
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กรณีศึกษา 

การจดัการของสถานศึกษาต่อกรณีนักเรียนตั 7งครรภ ์
 
 

โครงการขบัเคลื-อน พรบ.การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั ;งครรภใ์นวยัรุ่นใน
สถานศึกษา และปลกูฝังค่านิยมการใช้ถงุยางอนามยัในวยัรุ่นตอนต้น 

 
 
 
 

จดัทาํโดย 
มลูนิธิแพธทเูฮลท(์P2H) 

สนับสนุนโดยสาํนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คาํชี'แจง 
 

 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้จดัทําเอกสาร “การจดัการของสถานศึกษากรณีนักเรียนตั 'งครรภ์” ขึ=น 
ภายใต ้โครงการขบัเคลื -อน พ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั ;งครรภใ์นวยัรุน่ในสถานศกึษาและปลกูฝัง
คา่นิยมการใชถุ้งยางอนามยัในวยัรุน่ตอนตน้ โดยการสนบัสนุนจาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ(สสส.) เพืJอใช้ประกอบการดําเนินงานในโครงการฯ ตาม พ.ร.บ.การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ
ตั =งครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ.UVVW โดยเฉพาะการออกแบบการทํางานในการผลกัดนัให้นักเรยีนทีJตั =งครรภ์ใน
สถานศกึษาไดเ้รยีนต่อในสถานศกึษาเดมิจนจบตามความตอ้งการ อยา่งมคีณุภาพชวีติทีJด ี
  
 ทั =งนี= กระบวนการขั =นตอนของการได้มาซึJงกรณีศกึษาฯ ทางมูลนิธฯิ ได้ประสานภาคเีครอืข่ายทีJ
เกีJยวขอ้งเพืJอคน้หากรณีศกึษา และไดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของกรณีศกึษาและผูท้ีJเกีJยวขอ้งทั =งหมดในการ
ใหส้มัภาษณ์ ซึJงทางมลูนิธฯิ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการรกัษาความลบัของผูถู้กสมัภาษณ์ทุกคน โดยไดใ้ชน้าม
สมมตแิทนชืJอผูถ้กูสมัภาษณ์ รวมทั =งไมไ่ดเ้ปิดเผยหน่วยงานและสถานทีJทีJถกูอา้งองิถงึ 
  
 ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ทุกๆท่านทีJได้ให้ความไว้วางใจทีJจะถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงเพืJอเป็นตน้ทุนในการสรา้งการเรยีนรูใ้นเรืJองทีJเกดิขึ=น และขอขอบคุณเจา้หน้าทีJทีJเกีJยวขอ้ง
ทุกๆทา่นทีJไดส้ละเวลา อดทน มุง่มั Jนในการเผชญิสถานการณ์ทีJทา้ทายในการลงพื=นทีJสมัภาษณ์  
 

หวงัว่าเอกสารกรณีศกึษานี= จะเป็นประโยชน์และสรา้งแรงบนัดาลใจแก่คนทํางานทุกๆคนจากทุกๆ
หน่วยงาน ทีJเกีJยวขอ้งกบัการพฒันาการทาํงานทั =งในเชงิ นโยบาย ระบบดแูลช่วยเหลอื และสวสัดกิารต่างๆ 
เพืJอดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนทีJกําลงัเผชญิสถานการณ์การตั =งครรภใ์นสถานศกึษาทุกคน ใหไ้ดร้บัการคุม้ครอง
ในทุกดา้น 
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สรปุภาพรวมการจดัการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภข์องสถานศึกษา :  
สมัภาษณ์ ๑๐ กรณีศึกษาและผูแ้วดล้อม 

 
สถานการณ์ภาพรวมของนักเรียนที@ตั 'งครรภแ์ละบริบทครอบครวั 
 นกัเรยีนทั =ง ๑๐ คนทีJไดพ้ดูคุย ม ี๒ คนทีJตั =งครรภเ์มืJอศกึษาอยู่ระดบั ม.ตน้ อกี ๘ คนกําลงัศกึษาใน
ระดบั ม.ปลาย และรอ้ยละ ๘๐ มฐีานะปานกลางถงึยากจน ครอบครวัมอีาชพีรบัจา้ง ทั =งหมดมผีลการเรยีนอยู่
ในระดบัด ี-ดมีาก บางคนสอบไดท้ีJ ๑ ของสายชั =น และทั =งหมดไดเ้กรดเฉลีJยเกนิ ๓.๐๐ ทําใหเ้ป็นความหวงั
ของครอบครวัทีJจะสง่ใหเ้รยีนจบสงูๆ และมอีาชพีทีJมั Jนคงในอนาคต 
 การตั =งครรภข์องนกัเรยีน ๙ ใน ๑๐ คน เกดิจากเพศสมัพนัธก์บัแฟน (ม ี๑ คนทีJถูกละเมดิจากคนใน
ครอบครวั) ๒ ราย เป็นเพศสมัพนัธค์รั =งแรกและตั =งครรภ ์แต่สว่นใหญ่เป็นเพศสมัพนัธท์ีJเกดิขึ=นในวถิปีกต ิมี
การป้องกนัดว้ยการกนิยาคุมรายเดอืนบา้ง ยาคุมฉุกเฉินบา้ง และถุงยางอนามยับา้ง  ไม่มรีายใดคุมกําเนิด
ดว้ยวธิคีมุกาํเนิดกึJงถาวร (ใสห่ว่ง ยาฝังคมุกาํเนิด)  
 เมืJอเกดิการตั =งครรภข์ึ=น ทั =งหมดอยากเรยีนต่อ โดยใหเ้หตุผลวา่ การเรยีนคอือนาคตการงานทีJมั Jนคง 
หากเรยีนไมจ่บจะไมส่ามารถเลี=ยงดลูกูทีJจะเกดิมาใหม้คีณุภาพชวีติทีJดไีด ้หลงัคลอด ทั =งหมดมคีรอบครวัชว่ย
ดแูลเดก็ทีJเกดิมา โดยม ี“แม”่ของตวัเองเป็นกาํลงัสาํคญัในการเลี=ยงดเูดก็อ่อน 
 
รปูแบบการจดัการนักเรียนที@ตั 'งครรภข์องโรงเรียน พบรปูแบบการจดัการ ๒ แบบคอื  

๑. ให้ออกจากสถานศึกษา 

     ๑.๑ ใหอ้อกสาํเรจ็  คอื โรงเรยีนใหอ้อกจากการเรยีนต่อในสถานศกึษาเดมิ และนกัเรยีนตอ้งยา้ย
ไปเรยีนทีJอืJน  
     ๑.๒ ใหอ้อกแต่ไม่สําเรจ็ คอื โรงเรยีนใหอ้อกจากการเรยีนต่อในสถานศกึษาเดมิ แต่ครอบครวั

ของนักเรยีนพยายามเจรจาและหาทางรอ้งเรยีนหน่วยงานอืJนเพืJอใหน้ักเรยีนทีJตั =งครรภ์ไดเ้รยีนต่อ และได้
เรยีนต่อตามความตั =งใจ 

 
๒. ให้เรียนต่อในสถานศึกษาเดิม 

     ๒.๑ ให้เรยีนต่อในสถานศึกษาเดิม แต่ไม่มรีะบบดูแลช่วยเหลือใดๆ  นักเรยีนจะต้องติดต่อ
ประสานครผููส้อนเพืJอตดิตามภาระงานของตวัเอง หากเรยีนไมท่นักต็อ้งถามเพืJอน ไมม่กีารสอนเพิJมเตมิใดๆ 
จากคร ู

 ๒.๒ ใหเ้รยีนต่อในสถานศกึษาเดมิ มรีะบบช่วยเหลอืเรืJองการเรยีน แต่ไม่ครอบคลุมมติกิารดูแล
เรืJองสุขภาพและสงัคม คอื มกีารจดัระบบการเรยีนใหเ้ฉพาะ เช่น มกีารตั =งกลุ่มไลน์ระหว่างนักเรยีนกบัครทูีJ
สอนแต่ละรายวชิาและครูประจําชั =นเพืJอรบัส่งงาน และสอนออนไลน์ในบางรายวชิา หรอืครูประจําชั =นเป็น
ตวักลางรบัผดิชอบรวบรวมงานแต่ละรายวชิาส่งให้นักเรยีนและส่งงานทีJนักเรยีนทําแล้วคนืให้ครูแต่ละ
รายวชิา 



 
 

    ๒.๓ ใหเ้รยีนต่อในสถานศกึษาเดมิ มรีะบบช่วยเหลอืทั =งในเรืJองการเรยีนและมติอิืJนๆ  คอื มกีาร
จดัระบบจดัการเรยีนการสอนใหเ้ฉพาะกบัเดก็ทีJตั =งครรภ ์มกีารประสานกบัหน่วยบรกิารสาธารณสุขเพืJอดแูล
สขุภาพครรภ ์หรอื ประสานสหวชิาชพีเพืJอชว่ยเหลอืกรณถีกูลว่งละเมดิ 

 
รปูแบบกระบวนการช่วยเหลือของโรงเรียนเมื@อทราบว่านักเรียนตั 'งครรภ ์

๑. ผูบ้รหิารเรยีกประชมุครเูพืJอโหวตวา่จะใหน้กัเรยีนทีJตั =งครรภไ์ดเ้รยีนต่อหรอืไม ่

๒. ผูบ้รหิารเรยีกประชุมเฉพาะครทูีJเกีJยวขอ้ง ไดแ้ก่ หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีน 

ครูประจําชั =น (ครูทีJปรกึษา) และครูประจํารายวชิา เพืJอหาทางจดัรูปแบบการเรยีนการสอนใหก้บันักเรยีนทีJ

ตั =งครรภ ์

๓. ครปูระจาํชั =นดาํเนินการช่วยเหลอืแบบเงยีบๆ โดยแจง้เป็นการสว่นตวัต่อครปูระจาํรายวชิาต่างๆ 

เพืJอหาทางชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

 
ข้อเสนอจากโรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้องต่อการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภถึ์งระดบันโยบาย 

๑. กระทรวงศึกษาธิการควรมีแนวปฏิบัติทีJชดัเจนเรืJองรูปแบบบการเรียนการสอนและการวดั

ประเมนิผลการเรยีนกบันกัเรยีนทีJตั =งครรภ ์เพืJอใหแ้ต่ละโรงเรยีนไดนํ้าไปปฏบิตัใิหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั โดย

ยดึการตดัสนิใจของผูเ้รยีนเป็นหลกัวา่ รปูแบบการเรยีนการสอนแบบใดทีJสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติชว่งทีJตั =งครรภ์

และหลงัคลอด 

๒. กระทรวงศกึษาธกิารควรมรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนรายบุคคลโดยเฉพาะเรืJองเพศ เพืJอเป็น

การป้องกนั คดักรอง และชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีJทอ้งไดท้นัสถานการณ์ 

๓. กระทรวงศกึษาธกิารควรมกีารทาํงานเชงิทศันคตเิรืJองเพศ เรืJองเยาวชน และการตั =งครรภใ์นวยัรุน่

กบับุคลากรในโรงเรยีนเพืJอเป็นการสรา้งสิJงแวดลอ้มทีJดใีหก้บัเดก็ทอ้งทีJมาเรยีน 

๔. กระทรวงศกึษาธกิารจะต้องปรบัปรุง แก้ไข หรอืชี=แจง รายละเอยีด เกณฑ์ คํานิยาม เกีJยวกบั

ระเบยีบทีJส่งผลต่อการใหเ้ดก็ทอ้งไดเ้รยีนต่อและจดัการเรยีนการสอนใหน้ักเรยีนทีJตั =งครรภ์ ไดแ้ก่ ระเบยีบ

เรืJอง “โสด” และ “เวลาเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๘๐”  

๕. กระทรวงศกึษาธกิารควรร่วมมอืกบัหน่วยงานอืJนๆ ในการช่วยเหลอืนักเรยีนทีJทอ้งในมติสิุขภาพ 

เศรษฐกิจ และสงัคมเนืJองจากนักเรียนทีJตั =งครรภ์ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมืJอคลอดแล้วประสบปัญหา

คา่ใชจ้า่ยในการเลี=ยงด ูรวมถงึขาดคนเลี=ยงเดก็อ่อน  
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กรณีศึกษาที@b “แอน” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา  
“แอน” อายุ yz ปี นร.ชั =น ม.U รร.สงักดัเทศบาลเมอืงแหง่หนึJง พอ่แมม่อีาชพีรบัจา้ง มน้ีองชายหนึJง

คนเรยีนอยู่ ป.z รร.เดยีวกนั ขณะเรยีนเทอม y แอนตั =งครรภก์บัเพืJอนชายอายุ yV ปี ทีJอยู่ระดบัชั =นเดยีวกนั 
พ่อแม่ของแอนแจ้งความเอาผดิกบัฝ่ายชาย ขณะนั =นแอนอายุครรภ์ได้ราว V เดือน แอนและครอบครวั
ตดัสนิใจตั =งครรภ์ต่อ จงึไปบอกกบัครูประจําชั =น เมืJอครูประจําชั =นทราบเรืJองจงึแจ้ง ผอ. และผอ.เรยีกให้
ผู้ปกครองมาทําเรืJองลาออกเนืJองจาก รร.ไม่อนุญาตให้เด็กท้องเรยีนเพราะผดิระเบียบเรืJอง “โสด” และ
ประเมนิวา่เวลาเรยีนจะไมค่รบ {| เปอรเ์ซน็ต ์ประกอบกบัเป็นคดคีวาม มตีาํรวจมาทาํการสอบสวน ทาง รร.
รูส้กึอบัอายและเกรงจะถูกเขา้ใจว่า รร.ไมด่แูลทาํใหเ้ดก็มเีพศสมัพนัธก์นัใน รร.  แมข่องแอนยนืยนัวา่ อยาก
ใหแ้อนเรยีนต่อทีJ รร.เดมิ เพราะแอนเป็นเดก็เรยีนด ีมอีนาคต ตวัแอนเองกไ็ม่อยากไปเรยีน กศน.เนืJองจาก
เหน็ตวัอยา่งจากเพืJอนขา้งบา้นวา่จบชา้กวา่เรยีนในระบบปกต ิและวชิาการไมเ่ขม้แขง็ รูส้กึมคีวามสขุกบัทีJนีJ 
ไม่อยากไปเริJมตน้ใหม่ อย่างไรกต็าม รร.ยนืยนัใหอ้อก ครอบครวัจงึโทรปรกึษาและขอความช่วยเหลอืจาก
สายดว่น ybbc นําไปสูก่ารเกดิวงประชุมกบัทุกฝ่ายทีJเกีJยวขอ้งเพืJอหาแนวทางชว่ยเหลอื โดยยดึหลกัวา่ ตอ้ง
เป็นไปตามความตอ้งการของเดก็ ตาม มาตรา V พรบ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่  

การประชุมดงักล่าว มรีองนายกฯ เทศมนตรทีีJรบัผดิชอบฝ่ายการศกึษา เป็นประธานการประชุม มทีมีบรหิาร
ของ รร. นักสงัคมสงเคราะหข์อง รพ.ทีJเดก็ไปฝากครรภ์ ตวัแทนจากสายด่วน ybbc และครอบครวัของเดก็
เขา้หารอื มคีวามเหน็ขดัแยง้กนัพอสมควร เช่น ความยุ่งยากในการจดัระบบใหเ้ดก็เรยีน จะนับเปอรเ์ซน็ต์
การเขา้เรยีนอย่างไร การตั =งครรภ์ถือเป็นการขดักบัระเบยีบส่วนกลางเรืJองพฤติกรรมชู้สาวซึJงต้องมกีาร
ลงโทษ อย่างไรกต็าม ทีJประชุมเหน็ร่วมกนัว่าตอ้งยดึกฎหมายเป็นหลกัว่าตอ้งไดเ้รยีนตามเจตนารมณ์ของ
เดก็ แต่ รร.จะตอ้งหารอืเรืJองการจดัระบบการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัชวีติเดก็ หลงัจากการประชุมครั =ง
นั =น ในช่วงเวลาทีJเหลือของเทอม y รร. ยินยอมให้แอนเรียนอยู่ทีJบ้านโดยไปรบังานมาทําทุกวนัศุกร์ 
จนกระทั Jงคลอด และไดก้ลบัไปเรยีนตามปกตใินเทอม U  ปัจจุบนั แอนเรยีนจบ ม.c แลว้ และไดโ้ควตาไป
เรยีนทีJวทิยาลยัการอาชพีในตวัจงัหวดั 

 

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์
1. เกดิความไม่สบายใจของผูบ้รหิารและครูว่า พ.ร.บ.การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั =งครรภ์ใน

วยัรุ่นทีJระบุใหว้ยัรุ่นมอีํานาจตดัสนิใจเรืJองการตั =งครรภข์องตวัเองยอ้นแยง้ กบักฎกระทรวงศกึษาธกิารทีJระบุ
วา่ นกัเรยีนตอ้งไมแ่สดงพฤตกิรรมทางชูส้าวซึJงไมเ่หมาะสมในทีJสาธารณะ    

2. ครูไม่เขา้ใจเรืJอง “การละเมดิสทิธแิละการคุม้ครองสทิธ”ิ โดยมองว่าพ่อแม่ควรจะยอมรบัผดิและ
รบัผดิชอบในการกระทาํผดิของลกู  แต่กลบัมา “เรยีกรอ้งสทิธ”ิ ใหล้กูเรยีน ควรพาลกูไปเรยีนทีJอืJน เชน่ กศน.
มากกวา่เรยีนในระบบบ 

3. ครูมทีศันะต่อเด็กแต่ละคนต่างกนัและพร้อมให้โอกาสเด็กแต่ละคนไม่เท่ากนั โดยมกัเลอืกให้
โอกาสเดก็ทีJ  “ตน้ทุนด”ี  คอื เรยีนเก่ง ทาํกจิกรรมสรา้งชืJอเสยีงใหก้บั รร.  
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4. มกีารตคีวามเรืJอง “เวลาเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  {|”  วา่ตอ้งมาเขา้เรยีน โดยรองฯ วชิาการ ระบุ
ว่า ตามระเบยีบเดก็ทีJจะผา่น/เรยีนจบไดน้ั =น จะตอ้งมเีวลาเรยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ {| ของเวลาเรยีนทั =งหมด 
ซึJงทีJผา่นมาในระบบปกตใิชว้ธิกีารนบัแบบเชค็ชืJอวา่ไดเ้ขา้เรยีนหรอืไม ่  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 
 
1. รร.ตอ้ง “ใหโ้อกาสเดก็” เดก็พลาดไปแลว้กค็วรชว่ย ไมใ่ชผ่ลกัไสไปเรยีนทีJอืJน 
2. ควรกาํหนดแนวทางทีJชดัเจนเรืJองการนบัเวลาเรยีน เพืJอทีJ รร.จะไดนํ้ามาปฏบิตัโิดยไมต่อ้งตคีวาม

วา่ งานชิ=นนี=นบัเป็นเวลาเรยีนกีJคาบ  
3. กระทรวงศกึษาธกิารอาจจะตอ้งให ้รร.ไดส้าํรวจความพรอ้มของตวัเองวา่ หากจะตอ้งจดัการเรยีน

การสอนให้เดก็ทีJท้องจะต้องเตรยีมตวัอย่างไรทั =งในเชงิระบบ เชงิกายภาพ/สิJงแวดล้อม และทศันคตขิอง
บุคลากรในโรงเรยีน เมืJอสาํรวจแลว้พบวา่ ขาดความพรอ้มขอ้ใด กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งลงมาหนุนเสรมิ 

4. การรกัษาความเป็นสว่นตวัของนกัเรยีนและตอ้งขออนุญาตหากจะนําเรืJองราวไปเปิดเผย 
5. ยดึความต้องการของเดก็เป็นหลกัเรืJองระบบการจดัการเรยีนการสอน “อย่าใชว้ธิปีระชุมครูเพืJอ

โหวตว่าจะใหเ้ดก็เรยีนต่อหรอืใหอ้อก”  แต่ครูควรฟังนักเรยีนทีJประสบปัญหาว่าอยากเรยีนแบบไหน และ
จดัการชวีติไดอ้ยา่งไรบา้ง 

6. จดัระบบใหร้บังานกบัครคูนเดยีว เพราะการตามงานจากครทุูกวชิาคอ่นขา้งลาํบาก ควรมศีนูยร์วม
ตรงกลางใหไ้ปรบัและส่งงาน แล้วใหค้รูคนใดคนหนึJงช่วยกระจายงานของเดก็ใหค้รูประจําวชิา และควรมี
ชั Jวโมงใหไ้ดซ้กัถามเนื=อหาทีJไมเ่ขา้ใจ (ไมจ่ดักดัรปูแบบ เชน่ มาพบ หรอื ออนไลน์) 

7. โรงเรยีนควรปรบัทศันคตคิรใูหเ้ขา้ใจและมทีา่ททีีJเป็นมติรต่อนกัเรยีนทีJทอ้งในขณะเรยีน  
8. ควรมสีถานทีJใหเ้ดก็ไดปั้ �มนมเกบ็ไวร้ะหว่างวนั เพราะหลงัคลอด นมจะคดั มนํี=านมไหลออกถ้า

ไมไ่ดปั้ �มออกกจ็ะเปียกเสื=อ เพืJอนกจ็ะเหน็ แต่ทีJมากกวา่นั =นคอื เสยีดายนํ=านม ถา้ รร.มทีีJใหปั้ �มนมและมตีูเ้ยน็
เกบ็นมไวใ้หก้จ็ะดมีาก  

9. ควรมกีารทาํงานกบัครอบครวัของเดก็ หรอืเผยแพรใ่หร้บัทราบขอ้มลูวา่ “ทอ้งกเ็รยีนต่อได”้  
 
 
 

หมายเหตุ:   ผอ.เล่าเพิ 1มเติมว่า กรณีแอน ถือว่าเป็นการตั >งครรภแ์บบ “ปกติ” กย็งัพอทาํใจได้ แต่
กรณีหลังจากเคสนี> พบว่ามีเคสหนึ1งเป็นการตั >งครรภ์กับพ่อแท้ๆ และแม่ก็ร ับรู้  ยอมให้ลูกมี
ความสัมพันธ์กับพ่อ แบบนี> โรงเรียนไม่สามารถรับได้ หากเด็กคนนี> กลับเข้ามาเรียนจะ
กระทบกระเทือนต่อจิตใจของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนื1องจากเป็นเรื 1องละเอียดอ่อน  (เข้าใจว่า
เคสนี>   ในที 1สดุเดก็กอ็อกจากระบบ รร.  แต่ไม่มีข้อมลูแน่ชดัว่า รร. มีการจดัการอย่างไร) 
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กรณีศึกษาที@b “แอน” (ฉบบัเตม็) 
b.บริบทโรงเรียน 

โรงเรยีนทีJ “แอน (นามสมมต)ิ” เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่สงักดัเทศบาลเมอืง ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนจบ
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก และประกาศนียบตัรดา้นต่างๆ อกีหลายสาขา มวีสิยัทศัน์ทีJจะพฒันาโรงเรยีนให้
ดเีดน่ดา้นวชิาการและกจิกรรม เปิดทาํการเรยีนการสอนตั =งแต่ชั =นอนุบาล ถงึ ม.c  (ในขณะนั =น ปัจจบุนักาํลงั
เปิดสอนในระดบั ม.ปลาย) แอนเป็นตวัอยา่งของเดก็กจิกรรมทีJถกูสง่ผลงานเขา้ประกวดและไดร้บัรางวลัเป็น
จาํนวนมาก ไวนิลประกาศความสามารถของแอนยงัตดิอยูห่น้าโรงเรยีนพรอ้มกบัรปูทีJเธอไดร้บัรางวลัการ
ประกวดกลบัมา  

 ตอนทีJแอนตั =งครรภ ์  ผอ. ยอมรบัวา่ การมเีคสทอ้งใน รร.ถอืเป็นเรืJองใหมส่าํหรบัทุกคน และยิJงม ี
พ.ร.บ.ทอ้งวยัรุน่ทีJกาํหนดวา่ เดก็ทอ้งตอ้งไดเ้รยีนต่อ กย็ิJงทาํให ้ รร.สบัสน ตั =งรบักบัสถานการณ์ทีJเกดิขึ=นไม่
ถกู โดยสว่นตวั ผอ.มองวา่ พ.ร.บ.ฉบบันี=ออกมาแลว้ broke กฎทุกอยา่งทีJเคยม ีเชน่ ระเบยีบเรืJอง “โสด” เรืJอง
ความประพฤตชิูส้าวใน รร. ซึJงเป็นสว่นหนึJงของคะแนนพฤตกิรรมนกัเรยีน 

 “แต่ในเมื -อกฎหมายมนัออกมาแลว้ เรากต็อ้งทาํตาม แต่ถามวา่เรารูส้กึอยา่งไร กบ็อกไดว้า่ปรบัตวั
ลาํบาก รูส้กึกฎหมายออกมาเพื -อสปอยสเ์ดก็ แลว้กฎระเบยีบที -มอียูจ่ะทาํอยา่งไร จะตอ้งรื;อหรอืเปลา่ เรา
ปกครองเดก็เป็นพนัคน แต่กรณีของเดก็คนเดยีวจะมาทาํใหก้ฎทั ;งหมดที -มอียูเ่สยีไป เรากล็าํบากใจ” 
 

มมุมองเรื@อง “โอกาส” ทางการศึกษา 

 รองฯ ฝ่ายกจิการนกัเรยีนเหน็วา่ เดก็ทอ้งคอืเดก็ทีJทาํผดิพลาดควรไดโ้อกาสทีJจะเรยีนจบเหมอืน
เพืJอนๆ แต่ตอ้งเป็นคนละรปูแบบ/วธิกีาร จะนั JงเรยีนในระบบปกตเิหมอืนคนอืJนไมไ่ด ้ เดก็จาํเป็นตอ้งเกดิการ
เรยีนรูว้า่ตวัเองทาํผดิ เพืJอไมใ่หเ้ป็นตวัอยา่งของเพืJอนคนอืJนๆ 

 “เราไมไ่ดปิ้ดกั ;นโอกาสทางการศกึษา และเรายดึหลกัการตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิ การเรยีน 
กศน.กเ็ป็นการใหโ้อกาสใหไ้ดเ้รยีนจบเหมอืนคนอื -นๆ แต่จะมาเรยีนในระบบปกต ิ คดิวา่ไมเ่หมาะ เพราะคณุ
ทาํผดิมาแลว้ วถิทีางที -คณุจะเดนิไปถงึโอกาสจะเหมอืนเพื -อนคนอื -นไดอ้ยา่งไร” 

