงัคม
สมยัใหม่ทีเ่ชื่อว่าปัญหาสงัคมเป็นสิง่สะทอ้นลกัษณะร่วมของสงัคม แนวคดินี้ท าใหม้องมนุษยใ์นแง่ด ีการจดัสวสัดกิาร
ดงักล่าวจึงสามารถน ามาป้องกนั แก้ไข พัฒนาสงัคม รวมทัง้สร้างความมัน่ค งและภูมิคุ้มกนัทางสงัคมได้อีกด้วย 
(วนัทนีย์ วาสกิะสนิ สุรางรตัน์ วศนิารมณ์ และ กติพิฒัน์ นนทปัทมะดุล, 2537 อา้งใน       กติพิฒัน์ นนทปัทมะดุล, 
2544)  

ปัจจุบนัการจดัสวสัดิการสงัคมอาจพิจาณาจากแนวคิดทางสายที่สาม (The third way) ที่ไม่ใช่ความหมาย
กว้างหรือความหมายแคบ แต่เรยีกว่า ซ้ายใหม่ หรอืทางสายที่สาม ที่เน้นให้ปัจเจกใช้บรกิารจากระบบตลาดเสร ี
ครอบครวั ชุมชน องค์กรศาสนา บรษิัทธุรกจิ และอื่นๆ ภายใต้ สวสัดกิารพหุลกัษณ์นิยม (Welfare Pluralism) (กติติ
พฒัน์  นนทปัทมะดุลย์, 2552) รูปแบบสวสัดกิารพหุลกัษณ์ (Welfare Pluralism) ของแอนโทนี่ กดิเด้นส ์เน้นความ
หลากหลายตามวถิแีห่งวฒันธรรม ความเชื่อถอืตามหลกัศาสนา ค่านิยมของคนเฉพาะกลุ่ม ซึง่เป็นรปูแบบทีเ่ปิดโอกาส
ใหค้วามส าคญักบัการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นของสงัคมเขา้ร่วมจดับรกิารสงัคมใหต้รงกบัความต้องการของประเดน็
ปัญหาพืน้ทีแ่ละกลุ่มมากขึน้ แนวคดิการจดัสวสัดกิารรูปแบบนี้น่าจะท าใหส้วสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นมลีกัษณะเฉพาะ
ตรงกบัประเดน็ปัญหาของแต่ละชุมชน แต่ละทอ้งถิน่มากขึน้ อย่างแม่วยัรุ่นทีอ่ยู่กรุงเทพฯ อาจต้องการบรกิารเลีย้งลูก
ช่วงกลางวนัเพราะต้องไปท างาน ส่วนแม่วยัรุ่นที่อยู่ต่างจังหวดั อาจต้องการบรกิารค าปรึกษาเรื่องกฎหมายและ
ทะเบยีนราษฎร ์หากภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบและเน้นสวสัดกิารในรปูแบบบรกิารทีม่ลีกัษณะเฉพาะในแต่ละพืน้ที่ 
แม่วยัรุ่นน่าจะไดร้บัสวสัดกิารทีเ่หมาะและสามารถน าไปสูก่ารพฒันาชวีติตนเองไดใ้นอนาคต 
 
2. เครือ่งมือและวิธีการศกึษา 
 บทความนี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยเครื่องมอืทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื ตวัผูว้จิยั 
ซึง่เกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ระดบัลกึ (In-depth Interview) และการบนัทกึขอ้มูลวนัต่อวนั โดยผูว้จิยัเลอืกผู้มสี่วน
ร่วมในการวจิยัแบบเจาะจง (Purposive sample) ตามความสมคัรใจ จงึผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัครัง้นี้เป็นผูบ้รหิารของส
หทยัมลูนิธทิีเ่คยมปีระสบการณ์ท างานกบัแม่วยัรุ่น จ านวน 2 ท่าน โดยผูว้จิยัอาศยัการศกึษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระ
ภายนอก (Instrumental case study) เป็นการสบืคน้หาความรูค้วามจรงิทีเ่กีย่วกบัปรากฏการณ์หรอืประเดน็ปัญหาใดๆ 
ทีน่่าสนใจ โดยอาศยัผลของการศกึษาจากกรณีเฉพาะหรอืสิง่ที่นักวจิยัท าการสบืค้นเป็นฐานหรอืเครื่องมอืในการท า
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในประเด็นสวสัดิการและแนวทางการจดัสวสัดิการส าหรบัแม่วยัรุ่น ทัง้นี้ ผู้วิจยัค านึงถึง
จรยิธรรมการวจิยั และพทิกัษ์สทิธผิูใ้หข้อ้มลูอย่างเคร่งครดั 
 
3. ผลการศึกษา 

การน าเสนอผลการศกึษา ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 สว่น สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูม้สีว่นร่วมในการ
วจิยั สว่นที ่2 สวสัดกิารในฐานะความมคีุณค่าของผูจ้ดัสวสัดกิารและผูใ้ชบ้รกิาร และสว่นที ่3 แนวทางการจดัสวสัดกิาร
ส าหรบัแม่วยัรุ่น การช่วยเหลอื และการสง่ต่อพลงั 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูมี้ส่วนรว่มในการวิจยั 
 ส าหรบัข้อมูลทัว่ไปของผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั ผู้วิจยัจะน าเสนอข้อมูลคร่าวๆ ไม่ลงรายละเอียดมากนัก 
เน่ืองจากเป็นจรยิธรรมการวจิยั และเป็นการพทิกัษ์สทิธิผ์ูม้สีว่นร่วมในการวจิยัดว้ย 
 
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจยัท่านที ่
1 

เพศหญงิ อายุ 59 ปี อายุงาน 39 ปี 

ผู้มีส่วนร่วมในการวิจยัท่านที ่ เพศหญงิ อายุ 49 ปี อายุงาน 27 ปี 
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2 
 
 ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัทัง้ 2 ท่าน เคยเป็นนกัสงัคมสงเคราะหร์ะดบัปฏบิตักิาร และมปีระสบการณ์ท างานและ
การจดัสวสัดิการส าหรบัแม่วยัรุ่น และผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อม มีส่วนในการออกแบบสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นใน
ขณะทีเ่ป็นหวัหน้างานฯ และผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านหนึ่งเป็นตวัแทนเขา้ร่วมผลกัดนัและเสนอแนวทางเชงินโยบาย
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสวสัดกิารส าหรบัผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พรอ้มร่วมกบัภาคเีครอืข่าย ร่วมทัง้ร่วมร่างพระราชบญัญัต ิ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 อกีดว้ย จากประสบการณ์ทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น ท าให้ผูม้ ี
ส่วนร่วมในการวจิยัสามารถอธบิายปรากฏการณ์แม่วยัรุ่น สวสัดิการจดัให้แม่วยัรุ่น และแนวทางการจดัสวสัดิการ
ส าหรบัแม่วยัรุ่นไดอ้ย่างชดัเจน ครอบคลุมทุกมติ ิ 

ส่วนท่ี 2 สวสัดิการในฐานะความมีคณุค่าของผูจ้ดัสวสัดิการและผูใ้ช้บริการ 
สวสัดิการเพ่ิมคณุค่าให้แม่วยัรุน่ คุณค่าคอืสิง่ทีม่นุษยท์ุกคนม ีเพราะฉะนัน้ แม่วยัรุ่นกเ็ป็นมนุษยค์นหนึ่งที่

