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การศึกษาประวัติชีวิต โดยใชเวลาเก็บขอมูลทั้งหมด 2 ป
ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอของมารดานอกสมรสคือความผูกพันระหวาง
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ความดีนี้แดคุณตาผูซึ่งเปนที่รักของหลานๆ ตลอดไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจยั
จากแผนพัฒนาสตรีซึ่งเปนแผนงานหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดทําโดย
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว 20 ป (2535 – 2554) มุงเนนที่การมองไปในอนาคต
และการพัฒนาศักยภาพของสตรี โดยในแผนพัฒนาสตรีไดกลาวถึงปญหาอยางหนึ่งในปญหา
ของสตรีกับสุขภาพอนามัย
คือการที่สตรียังมีปญหาการปวยและการตายเนื่องมาจาก
ภาวะแทรกซ อนของการตั้งครรภ การคลอดและระยะหลังคลอด รวมทั้งการตั้งครรภที่ไม
ปรารถนา ปญหาที่กลาวมานี้จัดเปนอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ
แผนงานหลักสตรีระยะยาว ดังที่ไดกลาวมาแลวไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นปญหาตางๆ
เชน ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ครอบครัวขาดบิดาหรือมารดามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและการขาดขอมูล
ในดานการศึกษาถึงผลกระทบของสภาพครอบครัวไรคูที่มีตอสตรีและเด็ก อีกทั้งไดกลาวถึง
สภาพป ญ หาอั น เกี่ย วข อ งกั บสุ ข ภาพของสตรี คือ อั ต ราการตั้ ง ครรภไม พึง ปรารถนาและการ
ตั้งครรภนอกสมรสมีเพิ่มขึ้นและอัตราการทําแทงผิดกฎหมายมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
จากแผนพัฒนาสตรีทําใหผูวิจัยมองเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งปญหาที่
นาวิตกกังวลในปจจุบันนี้ไดแก ปญหามารดานอกสมรส ปญหาการทําแทง ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
เปนตน ปญหาดังกลาวนอกจากจะสงผลกระทบตอสถาบันครอบครัวซึ่งเปนสถาบันพื้นฐานของ
สั ง คมแล ว ยั ง สง ผลต อ การพัฒ นาคุณ ภาพและศั ก ยภาพของทรัพ ยากรมนุ ษ ย แ ละการพัฒ นา
ประเทศอีกดวย
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แผนงานหลักสตรีระยะยาว 20 ป (2535 – 2554) *
สภาพปญหา
- จากสถิติของกรม
ป ร ะ ช า ส ง เ ค ร า ะ ห
พบว า จํ า นวนเด็ ก แรก
เ กิ ด ถู ก ท อ ด ทิ้ ง ไ ว ที่
โรงพยาบาล มีจํานวน
เพิ่มสูง ขึ้ น จากป 2520
จํานวน 673 คน มา
เปน 5,641 คน ในป
2531 อันเปนปญหาที่
เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ที่
ห ญิ ง แ ล ะ ช า ย ข า ด
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
รวมกันในการทําหนาที่
พอ – แม นอกจากนี้
ผ ล ง า น วิ จั ย พ บ ว า
สาเหตุที่เด็กถูกทอดทิ้ง
นั้ น เ กิ ด จ า ก ก า ร
ตั้ ง ครรภ น อกสมรสถึ ง
80 %
จากผลการวิจัย
พบวาสภาพครอบครัว
ที่ ข าดพ อ หรื อ ขาดแม
มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น และ
พบวา ครอบครัว ที่ ข าด
พ อ มี แ ต แ ม เ ป น ผู
รั บ ภาระจะมี จํ า นวน
สูงขึ้น
- ขาดขอมูลในดาน
การศึกษาถึงผลกระทบ
ของสภาพครอบครัวไร
คูที่มีตอสตรีและเด็ก

นโยบายที่เสนอแนะ
เหตุผล
มาตรการ
1. นโยบายระยะสั้ น 1. เพื่อใหหญิง – ชาย 1. จัดใหมีการให 1.
ตระหนั ก ในบทบาท
ความรูดาน
(แผน 5 ป)
หนา ที่ข องการเปน พ อ
เพศศึกษาอยาง
1.1 รณรงค ใ ห มี ก าร
–
แม และมี ก าร
ถูกตอง
สรางเสริมสถาบัน
เตรี ย มพร อ มที่ จ ะเป น 2. จัดใหมี
ครอบครั ว เพื่ อ
2.
ผู ใ ห กํ า เนิ ด บุ ต รที่ จ ะ
ส วั ส ดิ ก า ร ใ ห 3.
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
เป น สมาชิ ก ใหม ข อง
คํ า ปรึ ก ษาหรื อ
ชีวิตมนุษย
สังคมที่มีคุณภาพ
หารื อ เกี่ ย วกั บ 4.
1.2 เรงรัดและสงเสริม
ครอบครัว
ให ห น ว ยงานของ 2. เพื่ อ เป น การป อ งกั น
และบรรเทามิ ใ ห เ กิ ด
รั ฐ แสว งหาและ
สภาพการทอดทิ้ง เด็ ก
พัฒนารูปแบบการ
แรกเกิ ด เป น จํ า นวน
จัดสภาพแวดลอม
ทดแทนใหแกเด็กที่
มากในระยะตอไป
ถูกทอดทิ้ง
2. นโยบายระยะยาว
2.1 การสรางเจตคติ ที่
ดี ต อ ชี วิ ต เพศและ
ชีวิตครอบครัว
- จัดสวัสดิการใหความ
ชวยเหลือแกสตรีที่ไรคูที่
ตองรับภาระครอบครัว

- เ พื่ อ ใ ห ส ถ า บั น
ครอบครัวไดทําหนาที่ใน
การสรางคนที่มีคุณภาพ
ออกสูสังคม
- เพื่ อ ลดป ญ หาของการมี
ครอบครั ว แตกแยกและ
เป น การป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด
ปญหาที่จะกระทบตอเด็ก
และเยาวชน
- เพื่อมีขอมูลเพียงพอที่จะ
นํ า ไปใช ใ นการกํ า หนด
แนวทางแกไขใหถูกตอง

- จัดใหมีสวัสดิการ
คุ ม ค ร อ ง ส ต รี ที่
ป ร ะ ส บ ป ญ ห า
ครอบครัว
- จั ด ให ส วั ส ดิ ก าร
ใ น ด า น ก า ร ใ ห
คําปรึกษาดานการ
ทํ า หน า ที่ เ ป น พ อ
และแมเด็ก
- สนั บ สนุ น ในด า น
เ งิ น ทุ น เ พื่ อ ก า ร
ศึกษาวิจัย

หนวยงาน
หนวยงาน
หลักไดแก
กระทรวง
ศึกษาธิการ
สื่อมวลชน
กรมประชา
สงเคราะห
โรงพยาบาล

1. กรมประชา
สงเคราะห
2. องคการ
เอกชน

1. คณะกรรมการ
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ประสานงานสตรี
แหงชาติ
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แผนงานหลักในการพัฒนาสุขภาพสตรีระยะยาว (2535 – 2554) *
สภาพปญหา
1.อั ต ราการตั้ ง ครรภ
ไมพึงปรารถนา การ
ตั้ ง ครรภ น อกสมรส
รวมทั้ ง การตั้ ง ครรภ
ในสตรี ต่ํ า กว า อายุ
20 ป

2. อัตราการทําแทง
ผิ ด กฎหมายสู ง เป น
รอยละ 64.9 ของการ
แท ง ทั้ ง หมดและมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น

นโยบายที่
เสนอแนะ
วัยรุนสตรี/
นั ก เ รี ย น ส ต รี ป
สุดทายรอยละ 90
มี ค ว า ม รู ด า น
เพศศึ ก ษา การ
เ ลื อ ก คู ก า ร
ตั้ ง ครรภ ฯลฯ ที่
สามารถ ดู แ ล
สุ ข ภาพของตน
ตามวั ย ต า งๆ ได
เพียงพอ
- สํารวจใหได
ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง
แ ล ะ มี ก า ร นํ า
ข อ มู ล ม า ใ ช ใ น
การวางแผนและ
ดําเนินงานตอไป

เหตุผล

- สตรีทุกคนควร
พึ่ ง พาตนเองได ใ น
เรื่อ งสุข ภาพของตน
และการมีบุตรตามที่
ปรารถนา รวมทั้ ง
สิทธิการไดรับบริการ
ทํ า แท ง ที่ ป ลอดภั ย
อย า งเสมอภาคกั น
เพื่ อ ลดอัต ราการทํ า
แท ง ที่ ผิ ด กฎหมาย
ซึ่ ง เสี่ ย งต อ ชี วิ ต ของ
สตรีอยางมาก
- การคุมกําเนิดใน
สตรีอายุ 15 – 19 ป
ยังมีนอย โดยเฉพาะ
อยา งยิ่ ง ในกลุม ผูใ ช
แ ร ง ง า น แ ล ะ ก ลุ ม
ธุรกิจบริการ
- การทําแทงผิด
ก ฎ ห ม า ย มี อั ต ร า
เสี่ยงตอการสูญเสีย
ชีวิตสูง
- คาใชจายในการ
- ปรับปรุง
รั ก ษ า พ ย า บ า ล
กฎหมายอาญา
ในการทําแทงให ผู ป ว ยภาวะ แทรก
ซอนจากการทําแทง
เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ
ผิดกฎหมายสูงกวา
และสังคมปจจุบัน ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร
และอนาคต
ใ ห บ ริ ก า ร ทํ า แ ท ง
อยางถูกตองมาก

มาตรการ

หนวยงาน

1. สนั บ สนุ น บริ ก ารทํ า แท ง ที่ ถู ก
กฎหมาย ไมเสี่ยงตอชีวิตและ
เปนที่ยอมรับของสังคม
2. บ ริ ก า ร ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า ก า ร
คุ ม กํ า เนิ ด แก วั น รุ น สตรี แ ละ
สตรี ที่ เ ป น โสดให ก ว า งขวาง
แพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมดอยโอกาสทางสังคม
3. สร า งคา นิยมที่ถูกตองในเรื่อ ง
เพศสัมพันธ
4. บ ริ ก า ร ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า ก า ร
วางแผนครอบครัว
5. ให บ ริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต เป น ส ว น
หนึ่งของการใหคําปรึกษา
6. ปรับปรุงการสอนเพศศึกษาใน
โรงเรียนใหไดผลจริง
7. ให ค วามรู เ พศศึก ษา วิ ธี ส อน
เพศศึกษาลูกและการดูแลเอา
ใจใสเด็กวัยรุน
8. ลดการยายถิ่นของประชากร

- กระทรวง
สาธารณสุข
- มหาวิทยาลัย
- เอกชน
- รายขายยา

- มีการบริการทําแทงถูกกฎหมาย
แก คู ส มรสที่ ย ากจนและตั้ ง ครรภ
จากการคุมกําเนิดลมเหลว
- มีบทลงโทษหนักตอผูทําแทงผิด
กฎหมาย
มี บ ริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาการ
คุ ม กํ า เนิ ด และวิ ธี ก ารคุ ม กํ า เนิ ด
รวมทั้งบริการคุมกําเนิดที่เหมาะสม

- กระทรวง
สาธารณสุข และ
ส ถ า น บ ริ ก า ร
สุ ข ภ า พ ที่ มี สู ติ
นารีแพทย
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สภาพปญหา

นโยบายที่
เสนอแนะ

เหตุผล

มาตรการ

- สตรีทําแทงผิด
แก ส ตรี โ สดและสตรี ส มรสใน
กฎหมายส ว นใหญ
สถานบริการสุขภาพทุกแหงทั้ง
ร อ ยละ 85เป น ผู ที่
ภาครัฐและเอกชน โดยเนนวิธี
แ ต ง ง า น แ ล ว แ ต
คุมกําเนิดระยะยาว
ย า ก จ น ข า ด 1. ปรั บ ปรุ ง การสอนเพศศึ ก ษา
และครอบครั ว ศึก ษา รวมทั้ ง
ก า ร ศึ ก ษ า เ ป น
ชาวนาและอยู ใ น
การคุมกําเนิดและการวางแผน
ชนบทหางไกล (จาก
ครอบครัว ในชั้น ปสุดทา ยของ
ภาคอี ส านกว า ร อ ย
ห ลั ก สู ต ร ภ า ค บั ง คั บ ใ น
ละ 50)
มัธยมศึกษาและ อาชีวศึกษา
- 1 ใน 3 ของผูทํา
ทุกแหงใหไดผล จริงจัง
แท ง ใช วิ ธี คุ ม กํ า เนิ ด 2. สร า งค า นิ ย มที่ ถู ก และความ
อยูในขณะตั้งครรภ
รับผิดชอบในเรื่องเพศสัมพันธ
- มีการตั้งครรภไม
ใหมีขึ้นในสังคม
ป ร า ร ถ น า เ พิ่ ม ขึ้ น
เพราะสามีทอดทิ้ง
* สวนหนึ่งของแผนงานหลักในการพัฒนาสุขภาพสตรีระยะยาว

จากการพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ฉบับที่ 1-2 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510 – 2514) พบวา ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับ ที่
1 และฉบับที่ 2จะมุงเนนการพัฒนาประเทศเปนหลัก โดยจะมุงเนนที่การสรางโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศ ผลจากการเรงรัดพัฒนาประเทศและการมุงเนนในการสรางรายไดมากกวาการ
กระจายรายไดและการบริการ ทําใหเกิดปญหาการเกิดชองวางระหวางกลุมคนในสังคมขึ้น อีกทั้ง

หนวยงาน
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กระบวนทั ศ น ค วามทั น สมั ย ที่ ค รอบงํ า การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาประเทศต า งๆในทศวรรษ 1960
(พ.ศ.2493-2513)1 สงผลใหเกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก อันทําใหเกิดความคาดหวังใน
ชีวิตเกินกวาจะสนองได2 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวทําใหกลุมสตรีถูกมองวาเปนกลุม
ประชากรที่มีการพัฒนาชาที่สุด ประกอบกับโครงสรางของสังคมไทยที่เพศชายจะมีบทบาทเหนือ
เพศหญิงในทุกๆ ดาน ทําใหสตรีไทยมีการจํากัดบทบาทเฉพาะในบานเทานั้น ซึ่งโครงสรางทาง
สังคมและคานิยมของสตรีในสังคมขณะนั้นสงผลใหสตรีมีบทบาทในสังคมนอยมาก ดังจะเห็น
จากแผนการพัฒนาฉบับที่ 1 ที่เนนการคหกรรมพื้นฐานไดสะทอนใหเห็นถึงการจํากัดบทบาท
ของสตรี ในแผนพัฒนาฉบับที่ 2 เริ่มมุงเนนความสําคัญของสตรีมากขึ้น กลาวคือ เนนที่การ
รวมกลุมของสตรี และการพัฒนาความเปนผูนําของสตรี แตถึงอยางไรก็ตามบทบาทของสตรีก็
ยังคงไมไดรับการยอมรับในสังคมมากนัก ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ.2515-2519 มีการดําเนินงานเกี่ยวกับสตรีมากขึ้น และสหประชาชาติไดกําหนดป พ.ศ.2518
เปนปสตรีสากล (International Women’s Year) แตในทางปฏิบัติรัฐบาลในสมัยนั้นยังไม
จริ ง จั ง ต อ การแก ไ ขป ญ หาสตรี ม ากนั ก แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4
พ.ศ.2520-2524 การดําเนินงานยังคงตอเนื่องจากแผนที่สาม แตในแผนที่สี่ไดมีการระบุสภาพ
ปญหาทั่วไป เพื่อนําไปวิเคราะหและเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยแบงออกเปน 3 ดานคือ ดาน
การศึกษา การฝกอาชีพ และการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ขัดตอสิทธิความเสมอภาคของสตรี3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2525-2529 ไดระบุแนวนโยบายและ
มาตรการในการพัฒนาสตรีไวคอนขางละเอียดกวาแผนพัฒนากอนหนานี้ อีกทั้งยังมีการจัดทํา
แผนพัฒนาสตรีอีกดวย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้มไิ ดเนนสตรีเปนกลุมเปาหมาย แตจะมุงเนนไปที่การพัฒนาคุณภาพคน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 มุงเนนไปที่การให
สวัสดิการแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544 นั้นมี
ประเด็นเกี่ยวกับสตรีคอนขางมาก มีการคํานึงถึงสิทธิสตรีวาเปนเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มอง
1

กรวิภา บุญซื่อ , แนวคิดการพัฒนาสตรี : มุมมองการวิเคราะหเชิงหญิงชาย (กรุงเทพฯ : โครงการสตรี
และเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538),หนา 75.
2

ปฬาณี ฐิติวัฒนา, การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี (กรุงเทพฯ :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย , 2535) , หนา25.
3

เรื่องเดียวกัน
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ประเด็นสตรีในการเชื่อมโยงกับมิติตางๆ อยางกวางขวางและครอบคลุม ทั้งมิติดานความเสมอ
ภาคการพัฒนาและสันติภาพ ซึ่งเปนเปาหมายหลักของงานพัฒนาสตรีในระดับสากล
จากที่กลาวมาขางตนหากพิจารณาแผนงานตางๆ ที่ผานมาพบวา รัฐบาลใหความสําคัญ
ในประเด็นสตรีมากขึ้นตามลําดับ
แตถึงแมวาประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาสตรีมากกวาสอง
ทศวรรษแลวแตปญหาเกี่ยวกับสตรีนั้นกลับมิไดลดลงเลย ปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับสตรีที่ควรเรง
ปองกันและแกไข เชน ปญหามารดานอกสมรส การตั้งครรภไมพึงประสงค ปญหาเด็กแรกเกิด
ถูกทอดทิ้ง เปนตน จากขอมูลของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ (สส.สส.) ระบุวา บานพัก
ฉุกเฉิน ตั้งแตการใหบริการครั้งแรกจนถึงปจจุบัน เปนระยะเวลา 22 ป มีจํานวนผูหญิงและเด็กที่
เดือดรอนมากกวา 46,000 คน และผูหญิงซึ่งตั้งครรภไมพึงประสงคนั้นเปนหนึ่งในกลุมคนที่
บานพักฉุกเฉินไดใหความชวยเหลือ โดยในป 2542 มีผูหญิงซึ่งตั้งครรภไมพึงประสงค 143 คน
ป 2543 มีจํานวน 142 คน และในป 2544 มีจํานวน 148 คน และจากรายงานของกองทุน
ประชากรแหงสหประชาชาติไดกลาวถึงปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการที่สิทธิดานอนามัยการ
เจริญพันธุของทั้งชายและหญิงถูกมองขาม หรือเกิดจากการที่สิทธิไมไดรับการยอมรับนับถือ
เทาที่ควร และไดกอใหเกิดปญหาหลายประการ เชน จํานวนผูหญิงตั้งครรภประมาณ 175 ลาน
รายในแตละปจะมีผูหญิงจํานวน 75 ลานรายที่มีการตั้งครรภไมพึงประสงค ซึ่งทําใหเกิดการทํา
แทงสูงประมาณ 45 ลานราย และในจํานวนที่ทําแทงนี้มีประมาณ 20 ลานราย ที่ทําแทงโดยไม
ปลอดภัย4
ในปจจุบันสังคมไทยเผชิญกับปญหามารดานอกสมรสและผูหญิงตั้งครรภไมพึงประสงค
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเริ่มที่จะหาผูที่จะปรึกษาปญหาเรื่อง
การทองไมพึงประสงคเพิ่มมากขึ้นในระยะ 4
เดือนที่ผานมา โดยสวนใหญจะเปนเด็กหญิง
วัยประมาณ 16-19 ป ในเด็กผูหญิงที่ประสบปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคจะรูสึกโดดเดี่ยว
เครียด และรูสึกขาดที่พึ่ง ซึ่ง ทิชา ณ นคร รองผูอํานวยการสหทัยมูลนิธิ กลาววา เด็กหญิงที่
ประสบปญหาตั้งครรภไมพึงประสงคและยังอยูในวัยเรียนควรที่จะไดโอกาสทางการศึกษาโดยทาง
โรงเรียนและอาจารยควรที่จะใหคําปรึกษา และใหกําลังใจเด็กในการศึกษาตอ5 นอกจากนี้
สายดวนของมูลนิธิคุมครองเด็ก ระบุวา มีนักเรียนโทรศัพทมาปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธในวัยรุน
คอนขางมาก โดยสวนใหญจะเปนเด็กผูหญิงที่ ตั้งครรภไมพึงประสงคอายุประมาณ 14-20 ป
การตั้งครรภสวนใหญนั้นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธกับเพื่อนชาย และเมื่อเด็กผูหญิงตั้งครรภ
4

แนวหนา วันที่ 16 เมษายน 2543 หนา 9
5
Bangkok Post , 24 December 2000, p.2
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เพื่อนชายของตนจะปฏิเสธความรับผิดชอบ สงผลใหเด็กผูหญิงสวนหนึ่งคิดที่จะฆาตัวตาย
อีกทั้งมูลนิธิคุมครองเด็กยังกลาวอีกวา นักเรียนจํานวน 3,219 คน จากทั้งหมด 10,373 คน ที่
โทรศัพทมาปรึกษากับบริการสายดวนมีปญหาทางจิตใจ โดยมีความเครียดจากการขาดความ
เขาใจและขาดความอบอุนทั้งจากทางบานและ โรงเรียน6
ในประเด็นการตั้งครรภนอกสมรสนั้น มีอยูในสังคมทุกยุคทุกสมัย ความรุนแรงของปญหา
ขึ้นอยูกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรมของแตละสังคม7 ในสังคมไทยมารดานอก
สมรสนั้นจัดเปนกลุมประชากรชายขอบ (Marginal Man) ซึ่งไมเพียงแตถูกกันออกจากโอกาสทาง
เศรษฐกิจและอํานาจ มารดานอกสมรสยังถูกสังคมสรางความรู ความจริง ขึ้นมามองเขา แทน
ตัวเขา ความรูและความจริงเหลานี้กลายเปน “สามัญสํานึก” ที่รับรู เขาใจกันไดในสังคมโดยไม
ตองตั้งคําถาม8 ความรู ความจริงที่สังคม เสกสรรปนแตงขึ้นมานี้แทจริงคือ ระบบที่มองไมเห็นที่
ผลักใหมารดานอกสมรสกลายเปน “ผูอื่น” (The Otherness) ในสังคม เปนการสรางวาทกรรม
“คนอื่น” ที่มีชีวิตตางไปจากตนเอง ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในสังคมขึ้น เบื้องหลังความคิด
ที่คบั แคบเชนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากการคิดแบบสองขั้ว (Binary Oppositions) ซึ่งหากเราพยายาม
จะยัดเยียดความเปนจริงลงไปในขั้วสองขั้ว คนบางคนหรือบางกลุมก็จําตองถูกพลักเขาไปอยูใน
ตําแหนงที่ไมพึงปรารถนา9 ดังเชนกรณีของมารดานอกสมรส
ในขณะที่ ม ารดานอกสมรสได ถู ก สั ง คมตี ต ราว า เป น ผู ห ญิ ง ที่ ไ ม ดี แต สั ง คมกลั บ มิ ไ ด
กลาวหาเพศชายซึ่งเปนตนตอของปญหานี้แตอยางใด การที่สังคมใชสองมาตรฐาน (Double
Standard) เปนเกณฑในการวัดคาของคนจากความแตกตางทางเพศ∗ สะทอนใหเห็นวาใน
6

Bangkok Post , 26 September 2000, p.4

7

สุพร เกิดสวาง,ขอเท็จจริงเกีย่ วกับการทําแทงในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ,2523) หนา114.

8

ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล,ชีวิตชายขอบ ตัวตนกับความหมาย (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(องคการ มหาชน), 2546 )หนา12.
9

∗

เรื่องเดียวกัน, หนา13.
ผูหญิง ผูชาย แตกตางกันเฉพาะเพศ (sex) ซึ่งถูกกําหนดโดยธรรมชาติเทานั้น สวนบทบาทความเปน ผูหญิง
ผูชาย (gender) นั้นกําหนดขึ้นมาภายหลังและขึ้นอยูกับแบบแผนการปฏิบัติ ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม
นั้นๆ จะกําหนดใหบทบาทหญิง ชาย เปนอยางไร ( ทิชา ณ นคร , ความรุนแรงตอผูหญิง…ปญหาสวนตัวหรือ
โครงสราง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง มิติสตรี วิถีสังคมไทย, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2546 )
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ปจจุบันความเทาเทียมกันทางเพศนั้นในทางปฏิบัติยังไมเกิดขึ้น สังคมไทยยังคงเปนสังคมที่ชาย
เปนใหญตั้งแตอดีตตราบจนปจจุบัน สงผลใหมารดานอกสมรสถูกปดใหอยูชายขอบของพื้นที่ทาง
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งมารดานอกสมรสที่ตัดสินใจที่จะมีบุตร จากสถิติของบานพักฉุกเฉิน
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2523 จนถึง เดือนสิงหาคม 2545 พบวา เกิดปญหามารดานอกสมรส
คอนขางมากถึง 17,134 คน คิดเปนรอยละ 38 ของการชวยเหลือโดยบานพักฉุกเฉินตอผูหญิง
และเด็กที่ประสบปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งหมด
ตารางที่1 ตารางแสดงจํานวนมารดานอกสมรสในบานพักฉุกเฉิน ดอนเมืองระหวางป2543-2546
มารดานอกสมรส
จํานวน
ป 2543
ป 2544
ป 2545
ป 2546
รวม

152
152
155
176
635

จากตารางแสดงจํานวนมารดานอกสมรสในบานพักฉุกเฉิน ดอนเมืองระหวางป25432546 พบว า มารดานอกสมรสนั้ น มี แ นวโน ม ที่ จ ะเพิ่ ม จํ า นวนมากขึ้ น ซึ่ ง อาจมาจากความ
รับผิดชอบในการแกไขปญหาของรัฐบาลตอประเด็นปญหานี้ยังไมเปนรูปธรรมมากนัก อีกทั้ง
รูปแบบการดําเนินชีวิตและคานิยมของสังคมเมืองนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพิจารณาปญหา
มารดานอกสมรสยังพบวาเปนปญหาลูกโซ กลาวคือ เปนปญหาที่อาจกอใหเกิดปญหาอื่นตามมา
เชน ปญหาการทําแทงผิดกฎหมาย ปญหาเด็กแรกเกิดถูกทอดทิ้ง และปญหาเด็กเรรอนขอทาน
เปนตน ผูวิจัยเชื่อวาหากสังคมพยายามทําความเขาใจในประเด็นมารดานอกสมรสใหชัดเจน
ลึกซึ้งและเปนธรรมมากขึ้นก็จะสามารถลดความรุนแรงของปญหาไดในระดับหนึ่ง
ในสั ง คมไทยมารดานอกสมรสนั้ น มี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ป อั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางสังคม จากแรงงานเกษตรกรรมก็มีแนวโนมออกมารับจางตามโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหเกิดเปนแรงงานยายถิ่นสงผลใหสถานภาพของครอบครัวไทยเปลี่ยนไปจากเดิม
โดยเปลี่ยนจากครอบครัวขยาย (Extended Family) มาสูครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family)
การเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายที่ประกอบไปดวย ปู ยา ตา ยาย ญาติพี่นอง มาเปน
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ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบดวย พอ แม ลูก สงผลใหครอบครัวขาดที่พึ่งพาอาศัยยามเดือดรอน
พอ แม ไมมีเวลาใหกับลูกเพราะตองทํางาน ประกอบกับไมมีญาติพี่นอง คอยดูแลทําใหเด็กขาด
ความรัก ความอบอุน และนําไปสูสถาบันครอบครัวที่สั่นคลอน นอกจากการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางสังคมและเศรษฐกิจแลว คานิยมของสังคมไทยนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ที่ขอมูลขาวสารสามารถสงถึงกันอยาง
รวดเร็ว สงผลใหสังคมไทยรับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกอยางงายดายขึ้น คานิยมแบบไทยๆ
จึงเปลี่ยนแปลงไป โดยในอดีตสตรีไทยนั้นตองรักนวลสงวนตัว ไมสามารถออกไปเที่ยวกับเพื่อน
ชายไดอยางเปดเผย บางยุคสมัยสตรีไทยไมสามารถแมกระทั่งเลือกคูครองไดดวยตนเอง แตใน
ปจจุบันการออกไปเที่ยวกับเพื่อนชายนั้นสามารถออกไปไดอยางเปดเผยและถือวาเปนเรื่องปกติ
การเลือกคูครองก็ เ ช นเดี ย วกัน สตรีไ ทยสามารถเลือ กคูครองได ดว ยตนเอง ไมถู ก คลุ ม ถุ ง ชน
เหมือนเชนในอดีต และการที่สตรีไทยในปจจุบันมีอิสระในการคบหาเพื่อนชายจึงอาจนําไปสูการมี
ความสัมพันธทางเพศระหวางกันจนเกิดการตั้งครรภและเกิดสภาวะมารดานอกสมรสในที่สุด
ในกรณีที่มารดานอกสมรสไมสามารถรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากสาเหตุความจําเปน
ตางๆ ตลอดจนการไมยอมรับของคนในสังคม อาจสงผลใหมารดานอกสมรสตัดสินใจที่จะทิ้งบุตร
ที่ตนพึ่งคลอดไวตามโรงพยาบาล ซึ่งเปนที่มาของเด็กยากไร เด็กอนาถา เด็กเหลานี้ขาดความรัก
ความอบอุนจากครอบครัว ดวยเหตุผลดังกลาวเด็กเหลานี้จึงตกอยูในสภาวะการเปนภาระของ
สังคม ซึ่งอาจสงผลใหเด็กที่เปนทรัพยากรบุคคลของชาติในอนาคตกลับกลายเปนเด็กที่ขาด
โอกาสในการศึกษา ขาดความมั่นคงในชีวิต ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เปนตน
และความดอยโอกาสนี้เองที่อาจผลักดันใหเด็กเหลานี้กลายเปนเด็กที่สรางปญหาตอสังคม เชน
ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดเปนตน ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้ ถือไดว าเปนพฤติกรรมที่ขัดต อ
บรรทัดฐานของสังคม จึงอาจถือไดวาเปน พฤติกรรมเบี่ยงเบน ( Deviant Behavior)
จากสภาพการณเกี่ยวกับมารดานอกสมรสไดสะทอนใหเห็นวาปญหามารดานอกสมรสนัน้
ยัง คงปรากฏอยู ใ นสั ง คมไทยและมี แ นวโน ม ที่ จ ะรุ น แรงขึ้น ดั ง จะเห็ น จากรายงานลา สุ ดจาก
โรงพยาบาลศิริราชพบวา มีผูมาขอคําปรึกษาเรื่องการตั้งครรภไมพึงปรารถนา 314 ราย ซึ่งใน
จํานวนนี้เปนวัยรุนถึง 83.7% และรายงานจากคลินิกดาวพระศุกร โรงพยาบาลราชวิถีพบวาใน
รอบหนึ่งปที่ผานมา(ป2541) มีหญิงตั้งครรภมาขอรับการปรึกษา 1,123 ราย ทุกรายเปนการ
ตั้ ง ครรภ ไ ม พึ ง ปรารถนาและต อ งการให แ พทย ช ว ยทํ า แท ง ให ทั้ ง สิ้ น นางสุ ช าดา รั ช ชู กุ ล

10

นั ก วิช าการคณะพยาบาลศาสตร จุฬ าลงกรณม หาวิท ยาลัย กล า วอี ก ว า ผูห ญิ ง ส ว นมากที่
ตั้งครรภไมพึงปรารถนาไดหันไปใชบริการของหมอเถื่อน10
มารดานอกสมรสที่สิ้นหวัง และทอแทมักตัดสินปญหาดวยการทําแทง ซึ่งทางออกของ
ปญหานั้นไมจําเปนตองทําแทงแตเพียงอยางเดียว มารดานอกสมรสยังมีทางเลือกที่จะตั้งครรภ
และคลอดบุตรตอไป เพราะการทําแทงนอกจากจะขัดตอจารีตศีลธรรมอันดีของสังคมไทยแลวยัง
ขัดตอกฎหมายอาญาในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ถึง 305∗ อีกดวย
ดังนั้นสังคมไทยจึงควรที่จะเขาใจและเห็นใจในตัวมารดานอกสมรสอยางแทจริง เพื่อที่
พวกเธอเหลานั้นจะไดไมถูกตีตรา (Labelling) วาเปนผูหญิงไมดี อีกทั้งการถูกสังคมตีตราจะทํา
ใหผูหญิงเหลานี้คิดวาการเปนมารดานอกสมรสกลายเปนตราบาป (Stigma) ซึ่งสังคมกําลัง
10

∗

มติชน 19 สิงหาคม 2542 หนา 5

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 - 305
หมวด3 ความผิดฐานทําใหแทงลูก
มาตรา 301 หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
มาตรา 302 ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 303 ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นไมยินยอม ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่นดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแต สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป
และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท ถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 304 ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตาม มาตรา 301 หรือ มาตรา 302 วรรคแรก ผู
นั้นไมตองรับโทษ
มาตรา 305 ถาการกระทําความผิดดังกลาวใน มาตรา 301 และ มาตรา 302 นั้น เปนการกระทํา
ของนายแพทยและ
(1) จําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ
(2) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 276 มาตรา
277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือ มาตรา 284 ผูกระทําไมมีความผิด
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ทําลายความมั่นใจและยิ่งไปกวานี้สังคมกําลังทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพวกเธอนั่นเอง
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมิใชการวิเคราะหเพื่อการตีตราบาปแกผูอื่น หากแตเพื่อเขาใจและหาทาง
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
สํ า หรั บแนวทางในอนาคตเกี่ ย วกั บ ประเด็น การป อ งกั น การเกิด มารดานอกสมรสนั้น
รัฐบาลยังไมมีนโยบายแกไขปญหาอยางจริงจังนัก ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาสตรีระยะยาวและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยังมิไดกลาวเกี่ยวกับประเด็นนี้มากนักดังที่ผูวิจัยไดกลาว
มาแลวขางตน และในประเด็นแนวทางการชวยเหลือนั้นรัฐบาลยังไมมีแนวทางการชวยเหลือใน
เรื่องการจัดสวัสดิการสังคม (Welfare) แกกลุมสตรีดอยโอกาส เชน กลุมมารดานอกสมรสมากนัก
ซึ่ ง ต า งไปจากประเทศตะวั น ตกซึ่ ง มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแก ส ตรี ก ลุ ม นี้ อ ย า งจริ ง จั ง ใน
ประเทศไทยยังไมมีพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม มีเพียงแตรางพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม
โดยในรางพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคมไดกลาวในสวนที่ 3 มาตรา 17 โดยกลาวถึงการให
สวัสดิการสังคมแกสตรียากจน สตรีกําลังตั้งครรภหรือเพิ่งคลอดบุตร สตรีที่ถูกหลวกลวงหรือสามี
ทอดทิ้งและไรที่พึ่ง ใหพึงไดรับสวัสดิการสังคม แตรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมออกมาเปน
พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม เพราะฉะนั้นการชวยเหลือกลุมสตรีดอยโอกาสของสังคมไทยจึง
อยูในรูปของการสังคมสงเคราะห ซึ่งเปนการชวยเหลือแตเพียงระยะสั้นเทานั้นในขณะที่สภาพ
ปญหานี้ ยังคงปรากฎในสังคมไทย ถึงแมวาการปองกันแกไขและการใหความชวยเหลือมารดา
นอกสมรสจะยังไมมีนโยบายที่ชัดเจน แตอยางไรก็ตามสังคมก็มีแนวโนมที่จะตระหนักถึงกลุมสตรี
ด อ ยโอกาสมากขึ้ น ดั ง นั้ น ในอนาคตหากเราเข า ใจในตั ว ของมารดานอกสมรสอย า งแท จ ริ ง
พวกเธอเหลานี้อาจไมถูกมองวาเปนภาระของสังคมเชนในปจจุบัน
งานวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับมารดานอกสมรสในประเทศไทยยังคงมีไมมากนัก โดยสวน
ใหญ จ ะเป น งานวิ จั ย ในทางสั ง คมสงเคราะห เช น งานวิ จั ย ของอั จ ฉรา อั ก ษรวิ ท ย ( 2529)
เรื่องปจจัยที่มีสวนสนับสนุนความตองการบุตรและความไมตองการบุตรของมารดานอกสมรส :
ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนงานวิจัยในเชิงปริมาณ งานวิจัย
ของ สุภารดี สวัสดิมงคล(2535) เรื่องสภาวะทางสังคมและจิตใจของมารดานอกสมรสที่มีผล
ตอแนวโนมในการทอดทิ้งบุตร ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปนตน และ
งานวิจัยในทางพยาบาลศาสตร เชน งานวิจัยของวิวัน เขงคุม(2542) เรื่องความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานมารดาและปจจัยดานสิ่งแวดลอมกับความผูกพันตอทารกในครรภของมารดานอกสมรส
เปนตน ในทางสังคมวิทยานั้น งานวิจัยจะเนนไปที่ประเด็นของการที่มารดานอกสมรสตัดสินใจ
ที่จะทําแทง ซึ่งในประเด็นการทําแทงนั้นมีงานวิจัยคอนขางเยอะ เพราะเปนประเด็นที่ทาทายตอ
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ขอบเขตของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ความเชื่อทางศาสนา และศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
อีกทั้งยังเปนประเด็นที่สังคมใหความสนใจอีกดวย ในขณะที่งานวิจัยมุงศึกษาแตประเด็นการทํา
แทงทําใหละเลยอีกมิติหนึ่งของมารดานอกสมรสซึ่งก็คือ มารดานอกสมรสที่ตั้งครรภและตัดสินใจ
ที่จะตั้งครรภตอจนคลอดบุตร มิติที่เสมือนถูกลืมนี้ไดกลับปรากฎเปนปญหาของสังคมไทยใน
ปจจุบัน ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจในประเด็นของมารดานอกสมรสที่ตัดสินใจจะมีบุตร โดยคําถาม
เบื้ อ งต น ของผู วิ จั ย คื อ มารดานอกสมรสที่ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะตั้ ง ครรภ ต อ จนกระทั่ ง คลอดบุ ต รใน
ทามกลางสังคมที่ประณามและดูถูกพวกเธอ แตพวกเธอกลับตอสูกับตนเองและสังคมรอบขาง
นั้นมีสาเหตุมาจากอะไรและมารดานอกสมรสมีวิธีรับมือกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ซึ่งมีคานิยม
ทางเพศแฝงอยูอยางไร ซึ่งเปนการศึกษาถึงวิธีคิด โลกทัศน วัฒนธรรมยอยของมารดานอกสมรส
เพื่อสรางความเขาใจในมารดานอกสมรสอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประเด็นตอมาที่ผูวิจัยใหความสําคัญ
คือในประเด็นการตั้งครรภ โดยจะเห็นวาการตั้งครรภของมารดานอกสมรสนั้นอาจสงผลกระทบ
ทางลบทั้งตอตนเอง เชน การเกิดความเครียด ความกดดันจากสังคมรอบตัว เปนตน และตอ
สังคม เชน ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน เปนตน ในขณะที่มารดานอกสมรสที่ตัดสินใจทํา
แทงจะสงผลกระทบทางลบตอตนเอง แตในสวนของปญหาสังคมจะปรากฎในลักษณะนามธรรม
มากกวาปญหาที่เปนรูปธรรม เชน ศีลธรรมเสื่อมโทรม จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาถึงแมการ
ตัดสินใจตั้งครรภของมารดานอกสมรสจะสงผลกระทบมากมายในทุกปริมณฑลของชีวิตพวกเธอ
แตพวกเธอก็เลือกที่จะตั้งครรภตอ ซึ่งในประเด็นนี้ไดยอนกลับมาสูคําถามเบื้องตนของผูวิจัย นั่น
คือ ทําไมมารดานอกสมรสถึงเลือกที่จะตั้งครรภตอจนกระทั่งคลอดบุตรและพวกเธอรับมือกับ
สภาพปญหาอยางไร ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเปนการขัดขืนตอวาทกรรมที่สังคมเสกสรรปนแตง
ขึ้น
มารดานอกสมรสที่ตดั สินใจที่จะตั้งครรภตอจนคลอดบุตรนั้นมีความกดดันคอนขางสูง ซึง่
การตัดสินใจมีบุตรนั้นก็มิใชเปนความผิดแตอยางใด เพราะฉะนั้นสังคมจึงควรเปลี่ยนคานิยมจาก
การดูถูกมาเปนการแสดงความเห็นอกเห็นใจ เพราะอยางนอยที่สุดพวกเธอก็เปนสวนหนึ่งของ
สังคมเชนเดียวกัน
ประเด็นในการทําวิจัยจึงอยูในปริมณฑลของความคิด ตัวตนและการตัดสินใจของมารดา
นอกสมรส ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา หากไดมีการศึกษาในประเด็นการมีบุตรและการปรับตัวของ
มารดานอกสมรสจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ และความตระหนักในปญหานี้เพิ่มมากขึ้น
เปนการยับยั้งที่ตนตอของปญหา และเปนการบรรเทาปญหาอื่นๆที่ตามมา เชน ปญหาเด็กถูก
ทอดทิ้ง ดวยเหตุผลดังกลาวไดเปนมูลเหตุจูงใจใหผูวิจัยศึกษาในประเด็นการมีบุตรและการปรับตัว
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ของมารดานอกสมรส เพื่อสรางความเขาใจในตัวมารดานอกสมรสใหกระจางขึ้นและยังเปนการ
ผลักดันใหกลุมสตรีดอยโอกาสที่อยูชายขอบของสังคมไดกลับเขาสูสังคมอยางสมศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย อีกทั้งยังเปนการลดการทําลายทรัพยากรบุคคลทั้งทางรางกายและจิตใจอีกดวย
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหมารดานอกสมรสตัดสินใจที่จะมีบุตร
2. เพื่อสรางความเขาใจในโลกของมารดานอกสมรส ที่ประกอบดวย วิธีคิด (thinking) ปรัชญา
ชีวิต (motto) และวิถีการดําเนินชีวิต (lifestyle) ในมุมมองของมารดานอกสมรส
3. เพื่อโตแยงภาพตายตัว (Stereotypes) ของสังคมที่มีความเชื่อวามารดานอกสมรสเปนผูหญิงที่
ไมดี ผูหญิงใจงาย ทองกอนแตง เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนกระบวนการที่สังคมสรางความ
เปนอื่น (The Otherness) ใหกับมารดานอกสมรส และภาพตายตัวนี้สงผลกระทบตอชีวิต
ของมารดานอกสมรสอยางไร
4. เพื่อศึกษาวามารดานอกสมรสมีการปรับตัวและรับมือกับสภาพสังคม วัฒนธรรมที่มีคานิยม
ทางเพศแฝงอยู จากการรับรูและการใหความหมายของมารดานอกสมรสอยางไร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. งานวิจัยชิ้นนี้จะชวยสรางความเขาใจในโลกของมารดานอกสมรส ที่ประกอบไปดวย วิธีคิด
การดําเนินชีวิตและการปรับตัวของมารดานอกสมรสอยางชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. เปนการผลักดันใหมารดานอกสมรสที่เปนเสมือนกลุมคนชายขอบนั้นสามารถที่จะมีพื้นที่
สาธารณะเทาเทียมกับคนทั่วไป โดยขอมูลที่ไดรับอาจนํามาเผยแพรสูสาธารณะในรูปแบบ
บทความ การจัดสัมมนา เปนตน
3. เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจในประเด็นเกี่ยวกับสตรีศึกษาในแงมุมของมารดานอกสมรส
สวัสดิการของผูหญิงชายขอบ การถูกสังคมตีตราและสิทธิของหญิงที่ถูกจัดอยูชายขอบของ
สังคม เปนตน
4. เพื่อสรางความเขาใจในมารดานอกสมรสอยางลึกซึ้ง ซึ่งนําไปสูแนวทางในการชวยเหลือ
ปองกันและแกไขปญหามารดานอกสมรส อีกทั้งยังนํามาประยุกตใชและสรางแนวทางในการ
ปองกันปญหาลูกโซอื่นๆ ที่อาจเกิดตามมา เชน ปญหาการทําแทง การทอดทิ้งบุตร ไดตอไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ในการศึ ก ษาเรื่ อง “การตั ดสิ น ใจดํ า รงครรภ แ ละการปรั บ ตั ว ของมารดานอกสมรสในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งเสนอสาระเปนลําดับ
ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decision making)
1.1 กระบวนการตัดสินใจ กรณีมารดานอกสมรส
2. แนวคิดการปรับตัว (Adjustment)
2.1 การปรับตัว กรณีมารดานอกสมรส
3. มารดานอกสมรส
3.1 ความหมายของมารดานอกสมรส
3.2 สภาพปญหาของมารดานอกสมรส
3.3 สาเหตุของการเปนมารดานอกสมรส
3.4 ผลกระทบของปญหามารดานอกสมรส
4. แนวคิดความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภ
4.1 ปจจัยดานมารดา
4.2 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
5. แนวคิดที่เกี่ยวของในการจัดบริการสังคม
5.1 ความหมายของบริการสังคม
5.2 คุณลักษณะทั่วไปของบริการสังคม
5.3 บริการสังคมสําหรับหญิงตั้งครรภนอกสมรส
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6. แนวคิดหลักศาสนา
7. แนวคิดวัฒนธรรมยอย (Subculture)
7.1วัฒนธรรมยอย กรณีมารดานอกสมรส
8.

แนวคิดปฏิสัมพันธสญ
ั ลักษณ (Symbolic Ineractionism)

9.

แนวคิดอัตลักษณ (Identity)

10. แนวคิดกระบวนการสรางคนชายขอบ (Marginalization)
9.1 นิยามของคนชายขอบ
9.2 กระบวนการสรางคนชายขอบ กรณีมารดานอกสมรส
11. แนวคิดความเปนอื่น (The Otherness)
10.1 การสรางความเปนอืน่ กรณีมารดานอกสมรส
12. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
11.1 ในประเทศ
11.2 ตางประเทศ
13.

ตัวแปรและสมมติฐานการวิจยั

14.

นิยามศัพท
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แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decision Making)
ปรางทิพย อุจะรัตน 1 กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
ขอมูลอยางมีระบบระเบียบ เพื่อการเลือกวิธีการปฏิบัติจากหลายทางเลือกที่คิดคนไวใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
Marquis และ Huston (1998)2 ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจไว 9 ขั้นตอน คือ
1. ระบุเรื่องราวหรือปญหาที่จะตองทําการตัดสินใจใหชัดเจนวาจะทําการตัดสินใจในเรื่อง
อะไร โดยทําการเรียงลําดับความสําคัญกอนและหลังของเรื่องราวหรือปญหานั้นๆ
2. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือปญหานั้นๆ
3. กําหนดวัตถุประสงคของการตัดสินใจสําหรับ เรื่องราวหรือปญหานั้นๆ
4. ระบุเกณฑที่ยอมรับไดสําหรับการตัดสินใจนั้นๆ ซึ่งเกณฑจะเปนแนวทางสําหรับผูทําการ
ตัดสินใจในการนําไปสูการปฏิบัติ
5. กําหนดทางเลือกหลายๆ ทางเลือก
6. ประเมินทางเลือกโดยกําหนดทั้งขอดีและขอเสีย
7. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและเปนไปไดมากที่สุด ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
8. นําทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกไปปฏิบัติ
9. ประเมินผลการตัดสินใจ

จากแนวคิ ดต า งๆ ที่ ก ล า วมาข า งต น สามารถสรุป ความหมายของการตั ดสิ น ใจ หมายถึ ง
กระบวนการที่เกี่ยวกับการคิด วิเคราะหขอมูลอยางมีระบบระเบียบ เพื่อการเลือกวิธีปฏิบัติจาก
หลายๆ ทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหานั้นๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

1

ปรางทิพย อุจะรัตน,การบริหารการพยาบาลกรุงเทพฯ(กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ, 2541)หนา18.
2
Marquis, Bessie L., Management decision making for nurses : 124 case studies (Philadelphia :
Lippincott,1998)p.63
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กระบวนการตัดสินใจ กรณีมารดานอกสมรส
หญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ โ ดยที่ ยั ง ไม ไ ด แ ต ง งานนั้ น ยั ง ไม เ ป น ที่ ย อมรั บ ของคนในสั ง คม เนื่ อ งจาก
วาทกรรมของคําวา “ครอบครัว” ในบริบทของสังคมไทยถูกสรางหรือถูกปลูกฝงวา ครอบครัวตอง
ประกอบดวย บิดา มารดาและบุตร อีกทั้งบิดา มารดา ตองผานการจดทะเบียนสมรสอยางถูกตอง
ตามกฎหมายถึงจะสามารถอยูรวมกันฉันทสามี ภรรยาได การตั้งครรภโดยที่ยังไมไดจดทะเบียน
สมรสและไมมีสามีรับผิดชอบในการตั้งครรภจึงเปนการฝาฝนบรรทัดฐานของสังคมไทย สงผลให
มารดานอกสมรสถูกมองวาเปนกลุมคนที่มีลักษณะเบี่ยงเบนกลุมหนึ่งในสังคม พวกเธอมักถูกสังคม
ประณาม ดูถูก และไมไดรับโอกาสและสิทธิ์อันชอบธรรมที่พึงได เชน ผูหญิงที่ทํางานโรงงานมักถูก
กดดันใหลาออกจากงานเมื่อนายจางทราบวาตนตั้งครรภ เนื่องจาก ตามกฎหมายแรงงาน ระบุวา
ลูกจางที่ตั้งครรภสามารถลาคลอดได 90 วัน และไดรับเงินชดเชย 45 วัน ซึ่งทําใหนายจางเสียเปรียบ
ทางออกของนายจาง คือ การกดดันใหลูกจางคนนั้นลาออกเอง จากที่กลาวมา จะเห็นวาพวกเธอนั้น
ขาดโอกาสและถูกกดดันทั้งทางดานเศรษฐกิจหรือสังคม เมื่อมารดานอกสมรสทราบวาตนเอง
ตั้งครรภ พวกเธอจึงตองตัดสินใจวาจะตั้งครรภตอหรือทําแทง หากเลือกที่จะทําแทงก็เสมือนเปนการ
ยุติปญหาทั้งหมดคงเหลือแตตราบาปในจิตใจ ถามารดานอกสมรสเลือกที่จะตั้งครรภตอพวกเธอตอง
เผชิญหนากับสังคมที่ประณามพวกเธอและตองรับสภาพความเปนจริงวาพวกเธอจะตองตั้งครรภและ
เลี้ยงดูบุตรตามลําพัง อีกทั้งโอกาสในชีวิตก็จะถูกจํากัดมากขึ้น ในการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของ
มารดานอกสมรสผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Marquis เพื่อแสดงใหเห็นถึงกระบวนการตัดสินใจของ
มารดานอกสมรส
1. ระบุปญหาใหชัดเจนวาตองการตั้งครรภตอหรือไม
2. หากลังเลวาจะตั้งครรภตอหรือไม มารดานอกสมรสตองตัดสินใจวาหากไมตองการตั้งครรภ
ตอจะทําอยางไร
3. มองสภาพปญหาการตั้งครรภนอกสมรส
4. สรางเกณฑทางเลือก
5. มีทางเลือกอะไรบางหากไมตองการตั้งครรภตอ
6. มารดานอกสมรสตองคิดวาการตั้งครรภนั้นมีขอดี ขอเสีย อยางไรและการทําแทงมีขอดี
ขอเสีย อยางไร
7. ตัดสินใจวาจะตั้งครรภตอหรือไม
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ในการทําวิจัยครั้งนี้จะสิ้นสุดแคขั้นตอนการตัดสินใจของมารดานอกสมรสวาจะตั้งครรภตอ
หรือทําแทง
แนวคิดการปรับตัว
สถานการณ ใ นชี วิ ต ต า งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู เ สมอ มนุ ษ ย ต อ งเรี ย นรู ที่ จ ะจั ด การกั บ
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข กระบวนการที่เปน
แบบแผนที่มนุษยใชเพื่อจัดการกับสถานการณตางๆ เรียกวา “การปรับตัว” (Adjustment)
สัญญา สัญญาวิวัฒน 3 กลาววา การปรับตัว (Adjustment) เปนการปรับพฤติกรรมของบุคคล
ใหเขากับพฤติกรรมที่ผูอื่นคาดหวังอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการแสดงบทบาทของผูอื่น
ในเรื่องการปรับตัวนี้ เราอาจแยกพูดถึงการปรับตัวออกเปนการปรับตัวทางกาย การปรับตัว
ทางอารมณและการปรับตัวทางสังคม นั่นคือ การปรับตัวเปนกระบวนการทางสังคมและจิต ที่ใชใน
การเผชิญกับปญหาหรือแรงผลักดันทั้งภายในตนเองและภายนอก เพื่อใหเกิดภาวะความสมดุลทาง
จิตและเปนการปรับตัวใหเขากับสังคมรอบขาง
กระบวนการในการปรับตัว (Adjustment Process)
Heyns (อางถึงใน จารุวรรณ รังสิมันตุชาติ)4 ไดใหทัศนะวา “กระบวนการของการปรับตัว
เปนผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีความตองการจําเปน ความตึงเครียด หรือแรงขับที่ถูกเรงเราจนกระทั่ง
ความตองการนั้นจะไดรับการตอบสนอง ความตึงเครียดลดลง หรือแรงขับนั้นไดหมดไป”
นักจิตวิทยา บางคนไดแยกแยะกระบวนการในการปรับตัว ออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. มีปจจัยที่กอใหเกิดแรงขับขึ้น
2. พฤติกรรมในการคนหาวิธีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
3. บรรลุถึงเปาหมาย
4. ความตึงเครียดลดลง
3

4

สัญญา สัญญาวิวัฒน,หลักสังคมวิทยา(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523)หนา54.

จารุวรรณ รังสิมันตุชาติ, การปรับตัวของผูตอ งขังเขาใหมในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544) หนา52.

19

การปรับตัว กรณีมารดานอกสมรส
สังคมไทยใหความหมายมารดานอกสมรสวาเปนผูที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
การให ค วามหมายเช น นี้ สง ผลใหส ถานภาพมารดานอกสมรสไม ได รับ การยอมรั บ จากสั งคมและ
ยิ่งกวานั้นมารดานอกสมรสยังถูกตีตรา (labelling) วาเปนผูหญิงไมดี ใจงาย การที่สังคมใหภาพ
มารดานอกสมรสวาเปนผูหญิงไมดี ทําใหพวกเธอไมสามารถใชชีวิตไดอยางเทาเทียมกับผูอื่น พวก
เธออยูในสภาพที่กดดันทั้งจากการที่ตองตั้งครรภและเลี้ยงดูบุตรตามลําพังแตยังถูกสังคมดูถูกอีกดวย
ทางเลือกของพวกเธอ คือการปรับตัว ยอมรับสภาพความเปนจริงและใชชีวิตตอไปในสังคมอยางมี
ความสุข การปรับตัวทําใหมารดานอกสมรสคลายความเครียดและความกดดันตางๆ และยังสงผล
ใหมารดานอกสมรสเห็นคุณคาในตัวเองเพิ่มมากขึ้น ในสวนของการปรับตัวนั้นผูวิจัยจะใชแนวคิดของ
Heyns มาปรับใชในการวิเคราะหกระบวนการในการปรับตัวของมารดานอกสมรสตอไป
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มารดานอกสมรส
ความหมายและสภาพปญหาของมารดานอกสมรส
มารดานอกสมรส (Unmarried Mother or Illegitimate Mother or Unwed Mother) หมายถึง
หญิงที่ไมไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมายกับชายทีเ่ ปนบิดาของเด็ก และใชชีวิตในลักษณะ
การอยูดวยกัน หรือแยกกันอยู หรือพบปะเพียงชั่วคราวหรือลักลอบไดเสียกัน นอกจากนี้ยงั รวมถึง
หญิงที่ตั้งครรภภายหลังจากหยาจากชายที่เคยสมรสถูกตองตามกฎหมาย5
สภาพปญหาของมารดานอกสมรส
การมีภาวะเปนมารดานอกสมรสนั้น กอนทีจ่ ะบรรลุความพรอมทางเศรษฐกิจและสังคมนัน้
เกิดจากปจจัยหลายประการ เชน บุคคลยังมีภาระการศึกษาเลาเรียน ยังพึง่ ตนเองไมไดในทางการเงิน
ยังไมพรอมในการทําหนาทีม่ ารดา ซึ่งสวนหนึ่งก็มาจากความไมพรอมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับยังไม
บรรลุวุฒิภาวะ(Maturity) ไมพรอมในการทําหนาที่ภรรยา สาเหตุอาจเนื่องมาจากความไมพรอมของ
ฝายชาย เชน ฝายชายมีครอบครัวอยูแลวหรือฝายชายขาดความรับผิดชอบ เปนตน
สาเหตุของการเปนมารดานอกสมรส

Alfred C. Kinsey6 ไดกลาวไววา สาเหตุของการเปนมารดานอกสมรสก็คือ การมี
ความสัมพันธทางเพศกอนสมรส(Premarital Sex) หมายถึง การมีความสัมพันธทางเพศโดยยัง
ไมไดแตงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีการตั้งครรภที่ไมพึงปรารถนาเกิดขึ้น (Unwanted

5

วิวัน เชมคุม,ความสัมพันธระหวางปจจัยดานมารดา และปจจัยดานสิง่ แวดลอม กับความผูกพันตอทารก
ในครรภของมารดานอกสมรส(วิทยานิพนธคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2542)หนา 24.
6
Alfred,C.K. and other. Sexual Behavioral the Human Female(Philadelphia : W.B.Saunders
Co.1953)p.76
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Pregnancy) ทําใหเด็กที่เกิดมากลายเปนบุตรที่ไมถูกตองการ(Unwanted Child) ถึงแมวาการมี
ความสัมพันธทางเพศกอนสมรสนั้นคานิยมของสังคมจะถือวาเปนการผิดศีลธรรม แตก็ยังมีบุคคลเปน
จํานวนมากที่มีความสัมพันธทางเพศกอนแตงงานเพราะ
1. เปนการสนองความตองการความปรารถนาทางเพศ
2. เปนการสนองความพอใจทางดานรางกายและจิตใจ เปนตน
3. เปนการพิสูจนวามีความสามารถทางเพศ
4. เปนการปรับความตองการทางเพศของทัง้ สองฝายใหเขากันได
5. เปนการเตรียมกอนเขาสูภาวะการสมรส
6. เปนการเตรียมเทคนิคและความสามารถในเรื่องเพศกอนสมรส
7. เปนการรูความตองการความปรารถนาและปญหาของอีกฝายหนึง่ กอนสมรส
8. เปนการทดสอบวา ถามีความสัมพันก อนแตงงานลมเหลวไมสามารถไปกันไดใน
เรื่องเพศจะดีกวาการมีปญหาในเรื่องการปรับตัวในเรื่องเพศหลังจากสมรสแลว
9. เปนการแสดงวาบุคคลนัน้ มีความตองการทางเพศเปนปกติธรรมดา
(Heterosexual intercourse) ไมไดมีความผิดปกติทางเพศ เชน รักรวมเพศ(Homosexual
intercourse) ฯลฯ
10. เปนการทําความแนใจใหเกิดขึ้นวาการมีความสัมพันธทางเพศกอนสมรสอาจ
นําไปสูการสมรสไดหรือเปนการผูกมัดฝายตรงขามไวได
11. เปนการกระทําตามความนิยมของสังคมในปจจุบนั เพื่อใหมีความรูสึกวาตนเอง
ไมไดเปนผูผิดปกติและกระทําเหมือนกับคนอื่นในสังคม
นอกจากนี้สาเหตุของการมีความสัมพันธทางเพศกอนสมรสก็อาจเปนไปไดวาเกิดจากถูก
ลอลวง ชักจูง หรือการเปนหญิงบริการบางประเภท รวมทั้งการถูกขมขื่น แตไมวาการมีความสัมพันธ
ทางเพศกอนสมรสจะมีสาเหตุมาจากสิ่งใดก็ตาม หากเกิดการตั้ งครรภขึ้นก็ มีโอกาสที่ จะเปนการ
ตั้งครรภที่ไมพึงปรารถนา โดยฝายหญิงจะเปนฝายถูกประนามจากสังคมฝายเดียว ถูกรังเกียจ ไดรับ
การดูถูกวาเปนคนไมดี ไมรักนวลสงวนตัว ไมรักศักดิ์ศรี ไมเชื่อฟงผูใหญ อวดดี ใจงาย ปญญาออน
กามตัณหาจัด ฯลฯ นอกจากตัวเธอเองจะถูกคุกคามดวยสายตาและคําพูดตางๆ ดังกลาวแลว บิดามารดาหรือญาติพี่นอง ผูปกครองก็มักจะรูสึกอับอายขายหนา บางคนลงโทษโดยการขับไลไสไลสงตัด
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ออกจากครอบครัว วงศตระกูล โดยคิดวาจะเปนการ “ลางอาย” หรือขจัดภาพพจนที่เสียหายของคน
ออกไป โดยไมไดคํานึงวาบุตรของตนที่ทําผิดพลาดไปนั้นจะตกอยูในสภาพรางกายและจิตใจอยางไร
เด็กสาวถึงขณะนี้กลายสภาพเปนมารดานอกสมรสไปแลวจึงไมอาจหวังพึ่งบิดา-มารดา ญาติพี่นอง
ผูปกครองไดอีกตอไป ปญหาตอมาก็คือปญหาดานเศรษฐกิจ เมื่อบิดา-มารดา ญาติพี่นอง ผูปกครอง
ไดอีกตอไป ปญหาตอมาก็คือ
ปญหาดานเศรษฐกิจ เมื่อบิดา-มารดาหรือผูปกครองไมชวยเหลือทางการเงิน หญิงเหลานี้
จะตองหันไปพึ่งผูอนื่ หรือพึง่ ตนเองซึ่งก็เปนการยากที่จะไดรับความชวยเหลือจากผูอนื่ ไดทุกอยาง ทั้งที่
อยูอาศัย อาหาร เสื้อผา การรักษาพยาบาล นอกจากนี้เธอยังจะตองตัดสินใจเกีย่ วกับทารกในครรภ
ดังนัน้ หญิงที่เปนมารดานอกสมรสจึงมีทางเลือกอยู 4 ประการ คือ
1. การแตงงาน ซึ่งอาจเปนโอกาสที่นอยที่สุด โดยเฉพาะถาทั้งคูยังอยูในวัยที่ศึกษา
เล า เรี ย นหรื อ ฝ า ยชายเป น คู ส มรสของผู อ่ื น อยู ก อ นแล ว และถ า ถึ ง แม ว า จะมี ก ารแต ง งานเกิ ด ขึ้ น
การแตงงานนั้นก็อาจสิ้นสุดดวยการหยาราง เพราะเปนการแตงงานที่อยูในภาวะจํายอม หรือไมพรอม
ในทุกๆ ทาง
2. การทําแทง อาจจะเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง แตกฎหมายนั้นยอมรับใหมีการทํา
แทงไดเพียงบางลักษณะ เชน ถูกขมขืน หรือการตั้งครรภซึ่งอาจทําใหมารดานั้นไดรับอันตรายถึงชีวิต
ซึ่งไดมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 302 และเปนที่นาสังเกตวา สตรี
ที่ตั้งครรภนอกสมรสสวนใหญมักจะเคยพยายามลักลอบทําแทงมากอน โดยการซื้อยาขับประจําเดือน
มารั บประทานหรือทํ า แท งโดยผู ที่มิใช แ พทย การลักลอบทํา แทง นี้ บ างรายก็ ป ระสบผลสํ า เร็จ แต
บางรายก็ไมประสบผลสําเร็จ มีอาการแทรกซอนเกิดขึ้นจนตองสงเขารับการรักษาตอยังโรงพยาบาล
และในบางรายที่ โ ชคร า ยมี อ าการแทรกซ อ นติ ด เชื้ อ จากการลั ก ลอบทํ า แท ง ถึ ง เสี ย ชี วิ ต ก็ มี
(สุกานดา สุวณิช-ชาติ,2503)7
3. การปลอยใหครรภดําเนินตอไปจนคลอด ซึ่งอาจมีสาเหตุจากพยายามทําแทง
แลวแตไมสําเร็จเนื่องจากอายุครรภมากเกินกวาจะทําได หรือในบางรายไมทราบสถานทีท่ ี่จะทําแทง

7

สุกานดา สุวณิชชาติ ,” การปองกันการตั้งครรภไมพึงปรารถนา “ , ใน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําแทงใน
ประเทศไทย , รวบรวมและจัดพิมพโดยสุพร เกิดสวาง (กรุงเทพ ฯ : ธีระการพิมพ, 2503) หนา155.
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หรือไมกลาทํากลัวอันตราย เปนตน ดังนัน้ การดูแลครรภในระหวางนี้สว นใหญจงึ มักไมคอยใหความ
สนใจ เนื่องจากเปนครรภที่ไมพึงปรารถนา ไมไดรับการยอมรับจากสังคม สุขภาพจิตของมารดายอม
เสียไปดวยเมือ่ คลอดบุตรจึงมีผลทําใหบตุ รไดขื่อวาเปนบุตรนอกสมรส(Illegitimate Child) ไมไดรับ
การคุมครองสิทธิ์ตราบจนกระทั่งจะมีการจดทะเบียนรับรองบุตรจากบิดาเทานัน้ เด็กเหลานี้จะเปนเด็ก
ที่มีปญหาทางสังคมตอไปในอนาคตได
4. การทอดทิ้งเด็ก เปนวิธีการที่มักจะพบเห็นกันอยูเสมอตามหนาหนังสือพิมพใน
รูปแบบตางๆ เชน ทิ้งไวตามโรงพยาบาล กองขยะ สาธารณสถาน เปนตน บางรายทอดทิ้งเด็กใน
รูปของการใหผูอื่นอุปการะเลี้ยงดู มีบางรายที่จางเลี้ยงหรือสงเขารับบริการตามสถานใหบริการทาง
สังคม เชน สหทัยมูลนิธิแตตอมาภายหลังก็อาจยกบุตรใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่นตอไป ทั้งนี้เพราะ
บุตรนั้นเปนภาระในการเลี้ยงดู ประกอบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจจึงทําใหมารดานอกสมรส
ตัดสินใจทอดทิ้งบุตรหรืออาจเกิดจากความไมตองการใหบุตรนั้นเปนเครื่องย้ําเตือนใหสังคมประนาม
ตนเองถึงความผิดพลาดที่ผานมา
มารดานอกสมรสบางรายทีต่ ัดสินใจรับบุตรกลับไปเลี้ยงดูเองภายหลังคลอด ทั้งนี้ เพราะไดรับ
การยอมรับและความชวยเหลือจากบิดา-มารดา ญาติพนี่ อง นายจาง เพื่อน ตลอดจนหนวยงานที่
ใหบริการ ดังนั้นจะเห็นวา มารดานอกสมรสมีทางออกของปญหาทีแ่ ตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับปจจัย
แวดลอมของแตละบุคคล
มารดานอกสมรสจะตองรับภาระหนัก ทัง้ ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และการปรับตัวเขา
กับสถานการณใหมๆ การสรางความสัมพันธอนั ดีกับบุตร ซึ่งตนจะตองรับบทบาทเปนทัง้ บิดา-มารดา
ในขณะเดียวกันตองรับภาระในการเลีย้ งดูบุตรตองทํางานมากขึ้นเปนสองเทา เพราะสามีไมรับผิดชอบ
เลี้ยงดูและจากการที่ไมไดจดทะเบียนสมรส หญิงเหลานี้ไมมีสิทธิ์ที่จะเรียกรองคาเลี้ยงดูไดเลย ทําให
จําเปนตองเขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งแรงงานนัน้ ใหผลตอบแทนคอนขางต่ํา โอกาสในการเลือกงานไมมี
ประกอบกับงานบางอยางจํากัดอยูแคเฉพาะหญิงที่ไมมภี าระเลี้ยงดูบตุ รเทานัน้ เชน งานโรงงาน งาน
บาน ซึ่งนายจางไมอนุญาตใหนําบุตรไปอยูดวย ดังนัน้ สภาวะการณของมารดานอกสมรสในขณะนั้น
จึงเปนขอจํากัดอันใหญหลวงตอการประกอบอาชีพ
เพราะเหตุนี้ มารดานอกสมรสจึ งหาทางออกโดยการทอดทิ้ งบุ ตรไว ตามโรงพยาบาลหรือ
สถานที่ตางๆ แตสําหรับผูศึกษายังเชื่อเสมอวามารดาทุกคนยอมรักบุตร การตัดสินใจทิ้งบุตรนั้นเพราะ
มองไมเห็นทางออก ขาดผูชี้แนะจากประสบการณ ผูศึกษาพบวา มารดานอกสมรสบางกลุมกอนที่จะ
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ตัดสินใจยกบุตรใหกับสถานสงเคราะหจะสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ที่อยูอาศัย
รวมทั้งการติดตามเยี่ยมเยียนและมารดานอกสมรสมักจะมีความเชื่อวาสถานสงเคราะหจะใหการเลี้ยง
ดูบุตรไดดีกวาตน ซึ่งยอมแสดงใหเห็นแลววา มารดานั้นมีความรักและผูกพันตอบุตรอยางมาก หาก
ไดรับการแนะนําชวยเหลือที่เหมาะสมแลวทางเลือกในการทอดทิ้งบุตรอาจจะไมเกิดขึ้น
ดังนัน้ จึงอาจสรุปไดวา สาเหตุของการเปนมารดานอกสมรสนั้น คือ การมีความสัมพันธทาง
เพศกอนสมรสและเมื่อมีภาระเปนมารดานอกสมรสแลวก็จะกอใหเกิดผลกระทบของปญหาในลักษณะ
กวางๆ ไดดังตอไปนี้
ผลกระทบของปญหามารดานอกสมรส
ปญหามารดานอกสมรสสงผลกระทบในดานตางๆ ดังตอไปนี8้
1. ปญหาครอบครัว
1.1 ปญหาทางสภาวะอารมณและจิตใจของมารดานอกสมรส
ภาวะการเปนมารดานอกสมรสนั้นกอใหเกิดปญหาทางดานอารมณและจิตใจอยาง
หลีกเลี่ยงไมได9 เนื่องจากมารดานอกสมรสมีความรูสึกวาคนทําผิดเกิดความละอายตอภาวะของการมี
บุตรนอกสมรส เกิดความคิดวาคงไมมีใครตองการตนอีกตอไป ซึ่งนับไดวาเปนการลงโทษจากสังคม
โดยทางออม นอกจากนั้นภาวะทางอารมณและจิตใจของมารดานอกสมรสจะมี ปญหามากน อย
เพียงใดขึ้นอยูกับความสัมพันธกับครอบครัวเดิมวาครอบครัวเดิมยอมรับหรือไม การที่สังคมประนาม
วาตนเปนคนใจงายหรือชอบในเรื่องเพศ (สําสอน) และการตองออกจากการศึกษา (ถายังอยูใน
วัยเรียน) อาจเปนสาเหตุกอใหเกิดปญหาการฆาตัวตายได นอกจากนั้นสภาวะอารมณและจิตใจของ
มารดานอกสมรสยังมีผลตอเด็กในครรภ
1.2 ปญหาทางสภาวะอารมณและจิตใจของเด็ก
ภาวะการเปนมารดานอกสมรสนั้นไมเพียงแตจะกอใหเกิดปญหาทางสภาวะอารมณ
และจิตใจใหกับตัวมารดานอกสมรสเทานั้น แตยังกอใหเกิดปญหาทางสภาวะอารมณและจิตใจของ
8

