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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจความรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอบุตร และ
เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุน และปญหา/อุปสรรค ตอความรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนครรภแรกที่มีตอบุตร โดย
ใช วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ แบบการศึ ก ษารายกรณี โดยมี ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย คื อมารดาวั ย รุ น ครรภ แ รกที่ มี
ประสบการณการตั้งครรภ ในชวงอายุระหวาง 15-19 ป จํานวน 8 คน ผลการวิจัยพบวา ความรักใครผูกพันที่
มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอบุตรแบงออกเปน 2 ดาน คือ 1) ดานความรูสึกรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนครรภ
แรกมีตอบุตร 2) ดานพฤติกรรมที่มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอบุตร โดยความรูสึก แบงเปนความรูสึกในดาน
บวก และความรูสึกในดานลบตอการตั้งครรภ ในสวนของพฤติกรรมรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอ
บุตร ไดแก การตอบสนองความตองการดานรางกาย การดูแลเอาใจใสดานอารมณจิตใจของบุตร การดูแลให
บุตรรูสึกมั่นคงปลอดภัย การจัดการอารมณในทางลบของตนเองที่เกิดจากการดูแลบุตร และการแสวงหาขอมูล
ความรูเกี่ยวกับการดูแลบุตร ปจจัยสนับสนุนการแสดงความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภแรกตอบุตร
ไดแก การไดรับการสนับสนุนดานอารมณจิตใจจากบุคคลใกลชิด ไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร รวมทั้ง
ไดรับการสนับสนุนดานเศรษฐกิจจากครอบครัว สวนปญหา/อุปสรรคตอการแสดงความรักใครผูกพัน ไดแก
ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ตองหารายได ไมไดดูแลบุตรดวยตนเอง
คําสําคัญ: มารดาวัยรุนครรภแรก, ความรูสึกรักใครผูกพัน, พฤติกรรมรักใครผูกพัน

1

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล: yypeung@hotmail.com
2 ผูชวยศาสตราจารย ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 ผูชวยศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12

มนุษยศาสตรสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 1

The Attachment Supportive Factors and Obstacles
to the Attachment of a First-time Adolescent Mothers to their children
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Abstract
The objective of this research was to understand the attachment of first- time
adolescent mothers to their children, supportive factor, and obstacles to showing the
attachment. This research was qualitative research with research participants are first- time
adolescent mothers who experiences pregnancy between the ages of 15- 19 years, 8 people.
The research results found that the attachment of first- time adolescent mothers have with
their children is divided into 2 aspects: 1) Feeling of first- time adolescent mothers to their
children 2) Behavior of first-time adolescent mothers to their children. The feeling divided into
positive feelings and negative feelings about pregnancy. Attachment behaviors that first-time
adolescent mothers have with their children include response to the physical needs, taking
care of the emotional of their children, caring their children to feel safe and secure, manage
their negative feeling caused by childcare and seeking information about childcare. The
research results showed that the supportive factors for first- time adolescent mothers’
attachment towards their children were: getting emotional support, psychological support
from close people, receiving information support including receiving economic support from
the family. The problems/obstacles to expressing attachment are not receiving family support
and having to earn income, not taking care of children on their own need.
Keywords: First-time Adolescent mothers, Attachment Feeling, Attachment behavior
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บทนํา
การตั้งครรภในวัยรุน หรือการเปน “แมวัยใส” เปนปญหาสังคมที่ไดรับความสนใจ และมีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน โดยปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอโครงสรางในหลายภาคสวนของสังคม ตั้งแต
ผลกระทบตอตัวมารดาวัยรุน บุตรที่เกิดจากมารดาวัยรุน และผลกระทบตอครอบครัว สุขภาพ เศรษฐกิจ การ
ประกอบอาชีพ และการไดรับการพัฒนาศักยภาพ และสงผลตอภาระงบประมาณของประเทศในภาพรวมใน
การจัดสวัสดิการ และการใหการดูแลมารดาวัยรุนและบุตร ซึ่งนับวาเปนกลุมเปราะบาง และเปนกลุมที่มีความ
เสี่ยงอีกดวย ซึ่งปจจัยที่เปนสาเหตุของการตั้งครรภในวัยรุนแบงไดเปน 3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยทางชีวภาพ
คื อ การเจริ ญ เจริ ญ เติ บ โตทางด า นสรี ร ะตั้ ง แต อายุยัง นอย ในขณะที่ยังไมมีความพรอ มดานอื่น ๆ สาเหตุ
เนื่องจากอาหารที่สงเสริมการเจริญเติบโตของรางกายและมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหรางกายเด็ก
เจริญเติบโตเร็วขึ้นที่เห็นไดชัด คือ อายุที่ลดลงของเด็กสาวที่เริ่มมีประจําเดือน ประกอบกับพัฒนาการของวุฒิ
ภาวะทางดานอารมณจิตใจที่ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ สงผลตอการควบคุมอารมณ และการแสดงพฤติกรรมของ
วัยรุน (Nielsen, 1991) 2) ปจจัยทางจิตสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน การใชสารเสพติด การสูบ
บุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เมื่อวัยรุนใชสารดังกลาวเขาไปแลวจะขาดการควบคุมสติ ขาดการยั้งคิด ซึ่ง
อาจจะทําใหหญิงวัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสมและเกิดการตั้งครรภขึ้นได นอกจากนี้อิทธิพลของสื่อที่
สรางคานิยมใหวัยรุนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ เปนเรื่องที่ยอมรับได และการนําเสนอเนื้อหาที่มีความลอแหลม
และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ประกอบกับขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมกําเนิดที่มีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการขาดความรูเรื่องเพศศึกษานี้นับเปนสาเหตุหนึ่งที่สําคัญของการตั้งครรภในวัยรุน
(Rukamnuykit et al, 2013) และ 3) ปจจัยดานครอบครัว พบวาลักษณะของครอบครัวที่ขาดการเอาใจใส
การใชความรุนแรงในครอบครัวพอแมไมคอยมีเวลาอยูกับลูก ความสัมพันธที่หางเหินของสมาชิกในครอบครัว
ทําใหวัยรุนขาดที่ปรึกษาและขาดตนแบบในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม (Tiyataithada, 2012; Patklai,
2016) จากสาเหตุและปจจัยในดานตางๆ สงผลใหการแสดงบทบาทการเปนมารดาของวัยรุน ไมสามารถทําได
อยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากความไมพรอม และความขาดพรองในหลายปจจัย ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ
บุตรที่เกิดจากมารดาวัยรุน การไดรับการเลี้ยงดูจากมารดาวัยรุนซึ่งยังขาดความพรอม ขาดประสบการณและ
ไมไดรับการสนับสนุนที่เพียงพอ ยอมสงผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ/จิตใจ และพัฒนาการ
ทางสังคมของบุตรที่เกิดจากมารดาวัยรุน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําความเขาใจความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภ
แรกตอบุตร รวมถึงปจจัยสนับสนุน ปญหา/อุปสรรคตอการแสดงความรักใครผูกพัน โดยวิธีการเก็บรวบรวม
ข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ภายในแนวคิ ด ทฤษฎี ค วามรั ก ใคร ผู ก พั น
(Attachment Theory) ของ จอหน โบลบี้ (Bowlby, 1969) ที่ไดอธิบายถึงความรักใครผูกพัน วาเปนลักษณะ
ของความสัมพันธระหวางทารกและผูดูแล ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง และมีขอบเขต ที่ทําใหทารกเกิดความรูสึก
ปลอดภัย มั่นคง และไดรับการปกปองคุมครอง และมีปฏิสัมพันธตอบสนองซึ่งกันและกัน เปนสายสัมพันธทาง
อารมณที่สงผลใหทารกเจริญเติบโตขึ้นเปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถ
ทํางานและอยูรวมในสังคมกับผูอื่นได ซึ่งประสบการณการไดรับความรักใครผูกพันและสัมพันธภาพระหวาง
ทารกและผูดูแล มีความสําคัญและสงผลอยางยิ่งตอพัฒนาการและพฤติกรรมของมนุษย โดยองคประกอบของ
ความรักใครผูกพันประกอบไปดวย 1. Proximity Maintenance ความตองการที่จะอยูใกลกับบุคคลที่รูสึ ก
ผูกพัน 2. Safe Heaven ความตองการบุคคลที่มีความผูกพัน และเปนที่พึ่งพิงได เมื่อเผชิญความกลัว หรือ
อันตราย 3. Secure base ความตองการความผูกพันกับบุคคลที่เปนเสมือนฐานราก ที่พึ่งพิง ที่มีความมั่นคง
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ปลอดภัย เพื่อใหทารกเกิดความมั่นใจที่จะสํารวจสิ่งตางๆ รอบตัว และ 4. Separation Distress ความกังวล
ใจเมื่อตองแยกจากบุคคลที่มีความผูกพัน ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปนที่ผูที่เปนมารดาหรือผูเลี้ยงดูจะตองทราบถึง
รายละเอียดและความสําคัญของการพัฒนาความรักใครผูกพันใหเกิดกับบุตร นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ยัง
ตองการศึกษาถึงปจจัยสนับสนุนทางสังคม เนื่องจากการตั้งครรภในวัยรุนนับเปนวิกฤติการณที่มารดาวัยรุน
ตองเผชิญกับผลกระทบในดานตางๆ อาทิ ความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และ
สังคม ซึ่งมารดาวัยรุนตองปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งพฤติกรรมการตอบสนองของมารดาวัยรุน
นั้นจะเปนไปในทิศทางบวกหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงผลของการไดรับ
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมของมารดาวั ย รุ น ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ข องเฮ า ส (House, 1981) ที่ อ ธิ บ ายถึ ง การ
สนับสนุนทางสังคม วาเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลประกอบดวย ความรักใครหวงใย ความไววางใจ ความ
ชวยเหลือดานการเงิน สิ่งของ แรงงาน การใหขอมูลขาวสาร ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับและขอมูลเพื่อการ
เรียนรูและประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจที่มาของการแสดงพฤติกรรมความรักใครผูกพันที่มารดา
วัยรุนครรภแรกมีตอบุตร ซึ่งการทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้ จะเปนองคความรูสําคัญในการนําไป
พั ฒ นาต อ ยอดให เ กิ ด นวั ต กรรมในการทํ า งานเพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ แก ม ารดาวั ย รุ น และครอบครั ว ที่ มี
ประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการและขอจํากัด และเพื่อพัฒนาจุดแข็ง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
มารดาวัยรุนและครอบครัว
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจความรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอบุตร
และเพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุน และปญหา/อุปสรรค ตอความรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนครรภแรกที่มีตอบุตร
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการทําความเขาใจความรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอบุตร ศึกษาโดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) จากผูเขารวมการวิจัยที่มี
ประสบการณการตั้งครรภในชวงวัยรุนอายุระหวาง 15-19 ป จํานวนทั้งสิ้น 8 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะหขอมูล กระทําดวยการจัดระเบียบขอมูลดวยการใหรหัส
ขอมูล (Coding) และการใหนิยามของรหัส การอานขอมูลเพื่อใหรหัส เพื่อนํามาจัดกลุมขอมูลตามแนวทางที่
เปนประเด็นของหัวขอการวิเคราะห (Theme)
การพิทักษสิทธิผูใหขอมูล ผูวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษย
และไดรับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รหัสโครงการ SWUEC 357/61 โดยการวิจัยครั้งนี้กอนที่จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
จะมีการชี้แจงขอมูลแกผูใหขอมูลที่มีความพรอม และยินดีที่จะใหขอมูลดวยความสมัครใจ ซึ่งขอมูลที่ผูให
ขอมูลไดใหแกผูวิจัยจะถูกเก็บเปนความลับ ไมมีการเชื่อมโยงหรือระบุตัวตนของผูใหขอมูลแตอยางใด รวมถึง
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล สรุป และอภิปรายผล จะเปนการนําเสนอในภาพรวมเพียงเทานั้น
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนําเสนอเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลหลัก ตอนที่ 2 ความรูสึก
และพฤติกรรมการแสดงความรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอบุตร และตอนที่ 3 ปจจัยสนับสนุน
และปญหา/อุปสรรคตอการแสดงความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภแรกตอบุตร
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลหลัก
จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณหญิงที่เคยมีประสบการณเปนมารดาวัยรุน และหญิงที่
เปนมารดาวัยรุนในปจจุบัน รวมทั้งหมด 8 คน มีอายุเฉลี่ยระหวาง 16-25 ป ซึ่งตั้งครรภอยูในชวงอายุระหวาง
15-18 ป และมีระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 7 คน และ 1 คน กําลังศึกษาอยูระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน อาชีพของผูใหขอมูลหลักจํานวน 6 คน คือ อาชีพรับจางบริษัท รานคาตางๆ วางงาน 1
คน กําลังศึกษาอยู 1 คน ดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลหลัก
ลําดับ นามสมมติ อายุปจจุบัน อายุขณะที่ตั้งครรภ
1
ชมพู
22 ป
18 ป
2
แอปเปล
24 ป
18 ป
3
เชอรี่
25 ป
17 ป
4
กลวย
21 ป
18 ป
5
สม
16 ป
15 ป
6
องุน
17 ป
16 ป
7
มะปราง
19 ป
18 ป
8
สมโอ
19 ป
18 ป

อายุบุตร
4 ป
6 ป
8 ป
3 ป
3 เดือน
11เดือน
9 เดือน
6 เดือน

อาชีพ
รับจาง
รับจาง
รับจาง
รับจาง
นักเรียน
รับจาง
วางงาน
รับจาง

ระดับการศึกษา
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
มัธยมศึกษาปที่ 2
ปวช.
ปวช.
ปวช.