 ในขณะทีJครปูระจาํชั =นมองวา่ เดก็คนนี=เป็นเดก็ทีJมตีน้ทุนด ีเป็นเดก็เรยีนเก่ง ทาํกจิกรรมสรา้งชืJอเสยีง
ใหก้บั รร.มาโดยตลอด ครปูระจาํชั =นเองเป็นครทูีJใกลช้ดิและสนิทกบัแอนมาก คอยฝึกและพาแอนไปประกวด
แขง่ขนังานฝีมอื โดยสว่นตวัคดิวา่ แอนอาจจะพลาดไป  อกีอยา่ง เดก็กเ็หลอือกีปีเดยีวกจ็ะจบการศกึษาภาค
บงัคบัแลว้ กน่็าจะใหโ้อกาสเดก็ไดเ้รยีนทีJเดมิตามทีJเดก็ตั =งใจ 

 “เดก็คนนี; เป็นหวัหน้าหอ้ง ที -ผา่นมากเ็รยีนดแีละชว่ยกจิกรรมของโรงเรยีนมาโดยตลอด โดยสว่นตวั
มองวา่ กน่็าจะใหเ้รยีน คดิวา่โดยความสามารถของเดก็แลว้เขาเรยีนจบได ้ แต่ทั ;งนี;ทั ;งนั ;นกข็ึ;นอยูก่บัผูบ้รหิาร
วา่จะวา่อยา่งไร” 
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มมุมองเรื@อง “การลงทุน” กบัเดก็ท่ามกลางทรพัยากร รร.ที@มีจาํกดั 

 รองฯ ฝ่ายวชิาการกลา่วอกีวา่ รร.เป็น รร.สงักดัเทศบาล มเีดก็ใน รร.พนักวา่คนตั =งแต่อนุบาลถงึ ม.
3  แต่มคีรปูระมาณ 70 คน ซึJงตอ้งทาํงานหลายอยา่งไมใ่ชแ่ต่เพยีงงานสอนอยา่งเดยีว หากมกีารจดัระบบ
เพืJอใหเ้ดก็ทอ้งไดเ้รยีน ครทูีJเกีJยวขอ้งตั =งแต่ฝ่ายวชิาการ ครปูระจาํชั =น ครปูระจาํรายวชิา จะตอ้งมาหารอืเพืJอ
จดัระบบใหเ้ดก็คนเดยีว ซึJงมองวา่ เป็นการลงทุนทีJมากเกนิไปหรอืไม ่

 “มนัเหมอืนภาระงานเราจะเพิ -มขึ;นเพื -อทาํใหเ้ดก็ทอ้งคนหนึ-งไดเ้รยีน ครคูนไหนจะเป็นคนรวบรวม
งานใหเ้ดก็ ครคูนไหนจะชว่ยกระจายงานที -เดก็สง่มาใหค้รปูระจาํวชิา ยงัไมน่บัการสอนซํ;ากรณเีนื;อหาที -ยาก
หรอืบางเรื -องที -เดก็ไมเ่ขา้ใจ แลว้จาํนวนครใูน รร.มแีคนี่; คดิวา่มนัคุม้ไหมที -เราจะลงทุนเพื -อเดก็เพยีงคนเดยีว
ในขณะที -เดก็ของเรามเีป็นพนั” 

 
มมุมองเรื@อง “เป็นตวัอย่างไม่ดี” กบัเพื@อน 

 ผอ.รร.กลา่ววา่ เราหา้มเดก็คนอืJนคดิไมไ่ด ้เขาอาจจะมองวา่ เพืJอนคนนี=ทอ้งแลว้กย็งัไดม้าเรยีน แบบ
นี=เขากท็าํได ้ มนัเหมอืนทาํผดิแลว้กไ็มเ่หน็เป็นไร กไ็ดท้ั =งลกู ไดท้ั =งกลบัมาเรยีน เขาอาจจะเป็นไอดอลของ
เพืJอนบางคนกไ็ด ้ 

 “สิ -งที -เราทําไดค้อืพยายามตกัเตอืน เพื -อใหเ้กดิพฤตกิรรมแบบเดมิซํ;าอกี แต่เดก็กจ็ะอดไม่ได ้อย่าง
กรณีของแอน ตอนกลบัมาเรยีนในเทอมสอง เรากพ็บวา่ เขามแีฟนใหมเ่ป็นรุน่น้อง เรากก็ลวัจะเกดิเหตุการณ์
แบบเดมิซํ;าอกี” 

 ครูประจําชั =นเล่าว่า “ใน่ส่วนของเราที -ทําได้คือพยายามตักเตือน ทั ;งตักเตือนผ่านตัวเด็กเรื -อง
พฤตกิรรมการมแีฟน และการแจง้กบัพอ่แมข่องเดก็วา่ ลกูมแีฟนอกีแลว้นะ จะไดช้ว่ยกนัปราม”  

 ผอ.เลา่เพิJมเตมิวา่ กรณีนี= ถอืวา่เป็นการตั =งครรภแ์บบ “ปกต”ิ กย็งัพอทาํใจได ้แต่กรณีหลงัจากเคสนี=
พบวา่มเีคสหนึJงเป็นการตั =งครรภก์บัพอ่แท้ๆ  และแมก่ร็บัรู ้ยอมใหล้กูมคีวามสมัพนัธก์บัพอ่ แบบนี=โรงเรยีนไม่
สามารถรบัได ้ หากเดก็คนนี=กลบัเขา้มาเรยีนจะกระทบกระเทอืนต่อจติใจของบุคลากรทุกคนในโรงเรยีน
เนืJองจากเป็นเรืJองละเอยีดอ่อน 

 

มมุมองต่อครอบครวัและการเลี'ยงด ู

 ผอ.รร.กลา่ววา่ พอ่แมส่มยันี=ตามใจลกู เมืJอลกูทาํผดิแลว้แทนทีJจะยอมรบัผดิและรบัผดิชอบในการ
กระทาํของลกูกลบัมา “เรยีกรอ้งสทิธ”ิ ยอมรบัวา่โรงเรยีนไมเ่คยเจอแบบนี=มาก่อน ปกต ิ เวลาเดก็มปัีญหาใน
เชงิพฤตกิรรม ครอบครวัอืJนๆ กจ็ะยอมรบัและพาลกูไปเรยีนทีJอืJน เชน่ กศน. แต่ครอบครวันี=รูส้กึวา่เขาจะ
ตามใจลกู ลกูอยากเรยีนทีJนีJ กจ็ะดงึดนัเรยีนใหไ้ด ้จนตอ้งรอ้งเรยีนหน่วยงานภายนอกเขา้มา   



P a g e  | 5 

 

 “หลงัจากเคสนี; รร.เรามอีกี \ เคสที -ทอ้งเหมอืนกนั แต่ทั ;ง \ เคสไปเรยีน กศน.หมด เพราะพอ่แมเ่ขา
เขา้ใจ เขารูส้กึวา่ลกูทาํผดิและไมค่วรมาเรยีนที -นี - เมื -อเขามาขอรอ้งให ้ รร.ไปชว่ยพดูกบั กศน.ใหก้ารรบัเขา้
เรยีนกรณเีดก็อายไุมถ่งึ ]^ และเรื -องการเทยีบโอนหน่วยกติ รร.กย็นิดทีาํให ้ ทั ;งยงัประสานฝ่ายสวสัดกิาร
สงัคมของเทศบาลเพื -อชว่ยเหลอืในเชงิสงัคมสงเคราะห”์ ผอ.บอกวา่ รร.ไมไ่ดนิ้Jงดดูาย พรอ้มชว่ยเหลอืเตม็ทีJ
แต่ทั =งนี=ทั =งนั =น กข็ึ=นอยูก่บัครอบครวัของเดก็ดว้ยวา่ยอมรบัไดแ้คไ่หน 

 
ความขดัแย้งระหว่างกฎหมายแต่ละฉบบัที@เกี@ยวข้องและกระบวนการจดัการเรียนการสอนสาํหรบั
เดก็ท้อง 

 ผอ.รร.กลา่ววา่ กฎหมายแต่ละฉบบัทีJเกีJยวขอ้งกบัเดก็ กบัการศกึษา นั =น “ไมไ่ปดว้ยกนั”  อยา่ง 
พ.ร.บ.ทอ้งวยัรุน่ ใหอ้าํนาจสทิธใินการตดัสนิใจเรืJองการเรยีนของตวัเองในขณะทีJประสบปัญหาตั =งครรภ ์ แต่
กฎกระทรวงศกึษาธกิารระบุวา่ นกัเรยีนตอ้งไมแ่สดงพฤตกิรรมทางชูส้าวซึJงไมเ่หมาะสมในทีJสาธารณะ  “แลว้
เรื -องทอ้ง มนัมากกวา่ พฤตกิรรมชูส้าวในที -สาธารณะเสยีอกี จะให ้รร.ทาํอยา่งไร” 

 การถอืกฎหมาย กฎระเบยีบคนละฉบบัทาํใหบุ้คลากรในโรงเรยีนขดัแยง้กนัมากเมืJอมเีดก็ทอ้งเกดิขึ=น
ใน รร. ต่างยดึวา่กฎทีJตวัเองถอือยูน่ั =นถกูตอ้ง ตวั ผอ.เองกท็ะเลาะกบัฝ่ายปกครองมาแลว้ เพราะฝ่ายปกครอง
บอกวา่เดก็ทาํผดิเรืJองชูส้าว  ซึJงจรงิๆ ครฝู่ายปกครองกไ็มผ่ดิ เพยีงแต่กฎหมายออกมาแบบลกัลั Jนกนั กต็อ้ง
ฝากในเชงินโยบายวา่ จะทาํอยา่งไร ใหก้ฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ทีJมอียูใ่นขณะนี= เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 รองฯ วชิาการ ระบุวา่ ในเชงิการจดัการเรยีนการสอนกค็อ่นขา้งลาํบาก เพราะเรามรีะเบยีบวา่เดก็ทีJจะ
ผา่น/เรยีนจบไดน้ั =น จะตอ้งมเีวลาเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ {| ของเวลาเรยีนทั =งหมด ซึJงทีJผา่นมาในระบบปกติ
ใชว้ธิกีารนบัแบบเชค็ชืJอวา่ไดเ้ขา้เรยีนหรอืไม ่ 

 “ทนีี; พอเราตอ้งมาจดัรปูแบบการเรยีนการสอนใหเ้ดก็ทอ้ง คอืเขามาเรยีนไมไ่ดเ้นื -องจากภาวะ
ตั ;งครรภ ์เราจะนบัเวลาเรยีนอยา่งไร นบัจากงานที -สง่มามนัจะเทา่กบั ] คาบการเรยีนไหม เหลา่นี;เราตอ้งมานั -ง
วางระบบกนัใหม ่ซึ -งกต็อ้งยอมรบัวา่ เราหลบัหหูลบัตาเชค็ใหผ้า่นเวลาเรยีน ทั ;งที -จรงิๆ มนัขดัแยง้ในใจเราวา่ 
เขาไมไ่ดม้าเรยีน” 

 ทั =งนี= ผอ.เสรมิวา่ ในเชงินโยบายควรมกีาํหนดแนวทางทีJชดัเจนมาให ้ รร.เลยวา่ ใหน้บัเวลาเรยีน
อยา่งไรกบักรณนีี= เพืJอทีJ รร.จะไดนํ้ามาปฏบิตัโิดยไมต่อ้งมาตคีวามวา่ งานชิ=นนี=นบัเป็นเวลาเรยีนกีJคาบ  

 นอกจากนี= ผอ.ยงัมขีอ้เสนอในเชงินโยบาย โดยกระทรวงศกึษาธกิารอาจจะตอ้งให ้รร.ไดส้าํรวจความ
พรอ้มของตวัเองวา่ หากจะตอ้งจดัการเรยีนการสอนใหเ้ดก็ทีJทอ้งจะตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไรทั =งในเชงิระบบ เชงิ
กายภาพ/สิJงแวดลอ้ม และทศันคตขิองบุคลากรในโรงเรยีน เมืJอสาํรวจแลว้พบวา่ ขาดความพรอ้มขอ้ใด 
กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งลงมาหนุนเสรมิ 
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k.ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. UVbU ขณะนั =นแอนอาย ุyz ปี กาํลงัเรยีนชั =น ม.U เทอม y  ครอบครวัแอนอยูก่นั z  
คน พอ่แมม่อีาชพีรบัจา้ง มน้ีองชายหนึJงคนเรยีนอยู ่ป.z รร.เดยีวกนั แอนตั =งครรภก์บัเพืJอนชายอาย ุyV ปี ทีJ
อยูร่ะดบัชั =นเดยีวกนั แมท่ราบวา่แอนตั =งครรภเ์นืJองจากแอนมาบอก ตกใจและชอ็กมาก ตอนแรกกท็าํใจไมไ่ด ้
แต่ตอ้งคดิวา่ถา้เราทาํใจไมไ่ด ้ ใครจะชว่ยลกู  สถานการณ์ตอนนั =นครกูเ็ริJมสงสยัแลว้เพราะวา่รปูรา่งของแอน
เปลีJยนไป แมก่บัแอนจงึตดัสนิใจบอกครปูระจาํชั =น ซึJงตอนนั =นครปูระจาํชั =นบอกวา่ใหเ้งยีบไวแ้ละเรยีนไป
ตามปกตก่ิอน ต่อมาเมืJอทอ้งเริJมใหญ่ขึ=นและครคูนอืJนมทีา่ทสีงสยั ครปูระจาํชั =นจงึบอกกบัแมแ่ละแอนวา่
จะตอ้งนําเรืJองนี=บอกกบั ผอ.โดยใหเ้หตุผลวา่ รูจ้ากเราดกีวา่รูจ้ากครคูนอืJน อยา่งไรกต็าม แมแ่ละแอนไมไ่ด้
เป็นคนบอก ผอ.เรืJองนี=โดยตรง แต่เป็นครปูระจาํชั =นทีJนําเรืJองแจง้กบั ผอ. ทั =งคูไ่มไ่ดเ้ตรยีมตวัมาก่อนวา่จะตอ้ง
เผชญิกบัอะไรบา้ง เมืJอ ผอ.ทราบเรืJองกแ็จง้วา่จะตอ้งทาํเรืJองออกเพราะผดิระเบยีบ ถกูตดัคะแนนพฤตกิรรม
เรืJองชูส้าว 

 “เรื -องทอ้งกทุ็กขใ์จมากพอแลว้ เพราะฝ่ายชายกเ็ดก็ดว้ยกนั นี - รร.กจ็ะไมใ่หเ้รยีนอกี เขาแจง้ใหแ้มม่า
รบัเอกสารไปเซน็ใหแ้อนลาออก แต่แมย่งัไมไ่ป กพ็ยายามไปหา ผอ.ขอโอกาสเรยีน แต่ ผอ.บอกวา่ลกูเราทาํ
ผดิกฎระเบยีบ รร.” 

พอ่แมข่องแอนแจง้ความเอาผดิกบัฝ่ายชาย ตอนนั =นแอนทอ้งได ้ 5 เดอืน และไปฝากครรภท์ีJ รพ.
ประจาํอาํเภอ เธอเลา่วา่มคีวามกงัวลอยู ่2 เรืJองคอืเรืJองสขุภาพของทารกในครรภแ์ละอนาคตการเรยีนต่อ 

“หมอบอกวา่ หนูทอ้งตอนอายยุงัน้อยกม็โีอกาสที -ลกูจะเกดิมาไมส่มบรูณ์ หนูกค็ดิวา่ถา้ลกูเราพกิาร
เราจะยงัไง ไหนจะเรื -องเรยีนอกี มแีนวโน้มวา่จะถกูใหอ้อกจากโรงเรยีน ครปูระจาํชั ;นกค็งชว่ยอะไรเราไมไ่ด้
แลว้ มนัเลยเครยีดไปหมด” 

อยา่งไรกต็าม แอนบอกวา่ ไมว่า่จะทุกขใ์จขนาดไหน เธอยงัม ี “แม”่ ทีJคอยใหก้าํลงัใจ และพยายาม
อยา่งยิJงทีJจะหาทางใหเ้ธอไดเ้รยีนต่อ รร.เดมิ ในขณะทีJพอ่รูส้กึวา่ เธอทาํผดิ หากเธอจะตอ้งออกจากโรงเรยีน
กไ็มใ่ชเ่รืJองผดิอะไรทีJ รร.จะทาํแบบนั =น พอ่อยากใหอ้อกมาแต่งงานมคีรอบครวัและเรยีน กศน. แต่เมืJอแฟน
เธอไมส่ามารถรบัผดิชอบได ้พอ่จงึดาํเนินคดตีามกฎหมาย  

“จรงิๆ ไมอ่ยากใหเ้รื -องเป็นแบบนี; ไมไ่ดอ้ยากใหแ้ฟนตดิคกุ กเ็ลกิแลว้ต่อกนัไปกไ็ด ้หนูอยูไ่ด”้ 

เมืJอแอนและครอบครวัตดัสนิใจตั =งครรภต่์อ จงึไปบอกกบัครปูระจาํชั =น เมืJอครปูระจาํชั =นทราบเรืJองจงึ
บอกวา่ตอ้งนําเรยีน ผอ.เพราะเป็นเรืJองใหญ่  

ต่อมาเมืJอ ผอ.ทราบเรืJองจงึเรยีกใหผู้ป้กครองมาทาํเรืJองลาออกเนืJองจาก รร.ไมอ่นุญาตใหเ้ดก็ทอ้ง
เรยีนเพราะผดิระเบยีบเรืJอง “โสด” และประเมนิวา่เวลาเรยีนจะไมค่รบ {| เปอรเ์ซน็ต ์ประกอบกบัมคีดคีวาม 
มตีาํรวจมาทาํแผน  ทีJ รร. ทาง รร.รูส้กึอบัอายและอาจถกูเขา้ใจไดว้า่ รร.ปลอ่ยปละละเลยไมด่แูลทาํใหเ้ดก็มี
เพศสมัพนัธก์นัใน รร. 
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แมเ่ลา่วา่ พอไมไ่ปรบัเอกสารมาเซน็เรืJองยนิยอมใหล้กูลาออก ผอ.กบ็อกวา่ จะประชมุครแูลว้ใหค้รู
โหวตวา่จะใหแ้อนไดเ้รยีนต่อหรอืไม ่ แมก่งัวลใจมากกลวัลกูไมไ่ดเ้รยีนต่อทีJนีJ เพราะเหน็วา่ลกูมอีนาคต
ทางการเรยีน และหากไปเรยีน กศน.กเ็กรงวา่จะเรยีนไมจ่บ เนืJองจากมตีวัอยา่งเดก็แถวบา้นวา่ เรยีน ม.c มา 
U ปีแลว้แต่ยงัไมจ่บเลย  

“ตอนนั ;น เหมอืนไมม่ใีครชว่ยเราได ้ กเ็ลยเสริชกเูกลิ เหน็เบอร ์ ]``a กเ็ลยโทรขอความชว่ยเหลอื 
เพราะเหน็วา่ ครปูระจาํชั ;นกค็งชว่ยเราไมไ่ดแ้ลว้ เขาแบง่รบัแบง่สูว้า่ กต็อ้งแลว้แต่ ผอ.วา่จะใหเ้รยีนหรอืไมใ่ห้
เรยีน เดก็มนัพลาดไปแลว้ กอ็ยากให ้รร.ใหโ้อกาส เรากไ็มไ่ดข้ออะไรมากมาย ขอแคโ่อกาส” 

แมข่องแอนยนืยนัวา่ อยากใหแ้อนเรยีนต่อทีJ รร.เดมิ เพราะแอนเป็นเดก็เรยีนด ีมอีนาคต และแอนไม่
อยากไปเรยีน กศน.เนืJองจากเหน็ตวัอยา่งจากเพืJอนขา้งบา้นวา่จบชา้กวา่เรยีนในระบบปกต ิ และวชิาการไม่
เขม้แขง็ ตวัแอนเองกอ็ยากเรยีนทีJเดมิเพราะรูส้กึมคีวามสขุกบัทีJนีJ ไมอ่ยากไปเริJมตน้ใหมท่ีJไหน อยา่งไรกต็าม 
รร.ยนืยนัใหอ้อก ครอบครวัจงึโทรปรกึษาและขอความชว่ยเหลอืจากสายดว่น ybbc ทาํใหเ้กดิวงประชมุกบัทุก
ฝ่ายทีJเกีJยวขอ้งเพืJอหาแนวทางชว่ยเหลอื โดยยงัยดึหลกัวา่ ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของเดก็ ตาม 
มาตรา V พรบ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ 

การประชมุดงักลา่ว มรีองนายกฯ เทศมนตรทีีJรบัผดิชอบฝ่ายการศกึษา เป็นประธานการประชมุ มทีมี
บรหิารของ รร. นกัสงัคมสงเคราะหข์อง รพ.ทีJเดก็ไปฝากครรภ ์ตวัแทนจากสายดว่น ybbc และครอบครวัของ
เดก็เขา้หารอื มคีวามขดัแยง้กนัพอสมควร เชน่ ความยุง่ยากในการจดัระบบใหเ้ดก็เรยีน จะนบัเปอรเ์ซน็ตก์าร
เขา้เรยีนอยา่งไร อยา่งไรกต็าม ทีJประชมุเหน็รว่มกนัวา่ตอ้งยดึกฎหมายเป็นหลกัวา่ตอ้งไดเ้รยีนตาม
เจตนารมณ์ของเดก็ แต่ รร.จะตอ้งหารอืเรืJองการจดัระบบการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัชวีติเดก็ ครคูน
หนึJงขอพดูความรูส้กึหลงัจบการประชมุวา่ “โรงเรยีนเรามเีดก็เป็นพนัคน ทาํไมเราตอ้งมาทุม่เท และลงทุนกบั
เดก็เพยีงคนเดยีว ในขณะทีJทรพัยากรเรามจีาํกดั” 

หลงัจากการประชมุครั =งนั =น ในชว่งเวลาทีJเหลอืของเทอม y แอนเรยีนอยูท่ีJบา้นโดยไปรบังานมาทาํทุก
วนัศุกร ์จนกระทั Jงคลอด และไดก้ลบัไปเรยีนตามปกตใินเทอม U ปัจจบุนั แอนเรยีนจบ ม.c แลว้ และไดโ้ควตา้
ไปเรยีนทีJวทิยาลยัการอาชพีในตวัจงัหวดั 

สหวิชาชีพกบัการช่วยเหลือวยัรุ่นที@ตั 'งครรภใ์นการเรียน 
กรณีของแอน ไมเ่พยีงแต่ รร.และครอบครวัทีJมสีว่นเกีJยวขอ้งในการเรยีน แต่ยงัมทีมีสหวชิาชพี 

(ประกอบดว้ยหมอ พยาบาล นกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห ์ ทมีสวสัดกิารจากเทศบาล)  จาก รพ.ประจาํ
อาํเภอทีJเธอฝากครรภเ์ขา้มามสีว่นชว่ยเหลอื โดยเฉพาะ “คณุแจน” นกัสงัคมสงเคราะหท์ีJทราบเรืJองราวมาแต่
ตน้และทาํหน้าทีJตั =งแต่ใหก้ารปรกึษาและรว่มผลกัดนัให ้รร.ใหโ้อกาสแอนไดเ้รยีนต่อ 

 แจนเป็นนกัสงัคมสงเคราะห ์รบัผดิชอบงาน OSCC และงานแมว่ยัรุน่ โดยวยัรุน่ทีJอายตุํJากวา่ U| ปีทุก
รายทีJมารบับรกิารทีJ รพ.จะตอ้งมาคดักรองทีJหน่วยของเธอ ซึJงเธอจะเป็นผูใ้หก้ารปรกึษา ทดสอบแนวโน้ม
ภาวะซมึเศรา้ (แบบทดสอบ U Q 9 Q) สิJงเน้นคอื การยดึตวัคนทอ้งเป็นหลกัวา่ประสงคจ์ดัการแบบไหน กรณี
ประสงคย์ตุติั =งครรภก์จ็ะสง่ต่อหน่วยบรกิารทีJรบัยตุกิารตั =งครรภ ์ แต่หากประสงคต์ั =งครรภต่์อกจ็ะสง่ต่อบรกิาร
ฝากครรภแ์ละใหค้าํปรกึษาในเชงิความตอ้งการทางสงัคมทีJเกีJยวขอ้งเป็นรายๆ  
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 “กรณีที -น้องยงัเรยีนอยู ่เราจะถามตลอดวา่ รร.รูห้รอืยงั และตวัน้องเองอยากเรยีนต่อหรอืเปลา่ และจะ
บอกสทิธติามกฎหมายดว้ยวา่ ทอ้งกส็ามารถเรยีนต่อไดต้ามปกต”ิ 

 อยา่งไรกต็าม ขอ้สงัเกตในฐานะคนทีJใหค้าํปรกึษากค็อื อาํนาจการตดัสนิใจเรืJองการเรยีนของเดก็จะ
อยูท่ีJพอ่แม ่และพอ่แมม่กัใหล้กูออกจากการเรยีน โดยเหตุผลหลกัคอื “อบัอาย” แมจ้ะบอกวา่ ทางเธอยนิดไีป
คยุกบัโรงเรยีนให ้แต่ทางครอบครวัมกัปฏเิสธ  

 “ดเูหมอืนเขาไมอ่ยากใหเ้ราเขา้ไปยุง่กบัครอบครวัเขาเทา่ไหรน่กั เหมอืนเราเป็นคนนอก และนี -เป็น
เรื -องภายในที -ไมค่อ่ยอยากใหใ้ครรู”้  

 ทีJผา่นมา นอกจากกรณีของแอนแลว้ มอีกีหลายเคสทีJประสบปัญหาตั =งครรภใ์นวยัรุน่และเรยีนหนงัสอื
อยู ่ แต่ทุกรายพอ่แมใ่หอ้อกไปเรยีน กศน. ไมม่คีรอบครวัไหนทีJพอ่แมสู่ใ้หล้กูไดเ้รยีนในระบบเหมอืนกบั
ครอบครวัของแอน ทั =งทีJ ในทมีสหวชิาชพีเองกพ็รอ้มทีJจะชว่ยเหลอื พรอ้มทีJจะไปคยุกบัโรงเรยีนให ้ 

 

l.การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อโครงสร้าง/กลไกในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

 

• การจดัการของโรงเรยีน 
แอนบอกว่า ตวัเองมเีป้าหมายชดัเจนว่า จะต้องเรยีนใหจ้บ ม.c ทีJโรงเรยีนเดมิเพืJอจะไดวุ้ฒไิปต่อ

วทิยาการอาชพีในตวัจงัหวดั ส่วนรูปแบบการเรยีนนั =น หากเป็นไปได ้อยากไปนั JงเรยีนกบัเพืJอนตามปกติ
จนกวา่จะไปเรยีนไมไ่หว แต่ถา้ครไูมอ่นุญาต เธอกร็บัไดห้ากจะใหง้านเธอมาทาํและสง่ตามวาระทีJ รร.กาํหนด 