วันทนีย วาสิกะสิน , การสังคมสงเคราะหกับปญหามารดานอกสมรส (การศึกษาวิจยั เสริมหลักสูตร คณะ
สังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2528) หนา10.
9
วันทนีย วาสิกะสิน , ปญหาพฤติกรรมทางเพศของมนุษยกบั งานสังคมสงเคราะห (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2526) หนา 126-127.
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บุตรดวย ศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว (อางในอัจฉรา อักษรวิทย,2529)
ไดตัดตอน
ขอความจากหนังสือจิตวิทยาของ “LEMKAU” ซึ่งเปนหนังสือที่ไดรับการยกยองในอเมริกาและอังกฤษ
ไดกลาวถึงสุขภาพจิตของหญิงมีครรภวามีอิทธิพลอยางมากตอชีวิตเด็กในอนาคต ความสัมพันธ
ระหวางอารมณของมารดาและเด็กใกลเคียงกันมาก ชีวิตและอนาคตของชีวิตเริ่มแตนาทีแรกที่ไข
และสเปอรมผสมกันในครรภมารดา สิ่งแวดลอมอันแรกของชีวิตคือมดลูก10 ซึ่งแพทยหญิงสุพัฒนา
เดชาติวงศ ณ อยุธยา (อางในอัจฉรา อักษรวิทย,2529) ไดกลาวไววา “ความขัดแยงทางอารมณ
(Emotional Conflict) ของมารดาอาจไปสูทารกโดยผานทางระบบเอ็นโดไครมและฮัยโปทาลามัส
(Endocrime and Hypothalamus) ซึ่งมีอิทธิพลตอการหดตัวของมดลูกและตอปริมาณเลือดและ
ออกซิเจนที่มาหลอเลี้ยง จึงทํานายไดวา ทารกในครรภมีโอกาสที่จะไดรับอิทธิพลจากความทุกขใจ
ของมารดา และรับรูดวยวามารดาไมยินดีที่จะใหเขาเกิดมา” นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาพบวา มารดา
ที่ไมคอยมีความสุข มักแทงบุตรเสมอๆ เพราะสภาพจิตใจที่ผิดปกติ จึงเปนผลทําใหมดลูกบีบตัวอยู
เสมอ มารดาที่มีปญหาขณะตั้งครรภนั้น เด็กที่คลอดออกมามักจะเปนเด็กที่มีปญหาทางอารมณ
เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดของเด็กในครรภมาจากรก เมื่อมารดามีความไมสบายใจ เด็กที่ได
เลือดจากมารดาที่ผิดปกติจะเปนคนเจาอารมณได11
อยางไรก็ตามไมสามารถสรุปไดวาเด็กทีม่ าจากครอบครัวซึ่งมีมารดาเปนผูเลี้ยงดูบตุ ร
แมโดยลําพัง(มารดานอกสมรส) จะมีปญหาทุกคนไป ผูทเี่ ปนมารดานอกสมรสสามารถจะเลี้ยงดูบุตร
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีความรักและความตองการบุตรอยางแทจริง บางครั้งอาจตองการ
คําแนะนําและพึ่งบริการทางสังคมเมื่อมีปญ
 หาที่ไมสามารถจัดการเองได เพราะบริการซึ่งจัดใหนนั้ ตาง
ก็มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเติบโตในครอบครัวของตนเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดาน
อารมณและจิตใจที่เหมาะสมตอไป

10

อัจฉรา อักษรวิทย ,วิทยานิพนธเรื่องปจจัยทีม่ ีสวนสนับสนุนความตองการบุตรและความไมตองการบุตร
ของมารดานอกสมรส ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร (คณะสังคมสงเคราะห
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529)หนา29.
11
เรื่องเดียวกัน
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1.3 ปญหาการไมยอมรับจากสังคมเพราะสังคมมีคานิยมสองมาตรฐาน(Double
Standard)
ค า นิ ย มสองมาตรฐาน คื อ ค า นิ ย มที่ ย กย อ งให เ พศชายเป น ใหญ ก ว า เพศหญิ ง
เพศชายสามารถมีความสัมพันธทางเพศกอนสมรส หรือนอกเหนือการสมรสได นอกจากนี้ยังมีคานิยม
วาเพศหญิงไมจําเปนตองมีความสุขในเรื่องเพศ ผูหญิงไมควรแสดงความตองการทางเพศแมแตใน
ชีวิตสมรส เพศหญิงเปนแตฝายตอบสนองความตองการทางเพศของฝายชายเทานั้น
สังคมพิจารณาเรื่องทางเพศของผูหญิงดวยระดับมาตรฐานและความคาดหวังตางกัน
มากกวาเพศชาย
เพศหญิงถูกคาดหวังใหตอบสนองกิจกรรมทางเพศตอฝายชายมากกวาที่จะเปน
ฝายเสนอ และมองวาผูห ญิงมักมีความตองการทางเพศนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกิจกรรมทาง
เพศกับคนทีห่ ญิงนัน้ ไมรัก และคนทัว่ ไปก็มักจะคาดหวังวาผูช ายมักจะมีความสนใจในเรื่องเพศอยู
เสมอโดยไมคํานึงถึงอารมณ สถานการณ ผูชายสามารถจะประกอบกิจกรรมทางเพศไดทกุ เมื่อที่มี
โอกาส ความเชื่อนี้จะแสดงถึงวิถที างในเรื่องพฤติกรรมทางเพศของฝายชายและฝายหญิง12
1.4 ปญหาความสัมพันธระหวางมารดานอกสมรสกับครอบครัวของมารดานอกสมรส
ภาวะการเป น มารดานอกสมรส จะก อ ให เ กิ ด ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสมาชิ ก ให
ครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะเมื่อเปนปญหาของเด็กวัยรุนที่เปนมารดานอกสมรส บิดา
มารดาจะยอมรับสภาพของการมีบุตรสาวหรือไม ขึ้นอยูกับความสัมพันธเดิมของบิดา มารดาตอ
บุตรสาว ถามีความสัมพันธที่ดี ครอบครัวเดิมของมารดานอกสมรสก็อาจจะยอมรับได โดยทั่วไปที่ไม
ยอมรับเปนเพราะความอับอายผูอื่น
1.5 ปญหาครอบครัวของครอบครัวที่มารดานอกสมรสไมมีความสัมพันธดวย
ภาวะการเป น มารดานอกสมรสอาจสร า งป ญหาใหกั บครอบครั ว ผู อื่นได ในกรณี
มารดานอกสมรสไมมีความสัมพันธกับชายที่มีภรรยาอยูกอน (ปญหาอาจจะเกิดกอนการมีภาวะเปน
มารดานอกสมรสก็ได) ปญหาครอบครัวก็อาจเกิดในลักษณะ ทําใหเกิดความแตกราวในครอบครัวผูอนื่
เกิดความเดือนรอนวุนวายใจ เกิดปญหาทางอารมณและจิตใจ ปญหาการแยกกันอยูหรืออาจจะ
นําไปสูการหยารางได ซึ่งทําใหเกิดความไมสงบสุขในครอบครัวของผูอื่น

12

วันทนีย วาสิกะสิน, ปญหาพฤติกรรมทางเพศของมนุษยกับงานสังคมสงเคราะห ใน สังคมไทยกับคานิยมใน
เรื่องเพศ, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526)หนา54.
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1.6 ปญหาเศรษฐกิจของมารดานอกสมรส
ภาวะการเปนมารดานอกสมรสมีสวนทําใหเกิดปญหาการทอดทิง้ เด็กหรือมิฉะนัน้ ก็
เลี้ยงดูดวยความไมเต็มใจ หรือทารุณทุบตี
1.7 ปญหาการทอดทิ้งหรือทําทารุณเด็กทั้งทางรางกายและจิตใจ
ภาวะการเปนมารดานอกสมรสสามารถกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจได โดยเฉพาะ
ถามารดานอกสมรสยังอยูในวัยศึกษาเลาเรียน จากรายงานประจําป 2545 ของสมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรี พบวา ในป 2544 ที่บานเด็กและศูนยเลี้ยงเด็กออนมีเด็กที่อยูในความดูแลทั้งหมด
178 ราย13 นอกจากนี้ยังมีเด็กประเภทเดียวกันนี้ตามสถานที่ใหบริการอื่นๆ อีก เด็กพวกนี้จะตกอยู
ในสภาวะการณเปนเด็กกําพราอนาถากลายเปนเด็กขาดรักและมีปญหา
เด็กถูกทอดทิ้งมีอยู 2 ประเภท คือ14
1. เด็กทีเ่ กิดมาแลวพอแมไมตองการ อาจจะเกิดโดยความพลาดพลัง้ ของผูเยาวหรือ
จากครอบครัวที่ยากจนหรือครอบครัวแตกแยก เด็กเหลานี้มกั ถูกนํามาอยูในสถานสงเคราะห สถาน
กักกันตางๆ
2. เด็กที่อยูพ รอมพอพรอมแม อยูกับครอบครัวแตไมไดรับความสุขและความเอาใจ
ใสเทาที่ควร
1.8 ปญหาบุตรนอกสมรส
บุตรนอกสมรสนั้นมีปญหาตั้งแตอยูในครรภกระทั่งคลอดจากครรภมารดา คือ
(1) มารดาของเด็กนัน้ ถูกประนามวากระทําในสิ่งที่ผิดและเด็กเกิดมาจาก
การกระทําผิดของมารดาเปนเด็กที่ไมถูกตองการ(Unwanted Child)
(2) บิดาของเด็กไมยอมรับกําเนิดของเด็ก
(3) แบบแผนการเลี้ยงดูเด็กไมถกู ตอง
13

รายงานประจําป 2545 , สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ,2545.
วันเพ็ญ บุญประกอบ, “เด็กขาดรัก” , ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการลักลอบทําแทงในประเทศไทย, รวบรวมและ
จัดพิมพโดย สุพร เกิดสวาง (กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ , 2523)หนา144-148.
14
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(4) บุตรนอกสมรสจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายในเรื่องการรับมรดกจากฝายบิดา
ไดเฉพาะกรณีที่บิดาจดทะเบียนรับรองเปนบุตร
2. ปญหาสังคม
2.1 การทําแทงผิดกฎหมาย(Illegal Abortion)
การทําแทงเปนทางเลือกหนึง่ ของผูที่จะมาเปนมารดานอกสมรส ซึ่งจะตามมาดวยปญหา
ทางอารมณและจิตใจของผูหญิงที่ทาํ แทง รวมทัง้ อันตรายจากการทําแทงของผูที่มใิ ชแพทยและการมี
ความผิดตามประมวณกฎหมายอาญาไดแก มาตรา 301,302,303,304และ305
2.2 การใหบริการทางสังคมจากรัฐบาล(Social Welfare)
รัฐบาลตองใหบริการกับมารดานอกสมรสที่ทอดทิ้งบุตรโดยรัฐตองจัดสถานสงเคราะห
ใหบริการสําหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง นอกจากบริการของรัฐนั้นยังมีหนวยงานเอกชน มูลนิธิที่ใหบริการ
ทางสังคมแกมารดานอกสมรสเชนกัน แตมารดานอกสมรสไมทุกรายที่จะทอดทิ้งบุตร ในรายที่
ตองการเลี้ยงบุตรดวยตนเองก็มีความจําเปนตองพึ่งพาบริการทางสังคมเชนกัน เชน ที่พักระหวางการ
รอคลอด ที่พักหลังคลอด ทุนประกอบอาชีพ บริการฝากเลี้ยงชั่งคราว สงเคราะหนมผงและอุปกรณ
ที่จําเปนในการเลี้ยงดูเด็ก เปนตน บริการตางๆ ที่จัดใหแกมารดานอกสมรสมีจุดมุงหมายเพื่อให
มารดาไดทําหนาที่การเลี้ยงดูบุตรไดอยางสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได
2.3 สถานภาพของสตรีไทยยังต่ําตอย (Women’s status)
สภาวะการณเปนมารดานอกสมรสชี้ใหเห็นถึง สถานภาพของสตรีไทยวายังไมมั่นคง
เพศชายยังคงเอาเปรียบและขาดความรับผิดชอบ และการเอารัดเอาเปรียบสตรีก็ยังคงดําเนินตอไป
ในสังคม ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นไมไดสงผลตอสตรีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเพียงผูเดียว แตยังสงผลถึงบุคคล
รอบขางและสงผลเปนปญหาโดยสวนรวมดวย
2.4 คุณภาพชีวิตของประชากร(Quality of life)
สภาวะการณเปนมารดานอกสมรสชี้ใหเห็นถึงปญหาคุณภาพชีวิตของตัวมารดาและบุตร
นอกสมรส หากพิจารณาบุตรนอกสมรสก็จะมีชีวิตที่ขาดคุณภาพมาตั้งแตกอนเกิด เพราะคุณภาพ
ชีวิตของคนเรานั้นเริ่มตั้งแตบิดามารดาสมรสกัน จะเห็นไดวาปญหามารดานอกสมรสมีผลกระทบ
มากมายที่ติดตัวมารดานอกสมรสเอง ซึ่งหนวยงานรัฐมีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหานี้โดยจัดตั้ง
หนวยงานเพื่อใหการชวยเหลือดูแลมารดานอกสมรสและบุตรนอกสมรส
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แนวคิดความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภ
ความหมายของความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภ
ในระยะ 20 กวาปมานี้มีการศึกษาและวิจัยกันอยางกวางขวางถึงความผูกพันใกลชิดระหวาง
มารดาและทารก เพราะงานวิจยั ในระยะแรกที่ผา นมากอนหนานีน้ ั้นมุง เนนไปทีท่ ารกและเด็กที่เพิม่
มากขึ้นในสถานเลีย้ งเด็กกําพราหรือพลัดพรากจากมารดา ซึง่ พบวา มีพัฒนาการทางรางกายและ
สติปญญาลาชา มีพฤติกรรมซึมเศราและเปนโรคขาดสารอาหาร15 ดังนั้นในปจจุบนั จึงมีผูสนใจศึกษา
คนควาเกี่ยวกับความผูกพันระหวางมารดาและทารกอยางกวางขวางเพิ่มมากขึ้น โบลบี้ กลาววา การ
พลัดพรากทารกจากมารดาจะกอใหเกิดผลเสียหายทางดานจิตใจแกทารกเปนอยางมาก เพราะใน
แนวคิดของโบวบี้ถือวา ความสัมพันธที่อบอุนและยืนนานระหวางมารดาและทารกนัน้ เปนสิง่ จําเปนยิ่ง
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก16 และในชวง 2 ปแรกมีความสําคัญมากในการเจริญพัฒนาทาง
อารมณ สมองและเชาวปญญาและในการปรับตนตอไปในสังคม (Bowlby,1971)
โบลบี้ (Bowlby,1969 อางใน อาภรณ ภูพัทธยากร)17 เปนผูเริ่มใชคําวา ”ความ ผูกพัน”
(Attachment) เปนคนแรก โดยใหความหมายของความผูกพันวาเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวาง
บุ ค คลสองคน ความรู สึ ก ผู ก พั น ดั ง กล า วจะค อ ยๆ เกิ ด ขึ้ น ที ล ะน อ ยอย า งต อ เนื่ อ งจนกลายเป น
ความรูสึกที่มีลักษณะพิเศษและคงทนตลอดไป
แครนเลย18 กลาวถึงความผูกพันระหวางมารดาและทารกวาเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสราง
พื้นฐานทางดานขบวนการทางสังคมของทารก โดยพฤติกรรมของมารดาที่แสดงออกจะบงบอกถึง

15

วันเพ็ญ บุญประกอบ.การเลี้ยงดูลูกดวยนมแมและการพัฒนาดานจิตใจ. ใน อารี วัลยะเสวีและคณะ,
บรรณาธิการ.อาหารและโภชนาเพื่อสุขภาพ(กรุงเทพฯ : ที.พี.พรินท จํากัด,2534)หนา42.
16
Bowlby,J.Attachment and loss(New york:Basic Books.1980)p.5
17
อาภรณ ภูพัทยากร. ความสัมพันธระหวางเจตคติตอการตั้งครรภ ความรูสึกถึงคุณคาตนเองกับความ
ผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภในมารดาวัยรุนครรภแรก(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะ
สังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2529)หนา 23.
18
Cranley,M.S,Development of a Tool for the Measurement of maternal attachment During
Pregnancy.(Nursing Research.1981)p.134
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ความเอื้ออาทร ความรักใคร และมีปฏิสัมพันธกับทารกในครรภและเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งใน
กระบวนการเลี้ยงดูบุตร
คลอสและเคนเนล 19 ใหความหมายวา ความผูกพันระหวางมารดาและทารกเปนความรูสึกที่
ผู ก พั น ลึ ก ซึ้ ง มากกว า ความผู ก พั น ใดๆ เป น สิ่ ง จํ า เป น เพื่ อ การอยู ร อดของทารกและส ง ผลต อ
ความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปไดวา ความผูกพันระหวางมารดาและทารกเปนความรูสึกผูกพันลึกซึ้งมากกวาความ
ผูกพันใดๆ เปนกระบวนการที่เกิดจากปจจัยซับซอนหลายปจจัย คอยๆ เกิดขึ้นทีละนอยตั้งแตเริ่มมี
การวางแผนการตั้งครรภ ขณะตั้งครรภ จนถึงหลังคลอด และเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกลายเปน
ความรูสึกที่พิเศษและคงทนตลอดไป และยังเปนปจจัยพื้นฐานดานขบวนการขัดเกลาทางสังคมของ
ทารกอีกดวย
3.1 พัฒนาการความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภ
ความผูกพันระหวางมารดาและทารกเปนกระบวนการทีเ่ กิดขึ้นทีละเล็กทีละนอย และคอยๆ
พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง กระบวนการของความผูกพันระหวางมารดาและทารกนั้นมีพัฒนาการตัง้ แตมี
การวางแผนการตั้งครรภ ขณะตั้งครรภ จนถึงหลังคลอด (Cropley20) ดังนี้
ระยะกอนการตั้งครรภ
1. มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
ระยะตั้งครรภ
2. มีการตรวจสอบการตั้งครรภใหเปนที่แนนอน
3. มีการยอมรับการตั้งครรภ
4. มีการรับรูการดิ้นของบุตรในครรภ
19

Klaus,M.H.,and Kennell,J.H.Parent – Infant Bonding(Saint Louis:The C.V. Mosby
Company.1982)p.3-9
20
Cropley,C.Assessment of mothering behavior.In Johnson (ed.),High – risk Parenting : Nursing
assessment and strategies for the family at risk(Phikadelphia : J.B. Lippincott.1979)p.56
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5. เริ่มยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
ระยะเจ็บครรภ
ระยะคลอด
ระยะหลังคลอด
6. การไดเห็นรูปรางหนาตาของบุตร
7. การไดสัมผัสจับตองบุตร
8. การเลี้ยงดูบุตร
9. การยอมรับวาบุตรเปนบุคคลหนึง่ ซึ่งแยกไปจากตน
จะเห็นไดวาพัฒนาการของความผูกพันระหวางมารดาและทารกเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นที
ละเล็กทีละนอยอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาตั้งแตกอนตั้งครรภ ดังที่เกรซ (Grace21)
ศึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาการของความผูกพันระหวางมารดาและทารก พบวา เมื่ออายุครรภมากขึ้น การสราง
ความผูกพันระหวางมารดาและทารกจะมีเพิ่มมากขึ้น
3.2 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
3.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม หมายถึง สภาวการณตางๆ ที่อยูภายนอกตัวบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอชีวิตและ
พัฒนาการของบุคคล ซึ่งสามารถปองกันการเกิดโรคและสามารถทําใหเกิดโรคได(Nightingale22)
สิ่งแวดลอม หมายถึง ทุกภาวะการณที่อยูรอบตัวบุคคล และมีอิทธิพลตอพัฒนาการและ
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมชน และมีอทิ ธิพลตอการปรับตัวตอภาวะสุขภาพ
สิ่งแวดลอมตามแนวคิดของไนติงเกล
ไนติงเกลไดแบงสิ่งแวดลอมออกเปน 3 ดานคือ
1) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical environment)

21

Grace J.T. ,Development of maternal-fetus attachment during pregnancy(Nursing Research
38(4).1989)p.228-232
22
Elena O. Nightingale and Melissa, Before birth : prenatal testing for genetic disease
(GoodmanCambridge, Mass. : Harvard University Press.1990)p.89
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สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ประกอบดวย ความสะอาด การระบายอากาศ อากาศ
บริสุทธิ์ แสงสวาง เปนตน
2) สิ่งแวดลอมดานจิตใจ (Psychological environment)
สิ่งแวดลอมสงผลทางบวกและทางลบตอสภาพจิตใจของผูปวย
ดังนัน้ บุคคลที่
เจ็บปวยจึงตองการการกระตุนดานจิตใจจากสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมที่สงผลทางบวกจะ
กระตุนใหผูปว ยรูสึกสดชื่น อารมณดี เชน รูปภาพที่มสี ีสดใส แจกันดอกไม ในดาน
สิ่งแวดลอมทีส่ งผลทางลบจะทําใหสภาพจิตใจของผูป วยแยลง เชน การไดรับฟงปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึน้ ภายในครอบครัวของผูปวย
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social environment)
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีอยูภายในบานและบริเวณชุมชน จะมีอิทธิพลตอการ
ปองกันการเกิดโรคและสงเสริมกระบวนการฟนฟูรางกาย
3.2.1 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของมารดานอกสมรส
การตั้งครรภ นอกสมรสเปนการตั้ งครรภที่สัง คมไทยไมยอมรับ เพราะผูหญิงจะสามารถ
ตั้งครรภไดจะตองผานการสมรส อันเปนเครื่องแสดงหรือสัญลักษณถึงการอนุญาตทางประเพณี
กฎหมายและศาสนาเทานั้น (ประสิทธิ์ สวาสดิ์ญาติ23) ดังนั้นเมื่อเกิดการตั้งครรภนอกสมรสจึงเปน
ตัวบงชี้วาผูตั้งครรภไดมีเพศสัมพันธกอนการสมรสอันเปนตราบาป และสงผลกระทบทาง จิตใจ
สังคมและอนาคตของมารดานอกสมรสได ดังนั้นหญิงตั้งครรภนอกสมรสจึงอาจตัดสินใจแกปญหา
โดยการทําแทง หรือถาทําแทงไมสําเร็จและตองตั้งครรภตอไปจนกระทั่งคลอดก็อาจทอดทิ้งบุตรไว
ตามโรงพยาบาล ดังนั้นหนวยงานของรัฐบาลและเอกชนจึงไดจัดบริการสังคมและบานพัก ฉุกเฉิน
สําหรับมารดานอกสมรสขึ้น เพื่อชวยเหลือมารดานอกสมรสในการหาแนวทางแกไขปญหาอยา ง
เหมาะสม บานพักฉุกเฉินจัดเปนสถานที่สําหรับการตั้งครรภและการฟนฟูหลังคลอดบุตรโดยที่มารดา
นอกสมรสไมอับอายใคร บานพักฉุกเฉินจึงเปนสภาพแวดลอมที่สงผลใหมารดานอกสมรสคลาย
ความวิ ต กกั ง วล มี โ อกาสทบทวนป ญ หาของตนเองและได พ บกั บ บุ ค คลรอบข า งที่ มี ป ญ หา
23

ประสิทธิ์ สวาสดิ์ญาติ , ระบบเครือญาติและการจัดระเบียบสังคม(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539)หนา21.
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คลายกัน ซึ่งจะทําใหมารดานอกสมรสยอมรับและมีปฏิสัมพันธกับทารกในครรภมากขึ้น ดังนั้น
ปจจัยทางสิ่งแวดลอมจึงสงผลตอความรัก ความผูกพันระหวางมารดาและทารก
แนวคิดที่เกี่ยวของในการจัดบริการสังคม
ความหมายของบริการสังคม
กิติพัฒน นนทปทมะดุลย 24 กลาววา การบริการสังคมเปนการบริการที่ดําเนินงานโดย
รัฐบาลหรือเอกชน เพื่อสงเสริมสวัสดิภาพของประชาชนในดานหนาที่ทางสังคมใหสามารถปรับตัว
อยางเหมาะสม ฟนฟูสภาพจากการสูญเสียการหนาที่ทางสังคมไปใหกลับมาปรับตัวอยางเหมาะสม
ตลอดจนพัฒนาใหบรรลุการหนาที่ทางสังคมตามศักยภาพ
ความเขาใจในความหมายของบริการสังคมยังหลากหลายและแตกตางกัน เนื่องจากแตละ
ฝายหรือองคกรมีแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ การรับรูและภูมิหลังทางวิชาการที่แตกตางกัน ดังนั้นใน
ความหมายของ “บริการสังคมของมารดานอกสมรส” จึงหมายถึง บริการหรือกิจกรรมตางๆ ที่
รัฐบาลหรือเอกชนจัดขึ้น โดยมีหลักการไมแสวงหากําไร และเพื่อชวยเหลือมารดานอกสมรสในการ
หาแนวทางแกไขปญหาอยางเหมาะสม อีกทั้งยังปองกันปญหาในระดับตา งๆ ทั้งปญหาสวนตัว
ปญหาครอบครัว ปญหาสังคม ตลอดจนฟนฟูทางดานบุคลิกภาพ ความสามารถและจิตใจ

24

กิติพัฒน นนทปทมดุลย. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537)หนา9.

34

คุณลักษณะทัว่ ไปของบริการสังคม
มีหลักการพิจารณาดังนี้ (ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต25)
1. ประชาชนไดรับ สิท ธิ ป ระโยชน โดยตรง คื อ ประชาชนได รับประโยชนโดยตรงจาก
บริการนั้นๆ เพื่อการตอบสนองความตองการอยางใดอยางหนึ่งของเขา
2. เป น การจั ด สรรบริ ก ารอย า งมี ม าตรฐาน ทั้ ง วิ ธี ดํ า เนิ น การและสิ ท ธิ ป ระโยชน ที่
ประชาชนพึงไดรับ
3. การจัดสรรบริการแกกลุมประชากรที่ไดกําหนดไว
4. มีค วามรั บ ผิ ด ชอบต อสั ง คมส ว นรวม คื อ เป น การบริ ก ารที่ เ กิ ด ผลในการให ค วาม
คุมครองดูแลสังคมโดยสวนรวม
5. ไมเปนบริการที่ซื้อขายใตกฎเกณฑทางธุรกิจ
บริการสังคมสําหรับหญิงตั้งครรภนอกสมรส
รองศาสตราจารย วันทนีย วาสิกะสิน26 สรุปบริการสังคมสําหรับหญิงตั้งครรภนอกสมรส ได
ดังนี้
1. เปนที่พักชั่วคราวระหวางตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด
2. การดูแลจากแพทยระหวางตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด
3. เป นที่ พ่ึง ทางใจหรื อบุคคลที่มี ค วามเข า ใจ เห็น อกเห็ นใจใหโ อกาสหญิ งนอกสมรสได
ระบายความคับแคนใจได
4. ความรูเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมาย ความรูเรื่องเพศศึกษา การปฏิบัติตวั กอนและหลังคลอด
การคุมกําเนิด การเลี้ยงดูเด็กและคําแนะนําเกี่ยวกับบริการชวยเหลือตางๆ ที่มีอยูในสังคม
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ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต, ระบบความมั่นคงทางสังคม(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2535)หนา90
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วันทนีย วาสิกะสิน,การศึกษาวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องการสังคมสงเคราะหกับปญหามารดานอกสมรส(คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528)หนา112-113.
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5. บริการปรึกษาและใหความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ เพื่อใหมีอาชีพที่สามารถเลี้ยง
ตนเองได เพื่อสวัสดิภาพของตนเองและบุตร
การไดรับบริการสังคมของมารดานอกสมรสจะเปนการชวยเหลือทั้งทางดานเศรษฐกิจและ
จิตใจ ซึ่งถามารดานอกสมรสไดรับความชวยเหลือที่เพียงพออาจสงผลใหมารดานอกสมรสตัดสินใจที่
จะมีบุตร
วัฒนธรรมยอย (Subculture)
Brake27
กลาววา วัฒนธรรมยอยเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติหรือวัฒนธรรมหลัก
(national culture) ที่มีการสรางภาพลักษณ คานิยม และพฤติกรรมเฉพาะกลุมแตกตางไปจาก
วัฒนธรรมชาติของคนสวนใหญ
Hall และ Jefferson (อางในกาญจนา แกวเทพ28) กลาววา วัฒนธรรมยอยเปนวิธีการที่กลุม
ยอยใชในการจัดการกับชีวิตทางวัตถุและวิถีชีวิตดานอื่นๆ ที่แตกตางไปจากกลุมอื่นๆ โดยมีเปาหมาย
เพื่อสรางอัตลักษณ (Identity) วิธีการนี้เปนปฏิบัติการที่กลุมดําเนินการอยางมีความหมายและมีสํานึก
ไมวาจะเปน “วัตถุ/ความสัมพันธ/ระบบคานิยม/ระบบความเชื่อที่ผลิตออกมา(what they produce)”
และวิธีการที่ผลิต (how they produce) ลวนมีเอกลักษณเฉพาะกลุม
การสรางวัฒนธรรมยอย กรณีมารดานอกสมรส
การสรางวัฒนธรรมยอยของมารดานอกสมรส คือ การสรางชุดของคานิยม บรรทัดฐานทาง
สังคมที่แตกตางจากวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมหลักไดสรางภาพตายตัว (Stereotype) ของมารดา
นอกสมรสในทางลบ ซึ่งเปนการลดทอนและบิดเบือนคุณสมบัติอันหลากหลายของมารดานอกสมรส
ใหเหลือเพียงบางคุณสมบัติ (โดยสวนใหญเหลือคุณสมบัติที่เปนลบ) เชน มารดานอกสมรสเปนหญิง
ใจงาย ทองกอนแตง เปนตน การอยูภายใตการใหความหมายตามโครงสรางอํานาจของกลุมคนที่
27

Brake Mike, The sociology of youth culture and youth subcultures: sex and drugs and rock 'n' roll?,
(London : Routledge & Kegan Paul. 1980)p.46

28

กาญจนา แกวเทพ,ศาสตรแหงสื่อและวัฒนธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักส, 2544)หนา148.
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สราง ซึ่งหมายถึง กลุมคนในวัฒนธรรมหลักนั้นสงผลทําใหมารดานอกสมรสถูกกีดกันทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม พวกเธอจึงรูสึก วา ตนไมมีค า บางคนถึง กับพยายามฆ าตั วตาย การสรา ง
วัฒนธรรมยอยในกลุมมารดานอกสมรสจึงเปนการสรางความรูสึกวาตนเองเปนที่ยอมรับและตนเอง
ไมไดประสบปญหาเชนนี้คนเดียว แตยังมีอีกหลายคนที่มีปญหาเหมือนตน พวกเธอไดรับกําลังใจ
และใหกําลังใจแกผูอื่นที่ประสบปญหา การสรางวัฒนธรรมยอยจึงเปนสวนหนึ่งของการปรับตัวของ
มารดานอกสมรส เพื่อสรางกําลังใจและทัศนคติเชิงบวกใหกับตนเองเพิ่มขึ้น
หลักศาสนา
(1) หลักกรรม พุทธศาสนามีลักษณะเดนในแงที่เปนศาสนาที่ยึดหลักกรรมในแงตอไปนี้29
ก. การสนองความตองการดวยการกระทําของตนเอง ไมวาเปนความตองการเงิน
ความตองการตําแหนง ความตองการเกียรติยศ ชื่อเสียง เปนตน ทานตองทําเอง ขวนขวายเอง
จะไปออนวอนคนอื่นหรือบวงสรวงเทวดาฟาดินใหมาชวยไมได
ข. ความวิริยะ หลักกรรมของพุทธศาสนาหมายรวมถึงความวิริยะ อุตสาหะ บาก
บั่น พากเพียร ดวยตัวของทานเอง ในการสนองความตองการใด ๆ ที่ทานพึงมี ดังนั้น การสนอง
ความตองการของพุทธศาสนิกชน นอกจากจะตองทําเองตามหลักกรรมของศาสนาแลว จะตอง
ตามมาดวยความพากเพียรพยายาม ทํากิจการนั้นจนสําเร็จประสงคของทาน
ค. กฎแห งกรรม ความหมายของหลั ก กรรมในพุท ธศาสนารวมถึ ง กฎแหง กรรม
อันหมายถึง ความเปนเหตุเปนผลของความคิดและการกระทํา เชน การคิดอยางมีเหตุผล ผลอยาง
ใดยอมเนื่องมาจากเหตุมีเหตุตองมีผล มีผลจะไมมีเหตุยอมไมได เปนการผิดกฎแหงกรรม คําที่
เราคุนเคย ก็คือ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว

29

สัญญา สัญญาวิวัฒน, สังคมวัฒนธรรมพุทธ(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545)หนา4-5.
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ง. กรรมเกา สืบเนื่องมาจากหลักกรรมในแวดวงพุทธศาสนิกชน จึงมีเรื่องของกรรม
ใหม หรือกรรมการกระทําในปจจุบัน กับกรรมเกาการกระทําในอดีต แลวก็กลายเปนความเชื่อวา
ชาตินี้เปนอยางไรก็เนื่องมาจากชาติกอน อยากจะเปนอยางไรอยากสะดวกสบายในชาติหนาก็ตอง
ทํา บุญกุศลในชาติใหมาก รวมถึงถา ไมอยากเกิดอีกแลว อยากใหชีวิตสิ้นสุดกันในชาตินี้ ก็ตอง
ปฏิบัติธรรมใหถูกทาง ถึงขนาดหนึ่งก็จะบรรลุนิพพาน (ความสวาง ความเปนอิสระ ความสุขสุด
ยอด) อันเปนเปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนา
(2) หลักปญญา ลักษณะเดนของพระพุทธศาสนา นอกจากหลักการแลว ยังมีหลักปญญา
อีกประการหนึ่ง หมายความวา พุ ทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา เนนเรื่องใช ปญญาในการ
ดํารงชีวิต ในการแกปญหาชีวิตดานตาง ๆ ซึ่งทําใหศาสนานี้แตกตางจากศาสนาที่มีพระเจาที่มุงจะ
ขอความชว ยเหลื อจากพระเจา แตศาสนาพุทธสนับสนุ นใหชาวพุ ทธชว ยเหลือตนเอง พยายาม
พึ่งตนเอง พยายามเปนอิสระจาวัตถุ จากคนอื่นแลวก็เปนอิสระจากตนเอง (นิพพาน)
(3) หลักเมตตา ลักษณะเดนประการตอมาของพุทธศาสนา คือ หลักความเมตตา ศาสนา
พุทธพัฒนาคนพุทธใหมีความเมตตากรุณาประจําใจ เชน ธรรมะหมวดที่วาดวย พรหมวิหาร สังคม
วัตถุ นั่นคือ ไมใหชาวพุทธเห็นแกตัว ในทางตรงกันขามสอนใหไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียน
ผูอื่น สอนใหมุงชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น ไมวาเขาจะอยูในภาวะปกติ หรือกําลังตกทุกขไดยากก็ตาม มี
โอกาสมีความสามารถชวยไดจะตองชวย แตทั้งก็จะตองใชปญญาพิจารณาไตรตรองทําอยางไรจึงจะ
ชวยไดดีที่สุด หรือมีเมตตาดวยปญญา
(4) หลักความไมประมาท ลักษณะเดนประการสุดทายที่จะกลาวถึงของพุทธศาสนา คือ
หลักความไมประมาท หรือหลักการมีสติรูตัวอยูเสมอ มีความตื่นตัวอยูเสมอ เพราะเมื่อมีสติก็จะมี
ป ญ ญา เมื่ อ มี ทั้ ง สติ แ ละป ญ ญาก็ จ ะทํ า ให ช าวพุ ท ธสามารถทํ า งานด ว ยความรอบคอบ
มีประสิทธิภาพไดผลดี
สังคมไทยนั้นมีความเชื่อในเรื่องของศาสนา เชน เรื่องกฎแหงกรรม หลักความเมตตา เปน
ตน ความเชื่อดังกลาวถูกฝงหยั่งรากลึกตั้งแตครั้งยังเยาววัย และคนสวนใหญในสังคมยังมีความเชื่อ
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ดังกลาวอยู ดังนั้นการที่มารดานอกสมรสตัดสินใจไมทําแทง อาจสืบเนื่องมาจากหลักกฎแหงกรรม
เนื่องจากสังคมไทยยังถือวาการทําแทงเปนบาปนั้นขัดตอหลักศาสนา
แนวคิดปฏิสมั พันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interactionism)
มุมมองของแนวคิดปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ30 มาจากงานเขียนของนักปรัชญาอเมริกัน
อยางเชน Mead, Cooley และ Dewey ซึ่งนําเสนอผลงานเขียนในชวงสามทศวรรษแรกของ
ศตวรรษที่ 20 สําหรับ George Herbert Mead นั้นถือไดวาเปนผูริเริ่มแนวคิดนี้ แมวาคําวา
“symbolic interactionism” ถูกสรางขึ้นมาภายหลังโดยสานุศิษยของ Mead ชื่อ Herbert Blumer
งานชิ้นสําคัญที่สุดของ Mead ก็คือ การรวบรวมคําบรรยายของเขาที่มีชื่อวา Mind, Self and
Society ซึ่งตีพิมพในป 1934 หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแลว 3 ป ในงานเขียนชิ้นนี้ Mead อธิบาย
ถึงกรอบความคิดในการศึกษาของเขาวาเปน “Social Behaviourism” เนื่องจากเขาตองการชี้ใหเห็น
ว า เขากํ า ลั ง แตกหั ก ทางความคิ ด กั บ การวิ เ คราะห จิ ต วิ ท ยาแนวพฤติ ก รรมนิ ย ม (Behaviourist
Psychology) ซึ่งมองการกระทําของมนุษยวาเปนการตอบสนองตอแรงกระตุนที่เกิดจากการเรียนรูใน
สภาพแวดลอม
Mead ไมเห็นดวยกับมุมมองที่วามนุษยตอบสนองตอแรงกระตุนที่มาจากภายนอกแบบกลไก
เขาต อ งการนํ า เอาความคิ ด เรื่ อ งจิ ต ที่ อ ยู “ภายใน” หรื อ ประสบการณ เ ชิ ง อั ต วิ สั ย (subjective
experience) มาใชในการศึกษาปฏิสัมพันธทางสังคม (social interaction) สําหรับ Mead แลว
มนุษยตอบสนองตอแรงกระตุนในสภาพแวดลอมทางสังคมดวยการพิจารณา “ความหมาย” ของแรง
กระตุนนั้น ๆ และดวยการเลือกสรรแสดงชุดของพฤติกรรมที่ตนคิดวาเหมาะสมกับสถานการณใน
ขณะนั้ น มนุ ษ ย ส ามารถกระทํ า สิ่ ง นี้ ไ ด เ นื่ อ งจากมนุ ษ ย มี “จิ ต ” และ “ตั ว ตน” ซึ่ ง ช ว ยทํ า ให
สามารถตอบสนองในลักษณะที่มีเจตจํานงมากกวาที่แนวคิดพฤติกรรมนิยม (behaviourism) มอง

30

เชษฐา พวงหัตน, เอกสารรายงานการวิจัยเรือ่ ง Structure – Agency(ไมปรากฎที่พมิ พ,2547)หนา48.

39

ปจเจกบุคคลที่มีความกระตือรือรนและมีความคิดสรางสรรค (Active and Creative Individual)
ความสนใจของ Mead ในเรื่องกระบวนการทางความคิดที่อยูภายในตัวปจเจกบุคคลถือได
วาเปนกุญแจสําคัญในการทําความเขาใจความเชื่อมโยงระหว างปจเจกบุคคลทั้งหลายกับสังคม
มนุษยไดถูกหลอมรวมเขากับจารีตประเพณีของสังคมและกลุมทางสังคมโดยผาน “จิต” (mind) และ
“ตัวตน” (self) ในทรรศนะของ Mead ไมมีปจเจกบุคคลคนใดที่แยกออกตางหากจากสังคมได
ทั้งสองอยางนี้ (ปจเจกบุคคลและสังคม) มีความเกี่ยวของกันอยางแยกไมออก ปจเจกบุคคลเกิด
ขึ้นมาในสังคมที่ถูกกําหนดไวแลว และเขา/หลอนเกิดขึ้นมาจากและถูกใหความหมายในรูปของการทํา
กิจกรรมทางสังคมที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง ดังนั้น ตัวตนและจิตของบุคคลจึงเปนกระบวนการทาง
สังคมที่เกิดขึ้นจากภายใน
จิตและตัวตนช วยทํ า ใหบุคคล “คิ ด ” เกี่ย วกั บความเป นไปได และผลที่ นา จะเกิดขึ้ น จาก
กระทํากอนที่จะลงมือกระทําในดวยตัวเอง มนุษยมิไดตอบสนองตอแรงกระตุนทางสังคมในลักษณะ
กลไก แตมนุษยคาดการณลวงหนาวาสถานการณจะคลี่คลายไปอยางไร และเลือกที่จะหาคําตอบที่
เหมาะสมมากที่สุดกับสภาวการณที่ตนคาดการณเอาไวลวงหนาแลว ซึ่งแนนอนวาจะตองสอดคลอง
กับเปาหมายและเจตนารมณของตน การตอบสนองหรือคําตอบที่บุคคลสรางขึ้นมานั้นจะขึ้นอยูกับ
ประเภทของสถานการณที่พวกเขาเผชิญหนาอยู (สถานการณฉุกเฉิน การพบปะกันในชีวิตประจําวัน
เปนตน) อีกทั้งยังขึ้นอยูกับประเภทของความสัมพันธที่ตนมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น (เชน เพื่อนฝูง พอ
แมและลูก คนแปลกหนาบนรถประจําทาง)
การที่ผูวิจัยนําแนวคิดปฏิสัมพันธสัญลักษณมาใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเห็นวาจะชวย
อธิบายสิ่งที่อยูเบื้องหลังภาพมารดานอกสมรส เพื่อทําความเขาใจและสามารถอธิบายถึงสาเหตุตางๆ
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมีบุตรและการปรับตัวของมารดานอกสมรสโดยผานการรับรู และการให
ความหมายของมารดานอกสมรส การใหคําอธิบายถึงความเปนมา สถานการณ หรือจุดพลิกผันของ
การเปนมารดานอกสมรส การตีความหมายกับบางเรื่อง บางวัตถุ บางสถานการณ ซึ่งเปนสิ่งที่นา
คนหา อีกทั้งยังเปนการเดินทางสูความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและบริบทแวดลอมรอบตัวอีกดวย
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แนวคิดอัตลักษณ (Identity)
อัตลักษณคื อ ความรู สึก นึกคิ ดที่บุ คคลมีต อตนเองวา “ฉั น คือใคร” ซึ่ งจะเกิ ดขึ้น จากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางตัวเรากับคนอื่นโดยผานการมองตนเองและคนอื่นมองเราในขณะนั้น กลาวคือ
“ความเป น ผูก ระทํ า ” ของแนวคิ ดนี้ มิได ใหภาพป จเจกตัดขาดจากสั งคม “ความเป นตั วตน” หรือ
”ความเปนตัวฉัน” (self) กอตัวขึ้นไดในบริบททางสังคมเทานั้น มโนทัศนความเปนตัวตน (self) ของ
แนวคิดนี้จึงประกอบไปดวยความรูสึกที่เรามีตอตัวเราเองและความรูสึกที่เราคิดวาคนอื่นมีตอตัวเรา
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิสัมพันธกับผูอื่น อัตลักษณจึงเปนการเชื่อมตอระหวางความเปน
ปจเจกและสังคม (social aspect)31
เมื่อบุคคลตั้งคําถามกับตนเองวา “ฉันคือใคร” เขาจะไดรับคําตอบ 2 ทางคือ จากตัวเองและ
จากสังคม อัตลักษณทางสังคมจะสรางโดยตัวบุคคลเองหรือโดยบุคคลอื่นๆ ก็ได นั่นคือ ในขณะที่
บุคคลสามารถสรางหรือแสดงภาพลักษณแกสังคมเพื่อใหเกิดอัตลักษณทางสังคมที่เขาตองการ ผูอื่น
ก็สามารถกําหนดอัตลักษณทางสังคมใหแกบุคคลนั้นตามสายตาของผูชม (audiences) ภายใต
เงื่อนไขการปฏิสัมพันธทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดอัตลักษณทางสังคมจากตัวแทนการ
ควบคุ ม ทางสั ง คม เช น แพทย ตํ า รวจ จิ ต แพทย เป น ต น ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด การคล อ ยตามใน
อัตลักษณสวนบุคคลหรือไมก็ได ในบุคคลบางคนอัตลักษณสวนบุคคลและอัตลักษณทางสังคมอาจ
ไมสอดคลองกัน เนื่องจากเปนการตัดสินตามสายตาของการกระทําและผูมองที่แตกตางกัน ดังนั้น
การประสานอัตลักษณสวนบุคคลและอัตลักษณทางสังคมจึงเปนสิ่งที่ยากพอสมควร
การเปนมารดานอกสมรสในกรณีนี้มิใชแคการมีลูกกับผูชายที่ตนยังไมไดแตงงานดวยเทานั้น
แตยังเกี่ยวพันถึงปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการนิยามความหมายของบุคคลดวย ในขอบเขตของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลนี้มารดานอกสมรสมักจะถูกจัดเปนเสมือนวัตถุทางสังคม(social object)
และถูกวางในสภาพชายขอบ (marginal status) ดังจะกลาวในหัวขอตอไป การมีลูกโดยที่ยังมิได
แตงงานนั้นขัดตอบรรทัดฐานของสังคมไทย มารดานอกสมรสจึงถูกสังคมมองวาเปนผูหญิงที่ไมดี
ใจงาย การถูกสรางความเขาใจเชนนี้ไดสรางวิกฤตและความยุงยากตางๆ ใหกับมารดานอกสมรส
พวกเธออาจถูกปฏิเสธหรือถูกลืมจากความสัมพันธทางสังคม เชน จากครอบครัว งานและเพื่อน
31

อภิญญา เฟองฟูสกุล, อัตลักษณ (Identity) (คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา, สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,2546)หนา5.
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เปนตน การศึกษาเกี่ยวกับการสรางความหมายใหกับตนเองในฐานะมารดานอกสมรส การสราง
ความหมายของมารดานอกสมรสนี้ เ กิ ด จากการมองตนเองและการที่ ถู ก คนอื่ น มอง ซึ่ ง การให
ความหมายนี้ถูกมองผานการสรางอัตลักษณ
แนวคิดกระบวนการสรางคนชายขอบ (Marginalization)
นิยามของคนชายขอบ
คนชายขอบ(marginal people) คือ กลุมคนที่ถูกกีดกันออกจากโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง กลุมคนกลุมนี้มักไมไดรับการยอมรับจากสังคมและถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุม
ใหญ ในกรณีมารดานอกสมรสจัดไดวาเปนหนึ่งในกลุมคนชายขอบเพราะเปนกลุมคนที่สังคมสวน
ใหญไมยอมรับ
นิยามประชากรชายขอบ
“ .. ในสังคมใหญทุกแหงมี “ประชากรชายขอบ” ซึ่งอาศัยอยูหา งจากศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมวัฒนธรรม คนกลุมนี้ขาดอํานาจการตอรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่
เขาถึงอํานาจ และถูกกีดกันออกนอกจากระบบการตอรองอํานาจและการจัดสรรทรัพยากร อํานาจ
และความมัง่ คั่งในสังคม ลักษณะของกลุมประชากรชายขอบอาจจะแตกตางจากประชากรสวนใหญ
ของสังคมในแงของชาติพันธุ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและชน
ชั้นทางสังคม ฯลฯ ตัวอยางของประชากรชายขอบไดแก ชนกลุมนอย ผูอพยพ ประชากรที่อาศัยอยู
ในสลัม ชาวนาชาวไรในชนบท โสเภณี แรงงานไรทักษะฝมือ แรงงานขามชาติ ฯลฯ..”32
มโนทัศนการกลายเปนชายขอบ
ความเปนชายขอบเกิดขึ้นไดทั้งตอคน พืน้ ที่ ประเด็นปญหา และตอประเทศหรือภูมิภาค
Simmel ไดใหคํานิยามคนแปลกหนา ( คนชายขอบ ) ไวดังนี้
1. ฐานะที่คนอยูต รงชายขอบจะดํารงตนอยูในกลุมสังคมสวนหนึง่ และอยูนอกอีกสวน
32

สุริชัย หวันแกว. กระบวนการกลายเปนคนชายขอบ ( Marginalization) (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจยั
แหงชาติ สาขาสังคมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ,2546)หนา13.
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2. ภาวะผสมทั้งรูส ึกหางเหินระคนใกลชิดระหวางคนแปลกหนากับสมาชิกกลุม
3. บทบาทของคนแปลกหนากับการปฏิสัมพันธของเขากับคนในกลุม
แหลงที่มาของมโนทัศนการกลายเปนคนชายขอบมีที่มา 3 แหลงที่สําคัญและมีอิทธิพลตอ
สังคมศาสตรเปนอยางมากคือ สังคมวิทยาพัฒนาการ สํานักนี้ใหความสําคัญกับวิกฤติของการ
พัฒนาที่เบียดบังคนกลุมหนึ่งออกจากระบบ ทําใหคนกลุมนี้รวมตัวกันเปนขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมแบบใหม ( new social movement ) สํานักที่ 2 คือสํานักแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา ศึกษา
เกี่ยวกับกลุมวัฒนธรรมยอยของกลุมตางๆ เชนวัยรุน ซึ่งมารดานอกสมรสก็จัดวาอยูในกลุมนี้ แนวคิด
นี้ไมไดนิยามวัยรุนจากอายุ หรือสรีระ แตเปนการใหนิยามทางสังคมคือวัฒนธรรมยอยของพวกเขา
โดยแตละกลุมจะมีแบบแผนประสบการณตางกันไป คนชายขอบในลักษณะนี้ไมจําเปนที่จะตอตาน
อํา นาจรั ฐเสมอไปเพี ยงแต ไมทํ า ตามแบบผู อื่น และเลื อกที่ จะแสดงตั วใหโดดเด น สํ า นัก ที่ 3
แนวคิ ด การศึ ก ษาประวั ติศ าสตร สั ง คมที่ ถู ก กดทั บ ไว กลุ ม ที่ ถู ก กดทั บ มี ลั ก ษณะที่ ถู ก กดอยู ใ ต
ความสัมพันธที่ซับซอนทางชนชั้น มโนทัศนสําคัญของกลุมนี้ คือ ความเปนชนชั้นในตัวของมันเอง
ชนชั้นเพื่อตัวมันเอง กระบวนการยกจิตสํานึกทางชนชั้นเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กระบวนการสรางคนชายขอบกรณีมารดานอกสมรส
ปริ ต ตา เฉลิ ม เผ า ได นิ ย ามคนชายขอบไว ดั ง นี้ คนชายขอบ คื อ กลุม คนซึ่ ง ขาดอํ า นาจ
ถูกมองขาม ถูกมองวาแปลกแยกจากคนสวนใหญ แปลกแยกจากบรรทัดฐาน กฎระเบียบ และ
ศี ล ธรรม คนกลุ ม ดั ง กล า วอาจถู ก เรี ย กหรื อ ถู ก นิ ย ามแตกต า งกั น ไป เช น เรี ย กว า พวกนอกรี ต
นอกคอก นอกระเบียบ พวกผิ ดปกติ พวกไรการศึกษา พวกชั้นต่ํา พวกไมมี หัวนอนปลายเท า
พวกที่สังคมรังเกียจ พวกดอยโอกาส พวกมีปญหา พวกจิตวิปริต และอื่นๆ อีกมากมาย คําเรียกที่
ยกตัวอยางมานั้นแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจและความมีอคติบางอยางของสังคมที่พยายามกีดกั้นคน
บางประเภทออกไปจากระเบียบแบบแผนและจารีตประเพณี33 มารดานอกสมรสก็เปนหนึ่งในหลาย
กลุมคนที่สังคมไมใหการยอมรับ เพียงเพราะพวกเธอมีชีวิตที่แตกตางไปจากคนสวนใหญ สงผลให
มารดานอกสมรสถูกสังคมรังเกียจและไมไดรับความยุติธรรมจากสังคมทั้งๆ ที่มารดานอกสมรสก็เปน
สวนหนึ่งของสังคมเชนเดียวกับคนทั่วไป
33

ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล,ชีวิตชายขอบ ตัวตนกับความหมาย(กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(องคการมหาชน), 2546)หนา1.
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แนวคิดความเปนอืน่ (The Otherness)
การสรางความเปนอืน่ กรณีมารดานอกสมรส
วาทกรรมในเรื่องความเปนอืน่ ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดแบบสองขั้ว (Binary Oppositions)
ซึ่งเปนการพยายามแบงแยกสิ่งตางๆ ในทางตรงกันขาม เชน ผูหญิง-ผูชาย, ขาว-ดํา,ทันสมัย-ลาสมัย,
ดี-เลว เปนตน ซึง่ หากพิจารณาแลวพบวาในดานที่ตรงกันขามนี้ มักมีดา นหนึ่งที่อยูในฐานะที่
เสียเปรียบ หากสังคมพยายามยัดเหยียดวาทกรรมลงไปในขั้วสองขั้ว กรณีมารดานอกสมรสก็คงถูก
จัดใหไปอยูในขั้วที่ไมพงึ ปรารถนา จากแนวคิดนี้สง ผลใหเกิดภาวะ “คนอื่น” ขึ้นในสังคม เปนภาวะที่
สรางความไมเทาเทียมกันในชีวิตมนุษย เปนการสรางระบบของคนที่มีอํานาจมากกวาสามารถที่จะ
เอาเปรียบคนที่มีอํานาจนอยกวา สงผลใหคนที่มีอํานาจนอย เชน มารดานอกสมรสนั้นจะถูกสังคม
เอาเปรียบ ดังนัน้ จึงสรุปไดวา ความไมเทาเทียมกันนีเ้ ปนกระบวนการที่ถูกสรางผานวาทกรรม “ความ
เปนอื่น”
ผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
อัจฉรา ยอดเพ็ชร 34 ศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญหาหญิงที่ถูกสามีละทิ้ง ซึ่งมาขอรับความ
ชวยเหลือจากงานสงเคราะหครอบครัว กองสังคมสงเคราะห สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร”
เก็บขอมูลแบบสํารวจประชากรกลุมผูหญิงที่ถูกสามีละทิ้งและมารับบริการขอความชวยเหลือจากงาน
สงเคราะหครอบครัวจํานวน 50 ราย ผลการศึกษาพบวา ผูหญิงที่ถูกสามีละทิ้งสวนใหญมีอาชีพรับจาง
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาน อ ย และมี ฐ านะยากจน อี ก ทั้ ง การศึ ก ษาอุ ป นิ สั ย ใจคอนั้ น จะใช เ วลา
คอนขางสั้นคือ ไมถึง 1 ป ผลกระทบทางกายและจิตใจสําหรับผูหญิงที่ถูกละทิ้งสวนใหญไมมี

34

อัจฉรา ยอดเพ็ชร,การศึกษาปญหาหญิงถูกสามีละทิ้ง ซึ่งมาขอรับความชวยเหลือจากงาน สงเคราะห
ครอบครัว กองสังคมสงเคราะห สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520) หนา1.
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อาการผิดปกติ แตจะมีอาการผิดปกติในผูหญิงที่มีบุตรที่ยังเล็ก ๆ เชน มีอาการปวดศีรษะ คิดมาก
นอนไมหลับ ในดานสาเหตุของการทอดทิ้งนั้น สวนใหญมาจากการมีภรรยาใหมของฝายชาย และการ
แตงงานครั้งที่ 2 จะแตงงานอยางไมมีพิธีรีตองและไมจดทะเบียนสมรส
อัจฉรา อักษรวิทย 35 ไดศึกษาปจจัยที่มีสว นสนับสนุนความตองการบุตรและความไมตองการ
บุตรของมารดานอกสมรส ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ปจจัยที่มสี วน
สนับสนุนความตองการบุตรไดแก การยอมรับจากครอบครัว ความรูสึกรัก และเปนเจาของบุตร
ภายหลังคลอด สวนใหญจะไมเคยทราบหรือใชบริการสังคมมากอนสวนปจจัยทีส่ นับสนุนความไม
ตองการบุตร คือ การไมยอมรับจากครอบครัว การวิตกกังวลตอภาระที่จะตองรับผิดชอบเลี้ยงดูบตุ ร
ตามลําพัง สวนใหญไมเคยรับบริการสังคมสงเคราะหมากอน จึงไมมีโอกาสทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการ
ชวยตัดสินใจบุตร นอกจากนี้ยังมีประวัตกิ ารยกบุตรใหสามีและผูอื่น รวมทัง้ การทําแทงกอนคลอด โดย
ที่มีความรูสึกเฉยๆ ตอการทําแทง เนื่องจากไมมีทางเลือก สวนใหญตองการบริการปรึกษาและยกบุตร
ใหโรงพยาบาล
ชวนชม สกนธวัฒน 36 ศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ การเจริญ-พันธุ และ
การคุมกําเนิดในวัยรุน ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนอาชีวะในจังหวัดขอนแกน พบวา หากนักเรียนใน
โรงเรียนหรือคูของตนเกิดตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจแลวสวนใหญตองการพบแพทยเพื่อขอทราบคํายืนยัน
มีเพียงสวนนอยที่ปรึกษาคูของตนเองและตัดสินใจรวมกัน ทางออกสวนใหญคือ การแตงงาน เพราะ
แต ง งานแล ว สามารถย า ยเวลาเรี ย นของผู หญิ ง ไปไว ร อบค่ํ า โดยไม ต อ งลาออกหรื อ พั ก การเรี ย น
บางรายยินดีตั้งครรภตอโดยไมทําอะไร และไมคิดแตงงานกับคูของตนหรือยุติการตั้งครรภ
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อัจฉรา อักษรวิทย (อางแลว),หนา132-137.
ชวนชม สกนธวัฒน,การศึกษาความรู ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ การเจริญพันธุ และการ
คุมกําเนิดในวัยรุน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนอาชีวะในจังหวัดขอนแกน(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2530)หนา73-74.
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สุธิดา ฉายาลักษณ 37 ศึกษาเรื่อง “สาเหตุและปญหาของการเปนมารดาวัยรุน : ศึกษา
เฉพาะกรณีผูปวยสูติกรรมโรงพยาบาลราชวิถี ระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2531” ผลการศึกษา
ปรากฏวามีมารดาวัยรุนรอยละ 32.29 มีปญหากับสามีตองตองแยกทางกัน หรือถูกฝายชายทอดทิ้ง
ปฏิเสธความรับผิดชอบ สวนสาเหตุของความขัดแยงในครอบครัวระหวางมารดาวัยรุนและสามี พบวา
สาเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมของสามี คือ การไมแสดงบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม ขาดความ
รับผิดชอบ ดื่มสุรา เจาชู ไมประกอบอาชีพ สาเหตุรองลงมาคือ ความขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ไมมี
รายได หรือรายไดไมเพียงพอแกคาใชจาย นอกจากนี้ยังพบวา เกือบทั้งหมดของมารดาวัยรุนประสบ
ปญหาไมวาจะดานครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม อารมณ จิตใจ ทวาระดับความรุนแรงของปญหาอาจ
แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการไดรับการยอมรับหรือความชวยเหลือจากบุคคลอื่น เชน บิดา มารดา
ญาติพี่นอง หรือหนวยงานที่ใหบริการทางสังคมสงเคราะห
รวิวรรณ พงษเทพ38 ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับความผูกพันระหวาง
มารดาและทารกในครรภของหญิงตั้งครรภภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจํานวน 204 คน
ผลการวิจัยพบวา หญิงตั้งครรภที่มีความแตกตางกันในเรื่องระดับการศึกษา อาชีพ รายไดครอบครัว
และการวางแผนตั้งครรภ มีความผูกพันแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01 และระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดของครอบครัว การวางแผนตั้งครรภ อัตมโนทัศน การสนับสนุนทาง
สังคมและสัมพันธภาพของคูสมรสมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันระหวางมารดาและทารก
ในครรภอยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01
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สุธิดา ฉายาลักษณ,การศึกษาสาเหตุและปญหาของการเปนมารดาวัยรุน : ศึกษาเฉพาะกรณีผูปวยสูติ
กรรม โรงพยาบาลราชวิถี ระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2531(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตคณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531)หนา3.
38
รวิวรรณ พงษเทพ,ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรร กับความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภ
ของหญิงตั้งครรภ ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533)หนา1.
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สุภารดี สวัสดิมงคล 39 ศึกษาเรื่องสภาวะทางสังคมและจิตใจของมารดานอกสมรสทีม่ ผี ลตอ
แนวโนมในการทอดทิ้งบุตร ศึกษาเฉพาะกรณีในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มารดานอกสมรส
ทราบว ามี บริการสัง คมสงเคราะหในโรงพยาบาลเพื่อชวยเหลื อผู ที่มีปญหา สวนใหญไดรับความ
ชวยเหลือในดานคารักษาพยาบาล สวนสภาวะทางสังคมและจิตใจของมารดา นอกสมรสที่ไมมีผล
ตอการทอดทิ้งบุตร ไดแก การรับทราบบริการสังคมสงเคราะหและการไดรับการบริการทางสังคมของ
มารดานอกสมรส
ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร 40 ศึกษาเรื่องบริการสังคมที่หญิงตั้งครรภไมพึงปรารถนาตองการ
พบวา กลุมหญิงที่เลือกตั้งครรภตอไปตองการใชบริการในดานการใหที่พักชั่วคราวระหวางตั้งครรภ
และพักฟนหลังคลอด ความตองการการยอมรับและคาใชจายตามลําดับ ในสวนกลุมหญิงที่เลือกยุติ
การตั้งครรภตองการใชบริการในดานคาใชจาย ความตองการการยอมรับในการทําแทงและการ
วางแผนดําเนินชีวิตตอไปตามลําดับ
กมลวรรณ เปรมวิ ชั ย 41 ศึ ก ษาเรื่ อ งบริก ารในสถาบั นสํ า หรับ สตรี ที่ เป น มารดานอกสมรส
วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษามารดานอกสมรสทั้งหมดที่มารับบริการเปนระยะเวลา
1 เดือนขึ้นไป จากบานพักเด็กและครอบครัว บานพักฉุกเฉิน บานสายสัมพันธ บานพระคุณและ
สํานักภคินีศรีชุมพาบาล จํานวน 51 ราย โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ พบวา มารดานอก
สมรสสวนใหญมีอายุระหวาง 15-50ป การตั้งครรภเกิดจากความผิดพลาดในการคุมกําเนิด และการ
ใหบริการสามารถแกไขและบรรเทาปญหาไดอยางเหมาะสม
วิวัน เขงคุม 42 ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานมารดาและปจจัยดานสิ่งแวดลอม
กั บ ความผู ก พั น ต อ ทารกในครรภ ข องมารดานอกสมรส พบว า ความผู ก พั น ต อ ทารกในครรภ
39

สุภารดี สวัสดิมงคล,สภาวะทางสังคมและจิตใจของมารดานอกสมรสที่มีผลตอแนวโนมในการทอดทิ้งบุตร
: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2535)หนา1.
40
ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร,บริการสังคมที่หญิงตั้งครรภไมพึงปรารถนาตองการ(วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2538)หนา1.
41
กมลวรรณ เปรมวิชัย,บริการในสถาบันสําหรับสตรีที่เปนมารดานอกสมรส(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2540)หนา1.
42
วิวัน เขงคุม (อางแลว),หนา 1.
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ของมารดานอกสมรสโดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยดานมารดา ไดแก อายุ ระดับการศึกษา
อัตมโนทัศนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอทารกในครรภของมารดานอกสมรสอยางมี
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ.05 ในสวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมนั้นมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน
ตอทารกในครรภของมารดานอกสมรส
มาลี จิรวัฒนานนท 43 ศึกษาเรื่อง “กระบวนการเขาสูการเปนครอบครัวแมคนเดียว” ใช
ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตการและการเยี่ยมบานจํานวน 8 คน
ผลการศึกษาพบวา กระบวนการเขาสูการเปนครอบครัวแมคนเดียวแบงเปน 3 ชวง ชวงแรกเปน
ชวงเวลากอนที่ชีวิตครอบครัวจะสิ้นสุดลงและจบสิ้นลงในที่สุด ชวงสอง เปนชวงหลังจากชีวิตคูถึงจุด
จบ สิ้นสุดลงแลว ณ เวลาสถานการณนั้น ๆ มีเงื่อนไขอันนําไปสูการเปนครอบครัวแมคนเดียว ชวงที่
สาม ชวงของการเปนครอบครัวแมคนเดียว พบวาในชวงนี้มีระยะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงหลาย
ดาน และผลการศึกษายังพบวา การจัดหาบริการโดยหนวยงานสวัสดิการสังคมทางภาครัฐบาลและ
เอกชนมีบทบาทที่สําคัญในการประคับประคองใหครอบครัวแมคนเดียวสามารถดํารงอยูได
งานวิจัยในตางประเทศ
แครนเลย (Cranley44) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความ ผูกพัน
ระหวางมารดาและบุตรในระยะตั้งครรภของหญิงตั้งครรภที่อยูในระยะที่ 3 ของการตั้งครรภ จํานวน
71 คน เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความผูกพันระหวางมารดาและบุตรในระยะตั้งครรภ นอกจากนี้ยงั พบวาหญิง ตัง้ ครรภที่
มีความเครียดในระหวางการตั้งครรภจะมีคะแนนความผูกพันระหวางมารดาและบุตรในระยะตั้งครรภ
ต่ําดวย
แดเนียลและคณะ (Daniele) ไดศึกษาการทําแทงของมารดานอกสมรสวัยรุน กรณีศึกษากรุง
ฮานอย เวียดนาม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 259 คน และใชวิธีการสัมภาษณจํานวน
43

มาลี จิรวัฒนานนท, กระบวนการเขาสูการเปนครอบครัวแมคนเดียว(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2545)หนา1.