ตอนที่ 2 ความรูสึกและพฤติกรรมการแสดงความรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอบุตร
ผลการวิเคราะหแบงความรักใครผูกพันออกเปน 2 ดาน คือ 1) ดานความรูสึกรักใครผูกพันที่มารดา
วัยรุนครรภแรกมีตอบุตร 2)ดานพฤติกรรมที่มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอบุตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ความรูสึกรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนมีตอบุตร หมายถึง สายสัมพันธทางอารมณระหวางมารดา
วัยรุนครรภแรกตอบุตร ความรูสึกเมื่อรูวาตนเองตั้งครรภ ความรูสึกวาตนเองกําลังจะมีบุตร และความรูสึกตอ
บุตรเมื่อคลอดบุตรออกมา ประกอบไปดวยความรูสึก 2 ดาน ไดแก ความรูสึกดานบวก และความรูสึกดานลบ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1.1 ความรูสึกดานบวก
ความรูสึกดานบวกตอการตั้งครรภ เปนสายสัมพันธทางอารมณในดานบวกที่มารดาวัยรุน
ครรภแรกมีตอบุตร ความรูสึกยินดีที่รูวาตนเองจะมีบุตร ความรูสึกยอมรับการตั้งครรภ แมวาการตั้งครรภที่
เกิดขึ้นในสภาวะที่มารดาวัยรุนยังไมมีความพรอมเทาที่ควร ไดแกความรูสึกดังตอไปนี้
2.1.1.1 ไม เ สี ยใจแมตั้งครรภเ มื่ อไมพร อ ม ผลการศึกษาพบวา ความรูสึกของ
มารดาวัยรุนตอการตั้งครรภเปนไปในทิศทางบวก กลาวคือ ไมตองการที่จะยุติการตั้งครรภ และมีความตั้งใจที่
จะตั้งครรภตอไป ตองการรับผิดชอบตอการตั้งครรภนั้น เปนความรูสึกผูกพันกับบุตรตั้งแตมารดาวัยรุนรูถึงการ
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มีอยูของบุตรในครรภ “ก็เปนความรูสึกในแงบวก ก็หนูก็ไมไดเสียใจที่รูวาตั้งทอง ถึงแมวาจะไมไดพรอมที่จะมี
ครอบครัวขนาดนั้น” (ชมพู) มารดาวัยรุนสามารถบอกเลาความรูสึกที่มีตอบุตรของตนเองไดอยางชัดเจน เปน
ความรูสึกในทางบวก เปนความรูสึกรัก และผูกพัน เมื่อไดเห็นหนาบุตร เปนสายสัมพันธระหวางมารดาวัยรุนที่
มีความตอเนื่องตั้งแตบุตรอยูในครรภ สงผลในทางบวกทั้งตอมารดาวัยรุน ที่เกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดให
กําเนิดบุตร เมื่อเกิดความรูสึกรักและผูกพัน ทําใหมารดาวัยรุนตองการเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง สงผลดีตอบุตร ที่
จะไดรับความรัก ความเอาใจใส และไดรับการตอบสนองจากมารดา “แลวยิ่งหนูมาคิดวา เออ...คลอดออก
มาแลว ลูกเราจะนารักอะ หลงรักเลยอะ คือแบบ...หนูรูสึกผิดกับตัวเองมากเลยนะพี่ ที่มีแวบนึงที่แบบเราคิด
จะเอาเขาออกอะ” (แอปเปล)
รูสึกยินดี ดีใจ ที่รูวาตนเองตั้งครรภ มีความพรอมทางดานจิตใจที่จะเปนมารดา และตองการเลี้ยงดู
บุตร ถึงแมจะมีความกังวลอยูบางวาตนเองยั งอยูในชวงวัยรุน ยังไมมีความมั่นคงในชีวิตมากเพียงพอที่ จ ะ
สามารถดูแลบุตรได แตยังคงตองการที่จะมีบุตร จึงมีความรูสึกยินดี เกิดความรูสึกรักใครผูกพันตอบุตรตั้งแต
ทราบวาตนเองตั้งครรภ “ดีใจมากคะ ตั้งใจมีคะ ไมไดพลาดหรือวาอะไรคะ บวกกับเรารักเด็ก แลวก็เหงาดวย
เพราะวาแมปลอยมานานแลวแมก็ยังไมมีนอง” (องุน) ความรูสึกภูมิใจที่ไดเปนมารดาของมารดาวัยรุนครรภ
แรก ความยากลําบากในการอุมทอง และการดูแลครรภ จนถึงการใหกําเนิดบุตรอยางปลอดภัย เกิดความรูสึก
ภูมิใจ แสดงใหเห็นถึงสายสัมพันธทางอารมณที่มารดาวัยรุนครรภแรกมีตอบุตร แสดงถึงการยอมรับตนเอง
และการยอมรับบุตรที่คลอดออกมา “แลวพอเราคลอดออกมาคือตอนที่ทองก็อยากเห็นหนาลูก พอคลอด
ออกมาไดเห็นหนาลูกอยางนี้ มันเปนความรูสึกแบบภูมิใจ ทําใหเขาเกิดออกมาได มันเปนความภูมิใจที่สูงที่สุด
แลวในชีวิต” (สม)
2.1.1.2 รูสึกเชื่อมั่นในตนเองวาสามารถผานพันปญหา
รูสึกเชื่อมั่นในตนเองวาสามารถผานพันปญหา ในที่นี้ หมายถึง การที่มารดาวัยรุนมีความรูสึก
มั่นใจในตนเอง มีความเชื่อมั่นวาจะสามารถกาวพันปญหาและวิกฤติจากการตั้งครรภที่ไมไดวางแผน แมวาการ
ตั้งครรภในวัยรุนนับเปนวิกฤติที่มารดาวัยรุนครรภแรกตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย อารมณ
จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม การยอมรับจากครอบครัว ผลการศึกษาพบวา มารดาวัยรุนที่ทราบวาตนเองตั้งครรภ มี
ความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเชื่อมั่นในครอบครัวที่จ ะให การสนับสนุน ใหความชวยเหลือ ใหตนเอง
สามารถผานพนวิกฤติได และมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถทําหนาที่มารดาใหแกบุตรของตนเองได จึงมี
ความตั้ ง ใจที่ จ ะตั้ ง ครรภ ต อ เป น ความรั ก ใคร ผู ก พั น ที่ ม ารดาวั ย รุ น มี ต อ บุ ต รตั้ ง แต อ ยู ใ นครรภ และเป น
แรงผลักดันในการตัดสินใจและการวางแผนการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุน “ก็กลัว แตก็คิดวายังไงมันก็ตอง
ผานไปได...คิดวากลัวแตวา เราก็เลือกที่จะบอกคนที่เราแบบมั่นใจที่จะบอก สามารถชวยเหลือได” (สม) “ตอน
นั้นหนูไมเชื่อใครเลยหนูเชื่อคําตัวเอง ก็แคแนะนําวาถาเราอยากเอาไวก็แลวแตเราถาเราคิดวาเราจะเลี้ยงได”
(สมโอ)
2.1.2 ความรูสึกดานลบ
ความรู สึ ก ด า นลบของมารดาวัย รุ น ครรภ แ รกต อ บุ ต ร หมายถึ ง ความรู สึ ก ลบต อ ตนเอง
ความรูสึกในดานลบตอการตั้งครรภ จากการตั้งครรภที่ไมไดวางแผนไวลวงหนา ทําใหเกิดความรูสึกในดานลบ
2.1.2.1 เสียดายโอกาสในการใชชีวิตชวงวัยรุน พบวาความรูสึกในทางลบที่เกิดขึ้น
ตอการตั้งครรภของมารดาวัยรุน มีสาเหตุมาจากความรูสึกเสียดายโอกาสที่จะไดทําสิ่งที่ตั้งใจ มารดาวัยรุน
ยังคงเสียดาย เกรงวาจะเสียโอกาสในการไดใชชีวิตอยางที่ตนเองตองการ หรือเคยไดปฏิบัติมา รูสึกวาการ
ตั้งครรภ การตองรับบทบาทมารดา การเลี้ยงดูบุตร เปนสิ่งที่จะขัดขวางไมใหสามารถทํากิจกรรมหรือการใช