มคี่าไม่ต่างจากมนุษยค์นอื่นๆ เมื่อวยัรุ่นประสบปัญหาตัง้ครรภ์ ส่วนใหญ่มกัอยู่ในภาวะเปราะบาง เพราะการตัง้ครรภ์
เกดิจากความไม่พรอ้ม และการตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควรเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามบรรทดัฐานสงัคม จงึถูกตตีราจาก
สงัคมภายนอก การตตีราสง่ผลต่ออตัมโนทศัน์และการยอมรบัทัง้จากครอบครวัและสงัคม บางรายปกปิดครอบครวั และ
ครอบครวัไม่ยอมรบั ไม่ใหค้วามช่วยเหลอื เกดิเป็นปัญหาทีซ่บัซอ้นจนท าใหแ้ม่วยัรุ่นรูส้กึไรอ้ านาจ ไม่สามารถเขา้ถงึ
ทรพัยากร และไม่สามารถควบคุมชวีติตนเองได้ เมื่อแม่วยัรุ่นมใีจทีอ่่อนแรง เสมอืนผูไ้รท้างเลอืกกจ็ะถูกยดัเยยีดทาง
เลอืกโดยคนในสงัคมภายนอก ทีม่องว่าทางเลอืกนัน้เป็นทางทีเ่หมาะสม โดยแม่วยัรุ่นต้องจ ายอม เพราะไม่มพีลงัมาก
พอทีจ่ะเลอืกทางเดนิชวีติของตนเอง แต่เมื่อแม่วยัรุ่นเขา้มาใชบ้รกิารทีส่หทยัมลูนิธ ินอกจากสวสัดกิารทีไ่ดร้บัแลว้ แม่
วยัรุ่นยงัได้รบัการเสรมิพลงัที่มคีุณค่า ให้กลบัมาแขง็แกร่งและหาทางออกของปัญหาด้วยตนเอง โดยสหทยัมูลนิธิ
ออกแบบสวสัดกิารและการบรกิารไม่ใหเ้ป็นสตูรส าเรจ็ เช่น ทอ้งไม่พรอ้มใหบ้รกิารรบัฝากลกู หรอืมปัีญหาความยากจน
ให้บริการนมผงเท่านัน้ แต่ออกแบบให้มีความหลากหลาย ท าให้แม่วยัรุ่นได้มีสทิธเิลือกใช้บรกิารที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพปัญหาของตนเอง ระหว่างการใช้บรกิารแม่วยัรุ่นจะอยู่ในระดบัที่เท่าเทยีมกบัผู้ให้บรกิารหรอืนัก
สงัคมสงเคราะห ์เพราะมุมมองของนักสงัคมสงเคราะห์ สหทยัฯ มองว่า ผูใ้ชบ้รกิารหรอืแม่วยัรุ่นคอืผูม้พีระคุณ และยดึ
หลกัการสงัคมสงเคราะหอ์ย่างเคร่งครดั จงึปราศจากอคติ และการตีตรา การรบัสวสัดกิารจะไม่ท าให้แม่วยัรุ่นสญูเสยี
คุณค่าหรอืท าให้รู้สกึแย่ลง เพราะผู้จดัสวสัดกิารเชื่อเสมอว่า แม่วยัรุ่นที่เขา้ใช้บรกิารมคีุณค่า การที่แม่วยัรุ่นประสบ
ปัญหา ไม่ไดท้ าใหคุ้ณค่าความเป็นมนุษยน์ัน้หายไป ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 

“บางคนแค่ไดข้อ้มูล แค่ไดร้บัค าปรกึษากส็ามารถจดัการชวีติตนเองผ่านวกิฤตไปไดเ้รว็ สามารถเลอืกทางเดนิ
ทีเ่หมาะสมต่อของตวัเองและลูกได ้เพราะเคา้มพีลงั มคีุณค่าอยู่แลว้ พลงัมนัอาจหลบไปช่วงวกิฤต เรามหีน้าทีด่งึพลงั 
และท าใหเ้คา้เหน็คุณค่าในตวัเอง” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่1 

“แม่วยัรุ่นทีย่ากจนตอ้งการนมผงแลว้เรากใ็หน้มผงอย่างเดยีวไม่ไดน้ะ เราตอ้งใหท้างเลอืกเคา้ดว้ย บรกิารเรา
มีตัง้มากมาย เค้าต้องมีสิทธิ์เลือกสิ ก็ปัญหาเกิดกับเค้า การท าให้เค้าได้เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาเอง เรา
ประคบัประคอง จะท าใหเ้คา้ภูมใิจและรูส้กึมคี่ามากขึ้น อย่างเคสทีไ่ดท้ าเพือ่ลกู” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่2 

สวสัดิการเพ่ิมคุณค่าให้ผู้จดัสวสัดิการ จากการสมัภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมทางการวิจยั พบว่า นักสงัคม
สงเคราะหห์รอืผูจ้ดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นของสหทยัมูลนิธ ิไม่เพยีงแต่จดัสวสัดกิารเพราะเป็นการท าตามหน้าที่ที่
ต้องท าเพื่อแลกเงนิเดือนเท่านัน้ แต่การจดัสวสัดิการส าหรบัแม่วยัรุ่นเป็นการท าตามหลกัปรชัญาขององ ค์กรที่ว่า 
“มนุษยชาติมพีนัธะต้องให้สิง่ที่ดทีีสุ่ดแก่เดก็” หลกัปรชัญาองคก์รนอกจากจะท าใหรู้ว้่าเป้าหมายของการจดัสวสัดกิาร
คอือะไร ยงัท าใหรู้ว้่างานทีท่ ามคีุณค่ามากแค่ไหน หากเชื่อว่า เดก็วนันี้ คอื ผูใ้หญ่ในวนัหน้า ซึ่งเป็นอนาคตของชาต ิ
การมอบสิง่ที่ดทีี่สุดแก่เดก็ กค็อื การมอบสิง่ที่ดใีห้แก่ประเทศชาติเช่นกนั คุณค่าของการจดัสวสัดกิารและงานสงัคม
สงเคราะห์จึงไม่ใช่คุณค่าที่เป็นตัวเงิน แต่เป็นคุณค่าทางจิตใจที่นักสังคมสงเคราะห์ได้ท าเพื่อผู้อื่น ได้ท าเพื่อ
ประเทศชาต ิและการปฏบิตัิงานโดยไม่มองว่าเป็นการท าตามหน้าทีเ่ท่านัน้ จะท าให้คนท างานไม่รูส้กึมภีาระ ซึ่งการ
เป็นนกัสงัคมสงเคราะหจ์ะมองผูใ้ชบ้รกิารเป็นภาระไมไ่ด ้ในสว่นนี้ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัไดเ้น้นย ้าผ่านการสมัภาษณ์วา่ 
“ผู้ใช้บรกิารไม่ใช่ภาระ แต่เป็นเสมือนผู้มีพระคุณ” ผู้ใช้บรกิารท าให้นักสงัคมสงเคราะห์ได้ใช้วชิาชีพที่ เรยีนมาเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้อื่น และเพื่อพฒันาประเทศอย่างแท้จรงิ ซึ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนกลบัพลงัและคุณค่าจากการท างาน 
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แม้ว่าการท างานสงัคมสงเคราะห์เป็นการท างานกบัผู้ใชบ้รกิาร หรอืแม่วยัรุ่นที่แม้จะอยู่ในภาวะเปราะบาง แต่คุณค่า
และมพีลงัอ านาจในตวัแม่วยัรุ่นนัน้ไม่ไดห้ายไป การไดใ้ห้บรกิารทีด่ที าใหไ้ดร้บัการส่งต่อคุณงามความดแีละพลงัอนั
ทรงคุณค่าทัง้จากผูใ้หแ้ละผูใ้ชส้วสัดกิาร ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 

“พีว่่าการท างานการให้บริการกบัแม่วยัรุ่น แม้ว่าสุดท้ายเราจะช่วยอะไรเค้าไม่ได้เลย เราก็ยงัมีคุณค่านะ 
คุณค่าว่าเราไดท้ าเตม็ทีห่รอืยงั และความตัง้ใจของเรานีแ่หละเป็นพลงัทีเ่คา้ไดร้บั” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่1 

“...มนุษยชาตมิพีนัธะต้องใหส้ิง่ทีด่ทีีสุ่ดแก่เดก็ พีว่่าต้องมองทีป่รชัญาหลกัองคก์รเลย แลว้ต้องรูด้ว้ยว่าสิง่ทีด่ี
ทีสุ่ดส าหรบัเดก็คอือะไร เราจะไดม้เีป้าหมายในการจดัสวสัดกิาร การท าเพือ่เดก็มนักส็ะทอ้นหมดนะ ครอบครวั ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาต ิ...” 