44

Cranley (Ibid)p.87
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20 คน พบวา สาเหตุสําคัญที่มารดานอกสมรสวัยรุนตัดสินใจทําแทง คือ การมีการศึกษาต่ําและมี
ความสามารถที่จํากัด
ลีนตัน กูและคณะ (Leighton
Ku) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกิจกรรมทางเพศ
กรณีศึกษากลุมวัยรุนชายในเมือง เก็บขอมูลโดยใชการวิเคราะหทางสถิติในแบบสํารวจวัยรุนชาย
(National Survey of Young Men 1979,1988 และ National Survey of Adolescent Males
1995) พบวา ทัศนคติในเรื่องเพศแบบเกาและการใหการศึกษาในเรื่องโรคเอดสทําใหการมีเพศสัมพันธ
ลดลง ในดานสังคมปจจัยที่ทําใหการมีเพศสัมพันธลดลง คือ การกลัวตอโรคเอดสและการตระหนักใน
ปญหาวัยรุนหญิงทองกอนแตงงาน
แพททริเชีย คริสโทเฟอร (Patricia) ไดศึกษามารดาวัยรุนกับสวัสดิการสังคมทางดานการให
คําปรึกษา การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณมารดาวัยรุนอายุ 15-17 ป ในหลากหลายวัฒนธรรม พบวา
วัยรุนจะมาขอคําปรึกษาเมื่อกําลังเผชิญปญหาการตั้งครรภมากกวามาเพื่อปรึกษาวิธีการ ปองกัน
การตั้ ง ครรภ อี ก ทั้ ง ควรมี ก ารร ว มมื อ กั น ระหว า งผู ป กครอง ครู นั ก จิ ต แพทย กรมอนามั ย และ
สวัสดิการสังคม ในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการตั้งครรภ
ขาวเครือขายสตรีนานาชาติ (Women’s International Network News) ไดศึกษา
เปรียบเทียบจํานวนมารดาที่เลี้ยงลูกตามลําพังระหวางประเทศอเมริกากับประเทศญี่ปุนในป1994
พบวา ในประเทศญี่ปุนอัตราการเกิดของทารกที่เกิดจากมารดาที่ยังไมแตงงานคิดเปนรอยละ 1.1
ซึ่งเพิ่มขึ้นนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ในขณะที่ในประเทศอเมริกาอัตราการเกิดของทารก
ที่เกิดจากมารดาที่ยังไมแตงงานนั้นมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น คิดเปนรอยละ 30.1 ปจจัยทีส่ าํ คัญทีส่ ง ผล
ใหอัตราการเกิดของทารกที่เกิดจากมารดาที่ยังไมแตงงานในประเทศญี่ปุนลดลง เนื่องจาก ความ
กดดันทางสังคม มารดาที่เลี้ยงลูกตามลําพังตองเผชิญกับการถูกกีดกันทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
ดังนั้นผูหญิงที่ตั้งครรภโดยที่ยังไมไดแตงงานมักจะทําแทง ในขณะที่ประเทศอเมริกานั้นมีสวัสดิการ
สนับสนุนใหผูหญิงที่ยังไมแตงงานสามารถมีบุตรไดโดยมีการชวยเหลือทางการเงิน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การมีบุตรของมารดานอกสมรส

ความผูกพันระหวางมารดาและบุตร
ความมีศีลธรรม
ความสัมพันธในครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจ
การไดรับบริการทางสังคมสงเคราะห

การมีบตุ รของมารดานอกสมรส

การปรับตัวของมารดานอกสมรส

การสรางวัฒนธรรมยอยของ
มารดานอกสมรส

การปรับตัวของมารดา
นอกสมรส
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ตัวแปรและสมมติฐาน
การมีบุตรของมารดานอกสมรส
มีตัวแปรอิสระ ไดแก
1. ความผูกพันระหวางมารดาและบุตร
2. ความมีศีลธรรม
3. ความสัมพันธในครอบครัว
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ
5. การไดรับบริการทางสังคมสงเคราะห
ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจมีบุตรของมารดานอกสมรส
การปรับตัวของมารดานอกสมรส
ตัวแปรอิสระ ไดแก การสรางวัฒนธรรมยอยของมารดานอกสมรส
ตัวแปรตาม ไดแก การมีทศั นคติในการดําเนินชีวิตเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
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สมมติฐานการวิจยั
1. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
1.1 ความผูกพันระหวางมารดาและบุตรมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
1.2 ความมีศีลธรรมของมารดานอกสมรสมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอก
สมรส
1.3 ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจต่ํามีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
1.5 การไดรับบริการทางสังคมสงเคราะหมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอก
สมรส
2. การปรับตัวของมารดานอกสมรส
2.1 การสรางวัฒนธรรมยอยชวยใหมารดานอกสมรสมองตัวเองในแงดีและมีทัศนคติในการ
ดําเนินชีวิตเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
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อธิบายสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานขอที่ 1
ความผูกพันระหวางมารดาและบุตรมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
หมายความวา ยิ่งความผูกพันระหวางมารดาและบุตรมีมากเทาไร มารดานอกสมรสยิ่งมี
แนวโนมที่จะตัดสินใจดํารงครรภมากขึ้น
โบลบี้ (Bowlby,1969) กลาวถึงความผูกพันนั้นจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอยจนกลายเปนความ
ผูกพันที่ลึกซึ้งและถาวร อีกทั้ง ครอปเลย (Cropley,1979) ไดกลาวถึงความผูกพันระหวางมารดาและ
บุตรวามีพัฒนาการตั้งแตระยะกอนการตั้งครรภจนกระทั่งถึงหลังคลอด ซึ่งเมื่ออายุครรภมากขึ้น
ความผูกพันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่มารดานอกสมรสนั้นตัดสินใจที่จะตั้งครรภตอและไมตองการ
ทําแทงอาจเนื่องมาจากเกิดความรูสึกผูกพันระหวางตนเองกับลูกในครรภ โดยความรูสึกผูกพันนั้นยิ่ง
นานวันยิ่งมากขึ้นตามแนวคิดของโบลบี้
ตามแนวคิดขางตนอาจกลาวไดวาความผูกพันเปนหนึ่งในหลายปจจัยที่สงผลใหมารดานอก
สมรสตัดสินใจตั้งครรภตอจนคลอดบุตร
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สมมติฐานขอที่ 2
ความมีศีลธรรมของมารดานอกสมรสมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
หมายความวา ยิ่งมารดานอกสมรสมีศีลธรรมมากเทาไร ยิ่งมีแนวโนมที่จะตัดสินใจดํารงครรภ
มากขึ้น
หลักของศาสนาพุทธนั้นมีความเชื่อในเรื่องหลักกรรม โดยสัญญา สัญญาวิวัฒน (2545)
กลาวถึงเรื่องของกรรมใหม กรรมการกระทําในปจจุบัน และกรรมเกาการกระทําในอดีต แลวจึง
กลายเปนความเชื่อวา ชาตินี้เปนอยางไรก็เนื่องมาจากชาติกอน ดังนั้นหากทําแทงยอมเกิดกรรม
ซึ่งมารดานอกสมรสจะตองชดใชกรรมที่กอขึ้น เนื่องจากในสังคมไทยมีความเชื่อวาการทําแทงนั้นเปน
เรื่องที่บาป ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย เปนเสมือนการฆาคนๆ หนึ่ง อีกทั้งในเรื่องของกรรมยังเห็น
ไดจากสาระที่แฝงในสุภาษิตที่วา กรรมใดใครกอกรรมนั้นยอมสนอง,ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วและกงกรรม
กงเกวียน เปนตน อีกทั้งในศีล 5 ซึ่งเปนคําสอนที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะประพฤติปฏิบัติตาม
ไดกลาวในศีลขอที่1วาหามฆาสัตวตัดชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงการหามฆาคน โดยสังคมไทยเชื่อวา
ผลของการกระทําผิดนั้นคือตองตกนรก ขอหามในเรื่องของเวรกรรมนั้นไดถูกปลูกฝงตั้งแตเด็กและ
สงผลตอความเชื่อและพฤติกรรมของคนในสังคม
ดัง นั้ นมารดานอกสมรสอาจมี ความเกรงกลั วต อบาปหากตนตั ดสิน ใจที่จ ะทําแท ง
ในงานวิจัยสวนใหญที่ทําวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการตัดสินใจตั้งครรภและการทําแทงมักละเลยในเรื่อง
ของความมีศีลธรรม แตผูวิจัยเห็นวาในบริบทของสังคมไทยซึ่งเปนสังคมพุทธศาสนานั้นความเชื่อใน
เรื่องเวรกรรมยังคงมีอิทธิพลอยูมากตั้งแตอดีตตราบจนปจจุบัน จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมี
ความเชื่อวาการมีศีลธรรมของมารดานอกสมรสอาจเปนหนึ่งในหลายปจจัยที่สงผลใหมารดานอก
สมรสตัดสินใจตั้งครรภตอจนคลอดบุตร
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สมมติฐานขอที่ 3
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
หมายความวา ยิ่งมารดานอกสมรสมีความสัมพันธที่ดีในครอบครัวมากเทาไร ยิ่งมีแนวโนมที่
จะตัดสินใจดํารงครรภมากขึ้น
จากงานวิจัยของอัจฉรา อักษรวิทย (2529) พบวา ปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนความตองการบุตร
ของมารดานอกสมรสไดแก การยอมรับจากครอบครัว ในขณะที่ปจจัยที่สนับสนุนความไมตองการ
บุตรไดแก การไมยอมรับจากครอบครัว จากงานวิจัยของอัจฉราสามารถกลาวไดวา ความสัมพันธ
ในครอบครั ว มีผ ลต อการตั ดสิ น ใจที่จ ะมี บุตรของมารดานอกสมรส โดยหากมารดานอกสมรสมี
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ครอบครั ว ก็ จ ะมี แ นวโน ม ในการตั้ ง ครรภ ต อ มากกว า มารดานอกสมรสที่ มี
ความสัมพันธที่ไมดีกับครอบครัว จากที่กลาวมาจะเห็นวาครอบครัวมีบทบาทตอการตัดสินใจของ
มารดานอกสมรส เนื่ อ งจากครอบครั ว มี ส ว นในการให กํ า ลั ง ใจมารดานอกสมรสและให ค วาม
ชวยเหลือในดานตางๆ เชน ชวยเหลือทางการเงิน ที่พักอาศัย สงผลใหมารดานอกสมรสมีความรูสึก
สบายใจและมีความพรอมที่จะตั้งครรภมากขึ้น
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาสัมพันธที่ดีในครอบครัวของมารดานอกสมรสอาจเปนหนึ่งในหลาย
ปจจัยที่สงผลใหมารดานอกสมรสตัดสินใจตั้งครรภตอจนคลอดบุตร

55

สมมติฐานขอที่ 4
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ํามีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
หมายความวา ยิ่งมารดานอกสมรสมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําเทาไร ยิ่งมีแนวโนมที่จะตัดสินใจ
ดํารงครรภมากขึ้น
Kinsey(1953) กลาวถึงป ญหาดานเศรษฐกิ จของมารดานอกสมรสว าเมื่ อครอบครัวไมใ ห
ความชวยเหลือทางการเงินหรือมารดานอกสมรสไมมีเงินเพื่อที่จะไปทําแทงเธออาจตองตัดสินใจดํารง
ครรภตอไป
ฐานะทางเศรษฐกิจจึงคาดวาจะมีผลตอการตัดสินใจมีบุตรของมารดานอกสมรส
เนื่ องจาก มารดานอกสมรสส ว นหนึ่ งไม มีค วามรู ในเรื่ อ งการคุ มกํ า เนิ ด และเมื่ อ ทราบว า ตนเอง
ตั้งครรภก็ไมรูจะตองทําอยางไรตอไป บางคนทราบวาตั้งครรภก็เมื่ออายุครรภมากแลว หากทําแทงก็
อาจมีอันตรายตอตนเองได หรือเมื่อทราบวาตั้งครรภก็ไมมีเงินไปทําแทง อีกทั้งยิ่งอายุครรภมากคา
ทําแทงก็ยิ่งแพง สงผลใหมารดานอกสมรสที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําไมมีทางเลือกในการตัดสินใจ
มากนัก ถึงแมวาพวกเธออยากที่จะทําแทงแตก็ไมสามารถทําไดเนื่องจากขอจํากัดทางเศรษฐกิจ
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาฐานะทางเศรษฐกิจอาจเปนหนึ่งในหลายปจจัยที่สงผลใหมารดานอก
สมรสตัดสินใจตั้งครรภตอจนคลอดบุตร
สมมติฐานขอที่ 5
การไดรับบริการทางสังคมสงเคราะหมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
หมายความวา ยิ่งมารดานอกสมรสไดรับบริการสังคมสงเคราะหมากเทาไร ยิ่งมีแนวโนมที่จะ
ตัดสินใจดํารงครรภมากขึ้น
จากงานวิจัยของมาลี จิรวัฒนานนท (2545) พบวา การจัดหาบริการโดยหนวยงานสวัสดิการ
สังคมทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีบทบาทที่สําคัญในการประคับประคองใหครอบครัวแมคนเดียว
สามารถดํารงอยูได จากงานวิจัยในขางตนอาจกลาวไดวาการไดรับบริการทางสังคมสงเคราะหมี
บทบาทสําคัญตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส เนื่องจาก บริการทางสังคมสงเคราะห
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นั้นไดใหชวยเหลือทั้งทางดานเศรษฐกิจและยังมีเจาหนาที่สังคมสงเคราะหชวยในการใหคําปรึกษา
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมารดานอกสมรส อีกทั้งใหคําแนะนําในการใชชีวิต,การเลี้ยงดูบุตร
และการประกอบอาชีพในอนาคต สงผลใหมารดานอกสมรสลดภาวะการเกิดความเครียดและความ
กดดันทั้งจากตนเองและคนรอบขางในเรื่องการตั้งครรภลง ซึ่งอาจทําใหมารดานอกสมรสมีความ
สบายใจและมีความพรอมในการตั้งครรภมากขึ้น
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการไดรับบริการทางสังคมสงเคราะหอาจเปนหนึ่งในหลายปจจัยที่
สงผลใหมารดานอกสมรสตัดสินใจตั้งครรภตอจนคลอดบุตร
สมมติฐานขอที่ 6
การสรางวัฒนธรรมยอยของมารดานอกสมรสสงผลกระทบตอวิธีคิดของมารดานอกสมรส โดยมารดา
นอกสมรสจะมองตัวเองในแงดีและมีทัศนคติในการดําเนินชีวิตเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
หมายความวา การสรางวัฒนธรรมยอยของมารดานอกสมรสนั้นชวยใหมารดานอกสมรสมี
ทัศนคติในการดําเนินชีวิตเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
จากหนังสือชื่อ Stigma ของ Goffman ไดกลาววาคนในสังคมตองปฏิบัติตามบรรทัดฐานและ
ความคาดหวังของสังคมนั้น เพื่อที่จะไดรับการยอมรับจากสังคมและสามารถอยูในสังคมไดอยาง
ปกติสุข แตบางครั้งบุคคลก็ไมอาจปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมไดเนื่องจากขอจํากัดตางๆ เชน
บรรทัดฐานในเรื่องครอบครัว ที่ถูกปลูกฝงวา บิดา มารดา ตองผานการจดทะเบียนสมรสกอนจึงอยู
รวมกันและมีบุตรได สําหรับมารดานอกสมรสนั้นไมไดปฏิบัติตามบรรทัดฐานดังกลาวนี้ จึงทําใหพวก
เธอเกิดความรูสึกลมเหลวและเกิดเปนปมดอยในใจ Hall และ Jefferson
กลาวถึงการสราง
วัฒนธรรมยอยของกลุมวาเปนการสรางความหมายและเอกลักษณเฉพาะกลุม การสรางวัฒนธรรม
ยอยในกลุมมารดานอกสมรสจึงถือวาเปนการสรางเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งจะชวยใหมารดานอกสมรส
รับรูถึงสภาพปญหาของกันและกัน ซึ่งปฏิสัมพันธที่มารดานอกสมรสมีตอกันจะสงผลใหมารดานอก
สมรสเกิดความรูสึกวาตนเปนที่ยอมรับมากขึ้น มีคุณคามากขึ้น มารดานอกสมรสจึงมองตนเองใน
แงดีและมีทัศนคติในการดําเนินชีวิตเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
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นิยามศัพท
นิยามตัวแปรอิสระ
ความผูกพันระหวางมารดาและบุตร หมายถึง ความรูสึกรักและผูกพันระหวางมารดา
นอกสมรสกับลูกในครรภจนไมอยากที่จะทําแทง
ความมีศีลธรรม
หมายถึง ความเชื่อในหลักศาสนาทีว่ า ดวยเรื่อง
กรรม โดยเชื่อวาการทําแทงเปนบาปตามหลักทางพุทธศาสนา
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
หมายถึง
ครอบครัวของมารดานอกสมรสรับรู
ยอมรับ และใหความชวยเหลือมารดานอกสมรสเมื่อรูวามารดานอกสมรสตั้งครรภ
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา
เปนคาใชจายในการทําแทงได

หมายถึง

มารดานอกสมรสไมมีเงินเพียงพอที่จะ

การไดรับ บริการสังคมสงเคราะห
หมายถึง ความชวยเหลื อทั้งของภาครัฐและ
เอกชนในการใหบริการปรึกษา หาที่พักชั่วคราว และใหความชวยเหลือในดานอื่นๆ แกมารดานอก
สมรส
นิยามตัวแปรตาม
การตัดสินใจดํารงครรภ
หมายถึง ภาวะของสตรีที่ตั้งใจที่จะตั้งครรภ
ตอไป ซึ่งอาจยอมรับหรือไมยอมรับในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด
การปรับตัว
หมายถึง ความสามารถในการรับมือกับสภาพ
ปญหาที่เผชิญอยูระหวางการตั้งครรภหรือหลังการคลอดบุตรโดยจะมองตัวเองในแงดีและมีทัศนคติใน
การดําเนินชีวิตเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
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นิยามทั่วไป
มารดานอกสมรส
หมายถึง
สตรีที่มิไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือ
อยูในสภาพหยารางและถูกฝายชายทอดทิ้ง โดยจะเปนสตรีที่มีอายุครรภตั้งแต 20 สัปดาห ขึ้นไปหรือ
สตรีที่คลอดบุตรแลวและใชบริการที่พักชั่วคราวระหวางคลอดและหลังคลอดที่บานพักฉุกเฉิน ดอน
เมือง (สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี) และบานพักเด็กและครอบครัว ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ภาพตายตัว
หมายถึง
ความเชื่อของคนในสังคมที่มองวาสิ่งใดที่ผิดไป
จากบรรทัดฐานทางสังคม (norm) เปนสิ่งที่ผิด การเปนมารดาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
เปนสิ่งที่ไมถูกตองตามบรรทัดฐานทางสังคม สงผลใหมารดานอกสมรสถูกมองวาเปนผูหญิงไมดี
การสรางวัฒนธรรมยอย หมายถึง
การสร า งแบบแผนค า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทาง
สังคมในกลุมของมารดานอกสมรสดวยกัน เพื่อใหมารดานอกสมรสเกิดความรูสึกวาตนเปนที่ยอมรับ
และมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตเชิงบวกเพิ่มขึ้น
การยอมรับสมมติฐาน

หมายถึง

การที่ผลทดสอบสมมติฐานมีคา รอยละตั้งแต51

การปฏิเสธสมมติฐาน

หมายถึง

การที่ผลทดสอบสมมติฐานมีคา รอยละตั้งแต50

ขึ้นไป

ลงไป

59

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบของการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจดํารงครรภและการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขต
กรุงเทพมหานคร”” ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อให
ไดขอมูลที่ถูกตอง เหมาะสมและสมบูรณที่สุด ดังนั้นในแตละขั้นตอนของการวิจัยจึงใชระเบียบ
วิธี ก ารวิ จั ย ที่ แ ตกต า งกั น ซึ่ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิจั ย ทํ า การเก็ บข อมู ล ทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ ในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณผูวิจัยใชวิธีวิจัยโดยอาศัยแบบสอบถาม (Interview
Questionnaire) และการใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในสวนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยใชวิธีวิจัยดังตอไปนี้ การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant
Observation) การ
สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) และการศึกษาประวัติชีวิต (Life History) มารดานอก
สมรส
1. การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation)
2. แบบสอบถาม (Interview Questionnaire)
3. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)
4. การศึกษาประวัติชีวิต (Life History)
5. การใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ในการวิจัยครัง้ นี้ประชากร คือ มารดานอกสมรสที่ตั้งครรภตั้งแต 5 เดือนขึ้นไปและมารดา
นอกสมรสที่คลอดบุตรแลวและพักอยูท ี่บา นพักฉุกเฉิน ดอนเมือง (สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี)
และบานพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพฯ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ มารดานอกสมรสที่ตั้งครรภตั้งแต 5 เดือนขึ้นไปและ
มารดานอกสมรสที่ ค ลอดบุ ต รแล ว และพั ก อยู ที่ บ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น ดอนเมื อ ง (สมาคมส ง เสริ ม
สถานภาพสตรี) และบานพักเด็กและครอบครัว ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยกําหนดระยะเวลาในการ
วิจัยรวมทั้งสิ้น 2 ป คือ เฉพาะในชวงเวลาระหวางเดือนเมษายน 2546 ถึง เมษายน 2548
เนื่องจากขอจํากัดในดานเวลาและคาใชจาย
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เกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง
1.เปนมารดานอกสมรสที่มปี ญหาระหวางการตั้งครรภและตองตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภ
ตอหรือยุติการตั้งครรภ
2. มารดานอกสมรสที่เลือกที่จะตั้งครรภตอ
3. มารดานอกสมรสที่คลอดบุตรแลว เนื่องจากปองกันการแทงบุตรทั้งจากการแทงโดย
ตั้งใจและไมตั้งใจ แตเนื่องจากกลุม ประชากรมีคอนขางนอย ผูวิจยั จึงเก็บขอมูลจากมารดานอก
สมรสที่ตั้งครรภตั้งแต 5 เดือนขึ้นไปดวย เนื่องจากโอกาสที่จะทําแทงมีนอยมาก และตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (บางรัฐ) กําหนดวาผูทตี่ ั้งครรภสามารถทําแทงไดแตตองตั้งครรภไม
เกิน 5 เดือน เพื่อความปลอดภัยในตัวมารดา อีกทั้งองคการอนามัยโลกกําหนดวากอน 20
สัปดาหของการปฏิสนธิ (ประมาณ 5 เดือน) จะเรียกวาการทําแทง แตหลังจาก 5 เดือน จะเรียกวา
การคลอดกอนกําหนด ผูวจิ ัยจึงเลือกกลุม ตัวอยางทัง้ 2 กลุม เพื่อที่จะไดกลุม ตัวอยางตรงกับ
วัตถุประสงคการวิจัยและมีปริมาณกลุมตัวอยางมากเพียงพอ
4. เปนมารดานอกสมรสที่ตั้งครรภตั้งแต 5 เดือนขึ้นไปหรือมารดานอกสมรสที่คลอดบุตร
แลวและพักอยูที่บานพักฉุกเฉิน ดอนเมือง (สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี) และบานพักเด็กและ
ครอบครัว กรุงเทพฯ
กลุมตัวอยางตองผานเกณฑทกี่ ลาวมาแลวในขางตน ซึ่งเมื่อจัดประเภทของกลุม ตัวอยาง
จะไดกลุมตัวอยาง 2 กลุมยอย คือ
1. มารดานอกสมรสที่กําลังตั้งครรภตั้งแต 5 เดือนขึ้นไป
2. มารดานอกสมรสที่คลอดบุตรแลว
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ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหมารดานอกสมรสตัดสินใจที่จะมีบุตรและการ
รับมือกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ซึ่งมีคานิยมทางเพศแฝงอยูของมารดานอกสมรส
โดยกลุม
ประชากร คือ มารดานอกสมรสที่ตั้งครรภตั้งแต 5 เดือนขึ้นไปและมารดานอกสมรสที่คลอดบุตร
แลวและใชบริการที่พักชั่วคราวระหวางคลอดและหลังคลอดในบานพักฉุกเฉิน ดอนเมือง (สมาคม
สงเสริมสถานภาพสตรี) และบานพักเด็กและครอบครัว ราชเทวี กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
จะอยูในชนชั้นระดับลางถึงปานกลาง (lower-to-middle class citizen) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช
การเก็ บ ข อ มู ล โดยอาศั ย แบบสอบถามซึ่ ง ผู วิ จั ย จะเป น ผู เ ขี ย นคํ า ตอบเอง (Interview
Questionnaire) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลาวคือ จะให
มารดานอกสมรสที่ตั้งครรภตั้งแต 5 เดือนขึ้นไปและมารดานอกสมรสที่คลอดบุตรแลวและใช
บริการที่พักชั่วคราวระหวางคลอดและหลังคลอดที่บานพักฉุกเฉิน ดอนเมือง (สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรี) และบานพักเด็กและครอบครัว ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามทุก
คน (ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางที่เต็มใจใหขอมูลเทานั้น) โดยใชเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน
กลาวคือ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 อีกทั้งในการเก็บขอมูลครั้งนี้ยังใช
เทคนิคการสัมภาษณเจาะลึก (In – depth Interview) มารดานอกสมรส 10 คน และการศึกษา
ประวัติชวี ิต (Life History) ประกอบดวย

63

เทคนิควิธวี ิจยั และขัน้ ตอนการทําวิจัย
1. การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation)
การวิจัยครั้งนี้ใชการสังเกตอยางมีสวนรวมเปนเครื่องมือแรกที่ใชในการวิจัยและถือไดวา
เปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุด เนื่องจากผูวิจัยตองการสนิทสนมกับมารดานอกสมรสเพื่อที่ผูวิจัยจะ
ไมใชคนแปลกหนาอีกตอไป แตกลายเปนเพื่อนที่ไวใจได อีกทั้งผูวิจัยยังสามารถสังเกตสภาพชีวิต
จริงและการแสดงออกของมารดานอกสมรสไดอีกดวย ทั้งนี้จุดประสงคในการสังเกตอยางมีสวน
รวมในการวิจัยครั้งนี้นอกจากการสังเกตสภาพชีวิตจริง
ทาทางและการแสดงออกของมารดา
นอกสมรสแลวยังเปนการคัดเลือกกลุมตัวอยางเพื่อที่จะมาสัมภาษณเจาะลึกตอไป โดยจะแบง
ระยะเวลาการใชเทคนิคการสังเกตอยางมีสวนรวมออกเปน 2 ชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลดังนี้
ระยะที่ 1 ในขั้ น ตอนการทํ า แบบสอบถาม ผู วิ จั ย จะเป น ผู เ ขี ย นคํ า ตอบใน
แบบสอบถามดวยตนเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงตองทําตัวสนิทสนมเพื่อที่มารดานอกสมรสจะไดไววางใจ
และตอบคําถามตามความเปนจริงและจริงใจที่สุด นอกจากนี้ผูวิจัยจะทําการสังเกตมารดานอก
สมรสวามารดานอกสมรสทานใดใหความสนใจในหัวขอการวิจัยครั้งนี้เปนอยางมาก ผูวิจัยจะ
เชิญมารดานอกสมรสคนที่สนใจ มีประวัติชีวิตที่นาสนใจและเต็มใจใหขอมูลมาเขารวมในการ
สั ม ภาษณ เ จาะลึ ก ต อ ไป อี ก ทั้ ง การสั ง เกตอย า งมี ส ว นร ว มในขั้ น ตอนนี้ จ ะเป น การสร า ง
ความคุนเคย ความสนิทสนม เพื่อเปลี่ยนสถานภาพของผูวิจัยจากคนแปลกหนาเปนเพื่อนที่ไวใจ
ไดและยังไดเรียนรูบุคลิกและลักษณะนิสัยของมารดานอกสมรสแตละคน∗

∗

การสรางความคุนเคย สนิทสนมระหวางผูวิจัยกับมารดานอกสมรสนั้นผูวิจัยใชวิธีการไปเยี่ยมมารดานอก
สมรสสัปดาหละ 2 ครั้ง รวมระยะเวลา5 เดือน ในการไปเยี่ยมในแตละครั้งผูวิจัยจะมีของฝาก เชน ขนม นม
ผลไม ไปเยี่ยมมารดานอกสมรส นอกจากนี้ยังรวมรับประทานอาหารกลางวัน ชวยเลี้ยงลูก เปลี่ยนผาออม
ชวยมารดานอกสมรสอาบน้ําใหลูก ไปเยี่ยมมารดานอกสมรสที่โรงพยาบาลหลังคลอดบุตรและรวมพูดคุยอยาง
เปนกันเอง จากการสรางความคุนเคยของผูวิจัยสงผลใหผูวิจัยสนิทสนมกับมารดานอกสมรส ความสัมพันธ
ระหวางผูวิจัยกับมารดานอกสมรสนั้นจึงดีขึ้นเรื่อยๆ จากที่เคยถามมาตอบไปเปลี่ยนเปนมารดานอกสมรสพูดคุย
เลาเรื่องราวที่ตนเองประสบในชีวิตใหผูวิจัยฟงอยางเปนกันเอง สําหรับบานพักฉุกเฉิน ดอนเมือง มารดานอก
สมรสพักอยูคอนขางมาก การทําตัวสนิทสนมจึงทําไดยากกวาที่บานพักเด็กและครอบครัว ผูวิจัยจึงใชวิธีการขอ
ไปพักกับเจาหนาที่สังคมสงเคราะห โดยที่พักนั้นอยูในบริเวณเดียวกันกับที่มารดานอกสมรสพักอยู ผูวิจัยจึงมี
โอกาสไปใชชีวิตรวมกับมารดานอกสมรส รวมทานอาหาร พูดคุย สรางความสนิทสนมกับมารดานอกสมรส
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ระยะที่ 2 จะใชในขั้นตอนการสัมภาษณเจาะลึกและการศึกษาประวัติชีวิต
มารดานอกสมรส โดยผูวิจัยจะสังเกตการแสดงออกตางๆ ของมารดานอกสมรสในขณะเลาถึง
ประสบการณชีวิตของตน เพื่อรับรูถึงโลกทัศนของมารดานอกสมรส
กลาวโดยสรุปการสังเกตอยางมีสวนรวมจะชวยใหผูวิจัยเขาใจถึงความรูสึก ทัศนคติ วิธคี ดิ
ของมารดานอกสมรสแตละคน เพราะถึงแมวาคําตอบของมารดานอกสมรสแตละคนจะมีคําตอบ
เหมือนกันแตมีน้ําเสียง ทาทางและการแสดงออกแตกตางกัน ยอยหมายถึงการใหความหมายใน
สิ่งนั้นๆ แตกตางกัน การสังเกตอยางมีสวนรวมจึงทําใหเขาใจในมุมมองของมารดานอกสมรสได
อยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ (Interview Questionnaire)
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเชิงสัมภาษณเปนหนึ่งในเครื่องมือการเก็บขอมูลภายหลัง
จากใชการสังเกตอยางมีสวนรวมในระยะเเรก เนื่องจากตองการศึกษาถึงภาพรวมของประชากร
และคําถามสวนหนึ่งในแบบสอบถามเชิงสัมภาษณจะใชเปนเกณฑในการสัมภาษณเจาะลึกตอไป
แบบสอบถามเชิงสัมภาษณแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่1 คือ แบบสอบถามลักษณะประชากร (Demographic Questionnaire)
ประกอบดวยขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ
ภูมิลําเนา รายได เปนตน
สวนที่2 ประกอบดวยคําถามเกีย่ วกับประวัติการตั้งครรภ ไดแก อายุครรภเมื่อ
ทราบวาตั้งครรภ อายุครรภในปจจุบัน สาเหตุการตัง้ ครรภ ความรูสึกตอการตั้งครรภ
การทําแทง เปนตน
สวนที่3 คําถามเกีย่ วกับการมีบุตรและการปรับตัวของมารดานอกสมรส โดยจะ
เปนคําถามเปดใหผูตอบไดอธิบายสัน้ ๆ คําถามในสวนนี้จะใชเปนเกณฑในการคัดเลือก
กลุมตัวอยางเพื่อการสัมภาษณเจาะลึกตอไป
การตอบแบบสอบถามผู วิ จั ย จะเป น ผู เ ขี ย นคํ า ตอบเอง โดยข อ คํ า ถามจาก
แบบสอบถามนั้นไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ (เจาหนาที่กรมพัฒนาสังคมและ
สวั ส ดิ ก ารและเจ า หน า ที่ ส มาคมส ง เสริ ม สถานภาพสตรี ) เนื่ อ งจากคํ า ถามนั้ น จะได
มาตรฐานและหลีกเลี่ยงคําถามที่อาจกระทบกระเทือนตอจิตใจของผูตอบ
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ มารดานอกสมรสที่ตั้งครรภตั้งแต 5 เดือนขึ้นไปและ
มารดานอกสมรสที่ ค ลอดบุ ต รแล ว และพั ก อยู ที่ บ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น ดอนเมื อ ง (สมาคมส ง เสริ ม
สถานภาพสตรี) และบานพักเด็กและครอบครัว ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยกําหนดระยะเวลาในการ
วิจัยรวมทั้งสิ้น 3 เดือน คือ เฉพาะในชวงเวลาระหวางเดือนมกราคม 2547 ถึง มีนาคม 2547
เนื่องจากขอจํากัดในดานเวลาและคาใชจาย
การเลือกตัวอยาง
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบความไมนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดย
ทําการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากมารดานอกสมรสทุกคน
โดยกําหนดระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3 เดือน คือ เฉพาะในชวงเวลาระหวาง เดือนมกราคม 2547 ถึง
มีนาคม 2547
กล า วโดยสรุ ป ขั้ น ตอนการเก็ บ แบบสอบถามเชิ ง สั ม ภาษณ นั้ น เป น ขั้ น ตอนที่
ตอเนื่องมาจากขั้นตอนการสังเกตอยางมีสวนรวม กลาวคือ มารดานอกสมรสตองมีความไววางใจ
ผูวิจัยกอน จากนั้นผูวิจัยจึงเริ่มสัมภาษณเก็บขอมูล การใชแบบสอบถามเชิงสัมภาษณจะทําให
มองภาพรวมประชากรไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น
3. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)
การวิจัยครั้งนี้ใชการสัมภาษณเจาะลึกเปนหนึ่งในเครื่องมือในการเก็บขอมูลเนื่องจาก
ผูวิจัยตองการคนหาประเด็นที่เปนคําตอบของงานวิจัยอยางละเอียดและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ขั้นตอน
นี้เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการตอบแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะเชิญผูที่ใหขอมูลที่
นาสนใจจากการตอบแบบสอบถามเชิงสัมภาษณในประเด็นที่ผูวิจัยตองการทราบรายละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น จํานวน 10 คน ทั้งนี้ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 2 เดือน เนื่องจากขอจํากัด
ทางดานเวลาและคาใชจาย โดยใชเวลาเฉลี่ยคนละ30 นาที สัมภาษณคนละ 2 ครั้ง ในสวนแนว
คําถามในการสัมภาษณนั้นไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ (เจาหนาที่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการและเจาหนาที่สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี) เพื่อใหคําถามกระทบกระเทือนใจ
กลุมตัวอยางนอยที่สุด แนวคําถามประกอบดวย 2 สวน ดังตอไปนี้
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แนวคําถามสวนที่1 เรื่องการมี บุตรของมารดานอกสมรส แบ งออกเปน 6
ประเด็นยอยคือ ความผูกพันระหวางมารดาและบุตร , ความมีศีลธรรม ,ความสัมพันธใน
ครอบครัว , การไดรับบริการสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ
แนวคําถามสวนที่ 2 เรื่องการปรับตัวของมารดานอกสมรส โดยจะถามตั้งแต
การสิ้นสุดชีวิตคู ปญหาตางๆ ของการเปนมารดานอกสมรสและการประคับประคอง
ตนเอง
กลาวโดยสรุป ขั้นตอนการสัมภาษณเจาะลึกนั้นเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องมาจากขัน้ ตอนการ
ตอบแบบสอบถามเชิ งสัม ภาษณ การสั มภาษณเจาะลึกจะชวยให ผูวิจัยทราบรายละเอี ยดใน
ประเด็นที่สนใจ กลาวคือ ประเด็นการมีบุตรและการปรับตัวของมารดานอกสมรสอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4. การศึกษาประวัตชิ ีวิต (Life History)
การวิจัยครั้งนี้ใชการศึกษาประวัติชีวิตเปนหนึ่งในเครื่องมือในการเก็บขอมูล เนื่องจาก
การศึ ก ษาประวั ติ ชี วิ ตเป น การสรา งความเข า ใจในชี วิต ของมารดานอกสมรสตั้ ง แต เ กิด จนถึ ง
ปจจุบัน รวมถึงเรื่องราวสําคัญตางๆ ในชีวิตของมารดานอกสมรส ซึ่งจะทําใหเขาใจพัฒนาการ
ของบุ ค ลิ ก ภาพ อารมณ และลั ก ษณะท า ทางของมารดานอกสมรส ตลอดจนเข า ใจค า นิ ย ม
ความเชื่อและทัศนคติของมารดานอกสมรสตอสิ่งตางๆในมุมมองของมารดานอกสมรส การศึกษา
ประวั ติ ชี วิ ต จะช ว ยให ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ภ าพของมารดานอกสมรสที่ ส มบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ขั้ น ตอน
การศึกษาประวัติชีวิตนี้เปนขั้นตอนที่ศึกษาควบคูกับขั้นตอนการสัมภาษณเจาะลึก โดยผูวิจัย
จะเชิญผูที่ใหขอมูลที่นาสนใจจากการสัมภาษณเจาะลึกมาทําการศึกษาประวัติชีวิต ในขั้นตอน
การศึกษาประวัติชีวิตจะใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 6 เดือน เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลา
และคาใชจาย โดยจะใชเวลาในการสัมภาษณเฉลี่ยคนละ30-45 นาที สัมภาษณคนละ 3-4 ครั้ง
ในสวนแนวคําถามนั้นประกอบดวยคําถาม 3 สวน ดังตอไปนี้
แนวคําถามสวนที่ 1 สถานการณในปจจุบัน กลาวคือ ศึกษาถึงสาเหตุของการตั้งครรภ
การตัดสินใจตัง้ ครรภตอ สภาพจิตใจ และลักษณะการดําเนินชีวิต เปนตน
แนวคํ า ถามส ว นที่ 2 ประวั ติ ชี วิ ต ประกอบด ว ย ภู มิ ห ลั ง ครอบครั ว (family
background) , ชีวิตในวัยเด็ก วัยรุนและวัยผูใหญ,ประวัติการมีเพศสัมพันธ,การถูกทํารายและ
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การเกิดเหตุการณที่รุนแรง ( abuse and trauma history) ความเชื่อ คานิยม งานอดิเรกและโรค
ประจําตัว เปนตน
แนวคําถามสวนที่ 3 ศึกษาถึงลักษณะทาทาง พฤติกรรมและทัศนคติของมารดา
นอกสมรสตอสิ่งตางๆ เปนตน
กลาวโดยสรุป ขั้นตอนการศึกษาประวัติชีวิตเปนขั้นตอนที่ศึกษาควบคูกับขั้นตอนการ
สัมภาษณเจาะลึก การศึกษาประวัติชีวิตจะชวยใหผูวิจัยเขาใจชีวิตของมารดานอกสมรสอยาง
สมบูรณยิ่งขึ้น
5. การใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
การวิจัยครั้งนี้ใชการเก็บขอมูลทุติยภูมิเนื่องจากตองการทราบถึงสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
มารดานอกสมรส เชน สถิติรายงานประจําป 2545,2546 ของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี สถิติ
การรับบริการที่พักชั่วคราวของบานพักเด็กและครอบครัว เปนตน อีกทั้งขอมูลเกี่ยวกับบานพัก
ฉุกเฉินรวมทั้งการใหบริการของบานพักฉุกเฉินแกมารดานอกสมรส งานวิจัยตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ เชน งานวิจัยของเครือขายผูหญิงนานาชาติ (Women’s International Network) เรื่อง
มารดาที่เลี้ยงลูกตามลําพังในประเทศญี่ปุน เปนตน และบทความที่เกี่ยวกับมารดานอกสมรส เชน
บทความเกี่ยวกับความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กในประเทศไทย ของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
เปนตน ขอมูลทุติยภูมิจะนําไปใชเปนพื้นฐานในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับมารดานอกสมรส
และผูวิจัยยังนําขอมูลทุติยภูมิไปประกอบกับการเก็บขอมูลวิธีอื่น เพื่อขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
จะมีชัดเจนและครอบคลุมประเด็นการวิจัยยิ่งขึ้น
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดรับจากการสังเกตอยางมีสวนรวมจะไดขอมูลเชิงพรรณาตามการจดบันทึก
ภาคสนามของผูวิจัยในการรวมกิจกรรมตางๆ กับมารดานอกสมรส เปนการรายงานสภาพชีวิต
และสะทอนถึงโลกทัศนของมารดานอกสมรสไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอมูลจากแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ ในคําถามสวนที่ 1 และ 2 จะทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยอาศัยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for The Social Science) โดยใชสถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) อันไดแก สถิติในรูปจํานวนรอยละ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลที่ไดรับในคําถามสวนที่ 3 จะนําไปสรุปผล
วางแผนในการเลือก
กลุมตัวอยางและคิดแนวคําถามในการสัมภาษณเจาะลึกตอไป
ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเจาะลึกและการศึกษาประวัติชีวิตจะนําไปประมวลผล
และทําการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งการ
วิเ คราะหแบ งเป น สองแนวทาง คือ แนวทางแรกเป นการวิ เคราะห ตามความหมายทางภาษา
(manifest) โดยตรง และแนวทางที่สองคือการวิเคราะหความหมายทางความรูสึกหรือนัยที่แฝงอยู
(latent) ในคําพูดเหลานั้น
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กิจกรรมและขั้นตอนในการทําวิจัย
กิจกรรม
1
เดือนที่
1. ประสานงานกับบานพักเด็ก และครอบครัว
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี และคนควา
√
หาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นการ
วิจัย
2. การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant
Observation)
3. การใช แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ
(Interview Questionnaire)
4. การสนทนากลุม (Focus Group)

2

3

4

5

6

7

8

9

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

6.การศึกษาประวัติชีวิต (Life History)

√

7. การเก็บขอมูลโดยใชขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data Research)

√

9. การเขียนรายงานการวิจัย

11

√

√

12

√

5. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth
Interview)

8. การประมวลผล วิเคราะหและแปล
ความหมายขอมูล

10

√

√
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บทที่ 4
ผลการศึกษา : การตัดสินใจดํารงครรภและการปรับตัวของมารดานอกสมรส
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่1 การวิเคราะหจากแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมของกลุมตัวอยาง ซึ่ง
แบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวนยอยตามการจําแนกของขอมูล
สวนที่1.1 ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล
สวนที่1.2 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับประวัติการตั้งครรภ
สวนที่1.3 ประกอบดวยขอมูลปลายเปดเรื่อง “การตัดสินใจดํารงครรภและการปรับตัว
ของมารดานอกสมรส”
สวนที่2 การวิเคราะหเชิงมานุษยวิทยาจากการสังเกตอยางมีสวนรวม การศึกษาประวัติ
ชีวิตและการสัมภาษณ เจาะลึกเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกของกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหผูวิจัยจะใชทั้งขอมูลทั่วไปจากแบบสอบถามและขอมูลเชิงมานุษยวิทยาจาก
การสังเกตอยางมีสวนรวม การศึกษาประวัติชีวิตและการสัมภาษณเจาะลึกควบคูกัน เพื่อที่จะได
เขาใจทั้งภาพรวมและภาพในเชิงลึกของมารดานอกสมรสอยางสมบูรณ

71

การวิเคราะหขอมูลในสวนของแบบสอบถาม
สวนที1่ ขอมูลสวนบุคคล
ตารางที1่ ตารางแสดงอายุของมารดานอกสมรส
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
11-20
39
32.2
21-49
80
66.1
50 ปขึ้นไป
2
1.7
รวม
121
100.0
อายุโดยเฉลี่ยของมารดานอกสมรสคือ 26 ป โดยมารดานอกสมรสมีอายุอยูในชวง21-49
ปมากที่สุดคือ 80 คน คิดเปนรอยละ 66.1 รองลงมาคือชวง11-20 ป มีทั้งหมด 39 คน คิดเปนรอย
ละ 32.2 และ50 ปขึ้นไปมี 2คน คิดเปนรอยละ 1.7 โดยอายุนอยที่สุดของมารดานอกสมรสคือ
อายุ 11 ป (ถูกญาติตนเองขมขืน)
ตารางที2่ ตารางแสดงอายุของชายที่มีสมั พันธทางเพศกับมารดานอกสมรส
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
11-20
14
11.6
21-49
103
85.1
50 ปขึ้นไป
4
3.3
รวม
121
100.0
อายุโดยเฉลี่ยของชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสคือ 32 ป โดยชายที่มี
เพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสมีอายุอยูในชวง21-49ปมากที่สุดคือ 103 คน คิดเปนรอยละ 85.1
รองลงมาคือชวง11-20 ป มีทั้งหมด 14 คน คิดเปนรอยละ 11.6 และ50 ปขึ้นไปมี 4 คน คิดเปน
รอยละ 3.3 ตามลําดับ
(ผูวิจัยขอใชคําวา “ชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรส” เนื่องจากผูชายสวนหนึ่งไมอาจ
เรียกวาสามีได เชน ในกรณีถูกขมขืน ถูกหลอกมาคาประเวณี เปนตน)
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ตารางที่3 ตารางแสดงรอยละการนับถือศาสนาของมารดานอกสมรส
ศาสนา
จํานวน (คน) รอยละ
พุทธ
106
87.6
อิสลาม
7
5.8
คริสต
8
6.6
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคิดเปนรอยละ 87.6
คริสตคิดเปนรอยละ 6.6 และศาสนาอิสลามรอยละ 5.8 ตามลําดับ

รองลงมาคือศาสนา

ตารางที่4 ตารางแสดงรอยละการนับถือศาสนาของชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรส
ศาสนา
จํานวน (คน) รอยละ
พุทธ
105
86.2
อิสลาม
10
8.2
คริสต
6
5.0
รวม
121
100.0
ชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคิดเปนรอยละ 86.2
รองลงมาคือศาสนาอิสลามคิดเปนรอยละ 8.2 และศาสนาคริสตรอยละ 5.0 ตามลําดับ
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ตารางที่5 ตารางแสดงรอยละการจดทะเบียนสมรสของมารดานอกสมรส
จดทะเบียนสมรส
จํานวน (คน)
รอยละ
เคย
16
13.2
ไมเคย
105
86.8
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสที่จดทะเบียนสมรสแลวคิดเปนรอยละ 13.2 และมารดานอกสมรสที่ยัง
ไมเคยจดทะเบียนสมรสคิดเปนรอยละ 86.8 (เหตุผลในการจดทะเบียนสมรสและไมจดทะเบียน
สมรสดูตามแผนภูมิที่3และ4)

แผนภู มิ ที่ 1 แผนภู มิเ ปรี ย บเที ย บการจดทะเบี ย นสมรสในกรณี ที่ก ารตั้ ง ครรภ ป จจุ บั น เป น การ
ตั้งครรภครั้งแรก

มารดานอกสมรสที่การตั้งครรภครั้งนี้เปนการตั้งครรภครั้งแรกที่ไดจดทะเบียนสมรสมี
ทั้งหมด 9 คน คิดเปนรอยละ 10.6 และไมไดจดทะเบียนสมรส 76 คน คิดเปนรอยละ 89.4
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แผนภู มิ ที่ 2 แผนภู มิ เ ปรี ย บเที ย บการจดทะเบี ย นสมรสในกรณี ที่ ก ารตั้ ง ครรภ ปจ จุบั น มิใ ชก าร
ตั้งครรภครั้งแรก

มารดานอกสมรสที่การตั้งครรภครั้งนี้มิใชการตั้งครรภครั้งแรกที่ไดจดทะเบียนสมรสมี
ทั้งหมด 7 คน คิดเปนรอยละ 19.4 และไมไดจดทะเบียนสมรส 29 คน คิดเปนรอยละ 80.6
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แผนภูมิที่3 แผนภูมิแสดงเหตุผลของการจดทะเบียนสมรส

เหตุ ผ ลในการจดทะเบี ย นสมรสของมารดานอกสมรสส ว นใหญ คื อ ในช ว งเวลาที่ จ ด
ทะเบียนสมรสมีความรักใครกับสามีดี โดยคิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคืออยากทําใหถูกตอง
ตามกฎหมายรอยละ 30.6 อยากใหลูกมีพอรอยละ 22.2 ไมแสดงความเห็นรอยละ 11.1 และ
สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดรอยละ 2.8 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่4 แผนภูมิแสดงเหตุผลของการไมจดทะเบียนสมรส

เหตุผลในการไมจดทะเบียนสมรสของมารดานอกสมรสสวนใหญคือ ไมพรอมที่จะจด
ทะเบียนสมรสคิดเปนรอยละ23.8 รองลงมาคือ คิดวาไมสําคัญรอยละ 21.0 ไมมั่นใจในสามีรอย
ละ17.1 อื่นๆ เชน ถูกขมขืน โดนหลอก สามีไมยอม สามีมีภรรยาอยูแลว คิดเปนรอยละ14.3 กําลัง
ศึกษารอยละ 13.3 และไมแสดงความเห็นรอยละ 10.5 ตามลําดับ
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ตารางที่6 ตารางแสดงรอยละสถานภาพการสมรสของมารดานอกสมรสในกรณีที่มารดานอก
สมรสเคยจดทะเบียนสมรสกับสามี
สถานภาพการสมรส
จํานวน (คน)
รอยละ
หยาราง
8
50
แยกกันอยูแตยังไมไดหยาราง
6
37.5
อยูดวยกัน
2
12.5
รวม
16
100.0
มารดานอกสมรสที่จดทะเบียนสมรสกับสามีสวนใหญมีสถานภาพหยารางคิดเปนรอยละ
50.0 รองลงมาคือแยกกันอยูแตยังไมไดหยารางรอยละ 37.5 และอยูดวยกันรอยละ 12.5
ตามลําดับ
ตารางที่7 ตารางแสดงรอยละระดับการศึกษาของมารดานอกสมรส
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ
ไมเคยศึกษา
4
3.3
ประถมศึกษา
42
34.7
มัธยมศึกษา
52
43.0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9
7.4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
4
3.3
อุดมศึกษา
8
6.6
อื่นๆ
2
1.7
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ43.0 รองลงมา
คือประถมศึกษารอยละ34.7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ7.4 อุดมศึกษารอยละ 6.6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรอยละ3.3 ไมเคยศึกษารอยละ 3.3 และอื่นๆ เชน วุฒิบัตรวิชาชีพ
(ทําอาหาร,เสริมสวย) รอยละ1.7 ตามลําดับ
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ตารางที่8 ตารางแสดงรอยละระดับการศึกษาของชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรส
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ
ไมเคยศึกษา
4
3.3
ประถมศึกษา
29
24.0
มัธยมศึกษา
42
34.7
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8
6.6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
13
10.7
อุดมศึกษา
12
9.9
อื่นๆ
13
10.7
รวม
121
100.0
ชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปน
รอยละ34.7 รองลงมาคือประถมศึกษารอยละ24.0 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรอยละ10.7
อื่นๆ เชน วุฒิบัตรวิชาชีพ(การชาง)และการศึกษานอกโรงเรียนรอยละ 10.7 อุดมศึกษารอยละ 9.9
ประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 6.6 และไมเคยศึกษารอยละ 3.3 ตามลําดับ
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ตารางที่9 ตารางแสดงรอยละระดับการศึกษาของบิดา
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
ไมเคยศึกษา
7
ประถมศึกษา
72
มัธยมศึกษา
17
ปวช.
6
ปวส.
3
อุดมศึกษา
7
อื่นๆ
9
รวม
121

รอยละ
5.8
59.5
14.0
5.0
2.5
5.8
7.4
100.0

บิดาของมารดานอกสมรสสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ59.5
รองลงมาคือมัธยมศึกษารอยละ14.0 อื่นๆ เชน วุฒิบัตรวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียนรอยละ
7.4 อุดมศึกษารอยละ 5.8 ไมเคยศึกษารอยละ 5.8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 5.0 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรอยละ2.5 ตามลําดับ
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ตารางที่10 ตารางแสดงรอยละระดับการศึกษาของมารดา
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ
ไมเคยศึกษา
22
18.2
ประถมศึกษา
70
57.9
มัธยมศึกษา
8
6.6
ปวช.
3
2.5
ปวส.
4
3.3
อุดมศึกษา
4
3.3
อื่นๆ
10
8.3
รวม
121
100.0
มารดาของมารดานอกสมรสสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ
57.9 รองลงมาคือไมเคยศึกษารอยละ18.2 อื่นๆ เชน วุฒิบัตรวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน
รอยละ8.3 มัธยมศึกษารอยละ6.6 อุดมศึกษารอยละ 3.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรอยละ
3.3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 2.5 ตามลําดับ
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ตารางที่11 ตารางแสดงรอยละอาชีพของมารดานอกสมรส
อาชีพ
จํานวน (คน)
รอยละ
คาขาย
11
9.1
เกษตรกรรม
3
2.5
รับจาง
63
52.1
กําลังศึกษา
16
13.2
วางงาน
21
17.4
อื่นๆ
7
5.8
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญประกอบอาชีพรับจางคิดเปนรอยละ 52.1 รองลงมาคือ
วางงานรอยละ17.4 กําลังศึกษารอยละ13.2 คาขายรอยละ9.1 อื่นๆ เชนแมบาน หมอนวด ชาง
เสริมสวย รับเลี้ยงเด็ก นักรอง เปนตน รอยละ5.8 และเกษตรกรรมรอยละ2.5ตามลําดับ

ตารางที่12 ตารางแสดงรอยละภูมิลําเนาของมารดานอกสมรส
ภูมิลําเนา
จํานวน (คน)
รอยละ
ภาคเหนือ
20
16.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
47
38.8
ภาคกลาง
28
23.1
ภาคตะวันออก
9
7.4
ภาคตะวันตก
6
5.0
ภาคใต
11
9.1
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงใต (อีสาน)คิดเปนรอยละ
38.8 รองลงมาคือภาคกลางรอยละ23.1
ภาคเหนือรอยละ16.5 ภาคใตรอยละ 9.1
ภาคตะวันออกรอยละ7.4 และภาคตะวันตกรอยละ5.0 ตามลําดับ
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ตารางที่13 ตารางแสดงรอยละของเหตุผลที่มารดานอกสมรสยายเขามาอยูในกรุงเทพฯ
เหตุผลทีย่ ายเขามาในกรุงเทพฯ จํานวน (คน)
รอยละ
หางานทํา
68
56.2
มาเรียนหนังสือ
20
16.5
ยายตามครอบครัว
18
14.9
อื่นๆ
15
12.4
รวม
121
100.0
เหตุผลสวนใหญที่มารดานอกสมรสยายเขามาอยูในกรุงเทพฯคือมาหางานทําคิดเปน
รอยละ56.2 รองลงมาคือมาเรียนหนังสือรอยละ 16.5 ยายตามครอบครัวรอยละ14.9 และอื่นๆ
เชนปกปดการตั้งครรภ หลบหนีสามี (สามีทําราย) ตามแฟน มาพักที่บานพักฉุกเฉินรอยละ12.4
ตามลําดับ

ตารางที่14 ตารางแสดงรอยละของคนรูจักที่อยูในกรุงเทพฯ กอนมารดานอกสมรสยายเขามา
คนที่รูจัก
จํานวน (คน)
รอยละ
ไมรูจักใคร
25
20.7
ญาติ
43
35.5
เพื่อน
38
31.4
สามี
15
12.4
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญมีญาติอยูที่กรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ35.5 รองลงมาคือเพื่อน
รอยละ31.4 ไมรูจักใครเลยรอยละ20.7 และสามีรอยละ12.4 ตามลําดับ
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ตารางที่15 ตารางแสดงคาเฉลี่ยระยะเวลาที่มารดานอกสมรสยายเขามาอยูในกรุงเทพฯ
มารดานอกสมรส
ระยะเวลา (เดือน)
ระยะเวลาเฉลี่ย
35 (เกือบ 3 ป)
ระยะเวลาที่นอยที่สุด
1
ระยะเวลาที่มากที่สุด
360 (30 ป)
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่มารดานอกสมรสยายเขามาอยูในกรุงเทพฯคือ 35 เดือนหรือ
ประมาณ 3 ป ระยะเวลาที่นอยที่สุด 1 เดือนและระยะเวลาที่มากที่สุดคือ 360 เดือนหรือ 30 ป

ตารางที่16 ตารางแสดงรอยละของที่พักกอนตั้งครรภ
ที่พัก
จํานวน (คน)
รอยละ
บานตนเอง
25
20.7
เชาบาน
56
46.3
บานญาติ
19
15.7
อื่นๆ
21
17.4
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญเชาบานอยูคิดเปนรอยละ46.3 รองลงมาคือพักที่บานตนเอง
รอยละ20.7 อื่นๆ เชน หอพัก โรงงาน บานพักคนงาน รอยละ17.4 และบานญาติรอยละ15.7
ตามลําดับ
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ตารางที่17 ตารางแสดงรอยละของบุคคลที่มารดานอกสมรสพักดวยกอนตั้งครรภ
คนทีพ่ ักดวยกอนตั้งครรภ
จํานวน (คน)
รอยละ
บิดา มารดา
9
7.4
ญาติ
13
10.7
สามี
41
33.9
เพื่อน
35
28.9
อื่นๆ
23
19.0
รวม
121
100.0
กอนการตั้งครรภมารดานอกสมรสสวนใหญพักอยูกับสามีคิดเปนรอยละ33.9 รองลงมา
คือเพื่อนรอยละ28.9 อื่นๆ เชน นายจาง ลูก และอยูคนเดียว รอยละ19.0 ญาติรอยละ10.7 และ
บิดา มารดารอยละ7.4 ตามลําดับ

ตารางที่18 ตารางแสดงรอยละของเหตุผลที่มารดานอกสมรสตัดสินใจมาพักที่บานพักฉุกเฉิน
เหตุผล
จํานวน (คน)
รอยละ
ไมมีที่พึ่ง
51
42.1
สามีทอดทิ้ง,ทําราย
34
28.1
ครอบครัวไมยอมรับ
16
13.2
ไมอยากใหใครรู
12
9.9
มีคนแนะนํา
8
6.6
รวม
121
100.0
เหตุผลสวนใหญที่มารดานอกสมรสมาพักที่บานพักฉุกเฉินคือ ไมมีที่พึ่ง คิดเปนรอยละ
42.1 รองลงมาคือ สามีทอดทิ้ง ทําราย รอยละ28.1 ครอบครัวไมยอมรับ ครอบครัวบังคับใหทํา
แทงรอยละ13.2 ไมอยากใหใครรูรอยละ 9.9 และมีคนแนะนํารอยละ6.6 ตามลําดับ
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ตารางที่19 ตารางแสดงรอยละของบุคคลที่มารดานอกสมรสตัดสินใจพักดวยหลังออกจากบานพัก
ฉุกเฉิน
คนทีพ่ ักดวยหลังออกจากบานพักฉุกเฉิน จํานวน (คน)
รอยละ
บิดา มารดา
28
23.1
ญาติ
30
24.8
สามี
17
14.0
เพื่อน
18
14.9
อื่นๆ
28
23.1
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญตัดสินใจพักอยูกับญาติหลังออกจากบานพักฉุกเฉิน คิดเปน
รอยละ 24.8 รองลงมาคือบิดา มารดารอยละ23.1 อื่นๆ เชน อยูก ับลูก อยูคนเดียว ไมทราบวา
จะไปไหน รอยละ23.1 เพือ่ นรอยละ14.9 และสามีรอยละ14.0 ตามลําดับ

ตารางที่20 ตารางแสดงคาเฉลี่ยรายไดของมารดานอกสมรส (กอนตั้งครรภ)
มารดานอกสมรส
รายได (บาท)
รายไดเฉลี่ย
4,063
รายไดมากที่สุด
19,500
รายไดนอยที่สุด
0 (ไมมีรายได)
มารดานอกสมรสมีรายไดเฉลี่ย 4,063 บาท โดยมารดานอกสมรสที่มีรายไดมากที่สุดมี
รายได 19,500 บาท ในขณะที่มารดานอกสมรสบางคนไมมีรายไดเลย
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ตารางที่21 ตารางแสดงรอยละของบุคคลที่ใหความชวยเหลือมารดานอกสมรสในเรื่องการเงิน
คนที่ใหความชวยเหลือ จํานวน (คน)
รอยละ
ดานการเงิน
บิดา มารดา
35
28.9
ญาติ
33
27.3
สามี
10
8.3
เพื่อน
23
19.0
อื่นๆ
20
16.5
รวม
121
100.0
คนที่ใหความชวยเหลือดานการเงินแกมารดานอกสมรสสวนใหญคือ บิดา มารดา คิดเปน
รอยละ28.9 รองลงมาคือญาติรอยละ27.3 เพื่อนรอยละ19.0 อื่นๆ เชน นายจาง บานพักฉุกเฉิน
ไปกูเงิน ไมมีใครชวย รอยละ16.5 และสามีรอยละ8.3 ตามลําดับ

ตารางที่22 ตารางแสดงรอยละรายจายที่มารดานอกสมรสใชจายมากที่สุดกอนการตั้งครรภ
รายจาย
จํานวน (คน)
รอยละ
คาใชจายในบาน
57
47.1
คารักษาพยาบาล
14
11.6
ชําระหนี้สิน
20
16.5
สงเงินกลับบาน
19
15.7
อื่นๆ
11
9.1
รวม
121
100.0
รายจายสวนใหญกอนตั้งครรภของมารดานอกสมรสคือ คาใชจายในบานคิดเปนรอยละ
47.1 รองลงมาคือชําระหนี้สินรอยละ16.5 สงเงินกลับบานรอยละ15.7 คารักษาพยาบาลรอยละ
11.6 และอื่นๆ เชน คาเลาเรียน รอยละ9.1 ตามลําดับ
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ตารางที่23 ตารางแสดงรอยละรายจายที่มารดานอกสมรสใชจายมากที่สุดระหวางตั้งครรภหรือ
หลังคลอดบุตร
รายจาย
จํานวน (คน)
รอยละ
คาใชจายในบาน
32
26.4
คารักษาพยาบาล คาฝากครรภ
42
34.7
คาใชจายสําหรับบุตร
27
22.3
ชําระหนี้สิน
9
7.4
สงเงินกลับบาน
7
5.8
อื่นๆ
4
3.3
รวม
121
100.0
รายจ า ยส ว นใหญ ร ะหว า งตั้ ง ครรภ ห รื อ หลั ง คลอดบุ ต รของมารดานอกสมรสคื อ
คารักษาพยาบาล คาฝากครรภคิดเปนรอยละ34.7 รองลงมาคือ คาใชจายในบานรอยละ26.4
คาใชจายสําหรับบุตรรอยละ22.3 ชําระหนี้สินรอยละ7.4 สงเงินกลับบานรอยละ5.8 และอื่นๆ
เชน คาเลาเรียน รอยละ 3.3 ตามลําดับ

ตารางที่24 ตารางแสดงรอยละของผูที่รับผิดชอบเรื่องคาใชจาย (กอนตั้งครรภ)
ผูที่รับผิดชอบเรื่องคาใชจาย
จํานวน (คน)
รอยละ
ตัวทาน
30
24.8
สามี
14
11.6
รับผิดชอบรวมกัน
58
47.9
อื่นๆ
19
15.7
รวม
121
100.0
ผูที่รับผิดชอบเรื่องคาใชจายสวนใหญคือมารดานอกสมรสและสามีรับผิดชอบรวมกันคิด
เปนรอยละ47.9 รองลงมาคือตัวมารดานอกสมรสเองรอยละ24.8 อื่นๆ เชน พอแม ญาติ กรม
ประชาสงเคราะห สหทัยมูลนิธิ บานพักฉุกเฉิน รอยละ 15.7 และสามีรอยละ11.6 ตามลําดับ
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ตารางที่25 ตารางแสดงรอยละลําดับการเกิดของมารดานอกสมรสในครอบครัว
ลําดับบุตร
จํานวน(คน)
รอยละ
บุตรคนที่ 1
58
47.9
บุตรคนที่ 2
20
16.5
บุตรคนที่ 3 ขึ้นไป
43
35.5
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญเปนบุตรคนแรก คิดเปนรอยละ47.9 รองลงมาคือเปนบุตร
ตั้งแตคนที่ 3 ขึ้นไปรอยละ35.5 และเปนบุตรคนที่ 2 รอยละ16.5 ตามลําดับ

ตารางที่26 ตารางแสดงรอยละของจํานวนพี่นองในครอบครัว(ไมรวมมารดานอกสมรส)
จํานวนพี่นอง
จํานวน (คน) รอยละ
ไมมี
14
11.6
1 คน
33
27.3
2 คน
27
22.3
3 คนขึ้นไป
47
38.8
รวม
121
100.0
ครอบครัวของมารดานอกสมรสสวนใหญมีจํานวนพี่นองตั้งแต 3 คนขึ้นไปคิดเปนรอยละ
38.8 รองลงมาคือมีพี่นอง 1 คน รอยละ27.3 มีพี่นอง 2 คน รอยละ22.3 และไมมีพี่นองรอยละ
11.6 ตามลําดับ
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ตารางที่27 ตารางแสดงรอยละความสัมพันธในครอบครัวของมารดานอกสมรส
ความสัมพันธ
จํานวน (คน)
รอยละ
รักใครปรองดอง
7
5.8
ขัดแยงกันบาง
5
4.1
ขัดแยงกันประจํา
33
27.3
ไมสนใจซึ่งกันและกัน
61
50.4
อื่นๆ
15
12.4
รวม
121
100.0
ความสัมพันธในครอบครัวของมารดานอกสมรสสวนใหญมีลักษณะไมสนใจซึ่งกันและกัน
คิดเปนรอยละ50.4 รองลงมาคือขัดแยงกันเปนประจํารอยละ27.3 อื่นๆ เชน ไมมีครอบครัว
เพราะพอแมเสียตั้งแตเด็ก พอแมแยกยายกันอยู รอยละ12.4 รักใครปรองดองรอยละ5.8 และ
ขัดแยงกันบางรอยละ4.1 ตามลําดับ

สวนที่ 1.2 ประวัติการตั้งครรภ
ตารางที่28 ตารางแสดงรอยละการตั้งครรภครั้งแรกของมารดานอกสมรส
การตั้งครรภ
จํานวน (คน)
รอยละ
ตั้งครรภครั้งแรก
85
70.2
ไมใชการตั้งครรภครั้งแรก
36
29.8
รวม
121
100.0
การตั้งครรภของมารดานอกสมรสครั้งนี้สวนใหญเปนการตั้งครรภครั้งแรกคิดเปนรอยละ
70.2 และไมใชการตั้งครรภครั้งแรกรอยละ29.8
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ตารางที่29 ตารางแสดงคาเฉลี่ยอายุครรภเมื่อรูวาเริ่มตั้งครรภ
มารดานอกสมรส
อายุครรภ (เดือน)
อายุครรภเฉลี่ยที่เริ่มรูวาตั้งครรภ
2
อายุครรภที่นอยที่สุดที่เริ่มรูวาตั้งครรภ
1
อายุครรภที่มากที่สุดที่เริ่มรูวาตั้งครรภ
6
อายุครรภโดยเฉลี่ยของมารดานอกสมรสเมื่อรูวาเริ่มตั้งครรภคือ 2 เดือน อายุครรภที่นอย
ที่สุดที่เริ่มรูวาตั้งครรภคือ 1 เดือนและอายุครรภที่มากที่สุดที่เริ่มรูวาตั้งครรภคือ 6 เดือน

ตารางที่30 ตารางแสดงคาเฉลี่ยจํานวนเดือนการตั้งครรภปจจุบัน กรณีมารดานอกสมรสกําลัง
ตั้งครรภ (67 คน)
มารดานอกสมรส
อายุครรภ (เดือน)
อายุครรภเฉลี่ย
6
อายุครรภที่นอยที่สุด
4
อายุครรภที่มากที่สุด
9
อายุครรภปจจุบันโดยเฉลี่ยของมารดานอกสมรสคือ 6 เดือน อายุครรภที่นอยที่สุดคือ 4
เดือนและอายุครรภมากที่สุดคือ 9 เดือน
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ตารางที่31 ตารางแสดงคาเฉลี่ยจํานวนวันที่ผานมาหลังจากคลอดบุตร กรณีมารดานอกสมรส
คลอดบุตรแลว (54คน)
มารดานอกสมรส
คลอดบุตร (วัน)
จํานวนวันที่ผานมาหลังคลอดบุตรโดยเฉลี่ย
45 (เดือนครึ่ง)
จํานวนวันที่ผานมาหลังคลอดบุตรที่นอยที่สุด
18
จํานวนวันที่ผานมาหลังคลอดบุตรที่มากที่สุด 125 (ประมาณ 4 เดือน)
จํานวนวันที่ผานมาหลังจากคลอดบุตรของมารดานอกสมรสโดยเฉลี่ยคือ 45 วันหรือ
ประมาณ 1 เดือนครึ่ง จํานวนวันที่ผานมาหลังคลอดบุตรที่นอยที่สุดคือ 18 วันและจํานวนวันที่
ผานมาหลังคลอดบุตรที่มากที่สุดคือ 125 วันหรือประมาณ 4 เดือน

ตารางที่32 ตารางแสดงรอยละสาเหตุของการตั้งครรภ
สาเหตุของการตั้งครรภ
จํานวน (คน)
ถูกลอลวง ขมขืน
17
ความไมไดตั้งใจ
52
ความยินยอม รักใครชอบพอกัน
46
ตองการนําไปสูการสมรส
6
รวม
121

รอยละ
14.0
43.0
38.0
5.0
100.0

สาเหตุสวนใหญของการตั้งครรภคือความไมไดตั้งใจ (สวนใหญไมคุมกําเนิด แมจะทราบ
วิธีคุมกําเนิด) คิดเปนรอยละ43.0 รองลงมาคือความยินยอม รักใครชอบพอกันรอยละ38.0
ถูกลอลวง ขมขืน รอยละ14.0 และตองการนําไปสูการสมรสรอยละ5.0 ตามลําดับ
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ความรูสึกตอการตั้งครรภนอกสมรส
ตารางที่ 33 ตารางแสดงความรูสึกตอการตั้งครรภของมารดานอกสมรส
ความรูสึกตอการตั้งครรภ
จํานวน (คน)
รอยละ
วิตกกังวล
87
71.9
ไมวิตกกังวล
16
13.2
ไมแสดงความเห็น
18
14.9
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญรูสึกวิตกกังวลตอการตั้งครรภคิดเปนรอยละ 71.9 ไมรูสึกวิตก
กังวลรอยละ13.2 และไมแสดงความเห็นรอยละ14.9
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แผนภูมิที่ 5
ความเห็น)

แผนภูมิแสดงความรูสึกวิตกกังวลตอการตั้งครรภของมารดานอกสมรส

(87

มารดานอกสมรสสวนใหญรูสึกวิตกกังวลเพราะกลัว พอแมไมยอมรับ คนรอบขางไม
ยอมรับ คนอื่นนินทา ดูถูกเหยียดหยามคิดเปนรอยละ 37.9 รองลงมาคือสามีทอดทิ้ง กลัวที่จะ
เลี้ยงลูกตามลําพังรอยละ23.0 ยังไมพรอมที่จะเลี้ยงลูก เพราะไมมีเงินและยังไมมีงานทํารอยละ
18.4 ยังไมรูวาจะทําอยางไรในอนาคตรอยละ12.6 และอื่นๆ เชน เลี้ยงลูกไมเปน กลัวลูกพิการ
เพราะเคยพยายามทําแทง รอยละ 8.1 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงความรูสึกไมวิตกกังวลตอการตั้งครรภของมารดานอกสมรส (23
ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญไมรูสึกวิตกกังวลเพราะทําใจไดแลว ปลงแลว คิดเปนรอยละ
43.5 รองลงมาคือสามีรับผิดชอบรอยละ 26.1 ยกลูกใหมูลนิธิรอยละ17.4 และอื่นๆ เชน อยากมี
ลูก พอแมชวยเลี้ยง รอยละ 13.0 ตามลําดับ

ตารางที่34 ตารางแสดงรอยละการรับทราบของชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสเรื่องการ
ตั้งครรภ
การรับทราบของสามี จํานวน (คน)
รอยละ
ทราบ
97
80.2
ไมทราบ
24
19.8
รวม
121
100.0
ชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสสวนใหญทราบเรื่องการตั้งครรภคิดเปนรอยละ
80.2 และมีสวนนอยเทานั้นที่ไมทราบคิดเปนรอยละ19.8
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ตารางที่35 ตารางแสดงรอยละการยอมรับของชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสเรื่องการ
ตั้งครรภ
การยอมรับ
จํานวน (คน)
รอยละ
ยอมรับ
26
26.8
ไมยอมรับ
71
73.2
รวม
97
100.0
ชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสที่ทราบเรื่องการตั้งครรภสวนใหญเกิดความรูสึก
ไมยอมรับคิดเปนรอยละ 73.2 โดยสาเหตุของการไมยอมรับเชน ไมอยากรับผิดชอบ คิดวาทองกับ
คนอื่น การทองเปนความผิดหรือความโงของผูหญิงเอง เปนตน และมีสวนนอยเทานั้นที่เกิด
ความรูสึกยอมรับโดยคิดเปนรอยละ26.8

ตารางที่36 ตารางแสดงรอยละการมีสวนรวมของชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสในการ
ชวยเหลือ ดูแลมารดานอกสมรสในระหวางตั้งครรภ
การมีสวนรวม
จํานวน (คน)
รอยละ
ไมมีสวนรวม
83
68.6
มีสวนรวมบางเล็กนอย
32
26.4
มีสวนรวมมาก
6
5.0
รวม
121
100.0
ชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสสวนใหญไมมีสวนรวมในการชวยเหลือ ดูแล
มารดานอกสมรสในระหวางตั้งครรภเลย กลาวคือไมเคยสนใจหรือเปนหวง คิดเปนรอยละ 68.6
รองลงมาคือมี สวนรวมบางเล็กนอย เชน ชวยเรื่องคาใชจาย ดูแลบางและพาไปพบแพทย รอย
ละ26.4 และมีสวนรวมมาก เชน มาเฝาตอนคลอด ดูแลลูกคนกอน รอยละ 5.0 ตามลําดับ
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ตารางที่37 ตารางแสดงรอยละความรูสึกของมารดานอกสมรสตอการมีสวนรวมในการชวยเหลือ
ดูแลของชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรส
ความรูสึกของมารดานอกสมรส จํานวน (คน)
รอยละ
รูสึกดี
7
5.8
รูสึกเฉยๆ
51
42.1
รูสึกไมดี
63
52.1
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญรูสึกไมดีเนื่องจาก ชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสไมดี
ไมสนใจ มีลูกแลวทิ้ง ขาดกําลังใจ นอยใจ และถูกขมขืน คิดเปนรอยละ52.1 รองลงมาคือ รูสึก
เฉยๆ เนื่องจาก ชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรสชวยดวยความไมเต็มใจ ไมสนใจลูกเลย
นิสัยไมดีตั้งแตเเรกอยูแลว ไมเคยชวยเรื่องคาใชจายตั้งแตเปนแฟนกัน แตมารดานอกสมรสบางคน
รูสึกเฉยๆ เพราะทําใจไดแลว สามารถเลี้ยงลูกเองไดคิดเปนรอยละ42.1 อีกทั้งมารดานอกสมรส
เพียงสวนนอยเทานั้นที่มีความรูสึกดีตอชายที่มีเพศสัมพันธดวย เนื่องจาก ดูแลในชวงตั้งครรภ
รับผิดชอบมารดานอกสมรสและลูก มีความใสใจ คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลําดับ
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ปญหาที่มารดานอกสมรสประสบอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ
- ทางรางกาย (66 ความเห็น)

ปญหาที่มารดานอกสมรสประสบทางรางกายอันเนื่องมาจากการตั้งครรภเชน รางกายไม
แข็งแรง ออนเพลีย คิดเปนรอยละ27.3 รองลงมาคือปวดเมื่อยตามตัวรอยละ21.2 แพทองรุนแรง
รอยละ13.6 อื่นๆ เชน แพยาและติดเชื้อHIV รอยละ18.3 เครียด นอนไมหลับรอยละ10.6 และ
ตกเลือดรอยละ 9.1 ตามลําดับ
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- ทางชายที่มีเพศสัมพันธกับมารดานอกสมรส (88 ความเห็น)

ปญหาที่มารดานอกสมรสประสบทางชายที่มีเพศสัมพันธดวยอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ
เชน ถูกทํารายรางกาย ถูกขมขู ถูกทอดทิ้ง คิดเปนรอยละ54.1 รองลงมาคือ อื่นๆ เชน ติดคุก
สามีเสียชีวิต มีภรรยาใหม ชอบดื่มเหลาและเปนหนี้ รอยละ27.3 ชายที่มีเพศสัมพันธดวยบังคับ
ใหทําแทงรอยละ11.4 และติดตอชายที่มีเพศสัมพันธดวยไมไดรอยละ6.8 ตามลําดับ
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- ทางจิตใจ (73 ความเห็น)

ป ญ หาที่ ม ารดานอกสมรสประสบทางจิ ต ใจอั น เนื่ อ งมาจากการตั้ ง ครรภ เชน เครี ย ด
กลุมใจรอยละ 53.6
รองลงมาคือโมโหตัวเอง โมโหชายที่มีเพศสัมพันธดวย รอยละ14.3
คิดฆาตัวตายรอยละ13.1 หดหูรอยละ10.7 และอื่นๆ เชน เกลียดผูชาย อารมณแปรปรวน
รอยละ8.3 ตามลําดับ
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- ทางครอบครัวและบุคคลรอบขาง (89 ความเห็น)