ชีวิตตามวัยได “หนูคิดลบหลายอยาง เพราะวาหนูกลัว หนูกลัววาแบบ...ไมใชวาหนูกลัววาจะเลี้ยงเขาไมไดนะ
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คะ แตหนูกลัววาแบบ คือหนูยังอยากสนุกอยู คือยังอยากทําอะไรที่เรายังไมไดทําอีกหลายๆ อยางอะคะ”
(แอปเปล) และพบวามารดาวัยรุนเมื่อทราบวาตนเองตั้งครรภในชวงที่กําลังศึกษาอยู เกิดความรูสึก ตกใจ
เสียใจ ทอแท และเกิดความเครียด การตั้งครรภอาจเปนอุปสรรคหรือเปนสาเหตุใหมารดาวัยรุนตองออกจาก
ระบบการศึกษากลางคัน มีผลตออนาคต และแผนในชีวิตของมารดาวัยรุนเอง เกิดเปนความรูสึกในทางลบเมื่อ
ทราบวาตนเองตั้งครรภ “กําลังเรียนอยูก็ เสียใจคะ เพราะวา…อา ตอนนั้นหนูเรียนอยู ปวช. ป 1 คะ เพราะวา
หนูเรียนชา เพิ่งดรอปไป ยังไมพรอมดวยคะ ก็ยังไมอยากมีอะไรแบบนี้” (เชอรี่)
2.1.2.2 รู สึกกั งวลใจที่ตองปด บังเรื่องการตั้งครรภ ผลการศึกษาพบวา การที่
มารดาวัยรุนครรภแรกเกิดความเครียด และกังวลใจที่ตองปดบังเรื่องการตั้งครรภ ในชวงเวลาที่ยังไมสามารถ
เปดเผยเรื่องการตั้งครรภ สงผลใหมารดาวัยรุนเกิดความเครียด ที่ตองปดบัง และหาทางแกไขปญหาดวยตนเอง
สงผลใหเกิดความรูสึกในดานลบเมื่อไมสามารถเปดเผยความจริง “เพราะครั้งแรกที่เรารูสึกวาเราเสียใจ พอเรา
รูวาเราทองตอนแรกมันก็จิตวิตกไปแลววาจะทํายังไงดีตอนนั้นคือไมกลาบอกใครเลย ตอนแรกคือเครียดมาก”
(สมโอ) และการตั้งครรภของมารดาวัยรุน สงผลใหเกิดความรูสึกในทางลบทั้งความรูสึกที่เกิดขึ้นกับตนเอง และ
ความรูสึกผิดตอครอบครัว บิดา-มารดา เสียใจและรูสึกผิดที่ทําใหครอบครัวและคนที่รักตนเองตองผิดหวัง ทํา
ให เ กิ ด ความกั งวลใจ และห ว งใยความรู สึ กของบิดา-มารดา รวมถึงครอบครัว “โอย ตอนแรกแมก็ต กใจ
เหมื อ นกั น ค ะ เพราะว า ตอนนั้ น มั น ไม มี . ..เขารั บ ไม ไ ด เขาก็ ต กใจ เพราะว า เราก็ เ รี ย นอยู ด ว ยตอนนั้ น”
(มะปราง)
2.2 พฤติกรรมรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภแรกที่มีตอบุตร
พฤติกรรมรักใครผูกพันที่มารดาวัยรุนแสดงออกตอบุตร หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ความตองการดานรางกาย การดูแลเอาใจใสดานอารมณจิตใจของบุตร การดูแลใหบุตรรูสึกมั่นคงปลอดภัยการ
จัดการอารมณในทางลบของตนเองที่เกิดจากการดูแลบุตร รวมถึงการแสวงหาขอมูลความรูเกี่ยวกับวิธีการดูแล
บุตร
2.2.1 การตอบสนองความตองการดานรางกาย
การตอบสนองความตองการดานรางกาย หมายถึง การแสดงออกของมารดาวัยรุนเพื่อใหการ
ตอบสนองทางดานรางกายตอบุตร ไดแก การเขาใจความหมายของทาทางของบุตรและใหการตอบสนองตอ
บุตรได ซึ่งแสดงออกผานทางการดูแลกิจวัตรประจําวันของบุตรดวยตนเอง รูวาบุตรตองการขับถาย รูวาบุตร
ไมสบายตัวตองการการดูแล รูวาบุตรตองการนอนพักผอน รวมถึงการจัดสรรเวลาในการใหการดูแลบุตร การ
ใหความสําคัญกับการจัดเวลาในการดูแลเลี้ยงดูบุตรมากกวาการทํากิจกรรมอื่น พบวามารดาวัยรุนมี ความ
ตองการเลี้ยงดูบุตรดวยตนเองหลังจากที่คลอดบุตร ตระหนักวาการพัฒนาความรักใครผูกพันในชวงเริ่มแรก
ของชีวิต เปนสิ่งที่มีความสําคัญ จึงเลือกที่จะเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง ตองการใกลชิด ตองการใหการดูแล ให
ความรักความอบอุน ไมตองการใหบุตรรูสึกวาถูกละเลยทอดทิ้ง การใหการยอมรับ ไมปฏิเสธการเลี้ยงดู และ
เห็นถึงความสําคัญของการดูแลบุตรดวยตนเอง “คือเรามันก็แบบ อยากเลี้ยงเองมากกวา ไมไดอยากใหใคร
เลี้ยง คือเราอยากใชเวลาชวงแรกๆ อะคะ อยูกับเขากอน แลวพอ ตอนเขาเริ่มโตแลวเราก็คอยออกไปหางาน
ทํา” (มะปราง) รวมทั้งมารดาวัยรุนมีความเขาใจวาการเลี้ยงดูบุตรดวยนมตนเอง ชวยพัฒนาความผูกพัน ความ
ใกลชิดระหวางมารดาตอบุตร ทําใหบุตรเกิดความรูสึกอบอุน สรางสายสัมพันธระหวางมารดาตอบุตร “คือเรา
แบบอยากเลี้ยงเองมากกวา มันรูสึกผูกพันกับเขา ก็คือ ก็เลี้ยงเขาเอง ใหกินนมตัวเองอะไรแบบนี้ มันรูสึก
ผูกพันแลวก็อบอุนกับเขามากกวา” (มะปราง)
และพบวามารดาวัยรุนครรภแรกใหความสําคัญกับการดูแลกิจวัตรประจําวันของบุตรดวยตนเอง คือ
การดูแลใหการตอบสนองความตองการดานรางกายใหแกบุตร การใหนม การทําความสะอาดรางกาย เลน
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สื่อสาร พูดคุยกับบุตร มารดาวัยรุนครรภแรกผูใหขอมูลทุกราย สามารถบอกเลากิจวัตรประจําวันที่ตนเองให
การดูแลบุตร แสดงถึงความทุมเท การใสใจ ใหการดูแลอยางใกลชิด แมวาจะตองเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยที่
ตองดูแลบุตรอยางใกลชิดเพียงลําพัง “ก็ตอนเชาเลย นองจะตื่นเปนเวลาตื่นตอนประมาณ 7.30 นองเคาก็จะ
รองหิวนม เราก็ใหกินนมพอกินนมเสร็จปุบ นองเคาก็จะนอนเลน นองเปนคนที่นอนเลนได แลวเราก็จะไป
อาบน้ําแลวก็ฝากคนในหองดูแปบนึงวาพี่ไปอาบน้ํานะ และทีนี้กลับมาก็จัดของเอาลูกมานอนตรงที่เคาใหเลี้ยง
ลูก แลวนองเคาก็นอนเลน สวนมากนองเคาก็จะนอนเลน ไมคอยรอง นองแบบเลี้ยงงาย ก็พอนองนอนเลนปุบ
2 ชม. ครั้งนองเคาก็จะหิวนม เราก็จะใหกินนม พอประมาณ 10.30 เราก็อาบน้ําสระผมใหนอง เปลี่ยนแพม
เพิรส จะเปลี่ยนทุก 3 ชม.” (สม)
2.2.2 การดูแลเอาใจใสดานอารมณจิตใจของบุตร
การดูแลเอาใจใสดานอารมณจิตใจของบุตร หมายถึง มารดาวัยรุนสามารถตอบสนองความ
ตองการดานอารมณจิตใจของบุตร สังเกตอารมณและมีพฤติกรรมการตอบสนองตออารมณทางลบของบุตรได
โดยแสดงออกผานการเขาใจอารมณของบุตร และมีวิธีจัดการอารมณในทางลบของบุตร ดวยการสํารวจวาบุตร
เจ็บปวยหรือตองการขับถาย ใชวิธีเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อบุตรมีอารมณในทางลบ และใชการปลอบโยนดวย
สัมผัส โอบกอด ผลการศึกษาพบวา มารดาวัยรุนมีความเขาใจอารมณของบุตร และสามารถใหการตอบสนอง