“การมองว่าผูใ้ชบ้รกิาร คอื ผูม้พีระคุณ ตามทีป้่าอาจารยส์อน คอื ถ้าไม่มเีขาเรากไ็ม่มงีานท า และเรากไ็ม่ไดม้ี
โอกาสท าเพือ่ผู้อืน่ แต่ไม่ใช่ให้มองเรือ่งเงนิเดอืนอย่างเดยีวนะ ทีพ่ีท่ า เพราะพีช่อบงานนี้มนัเป็นงานทีส่วยงามและมี
คุณค่า...” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่2 
 สวสัดิการหลกัส าหรบัแม่วยัรุน่ของสหทยัมูลนิธิ 
 สวสัดกิารหลกัส าหรบัแม่วยัรุ่นของสหทยัมลูนิธถิูกจดัขึน้ตามปรชัญาหลกัขององคก์ร และน าเอาสภาพปัญหา
และความตอ้งการของแม่วยัรุ่นตัง้แต่ตัง้ครรภจ์นกระทัง้คลอดบุตรมาเป็นแนวทางในการจดัสวสัดกิาร ดงันัน้ สวสัดกิาร
ของสหทยัจงึมสีวสัดกิารเดก็และสวสัดกิารครอบครวัใหแ้ม่วยัรุ่นมทีางเลอืกในการรบับรกิารตามสภาพปัญหาและความ
จ าเป็นอนัมเีป้าหมายสงูสุดเพื่อให้เดก็ได้รบัการดูแลที่เหมาะสม ส่วนสวสัดกิารและการบรกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นของส
หทยัมูลนิธมิทีัง้หมด 7 บรกิาร ไดแ้ก่ 1. บรกิารโภชนาการอาหารเดก็ (นมผง) 2. บรกิารทุนการศกึษาใหแ้ม่วยัรุ่นและ
บุตรที่เกิดจากแม่วยัรุ่นการให้ทุนนี้พิจารณาตามความพร้อมและศกัยภาพรายบุคคล 3. บรกิารครอบครวัอุปถัมภ์
ใหบ้รกิารดแูลบุตรของแมว่ยัรุ่นเป็นการชัว่คราวในกรณีทีแ่ม่วยัรุ่นไม่สามารถเลีย้งเองได ้ 4. บรกิารจดัหาครอบครวับุญ
ธรรมในกรณีที่แม่วยัรุ่นและเครอืญาตปิระเมนิตนเองแลว้ว่าไม่สามารถเลีย้งดูเดก็ไดแ้น่นอนและต้องการหาครอบครวั
ทดแทนใหก้บัเดก็  5. การช่วยเหลอืเงนิทุนประกอบอาชพี  6. การช่วยเหลอืดว้ยเงนิสงเคราะหเ์ฉพาะหน้า ช่วยค่าเลีย้ง
ดบูุตร หรอืช่วยค่าเช่าบา้น และ 7. บรกิารใหค้ าปรกึษา สวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นทีส่หทยัไม่เพยีงแต่ตอบสนองความ
เป็นแม่และเมยีเท่านัน้ แต่ยงัมสีวสัดกิารสวสัดกิารอนัเป็นทางเลอืก โดยแม่วยัรุ่นไม่จ าเป็นต้องอยู่บา้นเลีย้งลกู และทน
ต่อการถูกกดขีท่างเพศ หรอืถูกปฏบิตัิอย่างไม่เท่าเทยีมอกีต่อไป เพราะสวสัดิการที่สหทยัจดัให้จะท าให้แม่วยัรุ่นมี
โอกาสในการพฒันาตนเองน าไปสู่การปลดปล่อยตวัเองจากการถูกกดขี ่แม่วยัรุ่นสามารถเปลีย่นจากผูถู้กกระท ามาเป็น
ผู้กระท าการ (Agency) เลือกบรกิารที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและบุตรมากที่สุด ส่วนนักสงัคม
สงเคราะห์จะจดัสวสัดกิารผ่านกระบวนการสงัคมสงเคราะห์ เพื่อให้สวสัดกิารเหล่านัน้มสี่วนท าให้แม่วยัรุ่นได้รบัการ
พฒันาคุณภาพชวีติอย่างแทจ้รงิ ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 

“สวสัดกิารนมผงหนึง่เรือ่งทีส่ามารถช่วยแม่วยัรุ่นได้ ถ้าเป็นรูปธรรมเลยนะ สวสัดกิารช่วยเลี้ยงลูกของแม่
วยัรุ่นเป็นสวสัดกิารทีจ่ะช่วยแม่วยัรุ่นได ้สวสัดกิารรบัลูกของแม่วยัรุ่นมาเลี้ยงใหช้ัว่คราวช่วยแม่วยัรุ่นได้ ค่าเช่าบา้น 
เงนิสงเคราะหเ์ฉพาะหน้ากช็่วยแม่วยัรุ่นได ้อะไรอกีล่ะ ประมาณนัน้แหละ สวสัดกิารบุตรบุญธรรมกใ็ช่...สหทยัไม่ไดจ้ดั
สวสัดิการให้แม่วยัรุ่นเลี้ยงลูกอย่างเดียว แม่วยัรุ่นนีแ่หละทีต่้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ กิจกรรมกลุ่มก็ดีพวกเพิม่คุณค่า 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ใหรู้ว้่าคุณต้องช่วยตวัเอง ท าใหต้วัเองดกี่อน ไม่ใช่รอพึง่ผู้ชาย เพราะมนัพึง่ไม่ได ้เคา้ต้องลุก
ขึ้นมาเรยีน คนไหนเรยีนได ้อยากเรยีน กร็บับรกิารทุนการศกึษาไป นอกเหนือจากทีร่ฐัออกให ้อย่างบางคนจะจบปวช.
อยู่แลว้มาทอ้ง กไ็ปเรยีนต่อใหจ้บจะไดม้วีุฒมิงีานท า ฝากลกูไดก้่อนแลว้ค่อยมารบัลกูไปดแูลกย็งัได ้เพราะงัน้สวสัดกิาร
ของสหทยัเน้นใหม้ทีางเลอืก ใหไ้ดพ้ฒันาตนเอง...” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่1 

 “สวสัดกิารทีเ่ป็นรปูธรรมนะกเ็ป็นค าปรกึษา ทุนการศกึษา นมผง เรือ่งฝากลูก เรือ่งของยกมอบเดก็เป็นบุตร
บุญธรรม แลว้กเ็รือ่งของทุนประกอบอาชพี เงนิช่วยเหลอืเฉพาะหน้า 7 อนัหลกัๆ ทีจ่ดัให”้ ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัท่านที ่
2 
 นอกจากการจดัสวสัดกิารดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่2 ไดใ้หข้อ้มลูส าคญัเกีย่วกบั
การจดัสวสัดิการส าหรบัแม่วยัรุ่น นอกจากการพิจารณาจากสภาพปัญหาและความต้องการโดยให้แม่วยัรุ่นเป็นผู้
ตดัสนิใจเลอืกบรกิารแลว้ หากแม่วยัรุ่นและครอบครวัไม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม และท าใหเ้กดิความเสีย่ง
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ต่อเดก็ นักสงัคมสงเคราะห์ต้องใชก้ฎหมายเขา้แทรกแซง และจดัสวสัดกิารที่จ าเป็นเพื่อคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ โดย
ค านึงถงึความปลอดภยัของเดก็เป็นส าคญั ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 

“ล าพงัสวสัดิการทีม่ีอาจไม่สามารถให้ประโยชน์แก่เด็กและแม่วยัรุ่นได้ อย่างเคสของพีเ่ห็นมัย้ เค้าก็ไม่ได้
อยากฝากลูกไวก้บัเราแต่แรกนะ แต่ประเมนิแลว้เดก็เสีย่ง เคา้ไม่ไดเ้ลอืกรบัสวสัดกิาร แต่เราต้องใชก้ฎหมายคุ้มครอง
เพือ่ความปลอดภยัของเดก็”ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่2 

ส่วนท่ี 3 แนวทางการจดัสวสัดิการส าหรบัแม่วยัรุ่นในสงัคมสมยัใหม่ การช่วยเหลือ และการส่งต่อ
พลงั 

ในสว่นของแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นนัน้ หมายถงึ แนวทางทีจ่ะท าใหแ้ม่วยัรุ่นอยู่ในภาวะอยู่ด ี
กนิดี มสีุข และมสีทิธิ ์อนัจะน าไปสู่การลดปัญหาและความยากล าบากลง ท าให้แม่วยัรุ่นมีคุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น และ
สามารถมชีวีติอยู่ในสงัคมไดต้ามอตัภาพ ซึง่แนวทางเหล่านี้จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อผูจ้ดัสวสัดกิารสงัคมมทีศันคตทิีด่ต่ีอ
แม่วยัรุ่น ไม่รงัเกียจและไม่รู้สกึว่าแม่วยัรุ่นคือภาระ แต่ต้องร่วมด้วยช่วยกนัช่วยเหลือ และป้องกนัแก้ไขไม่ให้เกิด
สถานการณ์เลวรา้ยลง   

“มองคนให้เป็นคนและลดการตีตรา” หวัใจหลกัน าไปสู่แนวทางการจดัสวสัดิการ 
ส าหรบัแนวทางการจัดสวัสดิการส าหรบัแม่วัยรุ่น มีหลายหน่วยงานพยายามศึกษาหาแนวทางการจัด

สวสัดกิารทีเ่หมาะสม แต่ยงัตดิกบัดกัทางความคดิทีต่กีรอบและตัดสนิแม่วยัรุ่นประหนึ่งว่าตนเป็นนกัจดัการความดเีลว 
การสวมบทบาทดงักล่าวท าใหท้ศันคตทิีม่ต่ีอแม่วยัรุ่นนัน่ คอื คนไม่ด ีคนไม่ดจีากการไม่ท าตามบรรทดัฐานสงัคม คน
ไม่ดจีากการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้ม และจากการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร ทศันคตเิหล่านี้ท าให้ผูจ้ดัสวสัดกิารไม่สามารถแยก
บรรทดัฐานสงัคม ความผดิพลาดออกจากการใหค้วามช่วยเหลอืได ้เพราะไม่มคีวามเหน็อกเหน็ใจ และไม่เขา้ใจสภาพ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้  