 “ขอใหห้นูไดเ้รยีนจบจากที -นี - หนูไม่อยากไปเรยีนที -อื -น เพราะคุน้เคยกบัที -นี -และเพื -อนๆ กด็มีาก และ
หนูคดิวา่หนูสามารถเรยีนจนจบได”้ 

 สาํหรบัแม ่กม็จีุดมุง่หมายทีJไมต่่างจากแอน โดยแค่ขอให ้รร.ใหโ้อกาสแอน ใหแ้อนเรยีนจบจน สว่น
เรืJองอืJนๆ แม่พรอ้มจะสนับสนุน โดยเฉพาะเรืJองการเลี=ยงดูทารกทีJกําลงัจะเกดิ “เรืJองหลานแม่เลี=ยงเองได ้
ขอใหแ้อนเรยีนใหจ้บๆ จะไดม้อีนาคต ลกูของแอนกจ็ะไดม้อีนาคตดว้ย” 

 
 ระบบทีJโรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนใหแ้อนในเทอมแรกทีJอยูร่ะหวา่งรอคลอด โรงเรยีนใหแ้อนมารบั
งานไปทาํและมาสง่สปัดาหล์ะครั =ง 

 “ก็ไปรบังานทุกวนัศุกร์และส่งงานวนัศุกร์ถดัไป เราเป็นคนไปตามงานจากครูประจําวชิาเอง ตาม
ในไลน์บา้ง โทรบา้ง ไปเจอตวัที - รร.บา้ง เพราะไมไ่ดม้กีารรวบรวมงานไวท้ี -ครคูนใดคนหนึ-ง เป็นหน้าที -เราตอ้ง
รบัผดิชอบเอง เวลามอีะไรไม่เขา้ใจกจ็ะถามเพื -อนเป็นหลกั เพื -อนกช็่วยสอน ไม่ไดม้กีารเรยีนเพิ -มเตมิหรอื
เรยีนนอกรอบกบัคร”ู แอนเลา่ แต่ถงึกระนั =น เมืJอจบเทอมแรก แอนกส็อบไดท้ีJ y ของสายชั =น 
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 เมืJอใกล้ปิดภาคเรยีนเทอมแรก แอนเขา้ไปถามรองฯ วชิาการว่า เทอมหน้า จะมาเรยีนปกตแิบบ
เพืJอนคนอืJนๆ ไดไ้หม รองฯ วชิาการกพ็ยกัหน้าบอกว่าได ้ดงันั =นในเทอมทีJ U แอนจงึไดม้าเรยีนแบบปกติ
พรอ้มเพืJอน 

• สภาพแวดลอ้มทีJตอ้งเผชญิเมืJอมาเรยีนปกต ิ

 เมืJอไดไ้ปเรยีนตามปกต ิแอนเลา่วา่ตอ้งอดทนต่อความไมเ่ขา้ใจหลายอยา่ง เชน่ ครผููส้อนในรายวชิา
หนึJงถามวา่ “มาเรยีนแบบนี;แลว้ใครจะเลี;ยงลกู” ซึJงแอนบอกวา่ ไมใ่ชค่าํถามทีJแสดงความหว่งใย แต่เป็น
คาํถามทีJแฝงนยัยะวา่ เธอไมค่วรมาเรยีน ควรอยูบ่า้นเลี=ยงลกูมากกวา่ แต่สิJงทีJแอนทาํไดค้อืเฉยๆ ไมโ่ตต้อบ
คร ูสิJงทีJตั =งใจอยา่งเดยีวคคอืเรยีนใหจ้บ ม.c โดยสว่นตวัมคีวามหนกัแน่นแมว้า่จะตอ้งเผชญิกบัอะไรกต็าม คดิ
วา่สามารถรบัมอืได ้

 “คดิวา่ ตอ้งเรยีนเพราะเรามลีกูที -กาํลงัจะเกดิมา ถา้เราไมม่อีนาคตที -ด ีลกูกจ็ะไมม่อีนาคตที -ดไีปดว้ย” 

 แอนบอกวา่ กบัเพืJอนๆ ไมม่ปัีญหา เพืJอนเขา้ใจและชว่ยเหลอืเธอด ี ทาํใหก้ารเรยีนผา่นพน้ไปดว้ยด ี
แอนเรยีนจบ ม.c และไดโ้ควตา้ไปเรยีนต่อทีJวทิยาลยัการอาชพีในตวัจงัหวดัตามทีJเธอตั =งใจไว ้ 

 “จรงิๆ กม็คีวามลาํบากนิดหน่อยตอนไปเรยีนคอื รร.ไมม่หีอ้งใหปั้ bมนมและตูเ้ยน็สาํหรบัเกบ็นํ;านม เรา
มนํี;านมเยอะ จะปวดมากเวลานมคดั บางทนํี;านมไหลเปียกเสื;อ แมก่ซ็ื;อแผน่แปะซบันํ;านมใหใ้ชเ้วลาไป
โรงเรยีน สว่นนํ;านมกค็อ่ยมาปั bมที -บา้นตอนเยน็ กต็อ้งทนปวดเอาเวลานมคดั”  

• การชว่ยเหลอืดา้นสวสัดกิารสงัคม 
 แอนไดร้บัการใหค้าํปรกึษาจากนกัสงัคมสงเคราะห ์ รพ.ทีJเธอไปฝากครรภ ์ โดยนกัสงัคมฯ  มกีาร
ตดิตามเรืJองการเรยีนของแอนดว้ย เมืJอทราบวา่โรงเรยีนใหแ้อนทาํเรืJองลาออก จงึไดบ้อกกบัครอบครวัของ
แอนวา่ สทิธติาม พ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ ใหโ้อกาสเดก็ทอ้งสามารถเรยีนต่อ
ได ้และเมืJอครอบครวัของแอนต่อรองกบัโรงเรยีนจนเกดิวงประชมุขึ=น นกัสงัคมสงเคราะหก์เ็ขา้รว่มประชมุและ
ใหค้วามเหน็สนบัสนุนใหโ้รงเรยีนใหแ้อนไดเ้รยีนต่อ โดยบอกวา่ การใหเ้ดก็ทีJทอ้งไดเ้รยีนต่อคอืการ “ให้
อนาคต” กบัเดก็  
 นอกจากนี= หลงัคลอด นกัสงัคมสงเคราะหย์งัไดต้ดิตามดว้ยการโทรศพัทถ์ามถงึเรืJองความเป็นอยูแ่ละ
การเรยีนของแอน  

 

 
m.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

ขอ้เสนอจากนกัเรยีนทีJตั =งครรภ ์

1. การรกัษาความเป็นสว่นตวัและขออนุญาตหากจะนําเรืJองราวไปเปิดเผยต่อ  แอนบอกว่า การบอก
ก่อนจะทาํใหไ้ดเ้ตรยีมตวัวา่อาจจะตอ้งเผชญิกบัอะไรบา้ง จรงิๆ กรณีของเธอ เธอเขา้ใจวา่ครปูระจาํชั =นหวงัด ี
ซึJงเธอไมไ่ดโ้กรธ แต่เธอใชค้าํวา่ “น่าจะบอกกนัก่อน” 
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2. ยดึความต้องการของเดก็เป็นหลกัเรืJองระบบการจดัการเรยีนการสอน “อย่าใชว้ธิปีระชุมครูเพื -อ
โหวตว่าจะให้เดก็เรยีนต่อหรอืให้ออก หนูว่ามนัไม่ยุตธิรรม รร.ควรฟังเราว่าเราอยากเรยีนแบบไหน และ
จดัการชวีติไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

3. จดัระบบใหร้บังานกบัครคูนเดยีว เพราะการตามงานจากครทุูกวชิาคอ่นขา้งลาํบาก ควรมศีนูยร์วม
ตรงกลางใหไ้ปรบัและส่งงาน แล้วใหค้รูคนใดคนหนึJงช่วยกระจายงานของเดก็ใหค้รูประจําวชิา และควรมี
ชั Jวโมงใหไ้ดซ้กัถามเนื=อหาทีJไมเ่ขา้ใจอาจจะผา่นวดิโีอคอลกไ็ด ้เพราะทีJผา่นมา หากไมเ่ขา้ใจกจ็ะมเีพืJอนชว่ย
ตวิให ้ไมม่รีะบบใหว้ดิโีอคอลคยุกบัคร ู

4. โรงเรยีนควรปรบัทศันคตคิรใูหเ้ขา้ใจและมที่าททีีJเป็นมติรต่อนกัเรยีนทีJทอ้งในขณะเรยีน แอนบอก
ว่า กรณีของเธอไดร้บัผลกระทบไม่มาก มแีค่ครบูางคนทีJอาจจะมที่าททีีJไม่ค่อยดกีบัเธอ แต่เมืJอเธอสามารถ
พสิจูน์วา่เธอเรยีนไดแ้ละเรยีนไดด้ ีทา่ทไีมด่เีหลา่นั =นกค็อ่ยๆ หายไป แต่หากเกดิกบัเพืJอนคนอืJน แอนไมแ่น่ใจ
วา่ สรปุสดุทา้ยครจูะเปลีJยนทา่ทหีรอืไม ่

5. ควรมสีถานทีJใหเ้ดก็ได้ปั �มนมเก็บไวร้ะหว่างวนั เพราะหลงัคลอด นมจะคดั มนํี=านมไหลออกถ้า
ไมไ่ดปั้ �มออกกจ็ะเปียกเสื=อ เพืJอนกจ็ะเหน็ แต่ทีJมากกวา่นั =นคอื เสยีดายนํ=านม ถา้ รร.มทีีJใหปั้ �มนมและมตีูเ้ยน็
เกบ็นมไวใ้หก้จ็ะดมีาก  

 สาํหรบัแมข่องแอน ขอ้เสนอเดยีวทีJมต่ีอ รร.คอื อยากให ้รร. “ใหโ้อกาสเดก็” เดก็พลาดไปแลว้กค็วร
ชว่ย ไมใ่ชผ่ลกัไสไปเรยีนทีJอืJน 

ขอ้เสนอจากโรงเรยีน 

1. ควรกาํหนดแนวทางทีJชดัเจนเรืJองการนบัเวลาเรยีน เพืJอทีJ รร.จะไดนํ้ามาปฏบิตัโิดยไมต่อ้งตคีวาม
วา่ งานชิ=นนี=นบัเป็นเวลาเรยีนกีJคาบ  

2. กระทรวงศกึษาธกิารอาจจะตอ้งให ้รร.ไดส้าํรวจความพรอ้มของตวัเองวา่ หากจะตอ้งจดัการเรยีน
การสอนใหเ้ดก็ทีJทอ้งจะตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไรทั =งในเชงิระบบ เชงิกายภาพ/สิJงแวดลอ้ม และทศันคตขิอง
บุคลากรในโรงเรยีน เมืJอสาํรวจแลว้พบวา่ ขาดความพรอ้มขอ้ใด กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งลงมาหนุนเสรมิ 

 
 
   

หมายเหต ุ

• ขาดมมุมองของเดก็ผูช้ายและครอบครวัเนืJองจากเป็นคูข่ดัแยง้ทางคดคีวาม  
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กรณีศึกษาที@ k “มีน” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา 
มีน (นามสมมต)ิ เรยีนอยูใ่น รร.มธัยมขนาดกลาง ในจงัหวดัทีJเศรษฐกจิคอ่นขา้งด ีรร.อยูใ่นอาํเภอทีJ

มกีารทําสวนผลไมข้นาดใหญ่  ผูป้กครองจงึมคีวามแตกต่างทางเศรษฐานะค่อนขา้งมาก เช่น เป็นเจา้ของ
สวนผลไม ้หรอืไม่กเ็ป็นแรงงานรบัจา้งทําสวน  รร.แห่งนี= มกีารจดัการเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษามาอย่างจรงิจงั
ตั =งแต่ปี 2557 และมคีรูแกนนําคอืครูไก่(นามสมมต)ิ ทีJดูแลเรืJองเพศวถิีศกึษาและทกัษะชวีติ ซึJงมกัมกีาร
ช่วยเหลอืเดก็ในเรืJองอุปกรณ์คุมกําเนิด  รวมถงึอุปกรณ์ตรวจการตั =งครรภ์ทีJหอ้งพยาบาลของ รร. และบอก
เดก็เสมอวา่มาปรกึษาเรืJองเหลา่นี=ได ้

ในปีการศกึษา 2559  “มนี” อยูช่ ั =น ม 5 เทอมสอง เรยีนดเีกรดเฉลีJย 3 กวา่ทุกเทอม เธอตั =งใจจะเรยีน
ต่อคร ูครไูก่เป็นครปูระจาํชั =นของมนี แฟนมนีเป็นรุน่พีJ ม.6 ทั =งคูม่เีพศสมัพนัธโ์ดยมกีารใชถุ้งยางอนามยั สลบั
กบัยาคุมฉุกเฉิน มาโดยตลอด โดยครั =งทีJท้องมีนบอกว่ากินยาคุมฉุกเฉิน และในระยะ 3 เดือนแรกก็มี
ประจําเดอืนมาทุกเดอืน จนเดอืนทีJ 4 และ 5 จงึตรวจการตั =งครรภ์โดยปรกึษาเพืJอนและซื=อชุดตั =งครรภ์มา
ตรวจเอง  และคดิว่าทอ้งได ้2-3 เดอืน  แต่พอไป รพ. จงึพบว่า ตั =งครรภ์ได ้7 เดอืนแลว้ มนีกลุม้ใจมากทั =ง
เรืJองจะบอกทีJบา้นอย่างไร จะไดเ้รยีนต่อไหม และจะทําอย่างไรกบัลูกเพราะสายเกนิกว่าจะเอาออกแลว้ ใน
ทีJสดุมนีตดัสนิใจบอกพอ่ เพราะคดิวา่พอ่คงจะชว่ยใหเ้รยีนต่อได ้  

   “ทีJตดัสนิใจบอกพ่อเพราะคดิว่า พ่อช่วยเราได ้เราอยากเรยีนต่อ แต่แฟนเราไม่อยากใหเ้ราเรยีนเขา
บอก จบ.ม6 แลว้เขาจะไปหางานทาํ เขากอ็ยากใหเ้ราเรยีนแค ่ม.6 แลว้ออกมาเลี;ยงลกู แต่เราไมอ่ยากหยดุอยู่
แค ่ม.6 เราอยากเรยีนต่อ” 

ในทีJสุด ครอบครวัมนีก็ยอมรบัและช่วยเหลอื หลงัคลอดได้ 1 เดอืน มนีเลกิกบัแฟน เพราะแฟน
ค่อนขา้งหงึหวง และมกัต่อว่าเรืJองทีJมนีจะเรยีนต่อ หลงัเลกิกนั แฟนไม่ไดต้ดิต่อมาอกี แต่มนีบอกว่าไม่ได้
ลาํบากในการเลี=ยงลกู เพราะพอ่จา้งคนมาดแูลชว่งกลางวนัเพืJอใหเ้ธอไดไ้ปเรยีนหนงัสอืและกลางคนืเธอเลี=ยง
เอง  ตอนนี= มนีเรยีนครปีูสดุทา้ยและตั =งใจวา่ จะเป็นครทูีJพรอ้มเขา้ใจเดก็ไมว่า่เดก็จะมปัีญหาอะไรกต็าม และ
จะเป็นแมท่ีJด ีสรา้งอนาคตทีJมั Jนคงใหล้กู  

 

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์
ครไูก่เลา่วา่ ในการพยายามชว่ยเหลอืใหม้นีไดเ้รยีนต่อ คอืไปปรกึษาครผููส้อนทุกรายวชิาทีJมนีเรยีน 

และเลา่สถานการณ์ของมนีใหค้รแูต่ละคนทราบและขอความชว่ยเหลอื เป้าหมายคอื ชว่ยใหม้นีเรยีนจบพรอ้ม
เพืJอน โดยครไูก่จะเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งครผููส้อนรายวชิาและมนีให ้ ซึJงครทุูกคนกเ็ขา้ใจและพรอ้มชว่ย 
ครไูก่มบีทเรยีนวา่ในกรณีก่อนหน้านี=  มคีรคูนอืJนทีJเผชญิปัญหาทาํนองนี=ในชั =นทีJดแูลอยู ่ และใชท้ีJประชมุครู
เป็นทีJหารอื เมืJอมคีรทูีJไมเ่หน็ดว้ยกบัการชว่ยเหลอื ครคูนอืJนกไ็มก่ลา้คา้นทาํใหเ้ดก็ตอ้งออกจาก รร.  โดยครู
ไก่ประเมนิวา่ มคีรหูลายคนอาจจะอยากชว่ยแต่ไมอ่ยากแสดงความเหน็ในทีJประชมุใหญ่เพราะไมอ่ยาก
ขดัแยง้ ทาํใหค้รไูก่เลอืกใชว้ธิเีกบ็งานจากครผููส้อนทุกรายวชิาและฝากเพืJอนทีJอยูใ่กลบ้า้นมนีนํางานไปใหท้าํ 
ครไูก่ระบุวา่ไมไ่ดม้ปัีญหาในการวดัผล เพราะการวดัผลตามเกณฑข์องกระทรวงศกึษาทาํได ้ 3 แบบคอื การ
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วดัผลแบบรายบุคคล การวดัผลแบบรายกลุม่ และการวดัผลตามพฒันาการ กรณีของมนีเมืJอไมส่ามารถมา
เรยีนไดต้ามปกตเิหมอืนคนอืJน การวดัผลกส็ามารถโยกจากการวดัแบบรายบุคคล มาวดัผลเป็นรายกลุม่ และ
วดัผลในเชงิพฒันาการได ้  นอกจากนั =นครไูก่ยงัชว่ยเตรยีมนกัเรยีนในหอ้งใหไ้มล่อ้เลยีน หรอืพดูอะไรทีJจะทาํ
ใหม้นีรูส้กึไมด่เีมืJอกลบัมาเรยีน ถอืเป็นการเตรยีมสิJงแวดลอ้มใหเ้อื=อต่อการเรยีนอยา่งมคีณุภาพชวีติทีJดใีหก้บั
มนีดว้ย  และจากการทีJพดูคยุกบันกัเรยีนในชั =นทีJตนดแูล  กพ็บวา่เดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากกรณขีองมวีา่ การตั =งครรภ์
ในวยัเรยีนจะลาํบากอยา่งไร  และระมดัระวงัในเรืJองเพศของตนมากขึ=น  ไมใ่ชก่ารเลยีนแบบกนัอยา่งทีJครู
หลายคนกงัวล ครไูก่ บอกวา่ไมรู่ว้า่ตอนนี=มกีฎหมายเรืJองทอ้งวยัรุน่ออกมาบงัคบัใชแ้ลว้ ทีJผา่นมาทาํดว้ย
ความรูส้กึวา่ตอ้งชว่ยเดก็ ยิJงถา้เป็นกรณีเรืJองทอ้ง ควรใหเ้ดก็รบีเรยีนจบไมใ่ชท่าํใหเ้ดก็จบชา้กวา่ปกต ิเพราะ
เขามลีกูทีJตอ้งเลี=ยง 

หลงัจากกรณีของมนีคลีJคลายลงไปดว้ยด ี โรงเรยีนเกดิการเปรยีบเทยีบระหวา่งการจดัการ 2 แบบ 
แบบแรกคอืใหพ้กัการเรยีนเมืJอคลอดแลว้คอ่ยกลบัมาเรยีนพรอ้มรุน่น้อง กบัแบบทีJสองคอืจดัระบบการเรยีน
และการวดัผลทีJสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาของเดก็ ซึJงทุกคนยอมรบัวา่ การจดัการแบบของมนีดกีวา่ 
เพราะมนีเรยีนจบพรอ้มเพืJอนและไดไ้ปเรยีนต่อในระดบัปรญิญาตรตีามทีJตวัเองไดค้าดหวงัไว ้ ในขณะทีJเดก็
อกีคนทีJมาเรยีนพรอ้มรุน่น้อง เรยีนแบบไมม่คีวามสขุเพราะตวัเองตอ้งมาเรยีนซํ=าชั =น ม.5 ในขณะทีJเพืJอนขึ=น 
ม.6  พอจบ ม.6 เดก็คนนี=เลอืกไมเ่รยีนต่อ  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 
ครูไก่ใหข้อ้เสนอแนะ 2 เรืJองทีJน่าจะพฒันาต่อเพืJอช่วยเหลอืเดก็ทอ้ง คอืใหพ้ฒันาการจดัการเรยีน

สอนสาํหรบัเดก็ทีJทอ้ง อยา่งเป็นระบบ เพราะเดก็บางคนไมไ่ดม้คีรอบครวัทีJพรอ้มเหมอืนมนี ทีJจะจา้งคนชว่ย
เลี=ยง พอ่แมเ่องกต็อ้งทาํงาน โดย 

1. การพฒันาหลกัสตูรรว่มกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ อบต. เชน่ อาจจะมวีชิาบรบิาล/อภบิาลเดก็เลก็ 
เพื -อช่วยใหเ้ดก็สามารถเลี;ยงลูกที -บา้นและนําความรู ้ทกัษะ จากการเลี;ยงลูกมาเทยีบโอนหน่วยกติเป็นวชิา
เรยีนได ้เพราะแต่ละโรงเรยีนจะตอ้งจดัทําหลกัสูตรของสถานศกึษาอยู่แลว้ ซึJงในรายวชิาเพิJมเตมิโรงเรยีน
สามารถคดิและพฒันาได้เอง จะเป็นวชิาประมง ทําสวน ทําผลติภณัฑ์จากผลไมใ้นสวน หรอือะไรก็ได้ให้
สอดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน แต่ปัญหาคอื โรงเรยีนมกัไม่ค่อยทําและมกันํารายวชิาเพิJมเตมิไปทําเป็น
รายวชิาทีJเป็นวชิาการ    

2. เพิJมความสามารถของครใูนการใหค้าํปรกึษา โดยพฒันาครแูนะแนวใหม้คีวามสามารถใน 2 ระดบั 
คอื ระดบัแรก เป็นครผููดู้แล สามารถใหค้าํปรกึษาและช่วยเหลอืเรืJองทั Jวๆ ไปได ้ระดบัทีJสองคอื เป็นครผููใ้ห้
คาํปรกึษาเรืJองทีJมคีวามซบัซอ้น เช่น เรืJองยาเสพตดิ เรืJองเพศ เรืJองทอ้ง  ซึJงความสามารถในระดบัทีJสองนี= 
จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการพฒันาและฝึกฝน  
 “ครรูะดบัที -สอง ไมต่อ้งมมีากกไ็ด ้ทั ;งโรงเรยีนจะมสีกั 1-2 คนกน่็าจะเพยีงพอ แต่ขอใหเ้ป็นครทูี -เขา้ใจ
เดก็และใหค้าํปรกึษาที -เป็นทกัษะเฉพาะได”้ 
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 โรงเรยีนนี= แมย้งัมกีรณีทอ้งเกดิขึ=นทุกปี  แต่ไมไ่ดม้ากขึ=น  สิJงทีJเปลีJยนแปลงไปคอื  การยอมรบัเป็น
วฒันธรรมองคก์รใน รร.ว่า ตอ้งรกัษาความลบัของเดก็ และปัญหาทุกอย่างทีJเกดิขึ=นในโรงเรยีนแมว้่าจะเป็น
เรืJองพฤตกิรรมของเดก็กต็าม ตอ้ง “ปรบัทีJคร ูไมใ่ชป่รบัทีJเดก็” การศกึษาถงึจะไปได ้ปรบัทีJคร ูหมายถงึปรบั
วธิคีดิ ทศันะ มุมมอง และใหม้องว่าเป้าหมายของการเป็นครคูอื การพฒันาชวีติผูเ้รยีน ไมใ่ช่ชืJอเสยีงหน้าตา
ของโรงเรยีนหรอืความดเีดน่ทางวชิาการ  
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กรณีศีกษาที@k “มีน” (ฉบบัเตม็) 
b.บริบทโรงเรียน 

โรงเรยีนขนาดกลางแหง่หนึJง มนีกัเรยีนประมาณ 800-1,000 คน นกัเรยีนสว่นใหญ่มภีมูลิาํเนาอยูใ่น 
2 อาํเภอในจงัหวดัใกลเ้คยีงเนืJองจากเป็นพื=นทีJตดิต่อกนั อาชพีสว่นใหญ่ของคนทีJนีJคอืทาํสวนผลไม ้ พื=นฐาน
ทางเศรษฐกจิของครอบครวันกัเรยีนทีJนีJถา้ไมร่ํJารวยกจ็ะขดัสนไปเลย เพราะมทีั =งผูป้กครองทีJเป็นเจา้ของสวน
ผลไมก้บัผูป้กครองทีJเป็นแรงงานรบัจา้งทาํสวน 

รร.แหง่นี= เขา้รว่มโครงการการจดัการเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษาเมืJอปี พ.ศ.2557 มกีารจดัการเรยีนการสอน
เพศวถิศีกึษาใหก้บันกัเรยีนทุกระดบัชั =นในระยะแรกของการเขา้โครงการ มกีารพฒันาครผููส้อน มกีารพฒันา
แกนนํานกัเรยีนต่อเนืJองแมส้ิ=นสดุโครงการแลว้ โดยมคีรไูก่ซึJงสอนวชิาเคมซีึJงเป็นแกนนําครเูพศวถิศีกึษาใน
โรงเรยีนเป็นแกนหลกัในการมุง่พฒันาทกัษะชวีติใหน้กัเรยีน และทาํงานรว่มกบัครอูนามยัโรงเรยีนในการจดั
อุปกรณ์คมุกาํเนิดสาํหรบับรกิารนกัเรยีน อยา่งไรกต็าม พบวา่ ในแต่ละปีจะพบนกัเรยีนทีJตอ้งออกจากการ
เรยีนกลางคนัอนัเนืJองมาจากการตั =งครรภ ์ เมืJอโรงเรยีนรู ้ อายคุรรภน์กัเรยีนกม็ากจวนจะคลอดแลว้ ครไูก่จงึ
คดิวา่จะตอ้งทาํใหน้กัเรยีนรูอ้ายคุรรภแ์ต่เนิJนๆ และโรงเรยีนเองจะไดช้ว่ยเหลอืไดท้นัการณ์ จงึไดจ้ดัอุปกรณ์
ตรวจการตั =งครรภไ์วท้ีJหอ้งพยาบาลและประกาศกบันกัเรยีนวา่ หากใครสงสยัวา่จะตั =งครรภใ์หม้าบอก ครมูี
อุปกรณ์ตรวจใหแ้ละจะรกัษาความลบัและใหค้วามชว่ยเหลอื ผลจากการประกาศทาํใหใ้นปีนั =น มนีกัเรยีนเขา้
มาตรวจการตั =งครรภก์บั อ.ไก่ 6 คน และม ี3 คนทีJตรวจพบวา่ตั =งครรภ ์

 
k.ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์ 

 ในปีการศกึษา 2559 ซึJงเป็นปีแรกทีJ พ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภป์ระกาศใช ้ทาง
โรงเรยีนพบนกัเรยีนตั =งครรภ ์ 2 ราย ทั =งคูเ่รยีน อยู ่ ม.5 เทอมสอง กาํลงัจะขึ=นชั =น ม.6 ในปีหน้า คนแรกคอื 
“มีน” (นามสมมต)ิ นกัเรยีนประจาํชั =นทีJครไูก่เป็นทีJปรกึษา สว่นอกีคนเป็นนกัเรยีนอกีหอ้งหนึJงซึJงมคีรอูกีคน
หนึJงเป็นทีJปรกึษา มนีเลา่วา่ ตอนนั =นแฟนเป็นรุน่พีJ ม.6 เขากด็แูลรบัผดิชอบเธอด ี มนีไมค่ดิวา่จะตั =งครรภ ์
เพราะทุกครั =งทีJมเีพศสมัพนัธก์นั มนีจะป้องกนัตลอด โดยการใชถุ้งยางสลบักบัยาคมุฉุกเฉิน แต่ครั =งทีJทอ้ง มนี
บอกวา่ใชย้าคมุฉุกเฉิน อกีอยา่งทีJไมค่ดิวา่ตวัเองทอ้งเพราะ 3 เดอืนแรกประจาํเดอืนมาทุกเดอืน พอเขา้เดอืน
ทีJ 4 และ 5 เมนสไ์มม่าจงึเริJมเอะใจ ซื=อทีJตรวจการตั =งครรภม์าตรวจและพบวา่ทอ้ง 