และมีวิธีการจัดการอารมณในทางลบของบุตรได “ก็อุมคะ อุมเลนกับเขาคะ หรือไมถาเขาไมหยุดรอง ก็ตองดู
วาเขาเปนอะไรหรือเปลา บางทีเขาปวดทอง ทองอืด ถายไมออกยังงี้อะคะ ถาเขารองมาก...ก็มันดูอบอุนดีคะ
เขาจะไดไมรูสึกวาเขาไมมีใคร เขาอาจจะตองการใหเราอุมอะไรแบบนีค้ ะ” (เชอรี่) / “เวลาลูกหนูรองไห หนูจะ
พยายามเรียกรองความสนใจ ใหเขาลืมสิ่งที่เขารองอยูหรือไมก็พาเขาเดินเลนใหเขาหายรองประมาณนี้คะ…ก็
กอดคะแลวก็โอ ถาเราโอแลวเขายังไมหยุดรอง เราก็จะชวนเขาเลนชวนเขาคุย” (สมโอ)
2.2.3 สรางความรูสึกมั่นคงปลอดภัยใหแกบุตร ผลการศึกษาพบวา มารดาวัยรุนแสดง
ปฏิ สั ม พั น ธ ต อ บุ ต รด ว ยการสั ง เกตอากั ป กิ ริ ย า และมี วิ ธี ก ารทํ า ให บุ ต รสงบลง ด ว ยการสั ม ผั ส โอบกอด
ปลอบโยน การสื่อสาร การเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อปลอบประโลมใหบุตรรูสึกผอนคลาย แสดงใหเห็นถึงความ
รักใครผูกพันระหวางมารดาวัยรุนตอบุตร โดยไมปลอยปละละเลย ใหบุตรมีอารมณในทางลบ “เหมือนแบบวา
เคาอยูกับเรา คือกอดไวกอนอะ เหมือนแบบวา เคาจะทําใหแบบวา เออ เนี่ยเรากอดกันอยูนะ แลวก็จะไมทิ้ง
นะ อะไรแบบนี้ คือแบบจะไมหนีไปไหนนะ แบบเราอยูตรงนี้นะ” (กลวย) / “หนูไมเคยเลย ไมเคยทิ้งลูกเลยพี่
ไมมีใคร หนูยังเอาลูกใสกะละมังเขาหองน้ําดวยเลย” (เชอรี่)
2.2.4 การจัดการอารมณในทางลบของตนเองที่เกิดจากการดูแลบุตร
การจัดการอารมณในทางลบของตนเองที่เกิดจากการดูแลบุตร ในที่นี้ หมายถึง การที่มารดา
วัยรุนมีการเตรียมความพรอม การจัดการอารมณความรูสึกของตนเอง เพื่อใหมีความพรอมในการดูแลบุตร ซึ่ง
การเลี้ยงดูบุตรในวัยทารกโดยภาวะที่ยังไมมีความพรอม และไมมีประสบการณ ยอมมีผลกระทบตอภาวะ
อารมณจิตใจของมารดาวัยรุน ผลการศึกษาพบวา มารดาวัยรุนมีวิธีจัดการอารมณในทางลบของตนเอง ดวย
การจัดการอารมณ การใหความสําคัญกับบุตร โดยไมนึกถึงสิ่งที่รบกวนจิตใจ การพยายามแยกแยะอารมณที่ไม
พรอม กับสิ่งที่ตองปฏิบัติตรงหนาคือการใหการดูแลบุตร การทํากิจกรรมอยางอื่นเพื่อใหตนเองคลายความรูสึก
เครียด หรือความรูสึกกังวล เพื่อใหตนเองสามารถใหการดูแลบุตรของตนเองตอไปได ซึ่งการจัดการอารมณ
ในทางลบของตนเองนี้ เป น การเตรี ย มความพรอมใหตนเองมีพฤติกรรมการดูแลบุตรที่มีความเหมาะสม
“เหนื่อยแคไหน ไมสบายตัวยังไง ก็คือเลือกลูกไวกอน...พยาพยามไมโฟกัสเรื่องที่เครียด หนูเปนประเภทที่วา
ถามีเรื่องเครียดมากๆ ก็จะแบบคิดไมได คิดไมออก ก็ชางมัน ทิ้งๆ มันไว แลวก็กลับมาดูแลลูกดีกวา อยากจะ
ผลักเรื่องเครียด วางมันไวไกลๆ สบายใจเมื่อไหร คอยกลับไปคิดมัน” (ชมพู) / “วิธีการของหนูหรอคะ อยาง
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แรกเลยคือหนูตองไปหาลงอะไรซักอยางหนึ่ง ใหมันหายเหนื่อย หายเครียด หนูก็ไปลงงานบาน เอาใหเหนื่อย
ไปเลย อาบน้ําแลวก็จะไดสดชื่น ใหมันลาไปเลยยังงี้ ลางขวดนม ตมขวดนม ตมแลวตมอีกยังงี้ ตากผาแลวตาก
ผาอีก เช็ด ถู กวาด เก็บหอง ตองหาวิธีใหเราออกแรงใหมันหายเหนื่อย หายเครียด ใหเราเหนื่อยลืมเรื่องตรง
นั้นไป” (แอปเปล)
2.2.5 แสวงหาขอมูลความรูเกี่ยวกับการดูแลบุตร
การแสวงหาขอมูลความรูเกี่ยวกับการดูแลบุตร หมายถึง การที่มารดาวัยรุนครรภมีความใสใจ
ในการแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการดูแลบุตร ทั้งจากบุคคลในครอบครัว คนใกลชิด ขอมูลความรูจาก
ชองทางอินเทอรเน็ต ผลการศึกษายังพบวามารดาวัยรุนไดแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ พรอมทั้งจดจําความรู
ที่ไดรับมาปรับใชกับการใหการดูแลบุตร ซึ่งความสนใจ ใสใจแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ นี้เอง แสดงใหเห็น
ถึงความพยายามในการที่จะปฏิบัติบทบาทมารดาไดอยางเหมาะสม เปนพฤติกรรมการดูแลบุตรที่มารดาวัยรุน
แสดงออกตอบุตรในทางออม “เพราะหนูก็เต็มที่กับเขาที่สุด หาขอมูลไรเรียบรอย ถามผูใหญอะไรแบบนี้...ก็ถา
เขาเปนอะไร ไมสบายไรงี้ หนูกจ็ ะโทร. ถามขอมูลจากคนที่เขาเคยเลี้ยงเด็กอะ” (เชอรี่) / “เราไดรูวาเขารูเรื่อง
ตั้งแตเขาอยูในทอง เขารูเรื่องตั้งแตเขาเปนเด็กออน เปนกอนเลือด หมอจะพูดประจําวา พูดกับเขาแคประโยค
เดียว แตความรูสึกเนี้ยะ จะติดกับเขาไปยันโต มันคือความจริง คําแรก คือคําแรกที่หนูพูดกับลูกทุกวัน หนูจะ
พูดวา แมรักหนูนะ แมรักหนูนะ อยางเนี้ยะ” (แอปเปล)
ตอนที่ 3 ปจจัยสนับสนุน และปญหา/อุปสรรคตอการแสดงความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภแรก
ตอบุตร
3.1 ปจจัยสนับสนุนการแสดงความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภแรกตอบุตร หมายถึง การ
ไดรับการสนับสนุนดานอารมณจิตใจ การไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการไดรับการสนับสนุน
ดานเศรษฐกิจ จากครอบครัวและบุคคลใกลชิด สงผลใหมารดาวัยรุนสามารถกาวผานวิกฤติ และสามารถ
พัฒนาบทบาทความเปนมารดาของตนเองไดอยางมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3.1.1 การไดรับการสนับสนุนดานอารมณจิตใจ ผลการศึกษาพบวา มารดาวัยรุนไดรับการ
สนับสนุนดานอารมณจิตใจจากมารดา จากสามี จากเพื่อนรวมงาน ญาติพี่นอง สมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
ไดรับกําลังใจและโอกาสในการฝกงานตอจนสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
3.1.1.1 ไดรับกําลังใจจากคนรอบขาง พบวามารดาวัยรุนไดรับกําลังใจจากมารดา
และสามี รวมถึงเพื่อนๆ และครูอาจารย ไดรับการดูแลเอาใจใส ไมถูกตําหนิ กลาวโทษในขอผิดพลาด และ
ไดรับการใหอภัยจากครอบครัว ทําใหมารดาวัยรุนรูสึกมีคุณคา ไดรับการยอมรับ และมีกําลังใจในการดูแล
ตนเองและดูแลครรภ “ตั้งแตหนูทองปุบ แมหนูแบบ ไมเคยพูดเหน็บแนมหรืออะไรแบบ เขาเรียกวาอะไรอะ