ดงันัน้ ก่อนที่จะไปสู่แนวทางการจดัสวสัดิการ ผู้จดัสวสัดกิารทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือ
ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสลายอคตแิละการตตีราแม่วยัรุ่น พรอ้มทัง้มองแม่วยัรุ่นอย่างเขา้ใจในสิง่ทีพ่วกเขาก าลงัประสบอยู่ แม่
วยัรุ่นคอืคนคนหนึ่งทีส่ามารถท าผดิพลาดได ้แต่เมื่อผดิพลาดไปแลว้ สิง่ทีส่มควรไดร้บั คอื โอกาส หากยงัมองแต่ความ
ผดิพลาด จบัจดอยู่กบัพฤตกิรรมทีไ่ม่ด ีไม่เหมาะสม แต่ไม่หาแนวทางช่วยเหลอืและแกไ้ข ปัญหากจ็ะยงัคงอยู่ และยิง่
แย่กว่าเดมิ เพราะถูกผลติซ ้าจากทศันคตดิา้นลบ ซึง่สง่ผลใหก้ารจดัสวสัดกิารและการใหบ้รกิารย ่าอยู่กบัที ่ 

“คุณจะท างานกบัคน คุณตอ้งมองคนเป็นคนก่อน ถา้คุณยงัท าไม่ไดก้ท็ างานกบัคนไม่ได ้อนัน้ีคอืหวัใจของการ
ท างานเป็นแนวทางหลกัของการจดัสวสัดกิารเลยนะ เป็นแม่วยัรุ่นกเ็หมอืนเป็นโรคหวัใจ ถา้คุณคดิแบบนี้คุณกจ็ะเหน็ว่า
มนัไม่ไดร้้ายแรงถึงขนาดแกไ้ม่หาย ถ้ามกีารประคบัประคอง มกีารจดัสวสัดกิารทีด่ีมนักด็ไีด้ แต่ถ้าเรามองว่าเป็นแม่
วยัรุ่นมนัน่าเกลยีด มนักจ็ะท าอะไรไม่ไดเ้ลย ลูบหน้าปะจมูกกนัไป ...เราต้องผ่านไอ้ความคดิแบบนี้ให้ไดก้่อน” ขอ้มูล
จากผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่1 

“...หลายคนไม่มใีจ ทศันคตไิม่ดแีต่ตน้กแ็ย่นะ บางคนท างานหนกัแลว้พาลคดิไปทัว่ว่าท าไมปัญหาเยอะจงั ก็
เพราะอย่างนี้ไง ไม่คุมก าเนิดเลยทอ้งอกี ล าบากเราอกี แบบนี้กไ็ม่ตอ้งคยุกนัล่ะ แนวทางอะไรกท็ าไม่ได ้เพราะทศันคติ
ไม่ด”ี ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัที ่2 

ในส่วนของแนวทาง ผู้วจิยัขอน าเสนอเป็นแนวทางหลกัๆ 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 แนวทางการจดั
สวสัดกิารทีใ่หค้่า แต่ไม่ใหร้าคา แนวทางที ่2 แนวทางการจดัสวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบัแม่วยัรุ่นในสงัคมสมยัใหม่ และ 
แนวทางที่ 3 แนวทางการจดัสวสัดกิารจากหน่วยงานและบุคลากรที่มปีระสบการณ์การท างานกบัวยัรุ่น  ซึ่งทัง้สาม
แนวทางนี้ต้องผ่านกระบวนการสงัคมสงเคราะหท์ัง้สิน้ เพื่อให้สวสัดกิารมจีุดมุ่งหมาย และเป็นประโยชน์ต่อแม่วยัรุ่น
และบุตรอย่างแทจ้รงิ 
 แนวทางท่ี 1 แนวทางการจดัสวสัดิการท่ีให้ค่า แต่ไม่ให้ราคา 
 การจดัสวสัดกิารทีใ่ห้ค่าแต่ไม่ใหร้าคาในกรณีนี้อาจไม่ใช่การจดัสวสัดกิารแบบถ้วนหน้าตามแนวทางของรฐั
สวสัดกิารเสยีทีเดยีว แต่เป็นการจดัสวสัดิการที่ลดความเป็นสนิค้า ที่มาพรอ้มกบัความซื่อสตัย์ เพื่อให้แม่วยัรุ่นที่มี
ปัญหาจรงิ เขา้ถึงสวสัดกิารได้มากขึน้ เพราะแม่วยัรุ่นส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ในระบบตลาด ท าใหไ้ม่สามารถซือ้สนิคา้และ
การบรกิารไดเ้หมอืนแม่วยัอื่น การจดัสวสัดกิารทีล่ดความเป็นสนิคา้จงึเป็นแนวทางการจดัสวสัดกิารทีท่ าให้แม่วยัรุ่น
เขา้ถงึสวสัดกิารไดม้ากขึน้ และไม่ตอ้งกงัวลเรื่องค่าใชจ้่ายในการรบัสวสัดกิาร แต่สิง่ส าคญัของสวสัดกิารลกัษณะนี้ คอื 
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สวสัดกิารทีล่ดความเป็นสนิคา้ต้องไม่ลดค่าของสวสัดกิารนัน้ลง สวสัดกิารต้องมคี่าและมจีุดมุ่งหมายทีช่ดัเจน ส่วนแม่
วยัรุ่นตอ้งรูคุ้ณค่าและรบัคุณค่าจากสวสัดกิารนัน้ ไม่ใช่รบัอย่างเดยีว เพราะหากแม่วยัรุ่นรูคุ้ณค่าสวสัดกิารกจ็ะท าใหแ้ม่
วยัรุ่นใชช้วีติอย่างรูคุ้ณค่าเช่นกนั  

อย่างไรกต็าม แนวทางการจดัสวสัดกิารน้ี ยงัมขีอ้โต้แยง้เกีย่วกบัการพึง่ตนเองของแม่วยัรุ่น เพราะสวสัดกิาร
เขา้ถึงไดง้่าย แม่วยัรุ่นอาจมภีาวะพึ่งพงิสวสัดกิารมากขึน้ พึ่งตนเองน้อยลง ส่วนผู้จดับรกิาร เมื่อเป็นสวสัดกิารที่ลด
ความเป็นสนิค้า คุณภาพของการให้บรกิารอาจจะลดลงตามไปด้วย ซึ่งขอ้โต้แย้งดงักล่าวสามารถหาแนวทางการ
ป้องกนัแกไ้ขไม่ใหเ้กดิปัญหาขา้งต้นได ้ขึน้อยู่กบัการออกแบบและการวางเงื่อนไขการใหบ้รกิาร หากออกแบบใหก้าร
จดัสวสัดกิารผ่านกระบวนการสงัคมสงเคราะห ์มกีารท างานเชงิความคดิ ความรบัผดิชอบ มกีารก าหนดระยะเวลา และ
เป้าหมายการรบัสวสัดกิารที่ชดัเจน มกีารประเมนิ (ไม่ใช่การจบัผดิ) น่าจะลดปัญหาการพึ่งพงิ และคุณภาพของการ
ใหบ้รกิารได ้

“... เราต้องใหค้่าแต่ไม่ใหร้าคาเขา้ใจมัย้ เพราะงัน้สวสัดกิารต้องไม่ไดใ้หแ้บบบมูทัว่กนัหมด ไม่ไดใ้หซ้ะจนทุก
คนอยากได ้ส่วนคนรบักต็อ้งมวีนิัยตอ้งมปัีญหาจรงิๆ ไม่ใช่ไม่มปัีญหาแต่มาเบยีดบงัคนอืน่เคา้ ปัญหานี้เราตอ้งเหน็ค่า
ว่าส าคญัตอ้งช่วยกนัหาทางแกไ้ข แต่ตอ้งไม่ท าแบบใหร้าคาแบบลดกระหน า่ใครมาช๊อปกไ็ดแ้บบนี้ไม่เอา”  

“สวสัดกิารหรอืการใช้บรกิารเป็นเครือ่งมอืมเีป้าหมายเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติไม่ไดใ้ห้เพือ่ให้เกดิการพึง่พงิ
มลูนิธไิปตลอด เราตอ้งท างานกบัความคดิของเคา้ดว้ยไม่ไดใ้ห้ๆ ๆ แลว้จบ” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่1 