 “ตอนนั ;นกต็กใจมาก คนแรกที -บอกคอืเพื -อนๆ เพราะตอนเมนสไ์มม่ากป็รกึษาเพื -อน เพื -อนกบ็อกใหซ้ื;อ
ที -ตรวจมาตรวจเลย พบรูว้า่ทอ้งกค็ดิวา่ น่าจะทอ้งไดป้ระมาณ 2-3 เดอืน เพราะเมนสเ์พิ -งไมม่า แต่พอไปฝาก
ทอ้งจรงิๆ พบวา่อายคุรรภ ์7 เดอืนแลว้” 

 มนีเลา่วา่ ตอนนั =นกก็ลุม้ใจหลายอยา่ง ทั =งเรืJองแฟน เรืJองเรยีน เรืJองจะบอกพอ่แมย่งัไง แต่เมืJอ
ตดัสนิใจวา่จะเกบ็เดก็ไวจ้งึคดิวา่ยงัไงกต็อ้งบอกครอบครวั โดยเลอืกบอกพอ่ เพราะวา่คอืผูท้ีJตดัสนิใจเรืJองราว
ในบา้น  
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 “ทีJตดัสนิใจบอกพอ่เพราะคดิวา่ พอ่ชว่ยเราได ้ เราอยากเรยีนต่อ แต่แฟนเราไมอ่ยากใหเ้ราเรยีนเขา
บอก จบ.ม6 แลว้เขาจะไปหางานทาํ เขากอ็ยากใหเ้ราเรยีนแค ่ม.6 แลว้ออกมาเลี;ยงลกู แต่เราไมอ่ยากหยดุอยู่
แค ่ม.6 เราอยากเรยีนต่อ” 

 พื=นฐานเดมิมนีเป็นเดก็เรยีนดไีดเ้กรดเฉลีJย 3 กวา่ทุกเทอม เธอตั =งใจจะเรยีนครทูีJมหาวทิยาลยัราชภฏั
จงัหวดัใกล้ๆ  เมืJอบอกพอ่วา่เธอทอ้ง เธอรบัรูไ้ดว้า่พอ่เสยีใจ แต่กบ็อกวา่ “ไมเ่ป็นไร หลานคนเดยีวพอ่เลี;ยงได”้ 
จากนั =น ครอบครวัจงึพาเธอไปฝากครรภท์ีJ รพ.ประจาํอาํเภอ ซึJงมนีบอกวา่ตอนนั =นเองทีJเธอรูว้า่ทอ้งได ้ 7 
เดอืนแลว้ กเ็กดิความกงัวลขึ=นมาอกีวา่ ลกูจะแขง็แรงไหม เพราะทีJผา่นมาไมไ่ดฝ้ากทอ้งเลย แต่พยาบาลกด็ ี
พดูจากบัเธอดแีละไมไ่ดม้สีายตาตาํหนิวา่เธอตั =งครรภใ์นวยัรุน่  

 หลงัคลอดได ้1 เดอืน มนีเลกิกบัแฟน เพราะแฟนคอ่นขา้งหงึหวง และมกัต่อวา่เรืJองทีJมนีจะเรยีนต่อ 
หลงัเลกิกนั แฟนไม่ไดต้ดิต่อมาอกี แต่มนีบอกว่าไม่ไดล้ําบากในการเลี=ยงลูก เพราะพ่อจา้งคนมาดูแลช่วง
กลางวนัเพืJอใหเ้ธอไดไ้ปเรยีนหนังสอื เนืJองจากพ่อเป็นเจา้ของสวนตอ้งเขา้สวนทุกวนั ส่วนแม่ตอ้งดูแลรา้น
ขายของชาํของทีJบา้น จา้งคนเลี=ยงไดร้าว 1 ปีกไ็มไ่ดจ้า้งต่อ เพราะพอลกูไดห้นึJงขวบ ญาติๆ  ทีJอยูใ่กล้ๆ  บา้น
กผ็ลดักนัมาชว่ยเลี=ยง ลกูของมนีกลายเป็นขวญัใจของบรรดาญาติๆ  มเีฉพาะชว่งกลางคนืทีJมนีเลี=ยงเอง 

 ตอนนี= มนีเรยีนครปีูสุดทา้ย เธอตั =งใจว่า จะเป็นครทูีJพรอ้มเขา้ใจเดก็ไม่ว่าเดก็จะมปัีญหาอะไรกต็าม 
และจะเป็นแมท่ีJดขีองลกู มหีน้าทีJการงานทีJมั JนคงเพืJออนาคตทีJมั Jนคงของลกูดว้ย  

 
l.การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อโครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

• การจดัการเคสทอ้งครั =งแรกในโรงเรยีน 

 เคสของมนีกบัเพืJอนทีJอยูอ่กีหอ้งหนึJง ถอืเป็นเคสแรกๆ ทีJโรงเรยีนมกีารจดัการใหเ้ดก็ทอ้งไดเ้รยีนต่อ 
ก่อนหน้านี= เมืJอมสีถานการณ์เดก็ทอ้งในโรงเรยีน เดก็มกัลาออกไปสรา้งครอบครวัและเป็นแรงงานในสวน ครู
ไก่บอกวา่ วถิขีองคนแถวนี=นิยมมลีกูตั =งแต่อายนุ้อยเพืJอเป็นแรงงานทาํสวน ซึJงการทาํสวนผลไมเ้ป็นอาชพีทีJ
สรา้งรายไดด้กีวา่ทาํงานมเีงนิเดอืนเสยีอกี แต่กรณขีองมนี ถงึแมพ้อ่ของเธอจะเป็นเจา้ของสวน แต่มนีมคีวาม
ตั =งใจวา่จะเรยีนใหจ้บปรญิญาตร ี

 “มนี เป็นเดก็ในที -ปรกึษาของพี - พี -มารูว้า่เขาทอ้งตอนอายคุรรภเ์ขาได ้ 7 เดอืนแลว้ รูจ้ากเพื -อนเขา 
เพราะระยะหลงัเขาขาดเรยีนบอ่ย กเ็ลยถามเพื -อนๆ เขากร็ูว้า่เขาทอ้ง พี -กเ็ลยไปหาเขาที -บา้น เหมอืนไปเยี -ยม
บา้นเขา และบอกพอ่เขาวา่ ไมเ่ป็นไร เรื -องเรยีนทางโรงเรยีนจะชว่ยเหลอืเตม็ที - มนีจะจบ ม.6 พรอ้มเพื -อน
แน่นอน”  

 สิJงทีJครไูก่ทาํในตอนนั =นคอื ใชว้ธิเีดนิไปปรกึษาครผููส้อนทุกรายวชิาทีJมนีเรยีน และเลา่สถานการณ์
ของมนีใหค้รแูต่ละทา่นทราบและขอความชว่ยเหลอื เป้าหมายคอื ชว่ยใหม้นีเรยีนจบพรอ้มเพืJอน โดยครไูก่จะ
เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งครผููส้อนรายวชิาและมนีให ้ซึJงครทุูกคนกเ็ขา้ใจและพรอ้มชว่ย 
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 “แต่มขีอ้เปรยีบเทยีบนิดหน่อย พอด ี เดก็อกีคนหนึ-งกท็อ้งเหมอืนกนั แต่ครทูี -ปรกึษาเขาใชว้ธิเีรยีก
ประชมุ และเรื -องกท็ราบกนัหมด ในที -ประชมุพอครคูนหนึ-งพดูวา่ ใหพ้กัการเรยีนไปก่อนหนึ-งเทอม พี -วา่ครคูน
อื -นๆ กไ็มก่ลา้แสดงความเหน็แลว้ พี -กเ็ลยคดิวา่ เดก็ในที -ปรกึษาพี -จะไมท่าํแบบนี; สรปุเดก็คนนี;กต็อ้งพกัการ
เรยีน พอคลอดแลว้กก็ลบัมาเรยีนกบัรุน่น้อง ซึ -งพี -วา่เดก็ไมน่่าจะมคีวามสขุที -ตอ้งมาเรยีนกบัรุน่น้อง” 

 สาํหรบัการจดัการศกึษาใหม้นีระหวา่งทีJทอ้งใหญ่มาเรยีนไมไ่ดน้ั =น ครไูก่ใชว้ธิเีกบ็งานจากครผููส้อน
ทุกรายวชิาและฝากเพืJอนทีJอยูใ่กลบ้า้นมนีนํางานไปใหท้าํ ระบุวา่ไมไ่ดม้ปัีญหาในการวดัผล เพราะการวดัผล
ตามเกณฑข์องกระทรวงศกึษาทาํได ้ 3 แบบคอื การวดัผลแบบรายบุคคล การวดัผลแบบรายกลุม่ และการ
วดัผลตามพฒันาการ กรณีของมนีเมืJอไมส่ามารถมาเรยีนไดต้ามปกตเิหมอืนคนอืJน การวดัผลกส็ามารถโยก
จากการวดัแบบรายบุคคล มาวดัผลเป็นรายกลุม่ และวดัผลในเชงิพฒันาการได ้ 

 “ขึ;นอยูก่บัวา่ครจูะทาํใหไ้หม แต่เรื -องนี;เราเองในฐานะที -ปรกึษาของเดก็เราตอ้งชวนครผููส้อนทาํ 
ชี;ใหเ้หน็วา่มนัจะชว่ยเดก็ได ้ แลว้กอ็ยา่ลมืชมครแูต่ละวชิาดว้ยวา่ทา่นมเีมตตาที -ชว่ยเหลอืเดก็ เพราะกต็อ้ง
ยอมรบัวา่ภาระงานกจ็ะเพิ -มกวา่ปกตนิิดหน่อย การไดร้บัการยกยอ่งชื -นชมกจ็ะชว่ยใหง้านหนกัเบาลงได”้ 

 นอกจากเตรยีมครผููส้อนในแต่ละรายวชิาสาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนใหม้นีแลว้ ครไูก่ยงัชว่ย
เตรยีมนกัเรยีนในหอ้งใหไ้มล่อ้เลยีน หรอืพดูอะไรทีJจะทาํใหม้นีรูส้กึไมด่เีมืJอกลบัมาเรยีน ถอืเป็นการเตรยีม
สิJงแวดลอ้มใหเ้อื=อต่อการเรยีนอยา่งมคีณุภาพชวีติทีJดใีหก้บัมนีดว้ย นอกจากนี= ยงัไดท้าํโฟกสักรุป๊กบัเดก็ใน
หอ้งกรณกีารตั =งครรภข์องมนีวา่เดก็เกดิการเรยีนรูอ้ะไรบา้ง พบวา่ เดก็ในหอ้งรูส้กึวา่การตั =งครรภใ์นวยัเรยีน
ไมไ่ดส้บาย ตวัมนีเองกค็อยเตอืนเพืJอนวา่ตอ้งป้องกนั ดงันั =น ทีJบอกวา่ใหเ้ดก็ทอ้งเรยีนตามปกตแิลว้เดก็คน
อืJนจะเลยีนแบบคดิวา่ไมจ่รงิ เพราะผลการโฟกสักรุป๊ เดก็กบ็อกเองวา่ไมไ่ดอ้ยากทอ้งแบบมนี 

 ทั =งหมดทีJทาํ อ.ไก่ บอกวา่ ทาํโดยไมรู่ว้า่มกีฎหมายเรืJองทอ้งวยัรุน่ออกมาบงัคบัใชแ้ลว้ แต่ทาํดว้ย
ความรูส้กึวา่ตอ้งชว่ยเดก็ ยิJงถา้เป็นกรณีเรืJองทอ้ง ควรใหเ้ดก็รบีเรยีนจบไมใ่ชท่าํใหเ้ดก็จบชา้กวา่ปกต ิเพราะ
เขามลีกูทีJตอ้งเลี=ยง 

 

• วฒันธรรมทีJเกดิขึ=นในโรงเรยีนจากกรณีของมนี 

 หลงัจากกรณีของมนีคลีJคลายลงไปดว้ยด ีอ.ไก่ บอกว่า โรงเรยีนเองกเ็หน็การจดัการ 2 แบบ แบบ
แรกคอืใหพ้กัการเรยีนเมืJอคลอดแลว้ค่อยกลบัมาเรยีนพรอ้มรุ่นน้อง กบัแบบทีJสองคอืจดัระบบการเรยีนและ
การวดัผลทีJสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาของเดก็ ซึJงทุกคนยอมรบัวา่ การจดัการแบบของมนีดกีวา่ เพราะ
มนีเรยีนจบพรอ้มเพืJอนและไดไ้ปเรยีนต่อในระดบัปรญิญาตรตีามทีJตวัเองไดค้าดหวงัไว ้ในขณะทีJเดก็อกีคน
ทีJมาเรยีนพรอ้มรุ่นน้อง เรยีนแบบไม่มคีวามสุขเพราะตวัเองต้องมาเรยีนซํ=าชั =น ม.5 ในขณะทีJเพืJอนขึ=น ม.
6  พอจบ ม.6 เดก็คนนี=เลอืกไมเ่รยีนต่อ แต่กบ็อกยากวา่ทีJเขาเลอืกไมเ่รยีนต่อเพราะปัจจยัเรืJองทีJเขาเรยีนจบ
ชา้กวา่เพืJอนหรอืเปลา่  
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 ดงันั =น เพืJอตดัปัจจยัเรืJองการไม่มคีวามสุขในการเรยีนกบัรุ่นน้อง เมืJอเกดิสถานการณ์เดก็ท้องใน
โรงเรยีน โรงเรยีนจะไมพ่กัการเรยีน โดยจะคุยกบัเดก็วา่ สะดวกมาเรยีนจนถงึอายุครรภเ์ท่าไหร ่จากนั =นเมืJอ
มาเรยีนไหวกใ็หม้ารบังานไปทาํทีJบา้น โดยทมีครจูะจดัรปูแบบการเรยีนและการวดัผลทีJสอดคลอ้งให ้

 “บางรายกม็าเรยีนจนถงึใกลค้ลอดเลยนะ แต่เรากจ็ะบอกครพูละว่า ใหเ้ดก็ออกกําลงักายเบาๆ หรอื
ไมใ่หอ้อกกาํลงัเลยเพราะกลวัจะกระทบต่อสขุภาพครรภ ์สว่นการวดัผลกใ็หว้ดัในเชงิงานกลุ่มหรอืพฒันาการ 
ไมต่อ้งวดัผลแบบรายบุคคล เอาคะแนนแบบรายบุคคลไปโปะตรงคะแนนกลุ่มกไ็ด ้มนัทาํไดห้มด ถา้ครจูะทาํ 
เพราะระเบยีบของกระทรวงกเ็ปิดชอ่งไว”้  

 อกีสิJงหนึJงทีJจะช่วยทําใหค้รูมกีําลงัใจในการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ดก็ทอ้งโดยไม่มคีวามกงัวลคอื
การยํ=ากบัเพืJอนครวูา่ สิJงทีJเราทาํไมไ่ดผ้ดิกฎหมายหรอืผดิกฎระเบยีบอะไร พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิมาตรา
26 ระบุชดัเจนเรืJองการจดัการศกึษาว่า โรงเรยีนสามารถจดัการศกึษาได ้3 รปูแบบคอื ในระบบ นอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยั ดงันั =น อย่าไปหวั Jนไหวถ้ามใีครมาบอกว่าโรงเรยีนใหเ้ดก็เอางานกลบัไปทําได้
อยา่งไร เวลาเรยีนจะพอหรอื จะวดัผลอยา่งไร เพราะสิJงทีJเราทาํไมไ่ดม้อีะไรผดิ 

 

• ระบบทีJอยากพฒันาต่อเพืJอชว่ยเหลอืเดก็ทอ้ง 

 ถงึแมว้า่ ระบบการชว่ยเหลอืเดก็ทอ้งใหไ้ดเ้รยีนต่อจนจบจะกลายเป็นวฒันธรรมของโรงเรยีนไปแลว้ 
แต่ครไูก่มองวา่ ยงัมเีรืJองทีJน่าจะพฒันาต่ออกี 2 ประการเพืJอชว่ยเหลอืเดก็ทอ้ง 

ประการแรก จะพฒันาระบบการจดัการเรยีนสอนสาํหรบัแดก็ทีJทอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่ทีJ
เป็นอยู ่เพราะเดก็บางคนไมไ่ดม้คีรอบครวัทีJพรอ้มเหมอืนมนี ไมไ่ดม้เีงนิทองมากพอทีJจะจา้งคนเลี=ยง พอ่แม่
เองกต็อ้งทาํงาน  

 “ในอนาคต พี -จะพฒันาหลกัสตูรรว่มกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ อบต เชน่ อาจจะมวีชิา บรบิาล/อภบิาล
เดก็เลก็ เพื -อชว่ยใหเ้ดก็สามารถเลี;ยงลกูที -บา้นและนําความรู ้ ทกัษะ จากการเลี;ยงลกูมาเทยีบโอนหน่วยกติ
เป็นวชิาเรยีนได”้ 

 อ.ไก่ ขยายความวา่ เรืJองนี=สามารถทาํไดเ้นืJองจากแต่ละโรงเรยีนจะตอ้งจดัทาํหลกัสตูรของ
สถานศกึษาอยูแ่ลว้ ซึJงหลกัสตูรสถานศกึษาจะประกอบดว้ยวชิาพื=นฐาน (ทุกโรงเรยีนตอ้งเรยีนเหมอืนกนั) 
และวชิาเพิJมเตมิ รวม 77 หน่วยกติ ซึJงในรายวชิาเพิJมเตมินี=โรงเรยีนสามารถคดิและพฒันาไดเ้อง จะเป็นวชิา
ประมง ทาํสวน ทาํผลติภณัฑจ์ากผลไมใ้นสวน หรอือะไรกไ็ดใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน แต่ปัญหาคอื 
โรงเรยีนมกัไมค่อ่ยทาํและมกันํารายวชิาเพิJมเตมิไปทาํเป็นรายวชิาทีJเป็นวชิาการ  

 ประการทีJสอง คอื อยากพฒันาครใูหม้คีวามสามารถในเชงิการใหค้าํปรกึษา โดยมองวา่ อาจจะเริJมทีJ
พฒันาครแูนะแนวใหม้คีวามสามารถใน 2 ระดบั คอื ระดบัแรก เป็นครผููด้แูล สามารถใหค้าํปรกึษาและ
ชว่ยเหลอืเรืJองทั Jว ๆ ไปได ้ระดบัทีJสองคอื เป็นครผููใ้หค้าํปรกึษาเรืJองทีJมคีวามซบัซอ้น เชน่ เรืJองยาเสพตดิ 
เรืJองเพศ เรืJองทอ้ง  ซึJงความสามารถในระดบัทีJสองนี= จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการพฒันาและฝึกฝน  
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 “ครรูะดบัที -สอง ไมต่อ้งมมีากกไ็ด ้ทั ;งโรงเรยีนจะมสีกั 1-2 คนกน่็าจะเพยีงพอ แต่ขอใหเ้ป็นครทูี -เขา้ใจ
เดก็และใหค้าํปรกึษาที -เป็นทกัษะเฉพาะได”้ 

 
m.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. โรงเรียนไม่ควรใช้วิธีการเรียกประชุมครูเพืJอชี=ว่าควรให้เด็กเรียนต่อหรือย้ายไปเรียนทีJอืJน  
เป้าหมายมเีพยีงอยา่งเดยีวคอืตอ้งช่วยเดก็ การจดัการทีJตามมาคอืตอ้งช่วยเหลอืตามสภาพปัญหาและทาํให้
เรืJองไมเ่อกิเรกิ ทั =งนี= การจดัประชุมเรยีกครทูั =งหมดมารบัรูไ้มใ่ชว่ธิกีารทีJจะไดม้าซึJงทางออก เพราะคนทีJเรยีก
ประชุมกค็อืคนทีJมอีาํนาจมากทีJสดุในโรงเรยีน และมกัชี=นําไดว้า่อยากใหก้ารจดัการออกมาเป็นแบบไหน และ
ถงึแมจ้ะมคีนไมเ่หน็ดว้ย แต่คนๆ นั =นกจ็ะไมก่ลา้ออกความเหน็  

2. โรงเรยีนควรสรา้งเป้าหมายร่วมกนัในองคก์รว่า ปัญหาทุกอย่างทีJเกดิขึ=นในโรงเรยีนแมว้่าจะเป็น
เรืJองพฤตกิรรมของเดก็  จะแกไ้ขไดต้อ้ง “ปรบัที -คร ูไมใ่ชป่รบัที -เดก็” การศกึษาถงึจะไปได ้ปรบัทีJคร ูหมายถงึ
ปรบัวิธีคิด ทศันะ มุมมอง และให้มองว่าเป้าหมายของการเป็นครูคือ ผู้เรียน ไม่ใช่ชืJอเสยีงหน้าตาของ
โรงเรยีนหรอืความดเีดน่ทางวชิาการ 

 

 

 

Note ของผูเ้ขียน 

1. เมืJอครั =งประสานเพืJอขอพดูคยุกบัมนี ครอบครวัของมนีรูส้กึไมส่บายใจ โดยบอกวา่เรืJองเกดิขึ=นหลายปี
แลว้ ไมอ่ยากรื=อฟื=น และไมม่ั Jนใจวา่ ในการพดูคยุจะรกัษาความลบัแคไ่หน เกรงวา่จะสง่ผลกระทบต่อ
หน้าทีJการงานของมนีในอนาคต โดยสว่นตวัมนียนิดพีดูคยุใหข้อ้มลูเพราะคดิวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ
เพืJอนคนอืJน ๆ ทีJกาํลงัเผชญิปัญหาตั =งครรภใ์นวยัเรยีน แต่ไมส่ะดวกทีJจะใหพ้ดูคยุกบัพอ่แม ่ 

2. เรืJองการมสีถานทีJปั �มนม หรอืเลี=ยงเดก็อ่อนในโรงเรยีน มนีมองวา่ ไมอ่ยากใหม้เีพราะจะเป็นการตตีรา
คนทีJทอ้ง แต่โรงเรยีนควรจดัการเรืJองเวลาการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพชวีติ
มากกวา่ เชน่ อนุญาตใหก้ลบับา้นได ้(กรณบีา้นอยูใ่กลโ้รงเรยีน) ในชว่งเวลาพกักลางวนัเพืJอไปใหน้ม
ลกู 
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กรณีศึกษาที@l “อนั” และ “ปาลม์” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา 
 โรงมธัยมประจาํตาํบล ขนาดกลางแหง่หนึJง จดัการเรยีนแบบทวภิาค ี มนีกัเรยีนสว่นใหญ่เป็นกลุม่
ชาตพินัธุ ์ จงึเผชญิสถานการณ์นกัเรยีนทอ้งและออกจากโรงเรยีนเพืJอไปแต่งงานมคีรอบครวั เนืJองจาก
วฒันธรรมในชมุชนทีJมชีาตพินัธุอ์าศยัอยูห่ลายกลุม่ การแต่งงานเมืJออายนุ้อยไมใ่ชเ่รืJองทีJผดิจารตี ครใูน
โรงเรยีนเลา่วา่ หากเดก็ทอ้งกม็กัจะหายไปเลยไมไ่ดม้าทาํเรืJองลาออกและจะมาทราบภายหลงัวา่ไปแต่งงานมี
ครอบครวัแลว้ และมนีกัเรยีนอยูก่นัเป็นคูแ่ลว้กไ็มน้่อย 

 อนั(นามสมมต)ิ อยูก่บัตายาย แมท่าํงานต่างจงัหวดั อนัอยูบ่า้นเดยีวกบัแฟนทีJเป็นนกัเรยีนเทคนิครั =ว
ตดิกบัโรงเรยีนมธัยมทีJอนัเรยีน ทั =งคูอ่ยูก่นิโดยผูใ้หญ่ทั =งสองฝ่ายรบัรูแ้ละสนบัสนุนการดแูลลกูของอนัทีJเกดิ
ใหม ่อนัมบุีคลกิฉะฉาน กลา้พดู กลา้แสดงออก ดแูลและจดัการปัญหาของตวัเองได ้ เดอืนมนีาคม bc อนัไม่
สบายและไปโรงพยาบาล ตรวจพบการตั =งครรภ ์z-V เดอืนแลว้ อนัไมรู่เ้พราะประจาํเดอืนยงัมาอยูบ่า้งเลก็น้อย
ทุกเดอืน อนัตดัสนิใจเขา้พบ ผอ.วทิยาลยัเทคนิคก่อน เพืJอแจง้ขอเรยีนต่อแต่ถกูปฏเิสธ และใหไ้ปลาออก แต่
อนัอยากเรยีนและตอ้งการใบปรญิญาดา้นบญัช ี อนัไมล่ะความพยายามและเธอตดัสนิใจขอพบ ผอ.โรงเรยีน
มธัยม เพืJอแจง้เรืJองและขอเรยีนต่อดว้ยตวัเอง ปาลม์(นามสมมต)ิ ลกูครึJงญีJปุ่ น อยูก่บัตายายและน้าสาว แม่
อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกนั แฟนอนัเป็นเพืJอนทีJเรยีนดว้ยกนัมาและอยูโ่รงเรยีนมธัยมเดยีวกนั ฐานะครอบครวั
ทั =งปาลม์และอนัพอจะอยูไ่ดไ้มถ่งึขั =นยากจน รูต้วัวา่ตั =งทอ้งไดร้ะยะหนึJงแลว้ และไปปรกึษาอนัจากคาํแนะนํา
ของยาย และเขา้พบ ผอ. เพืJอขอเรยีนต่อ “จรงิๆ ตอนนั ;นเราทอ้งใหญ่แลว้ ครปูระจาํชั ;นกร็ูเ้รื -อง แต่ครอูกีคนที -
เราสนิทดว้ยเขาไมอ่ยู ่ไปต่างประเทศ เราเลยคดิวา่ตอ้งคยุกบั ผอ.โดยตรง ผอ.น่าจะชว่ยเราไดม้ากที -สดุ แกดู
เป็นคนใจด”ี อนับอกวา่ ทีJตดัสนิใจโทรหา ผอ.โดยตรง ไมใ่ชเ่พราะแคค่ดิวา่ ผอ.คอืผูท้ีJมอีาํนาจสงูสดุใน
โรงเรยีน แต่เธอเชืJอวา่ ผอ.เป็นคนใจดแีละพรอ้มเขา้ใจหากไดร้บัรูปั้ญหา และจะหาทางชว่ยพวกเธอได ้เมืJอได้
พาครอบครวัมาพดูคยุ ผอ.ไมไ่ดร้บัปากวา่จะใหไ้ดเ้รยีนต่อจนจบทั =งหมด แต่บอกวา่ “ใหส้บายใจ ครจูะชว่ยหนู
เตม็ทีJ” กท็าํให ้“ปาลม์” และ “อนั” รูส้กึมคีวามหวงัมากขึ=น  