คือไมเคยพูดบั่นทอนจิตใจ มีแตถามวากินไรยังลูก กินอันนี้ไหมลูก กินอันนี้ดีรูไหม เนี่ยตอนแมทองแกก็ก็กินอัน
นี้ คือทุกอยางมันคนละมวนกับที่หนูคิดเอาไวอะพี่ มันเลยทําใหหนูแฮปปกับการทอง” (แอปเปล) / “ก็คือมี
ความอุนใจ ที่แบบอยางนอยเราก็ไดบอก มีคนใหคําปรึกษาได มันก็ไมไดรูสึกวาโดดเดี่ยวขนาดนั้น อยางนอยก็
คือถาเรามีปญหาฉุกเฉินก็ยังจะมีคนที่รู” (ชมพู) / “ตอนแรกมันก็มีทอบาง หรือวาเราจะไปปหนาเอา เพราะ
ตอนนี้มันก็นาจะไมไหว แตวาเขาใหกําลังใจเรานะคะ แลวใหเราไปฝกงานตอ ถึงแบบวาไหวไมไหวเขาก็จะชวย
เราจนจบ” (มะปราง)
3.1.2 การได รั บ การสนั บ สนุ น ด า นข อ มู ล ข า วสาร หมายถึ ง การที่ ม ารดาวั ย รุ น ได รั บ
คําแนะนําเรื่องการดูแลตนเองจากบุคคลใกลชิด ไดแก มารดา ยาย และพี่สาว และไดรับคําแนะนําจากผูมี
ประสบการณคลายคลึงกัน ชวยใหมารดาวัยรุนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น
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3.1.2.1 ไดรับคําแนะนําจากคนรอบขางและผูที่มีประสบการณ คือการที่มารดา
วัยรุนครรภแรกไดรับคําแนะนําในการดูแลตนเองจากบุคคลใกลชิด มารดา ครอบครัว และผูที่มีประสบการณ
คลายคลึงกัน รวมถึงไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด เพื่อนรวมงาน ทําใหมารดาวัยรุนเกิดความมั่นใจ และมี
แนวทางในการปฏิบัติตาม ทําใหมารดาวัยรุนมีความพรอมในการดูแลตนเองและดูแลครรภ “เขาก็ บางทีเขาก็
แนะนําเรื่องการบํารุง การกิน แลวก็เรื่องการเตรียมคลอดชวงกอนคลอด หนูก็เก็บทุกคําแนะนํามาทําอยางที่
เขาบอกอะไรแบบนี้ก็พยายามทํา บํารุงนูนนี่นั่น พยายามเตรียมจัดของเองอะไรอยางนี้อะคะ ทําใหรูสึกงายขึ้น
รูสึกวามันก็ไมคอยยุงยากอะไรมาก” (สมโอ) และไดรับความรูจากระบบสุขภาพ การที่มารดาวัยรุนที่ตัดสินใจ
เขารับบริการฝากครรภในระบบสุขภาพ มีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารหรือขอมูลความรูเชิงวิชาการที่มารดา
วัยรุนไดรับจากการเขาสูระบบสุขภาพ การฝากครรภตามระบบ ความรูเกี่ยวกับการดูแลครรภ การดูแลตนเอง
และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ “ออ แลวมันมีชวงนึงกอนคลอด เขาจะใหอบรมคุณแมมือใหม หนูอบรมทุก
ครั้งเลย รพ. มีอบรมอะไรฟรี หนูไปนั่งอบรมตลอดเลย ตอใหกลับบานเย็นแคไหน หนูก็ไปนั่งอบรมอยูอยาง
งั้นอะ” (แอปเปล)
3.1.3 การไดรับการสนับสนุนดานเศรษฐกิจ นับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากมารดาวัยรุน ยังไมไดอยูในวัยของการประกอบอาชีพ และยังไมมีรายไดที่แนนอน อยูในภาวะพึ่งพิง
บุคคลอื่น เมื่อตั้งครรภ และกําลังจะมีบุตร ซึ่งมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น จากการดูแลตนเอง และดูแลบุตรที่จะ
คลอดออกมา มีผลอยางมากที่จะชวยใหมารดาวัยรุนสามารถทําหนาที่มารดาไดอยางสมบูรณ
3.1.3.1 ได รั บ การสนั บ สนุ น ด า นเศรษฐกิ จ ให เ ข า สู ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพ ผล
การศึกษาพบวา มารดาวัยรุนครรภแรกไดรับการสนับสนุนดานเศรษฐกิจจากบุคคลใกลชิด ทําใหมารดาวัยรุน
ครรภแรกมีโอกาสเขาถึงบริการทางการแพทยในขณะที่ตนเองตั้งครรภ ไดรับการเอาใจใสดูแล รวมทั้งไดรับ
ขอมูลความรูขาวสารที่เปนประโยชนในการดูแลตนเอง และดูแลบุตรในครรภ “ชวงแรกก็มีพี่สาวพี่สาวก็คอย
support เรื่องโรงพยาบาล เรื่องอุปกรณการใชของเด็กเกี่ยวกับของใชเด็กทุกอยางคะแตสวนคาพยาบาลเขาก็
ใหเราออกเองแตเขาก็ชวยอยูครึ่งนึงประมาณนี้คะ” (สมโอ)
3.1.3.2 ไดรับการสนับสนุนดานเศรษฐกิจจากครอบครัว มารดาวัยรุนครรภแรก
ไดรับการสนับสนุนดานเศรษฐกิจ สิ่งของ เงินทอง จากครอบครัวตนเองและครอบครัวสามี จากมารดา จาก
ยาย และบุคคลใกลชิด เนื่องจากรายจายเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะที่ตั้งครรภ และคาใชจายในการดูแลบุตร
หลังคลอด ซึ่งการไดรับการชวยเหลือดานเศรษฐกิจ มีสวนชวยลดความเครียด ความวิตกกังวลของมารดาวัยรุน
ทําใหมารดาวัยรุนสามารถปฏิบัติบทบาทไดอยางเต็มที่ “เดือนแรกหนูยังไปทํางานไมได ทุกอยางมันจะมีของ
รับขวัญหลาน นั่นแหละมีเยอะมากเลย คนนั้นรับขวัญมา บานนั้นรับขวัญมา แมมา ตามา ยายมา คือของมัน
เยอะมาก จากครอบครัวทั้ง 2 ฝง” (แอปเปล)
3.2 ปญหา/อุปสรรคตอการแสดงความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภแรกตอบุตร หมายถึง
ปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคขัดขวางตอการแสดงความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภแรกตอบุตร ซึ่ง
มารดาวัยรุนเผชิญปญหาที่กอใหเกิดอุปสรรคตั้งแตในขณะที่ตั้งครรภ จนถึงชวงหลังคลอด และการดูแลบุตร
3.2.1 ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ทําใหมารดาวัยรุนเกิดความรูสึกนอยใจ ขาดที่
พึ่งพิงทางใจ ไมมีบุคคลใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือทั้งตอมารดาวัยรุนและตอบุตรของมารดาวั ยรุน
นับเปนอุปสรรคตอการแสดงความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนตอบุตร เนื่องจากมารดาวัยรุนตองดูแลตนเอง
ดูแลครรภ และดูแลบุตรดวยตนเองเพียงลําพัง เกิดภาระทางจิตใจและรางกาย ไมมีผูชวยเหลือแบงเบา อาจ
เกิดความเครียด ความรูสึกในทางลบตอการแสดงบทบาทการเปนมารดา และการเลี้ยงดูบุตร “ก็การดูแล
ตัวเองนี่แหละคะ เพราะหลังจากที่หนูกลับมาจากบานอาแลว หนูก็กลับมาอยูบานตัวเอง พอทุกคนเริ่มใจเย็น
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ลง แตเราก็อยูเหมือนไมมีใคร ตองพึ่งพาตัวเอง ขับรถไปหาหมอเองตลอด ไมมีใครใสใจ ยังเปนวัยรุนดวยอะคะ
พอก็ไมสนใจ ก็นอยใจ ก็ตองขับรถมอเตอรไซคขับรถไปหาหมอเองตลอด จนคลอดแลวก็ตองไปเอง กลางคืน