แนวทางท่ี 2 แนวทางการจดัสวสัดิการให้สอดคล้องกบัแมว่ยัรุน่ในสงัคมยุคหลงัความทนัสมยั 
สงัคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมอืง และวฒันธรรม การเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลกระทบต่อประชากรโลก คอื การเปลีย่นแปลงเขา้สู่
สงัคมสมยัใม่ การเปลีย่นภายใตว้าทกรรมนี้ท าใหเ้กดิการจดัสรา้งโลกใหม่ทีม่คีวามเป็นวทิยาศาสตรม์ากขึน้ จากผูไ้ม่รู้
ท าให้กลายเป็นผู้รู้ จากสงัคมเกษตรกรรม เขา้สู่การปฏวิตัิอุสาหกรรม และเขา้สู่ยุคแห่งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ทีม่าพรอ้มกบัความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นวตัถุ ระบบทุนนิยม และความเป็นโลกาภวิตัน์ คนในสงัคมสมยัใหม่เชื่อใน
เหตุผลเชงิประจกัษ์ มคีวามเป็นปัจเจกชนมากขึน้ และพยายามท าใหต้นเองเป็นผูท้ี่มคีวามเขม้แขง็ เพราะต้องอยู่ใน
สงัคมทีม่กีารแขง่ขนัตลอดเวลา  

ขณะนี้สงัคมสมัยใหม่ได้ล่วงเลยไป เข้าสู่สงัคมยุคหลังความทันสมัย (Post modern) คนในสงัคมยุคนี้ก็
เปลีย่นไปจากยุคสมยัใหม่ ว่าดว้ยเรื่องความรู ้ความจรงิ อ านาจ ใหค้วามส าคญัต่อเสรภีาพของปัจเจก และปัจเจกเริม่มี
ความคดิเชงิวพิากษ์ กลา้วพิากษ์ปรากฏการณ์สงัคม คนในยุคนี้ไม่ไดม้คีวามคดิตดิกรอบตายตวัอกีต่อไป และปฏเิสธ
ความเหมอืนในทุกกรณี อย่างไรกต็าม คนในสงัคมสมยัใหม่ และยุคความความทนัสมยัไม่ไดม้คีวามคดิแบบเดยีวกนั
ทุกคน บางคนอยู่ในสงัคมสมยัใหม่ แต่ยงัคงความคดิแบบดัง่เดมิ เหมอืนจะเคารพเสรภีาพทางความคดิ และยอมรบั
ความแตกต่าง แต่ยงัมกีรอบทางความคดิบางประการทีย่งัยดึไวอ้ย่างแนบแน่น การอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ ในสงัคม
จงึติดกบัดกัของอคติและการตีตรา ความย้อนแย้งยิ่งทางความคดิทวคีวามซบัซ้อนของปัญหา ส่งผลให้แม่วยัรุ่นมี
ความคดิสบัสน ไม่เป็นตวัของตวัเอง  

จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่า สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้แม่วัยรุ่นต้องปรับตัวและเปลี่ยนตาม ในยุค
เกษตรกรรมการเป็นแม่วยัรุ่นอาจเป็นเรื่องปกต ิแต่ในปัจจุบนัทีค่นต้องเรยีนหนังสอื จบมาหางานท า และเขา้สู่ระบบ
ตลาด เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครวั การเป็นแม่วยัรุ่นจงึเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอกีต่อไป นอกจากนี้สงัคมที่มี
ความซบัซอ้น การผลติและดแูลสมาชกิใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ผูป้กครองต้องมวีุฒภิาวะทีพ่รอ้ม การเป็นแม่วยัรุ่นทีย่งัขาด
วุฒภิาวะมากพอจะส่งผลต่อบุตรของแม่วยัรุ่นในระยะยาว ดว้ยเหตุนี้ แนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นจงึต้อง
ปรบัเปลีย่นตามยุคสมยั ในเมื่อสถานการณ์แม่วยัรุ่นเปลีย่น สวสัดกิารกต็อ้งปรบัใหส้อดรบักบัแม่วยัรุ่นในปัจจุบนั การ
จดัสวสัดกิารต้องมทีศิทางเป้าหมายทีช่ดัเจน แต่ไม่มลีกัษณะตายตวั ต้องเป็นสวสัดกิารทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบัวถิี
ชวีติของแม่วยัรุ่น อย่างในกรณีที ่แม่วยัรุ่นต้องเรยีนกลางวนั ท างานกลางคนื ครอบครวัท างานประจ าไม่มเีวลาเลีย้งดู
บุตรหลาน และไม่มเีงนิมากพอที่จะเอาบุตรหลานไปจา้งเลีย้ง สวสัดิการทีจ่ดัใหอ้าจจะอยู่ในรปูแบบของการฝากเลีย้ง
บุตรชัว่คราว โดยวางเงื่อนไขว่าแมว่ยัรุ่นและครอบครวัตอ้งมาเยีย่มบุตรในเวลาทีก่ าหนดเป็นอย่างน้อย และท ากจิกรรม
ตามที่หน่วยงานออกแบบไว ้ซึง่การฝากเลีย้งนี้ต้องมกีารก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน และต้องผ่านกระบวนการสงัคม
สงเคราะหต์ลอดการรบับรกิาร หากถงึทีส่ดุแลว้แม่วยัรุ่นและครอบครวัไม่สามารถรบับุตรหลานกลบัไปดูแลได ้อาจตอ้ง



14 
 

มบีรกิารจดัหาครอบครวับุญธรรมเป็นอกีหนึ่งทางเลอืก ซึง่ไม่ว่าแม่วยัรุ่นจะเลอืกทางใดกค็วรยอมรบัการตดัสนิใจ และ
ไม่ต าหนิทางเลอืกนัน้ แต่ทีผ่่านมายงัพบว่า การตดัสินใจยกมอบบุตรของแม่วยัรุ่น คนในสงัคมไม่เขา้ใจและต าหนิว่า
เป็นแม่ที่ไม่รกัลูก เป็นแม่ที่ไม่รบัผดิชอบ ดงันัน้ ระหว่างให้บรกิารนักสงัคมสงเคราะห์ต้องท างานเชงิความคดิกบัแม่
วยัรุ่นมากขึน้ เพราะแม่วยัรุ่นในยุคสมยัใหม่นอกจะมปัีญหาซบัซอ้นแลว้ ยงัมคีวามคดิทีเ่ป็นอสิระ ซึง่อาจจะยงัไม่อยู่บน
พืน้ฐานของความเป็นจรงินัก นักสงัคมสงเคราะห์จงึมหีน้าที่การท างานเชงิความคดิ ไม่ใช่ครอบง าความคดิ เพยีงแต่
ช่วยใหแ้ม่วยัรุ่นคดิอย่างเป็นจรงิ เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อตนเองและเดก็  

“แม่วยัรุ่นยุคนี้ไม่เหมอืนเมือ่ก่อนเค้ามคีวามคดิเป็นของตวัเอง ไม่เหมอืนเมือ่ก่อนทีค่ดิว่าทอ้งแล้วกอ็ยู่บ้าน
เลี้ยงลกู บางคนเคา้กค็ดิ ทอ้งแลว้เลี้ยงลูก แลว้ใครจะหาเงนิใหก้นิใหใ้ช ้แต่ถ้าไม่เลี้ยงคนอืน่กจ็ะว่า เลยไม่รูจ้ะท ายงัไง ” 
ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่1 

ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัทา่นที ่1 อธบิายถงึความสบัสนของแม่วยัรุ่นทีไ่ดร้บัผลจากการครอบง าความคดิจากคน
ยุคใหม่ทีย่งัมคีวามคดิของคนยุคก่อน ซึง่คดิแทนแม่วยัรุ่นซึง่เป็นผูป้ระสบปัญหา การมองปัญหาและหาทางแก้ไขใน
ต าแหน่งแห่งทีข่องแม่วยัรุ่นจงึถูกแทรกแซงครอบง า 

อย่างไรกต็าม ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัท่านที ่2  ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัมุมมองการแกปั้ญหาแบบเดมิ ทีไ่ม่ไดเ้กดิ
จากคนในสงัคมเท่านัน้ แต่แม่วยัรุ่นในยุคหลงัความทนัสมยับางคนกย็งัยดึตดิความคดิแบบเดมิอยา่งแนบแน่น ความคดิ
ทีว่่าเป็นแม่ตอ้งเลีย้งลูก แม่วยัรุ่นกลุ่มนี้จะหาทางแกปั้ญหาดว้ยการเลีย้งลกู ทัง้นี้เกดิจากการยดึตดิความคดิและวิธกีาร
แกปั้ญหาแบบเดมิของแม่วยัรุ่นในยุคก่อน และสว่นหนึ่งมาจากการก าหนดสรา้งบทบาทของแม่วยัรุ่นจากคนในสงัคมที่
แม่วยัรุ่นยอมรบับทบาทนัน้โดยไม่รู้ตวั สุดทา้ยเมื่อแม่วยัรุ่นประเมนิตนเองแลว้ว่าไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได ้กไ็ม่กล้า
ตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาดว้ยวธิอีื่น เพราะรบับทบาทแม่ตามทีส่งัคมคาดหวงัไปแลว้ 