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์
บทบาทของผูบ้ริหาร ผอ.บอกวา่ ถงึแมต้นเองจะเป็นผูอ้าํนวยการซึJงเป็นตาํแหน่งบรหิารสงูสดุ แต่

การจดัการเรืJองดงักลา่ว ไมส่ามารถทาํตามลาํพงัได ้ เพราะประเมนิวา่ 1.การจดัการเรยีนการสอน การวดัผล 
จาํเป็นตอ้งอาศยัครวูชิาการและครปูระจาํชั =นในการจดัการรปูแบบทีJเหมาะสมใหก้บัเดก็ 2.ทศันคตขิองครตู่อ
เรืJองนี= เนืJองจากพบวา่ ครจูาํนวนหนึJงกไ็มเ่หน็ดว้ยทีJจะใหเ้ดก็ทอ้งเรยีนในโรงเรยีน “กก็ลวัการเลยีนแบบ ใน
ความหมายทีJวา่ คนนี=ทอ้งกย็งัมาเรยีนได ้ ต่อไปกไ็มเ่ป็นไรถา้ทอ้ง กม็าเรยีนได ้ ไมต่อ้งกลวัเรืJองการมี
เพศสมัพนัธห์รอืการป้องกนั และกก็ลวัวา่จะถกูชมุชนตาํหนิวา่โรงเรยีนมนัยงัไง เดก็ทอ้งเรยีนกนัในโรงเรยีน
ได”้   

 การจดัการกบัแรงต้าน เมืJอรบัปากใหป้าลม์และอนัเรยีนต่อ ผอ.จงึเป็นผูป้ระสานไปยงัผอ. 
วทิยาลยัเทคนิคเพืJอหารอืกนั ซึJงในทีJสดุกย็อมใหอ้นัเรยีนในสาขาบญัชแีต่ตอ้งจบหลงัเพืJอนรว่มรุน่ไปอกี y 
เทอม เพราะอนัตอ้งออกฝึกงาน และกย็งัไดว้ฒุสิายสามญัเหมอืนเดมิ และ ผอ.รูว้า่มคีรทูีJต่อตา้นและทศันคตทิีJ
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ไมเ่หน็ดว้ย ควรใหไ้ปเรยีน กศน. โรงเรยีนเสยีภาพลกัษณ์ ผอ.จงึนําเอาเอกสาร พ.ร.บ.การป้องกนัฯ ใหค้รใูน
ทีJประชุมอ่าน พรอ้มบอกวา่ ตอนนี=ประเทศเรามกีฎหมายคุม้ครองใหเ้ดก็ทอ้งไดเ้รยีนต่อแลว้ เราเองกจ็ะตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎหมาย จะเหน็อยา่งไรไมส่าํคญั แต่จะละเมดิกฎหมายไมไ่ด ้ “โดยสว่นตวั ผมคดิวา่ ที -เดก็เลอืก
โทรมาหาผม กอ็าจจะเพราะผมเป็นผูอ้าํนวยการ มอีาํนาจสงูสดุในเชงิบรหิาร แต่สิ -งที -สาํคญักวา่คอื ผมบอก
เดก็หน้าเสาธงทุกเชา้ตอนเขา้แถววา่ หากมปัีญหาอะไรอยากคยุ อยากปรกึษาใหม้าหา ผอ.ยนิดรีบัฟังทุกเรื -อง
และพรอ้มชว่ยแกไ้ขปัญหาของนกัเรยีน” 

 การจดัการด้านการเรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัทั =งคู ่ เนืJองจากอายคุรรภข์องทั =ง
สองไมเ่ทา่กนั ในรายของอนัอายคุรรภม์ากแลว้อาจจะมคีวามจาํเป็นตอ้งหยดุอยูท่ีJบา้นและรบังานไปทาํ สว่น
กรณีของปาลม์อายคุรรภย์งัน้อย โรงเรยีนกใ็หม้าเรยีนรว่มกบัเพืJอนไดต้ามปกต ิเมืJอใดทีJปาลม์ประเมนิวา่อายุ
ครรภม์ากแลว้มาเรยีนไมไ่หว กใ็หเ้รยีนอยูท่ีJบา้น รบังานผา่นไลน์ไปทาํและสง่งานผา่นกลุม่ไลน์ มกีารตั =ง
กลอ้งถ่ายทาํการสอนของครแูบบ Live ใหไ้ดเ้รยีนในพรอ้มเพืJอนในรายวชิาทีJยาก  

 การป้องกนัการตั 'งครรภ ์ครปูระจาํชั =นใหข้อ้มลูวา่มกีารสอนเพศวถิศีกึษา ให ้รพ.สต.มาทาํกจิกรรม
เพิJมเตมิ แจกถุงยางอนามยัทีJครกูลุม่สาระสขุศกึษา ครหูวัหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีนเสรมิวา่ อยากใหโ้รงเรยีนมี
ครสูกัคนทีJเชีJยวชาญดา้นจติวทิยาสามารถใหค้าํปรกึษาเดก็ได ้ เพราะกลวัเดก็เรยีนไมจ่บ หากมคีรดูา้นนี=อยู่
อาจจะคอยชว่ยพดูคยุใหก้าํลงัใจทาํใหเ้ดก็มแีรงบนัดาลใจเรยีนจบได ้

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง 

 
1. ครหูลายคนใหค้วามเหน็วา่ กระทรวงศกึษาธกิารควรวางแนวระบบการจดัการเรยีนการสอนและ

การวดัผลทีJชดัเจนมาใหโ้รงเรยีน เพราะมองว่า การเรยีนทีJบา้นแลว้ส่งงานทางออนไลน์ ความเขม้ขน้ทาง
วชิาการไมเ่ทา่กบัเดก็คนอืJน 

2. กระทรวงศกึษาธกิารควรทาํงานในเชงิทศันคตกิบัคร ูเพราะครจูาํนวนหนึJงกย็งัมองวา่ การใหเ้ดก็
ทอ้งไดเ้รยีนต่อไมย่ตุธิรรมกบัเดก็คนอืJน เหมอืนวา่ เดก็ทีJทอ้งทาํผดิระเบยีบเรืJองชูส้าวแต่กย็งัไดเ้รยีนและจบ
การศกึษาพรอ้มเพืJอน 

3. กศน.ควรคลายลอ็กเรืJองอายตุํJากวา่ 15 ใหเ้รยีน กศน.ได ้เพราะบางครั =งเดก็ทีJทอ้งกอ็ายไุมถ่งึ 15 
และเขากอ็าจจะอยากไปเรยีน กศน.มากกวา่อยูท่ีJโรงเรยีนเดมิ  

4. ควรมกีองทุนชว่ยเหลอืเดก็ทีJทอ้ง เพราะสว่นใหญ่เดมิฐานะยากจน เมืJอทอ้งขึ=นมาภาระคา่ใชจ้า่ย
กเ็พิJมขึ=น บางคนไม่เรยีนเพราะตอ้งออกไปหางานทํา หากมกีองทุนช่วยเหลอืกน่็าจะช่วยแบ่งเบาภาระทาง
เศรษฐกจิได ้

5. “ขอให้เดก็ได้เป็นคนเลือกและตดัสินใจ” เกีJยวกบัการเรยีนว่า อยากเรยีนต่อ อยากพกัการ
เรยีนไวก่้อน หรอืว่าอยากยา้ยโรงเรยีน กรณีเลอืกเรยีนต่อ เดก็ควรมสี่วนร่วมในการจดัระบบการเรยีนการ
สอนวา่สอดคลอ้งกบัชวีติหรอืไม ่ไมใ่ชค่รคูยุกนัเองแลว้เลอืกมาใหแ้ลว้วา่จะตอ้งเรยีนแบบไหน 
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กรณีศึกษาที@l “ปาลม์ และ อนั” (ฉบบัเตม็) 
b.บริบทโรงเรียน  

 รร.มธัยมประจาํตาํบล ขนาดกลางแหง่หนึJง กาํลงัเผชญิสถานการณ์นกัเรยีนตั =งครรภข์ณะเรยีนอยูช่ ั =น 
ม.6 ถงึ 2 ราย ก่อนหน้านี=เมืJอมกีรณีแบบนี=เกดิขึ=น สว่นใหญ่นกัเรยีนจะลาออกเพืJอไปแต่งงานมคีรอบครวั 
เนืJองจากวฒันธรรมในชมุชนทีJมชีาตพินัธุอ์าศยัอยูห่ลายกลุม่ การแต่งงานเมืJออายนุ้อยไมใ่ชเ่รืJองทีJผดิจารตี 
ครใูนโรงเรยีนเลา่วา่ หากเดก็ทอ้งกม็กัจะหายไปเลยไมไ่ดม้าทาํเรืJองลาออกและจะมาทราบภายหลงัวา่ไป
แต่งงานมคีรอบครวัแลว้ 

อยา่งไรกต็าม กรณดีงักลา่วใชไ้มไ่ดก้บั “ปาลม์” และ “อนั” (นามสมมต)ิ เพราะเมืJอทั =งคูต่ ั =งครรภใ์น
เวลาไลเ่ลีJยกนักช็วนกนัโทรศพัทไ์ปนดัหมายกบั ผอ.โรงเรยีนวา่ มเีรืJองสาํคญัอยากปรกึษา ซึJง ผอ.กต็กลงนดั
คยุกนัในวนัหนึJง วนันั =น “ปาลม์” และ “อนั” มาพรอ้มกบัครอบครวั (ตา ยาย)  และบอก ผอ.วา่ตั =งครรภแ์ละ
อยากเรยีนใหจ้บ ม.6 เนืJองจากปีนี=เป็นปีสดุทา้ยแลว้ การพดูคยุครั =งนั =น ผอ.ไมไ่ดร้บัปากวา่จะใหไ้ดเ้รยีนต่อจน
จบหมด แต่ประโยคของ ผอ.ทีJบอกวา่ “ใหส้บายใจ ครจูะชว่ยหนูเตม็ทีJ” กท็าํให ้ “ปาลม์” และ “อนั” รูส้กึมี
ความหวงัมากขึ=น 

 ผอ.โรงเรยีน เลา่วา่ วนัทีJอนัโทรมาวา่ขอเขา้พบเพืJอปรกึษาปัญหาสาํคญั เขาคาดวา่น่าจะเป็นปัญหา 2 
เรืJองคอื เรืJองยาเสพตดิกบัเรืJองเพศ เพราะเป็นเรืJองใหญ่ ซึJงกไ็มผ่ดิจากทีJคาด อนัและปาลม์พรอ้มผูป้กครอง
ไดเ้ขา้มาพบ และแจง้วา่ทั =งคูต่ ั =งครรภ ์แต่อยากเรยีนใหจ้บ ไมอ่ยากลาออกเหมอืนรายอืJนๆ ก่อนหน้านี=  

 “ผมบอกเขาวา่ ผมจะชว่ยเตม็ที - แต่กระบวนการต่อจากนี; กค็งตอ้งขอคยุกบัคนที -เกี -ยวขอ้งกบัเดก็สอง
คนนี; เชน่ ครวูชิาการ ครปูระจาํชั ;น ครรูายวชิา” ผอ.บอกวา่ ถงึแมต้นเองจะเป็นผูอ้าํนวยการซึJงเป็นตาํแหน่ง
บรหิารสงูสดุ แต่การจดัการเรืJองดงักลา่ว ไมส่ามารถทาํตามลาํพงัได ้เพราะประเมนิวา่ 1.การจดัการเรยีนการ
สอน การวดัผล จาํเป็นตอ้งอาศยัครวูชิาการและครปูระจาํชั =นในการจดัการรปูแบบทีJเหมาะสมใหก้บัเดก็ 2.
ทศันคตขิองครตู่อเรืJองนี= เนืJองจากพบวา่ ครจูาํนวนหนึJงกไ็มเ่หน็ดว้ยทีJจะใหเ้ดก็ทอ้งเรยีนในโรงเรยีน 

 “กก็ลวัการเลยีนแบบ ในความหมายทีJวา่ คนนี=ทอ้งกย็งัมาเรยีนได ้ต่อไปกไ็มเ่ป็นไรถา้ทอ้ง กม็าเรยีน
ได ้ไมต่อ้งกลวัเรืJองการมเีพศสมัพนัธห์รอืการป้องกนั และกก็ลวัวา่จะถกูชมุชนตาํหนิวา่โรงเรยีนมนัยงัไง เดก็
ทอ้งเรยีนกนัในโรงเรยีนได”้   

 

ทศันะของครตู่อการตั 'งครรภข์องนักเรียน 

 ครหูวัหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีนแสดงความเหน็วา่ เมืJอเดก็พลาดแลว้ คนรอบตวัเดก็ตอ้งชว่ยกนัไม่
ซํ=าเตมิ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ทุกคนจะเหน็ดว้ย ครบูางคนกย็งัรูส้กึวา่การมเีดก็ทอ้งในโรงเรยีนจะสรา้งความ
อบัอาย ชมุชนจะต่อวา่ “ผมวา่ ชมุชนไมเ่หน็วา่อะไรเลย มแีต่ครนูั -นแหละที -อาย” ดงันั =น การทาํงานเรืJองเดก็
ทอ้งไดเ้รยีนต่อจะตอ้งปรบั mindset ของคร ูใหเ้ปลีJยนคา่นิยมจาก ‘รกัโรงเรยีน’ มาเป็น  ‘รกัลกูศษิย’์ อยา่ขบั
เดก็ออกเพราะกลวัเสยีชืJอเสยีงแลว้ไปผลกัภาระใหเ้ดก็และครอบครวัตอ้งเผชญิปัญหาแต่เพยีงลาํพงั 
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 ในสว่นของครหูวัหน้าระดบัชั =น ม.6 ซึJงเป็นชั =นทีJอนัและปาลม์เรยีนอยูม่องวา่ เป็นเรืJองไมเ่หมาะสมทีJ
จะมเีดก็ทอ้งเรยีนในโรงเรยีนเพราะจะเป็นตวัอยา่งใหเ้ดก็คนอืJน หากเกดิปัญหานี=ขึ=นควรไปเรยีน กศน. “จรงิๆ 
มคีรอูกีหลายคนที -รูส้กึวา่ โรงเรยีนเราดอ้ยกวา่โรงเรยีนอื -น เพราะมเีดก็ทอ้งมาเรยีน และเรากไ็มอ่ยากให้
ชมุชนมองโรงเรยีนเราวา่ มาเรยีนโรงเรยีนนี;แลว้ทอ้ง ไดล้กูกลบัมา”  

 ครปูระจาํชั =นอกีทา่นเลา่วา่ กรณีของอนัและปาลม์นี= กร็ูส้กึวา่ไมค่อ่ยเหมาะสมแต่จะไปเรยีน กศน.ก็
ไมไ่ด ้ เพราะตวัเดก็เองกแ็จง้ความประสงคว์า่จะเรยีนต่อทีJเดมิ สว่น กศน.เองกไ็มร่บับอกวา่เดก็จะจบ ม.6 
แลว้  

 “พี -อยากให ้กศน.เปิดโอกาสใหเ้ดก็นะ เพราะ กศน.เป็นการศกึษานอกระบบอยูแ่ลว้ ควรรบัเคสแบบนี;
ไปเรยีน ไมใ่ชใ่หเ้รยีนในโรงเรยีนปกต ิเพราะของเราเป็นการเรยีนในระบบ ไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไม กศน.ถงึปฏเิสธ” 

 ครปูระจาํชั =นแสดงทศันะอกีวา่ ไมไ่ดม้ปัีญหาเรืJองเดก็ทอ้ง เพราะวฒันธรรมชมุชนรอบ ๆ โรงเรยีน
เป็นชนเผา่ กแ็ต่งงานอยูก่นัตั =งแต่อายยุงัน้อย เพยีงแต่เหน็วา่ เมืJอแต่งงานแลว้ทอ้งแลว้กค็วรไปสรา้ง
ครอบครวั ไมใ่ชเ่รยีนอยูใ่นระบบโรงเรยีน  

  

แนวทางการเตรียมเดก็เรื@องชีวิตทางเพศ 

 ครปูระจาํชั =นอกีทา่นหนึJงเลา่แนวทางป้องกนัเพืJอไมใ่หเ้กดิปัญหาเรืJองเพศในโรงเรยีนวา่ โรงเรยีนเอง
กส็อนเพศวถิอียูบ่า้ง ม ี รพ.สต.เขา้มาอบรมใหเ้ดก็บา้ง และโรงเรยีนกม็ถุีงยางไวส้าํหรบัเดก็ทีJตอ้งการโดยมา
ขอไดท้ีJครกูลุม่สาระสขุศกึษา แต่กค็ดิวา่ การทีJเดก็ทอ้งเกดิจากเขาเองไมไ่ดเ้ตรยีมวา่จะไปมเีพศสมัพนัธ ์
เหมอืนสถานการณ์พาไป กเ็ลยตามเลย สว่นอกีกลุม่กอ็าจจะประเมนิได ้แต่วา่อายทีJจะมาขอถุงยาง 

 “ในฐานะคร ู สิ -งที -ไดท้าํคอืสอนเรื -องป้องกนั มถุีงยางให ้ แต่เมื -อเดก็พลาดทอ้งขึ;นมากใ็หโ้อกาสเรยีน 
อยากใหน้กัเรยีนที -มปัีญหาเรื -องนี;ตดิต่อคร ูครกูพ็รอ้มชว่ย” 

 ครหูวัหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีนเสรมิวา่ อยากใหโ้รงเรยีนมคีรสูกัคนทีJเชีJยวชาญดา้นจติวทิยาสามารถ
ใหค้าํปรกึษาเดก็ได ้ เพราะกลวัเดก็เรยีนไมจ่บ หากมคีรดูา้นนี=อยูอ่าจจะคอยชว่ยพดูคยุใหก้าํลงัใจทาํใหเ้ดก็มี
แรงบนัดาลใจเรยีนจบได ้

 “อยากจะใหม้คีรคูนหนึ-งที -เขา้ใจเดก็ เมื -อเดก็พลาดมาควรเลกิพดูวา่ ‘เหน็มั ;ยไมเ่ชื -อคร’ู แต่ควรมองไป
ขา้งหน้าวา่จะชว่ยเดก็ไดอ้ยา่งไรบา้ง” 

 

เขตพื'นที@การศึกษากบัการขบัเคลื@อน พ.ร.บ.การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั 'งครรภใ์นวยัรุ่น 

 เขตพื=นทีJการศกึษาทีJเป็นตน้สงักดัของโรงเรยีนทีJอนัและปาลม์เรยีนอยู ่มกีารสนบัสนุน /สง่เสรมิ  เพืJอ
ขบัเคลืJอน พรบ.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ มาอยา่งต่อเนืJอง  โดยเฉพาะเมืJอ ปลายปี UVby  
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ทีJ มลูนิธแิพธทูเฮลท ์(P2H)  ทํางาน TA เป็นพีJเลี=ยงใหจ้งัหวดั โดยในช่วงทา้ยโครงการ  มกีารจดัเวทชีี=แจง 
พรบ.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภ์ในวยัรุ่น ขึ=น  โดยมกีารใหน้โยบายจากเขตพื=นทีJการศกึษา ในวนั
งาน เชญิ ผูแ้ทน สพฐ. เชญิผอ.เขตพื=นทีJการศกึษาขึ=นแลกเปลีJยนและใหน้โยบาย   เชญิผอ. รร.ทุกแห่ง มา
รบัทราบ  และนําสูก่ารปฏบิตั ิ
 
 นอกจากนี= ยงัมกีารทาํงานรว่มกนัระหวา่งฝ่ายสง่เสรมิและฝ่ายนิเทศกต์ดิตาม โดย ฝ่ายสง่เสรมิมกีาร
จดัอบรมเตรยีมความพรอ้มคร ูผูส้อน ทั =ง VW แหง่  เพืJอเป็นการขบัเคลืJอนภายใต ้พรบ.ฯ  และศกึษานิเทศก ์
ได ้ออกตดิตามนิเทศก ์รร. ทั =ง VW แหง่   ทั =งนี= วธิกีารและชอ่งทางการสืJอสาร ของ เขตพื=นทีJการศกึษาฯ  เพืJอ
ขบัเคลืJอนนโยบาย  คอื 

§ ทาํหนงัสอืราชการแจง้ ให ้โรงเรยีนรบัทราบ และมกีารตดิตาม ในการนิเทศกบ์รูณาการของฝ่าย
นิเทศกต์ดิตาม 

§ แจง้ขอ้มลูขา่วสารในไลน์กลุม่  เพืJอกระตุน้เป็นระยะ   

§ นําเขา้สูว่าระการประชมุผูบ้รหิาร  ให ้ผอ.เขต เน้นยํ=ากบัผูบ้รหิาร 

§ ทาํแบบสอบถามเกบ็ขอ้มลู รปูแบบการสอนเพศวถิ ีจาก รร.ทั =ง VW แหง่  และแจง้ให ้ รร.
รบัทราบเกีJยวกบั โปรแกรม E learning  กระตุน้ ใหค้รเูขา้เรยีน และจากการเรยีนนี= ศน.ตั =งขอ้สงัเกตวา่ 
สามารถลดแรงตา้นใน โรงเรยีนเกีJยวกบัการสอน และการขบัเคลืJอน  พรบ.ใน ระดบั รร.ได ้

§ ปี งบประมาณ bz นี=  เขตพื=นทีJ โดยฝ่ายสง่เสรมิ มแีนวทางจะขยายผล รร.สง่เสรมิสขุภาวะ ให้
ครอบคลุม VW โรงเรยีน  
 

k.ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์
 

 “ปาลม์” และ “อนั” อยูบ่า้นใกลก้นั อายคุรรภข์องอนัมากกวา่ปาลม์ราว  4 เดอืน ขณะทีJเราไปพดูคยุ
กนันั =น ปาลม์ ตั =งครรภ ์ไดร้าว 5 เดอืน สว่น อนั เพิJงคลอด  

 ปาล์มเป็นลูกครึJงญีJปุ่ น หน้าตาสะสวย บุคลิกเรียบร้อย พูดน้อย แฟนของปาล์มเป็นนักศึกษา
วทิยาลยัเทคนิครั =วตดิกบั รร.ทีJปาลม์เรยีนอยู ่ปาลม์บอกวา่ เพืJอนของเธอสว่นใหญ่กม็แีฟนเป็น “เดก็เทคนิค” 
กนัทั =งนั =น โดยเฉพาะนักเรยีนทีJเรยีนแบบ 2 หลกัสตูร (โปรแกรมทว)ิ คอืเรยีนสายสามญัดว้ยและเรยีนสาย
อาชพีดว้ย ซึJงเมืJอจบการศกึษาระดบัชั =น ม.6 กจ็ะไดป้ระกาศนียบตัรของทั =งสายสามญัและสายอาชพี  

 “ตอนที -ทอ้งเครยีดมาก เครยีดเรื -องเรยีนวา่จะไดเ้รยีนต่อไหม ถา้ไมไ่ดเ้รยีนจะเสยีดายเพราะเราอยู ่ม.
6 แลว้ เครยีดอยูเ่รื -องเดยีว เพราะที -บา้นไมไ่ดม้ปัีญหาอะไร ตากบัยายเขา้ใจ และแฟนกพ็รอ้มรบัผดิชอบ” 

 ปาลม์บอกวา่ ก่อนหน้านี= มเีพืJอนทีJ รร.กท็อ้งเหมอืนกนั แต่พวกเขาออกจากการเรยีนไปมคีรอบครวั 
แต่ปาล์มไม่ไดอ้ยากทําแบบนั =น เธอบอกว่า เธออยากเรยีนใหจ้บ อยากมงีานทําทีJด ีอยากมอีนาคตทีJมั Jนคง 
แต่ตอนนั =นกไ็มรู่จ้ะพดูกบัทางโรงเรยีนอยา่งไร เพราะเธอคดิวา่เป็นเรืJองใหญ่มาก ไมรู่จ้ะเริJมจากตรงไหน 
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 “พอด ีอนั เพื -อน ม.6 แต่เรยีนอยู่คนละหอ้งกนั เขากท็อ้งเหมอืนกนั ตอนนั ;นเขาทอ้งใหญ่แลว้ แต่เรา
เพิ -งตรวจแลว้เพิ -งรูว้า่ทอ้ง ยายกเ็ลยบอกวา่ ใหไ้ปปรกึษากบัอนั เผื -อบางท ีจะไดช้ว่ยเหลอืกนัได”้ 

 สว่น อนั มบุีคลกิตรงขา้มกบัปาลม์ อนัค่อนขา้งกลา้พดูกลา้คุย พดูจาฉะฉาน แฟนของอนักเ็รยีนอยู่
วทิยาลยัเทคนิคเช่นเดยีวกบัแฟนของปาล์ม เมืJออนัรู้ว่าปาล์มท้อ ไม่กล้าไปคุยกบัทางโรงเรยีนเรืJองการ
ตั =งครรภ์ อนับอกปาลม์ว่า “ไม่ตอ้งกลวั ทอ้งมพี่อ ไม่ไดท้ําอะไรผดิ” แลว้กช็วนปาลม์ใหไ้ปคุยกบั ผอ.พรอ้ม
กนั โดยอนัจะเป็นคนนดัหมาย ผอ.เอง 

 ตอนทีJเราไปคุยกบัอนั เธอเพิJงคลอดไดร้าว 2 สปัดาห ์แฟนของอนัคอยมาช่วยเลี=ยงลูกในช่วงบ่าย
หลงัฝึกงานเสรจ็ และคอยทาํหน้าทีJรบั-สง่ งาน การบา้นทีJโรงเรยีนมาใหอ้นัทาํ อนัเล่าวา่ เหนืJอยมาก ตอ้งตืJน
แต่เชา้มาใหน้มลกู ซกัผา้ออ้ม เมืJอลกูหลบักเ็อางานมาทาํสง่คร ูพอลกูตืJนกต็อ้งละมอืไปเลี=ยงลกู กลางคนืตอ้ง
ตืJนทุก 2 ชั Jวโมงมาใหน้ม อาจจะมยีายคอยช่วยเลี=ยงบา้ง แต่ยายกอ็ายุมากเลี=ยงไมค่อ่ยไหวแลว้ มพีีJสาวของ
อนัแวะมาชว่ยดบูา้ง แต่หลกัๆ กจ็ะเป็นเธอเพราะชว่งนี=เธออยูบ่า้น แต่หลงัจากนี=เมืJอกลบัไปเรยีน วางแผนกนั
ไวแ้ลว้วา่ แมข่องอนัทีJอยู ่กทม.จะกลบัมาชว่ยเลี=ยง 

 อนับอกวา่ ตอนแรก เธอไมเ่อะใจเลยวา่ทอ้ง เพราะคมุกาํเนิดดว้ยการกนิยาคมุรายเดอืน และ
ประจาํเดอืนกม็าทุกเดอืน ตอนเธอไปฝึกงานแลว้ไมส่บายมากจงึไปหาหมอ ตอนนั =นเลยรูว้า่ทอ้ง แลว้กแ็พท้อ้ง
มาก ขาดเรยีนบอ่ย จงึตอ้งมาหาทางออกวา่จะจดัการชวีติอยา่งไร 

 
ย้อนความ : หาทางออกเมื@อท้องในวยัเรียน 

 อนัเล่ายอ้นไปวา่ เมืJอปาลม์ไดคุ้ยกบัอนัเรืJองความกงัวลวา่จะไมไ่ดเ้รยีนต่อซึJงเป็นปัญหาเดยีวกบัเธอ 
อนัเสนอวา่ ตอ้งคยุกบั ผอ.เพราะ ผอ.เป็นผูม้อีาํนาจมากทีJสดุในโรงเรยีน  

 “จริงๆ ตอนนั ;นเราท้องใหญ่แล้ว ครูประจําชั ;นก็รู้เรื -อง แต่ครูอีกคนที -เราสนิทด้วยเขาไม่อยู่ ไป
ต่างประเทศ เราเลยคดิว่าตอ้งคุยกบั ผอ.โดยตรง ผอ.น่าจะช่วยเราไดม้ากที -สุด แกดเูป็นคนใจด”ี อนักล่าวถงึ 
ผอ.โรงเรยีน และตดัสนิใจเป็นคนโทรหา ผอ.เอง โดยแจง้ชืJอ นามสกุล ระดบัชั =นทีJศกึษาและบอกว่ามเีรืJอง
สาํคญัมากอยากปรกึษา ผอ. 