ปญหาที่มารดานอกสมรสประสบทางครอบครัวและบุคคลรอบขางอันเนื่องมาจากการ
ตั้งครรภ เชน ไมกลาบอกครอบครัว เพราะกลัวครอบครัวรับไมได ครอบครัวผิดหวังรอยละ 34.8
รองลงมาคือ ครอบครัวไมยอมรับรอยละ30.3 ครอบครัวอับอายรอยละ20.2 และอื่นๆ เชน
ครอบครัวสามีไมชอบ ไมอยากเปนภาระของครอบครัวรอยละ14.6 ตามลําดับ
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- ทางสังคม (80 ความเห็น)

ปญหาที่มารดานอกสมรสประสบทางสังคมอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ เชน สังคมไม
ยอมรับรอยละ57.5 รองลงมาคือสังคมนินทารอยละ21.3 สังคมดูถูกรอยละ13.7 และสังคม
ซ้ําเติมรอยละ7.5 ตามลําดับ
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ปญหาที่มารดานอกสมรสประสบในการเลี้ยงดูบุตร
- ปญหาที่ประสบในการเลี้ยงดูบุตร (77 ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญประสบปญหาไมมีรายไดรอยละ63.6 รองลงมาคือลูกเลี้ยงยาก
เพราะลูกออนแอ มีโรคประจําตัว ไมเคยเลี้ยงลูกมากอนรอยละ22.1 กลัวลูกมีปมดอย
ครอบครัวไมรูรอยละ7.8 และไมมีเวลาเลี้ยงลูกเพราะตองทํางานรอยละ6.5 ตามลําดับ

ตารางที่38 ตารางแสดงรอยละความตั้งใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
การมีบุตร
จํานวน (คน)
รอยละ
ตั้งใจ
20
16.5
ไมตั้งใจ
101
83.5
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญไมไดตั้งใจที่จะมีบุตรคิดเปนรอยละ 83.5 แตมีเพียงสวนนอย
เทานั้นที่ตั้งใจที่จะมีบุตรคิดเปนรอยละ16.5
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ตารางที่39 ตารางแสดงรอยละความคิดที่จะทําแทงของมารดานอกสมรส
การทําแทง
จํานวน (คน)
รอยละ
ไมเคยคิดที่จะทําแทง
28
23.1
คิดที่จะทําแทง แตไมไดทํา
67
55.4
เคยพยายามทําแทง
26
21.5
รวม
121
100.0
มารดานอกสมรสสวนใหญคิดที่จะทําแทงแตไมทําเพราะ กลัวบาป กลัวเจ็บ หมอไมให
ทําแทง ไมมีเงินทําแทง อายุครรภมากคิดเปนรอยละ55.4 รองลงมาคือไมมีความคิดที่จะทําแทง
เพราะสงสารลูก รักและผูกพันกับลูก กลัวอันตราย ตั้งใจใหเกิดรอยละ23.1 และเคยพยายามทํา
แทงดวยวิธีกินยา ฉีดยา ไปดึงเด็ก(แตไมออก) เสพยาเสพติด ทํารายรางกาย เชน ตีทอง
พยายามตกบันไดรอยละ 21.5 ตามลําดับ
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สวนที่ 1.3 การมีบุตรและการปรับตัวของมารดานอกสมรส
แผนภูมิที่7 แผนภูมิแสดงเหตุผลที่ทําใหมารดานอกสมรสเลือกที่จะตั้งครรภตอและไมทําแทง (119
ความเห็น)

เหตุผลที่มารดานอกสมรสตัดสินใจตั้งครรภตอและไมทําแทงเนื่องจากสงสารลูก รอยละ
36.1 รองลงมาคือ กลัวบาปรอยละ18.5 ทําแทงไมสําเร็จ กลัวทําแทงจะเปนอันตรายตอตนเอง
และลูก อายุครรภมาก และไมมีเงินทําแทง รอยละ 16.8 รูสึกรักและผูกพันรอยละ11.8 เพื่อนให
กําลังใจและคําแนะนํารอยละ9.2 และอื่นๆ เชน ตั้งใจที่จะมีบุตร มีลูกเปนกําลังใจรอยละ 7.6
ตามลําดับ
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แผนภูมิที่8 แผนภูมิแสดงความเห็นของมารดานอกสมรสกับขอความ “ยิ่งนานวันความผูกพัน
ระหวางแมกับลูกในครรภยิ่งมากขึ้น”
เห็นดวย (84 ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญเห็นดวยกับขอความ “ยิ่งนานวันความผูกพันระหวางแมกับลูก
ในครรภยิ่งมากขึ้น” เนื่องจากยิ่งอายุครรภมากขึ้นยิ่งเกิดความรูสึกยินดีและอบอุนคิดเปนรอยละ
64.3 รองลงมาคือมีสื่อสัมพันธถึงกันทางใจและทางสายเลือดรอยละ25.0 อยากเห็นหนาลูก
รอยละ7.1 และคิดถึงลูกตลอดเวลารอยละ3.6 ตามลําดับ
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ไมเห็นดวย (14 ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนนอยไมเห็นดวยกับขอความ “ยิ่งนานวันความผูกพันระหวางแมกับ
ลูกในครรภยิ่งมากขึ้น” เนื่องจากเปนความรูสึกที่คิดไปเองรอยละ50 รองลงมาคือเห็นลูกแลว
นึกถึงเหตุการณรายๆ รอยละ28.6 และตั้งทองแลวลําบากรอยละ21.4 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่9 แผนภูมิแสดงความเห็นของมารดานอกสมรสกับขอความ “ถามีความจําเปนจะตองทํา
แทงก็ไมใชเรื่องที่บาปแตอยางใด”
เห็นดวย (57 ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนนอยเห็นดวยกับขอความ “ถามีความจําเปนจะตองทําแทงก็ไมใช
เรื่องที่บาปแตอยางใด” เนื่องจาก ความไมพรอมรอยละ33.3 ถาปลอยจะเปนปญหาสังคม รอยละ
29.9 กรณีที่ลูกมีโรคหรือตนเองถูกขมขืนรอยละ22.8 และถาอายุครรภยงั นอยก็สามารถทําแทง
ไดรอยละ14.0 ตามลําดับ
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ไมเห็นดวย (68 ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญไมเห็นดวยกับขอความ “ถามีความจําเปนจะตองทําแทงก็
ไมใชเรื่องที่บาปแตอยางใด” เนื่องจาก การทําแทงเปนการทําบาปรอยละ60.3 รองลงมาคือไมควร
แกปญหาที่ปลายเหตุ ตองรับผิดชอบ ตองรูจักคุมกําเนิดรอยละ20.6 และสงสารรอยละ19.1
ตามลําดับ
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แผนภูมิที่10 แผนภูมิแสดงความเห็นของมารดานอกสมรสในกรณีที่มารดานอกสมรสมีฐานะ
การเงินดี (มีเงินทําแทง) มารดานอกสมรสจะตัดสินใจตั้งครรภตอหรือทําแทง
ตั้งครรภตอ (82 ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญมีเหตุผลในการตัดสินใจตั้งครรภตอคือ เขาเกิดมาแลวก็ควรให
เขาเกิดคิดเปนรอยละ 54.9 รองลงมาคือรักลูกรอยละ29.3 และลูกเปนเสมือนกําลังใจรอยละ
15.8 ตามลําดับ
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ทําแทง (42 ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญมีเหตุผลในการตัดสินใจทําแทงคือ กลัวทางบานอับอายรอยละ
23.8 รองลงมาคือยังเรียนอยูรอยละ21.4 มีบุตรหลายคนแลวรอยละ21.4 เด็กไมมีพอรอยละ
19.0 และถูกขมขืนรอยละ14.3 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่11 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังการตัดสินใจตั้งครรภของมารดานอกสมรส
การเปลี่ยนแปลงในทางบวก (47 ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนนอยเทานั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกคือ เรียนรูการใชชีวิต
ที่ผิดพลาด รับผิดชอบมากขึ้น เรียนรูชีวิต ใจเย็นขึ้นรอยละ57.4 รองลงมาคือ มีลูกเปนเพื่อน
มีกําลังใจ ไมไดอยูตัวคนเดียวรอยละ27.7 และมีความรูสึกเปนแมรอยละ14.9 ตามลําดับ
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การเปลี่ยนแปลงในทางลบ (97 ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบคือ สังคมไมยอมรับ ตอง
ปดบังที่บานและที่โรงเรียนรอยละ 30.9 สภาพจิตใจไมดี หมดหวัง รางกายทรุดโทรม รอยละ
26.8 ชีวิตไมมีอิสระ มีพันธะ มีภาระมากขึ้น รอยละ23.7 และถูกไลออกจากงาน ไมไดเรียน
หนังสือรอยละ18.6 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่12 แผนภูมิแสดงความเห็นของมารดานอกสมรสตอภาพที่สังคมสรางในมุมมองมารดา
นอกสมรส (131ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญมีความเห็นตอภาพที่สังคมสรางคือ สังคมไมยอมรับรอยละ
37.4 สังคมไมเปนธรรมชอบซ้ําเติม มองวาเปนผูหญิงที่ไมดีรอยละ22.9 สรางปญหาใหสังคม
รอยละ15.3 สังคมไมสนใจรอยละ15.3 และมองวาเปนผูหญิงเขมแข็งรอยละ9.2 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่13 แผนภูมิแสดงความรูสึกของมารดานอกสมรสตอภาพที่สังคมมองมารดานอกสมรส
(97ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญรูสึก ไม สนใจตอภาพที่สังคมมองมารดานอกสมรสคิดเปน
รอยละ 75.3 และรูสึกเสียใจรอยละ24.7
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แผนภูมิที่14 แผนภูมิแสดงสิ่งที่มารดานอกสมรสไดเรียนรูหลังจากไดมาใชชีวิตรวมกับเพื่อนๆ ที่มี
ชีวิตคลายกัน (119ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญไดเรียนรูถึงชีวิตของกันและกัน ปรับทุกขซึ่งกันและกันสงผลให
พวกเธอเกิดกําลังใจมากขึ้นรอยละ47.9 รองลงมาคือไดเรียนรูสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อจําไวเปนบทเรียน
รอยละ38.7 ไดรูถึงชีวิตของเพื่อนแลวรูสึกแย เพราะสงสารเพื่อนรอยละ9.2 และเรียนรูถึงความ
อดทน ไมทอแทและตอสูชีวิตตอไปรอยละ 4.2 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่15 แผนภูมิแสดงปญหาในดานตางๆเมื่อทราบวาตั้งครรภ (163 ความเห็น)

ปญหาที่มารดานอกสมรสสวนใหญประสบเมื่อทราบวาตั้งครรภคือ ไมมีเงิน ไมมีที่อยู
ถูกไลออกจากงานรอยละ31.9 รองลงมาคือเครียด
คิดฆาตัวตายรอยละ25.2 มีปญหากับ
ครอบครัวรอยละ 13.5 สามีทําราย ไมยอมรับรอยละ12.3 ถูกพักการเรียนรอยละ11.0 และ
พยายามทําแทง (บางรายทางบานบังคับใหทําแทง)รอยละ6.1 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่16 แผนภูมิแสดงการจัดการกับปญหาระหวางมารดานอกสมรสตั้งครรภ
(109ความเห็น)

มารดานอกสมรสส ว นใหญ มี วิ ธี จั ด การกั บ ป ญ หาคื อ ปรึ ก ษาเพื่ อ น
ปรึ ก ษา
นักสังคมสงเคราะหรอยละ40.4 รองลงมาคือทําจิตใจใหเขมแข็งรอยละ 21.1
ไปขอความ
ชวยเหลือจากมูลนิธิเชน สหทัยมูลนิธิ และบานพักฉุกเฉินรอยละ17.4 ยังแกไขปญหาไมไดรอยละ
12.8 และอื่นๆ เชน หางานทํา ขอโทษที่บานรอยละ8.3 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่17 แผนภูมิแสดงปญหาในดานตางๆเมื่อมีบุตร (140ความเห็น)

ปญหาที่มารดานอกสมรสสวนใหญประสบเมื่อมีบุตรคือไมมีเงิน ไมมีที่อยูรอยละ47.1
รองลงมาคือ ไมมีคนเลี้ยงบุตรเพราะตองไปทํางานรอยละ20.7 มีปญหากับครอบครัว มีปญหา
ดานการเรียนรอยละ19.3 เครียดรอยละ7.1 และอื่นๆ เชน กลัวเด็กมีปมดอย ไมมีงานทํา สามีทิ้ง
รางกายไมแข็งแรง เชน มีน้ํานมนอย นอนไมพอ รอยละ5.7 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่18 แผนภูมิแสดงการจัดการกับปญหาหลังมารดานอกสมรสคลอดบุตร (90ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญมีวิธีจัดการกับปญหาคือทํางานใหหนักกวาเดิม ประหยัดให
มากขึ้นรอยละ31.1 รองลงมาคือฝากบานเด็กออนชวยเลี้ยงกอน 1 เดือน (ชวง 1 เดือนไปหา
งานทํา หาที่อยู) บางรายยกลูกใหบานเด็กออน รอยละ25.6 พอแม ญาติชวยเลี้ยงลูก รอยละ
16.7 ปรึกษาพอแม เพื่อนรอยละ13.3 และอื่นๆ เชน ยังไมทราบวาจะแกปญหาอยางไร สามี
พยายามแกปญหาให รอยละ13.3 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่19 แผนภูมิแสดงผูที่ชวยแบงเบาปญหาของมารดานอกสมรส (171ความเห็น)

ผูที่ชวยแบงเบาปญหาของมารดานอกสมรสสวนใหญคือนักสังคมสงเคราะหรอยละ31.6
รองลงมาคือพอแม ญาติ รอยละ26.3 เพื่อนที่บานพักฉุกเฉิน คนรอบขางรอยละ21.6 ตัวมารดา
นอกสมรสเองรอยละ 10.5 ไมมีใครชวยเลยรอยละ6.4 และสามีรอยละ 3.5 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่20 แผนภูมิแสดงวิธีแบงเบาปญหาของผูที่ชวยแบงเบาปญหาของมารดานอกสมรส (128
ความเห็น)

ผูที่ชวยแบงเบาปญหาของมารดานอกสมรสสวนใหญมีวิธีแบงเบาปญหาคือชวยดูแลเรื่อง
คาใชจายรอยละ31.1 รองลงมาคือเปนที่ปรึกษา ปรับทุกข รอยละ29.7 ชวยเลี้ยงบุตรรอยละ11.7
ชวยเรื่องที่พักรอยละ11.7 ไมซ้ําเติม ใหโอกาส ยอมรับรอยละ10.9 และพึ่งธรรมะรอยละ 4.7
ตามลําดับ
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แผนภูมิที่21 แผนภูมิแสดงสิ่งที่ชวยใหกําลังใจมารดานอกสมรส (171ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญไดรับกําลังใจจากลูก (ลูกในครรภ ลูกที่คลอด) รอยละ30.4
รองลงมาคือพอแมรอยละ22.2 เพื่อน เจาหนาที่สังคมสงเคราะห อาจารยมหาวิทยาลัยรอยละ
18.1 ตัวเอง (มองโลกในแงดี พึ่งธรรมะ) รอยละ13.5 ญาติ ลูกคนกอนรอยละ12.9 และสามี
รอยละ2.9 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่22 แผนภูมิแสดงคติเตือนใจของมารดานอกสมรส (96ความเห็น)
คติเตือนใจของมารดานอกสมรสสามารถจัดประเภทตามความหมายได 6 ประเภท คือ

1.
-

ตองพึ่งตนเอง, มีความพยายาม
ลิขิตฟาหรือจะสูมานะคน
ตองอดทน เกิดเปนคนตองเขมแข็ง
จะพัฒนาคนตองพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาใครตองพัฒนาตัวเองกอน
ชิวิตตองสู / ทอแตไมถอย สูตอไป
ความพยายามเปนหนทางสูความสําเร็จ
วันนี้ชางมันเถอะ วันหนาคงดีกวานี้ จะอยูดูโลกไปจนกวาชีวิตจะไมมี
ตนเปนที่พึ่งของตน
ไมมีใครไมเคยลมเหลว
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2.
3.
4.
5.
6.
-

ทําอะไรอยาใหอายหมา
ตองลบคําสบประมาทใหได
ทําวันนี้ใหดีที่สุด
ทําวันนี้และอนาคตใหดีที่สุด
ตั้งแตวันนี้จะคิดกอนทํา
ทําวันนี้ใหดีแลววันหนาจะตองดีกวานี้
การแกไขปญหา
ทุกปญหามีทางออก
ใครก็มีปญหาทั้งนั้น เกิดเปนคนเมื่อลมตองลุกได
ปญหามีไวใหแก ไมใชใหกลุม
คอยๆ แกปญหา เดี๋ยวชีวิตก็ดีเอง
มีชีวิตเพื่อลูก
อยูเพื่อลูก
ลูกคือกําลังใจและชีวิต
ลูกคือทุกสิ่งทุกอยาง
ตองเลี้ยงลูกใหดีที่สุด
ลูกจะตองมีชีวิตดีกวาเรา
ศาสนา
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
คนเราเกิดมาใชกรรม ทําวันนี้ใหดี อคีตคือฝนรายที่เราตองลืม
คิดในแงราย
อยูไปวันๆ เพื่อรอความตาย

มารดานอกสมรสสวนใหญมีคติเตือนใจในเรื่องตองพึ่งตนเอง มีความพยายามรอยละ37.5
รองลงมาคือทําวันนี้ใหดีที่สุดรอยละ32.3 การแกไขปญหารอยละ14.6 มีชีวิตเพื่อลูกรอยละ8.3
ศาสนารอยละ6.3 และคิดในแงรายรอยละ1.0 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่23 แผนภูมิแสดงแผนการในอนาคตของมารดานอกสมรส(125ความเห็น)

มารดานอกสมรสส ว นใหญ มี แ ผนการในอนาคตคื อ หางานทํ า เก็ บ เงิ น ร อ ยละ52.0
รองลงมาคือตั้งใจเลี้ยงลูกรอยละ15.2 เริ่มตนชีวิตใหม ปรับตัวรอยละ13.6 เรียนตอ เรียนวิชาชีพ
เชน เย็บผา ชางเสริมสวย รอยละ12 กลับไปหาครอบครัวรอยละ5.6 และยังไมวางแผนรอยละ1.6
ตามลําดับ
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แผนภูมิที่24 แผนภูมิแสดงแผนการในอนาคตสําหรับบุตรของมารดานอกสมรส(84ความเห็น)

มารดานอกสมรสสวนใหญวางแผนอนาคตสําหรับบุตรคือ ใหลูกไดมีโอกาสเรียนสูงๆ
รอยละ41.7 รองลงมาคือฝากเลี้ยงลูกชั่วคราวรอยละ19.0 เลี้ยงลูกใหลูกเปนคนดีรอยละ15.5
ฝากลูกใหพอแม ญาติเลี้ยงรอยละ10.7 ยกลูกใหบา นเด็กออนรอยละ8.3 และเลี้ยงลูกใหลูกเลือก
ทางเดินชีวิตของตนเองรอยละ4.8 ตามลําดับ
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การสัมภาษณเจาะลึกผูใหขาวสําคัญ
การลงวิจัยสนาม
การทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลแบบสอบถามและสัมภาษณเจาะลึกที่สมาคม
ส ง เสริ ม สถานภาพสตรี ห รื อ คนทั่ ว ไปเรี ย กวา บา นพั ก ฉุ ก เฉิ น ดอนเมื อ งและบ า นพัก เด็ ก และ
ครอบครัว ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยแนวคําถามไดใหผูเชี่ยวชาญ อาจารย และเจาหนาที่สังคม
สงเคราะหตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไข เพื่อใหแนวคําถามเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
และไมสะเทือนใจกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูลของบานพักฉุกเฉิน ดอนเมือง และบานพักเด็กและ
ครอบครัวนั้นผูวิจัยมีวิธีการเก็บขอมูลแตกตางกัน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพและจํานวนกลุม
ตัว อย า งของทั้ง บ า นพั ก ฉุก เฉิ น ดอนเมื อ งและบา นพัก เด็ก และครอบครั ว มี ค วามแตกตา งกั น
ดังจะกลาวตอไปนี้
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี (บานพักฉุกเฉิน ดอนเมือง)
ลักษณะทางกายภาพ
บา นพัก ฉุกเฉิน ดอนเมื องมีบริเวณคอนข า งกว าง ภายในบริเวณประกอบดว ยอาคาร
สํานักงานอยูตึกดานหนา ถัดมาเปนสระน้ําขนาดใหญใชเปนสถานที่พักผอน ใกลกับสระน้ําเปน
สถานที่พักสําหรับบุคคลทั่วไป (เรียกวาwe train) โดยมีลักษณะเปนโรงแรมขนาดเล็ก ราคาไม
แพง ซึ่งรายไดจะนํามาสนับสนุนและชวยเหลือผูที่เดือดรอนที่เขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน ถัดจาก
we train เขามาขางหลังจะเปนสวนขนาดใหญ ภายในสวนมีน้ําตกขนาดเล็ก สวนแหงนี้เปน
สถานที่พักผอนของเจาหนาที่และผูที่เดือดรอนที่พักอยูบานพักฉุกเฉิน ดานหลังสวนเปนหอง
ทํางานของเจาหนาที่สังคมสงเคราะหมีลักษณะเปนตึกขนาดเล็กหนึ่งชั้น ดานหลังหองทํางานของ
เจาหนาที่สังคมสงเคราะหเปนอาคารสําหรับผูที่เดือดรอน เปนอาคารขนาดกลาง 2 ชั้น ชั้นลางใช
เปนที่สําหรับทานอาหารและที่ประชุม ชั้น 2 เปนหองนอน มีหองอาบน้ํารวม 1 หองใหญ บริเวณ
รอบอาคารยังมีที่พักขนาดเล็กสําหรับใหผูที่เดือดรอนพัก
กิจวัตรประจําวัน
ผูเดือดรอนที่พักที่บานพักฉุกเฉินจะตื่นนอนเวลา 05.00 น. เพื่อที่จะออกกําลังกาย โดย
เจาหนาที่สังคมสงเคราะหจะเปนผูนําในการออกกําลังกาย หลังจากออกกําลังกายผูเดือดรอนที่
พักที่บานพักฉุกเฉินสวนหนึ่งที่เปนเวรทําความสะอาดจะไปทําความสะอาดสถานที่ตางๆ ตามทีแ่ ต
ละคนรับผิดชอบ คนที่เหลือจะพักผอนตามอัธยาศัย เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารรวมกัน
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หลังจากนั้นทางบานพักฉุกเฉินจะมีอบรมฝกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด เชน
ดอกไมประดิษฐ งานตัดเย็บ ชางทําผม เปนตน เวลา 12.00 น. รับอาหารกลางวัน ในชวง
กลางวันจะมีการใหความรูเกี่ยวกับการปฎิบัติตัวเมื่อตั้งครรภ หรือบางวันเปลี่ยนมาทํากิจกรรม
กลุม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางการคิดในเชิงบวก การดูแลตนเอง เปนตน เวลา 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นรวมกัน หลังจากนั้นจะรวมประชุมจัดเวรในวันตอไป หลังจากนั้นจะเปน
การพักผอนตามอัธยาศัย
ลักษณะความสัมพันธ
- ผูเดือดรอนกับผูเดือดรอน
ลักษณะความสัมพันธเปนกันเอง รูจักกันหมด แตละคนจะมีกลุมของตนเอง ภายใน
กลุมเดียวกันจะมีความใกลชิดสนิทสนมกันมากกวาคนที่อยูนอกกลุม เวลารับประทานอาหารก็
จะนั่งจับกลุมของตน ระหวางกลุมก็มีความเปนมิตรกัน เชน เวลาไปตรวจครรภที่โรงพยาบาลแม
คนที่อยูนอกกลุมก็สามารถฝากซื้อของได ความสัมพันธโดยรวมจึงมีลักษณะเหมือนเปนพี่นองกัน
- ผูเดือดรอนกับเจาหนาที่สังคมสงเคราะห
ลักษณะความสัมพันธเ ปนแบบชวยเหลือพึ่งพาและเปน กันเอง ผูที่เดือดร อนจะเรีย ก
เจาหนาที่สังคมสงเคราะหวา “แม” ซึ่งเปนคําที่บงบอกถึงความใกลชิดและการใหความเคารพ
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บานพักเด็กและครอบครัว
ลักษณะทางกายภาพ
บานพักเด็กและครอบครัวมีบริเวณคอนขางเล็ก ดานหนาเปนสํานักงาน ถัดมาเปนที่พัก
สําหรับผูเดือดรอนโดยลักษณะเปนอาคาร 2 ชั้น บริเวณดานขวามีลานยกระดับขนาดเล็กเปน
สถานที่ที่ผูเดือดรอนใชพักผอน ดานหลังตึกเปนหองครัว
กิจวัตรประจําวัน
ผูเดือดรอนที่พักที่บานพักฉุกเฉินตื่นนอนเวลา 05.00 น. จากนั้นเวลา 07.00 น.จะ
รับประทานอาหารเชารวมกัน เวลา 12.00 น. รับอาหารกลางวัน ในชวงบายจะเปนการพักผอน
ตามอัธยาศัย บางวันเจาหนาที่จะสอนการเลี้ยงลูก เชน เปลี่ยนผาออม การใหนมลูก เปนตน
กอนรับประทานอาหารเย็นจะมีการทําเวรตามที่แตละคนไดรับมอบหมาย ซึ่งการทําเวร เชน
ทําความสะอาดที่พัก ทําความสะอาดบริเวณบานพักฉุกเฉิน (สามารถทําได เพราะพื้นที่ของ
บานพักฉุกเฉินไมกวาง) เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นรวมกัน หลังจากนั้นจะเปนการ
พักผอนตามอัธยาศัย
ลักษณะความสัมพันธ
- ผูเดือดรอนกับผูเดือดรอน
ลักษณะความสัมพันธเปนกันเอง สนิทสนมกันทุกคน เพราะคนคอนขางนอย ผูที่มา
ขอรั บ บริ ก ารบ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น นั้ น มี ลั ก ษณะพลั ด เปลี่ ย นไปเรื่ อ ยๆ เนื่ อ งจากบ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น รั บ
ผูเดือดรอนตลอดเวลาและสงผูเดือดรอนกลับบานเมื่อผูเดือดรอนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
ขึ้น และมีความพรอมในการใชชีวิตในสังคมภายนอก อีกทั้งการที่ผูเดือดรอนมีจํานวนนอย จึงมี
ความสนิทสนมกันมาก เมื่อครั้งที่มีผูเดือดรอนคนหนึ่งกลับบาน บางคนถึงกับรองไห ซึ่งแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางผูเดือดรอนกับผูเดือดรอนวามีความรูสึกผูกพันใกลชิดกันคอนขางมาก
- ผูเดือดรอนกับเจาหนาที่สังคมสงเคราะห
ลักษณะความสัมพันธเปนแบบพึ่งพาเจาหนาที่สังคมสงเคราะหซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ชวยเหลือผูที่เดือดรอน แตระหวางผูเดือดรอนกับเจาหนาที่สังคมสงเคราะหนั้นจะไมคอยมีการ
พูดคุยเลนกันเทาไรนัก ซึ่งอาจเปนเพราะเกิดความรูสึกเกรงใจตอเจาหนาที่
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การเขาไปเก็บขอมูล
ลักษณะทางกายภาพและจํานวนของกลุม ตัวอยางของบานพักฉุกเฉิน
ดอนเมืองและ
บานพักเด็กและครอบครัวมีความแตกตางกัน ผูว ิจัยจึงทําการเก็บขอมูลภาคสนามแตกตางกันดัง
จะกลาวตอไปนี้
บานพักฉุกเฉิน
บานพักฉุกเฉิน
ดอนเมือง

บานพักเด็กและ
ครอบครัว

ลักษณะทาง
กายภาพ
กวาง

ความสัมพันธ

การเก็บขอมูล

เปนกลุม

คางคืน

ไมกวาง

สนิทกันทุกคน

เหตุผล

คนเยอะ สถานที่กวาง ผูวิจัย
จึงสรางความสนิทสนมไดยาก
จึ ง ต อ งเก็ บ ข อ มู ล โดยการค า ง
คืน เพื่อ สร า งความสนิ ท สนม
ใกล ชิ ด อี ก ทั้ ง ผู วิ จั ย สามารถ
ค า งคื น กั บ เจ า หน า ที่ สั ง คม
สงเคราะหได
ไปเชาเย็นกลับ สถานที่ไมกวาง คนไมมาก ทํา
ให ผู วิ จั ย สามารถสร า งความ
สนิ ท สนมกั บ กลุ ม ตั ว อย า งได
อ ย า ง ใ ก ล ชิ ด แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว
ประกอบกั บ บ า นพั ก เด็ ก และ
ครอบครัวมีพื้นที่ไมกวางและไม
มีหองพักสําหรับคนนอก ผูวิจัย
จึงไมสามารถคางคืนได
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ตารางที่ 40 ตารางแสดงลักษณะประชากรโดยรวมของผูใหขาวสําคัญ
ลําดับ ชื่อ (นาม
ที่
สมมติ)
1.
คุณ
เบญจมาศ

อายุ

การศึกษา

สาเหตุการตั้งครรภ

18

ปริญญาตรี

มีเพศสัมพันธกับแฟน แตเมื่อ
ตั้งครรภแฟนไมรับผิดชอบ
มีเพศสัมพันธกับแฟน แลวแฟน
ไปมีผูหญิงใหม
ถูกขมขืน

2.

คุณนารี

25

มัธยมปลาย

3.

คุณเฟองฟา

16

มัธยมตน

4.

คุณผกากรอง

14

ประถมศึกษา ถูกขมขืน

5.

คุณการเวก

15

มัธยมปลาย

6.

คุณพฤกษา

24

ปริญญาตรี

7.

คุณชมพูนุช

30

มัธยมตน

8.

คุณลีลาวดี

26

มัธยมตน

9.

คุณพวงชมพู

14

มัธยมตน

มีเพศสัมพันธกับแฟนตางชาติ
และผูชายอื่นอีก
3-4 คน
วางแผนวาจะมีลูกกับแฟน แต
ภายหลังแฟนหนีไประหวาง
ตั้งครรภ
คาประเวณี
ตั้งครรภกับแฟนแลว ภายหลัง
เกิดอาการเครียดจิตหลอน
พอขมขืน

เหตุผลในการเลือกกลุม
ตัวอยาง
การศึกษาสูง และเคยมี
ประสบการณในการ
ทําแทง
ถูกไลออกจากงานอยางไมเปน
ธรรม (สาเหตุเพราะตั้งครรภ)
ถูกปาขายใหคนรูจักเพื่อขัด
ดอก
อายุนอย ถูกขมขืนจากคน
รูจัก และกําลังอยูระหวาง
ดําเนินคดี
อายุนอย ตั้งครรภกับ
ชาวตางชาติ
การศึกษาสูงและแฟนหนีไป
ระหวางตั้งครรภ
เคยมีประสบการณในการ
คาประเวณี
เปนผูปวยทางจิตประเภทจิต
หลอน
อายุนอยและถูกพอตนเอง
ขมขืน
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 1 : คุณเบญจมาศ (นามสมมติ)
ขอมูลทั่วไป
คุณเบญจมาศ อายุ 18 ป รูปรางขาวทวม สูงประมาณ 160 เซนติเมตร ภูมิลําเนาอยู
จังหวัดเพชรบุรี คุณเบญจมาศศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง แถวรามคําแหง อยูชั้นป
ที่ 1 คณะบริ หารธุรกิจ คุณเบญจมาศมีลักษณะนิสัยเรียบรอย พูดจาสุภาพ เวลาวางคุณ
เบญจมาศชอบปกคลอสติสและชอบไปเที่ยวงานประจําปหรืองานวัด คุณเบญจมาศเปนลูกคน
เดียว พอแมอยูในสถานภาพสมรสกัน พอเปนคนเขมงวด ดุ เจาระเบียบ แตก็รักคุณเบญจมาศ
มาก สวนแมเปนคนสบาย ๆ พูดคุยไดทุกเรื่อง ดังนั้นเวลาที่คุณเบญจมาศมีปญหาจึงชอบที่จะ
ปรึกษาแมมากกวาพอ พอของคุณเบญจมาศประกอบอาชีพรับจางทั่วไป แมประกอบอาชีพขาย
ของในตลาด ฐานะทางการเงินที่บานพอกินพอใชไมถึงขนาดขัดสน แตก็ไมสามารถฟุมเฟอยได
ตอนเด็ ก คุ ณ เบญจมาศสนิ ท กั บ แม ม ากกว า พ อ เพราะแม ใ จดี ไ ม ค อ ยดุ อี ก ทั้ ง ตอนเด็ ก
คุณเบญจมาศอยากเปนครูเพราะชอบสอนหนังสือ แตตอนนี้อยากเปนนักประชาสัมพันธ อยาก
ทํางานเปนประชาสัมพันธที่โรงแรม สมัยเรียนมัธยมตนคุณเบญจมาศไดเกรดดี แตตอนมัธยม
ปลายไมตั้งใจเรียนเพราะชวงนั้นมีแฟน เกรดจึงไมคอยดี แตก็ไมเคยต่ํากวา 2.5 คุณเบญจมาศ
ไมถึงขนาดเปนเด็กเรียนแตก็ไมใชเด็กเที่ยว คุณเบญจมาศไปเที่ยวบางกับเพื่อน ๆ บางครั้งก็ไป
กับแฟนแตก็ไมคอยบอยนัก คุณเบญจมาศมีแฟนตอนมัธยมปที่ 5 ชวงปดเทอม บานของแฟน
อยูตําบลเดียวกัน แตอยูคนละโรงเรียน วันที่เจอเขาครั้งแรกตอนนั้นอยูในรานอาหารกับเพื่อน นั่ง
กินขาวกันแลวเขาก็ใหเพื่อนของเขามาขอเบอรโทรศัพท หลังจากนั้นจึงไปกินขาวดวยกันบอย ๆ
แฟนของคุณเบญจมาศมองภายนอกเปนคนเงียบ ๆ ลักษณะเหมือนผูใหญ อายุของแฟนเทากัน
กับอายุคุณเบญจมาศ ฐานะทางบานของแฟนก็ดี ทางบานเขาทําไรสัปปะรดสงโรงงาน
คุณเบญจมาศมีเพศสัมพันธกับแฟนครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน ตอนอยูมัธยมปที่ 6 ตอน
ที่มีเพศสัมพันธกับแฟนไมไดปองกัน คุณเบญจมาศก็ไมไดทานยาคุมกําเนิด แลวแฟนก็ไมไดใส
ถุ ง ยางอนามั ย ตอนนั้ น คิ ด ว า ยั ง ไงก็ ค งไม ท อ ง หลั ง จากนั้ น ตอนช ว งใกล จ บมั ธ ยมป ที่ 6
คุณเบญจมาศเกิดตั้งทองจึงบอกกับแฟน
“ตอนนั้นทองได 2 เดือน พอบอกแฟน แฟนก็ไมสนใจ เอาเงินมาใหแลวบอกใหไปทํา
แทง แลวตอนนั้นเพิ่งมารูวาแฟนคบกับผูหญิงอีกคนอยู จึงเริ่มทะเลาะกัน เขาบอกวายังไงก็ไมรับ
เปนพอ ชวงนั้นเครียดมาก นอนไมหลับเลย ไมกลาบอกพอกับแม กลัวเขาโกรธ ทําอะไรไมถูก
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อยากระบายแตก็บอกใครไมได แลวพอแฟนรูวาตนเองทองก็เลิกติดตอไปเลย พอโทรไปหาก็บอก
แตวา “ก็ใหเงินไปทําแทงแลวไง”
คุณเบญจมาศจึงซื้อยาขับประจําเดือนมาทาน ตอนนั้นไมกลัวเปนอันตรายตอรางกาย
เลย เพราะอยากเอาเด็กออก คิดอยางเดียวคือ เอาเด็กออก ตอนนั้นทองไดประมาณ 4 เดือน
คุณเบญจมาศทานยาขับประจําเดือน 2 ครั้งหลังอาหารเย็นและกอนนอน ติดตอกัน 2 คืน
ยาเปนลักษณะเหมือนยาสมุนไพรสําหรับขับเลือด กินครั้งละหลายเม็ด กินครบแลวเด็กก็ไมออก
“ตอนนั้นกลุมมาก นอนไมหลับทุรนทุรายทั้งคืน ไมอยากบอกพอกับแม ไมใชกลัวเขาวา
แตกลัวเขาเสียใจ”
กอนหนานี้คุณเบญจมาศคิดจะไปดูดลูกออก (ทําแทง) ตั้งแตทองได 2 เดือน แตไมมี
เงิน ชวงนั้นคุณเบญจมาศอยูเพชรบุรีและรูสึกเครียดมากเพราะใกลจะเปดเทอมดวย วันนั้นเปน
วันที่ 5 มิถุนายน เปดเทอมวันที่ 6 มิถุนายน คุณเบญจมาศจึงเกิดความเครียดและความกดดัน
คุณเบญจมาศตัดสินใจไปทําแทงที่กรุงเทพฯ ตอนแรกชวนเพื่อนไปดวยแตไมมีเพื่อนคนไหนยอม
ไปดวยเลยเพราะกลัวตํารวจจับ คุณเบญจมาศจึงเดินทางเขากรุงเทพฯ คนเดียว ตอนนั้นมีเงิน
ติดตัวมา 3,500 บาท คิดอยางเดียววาจะตองทําแทงใหได
“ตอนนั้นคิดแตวาทํายังไร ทําอะไรก็ได ขอใหหมดปญหาก็พอ”
คุณเบญจมาศมาถึงกรุงเทพฯ ก็ไปโรงพยาบาลแถวคลองตัน เปนโรงพยาบาลเล็ก ๆ ที่
นั่น มี คนไปทําแทงเยอะ พอเข า ไปก็เ ห็น ผูห ญิง ท องหลายคนนั่งรออยู สภาพโรงพยาบาลอยู
ติดถนน มีทางเขาเล็ก ๆ เปนทางเดินเขาไปในโรงพยาบาล เมื่อมองจากขางนอกจะเห็นเปน
กระจกทึบ ตอนแรกทางเจาหนาที่จะถามกอนวาจะตัดสินใจอยางไร จะตั้งครรภตอหรือยุติปญหา
ถาตัดสินใจทําแทง เขาจะสงไปแผนกอัลตราซาวด คุณเบญจมาศทําอัลตราซาวดเพื่อตรวจสอบ
ว า ตนเองท อ งกี่ เ ดื อน ผลการอั ล ตรา ซาวด พ บวา ตอนนี้ ทอ งได 4 เดื อ นกว า แล ว เจ า หนา ที่
ที่โ รงพยาบาลบอกว า ถ า จะทํ า แท ง ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ย 17,000 บาท เพราะเด็ ก เป น ตัว แล ว
ตอนนั้นมีเงินไมพอ เอาเงินมาแค 3,500 บาท คุณเบญจมาศไมคิดวาคาใชจายจะแพงขนาดนี้
จึงเดินทางกลับเพชรบุรี พอถึงบานก็นอนรองไหอยูในหองนอน บอกแมวาจะไมไปเรียน ไมอยาก

134

เรียนแลว ตอนนั้นแมยังไมรูวาคุณเบญจมาศทองคิดวาแคทะเลาะกับแฟน แลวพอกับแมของคุณ
เบญจมาศก็พยายามบอกใหคุณเบญจมาศไปเรียน ระหวางเรียนทองยังไมออกแตมีอาการแพ
ทอง เชน คลื่นไสบอย ๆ จนเพื่อนคุณเบญจมาศสงสัย คุณเบญจมาศจึงบอกเรื่องนี้กับเพื่อน
สนิท เพื่อนสนิทก็ชวยเช็คชื่อเขาเรียนให ถ าคุณเบญจมาศมาเรียนไมไหวก็จะชวยตามเรื่อง
รายงาน, การบานให ถาเพื่อนคนอื่นถามวาคุณเบญจมาศเปนอะไร ทองรึเปลา ก็จะตอบวา
คุณเบญจมาศแคไมสบาย ตอนนั้นคุณเบญจมาศทองได 6 เดือน แตความรูสึกเครียดก็ไมเคย
จางหายไป ตรงขามกลับเพิ่มทวีคูณเมื่อเริ่มรูวาอีกไมกี่เดือนลูกจะคลอดแลว
คุณเบญจมาศไมรูวาจะทําอยางไรจึงไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา อาจารยก็พยายามที่จะ
ชวย พยายามใหคําปรึกษา คนหาขอมูลตาง ๆ ให อาจารยแนะนําใหคุณเบญจมาศบอกเรื่อง
ตั้งครรภกับแม เพราะวันหนึ่งเขาก็ตองรู คุณเบญจมาศจึงตกลงที่จะบอกแมแตขอใหอาจารยเปน
คนบอก เพราะคุณเบญจมาศกลัวแมเสี ย ใจ ผิ ดหวั ง เนื่ องจากคุ ณเบญจมาศเปนลูก ที่ดีม า
โดยตลอด ไมเคยทําใหพอแมเสียใจ การที่คุณเบญจมาศไดมาเรียนมหาวิทยาลัยก็เปนเหมือน
ความหวั ง ของครอบครั ว แต ท ว า ทุ ก อย า งต อ งสิ้ น สุ ด เพราะการกระทํ า ที่ ไ ม คิ ด เพี ย งชั่ ว วู บ ใน
ชวงวัยรุน คุณเบญจมาศจึงกลัวครอบครัวรับไมได แตพออาจารยบอกแมคุณเบญจมาศ ตอน
แรกแมตกใจมากแตตอนหลังใจเย็นขึ้น แมคุณเบญจมาศไมไดดาวาคุณเบญจมาศ เพียงแตบอก
วานาจะบอกใหเร็วกวานี้จะไดชวยกันแกปญหา
“แมบอกวาทําไมไมบอก ไมรีบแกไขตั้งแตที่แรก เดือน 2 เดือนคงไมใหเอาไวหรอก มัน
ยังไมบาปเพราะเด็กมันยังไมเปนตัว แตตอนนี้มันทําอะไรไมไดแลว เด็กมันก็โตขึ้นโตขึ้นทุกวัน”
แม คุณ เบญจมาศไม โ กรธในทางตรงกัน ขา มกลั บ ให กํา ลัง ใจคุ ณ เบญจมาศจนมาถึ ง
ทุก วัน นี้ แตคุ ณเบญจมาศยั ง ไมไดบอกพ อเพราะพอเปนคนใจรอนกลั วพ อโวยวาย อาจารย
แนะนําใหคุณเบญจมาศบอกเรื่องการตั้งครรภกับแฟน ตอนแรกคุณเบญจมาศคัดคานไมยอมให
บอกแตอาจารยบอกวาเขาเปนพอ เขาควรที่จะรูถึงเขาไมยอมรับก็ไมเปนไร แตเขาควรรับรูสิ่งที่
เกิดขึ้นกับคุณเบญจมาศ อาจารยจึงโทรศัพทไปหาแฟนของคุณเบญจมาศ แลวบอกแฟนเรื่อง
คุณเบญจมาศตั้งครรภ
“อาจารยบอกกับแฟนวา แคใหรูเอาไววาตัวเองมีลูกแลว”
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จากนั้นแฟนของคุณเบญจมาศจึงโทรศัพทมาหาคุณเบญจมาศ ตอนแรกคุณเบญจมาศ
ไมรับแฟนจึงโทรหาเพื่อนคุณเบญจมาศ แฟนคุยกับเพื่อนบอกวาจะรับผิดชอบทุกอยาง ตนเอง
รูสึ ก ผิ ดแลว เพื่อ นคุ ณเบญจมาศจึงบอกใหคุ ณเบญจมาศคุย ตกลงกั บแฟนใหเ รี ยบร อย พอ
คุณเบญจมาศรับโทรศัพทเขาก็ดาทันที
“ก็บอกใหไปทําแทงแลวไง ทําไมไมทํา เงินที่ใหไปเอาไปทําอะไร อยากจะสรางปญหา
มากนักหรือไง ทําไมหรอจะใหรับผิดชอบหรอ ใหอาจารยโทรมาหาจะใหรับผิดชอบหรอไง ยังไงก็
ไมรับมันเปนลูกหรอกนะ ตอนที่ฟงเขาพูดน้ําตาไหลเลย เสียใจมาก เขาพูดกับเพื่อนกับอาจารย
อยางนึง พูดกับเราอยางนึง ก็เลยบอกเขาไปวาไมไดอยากใหรับผิดชอบ ไมจําเปนตองรับผิดชอบ
ตอนนั้น รูเ ลยว า อยาไปยุ ง กั บ คนนี้อีก ผู ช ายก็ เ ปนแบบนี้ ทุกคน มั น หายากที่จ ะจริง ใจกับเรา
เราเปนคนเสียใจคนเดียว มันสบาย ไมตองมารับผิดชอบ ไมตองรับรู”
หลังจากนั้นอาจารยก็เริ่มหาขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินให แลวก็จัดการติดตอทําเรื่อง
จนคุณเบญจมาศไดเขามาพักที่บานพักฉุกเฉินเพื่อรอคลอด
“ตอนนี้รูเลยวาเวลาไมสบายใจใหปรึกษาแม ปรึกษาอาจารย เพราะเพื่อนชวยอะไรไมได
เลย”
ตอนที่คุณเบญจมาศมาพักที่บานพักฉุกเฉินวันแรก ๆ รูสึกเหงามาก แตที่นี่ดูแลดีไมมี
ใครซ้ําเติม แตพอมีเพื่อนก็เริ่มหายเหงา ไมรูสึกเครียดเหมือนเมื่อกอน เริ่มคิดถึงลูกผูกพันกับลูก
“ไม คิ ดว าลู ก จะอยู ได น านขนาดนี้ ตอนนี้ดี ใจที่ เขายัง อยู กับเรา (กมหนาลงลูบทอง)
ใชมั้ยลูก (คุยกับลูกในทอง) ตอนนี้เปนหวงเขา เขาเกิดมาอยูกับเรา เราก็ตองดูแลเขา ตอนนี้รัก
เปนหวงลูกมาก แตตอนคลอดอาจมากกวานี้ เราตองคิดวา แมยังรักเราเลย”
คุณเบญจมาศตั้งครรภได 7 เดือนแลว และมีแผนในอนาคตวาจะฝากลูกใหบานพัก
ฉุกเฉินเลี้ยงกอน 6 เดือน จากนั้นแมคุณเบญจมาศจะชวยเลี้ยง ระหวางนั้นคุณเบญจมาศจะ
กลับไปเรียนในเทอม 2 ตอนเรียนคุณเบญจมาศอยากจัดประชุมหรือสัมมนาเรื่องการทําแทงกับ
กลุมวัยรุน โดยอยากสงเสริมใหวัยรุนหากมีเพศสัมพันธควรรูจักการคุมกําเนิด หากพลาดจน
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ตั้งครรภก็ไมอยากใหทําแทง ควรแกปญหาดวยทางอื่น เพราะการทําแทงอาจทําใหแมกับลูก
เสียชีวิตไดถาตั้งครรภหลายเดือนแลว สิ่งที่คุณเบญจมาศอยากทําคือ อยากใหประสบการณของ
ตนเปน บทเรีย นให กับตนเองและคนอื่น ไมอยากใหใครตอ งทํา สิ่ งที่ ผิดพลาดเหมื อนตนเอง
เพราะคุณเบญจมาศเคยทั้งกินยาขับลูกและไปโรงพยาบาลเพื่อไปทําแทงมาแลว
“ตอนนี้รูแลววาสิ่งที่เคยทํามันโงมาก อยากบอกคนอื่น ๆ วา อยาทําแบบนี้เลย อยากให
ความรูเขา”
เมื่อคุณเบญจมาศเรียนจบจะกลับเพชรบุรีมาเลี้ยงลูกดวยตนเอง ตอนนี้ตองไป-กลับ
ระหวางเพชรบุรีกับกรุงเทพฯ หากจะใหลูกมาอยูกรุงเทพฯก็ลําบากเพราะตองเรียนหนังสือดวย
คุณเบญจมาศคิดวาการตั้งครรภถือวาเปนวิกฤตชีวิตที่สุดแลว เพราะคนอื่นเขาดูถูก เสียเวลา
เรียน เสียอะไรหลาย ๆ อยาง พอทองก็คอยคิดเรื่องคุมกําเนิด มันก็สายไปแลว แตทุกอยางก็
คลี่คลายไปแลวเพราะแมกับอาจารยที่ปรึกษา
“ประสบการณนี้จะจําจนวันตาย ลําบากมาก ๆ ถาไมมีอาจารยที่ปรึกษาตองตายแน ๆ
ตอนนี้แมก็แนะนําวาควรทํายังไง ดูแลสุขภาพยังไง ไมเครียดแลว ทุกอยางมันดีขึ้นเรื่อย ๆ”
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ (47 ป)

แม (43 ป)

คุณเบญจมาศ (อายุ 18 ป)
คุณเบญจมาศเปนบุตรสาวคนเดียวของครอบครัว คุณเบญจมาศมีอายุ 18 ป กําลัง
เรียนอยูปที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง พอของคุณเบญจมาศ อายุ 47 ป ประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไปและแมอายุ 43 ป ประกอบอาชีพขายของในตลาด
ชีวิตประจําวัน
กอนหนาที่คุณเบญจมาศเขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณเบญจมาศอยูหอพักกับเพื่อนที่
กรุงเทพฯ หอพักของคุณเบญจมาศอยูใกลกับมหาวิทยาลัยที่คุณเบญจมาศศึกษาอยู ปจจุบัน
คุ ณ เบญจมาศพั ก ที่ บ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ รอการคลอด คุ ณ เบญจมาศตื่ น นอนตี 5 เพื่ อ
ออกกําลังกาย จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย เวลา 7 โมงทานขาวเชา จากนั้นมีเวรที่ตองทํา
ความสะอาดเรียกวา “เวรครัว” กับ “เวรเชา” การทําเวรจะพลัดกันไปเรื่อย ๆ คุณเบญจมาศ
ทานขาวกลางวันในตอนเที่ยง จากนั้นชวงบายบางวันมีกิจกรรมกลุม เชน การอบรมการดูแลลูก
อบรมเรื่องการคิดในเชิงบวก อบรมเรื่องประโยชนของน้ํานมแม เปนตน ถาวันไหนไมมีกิจกรรม
กลุม คุ ณเบญจมาศจะปก ผา เพราะเมื่อปก เสร็จจะไดรับเงิน จากบานพัก ฉุก เฉิน ซึ่ ง เป น การ
สงเสริมกิจกรรมการหารายไดเสริมเพื่อตอไปอาจนําไปเปนวิชาชีพ คุณเบญจมาศทานอาหารเย็น
เวลา 5 โมงครึ่ง และในแต ล ะวัน จะมี ก ารประชุม ประมาณ 6 โมง เพื่อจั ด เวรในวัน ต อ ไป
หลังจากประชุมเสร็จคุณเบญจมาศจะอาบน้ําและเขานอน
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ความผูกพันระหวางแมกับลูก
ในตอนแรกคุณเบญจมาศยังไมรูสึกผูกพันกับลูก (ในชวง 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ)
จึงคิดหาทางที่จะทําแทง
“ตอนนั้นไมรูจะหาทางออกยังไง อยากตัดปญหามากกวา”
คุณเบญจมาศจึงไปซื้อยาขับประจําเดือนมาทาน แตลูกไมออกจึงไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะ
ทําแทงแตตอนนั้นเงินไมพอ จึงไมสามารถทําแทงได แตพอปญหาเริ่มคลี่คลายคุณเบญจมาศเริ่ม
นึกถึงลูกมากขึ้น คุณเบญจมาศมักจะคุยและขอโทษลูกบอย ๆ ที่เคยพยายามทําแทง อีกทั้ง
คุณเบญจมาศยังกลัววาลูกอาจจะพิการเพราะเคยทานยาขับ แมผลอัลตราซาวดจะบอกวาลูกของ
คุ ณ เบญจมาศไม ผิ ด ปกติ แ ต อ ย า งใด แต คุ ณ เบญจมาศก็ ยั ง ไม ส บายใจเท า ไรนั ก ตอนนี้
คุณเบญจมาศมักจะทานอาหารที่มีประโยชน ดื่มนมทุกวันเพื่อที่จะใหลูกในครรภแข็งแรง
ศีลธรรม
คุ ณ เบญจมาศเคยพยายามที่ จ ะทํ า แท ง แต ใ นตอนนั้ น เหตุ ผ ลที่ ทํ า แท ง เป น เพราะ
คุ ณ เบญจมาศอยากที่ จ ะตั ด ป ญ หามากกว า แต พ อป ญ หาชี วิต เริ่ม คลี่ ค ลายไปในทางที่ดี ขึ้ น
คุณเบญจมาศเริ่มคิดวาการทําแทงเปนการทําบาป
“ถาทําแทงจะทําอะไรก็ไมขึ้น เพราะเด็กคอยตาม เหมือนไปทําเขาไว”
คุณเบญจมาศมักจะเขาวัด ทําบุญบอยๆ เกือบทุกโอกาส แตลาสุดวันวิสาขบูชาที่ผาน
มาไมไดไปเพราะทองใหญแลว ตอนนี้คุณเบญจมาศรูสึกวาลูกในทองก็เปนชีวิตหนึ่ง เขาเกิด
มาแลวก็ควรดูแลเขา ถาทําแทงก็เหมือนเราไปฆาเขา
ความสัมพันธในครอบครัว
ครอบครัวคุณเบญจมาศมีความสัมพันธแบบรักใครปรองดอง เมื่อมีปญหาคุณเบญจมาศ
มัก จะปรึ ก ษาแม เ สมอ ก อ นที่ จ ะตั้ งครรภ คุณ เบญจมาศจะกลั บไปเยี่ย มพอและแมที่ เ พชรบุ รี
ทุ ก อาทิ ต ย แต เ มื่ อ ตั้ ง ครรภ ก็ ไ ม ค อ ยกลั บ บ า นจนพ อ และแม เ ริ่ ม สงสั ย เมื่ อ แม ซั ก ถาม
คุณเบญจมาศก็ไมบอกอะไร ในตอนแรกคุณเบญจมาศเครียดมากไมกลาบอกแม เพราะกลัวแม
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ผิดหวังในตัวคุณเบญจมาศ ดังนั้นคุณเบญจมาศจึงทําทุกวิถีทางที่จะแทงลูก แตพออาจารยที่
ปรึกษาบอกแมเรื่องคุณเบญจมาศตั้งครรภและแมยอมรับคุณเบญจมาศก็คลายเครียด จากที่
คุณเบญจมาศเคยอยากที่จะเอาลูกออกก็กลับผูกพันกับลูก รักลูกมากขึ้น มีกําลังใจมากขึ้น
“ตอนแมยังไมรู รูสึกเครียดมากแตพอเขารูเหมือนยกภูเขาออกจากอกรูสึกสบายใจขึ้น
มากไมตองปดบังเหมือนเมื่อกอน แมก็ยอมรับและใหกําลังใจ รูสึกดีขึ้นมาก ๆ”
คุณเบญจมาศมีความผูกพันกับลูกและมีกําลังใจมากขึ้นเหตุผลหนึ่งเพราะมีแมคอย
ชวยเหลือใหกําลังใจ
การไดรับบริการสังคม
คุณเบญจมาศเขามาพักที่บานพักฉุกเฉินเมื่อตั้งครรภได 4 เดือนกวาเพื่อรอคลอด และ
ไดรับการดูแลและอบรมความรูที่จําเปนในการเปนแมคนใหม เชน วิธีการเลี้ยงลูก การใหนมลูก
เปนตน การเขามาพักที่บานพักฉุกเฉินทําใหคุณเบญจมาศสบายใจ มีกําลังใจดีขึ้น สงผลใหมี
ความผูกพันกับลูกมากขึ้น แตการไดรับบริการสังคมไมใชเหตุผลที่คุณเบญจมาศตัดสินใจตั้งครรภ
ตอและไมทําแทงเพราะคุณเบญจมาศเคยพยายามทําแทงมาแลวกอนหนานี้ อีกทั้งอายุครรภที่
มากทําใหคุณเบญจมาศไมสามารถที่จะทําแทงได เพราะฉะนั้นการไดรับบริการสังคมจึงไมใชหนึ่ง
ในเหตุผลที่ทําใหคุณเบญจมาศตัดสินใจตั้งครรภตอ อยางไรก็ตามการไดรับบริการสังคมก็ไดทํา
ใหคุณเบญจมาศสบายใจและมีความพรอมในบทบาทความเปนแมมากยิ่งขึ้น
ฐานะทางเศรษฐกิจ
คุณเบญจมาศเคยพยายามที่จะทําแทงแตไมสามารถทําแทงไดเนื่องจากมีเงินไมเพียงพอ
แตเมื่อคุณเบญจมาศคลายความเครียดเรื่องการตั้งครรภไดแลวความคิดในเรื่องการทําแทงก็
หายไป
“ทุกวันนี้คิดนะวาถาตอนนั้นมีเงินคงทําแทงไปแลว แตตอนนี้เราโตขึ้นแกรงขึ้น ถึงมีเงินก็ไมทํา
เพราะถาทําคงเสียใจไปตลอดชีวิต”
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การสรางวัฒนธรรมยอย
กอนเขามาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณเบญจมาศมีสภาพจิตใจแยและเครียดเนื่องจากตอง
ปกปดคนรอบขางเรื่องตนตั้งครรภ อีกทั้งเพื่อนบางคนเริ่มนินทา แตเมื่อคุณเบญจมาศมาพักที่
บานพักฉุกเฉินก็เริ่มมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น คุณเบญจมาศไมตองปดบังใคร อีกทั้งการบริการที่
บานพักฉุกเฉินเชน การใหคําปรึกษา การจัดอบรมอาชีพ และการฝกเลี้ยงลูก ยังชวยเติมเต็ม
บทบาทความเปนแม นอกจากนี้การที่คุณเบญจมาศไดคุยปรึกษากับเพื่อนที่บานพักฉุกเฉินยังทํา
ใหคุณเบญจมาศรูวาคุณเบญจมาศยังโชคดีกว าคนอื่น ๆ บางคนตองโกหกพอแมบอกวามา
ทํางานที่กรุงเทพฯ ปดบังการตั้งครรภ
การที่ไดคุยกับเพื่อน ๆ ที่เขาใจคุณเบญจมาศสงผลใหจิตใจคุณเบญจมาศเข็มแข็งขึ้น
มีความคิดเปนผูใหญมากขึ้นรอบคอบขึ้น และมีทัศนคติที่ดีตอการมีลูกเพิ่มมากขึ้น
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 2 : คุณนารี (นามสมมติ)
ขอมูลทั่วไป
คุณนารีอายุ 25 ป รูปร างคอนขางขาว ผิว พรรณดี สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
ภูมิลําเนาอยูจังหวัดสมุทรปราการ คุณนารีประกอบอาชีพรับจางที่โรงงาน คุณนารีมีลักษณะนิสยั
คุยเกง พูดจาสุภาพ มีพี่นองทั้งหมด 2 คน เปนพี่ชาย 1 คน อายุ 31 ป และนองสาว 1 คน
อายุ 23 ป พอแมของคุณนารีอยูในสถานภาพสมรสกัน พอประกอบอาชีพทําสวน สวนแม
ประกอบอาชีพรับจางตัดเย็บผา คุณนารีไมสนิทกับพอแมเพราะถูกพอแมสงใหมาอยูกับอาตั้งแต
เด็ก ตอนที่มาอยูกับอาแรก ๆ อาเพิ่งมีลูกคุณนารีจึงตองชวยอาเลี้ยงลูกดวย เมื่อกอนตอนที่พอ
และแมใหคุณนารีมาอยูกับอา คุณนารีคิดวาเปนเพราะพอแมไมรัก คุณนารีไมเขาใจวาทําไมตอง
ใหอยูกับอาดวย ชวงนั้นคุณนารีรองไหบอย ๆ เพราะอยากกลับบาน แตคุณนารีไมเคยบอกให
ใครทราบถึงความขับของใจนี้เลย ถา แม ของคุณนารีถามวาอยูกั บอาเปน อย างไร คุณนารี ก็
จะตอบวาก็ดี คุณนารีถูกสงมาอยูกับอาตั้งแตอายุ 15 ป ตอนนั้นกําลังเรียนหนังสืออยูมัธยม
ปลาย พอคุ ณนารีเ รี ยนจบมัธยมปลายก็เ ริ่ม ทํา งานที่ โ รงงาน ตอนนั้ น คุณนารีอายุประมาณ
18 ป ในขณะที่ทํางานมีผูชายเขามาจีบบาง แตคุณนารีไมคอยสนใจเพราะคุณนารีแอบชอบ
เพื่อนรวมงานคนหนึ่งอยู และเขาก็ชอบคุณนารีเหมือนกัน ทั้งสองเริ่มไปทานอาหารกลางวัน
ดว ยกั น และเริ่ม ที่ จะสนิทสนมกัน นั บตั้ง แตนั้น คุณ นารีกับแฟนคบกันประมาณ 3 ป แล ว ก็
แตงงานกัน คุณนารียายมาเชาบานอยูกับสามี สามีคุณนารีเปนคนดีและเปนคนใจเย็น เวลา
ทะเลาะกันเขามักจะเปนฝายยอมคุณนารีเสมอ แตก็ทะเลาะกันไมบอย
“ก็มีทะเลาะกันบาน มันก็คงเหมือนลิ้นกับฟนนั่นแหละ มีกระทบกระทั่งกันเปนเรื่อง
ธรรมดา”
ชวงปแรกที่แตงงานกันคุณนารีก็ตั้งครรภ สามีเลยบอกใหลาออกจากงานมาพักผอน
ทํ า งานบ า นอยู ที่ บ า น เพราะทํ า งานโรงงานเหนื่ อ ย อี ก ทั้ ง สามี ก ลั ว ทํ า งานหนั ก แล ว จะ
กระทบกระเทือนถึงลูกในครรภ สามีของคุณนารีรักลูกในครรภมาก พอเริ่มรูวาคุณนารีทองก็ดูแล
คุณนารีเปนอยางดี อีกทั้งยังคุยกับลูกในครรภทุกวัน เตรียมตั้งชื่อเปน 10 ชื่อสําหรับลูก แตพอ
คุณนารีทองไดประมาณ 7 เดือน สามีของคุณนารีก็ถูกรถชนเสียชีวิต ตอนนั้นคุณนารีทําอะไร
ไมถูกเลย เสียใจมาก
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“ชวงนั้นทําใจไมไดเลย โถ! มันแยมาก ๆ มันที่สุดของชีวิตแลว เสียใจที่สุด ทําใจนาน
เปนปแหละคะถึงจะทําใจได ไมคิดวาเขาจะไปอยางนี้ ตอนนั้นครอบครัวมันกําลังจะเปนรูปเปน
ราง มีพอแมลูก สุดทายทุกอยางก็หายไป ความฝนความหวังมันหายไป มันเลวรายมาก”
เมื่อสามีของคุณนารีเสียชีวิต คุณนารีจึงยายกลับมาอยูกับอาจนคลอดลูก เมื่อคลอดแลว
จึงพาลูกไปฝากใหพอกับแมชวยเลี้ยงเพราะคุณนารีตองอยูชวยคุณอาขายของ พอคุณนารีไดรับ
เงินเดือนก็สงเงินกลับบาน คุณนารีชว ยอาขายของได 3-4 เดือน ก็ออกไปทํางานโรงงานเพราะ
ไดรับเงินเดือนมากกวา เงินเดือนสวนหนึ่งของคุณนารีใหอา อีกสวนหนึ่งสงกลับบาน เงินที่เหลือ
ก็คือคาใชจายทั่วไป คาอาหาร เงินที่ไดรับในแตละเดือนตองใชจายอยางประหยัด แตถึงแมจะ
ประหยัดเพียงไรก็ตามก็ไมเคยมีเงินเหลือเก็บเลย ในระหวางที่คุณนารีชวยอาขายของคุณนารีเจอ
ผูชายคนหนึ่ง เขาทํางานอยูแถว ๆ บาน เจอกันเกือบทุกวัน เขามาจีบคุณนารี ตอนนั้นคุณนารี
คิ ด ว า เขาเป น คนดี แ ละถ า คบกั น ก็ ค งไม เ สี ย หายอะไรเพราะโตเป น ผู ใ หญ กั น แล ว สามารถ
รับผิดชอบชีวิตตัวเองได ตอนที่เริ่มคบกันอาของคุณนารีไมชอบผูชายคนนี้มาก อาคุณนารีพูดจา
ดาวาผูชายคนนี้ทุกวัน จนบางครั้งคุณนารีกับอาเกิดมีปากเสียงกัน ทะเลาะกันแรง ๆ ก็มี และ
การที่อาของคุณนารีไมชอบผูชายคนนี้ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคุณนารีตดั สินใจไปทํางานที่โรงงาน
เพราะทนอาบนไมไหว
คุ ณ นารีคบกับแฟนไดป ระมาณ 2 ป คุ ณ นารี ก็ตัดสิน ใจยา ยไปอยู กับ แฟน อาของ
คุณนารีโกรธมากที่คุณนารีตัดสินใจยายออกและไมพูดกับคุณนารีอีกเลย คุณนารีออกมาเชาบาน
อยูกับแฟน คุณนารีไมไดจดทะเบียนสมรสกับแฟนแตอยูดวยกัน ชวงนั้นคุณนารีกับแฟนรักกันดี
ไมคอยมีปญหากัน เรื่องคาใชจายแฟนคุณนารีออกคาเชาบาน สวนคุณนารีออกคากับขาวกับคา
ของใช ใ นบ า น ตอนนั้ น คุ ณ นารี ทํ า งานโรงงาน ส ว นแฟนคุ ณนารี ทํ า งานรั บ จา ง จากนั้ น อี ก
ประมาณ 2 เดือน แฟนของคุณนารีก็เปลี่ยนงาน โดยทํางานเปนคนเสริฟอาหาร ทํางานตอน
หัวค่ําจนถึงกลางคืน แฟนคุณนารีไดทิปจากการเสริฟอาหารเยอะจึงพอมีเงินเหลือใช จึงเริ่มเที่ยว
เริ่มดื่มเหลา แฟนคุณนารีมักจะอางวาตองสังสรรคกับเพื่อนบาง แรก ๆ คุณนารีก็เขาใจและไม
คอยตอวาอะไร แตมาระยะหลังแฟนคุณนารีดื่มเหลามากขึ้น เที่ยวบอยขึ้น ไมมีเวลาใหคุณนารี
เลย พอคุณนารีเริ่มตอวาหรือแสดงทาทีไมพอใจแฟนก็จะลุกหนี บางครั้งพอคุณนารีเริ่มบนแฟนก็
เดินออกจากบานไปเลยกลับมาอีกทีก็วันรุงขึ้น เปนอยูนี้นานมากจนบางครั้งคุณนารีอยากที่จะ
กลับไปหาอา แตก็กลับไมไดเพราะอาโกรธมาก ชวงนั้นคุณนารีจึงเริ่มเครียดอีกทั้งยังสงสัยวา
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ตนเองกําลังตั้งครรภ จึงบอกแฟน เมื่อคุณนารีบอกเรื่องการตั้งครรภกับแฟน แฟนก็ไมพอใจและ
ตอวาคุณนารี
“อยาปลอยใหทองนะ เดี๋ยวอดตายกันทั้งคู”
ชวงนั้นคุณนารีเครียดมาก กลุมใจมาก อยากกลับไปหาอาแตก็ไมกลากลับไป ในที่สุด
คุณนารีก็ทนพฤติกรรมแฟนไมไหวจึงกลับไปหาอา
“พี่ก็บากหนากลับไปหาอา แรก ๆ เขาก็ดานะแตหลัง ๆ ก็ดีขึ้น พี่เลยเทียวไปเทียวมา
บานแฟนกับบานอา อยูบานแฟนก็เหมือนอยูคนเดียวเขาไมเคยอยูหรอก มันเหงานะ เหนื่อยดวย
ตอนกลางวันไปทํางาน กลับบานก็ไมเจอใคร”
จากนั้นอีกประมาณ 2-3 เดือน คุณนารีรูวาตนเองตั้งครรภจึงบอกแฟน แฟนคุณนารี
โมโหมาก
“เขาตะโกนดาพี่วา ที่บอกวากลับไปชวยอาไดไปชวยอาหรือวาไปนอนกับคนอื่นเขา แฟน
พี่พูดแบบนี้แหละ ตอนนั้นใจพี่ไปเลยนะ ไมเขาใจวาทําไมเขาพูดอยางนั้น”
เมื่อคุณนารีไดฟงคําพูดของแฟน คุณนารีเสียใจมากจึงไปเลาใหอาฟง อาโมโหมากจึง
มาหาแฟนคุณนารี
“อาพี่พูดกับแฟนพี่วา หลานฉันไมใชคนอยางนั้นนะ ถาเธออยากเลิกกับหลานฉันก็ไม
ตองเอาคําพูดหมา ๆ มาอาง”
หลังจากนั้นไมนานคุณนารีก็ทราบวาแฟนมีผูหญิงคนอื่น คุณนารีจึงขอใหแฟนเลิกติดตอ
กับผูหญิงคนนั้นแตแฟนคุณนารีไมยอมเลิก คุณนารีทนไมไหวจึงกลับไปอยูบา นอาอีกครั้ง
“เฮอ... (ถอนหายใจ) ตอนนั้นไมมีที่ไปจริง ๆ ไมกลากลับไปหาพอแม ไมอยากกลับไป
งอแฟน ก็ในเมื่อเขาเคยบอกแลววาไปทองกับใคร คําพูดมันดูถูกกันชัด ๆ ถากลับไปหาเขาอีก
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เราจะเปนผูหญิงหนาดานรึเปลา ตอนนั้นก็ขอไปอยูกับอา แตอาบอกวาไปอยูไมไดอาอายเขา
แลวก็บอกใหพี่ไปทําแทงซะ พี่เลยมาบานพักฉุกเฉิน ตอนนั้นทางบานพักฉุกเฉินใหพี่รอเพราะชวง
นั้นคนเยอะ พี่เลยขออยูกับอากอน ตอนนั้นทองไดประมาณ 7-8 เดือน มันเอาออกไมไดแลว
ชวงนั้นวาเหวมาก ๆ คิดมาก น้ําหนักก็ลดลงเรื่อย ๆ จะไมใหพี่คิดมากไดยังไงหละ อาพี่พูด
ทุกวันวา พี่มันไมรักดี ทองก็ไมมีพอ...ตอนนั้นชีวิตมันสับสนนะ พอแมก็ไมยอมรับ อาพี่ก็สงให
ไปสถานสงเคราะหอีก ชีวิตมันเควงควางไปหมด ไมรูจะทํายังไงดี”
เมื่ออายุครรภของคุณนารีมากขึ้น ทองก็เริ่มออก เพื่อน ๆ ที่โรงงานเริ่มสงสัย จากนั้นไม
นานนายจางก็เรียกคุณนารีเขาไปคุย นายจางบอกคุณนารีวาคุณนารีทํางานชา งานไมเดิ น
ทํางานไมไดตามมาตรฐาน ซึ่งคําพูดของนายจางกลาวหาวาคุณนารีไมสมควรทํางานที่โรงงาน
แหงนี้อีกตอไป ไมนานนักคุณนารีก็ถูกไลออกอยางไมเปนธรรม โดยนายจางอางวาคุณนารี
ทํางานไมมีประสิทธิภาพ คุณนารีไมไดรับเงินชดเชยแตอยางใดไดเพียงแตเงินเดือนเดือนสุดทาย
เทานั้น คุณนารีไมรูกฎหมาย รูเพียงแตวากฎของการทํางานที่โรงงานคือ ถาทองจะถูกไลออก
“เขาใหออกพี่ก็ตองออก ทําอะไรไมได ไมเคยรูวามีกฎหมายคุมครอง แตถึงรูก็ทําอะไร
ไมได เรามันตัวคนเดียวจะไปสูอะไรเขาได เงินก็ไมมี ความรูก็ไมมี อีกฝายเขามีทุกอยาง ถา
รองเรียนไปก็คงไมมีอะไรดีขึ้นมาหรอก ชีวิตจริงมันก็เปนอยางนี้ มันไมเคยยุติธรรม”
ชีวิตของคุณนารีแยลงเรื่อย ๆ บางครั้งคุณนารีคิดที่จะฆาตัวตายเพื่อตัดปญหา แตก็ไม
เคยลงมือฆาตัวตายเพราะสงสารลูก และไมเคยคิดที่จะทําแทงถึงแมวาอาจะอยากใหทําแทง
“ที่ไมทําแทงเพราะตอนนั้นคิดวาสัตวมันยังเลี้ยงลูกได แลวทําไมเราถึงเลี้ยงไมได พี่วา...
ตอนนั้นมันผูกพันดวยมั้ง หมายถึงพี่กับลูกหนะนะ พอเขาดิ้นเราก็รูสึกตัว อืม... (สูดหายใจเขา)
เราเลยตัดสินใจ เอาวะอดตายก็จะเลี้ยง”
ไม น านนัก คุ ณนารี ก็ ย า ยจากบ า นอามาพัก ที่ บา นพัก ฉุ ก เฉิ น ในช ว งแรกที่ เ ข า มาพั ก
คุณนารียังทําใจไมไดที่ตองมาพักที่นี่
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“ตอนแรกทําใจไมได ไมกินขาว ไมเขาใจวาทําไมชีวิตตองเปนอยางนี้ พอแมรังเกียจ พี่ก็
ถามตัวเองวามันผิดมากเหรอ คน ๆ นี้มันเลวมากเลยใชมั้ย”
แต เ มื่ อ คุ ณ นารี เ ริ่ ม คุ น เคยกั บ สถานที่ กั บ เพื่ อ นก็ ทํ า ให คุ ณ นารี รู สึ ก กั บ ตั ว เองดี ขึ้ น
มีกําลังใจมากขึ้น เพื่อนและเจาหนาที่ที่อยูบานพักฉุกเฉินตางใหกําลังใจและคําปรึกษาจนทําให
คุณนารีไมเครียดเหมือนแตกอน และไมคิดแตเรื่องในอดีตที่เคยมีแตคนดาวาเหมือนเมื่อกอน
ตอนนี้คุณนารีเริ่มวางแผนชีวิตสําหรับตนเองและลูก คุณนารีวางแผนอนาคตวาหลังคลอดจะ
ทํางานหนักเพื่อสงลูกทั้งสองคนเรียนหนังสือสูง ๆ (ลูกคนแรกเปนลูกของคุณนารีกับสามีคนแรกที่
เสียชีวิตจากการถูกรถชน) คุณนารีอยากใหลูกไดเรียนสูง ๆ เพื่อที่จะไดไมมีชีวิตอยางคุณนารี
“ทุกคนที่นี่เขาดีกับเรานะ เขาเขาใจเรา มันทําใหเรารูวาเราไมใชคนเดียวในสังคมนะที่
เปนอยางนี้ มันไมใชความผิดของเรา การที่พอเด็กมันไมรับผิดชอบ คนที่เปนแมผดิ ดวยเหรอ ทีน่ ี่
สอนพี่เยอะ ใหพี่มีกําลังใจ ตอนนี้พี่ไมใชตัวคนเดียว พี่ยังมีลูกอีกคนนึง ถาพี่เปนอะไรใครจะ
เลี้ยงเขา ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเปนผูใหญขึ้น รูจักคิดมากขึ้น เปนเพราะที่นี่มีเพื่อน มีเจาหนาที่ให
คําแนะนํา ชีวิตมันเลยเขมแข็งขึ้น ใครจะไปรูวาชีวิตคนเรามันพลิกผันไดถึงขนาดนี้ ชวงที่เรารูวา
ทอง ชวงที่เลิกกับแฟน ชวงที่ถูกไลออกจากงาน มันทําอะไรไมถูกเลยนะ มันเหมือนชีวิตเราไมมี
คา ตอนนั้นอยากตายอยูเหมือนกัน เออ... เราคิดวา ตายก็ดีเรื่องจะไดจบ ๆ ไป แตตอนนี้ไม
คิดอยางนั้นแลว เรามีลูกชีวิตเราตองอยูเพื่อลูก พอพี่นึกถึงลูกมันก็ทําใหพี่มีความสุข”
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ (57 ป)