 “แม่วยัรุ่นในปัจจุบนับางคนเป็นเดก็นักเรยีน... พอมลีูกกเ็ลี้ยงกนัไป คดิว่ารกัลกู ส่วนแม่วยัรุ่นทีอ่ยู่ในกลุ่มใช้
ยาเสพตดิ กใ็ชย้าไปทอ้งไป พอคลอดลกูกพ็าลกูไปอยู่ไปเลี้ยงในวงเพือ่นทีต่ดิยา ดืม่เหลา้สบูบุหรี ่นีค่อืความรกั เคา้กย็งั
มองว่ารกักเ็ลี้ยง หรอืบางคนกร็ูน้ะว่าเลี้ยงไม่ไดแ้น่นอน แต่กเ็ลี้ยง เพราะกลวัเคา้จะหาว่าทิ้งลกู เรือ่งพวกนี้ท าใหเ้ราตอ้ง
ท างานกบัความคดิเคา้มากๆ” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่2 

“หมามนัยงัไม่ทิ้งลูก พดูแบบนี้กไ็ม่ได ้หมามนัแค่เลี้ยงใหล้กูมนัโต ลกูหมาหากนิเองได ้ลกูคนหาไดห้รอ สงัคม
จะเอายงัไงกนัแน่ พอเคา้ยกมอบ กห็าว่าเคา้ทิ้งลกู คราวนี้เลยไม่ยกเลย คลอดแลว้ทิ้งไวท้ีโ่รงพยาบาลเลย เพราะเคา้ไม่
มทีางเลอืกไง เพราะงัน้ตอ้งมทีางเลอืกใหเ้คา้ แลว้พอเคา้เลอืกกเ็ลกิว่าเคา้ซะท ีพวกคดิแทนมนักท็ าใหเ้คา้สบัสนไม่กลา้
คดิไรเพือ่ตวัเอง”   

 “... Day care รบัเดก็ขวบครึง่ สองขวบ แลว้ก่อนหน้านัน้เดก็ไปอยู่ทีไ่หน พอรบัแลว้ต้องเอามาส่งแปดโมงเชา้ 
รบักลบับ่ายสามครึง่ ถามว่าแม่วยัรุ่นทีต่้องท างานหรอืเรยีนมารบัทนัหรอ แลว้พอม ีDay care แม่ทีท่ างานกลางคนืละ 
ถ้าครอบครวัไม่ช่วยกไ็ม่มีใครช่วยเลี้ยง สถานสงเคราะห์กไ็ม่ได้ฝากได้เลยนะคะ เต็มค่ะ แถมต้องเลี้ยงก่อนตัง้กีเ่ดอืน 
บางคนมปัีญหาหนกั รอไม่ไดท้ ายงัไงล่ะทนีี้” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่1 
 ในส่วนนี้ ผู้มคีวามส่วนร่วมในการวจิยัท่าที่ 2 ไดเ้สนอเพิม่เติมความเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวั 
เพราะเห็นว่าไม่ว่ายุคสมยัจะเปลี่ยนไป แต่ครอบครวัต้องท าบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ หากครอบครวัไม่
สามารถท าหน้าทีไ่ด ้หรอืท าไดไ้ม่ด ีสวสัดกิารจะเป็นตวัเสรมิใหค้รอบครวัท าบทบาทไดด้ขีึน้ และกลบัมาพึง่ตนเองได้
อกีครัง้ 

“ยามสงคราม คนเราจะร่วมพลงักนัเพือ่ต่อสู ้เพราะมีภัยคุกคามเดียวกนั ไอ้เรือ่งการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมนีก่็
เหมอืนภยัคุกคามนะ ไม่มใีครอยากใหเ้กดิ แต่เกดิแลว้กต็้องช่วยกนั ครอบครวัทีแ่หละต้องช่วยก่อน ถ้าไม่ไหวค่อยมา
หาเรา” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัท่านที ่2 

แนวทางท่ี 3 แนวทางการจดัสวสัดิการจากหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานกบั
วยัรุน่ 
 ทีผ่่านมาการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นส่วนใหญ่อยู่ ในส่วนของภาครฐัเป็นหลกั ซึ่งเป็นการจดัสวสัดกิาร
ตามนโยบายของแต่ละหน่วยงานลอ้ตามนโยบายระดบัประเทศ สวสัดกิารทีจ่ดัใหจ้งึไม่แตกต่างกนัมากนัก แต่วธิกีาร
น าไปปฏบิตัอิาจต่างกนับา้งในสว่นของหน่วยงานชุมชนทอ้งถิน่ ซึง่มเีอกลกัษณ์มวีฒันธรรมพืน้ถิน่เป็นของตนเอง สว่น
บุคลากรทีท่ างานจดัสวสัดกิารใหแ้ม่วยัรุ่น แต่ละหน่วยงานมกัจะจดัอบรมใหค้วามรู ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิแต่
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ความรูอ้ย่างเดยีวไม่เพยีงพอ การท างานกบัวยัรุ่น ซึง่เป็นวยัทีม่คีวามละเอยีดอ่อน ผูป้ฏบิตังิานตอ้งมคีวามเขา้ใจ และมี
ทศันคตทิีด่ ีรวมทัง้ตอ้งมทีกัษะและประสบการณ์การท างานกบัวยัรุ่นดว้ย ทัง้นี้หากหน่วยงานและบุคลากรมคีุณสมบตัิ
ดงักล่าว จะท าใหก้ารจดัสวสัดกิารเป็นไปตามแนวทางที่เอือ้ต่อการบรกิารแม่วยัรุ่น ส่งผลใหแ้ม่วัยรุ่นเขา้ถงึสวสัดกิาร
มากขึน้ และสวสัดกิารทีใ่หส้ามารถแกปั้ญหาของแม่วยัรุ่นไดอ้ย่างเป็นจรงิ 
 แนวทางนี้จึงเป็นแนวทางที่ต้องบูรณาการศาสตร์และความช านาญในแต่ละหน่วยงาน เพื่อจดัสวสัดิการ
ส าหรบัแม่วยัรุ่น โดยภาครฐัควรจดัสรรงบประมาณและร่วมร่างนโยบายกบัภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมใหม้ากขึน้ 
เพื่อให้นโยบายสามารถน าไปสู่การจดัสวสัดิการที่เป็นจรงิในทุกองค์กร อย่างพระราชบญัญัติการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ. 2559 มกีารดงึส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และรบัฟังความคดิเหน็ของเดก็และเยาวชน
มากขึน้ นโยบายสวสัดกิารจงึมีความครอบคลุม นอกจากการบูรณาการจากภาคสว่นต่างๆ แลว้ การนิเทศงานจากผูม้ี
ประสบการณ์ และการฝึกปฏบิตัใินหน่วยงานทีม่คีวามช านาญดา้นวยัรุ่น เพื่อพฒันาทกัษะบุคลากรทีต่อ้งการท างานกบั
แม่วยัรุ่นกเ็ป็นสิง่จ าเป็น การสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดล้งปฏบิตังิานจรงิจะท าให้พวกเขาเขา้ใจแม่วยัรุ่น และมทีกัษะดา้น
การท างานกบัแม่วยัรุ่นผ่านประสบการณ์จรงิ ซึ่งทกัษะที่ไดน้ี้ไม่สามารถหาไดจ้ากในต ารา หรอืจากการอบรมในช่วง
สัน้ๆ แนวทางนี้จะท าใหผู้้จดัสวสัดกิารมแีนวทางการจดัสวสัดกิารและช่วยเหลอืแม่วยัรุ่นทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการมากขึน้ และยงัสามารถสง่ต่อพลงัใหแ้ม่วยัรุ่นผ่านบรกิารทีจ่ดัใหไ้ดอ้กีดว้ย  
 “ท างานกบัวยัรุ่นไม่ใช่ใครกท็ าไดน้ะ บางทคีนท างานกเ็หมอืนผูใ้หญ่ทีไ่ม่เขา้ใจเดก็ จะใหบ้รกิารแต่ละอย่างเดก็
ตอ้งเชือ่ฟัง ซึง่ใชก้บัวยัรุ่นไม่ได ้นีแ่หละสิง่ทีค่นท างานต้องปรบั ปรบัผ่านการอบรมก็คงไม่ได ้มนัเป็นทกัษะตอ้งมาจาก
ประสบการณ์ ต้องไปฝึกปฏิบตัิ เปิดเลย Social Lab ให้เขาฝึกงานจะได้มปีระสบการณ์ บางอย่างรฐัท าไม่ได้กอ็าศยั
เครอืขา่ยส ิจดัสรรงบลงมา จดันโยบายทีเ่อื้อต่อเรา เรากท็ าใหไ้ด้” ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัที ่1 
 