 “ตอนนั ;น ยงัไมบ่อกวา่เป็นเรื -องอะไร เพราะคดิวา่ เรื -องทอ้ง เป็นเรื -องใหญ่ ไมค่วรคยุทางโทรศพัท ์อกี
อย่าง ไม่ใช่มแีค่กรณีหนู แต่ยงัมกีรณีของปาล์มดว้ย เลยคดิว่า เขา้ไปพบ ผอ.พรอ้มปาล์มและเล่าพรอ้มกนั
เลยดกีวา่”   

 อนับอกว่า ทีJตดัสนิใจโทรหา ผอ.โดยตรง ไม่ใช่เพราะแค่คดิว่า ผอ.คอืผูท้ีJมอีํานาจสงูสุดในโรงเรยีน 
แต่เธอเชืJอว่า ผอ.เป็นคนใจดแีละพรอ้มเขา้ใจหากไดร้บัรูปั้ญหา และจะหาทางช่วยพวกเธอได ้ซึJงกจ็รงิตาม
สมมตฐิานของอนั  
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 “ผอ.บอกว่า จะช่วยเตม็ที - ช่วยใหไ้ดเ้รยีน” อนัเล่า แค่นี=อนักร็ูส้กึว่าดใีจมากแล้ว ทั =งทีJยงัไม่รูเ้ลยว่า
รูปแบบการเรยีนสอนจะเป็นอย่างไร  เธอบอกว่า ตอนแรกคดิว่าจะไม่เรยีนแลว้ พอรูว้่าทอ้ง ความรูส้กึมนั
กลบัไปกลบัมา บางครั =งรูส้กึว่าไม่อยากเรยีนแลว้ จะออกมาทํางาน เลี=ยงลูก แต่บางครั =งกร็ูส้กึว่า ตอ้งเรยีน 
และตอ้งเรยีนใหจ้บดว้ย  

 
l.การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อโครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

กระบวนแจ้งและทาํความเข้าใจกบัครใูนโรงเรียน 

 ผอ.บอกวา่ เนืJองจากรูว้า่จะถกูต่อตา้นจากครจูาํนวนหนึJง เขาจงึนําเอกสาร พ.ร.บ.การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ.2559 ใหค้รใูนทีJประชมุอ่าน พรอ้มบอกวา่ ตอนนี=ประเทศเรามกีฎหมาย
คุม้ครองใหเ้ดก็ทอ้งไดเ้รยีนต่อแลว้ เราเองกจ็ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย จะเหน็อยา่งไรไมส่าํคญั แต่จะละเมดิ
กฎหมายไมไ่ด ้ 

 “ผมคดิวา่ ตอนนี;โลกเราไปไกลกวา่ที -เราเคยเหน็ เดก็มนัมโีลกโซเชยีล กดคน้หาแป๊บเดยีวกร็ูว้า่เดก็
ทอ้งเรยีนต่อได ้แลว้เราจะทาํผดิกฎหมายหรอื?” ผอ.เลา่วา่ไดบ้อกทีJประชมุครไูปในขณะนั =น ซึJงการนําเอกสาร
กฎหมายมาใหท้ีJประชมุไดอ่้านกท็าํใหค้รทุูกคนเหน็วา่ตอ้งทาํตามกฎหมาย แมว้า่จะมคีนคา้นอยูบ่า้งดว้ย
เหตุผลในเชงิทศันคต ิแต่สดุทา้ยทีJประชมุกม็มีตวิา่ใหอ้นักบัปาลม์ไดเ้รยีนต่อ  

 ณ วนัทีJไดพ้ดูคุยกบั ผอ.โรงเรยีน ท่านอยูร่ะหวา่งดาํเนินการยา้ยไปดาํรงตําแหน่งทีJโรงเรยีนใหม ่ซึJง
คาดวา่จะในภายใน 1-2 เดอืนนี= หลงัจากนี= หากเกดิกรณีเชน่นี=อกีไมรู่ว้า่ โรงเรยีนจะจดัการอยา่งไร แต่ ผอ.ก็
ใหค้วามเหน็ไวว้า่ เมืJอมเีดก็ทอ้งเกดิขึ=นในโรงเรยีน โรงเรยีนจะตอ้งรบีทาํใหเ้ขาเรยีนจบ ไมใ่ชผ่ลกัไส และครู
เองกต็อ้งเปิดโอกาสและแสดงทา่ทใีหน้กัเรยีนเหน็วา่ พรอ้มรบัฟังไมว่า่จะเกดิปัญหาอะไรขึ=นกต็าม 

 “โดยสว่นตวั ผมคดิว่า ที -เดก็เลอืกโทรมาหาผม กอ็าจจะเพราะผมเป็นผูอ้ํานวยการ มอีํานาจสงูสุดใน
เชงิบรหิาร แต่สิ -งที -สําคญักว่าคอื ผมบอกเดก็หน้าเสาธงทุกเชา้ตอนเขา้แถวว่า หากมปัีญหาอะไรอยากคุย 
อยากปรกึษาใหม้าหา ผอ. ผอ.ยนิดรีบัฟังทุกเรื -องและพรอ้มชว่ยแกไ้ขปัญหาของนกัเรยีน” 

 
รปูแบบการจดัการเรียนการสอน 

 เมืJอมตทิีJประชมุใหอ้นัและปาลม์ไดเ้รยีนต่อ กระบวนการหลงัจากนั =นคอืการออกแบบการเรยีนการ
สอนใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัทั =งคู ่ เนืJองจากอายคุรรภข์องทั =งสองไมเ่ทา่กนั ในรายของอนัอายคุรรภม์าก
แลว้อาจจะมคีวามจาํเป็นตอ้งหยดุอยูท่ีJบา้นและรบังานไปทาํ สว่นกรณขีองปาลม์อายคุรรภย์งัน้อย โรงเรยีนก็
ใหม้าเรยีนรว่มกบัเพืJอนไดต้ามปกต ิ เมืJอใดทีJปาลม์ประเมนิวา่อายคุรรภม์ากแลว้มาเรยีนไมไ่หว กใ็หเ้รยีนอยู่
ทีJบา้น รบังานผา่นไลน์ไปทาํและสง่งานผา่นกลุ่มไลน์ 
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 “กถ็า้ตอนทอ้งไมใ่หญ่กม็าเรยีนไดต้ามปกตเิลย เราไมไ่ดห้วงหา้ม” ครหูวัหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีน
กลา่ว “จนกวา่ตวัเดก็เองจะบอกวา่ไมไ่หวนั -นแหละ คอ่ยรบัสง่งานผา่นกลุม่ไลน์ โดยทางโรงเรยีนจะตั ;งกลุม่
ไลน์สายชั ;นขึ;นมาสาํหรบัเดก็แต่ละคน เชน่ ถา้เป็นกลุม่ไลน์ของอนักจ็ะมคีรปูระจาํรายวชิา ครวูชิาการ ครู
ประจาํชั ;น รวมถงึครทูี -สอนวทิยาลยัเทคนิคดว้ย เนื -องจากอนัเรยีนโปรแกรมทว ิ กจ็ะพดูคยุกนัในไลน์และให้
งานสง่งานกนัในกลุม่ไลน์นั ;น”  หวัหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีนเลา่อกีวา่ ในรายวชิาทีJคอ่นขา้งยากต่อความเขา้ใจ 
เชน่ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ กม็กีารเรยีนการสอนผา่นกเูกิ=ลมตี ใหอ้นัไดเ้รยีนพรอ้มกบัเพืJอนในหอ้ง ก็
พอจะชว่ยไดบ้า้ง แต่โดยสว่นตวัเหน็วา่ การไมไ่ดม้านั Jงเรยีนในหอ้งเหมอืนเพืJอนคนอืJน ความเขม้ขน้ทาง
วชิาการกน่็าจะน้อยลง  คดิวา่รปูแบบนี= เป็นรปูแบบทีJเหมาะสม เพราะ 1.ไดใ้หเ้ดก็มาเรยีนตามปกตจินกวา่
รา่งกายเดก็จะไมไ่หว 2.กรณีรบังานไปทาํทีJบา้นกม็รีะบบออนไลน์รบัสง่และตดิตามงาน 3.มรีะบบการเรยีน
การสอนออนไลน์ในบางวชิาทาํใหเ้ดก็เขา้ใจบทเรยีนมากขึ=น ความเขม้แขง็ทางวชิาการเมืJอไปเรยีนต่อทีJอืJนจะ
ไดไ้มด่อ้ยมากนกั  

 อยา่งไรกต็าม กรณขีองอนั เนืJองจากเรยีนโปรแกรมทว ิ ในสว่นของวทิยาลยัเทคนิคจะตอ้งมฝึีกงาน 
เมืJอเกดิการตั =งครรภจ์นไมส่ามารถฝึกงานไดพ้รอ้มเพืJอนรุน่เดยีวกนัเนืJองจากแพท้อ้งมาก กจ็าํเป็นตอ้งฝึกงาน
ในภาคเรยีนถดัไปจงึจะจบการศกึษาได ้

 

m.ข้อเสนอเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. ครหูลายคนใหค้วามเหน็วา่ กระทรวงศกึษาธกิารควรวางแนวระบบการจดัการเรยีนการสอนและ
การวดัผลทีJชดัเจนมาใหโ้รงเรยีน เพราะมองวา่ การเรยีนทีJบา้นแลว้สง่งานทางออนไลน์ ความเขม้ขน้ทาง
วชิาการไมเ่ทา่กบัเดก็คนอืJน  

2. กระทรวงศกึษาธกิารควรทาํงานในเชงิทศันคตกิบัคร ู เพราะครจูาํนวนหนึJงกย็งัมองวา่ การให้
เดก็ทอ้งไดเ้รยีนต่อไมย่ตุธิรรมกบัเดก็คนอืJน เหมอืนวา่ เดก็ทีJทอ้งทาํผดิระเบยีบเรืJองชูส้าวแต่กย็งัไดเ้รยีนและ
จบการศกึษาพรอ้มเพืJอน 

3. ครทูา่นหนึJงเสนอให ้กศน.คลายลอ็กเรืJองอายตุํJากวา่ 15 ใหเ้รยีน กศน.ได ้ เพราะบางครั =งเดก็ทีJ
ทอ้งกอ็ายไุมถ่งึ 15 และเขากอ็าจจะอยากไปเรยีน กศน.มากกวา่อยูท่ีJโรงเรยีนเดมิ  

4. ใหม้กีองทุนชว่ยเหลอืเดก็ทีJทอ้ง เพราะสว่นใหญ่เดมิฐานะยากจน เมืJอทอ้งขึ=นมาภาระคา่ใชจ้า่ยก็
เพิJมขึ=น บางคนไมเ่รยีนเพราะตอ้งออกไปหางานทาํ หากมกีองทุนชว่ยเหลอืกน่็าจะชว่ยแบง่เบาภาระทาง
เศรษฐกจิได ้

 สาํหรบัอนั ขอ้เสนอของเธอมเีพยีงอยา่งเดยีว “ขอให้เดก็ได้เป็นคนเลือกและตดัสินใจ” เกีJยวกบั
การเรยีนวา่ อยากเรยีนต่อ อยากพกัการเรยีนไวก่้อน หรอืวา่อยากยา้ยโรงเรยีน กรณีเลอืกเรยีนต่อ เดก็ควรมี
สว่นรว่มในการจดัระบบการเรยีนการสอนวา่สอดคลอ้งกบัชวีติหรอืไม ่ ไมใ่ชค่รคูยุกนัเองแลว้เลอืกมาใหแ้ลว้
วา่จะตอ้งเรยีนแบบไหน 
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กรณีศึกษาที@ m “เป็ด” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา 
เป็ด (นามสมมต)ิ เรยีนอยูโ่รงเรยีนมธัยมขนาดเลก็หา่งจาก อ.เมอืง ราว b| กม. โรงเรยีนให้

ความสาํคญัและทาํงานป้องกนัเอดส ์และทอ้งในวยัรุน่รว่มกบัโรงพยาบาลอาํเภอและหน่วยงานในพื=นทีJมาแลว้
ประมาณ U| ปี เคยไดร้บัรางวลัเรืJองระบบดแูลชว่ยเหลอืจากกรมการสขุภาพจติ ครอบครวัเป็ดฐานะคอ่นขา้ง
ลาํบาก เป็ดคบแฟนอาชพีเลี=ยงววัและรูว้า่ตวัเองทอ้งขณะเรยีนเทอม y/UVVW ชั =น ม.V เพราะแครู่ส้กึไมส่บาย
แต่กลบัพบวา่ตวัเองทอ้ง Uy สปัดาห ์โดยไมรู่ต้วัเพราะเขา้ใจวา่กนิยาคมุกาํเนิดแบบ U{ เมด็ต่อเนืJองและยงัคง
มปีระจาํเดอืนกระปรบิกระปรอย  ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล ทีJตรวจพบการตั =งทอ้งประสานสง่ต่อไปยงั
เจา้หน้าทีJคลนิิกวยัรุน่ใหด้แูลต่อ ซึJงถามวา่ เป็ดยงัตอ้งการเรยีนต่อหรอืไม ่เมืJอเป็ดตอบวา่ จะเรยีนต่อ จนท.จงึ
โทรแจง้ครไูก่(นามสมมติ) โดยทีJเป็ดไมท่ราบและไมไ่ดถ้ามความสมคัรใจ เมืJอมาโรงเรยีนครไูก่ไดต้รงเขา้มา
พดูคยุกบัเป็ดเรืJองทอ้งในขณะทีJเป็ดกาํลงัคยุอยูก่บัเพืJอน ทาํใหเ้พืJอนๆ รูว้า่ เป็ดตั =งทอ้ง 

 

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์
ครไูก่ รบัผดิชอบงานสอนสขุศกึษา พลศกึษา รวมทั =งเพศวถิศีกึษา เป็นครมูอีาวโุส เคยใหค้วาม

ชว่ยเหลอืนกัเรยีน ม.b ทีJตั =งทอ้งไดเ้รยีนจนจบก่อนหน้านี= y ราย มบีทเรยีนของตวัเองวา่ การเรยีกประชมุครู
ทุกคนทีJเกีJยวขอ้งมาคยุกนัจะทาํใหย้ากต่อการจดัการเพราะมทีั =งสนบัสนุนและคดัคา้น เมืJอเจอเคสของเป็ด ครู
ไก่จงึปรบัวธิกีารโดยทาํหน้าทีJเป็น ”คนกลาง” คอยประสานหรอืพดูคยุกบัครทูีJเกีJยวขอ้ง เชน่ แจง้ผูป้กครองมา
พบผอ. แจง้และชี=แจงกบัผอ. ประสานรองฝ่ายวดัผลชว่ยปรบัเวลาเรยีนและวธิวีดัผล ประสานครสูอนปรบั
กจิกรรมการเรยีนใหเ้ป็ด รวมทั =งคยุเป็นการสว่นตวักบัครทูีJคดัคา้นใหม้คีวามเขา้ใจ โน้มน้าวใหเ้หน็อกเหน็ใจ
เดก็ พดูคยุกบัเพืJอนรว่มชั =นเรยีนของนกัเรยีนทีJทอ้ง รวมถงึสรา้งความไวว้างใจและพดูใหก้าํลงัใจนกัเรยีนทีJ
ทอ้งสมํJาเสมอ ความเหน็ของครไูก่ต่อการจดัการและชว่ยเหลอืนกัเรยีนตั =งครรภค์อื ตอ้งสืJอสารเฉพาะคนทีJ
เกีJยวขอ้งเทา่นั =น เป็ดไดเ้รยีนจนจบ ม.b โดยฝ่ายวดัและประเมนิผลใชเ้กณฑก์รณีพเิศษสาํหรบัการหยดุชว่ง
พกัคลอดเป็นเวลา c เดอืน (รวมชว่งปิดเทอมเดอืนตุลาคม) โดยปรบัรปูแบบการเรยีนในรายวชิาต่างๆ เชน่ ให้
งานทาํทีJบา้น ทาํกจิกรรมมาสง่ นดัหมายเรยีนซ่อมเสรมิ ปรบัวธิวีดัผลถา้เป็นวชิาปฏบิตั ิ และนบัรวมชั Jวโมง
เหลา่นั =นเป็นเวลาเรยีนใหไ้ดไ้มต่ํJากวา่ b|% อยา่งไรกต็าม เกรดเฉลีJยสะสมของเป็ดจาก c.U กล็ดลงเหลอื U 
กวา่ๆ 

ครแูนะแนว เขา้มาชว่ยใหค้าํปรกึษาเรืJองเรยีนต่อ โดยชวนคยุวา่ ถา้เลอืกเรยีนทีJโรงเรยีนจะตอ้ง
เผชญิภาวะกดดนัอยา่งไรบา้ง โรงเรยีนจะชว่ยเหลอือยา่งไร เชน่ ถา้เป็ดจะเรยีนทีJบา้น หรอืจะมาเรยีนทีJ
โรงเรยีน ครจูะเป็นคนชว่ยประสานกบัครทูา่นอืJนๆ ให ้หรอืหากเป็ดสามารถคยุกบัครไูดเ้องกใ็หเ้ป็ดไปพดูคยุ
เอง แต่ถา้มคีรบูางทา่นทีJเป็ดไมส่ะดวกจะคยุกจ็ะเขา้ไปประสานให ้ แต่เป็ดกจ็ะตอ้งแลกกบัการเปิดเผยขอ้มลู
กบัคณุครทูีJเกีJยวขอ้งและครแูนะแนวจะตอ้งอธบิายใหค้รทู่านอืJนเขา้ใจวา่ เพราะอะไรเป็ดถงึจะตอ้งไดร้บัสทิธิ
ทีJแตกต่างจากเพืJอนคนอืJนๆ หรอืถา้ตดัสนิใจไมเ่รยีนต่อทีJโรงเรยีน กจ็ะใหท้างเลอืกอืJน เชน่ เรยีนต่อทีJ กศน. 
หรอื เรยีนสายอาชพีเพืJอจะไดม้งีานทาํและสามารถเลี=ยงดลูกูได ้ 
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ผูบ้ริหาร มองวา่การรบัเดก็ทอ้งมาเรยีนอาจดไูมค่อ่ยเหมาะสม เป็นเรืJองน่าอบัอาย กลวัวา่คน
ภายนอกจะมองวา่โรงเรยีนดแูลเดก็ไมด่พีอจนทาํใหเ้ดก็ทอ้งและกลวัเดก็จะเลยีนแบบกนั แม ้ผอ.จะทราบวา่ม ี
พ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ กไ็มค่อ่ยใหค้วามสาํคญัรวมทั =งเรืJองการสอนเพศวถิี
ศกึษา ครไูก่พดูวา่ “ขนาดมีหนังสือเชิญประชมุยงัไม่ให้ไปเลย”  ซึJงครไูก่ไดใ้ห ้ ศน.จากเขตพื=นทีJมาชว่ย
พดูคยุให ้ผอ.จงึไดโ้อนเอนตาม สว่นนกัจติวทิยาและนกัวชิาการทีJเกีJยวขอ้ง ทาํงานแบบตั =งรบั ไมม่ขีอ้มลู และ
รูส้กึเป็นภาระหากมเีคสจาก รร.มาขอความชว่ยเหลอื 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 
1. จดัสภาพแวดลอ้มเพืJอลดความกดดนัในบรรยากาศการอยูร่ว่มกนัในโรงเรยีน โดยสืJอสารสรา้ง

ความเขา้ใจกบัเพืJอนนกัเรยีน และครอูืJน 
2. ทาํ flowchart กรณีทอ้งแลว้เรยีนต่อ ใหช้ดัเจน ครอบคลุมขอ้มลูเรืJองการยตุกิารตั =งครรภแ์ละสทิธิ

การรกัษาและสวสัดกิารทางสงัคม มองวา่การชว่ยใหเ้ดก็สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งปกตทิีJสดุเป็นบทบาทของครู
ทุกคน รวมทั =งมกีารตดิตามหลงัคลอดจากโรงเรยีน 

3. พฒันาคณุครทุูกคนต่อเนืJอง เชน่ อบรมเพศวถิศีกึษา วถิชีวีติเรืJองเพศของวยัรุน่ การใหค้าํปรกึษา 
พฒันาแบบคดักรองหรอืการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน การประชมุครเูพืJอเตรยีมความพรอ้ม กาํหนด
นโยบายหรอืแนวทางปฏบิตัขิองโรงเรยีนทีJชดัเจน เป็นตน้ 

4. การสรา้งการเรยีนรูก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนเพืJอใหเ้ขา้ใจเรืJองการตั =งทอ้ง มกีารอบรมเรืJองการ
ป้องกนั แจกถุงยางอนามยั 
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กรณีศึกษาที@m “เป็ด” (ฉบบัเตม็)  

b. บริบทโรงเรียน 
โรงเรียนทีJ เป็ด(นามสมมติ) เคยเรียน มีการทํางานเรืJอง HIV/AIDS และท้องวัยรุ่นร่วมกับ

โรงพยาบาลอําเภอและหน่วยงานในพื=นทีJมาแลว้ประมาน U| ปี  เคยเขา้ร่วมโครงการการจดัการเรยีนรูเ้พศ
วถิศีกึษา มกีารอบรมครทูั =งโรงเรยีนเพืJอสรา้งความเขา้ใจในการจดัการเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษาจากองคก์รเอกชน
ทีJดาํเนินงานเรืJองเพศวถิศีกึษา เขา้รว่มโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทอ้งวยัรุน่จงัหวดับรูณาการ และเคย
ไดร้บัรางวลัเรืJองระบบดแูลชว่ยเหลอืจากกรมการสขุภาพจติ 

ชว่งปี UVcW ก่อนทีJจะม ีพรบ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ และยงัไมม่รีะบบดแูล
ช่วยเหลอืกรณีนักเรยีนทอ้ง โรงเรยีนกเ็คยมกีรณีนักเรยีนทอ้งมาก่อนแลว้ ซึJงกเ็คยช่วยเหลอืใหน้ักเรยีนทีJ
ทอ้งมาเรยีนจนจบ ในตอนนั =นเดก็เรยีนอยูช่ ั =น ม. b มกีารเรยีกคณะคร ูม.b มาประชมุหารอืการชว่ยเหลอืเรืJอง
นี= ซึJงมทีั =งครทูีJเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย ครทูีJไมเ่หน็ดว้ยกจ็ะจบักลุม่คยุกนัเองสง่ผลทาํใหม้แีรงตา้นภายใน  แต่
สดุทา้ยกช็่วยเหลอืเดก็นกัเรยีนใหไ้ดเ้รยีนจนจบ จากกรณีนี=ทาํใหค้รไูก่(นามสมมต)ิ ซึJงเป็นครตูวัหลกัในการ
ทาํงานเรืJองนกัเรยีนทีJทอ้งของโรงเรยีนเหน็ว่า ตอ้งมผีูใ้หญ่เป็นคนกลางในการประสานหรอืพดูคุยใหก้บัเดก็
นกัเรยีนทีJกําลงัเผชญิกบัเรืJองทอ้ง รวมถงึการสรา้งความไวว้างใจใหเ้ดก็รบัรูว้า่มคีุณครทูีJจะเป็นคนช่วยเหลอื
และประสานเรืJองนี=ให ้ 

 

k.ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์ 
เป็ด นกัเรยีนในโรงเรยีนมธัยมขนาดเลก็ประจาํอําเภอแห่งหนึJง เป็ดเรยีนค่อนขา้งด ี ชอบช่วยเหลอื 