พี่ชาย (31 ป)

แม (54 ป)

คุณนารี (25 ป)

สามี

นองสาว (23 ป)

ลูกชาย (3 ป)
คุณนารีเปนบุตรคนที่ 2 ของครอบครัว พอคุณนารีอายุ 57 ป ประกอบอาชีพทําสวน
และแมอายุ 54 ป ประกอบอาชีพรับจางตัดเย็บผา ครอบครัวคุณนารีประกอบดวยพี่ชายอายุ
31 ป ประกอบอาชีพทําสวน และนองสาวอายุ 23 ป ประกอบอาชีพขายของ คุณนารีมีลูกชาย
อายุ 3 ขวบ ตอนนี้ลูกชายอยูกับพอแมของคุณนารี
ชีวิตประจําวัน
ก อ นหน า ที่ คุ ณ นารี เ ข า มาพั ก ที่ บ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น คุ ณ นารี พั ก อยู กั บ อาช ว ยอาขายของ
ปจจุบันคุณนารีพักอยูที่บานพักฉุกเฉินเพื่อรอคลอด คุณนารีตื่นนอนตี 5 จากนั้นจึงอาบน้ําและ
ทานขาวเชา เมื่อทานขาวเชาเสร็จจะมีเวรลางจานโดยหนาที่ของเวรลางจานคือ ลางจานของ
ตนเองและเพื่อน เวรจะสลับกันไปเรื่อย ๆ ชวงสายจะเปนการพักผอนตามอัธยาศัย ระหวางนี้
คุ ณ นารี มั ก จะช ว ยเพื่ อ นเลี้ ย งลู ก เช น ช ว ยอุ ม กล อ มให ห ลั บ เป น ต น ในช ว งบ า ยบางวั น
เจาหนาที่จะจัดกิจกรรมกลุม เชน วาดภาพ หรือมีอบรมวิธีการเลี้ยงลูก ในชวงเย็นเมื่อคุณนารี
ทานข า วเย็ น เสร็ จ มั ก จะไปเดิ น หาของทานเล น หน า โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ซึ่ ง อยู ใ กล กั บ บ า น
พักฉุกเฉิน โดยถาใครออกไปคนอื่น ๆ ก็มักจะฝากซื้อของเล็ก ๆ นอย ๆ โดยสวนใหญจะฝากซื้อ
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ผลไม เวลาประมาณ 6 โมงเย็นคุณนารีอาบน้ํา บางคืนคุณนารีดูทีวีโดยจะเปนทีวีรวมตองดูขาง
นอกหองนอนซึ่งยุงคอนขางชุม จึงไมคอยมีใครดูทีวีนัก สวนใหญจะเขานอนเลย
ความผูกพันระหวางแมกับลูก
คุณนารีมีความรัก ความผูกพันกับลูกมาก ทั้งลูกคนแรกและคนที่สอง ไมวาคุณนารีจะ
เจออุปสรรคมากแคไหนคุณนารีก็ไมเคยคิดที่จะทําแทง และไมเคยวาลูกหรือโทษลูกในครรภวา
เปน ต น เหตุ ทํ า ใหชี วิ ตแย ล งเลยแม แตค รั้ง เดี ย ว คุณ นารีรั ก ลูก มากและหวั ง ว า ตอ ไปขา งหน า
ครอบครัวจะไดอยูพรอมหนากันสามคนแมลูกอีกครั้ง
“เขาเกิดมาไมใชความผิดของเขา เราตางหากที่มีหนาที่ตองดูแลเขาใหดี”
ศีลธรรม
คุณนารีไมคอยเขาวัดเทาไรนักแตชอบทําบุญใหคนขอทานโดยเฉพาะคนชรา เพราะรูสึก
วาคนพวกนี้นาสงสาร เขานาจะมีลูกหลานเลี้ยงไมใชมานั่งขอเงินอยูตรงนี้ คุณนารีคิดวาการ
ทําแทงเปนสิ่งที่บาป เพราะเปนการฆาชีวิตคนคนหนึ่ง ยิ่งกวานั้นคนที่เราฆาก็เปนลูกของเราดวย
ยิ่งทําใหรูสึกบาป รูสึกผิดมากขึ้น
“คนที่มีลูกตอนที่ยังไมพรอมไมใชเรื่องผิด ไมจําเปนตองทําแทง ไมจําเปนตองปดบัง
เราไมใชคนเลวแตเรามีความเขมแข็ง มีความเปนแมตางหากหละ เขาเกิดมาแลวทําไมตองไปฆา
เขาอีก เขาไมผิด ไมเคยทําผิด แลวเราจะไปทําผิดตอเขาทําไม”
ความสัมพันธในครอบครัว
ความสัมพันธในครอบครัวของคุณนารีมีลักษณะไมคอยสนใจซึ่งกันและกันมากนัก อีกทั้ง
คุณนารีกับพอแมยังหางเหินกัน เนื่องจากพอแมสงคุณนารีมาอยูกับอาตั้งแตเด็ก เมื่อคุณนารีเริ่ม
มีปญหาก็มีเพียงแตอาที่พึ่งพาไดบาง แตเมื่ออารูวาคุณนารีตั้งครรภก็บอกใหเอาเด็กออกเพราะ
อาย แลวคนอื่นนินทา แตคุณนารีกลับไมยอมทําแทงแมทางบานจะไมยอมรับก็ตาม
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การไดรับบริการสังคม
คุณนารีเขามาพักที่บานพักฉุกเฉินเมื่อตั้งครรภไดประมาณ 7 เดือน กอนหนาที่จะมาพัก
ที่นี่คุณนารีรูสึกหดหู เครียด สิ้นหวัง เพราะคนรอบขางมองคุณนารีเปนผูหญิงไมดี ทองไมมีพอ
แมแตพอแมและอาของคุณนารีก็มีความรูสึกเชนนี้ ดวยความเครียดและสิ้นหวังทําใหคุณนารีเคย
ตัดสินใจที่จะจบชีวิตตนเองลง บอยครั้งที่คุณนารีทอแทและอยากจะยอมแพชีวิต จนกระทั่ง
คุณนารีมาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณนารีมีเพื่อนปรับทุกขและมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนํา
ตลอดจนใหกําลังใจคุณนารี ทุกวันนี้คุณนารีคิดในทางบวกกับตนเองมากขึ้น มีกําลังใจในการ
ดําเนินชีวิตมากขึ้น คุณนารีมองวาการเปนมารดานอกสมรสไมใชสิ่งที่เลวราย ในทางตรงขามมัน
คือสิ่งที่เขมแข็งเด็ดเดี่ยวที่ผูหญิงคนหนึ่งจะทนตอคําสบประมาทของสังคมเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ตน
เห็นวาถูกตอง
“ตอนนี้คิดแตวาจะเลี้ยงลูกใหดี ใครจะวาอะไร พูดอะไร ไมสนใจแลว”
จึงอาจกลาวไดวาการมาอยูที่บานพักฉุกเฉินทําใหคุณนารีเขมแข็งและคิดในทางบวกมาก
ยิ่งขึ้น
ฐานะทางเศรษฐกิจ
ครอบครัวของคุณนารีมีฐานะคอนขางยากจน คุณนารีตองชวยอาทํางานตั้งแตเรียนจบ
มัธยมปลาย ในชวงที่คุณนารีทราบวาตนเองตั้งครรภ ตอนนั้นคุณนารีพอมีเงินเก็บอยูบางแตไม
มาก แตคุณนารีคิดวาเงินเทานี้คงเพียงพอหากคุณนารีตองการจะทําแทง แตคุณนารีไมเคยคิดที่
จะทําแทงแมจะมีเงิน การทําแทงไมเคยอยูในความคิดของคุณนารีเลย เพราะคุณนารีคิดเสมอวา
เด็กไมมีความผิด ตองไมไปทํารายเขา
การสรางวัฒนธรรมยอย
คุณนารีมีความเปลี่ยนแปลงมากจากที่เคยรูสึกหดหู ไรคา กลับกลายเปนคนเข็มแข็ง
คิดในทางบวกมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะคุณนารีมาพักที่บานพักฉุกเฉิน แมใน
ช ว งแรกที่ ม าพั ก คุ ณ นารี จ ะรู สึ ก แย ด ว ยความคิ ด ที่ ว า ชี วิ ต ของตนเองแย ถึ ง ขนาดต อ งมาพั ก ที่
สถานสงเคราะห อี ก ทั้ งพอแม และอาไม ย อมรับ รัง เกีย จ คนรอบข า งมองว าเปน ผูหญิงไมดี
ใจงาย ทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนารีชวงนั้นทําใหคุณนารีรูสึกแย แตพอมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
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ก็ทําใหรูวาชีวิตของคุณนารียังโชคดีกวาใครอีกหลายคน ตองมองไปขางหนาสิ่งที่อยูขางหลังคือ
บทเรียน คุณนารีเรียนรูวิธีคิดในเชิงบวกทั้งจากการพูดคุยกับเพื่อน คําแนะนําจากเจาหนาที่ และ
การใชกิจกรรมกลุมบําบัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุยกับเพื่อนที่เปนมารดานอกสมรสดวยกันยิ่ง
ทําใหเ กิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจและเข าใจซึ่งกันและกันมากขึ้ น ซึ่งสามารถช วยผอนคลาย
ความเครียดและสรางกําลังใจใหคุณนารีไดมาก
ผูใหขาวสําคัญคนที่ 3 : คุณเฟองฟา (นามสมมติ)
ขอมูลทั่วไป
คุณเฟองฟาอายุ 16 ป รูปรางคอนขางทวม ผิวขาว สูงประมาณ 155 เซนติเมตร
ภูมิลําเนาอยูจังหวัดขอนแกน คุณเฟองฟาเปนคนคอนขางเรียบรอย พูดนอย พูดจาสุภาพ ฐานะ
ครอบครัวยากจน พอและแมเสียชีวิตแลว กอนที่พอแมเสียชีวิต พอของคุณเฟองฟาประกอบ
อาชีพรับจางขัดสี แมทํางานที่โรงงาน ครอบครัวรักใครกันดี พอและแมของคุณเฟองฟาเลี้ยงดู
คุณเฟองฟาและนองอยางดีและอบอุน นาน ๆ ครั้งถึงจะมีเรื่องทะเลาะกันบาง นองสาวของ
คุณเฟองฟาอายุ 14 ป ปจจุบันทํางานเย็บผาอยูกับปา เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สวน
คุณเฟองฟาเรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ตองออกจาการเรียนเพราะพอปวยหนัก คุณเฟองฟายัง
จําพอและแมไดอยางชัดเจน และยังจําภาพครอบครัวที่อบอุนได แมของคุณเฟองฟาเสียตั้งแต
คุณเฟองฟาอยูประถมศึกษาปที่ 1 แมของคุณเฟองฟาเกิดที่กรุงเทพฯ แตยายไปอยูกับสามีที่
จังหวัดขอนแกน คุณเฟองฟาไมทราบวาแมเปนอะไรถึงเสียชีวิต สวนพอของคุณเฟองฟาเสียชีวิต
เนื่องจากติดเชื้อเอดส ชวงที่คุณเฟองฟาอยูมัธยมปที่ 2 พอปวยหนักมาก อีกทั้งครอบครัวไมมี
รายไดเพราะพอไมสามารถทํางานได พอจึงตองขอขาวที่วัดมาใหลูกกินทุกวัน และในชวงสุดทาย
ของชีวิตพอนั้นพอไดไปอยูวัด อยูกับพระ พอของคุณเฟองฟาไดฝากคุณเฟองฟากับนองไปอยูกับ
ปา โดยในขณะนั้นปาใหสัญญากับพอวาจะดูแลอยางดีและจะสงเสียใหเรียนตอ
เมื่อพอเสียชีวิตคุณเฟองฟาเสียใจมาก ชวงที่อยูกับปาซึ่งปาเปนพี่สาวของแม ปาของ
คุณเฟองฟาใจดี แตเมื่ออยูดวยกันไดประมาณ 1 เดือน นิสัยของปาก็เปลี่ยนไป ปาไมไดสงคุณ
เฟองฟาและนองเรียนตอ แตกลับใหทํางานเย็บผาอยูที่บาน เมื่อคุณเฟองฟาทํางานไมไดดั่งใจ
หรือทํางานชา ปาของคุณเฟองฟาจะดาวา โดยจะดาถึงพอแมของคุณเฟองฟาดวย นอกจากดา
แลวยังทุบตี ตบ จนหลังแตก เนื้อแตก โดยสวนใหญจะใชดามไมกวาด สายไฟตีและฟาด ปามี
ลูกสาว 1 คน อายุ 6 ป สวนสามีของปาเปนคนไมคอยพูด ใจดี และมักตามใจภรรยา ปาจึง
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เปนเสมือนผูนําของครอบครัว ปาทํางานรับผามาเย็บที่บาน ชวงที่อยูกับปาคุณเฟองฟารองไห
ทุกคืนและคิดหลายตอหลายครั้งวาจะหนีแตก็หวงนอง อีกทั้งยังไมมีเงินและไมรูจักใครแถวนัน้ เลย
คุณเฟองฟาอยากที่จะพานองหนีไปเพราะสงสารนอง ทุกครั้งที่ปาตีนองคุณเฟองฟาจะเขาไป
ปกปอง แลวคุณเฟองฟาก็จะถูกตีดวยทุกครั้ง ปาทํารายคุณเฟองฟากับนองบอยครัง้ จนกลายเปน
เรื่องปกติในบาน ฐานะของปาพอกินพอใชไมขัดสน แตปาไมเคยใหเงินคุณเฟองฟาเลยแมคุณ
เฟองฟาจะทํางานเย็บผาใหปา บางครั้งเย็บผาถึงตี 1 และตองตื่นมาตี 4 เพื่อมาเย็บตอ ซึ่งเปน
เชนนี้บอยครั้ง ถามีงานเยอะคุณเฟองฟาจะถูกปาสั่งวาหากทําไมเสร็จก็ไมตองนอน
ธุรกิจเย็บผาของปามีเพื่อนของปารวมหุนดวย วันหนึ่งสงผาไมทันทําใหขาดทุน เพื่อน
ของปาไมพอใจมากและตองการเงินคืน ปาบอกวาไมมีเงิน ปาจึงบอกกับเพื่อนที่เปนหุน สวนวาจะ
ขายคุณเฟองฟาเพื่อขัดดอกซึ่งเพื่อนของปาก็พอใจกับขอเสนอนี้ ปาพาคุณเฟองฟาไปหาเพื่อนที่
เปนหุนสวนโดยบอกคุณเฟองฟาวาจะพาไปขางนอก แตจะแวะบานเพื่อนกอน เมื่อถึงบานเพื่อน
ปาบอกวาใหคุณเฟองฟานั่งรอ แลวปาก็ออกไปจากหอง สักพักเพื่อนของปาก็เขามาแลวขมขืน
“พอปาออกไป เขาก็เขามาปล้ําหนู หนูตกใจขอรองใหเขาอยาทํา เขาก็ไมสนใจ หนู
พยายามสูเขาก็ตบหนู”
หลังจากนั้นเพื่อนของปาก็มาที่บานปาบอย ๆ มาเกือบทุกเย็นเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธกับ
คุณเฟองฟา คุณเฟองฟาไมทราบวาผูชายที่มาขมขืนเปนใครหรือไมรูแมแตชื่อของผูชายคนนั้น
รูแตวาอายุของผูชายคนนั้นประมาณ 40 ป
“หนูไมรูชื่อเขาหรอกคะ ถาเขามาเขาก็ทําอยางเดียวเสร็จแลวก็ไป เขาไมเคยพูดกับหนู
ซักครั้งเดียว”
เพื่อนรวมหุนของปามาหาคุณเฟองฟาประมาณ 1 เดือนกวา แลวก็เริ่มมาบางไมมา
บาง จากนั้นก็ไมมาอีกเลย ซึ่งตอนหลังเพื่อนก็ไดถอนหุนจากปาไปหมด ชวงที่คุณเฟองฟาถูก
ขายขัดดอกคุณเฟองฟารูสึกสับสน รองไหตลอดคืนคิดอยากจะหนีแตไมมีเงิน เครียดมาก อยาก
ฆาตัวตายแตไมกลาลงมือ เมื่อปาทราบวาคุณเฟองฟารองไหก็บอกคุณเฟองฟาวาไมใหรอง หาม
รอง ถารองไหก็จะถูกตี
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เวลาผานไปประมาณ 1 เดือน ปาของคุณเฟองฟาสงสัยวาตนเองทองจึงซื้อที่ตรวจการ
ตั้งครรภมาตรวจซึ่งผลปรากฏวาตั้งครรภ จึงใหคุณเฟองฟาตรวจดวยเพราะซื้อที่ตรวจมาหลายอัน
เมื่อคุณเฟองฟาตรวจปรากฏวาตนเองตั้งครรภเชนกัน ในตอนแรกคุณเฟองฟาคิดวาปาพูดเลน
เพราะไมมีอาการอะไรที่บงบอกเลยวาทอง อีกทั้งประจําเดือนคุณเฟองฟาก็มาไมสม่าํ เสมออยูแ ลว
คุณเฟองฟาเลยไมคิดวาตนเองตั้งครรภ แตเมื่อรูแนชัดแลววาตนเองตั้งครรภคุณเฟองฟารูสึก
ตกใจมาก ตอนนั้นอยากเอาเด็กออกแตไมรูวาจะเอาออกอยางไร และปาของคุณเฟองฟาก็บอก
ไมใหคุณเฟองฟาเอาเด็กออก ซึ่งคุณเฟองฟาก็ไมทราบเหตุผลวาทําไมปาไมใหทําแทง แมวา
คุณเฟองฟาจะตั้งครรภแตปาก็ยังใหคุณเฟองฟาทํางานหนักเหมือนเดิมจนคุณเฟองฟารูสึกกดดัน
เครียดจนทนไมไหว ตอนนั้นคุณเฟองฟาตั้งครรภได 3 เดือน ซึ่งเปนชวงที่ปากําลังยายบานโดย
ยายบานจากกาญจนบุรีมาเชาบานอยูที่ราชบุรี เพราะใกลกับสถานที่รับผามาเย็บ จะไดประหยัด
ตนทุนการขนสง คุณเฟองฟาคิดวางแผนที่จะหนี ชวงนั้นเปนชวงเวลากลางคืน โดยเปนวันที่ปา
ขนของไปราชบุรี แฟนของปาเปนคนขับรถพาไป ปาพาลูกและนองของคุณเฟองฟาไปดวย กอน
เดินทางไปคุณเฟองฟาแอบขอเงินแฟนของปาโดยบอกจะนําไปซื้อผาอนามัย คุณเฟองฟาจึงได
เงิ น มา 200 บาท ที่ บ านของปา ไมมีใครรูวา คุณเฟองฟ า ถูก ขายขัดดอกจนท อ งนอกจากปา
คนเดียว เมื่อปาเดินทางไปราชบุรีคุณเฟองฟาจึงหนีออกจากบาน โดยถามทางคนแถวบานไป
บริษัทขนสง คุณเฟองฟาขึ้นรถจากบริษัทขนสงมากรุงเทพฯ ลงที่สายใต จากนั้นจึงถามทางไป
สะพานใหมเพื่อมาหานา คุณเฟองฟารูจักบานของนาเพราะตอนเด็ก ๆ พอของคุณเฟองฟาพา
คุณเฟองฟามาเยี่ยมนาบอย ๆ
น า ของคุ ณ เฟ อ งฟ า ถามเรื่ อ งราวต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ของคุ ณ เฟ อ งฟ า และพา
คุณเฟองฟาไปตามนองกลับมา พอคุณเฟองฟาและนาไปบานที่กาญจนบุรีก็พบวาปายายบานไป
เรี ย บร อ ยแล ว อี ก ทั้ ง คุ ณ เฟ อ งฟ า ก็ ไ ม ท ราบที่ อ ยู บ า นที่ ร าชบุ รี จึ ง ไม ส ามารถตามน อ งมาได
คุณ เฟ อ งฟ า อยู กั บ น า ตั้ ง แต ตั้ ง ครรภ 3 เดื อ นจนถึ ง ประมาณ 9 เดื อ น ระหว า งที่ อ ยู กั บ น า
คุณเฟองฟามีความสุขมาก คุณเฟองฟาชวยนาขายกับขาวในโรงเรียนไดเงินวันละ 150 บาท ซึ่ง
คุณเฟองฟาเก็บเงินเพื่อเปนคาใชจายในการไปหาหมอ นาบอกใหคุณเฟองฟาพักผอนตั้งแต
ตั้งครรภได 6 เดือนแตคุณเฟองฟาไมอยากขอเงินนา คุณเฟองฟาจึงทํางานจนตั้งครรภ 8 เดือน
ตอนคุณเฟองฟาตั้งครรภไดประมาณ 9 เดือน เพื่อนของนาแนะนําใหมาบานพักฉุกเฉินเพราะนา
งานยุงจึงดูแลไดไมเต็มที่ นาจึงพามาติดตอที่บานพักฉุกเฉิน
ปจจุบันคุณเฟองฟาคลอดบุตรได 3 เดือนแลว ที่บานพักฉุกเฉินเจาหนาที่ดูแลเอาใจใส
ดี ถามีปญหาอะไรคุณเฟองฟาก็จะมาปรึกษาเจาหนาที่ ตอนนี้คุณเฟองฟาไมมีอาการเครียดและ
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เศราแลว เพราะมีนาและเพื่อนที่บานพักฉุกเฉินคอยใหกําลังใจ ทําใหเกิดความรูสึกดีตอตนเอง
มากยิ่งขึ้น เมื่อคลอดแลวคุณเฟองฟาตัดสินใจยกลูก เนื่องจากตนเองยังไมพรอมในการเลี้ยงดูลูก
แตก็รูสึกคิดถึงลูก ลูกของคุณเฟองฟาตองไปอยูในเนอสเซอรี่หลังจากที่คุณเฟองฟาใหนมลูกครบ
3 เดือน อีกทั้งเจาหนาที่จะไมใหแมเลี้ยงลูกตนเองเพราะกลัวเด็กจะติดแม แตก็มีบางกรณีที่
คุณเฟองฟาจะเลี้ยงลูกไดก็ตอเมื่อไมมีพี่เลี้ยงเด็กเทานั้น สวนนาของคุณเฟองฟาจะมาเยี่ยม
ประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง ตอนนี้ทางบานพักฉุกเฉินจะสงใหคุณเฟองฟาไดมีโอกาสเรียนตอ
โดยใหเรียนที่การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) แตคุณเฟองฟายังไมทราบละเอียดมากนัก โดยไม
ทราบว า จะให เ รี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 หรื อ ว า เริ่ ม เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 อี ก ครั้ ง ตอนนี้
คุณเฟองฟาตื่นเตนมากที่จะไดเรียนตอและตั้งใจจะเรียนหนังสือใหดีที่สุด คุณเฟองฟาคิดจะออก
จากบานพักฉุกเฉินเมื่อเรียนหนังสือจบแลว
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

คุณเฟองฟา (16 ป)

แม

นอง (14 ป)

คุณเฟองฟาเปนบุตรสาวคนแรกของครอบครัว มีนองสาว 1 คน อายุ 14 ป พอแม
เสียชีวิตแลว โดยพอติดเชื้อเอดส สวนคุณแมไมทราบวาเปนโรคอะไรถึงเสียชีวิต ปจจุบันคุณ
เฟองฟาอยูบานพักฉุกเฉิน สวนนองสาวอยูกับปา
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ชีวิตประจําวัน
กอนหนาที่คุณเฟองฟาจะเขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณเฟองฟาพักอยูกับนาจนตั้งครรภ
ไดประมาณ 9 เดือน ระหวางที่อยูกับนาคุณเฟองฟาจะชวยขายกับขาว โดยไปขาย 6 โมงเชา
กลับบาน 6 โมงเย็น ปจจุบันคุณเฟองฟาพักที่บานพักฉุกเฉินเพื่อรอเรียนหนังสือ ในแตละวัน
คุณเฟองฟาตื่นนอนตี 5 เพื่อออกกําลังกาย จากนั้นจึงทําเวรทําความสะอาด หลังจากทําเวร
เสร็จก็ไปอาบน้ํา ตอน 7 โมงครึ่งทานอาหารเชาเสร็จแลวจึงทํากิจกรรมที่บานพักฉุกเฉินจัดให
บางวันคุณเฟองฟาไปทํางานซักเสื้อผาที่ we train โดยจะไดเงินเล็กๆนอยๆเปนคาตอบแทน
เวลา 5 โมงครึ่งทานอาหารเย็น จากนั้นจึงประชุมเวรตอ หลังจากประชุมเสร็จคุณเฟองฟาจะ
อาบน้ําและคุยเลนกับเพื่อนในหองนอน
ความผูกพันระหวางแมกับลูก
การตั้งครรภของคุณเฟองฟาเกิดจากการถูกขมขืนจึงทําใหคุณเฟองฟาไมมีความผูกพัน
กั บ ลู ก ในครรภ นั ก ในช ว งแรก แต เ มื่ อ อายุ ค รรภ ม ากขึ้ น ความผู ก พั น ก็ เ พิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
คุณเฟองฟาเริ่มมีการคุยกับลูกในครรภ ไปหาหมอฝากครรภ พอชวงใกลคลอดคุณเฟองฟารูวา
เมื่ อ คลอดจะยกลู ก ทํ า ให คุ ณ เฟ อ งฟ า ค อ ย ๆ ทํ า ใจว า สั ก วั น ต อ งแยกจากลู ก ไป แม ว า
คุณเฟองฟาจะพยายามทําใจแตก็อดคิดถึงลูกไมได
ศีลธรรม
คุณเฟองฟาคิดวาการทําแทงเปนเรื่องที่บาปเหมือนเปนการฆาชีวิตคน ๆ หนึ่ง อีกทั้งคิด
วาการทําแทงเปนการสรางบาปสรางกรรม สักวันหนึ่งกรรมที่เราสรางก็จะกลับมาหาเราเอง
“ชาตินี้ไมอยากทํากรรม ไมอยากไปใชชาติหนา ชาติหนาอยากมีความสุข ไมเหมือนอยางนี้
อยากมีพอ มีแม เหมืนคนอื่นเขาบาง”
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ความสัมพันธในครอบครัว
พอแมของคุณเฟองฟาเสียชีวิตตั้งแตคุณเฟองฟายังเด็ก คุณเฟองฟาจึงตองไปอยูกับปา
ซึ่งปาก็มักทํารายคุณเฟองฟาและขายคุณเฟองฟาเพื่อขัดดอกจนตั้งครรภ และเมื่อตั้งครรภปาก็
หามทําแทง คุณเฟองฟาจึงตองตั้งครรภตอโดยไมมีทางเลือกอื่น การตั้งครรภของคุณเฟองฟาเต็ม
ไปดวยความเครียด ความหดหู และความกลัววาปาจะทําราย แตเมื่อคุณเฟองฟามาอยูกับนา
และมาพักที่บานพักฉุกเฉินทําใหคุณเฟองฟามีสภาพจิตใจดีขึ้น มีความคิดในทางบวกกับตนเอง
และลูกเพิ่มมากขึ้น
การไดรับบริการสังคม
คุณเฟองฟามาอยูที่บานพักฉุกเฉินเมื่อตั้งครรภไดประมาณ 9 เดือน โดยสภาพจิตใจของ
คุณเฟองฟาดีขึ้นเรื่ อย ๆ แมการไดรับบริการสังคมจะไมมีสวนทําใหคุณเฟองฟาตั้งครรภตอ
เพราะในชวงแรกของการตั้งครรภปาของคุณเฟองฟาไดบังคับใหตั้งครรภตอ หามทําแทง แต
บริ ก ารสั ง คมก็ มี ส ว นสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให คุ ณ เฟ อ งฟ า มี กํ า ลั ง ใจในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ต อ ไป โดยมี น า
เจาหนาที่และเพื่อน ๆ ในบานพักฉุกเฉินคอยใหกําลังใจและพลังใจ อีกทั้งบานพักฉุกเฉินยังให
โอกาสคุณเฟองฟาไดศึกษาตอ ซึ่งถือวาเปนการเปดโอกาสที่สําคัญในชีวิตของคุณเฟองฟา
ฐานะทางเศรษฐกิจ
ฐานะทางเศรษฐกิจไมมีสวนในการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณเฟองฟา เพราะปาของ
คุณเฟองฟาไมใหคุณเฟองฟาทําแทงไมวาจะมีเงินหรือไมมีเงินก็ตาม
การสรางวัฒนธรรมยอย
การที่ไดมาพักที่บานพักฉุกเฉินไดมีโอกาสมารูจักกับเพื่อน ๆ ทําใหคุณเฟองฟารูสึกดีขึ้น
เพราะเพื่อน ๆ จะพูดใหกําลังใจคุณเฟองฟา โดยเพื่อนมักจะบอกวาคุณเฟองฟายังอายุนอย แม
จุดเริ่มตนในชีวิตจะไมดีนักแตตอไปชีวิตจะดีหรือรายอยูที่เราเปนคนกําหนดเอง ไมใชปากําหนด
อนาคตอยูที่เราถาเราทําชีวิตเราใหดี อนาคตเราก็จะดี ทําใหคุณเฟองฟามีกําลังใจมากขึ้น อีกทั้ง
การที่คุณเฟองฟาจะไดมีโอกาสเรียนหนังสือตอยิ่งทําใหคุณเฟองฟารูสึกดีมากขึ้น จากความรูสึกที่
เคยคิดวาจะมีแตคนมาทําราย ความรูสึกหวาดระแวงคนแปลกหนาก็เปลี่ยนไปกลายเปนคนที่คิด
ในทางบวกตอตนเองและคนรอบขางมากยิ่งขึ้น
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 4 : คุณผกากรอง (นามสมมติ)
ขอมูลทั่วไป
คุณผกากรองอายุ 14 ป รูปรางคอนขางผอม ผิวคล้ํา สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
เรียนหนังจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภูมิลําเนาอยูจังหวัดกรุงเทพ ฯ คุณผกากรองมีอัธยาศัยดี
พูดจาเปนกันเอง กลาพูดกลาแสดงออก พอของคุณผกากรองเปนคนจังหวัดสมุทรสาคม มีเชื้อ
มอญ ส ว นแม เ ป น คนจั ง หวั ด เลย พ อ แม ข องคุ ณ ผกากรองย า ยมาอยู ก รุ ง เทพ ฯ ตั้ ง แต
คุณผกากรองยังเล็ก โดยพอประกอบอาชีพหาของเกา เก็บของเกา เชน เก็บกระดาษ ขวด สวน
แมทํางานบาน ฐานะที่บานไมขัดสนนัก ปจจุบันพอของคุณผกากรองเสียชีวิตแลวดวยโรคน้าํ ทวม
ปวดและเลือดคั่งในสมอง แมของคุณผกากรองหนีออกจากบานตั้งแตกอนที่พอคุณผกากรองจะ
เสียชีวิต พอของคุณผกากรองเปนคนดุมาก เวลาตีจะตีแรงมาก
“เวลาพอตี ตีแรงมากเหมือนเราไมใชลูก”
พอของคุณผกากรองเคยตบคุณผกากรองจนฟนหัก สาเหตุจากคุณผกากรองทําไฟไหม
แบตเตอรี่ที่บาน ตอนนั้นพอยังไมตอไฟฟาจึงตองใชแบตเตอรี่ คุณผกากรองเผลอเอาตะเกียง
จุดไวใกลแบตเตอรี่ไฟเลยลามไหมแบตเตอรี่ ชวงนั้นครอบครัวของคุณผกากรองปลูกบานชั่วคราว
ปลูกบนพื้นที่ของคนอื่น สวนใหญพอของคุณผกากรองจะใชมือตี แมแตแมก็ยังกลัวพอ เวลาพอ
ตีถาแมมาหามแมก็จะถูกพอตีไปดวย คุณผกากรองมีพี่นองตางแมอีก 1 คน ตอนนี้อยูกับปาซึ่ง
เป น พี่ ส าวพ อ ส ว นแม ข องคุ ณ ผกากรองหนี อ อกจากบ า นตั้ ง แต คุ ณ ผกากรองอายุ 6 ป
คุณผกากรองยังจําวันที่แมหนีไปไดอยางชัดเจน วันนั้นเปนฝนที่ฝนตก พอไมสบาย แมบอกวาจะ
ไปหาเงินมาให แตแมก็ไมเคยกลับมาอีกเลย กอนหนาที่แมจะหนีไป แมของคุณผกากรองเคย
พูดไววา วันหนึ่งถาแมไป แมจะไมกลับมาอีก คุณผกากรองคิดวาที่แมหนีไปเพราะพอชอบวา
และตีแม
พอของคุณผกากรองไมสบายตลอด บางครั้งมีอาการชักและเปนลมบาหมู ชวงที่พอไม
สบายมาก พอไดฝากคุณผกากรองกับนา แตนาปฏิเสธไมอยากรับเลี้ยงเพราะเปนภาระเลยตอง
ฝากปา พอพยายามหาเงินมาใหปาเพื่อเปนคาเลี้ยงดูคุณผกากรอง วันหนึ่งพอไปหาเพื่อนประตู
บานเพื่อนปดจึงปนรั้วเขาไปแตพลาดตกลงมา หัวฟาดพื้นตองเขาโรงพยาบาลดวน และตองเขา
หองผาตัด ตอนนั้นคุณผกากรองรีบไปหาพอไปรอพอหนาหองผาตัด ปรากฏวาพอเลือดคั่งใน
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สมองแตหมดชวยไดทันจึงปลอดภัย หมอบอกพอวาหามดื่มเหลาเพราะพอคุณผกากรองเปนโรค
น้ําทวมปอดดวย แตเมื่อพอออกจากโรงพยาบาลพอก็ดื่มเหลาอีก พอดื่มเหลาทุกวันแตไมเมา
ช ว งแรกที่ อ อกจากโรงพยาบาลไม ค อ ยดื่ ม นาน ๆ ที จึ ง ดื่ ม แต ช ว งหลั ง ดื่ ม จั ด มาก
คุณผกากรองพยายามขอรองพอไมใหดื่มเหลาอีกแตพอก็ไมฟง คุณผกากรองคิดวาพอนาจะมี
เรื่ อ งเครี ย ดจึ ง ทํ า ให ดื่ ม เหล า จนเมา ไม น านนั ก ท อ งของพ อ ก็ เ ริ่ ม ใหญ ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ตอนนั้ น
คุ ณ ผกากรองย า ยมาอยู กั บ ป า แล ว เพราะบ า นที่ เ คยอยู แ ถวปทุ ม วั น ถู ก ไล ที่ ก อ นที่ พ อ ของ
คุณผกากรองจะเสียชีวิตพอมักจะบนวาอยากไปวัด คุณผกากรองไมอยากใหพอดื่มเหลาอีกและ
มักเตือนพอเสมอ
“ถาพอไป หนูจะไปอยูกับใคร หนูอยากอยูกับพอ พอรักษาตัวใหดีนะ”
วั น ต อ มาคุ ณ ผกากรองไปเยี่ ย มพ อ ก อ นถึ ง บ า นพ อ คุ ณ ผกากรองเจอลู ก ของอา
เขาบอกว า พ อ ตายแล ว ตอนแรกคุ ณ ผกากรองไม เ ชื่ อ เพราะลู ก ของอาคนนี้ ช อบว า พ อ
คุณผกากรองจึงรีบเดินเขาบานพบวาพอเสียชีวิตจริง ๆ ชวงนั้นคุณผกากรองเสียใจมาก ถึงแมวา
พอจะตีแรงหรือดุแคไหน แตคุณผกากรองก็รูวาพอรักคุณผกากรองมาก
คุณผกากรองอยูกับปาตองทํางานบานทุกอยาง ทั้งกวาดบาน ถูบาน ซักผา ปาของคุณ
ผกากรองค อ นข า งดุ บ างที ก็ ตี บ า งเพราะหนี เ ที่ ย ว ช ว งที่ เ รี ย นหนี เ ที่ ย วบ อ ยถ า ป า รู ป า ก็ จ ะตี
คุณผกากรองรูสึกวาตระกูลของพอเปนตระกูลที่ดุมาก คุณผกากรองเคยดูรูปของปูที่อยูหนาโกฏิ
หนาดุมาก อีกทั้งปาก็เคยเลาเรื่องปูใหฟง คุณผกากรองจึงรูวานิสัยดุ ตีลูกแรง ๆ นั้น พอไดมา
จากปู นั่ น เอง นอกจากคุ ณ ผกากรองจะช ว ยป า ทํ า งานบ า นแล ว ยั ง ช ว ยป า ขายของอี ก ด ว ย
คุณผกากรองชวยปาขายของตั้งแตอายุ 12 ป ปามีเพื่อนที่ขายของดวยกันอีก 1 คน เปน
หุนสวนกัน โดยจะพากันไปขายที่โรงพยาบาลตํารวจ เพื่อนของปาเปนผูชาย เมื่อขายของเสร็จใน
แตละวันคุณผกากรองจะไดเงินตอบแทนวันละ 30-40 บาท คุณผกากรองชวยขายของจนอายุ
14 ป โดยระยะหลังจะไปขายกับเพื่อนปาเพราะปาไปทํางานอื่น คุณผกากรองเชื่อใจ ไวใจ
เพื่อนของปา เพราะเขารูจักคุณผกากรองมาตั้งแตคุณผกากรองยังเปนเด็ก และไมเคยลวงเกิน
คุณผกากรองเลย
แตพอมาวันหนึ่งชวงค่ําหลังขายของเสร็จเขาบอกวาใหไปเอาของในหองน้ํา หองน้ําอยู
ภายในลานจอดรถโรงพยาบาลตํารวจซึ่งคอนขางเปลี่ยว ลักษณะหองน้ําเปนหองน้ํารวม พอ
คุณผกากรองเขาไปเขาก็ตามเขาไปดวยแลวปดประตู คุณผกากรองบอกกับเขาวาไมเห็นของอะไร
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เลย จากนั้นเขาก็เขามาใกลตัวคุณผกากรองเพื่อขมขืน เขาดึงกางเกงของคุณผกากรองลงมาถึง
เขา คุณผกากรองตกใจมากขอรองไมใหเขาขมขืนแตเขาไมฟงอีกทั้งยังขูคุณผกากรองดวย
“ถาบอกคนอื่นกูจะบอกวาสมยอมเอง หนูเลยไมกลาบอกคนอื่น หนูขอรองวาอยาทํา
อะไรหนูเลยนะ แลวเขาก็บอกวา ถามึงไมใหกู กูจะเอาเรื่องของมึงไปบอกคนอื่น บอกวามึงยอม
กูเอง ตอนนั้นหนูพยายามกันเอาไวไมใหไอนั่นของเขาเขาไปของหนู”
พอเพื่อนของปามีเพศสัมพันธเสร็จเขาก็จะใหเงินคุณผกากรองเปนคาปดปาก ครั้งละ
100-200 บาท คุณผกากรองรูสึกโมโหและเครียดมากในขณะนั้นเพราะบอกใครไมได
“แคน โมโหมาก เขาเห็นหนูมาตั้งแตเด็ก ทําไมทําอยางนี้กับหนู แตก็ไมอยากทํารายเขา
เพราะคิดวาเปนเวรกรรมของหนูเอง แตยาโกรธมาก ยาจะเอาใหตายใหได”
ทุกครั้งที่คุณผกากรองขัดขืนเขาจะใชกําลังบังคับ บางครั้งถาไมยอมเขา เขาก็จะทํา
รุนแรง อีกทั้งขณะขมขืนเขาจะพูดขมขูไปดวย เขาขมขืนคุณผกากรองตั้งแตยังไมมีประจําเดือน
จนตั้งครรภ โดยจะขมขืนอาทิตยละ 2-3 ครั้ง ขมขืนจนคุณผกากรองตั้งครรภ ชวงที่ตั้งครรภ
ประมาณเดือนแรก ๆ คุณผกากรองไมคิดวาตนเองตั้งครรภ แตคิดวาประจําเดือนมาไมปกติ พอ
ชวง 4 เดือนมีอาการแพทองแตก็คิดวาแคไมสบาย จากนั้น 5 เดือน เริ่มอึดอัดเหมือนมีอะไร
เคลื่อนไหวในทอง พอ 6 เดือน จึงคิดวาตนเองนาจะทองจึงไปบอกปา คุณผกากรองไมสงสัยวา
ตนเองทองเพราะชวง 2-3 เดือนแรกที่ทองเคยสงสัยวาอาจจะทองจึงกินยาขับ กินทุกวัน วันละ
ขวด อีกทั้งเคยกระโดทําใหตัวเองลมไปโดนพื้นปูน กระโดดเอากนกระแทกพื้น กระโดดเอาทอง
ลงบนเตี ย ง และกระโดดลงน้ํ า โดยเอาท อ งลงกระแทกน้ํ า แต ทุ ก ครั้ ง ที่ ทํ า จะจุ ก เอง การที่
คุณผกากรองเคยพยายามทําแทงดวยตนเองแตไมมีอาการอะไรผิดปกติและไมมีอะไรออกมา
คุณผกากรองจึงเชื่อมั่นมาตลอดวาตนเองไมไดทอง แตพอทองได 6 เดือน เกิดความสงสัยมาก
จนไปบอกปา โดยบอกกับปาวาตนเองมีเพศสัมพันธกับแฟน เพราะถาบอกความจริงกลัวปาจะ
ไมใหเรียนหนังสือตอ แตปาไมเชื่อปาจึงพาไปบานของยา ยาของคุณผกากรองเปดเสื้อเพื่อดูทอง
และหนาอก ดูเสร็จยาก็บอกวาคุณผกากรองทองแนนอน ยาและปาโกรธผูชายคนนั้นมาก พอปา
อารมณเย็นขึ้นจึงพาคุณผกากรองไปหาหมอเพื่อตรวจครรภ จากนั้นพาไปสถานีตํารวจปทุมวัน
เพื่อขอแจงความ
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ตํ ารวจไดพ าคุณ ผกากรองไปโรงพยาบาลตํา รวจอีก ครั้ง เพื่อตรวจภายใน พออาของ
คุณผกากรองทราบเรื่องการตั้งครรภก็จะพาไปทําแทง แตปาบอกไมตองทําเพราะทองแกมากแลว
หากทําอาจเปนอันตรายได สวนเพื่อนของปาก็หนีไป คุณผกากรองไมทราบวาเขารูไดอยางไรวา
ปาและคุณผกากรองแจงตํารวจ ตอนนี้ตํารวจกําลังหาตัวเขาอยู เมื่อแจงความเรียบรอยตํารวจ
สงคุณผกากรองมาที่บานพักฉุกเฉินเพื่อรอคลอด ยาบอกคุณผกากรองวา ถาลูกเปนผูชายไมเอา
เพราะเชื้อไมทิ้งแถว หากเปนผูหญิงก็เลี้ยงได เมื่อคุณผกากรองคลอดปรากฏวาลูกเปนผูหญิงจึง
ตัดสินใจเลี้ยงลูกเองไมยกใหมูลนิธิ
ชวงแรกที่คุณผกากรองถูกขมขืน คุณผกากรองเครียดมาก เครียดที่ถูกขมขืนและตอง
ปดบังที่บาน แตพอบอกความจริงปาและยาก็ชวยปลอบใจ ดูแล ทําใหหายเครียด และตอนที่
คุณผกากรองมาพัก ที่บ านพัก ฉุก เฉิน เจ าหนา ที่ก็ดู แลดีจึง ทํา ใหคุณผกากรองสบายใจมากขึ้น
อีกทั้งที่นี่ยังสงใหเรียนหนังสือตอ ซึ่งคุณผกากรองตั้งใจจะเรียนใหจบมัธยมปที่ 3 กอน จึงจะ
ออกจากที่นี่ไปอยูกับปา คุณผกากรองมีความฝนวา ตอไปอยากจะเปนครูกับคนทําขนมเคกที่
อรอยที่สุดในโลก
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

แม (ประมาณ 40 ป)

คุณผกากรอง (14 ป)
คุ ณ ผกากรองเป น บุ ต รคนเดี ย วของครอบครั ว ป จ จุ บั น มี อ ายุ 14 ป พ อ เสี ย ชี วิ ต
เนื่องจากเปนโรคน้ําทวมปอดและเลือดคั่งในสมอง สวนแมหนีออกจากบานตั้งแตคุณผกากรอง
อายุ 6 ป ปจจุบันคุณผกากรองอาศัยอยูกับปา
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ชีวิตประจําวัน
กอนหนาที่คุณผกากรองมาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณผกากรองชวยเพื่อนของปาขายของ
จนถูกเพื่อนของปาขมขืนจนทอง นอกจากคุณผกากรองจะชวยเพื่อนของปาขายของแลวยังชวย
ปา ทํ า งานบ า นด ว ย ปจ จุบั น คุ ณ ผกากรองพั ก ที่บ า นพัก ฉุก เฉิ น เพื่ อ เรีย นหนั ง สื อ และเลี้ ย งลู ก
คุณผกากรองตื่นนอนตี 5 เพื่อออกกําลังกาย จากนั้นจึงทําเวรทําความสะอาด เวลาประมาณ 7
โมงครึ่ง ทานอาหารเชา หลังจากนั้นคุณผกากรองจะใหนมลูก เนื่องจากบานพักฉุกเฉินสงเสริม
ใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมตัวเองเพราะมีสารอหารที่มีประโยชนตอทารก จากนั้นจึงอาบน้ําอุนให
ลูก และคอยกลอมใหหลับ ชวงบายในบางวันทางบานพักฉุกเฉินจะมีกิจกรรมกลุม เชน การ
สอนวิธีเลี้ยงลูก เวลา 4 โมงเย็น คุณผกากรองจะอาบน้ําและใหนมลูก ในเวลา 5 โมงครึ่ง
ทานอาหารเย็น จากนั้นจึงประชุมเวรตอ เวลา 1 ทุมเขานอน คุณผกากรองจะกลอมใหลูกหลับ
กอนแลวคอยนอน
ความผูกพันระหวางแมกับลูก
ในชวงแรกของการตั้งครรภคุณผกากรองเครียดมากเพราะไมสามารถบอกใครไดวาตนเอง
ถูกขมขืน จึงทําใหไมคอยมีความผูกพันระหวางแมกับลูกในครรภมากนัก อีกทั้งคุณผกากรองเคย
พยายามทําแทงหลายครั้งและหลายวิธี แสดงใหเห็นวา คุณผกากรองไมมีความผูกพันเลย แต
พอปญหาเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น คุณผกากรองจึงเริ่มสนใจและดูแลลูกในครรภมากยิ่งขึ้น
คุณผกากรองเริ่มลูบทอง คุยกับลูกในครรภ ตอนนั้นคุณผกากรองตั้งครรภไดประมาณ 7 เดือน
ความผูกพันระหวางคุณผกากรองกับลูกในครรภก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ศีลธรรม
คุณผกากรองเคยพยายามทําแทงหลายครั้งโดยคิดวาการทําแทงเปนการขจัดปญหา
มากกวาที่จะคิดวาการทําแทงเปนการฆาคน เปนบาป แตพอคุณผกากรองเริ่มตั้งสติไดและ
ปญหาเริ่มคลี่คลาย คุณผกากรองยอนกลับมาคิดไดวา การทําแทงนอกจากจะบาปแลวยังเปน
อันตรายตอตนเองอีกดวย
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ความสัมพันธในครอบครัว
พ อ ของคุ ณ ผกากรองเสี ย ตั้ ง แต คุ ณ ผกากรองยั ง เด็ ก ส ว นแม ห นี อ อกจากบ า น
คุณผกากรองจึงตองไปอยูกับปาความสัมพันธของคุณผกากรองกับปาคอนขางดี แมวาบางครั้ง
ปาจะดุแตก็เอาใจใสคุณผกากรองอยางดี และเมื่อปาทราบเรื่องการตั้งครรภของคุณผกากรอง
ปาก็เปนคนบอกไมใหคุณผกากรองทําแทง เพราะอาจเกิดอันตรายเนื่องจากทองแกแลว จึงอาจ
กลาวไดวา ปามีบทบาทในชีวิตของคุณผกากรองมาก และคุณผกากรองไมตัดสินใจที่จะทําแทงก็
เพราะปาไมอยากใหทํา
การไดรับบริการสังคม
คุณผกากรองมาอยูบานพักฉุกเฉินเมื่อตั้งครรภไดประมาณ 7 เดือน โดยมาพักที่บานพัก
ฉุกเฉินเพราะตํารวจแนะนําใหมาพักที่นี่เพื่อรอคลอด คุณผกากรองตัดสินใจตั้งครรภตอกอนที่จะ
ไดทราบขอมูลของบานพักฉุกเฉิน จึงอาจกลาวไดวา คุณผกากรองไมไดตัดสินใจตั้งครรภตอ
เพราะไดรับบริการสังคม แตการที่คุณผกากรองมาอยูบานพักฉุกเฉินไดชวยใหสภาพจิตใจของ
คุ ณ ผกากรองดี ขึ้ น คุ ณ ผกากรองมี ค วามคิ ด ในทางบวกกั บ ตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น อี ก ทั้ ง การที่
คุณผกากรองไดมีโอกาสเรียนหนังสือตอ ทําใหคุณผกากรองคิดวาชีวิตของตนเองก็ไมไดเลวราย
ไปทั้งหมด ชีวิตของคุณผกากรองกําลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ฐานะทางเศรษฐกิจ
ปาของคุณผกากรองมีฐานะปานกลาง ไมขัดสน แตตองประหยัดในเรื่องคาใชจา ย ชวงที่
คุณผกากรองตั้งครรภปาไมอยากใหทําแทงไมใชเพราะไมมีเงินแตเปนเพราะกลัวคุณผกากรองจะ
เปนอันตรายเพราะทองแกแลว จึงอาจกลาวไดวาฐานะทางเศรษฐกิจไมมีสวนในการตัดสินใจ
ตั้งครรภตอของคุณผกากรอง
การสรางวัฒนธรรมยอย
การที่คุณผกากรองมาอยูบานพักฉุกเฉินทําใหคุณผกากรองมีกําลังใจมากขึ้น เพราะ
คุณผกากรองมีเพื่อนคอยปลอบใจ เปนที่ปรึกษา ระบายความรูสึกในเวลาที่ไมสบายใจ เพื่อนที่
เข า ใจความรู สึ ก ของคุ ณ ผกากรอง สง ผลให คุณ ผกากรองไมทอ แท สิ้น หวัง อี ก ตอ ไป อีก ทั้ ง
คุณผกากรองยังคิดวาตนเองนั้นโชคดีกวาอีกหลายคน เพราะอยางนอยที่สุด คุณผกากรองก็มีปา
และยาที่ไมซ้ําเติมคุณผกากรอง อีกทั้งยังชวยเหลือและใหกําลังใจคุณผกากรองอีกดวย
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 5 : คุณการเวก (นามสมมติ)
ขอมูลทั่วไป
คุณการเวกอายุ 15 ป รูปรางคอนขางผอม ผิวขาว สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
ภูมิลําเนาอยูจังหวัดลพบุรี คุณการเวกเปนคนคุยเกง กลาแสดงออก พูดจาสุภาพ ครอบครัวจัด
วาอยูในระดับชนชั้นกลาง พอของคุณการเวกเปนคนจังหวัดนนทบุรี อายุ 60 ป อดีตประกอบ
อาชีพรับราชการทหารแตปจจุบันลาออกแลว เนื่องจากมีปญหาเรื่องราชการตอนนี้จึงอยูบาน
เฉย ๆ สวนแมของคุณการเวก อายุ 59 ป อดีตประกอบอาชีพรับราชการไปรษณีย ปจจุบัน
ลาออกแลวเนื่องจากมีปญหาเรื่องราชการเชนกัน ตอนนี้แมของคุณการเวกประกอบอาชีพสงออก
สินคา OTOP ไปประเทศบังกลาเทศ ครอบครัวของคุณการเวกเลี้ยงดูคุณการเวกแบบอิสระ
แตตองอยูในสายตาของพอแม อีกทั้งครอบครัวคุณการเวกไมชอบใหคุณการเวกไปเที่ยวกลางคืน
คุณการเวกมีพี่ชาย 3 คน คนโตทํางานอยูที่โลตัส สาขาลาดพราว อายุ 30 ป สวนพีช่ ายอีก 2
คน เปนฝาแฝด อายุ 27 ป อาศัยอยูกับปูและยาตั้งแตยังเด็ก พี่ชายฝาแฝดจึงคิดวาปูและยา
เปนพอแมของตนจริง ๆ คุณการเวกจึงไมคอยไดติดตอกับพี่ชายฝาแฝดเลย
ชวงที่คุณการเวกเรียนมัธยมปที่ 3 ชวงนั้นเกเรมาก ชอบหนีเรียน ไมชอบอยูบานตนเอง
และมักไปอยูบานเพื่อน สงผลใหเรียนไมจบ พอกับแมของคุณการเวกเริ่มเครียดกับพฤติกรรมของ
คุณการเวกมาก ชวงนั้ น แมของคุณการเวกลาออกจากงานไปรษณียแลว และกํา ลัง ทํา สิน ค า
OTOP สงออกโดยหุนกับเพื่อนอีกสองสามคนเพื่อสงออกไปตางประเทศ หุนสวนของแมคนหนึ่ง
มีคนรูจักอยูบังกลาเทศจึงติดสินใจไปขายที่นั่น ในตอนซื้อตั๋วเครื่องบินกําลังมีการสงเสริมการขาย
แบบซื้อตั๋ว 1 ที่ ไดรับอีก 1 ที่ฟรี (Buy one get one free) แมเลยใหคุณการเวกไปดวย เมื่อ
ถึงบังกลาเทศก็มีผูชายชาวบังกลาเทศที่รูจักกับเพื่อนของแมมารับที่สนามบิน คุณการเวกจึงได
รูจักกับเขา ความสัมพันธระหวางคุณการเวกกับหนุมบังกลาเทศจึงไดเริ่มตนขึ้น อีกทั้งการที่คุณ
การเวกจะตองชวยแมขายของ OTOP แตคุณการเวกพูดภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับไมเปนจึง
สื่อสารกับลูกคาไมคอยรูเรื่องก็เลยยิ้มอยางเดียว ในใจของคุณการเวกคิดวาไทยเราเปนสยาม
เมืองยิ้ม ยิ้มเอาไวก็ไมไดเสียหายอะไร หนุมบังกลาเทศเห็นวาคุณการเวกไมเกงภาษาอังกฤษจึง
สอนให เขาสอนโดยพูดภาษาไทยทําใหคุณการเวกเขาใจไดงาย สอนประมาณ 2-3 เดือน คุณ
การเวกเริ่มพูดภาษาอังกฤษไดเขาจึงสอนภาษาอาหรับดวย เพราะชาวบังกลาเทศไมนิยมพูด
ภาษาอังกฤษ ระหวางที่สอนภาษาอังกฤษคุณการเวกกับหนุมบังกลาเทศก็เริ่มเปนแฟนกัน
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คุ ณ การเวกขายสิ น ค า เช น ดอกไม ผ า ดอกไม พ ลาสติ ก ของประดั บ และสิ น ค า
handmade แฟนของคุณการเวกสนิทกับแมของคุณการเวกเพราะบางทีเขาก็มาชวยขายของ ทําให
คุณการเวกกับเขาสามารถคบกันอยางเปดเผยได คุณการเวกจะไปบังกลาเทศครั้งละ 3 เดือน
เนื่องจากขอวีซาไดมากที่สุด 3 เดือน แลวจะกลับเมืองไทย 2 อาทิตย แลวไปบังกลาเทศตอ
ระหวางอยูบังกลาเทศสถานทูตไทยประจําบังกลาเทศตองการนางรํา แมเลยติดตอไปเพราะแม
เห็นวา คุณการเวกเรียนนาฏศิลป แตตอนนั้นไมมีเงินคาชุดรําแมจึงพยายามหาเงินเพื่อมาซื้อ
ชุดรําใหเพราะชุดแพงมาก และดวยความที่คุณการเวกรําสวยจึงไดรําที่สถานทูตบอย ๆ รําแตละ
ครั้งสถานทูตจะใหเงินประมาณ 100 ดอลลาร ชีวิตความเปนอยูของคุณการเวกที่บังกลาเทศนั้น
คอนขางสบายมีกินมีใชโดยคุณการเวกอยูบานเชากับแมและเพื่อน ๆ ของแม ตอมาเพื่อนรวมหุน
ของแมโกงเงินไปเกือบ 3 แสนบาท ทําใหแมและคุณการเวกไมมีเงินเหลือ อีกทั้งเงินที่นํามา
ลงทุนยังเปนเงินที่ไดจากพอและสวนหนึ่งไปกูคนอื่นมา คุณการเวกและแมจึงไมมเี งินดังนัน้ จึงตอง
กลับเมืองไทยโดยเอาเงินที่ไดมากอนสุดทายซื้อของจากบังกลาเทศมาขายที่ประเทศไทยโดยไป
ขายตามเพื่อนที่รูจัก
คุณการเวกขายของที่บังกลาเทศไดประมาณ 1 ปกวา ระหวางที่อยูบังกลาเทศรูสึก
เหมือนตนเองทอง พอกลับมาเมืองไทยจึงไปตรวจครรภ ปรากฏวาทองได 3 เดือนแลว ชวงที่ไป
ตรวจไปกับพอ แตพอไมรูวาไปตรวจครรภ รูแควาตกขาวมาเยอะ พอตรวจเสร็จคุณการเวกจึง
โทรศัพทไปหาแม ตอนนั้นแมบวชชีอยู แมตกใจมากจึงรีบมาหาคุณการเวกแลว แมบอกพอวา
คุณการเวกไม ส บาย คุ ณ การเวกบอกแม วา จะทํ า แทง ส ว นแฟนของคุณ การเวกไม ท ราบว า
คุณการเวกตั้งครรภและคุณการเวกก็ไมอยากบอกแฟน เพราะแมเคยเห็นแฟนของคุณการเวกเดิน
กับผูหญิงคนอื่นที่งานแสดงสินคา OTOP ตอนอยูบังกลาเทศ พอแฟนเห็นแมก็ทําเปนไมรูจักแลว
เดินหนี อีกทั้งชวงที่คุณการเวกคบกับแฟนไมไดคบแคคนเดียว แตคบกับผูชายอื่นอีก 3-4 คน
แลวก็เคยไปมีเพศสัมพันธกับผูชายคนอื่นที่ไมใชแฟนดวย ดังนั้นถาเกิดบอกแฟนวาทองกลัวแฟน
จะไม เ ชื่ อ ว า ท อ งกั บ เขา แต คุ ณ การเวกมั่ น ใจว า ลู ก ในท อ งเป น ลู ก ของแฟนแน น อนเพราะ
คุ ณ การเวกนั บ วั น ที่ เ ริ่ ม ตั้ ง ครรภ จึ ง รู ว า เป น ลู ก ของแฟนเพราะช ว งก อ นตั้ ง ครรภ คุ ณ การเวก
มีเพศสัมพันธกับแฟนคนเดียว ยิ่งไปกวานั้นหากคุณการเวกบอกแฟนวาตั้งครรภ ครอบครัวของ
แฟนก็คงไมยอมรับคุณการเวก เพราะคุณการเวกไมใชคนบังกลาเทศและไมไดนับถือศาสนา
เดียวกับเขา ครอบครัวของแฟนเครงศาสนาอิสลามมาก ถาเขาอดอาหารคุณการเวกก็ตองอด
แบบเขาดวย อีกทั้งศาสนาเขาตางจากศาสนาพุทธมากและคุณการเวกไมอยากเปลี่ยนศาสนา
นอกจากเหตุผลดังกลาวแลว คุณการเวกยังไมอยากทําใหประเทศไทยเสียชื่อ
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“หนูเคยทํางานใหสถานทูตดวยแลวตอนทองอายุก็นอย ถาใครรูเขาคงมองคนไทยไมดี
คงมองวาเจอผูชายไมเทาไหรก็เสียตัว แลวถาเขาไมรับวาเปนพอเด็กก็ยิ่งขายหนาเขาไปใหญ”
ชวงที่คุณการเวกทราบวาตนเองตั้งครรภคุณการเวกรูสึกเครียด ซึม ไมทานขาว นอนไม
หลับ คิดมาก คิดวาจะเลี้ยงลูกรอดไหม จะบอกพอยังไง ตอนเพื่อนของแมมาที่บานเขาก็มอง
ดว ยสายตาแปลก ๆ ไม ไ ด ม องแค ห น า แต ม องไปทั่ว ตั ว ตอนนั้น คุ ณ การเวกทํา เปน ไมส นใจ
แตในใจก็คิดวาทําไมเขาตองมองอยางนั้น มองเหมือนกับคุณการเวกเปนคนไมดี ทําตัวไมดี
ชวงนั้น คุณการเวกเครียดมากจึ งไปซื้อยาขับประจําเดือนมาดื่ม ซื้อมาหลายยี่หอ โดยจะซื้อ
เฉพาะที่มีฉลากเขียนกํากับวา หามสตรีมีครรภรับประทานและซื้อเหลาขาวมาดื่ม แตลูกก็ไมออก
และชวงที่คุณการเวกทอง 7 เดือนก็เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอรไซคคว่ํา คุณการเวกเปนคนขับแตก็
ปลอดภัยไมเปนอะไรมากมีแคแผลถลอกเทานั้น
วันหนึ่งแมมาธุระที่กรุงเทพ ฯ นั่งรถไฟฟา ผูโดยสารที่นั่งตรงขามกําลังอานแผนพับของ
บานพักฉุกเฉิน แมจึงขอยืมมาอาน พอแมกลับมาถึงบาน คุณการเวกกําลังเลนอินเตอรเน็ตอยู
แมโยนแผนพับบานฉุกเฉินให
“นี่สถานที่ที่แกตองไปนะ เพราะแกอยูนี่ไมไดหรอก เดี๋ยวพอรู”
จากนั้นคุณการเวกจึงโทรมาสอบถามขอมูลที่บานพักฉุกเฉิน 2 ครั้ง แลวจึงติดสินใจมา
ที่นี่ ตอนที่มาแมบอกกับพอวาคุณการเวกจะไปเรียนเย็บปกถักรอย พอก็ไมสงสัย วันหนึ่งพอไป
เดินที่งาน OTOP ที่จัดที่เมืองทองธานีเลยเดินตามหาซุมของคุณการเวก พอถามคนขายของใน
งานวารูจักคุณการเวกไหม ที่ขาย OTOP สินคาจังหวัดลพบุรี คนที่พอถามบังเอิญรูจักคุณ
การเวกจึงบอกวา คุณการเวกทองตอนนี้อยูบานพักฉุกเฉิน พอเลยมาตามหาที่บานพักฉุกเฉิน
ตอนพอมาครั้งแรกคุณการเวกไมกลาเจอพอ ไมกลามองหนาพอ เพราะรูวาทําใหพอ
เสียใจ คุณการเวกสนิทกับพอมาก ไปไหนก็ไปกับพอ และคุณการเวกก็รูวาพอรักตนเองมาก
ดังนั้นพอคงเสียใจที่สุด คุณการเวกไมอยากเห็นพอเสียใจ จึงไมยอมพบพอ วันตอมาพอจึงมาหา
คุณการเวกอีกครั้ง คุณการเวกจึงยอมพบพอ พอปลอบใจคุณการเวก
“พอไมวาอะไร อะไรที่ทําไปแลวก็ใหแลวไป”
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คุณการเวกรองไหตลอดเวลาเมื่ออยูกับพอ และรูวาการกระทําของตนเองคงทําใหพอใจ
สลาย แตถึงอยางนั้นพอก็คงหวงใยรักคุณการเวกเชนเดิม คุณการเวกรูสึกสํานึกผิดและไดรับรูวา
ความรักของพอแมเปนความรักที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก ระหวางที่คุณการเวกอยูที่บานพักฉุกเฉิน
คุณการเวกตองไปเปนพยานที่ศาลในคดีแฟนเกาเสพยาแลวพอมาเจอจึงแจงตํารวจจับเขาคุก
แตพอบอกใหคุณการเวกพักผอนไมตองไปศาล พอจะไปเปนพยานใหแทน สวนแมก็มีคดีคือนา
สาวโกงที่ดินและเพื่อนโกงเงิน
ตอนนี้คุณการเวกไมเครียดแลวเพราะไมตองปดบังพอ ตอนแรกคุณการเวกคิดวาถา
คลอดจะยกลูกใหมูลนิธิ ซึ่งพอก็บอกใหยกลูก แตเมื่อคลอดวินาทีแรกที่คุณการเวกเห็นหนาลูกก็
รูสึกปลาบปลื้มมาก
“พอเห็นหนาลูก ก็ภูมิใจเนอะ เขาอยูกับเราตั้ง 9 เดือนแลว ดีใจมากที่เขาอยูกับเรา
ดีใจที่สุดในชีวิต”
สวนพอพอเห็นหนาหลานก็เปลี่ยนใจยอมใหคุณการเวกเลี้ยงเอง ชวงที่มาพักที่บานพัก
ฉุกเฉินคุณการเวกรูสึกดี ผอนคลาย อีกทั้งทางบานพักฉุกเฉินก็จัดกิจกรรมสอนรําไทยโดยให
คณะการเวกเปนผูสอน คุณการเวกจึงมีความสุขมาก คุณการเวกตั้งใจวาถาออกจากบานพัก
ฉุกเฉินจะไปเรียนตอที่การศึกษานอกโรงเรียนและทํางานเกี่ยวกับ OTOP ตอไป สวนลูกจะฝาก
บานพักฉุกเฉินเลี้ยงกอน 1 เดือน พอเริ่มตั้งตัวไดมีงานทําจะรีบกลับมารับลูก
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ (60 ป)

พี่ชาย (30 ป)

พี่ชาย (27 ป)

แม (59 ป)

พี่ชาย (27 ป)

คุณการเวก (15 ป)