ตองหาขาวกินเอง มันลําบากตรงที่ไมมีใครนี่แหละคะ” (เชอรี่) / “ที่บานคือไมโอเค ไมยินดี ไมอะไรเลยตอน
นั้น ที่บานเปนคนหาบานพักฯ ให แลวก็ใหมาเพื่อคลอดแลวก็ยกใหสถานสงเคราะหไปเลย” (ชมพู)
3.2.2 ตองหารายได ไมไดดูแลบุตรดวยตัวเอง คือการที่มารดาวัยรุนตองประกอบอาชีพเพื่อ
หารายได ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง มารดาวัยรุนครรภแรกผูใหขอมูลทั้งหมด มี
ความตองการที่จะเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง แตเนื่องจากบางรายมีปญหาเศรษฐกิจ มีความจําเปนตองประกอบ
อาชีพเพื่อหารายไดมาเปนคาใชจายในการดูแลบุตร จึงทําใหตนเองไมสามารถดูแลบุตรดวยตนเองไดตามความ
ตั้งใจ มีความจําเปนตองฝากใหผู อื่นเป นผูเลี้ยงดูบุตรแทนตนเอง “เพราะวาเราตองทํางาน เราก็แบบ ถา
ออกมาจากที่ทํางานมันก็เหมือนแบบวา มันก็จะไมพอใชไง เพราะวาลูกเราก็โตขึ้นทุกวัน” (กลวย) รวมทั้งการ
ขาดผูชวยเหลือดูแลบุตร มารดาวัยรุนที่ตองเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง และทํางานควบคูกันไปดวย มีผลใหเกิด
ความรูสึกเหนื่อยลา เนื่องจากไมมีผูชวยเหลือเลี้ยงดูบุตร สงผลตอสุขภาพอนามัยของมารดาวัยรุน และการ
จัดสรรเวลาในการดูแลบุตร เปนอุปสรรคตอการแสดงความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนตอบุตร อาจทําให
การดูแล และการตอบสนองความตองการของบุตร ไมสามารถทําไดเต็มที่ “ตอนนั้นเหนื่อยสุดๆ เลยคะมัน
เหนื่อยมากเราก็เคยเลี้ยงหลานมานะคะ แตเราก็เรียนแคไมเทาไหรแคนั้นเราก็รูสึกวาเหนื่อย พอเรามาเลี้ยงเอง
24 ชั่วโมง เรารูสึกวามันเหนื่อยมาก เหนื่อยจนมันแบบอธิบายไมถูกประมาณนี้นะคะ แลวยิ่งเราทํางานแลว
ตองกลับมาเลี้ยงลูกคือแบบยิ่งเหนื่อยมากเลย” (สมโอ)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิ จั ย พบว าความรั ก ใคร ผู ก พั น ระหว างมารดาวัย รุ น ครรภ แ รกต อ บุ ต ร ประกอบไปด ว ย 2
องคประกอบ ไดแก 1) ดานความรูสึกของมารดาวัยรุนครรภแรกตอบุตร 2) พฤติกรรมรักใครผูกพันของมารดา
วัยรุนครรภแรกตอบุตร ซึ่งผลการวิจัยพบวาในสวนของความรูสึกของมารดาวัยรุนครรภ เปนความรูสึกทั้งใน
ดานบวก ความรูสึกในดานบวก คือความรูสึกยินดีและภูมิใจที่มีบุตร ไมเสียใจที่ตั้งครรภ รูสึกเชื่อมั่นในตนเอง
วาสามารถผานพันปญหา รูสึกรักและผูกพันเมื่อไดเห็นหนาบุตร รูสึกมีความสุขที่ไดเลี้ยงดูลูกดวยตนเอง และ
เชื่อมันวาตนเองสามารถดูแลบุตรไดดีที่สุด ซึ่งความรูสึกรักในดานบวกที่มารดาวัยรุนมีตอบุตรของตนเอง
ถึงแมวาจะมีความรูสึกขัดแยง และสับสนเกี่ยวกับการตั้งครรภในภาวะที่ไมพรอมนี้ สอดคลองกับงานวิจัยใน
ตางประเทศ ที่พบวามารดาวัยรุนบางสวนมีความรูสึกภาคภูมิใจหลังจากคลอดบุตร และการสัมผัสทารกหลัง
คลอดนั้นเปนความรูสึกที่มีความพิเศษ (David, Dyk, & Ashipala, 2017) และมารดาวัยรุนมีความรูสึ กเปน
อิสระ มีความมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง มีความรูสึกเปนเจาของบุตรของตนเอง และมีความรูสึกในดานบวกตอ
การตั้งครรภ (Moridi & Aminshokravi, 2018) และถึงแมมารดาวัยรุนจะมีชวงเวลาที่ยากลําบากในการใช
ชีวิต มีความรูสึกในแงลบที่เกิดขึ้นจากภายในตนเอง บุคคลแวดลอมรวมทั้งสภาพแวดลอม แตความรูสึกเหลานี้
จะบรรเทาลง เมื่ อ มารดาวั ย รุ น ได เ ห็ น หน า บุ ต รของตนเอง (Chemutai, Nteziyaremye & Wandabwa,
2020) ในขณะเดียวกัน ก็พบวามารดาวัยรุนครรภแรกก็มีความรูสึกในดานลบตอการตั้งครรภ ไดแก ความรูสึก
กังวลตอชีวิตการศึกษา รูสึกเสียดายชีวิตวัยรุน รูสึกผิดตอครอบครัว รูสึกเครียดและกังวลที่ตองปดบังเรื่องการ
ตั้งครรภ รูสึกกวาวาตนเองจะเปนแมที่ไมดี สอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
บริบทของการตั้งครรภในวัยรุน พบวาการเปนมารดาวัยรุนทําใหตองเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจ มีความ
กั ง วลต อ ชี วิ ต การศึ ก ษา มี ค วามยากลํ า บากในการกลั บ ไปเรี ย นและต อ งเผชิ ญ กั บ การตี ต ราทางสั ง คม
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(Govender, Naidoo & Taylor, 2020) นอกจากนี้ยังพบวามารดาวัยรุนมีความกังวลตออนาคตของตนเอง
หลังจากตั้งครรภ เชน กังวลเกี่ยวกับอนาคตของบุตร กลัวการใหกําเนิดบุตร กลัวคนในครอบครัวและคนรอบ
ขางผิดหวัง เพราะเปนการตั้งครรภที่ไมพรอม มารดาวัยรุนจึงมีความรูสึกเครียด กังวลเรื่องที่จะเกิดกับตนเอง
และกังวลเกี่ยวกับชีวิตของตนเองที่ตองเปลี่ยนแปลงไป เชนตองหยุดเรียน (Galabo & Gempes, 2017) ซึ่ง
มารดาวัยรุนมีความรูสึกเสียดายชีวิตวัยรุน และชวงเวลาในโรงเรียนของตัวเอง รวมไปถึงเสียดายที่ตั้งครรภ
ในชวงวัยรุน ซึ่งความรูสึกเสียดายนี้จะมีมากขึ้น เมื่อมารดาวัยรุนไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่ไมเพีย งพอ
(Copeland, 2017)
ในสวนของพฤติกรรมรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภแรกตอบุตร ผลการวิจัยพบวา มารดาวัยรุน
ครรภแรกมีการแสดงพฤติกรรมดูแลและใหการตอบสนองตอบุตร ดวยการดูแลบุตรอยางใกลชิด การเลี้ยงดู
บุตรดวยนมตนเอง ดูแลกิจวัตรประจําวันของบุตรดวยตนเอง รวมถึงการสรางความรูสึกมั่นคงปลอดภัยใหแก
บุตร และการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการดูแลบุตร สอดคลองกับงานวิจัยของวารุณีและคณะ (Ketin et al,
2016) ที่ไดศึกษาการรับรูสุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุนครรภแรก ไดแก การรับรู
ความหมายของสุขภาพและพัฒนาการของทารก สิ่งที่เอื้อตอพัฒนาการของทารก และพฤติกรรมการดูแล
ทารก ซึ่งพบวาพฤติกรรมการดูแลบุตรคือการที่มารดาวัยรุนครรภแรกตระหนักวา การใหการดูแลบุตรตองเนน