มนํี=าใจ แต่จะเป็นคนค่อนขา้งดูเงยีบๆ ทีJบ้านเป็ดอาศยัอยู่ดว้ยกบัแม่ พีJสาวและพีJเขย แม่ทําอาชพีรบัจา้ง
ทั Jวไป แม่อยากใหเ้ป็ดเรยีนจบสูงๆจะไดท้ํางานทีJไม่ต้องลําบากเหมอืนแม่ เป็ดคบกบัแฟนทีJอยู่ในหมู่บ้าน
เดยีวกนั ทั =งสองอายุห่างกนัเกอืบๆ c ปีซึJงเป็ดอายุน้อยกว่า แฟนของเป็ดทําอาชพีเลี=ยงววัอยู่ทีJบา้น ไม่ได้
เรยีนต่อ 

เป็ดรูว้่าตวัเองทอ้ง เพราะวนัหนึJงระหว่างทีJทํางานช่วงสุดสปัดาห ์รูส้กึไม่ค่อยสบายจงึไดไ้ปตรวจทีJ
หอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลอาํเภอ จงึพบวา่ตวัเองทอ้งได ้Uy สปัดาห ์ซึJงทีJผา่นมาไมเ่คยคดิวา่ตวัเองจะทอ้ง
เพราะใชว้ธิกีารกนิยาคุมกําเนิด U{ เมด็ ระหว่างนั =นประจําเดอืนกม็าแต่มาน้อย ทางหอ้งฉุกเฉินประสานส่ง
ต่อไปยงัเจา้หน้าทีJคลนิิกวยัรุน่ เพืJอดแูลต่อ เนืJองจากตอนนั =นเป็ดยงัเรยีนอยูช่ ั =น ม. V เทอมทีJ y / UVVW 

เป็ดไดก้ลบัมาปรกึษาแฟน และแม ่ทั =งคูอ่ยากใหเ้ป็ดเรยีนจนจบ สว่นแฟนกจ็ะรบัผดิชอบในการเลี=ยง
ดดูว้ย ซึJงทาํใหเ้ป็ดตดัสนิใจจะเรยีนต่อ  

เป็ดวางแผนชวีติในการเลี=ยงดูลูก คอื จะใหแ้ม่ของแฟนเอาหลานไปเลี=ยงดู เรยีนจบมากจ็ะทํางาน
เพราะถา้เรยีนต่อกไ็มม่เีงนิ ตอ้งสง่ตวัเองเรยีนซึJงประเมนิดแูลว้วา่ไมไ่หว โดยแผนเดมิทีJคดิวา่ถา้ไมไ่ดท้อ้งก็
คอืเรยีนใหจ้บ ม. b แลว้กจ็ะทาํงานยงัไมอ่ยากเรยีนต่อเพราะสนุกกบัการทาํงานไดเ้งนิมาใชจ้า่ย ซึJงระหวา่งทีJ
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เรยีนอยูก่ท็าํงานชว่งเสาร-์อาทติยอ์ยูแ่ลว้ เพราะถา้จะเรยีนต่อกต็อ้งหาเงนิมาเรยีนเอง หลงัจากเรยีนจบเป็ดก็
เลยไปทาํงานในนิคมอุตสหากรรมแหง่หนึJง 

ระหว่างทีJทอ้งแลว้ไปโรงเรยีนสิJงทีJรูส้กึลําบากคอื การเดนิขึ=นบนัไดไปทีJหอ้งเรยีน กจ็ะมเีพืJอนคอย
ช่วยประคอง นอกนั =นกใ็ชช้วีติตามปกต ิเรยีนหนังสอื กนิขา้ว ไปเทีJยว  เป็ดรูส้กึโชคดทีีJไดม้โีอกาสเรยีนจน
จบ เพราะเคยไดย้นิจากโรงเรยีนอืJนทีJเชญินกัเรยีนออกเพราะทอ้ง โดยการเชญินกัเรยีนทั =งผูช้ายผูห้ญงิออก  

หลงัคลอดพบว่าลูกของเป็ดพฒันาการชา้กว่าปกต ิพบว่าสมองไม่สมบูรณ์ ทาํใหต้อ้งนําลูกไปบําบดั
เป็นระยะๆตามหมอนดั เดอืนละ 2 -3 ครั =ง ครั =งละ 10 วนั ซึJงตอนนี=อายไุด ้4 ขวบ ยงัไมส่ามารถพดูไดเ้ป็นคาํ 
แคอ่อกเสยีงไดเ้ทา่นั =น 

 

l.การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อโครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

• การใหบ้รกิารปรกึษาของบุคลากรในหน่วยงานทีJเกีJยวขอ้ง 

 เมืJอเจ้าหน้าทีJคลนิิกวยัรุ่นรบัช่วงต่อจากการประสานจากห้องฉุกเฉิน ได้ให้บรกิารปรกึษาว่า ไม่
สามารถยุตกิารตั =งครรภไ์ดเ้นืJองจากอายุครรภม์ากแลว้ เป็ดจงึตดัสนิใจทีJจะเกบ็เดก็ไว ้แต่เป็ดกย็งักงัวลเรืJอง
จะเรยีนต่อ ทางเจา้หน้าทีJกถ็ามเป็ดว่าจะใหท้างโรงพยาบาลประสานไปทีJโรงเรยีนหรอืเป็ดจะเขา้ไปประสาน
เรืJองเรยีนกบัคุณครดูว้ยตวัเอง ซึJงเป็ดกบ็อกว่าจะไปประสานดว้ยตวัเอง แต่ทางโรงพยาบลกไ็ดป้ระสานไป
ทางครไูก่ซึJงเป็นครทูีJสอนเพศวถิศีกึษาทีJโรงเรยีนโดยไมไ่ดแ้จง้เป็ดก่อน 

 หลงัจากนั =นครไูก่รบัรูว้า่เป็ดทอ้งกเ็ดนิเขา้มาพดูคยุกบัเป็ดในขณะทีJมเีพืJอนในกลุม่ยงันั Jงพดูคยุกนั ซึJง
ทําใหเ้พืJอนในกลุ่มรบัรูว้่าเป็ดกําลงัทอ้งอยู่ จากนั =นครูไก่จงึบอกถงึกระบวนการของโรงเรยีนว่า ถ้าเป็ดจะ
เรยีนต่อ ทางโรงเรยีนจะตอ้งแจง้กบัผูป้กครอง คร ูผูบ้รหิาร รวมถงึเพืJอนในโรงเรยีน และสอบถามว่าเป็ดจะ
รบัเรืJองนี=ไดห้รอืไม่ ซึJงก่อนหน้านี=เป็ดกร็บัรูว้่าเคยมรีุ่นพีJทีJทอ้งเหมอืนกบัตวัเอง แต่กไ็ม่ไดก้ลบัมาเรยีน จะ
กลบัมากแ็คม่าเอาวฒุกิารศกึษาเพืJอไปเรยีนต่อทีJอืJน 

ครแูนะแนว เขา้มาช่วยใหค้าํปรกึษากรณีเรืJองเรยีนต่อ ซึJงเป็ดอายุครรภ์มากแลว้ไม่สามารถยุตกิาร
ตั =งครรภไ์ด ้จงึตอ้งเกบ็เดก็ไว ้ส่วนเรืJองการเรยีนต่อ ครแูนะแนวกช็วนคุยว่า ถา้เลอืกเรยีนทีJโรงเรยีนจะตอ้ง
เผชญิภาวะกดดนัอย่างไรบา้ง ทางโรงเรยีนจะช่วยเหลอือย่างไรบา้ง เช่น ถ้าเป็ดจะเรยีนทีJบา้น หรอืจะมา
เรยีนทีJโรงเรยีน ครจูะเป็นคนชว่ยประสานกบัครทูา่นอืJนๆให ้หรอืหากเป็ดสามารถคุยกบัครไูดเ้องกใ็หเ้ป็ดไป
พดูคยุเอง แต่ถา้มคีรบูางทา่นทีJเป็ดไมส่ะดวกจะคยุกจ็ะเขา้ไปประสานให ้แต่เป็ดกจ็ะตอ้งแลกกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูกบัคุณครทูีJเกีJยวขอ้ง เนืJองจากครจูะตอ้งอธบิายใหค้รทู่านอืJนเขา้ใจว่า เพราะอะไรเป็ดถงึจะตอ้งไดร้บั
สทิธทิีJแตกต่างจากเพืJอนคนอืJนๆ หรอืถา้ตดัสนิใจไม่เรยีนต่อทีJโรงเรยีน กจ็ะใหท้างเลอืกอืJน เช่น เรยีนต่อทีJ 
กศน. หรอื เรยีนสายอาชพีเพืJอจะไดม้งีานทาํและสามารถเลี=ยงดลูกูได ้ 
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ครแูนะแนวบอกวา่ “เราจะให้คาํปรึกษากจ็ะถามเพื 1อประเมินและการแก้ไขไปข้างหน้ามากกว่า
จะไปถามถึงอดีตที 1ผา่นมาซึ 1งมนัไม่สามารถกลบัไปแก้ไขอะไรได้แล้ว” สดุทา้ยกใ็หเ้ป็ดเป็นคนตดัสนิใจ 

ระหวา่งนั =นกค็อยใหก้าํลงัใจกบัเป็ด วา่ “ต้องมาเรียน อดทนนะ” 

• กระบวนการใหค้วามชว่ยเหลอืของครใูนโรงเรยีน 

ครไูก่ไดแ้จง้กบั ผูบ้รหิาร ณ ตอนนั =น ซึJง ผอ. มองว่าการรบัเดก็ทอ้งมาเรยีนอาจดูไม่ค่อยเหมาะสม 
เป็นเรืJองน่าอบัอาย กลวัว่าคนภายนอกจะมองว่าโรงเรยีนดแูลเดก็ไม่ดพีอ จนทาํใหเ้ดก็ทอ้ง และกลวัเดก็จะ
เลยีนแบบกนั แม ้ผอ.จะทราบว่าม ีพ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภ์ในวยัรุ่น ครูไก่ชี=แจงกบั 
ผอ. ว่า เป็ดสามารถมาเรยีนไดเ้พราะตวัเลก็อาจจะไมเ่ป็นทีJสงัเกต ถา้ทอ้งใหญ่ขึ=นกจ็ะใหท้าํงานมาสง่จากทีJ
บา้น ซึJงเมืJอก่อนทาง ผอ.ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัต่อการทาํงานเรืJองทอ้งวยัรุ่นหรอืเรืJองการสอนเพศวถิศีกึษา 
ครไูก่พดูวา่ “ขนาดมีหนังสือเชิญประชมุยงัไม่ให้ไปเลย” ซึJงครไูก่ไดใ้ห ้ศน.จากเขตพื=นทีJมาชว่ยพดูคยุให ้
ผอ.จงึไดโ้อนเอนตาม  

ต่อมาครไูก่กเ็ชญิผูป้กครองมาพดูคยุทีJโรงเรยีน เพืJอสอบถามความคดิเหน็ ซึJงแมก่อ็ยากใหเ้ป็ดเรยีน
จนจบ ซึJงทางโรงเรยีนกช็ี=แจงวา่ เป็ดสามารถมาเรยีนได ้แต่กข็อใหท้างแมอ่ยา่แต่งงานกนัอยา่งออกหน้าออก
ตา แคใ่หผู้ใ้หญ่รบัรูก้นักพ็อ ซึJงแมก่ย็อมรบัได ้ 

วธิกีารสาํหรบัการชว่ยเป็ดของโรงเรยีน จะไมใ่ชก้ารเรยีกครมูาประชุมแต่จะเป็นการเดนิไปพดูคยุกบั
ครทูีJเกีJยวขอ้งทลีะคน เพืJอลดแรงตา้น เพราะจากประสบการณ์ทีJเคยเรยีกประชุมครทูั =งระดบันั =น มแีรงตา้นทาํ
ให้ดําเนินการได้ยากขึ=น  โดยจะโน้มน้าวสร้างความเข้าใจกับคุณครูทีJเกีJยวข้อง มากกว่าใช้อํานาจสั Jง
การ  นอกจากนั =นกไ็ดท้าํการพดูคยุทาํความเขา้ใจกบัเพืJอนๆนกัเรยีนในหอ้ง แต่ไมไ่ดม้กีารแจง้เรืJองนี=กบัทาง
คณะกรรมการสถานศกึษา 

• การจดัการเรยีนการสอนสาํหรบันกัเรยีนทีJตั =งครรภ ์

ครูไก่เป็นคนประสานกบัรองฝ่ายวชิาการและครูทีJเกีJยวขอ้งเรืJองการจดัการเรยีนการสอนสําหรบั
นักเรยีนทีJทอ้งใหม้าเรยีนได ้โดยมเีกณฑค์อืเดก็ตอ้งมาเรยีนไม่น้อยกว่า {| % ซึJงจะนับจากการมาเรยีนใน
หอ้งเรยีนหรอืใหเ้ดก็ทาํงานมาสง่กจ็ะนบัเป็นการเรยีนนอกหอ้งเรยีน ซึJงกรณีนี=จะเป็นกรณีพเิศษสามารถทาํ
ได ้นอกจากกรณีทอ้งแลว้วธินีี=ยงัใชก้บักรณีทีJเดก็ประสบอุบตัเิหตุ ขาหกัไมส่ะดวกทีJจะมาเรยีนได ้กส็ามารถ
ทาํไดเ้ชน่เดยีวกนั   

เดก็ทีJสามารถมาเรยีนไดไ้ม่น้อยกว่า {| % กส็ามารถสอบและจบได ้สว่นถา้เดก็สามารถมาเรยีนได้
ไม่น้อยกว่า b| % ทางโรงเรยีนหรอืครูประจําวชิาสามารถนัดหมายสอนซ่อมเสรมิ แต่ถ้าน้อยกว่า b| % 
จะตอ้งเรยีนซํ=าถา้กรณีนั =นเป็นวชิาบงัคบั หรอืมาเรยีนช่วงซมัเมอร ์โดยครปูระจําวชิาสามารถใหน้กัเรยีนมา
รบังานสง่งาน สว่นวชิาทีJตอ้งมกีารปฏบิตัหิรอืฝึกทกัษะถา้เดก็สามารถทาํไดก้ใ็หม้าทาํ อาจจะมกีารนดัหมาย
เพิJมเตมิหรอืปรบัเปลีJยนวธิกีารวดัผล หรอืสอบทหีลงั แลว้นบัเป็นเวลาเรยีน ขึ=นอยูก่บัครผููส้อนวชิานั =นๆ  

ตอนนี=น้องเป็ดสามารถมาเรยีนทีJโรงเรยีนไดก้ม็าเรยีนตามปกต ิระหว่างนั =นกส็วมเสื=อกนัหนาวเวลา
มาเรยีน พอเรยีนจนอายุครรภไ์ด ้§ เดอืนกว่าๆ กห็ยุดพกัอยู่บา้นและทํางานส่งทีJบา้น c เดอืน ซึJงช่วงทีJพกั
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คอืช่วงปิดเทอมกลางภาค (ปิดเทอมประมาณ y เดอืน) ช่วงทีJเรยีนอยู่เพืJอนสนิทในกลุ่มกค็อยช่วย ตอนนั =น
เกรดเฉลีJย อยู่ทีJ c.U แต่พอช่วงทีJพกัอยู่บ้านไม่ได้มาเรยีน เกรดเฉลีJย อยู่ทีJ U กว่าๆ เพราะขาดสอบ ไม่
สามารถมาสอบทีJโรงเรยีนได ้มบีางวชิาทีJส่งขอ้สอบมาใหส้อบทีJบา้น แต่เป็ดกท็ําขอ้สอบไม่ค่อยได ้เพราะ
ระหว่างทีJพกัอยู่บา้นกไ็ดแ้ค่ทบทวนหรอือ่านหนังสอือยู่บา้น ทาํใหต้วัเองไม่ค่อยเขา้ใจในเนื=อหา ทาํงานสง่ก็
ไมค่อ่ยเขา้ใจ ระหวา่งนั =นกถ็ามเพืJอนเอา แต่เป็ดกไ็มไ่ดถ้ามคณุคร ูสว่นวชิาพละกใ็หเ้ขยีนรายงานมาสง่แทน 

• รปูแบบการจดัการสภาพแวดลอ้มอืJนๆของโรงเรยีนสาํหรบันกัเรยีนทีJตั =งครรภ ์

การจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้ดก็นกัเรยีนทีJทอ้งใหส้ามารถมาเรยีนไดแ้ละลดสภาวะกดดนัจากคนรอบ
ขา้ง จะแบ่งออกเป็น U แบบ  

แบบที@ b ให้คาํปรึกษา ใหก้าํลงัใจ สอบถามสารทุกขส์กุดบิ ทกัทายเป็นปกต ิเหมอืนกบัเดก็นกัเรยีน
ทั Jวๆไป สว่นถา้มกีารใหค้วามชว่ยเหลอืจะผา่นจากเพืJอนในกลุม่ของเป็ดมาปรกึษา  

แบบที@ k การสร้างความเข้าใจกบัเพื@อนๆในห้องเรยีน โดยให้จดัการเรยีนรู้ในชั Jวโมงแนะแนว 
เตรยีมเพืJอนในหอ้งเรยีนใหเ้ขา้ใจเรืJองปัญหาในชวีติ ใหเ้ดก็ในหอ้งเรยีนไดแ้ลกเปลีJยนแสดงความคดิเหน็ ให้
เดก็ในหอ้งเรยีนมคีวามรูส้กึถงึความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืJน แลว้จงึค่อยเอาเรืJองกรณีทอ้งมาสรา้งการเรยีนรูแ้ละ
ขอ้ตกลงร่วมกนั เช่น ถ้ามเีพืJอนในหอ้งท้องเราจะมแีนวทางปฏบิตัอิย่างไร ซึJงการจดัการเรยีนรูข้ ึ=นอยู่กบั
สถานการณ์ทีJเกดิขึ=นในหอ้งเรยีน และเป็นหน้าทีJสาํหรบัการแกไ้ขปัญหาของนกัเรยีนแต่ละหอ้ง ซึJงจะมคีวาม
ยดืหยุน่ แต่ครแูนะแนวและครทูีJปรกึษาจะตอ้งคอยสงัเกตสถานการณ์ในหอ้งเรยีนวา่พบปัญหาอะไรบา้ง  

• บทบาทของเครอืขา่ยภายนอกกบัเรืJองนกัเรยีนทีJตั =งครรภ ์

โรงพยาบาลมบีทบาทในการช่วยเหลอืโรงเรยีนไดใ้นเรืJองของขอ้มูลสุขภาพ การใหค้ําปรกึษา การ
ฝากครรภ์ การคุมกําเนิด (การฝั Jงยาคุม) การดูแลหลงัคลอด ร่วมกบั รพ.สต. ในชุมชนทีJนักเรยีนอยู่ ส่วน
ทอ้งถิJน (เทศบาล/อบต.) จะชว่ยสง่เสรมิเรืJองสวสัดกิาร เบี=ยสาํหรบัเดก็แรกเกดิ การสง่เสรมิอาชพี เชน่ เรยีน
หลกัสตูรระยะสั =น  

แต่กย็งัมคีาํถามทีJเกีJยวขอ้งกบัเครอืขา่ยภายนอกอยู ่เชน่ การดแูลหลงัคลอด จากทีJเป็ดบอก รพ.สต. 
มาเพยีงครั =งเดยีว และมาเพยีงแค่ชั Jงนํ=าหนักเท่านั =น ส่วน อบต. ส่งเสรมิอาชพีกบัแฟนของเป็ดใหไ้ปเรยีนทีJ
วทิยาลยัสารพดัชา่ง สว่นเรืJอง เบี=ยสาํหรบัเดก็แรกเกดิ เป็ดเป็นคนเดนิเรืJองเองทุกอยา่ง ซึJงเหมอืนยงัขาดการ
ตดิตามหลงัจากเป็ดคลอดหรอืเรยีนจบไปแลว้ แมว้่าทางพยาบาลคลกินิควยัรุ่น จะบอกว่ามเีครอืขา่ยในการ
ทาํงานเรืJองนี=ทีJเขม้แขง็ แต่กเ็หมอืนจะมชี่องว่างในการตดิตามว่าเครอืขา่ยทีJร่วมกนัทาํงานในพื=นทีJ สามารถ
ดาํเนินการชว่ยเหลอืเป็ดไดม้ากน้อยเพยีงใด 

สว่นบทบาทของเขตพื=นทีJ มสีว่นชว่ยเหลอืในการพดูคยุกบัผูบ้รหิารเนืJองจากทีJผา่นมา ผอ. ไมค่อ่ยให้
ความสาํคญัต่อการทาํงานเรืJองทอ้งวยัรุน่หรอืเรืJองการสอนเพศวถิศีกึษา ซึJงกไ็ด ้ศน.จากเขตมาชว่ยพดูคยุให ้
นอกจากใหท้างเขตพื=นทีJมาสรา้งความเขา้ใจกบัโรงเรยีนแลว้นั =น ถ้ามกีารพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืหรอืมี
การจดัเวทแีลกเปลีJยน ถงึแนวปฏบิตัขิองแต่ละโรงเรยีนกจ็ะช่วยสรา้งความเขา้ใจกบัคณะครูรวมถงึลดแรง
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ตา้นภายในโรงเรยีน ซึJงกรณีนี=ไม่ไดม้เีฉพาะแค่เดก็นักเรยีนเท่านั =นทีJตอ้งแบกรบัภาวะความกดดนั ครกูต็อ้ง
แบกรบัความกดดนัดว้ยเชน่กนั 

 

m.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. ควรมบุีคลากรทีJรบัผดิชอบทีJชดัเจนและมแีนวทางสําหรบัการดําเนินการอย่างต่อเนืJอง คนทีJ
ทํางานเรืJองนี=จะต้องมคีวามเขา้ใจ พ.ร.บ.การป้องกนัและแก้ไขปัญหาท้องในวยัรุ่น ระบบดูแลช่วยเหลอื 
Flowchart มทีศันะทีJเขา้ใจในวถิชีวีติเรืJองเพศ พฤตกิรรมของวยัรุ่น ขอ้มลูเรืJองการยุตกิารตั =งครรภ์และสทิธิ
การรกัษาและสวสัดกิารทางสงัคม มองวา่การชว่ยใหเ้ดก็สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งปกตทิีJสดุเป็นบทบาทของครู
ทุกคน รวมถงึทกัษะในการสืJอสาร อาศยัการสรา้งการมสี่วนร่วมของครูในโรงเรยีน และการรกัษาความลบั 
ความสมัพนัธ์ของครูในโรงเรยีนกม็ผีลต่อการช่วยเหลอืเรืJองนี= รวมถงึครูคนทีJคอยประสานงานกจ็ะต้องสู/้
เผชญิแรงกดดนัไปกบันกัเรยีนเชน่เดยีวกนั เนืJองจากอาจเจอผูบ้รหิารและครบูางท่านทีJอาจจะไมเ่หน็ดว้ยกบั
เรืJองนี= 

การพฒันาคุณครจูะตอ้งมแีผนการพฒันาอยา่งต่อเนืJอง เพราะมบีรบิทีJครมูกีารโยกยา้ย เกษยีณอายุ 
เชน่ การอบรมเพศวถิศีกึษา วถิชีวีติเรืJองเพศของวยัรุน่ การใหค้าํปรกึษา พฒันาแบบคดักรองหรอืการสงัเกต
พฤติกรรมของนักเรยีน การประชุมครูเพืJอเตรยีมความพร้อมสําหรบัการดําเนินการในอนาคต กําหนด
นโยบายหรอืแนวทางปฏบิตัทิีJชดัเจน เป็นตน้ 

2. โรงเรยีนทีJรบัช่วยเหลอืนักเรยีนทีJทอ้งใหส้ามารถมาเรยีนได ้ควรมกีารตดิตาม เยีJยมบา้น เช่น 
สปัดาหล์ะ y ครั =งหรอืเดอืนละ y ครั =ง คอยใหค้าํปรกึษา ใหก้าํลงัใจ ใหรู้ส้กึสบายใจระหวา่งทีJมาเรยีน โรงเรยีน
ควรจะมหีอ้งเรยีนทีJสามารถเดนิไดส้ะดวก หรอืมหีอ้งนํ=าสําหรบัคนทีJทอ้ง (ชกัโครก) และจดัการเรยีนแบบ
ออนไลน์ “เอากล้องมาตั >งไว้หลงัห้อง เหมือนได้มาเรียนในห้องเรียน”  

ครทูีJทาํหน้าทีJนี=จะตอ้งมบุีคลกิภาพพดูดีๆ  ใหก้าํลงัใจ เขา้ใจกบัเรืJองนี= ซึJงไมเ่กีJยวขอ้งกบับทบาทหรอื
ตาํแหน่งอะไรในโรงเรยีนทีJสาํคญัควรจะเป็นครทุูกคน เพราะ เราไมไ่ดเ้จอครแูคค่นเดยีวในโรงเรยีน 

การสรา้งการเรยีนรูก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนเพืJอใหเ้ขา้ใจ โดยการใหรุ้น่พีJทีJทอ้งทีJเรยีนจนจบไปแลว้
กลบัมาเลา่ประสบการณ์และแลกเปลีJยนกบัรุน่น้องในโรงเรยีน กจ็ะเป็นประโยชน์ หรอืมกีารอบรมเรืJองการ
ป้องกนั การแจกถุงยางอนามยั  

3. การทาํงานกบัทศันะ/มุมมอง ต่อ พ.ร.บ.ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์โดยทาํให้ครู
มองวา่ พ.ร.บ.เป็นแคเ่ครืJองมอืสาํหรบัการทาํความเขา้ใจกบัคนรอบขา้ง เอามาใชเ้มืJอจาํเป็นถา้ตอ้งใช ้ถา้เจอ
กรณีทีJมผีูบ้รหิาร คณุคร ูหรอืคนรอบขา้งทีJไมเ่หน็ดว้ย  

การสรา้งความเขา้ใจเรืJอง พ.ร.บ.ต่อบุคลากร และนกัเรยีน แมจ้ะเป็นบทบาทของผูบ้รหิารแต่กย็งัเป็น
เรืJองทีJลาํบากใจของผูบ้รหิาร เพราะตวั พรบ.นั =นมาจากสว่นกลาง แต่คนทีJรบัหน้าหรอืตอ้งเผชญิสถานการณ์
กดดนัในการบรหิารจดัการคอืผูบ้รหิาร เชน่ ตอ้งตอบคาํถามถา้มคีนมาถามวา่ ทาํไมถงึรบัเดก็ทีJทอ้งมาเรยีน 
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หรอืการประเมนิผลระบบดแูลช่วยเหลอืเรืJองพฤตกิรรมทีJไมพ่งึประสงค ์ถา้มเีดก็ทีJมพีฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์
เกดิขึ=นหรอืเพิJมขึ=น อาจจะถูกประเมนิไม่ด ีเนืJองจากสถานการณ์แบบนี=กอ็าจมคีนทีJมทีศันคตทิีJเหน็ดว้ยและ
ไมเ่หน็ดว้ย 