คุณการเวกเปน บุตรสาวคนเดียวของครอบครัว มีพี่ชาย 3 คน คนแรกอายุ 30 ป
ทํางานที่โลตัส คนที่ 2 และ 3 เปนฝาแฝด ปจจุบันอายุ 27 ป อยูกับปูและยาตั้งแตเด็กจึงไม
คอยติดตอกัน คุณการเวกเปนบุตรสาวคนเล็กอายุ 15 ป พออายุ 60 ป ไมไดทํางาน สวนแม
อายุ 59 ป มีอาชีพขายของ OTOP สงออกที่ประเทศบังกลาเทศ
ชีวิตประจําวัน
กอนหนาที่คุณการเวกจะมาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณการเวกชวยแมทํางานขายสินคา
OTOP
ที่ประเทศบังกลาเทศจนมีแฟนเปนชาวบังกลาเทศและมีเพศสัมพันธกันจนตั้งครรภ
ชวงแรกของการตั้งครรภคุณการเวกพักอยูที่บานตนเอง พอชวงหลังกลัวพอรูจึงมาพักที่บานพัก
ฉุกเฉิน ชีวิตในบานพักฉุกเฉินของคุณการเวกนั้นแตกตางจากที่บานตนเอง คือ คุณการเวกตอง
ตื่นนอนตี 5 เพื่อออกกําลังกาย จากนั้นจึงทําเวรทําความสะอาด แตถาคุณการเวกอยูบานจะตืน่
นอนสาย ๆ ประมาณ 9-10 โมงเชา เมื่อคุณการเวกทําเวรเสร็จก็กินขาว อาบน้ํา จากนั้นจึงให
นมลูก เลนกับลูก ชวงบายบางวันอาจมีกิจกรรมกลุมหรือบางทีบานพักฉุกเฉินจะจัดชั้นเรียนสอน
รําไทยโดยใหคุณการเวกเปนผูสอน ชวงเย็นหลังทานขาวเย็นเสร็จคุณการเวกจะใหนมลูกและ
อาบน้ําใหลูก หลังจากนั้นจึงเขานอน
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ความผูกพันระหวางแมกับลูก
ในตอนแรกคุณการเวกยังไมมีความผูกพันกับลูกมากนัก จึงพยายามทําแทงโดยการทาน
ยาขับประจําเดือนและเหลาขาว โดยชวงนั้นคุณการเวกเครียดมากเพราะตองปดบังพอ แตพอพอ
ของคุณการเวกรูและใหกําลังใจ ปลอบใจ คุณการเวกจึงคลายเครียดแลวเริ่มดูแลสุขภาพของ
ตนเองและลูกในครรภมากขึ้น พยายามทานอาหารที่มีประโยชนและคุยกับลูกในครรภบา ง พอลูก
คลอดคุณการเวกยิ่งรูสึกรักและผูกพันกับลูกมากยิ่งขึ้นและในที่สุดคุณการเวกก็ตัดสินใจเลี้ยงลูก
เอง ไมยกลูกใหมูลนิธิ
ศีลธรรม
คุณการเวกเคยพยายามทําแทงโดยตอนที่ทําไมไดคิดเรื่องเวรกรรมเลย แตพอแมรูเรื่อง
การตั้งครรภแมจึงบอกคุณการเวกวาการทําแทงถือเปนบาปมาก เปนเวรเปนกรรม เราทําเขาเขา
ก็จะกลับมาทําเรา เหมือนที่แมของคุณการเวกโดนมาแลว แมของคุณการเวกจึงไมใหคุณการเวก
ทําแทง และนับจากนั้นคุณการเวกก็ไมคิดจะทําแทงอีกเลย
“แมบอกวายังไงก็หามทําแทง เพราะสิ่งที่ทําจะกลับมาหาตัวเองซักวัน”
ความสัมพันธในครอบครัว
ครอบครัวของคุณการเวกมีความสัมพันธแบบรักใครปรองดอง คุณการเวกรักพอกับแม
มาก แตจะรักพอมากกวาเพราะสนิทกับพอมาก ชวงแรกของการตั้งครรภคุณการเวกตองปดบัง
พอทําใหชวงนั้นเครียดมาก ไมอยากเก็บลูกเอาไวกลัวพอรูแลวพอจะเสียใจ แตเมื่อพอรูและเขาใจ
คุณการเวกก็คลายเครียดและมีกําลังใจมากขึ้น จึงดูแลตนเองและลูกในครรภดีขึ้น ความผูกพัน
ระหวางคุณการเวกกับลูกก็มีเพิ่มมากขึ้น จึงอาจกลาวไดวาครอบครัวของคุณการเวกโดยเฉพาะ
พอมีบทบาทสําคัญที่ทําใหคุณการเวกหายเครียด มีกําลังใจมากขึ้นและไมคิดที่จะทําแทงอีก
การไดรับบริการสังคม
คุณการเวกตัดสินใจที่จะตั้งครรภตอกอนที่จะมาพักที่บานพักฉุกเฉิน จึงอาจกลาวไดวา
บานพักฉุกเฉินไมมีบทบาทในการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณการเวก แตบานพักฉุกเฉินมีบทบาท
อยางมากตอการชวยใหคุณการเวกมีกําลังใจและเห็นคาของตนเองเพิ่มมากขึ้น จากการที่บานพัก
ฉุกเฉินใหคุณการเวกเปนครูสอนรําทําใหคุณการเวกมองวาตนเองสามารถทําตัวใหเปนประโยชน
ได จึงรูสึกเห็นคุณคาและภูมิใจตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อนที่บานพักฉุกเฉินและเจาหนาที่ตาง
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ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา คําแนะนําในการเลี้ยงลูก สงผลใหคุณการเวกไมเหงา ไมเครียด และมี
ความสุขมากขึ้น
ฐานะทางเศรษฐกิจ
คุ ณ การเวกมีฐ านะทางเศรษฐกิ จในระดั บปานกลาง ไมขั ดสน หากต องการทํ า แท ง
(เถื่อน) ก็สามารถทําไดเพราะมีเงิน แตคุณการเวกตัดสินใจตั้งครรภตอ ไมทําแทงแมจะไมมี
ปญหาเรื่องการเงิน จึงอาจกลาวไดวา ฐานะทางเศรษฐกิจไมมีบทบาทตอการตัดสินใจตั้งครรภ
ตอจนคลอดบุตรของคุณการเวกเลย
การสรางวัฒนธรรมยอย
การที่คุณการเวกไดมาพักที่บานพักฉุกเฉินทําใหคุณการเวกเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น อีกทั้งการที่คุณการเวกมีเพื่อนที่ประสบปญหาชีวิตใกลเคียงกับตนเองยิ่งทําใหรูสึกวา เรายัง
โชคดีกวาใครอีกหลายคนที่อยางนอยเราก็มีพอแมคอยใหกําลังใจเสมอ ไมวายามทุกขเพียงไหนก็
ตาม จึงอาจกลาวไดวาคุณการเวกไดรับกําลังใจจากเพื่อนและในขณะเดียวกันก็ใหกําลังใจเพื่อน
คนอื่นดวย
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 6 : คุณพฤกษา (นามสมมติ)
ขอมูลทั่วไป
คุณพฤกษาอายุ 24 ป รูปรางคอนขางผอม ผิวขาว ชอบเกลาผม สูงประมาณ 160
เซนติเมตร สําเร็จการศึกษาคณะศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลปลายไทย จากมหาวิทยาลัยรัฐแหง
หนึ่งประจําจังหวัดเชียงใหม งานอดิเรกของคุณพฤกษาคือเขียนรูปขาย โดยมักจะไปขายที่ถนน
คนเดินทุกวันอาทิตย คุณพฤกษามีอัธยาศัยดี เรียบรอย คอยพูดคอยจา พูดจาสุภาพ ภูมิลําเนา
ของคุณพฤกษาอยูจังหวัดลําปาง คุณพฤกษามีนองชาย 1 คน อายุ 18 ป กําลังเรียนอยูชั้น
มัธยมปลาย พอของคุณพฤกษาเสียชีวิตตั้งแตคุณพฤกษาอายุ 12 ป ดวยโรคเสนเลือดตีบใน
สมอง กอนหนาที่พอจะเสียพอไมแสดงอาการอะไรกอนลวงหนา คุณพฤกษายังจําไดวา ตอนเย็น
วันศุกรพอไปงานเลี้ยง พอวันเสารพอมีอาการชาครึ่งตัว ขยับไมได คุณพฤกษากับแมจึงพาไปหา
หมอ พอเริ่มพูดอะไรไมไดแลว รักษาตัวที่โรงพยาบาล 6 วันก็เสียชีวิต ตอนนั้นคุณพฤกษารูสึก
แยมากเปนชวงเวลาที่เศราที่สุดเพราะรักพอมาก สนิทกับพอมาก แตกอนพอชอบพาคุณพฤกษา
ไปวาดรูปตามที่ตาง ๆ เชน สวนสาธารณะ กอนหนาที่พอจะเสียชีวิตพอทํางานที่คายมวยใน
กรุงเทพฯ เปนครูสอนมวย พอจะกลับบานเดือนละ 1 ครั้ง ทุกครั้งที่พอกลับบานคุณพฤกษาจะ
ดีใจมาก สวนแมของคุณพฤกษาเปนแมบาน ปจจุบันอายุ 46 ป แมเปนคนดุ คุณพฤกษาจึงไม
คอยสนิทกับแม และหลังจากที่พอเสียชีวิตแมก็แตงงานใหม
เมื่อคุณพฤกษาเรียนจบก็ ทํ างานที่บริ ษัท ทัว ร ทําหน าที่เปน ตัวแทนขายแพคเกตทั ว ร
คุณพฤกษาทํางานได 1 ปกวา จากนั้นก็ไดรูจักกับหนุมแคนาดาจึงเริ่มคบกันเรื่อยมา พบคบได
ประมาณ 2-3 ป ก็ตกลงใจอยูดวยกัน ผูชายชาวแคนาดาคนนี้ทํางานเปนอาจารยสอนภาษา
โดยจะสอนที่ประเทศไทย อินเดีย และไตหวัน ชวงที่คุณพฤกษาทอง คุณพฤกษากับแฟนอยูที่
ประเทศอินเดีย เพราะแฟนตองสอนภาษาที่นั่น กอนที่คุณพฤกษาทองคุณพฤกษาเคยคุยกับแฟน
เรื่องลูก แฟนก็เห็นดวย จึงตั้งใจจะมีลูกกัน ตอนอยูอินเดียคุณพฤกษาทองได 3 เดือน และ
อยากกลั บเมืองไทยมากเพราะแสลงอาหารอินเดีย ทานไมไดเลย พอทานก็อาเจีย นออกมา
จึงขอรองใหแฟนกลับเมืองไทย แฟนก็ยอมทั้งคูจึงเดินทางกลับมาพรอมกัน พอมาถึงเมืองไทย
คุณพฤกษากับแฟนพักอยูที่เชียงใหม แตคุณพฤกษาอยากเปลี่ยนบรรยากาศจึงชวนแฟนไปเที่ยว
ที่ภูเก็ตดวยกัน พักอยูดวยกัน 3 วัน แลวอยู ๆ แฟนก็หายไป โดยที่ไมบอกอะไรเลย ทั้ง ๆ ที่
กอนหนานี้ไมเคยทะเลาะกันและไมเคยผิดใจกันเลย คุณพฤกษาจึงคนที่หองพัก พบวาชุดใสอยู
บานของแฟนหายไป 2 ชุดและหนังสือเดินทาง (passport) หายไป แตของอยางอื่นอยูครบหมด
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คุณพฤกษาจึงพยายามติดตอแฟน แฟนก็ปดมือถือ ติดตอพี่ชายแฟนที่อยูเชียงใหม พี่ชายก็ไมรู
วาหายไปไหน คุณพฤกษาเปนหวงมากจึงไปแจงความคนหาย ตํารวจก็หาไมพบ
คุณ
พฤกษาไปตามหาที่โรงพยาบาลหลายแหงก็ไมพบ คุณพฤกษาเริ่มเครียด คิดมาก รองไห ทุกวัน
ไมทานขาว ไมดแู ลตัวเอง จากที่เคยไปฝากครรภหาหมอทุกครั้งก็ไมไป คุณพฤกษาตามหาแฟน
ตลอด ชวง 1 เดือนแรกตามหาทุกวันเพราะยังมีความหวังวาเขาจะกลับมา คุณพฤกษาเชาหอง
แถวที่ภูเก็ตอยูกับแฟนเดือนละ 6,000 บาท พอแฟนหายไป คุณพฤกษาก็ยังเชาตอเผื่อแฟนจะ
กลับมาจะไดหาเจอ แตก็ไมกลับมา
ทองคุณพฤกษาก็เริ่มโตขึ้นทุกวัน ความเครียด อาการซึมเศราก็เริ่มมากขึ้น คุณพฤกษา
ไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น ทําไมถึงหายไป ถามีอะไรไมพอใจก็นาจะคุยกัน พูดจากันตรง ๆ อีกทั้ง
แฟนคุณพฤกษาก็สอนภาษาใหเด็กเล็ก ตอนนั้นก็ดูรักเด็กมาก จึงไมเขาใจวาเพราะอะไร พอตาม
หากแฟนแล ว ไม เ จอ คุ ณ พฤกษาก็ อ ยากเอาลู ก ในครรภ อ อกเพราะสั บ สนไม รู จ ะทํ า อย า งไร
ตอนนั้นทองได 6 เดือน จึงไปถามคลินิคทําแทง (เถื่อน) เขาบอกวาทําไดและตองเสียคาใชจาย
ทั้งหมด 14,000 บาท แตทางคลินิคไมรับฝงศพทารก ตองนําไปฝงเอง แมคุณพฤกษาจะมีเงิน
เพียงพอที่จะทําได แตก็อดสงสารลูกไมได จึงพยายามคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ตวาทารกใน
ครรภ 6 เดือน มีพัฒนาการอะไรบาง มีแขน ขาหรือยัง พอรูวาทารกในครรภ 6 เดือน เริ่มมี
อวัยวะทุกสวนหมดแลว จึงทําแทงไมลง
คุณพฤกษาอยากกลับบานมากแตก็กลับไมไดเพราะแมไมรูวาทอง ไมอยากบอกแม กลัว
แมเสียใจ อีกทั้งบานของคุณพฤกษาอยูในชนบท ทุกคนรูจักกันหมด หากมีใครรูเขาก็จะเอาไป
นิ น ทากั น ทั้ ง หมู บ า น คุ ณ พฤกษากลั ว แม ถู ก นิ น ทาจึ ง ตั ด สิ น ใจไม ก ลั บ บ า น ช ว งเวลานั้ น
คุณพฤกษามีอาการซึมเศรามาก
“ตอนนั้นทอแท หมดหวัง อยูไปวัน ๆ รองไหทุกวัน เวลาไปตลาดเห็นคนทองเดินกับ
แฟนก็รองไหแลว...แตกอนเวลาไมเจอกันยังเขียนเมลทุกวัน เขาก็ตอบทุกวันแตตอนนี้เช็คเมลทุก
วันก็ไมเคยตอบเลย”
ตอนรอคอยแฟนอยูที่ภูเก็ตเกิดสึนามิ (TSUNAMI) ออกจากบานไมไดเลย ก็ยิ่งเครียด
พอสักพักออกจากบานไดก็เห็นแตคนรองไห เห็นแตศพก็ยิ่งเครียดยิ่งหดหู บางวันเดินอยูเห็นศพ
ลอยมาก็อาเจียนตรงถนนเลย คุณพฤกษาเริ่มทนไมไหวพอดีมีพี่ที่อยูหองเชาขาง ๆ แนะนําใหมา
อยูบานพักฉุกเฉินจึงโทรศัพทมาถามกอน จากนั้นจึงเดินทางจากภูเก็ตมาสุราษฎรธานีโดยรถทัวร
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แลวขึ้นรถไฟจากสุราษฎรธานีมาลงกรุงเทพฯ ตอนมาที่นี่ทองได 9 เดือนแลว พอมาถึงวันรุงขึ้นก็
คลอดเลย วันที่ลูกคลอดรูสึกดีใจมาก เมื่อเห็นลูกแลวคุณพฤกษาถึงกับรองไหเลยเพราะรูสึก
ตื้นตันใจมาก ดีใจที่ตัดสินใจไมทําแทง พอคุณพฤกษามีลูกความคิดในทางลบตาง ๆ ก็คอย ๆ
หายไป จากที่เคยหมดหวัง ทอแท คิดตลอดเวลาวาทําไมตองเปนอยางนี้ ทําไมเรื่องราย ๆ ตอง
เกิดขึ้นกับตนเองดวย ความคิดเชนนี้ก็เริ่มหายไป โดยเริ่มคิดในทางบวกมากขึ้น
“แตกอนวางแผนจะอยูบานเลี้ยงลูก ก็คือเหมือนแมทั่วไปที่ดูแลลูก พาลูกไปโรงเรียน
อนุบาล ดูเขาขึ้น ป.1 ป.2 ตอนนั้นคิดวามีพอ มีคนดูแลลูก แตตอนนี้ไมมีมันก็ตองคิด...อยาก
เลี้ยงเขา (รองไห) ก็ตองคิด ตองเลี้ยงใหรอด ยังไงก็ไมทิ้งเขา ตอใหไมมเี งิน ไมมีกิน ก็เลี้ยง...
ตอไปเราตองขยันใหมากขึ้น ประหยัดใหมากขึ้น เราตองดูแลเขาแลวก็จะดูแลใหดีดวย”
แผนการที่คุณพฤกษาเคยคิดตอนที่แฟนยังอยูคือ ตั้งใจจะมีลูกดวยกัน ชวยกันดูแลลูก
ดูแลซึ่งกันและกัน กลับกลายเปนวา ตองอยูตัวคนเดียว เพราะแฟนหนีหายไป แผนการที่เคยคิด
ไวก็ตองเปลี่ยนไป แตปจจุบันคุณพฤกษาเริ่มไมเครียด ไมคิดเรื่องแฟนแลว คิดแตเรื่องลูก
“ไมรูจะเครียดไปทําไม เครียดเราก็ทุกขเอง ก็เขาไมมีความรับผิดชอบ ก็ถือวาเกิดมา
ชดใชเวรกรรมกันแคนี้ ตอนนี้มีเรื่องใหคิดเยอะ แตก็เปนเรื่องลูกเทานั้น ในหัวมีแตเรื่องลูก”
คุณพฤกษาตั้งใจจะเลี้ยงลูกเอง ไมยกลูกใหมูลนิธิ
“เรื่องยกลูกไมเคยอยูในหัว ไมอยากยก เขาเกิดมาแลวตองเลี้ยงเขา คนอื่นที่ไหนจะ
เลี้ยงลูกเรารักลูกเราไดมากกวาตัวเราเอง”
ตอนแรกคุณพฤกษาคิดจะฝากลูกไวกอน เพราะตั้งใจจะไปหางานทํา ถาลูกอยูดวย
ตลอดเวลาจะหากงานลําบาก แตถาฝากลูกเจาหนาที่ตองไปตรวจสอบที่บาน คุณพฤกษากลัวแม
รูจึงตัดสินใจไมฝากลูก โดยทางบานพักฉุกเฉินจะชวยหางานใหหลังจากออกจากที่นี่ คุณพฤกษา
รักลูกมาก และมักจะอยูกับลูกตลอดเวลา เวลานอนก็นอนกับลูก สําหรับการมาอยูที่บานพัก
ฉุกเฉินคุณพฤกษาไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ มากมาย เชน เรียนรูวาควรรักตนเองรักลูก คิดถึงตัวเองให
มากขึ้น เรียนรูการเลี้ยงดูบุตร เรียนรูที่จะสูเพื่อเริ่มตนชีวิตใหม ชีวิตของตนเองและชีวิตลูก
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

แฟนตางชาติ คุณพฤกษา (24 ป)

แม (46 ป)

นองชาย (18 ป)

ลูก (1 เดือน)
คุณพฤกษาเปนบุตรคนแรกของครอบครัว ปจจุบันอายุ 24 ป อดีตเคยทํางานที่บริษัท
ทัวร คุณพฤกษามีนองชาย 1 คน อายุ 18 ป กําลังศึกษาอยู พอของคุณพฤกษาเสียตั้งแตคุณ
พฤกษาอายุ 12 ป โดยเสี ยชีวิตดวยโรคเสน เลือดตีบในสมอง สวนแมของคุณพฤกษาอายุ
46 ป เปนแมบาน ปจจุบันแตงงานใหมแลว คุณพฤกษามีลูกกับแฟนตางชาติ 1 คน เปน
เด็กผูชาย อายุ 1 เดือน ปจจุบันคุณพฤกษาพักอยูที่บานพักฉุกเฉิน
ชีวิตประจําวัน
กอนหนาที่คุณพฤกษาจะเขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณพฤกษาอยูที่ภูเก็ตเพื่อตามหา
แฟนโดยคุ ณพฤกษาใชชี วิตอยู เ ปน วัน ๆ ไมไดดูแลตนเองและลูกเลย เนื่ อ งจากชวงนั้ น คุ ณ
พฤกษารูสึกเครียดและหดหู ปจจุบันคุณพฤกษาพักอยูที่บานพักฉุกเฉินเพื่อดูแลตนเองและลูก
หลังคลอดใหแข็งแรงกอนแลวจึงออกจากบานพักฉุกเฉิน ในระหวางที่พักอยูที่นี่ คุณพฤกษาตื่น
นอนตี 5 เพื่อออกกําลังกาย จากนั้นจึงทําเวรทําความสะอาด หลังจากทําเวรเสร็จก็ไปอาบน้ํา
แล ว ให น มลู ก จากนั้น คุ ณพฤกษาจะอยู กั บลู ก ตลอดเวลา เวลาทานข า วเชา ก็ อุ ม ลู ก ไปด ว ย
เนื่องจากลูกคุณพฤกษาติดคุณพฤกษามาก ถาไมอุมจะรองไห ชวงบายคุณพฤกษาก็จะเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ที่บานพักฉุกเฉินจัดให เวลา 5 โมงครึ่ง ทานอาหารเย็น จากนั้นประชุมเวรตอ
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หลังจากประชุมเวรคุณพฤกษาจะอาบน้ําใหลูกกอนแลวตนเองอาบน้ําหลังจากลูก และทั้งคูก็เขา
นอนพรอมกัน
ความผูกพันระหวางแมกับลูก
คุ ณ พฤกษามี ค วามรั ก และผู ก พั น กั บ ลู ก มากในช ว งแรกของการตั้ ง ครรภ เนื่ อ งจาก
คุณพฤกษาตั้งใจที่จะมีบุตรอยูแลว แตพอแฟนหนีไปความรักลูก คิดถึงลูกเริ่มลดลง ชวงนั้น
คุณพฤกษาไมสนใจตัวเอง ไมสนใจลูกในครรภ คิดแตเรื่องของแฟน พอเริ่มหมดหนทางหมดหวัง
ก็มีความคิดที่จะทําแทง แตก็ไมไดทําเพราะยังรักและสงสารลูกอยู ยิ่งเมื่อลูกคลอด ความรัก
ความผูกพันก็ยิ่งมากขึ้น คุณพฤกษารักลูกมาก คิดถึงแตลูกตลอดเวลา
ศีลธรรม
คุณพฤกษาคิดวาการทําแทงเปนเรื่องที่บาปมาก เปนการทําเพื่อตนเองเทานั้น แมการทํา
แทงจะเปนการยุติปญหา แตคนที่ทําแทงจะรูสึกเปนตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิต
ตอนนั้นเขามีอวัยวะแลว เปนตัวเปนตัวแลว ไปเอาใหเขาออกก็เทากับไปฆาเขา...รูสึกไม
ดีเลย”
ความสัมพันธในครอบครัว
คุณพฤกษาสนิทกับพอมาก แตพอของคุณพฤกษาเสียชีวิตตั้งแตคุณพฤกษาอายุ 12 ป
คุณพฤกษาจึงตองอยูกับแมและนองชาย คุณพฤกษาไมสนิทกับแมเพราะแมเปนคนดุ อีกทั้งชวง
ที่ เ ข า มหาวิ ท ยาลั ย คุ ณ พฤกษาย า ยไปพั ก ที่ ห อพั ก มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ไม ค อ ยได เ จอแม นั ก
ความสัมพันธระหวางแมและคุณพฤกษาจึงคอนขางหางเหิน อีกทั้งในชวงที่คุณพฤกษาตั้งครรภ
คุณพฤกษาก็ไมไดบอกแมเพราะกลัวแมเสียใจ
การไดรับการบริการสังคม
คุณพฤกษามาที่บานพักฉุกเฉินเมื่อตั้งครรภได 9 เดือนเพื่อรอคลอด ปจจุบันคุณพฤกษา
คลอดบุตรแลว และตั้งใจจะเลี้ยงบุตรเอง กอนเขามาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณพฤกษามีอาการ
เครียด ซึมเศรา เพราะแฟนหนีไป แตเมื่อมาพักที่นี่คุณพฤกษาเริ่มหายเครียด ไมคิดมากเหมือน
แตกอน ซึ่งเปนเพราะคุณพฤกษามีเพื่อนคอยปลอบใจ ใหกําลังใจ อีกทั้งยังมีเจาหนาที่คอยให
คําปรึกษา โดยเจาหนาที่มักบอกใหคุณพฤกษานึกถึงตนเองกับลูกและควรเห็นคุณคาของตนเอง
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ใหมากขึ้น จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาแมการไดรับบริการสังคมจะไมใชปจจัยที่ทําใหคุณพฤกษา
เลือกที่จะตั้งครรภตอ เพราะคุณพฤกษาติดสินใจตั้งครรภตอกอนที่จะรูขอมูลเรื่องบานพักฉุกเฉิน
แตการที่ไดมาพักที่บานพักฉุกเฉินก็ชว ยทําใหคุณพฤกษามีกําลังใจและมีจิตใจที่เขมแข็งมากขึ้น
ฐานะทางเศรษฐกิจ
คุณพฤกษาสามารถเลือกที่จะทําแทง (เถื่อน) ไดเพราะชวงนั้นคุณพฤกษามีเงินเพียงพอที่จะทําแทง
ได แตคุณพฤกษาตัดสินใจไมทําแทงเนื่องจากสงสารลูก แมวาในขณะนั้นคุณพฤกษาจะรูสึกเครียด สับสน
จนบางครั้งอยากที่จะยุติปญหาดวยการทําแทง แตดวยความที่สงสารลูกจึงตัดสินใจตั้งครรภตอ
การสรางวัฒนธรรมยอย
กอนเขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณพฤกษามีสภาพจิตใจคอนขางแย เครียด กังวล และ
ซึมเศรา เนื่องจากแฟนหนีไป และคุณพฤกษาก็ไมสามารถบอกแมไดวาตนเองตั้งครรภ เนื่องจาก
กลัวแมจะเสียใจและกลัวเพื่อนบานนินทา จึงไมสามารถระบายความทุกขใหใครรับฟงได คุณพฤกษา
จึงเครียดมาก ประกอบกับชวงที่คุณพฤกษาเครียดนั้น คุณพฤกษาอยูที่ภูเก็ตชวงเกิดสึนามิ จึงยิง่
ทําใหเครียดและหดหูมากกวาเดิม แตเมื่อมาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณพฤกษาสามารถระบาย
ความทุกขใหแกเพื่อนและเจาหนาที่ได อีกทั้งเพื่อนก็คอยปลอบใจและชวยเลี้ยงลูก คุณพฤกษาจึง
เกิดกําลังใจมากขึ้น จากคนที่เคยไรความหวังมีชีวิตอยูไปวัน ๆ กลายเปนรูคาของตนเองมากขึ้น รัก
ตนเองและลูกมากขึ้น จากที่ไมเคยคิดวาตนเองจะสามารถเปนแมได ตอนนี้คุณพฤกษากลับคิด
ตลอดเวลาวาจะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูก จะเลี้ยงลูกใหดีที่สดุ
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 7 : คุณชมพูนุช (นามสมมติ)
ขอมูลทัว่ ไป
คุณชมพูนุชอายุ 30 ป รูปรางทวม ผิวขาว สูงประมาณ 155 เซนติเมตร ภูมิลําเนาอยู
จังหวัดลําปาง คุณชมพูนุชมีอัธยาศัยดี สุภาพ พูดจาเปนกันเอง คุณชมพูนุชเปนลูกสาวคนเล็ก
ของครอบครัว พอของคุ ณชมพูนุชอายุ 56 ป ประกอบอาชีพทําสวน สวนแมอายุ 54 ป
ประกอบอาชีพขายกับขาว พอกับแมของคุณชมพูนุชยังอยูดวยกันและรักใครกันดี คุณชมพูนุชมี
พี่ชาย 1 คน แตเสียชีวิตแลวโดยโรคเสนเลือดในสมองแตก เนื่องจากลื่นลมแลวศีรษะฟาดพื้น
ตอนนั้นพี่ชายมีอายุ 26 ป คุณชมพูนุชสนิทกับพี่ชายมาก ตอนที่พี่ชายนอนโรงพยาบาลแม
โทรศัพทบอกวาพี่ชายปวยหนัก คุณชมพูนุชตอนนั้นทํางานอยูที่เชียงใหม พอลางานไดจึงมา
เยี่ยมแตพี่ชายก็เสียชีวิตไปแลวกอนที่คุณชมพูนุชจะมาถึง คุณชมพูนุชเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 จากนั้นจึงหางานทํา สมัยกอนเขามักจะไมคอยเรียนหนังสือกัน พอจบมัธยมปที่ 3 ก็จะ
ออกจากการเรียนเพื่อมาหางานทํา
คุณชมพูนุชไดงานที่เชียงใหม ทํางานเปนคนเย็ บผา ทํา ไดประมาณ 5-6 ป ชวงที่
ทํางานเจอผูชายคนหนึ่ง เขาเขามาจีบตกลงใจเปนแฟนกันและแตงงานกันในเวลาตอมา แฟน
ของคุณชมพูนุชทํางานรับจางตั้งเครื่องใชไฟฟา หลังแตงงานกันประมาณ 5 ป คุณชมพูนุช
ตั้งครรภลูกคนแรก จึงยายครอบครัวมาอยูที่บานพอกับแม พอลูกคลอดได 2 ป คุณชมพูนุชก็
เลิกกับสามี เพราะสามีชอบเที่ยว
“แฟนชอบเที่ยว ไมมีเงินเหลือเลย นองกินนมผง แคนมก็ 2,000 กวาแลว แลวรายจาย
ในบาน เขาไมใหเลย... ตอนนั้นพี่ไมไดทะเลาะกับเขา แคบอกเขาวา ถาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนก็
ใหไปอยูบานตัวเองซะนะ แลวเขาก็ไป”
ชวงแรกที่สามีของคุณชมพูนุชไปจากบาน เขาจะกลับมาเยี่ยมลูกบางนาน ๆ ครัง้ แตลกู
ไมอยากไปกับพอ เพราะตอนที่อยูดวยกัน สามีไมเคยดูลูก ลูกเลยไมติดพอ และเมื่อลูกตองไป
กับพอลูกจะรองไหตลอดเวลา ชวงที่คุณชมพูนุชกลับมาเลี้ยงลูกที่บานพอกับแม คุณชมพูนุช
ทํางานเปนเสมียนอยูโกดัง ทํางานเปนกะ จนลูกอายุ 7 ป จากนั้นเพื่อนชวนใหไปทํางานที่
สงขลา เลยตัดสินใจไปทํางานกับเพื่อนเพราะเห็นวารายไดดี สวนลูกก็ฝากใหพอกับแมชวยเลี้ยง
งานที่ เ พื่ อ นของคุ ณ ชมพู นุ ช ชวนคื อ งานที่ ร า นคาราโอเกะ โดยทํ า งานเป น เด็ ก เชี ย ร แ ขก
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คุณชมพูนุชตองไปนั่งกับแขก ซึ่งแขกที่มาที่รานสวนใหญเปนคนไทยกับคนมาเลเชีย แตถาอยาก
ไดเงินเพิ่มก็ตองออกไปกับแขกเอง โดยหากออกไปกับแขกผูหญิงที่ไปกับแขกจะไดเงินครึ่งหนึ่ง
และทางรานไดเงินอีกครึ่งหนึ่ง แตครั้งละเทาไรนั้นแขกจะตกลงกับเจาของรานเอง เพราะฉะนั้น
คาตัวของผูหญิงที่ออกไปกับแขกจะไมเทากันแลวแตการตกลงกัน
ผูหญิงที่ทํางานที่นี่สวนใหญเปนคนเหนือ ผิวขาว หนาตานารัก อายุประมาณ 18-19 ป
โดยทางรานจะหาเด็กมาเปลี่ยนเรื่อย ๆ คุณชมพูนุชเองก็เคยออกไปกับแขก 4 ครั้ง โดยทุกครั้ง
แขกจะไมยอมใสถุงยางอนามัยเพราะอางวาหากใสความสุขทางเพศจะลดลง แมวาคุณชมพูนุช
จะกลัวเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ แตก็ไมอาจปฏิเสธแขกได คุณชมพูนุชเปนเด็กเชียรแขกได
4 เดือนจึงตั้งครรภ โดยการตั้งครรภครั้งนี้เปนการตั้งครรภกับแขกที่มาใชบริการ คุณชมพูนุชไม
ทราบวาแขกคนไหน ซึ่งกวาคุณชมพูนุชจะรูวาทองก็เกือบ 4 เดือนแลว กอนหนานี้คุณชมพูนุช
ไมสงสัยวาทอง เนื่องจากปกติประจําเดือนของคุณชมพูนุชมาไมตรงเวลาอยูแลว พอรูวาทอง
เพื่อนจึงชวนไปทําแทง แตคุณชมพูนุชไมทําเพราะคิดวาการทําแทงเปนการสรางบาปมาก อีกทั้ง
ตอนนั้นทองได 4 เดือน เด็กในครรภก็เริ่มโต มีพัฒนาการแลว และเพื่อนของคุณชมพูนุชเคยไป
ทําแทงเมื่ออายุครรภประมาณ 5 เดือน พอเอาเด็กออกมารูเลยวาเด็กเปนผูหญิงหรือผูชาย
คุณชมพูนุชจึงพยายามคิดวาปญหาทุกปญหาตองมีทางออก
“ดูอยางเพื่อนพี่ซิ ไปเอาเขาออก เขาเปนคนแลวนะไปเอาเขาออกก็เหมือนไปฆาเขา มัน
เปนเวรเปนกรรมกัน อยางนี้นะบาปมาก”
เจาของรานคาราโอเกะเมื่อทราบวาคุณชมพูนุชตั้งครรภก็บอกใหทํางานเปนแคชเชียรแทน
ไมตองไปกับแขกแลว โดยเจาของรานจะใหเงินเดือน เดือนละ 5,000 บาท คุณชมพูนุชจึงตกลง
ทํ า งานเป น แคชเชี ย ร แต ทํ า ได ป ระมาณ 3 เดื อ นก็ ล าออก เพราะบรรยากาศในร า นไม ดี
เนื่องจากรานเปดเสียงเพลงดังมากไมเหมาะกับคนทอง
เมื่อคุณชมพูนุชลาออกก็ขึ้นมาที่กรุงเทพฯ มาอยูกับเพื่อนอีกคนที่ทาพระ แลวจึงคอย
ออกหางานทํ า ไม น านนั ก คุ ณ ชมพูนุ ช ก็ ไ ด ง านเย็ บ ผ า แถวป น เกล า ที่ นี่ น ายจ า งใจดี ย อมให
คุณชมพูนุชทํางาน อีกทั้งยังบอกอีกวาถามีอะไรใหชวยเหลือก็บอกมา แตพอใกลคลอดนายจาง
กลั บ กลั ว เป น ภาระเลยให คุ ณ ชมพู นุ ช ออกจากงาน คุ ณ ชมพู นุ ช ไม รู จ ะไปอยู ไ หน ช ว งนั้ น
คุ ณ ชมพู นุ ช นึ ก ได ว า เคยอ า นหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ บ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น จึ ง ตั ด สิ น ใจมาที่ นี่ ตอนที่
คุณชมพูนุชถูกนายจางใหออกจากงานคุณชมพูนุชเครียดมาก
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“ตอนนั้นเครียด คิดวาตอนคลอดจะทํายังไง เลี้ยงนองยังไง ทุกวันนี้พอแมตองเลี้ยงลูก
ใหอยูแลว แลวก็ตองเลี้ยงลูกพี่ชายดวย เพราะตอนพี่เสียพี่สะใภก็ไมเอาลูก แลวถาเกิดเขารูวาพี่
ทองอีก เขาจะวายังไง”
เมื่อคุณชมพูนุชมาพักที่บานพักฉุกเฉินมีเจาหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาตลอด คุณชมพูนุชจึง
เริ่มคลายเครียดลงบาง แตก็ยังมีเรื่องเครียดคือเรื่องเงิน ทุกเดือนที่คุณชมพูนุชทํางานคุณชมพูนุช
จะสงเงินกลับบานเสมอ แตตอนนี้ไมมีงานทํา คุณชมพูนุชจึงกลัวทางบานลําบาก อีกทั้งลูกกําลัง
จะเปดเทอม ตองใชเงินเยอะทั้งคาเทอม คาหนังสือ คุณชมพูนุชจึงปรึกษากับทางเจาหนาที่
ซึ่งเจาหนาที่ไดบอกคุณชมพูนุชวาไมตองเปนหวง เมื่อคลอดแลวจะหางานใหทํา
คุณชมพูนุชยังเครียดเรื่องลูกที่กําลังจะคลอด โดยกําลังคิดวาจะเลี้ยงเองหรือยกลูกให
มูลนิธี คุณชมพูนุชนั้นอยากเลี้ยงลูกเองแตกลัวทางบานรับไมได เพราะลูกที่จะเกิดมาเปนลูกของ
แขกที่ตนเคยมีเพศสัมพันธดวย อีกทั้งตอนนี้ที่บานก็มีปญหาเยอะอยูแลว โดยเฉพาะปญหาเรื่อง
เงิ น คุ ณ ชมพู นุ ช จึ ง ไม อ ยากไปเพิ่ ม ป ญ หาให กั บ ครอบครั ว อี ก ในช ว งที่ อ ยู บ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น
คุณชมพูนุชจะทําดอกไมประดิษฐ ซึ่งเปนโครงการสรางอาชีพที่บานพักฉุกเฉินจัดขึ้น โดยดอกไม
ประดิษฐนี้เมื่อทําเสร็จจะถูกสงไปขาย จึงถือวาเปนการสรางทักษะอาชีพของคุณชมพูนุชและเปน
การหารายไดเล็ก ๆ นอย ๆ ประกอบไปดวย อีกทั้งยังชวยใหคุณชมพูนุชไมคิดมากเรื่องเงิน
“ถาพี่วาง พี่ก็คิดแตจะทํายังไงถึงจะมีเงินสงลูก คิดไดทั้งวัน แตถาพี่ทํางานไมวาง มันก็
ไมมีเวลาใหคิด อืม...พอพี่ไมคิดมันก็ไมเครียด”
ทุกวันนี้คุณชมพูนุชรอคลอดและเมื่อคลอดเสร็จจะใหทางบานพักฉุกเฉินหางานใหทํา
พอมีเงินก็จะสงเงินใหพอแมและลูกที่ลําปางเพราะคุณชมพูนุชไมอยากใหลูกออกจากโรงเรียนดวย
เหตุผลที่วาไมมีเงินสงเสีย คุณชมพูนุชอยากใหลูกเรียนสูง ๆ เพื่อที่จะมีโอกาสที่ดีในวันขางหนา
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ (56 ป)

พี่ชาย

แม (54 ป)

คุณชมพูนุช (30 ป)
ลูก (8 ป)

คุณชมพูนุชเปนลูกคนเล็กของครอบครัว มีพี่ชาย 1 คน แตเสียชีวิตแลว ดวยโรคเสน
เลือดในสมองแตก พี่ชายเสียชีวิตเมื่ออายุ 26 ป พอของคุณชมพูนุชอายุ 56 ป ประกอบอาชีพ
ทําสวน สวนแมอายุ 54 ป ประกอบอาชีพขายกับขาว คุณชมพูนุชมีลูกซึ่งเกิดจากสามีเกา
1 คน เปนเด็กผูชายอายุ 8 ป ตอนนี้ลูกอยูกับพอและแมของคุณชุมพูนุช ปจจุบันคุณชมพูนุช
อยูบานพักฉุกเฉินเพื่อรอคลอด
ชีวิตประจําวัน
กอ นหนา ที่ คุณชมพู นุช เขา มาพั ก ที่บา นพัก ฉุ กเฉิน คุณชมพูนุชทํางานเย็ บผาอยู บ า น
นายจางจนใกลคลอด แลวจึงมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน ชวงที่มาอยูที่บานพักฉุกเฉินคุณชมพูนุชตื่น
นอนตี 5 เพื่อออกกําลังกายจากนั้นจึงทําเวรทําความสะอาด หลังจากทําเวรเสร็จก็รอทานอาหาร
เชาตอน 7 โมงครึ่ง เมื่อทางอาหารเสร็จคุณชมพูนุชจะไปทําดอกไมประดิษฐที่ตึก ดานหนา
เพราะนอกจากจะเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแลวยังสรางรายไดใหแกคุณชมพูนุชดวย
ในชวงบายคุณชมพูนุชจะรวมกิจกรรมกลุมกับเพื่อนตามที่บานพักฉุกเฉินจัดให เวลา 5 โมงครึ่ง
คุณชมพูนุชจะทานอาหารเย็นแลวจึงอาบน้ํา จากนั้นชวงค่ําคุณชมพูนุชมักจะดูละครโทรทัศนกับ
เพื่อน ๆ แลวจึงเขานอน
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ความผูกพันระหวางแมกับลูก
คุณชมพูนุชรูสึกรักและผูกพันกับลูกมากแมลูกคนนี้จะเกิดจากความไมตั้งใจก็ตาม และ
แมวาคุณชมพูนุชจะรูสึกเครียดจนนอนไมหลับ สับสนจนไมรูจะทําอยางไร แตคุณชมพูนุชก็ไมคิด
ที่จะทําแทง คุณชมพูนุชมักพูดกับลูกในครรภ ลูบทองและพยายามหาชื่อใหลูก
“ซักวันหนึ่งอยากใหครอบครัวอยูพรอมหนากันมีพี่ ลูกคนแรกกับลูกคนนี้ มาอยูพรอมกัน
แมลูก วันนั้นจะเปนวันที่พี่มีความสุขที่สุด”
ศีลธรรม
คุณชมพูนุชไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง เพราะคิดวาการทําแทงเปนเรื่องที่บาปมาก
เด็กที่อยูในทองแมยังไมเกิดก็ถือเปนหนึ่งชีวิต หากคิดจะทําแทงก็เทากับคิดวากําลังจะฆาคน
ดวยเหตุนี้คุณชมพูนุชจึงไมคิดทําแทง
“ไมคิดที่จะทําแทงเลย กลัว...กลัวไปหมด กลัวบาปกลัวเวรกรรมจะทวงคืน”
ความสัมพันธในครอบครัว
ครอบครั ว ของคุ ณ ชมพู นุ ช มี ค วามสั ม พั น ธ แ บบรั ก ใคร ป รองดอง ช ว ยเหลื อ พึ่ ง พากั น
เมื่อใครมีปญหาก็สามารถมาปรึกษาหารือกันได แตที่คุณชมพูนุชไมบอกพอแมเรื่องตั้งครรภก็
เพราะกลัวพอแมรับไมไดและยังเปนการเพิ่มภาระใหพอแม คุณชมพูนุชจึงตัดสินใจเลือกระหวาง
จะตั้งครรภตอหรือจะทําแทง และสุดทายคุณชมพูนุชก็เลือกที่จะตั้งครรภตอ จึงอาจกลาวไดวา
ครอบครั ว ของคุ ณ ชมพู นุ ช ไม มี บ ทบาทต อ การตั ด สิ น ใจตั้ ง ครรภ ต อ ของคุ ณ ชมพู นุ ช เพราะ
คุณชมพูนุชไมเคยบอกเรื่องการตั้งครรภใหกับทางบานรูเลย
การไดรับบริการสังคม
คุณชมพูนุชตัดสินใจที่จะตั้งครรภตอกอนที่รูขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉิน จึงอาจกลาวได
วาการไดรับบริการสังคมในรูปแบบบานพักฉุกเฉินไมมีบทบาทในการตัดสินใจที่จะเลือกตั้งครรภ
ตอหรือทําแทงของคุณชมพูนุช แตบานพักฉุกเฉินมีสวนอยางมากในการสรางกําลังใจและเปนที่
พึ่งใหกับคุณชมพูนุช ไมวาจะเปนการใหคําปรึกษา ฝกทักษะอาชีพ หารายไดเล็ก ๆ นอย ๆ
ระหวางตั้ง ครรภ และหางานใหทําหลังคลอด ซึ่งการใหบริการของบานพักฉุกเฉินชวยทําให
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คุณชมพูนุชคลายความเครียดและมีความหวังในการตอสูชีวิตเพื่อที่จะไดหาเงินสงใหลูกคุณชมพู
นุชไดเรียนสูง ๆ
ฐานะทางเศรษฐกิจ
ในชวงที่คุณชมพูนุชรูวาตนตั้งครรภตอนนั้นคุณชมพูนุชพอมีเงินเก็บอยูบาง ซึ่งก็เพียงพอ
หากคิดจะทําแทง แตคุณชมพูนุชเลือกที่จะไมทําแทงเพราะคิดวาการทําแทงเปนเรื่องที่บาปมาก
จึงอาจกลาวไดวาเงินไมใชสิ่งที่ทําใหคุณชมพูนุชตัดสินใจตั้งครรภตอ
การสรางวัฒนธรรมยอย
กอนเขามาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณชมพูนุชมีอาการเครียดและกังวลตลอดเวลาเนื่องจาก
กังวลเรื่องเงินที่ตองสงไปใหครอบครัวและเรื่องลูกที่ใกลคลอด ความเครียดสงผลใหคุณชมพูนุช
นอนไมหลับ ไมอยากทานอาหาร แตเมื่อมาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณชมพูนุชมีเพื่อนใหพูดคุย
ปรับทุกขตลอดเวลาทําใหคุณชมพูนุชไดระบายความทุกขในใจ ทําใหคุณชมพูนุชไมเครียดและ
รูสึกผอนคลายมากขึ้น
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 8. คุณลีลาวดี (นามสมมุติ)
ขอมูลทั่วไป
คุณลีลาวดี อายุ 26 ป รูปรางคอนขางผอม ผิวคล้ํา ที่แขนมีรอยแผลเปนยาวหลาย
แผล ลั ก ษณะเหมื อ นเคยใช ข องมี ค มกรี ด แขน คุ ณ ลี ล าวดี สู ง ประมาณ 150 เซนติ เ มตร
ภูมิลําเนาอยูจังหวัดนครพนม ครอบครัวของคุณลีลาวดียายมาอยูที่กรุงเทพ ฯ ตั้งแตคุณลีลาวดี
ยังเด็ก คุณลีลาวดีจึงคุ นเคยกับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพ ฯ มากกวาวิถีชีวิตของคนตางจังหวัด
คุณลีลาวดีเปนคนโผงผาง พูดเกง คิดอยางไรก็พูดอยางนั้น คุณลีลาวดีมีพี่ชาย 1 คน อายุ
30 ป ทํางานเปนหัวหนากุก และมีนองชาย 1 คน อายุ 24 ป ทํางานเปนพนักงานขนกระเปา
ขึ้ นเครื่ อ งบิ น พ อ ของคุณลี ล าวดี เ สีย ชีวิ ตตั้ง แต คุณลีล าวดี อายุ 18 ป ดว ยโรคชิ ว (Chill)
โดยกอนเสียชีวิตมีอาการไขขึ้น หนาวสั่น จนตองไปโรงพยาบาล ระหวางที่อยูโรงพยาบาลแพทย
ไดตัดถุงน้ําดีของพอออกทําใหพอไมสามารถเดินได และแพทยก็ไมไดบอกเหตุผลกับคุณลีลาวดีวา
เพราะเหตุใดจึงตองตัดถุงน้ําดีออก จึงทําใหคุณลีลาวดีของใจจนทุกวันนี้ คุณลีลาวดีสนิทกับพอ
มาก รักพอมากกวาแม เพราะพอใจดี อยากไดอะไรพอก็ซื้อให พอจะคอยปกปองคุณลีลาวดี
ตลอด
ชวงที่พอปวยคุณลีลาวดีเพิ่งเรียนจบมัธยมปที่ 3 เมื่อเห็นพอปวยมากจึงลาออกจาก
โรงเรียนแลวหางานทําเลี้ยงพอแม คุณลีลาวดีไดทํางานขายกระถางลอยน้ํา ซึ่งเปนอุปกรณ
ตกแตงสวน แถวสีลม ทําไดชวงหนึ่งก็ตองลาออกมาดูแลพอเพราะไมมีใครดูแล ตอนนั้นพี่ชาย
เพิ่งมีครอบครัวจึงใชเวลาอยูกับครอบครัวมาก สวนนองก็ทํางาน จึงไมมีใครดูแลพอเลย ชวงที่
คุณลีลาวดีดูแลพอ พอเคยบอกคุณลีลาวดีวาไมอยากอยูในโลกแลว ไมอยากทรมานลูกตนเอง
แตทุกครั้งที่พอพูด คุณลีลาวดีจะบอกพอเสมอวาอยาพูดอยางนี้ คุณลีลาวดีอยากใหพอหายปวย
และอยูกับคุณลีลาวดีตอไป คุณลีลาวดีดูแลพอจนถึงวินาทีที่พอจากไป
“วันหนึ่งทําขาวใหพอ ปอนทางสายยาง พอไมขยับตัว ตอนนั้นตกใจมากเรียกคนขาง
บานมาชวย ขางบานบอกวาพอไปดีแลว แคนั้นน้ําตารวงเลย”
คุณลีลาวดีเสียใจมากกับการจากไปของพอ และมักจะนึกถึงชวงเวลาที่ตัวเองยังเด็กตอน
ที่พอยังมีชีวิตอยู เชน ตอนเด็ก ๆ พอมักจะพาคุณลีลาวดีไปที่ทํางานบอย ๆ พอของคุณลีลาวดี
เคยเปนพนักงานจายตั๋วที่สถานีรถไฟ หลังจากพอเสียชีวิตแมเสียใจมากและมีอาการซึมเศรา

181

ตลอดเวลาและไมนานนักแมก็ตรอมใจจนเสียชีวิต กอนแมจะเสียชีวิตแมของคุณลีลาวดีทํางาน
เปนแมบานตามบริษัท คุณลีลาวดีมักคิดวาแมรักพี่ชายคนโตมากกวาคุณลีลาวดีเสมอ หลังจาก
พอเสียคนขางบานรับเลี้ยงคุณลีลาวดีและนองชายเอาไว
คุณลีลาวดีมีแฟนคนแรกเมื่ออายุ 19 ป แฟนของคุณลีลาวดีเปนตํารวจ คบกันได 5 ป
จึงแตงงานโดยคนขางบานจัดงานแตงงานให หลังจากแตงงานไมนานนัก คุณลีลาวดีก็ตั้งครรภ
ลูกคนแรกแตแทงเพราะลื่นลม หลังจากที่แทงไดไมนานสามีก็เสียชีวิตในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
อีก ทําใหคุณลีลาวดีเสียใจมาก เวลาผานไปเกือบ 1 ป คุณลีลาวดีทํางานเปนพี่เลี้ยงเด็กที่
โรงเรียนโดยมีหนาที่ชวยเลี้ยงเด็กและชวยอานหนังสือใหเด็กฟง ระหวางทํางานก็ไดพบแฟนคนที่
2 แฟนของคุณลีลาวดี อายุ 30 ป เปนคนสงขนมที่โรงเรียน ทั้งสองไดคบเปนแฟนกันจนกระทั่ง
มีลูกดวยกัน 1 คน คุณลีลาวดีมักฝากลูกใหขางบานชวยเลี้ยงเสมอ จากนั้นไมนานคุณลีลาวดีก็
ตั้งครรภลูกคนที่ 2 ชวงที่คุณลีลาวดีทองได 5 เดือน แฟนบอกวาจะกลับบานไปเอาเงินคาคลอด
แตก็ไมกลับมาอีก ตอนนั้นคุณลีลาวดีพยายามติดตอแฟนก็ติดตอไมไดจนกระทั่งคุณลีลาวดีมา
ทราบทีหลังวาแฟนไปแอบชอบกับเพื่อน คุณลีลาวดีจึงเริ่มมีอาการเครียดมากจนทนไมไหวจึงใช
มีดกรีดแขนตัวเอง คุณลีลาวดีเคยกรีดจนเห็นเนื้อขางใน คนขางบานจึงตองพาไปโรงพยาบาล
คุณลีลาวดีจะกรีดแขนตนเองเฉพาะชวงที่รูสึกเครียด พอกรีดเสร็จแลวจะรูสึกหายเครียดสบายใจ
แขนคุณลีลาวดีจึงเต็มไปดวยรอยกรีดหลายแผล บางครั้งเครียดมากเคยบีบคอลูกตัวเอง แตพอ
รูสึกตัวก็ปลอย เมื่อคนขางบานรูจึงเอาลูกของคุณลีลาวดีไปเลี้ยงให
“เครียดลงใครไมได เลยลงตัวเอง ตองการตาย แลวจะเอาลูกตายตามไปดวย”
เมื่อถึงกําหนดคลอดลูกคนที่ 2 คุณลีลาวดีฝากลูกคนโตไวกับคนขางบาน ตอนคลอดไม
มีเงินเลย แมแตเงินทานขาวก็ไมมี จึงใชบัตร 30 บาท แตคุณลีลาวดีไมตองเสียเงินเลยเพราะ
ทางโรงพยาบาลจุฬา ฯ ชวยเหลือเพราะเห็นวาไมมีเงิน ตอนคลอดคุณลีลาวดีอยูโรงพยาบาล
7 วัน เพื่อรอทําหมัน ตอนคลอดไมมีใครมาเยี่ยมเลย หลังจากคลอดเสร็จจึงกลับบาน ปรากฏ
วา คนที่เคยอยูดวยยายออกไปแลว ของใชตาง ๆ เสื้อผาของคุณลีลาวดีก็ถูกนํามากองไวหนา
บา น คุ ณ ลี ล าวดี ไ ม มี ที่ อยู จึ ง เดิ น อุ ม ลู ก คนเล็ ก และจู ง ลูก คนโตมาที่โ รงพยาบาลจุฬ า ฯ ทาง
โรงพยาลจึงโทรศัพทติดตอกับบานพักฉุกเฉินและพาคุณลีลาวดีและลูกมาพักที่บานพักฉุกเฉิน
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คุณลีลาวดีเริ่มเครียดมากขึ้น ทั้งเครียดที่คนที่เคยอยูดวยกันยายไป อีกทั้งยังเครียดเรื่อง
แฟน เรื่องลูก คุณลีลาวดีไมรูจะทําอยางไร ตอนนั้นคิดมาก จะกรีดแขนตัวเองก็ไมไดเพราะไมมี
มีด จึงตีลูกคนโตแทน
“กลัวลูกตาย แตเครียดแลวลงใครไมได ถาลงคนอื่นเดี๋ยวก็มีปญหา ตีลูกซะดีกวา เคย
โมโหตีลูกกลางหลังดักอึก จนลูกลมไป”
พอทางเจาหนาที่ทราบวาคุณลีลาวดีทํารายลูก จึงแยกลูกคนโตออกมา สวนลูกคนเล็ก
จะไมใหเลี้ยงในตอนเชา แตจะใหเลี้ยงกอนนอนเทานั้น ชวงที่อยูบานพักฉุกเฉิน คุณลีลาวดี
เครี ย ดมากจนเห็ น ภาพหลอนเป น ตั ว การ ตู น ต อ สู กั น เวลาไปไหนก็ เ ห็ น ตั ว การ ตู น ไปด ว ย
เห็นตลอดเวลาจนทนไมไหวจึงไปบอกเจาหนาที่ เจาหนาที่จึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
ทางโรงพยาบาลจึงใหยามาทาน ทานแลวงวงนอนมาก ชวงที่ทานยาไมคอยเห็นภาพหลอนแลว
แตมีผลขางเคียงคือทานขาวไมคอยได จึงตองดื่มนมเสริมแทน แตบางครั้งคุณลีลาวดีก็ยังเครียด
อยู พอเครียดก็จะทานอะไรไมได นอนไม ห ลับ กระวนกระวายใจ และก็จะเห็ น ภาพหลอน
พอเห็นภาพหลอน คุณลีลาวดีจะเขียนลงในสมุดแลวนําไปใหเจาหนาที่อาน บางครั้งมีอาการ
อยากฆาตัวตายและฆาลูกตายตามไปดวย
“เคยคิดฆาตัวเองแลวฆาลูก อยากใหลูกตายตามไปดวย ตอนนั้นคิดจะผูกคอตายให
หมดเวรหมดกรรมกันไป ลูกคนโตจะฝากไวขางบาน แตจะเอาลูกคนเล็กไปดวย แตพอเจาหนาที่
รูเขาก็หาม บอกวาถาลูกไมตายแลวเอ็งตายลูกจะอยูกับใคร ก็เลยสงสารลูก... บางทีเครียดตอง
วิ่งไปกรี๊ดในหองน้ํา แลวจะหายไป บางทีอยากทํารายเพื่อนก็เลยวิ่งหนีขึ้นไปกรี๊ด กรี๊ดออกมา
ระบายอารมณ แลวมันก็หายไป เพื่อนสงสัยวาใครกรี๊ด ก็บอกเราเอง ก็เราเครียด เราเกือบจะ
ดึงผมเธอ แตเราวิ่งหนีขึ้นไปหองน้ํา เพื่อนก็เริ่มรูแลววาพอเริ่มเครียดจะตองอยูหาง ๆ”
ตอนนี้คุณลีลาวดีเริ่มรูสึกดีมากขึ้นและไมคอยเห็นภาพหลอนแลว เนื่องจากทานยาและ
แฟนจะกลั บ มาขอคื น ดี คุ ณ ลี ล าวดี ดี ใ จมากที่ แ ฟนจะกลั บ มาและรอคอยวั น ที่ แ ฟนจะมารั บ
คุณลีลาวดีคิดจะฝากลูกใหบานพักฉุกเฉินชวยเลี้ยงประมาณ 6 เดือน เพื่อหางานทํา จากนั้นจึง
มารับลูก
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

แม

พี่ชาย (30 ป) สามี (30 ป) คุณลีลาวดี (26 ป
ลูก (2 ป)

นองชาย (24 ป)

ลูก (1 เดือน)

คุณลีลาวดีเปนบุตรสาวคนเดียวของครอบครัว ปจจุบันอายุ 26 ป มีพี่ชาย 1 คน อายุ
30 ป ทํางานเปนหัวหนากุกอยูที่รานอาหาร และมีนองชาย 1 คน อายุ 24 ป ทํางานเปน
พนักงานขนกระเปาขึ้นเครื่องบิน พอของคุณลีลาวดีเสียชีวิตแลวดวยโรคชิว (Chill) กอนเสียชีวิต
จะมีอาการหนาวสั่น ไขขึ้น พอเสียชีวิตเมื่อคุณลีลาวดีอายุ 18 ป สวนแมก็เสียชีวิตแลวเชนกัน
เนื่องจากตรอมใจตายตามสามี คุณลีลาวดีมีลูกทั้งหมด 2 คน เปนเด็กผูชายอายุ 2 ขวบ
1 คน เด็กผูหญิงอายุ 1 เดือน 1 คน
ชีวิตประจําวัน
ก อ นที่ คุ ณ ลี ล าวดี จ ะเข า พั ก ที่ บ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น คุ ณ ลี ล าวดี ช ว ยเลี้ ย งเด็ ก ที่ โ รงเรี ย น
จนกระทั่งเจอแฟนและตั้งครรภ หลังจากคลอดลูกทางโรงพยาบาลจุฬา ฯ ไดสงคุณลีลาวดีมาที่
บานพักฉุกเฉิน เนื่องจากคุณลีลาวดีไมมีบานใหพักพิง ปจจุบันคุณลีลาวดีอยูที่บานพักฉุกเฉิน
เพื่อฟนฟูจิตใจและรอใหแฟนมารับ ที่บานพักฉุกเฉินคุณลีลาวดีตองตื่นตี 5 เพื่อออกกําลังกาย
จากนั้นจึงอาบน้ําและทานอาหารเชาเวลา 7 โมงครึ่ง เมื่อทานอาหารเสร็จคุณลีลาวดีจะคุยเลนกับ
เพื่อน พอเที่ยงก็ทานอาหารกลางวัน จากนั้ นชวงบายจึงเขารวมกิจกรรมกลุมตามที่บานพั ก
ฉุกเฉินจัด ในชวงเย็นทางบานพักฉุกเฉินจะใหคุณลีลาวดีเลี้ยงลูกเอง เวลา 5 โมงครึ่ง ทานอาหาร
เย็น ทานอาหารเย็นเสร็จแลวมีการประชุมเวรตอ จากนั้นคุณลีลาวดีถึงจะอาบน้ําใหลูกและ
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พาลูกเขานอน เมื่อลูกนอนคุณลีลาวดีจึงอาบน้ําและเขานอน ทางบานพักฉุกเฉินใหคุณลีลาวดี
นอนแยกกับลูก เพื่อปองกันไมใหคุณลีลาวดีทํารายลูกอีก
ความผูกพันระหวางแมกับลูก
คุณลีลาวดีมีความรูสึกรักลูกแตจะเปนความรักที่คอนขางแตกตางจากคนอื่น เชน กลัว
ลูกจะลําบาก สงสารลูก จึงตองฆาลูกและจึงฆาตัวเองลูกจะไดไปสบาย ซึ่งเหตุผลที่ทําใหคุณ
ลีลาวดีคิดเชนนี้อาจเปนเพราะความเครียด และอาการปวยทางจิต แตทั้งนี้คุณลีลาวดีก็ไมเคยจะ
ยกลูกหรือทิ้งลูกของตนเองเลย
ศีลธรรม
คุณลีลาวดีมองวา การทําแทงเปนเรื่องที่บาปและไมสมควรทําอยางมาก เปนการทําราย
คนบริสุทธิ์ดวยความตั้งใจ คุณลีลาวดีจึงไมเคยมีความคิดที่จะทําแทงเลย
ความสัมพันธในครอบครัว
พอและแมของคุณลีลาวดีเสียตั้งแตคุณลีลาวดียังเปนเด็ก คุณลีลาวดีจึงอยูกับคนขาง
บานตั้งแตพอและแมเสียชีวิต สวนพี่และนองก็แยกกันอยูไมคอยไดติดตอกัน คุณลีลาวดีจึงไมสนิท
กับพี่และนองของตัวเองเลย เมื่อคุณลีลาวดีมีปญหาจึงไมสามารถปรึกษาใครได ครอบครัวจึงไม
มีบทบาทในการตัดสิ นใจตั้งครรภ ตอของคุณลีลาวดีเลย เพราะตั้ง แตพอเสีย คุ ณลีลาวดีรูสึก
เหมือนตองอยูตามลําพังคนเดียว
การไดรับบริการสังคม
คุณลีลาวดีพักที่บานพักฉุกเฉินเนื่องจากไมมีบานอยูและตองการฟนฟูจิตใจ กอนเขามาที่
บานพักฉุกเฉินคุณลีลาวดีเครียดมาก เครียดจนอยากฆาตัวเองและลูก หลังจากนั้นจึงมีอาการจิต
หลอนตามมา เจาหนาที่สังคมสงเคราะหจึงตองพาคุณลีลาวดีไปโรงพยาบาล อีกทั้งเจาหนาที่จะ
คอยให คํ า ปรึ ก ษาและคอยปลอบใจคุ ณ ลี ล าวดี ต ลอด จนคุ ณ ลี ล าวดี รู สึ ก สบายใจมากขึ้ น
ถึงแมวาบานพักฉุกเฉินจะไมไดมีบทบาทในการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณลีลาวดี แตบานพัก
ฉุกเฉินก็ชวยในการฟนฟูจิตใจของคุณลีลาวดีไดมากโดยเฉพาะอยางยิ่งอาการจิตหลอนและคิดฆา
ตัวตาย
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ฐานะทางเศรษฐกิจ
คุณลีลาวดีไมเห็นดวยกับการทําแทงมาก “ถึงจะมีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง เพราะมัน
บาป” จึงอาจกลาวไดวาฐานะทางเศรษฐกิจไมมีบทบาทในการตัดสินใจตั้งครรภตอและไมทําแทง
ของคุณลีลาวดีเลย เพราะไมวาคุณลีลาวดีจะมีเงินหรือไมมีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง
การสรางวัฒนธรรมยอย
การที่คุณลีลาวดีมาพักที่บานพักฉุกเฉินไดมีสวนชวยในการฟนฟูจิตใจไดมาก โดยผูที่มี
สวนที่ชวยใหคุณลีลาวดีสบายใจก็คือเพื่อน
“บางทีเพื่อนที่นี่จะพูดเลนใหหายเครียด พอเห็นเครียดก็ชวยเอาลูกไปเลี้ยงให เขากลัว
เราจะทํารายลูก”
ทานอาหารเย็น เพื่อนจึงมีบทบาทในการฟนฟูจิตใจและใหกําลังใจคุณลีลาวดีมากโดย
เพื่อนจะทําใหคุณลีลาวดีหัวเราะเพื่อที่จะไดไมเครียด และจะพูดในทางบวกใหคุณลีลาวดีเกิด
ความรูสึกดีกับตนเอง

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 9 : คุณพวงชมพู
ขอมูลทั่วไป
คุณพวงชมพูอายุ 14 ป ผิวขาว เปนคนรูปรางเล็ก สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภูมิลําเนาอยูจังหวัดราชบุรี คุณพวงชมพูเปนคนมีอัธยาศัยดี
สุภาพ เกรงใจคนอื่น พูดเกง (แตถาคุยกับคนที่ไมสนิทจะพูดนอยมาก) พอและแมของคุณ
พวงชมพูเปนคนจังหวัดราชบุรี พอเสียชีวิตตอนคุณพวงชมพูอายุ 13 ป โดยเสียชีวิตในคุก
คุ ณ พวงชมพู ไ ม ท ราบสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ส ว นแม เ สี ย ชี วิ ต ตั้ ง แต คุ ณ พวงชมพู ยั ง เด็ ก มาก
คุณพวงชมพูจึงไมทราบเรื่องราวของแมเลยและพอก็ไมเคยเลาใหฟง คุณพวงชมพูมีพี่ชาย 2 คน
พี่ชายคนแรกอายุ 26 ป ทํางานรับจางทั่วไป สวนพี่ชายคนที่ 2 อายุ 22 ป ไปทํางานที่
กรุงเทพฯ แลวไมเคยติดตอกลับมาบานเลย
พอของคุณพวงชมพูมีนิสัยใจรอน กาวราว ชอบใชความรุนแรง จึงมีเรื่องชกตอยอยู
บอยครั้ง อีกทั้งพอของคุณพวงชมพูเคยฆาคนโดยเจตนามาแลว แตหนีตํารวจมาไดจึงไมติดคุก
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ดวยนิสัยของพอทําใหเพื่อนบานของคุณพวงชมพู ไมมีใครอยากคบหาสมาคมกับครอบครัวของ
คุณพวงชมพูนัก สวนพี่ชายคนโตก็เปนคนที่มีความเปนตัวเองของตัวเองสูง ไมชอบยุงกับใคร ซึ่ง
นิสัยคลายกับพี่ชายคนรอง คุณพวงชมพูเปนคนรักธรรมชาติ เวลาเลิกเรียนก็มักจะเดินเลนแถว
นาใกลบาน พอวันหยุดเสาร-อาทิตย คุณพวงชมพูจะทํางานบานทุกอยางในบาน เนื่องจากไมมี
ใครทําจึงตองลงมือทําเอง
ตอนคุณพวงชมพูอายุ 11 ป พอเริ่มมองคุณพวงชมพูแปลกไป และเริ่มมีพฤติกรรม
แปลก ๆ เชน มักจะจับมือ กอดคุณพวงชมพู ในตอนแรกคุณพวงชมพูคิดวาเปนการแสดงความ
รักของพอตอลูกจึงไมคิดสงสัยอะไร แตสักพักพฤติกรรมเชนนี้ก็เกิดบอยครั้งขึ้นและรุนแรงมากขึ้น
จากจั บ มื อ กลายมาเป น ลู บ ไล กอด บางครั้ ง มื อ ของพ อ ก็ ไ ปโดนหน า อกของคุ ณ พวงชมพู
คุณพวงชมพูจึงใชมือปดแลวรีบเดินหนี บางครั้งตอนกลางคืนเวลาพอเมา พอก็จะมานอนกอดคุณ
พวงชมพู แล ว เอามื อ ลู บ ไล ทํ า ให คุ ณ พวงชมพู รู สึ ก เครี ย ด บางครั้ ง ก็ รู สึ ก รั ง เกี ย จพ อ มาก
คุณพวงชมพูจึงไปบอกพี่ แตพี่บอกวาไมเปนไร และกําชับวาหามบอกใคร แตนานวันพอกลับ
ลวนลามคุณพวงชมพูมากขึ้น
“วันนึงหนูนั่งดูทีวีอยู พอก็มาใกล ๆ กอดหนู แลวก็จับหนาอกหนูแรง ๆ แลวก็เอามือ
อีกขางนึงลูบตรงนั้นของหนู แลวก็เอามือเขาไปในเสื้อ หนูตกใจจะลุกหนี ตะโกนวาพอทําอะไร
พอบอกใหหนูเงียบ ถาไมเงียบจะตี หนูพยายามจะหนีแตก็หนีไมไดเพราะแรงพอเยอะ”
พอทําพฤติกรรมเชนนี้กับคุณพวงชมพูบอยครั้ง จนเวลาคุณพวงชมพูเห็นพอจะตองรีบ
เดินหนี วันหนึ่งพอของคุณพวงชมพูเมามากพอเห็นคุณพวงชมพูอยูบานก็เริ่มลวนลาม โดยมือ
ของพอขางหนึ่งปดปากคุณพวงชมพูไว จากนั้นจึงเริ่มขมขืนคุณพวงชมพู พอพอขมขืนเสร็จก็ขู
คุณพวงชมพูวาหามบอกใคร ชวงนั้นคุณพวงชมพูรูสึกสับสนและเครียดมาก คุณพวงชมพูรักพอ
แตเกลียดการกระทําของพอ เกลียดสิ่งที่พอทํา
“เกลียดที่พอขมขืน แตยังไงเขาก็เปนพอ ลูกควรจะรักพอไมใชเกลียดพอไมใชเหรอ แต
มันขยะแขยง โกรธมาก ทําไมพอถึงทํากับเราอยางนี้”
จากนั้นพอเริ่มขมขืนคุณพวงชมพูบอยครั้งจนคุณพวงชมพูทนไมไหวจึงไปบอกพี่ พี่กลับ
บอกวาใหทนไป ยังไงเขาก็เปนพอ ถาแจงตํารวจเขาก็จับพอเขาคุก คุณพวงชมพูไมไดขอความ
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ชวยเหลือจากเพื่อนบาน เพราะคิดวา เพื่อนบานคงไมชวย ซ้ํายังอาจจะเอาไปนินทาอีกดวย
การขม ขืน ของพอเป นการขม ขืน ที่คอนขา งรุน แรงจนทํา ให คุณพวงชมพู เ ป นแผลที่อวัย วะเพศ
คุณพวงชมพูรูสึกเจ็บปวดมากทั้งรางกายและจิตใจ เครียดมากและคิดอยูเสมอวาทําไมเหตุการณ
ราย ๆ ตองเกิดกับตัวเองดวย
“เกิดมาหนูไมเคยไปทําอะไรใหใคร แลวทําไมหนูตองโดนแบบนี้ดวย หนูทําผิดอะไร
เหรอ”
ชวงนั้นคุณพวงชมพูรองไหตลอด แลวก็นอนอยูในหอง ไมทานขาว คิดอยากฆาตัวตาย
เพราะหดหู หมดอาลัยตายอยาก แตยังไมกลาฆาตัวตาย พอของคุณพวงชมพูก็ยังไมสํานึก
แมจะเห็นคุณพวงชมพูรองไหและขอรองใหพออยาขมขืนอีกเลย แตพอกลับขมขืนคุณพวงชมพู
หลายครั้งจนคุณพวงชมพูทอง ตอนแรกคุณพวงชมพูยังไมรูตัววาทอง คิดวาตนเองไมสบายจึง
คลื่ น ไส อาเจี ย น คุ ณ พวงชมพู เ ริ่ ม ทนไม ไ หวกั บ พฤติ ก รรมของพ อ จึ ง หนี อ อกจากบ า น
คุณพวงชมพูพยายามจะไปหาปาซึ่งเปนพี่สาวแม บานของปาอยูไมไกลจากบานคุณพวงชมพูนัก
ปาถามวาทําไมถึงมาที่บานของปา ตอนแรกคุณพวงชมพูไปกลาเลาใหฟง ปาจึงบอกใหเลามา
ถาไมเลาจะโทรศัพทไปใหพอมารับกลับบาน คุณพวงชมพูจึงเลาเรื่องทั้งหมดใหปาฟง ปาของ
คุณพวงชมพูตกใจมากบอกวาจะไปแจงตํารวจ คุณพวงชมพูจึงหามไวเพราะสงสารพอ แตปา
ยืนยันใหไปแจงความ เมื่อเขาแจงความตํารวจจึงสงคุณพวงชมพูไปตรวจรองรอยการถูกขมขืน
ทําใหทราบวาคุณพวงชมพูทองได 2 เดือนแลว ตํารวจพาคุณพวงชมพูไปสหทัยมูลนิธิเพื่อขอ
ความชวยเหลือ ทางสหทัยมูลนิธิจึงสงคุณพวงชมพูมาที่บานพักฉุกเฉิน สวนพอนั้นก็ถูกตํารวจจับ
ขอหาขมขืน
ปาบอกใหคุณพวงชมพูไปอยูบานพักฉุกเฉินกอนเพราะถาหากอยูบานปา คนแถวบานจะ
นินทาได ปาไดสัญญากับคุณพวงชมพูวาจะมาเยี่ยมบอย ๆ และจะรับกลับไปอยูดวยเมื่อคุณ
พวงชมพูคลอดเรียบรอยแลว ระหวางที่คุณพวงชมพูพักอยูที่บานพักฉุกเฉินทางเจาหนาที่แจงขาว
วา พอของคุณพวงชมพูเสียชีวิตแลวตอนอยูในคุก เมื่อทราบขาวคุณพวงชมพูรูสึกเสียใจมาก แต
เพื่อนของคุณพวงชมพูที่อยูบานพักฉุกเฉินบอกวาเปนเวรกรรมของพอคุณพวงชมพูเอง
“เพื่อนบอกวาเปนกรรมของเขาเอง เขาทํากับคนอื่นมามาก ตอนนี้กรรมตามทันแลว แต
หนูก็เสียใจนะ เพราะเขาเปนพอ ถึงเขาจะทําไมดีกับหนูแตตอนพอตายหนูก็น้ําตาไหล”
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ชวงแรกที่คุณพวงชมพูมาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณพวงชมพูรูสึกเครียดและเหงามาก ไม
ยอมพูดกับคนอื่นเลย แตพออยูที่นี่สักพักก็เริ่มปรับตัวได เริ่มคุยมากขึ้น โดยคุณพวงชมพูจะ
สนิทกับเพื่อนคนหนึ่งมาก เพื่อนคนนี้อายุ 11 ป ถูกพอขมขืนจนทองเหมือนกัน การพูดคุยกับ
เพื่อนทําใหคุณพวงชมพูหายเครียด ชวงที่คุณพวงชมพูคลอดเพื่อนที่บานพักฉุกเฉินก็ไปเยี่ยมที่
โรงพยาบาล ชวงกอนคลอดคุณพวงชมพูคิดที่จะยกลูกแตเมื่อคลอดและไดเห็นหนาลูกก็เปลี่ยนใจ
ตอนที่ คุ ณ พวงชมพู ค ลอดแล ว และพั ก ที่บ า นพัก ฉุก เฉิ น ปา ก็ ม าเยี่ ย ม โดยปา ให คุ ณ พวงชมพู
ตัดสินใจดวยตนเองวาจะยกลูกหรือเลี้ยงลูก คุณพวงชมพูรักลูกมากจึงตัดสินใจเลี้ยงลูกเอง ปาจึง
บอกคุณพวงชมพูวาถาใครถามก็ใหบอกวาเปนลูกของปาแลวปาก็ใหคุณพวงชมพูกลับไปเรียนตอ
คุณพวงชมพูอ ยากเรี ย นหนั ง สื อ มากและก็ สึก ตื่น เตน ทุกครั้ ง ที่คิ ดถึง เรื่องเรีย น วั น ที่ปา มารั บ
คุณพวงชมพูกลับบานคุณพวงชมพูดีใจจนน้ําตาไหล แลวกลาวลาเพื่อนดวยความอาลัย เมื่อไป
อยูกับปาคุณพวงชมพูตั้งใจวาจะชวยปาทํางานบานและจะตั้งใจเรียนหนังสือใหดีที่สุด
ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ

พี่ชาย (26 ป)

แม

นองชาย (22 ป)

คุณพวงชมพู (14 ป)
ลูก (3 เดือน)

พอของคุณพวงชมพูเสียชีวิตไปแลวเมื่อตอนคุณพวงชมพูอายุ 13 ป คุณพวงชมพูไม
ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของพอ รูเพียงวาพอเสียชีวิตระหวางอยูในคุก สวนแมของคุณพวงชมพู
เสียชีวิตตั้งแตคุณพวงชมพูยังเด็ก คุณพวงชมพูจึงไมรูเรื่องราวเกี่ยวกับแม คุณพวงชมพูมีพี่ชาย
2 คน พี่ชายคนแรกอายุ 26 ป ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป พี่ชายคนที่ 2 อายุ 22 ป ไป
ทํางานที่กรุงเทพฯ แลวไมเคยติดตอกลับมา คุณพวงชมพูมีลูกสาว 1 คน อายุ 3 เดือน การ
ตั้งครรภของคุณพวงชมพูเกิดจากถูกพอขมขืน ปจจุบันคุณพวงชมพูไปอยูกับปา
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ชีวิตประจําวัน
กอนที่คุณพวงชมพูมาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณพวงชมพูไดรับความชวยเหลือจากสหทัย
มูลนิธิ เนื่องจากคุณพวงชมพูตั้งครรภจากการถูกขมขืน ปจจุบันคุณพวงชมพูพักที่บานพักฉุกเฉิน
เพื่อรอปามารับกลับบาน ระหวางอยูที่นี่คุณพวงชมพูตองตื่นนอน 6 โมงเชา จากนั้นจึงทําเวรทํา
ความสะอาดเวลา เวลา7 โมงทานอาหารเชา หลังทานอาหารเชาเสร็จ คุณพวงชมพูจะใหนมลูก
และนั่งเลี้ยงลูกบริเวณที่ทางบานพักฉุกเฉินจัดให ซึ่งบริเวณดังกลาวเปนพื้นคอนกรีตยกระดับมี
หลังคา ในชวงกลางวันมารดานอกสมรสสวนใหญจะมานั่งเลี้ยงลูกที่บริเวณนี้เพราะรมเย็นและลม
โกรก เวลาเที่ยงกอนที่คุณพวงชมพูทานขาวคุณพวงชมพูจะกลอมลูกใหหลับกอนและจึงมาทาน
ขาว หลังทานขาวเสร็จคุณพวงชมพูจึงจะไปเลี้ยงลูกตอ เวลา 5 โมง คุณพวงชมพูทานขาวเย็น
เสร็จแลวจึงอาบน้ําใหลูกแลวนั่งเลนพูดคุยกับเพื่อนสักพักจึงเขานอน
ความผูกพันระหวางแมกบั ลูก
คุณพวงชมพูรักลูกมาก คุณพวงชมพูไมเคยคิดที่จะทําแทงเนื่องจากสงสารลูก
“ไมอยากทําแทง ตอนแจงความพี่ที่มูลนิธิเขาก็ถามวาจะทําแทงมั้ย ตอนนั้นบอกพี่เขา
วาไมอยากทําเพราะสงสารลูกและก็กลัวเจ็บดวย แตสงสารลูกมากกวา ก็เลยไมทํา”
ชวงตั้งครรภได 8-9 เดือน คุณพวงชมพูจะหาชื่อใหลูก แลวจะเริ่มเรียกชื่อลูกตามตัว
ละครที่ดูชวงค่ํา โดยจะเปลี่ยนชื่อใหลูกทุกวัน พอคลอดคุณพวงชมพูชอบเลนกับลูกมาก และ
มักจะสมมติใหลูกเปนตุกตาตัวเล็ก ๆ สายตาที่คุณพวงชมพูมองลูกนั้นเต็มเปยมไปดวยความรัก
ศีลธรรม
คุณพวงชมพูเชื่อในเรื่องของเวรกรรม และคิดวาที่พอเสียชีวิตนั้นเกิดจากเวรกรรมที่พอ
เคยกอเอาไว เวลาอยูบานคุณพวงชมพูมักไปวัดแถวบานเสมอ ๆ คุณพวงชมพูเชื่อวาหากทําแทง
เด็กจะกลับมาหาเหมือนกุมารทอง คุณพวงชมพูจึงไมคิดที่จะทําแทง
ความสัมพันธในครอบครัว
ความสัมพันธในครอบครัวของคุณพวงชมพูเปนแบบไมสนใจซึ่งกันและกัน ทะเลาะกัน
เปนประจํา อีกทั้งการตั้งครรภของคุณพวงชมพูยังเกิดจากพอขมขืนอีกดวย ความสัมพันธระหวาง
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พอกับลูกจึงเปนความสัมพันธที่แตกราว แตเมื่อคุณพวงชมพูหนีมาอยูกับปา ปาไดชวยเหลือ
คุณพวงชมพูหลายเรื่องเชน การแจงความ การใหคุณพวงชมพูมาอยูดวยหลังคลอด การชวย
คุณพวงชมพูเลี้ยงลูก ปาจึงเปนเสมือนครอบครัวใหมของคุณพวงชมพู อีกทั้งปายังชวยสงเสียให
คุณพวงชมพูเรียนตอทําใหคุณพวงชมพูรูสึกดีกับตัวเองและมีกําลังใจมากขึ้น
การไดรบั บริการสังคม
คุ ณ พวงชมพู ม าพัก ที่ บา นพั ก ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ รอคลอด ในชว งแรกที่ ม าพัก คุ ณ พวงชมพู มี
อาการเครียดอยางเห็นไดชัด อีกทั้งยังไมยอมพูดคุยกับใคร แตเมื่อมาพักที่นี่สักพักคุณพวงชมพู
เริ่มคุยกับคนอื่นมากขึ้น จึงเปนการระบายความทุกขในใจ อีกทั้งที่บานพักฉุกเฉินยังมีเจาหนาที่
ใหคําปรึกษาตลอด นอกจากนี้ยังมีการใหความรู คําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกสงผลใหคุณ
พวงชมพูสบายใจมากขึ้นและมีความพรอมในบทบาทแมมากขึ้น
ฐานะทางเศรษฐกิจ
คุณพวงชมพูไมมีความคิดที่จะทําแทงอยูแลว แมจะสามารถทําแทงไดตามกฎหมาย
อาญามาตรา 301-305 เนื่องจากเปนการตั้งครรภที่เกิดจากการถูกขมขืน แตดวยความที่สงสาร
ลูกและความกลัวบาปจึงตัดสินใจตั้งครรภตอ จึงอาจกลาวไดวาถึงแมวาคุณพวงชมพูจะมีเงินใน
การทําแทง คุณพวงชมพูก็ตัดสินใจที่จะตั้งครรภตอ
การสรางวัฒนธรรมยอย
คุณพวงชมพูมีอาการเครียด สับสนและเก็บตัวกอนเขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน แมแต
ชวงแรกที่มาอยูที่บานพักฉุกเฉินคุณพวงชมพูก็ไมคอยคุยกับใคร แตเมื่อคุณพวงชมพูเริ่มปรับตัว
อีกทั้งสรางความคุนเคยกับเพื่อน ๆ จนมีเพื่อนสนิท 1 คน คุณพวงชมพูก็เริ่มพูดมากขึ้น เริ่มมี
รอยยิ้ ม เสี ย งหั ว เราะ พู ดคุ ย เล น กั บ เพื่อ น อาการเก็ บตั ว ไม ไว ใ จคนอื่ น นั่น ก็ ค อย ๆ หายไป
ปจจุบันคุณพวงชมพูไมมีอาการเครียด ซึมเศราเหมือนแตกอนแลว คุณพวงชมพูเขมแข็งขึ้นและมี
กําลังใจในการตอสูชีวิตมากขึ้น คราบน้ําตาของคุณพวงชมพูกําลังจะเปลี่ยนเปนรอยยิ้มและ
ความหวังที่จะมีอนาคตที่ดีกวาเดิม
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 10 : คุณชอแกว
ขอมูลทัว่ ไป
คุณชอแกวอายุ 17 ป รูปรางเล็ก ผิวคอนขางคล้ํา หนาตาคมเขม สูงประมาณ 155
เซนติเมตร เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภูมิลําเนาอยูจังหวัดชลบุรี คุณชอแกวเปนคนพูดจา
สุภาพ พูดเกง กลาแสดงออก พอของคุณชอแกวเปนคนจังหวัดชลบุรี อายุ 61 ป ประกอบ
อาชีพเก็บของเกาขาย สวนแมของคุณชอแกวเสียชีวิตไปแลวตั้งแตคุณชอแกวอายุ 9 ป ดวย
โรคตับ ชวงที่แมมีชีวิตอยูแมของคุณชอแกวทําอาชีพขายผักในตลาด แมของคุณชอแกวเปนคน
ใจดี ออนโยน และมี น้ํา ใจกับทุก คน ส วนพอเปนคนที่พูดนอย ไมคอยแสดงความรักตอลูก
คุณชอแกวมีพี่สาว 1 คน อายุ 23 ป ทํางานที่โรงงานสัปปะรดกระปอง ตอนที่แมเสียชีวิตพอ
และคุณชอแกวเสียใจมาก คิดถึงแมทุกวัน คุณชอแกวสนิทกับพี่สาวมากเวลาไปไหนก็มักจะไป
ดวยกัน เมื่อพี่สาวอายุ 22 ป พี่สาวของคุณชอแกวมีแฟนและยายไปอยูหองเชากับแฟน ทําให
คุณชอแกวเหงามาก คุณชอแกวจึงมักไปหาพี่สาวบอย ๆ
ห อ งเช า ของพี่ อ ยู ไ ม ไ กลจากบ า นของคุ ณ ช อ แก ว จึ ง สะดวกในการเดิ น ทาง วั น หนึ่ ง
คุณ ชอแกวมาหาพี่แตพี่ไมอยูคุณชอแกวจึงรอพี่อยูในหองเชาของพี่ วันนั้นมีเพื่อนของแฟนพี่
มาหา คุณชอแกวเห็นวาเปนคนคุนเคยกันจึงเปดประตูใหเขามา ตอนแรกเขาก็ชวนคุยเรื่องทั่ว ๆ
ไป แตสักพักเขาก็เริ่มเขามานั่งใกล ๆ และเขามาขมขืน คุณชอแกวพยายามขัดขืนแตสูแรงของ
เขาไมไหวจึงพยายามรองขอความชวยเหลือ เขาตบหนาและเอามือปดปากคุณชอแกวไว เมื่อ
ขมขืนเสร็จก็ขูไมใหคุณชอแกวไปบอกใคร ถาบอกจะฆาพี่สาวคุณชอแกว
“ตอนนั้นกลัวมาก ตัวสั่นไปหมด หนูอยากจะบอกพี่ แตมันขูไววาถาบอกคนอื่นจะฆาพี่
ก็เลยไมไดบอกใครแลวก็ไมไดแจงความดวย…หลังจากที่เขาทําหนู หนูแคนมาก อยากจะฆามัน
แตก็ทาํ ไมได ไมรูจะฆายังไง เครียดมาก อาเจียนตลอด รูสึกขยะแขยงไปหมด”
อีกทั้งเพื่อนของแฟนพี่คนนี้เคยติดคุก คุณชอแกวจึงยิ่งไมกลาทํารายเขา เวลาผานไป
ประมาณ 1 สัปดาห คุณชอแกวเครียดมากจนไมสบาย นอนพักอยูที่หองเชาพี่ แลวเพื่อนของ
แฟนพี่ก็มาอีก คุณชอแกวพยายามขอรอง บอกวาตนไมสบาย เขาก็ไมฟงและขมขืนคุณชอแกว
อีกครั้ง หลังจากนั้นคุณชอแกวก็รูสึกแคนและเครียดมาก
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“เสียใจมาก อยากจะเอาเรื่องผูชายคนนั้น แคน แตก็กลัวมันจะแกแคนกับพี่”
เวลาผานไปประมาณ 4 เดือน คุณชอแกวเริ่มรูสึกคลื่นไส อาเจียน เหม็นเจียวหอม
ทอดมัน พี่สาวเริ่มสงสัยจึงซื้อที่ตรวจการตั้งครรภมาใหคุณชอแกวตรวจ ผลการตรวจปรากฏวา
คุ ณ ช อ แก ว ตั้ ง ครรภ พี่ ส าวจึ ง พาคุ ณช อ แก ว เข า มากรุ ง เทพฯ โดยไปตามโรงพยาบาลหลาย
โรงพยาบาลเพื่อขอใหหมอทําแทงใหแตทุกโรงพยาบาลปฏิเสธ ตอนนั้นคุณชอแกวตั้งครรภได 4
เดือนแลว และอยากจะเอาลูกออกเพราะโมโหและแคนผูชายคนนั้นมาก เมื่อไมสามารถทําแทง
ไดคุณชอแกวและพี่จึงกลับมาบานเพื่อมาบอกเรื่องราวทั้งหมดใหพอทราบ
พอของคุณชอแกวเครียดมากแตก็พยายามปลอบคุณชอแกว
“พอบอกวาไมเปนไร บอกใหเขมแข็ง สวนเรื่องลูกในทองไมตองไปฆาเขาก็ไดเพราะมัน
บาป เขาไมผิดอะไร ตอนพอพูดพอน้ําตาไหล หนูก็น้ําตาไหล”
ชวงที่คุณชอแกวทอง คุณชอแกวเครียดมาก นอนไมหลับ รองไหตลอด คิดเรื่องผูชาย
คนนั้นตลอดเวลาเพราะคุณชอแกวแคนมาก พี่สาวแนะนําใหคุณชอแกวไปบานพักฉุกเฉินเพราะ
ถาอยูที่บานพอ กลัวชาวบานนินทา จากนั้นจึงพาคุณชอแกวมาพักที่บานพักฉุกเฉิน ตอนแรก
คุณชอแกวอยากจะกลับบานเพราะยังไมชิน แตพออยูที่นี่สักพักความคิดอยากจะกลับบานก็
หายไป เพราะคุณชอแกวมีเพื่อนเยอะ อีกทั้งความคิดที่อยากจะเอาลูกออกก็คอย ๆ เปลี่ยนเปน
เริ่มรูสึกผูกพันกับลูกมากขึ้น
“พอหายเครียดหนูก็เริ่มรูสึกรักลูก รักเขา บางทีลูกดิ้นก็ดีใจ หนูเคยคุยกับเขาดวย เขาก็
รูเรื่อง แมวาเขายังอยูในทอง เขาก็เขาใจที่หนูพูด”
คุณชอแกวไปฝากครรภที่โรงพยาบาลวชิระ หมอที่นั่นก็แนะนําวาอยาคิดมาก อยาเครียด
เพราะถ า เครี ย ดจะมี ผ ลเสี ย ต อ ลู ก ในครรภ คุณ ช อ แก ว จึ ง เริ่ ม รูสึ ก ดี กั บ ตั ว เองและลู ก มากขึ้ น
ไมเครียดเหมือนเมื่อกอน อีกทั้งความแคนที่มีกับผูชายคนนั้นก็เริ่มหายไป
“ปลงแลว แคนไปก็ไมไดอะไร เขาไมรับรูกับเราหรอก”
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แมวาคุณชอแกวจึงเริ่มคลายความเกลียดแตคุณชอแกวก็ยังไมชอบและไมไวใจผูชาย
คุณชอแกวยังกลัววาถาหากไวใจผูชายแลวอาจเกิดเรื่องเหมือนในอดีตได คุณชอแกวจึงรูสึก
หวาดระแวงผู ช ายตลอดเวลา พ อ และพี่ ส าวของคุ ณ ช อ แก ว จะมาเยี่ ย มคุ ณ ช อ แก ว เดื อ นละ
ประมาณ 2 ครั้ง และกอนคุณชอแกวจะคลอดทางบานพักฉุกเฉินใหคุณชอแกวตัดสินใจวาจะ
เลี้ยงหรือจะยกลูก คุณชอแกวกังวลใจมากเพราะรูสึกรักและผูกพันกับลูก แตถาจะพาเขาไปเลี้ยง
ก็กลัวเขาลําบาก จึงตัดสินใจยกลูกใหกับมูลนิธิ
“เสียใจ รองไห อยากอยูกับลูก ตอนนั้นรูสึกใจหาย แตก็คิดวานาจะใหมูลนิธิ ใหเขาไป
สบาย เราเอากลับไปจะใหเขากินอะไร เขาจะอยูยังไง ใจอยากใหเขาอยูกับเราแตมันเปนไป
ไมได”
ชวงที่อยูบานพักฉุกเฉินคุณชอแกวมีเพื่อนเยอะ คุณชอแกวจึงไมเหงา ไมเครียด อีกทั้ง
เวลาไมสบายใจคุณชอแกวจะไปปรึกษาเจาหนาที่ เจาหนาที่จะใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ ปจจุบัน
คุณชอแกวคลอดลูกได 4 เดือนแลว และกําลังรอพอและพี่สาวมารับ เหตุผลที่คุณชอแกวตองอยู
บานพักฉุกเฉินตอหลังคลอด เนื่องจากตองอยูใหนมลูกกอน 3 เดือน เพราะทางบานพักฉุกเฉิน
ตองการใหมารดาทุกคนเลี้ยงลูกดวยน้ํานมธรรมชาติ เพราะมีประโยชนและมีภูมิคุมกัน
หลังจากคุณชอแกวมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน พี่สาวกับแฟนก็ยายไปอยูกับพอ เพราะพอ
เครียดมากและมักจะปวยบอย ๆ พี่สาวจึงชวยดูแลพอ สวนแฟนพี่เมื่อรูเรื่องของคุณชอแกวก็โกรธ
เพื่อนมากจนมีเรื่องชกตอยกัน ตอนนี้เลิกคบเพื่อนคนนี้ไปแลว คุณชอแกวอยากกลับบานเร็ว ๆ
จะไดไปอยูเปนเพื่อนพอ ชวยพอทํางานบานเพราะพอแกแลว และก็อยากกลับไปเรียนหนังสือ
คุณชอแกวอยากเรียนหนังสือและเรียนอยูในเกณฑดี แตคุณชอแกวก็ไมรูวาจะไดเรียนหรือไม
เพราะถาทางบานไมมีเงินก็จะตองหางานทําชวยครอบครัว อนาคตคุณชอแกวอยากมีรานขาย
ของชําเปนของตนเอง เพราะจะไดดูแลพอดวย ขายของดวย และพอไมตองเดินไกล ๆ ออกไปซื้อ
ของอีกและถามีเงินคุณชอแกวอยากไปรับลูกกลับมาอยูดวยกัน
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ไดอะแกรมเครือญาติ
พอ (61 ป)

พี่สาว (23 ป)

แม

คุณชอแกว (17 ป)
ลูก (4 เดือน)

ครอบครัวของคุณชอแกวประกอบไปดวย พอ พี่สาว และคุณชอแกว พอของคุณชอแกว
อายุ 61 ป ประกอบอาชีพเก็บของเกาขาย แมของคุณชอแกวเสียชีวิตตั้งแตคุณชอแกวอายุ
9 ป ดวยโรคตับ สวนพี่สาวอายุ 23 ป ทํางานที่โรงงาน คุณชอแกวมีลูกสาว 1 คน อายุ 4
เดือน การตั้งครรภของคุณชอแกวเกิดจากถูกเพื่อนของแฟนพี่สาวขมขืน ปจจุบันคุณชอแกวพัก
อยูที่บานพักฉุกเฉิน
ชีวิตประจําวัน
กอนที่คุณชอแกวมาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณชอแกวอยูกับพอที่บาน โดยชวยพอทํางาน
บานในตอนเชา ชวงสายจึงไปเรียนหนังสือ กลับจากโรงเรียนก็มาชวยพอทําอาหารเย็น ชวยลาง
จาน จากนั้นจึงอาบน้ําแลวเขานอน ปจจุบันคุณชอแกวพักที่บานพักฉุกเฉินเพื่อรอพี่สาวมารับ
กลับบาน ตอนนี้คุณชอแกวคลอดลูกได 4 เดือนแลว ระหวางที่อยูบานพักฉุกเฉินคุณชอแกวตอง
ตื่นนอนตี 5 เพื่อออกกําลังกาย จากนั้นจึงทําเวรทําความสะอาด เวลา 7 โมงครึ่งทานอาหารเชา
แลวจึงพักผอน คุยกับเพื่อน คุณชอแกวตัดสินใจที่จะยกลูก ดังนั้นทางบานพักฉุกเฉินจึงไมให
คุณชอแกวเลี้ยงลูกเองหลังจาก 3 เดือนแรก เนื่องจากกลัวเด็กจะติดแม ที่ตองเลี้ยงเอง 3 เดือน
แรกเนื่องจากตองใหนมลู ก เวลาเที่ยงคุณชอแกวทานขาวจากนั้น ชวงกลางวัน คุณชอแกวไป
ชวยงานที่ we-train เชน ลางจาน ซักผา โดยทาง we-train จะใหเงินคาจางดวย เวลา 5 โมง
ครึ่ง คุณชอแกวทานอาหารเย็น จากนั้นจึงประชุมเวรตอ หลังจากประชุมเวรคุณชอแกวจึงอาบน้ํา
แลวเขานอน
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ความผูกพันระหวางแมกบั ลูก
ในตอนแรกคุณชอแกวยังไมรูสึกผูกพันกับลูกมากนักเพราะแคนผูชายที่มาขมขืนมาก แต
เมื่อคุณชอแกวบอกพอ พอก็ปลอบใจทําใหคุณชอแกวรูสึกโลงใจและสบายใจมากขึ้น นอกจากนี้
การที่คุณชอแกวมาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณชอแกวมีเพื่อนมากมาย ทําใหลืมเรื่องทุกขใจในอดีต
ไดมาก อีกทั้งมีเจาหนาที่ใหกําลังใจจึงทําใหคุณชอแกวไมเครียด และนึกถึงลูกในครรภมากขึ้น
คุณช อแกว มัก ลูบทองและคุย กับลูกในครรภเสมอ และเชื่อว าลูกเขาใจในสิ่งที่ คุณชอแกวพูด
คุณชอแกวจึงมีความรูสึกรักและผูกพันกับลูกตั้งแตนั้นมา
ศีลธรรม
คุ ณ ช อ แก ว คิ ด ว า การทํ า แท ง เป น สิ่ ง ที่ บ าปขั ด ต อ คํ า สอนของศาสนาพุ ท ธ แต ต อนที่
คุณชอแกวคิดที่จะทําแทง คุณชอแกวคิดถึงแตผูชายที่มาขมขืนจึงทําใหแคนและโมโห จึงอยากที่
จะทําแทง แตพอเริ่มมีสติคิดถึงตนเองกับลูกก็ไมอยากทําแทงเพราะสงสารลูก อีกทั้งพอของ
คุณชอแกวก็ไมอยากใหทําแทงเพราะเปนบาปมาก และบาปนี้ก็จะติดตัวเราไปตลอด
ความสัมพันธในครอบครัว
ครอบครั ว ของคุ ณช อแก ว มีค วามรักใคร หว งใยกัน แมพอของคุณชอแกว จะเปน คน
เงียบ ๆ ไมคอยพูดแตก็รักลูกมาก ชวงแรกคุณชอแกวรูสึกแคน สับสน อยากไปทําแทง แตเมื่อ
พอของคุณชอแกวรูเรื่องและปลอบใจ คุณชอแกวก็ตัดสินใจไมทําแทงเพราะพอบอกวาการทําแทง
เปนบาป พอใหกําลังใจคุณชอแกวจนทําใหคุณชอแกวรูสึกสบายใจ ทุกครั้งที่คุณชอแกวเครียด
พอจะพยายามทําทุกอยางไมใหคุณชอแกวเครียด เชน พูดจาปลอบใจ ทําอาหารที่คุณชอแกว
ชอบใหทาน คุณชอแกวจึงรักพอมาก
การไดรับบริการสังคม
คุณชอแกวตัดสินใจตั้งครรภตอจนคลอดกอนที่จะทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉิน จึง
อาจกล า วได ว า บ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น ไม มี บ ทบาทต อ การตั ด สิ น ใจตั้ ง ครรภ ต อ เพราะคุ ณ ช อ แก ว
ตัดสินใจกอนหนาที่ไปแลว แตบานพักฉุกเฉินชวยใหจิตใจของคุณชอแกวเขมแข็งขึ้น ไมเครียด
ไมกังวล หากเครียดคุณชอแกวก็จะไปปรึกษาเจาหนาที่ อีกทั้งคุณชอแกวยังไดฝกอาชีพชวยเลี้ยง
เด็ก ซึ่งนอกจากคุณชอแกวจะเรียนรูทักษะในการเลี้ยงเด็กแลวยังไดเงินตอบแทนเล็ก ๆ นอย ๆ
อีกดวย นอกจากนี้ทางบานพักฉุกเฉินยังจัดกิจกรรมกลุมในชวงบาย เชน การอบรมเกี่ยวกับการ
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คิดในทางบวก การเห็นคุณคาตนเอง จึงมีสวนชวยใหคุณชอแกวคิดถึงตนเอง รูค ณ
ุ คาตนเองมาก
ขึ้น สงผลทําใหเกิดความรูสึกดีกับตนเอง อีกทั้งความเครียดและความแคนก็คอยๆ หายไป
ฐานะทางเศรษฐกิจ
คุณชอแกวเคยพยายามไปตามโรงพยาบาลเพื่อทําแทง แตเหตุผลที่ไมไดทําแทงมิใช
คุณชอแกวไมมีเงิน แตทางโรงพยาบาลไมใหทําแทงเพราะถาจะสามารถทําแทงไดตองไปแจง
ความกับตํารวจวาตนเองถูกขมขืนจริง แตคุณชอแกวไมไดแจงความไวจึงไมสามารถทําแทงได
ซึ่งอาจกลาวไดวาฐานะทางเศรษฐกิจไมมีบทบาทตอการตัดสินใจตั้ง ครรภตอของคุณชอแกว
เพราะเหตุผลที่คุณชอแกวทําแทงไมไดอยูที่ยังไมไดแจงความกับตํารวจ
การสรางวัฒนธรรมยอย
กอนที่คุณชอแกวจะมาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณชอแกวมีอาการเครียดและมีความโกรธ
แคนมาก พยายามคิดหาทางแกแคนตลอด แตเมื่อไดมาพักที่นี่คุณชอแกวมีเพื่อนเยอะ เพราะ
คุณชอแกวเปนคนคุยเกง เมื่อไดคุยกับเพื่อนก็ชวยทําใหคุณชอแกวไมคิดเรื่องถูกขมขืน จึงทําให
ไมเครียด อีกทั้งเพื่อนๆ ก็คอยใหกําลังใจคุณชอแกวอยูเสมอ คุณชอแกวจึงไมรูสึกเหมือนตอง
เผชิญปญหาตามลําพังคนเดียว คุณชอแกวสามารถพูด ระบายความรูสึกกับเพื่อนๆ ได ซึ่งเพือ่ น
ก็รับฟง อีกทั้งเพื่อนยังแนะนําใหคุณชอแกวเลิกแคนผูชายที่มาขมขืน เพราะแคนแลวก็เครียดเอง
คุณชอแกวจึงคอย ๆ ปลงเรื่องผูชายคนนั้น แตคุณชอแกวก็ยังคงไมไวใจ ไมเชื่อใจผูชาย และ
เมื่อมีผูชายเดินเขามาใกล ๆ คุณชอแกวจะรีบเดินถอยหางไป
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บทที่ 5
ผลการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิ จั ย เรื่ อ งการตั ด สิ น ใจดํ า รงครรภ แ ละการปรั บ ตั ว ของมารดานอกสมรสในเขต
กรุงเทพมหานคร จะแบงเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขาวสําคัญ
สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สวนที่ 1 : ขอมูลทัว่ ไปของผูใหขาวสําคัญ
ตารางที่ 41 ตารางแสดงอายุของผูใหขาวสําคัญ
อายุ
จํานวน (คน) รอยละ
11-15
16-20
21 ปขึ้นไป
รวม

3
3
4
10

30.0
30.0
40.0
100.0

ผูใหขาวสําคัญมีอายุอยูในชวง 21 ปขนึ้ ไปมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือชวง
11-15 ป และ 16-20 ป คิดเปนรอยละ 30 เทากัน
ตารางที่ 42 ตารางแสดงรอยละระดับการศึกษาของผูใหขาวสําคัญ
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
ประถมศึกษา
1
10.0
มัธยมศึกษา
7
70.0
ปริญญาตรี
2
20.0
รวม
10
100.0
ผูใหขาวสําคัญมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ุดคิดเปนรอยละ 70
ระดับปริญญาตรี รอยละ 20 และระดับประถมศึกษารอยละ 10 ตามลําดับ

รองลงมาคือ
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ตารางที่ 43 ตารางแสดงรอยละอาชีพของผูใหขาวสําคัญ
อาชีพ
จํานวน
นักเรียน, นักศึกษา
3
รับจาง
4
ทํางานโรงงาน
2
ไมไดทํางาน
1
รวม
10

รอยละ
30.0
40.0
20.0
10.0
100.0

ผูใหขาวสําคัญสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง เชน เย็บผา, เลี้ยงเด็ก คิดเปนรอยละ 40
รองลงมาคือ เปนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 30 ,ทํางานโรงงานรอยละ 20 และไมไดทํางานรอยละ
10 ตามลําดับ
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สวนที่ 2 : การพิสูจนสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 : ความผูกพันระหวางมารดาและบุตรมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของ
มารดานอกสมรส
การสร า งเกณฑ วั ด ระดั บ ความผู ก พั น ระหว า งมารดาและบุ ต รนั้ น ผู วิ จั ย จะปรั บ ใช เ กณฑ
พัฒนาการความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภของ Cropley
เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้
ตารางที่ 44 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
10.0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
20.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
30.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
20.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
20.0
รวม
100.0
การใหระดับคะแนน
30 คะแนน หมายถึง
20 คะแนน หมายถึง
10 คะแนน หมายถึง

มีความสําคัญมาก
มีความสําคัญปานกลาง
มีความสําคัญแตคอนขางนอย

การแปลผลคะแนน
100-80
หมายถึง
79-60
หมายถึง
59-50
หมายถึง
ต่ํากวา 50
หมายถึง

ระดับความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภสูง
ระดับความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภปานกลาง
ระดับความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภต่ํา
ไมมีความผูกพันระหวางมารดาและทารกในครรภเลย
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 1 : คุณเบญจมาศ
ในชวงแรกของการตั้งครรภคุณเบญจมาศไมมีความผูกพันกับลูกมากนัก แตพอปญหาเริ่ม
คลี่คลายคุณเบญจมาศเริ่มนึกถึงตนเองและลูกมากขึ้น คุณเบญจมาศมักจะสัมผัสทองและคุยกับลูก
บอยๆ และวางแผนในอนาคตวาจะเลี้ยงลูกเองและจะเลี้ยงลูกใหดีที่สุด ถึงแมวาคุณเบญจมาศจะ
เคยคิดทําแทงแตเมื่อตั้งสติไดคุณเบญจมาศคิดตลอดวาไมควรทําแทง เพราะการทําแทงเปนเรื่องที่
บาปเหมือนการที่เราฆาคน ๆ หนึ่ง
ตารางที่ 45 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณเบญจมาศกับลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
15.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
20.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
20.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
10.0
รวม
65.0
คุณเบญจมาศมีความผูกพันกับลูกในครรภในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 2 : คุณนารี
คุณนารีรักลูกมากและไมเคยโทษลูกวาเปนตนเหตุของปญหาตาง ๆ ในชีวิตเลย ทุกครั้งที่คุณ
นารีนึกถึงลูกจะทําใหคุณนารีมีความสุขมาก คุณนารีมักลูกทองและคุยกับลูกเสมอ ๆ และ คิดวาลูก
คือกําลังใจใหคุณนารีสูชีวิตตอไป เมื่อคลอดคุณนารีตั้งใจวาจะเลี้ยงลูกใหดีใหลูกเรียนหนังสือสูง ๆ
และหวังวาสักวันคุณนารีจะมีครอบครัวที่อบอุน ครอบครัวที่ประกอบไปดวยแมกับลูก
ตารางที่ 46 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณนารีกับลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
20.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
30.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
20.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
20.0
รวม
90.0
คุณนารีมีความผูกพันกับลูกในครรภระดับสูง คิดเปนรอยละ 90.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 3 : คุณเฟองฟา
ในชวงแรกคุณเฟองฟาไมรูสึกผูกพันกับลูกเลยเนื่องจากการตั้งครรภครั้งนี้เกิดจากการถูก
ขมขืน แตเมื่ออายุครรภเพิ่มมากขึ้นคุณเฟองฟาก็เริ่มมีความผูกพันมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มลูกทองและคุย
กับลูกในครรภ ไปหาหมอฝากครรภ แตคุณเฟองฟาตัดสินใจยกบุตรใหมูลนิธิเมื่อคลอด เนื่องจาก
ยังไมพรอมในบทบาทความเปนแม และอายุยังนอย แตคุณเฟองฟาก็คิดถึงลูกทุกวัน
ตารางที่ 47 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณเฟองฟากับลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
15.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
20.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
20.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
0
รวม
55.0
คุณเฟองฟามีความผูกพันกับลูกในครรภในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 55.5
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 4 : คุณผกากรอง
ในชวงแรกคุณผกากรองไมรูสึกผูกพันกับลูกและเคยพยายามทําแทงหลายครั้ง แตเมื่อปญหา
เริ่มคลี่คลาย คุณผกากรองเริ่มสนใจและดูแลลูกมากขึ้น โดยเริ่มลูบทองและพูดคุยกับลูก อีกทั้งคุณ
ผกากรองไดตดั สินใจวาเมื่อลูกคลอดจะเลี้ยงลูกดวยตัวเอง
ตารางที่ 48 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณผกากรองกับลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
15.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
15.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
20.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
10.0
รวม
60.0
คุณผกากรองมีความผูกพันกับลูกในครรภในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 60.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 5 : คุณการเวก
คุณการเวกเคยพยายามทําแทงดวยการทานยาขับประจําเดือนและเหลาขาวมาแลว แตเมื่อ
พอของคุณการเวกรูเรื่องการตั้งครรภและใหกําลังใจ คุณการเวกจึงคลายเครียด และเริ่มดูแลสุขภาพ
ของตนเองและลู กในครรภ โดยคุณการเวกจะรับประทานอาหารที่มี ประโยชน เริ่ม พูดคุยกับลู ก
โดยเฉพาะเวลาลูกดิ้นคุณการเวกจะมีความสุขมาก อีกทั้งตอนที่คุณการเวกคลอดและเห็นลูกเปนครั้ง
แรก คุณการเวกรูสึกปลาบปลื้มใจที่สุด ดังนั้นคุณการเวกจึงตัดสินใจเลี้ยงลูกเอง ไมยกใหมูลนิธิ
ตารางที่ 49 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณการเวกกับลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
20.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
20.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
20.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
15.0
รวม
75.0
คุณการเวกมีความผูกพันกับลูกในครรภในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 6 : คุณพฤกษา
คุณพฤกษาวางแผนการตั้งครรภโดยวางแผนวาจะมีลูก ชวงแรกของการตั้งครรภคุณพฤกษา
ดูแลสุขภาพของตนเองและลูกในครรภมาก แตพอแฟนหนีไปคุณพฤกษาเริ่มไมสนใจตนเอง ไมสนใจ
ลูก และคิดที่จะทําแทงแตก็ทําไมลงเพราะสงสารลูก เมื่อคุณพฤกษาคลอดและไดเห็นหนาลูกก็รูสึกดี
ใจ ปลื้มใจ ตอนนี้คุณพฤกษาคิดแตเรื่องลูกและตัดสินใจจะเลี้ยงลูกเองไมยกใหมูลนิธิ
ตารางที่ 50 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณพฤกษากับลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
10.0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
10.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
10.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
30.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
10.0
รวม
70.0
คุณพฤกษามีความผูกพันกับลูกในครรภในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 70.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 7 : คุณชมพูนุช
คุณชมพูนุชรักลูกมากและไมเคยคิดที่จะทําแทงเลย อีกทั้งตอนที่คุณชมพูนุชทองไดลาออก
จากรานคาราโอเกะเพราะเสียงดังกลัวเปนอันตรายตอลูก คุณชมพูนุชชอบลูบทองและพูดคุยกับลูก
เปนประจํา อีกทั้งชอบตั้งชื่อใหลูกอีกดวย
ตารางที่ 51 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณชมพูนชุ กับลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
20.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
30.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
20.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
15.0
รวม
85.0
คุณชมพูนุชมีความผูกพันกับลูกในครรภในระดับสูง คิดเปนรอยละ 85.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 8 : คุณลีลาวดี
ถึงแมวาคุณลีลาวดีจะเปนผูปวยทางจิต ประเภทเห็นภาพหลอน แตคุณลีลาวดีก็รูสึกรักและ
ผูกพันกับลูกแตจะคอนขางแตกตางจากคนทั่วไป คือ คิดวาถาลูกมีชีวิตอยูลูกอาจตองลําบาก ดังนั้น
จึงควรฆาลูก ลูกจะไดไปสบาย แตถึงคุณลีลาวดีจะมีความคิดที่แตกตางจากคนทั่วไป คุณลีลาวดีก็
ไมเคยคิดจะทิ้งลูกหรือทําแทงเลย
ตารางที่ 52 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณลีลาวดีกับลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
8.0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
5.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
20.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
10.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
10.0
รวม
53.0
คุณลีลาวดีมีความผูกพันกับลูกในครรภในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 53.0

208

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 9 : คุณพวงชมพู
คุ ณ พวงชมพู รั ก ลู ก มากและไม เ คยคิ ด ที่ จ ะทํ า แท ง ก อ นหน า ที่ คุ ณ พวงชมพู ค ลอด คุ ณ
พวงชมพูมักจะพูดคุยกับลูกในครรภตลอดเวลา อีกทั้งยังชอบตั้งชื่อใหลูกดวย พอคลอดคุณพวงชมพู
ชอบเลนกับลูกและเวลาคุณพวงชมพูจะไปไหนก็มักจะอุมลูกไปดวยเสมอ
ตารางที่ 53 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณพวงชมพูกบั ลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
20.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
30.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
20.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
20.0
รวม
90.0
คุณพวงชมพูมีความผูกพันกับลูกในครรภในระดับสูง คิดเปนรอยละ 90.0
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ผูใหขาวสําคัญที่ 10 : คุณชอแกว
ในชวงแรกของการตั้งครรภคุณชอแกวไมคอยมีความรูสึกผูกพันกับลูกมากนัก แตเมื่ออายุ
ครรภมากขึ้นคุณชอแกวเริ่มนึกถึงลูกในครรภ อีกทั้งคุณชอแกวมักจะลูบทองและคุยกับลูกเสมอและ
เชื่อวาลูกก็เขาใจสิ่งที่คุณชอแกวพูด แตเมื่อคลอดคุณชอแกวตัดสินใจยกลูก เนื่องจากถาตัดสินใจ
เลี้ยงกลัวลูกลําบาก ถาลูกอยูกับที่มูลนิธินาจะสบายมากกวา ชวงแรกที่ยกลูกคุณชอแกวรูสึกเสียใจ
และคิดถึงลูกมาก
ตารางที่ 54 ตารางแสดงระดับความผูกพันระหวางคุณชอแกวกับลูกในครรภ
เกณฑในการวัดระดับความผูกพัน
ระดับคะแนน
มีการวางแผนการตั้งครรภลวงหนา
0.0
มีการรับรูการดิ้นของบุตร
15.0
ยอมรับความเปนบุคคลของบุตรในครรภ
15.0
มีการพูดคุยกับบุตรในครรภ
20.0
มีการวางแผนการเลี้ยงบุตรเมื่อคลอด
5.0
รวม
55.0
คุณชอแกวมีความผูกพันกับลูกในครรภในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 55.0
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เมื่ อ นํ า ค า เฉลี่ ย ของมารดานอกสมรสทุ ก รายมารวมกั น จะได ค า เฉลี่ ย รวมเท า กั บ 69.8
จึงยอมรับสมมติฐาน
ตารางที5่ 5 ตารางแสดงความผูกพันระหวางมารดาและบุตรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่จะมีบตุ รของ
มารดานอกสมรส
ผูใหขาวสําคัญ
คุณเบญจมาศ
คุณนารี
คุณเฟองฟา
คุณผกากรอง
คุณการเวก
คุณพฤกษา
คุณชมพูนุช
คุณลีลาวดี
คุณพวงชมพู
คุณชอแกว
คาเฉลี่ย

ระดับคะแนน (รอยละ)
65.0
90.0
55.0
60.0
75.0
70.0
85.0
53.0
90.0
55.0
69.8
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สมมติฐานขอที่ 2 : การมีศีลธรรมของมารดานอกสมรสมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของ
มารดานอกสมรส
การสรางเกณฑวัดระดับความมีศีลธรรมของมารดานอกสมรสนั้น ผูวิจัยจะใชคําสอนทาง
ศาสนาในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นการทําแทงมาใชในการกําหนดระดับความมีศีลธรรมของมารดานอก
สมรส
ตารางที่ 56 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับความมีศีลธรรมของมารดานอกสมรส
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ระดับคะแนน
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
30.0
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
20.0
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
20.0
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
30.0
รวม
100.0
การใหระดับคะแนน
30 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญมาก
20 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง
10 คะแนน หมายถึง มีความสําคัญแตคอนขางนอย
การแปลผลคะแนน
100-80
หมายถึง
79-60
หมายถึง
59-50
หมายถึง
ต่ํากวา 50
หมายถึง

มารดานอกสมรสมีศีลธรรมในระดับสูง
มารดานอกสมรสมีศีลธรรมในระดับปานกลาง
มารดานอกสมรสมีศีลธรรมในระดับต่ํา
มารดานอกสมรสไมมีศีลธรรมในเรื่องการประพฤติตนเปนมารดาเลย
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 1 : คุณเบญจมาศ
คุณเบญจมาศเคยพยายามทําแทงเพราะเครียดมากแตพอปญหาเริ่มคลี่คลาย คุณเบญจมาศ
จึงคิดไดวาการทําแทงเปนสิ่งที่บาปเพราะลูกในทองก็เปนชีวิตหนึ่ง ถาทําแทงก็เหมือนไปฆาเขา
ตารางที่ 57 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณเบญจมาศ
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม

ระดับคะแนน
0
15.0
15.0
20.0
50.0

คุณเบญจมาศมีศีลธรรมในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 50.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 2 : คุณนารี
คุณนารีคิดวาการทําแทงเปนสิ่งที่บาป เปนการฆาชีวติ คน ๆ หนึ่ง ซึ่งคนนัน้ ยังไมไดทําอะไร
ผิดเลย เขาบริสุทธิ์ อีกทัง้ ยังคิดวาการที่เราทองไมใชความผิดไมจําเปนตองปดบังหรือทําแทง
ตารางที่ 58 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณนารี
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม
คุณนารีมีศีลธรรมในระดับสูง คิดเปนรอยละ 95.0

ระดับคะแนน
30.0
15.0
20.0
30.0
95.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 3 : คุณเฟองฟา
คุณเฟองฟาคิดวาการทําแทงเปนการสรางบาป สรางเวรกรรม เปนเหมือนการฆาคน ซึง่ สัก
วันหนึง่ กรรมทีส่ รางจะกลับมาหาเราเอง ดังนัน้ คุณเฟองฟาจึงไมคิดทีจ่ ะทําแทง
ตารางที่ 59 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณเฟองฟา
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม
คุณเฟองฟามีศีลธรรมในระดับสูง คิดเปนรอยละ 90.0

ระดับคะแนน
20.0
20.0
20.0
30.0
90.0

215

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 4 : คุณผกากรอง
คุณผกากรองเคยพยายามทําแทงหลายครั้งและหลายวิธีทั้งการกินยาขับ กระโดดเอาทองลง
กระโดดเอากนกระแทกพื้น เปนตน การที่คุณผกากรองพยายามทําแทงเนื่องจากเกิดความเครียดมาก
แตเมื่อปญหาชีวิตของคุณผกากรองเริ่มคลี่คลายคุณผกากรองจึงคิดวาการทําแทงเปนบาปและเปน
อันตราย
ตารางที่ 60 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณผกากรอง
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม

ระดับคะแนน
0
10.0
10.0
10.0
30.0

คุณผกากรองไมมีศีลธรรมในเรื่องการประพฤติตนเปนมารดาที่ดีเลย
แทงหลายครั้ง คิดเปนรอยละ 30.0

เนื่องจากพยายามทํา
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 5 : คุณการเวก
คุณการเวกเคยพยายามทําแทง แตแมหา มเอาไวโดยบอกวาการทําแทงเปนบาป เปนเวรเปน
กรรม ถาทําแทงเด็กที่ตายไปก็จะกลับมาหาเรา คุณการเวกจึงเชื่อแมและไมเคยคิดทําแทงอีกเลย
ตารางที่ 61 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณการเวก
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม
คุณการเวกมีศีลธรรมในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 55.0

ระดับคะแนน
0
15.0
15.0
25.0
55.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 6 : คุณพฤกษา
คุณพฤกษามองวาการทําแทงเปนเรื่องทีบ่ าปมาก เปนการทํารายลูกและคิดถึงแตตนเอง เปน
เวรเปนกรรม และเปนตราบาปติดตัวไปตลอด
ตารางที่ 62 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณพฤกษา
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม
คุณพฤกษามีศีลธรรมในระดับสูง คิดเปนรอยละ 90.0

ระดับคะแนน
25.0
20.0
15.0
30.0
90.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 7 : คุณชมพูนุช
คุณชมพูนุชไมเคยคิดที่จะทําแทง ดวยความเชื่อที่วา การทําแทงเปนบาป เด็กแมจะยังไมเกิด
ก็ถือเปนชีวิต
ตารางที่ 63 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณชมพูนุช
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม
คุณชมพูนุชมีศีลธรรมในระดับสูง คิดเปนรอยละ 95.0

ระดับคะแนน
30.0
15.0
20.0
30.0
95.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 8 : คุณลีลาวดี
คุณลีลาวดีไมเคยคิดที่จะทําแทง และตอตานการทําแทงมาก เพราะถือวาการทําแทงเปนการ
ฆาคนดวยความตั้งใจ และยังเปนการสรางเวรสรางกรรมอีกดวย
ตารางที่ 64 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณลีลาวดี
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม
คุณลีลาวดีมีศลี ธรรมในระดับสูง คิดเปนรอยละ 90.0

ระดับคะแนน
30.0
10.0
20.0
30.0
90.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 9 : คุณพวงชมพู
คุณพวงชมพูคิดวาหากทําแทงเด็กจะกลับมาหาเหมือนกุมารทอง
เพราะเราสรางเวรสราง
กรรมกับเขาเอาไว อีกทัง้ ยังเชื่อวาการทีพ่ อเสียชีวิตในคุกก็เพราะเวรกรรมที่พอกอขึ้น ดวยเหตุนี้คุณ
พวงชมพูจึงไมคิดที่จะทําแทง
ตารางที่ 65 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณพวงชมพู
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม
คุณพวงชมพูมีศีลธรรมในระดับสูง คิดเปนรอยละ 97.0

ระดับคะแนน
30.0
20.0
17.0
30.0
97.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 10 : คุณชอแกว
คุณชอแกวเคยพยายามที่จะทําแทง เพราะโกรธแคนผูชายที่มาขมขืน แตพอเริ่มปลงก็เริ่ม
สงสารลูก และคิดวาการทําแทงเปนบาป คุณชอแกวจึงไมคิดที่จะทําแทงอีกเลย
ตารางที่ 66 ตารางแสดงระดับศีลธรรมของคุณชอแกว
เกณฑในการวัดระดับความมีศีลธรรม
ไมเคยมีความคิดที่จะทําแทง
มีความเชื่อในเรื่องเวรกรรม
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนบาป
มีความเชื่อวาการทําแทงเปนเสมือนการฆาชีวิตหนึง่
รวม
คุณชอแกวมีศีลธรรมในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 50.0

ระดับคะแนน
0
15.0
15.0
20.0
50.0
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เมื่ อ นํ า ค า เฉลี่ ย ของมารดานอกสมรสทุ ก รายมารวมกั น จะได ค า เฉลี่ ย รวมเท า กั บ 74.2
จึงยอมรับสมมติฐาน

ตารางที่ 67 ตารางแสดงความมีศีลธรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
ผูใหขาวสําคัญ
ระดับคะแนน (รอยละ)
คุณเบญจมาศ
50.0
คุณนารี
95.0
คุณเฟองฟา
90.0
คุณผกากรอง
30.0
คุณการเวก
55.0
คุณพฤกษา
90.0
คุณชมพูนุช
95.0
คุณลีลาวดี
90.0
คุณพวงชมพู
97.0
คุณชอแกว
50.0
คาเฉลี่ย
74.2
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สมมติฐานขอ 3 : ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดา
นอกสมรส
การสรางเกณฑวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวนั้นผูวิจัยจะใชแนวคิดของ วันทนีย
วาสิกะสิน ในเรื่องผลกระทบของปญหามารดานอกสมรสมาปรับใช เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้
ตารางที่ 68 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับความสัมพันธทดี่ ีในครอบครัว
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
20.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
30.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
20.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
30.0
รวม
100.0
การใหระดับคะแนน
30 คะแนน หมายถึง
20 คะแนน หมายถึง
10 คะแนน หมายถึง
การแปลผลคะแนน
100-80
หมายถึง
79-60
หมายถึง
59-50
หมายถึง
ต่ํากวา 50
หมายถึง

มีความสําคัญมาก
มีความสําคัญปานกลาง
มีความสําคัญแตคอนขางนอย
มีความสัมพันธที่ดีในครอบครัวระดับสูง
มีความสัมพันธที่ดีในครอบครัวระดับปานกลาง
มีความสัมพันธที่ดีในครอบครัวระดับต่ํา
มีความสัมพันธที่ไมดีในครอบครัว
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 1 : คุณเบญจมาศ
ครอบครัวของคุณเบญจมาศมีความสัมพันธแบบรักใครปรองดอง เมื่อคุณเบญจมาศมีปญหา
จะปรึกษาแมเสมอ แตเมื่อตั้งครรภคุณเบญจมาศไมกลาบอกแมเพราะกลัวแมผิดหวัง จึงพยายามที่
จะทําแทง พอแมของคุณเบญจมาศรูเรื่องและใหกําลังใจก็ทําใหคุณเบญจมาศเลิกคิดที่จะทําแทงและ
มีความผูกพันกับลูกมากขึ้น
ตารางที่ 69 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณเบญจมาศ
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
15.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
20.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
20.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
20.0
รวม
75.0
ครอบครัวของคุณเบญจมาศมีความสัมพันธที่ดีในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 2 : คุณนารี
ครอบครัวของคุณนารีนนั้ มีลกั ษณะไมคอยสนใจซึ่งกันและกัน
อีกทั้งคุณนารีอยูก ับอามา
ตั้งแตเด็กจึงไมสนิทกับพอแม เมื่อคุณนารีตั้งครรภครอบครัวของคุณนารีรวมทั้งอาตองการใหคุณนารี
ทําแทง เพราะกลัวคนอื่นนินทา แตคุณนารีก็ยนื ยันจะไมทําแทง
ตารางที่ 70 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณนารี
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
20.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
0.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
0.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
10.0
รวม
30.0
ครอบครัวของคุณนารีมีความสัมพันธที่ไมดี คิดเปนรอยละ 30.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 3 : คุณเฟองฟา
คุณเฟองฟาอยูกับปามาตั้งแตเด็ก เนื่องจากพอและแมเสียชีวิต ปาของคุณเฟองฟามักจะทํา
รา ยคุ ณเฟ อ งฟ า อยู เ สมอและขายคุ ณ เฟ องฟ า เพื่ อ ขั ด ดอกจนคุณ เฟ องฟ า ตั้ ง ครรภ ภายหลั ง คุ ณ
เฟองฟาจึงหนีมาอยูกับนา นาดูแลคุณเฟองฟาอยางดีและคอยใหกําลังใจคุณเฟองฟาตลอด
ตารางที่ 71 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณเฟองฟา (ตอนทีอ่ ยูกับนา)
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
20.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
20.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
20.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
25.0
รวม
85.0
ครอบครัวของคุณเฟองฟา (ตอนที่อยูกับนา) มีความสัมพันธที่ดีในระดับสูง
85.0

คิดเปนรอยละ
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 4 : คุณผกากรอง
คุณผกากรองอยูกับปามาตั้งแตเด็ก ปาเลี้ยงดูคุณผกากรองอยางดี และเมื่อปาทราบวาคุณ
ผกากรองถูกขมขืนจนทอง ปาก็ไดปลอบใจและใหกําลังใจคุณผกากรอง อีกทั้งบอกคุณผกากรอง
ไมใหทําแทงเพราะจะเปนอันตรายตอตัวคุณผกากรองเอง
ตารางที่ 72 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณผกากรอง
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
20.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
15.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
20.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
25.0
รวม
80.0
ครอบครัวของคุณผกากรองมีความสัมพันธที่ดีในระดับสูง คิดเปนรอยละ 80.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 5 : คุณการเวก
ในชวงแรกของการตั้งครรภคุณการเวกเครียดมาก เนือ่ งจากกลุมใจเรื่องการตั้งครรภและตอง
ปดบังพอจนทําใหคุณการเวกพยายามที่จะทําแทง แตตอนหลังพอรู พอไมวา ไมซ้ําเติม คุณการเวก
อีกทั้งยังใหกาํ ลังใจ จึงทําใหคุณการเวกรูส ึกดีและไมคิดที่จะทําแทงอีก
ตารางที่ 73 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณการเวก
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
15.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
25.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
20.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
15.0
รวม
75.0
ครอบครัวของคุณการเวกมีความสัมพันธทดี่ ีในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.0
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 6 : คุณพฤกษา
คุณพฤกษาไมบอกครอบครัววาตนเองตั้งครรภ เนื่องจากกลัวแมเสียใจและกลัวชาวบาน
นินทาวาทองไมมีพอ อีกทั้งคุณพฤกษาไมสนิทกับแมและไมไดกลับไปเยี่ยมแมหลายปแลว เนื่องจาก
ตองไปเรียนหนังสือที่จังหวัดเชียงใหม
ตารางที่ 74 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณพฤกษา
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
0.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
0.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
0.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
0.0
รวม
0.0
ครอบครัวของคุณพฤกษามีความสัมพันธที่ไมดี โดยคิดเปนรอยละ 0.0 (คุณพฤกษาไมไดบอก
ครอบครัวเรื่องการตั้งครรภ)
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 7 : คุณชมพูนุช
คุณชมพูนุชไมไดบอกครอบครัวเรื่องการตั้งครรภ เนื่องจากกลัวพอแมรับไมไดวา ไปขาย
บริการทางเพศ อีกทั้งลูกคนโตของคุณชมพูนุชก็ฝากพอแมเลี้ยงอยูจึงกลัววาจะเปนการเพิ่มภาระให
พอแม
ตารางที่ 75 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณชมพูนุช
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
0.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
0.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
0.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
0.0
รวม
0.0
ครอบครัวของคุณชมพูนชุ มีความสัมพันธที่ไมดี โดยคิดเปนรอยละ 0.0 (คุณชมพูนชุ ไมไดบอก
ครอบครัวเรื่องการตั้งครรภ)

231

ผูใหขา วสําคัญคนที่ 8 : คุณลีลาวดี
พอและแมของคุณลีลาวดีเสียชีวิตตัง้ แตคณ
ุ ลีลาวดียงั เปนเด็ก คุณลีลาวดีจงึ ตองยูกับคนขาง
บาน เวลามีปญ
 หาคุณลีลาวดีก็ไมสามารถปรึกษาใครได ชีวติ เหมือนอยูตามลําพัง
ตารางที่ 76 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณลีลาวดี
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
0.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
0.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
0.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
0.0
รวม
0.0
ครอบครัวของคุณลีลาวดีมีความสัมพันธที่ไมดี โดยคิดเปนรอยละ 0.0 (พอแมของ
ลีลาวดีเสียชีวิต สวนพี่และนองไมไดอยูกับคุณลีลาวดี ดังนั้นจึงไมสนิทกัน)

คุณ
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 9 : คุณพวงชมพู
ครอบครัวของคุณพวงชมพูนั้นไมสนใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งพอของคุณพวงชมพูยังขมขืนคุณ
พวงชมพู และพี่ชายก็หามคุณพวงชมพูแจงตํารวจ จึงทําใหคุณพวงชมพูตองหนีมาอยูกับปา ปาคอย
ชวยเหลือและใหกําลังใจคุณพวงชมพู ปาจึงเสมือนครอบครัวใหมของคุณพวงชมพู
ตารางที่ 77 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณพวงชมพู (ตอนอยูก ับปา)
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
20.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
20.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
20.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
20.0
รวม
80.0
ครอบครัวของคุณพวงชมพู (ตอนอยูกับปา) มีความสัมพันธที่ดีในระดับสูง คิดเปนรอยละ
80.0
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ผูใหขา วสําคัญคนที่ 10 : คุณชอแกว
กอนที่คุณชอแกวจะบอกพอวาคุณชอแกวถูกขมขืนจนตั้งครรภ คุณชอแกวเครียดมาก อยากไป
ทําแทง แตเมื่อพอทราบและชวยปลอบใจ อีกทั้งบอกไมใหทําแทงเพราะบาป คุณชอแกวจึงไมคิดที่จะ
ทําแทง
ตารางที่ 78 ตารางแสดงระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัวคุณชอแกว
เกณฑในการวัดระดับความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ระดับคะแนน
ครอบครัวรับรูเรื่องการตั้งครรภ
20.0
ครอบครัวยอมรับในการตั้งครรภครั้งนี้
30.0
ครอบครัวไมซ้ําเติม ประณาม
20.0
ครอบครัวใหความชวยเหลือ
25.0
รวม
95.0
ครอบครัวของคุณชอแกวมีความสัมพันธทดี่ ีในระดับสูง คิดเปนรอยละ 95.0
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เมื่ อ นํ า ค า เฉลี่ ย ของมารดานอกสมรสทุ ก รายมารวมกั น จะได ค า เฉลี่ ย รวมเท า กั บ 52.0
จึงยอมรับสมมติฐาน
ตารางที่79 ตารางแสดงความสัมพันธที่ดีของครอบครัวที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมีบุตรของมารดา
นอกสมรส
ผูใหขาวสําคัญ
ระดับคะแนน (รอยละ)
คุณเบญจมาศ
75.0
คุณนารี
30.0
คุณเฟองฟา
85.0
คุณผกากรอง
80.0
คุณการเวก
75.0
คุณพฤกษา
0.0
คุณชมพูนุช
0.0
คุณลีลาวดี
0.0
คุณพวงชมพู
80.0
คุณชอแกว
95.0
คาเฉลี่ย
52.0
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สมมติฐานขอที่ 4 : ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
การสรางเกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจนั้นผูวิจัยตองการทราบวาหากมารดานอกสมรสมี
เงินเพียงพอที่จะสามารถทําแทง (เถื่อน) ได มารดานอกสมรสจะตัดสินใจตั้งครรภตอหรือทําแทง
เพราะจากการสัมภาษณพบวามารดานอกสมรสบางคนอยากที่จะทําแทงแตไมมีเงินเพียงพอ
ตารางที่ 80 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของมารดา
นอกสมรส
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
50.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
30.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
20.0
รวม
100.0
การใหระดับคะแนน
50
หมายถึง
30
หมายถึง
20
หมายถึง
การแปลผลคะแนน
100-80
หมายถึง
79-50
หมายถึง
ต่ํากวา 50

หมายถึง

มีความสําคัญมาก
มีความสําคัญปานกลาง
มีความสําคัญแตคอนขางนอย
ถามีเงินมารดานอกสมรสจะทําแทง
ถามีเงินมารดานอกสมรสเกิดความลังเลวาจะตั้งครรภตอหรือ
ทําแทง
แมมารดานอกสมรสจะมีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 1 : คุณเบญจมาศ
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คุณเบญจมาศเคยพยายามทําแทงมาแลวดวยการทานยาขับประจําเดือน อีกทั้งเคยไปคลินิก
ทําแทงมาแตก็ไมสามารถทําแทงได เพราะไมมีเงินเพียงพอ
ตารางที่ 81 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณเบญจมาศ
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
50.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
30.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
0.0
รวม
90.0
หากมีเงินคุณเบญจมาศคิดที่จะทําแทง

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 2 : คุณนารี
คุณนารีมีเงินเก็บอยูบางและเพียงพอหากคิดที่จะทําแทง แตคุณนารีก็ไมทําแทง เพราะไม
อยากทํารายลูกในครรภ
ตารางที่ 82 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณนารี
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
0
รวม
0
แมคุณนารีมีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง
ผูใหขาวสําคัญคนที่ 3 : คุณเฟองฟา
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ปาของคุณเฟองฟามีเงินแตไมใหคุณเฟองฟาทําแทง อีกทั้งตอนนั้นคุณเฟองฟายังเด็กจึงไม
เคยทราบเรื่องการทําแทงเถื่อน
ตารางที่ 83 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณเฟองฟา
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
20.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
10.0
รวม
30.0
แมคุณคุณเฟองฟามีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 4 : คุณผกากรอง
คุณผกากรองเคยพยายามที่จะทําแทงหลายครั้งแตไมสําเร็จ และถาคุณผกากรองมีเงินคุณ
ผกากรองคิดที่จะไปทําแทง แตเมื่อปาของคุณผกากรองทราบเรื่องการตั้งครรภ ปาไมอยากใหคุณ
ผกากรองทําแทงเพราะกลัวเปนอันตราย
ตารางที่ 84 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณผกากรอง
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
50.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
30.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
0
รวม
80.0
หากมีเงินคุณผกากรองคิดที่จะทําแทง
ผูใหขาวสําคัญคนที่ 5 : คุณการเวก
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แม ข องคุ ณการเวกมีเ งิ น เพี ย งพอที่จ ะใหคุ ณ การเวกทํ า แท ง ได แต แม ไ ม อ ยากให ทํ า แท ง
เนื่องจากการคิดวาการทําแทงเปนบาปหนักมาก
ตารางที่ 85 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณการเวก
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
30.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
10.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
0
รวม
40.0
แมคุณการเวกมีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 6 : คุณพฤกษา
คุณพฤกษาไมคิดที่จะทําแทงแมวาจะพอมีเงินอยูบาง เนื่องจากสงสารลูก ยิ่งตอนเห็นหนา
ลูกครั้งแรกยิ่งรูสึกดีใจที่ตนตัดสินใจถูกตองที่ไมทําแทง
ตารางที่ 86 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณพฤกษา
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
10.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
0
รวม
10.0
แมคุณพฤกษามีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง
ผูใหขาวสําคัญคนที่ 7 : คุณชมพูนุช
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ชวงที่ทราบวาตั้งครรภคุณชมพูนุชพอมีเงินเก็บอยูบางและเพียงพอหากคิดที่จะทําแทง แตที่
คุณชมพูนุชตัดสินใจตั้งครรภตอ เนื่องจากคิดวาการทําแทงเปนบาปและสงสารลูก
ตารางที่ 87 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณชมพูนุช
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
0
รวม
0
แมคุณชมพูนุชมีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 8 : คุณลีลาวดี
การตั้งครรภของคุณลีลาวดีนั้นเกิดจากความรักใครกับแฟน คุณลีลาวดีจึงไมคิดที่จะ ทํา
แทงแมตอมาแฟนจะหนีไปก็ตาม อีกทั้งคุณลีลาวดียังคิดวาการทําแทงเปนสิ่งที่บาป
ตารางที่ 88 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณลีลาวดี
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
0
รวม
0
แมคุณลีลาวดีมีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง
ผูใหขาวสําคัญคนที่ 9 : คุณพวงชมพู
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คุณพวงชมพูไมมีความคิดที่จะทําแทง ไมวาจะมีเงินหรือไมมีเงิน เนื่องจาก คิดวาการทําแทง
เปนบาป
ตารางที่ 89 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณพวงชมพู
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
5.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
0
รวม
5.0
แมคุณพวงชมพูมีเงินก็ไมคิดที่จะทําแทง

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 10 : คุณชอแกว
คุณชอแกวเคยพยายามที่จะทําแทงโดยไปตามโรงพยาบาลตางๆ แตที่คุณชอแกวไมสามารถ
ทําแทงไดแมจะมีเงิน เนื่องจาก ไมมีโรงพยาบาลไหนรับทําแทงและคุณชอแกวไมรูจักคลินิกทําแทง
เถื่อน
ตารางที่ 90 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณชอแกว
เกณฑวัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
ระดับคะแนน
พยายามไปทําแทงมาแลว
50.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ตอนเกิดปญหา)
30.0
คิดวาหากมีเงินก็จะทําแทง (ปจจุบัน)
5.0
รวม
85.0
หากมีเงินคุณชอแกวคิดที่จะทําแทง
เมื่อนําคาเฉลี่ยของมารดานอกสมรสทุกรายมารวมกันจะไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 34.0
ปฏิเสธสมมติฐาน

จึง
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ตารางที่91 ตารางแสดงฐานะเศรษฐกิจกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของมารดานอกสมรส
ผูใหขาวสําคัญ
ระดับคะแนน (รอยละ)
คุณเบญจมาศ
90.0
คุณนารี
0
คุณเฟองฟา
30.0
คุณผกากรอง
80.0
คุณการเวก
40.0
คุณพฤกษา
10.0
คุณชมพูนุช
0
คุณลีลาวดี
0
คุณพวงชมพู
5.0
คุณชอแกว
85.0
คาเฉลี่ย
34.0
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สมมติฐานขอที่ 5 : การไดรับบริการสังคมมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
การสรางเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอของมารดา
นอกสมรสนั้นผูวิจัยปรับแนวคิดของวันทนีย วาสิกะสิน เรื่องการใหบริการสังคมมาเพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ยิ่งขึ้น
ตารางที่ 92 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของมารดานอกสมรส
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
50.0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
50.0
รวม
100.0
การใหระดับคะแนน
50
หมายถึง
การแปลผลคะแนน
100-51
หมายถึง
ต่ํากวา 50
หมายถึง

มีความสําคัญมาก

การรับบริการสังคมทําใหมารดานอกสมรสตัดสินใจตั้งครรภตอ
การรับบริการสังคมไมสงผลใหมารดานอกสมรสตัดสินใจ
ตั้งครรภตอ
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 1 : คุณเบญจมาศ
คุณเบญจมาศเคยทําแทงแตไมสําเร็จ และดวยอายุครรภที่มากจึงไมสามารถทําแทงได จึงทํา
ใหคุณเบญจมาศเครียดมาก ตอมาอาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือและใหมาพักที่บานพักฉุกเฉิน
สงผลใหคุณเบญจมาศเกิดความรูสึกสบายใจและมีกําลังใจมากขึ้น
ตารางที่ 93 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณเบญจมาศ
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
0
รวม
0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณเบญจมาศตัดสินใจตั้งครรภตอ
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 2 : คุณนารี
กอนหนาที่คุณนารีเขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณนารีรูสึกเครียดและสิ้นหวังมาก แตเมื่อมา
พักที่บานพักฉุกเฉินก็ชวยใหคุณนารีคิดทางบวกกับตนเองมากขึ้นและมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น แมวาบานพักฉุกเฉินจะไมมีสวนในการตัดสินใจตั้งครรภตอของคุณนารี
ตารางที่ 94 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณนารี
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
0
รวม
0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณนารีตัดสินใจตั้งครรภตอ

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 3 : คุณเฟองฟา
คุณเฟองฟามาพักที่บานพักฉุกเฉินเมื่อตั้งครรภได 9 เดือน จึงอาจกลาวไดวาคุณเฟองฟา
ตัดสินใจไมทําแทงกอนมาพักที่บานพักฉุกเฉิน และการที่มาอยูที่บานพักฉุกเฉิน ซึ่งมีเจาหนาที่ให
คําปรึกษา แนะนําชวยทําใหคุณเฟองฟารูสึกมีกําลังใจ อีกทั้งคุณเฟองฟายังไดมีโอกาสไดศึกษาตอ
อีกดวย ทําใหคุณเฟองฟารูสึกดีใจและตื่นเตนมาก

