ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

“แมวัยใส” คลื่นโถมซัดคุณภาพสังคมไทย
แมผูหญิงไทยวัยเจริญพันธุตัดสินใจมีลูกลดลงอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกันแนวโนม “แมวัยใส” ซึ่ง
อยูในชวงอายุที่ยังขาดวุฒิภาวะที่จะเปนแมกําลังขยายจํานวนในสังคมไทย อีกทั้งยังมีเด็กหญิงที่ไมเคยลิ้มรสการเปน
วัยรุน แตก็ตองกาวสูภาวะ “แม” เสียแลว รวมอยูดวย!!!
ปรากฏการณ “แมวัยใส” ขยายตัวเปนประเด็นโจษขานกันในโลกตะวันตกเมื่อสิบกวาปกอน และ
ขอมูลลาสุดชี้วา วันนี้ประเทศไทยกาวเดินตามแลว!
หากเป น ครอบครั ว ไทยยุ ค “แม พ ลอย” สาวน อ ยวั ย กระเตาะแค 15-16 ก็ รั บ บทแม ไ ด อ ย า งไม มี เ หตุ ใ ห
ตะขิดตะขวงใจ เพราะการออกเรือนตั้งแตเริ่มเปนสาวถือเปนขั้นตอนปกติของชีวิตในยุคนั้น อีกทั้งโครงสรางครอบครัวที่อยู
รวมกันเปนครอบครัวใหญ มีผูอาวุโสเปนที่ปรึกษาและแวดลอมดวยญาติมิตรคับคั่ง โอบเอื้อใหการรับบทแมเปนไปไดตาม
ครรลอง
แต สํ า หรั บ ครอบครั ว ยุ ค ใหม ที่ มี ลั ก ษณะเป น ครอบครั ว เดี่ ย ว อี ก ทั้ ง โลกของสาวน อ ยต า งยั ง อยู ใ นโลกของ
การศึกษาเลาเรียน การรับบทแมตั้งแตวัยใสมักกลายเปนปมปญหาที่กอผลสะเทือนทั้งตอชีวิตตนเอง ลูก คนรอบขาง และ
สังคมโดยรวม เพราะขาด “ตัวชวย”และความพรอมใหดําเนินบทบาทแมไดอยางมีคุณภาพ
แมมีรายงานสม่ําเสมอวาผูหญิงไทยวัยเจริญพันธุตัดสินใจมีลูกลดลงอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกัน รายงาน
สถานการณตอไปนี้ไดชี้ใหเห็นถึงประเด็นอีกดานหนึ่งที่นาจับตาอยางยิ่ง นั่นคือ แนวโนม “แมวัยใส” ซึ่งอยูในชวงอายุที่ยัง
ขาดวุฒิภาวะที่จะเปนแมกําลังขยายจํานวนในสังคมไทย
อีกทั้งยังชี้บอกวา สังคมของเราในวันนี้มีเด็กหญิงที่ยังไมเคยลิ้มรสการเปนวัยรุน แตก็ตองกาวสูภาวะ
“แม” เสียแลว รวมอยูดวย!!!
ถึงยุค “ขาขึ้น” ของ “แมวัยใส”
ขอมูลแนวโนมสถานการณการมีบุตรของเด็กหญิงในประเทศไทย ที่จัดทําโดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยทําการศึกษาการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควรของเด็กหญิงในประเทศไทย ของเด็กหญิงอายุ 9-16 ป ที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศในระหวางป 2545-2550 พบวา
• จังหวัดที่มีสถานการณการตั้งครรภกอนวัยอันควรสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ ระยอง
นครนายก และตราด (รูปที่ 1)