ที่การตอบสนองทางดานรางกาย ประกอบไปดวย การอาบน้ํา การปอนนม และการดูแลเมื่อเจ็บปวย และการ
ดูแลบุตรอยางใกลชิดปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดกับบุตรได สอดคลองกับงานวิจัยของ Nuampa
และคณะ ที่ไดทําการศึกษาวามารดาวัยรุนบางสวนนั้นคิดวาพฤติกรรมการใหนมบุตรดวยตนเองนั้นจะชวย
เสริมสรางความผูกพันระหวางบุตรและตนเองได จะเห็นไดจากที่เด็กเลือกที่จะไปอยูกับยายมากกวาอยูกับ
ตนเอง เนื่ อ งจากมารดาวั ย รุ น หยุ ด ให น มบุ ต รด ว ยตนเองตั้ ง แต 1 เดื อ นแรก (Nuampa, Chanprapaph,
Tilokskulchai & Sudphet, 2020)
นอกจากนี้การศึกษาในครั้งนี้พบวาความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนครรภแรกตอบุตร ยังมีความ
เกี่ยวของกับปจจัยสนับสนุน ไดแก การไดรับการสนับสนุนทางสังคม การไดรับการสนับสนุนดานอารมณจิตใจ
ดานเศรษฐกิจ ดานขอมูลขาวสาร มีผลตออารมณจิตใจ และเปนแรงสนับสนุนใหมารดาวัยรุนสามารถแสดง
ความรั ก ใคร ผู ก พั น ต อ บุ ต รได อ ย า งเต็ ม ที่ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ในต า งประเทศที่ ไ ด
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสรางการเห็นคุณคาของตนเองในมารดาวัยรุน ซึ่งผลของการวิจัยระบุวามารดา
วัยรุนมีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจและเห็นคุณคาในตนเอง (Kim &
Manion, 2019) และยังพบวาการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและสามีมีสวนชวยในการสงเสริมการเลี้ยง
ดูในเชิงบวกและลดความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุนได (Lee, Edwards, & Hans, 2019) การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เปนแหลงสนับสนุนหลักของกลุมมารดาวัยรุนในดานเศรษฐกิจ การสื่อสาร
ในครอบครัวซึ่งเปนการสื่อสารในทางบวกจะมีสวนชวยในการสนับสนุนดานอารมณจิตใจใหแกมารดาวัยรุน
(Campbell & Hart, 2019) ในขณะที่ปญหาและอุปสรรคตอการแสดงความรักใครผูกพันของมารดาวัยรุนตอ
บุตร ไดแก มารดาวัยรุนที่ยังรูสึกวาตนเองยังไมพรอมที่จะเปนแม เนื่องจากขาดประสบการณ เด็กเกินไปและ
ปดบังไมกลาเปดเผยเรื่องที่ตนเองตั้งครรภ ไมกลาเขาสูระบบบริการสุขภาพ (Moridi & Aminshokravi, 2018)
และการถูกครอบครัวปฏิเสธเมื่อทราบวาตั้งครรภจนทําใหมารดาวัยรุนเกิดความกังวลตอปฏิกิริยาและการ
แสดงออกที่ไมใหการสนับสนุนของครอบครัวและคนรอบขาง (Chemutai et al., 2020)
จากการอภิปรายผลขางตน สะทอนใหเห็นวาการตั้งครรภในวัยรุน แมเปนการตั้งครรภในภาวะที่ยัง
ขาดความพรอมในดานตางๆ ทําใหมารดาวัยรุนเกิดความรูสึกทั้งในทางลบและทางบวกตอการตั้งครรภ และตอ
บุ ต ร แต ท้ังนี้ พบว า การแสดงพฤติ กรรมรั ก ใครผูก พัน ระหวางมารดาวัย รุน และบุตรยั งเปน ไปในทิ ศ ทางที่
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เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องมาจากการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกลชิด จากครอบครัว ทําใหมารดา
วัยรุนมีกําลังใจ และมีความรูที่จะแสดงพฤติกรรมรักใครผูกพันตอบุตรไดอยางเหมาะสม และผลการศึกษายัง
พบวา มารดาวัยรุนที่ไมไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดานตางๆ นับเปนปญหาและอุปสรรคของการแสดง
ความรักใครผูกพัน ที่มารดาวัยรุน มีต อบุตร อาทิ ปญหาเศรษฐกิจ ทําใหมารดาวัยรุนจําเปนตองเลื อ กการ
ประกอบอาชีพเพื่อหารายไดในการเลี้ยงดูตนเองและเลี้ยงดูบุตร ทําใหมารดาวัยรุนไมมีโอกาสในการดูแลบุตร
และขาดโอกาสในการแสดงพฤติกรรมรักใครผูกพันตอบุตรเทาที่ควร
ขอเสนอแนะ
การผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. จากการศึกษาพบวามารดาวัยรุนครรภแรกมีความรักใครผูกพันตอบุตร แตยังพบวามีความรูสึกใน
ดานลบ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต และความรูสึกผิดตอครอบครัว ดังนั้นการใหความชวยเหลือแกมารดา
วัยรุนครรภแรก ควรกระทําตั้งแตเริ่มแรก ดวยการใหคําปรึกษา การใหการสนับสนุนดานอารมณจิตใจและ
ขอมูลขาวสาร เพื่อใหมารดาวัยรุนครรภแรกเกิดความรูสึกมั่นคงในตนเอง และเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของตนเองในการแสดงบทบาทการเปนมารดา
2. ผลการศึกษาพบวา มารดาวัยรุนมีความรูสึกในเชิงบวกตอการตั้งครรภ ความรูสึกยินดี ความรูสึกรัก
และผูกพันเมื่อไดเห็นหนาบุตรของตน ดังนั้นการสนับสนุนและพัฒนาความรักใครผูกพันใหแกมารดาวัยรุนจึง
เปนสิ่งที่มีความจําเปน เนื่องจากความรูสึกพื้นฐานที่เปนความรูสึกเชิงบวกของมารดาวัยรุนตอบุตร การไดรับ
การสนับสนุนสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่เปนการสรางความรักใครผูกพัน การใหความรูเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการพัฒนาความรักใครผูกพัน จึงมีความจําเปน และสามารถเปนปจจัยปองกันการเลี้ยงดูบุตร
ที่ไมเหมาะสม การปลอยปละละเลย และการทอดทิ้งบุตรของมารดาวัยรุนได
การวิจัยในอนาคต
การศึกษาในครั้งนี้ทําการเก็บขอมูลจากมารดาวัยรุนที่ตัดสินใจตั้งครรภตอ และมีประสบการณการ
ดูแลบุตรดวยตนเอง จึงสามารถบอกเลาประสบการณการใหการดูแลบุตรของตนได ในอนาคตควรมีการศึกษา
ในกลุมตัวอยางที่เปนมารดาวัยรุนที่เคยตัดสินใจยุติการตั้งครรภ แตไมไดทํา/ไมสามารถทําได และยังคงตอง
ดูแลบุตรตอดวยตนเอง เพื่อศึกษามุมมองความรักใครผูกพันในกลุมมารดาวัยรุนที่ปฏิเสธการตั้งครรภตอ ซึ่ง
การศึกษาในกลุมที่มีความเปราะบาง อาจนํามาซึ่งองคความรูในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใหความชวยเหลือแก
กลุมเปาหมายตอไปได
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