245

ตารางที่ 95 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณเฟองฟา
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
0
รวม
0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณเฟองฟาตัดสินใจตั้งครรภตอ

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 4 : คุณผกากรอง
คุณผกากรองมาที่บานพักฉุกเฉินเนื่องจากตํารวจแนะนําใหมาพักเพื่อรอคลอด คุณผกากรอง
ตัดสินใจที่จะไมทําแทงตั้งแตกอนมาพักที่บานพักฉุกเฉิน เพราะสงสารลูก แตการมาอยูที่บานพัก
ฉุกเฉินชวยทําใหคุณผกากรองไมซึมเศรา มีกําลังใจและคิดในทางบวกกับตนเองมากขึ้น
ตารางที่ 96 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณผกากรอง
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
10.0
รวม
10.0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณผกากรองตัดสินใจตั้งครรภตอ
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 5 : คุณการเวก
คุณการเวกไมสามารถอยูที่บานตนเองไดเพราะกลัวพอรูวาตั้งครรภ จึงมาพักอยูที่บานพัก
ฉุกเฉิน กอนที่จะมาพักที่นี่คุณการเวกพยายามที่จะทําแทงแตแมหามไว คุณการเวกจึงไมทําแทง
ตารางที่ 97 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณการเวก
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
20.0
รวม
20.0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณการเวกตัดสินใจตั้งครรภตอ

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 6 : คุณพฤกษา
กอนหนาที่คุณพฤกษาจะเขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณพฤกษาเครียดมากและมีอาการ
ซึมเศรา แตเมื่อมาพักที่นี่คุณพฤกษามีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจโดยใหเห็นคุณคาของ
ตนเอง คุณพฤกษามาอยูที่บานพักฉุกเฉินเมื่อตั้งครรภได 9 เดือน เมื่อมาถึงวันรุนขึ้นก็คลอดเลย
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ตารางที่ 98 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณพฤกษา
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
0
รวม
0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณพฤกษาตัดสินใจตั้งครรภตอ

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 7 : คุณชมพูนุช
คุณชมพูนุชไมเคยคิดที่จะทําแทง เนื่องจากรักลูกและคิดวาการทําแทงเปนบาป หลังจากที่มา
พักที่บานพักฉุกเฉินคุณชมพูนุชเริ่มที่จะคลายเครียด โดยเฉพาะความเครียดในเรื่องเงิน เพราะทาง
บานพักฉุกเฉินจะจัดหางานใหทําหลังคลอด
ตารางที่ 99 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณชมพูนุช
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
0
รวม
0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณชมพูนุชตัดสินใจตั้งครรภตอ

248

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 8 : คุณลีลาวดี
คุณลีลาวดีไมเคยคิดที่จะทําแทง และการที่คุณลีลาวดีมาที่บานพักฉุกเฉินเพราะไมมีที่ไปและ
เพื่อ ฟน ฟู จิ ต ใจ เมื่ อ คุณ ลี ล าวดี ม าพั ก ที่ นี่ ทํ า ให คุณ ลีล าวดี เ ครีย ดนอ ยลงเนื่ อ งจากมี เ จา หน า ที่ ใ ห
คําปรึกษาตลอดเวลา และยังพาคุณลีลาวดีไปรักษาพยาบาลเพื่อการบําบัดอาการทางจิตอีกดวย
ตารางที่ 100 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณลีลาวดี
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
0
รวม
0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณลีลาวดีตัดสินใจตั้งครรภตอ

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 9 : คุณพวงชมพู
คุณพวงชมพูตัดสิ นใจที่จะตั้งครรภตอกอนที่ จะมาพัก ที่บานพักฉุกเฉิน ในชวงแรกที่คุณ
พวงชมพูมาพักที่นี่ คุณพวงชมพูไมยอมคุยกับใคร แตเมื่อคุณพวงชมพูปรับตัวไดก็ทําใหคุณพวงชมพู
สบายใจและมีความพรอมในบทบาทความเปนแมมากขึ้น
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ตารางที่ 101 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณพวงชมพู
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
15.0
รวม
15.0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณพวงชมพูตัดสินใจตั้งครรภตอ
ผูใหขาวสําคัญคนที่ 10 : คุณชอแกว
คุณชอแกวตัดสินใจตั้งครรภตอกอนที่จะทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉิน แตบานพักฉุกเฉิน
ชวยใหคุณชอแกวไมเครียด ไมวิตกกังวล อีกทั้งยังใหคําปรึกษาวาไมควรคิดแคนผูชายที่มาขมขืน
เพราะจะทําใหเราเครียดและเจ็บปวดตลอดเวลา
ตารางที่ 102 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการใหบริการสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอ
ของคุณชอแกว
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบานพักฉุกเฉินกอน
0
ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภตอ
ตัดสินใจไมทําแทงเมื่อมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน
0
รวม
0
การรับบริการสังคมไมสงผลทําใหคุณชอแกวตัดสินใจตั้งครรภตอ
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เมื่อนําคาเฉลี่ยของมารดานอกสมรสทุกรายมารวมกันจะไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 5.5
ปฏิเสธสมมติฐาน
ตารางที่103 ตารางแสดงการใหบริการสังคมกับการตัดสินใจตั้งครรภตอของมารดานอกสมรส
ผูใหขาวสําคัญ
ระดับคะแนน (รอยละ)
คุณเบญจมาศ
0
คุณนารี
0
คุณเฟองฟา
0
คุณผกากรอง
10.0
คุณการเวก
20.0
คุณพฤกษา
10.0
คุณชมพูนุช
0
คุณลีลาวดี
0
คุณพวงชมพู
15.0
คุณชอแกว
0
คาเฉลี่ย
5.5

จึง
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สมมติฐานขอที่ 6 : การสรางวัฒนธรรมยอยชวยใหมารดานอกสมรสมองตัวเองใหแงดีและมีทัศนคติ
เชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
การสรางเกณฑวัดระดับวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอปรับตัวของมารดานอกสมรสนั้นผูวิจัย
ปรับแนวคิดของ Hall และ Jefferson เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ยิ่งขึ้น
ตารางที่ 104 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของมารดา
นอกสมรส
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
30.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
30.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
20.0
รวม
100.0
การใหระดับคะแนน
30
หมายถึง
20
หมายถึง
การแปลผลคะแนน
100-80
หมายถึง
79-50

หมายถึง

ต่ํากวา 50

หมายถึง

มีความสําคัญมาก
มีความสําคัญปานกลาง

วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของมารดานอกสมรส
ในระดับสูง
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของมารดานอกสมรส
ในระดับปานกลาง
วัฒนธรรมยอยไมมีอิทธิพลตอการปรับตัวของมารดานอกสมรส
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 1 : คุณเบญจมาศ
กอนมาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณเบญจมาศเครียดมาก แตเมื่อมาพักที่นี่และไดคุยกับเพื่อน ทํา
ใหคุณเบญจมาศรูวาตนเองยังโชคดีกวาคนอื่นอีกหลายคน ทําใหมารดานอกสมรสรูสึกมีกําลังใจและ
เขมแข็งมากขึ้น
ตารางที่ 105 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณ
เบญจมาศ
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
20.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
20.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
20.0
รวม
80.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณเบญจมาศในระดับสูง คิดเปนรอยละ 80

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 2 : คุณนารี
กอนเขามาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณนารีรูสึกวาตนเองเปนคนไรคา ไมเปนที่ยอมรับ แตเมื่อคุณ
นารีมีเพื่อนที่นี่ คุณนารีจึงเริ่มมีกําลังใจมากขึ้น เนื่องจากเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจและเขาใจซึ่งกัน
และกันระหวางคุณนารีและเพื่อน
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ตารางที่ 106 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณ
นารี
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
25.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
25.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
15.0
รวม
85.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณนารีในระดับสูง คิดเปนรอยละ 85

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 3 : คุณเฟองฟา
เพื่อนที่อยูที่บานพักฉุกเฉินมักใหกําลังใจคุณเฟองฟาวาคุณเฟองฟายังเด็ก สามารถเริ่มตน
ชีวิตใหมได ไมตองอยูแตในอดีตที่เจ็บปวด เพื่อนพยายามใหคุณเฟองฟานึกถึงวันขางหนา ทําใหคุณ
เฟองฟาอยากสูชีวิตมากขึ้น
ตารางที่ 107 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณ
เฟองฟา
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
30.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
25.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
15.0
รวม
90.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณเฟองฟาในระดับสูง คิดเปนรอยละ 90
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 4 : คุณผกากรอง
กอนเขามาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณผกากรองรูสึกทอแท สิ้นหวัง แตเมื่อคุณผกากรองมีเพื่อน
เพื่อนที่คอยปลอบใจและใหกําลังใจ คุณผกากรองจึงรูสึกหายเครียด อีกทั้งเวลาที่คุณผกากรองไม
สบายใจก็มักปรึกษาเพื่อน
ตารางที่ 108 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณ
ผกากรอง
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
20.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
30.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
20.0
รวม
90.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของผกากรองในระดับสูง คิดเปนรอยละ 90

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 5 : คุณการเวก
การที่คุณการเวกมีเพื่อนที่บานพักฉุกเฉินทําใหคุณการเวกเห็นคุณคาของตนเองมากขึ้น อีก
ทั้งคุณการเวกยังมีเพื่อนๆ ใหกําลังใจในขณะเดียวกันคุณการเวกยังใหกําลังใจเพื่อนดวย สงผลใหเกิด
ความรูสึกวาเปนที่ยอมรับซึ่งกันและกัน
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ตารางที่ 109 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณ
การเวก
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
20.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
25.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
15.0
รวม
80.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณการเวกในระดับสูง คิดเปนรอยละ 80

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 6 : คุณพฤกษา
กอนที่คุณพฤกษาจะมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน คุณพฤกษาเครียด กังวลและซึมเศรา แตเมื่อมา
อยูที่นี่คุณพฤกษาสามารถระบายความทุกขใหเพื่อนฟงได และเพื่อนก็คอยใหกําลังใจและชวยเลีย้ งลูก
ใหคุณพฤกษา ทําใหคุณพฤกษารูสึกมีกําลังใจและรูสึกวาตนเองเปนที่ยอมรับอีกครั้ง
ตารางที่ 110 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณ
พฤกษา
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
30.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
30.0
สามารถระบายความทุกขได
15.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
15.0
รวม
90.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณพฤกษาในระดับสูง คิดเปนรอยละ 90
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 7 : คุณชมพูนุช
การที่คุณชมพูนุชไดพูดคุยกับเพื่อน ทําใหคุณชมพูนุชหายเครียด ซึ่งถือวาเปนเปนการระบาย
ความทุกขในใจ โดยเฉพาะคุณชมพูนุชมักจะเครียดเรื่องเงิน กลัวไมมีเงินสงกลับบาน
ตารางที่ 111 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณ
ชมพูนุช
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
20.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
25.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
15.0
รวม
80.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณชมพูนุชในระดับสูง คิดเปนรอยละ 80

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 8 : คุณลีลาวดี
เพื่อนมีบทบาทมากสําหรับคุณลีลาวดีเพราะเพื่อนจะคอยพูดเลนใหคุณลีลาวดีหายเครียดเมื่อ
คุณลีลาวดีไมเครียดก็จะไดไมทํารายตนเองและลูก อีกทั้งเมื่อเห็นคุณลีลาวดีเครียดเพื่อนก็จะเลี้ยงลูก
ของคุณลีลาวดีให
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ตารางที่ 112 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณ
ลีลาวดี
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
25.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
23.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
10.0
รวม
78.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณลีลาวดีในระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ

78

ผูใหขาวสําคัญคนที่ 9 : คุณพวงชมพู
กอนที่คุณพวงชมพูจะมาอยูที่บานพักฉุกเฉิน คุณพวงชมพูรูสึกเครียดและซึมเศรา ไมพูดกับ
ใคร แตเมื่อมาพักที่บานพักฉุกเฉินคุณพวงชมพูมีเพื่อนสนิท 1 คน การมีเพื่อนสนิททําให คุณ
พวงชมพูสามารถระบายความรูสึกของตนเองได ทําใหคุณพวงชมพูสบายใจมากขึ้น
ตารางที่ 113 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณ
พวงชมพู
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
25.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
25.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
20.0
รวม
90.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณพวงชมพูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 90
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ผูใหขาวสําคัญคนที่ 10 : คุณชอแกว
กอนที่คุณชอแกวจะมาพักที่บานพักฉุกเฉิน คุณชอแกวมีความรูสึกโกรธแคนผูชายมาก แต
เมื่อมาอยูที่นี่คุณชอแกวมีเพื่อนที่คอยใหกําลังใจ ทําใหคุณชอแกวไมรูสึกวาตองเผชิญปญหาตาม
ลําพังคนเดียวอีกตอไป อีกทั้งเพื่อนยังบอกวาใหคุณชอแกวเลิกคิดแคนผูชาย เพราะถาคิดจะทําให
เครียดเอง คุณชอแกวจึงคอยๆ เริ่มที่จะหายเครียด
ตารางที่ 114 ตารางแสดงเกณฑวัดระดับการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณชอ
แกว
เกณฑวัดระดับการใหบริการสังคม
ระดับคะแนน
รูสึกเปนที่ยอมรับ
30.0
เห็นคุณคาในตัวเองมากขึ้น
25.0
สามารถระบายความทุกขได
20.0
พูดคุยกันอยางสบายใจ
20.0
รวม
95.0
วัฒนธรรมยอยมีอิทธิพลตอการปรับตัวของคุณชอแกวในระดับสูง คิดเปนรอยละ 95
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เมื่อนําคาเฉลี่ยของมารดานอกสมรสทุกรายมารวมกันจะไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 85.8 จึ ง
ยอมรับสมมติฐาน
ตารางที่115 ตารางแสดงการสรางวัฒนธรรมยอยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของมารดานอกสมรส
ผูใหขาวสําคัญ
คุณเบญจมาศ
คุณนารี
คุณเฟองฟา
คุณผกากรอง
คุณการเวก
คุณพฤกษา
คุณชมพูนุช
คุณลีลาวดี
คุณพวงชมพู
คุณชอแกว
คาเฉลี่ย

ระดับคะแนน (รอยละ)
80.0
85.0
90.0
90.0
80.0
90.0
80.0
78.0
90.0
95.0
85.8

ตารางที่116 ตารางสรุปการทดสอบสมมติฐาน
ลําดับที่
สมมติฐาน
ยอมรับ ปฏิเสธ
1.
ความผูกพันระหวางมารดาและบุตรมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของ
√
มารดานอกสมรส
2.
ความมีศีลธรรมของมารดานอกสมรสมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของ
√
มารดานอกสมรส
3.
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอก
√
สมรส
√
4.
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ํามีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของมารดานอกสมรส
5.
6.

การไดรับบริการทางสังคมสงเคราะหมีผลตอการตัดสินใจที่จะมีบุตรของ
มารดานอกสมรส
การสรางวัฒนธรรมยอยชวยใหมารดานอกสมรสมองตัวเองในแงดีและมี
ทัศนคติในการ ดําเนินชีวิตเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น

√

√
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กระบวนการปรับตัว (Adjustment Process) ของมารดานอกสมรส
จากการศึ ก ษาผ า นประวั ติ ชี วิ ต พบว า การปรั บ ตั ว ของมารดานอกสมรสแต ล ะกรณี นั้ น มี
ลักษณะการกระทําที่ตอเนื่องเปนกระบวนการ จากแนวคิดของ Heyns ไดอธิบายถึงกระบวนการ
ปรับตัว ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. มีปจจัยที่กอใหเกิดแรงขับขึ้น
2. พฤติกรรมในการคนหาวิธีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
3. บรรลุถึงเปาหมาย
4. ความตึงเครียดลดลง
1. มีปจจัยที่กอใหเกิดแรงขับขึ้น
มารดานอกสมรสแตละคนจะมีปจจัยที่กอใหเกิดแรงขับในลักษณะที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
สถานการณที่แตละคนกําลังประสบอยู ซึ่งแรงขับนั้นเกิดจากภาวะความเครียดของมารดานอกสมรส
ภาวะความเครียด
มารดานอกสมรสมีภาวะความเครียดและความคับของใจแตกตางกันไปตามประสบการณ
ชีวิตที่แตละคนไดรับ ในกรณีที่มารดานอกสมรสตั้งครรภจากการถูกขมขืนจะไดรับผลกระทบทางจิตใจ
มาก (rape trauma syndrome) อาการเจ็บปวยจากการถูกขมขืนที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะดังนี้
เกิดภาวะสับสน
หลังจากถูกขมขืนมารดานอกสมรสจะเกิดภาวะสับสนซึ่งอาจแสดงออก 2 แบบ คือ แสดง
อารมณ (expressed) เชน รองไห แสดงอาการโกรธแคน หวาดกลัว วิตกกังวล เชนในกรณีของ
คุณเฟองฟา คุณพวงชมพู และคุณชอแกว
“ตอนนั้นรองไหตลอด รูสึกสับสน ทําอะไรไมถูก” (คุณเฟองฟา)
“เกลียดมันมาก อยากจะฆามัน แตไมรูจะทํายังไง กลัวมันกลับมาทํารายพี่” (คุณ

ชอ

แกว)
ในกรณีของคุณพวงชมพูนั้นจะเกิดภาวะสับสนคอนขางมาก เนื่องจากผูที่ขมขืนเปนพอของ
ตนเอง ความรูสึกของความเปนลูกที่รักพอกับความรูสึกเกลียดคนที่มาขมขืนจึงอยูในคน ๆ เดียวกัน
ซึ่งความรูสึกนี้ไดสรางความเจ็บปวดทางจิตใจใหกับคุณพวงชมพูมาก
“เกลียด กลัว พอแตก็ไมอยากแจงความ สงสารเขายังไงเขาก็เปนพอ” (คุณพวงชมพู)
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ภาวะสับสนยังอาจแสดงออกในลักษณะเก็บกดอารมณ (controlled)
ความรูสึกหรืออาการช็อคเอาไว เชนในกรณีของคุณผกากรอง

กลาวคือ จะซอน

“ตอนนั้นไมไดบอกใคร ไมอยากรองไห เดี๋ยวคนอื่นรูเลยพยายามทําตัวปกติ มันเจ็บปวดแต
ไมรูจะทํายังไง” (คุณผกากรอง)
การฝนราย
มารดานอกสมรสที่ตั้งครรภจากการถูกขมขืนจะมีอาการฝนราย โดยฝนวาอยูในสถานการณที่
เหมือนกับที่เกิดขึ้นจริง โดยในระยะแรกของการถูกขมขืนมารดานอกสมรสจะมีความฝนในลักษณะนี้
บอยทําใหสะดุงตื่นในเวลากลางคืน นอนไมหลับ ตื่นขึ้นมารองไห และบางคนไมอยากนอน
“หลับตามันก็เห็นภาพ พยายามไมคิดมันก็คิด คิดแลวก็รองไหตลอด” (คุณพวงชมพู)
ความกลัว
ความกลัวที่เกิดจากการถูกขมขืน อาจเกิดจากความกลัว หรือจากการถูกขมขูวาจะฆาหรือ
ทํารายตนเองหรือคนใกลชิดทําใหมารดานอกสมรสรูสึกถึงความโหดราย และการที่ตองตกอยูใต
อํานาจบังคับสงผลใหเกิดความรูสึกกระอักกระอวนใจ โกรธและอยากแกแคน เชน ในกรณีของคุณ
ชอแกว อีกทั้งมารดานอกสมรสบางคนกลัววาเหตุการณที่ถูกขมขืนนั้นจะเกิดขึ้นอีก เชน กรณีของ
คุณพวงชมพู
“กลัวพอ พอพอกลับบาน หนูก็ขึ้นหองลอคประตู กลัวพอจะมาทํารายอีก” (คุณพวงชมพู)
ความรูสึกอาย
มารดานอกสมรสที่ถูกขมขืนจะเกิดความรูสึกวิตกกังวลกลัวผูอื่นจะรู กลัวถูกนินทาเนื่องจาก
คิดวาการถูกขมขืนเปนเรื่องที่นาอาย นารังเกียจ อีกทั้งยังรูสึกวาตนเองถูกทําใหแตกตางจากคนอื่น
เปนเสมือนสินคาที่ชาํ รุดแลว (damaged good syndrome) การขมขืนจึงเปนการประทับตราบาป
(Stigmatization) ใหแกมารดานอกสมรส
“ไมอยากบอกเพื่อนบานใหชวย เพราะเขาไมชวยหรอกมีแตจะนินทา” (คุณพวงชมพู)
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ความรูสึกผิด
มารดานอกสมรสมักจะถามตัวเองอยูบอยครั้งวา ทําไมตองเปนพวกเธอ พวกเธอทําอะไรผิด
ถึงตองเผชิญกับเหตุการณแบบนี้ มารดานอกสมรสมักจะคิดอยางนี้ซ้ําแลวซ้ําอีกและจะมองตัวเอง
อยางสิ้นหวังสงผลใหเกิดความรูสึกวาตนเองไรคา (powerless)
“ทําไมเขาถึงทําอยางนี้ เขาก็เห็นหนูมาตั้งแตเด็ก ๆ ทําไมถึงทํากันอยางนี้” (คุณผกากรอง)
มารดานอกสมรสบางคนรูสึกวาการกลับคืนสูภาวะปกติในชีวิตประจําวันนั้นยากลําบากมาก
บางคนถึงกับคิดวาพวกเธออาจไมสามารถมีชีวิตปกติไดอยางเดิมอีก เนื่องจากตนเองมักจะกังวลถึง
เหตุการณไมดีที่เกิดขึ้นเสมอ เชนกรณีของคุณพฤกษา ที่เฝาตามหาสามี และรอวันที่สามีจะกลับมา
หา โดยที่มักจะคิดวาถาไมมีสามีตนเองกับลูกจะทําอยางไร
“ไมรูจะอยูยังไง จะเลี้ยงลูกยังไง ตอนแรกเราวางแผนไวมีพอแมลูก ตอนนี้ไมมีเขาแลว เรา
จะอยูยังไง” (คุณพฤกษา)
ความรูสึกไมเปนที่ยอมรับ
วาทกรรม “ครอบครัวที่ดี” ของสังคมไทย คือการที่ครอบครัวตองประกอบไปดวยพอแมลูก
ดังนั้นมารดาที่มีลูกโดยที่ยังมิไดจดทะเบียนสมรสหรือตั้งครรภโดยสามีไมรับผิดชอบนั้นยังคงไมเปนที่
ยอมรับของสังคม สงผลใหเมื่อมารดานอกสมรสรูวาตนเองตั้งครรภจึงเกิดความรูสึกวิตกกังวลอยาง
ทวมทน อีกทั้งยังมีอารมณเศราและมีความรูสึกผิด (guilt) ความรูสึกที่ไมอยากบอกเรื่องการตั้งครรภ
ใหคนอื่นรู เพราะกลัวครอบครัวหรือคนใกลชิดจะเสียใจ อับอาย เชนในกรณีของคุณเบญจมาศ, คุณ
นารี, คุณการเวก, คุณพฤกษา และคุณชมพูนุช
“ไมอยากบอกพอแม เพราะถาเขารูวาพี่ทองเพราะออกไปกับแขกเขาก็จะยิ่งเสียใจ แลวก็ยิ่ง
เพิ่มภาระใหเขา เพราะตอนนี้พอแมก็ชวยเลี้ยงดูลูกคนแรกใหอยูแลว” (คุณชมพูนุช)
“ตัวเองไมเปนไรหรอก สงสารพอ ไมกลามองหนาพอ มองแลวก็น้ําตาไหล สงสารพอ รูวา
พอตองผิดหวังกับเราแตเขาไมพูด เพราะเขารักเรา ทําอยางนี้ยิ่งทําใหเรารูสึกเจ็บปวดมากขึ้น” (คุณ
การเวก)
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“ไมกลาบอกแม เพราะไมอยากเห็นแมเสียใจ แลวก็กลัวแมอาย เพราะถาคนอื่นรูเขาก็จะ
นินทาแม” (คุณพฤกษา)
การทํารายตนเอง
มารดานอกสมรสบางคนพยายามหลีกหนีปญหาโดยคิดวา ลูกคือปญหา ดังนั้นการขจัด
ปญหาก็คือการทํารายตนเองหรือพยายามทําแทง มารดานอกสมรสบางคนปกปดเรื่องการตั้งครรภ
โดยไมอยากใหครอบครัวรับรู โดยพยายามทําตัวใหเปนปกติ และหาวิธีการทําแทงดวยตนเอง เชน
การรับประทานยาขับประจําเดือน การใชสารเสพติด การลมโดยเอาทองลง การ ตีทองตนเอง หรือ
แมแตการไปคลินิกเพื่อทําแทง แตการกระทําดังกลาวไมไดเปนการขจัดปญหาแตอยางใด หากจะทํา
ใหเกิดปญหาทางรางการตามมา เชน บางคนเกิดอาการเจ็บทองมาก เชนในกรณีของคุณเบญจมาศ,
คุณเฟองฟา, คุณผกากรอง, คุณการเวก และคุณชอแกว
“อยากจบป ญ หา ก็ เ ลยไปคลิ นิ ค ทํ า แท ง หนู ไ ปคนเดี ย ว กลั ว มากแต ก็ ต อ งไป” (คุ ณ
เบญจมาศ)
“พยายามกระโดดก็แลว ลมก็แลว ลูกไมเปนอะไรเลย แตตัวเองจุกมาก” (คุณเฟองฟา)
เกิดปญหาสุขภาพจิต
มารดานอกสมรสบางรายเกิดความเครียดมาก จิตใจสับสนวุนวาย เกิดความแปรปรวนทาง
อารมณ ซึ่งนํามาสูการตีความหมายที่ผิดไปจากความจริง บางครั้งเกิดความหลงผิดและอาการ
ประสาทหลอนขึ้น ซึ่งอาการดังกลาวจัดเปนอาการทางจิตหรือโรคจิตเภท (Schizophrenia) โดยจะ
แสดงอาการเชน มีความคิดสับสน เพอฝน อารมณแปรปรวน ประสาทหลอน หุนหันพลันแลน เชน
กรณีของคุณลีลาวดี ที่มักเห็นตัวการตูนตอสูกัน หรือบางทีอยากจะดึงผมเพื่อน เปนตน
“อยากฆาตัวตายแลวก็ฆาลูกดวย กลัวลูกลําบาก...สงสารลูกก็เลยตองฆาลูกดวย” (คุณลีลา
วดี)
เมื่อเกิดภาวะความเครียดมากขึ้น มารดานอกสมรสจึงพยายามคนหาวิธีแกไขปญหาเพื่อ
คลายความตึงเครียด ซึ่งการแกไขปญหาจะแตกตางกันไปตามประสบการณที่มารดานอกสมรสแตละ
คนไดรับ
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2. พฤติกรรมในการคนหาวิธีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
มารดานอกสมรสมีวิธีการเผชิญกับปญหาและการจัดการกับปญหาแตกตางกัน ซึง่ การจัดการ
กับปญหาถือวา เปนกลไกการปองกันตนเองของบุคคล เปนวิธีลดความเครียด ความ คับของใจ
ความกังวลใจ และความขัดแยงในใจ เพื่อชวยใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การ
จัดการกับปญหานั้นผูวิจัยจะแบงเปน 2 ประการ คือ การจัดการกับปญหาในทางบวกและการ
จัดการกับปญหาในทางลบ
การจัดการกับปญหาในทางบวก
การปลอยวาง
มารดานอกสมรสบางคนสามารถปรับความคิดตอสิ่งที่เผชิญอยางมีสติ แรงผลักดันที่สามารถ
ทําใหมารดานอกสมรสเรียนรูการแกไขปญหาอยางมีสติและรูจักปลอยวางนั้นเกิดจากแรงผลักจากตัว
มารดานอกสมรสเองและแรงผลักจากภายนอก เชน เจาหนาที่สังคมสงเคราะห ครอบครัว อาจารยที่
ปรึกษา เปนตน
แรงผลักจากตัวมารดานอกสมรส
มารดานอกสมรสที่ครั้งหนึ่งเคยตกอยูในสภาพสงสารตนเอง ตองการความชวยเหลือ ไมเห็น
คุณคาในตนเอง สภาพที่เกิดขึ้นกับมารดานอกสมรสนับวันก็ยิ่งเลวรายมากขึ้น เสมือนอยูในวังวนแหง
ทุกข แตเมื่อพวกเธอไดตระหนักรูวาหากพวกเธอไมพยายามปรับตัว ปรับทัศนคติ พวกเธอก็ไม
สามารถพบความสุขได มารดานอกสมรสบางคนจึงเลือกที่จะปลอยวาง พยายามไมคิดถึงเหตุการณ
ที่เจ็บปวดในอดีต เชนกรณีของคุณชอแกว ที่เคยแคนผูชายที่มาขมขืนมากถึงขนาดอยากจะฆาผูชาย
คนนั้น ความรูสึกของคุณชอแกวในขณะนั้นคือโกรธแคน คับของใจ แตเมื่อคุณชอแกวเริ่มปลอยวางก็
สงผลใหความทุกขใจ ความคับของใจนั้นคอย ๆ หายไป
แรงผลักจากภายนอก
มารดานอกสมรสบางคนเริ่มคลายความทุกขใจและรูจักปลอยวางเมื่อครอบครัวทราบถึงเรื่อง
การตั้งครรภและครอบครัวมีสวนในการใหกําลังใจ ปลอบใจ สงผลใหมารดานอกสมรสเกิดความรูสึก
สบายใจ โลงใจ เนื่องจากมารดานอกสมรสสามารถที่จะระบายอารมณความรูสึกที่กําลังกดดันตนเอง
ได เชนในกรณีของคุณเบญจมาศ คุณการเวกและคุณชอแกว
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“ตอนนี้รูสึกสบายใจขึ้น ไมตองปดบังใคร ที่บานก็มาเยี่ยมบาง ไมมีอะไรตองเปนหวงแลว
ลูกก็จะฝากใหแมเลี้ยงไปกอน ตอนนี้จะตั้งใจเรียนหนังสือ เรื่องทองก็จะจําไวเปนบทเรียนจะจําจนวัน
ตาย” (คุณเบญจมาศ)
มารดานอกสมรสบางคนไดรับการใหคําปรึกษาจากเจาหนาที่สังคมสงเคราะห ทั้งการให
คําปรึกษาเปนรายคนและการบําบัดกลุม ซึ่งตางก็มีวัตถุประสงคเพื่อใหมารดานอกสมรสมีทัศนคติที่ดี
ตอตนเองและคนอื่นเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทางบานพักฉุกเฉินยังใหโอกาสมารดานอกสมรสในการเรียน
หนังสือและการฝกอาชีพ สงผลใหมารดานอกสมรสมีความหวังวาตอไปตนจะมีชีวิตที่ดขี นึ้ จึงถือไดวา
เปนการสรางกําลังใจใหแกมารดานอกสมรส เชนในกรณีของคุณนารี, คุณเฟองฟา, คุณผกากรอง,
คุณพฤกษา และคุณชมพูนุช
“ตอนแรกพี่เครียดมาก เครียดเรื่องลูก เครียดเรื่องเงิน ไมมีเงินสงทางบาน ก็เลยไปปรึกษา
เจาหนาที่เขาก็ใหคําปรึกษา แลวก็สัญญาวาจะหางานใหหลังคลอด ตอนนี้ก็เลยสบายใจขึ้น” (คุณ
ชมพูนุช)
“เจาหนาที่ที่นี่ดูแลดี เวลาเครียดก็ปรึกษาได เขาสอนใหเรารูวาเราก็มีคา สอนใหคิดถึงตัวเอง
ดูแลตัวเอง นึกถึงลูก” (คุณพฤกษา)
การใชหลักศาสนา
จากการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณทําใหทราบวามารดานอกสมรสบางคนใชหลักศาสนาในการ
จัดการกับปญหา เชน การใหอภัย, การไมคิดรายตอผูอื่น เปนตน อีกทั้งมารดานอกสมรสยังมีคติ
ประจําใจที่สอดคลองกับหลักพุทธศาสนา เชน ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ตนเปนที่พึ่งแหงตน การศึกษา
หลักศาสนานั้นทําไดโดยการอานหนังสือธรรมะหรือฟงวิทยุ การศึกษาหลักศาสนาสงผลใหมารดา
นอกสมรสตั้งอยูในสติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเรียนรูที่จะใชปญญาในการดํารงชีวิต รูจักเคารพตนเอง พึง
พอใจในสภาพที่เปนอยู เห็นอกเห็นใจผูอื่น และพยายามพึ่งตนเองมากขึ้น
การยอมรับความจริงและยอมรับวาคนเรานั้นแตกตางกัน
บางครั้งการยอมรับความจริงนั้นกอใหเกิดความเจ็บปวด สงผลใหมารดานอกสมรสบางคนมี
อาการเก็บกดหรือบางคนพยายามปฏิเสธความจริง การยอมรับความจริงจึงเปนสิ่งที่ยากลําบาก แต
หลังจากที่มารดานอกสมรสเริ่มตั้งสติไดและพยายามคิดในแงดีมองหาประโยชนจากสถานการณ
เลวราย โดยคิดวาสิ่งนี้ไดสอนใหพวกเธอเขมแข็ง อดทน และคนที่เขมแข็งเทานั้นที่จะฝาฝนความ
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ทุ ก ข ที่ เ กิ ดขึ้ น กับ ชีวิ ตได การคิ ด ในแงดีทํา ใหม ารดานอกสมรสทํ า ใจยอมรับ และสามารถปรับตั ว
เพื่อที่จะไดมีจิตใจที่สงบและมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้น เชนในกรณีของคุณเบญจมาศ, คุณนารี
และคุณพฤกษา
“ตอนนี้ทําใจไดแลว เขาไมกลับมาก็ไมเปนไร รูแตวาตอนนี้จะเลี้ยงลูกใหดีที่สุด”
พฤกษา)

(คุณ

การจัดการกับปญหาในทางลบ
การปฏิเสธไมยอมรับความจริง (Denial of Reality)
มารดานอกสมรสบางคนไมยอมรับรู ไมยอมเขาใจ และไมยอมเผชิญหนากับสภาพความเปนจริงที่
เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะเมื่อคิดถึงสภาพความจริงจะเกิดความทุกข ความเสียใจ เชนในกรณีของคุณ
ลีลาวดีที่คิดเสมอวาแฟนสํานึกผิดแลวจะกลับคืนดีดวย โดยไมคิดวาในอดีตแฟนเคยทอดทิ้งตนเองกับ
ลูกแลวไปมีผูหญิงคนใหม
“ไมเครียดแลว อีกไมกี่วันเขาก็จะมารับเราไปอยูกับเขา...ดีใจมาก เรารูวาเขายังรักเราอยู
(คุณลีลาวดี)

การหาสิ่งมาทดแทน (Displacement)
มารดานอกสมรสบางคนระบายอารมณโกรธหรือความคับของใจตอคนอื่นหรือบุคคลรอบขาง
เพราะไมสามารถระบายกับตนเหตุของคนที่ทําใหการคับของใจได เชน การตีลูกเพื่อประชดพอ เชน
ในกรณีของคุณลีลาวดี
“ลงใครไมไดก็เลยลงที่ลูก...ไมอยากตีแตก็ไมรูจะทําอยางไร” (คุณลีลาวดี)
การคนหาวิธีการแกไขปญหาในแบบตางๆ ทําใหมารดานอกสมรสสามารถบรรลุเปาหมายได
ซึ่งหมายถึงมารดานอกสมรสสามารถปรับตัวไดนั่นเอง
3. การบรรลุเปาหมาย
มารดานอกสมรสพยายามหาวิธีการตาง ๆ เชน การปลอยวาง การยอมรับความจริง และ
การหาสิ่งทดแทน เปนตน เพื่อจะไปใหถึงเปาหมายคือ ความสามารถที่จะปรับตัว โดยบางคนอาจใช
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เพีย งระยะเวลาอัน สั้ นในขณะที่ บ างคนตองใชความพยายามอยูนาน ทั้งนี้ ขึ้ น อยูกั บสถานการณ
เลวรายที่ประสบ และสภาพจิตใจของมารดานอกสมรสแตละคน หากมารดานอกสมรสสามารถบรรลุ
ถึงเปาหมายได ความตึงเครียดก็จะลดลง ในทางตรงขามหากมารดานอกสมรสไมสามารถบรรลุ
เปาหมายไดก็จะตองทนอยูทามกลางความทุกข ความเสียใจ เหมือนดังเชนมารดานอกสมรสคนหนึ่ง
ที่ตอนในแบบสอบถามวาตนเองอยูเพื่อรอความตายเทานั้น
4. ความตึงเครียดลดลง
มารดานอกสมรสที่สามารถปรับตัวไดนั้นจะสงผลใหความตึงเครียดลดลงและมีความสุขมาก
ขึ้น โดยมารดานอกสมรสจะรูสึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยู รูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น เคารพตนเอง
และนับถือตนเอง จิตใจเขมแข็ง มีเหตุผล และนึกถึงอนาคตของตนเองและลูกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถปรับตัวสูบทบาทความเปนแมไดอยางเหมาะสมอีกดวย เชนในกรณีของคุณเบญจมาศ, คุณ
นารี, คุณเฟองฟา, คุณผกากรอง, คุณการเวก, คุณพฤกษา, คุณชมพูนุช, คุณพวงชมพู และคุณ
ชอแกว
“อดีตคือบทเรียนราคาแพง ตอนนี้รูสึกโตขึ้น มีสติขึ้น ตอนนี้จะตั้งใจเรียนใหดีที่สุด” (คุณ
เบญจมาศ)
“รูสึกรักพอกับแมมากขึ้น รูแลววาพอกับแมรักเราที่สุด และเราก็จะรักลูก ดูแลเขาใหดีที่สุด”
(คุณการเวก)
“ตอนนี้คิดแตอนาคตของลูก อยากใหเขาไดสิ่งที่ดี ๆ” (คุณพฤกษา)
กระบวนการปรับตัวของมารดานอกสมรสแตละคนนั้นมีความแตกตางกันออกไป แตทงั้ หมดมี
วัตถุประสงคเดียวกันคือ เพื่อระบายความคับของใจและทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของ
มารดานอกสมรสมีความสุขและเขมแข็งมากขึ้น อีกทั้งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับสภาพ
ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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การสรางวัฒนธรรมยอย
เมื่อมารดานอกสมรสคลายความตึงเครียดลง และเริ่มเห็นคุณคาของตนเองทําใหมารดานอก
สมรสเริ่มเปดใจยอมรับตนเองและยอมรับคนรอบขางมากยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดการสรางวัฒนธรรมยอย
ขึ้นในกลุมของมารดานอกสมรส การสรางวัฒนธรรมยอย เชน การใหกําลังใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน การชวยกันเลี้ยงลูก การใหคําแนะนําในการเลี้ยงลูกและเรื่องทั่ว ๆ ไป การพูดคุยจนถึงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สงผลใหมารดานอกสมรสมีทัศนคติเชิงบวกกับตนเองและคนอื่นมากยิ่งขึ้น
เชนในกรณีของคุณเบญจมาศ, คุณนารี, คุณเฟองฟา, คุณผกากรอง, คุณการเวก, คุณพฤกษา,
คุณชมพูนุช, คุณลีลาวดี, คุณพวงชมพู และคุณชอแกว
“เพื่อน ๆ ที่นี่ดี ชวยใหกําลังใจ เวลาเหงาก็เขามาปลอบเขามาคุยดวย ตอนนี้ไมเหงาแลว
คะ” (คุณเบญจมาศ)
“กอนเขามาที่นี่ทําใจไมได แตตอนนี้คิดวาตนเองยังโชคดี เพราะมีคนเขาใจเรา” (คุณนารี)
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บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจดํารงครรภและการปรับตัวของมารดานอกสมรส” นั้น
ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ มารดานอกสมรสมีอายุเฉลี่ย 26 ป โดยอายุของผูหญิงที่เปน
มารดานอกสมรสนั้นมีแนวโนมที่จะมีอายุนอยลงเรื่อยๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก ปจจุบันสื่อมีการ
นําเสนอในเรื่องเพศมากขึ้น อีกทั้งการรับวัฒนธรรมตะวันตก ทําใหเรื่องเพศกลายเปนเรื่องที่
เปดเผย มารดานอกสมรสสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และสวน
ใหญประกอบอาชีพรับจาง อีกทั้งยังไมเคยจดทะเบียนสมรส โดยปจจุบันผูที่เคยจดทะเบียนสมรส
สวนใหญมีสถานภาพหยาราง มารดานอกสมรสมีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ที่สุด โดยเหตุผลที่เขามากรุงเทพฯ คือ มาหางานทํา ในสวนสาเหตุการตั้งครรภนั้น การตั้งครรภ
ของมารดานอกสมรสสวนใหญเกิดจากความไมไดตั้งใจ และเมื่อมารดานอกสมรตั้งครรภสามีก็จะ
แสดงความไมรับผิดชอบ บางรายดาวาและทุบตีภรรยา บางรายทอดทิ้งภรรยา และบางรายไปมี
ภรรยาใหม โดยผูชายมักคิดวาการตั้งครรภเปนความผิดของผูหญิงฝายเดียว เมื่อตั้งครรภและถูก
ทอดทิ้งมารดานอกสมรสจะเกิดความรูสึกเครียด ซึมเศรา วิตกกังวล รูสึกวาตนเองไมมีคา ไมรูวา
จะตอไปจะทําอยางไร ดวยความทอแทและสิ้นหวังนี้เองที่ทําใหมารดานอกสมรสสวนใหญมี
ความคิดที่จะทําแทง โดยสวนใหญจะคิดแตยังไมไดลงมือทํา แตบางสวนก็พยายามที่จะทําแทง
แลวแตไมสําเร็จ การทําแทงสามารถทําไดหลายวิธี เชน การรับประทานยาขับประจําเดือน ฉีด
ยา ตบท อง จนถึ ง เสพยาเสพติ ด มารดานอกสมรสรู ดีว า การกระทํา ดัง กลา วอาจกอ ใหเ กิด
อันตรายกับตนเองได แตก็ยังทําเพราะอยากที่จะยุติปญหา
มารดานอกสมรสที่ตัดสินใจตั้งครรภตอมักถูกสังคมหรือแมแตคนใกลตัวตีตราก็วาเปน
ผูหญิงไมดี ใจงาย ทองไมมีพอ ไมรักนวลสงวนตัว ซึ่งการตีตรานี้ถือวาสังคมกําลังซ้ําเติม
มารดานอกสมรสดวยความไมยุติธรรม และไดสรางความเครียดและความทุกขใจใหแกมารดา
นอกสมรสเปนอยางมาก การโตตอบของมารดานอกสมรสคือการไมยอมแพกับปญหา พวกเธอ
ไดพยายามปรับตัวโดยหาวิธีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งการ
ปรับตัวของมารดานอกสมรสจะแตกตางกันไปตามประสบการณชีวิตและภูมิหลังของแตละคน
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การอธิปรายผล
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอของมารดานอกสมรส
1. ความผูกพันระหวางมารดากับลูกในครรภ
ในชวงแรกของการตั้งครรภมารดานอกสมรสสวนใหญยังไมมีความผูกพันกับลูกในครรภ
มากนัก เนื่องจากเปนการตั้งครรภที่ยังไมพรอม เชน มารดานอกสมรสบางคนถูกขมขืน บางคน
ยังเรียนหนังสืออยู บางคนเมื่อตั้งครรภแลวแฟนหนีไป เปน ตน จากการที่มารดานอกสมรส
ตั้งครรภเมื่อยังไมพรอมจึงกอใหเกิดเปนอาการเครียด และอาการเครียดที่มารดานอกสมรสสวน
ใหญประสบคือ นอนไมหลับ ไมอยากอาหาร ไมทานขาว รองไหตลอด สะดุงตื่นเวลากลางคืน
คลื่นไสอาเจียน ซึมเศรา คิดแตเรื่องในอดีต เปนตน
ในชวงนั้นมารดานอกสมรสจึงยังไมนึกถึงลูกมากนักโดยเฉพาะชวง 3 เดือนแรกของการ
ตั้งครรภ การที่ยังไมมีความรูสึกผูกพันกับลูกเนื่องจากยังไมมีปฏิสัมพันธกันระหวางแมกับลูก แต
เมื่อตั้งครรภได 4 เดือนขึ้นไป ลูกในครรภเริ่มดิ้น เริ่มมีการเคลื่อนไหว มารดานอกสมรสจึงมี
ปฏิ สัม พัน ธกับลู ก มากขึ้น โดยเริ่ม ลู บทอ งตั วเอง พู ดกับลูกในครรภ รับ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน เริ่มตั้งชื่อลูก คิดถึงอนาคตของลูกมากขึ้น เมื่อเริ่มนึกถึงลูกความคิดที่จะทําแทงก็เริ่ม
หมดไป เพราะสงสารลูกและตระหนักถึงสภาพความเปนบุคคลของลูก ซึ่งจากขอมูลภาคสนาม
ดังกลาวไดสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องความผูกพัน ( Attachment )ของ Bowlby ที่กลาววาความ
ผูกพันจะมากขึ้นเมื่ออายุครรภมากขึ้น จึงอาจกลาวไดวามารดานอกสมรสตัดสินใจตั้งครรภตอ
เพราะรูสึกรักและผูกพันกับลูก
2. ศีลธรรม
สังคมไทยถูกปลูกฝงคานิยม คาเชื่อ ตามหลักของพุทธศาสนา เชนความเชื่อในเรื่องเวร
กรรม บาปบุญคุณโทษ สวนความเชื่อในเรื่องของการทําแทงนั้นเชื่อวาเปนการทําบาปมาก เปน
เสมือนการฆาคน ซึ่งผิดตอหลักศีลหา ขอหนึ่งที่วา หามฆาสัตว ในที่นี้ไดหมายรวมถึงการหาม
ฆาคน หามทํารายคนอื่น อีกทั้งยังมีความเชื่อในเรื่องกรรม โดยคิดวาถาฆาลูกในทอง ลูกจะ
กลับมาหา มาสรางความวิบัติใหกับตัว เพราะเราไปทําเวรกรรมไวกับเขากอน อีกทั้งการทําแทง
ตามหลักความเชื่อทางพุทธศาสนานั้นถือวาเปนการทําความชั่ว ซึ่งผลของการกระทําจะทําใหตก
นรกซึ่งสอดคลองกับหลักกรรมของสัญญา สัญญาวิวัฒนที่กลาวถึงสังคมไทยนั้นมีความเชื่อใน
เรื่องของหลักกรรม ทั้งกรรมใหม กรรมการกระทําในปจจุบัน กับกรรมเกาการกระทําในอดีต
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มารดานอกสมรสจึงตัดสินใจไมทําแทงเพราะความเกรงกลัวตอบาป ไมอยากสรางเวร
สรางกรรม อีกทั้งยังผิดตอหลักศีลธรรมอันดีของไทยอีกดวย ถาในกรณีที่มารดานอกสมรสอยู
ในชวงวัยรุนและพยายามที่จะทําแทง เมื่อพอแมหรือญาติผูใหญทราบก็จะบอกไมใหทําแทง
เพราะกลัวผลกรรมจะกลับมาหาตัวของมารดานอกสมรสเอง
3. ความสัมพันธที่ดีของครอบครัว
ครอบครัวมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจตั้งครรภตอของมารดานอกสมรส โดยมารดา
นอกสมรสหลายคนพยายามที่จะทําแทงเพราะกลัวพอแมตอวาและไมยอมรับ จึงตองปดบังเรื่อง
การตั้งครรภไมใหทางบานรับรู สงผลใหมารดานอกสมรสเกิดความกดดัน ความเครียด เก็บกด
ไมสามารถระบายความทุกขใหใครฟงไดจึงมีความคิดที่จะทําแทง แตเมื่อทางบานของมารดานอก
สมรสรับรูและใหกําลังใจ ความคิดที่จะพยายามทําแทงก็เริ่มหายไปโดยเริ่มนึกถึงลูกมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันถาทางบานของมารดานอกสมรสไมยอมรับ มารดานอกสมรสจะรูสึกโดดเดี่ยวและ
อ า งว า งมากขึ้ น จนมารดานอกสมรสหลายคนพยายามยุ ติ ป ญ หาด ว ยการทํ า แท ง หรือ ไม ก็
พยายามฆ า ตั ว ตาย ซึ่ ง ข อ มู ล ดั ง กล า วได ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของอั จ ฉรา อั ก ษรวิ ท ย ที่ ไ ด
ทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ความต อ งการบุ ต รของมารดานอกสมรส ในงานวิ จั ย อ า งว า
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวจะชวยใหมารดานอกสมรสยอมรับในบุตรของตนเองเพิ่มมากขึ้น
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ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจตั้งครรภตอของมารดานอกสมรส
1. ฐานะทางเศรษฐกิจ
มารดานอกสมรสสวนนอยเทานั้นที่ตองการทําแทงแตไมมีเงินเพียงพอจึงไมสามารถทํา
แทงได แตทวามารดานอกสมรสก็มีทางออกในเรื่องนี้ คือ หากมารดานอกสมรสตองการทําแทง
จริงก็สามารถไปกูหรือขอยืมเงินกอนได เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวามารดานอกสมรสมีทางเลือก
หลายทางในการไดเงินมาเพื่อไปทําแทง อีกทั้งมารดานอกสมรสที่บานพักฉุกเฉินที่เคยพยายาม
ทําแทงแตไมสําเร็จนั้น พวกเธอไมไดใชเงินมากเพื่อทําแทง เชน ใชวิธีทานยาขับประจําเดือน ซึ่ง
มีขายทั่วไปและราคาไมแพง วิธีกดทองตัวเอง กระโดดเอาทองลง เปนตน จึงอาจกลาวไดวา
ฐานะทางเศรษฐกิจไมมีบทบาททําใหมารดานอกสมรสตัดสินใจตั้งครรภตอ ซึ่งขอมูลดังกลาวไม
สอดคลองกับแนวคิดของKinsey(1953) ที่กลาวถึงปญหาดานเศรษฐกิจของมารดานอกสมรสวา
เมื่อครอบครัวไมใหความชวยเหลือทางการเงินหรือมารดานอกสมรสไมมีเงินเพื่อที่จะไปทําแทงเธอ
อาจตองตัดสินใจดํารงครรภตอไป ขอมูลภาคสนามที่ไมสอดคลองกับแนวคิดนั้นอาจมาจากบริบท
ทางสังคมที่ตางกัน
2. การไดรับบริการสังคม
มารดานอกสมรสสวนใหญมาพักที่บานพักฉุกเฉินเมื่อตั้งครรภไดหลายเดือนแลวและ
เหตุผลที่เขามาพักที่นี่ เนื่องจากมารดานอกสมรสไดตัดสินใจแลววาจะตั้งครรภตอ บานพักฉุกเฉิน
จึงไมมีบทบาทในการตัดสินใจตั้งครรภตอของมารดานอกสมรส แตบา นพักฉุกเฉินมีความสําคัญ
ตอมารดานอกสมรสในเรื่องการใหความชวยเหลือ ใหที่พักพิง ใหคําปรึกษา การใหคําแนะนํา
เรื่องการเลี้ยงลูก ตลอดจนการสรางกําลังใจใหเขมแข็ง การฟนฟูจิตใจ และการฝกอาชีพใหแก
มารดานอกสมรส บานพักฉุกเฉินจะเตรียมความพรอมเพื่อใหมารดานอกสมรสสามารถกลับไปใช
ชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางเขมแข็งและมีความสุข ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับจากงานวิจัย
ของมาลี จิรวัฒนานนท (2545) ที่พบวา การจัดหาบริการโดยหนวยงานสวัสดิการสังคมทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนมีบทบาทที่สําคัญในการประคับประคองใหครอบครัวแมคนเดียวสามารถ
ดํารงอยูได
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การปรับตัวของมารดานอกสมรส
จากการศึกษาผานประวัติชีวิตพบวา การปรับตัวของมารดานอกสมรสแตละกรณีนั้นมี
ลักษณะการกระทําที่ตอเนื่องเปนกระบวนการ ตามแนวคิดของ Heyns
ที่ไดอธิบายถึง
กระบวนการปรับตัว ซึ่งประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. มีปจจัยที่กอใหเกิดแรงขับขึ้น
2. พฤติกรรมในการคนหาวิธีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
3. บรรลุถึงเปาหมาย
4. ความตึงเครียดลดลง
ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Heyns มาวิเคราะหกับกรณีมารดานอกสมรส พบวาประสบการณ
ชีวิตของมารดานอกสมรสที่แตละคนประสบไดกอใหเกิดความเครียดและความคับของใจ ดังนั้น
มารดานอกสมรสจึงตองคนหาวิธีการเผชิญกับปญหาและการจัดการกับปญหา ซึ่งการจัดการกับ
ปญหาถือวาเปนกลไกการปองกั นตนเองของบุคคล เปนวิธีลดความเครียด ความคับของใจ
ความกังวลใจ และความขัดแยงในใจ ซึ่งนํามาสูการบรรลุเปาหมายคือ จะรูสึกพึงพอใจในสิ่งที่
ตนเองเปนอยู เคารพตนเองและนับถือตนเอง จิตใจเขมแข็งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับตัว
สูบทบาทความเปนแมไดอยางเหมาะสมอีกดวย ซึ่งหากมารดานอกสมรสสามารถปรับตัวไดความ
ตึงเครียดก็จะลดลง อีกทั้งยังเริ่มเปดใจยอมรับตนเองและยอมรับคนรอบขางมากยิ่งขึ้น สงผลให
เกิดการสรางวัฒนธรรมยอยขึ้นในกลุมของมารดานอกสมรส การสรางวัฒนธรรมยอยจะทําให
มารดานอกสมรสมีทัศนคติเชิงบวกกับตนเองและคนอื่นมากยิ่งขึ้น
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ขอจํากัดในการวิจัย
เนื่องจากขอจํากัดในดานเวลาทําใหผูวิจัยไมสามารถสรางความสนิทสนมกับมารดานอก
สมรสไดทุกคน เพราะตองใชเวลานานในการสรางความสนิทสนมจนมารดานอกสมรสยอมรับและ
ไมมองเปนผูวิจัยเปนคนนอกอีกตอไป อีกทั้งการทําความรูจักสนิทสนมเหมือนเปนเพื่อนสนิททํา
ได ย าก เนื่ อ งจากมารดานอกสมรสบางคนไม เ ป ด ใจรั บ คนแปลกหน า เนื่ อ งจากพวกเธอมี
ประสบการณชีวิตที่เลวราย จึงทําใหผูวิจัยสรางความสนิทสนมไดอยางลําบาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรใชเทคนิคการวิจัยอีกหลายรูปแบบ เชน การทดสอบทางจิตวิทยา การจัดสนทนา
กลุม เปนตน
2. ควรใชเวลาในการศึกษามากกวา 1 ป เนื่องจากเปนประเด็นที่ละเอียดออน
3. ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลเฉพาะในบานพักฉุกเฉิน ซึ่งจะไมทําใหเห็นภาพของ
การตอสูชีวิตและการปรับตัวในโลกแหงความเปนจริง ( Real World) ที่ไมมีใครปกปองพวกเธอ
การปรับตัวของมารดานอกสมรสที่เผชิญกับโลกภายนอก ที่ไมมีใครปกปองจึงมีความนาสนใจ
และทาทายในการทําวิจัยครั้งตอไปยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. มารดานอกสมรสจัดอยูในกลุมคนชายขอบของสังคม เนื่องจากไมสามารถเขาถึง
การที่จะ
อํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองได อีกทั้งยังอยูทามกลางตราประทับของสังคม
ผลั ก ดั น ให ม ารดานอกสมรสออกจากชายขอบของสั ง คมนั้ น สามารถทํ า ได โ ดยการให โ อกาส
ทางการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรูถึงสิทธิของตนเอง การใหความรูทางกฎหมายซึ่งอาจเปน
กฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมารดานอกสมรส เชน กฎหมายแรงงาน เปนตน
2. การใหสวัสดิการสังคมแกมารดานอกสมรส ในปจจุบันการชวยเหลือมารดานอกสมรส
นั้นอยูในรูปของการสงเคราะห ซึ่งเปนการชวยเหลือที่ปลายของปญหา การใหความชวยเหลือใน
ทัศนะของผูวิจัยคือ ควรกระตุนที่ตัวมารดานอกสมรส โดยอาจชวยเหลือทางดานการเงินเพื่อเปน
ทุนในการประกอบอาชีพและการเลี้ยงดูบุตรตอไป หรืออาจจัดอยูในรูปแบบของการตั้งศูนยฝก
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อาชีพสําหรับกลุมคนดอยโอกาสในสังคม โดยรัฐควรสนับสนุนในเรื่องของคาใชจาย เพื่อให
มารดานอกสมรสไดประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดจนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเต็มที่ตอไป
3. รัฐควรสงเสริมการศึกษาใหแกลูกของมารดานอกสมรส ซึ่งเปนการมอบโอกาสทางการ
ศึกษาสําหรับเด็กที่ไมมีทุนเรียนหนังสือ เพื่อที่เด็กจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาประเทศชาติตอไป
4. สังคมควรสรางความเขาใจและแสดงความเห็นใจแกมารดานอกสมรส เพราะพวกเธอ
ถื อเป น ส ว นหนึ่ง ของสั ง คมเช น กั น ดัง นั้ น จึง ควรเคารพศั ก ดิ์ศรี ค วามเป น มนุ ษ ยซึ่ ง กัน และกั น
อีกทั้งไมควรที่จะตีตราหรือตําหนิพวกเธอ เพราะการกระทําเชนนั่นถือเปนการลงโทษของสังคม
เปนการลงโทษแกผูที่ไมไดกระทําสิ่งใดผิด
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ภาคผนวก

2

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การตัดสินใจดํารงครรภและการปรับตัวของมารดานอกสมรส
***************************
แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวย 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 ประวัติการตั้งครรภ
การมีบุตรและการปรับตัวของมารดานอกสมรส
สวนที3่
แบบสอบถามนี้ตองการทราบถึงปจจัยที่สนับสนุนใหทานตัดสินใจที่จะมีบุตรและการปรับตัวของ
ทาน โดยคําตอบในแบบสอบถามไมมีคําตอบใดถือวาถูกหรือผิด ดังนั้นโปรดตอบตามความสบายใจและ
ตอบตามความรูสึกที่แทจริงของทาน ผูวิจัยใครขอความกรุณาใหทานโปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ เพราะ
คําตอบที่ไดรับจากทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําความเขาใจปรากฎการณทางสังคมและเปนการหา
คําตอบใหกับงานวิจัยในครั้งนี้ อีกทั้งยังเปนแนวทางในการชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหามารดานอก
สมรสและปญหาอื่นๆ ที่ตามมา แบบสอบถามนี้จะถูกเก็บเปนความลับโดยจะนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้
เทานั้นและในการนําเสนอขอมูลผูวิจัยจะไมเปดเผยชื่อจริงของทาน (ใชนามสมมติ) และไมทําใหเกิดผล
เสียหายแกตัวทานแตอยางใด
ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานเปนอยางสูง

นางสาว ภาสนันทน อัศวรักษ
นิสิตปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา
ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสอบถาม

รหัสของแบบสอบถาม
วัน ………………..….. เวลา ………………..
สถานที่ ……………………………………….
ผูแจกและกรอกแบบสอบถาม ……………….

เรื่อง การมีบตุ รและการปรับตัวของมารดานอกสมรส
กรุณาทําเครือ่ งหมาย

√

หนาคําตอบที่ทานตองการ หรือ เติมขอความลงในชองวางตามความ เปนจริง

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. อายุของทาน ………... ป
2. อายุของสามีของทาน ….…….. ป
3. ศาสนาที่ทานนับถือ …………………….
4. ศาสนาที่สามีทานนับถือ …………………..
5. ทานเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม
1. เคย
2. ไมเคย (ขามไปขอ 7)
6. ปจจุบันสถานภาพการสมรสของทานกับสามี
1. หยาราง
2. แยกกันอยูแตยังไมไดหยาราง
3. อยูดวยกัน
4. อื่นๆ โปรดระบุ ……………
7. ทานจบการศึกษาชั้นสูงสุด
1. ไมเคยเขารับการศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. ปวช.
5. ปวส.
6. อุดมศึกษา
7. อื่นๆ โปรดระบุ ………….…..
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8. สามีของทานจบการศึกษาชัน้ สูงสุด
1. ไมเคยเขารับการศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. ปวช.
5. ปวส.
6. อุดมศึกษา
7. อื่นๆ โปรดระบุ ………….…..
9. บิดาของทานจบการศึกษาชัน้ สูงสุด
1. ไมเคยเขารับการศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. ปวช.
5. ปวส.
6. อุดมศึกษา
7. อื่นๆ โปรดระบุ ………….…..
10. มารดาของทานจบการศึกษาชั้นสูงสุด
1. ไมเคยเขารับการศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. ปวช.
5. ปวส.
6. อุดมศึกษา
7. อื่นๆ โปรดระบุ ………….…..
11. ทานประกอบอาชีพ (กอนเขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน)
1. รับราชการ
2. คาขาย
3. เกษตรกรรม
4. รับจาง โปรดระบุ ……………...
5. กําลังศึกษา
6. วางงาน
7. อื่นๆ โปรดระบุ ……………….
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12. บานเกิดของทานอยูในภาคใด
1. ภาคเหนือ โปรดระบุจังหวัด ……………………
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โปรดระบุจังหวัด ………….…………
3. ภาคกลาง โปรดระบุจังหวัด ………………… (กรณีบานเกิดอยูในกรุงเทพฯ ขามไปขอ16)
4. ภาคตะวันออก โปรดระบุจังหวัด ……………………
5. ภาคตะวันตก โปรดระบุจังหวัด ……………………
6. ภาคใต โปรดระบุจังหวัด ……………………
13. เหตุผลที่ทานยายเขามาอยูใ นกรุงเทพฯ
1. หางานทํา
2. มาเรียนหนังสือ
3. ยายตามครอบครัว
4. อื่นๆ โปรดระบุ ……………..
14. กอนยายเขามาอยูในกรุงเทพฯ ทานรูจ ักใครที่อยูก รุงเทพฯ หรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ไมรูจักใคร
2. ญาติ
3. เพื่อน
4. สามี
5. อื่นๆ โปรดระบุ ……………
15. ระยะเวลาที่ทานยายเขามาอยูในกรุงเทพฯ รวม ……….… เดือน
16. กอนการตั้งครรภครั้งนี้ทานพักอยูทใี่ ด
1. บานของตนเอง
2. เชาบานอยู
3. บานญาติ
4. อื่นๆ โปรดระบุ ………………
17. กอนการตั้งครรภครั้งนี้ทานพักอยูก ับใคร
1. อยูคนเดียว
2. บิดา มารดาของทาน
3. ญาติ
4. สามี
5. เพื่อนสนิท
6. อื่นๆ โปรดระบุ ………………
18. ปจจุบันทานตัดสินใจพักที่บา นพักฉุกเฉินเพราะ ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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19. หลังออกจากบานพักฉุกเฉินทานตัดสินใจพักอยูก ับใคร
1. อยูคนเดียว เพราะ ………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. บิดา มารดาของทาน เพราะ ………………….…………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. ญาติ เพราะ …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. สามี เพราะ ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. เพื่อนสนิท เพราะ …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. อื่นๆ โปรดระบุ …………………………… เพราะ ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
20. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทานประมาณ ……………. บาทตอเดือน (กอนเขามาพักทีบ่ านพักฉุกเฉิน)
21. กรณีที่ทานไมมีรายไดหรือรายไดของทานไมเพียงพอทานไดรับการชวยเหลือจากใคร
1. บิดา มารดาของทาน
2. ญาติ
3. สามี
4. เพื่อนสนิท
5. อื่นๆ โปรดระบุ ………………..
22. รายจายในแตละเดือนกอนการตั้งครรภใชจายในเรื่องใดมากที่สุด (กอนเขามาพักที่บา นพักฉุกเฉิน)
1. คาใชจายในบาน
2. คารักษาพยาบาล
3. ชําระหนี้สิน
4. สงเงินกลับบาน
5. คาใชจายเพื่อความบันเทิง เชน เที่ยว ดูหนัง
6. อื่นๆ โปรดระบุ …………………
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23. รายจายในแตละเดือนระหวางการตั้งครรภใชจายในเรื่องใดมากที่สุด (กอนเขามาพักที่บานพักฉุกเฉิน)
1. คาใชจายในบาน
2. คารักษาพยาบาล คาฝากครรภ
3. คาใชจายสําหรับบุตร
4. ชําระหนี้สิน
5. สงเงินกลับบาน
6. อื่นๆ โปรดระบุ …………………
24. รายจายในแตละเดือนหลังคลอดบุตรใชจายในเรื่องใดมากที่สุด (หลังออกจากบานพักฉุกเฉิน)
1. คาใชจายในบาน
2. คารักษาพยาบาล
3. คาใชจายสําหรับบุตร
4. ชําระหนี้สิน
5. สงเงินกลับบาน
6. อื่นๆ โปรดระบุ …………………
25. ใครเปนผูร ับผิดชอบในเรื่องคาใชจาย (กอนและหลังเขามาพักที่บา นพักฉุกเฉิน)
1. ตัวทาน
2. สามีของทาน
3. รับผิดชอบรวมกัน
4. อื่นๆ โปรดระบุ …………………..
26. ทานเปนบุตรคนที่ …….…ของครอบครัว
27. ทานมีพี่นอ งทั้งหมดกี่คน
1. ไมมี
2. 1 คน
3. 2 คน
4. 3 คนขึ้นไป
28. ความสัมพันธในครอบครัวของทานเปนลักษณะใด
1. รักใครปรองดอง
2. มีความขัดแยงกันบาง
3. มีความขัดแยงเปนประจํา
4. ไมสนใจซึ่งกันและกัน
5. อื่นๆ โปรดระบุ ……………………
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สวนที่ 2 ประวัตกิ ารตั้งครรภ
29. การตั้งครรภครั้งนี้เปนการตั้งครรภครั้งแรกหรือไม
1. ใช (ขามไปขอ 30)
2. ไมใช
30. การตั้งครรภกอนหนานี้ทานไดจดทะเบียนสมรสหรือไม
1. จดทะเบียนสมรส เพราะ ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ไมจดทะเบียนสมรส เพราะ ……………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
31. อายุครรภของทานเมื่อเริ่มรูวาตั้งครรภ …………. เดือน
- อายุครรภของทานในปจจุบนั ………… เดือน (กรณีที่ทานกําลังตั้งครรภ)
- ขณะนี้ทานคลอดบุตรไดกี่เดือนแลว …………. เดือน (กรณีทานคลอดบุตรแลว)
32. การตั้งครรภของทานครัง้ นี้เกิดจากสาเหตุใด
1. ถูกลอลวง ขมขืน
2. ความไมไดตั้งใจ
3. ความยินยอม รักใครชอบพอกัน
4. ตองการนําไปสูการสมรส
5. อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………….
32. ทานรูสึกอยางไรตอการตั้งครรภนอกสมรส
1. วิตกกังวล เนื่องมาจากสาเหตุใด …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. ไมวิตกกังวล เนื่องมาจากสาเหตุใด ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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34. การตั้งครรภครั้งนี้สามีของทานทราบหรือไม
1. ทราบ
2. ไมทราบ
35. การตั้งครรภครั้งนี้สามีของทานยอมรับหรือไม
1. ยอมรับ
2. ไมยอมรับ
36. การตั้งครรภครั้งนี้สามีของทานมีสวนรวมในการชวยเหลือ ดูแลทานในระหวางตั้งครรภหรือไม
1. ไมมีสวนรวม
2. มีสวนรวมบางเล็กนอยในเรือ่ ง ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. มีสวนรวมมาก (โปรดระบุกรณีที่สามีของทานมีสวนรวม) ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. ……………
37. ทานคิดอยางไรตอการมีหรือไมมีสวนรวมของสามีในการชวยเหลือ ดูแลทานในระหวางตั้งครรภ
1. รูสึกดี เพราะ ……………………………………………………………………………………
2. รูสึกเฉยๆ เพราะ ………………………………………………………………………………..
3. รูสึกไมดี เพราะ …………………………………………………………………………………
38. ปญหาที่ทา นประสบเกีย่ วกับการตั้งครรภ
- กับสามี
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- ทางครอบครัวและบุคคลรอบขาง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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- ทางสังคม
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- ทางรางกาย
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- ทางจิตใจ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
39. ปญหาทีท่ านประสบในการเลีย้ งดูบตุ ร ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
40. ในการตั้งครรภครั้งนี้ทานตั้งใจมีบุตรหรือไม
1. ตั้งใจ
2. ไมตั้งใจ
41. ทานมีความคิดในเรื่องการทําแทงหรือไม
1. ไมเคยคิดที่จะทําแทง เพราะ ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. คิดที่จะทําแทง แตไมไดทํา เพราะ…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. พยายามทําแทง โดยวิธี ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
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กรุณาเติมขอความลงในชองวางพอสังเขป (การตอบสามารถตอบโดยใชการเลาถึงประสบการณหรือเหตุการณที่
เคยประสบในชีวิตของตนเองได) กรณีที่ตองการเขียนขอความเพิ่มเติมกรุณาเขียนตอในกระดาษแผนสุดทาย
สวนที่ 3 การมีบุตรและการปรับตัวของมารดานอกสมรส
42. เหตุผลใดที่ทําใหทานเลือกที่จะตั้งครรภตอและไมทําแทง

43. ทานเห็นดวยหรือไมกับขอความดังตอไปนี้ “ยิ่งนานวันความผูกพันระหวางแมกับลูกในครรภยิ่งมากขึ้น”
เพราะเหตุใด
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44. ทานเห็นดวยหรือไมกับขอความดังตอไปนี้ “ถามีความจําเปนจะตองทําแทงก็ไมใชเรื่องที่บาปแตอยางใด”
เพราะเหตุใด

45. ถาทานมีฐานะการเงินที่ดี ทานจะตัดสินใจตั้งครรภตอและไมทําแทงหรือไม เพราะเหตุใด

46. การตัดสินใจตั้งครรภทําใหชีวิตของทานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไร
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47. ทานคิดวาสังคมสรางภาพอยางไรตอมารดานอกสมรส และทานรูสึกอยางไร

48. การที่ทานไดมาใชชีวิตรวมกับเพื่อนๆ ที่มีชีวิตคลายกับทานทําใหทานไดเรียนรูสิ่งใดบาง

49. เมื่อทราบวาตั้งครรภ ทานมีปญหาในดานใดบางและทานจัดการกับปญหาอยางไร
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50. เมื่อมีบุตร ทานประสบกับปญหาอะไรบางและทานจัดการกับปญหาอยางไร

51. ทานคิดวาใครมีสวนชวยในการลดปญหาของทานและดวยวิธีใด

52. สิ่งใดที่ชวยประคับประคองตัวทานใหดํารงอยูไดและมีกําลังใจมากขึ้น

ทานมีปรัชญาชีวิต (คติประจําใจ) อยางไร
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53. ทานวางแผนในอนาคตสําหรับตัวทานอยางไร

54. ทานวางแผนในอนาคตสําหรับบุตรของทานอยางไร
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เขียนเพิ่มเติม
จากขอ ……..

จากขอ ……..

จากขอ ……..

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวภาสนันทน อัศวรักษ เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2523 จังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการวิจยั ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Certificate of Achievement, The Eighth Annual Asian Training and Study Session on
Human Rights
ทุนการวิจยั
- ทุนอุดหนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
- ทุนวิทยานิพนธสําหรับเผยแพรและตีพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
- เจาหนาทีศ่ นู ยเทคโนโลยีและสารสนเทศ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (2547 – ปจจุบัน)
- ผูชวยสอน ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2545-2547 (4 ภาคการศึกษา)