1

• เด็กหญิงอายุ 6-19 ปที่คลอดบุตรมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งประเทศ รอยละ 0.6760 สูงสุด โดยจังหวัดพัทลุงมีอัตรา
เพิ่มสูงกวา 2 เทา รองลงมาคืออยุธยามีอัตราเพิ่มสูงกวา 1.6 เทา และอีก 3 จังหวัดที่มีอัตราเพิ่มระหวาง1.4-1.5
ไดแก นครนายก แพร และพังงาตามลําดับ (รูปที่ 2)
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ขอมูลเพิ่มเติมจากกองอนามัยเจริญพันธุ กรมอนามัย แสดงใหเห็นวาแมอัตราการตั้งครรภของมารดาที่มีอายุ
นอยกวา 20 ป ตั้งแตป 2542-2549 มีตัวเลขขึ้นๆ ลงๆ อยูบาน แตหากมองในภาพรวมพบวามีแนวโนมไปในลักษณะ “ขา
ขึ้น” (รูปที่ 3)
ครองสัดสวนถึง หนึ่งในหา ของแมที่มาคลอดปนี้
เฉพาะในป 2552 นี้ ขอมูลจาก ระบบรายงานเฉพาะกิจ โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว พบวา อัตรา
แมที่มีอายุนอยกวา 20 ปที่คลอดบุตรซึ่งมีแนวโนมลดลงในชวงปลายป 2551 กลับสูงขึ้นอีกตั้งแตตน ป 2552 จนถึง
ปจจุบัน (เดือนสิงหาคม) อีกทั้งยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูงมากกวาปที่ผานมาดวย (รูปที่ 4)
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ขอเท็จจริงเหลานี้นําไปสูคําถามมากมายวาเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเรา ขณะเดียวกันก็ผลักดันใหเราตองไปให
ไกลกวาการจบดวยคําถาม
เพราะสถานการณนี้เรียกรองใหเราตองคิดและทําอะไรกันอีกมากมายทีเดียว
ที่มา

การตั้งครรภ.....ในวันและวัยที่ไมพรอม โดย ชัญญาภรณ น้ําคาง ใน สถานการณขาวสุขภาพ

สืบคนไดจาก http://www.hiso.or.th
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รับบท “แม” เมื่อยังไมพรอม
“หลุมดํา” ชีวิตที่หลีกเลี่ยงได
สถานะ “แม” นั้นเลิกกลางคันไมได และจะนําความสุข ความภูมิใจ ตอเมื่อเปนในวัยที่พรอม ตอไปนี้คือ 10
ขอแนะนําเพื่อใหแนใจวาจะไมกาวสูการเปนแมแบบไมพรอม
1. วัยรุนชายหญิงควรวางตัวตอกันอยางสุภาพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน และเรียนรูถึงความคิดตางกันของหญิงชาย
ในเรื่องเพศ ความตระหนักถึงความแตกตางระหวางชายหญิง จะเปนการปองกันการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิด
• ผูชายมีเพศสัมพันธไดโดยไมมีความรัก เพศสัมพันธวาเปนการหาความสุขรวมกันและไมตองผูกพัน
• ผูหญิงมีเพศสัมพันธเพราะความรัก ถามีเพศสัมพันธกับชายใดจะตองการมีความผูกพันกับชายคนนั้น
2. วัยรุนชายควรคิดเสมอวาวัยรุนหญิงเปนเพศเดียวกับแม พี่นอง ควรชวยเหลือและใหเกียรติ
3. หลีกเลี่ยงการถูกเนื้อตองตัวกัน เพราะอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมคาดคิดได
4. หลีกเลี่ยงการไปพักคางคืนรวมกันเปนหมูคณะ หรือตามลําพัง
5. หลีกเลี่ยงการอยูดวยกันตามลําพังในที่ลับตาคน
6. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เปลี่ยว โรงแรมและสถานเริงรมยทุกรูปแบบ
7. หลีกเลี่ยงการนัดหมายกับเพศตรงขามในยามวิกาล โดยเฉพาะวัยรุนหญิง
8. ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด หรือสารเสพติดใดๆ เพราะอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธโดยไมตั้งใจได
9. วัยรุนหญิงควรแตงกายเรียบรอย และมิดชิด ไมควรแตงกายในลักษณะที่ยั่วยุ ใหผูพบเห็นเกิดอารมณทางเพศ
10. หลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ชวนออกไปเที่ยวขางนอกโดยเฉพาะกับคนแปลกหนา
เรียบเรียงโดย :
แหลงที่มา

:

ชัญญาภรณ น้ําคาง สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
- www.m-society.go.th. แนวโนมสถานการณการมีบุตรของเด็กหญิงในประเทศไทย. ศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479
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