4. สรปุ และอภิปรายผลการวิจยั 

ผูว้จิยัน าเสนอการสรุปและอภิปรายผลการวจิยัไวใ้นส่วนเดยีวกนั เพื่อใหเ้หน็ความเชื่อมโยงระหว่างสรุปผล
การศกึษากบัแนวคดิและทฤษฎทีี่มคีวามเกีย่วขอ้ง โดยจะน าเสนอเป็นประเดน็เรยีงตามผลการวจิยัที่ในน าเสนอไวใ้น
สว่นก่อนหน้า 

การจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นของสหทยัมูลนิธเิป็นไปตามปรชัญาเป็นหลกัขององค์กร คอื “มนุษยชาติมี
พนัธะตอ้งใหส้ิง่ทีด่ทีีสุ่ดแก่เดก็” ซึง่เดก็ในทีน่ี้หมายถงึเดก็ทีเ่กดิจากแม่วยัรุ่นและตวัแม่วยัรุ่นเองดว้ย การจดัสวสัดกิาร
ของสหทยัมทีัง้สวสัดกิารเดก็และครอบครวัทีม่คีวามเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัอย่างแนบแน่น เพราะเชื่อมัน่เสมอว่า ความรกั
เริม่จากครอบครวั “love begin at home” แต่หากครอบครวัไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด ้หรอืท าหน้าทีไ่ดไ้ม่เตม็ที ่สวสัดกิาร
จะเป็นสิง่เสรมิช่วยใหค้รอบครวัไดร้บัการฟ้ืนฟูและกลบัมามคีวามเขม้แขง็อกีครัง้ จงึอาจกล่าวไดว้่า สวสัดกิารส าหรบั
แม่วยัรุ่น คอื สิง่ที่เข้ามาเสรมิคุณภาพชวีติ ให้อยู่ดี กนิด ีมีสุข และมีสทิธิ ์และสามารถด ารงชวีติได้อตัภาพ ซึ่งเป็น
ความหมายทีส่อดคลอ้งกบัการนิยามความหมายสวสัดกิารของนักวชิาการหลายท่านรวมทัง้ กอรด์อน และ สปิกเกอร ์
(Spicker, 2002 and Gordon, 1999) ทีก่ล่าวว่า สวสัดกิาร คอื ภาวะกนิด ีอยู่ด ี(Well being) หรอืการไดร้บัประโยชน์
สิง่ของทีท่ าใหเ้กดิการกนิด ีอยู่ด ี 

อย่างไรกต็าม สวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นไม่ไดห้มายถงึการสงเคราะหเ์งนิ หรอืสิง่ของเท่านัน้ แต่หมายถงึการ
ใหบ้รกิารผ่านกระบวนการสงัคมสงเคราะห์ ที่ต้องมกีารเสรมิพลงัอ านาจ (Empowerment) ให้แม่วยัรุ่นสามารถเลอืก
ทางเดนิชวีติของตนเองและบุตรไดอ้ย่างภาคภูม ิไม่ต้องอยู่ในภาวะจ านนต่อหนทาง และไม่ต้องเลอืกวธิกีารแกปั้ญหา
ตามทีค่นในสงัคมยดัเยยีดให้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎเีสรมิพลงัอ านาจของกวิเทยีรเ์รซ ์(Gutierrez, 1990 อา้งใน กติพฒัน์ 
นนทปัทมะดุล, 2558 ) การเสรมิพลงัอ านาจนี้ ผูจ้ดัสวสัดกิารหรอืนักสงัคมสงเคราะห์ ต้องท าความเขา้ใจแม่วยัรุ่น ณ 
ต าแหน่งแห่งทีท่ีเ่ขาอยู่ และรบัรูเ้รื่องราวของเขาอย่างเปิดใจ ไม่อคต ิและไม่ตตีรา การสรา้งพลงัอ านาจ โดยการมองแม่
วยัรุ่นว่ามคีุณค่า จะท าใหผู้จ้ดัสวสัดกิารไดร้บัพลงัสะทอ้นกลบัมา แม่วยัรุ่นจะมพีลงัแห่งความหวงัและโอกาส ส่วนนัก
สงัคมสงเคราะห์จะสะท้อนด้วยพลงัแห่งความหวงัด ีและหากเชื่อว่า “เดก็คอือนาคตของชาติ” การจดัสวสัดกิารเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดของเดก็ กไ็ม่ต่างจากการท าประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาต ิการท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การมองแม่
วยัรุ่นในแง่ด ีมองว่ามนุษยเ์กดิมามคีุณค่า และหากมโีอกาสจะท าสิง่ทีด่งีามสอดคลอ้งกบัหลกัการสงัคมสงัเคราะห ์และ
แนวคดิมนุษยนิยม (Humanism) ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัของแนวคดิรฐัสวสัดกิารและความเป็นประชาธปิไตย 
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ส่วนหวัใจหลกัทีน่ าไปสู่แนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นนัน้ ผูจ้ดัสวสัดกิารหรอืนักสงัคมสงเคราะห์
ตอ้งมฐีานความคดิเชงิมนุษยนิยมที่มองมนุษยว์่ามคุีณค่า มศีกัดิศ์ร ีซึง่จะท าใหผู้จ้ดัสวสัดกิารปฏบิตัต่ิอแม่วยัรุ่นอย่าง
เท่าเทยีม ใหเ้กยีรต ิและเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏบิตังิานสงัคมสงเคราะห ์ซึง่จะลดการ
ตตีรา และไม่มองมนุษย์แบบนิยตัินิยม การจดัสวสัดกิารจะไม่เป็นการผลติซ ้าความเจบ็ปวดอนัมาจากการตีตราเชงิ
วชิาชพีตามทฤษฎกีารตตีราของเออรว์งิ กอฟฟ์แมน (Erving Goffman)  

ส าหรบัแนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นนัน้ ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยั สามารถ
แบ่งเป็นแนวทางหลกัได้ 3 แนวทาง แนวทางที่ 1 คือ แนวทางการจดัสวสัดิการที่ให้ค่า แต่ไม่ให้ราคา แนวทางนี้
ตอ้งการใหส้วสัดกิารลดความเป็นสนิคา้ลง (Decommodification)  คลา้ยกบัแนวคดิรฐัสวสัดกิาร แต่ไม่ไดใ้หใ้นรปูแบบ
สวสัดกิารแบบถ้วนหน้า การรบัสวสัดกิารและการบรกิารยงัต้องผ่านการประเมนิคุณสมบตัิ โดยใชก้ระบวนการสงัคม
สงเคราะห ์เพื่อใหส้วสัดกิารมคี่า โดยแม่วยัรุ่นทีร่บัสวสัดกิารตอ้งมคีวามซื่อสตัย ์คอื ตอ้งรบัสวสัดกิารตามสภาพปัญหา
และความจ าเป็น เพื่อใหส้วสัดกิารเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและบุตร 

แนวทางที ่2 แนวทางการจดัสวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบัแม่วยัรุ่นในสงัคมยุคหลงัความทนัสมยั แนวทางนี้เป็น
แนวทางทีจ่ะท าใหเ้กดิสวสัดกิารทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและวถิชีวีติของแมว่ยัรุ่นในแต่ละยุคสมยั ซึง่ตอ้งท างานเชงิ
ความคดิกบัแม่วยัรุ่นอย่างหนกัแน่น เน่ืองจากคนในสงัคมสมยัใหม่ และคนในยุคหลงัความทนัสมยัไม่ไดม้คีวามคดิแบบ
เดยีวกนัทุกคน บางคนอยู่ในสงัคมสมยัใหม่ แต่ยงัคงความคดิแบบดัง่เดมิ ท าใหต้ดิกบัดกัของอคตแิละการตตีรา ความ
ยอ้นแยง้ยิง่ทวคีวามซบัซอ้นของปัญหา ส่งผลให้แม่วยัรุ่นมคีวามคดิสบัสน ไม่เป็นตวัของตวัเอง แกปั้ญหาโดยไม่รูว้่า
เป็นการแกปั้ญหาเพื่อตวัเอง หรอืแกปั้ญหาเพื่อใหค้นในสงัคมพอใจ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสาคร สมเสรฐิ (2556) 
ที่อธิบายความแปลกแยกของมนุษย์ในสงัคมสมัยใหม่ว่าคนจะแปลกแยกจากตัวเอง เพราะแสวงหาความสุขจาก
ภายนอก และแปลกแยกจากสงัคมวฒันธรรม เพราะเดมิคนไทยมคีวามสมัพนัธด์ว้ยคุณค่าแห่งชวีติและวฒันธรรม เน้น
การเกือ้กลูช่วยเหลอืกนั แต่ปัจจุบนัเรามคีวามสมัพนัธก์นัดว้ยมลูค่าทางเศรษฐกจิ นอกจากนี้ สงัคมทีม่คีวามซบัซอ้นท า
ให้การดูแลสมาชกิใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ผูป้กครองต้องมวีุฒภิาวะทีพ่รอ้ม การเป็นแม่วยัรุ่นที่ยงัขาดวุฒภิาวะมากพอจะ
สง่ผลต่อบุตรของแม่วยัรุ่นในระยะยาว  

แนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นจงึต้องปรบัเปลีย่นตามยุคสมยั ในเมื่อสถานการณ์แม่วยัรุ่นเปลีย่น 
สวสัดกิารกต็้องปรบัใหส้อดรบักบัวถิแีม่วยัรุ่นในปัจจุบนั แมว้่าสงัคมไทยทีม่โีครงสรา้งอ านาจแบบชายเป็นใหญ่ หรอื 
ปิตาธิปไตย ที่มองผู้หญิงเป็นเสมือนชนชัน้สอง ที่ต้องเป็นมารดาของบุตร และภรรยาของสามี แต่เมื่อสังคม
เปลีย่นแปลงไปเป็น เตม็ไปดว้ยการแข่งขนัทีทุ่กคนต้องเอาตวัรอด ท าใหแ้ม่วยัรุ่นต้องเรยีน และท างาน เพราะการอยู่
บา้นเลีย้งลูกไม่ท าใหม้รีายได ้แนวทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นจงึไม่ใช่สวสัดกิารขัน้พื้นฐานทีส่่งเสรมิการท า
หน้าทีม่ารดาและภรรยาเท่านัน้ เพราะสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของแม่วยัรุ่นได้ทัง้หมด 
แนวคิดสตรีนิยมหลังความทันสมัย (Feminist Post-Modernism) ที่ให้ความส าคัญกับความหลากหลายและ
ประสบการณ์ที่แตกต่างของสตรี (Butler, 1990)  ก็สามารถน าเป็นแนวทางการจดัสวสัดิการได้เป็นอย่างดี เพราะ
แนวคดิน้ีค านึงถงึความเป็นปัจเจกของแม่วยัรุ่นทีม่สีภาพปัญหาและความต้องการต่างกนั ปัญหาของแม่วยัรุ่นคนหนึ่ง
อาจไม่เป็นปัญหาของแม่วยัรุ่นอีกคนก็ได้ แนวคิดนี้มีความลื่นไหลซึ่งจะช่วยลดการจดัสวสัดกิารในรูปแบบตายตัว 
(วารุณี ภูริสนิสทิธิ,์ 2545) และยังสามารถน ามาจัดสวัสดิการอนัเป็นทางเลือกอื่นให้แม่วยัรุ่น ในทุกระดับ ซึ่งต้อง
ค านึงถงึวฒันธรรมและชุมชนของแม่วยัรุ่นทีแ่ตกต่างกนัดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคดิสตรนีิยมแนวรฐัสวสัดกิาร แนวคดิ
สตรนีิยมหลงัความทนัสมยั (มาล ีพฤกษ์พงศาวลี, 2555 ; สุธาทพิย์ สุทธิ, 2554 และ วารุณี ภูรสินิสทิธิ,์ 2545) และ
แนวคดิสวสัดกิารพหุลกัษณ์ (Welfare Pluralism) ของแอนโทนี่ กดิเดน้ส ์(กติตพิฒัน์  นนทปัทมะดุลย,์ 2552) 

แนวทางที่ 3 แนวทางการจดัสวสัดิการจากหน่วยงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานกับวยัรุ่น 
แนวทางนี้สนบัสนุนใหเ้กดิการบรูณาการทางความคดิ และการปฏบิตังิานของหน่วยงาน บุคลากร ทีม่ปีระสบการณ์และ
มคีวามช านาญดา้นวยัรุ่น โดยภาครฐัตอ้งจดัสรรงบประมาณ และร่วมร่างนโยบายกบัภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม
ใหม้ากขึน้ เพื่อใหน้โยบายสามารถน าไปสูก่ารจดัสวสัดกิารทีเ่ป็นจรงิในทุกองคก์ร สว่นบุคลากรตอ้งไดร้บัการนิเทศงาน
จากผูม้ปีระสบการณ์ และการฝึกปฏบิตัใินหน่วยงานทีม่คีวามช านาญดา้นดงักล่าว เพื่อพฒันาทกัษะผ่านประสบการณ์
การลงปฏิบัติงานจริง ซึ่งทกัษะเหล่านี้หาไม่ได้จากการอบรมระยะสัน้  แนวทางนี้จะเป็นการพัฒนาบริการรวมทัง้
บุคลากรให้สามารถช่วยเหลอืแม่วยัรุ่นได้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา และความต้องการ เป็นการจดับรกิารที่เป็นมติร



17 
 

เขา้ถงึไดง้่าย ซึง่จะท าใหแ้ม่วยัรุ่นไดร้บัการเสรมิพลงัอ านาจผ่านการรบัสวสัดกิารตามกระบวนการสงัคมสงเคราะห ์เพื่อ
เป้าหมายส าคญัคอืใหเ้ขาช่วยตนเองได ้(Help them to help themselves) และสามารถใชช้วีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกติ
สขุ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากขอ้ค้นพบที่ไดจ้ากการศกึษาวจิยันี้ท าให้ได้ขอ้เสนอแนะส าหรบัผู้บรหิาร ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และ
ขอ้เสนอแนะส าหรบัศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูจ้ดัสวสัดิการและนักสงัคมสงเคราะห ์
ขอ้เสนอแนะส าหรบับุคลากร ผูว้จิยัแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 

1. ดา้นทศันคต ิเมื่อต้องปฏบิตังิานและใหบ้รกิารแม่วยัรุ่น ทศันคตอินัน าไปสู่การตตีราเชงิวชิาชพีควรหมดไป 
มุมมองต่อแม่วยัรุ่นต้องมองในต าแหน่งแห่งที่ทีเ่ขาอยู่ ไม่มองในมุมมองทีเ่หนือกว่า และต้องเคารพคุณค่าและศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย ์หากเป็นนกัสงัคมสงเคราะหค์วรยดึหลกัการสงัคมสงเคราะหใ์นการปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดั  

2. ดา้นความเท่าทนัต่อสถานการณ์แม่วยัรุ่นและการท างานเชงิความคดิ แนวทางการจดัสวสัดกิารในยุคสมยัที่
เปลี่ยนไป บุคลากรและนักสงัคมสงเคราะห์ต้องไม่ล้าสมยั ต้องให้บรกิารใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยันัน้ๆ ปัญหาที่เกดิในสงัคม
ปัจจุบนัมคีวามซบัซอ้น นักสงัคมสงเคราะห์ต้องไม่ลมืท างานเชงิความคดิของแม่วยัรุ่นทีเ่ต็มไปดว้ยความสบัสน และความ
ยอ้นแยง้  

3. ดา้นการปฏบิตังิานเพื่อเสรมิทกัษะและประสบการณ์ นักสงัคมสงเคราะหจ์ะสามารถท างานกบัแม่วยัรุ่นได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ควรได้รบัการนิเทศงานผ่านการปฏิบตัิงานจรงิ เพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ส าคญัที่จะ
น าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
นโยบายสวสัดิการส าหรบัแม่วัยรุ่นต้องลดความเป็นสนิค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง โดย

นโยบายต้องมาจากการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทางความคิดและการปฏิบตัิจากหน่วยงานทุกภาคส่วน การ
ก าหนดนโยบายต้องมเีป้าหมายมทีศิทางเดยีวกนั แต่ต้องไม่หยุดน่ิงตายตวั และมคีวามละเอยีดอ่อนมากขึน้ นโยบาย
สวสัดิการต้องมีทัง้สวสัดิการแบบถ้วนหน้า และสวสัดิการเฉพาะ เพราะแม่วยัรุ่นประสบปัญหาที่หลากหลาย การ
ก าหนดนโยบายต้องให้ความส าคญักบังานสงัคมสงเคราะห ์และหน่วยงานภาคชุมชนต้องเขามามสี่วนในการก าหนด
นโยบายมากขึน้ เพื่อใหส้วสัดกิารสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติแม่วยัรุ่นในทุกระดบัและทุกพืน้ที ่นอกจากนี้ นโยบายสวสัดกิาร
ส าหรบัแม่วยัรุ่น ต้องมเีชื่อมโยงและสอดคลอ้งกนัระหว่างสวสัดกิารเดก็และครอบครวั ต้องไม่คดิแยกส่วน เพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ทัง้แก่ตวัแม่วยัรุ่นเองและบุตร  

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษานักสงัคมสงเคราะห์สหทยัมูลนิธ ิซึง่หากมกีารศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปควร

ท าการศกึษาในหน่วยงานอื่นทีท่ างานดา้นนี้ เพื่อใหไ้ดมุ้มมองแนวคดิ หรอือาจเป็นนวตักรรมใหม่ทีม่ปีระโยชน์ต่อแนว
ทางการจดัสวสัดกิารส าหรบัแม่วยัรุ่นในอนาคต 
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