นกัเรยีนตอ้งรบัรูเ้รืJอง พ.ร.บ.ดว้ย เพราะเดก็ยงัไมม่คีวามเขา้ใจแต่แนวปฏบิตัขิองโรงเรยีนวา่ ถา้ทอ้ง
ขึ=นมาโรงเรยีนจะมแีนวทางอย่างไรบา้ง เช่น เดก็เขา้ใจว่าทอ้งแลว้เรยีนต่อได ้คอื การพกัการเรยีนแลว้ไป
คลอด คลอดเสรจ็คอ่ยกลบัมาเรยีน แต่ถา้ทอ้งดว้ยมาเรยีนดว้ยเดก็ยงัไมร่บัรู ้รวมถงึเดก็รบัรูว้า่มโีรงเรยีนบาง
แหง่ทีJใหเ้ดก็ทีJทอ้งออกจากโรงเรยีน  

กรณีทีJโรงเรยีนให้ความช่วยเหลอืเด็กท้อง ปัจจยัหนึJงคอืการทีJมคีรูเขา้ใจเรืJองนี=และทํางานอย่าง
จรงิจงั แต่อกีปัจจยัหนึJงกค็อืการทีJโรงเรยีนยงัคงตอ้งการจาํนวนนกัเรยีนมาเรยีนทีJโรงเรยีน เนืJองจากจาํนวน
เด็กลดลงและปฏิเสธไม่ได้ว่าทีJโรงเรยีนต้องการงบประมาณรายหวัจากส่วนกลาง “โรงเรียนขนาดเลก็ 
ต้องการจาํนวนเดก็เพื 1อรบังบประมาณ ซึ 1งต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ที 1สามารถคดัเลือกนักเรียนได้
ว่าจะรบัหรือไม่รบัถ้ามีกรณีความประพฤติที 1ไม่เหมาะสม”  

4. บทบาทของผูใ้หญ่รอบตวัเดก็ / เพื@อน  “การท้องด้วย มาเรียนด้วย ไม่ได้ง่าย ผูใ้หญ่รอบ
ข้างกต้็องซพัพอรต์ ถ้าผู้ใหญ่รอบตวัเดก็เข้าใจเรื 1องนี> กค็งดี แต่คงเป็นไปได้ยาก การที 1เดก็รบัรู้ว่าใน
โรงเรียนมีครคูนไหนที 1จะสามารถช่วยเหลือกรณีนี> ได้ ต้องแสดงตวัให้นักเรียนได้รบัรู้  รู้ว่าไม่ซํ>าเติม 
รู้ว่าช่วยเขาได้แน่นอน” จากกรณีนี= ครแูนะแนวทีJเป็นผูใ้หค้าํปรกึษา เหน็วา่ผูใ้หญ่ตอ้งมองไปขา้งหน้า เชน่ 
อยากจดัการอย่างไร? ถา้จะเรยีนต่อจะเรยีนแบบไหน? ประเมนิสถานการณ์ใหเ้ดก็รบัรูว้่าจะเกดิอะไรขึ=นได้
บา้ง สอบถามอย่างเป็นมติร ใหก้ําลงัใจ เช่น “อดทนนะ ตอ้งมาเรยีนนะ” “อดทนไม่ตอ้งห่วงเดีJยวแม่จะเลี=ยง
ลูกให้” เป็นต้น ไม่ทําให้รู้สกึผดิแปลกหรอืต้องดูแลเป็นพเิศษกว่าเด็กคนอืJนๆ และให้คนทีJต้องเกีJยวขอ้ง
เทา่นั =นทีJควรจะรบัรู ้สว่นผูใ้หญ่หรอืเพืJอนๆคนอืJน แมจ้ะไมเ่หน็ดว้ย ขอแคไ่มเ่ขา้มายุง่หรอืทาํใหรู้ส้กึไมด่กีถ็อื
วา่ชว่ยไดเ้ยอะแลว้ 

 ระบบดูแลช่วยเหลือทีJดี จะต้องมีบุคลากรทีJเข้าใจและสามารถทํางานได้ การทีJจะได้บุคลากรมี
ประสทิธภิาพจะต้องมกีารพฒันาเรืJองแนวคดิ แนวปฏิบตัิ และการถกเถียงแลกเปลีJยนกนัอย่างต่อเนืJอง 
โดยเฉพาะการทาํงานเรืJองเพศกบัเดก็นกัเรยีน ซึJงมมีมุทศันคตทิีJเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย  
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กรณีศึกษาที@s “กุ้ง” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา 
กุ้ง (นามสมมต)ิ ปัจจบุนัเรยีนชั =น ม.V ใน รร.มธัยมประจาํอาํเภอขนาดกลางแหง่หนึJง ครอบครวักุง้

ยากจน มพีอ่แม ่พีJสาว แมร่บัเอาลกูชายของน้องสาวมาอยูด่ว้ย ก่อนจะยา้ยมาโรงเรยีนแหง่นี= กุง้ เคยเรยีน รร.
ขยายโอกาสแหง่หนึJง ขณะอยูช่ ั =น ม.c เมืJอคนในบา้นออกไปทาํงาน ลกูพีJลกูน้องเสพยาบา้ ลอ่ลวงกุง้เขา้มาดู
หนงัโป๊ แลว้บงัคบัลว่งละเมดิทางเพศ และทาํต่อเนืJองมาตลอดเมืJอไมม่คีนอยูบ่า้น กระทั Jงจบ ม.c มาเรยีนต่อ 
ม.z ทีJโรงเรยีนปัจจบุนั กุง้มคีวามฝันจะเป็นเชฟอาหารทีJอเมรกิา เพราะมญีาตอิยูท่ีJนั Jน รายไดด้ ีอยากมเีงนิมา
ดแูลพอ่แม ่ จงึเลอืกเรยีนแบบทวภิาค ี สาขาคหกรรม โดยตอ้งเรยีนควบคูก่บัการฝึกวชิาชพีทีJวทิยาลยัการ
อาชพี กุง้สงสยัเพราะประจาํเดอืนไมม่าจงึตรวจและพบวา่ตั =งทอ้งได ้z เดอืน จงึไปบอกลกูผูพ้ีJทีJเป็นคนกระทาํ 
เขาไปซื=อยาอยา่งหนึJงมาใหก้นิ โดยทีJกุง้ไมรู่ว้า่เป็นยาอะไร แต่ไมก่ลา้กนิ และตดัสนิใจไปบอกพีJสาว และเป็น
คนชว่ยใหค้าํปรกึษา 

กุง้ไมก่ลา้บอกใครทั =งพอ่แม ่คร ูและยงัไมม่เีพืJอนสนิทในโรงเรยีนใหมแ่หง่นี= กุง้เคยไดย้นิ ผอ.คนก่อน
ประกาศหน้าเสาธงเรืJองนกัเรยีนทอ้งแบบไมพ่อใจ กุง้จงึพยายามปกปิดทุกคนทั =งทีJบา้นและโรงเรยีน ทาํตวั
ปกตทิั =งยกของหนกั กระโดดในวชิาพละ จนกระทั Jงแมส่งัเกตเหน็ทอ้งโตและรูค้วามจรงิ แต่ไมบ่อกพอ่เพราะ
กลวัจะไปฆา่หลานคนทีJทาํใหท้อ้ง  

 แมแ่ละกุง้ไมม่คีวามรูเ้รืJองระบบสง่ต่อและการชว่ยเหลอืกรณีตอ้งการยตุกิารตั =งครรภ ์ จงึไป
โรงพยาบาลอาํเภอเพืJอใหไ้ดใ้บสง่ตวัไปทาํแทง้ทีJอืJน หลอกพยาบาลใหต้รวจปัสสาวะกุง้โดยบอกวา่เป็นของ
แม ่ แต่ถกูจบัไดเ้พราะตอ้งตรวจครรภก่์อนสง่ตวั และพบวา่กุง้ทอ้งได ้ b-§ เดอืน การยตุกิารตั =งครรภอ์าจ
อนัตรายต่อกุง้ พยาบาลขอใหต้ั =งทอ้งต่อและคอ่ยยกเดก็ใหบ้า้นพกัเดก็และครอบครวั พยาบาลไดป้ระสาน
บา้นพกัเดก็และครอบครวั พรอ้มทั =งชว่ยเหลอืการดาํเนินคดกีรณีถกูลว่งละเมดิ เพราะเป็นคดอีาญา กุง้จงึเขา้
ไปอยูใ่นความดแูลของบา้นพกัเดก็และครอบครวัในตวัจงัหวดั แมแ่ละพีJสาวชว่ยกนัหาทางปกปิดเรืJองกนัทุก
คนโดยบอกพอ่วา่กุง้ไปฝึกงานและมคีา่จา้ง บอกครวูา่กุง้ไมส่บายและไปอยูก่บัแมท่ีJต่างจงัหวดั กุง้ไดร้บัการ
ดแูลทั =งดา้นสขุภาพกาย และจติใจอยา่งดตีลอด U เดอืน มคีวามเครยีดสงูมากเพราะสงสารแม ่ทุบทอ้งตวัเอง 
กระทั Jงคลอดและยกเดก็ใหบ้า้นพกัฯ แลว้จงึกลบับา้น 

 กุง้ยงัไมก่ลบัเขา้โรงเรยีน กระทั Jง ผอ.คนเก่ายา้ย มผีอ.คนใหมม่า พีJสาวสงัเกตวา่ ผอ.คนใหม ่ชอบเลน่
กบันกัเรยีน เตะบอลกบันกัเรยีน ดใูสใ่จและเขา้ใจเดก็ เป็นกนัเองเขา้ถงึงา่ย จงึกลบัมาบอกแม ่แมจ่งึตดัสนิใจ
พากุง้ไปขอพบ ผอ. เลา่เรืJองทีJเกดิขึ=นใหฟั้ง ผอ.อนุญาตและรบักุง้กลบัมาเรยีน ชว่งแรกกลบัมาเรยีนกุง้กลวั
เพืJอนรงัเกยีจ นินทา แต่กลบัพบวา่เพืJอนรูต้ ั =งแต่แรกเพราะเหน็ทอ้งโต แต่กไ็มก่ลา้ถามกลวักุง้อาย และเพืJอน
เขา้ใจ ดแูลกุง้เหมอืนปกต ิ

 

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์ 
การช่วยให้เรียนต่อ ผอ.ไดเ้รยีกหวัหน้าวชิาการ ครทูีJสอนกุง้ และครทูีJเกีJยวขอ้งมาประชมุ หากจะ

เรยีนแบบทวภิาคโีรงเรยีนตอ้งประสานชี=แจงกบัวทิยาลยัการอาชพีทีJกุง้หยดุเรยีนไป U เดอืน แต่แมไ่มอ่ยาก
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ใหใ้ครรูเ้รืJองนี=อกี และถา้จะเรยีนสาขาเดมิกุง้ตอ้งเริJมเรยีนใหม ่เพราะวทิยาลยัการอาชพีจะจดัการชว่งเวลา U 
เดอืนทีJหายไปของกุง้ไดย้าก โรงเรยีนจงึเปลีJยนแผนการเรยีนมาเป็นสายศลิป์ภาษา โดยมอบงานใหท้าํมาสง่
เพืJอนบัเวลาเรยีนทีJหายไป ทั =งทีJกุง้อยากเรยีนแบบเดมิ ครทูีJปรกึษาไดพ้ดูคยุทาํความเขา้ใจกบัเพืJอนรว่มชั =น
เรยีนเพืJอลดการตตีรา หวัหน้าฝ่ายวชิาการบอกวา่ “มชีอ่งทางในระบบมากมายทีJจะชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีJทอ้ง
ใหไ้ดเ้รยีนต่อ ถา้โรงเรยีนนั =นตั =งใจจะชว่ยเหลอืเดก็จรงิๆ” 

การรบัรู้ พ.ร.บ. การป้องกนัท้องฯ ผอ. ไดร้บัหนงัสอืแจง้จากเขตพื=นทีJ และไดส้าํเนา พ.ร.บ. แจกให้
ครทุูกคน และประชมุแจง้ใหทุ้กคนรบัทราบ มกีารสอนวชิาเพศวถิศีกึษา มเีจา้หน้าทีJโรงพยาบาลมาทาํ
กจิกรรม ทาํใหก้ารตั =งครรภน้์อยลง 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. ควรทํางานกบัทศันคตขิองบุคลากรทางการศกึษา เพราะมผีลต่อการทํางานเรืJองทอ้งในโรงเรยีน 
เสนอว่าโรงเรยีนไมค่วรนํา พ.ร.บ. ไปขูเ่ขญ็ บงัคบัครใูหป้ฏบิตั ิแต่เน้นการทาํงานช่วยเหลอืเป็นทมี “ชวนให้
นึกถงึอนาคตของเดก็ ใหม้องเป็นหน้าที -ของคณุครไูมใ่ชภ่าระ” 

2. ควรจดัทําระบบข้อมูล การส่งต่อข้อมูลนักเรียนก่อนคลอดและหลงัคลอดยงัมปัีญหา ขาดการ
ประสานงานตดิต่อกนั การรายงานขอ้มลูเรืJองการตั =งครรภ์อาจส่งผลกระทบต่อโรงเรยีนหรอืเจตคตขิองผูม้า
ประเมนิโรงเรยีนในอนาคต 

3. โรงเรยีนควรมคีรูแนะแนวประจําโรงเรยีนเพืJอใหเ้ป็นผูป้ระสาน ดูแลช่วยเหลอืกรณีตั =งครรภ์ในวยั
เรยีน 

4. โรงเรยีนต้องสอนเพศวถิีศึกษา เพราะนักเรยีนบางคนมแีฟน อยู่กบัแฟน มคีวามเสีJยงต่อการ
ตั =งครรภ ์จาํเป็นตอ้งสอน 
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กรณีศึกษาที@s “กุ้ง” (ฉบบัเตม็) 

b. บริบทโรงเรียนและหน่วยงานที@เกี@ยวข้อง 
กุง้(นามสมมต)ิ เรยีนอยูใ่นโรงเรยีนมธัยมประจาํอาํเภอแหง่หนึJง ซึJงเป็นโรงเรยีนขนาดกลาง มจีาํนวน

นกัเรยีนประมาณ V|| คน นกัเรยีนทีJมาเรยีนทีJนีJสว่นใหญ่มาจากครอบครวัทีJมฐีานะยากจน และฐานะปาน
กลาง อาศยัอยูก่บัปู่  ยา่ตา ยาย สว่นพอ่แมต่อ้งไปรบัจา้งทาํงานต่างจงัหวดั หรอืไมก่เ็ดนิทางไปขายสลากกนิ
แบง่รฐับาลทีJต่างจงัหวดั 

นอกจากนี=กรณีของกุ้งนั =นมีความเชืJอมโยงกับบ้านพักเด็กและครอบครัว ซึJงรับส่งต่อมาจาก
โรงพยาบาลอาํเภอแหง่หนึJง แจง้เขา้มาเพืJอขอความชว่ยเหลอื เมืJอชว่งตน้เดอืนตุลาคม UVbU ขณะนั =นกุง้อาย ุ
yV ปี z เดอืน มภีาวะการตั =งครรภไ์มพ่งึประสงคจ์ากการถกูลว่งละเมดิทางเพศ 

 

k.ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์ 
กุง้เป็นวยัรุน่สาวหน้าตาด ีดสูดใส เรยีบรอ้ย มองโลกในแงด่จีนดไูมป่ระสปีระสากบัเรืJองใด ๆปัจจุบนั

กุง้เรยีนอยูช่ ั =น ม.V อาศยัอยูก่บัพอ่แม ่ และพีJสาว บา้นกุง้มฐีานะยากจน พอ่ทาํงานรบัจา้งทีJต่างอาํเภอและ
ต่างจงัหวดั ไป ๆ มา สว่นแมร่บัจา้งทาํงานกรดียางและรบัจา้งทั Jวไปในพื=นทีJ กุง้มพีีJสาว y คน ตอนนี=จบ ม.b 
แลว้ พีJสาวอยากสอบเขา้เรยีนต่อ แต่ทีJบา้นไมม่เีงนิสง่เรยีนจงึตอ้งหยดุเรยีนเพืJอมาทาํงานทีJรา้นสะดวกซื=อ 
เกบ็เงนิเพืJอใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยไปสอบและเรยีนต่อตามทีJตั =งใจในปีหน้า 

เหตุเกดิตอนกุง้อาย ุyV ปี เรยีนอยูช่ ั =น ม.c เทอม U ในโรงเรยีนขยายโอกาสแหง่หนึJง ก่อนทีJจะยา้ยมา
เรยีนทีJโรงเรยีนแหง่นี= ชว่งนั =นแมข่องน้องกุง้ไดร้บัหลานชายวยัรุน่ซึJงเป็นลกูของน้องทีJมารบัจา้งทาํงานในตวั
อาํเภอ ใหม้าอาศยัอยูด่ว้ยกนั บางวนัทีJแมอ่อกมารบัจา้งกรดียาง พีJสาวออกไปขา้งนอก กุง้จะอยูก่บัพีJชายทีJ
เป็นญาตทิีJบา้น U คน จนกระทั JงวนัหนึJงพอ่แมแ่ละพีJสาวไมอ่ยูบ่า้น กุง้อยูก่บัญาตผิูพ้ีJเพยีงสองคน ญาตผิูพ้ีJได้
เสพยาบา้ และดหูนงัโป๊ จนมอีารมณ์ทางเพศ จงึออกอุบายชวนกุง้ใหม้าดหูนงัดว้ยกนัโดยทีJกุง้ไมรู่ว้า่เป็นหนงั
โป๊ จากนั =นกใ็ชก้าํลงับงัคบัขนืใจ และขม่ขูไ่มใ่หบ้อกใคร และฉวยโอกาสทีJอยูบ่า้นสองต่อสองบงัคบัขนืใจ
เรืJอยมา 

จนกระทั Jงจบ ม.c จงึไดม้าเรยีนต่อ ม.z ทีJโรงเรยีนแหง่นี= โดยกุง้เลอืกเรยีนแบบทวภิาค ีสาขา  คหก
รรม ตอ้งเรยีนควบคูก่บัการฝึกและเรยีนวชิาชพีทีJวทิยาลยัการอาชพีประจาํอาํเภอควบคูไ่ปดว้ย เมืJอเริJมเรยีน
ไปไดไ้มก่ีJเดอืน กุง้กร็ูต้วัวา่ตวัเองตั =งครรภไ์ดป้ระมาณ z เดอืน ซึJงก่อนหน้านั =นกุง้ไมรู่ต้วัเองเลย จน
ประจาํเดอืนไมม่าเหมอืนเดมิ ทอ้งเริJมโตขึ=น จงึไดบ้อกญาตผิูพ้ีJทีJขม่ขนืตนเอง ญาตผิูพ้ีJจงึไดไ้ปซื=อยามาใหกุ้ง้
กนิเพืJอจะใหแ้ทง้ โดยทีJกุง้กไ็มรู่ว้า่ยานั =นคอือะไร กุง้กลวัไมก่ลา้กนิ ดว้ยความกงัวลใจจงึมาบอกพีJสาว  

กุง้ไมก่ลา้บอกพอ่แมเ่พราะ “กลวัพอ่แมจ่ะโกรธและเสยีใจ อบัอายกบัคนในชมุชน เพราะหวงัไวม้ากให้
ตนเองและพี -สาวเรยีนใหจ้บ มงีานที -ดทีาํ” และไมก่ลา้บอกคร ูหรอืใครในโรงเรยีนเพราะกุง้เพิJงยา้ยมาเรยีนไม่
นาน ยงัไมส่นิทกบัคณุครคูนไหนเป็นพเิศษ ประกอบกบัเคยไดย้นิผูอ้าํนวยการ (คนเก่า) พดูหน้าเสาธง เรืJอง
นกัเรยีนทอ้งในโรงเรยีน แบบไมพ่อใจนกั ซึJงพีJสาวและกุง้กไ็ดแ้ต่ปรบัทุกขก์นั และหาทางทีJจะทาํแทง้ เอาเดก็
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ออก  จงึชว่ยกนัปิดบงัเรืJองทอ้งของกุง้โดยไมม่ผีูใ้หญ่รอบตวัรูเ้ลย พอไปโรงเรยีนกุง้กจ็ะใสเ่สื=อตวัใหญ่ปิดทอ้ง
ไว ้ทาํตวัเหมอืนนกัเรยีนทั Jวไป ทาํตวัและเรยีนตามปกต ิแมก้ระทั Jงบางครั =งตอ้งยกของหนกั หรอืกระโดดโลด
เตน้ในวชิาพละ 

ต่อมาวนัหนึJงแมข่องกุง้ สงัเกตเหน็วา่ลกูตวัใหญ่ หน้าทอ้งใหญ่ขึ=น จงึถามเชงิหยอกลกูเลน่วา่ “ดอูว้น
ขึ;นนะ ทอ้งหรอืเปลา่” กุง้กไ็ดแ้ต่ปฏเิสธพรอ้มหวัเราะกลบเกลืJอน เพราะกลวัแมรู่ ้แมจ่งึไดเ้ขา้มากอด พรอ้มลบู
ทอ้งของกุง้ รูส้กึหน้าทอ้งของลกูใหญ่ และแขง็ผดิปกต ิ จงึคาดคั =น สดุทา้ยกุง้จงึสารภาพกบัแมว่า่ตวัเองถกู
ญาตผิูพ้ีJบงัคบัขม่ขนืจนทอ้ง แมเ่มืJอไดฟั้งกโ็กรธหลานชายผูก่้อเหตุขม่ขนืลกูตวัเองมาก แต่ไมก่ลา้บอกพอ่
ของกุง้ เพราะเกรงวา่พอ่ของกุง้จะไปทาํรา้ยถงึขั =นฆา่ผูก่้องเหตุขม่ขนืลกูสาวจนทอ้ง จงึไดแ้ต่ปลอบลกูวา่ “ไม่
ตอ้งกลวั ไมต่อ้งเสยีใจ ต่อไปนี;แมจ่ะชว่ยลกู และจะเอาเรื -องไอค้นทาํลกู ใหม้นัรบักรรมที -มนัก่อใหถ้งึที -สดุ” 

แมพ่ากุง้ไปทีJโรงพยาบาล เพราะอยากไดใ้บสง่ตวัไปทาํแทง้ทีJอืJน โดยแมก่ไ็มม่ขีอ้มลูระบบสง่ต่อเรืJอง
ทอ้งในโรงพยาบาลเลย รูเ้พยีงวา่ถา้จะทาํแทง้ตอ้งมาขอทีJโรงพยาบาล เมืJอไปถงึโรงพยาบาลประจาํอาํเภอ แม่
โกหกพยาบาลวา่ตวัเองทอ้ง และตอ้งการยตุกิารตั =งครรภ ์เพราะตวัเองอายมุากแลว้ไมอ่ยากมลีกู พยาบาลจงึ
ขอนํ=าปัสสาวะมาตรวจ แมจ่งึเอานํ=าปัสสาวะกุง้มาใหพ้ยาบาลตรวจแทน เมืJอพยาบาลตรวจปัสสาวะพบวา่ทอ้ง 
จงึบอกใหแ้มน่อนเพืJอจะคลาํทอ้ง เพืJอตรวจครรภ ์ และอายคุรรภ ์ แต่แมข่องกุง้ไมย่อมโวยวาย บอกไมต่อ้ง
ตรวจ ทอ้งจรงิๆ เอาใบสง่ตวัมาจะไปทาํแทง้เอง ทีJไหนจะไปเอง โดยทีJไมใ่หพ้ยาบาลตรวจทอ้ง พยาบาล
สงัเกตเหน็ลกูสาวทีJมาดว้ย จงึถามแมว่า่ทอ้งจรงิหรอืไม ่ ถา้ทอ้งจรงิและตอ้งการทาํแทง้กต็อ้งตรวจอายคุรรภ์
ก่อน ไมง่ ั =นจะทาํเรืJองสง่ตวัไมไ่ด ้ สดุทา้ยแมก่ร็อ้งไหอ้อกมา และสารภาพ พรอ้มขอโทษพยาบาล วา่ตนเอง
ไมไ่ดท้อ้ง แต่เป็นลกูสาวทีJมาดว้ยทอ้ง จงึเลา่เรืJองราวทีJเกดิขึ=นใหพ้ยาบาลฟัง พยาบาลจงึขอตรวจครรภกุ์ง้ 
และพบวา่กุง้อายคุรรภ ์มากแลว้ คอืประมาณ b-§ เดอืน ไมส่ามารถยตุ/ิทาํแทง้ได ้เพราะจะเป็นอนัตรายต่อกุง้
เอง และขอใหกุ้ง้ตั =งทอ้งต่อ อกีไมก่ีJเดอืนกจ็ะคลอดแลว้ เมืJอคลอดแลว้ไมต่อ้งการเดก็ กย็กเดก็ใหบ้า้นพกัเดก็
และครอบครวั เพืJอหาครอบครวัอุปถมัภต่์อไป และกุง้ทอ้งในกรณีถกูขม่ขนื ซึJงเป็นคดอีาญา ทางโรงพยาบาล
จงึไดป้ระสานไปยงับา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดั ใหม้ารบักุง้ไปดแูลชว่ยเหลอืเรืJองคด ีเรืJองการคลอด และ
สขุภาพจติต่อไป 

เมืJอแมส่ง่กุง้เขา้ไปอยูท่ีJบา้นพกัเดก็และครอบครวัแลว้ แมก่ต็อ้งรบีกลบับา้น เพราะเกรงวา่พอ่จะ
สงสยั และไดว้างแผนกบัลกูสาวคนโต วา่ ถา้พอ่ถามถงึน้องใหบ้อกพอ่วา่ น้องไปฝึกงานทีJโรงงาน และระหวา่ง
ฝึกงานกไ็ดเ้งนิคา่จา้งดว้ย พอ่จะไดไ้มต่อ้งสงสยั และเป็นหว่ง ถา้คณุครถูามกห็าขอ้อา้ง บอกน้องไมส่บาย 
น้องไปทาํงานต่างจงัหวดักบัแม ่สว่นหลานชายผูก่้อเหตุเมืJอผูใ้หญ่รูเ้รืJองกห็ลบหนีไป 

ระหวา่งทีJกุง้อยูบ่า้นพกัเดก็ฯ แมต่อ้งเดนิทางไปหากุง้ เพราะสงสารกุง้กลวัผูก่้อเหตุจะกลบัมาทาํรา้ย 
แต่ไปไมไ่ดบ้อ่ยตามทีJใจอยากไปมากนกัดว้ยไมม่เีงนิคา่เดนิทาง และตอ้งไมใ่หพ้อ่รู ้ สว่นคดคีวาม ดว้ยเหตุ
เกดิในชว่งกุง้อายไุมถ่งึ yV ปี ทางบา้นพกัเดก็ฯ กจ็ะดแูลทั =งเรืJองคด ี และสขุภาพกาย สขุภาพจติระหวา่งรอ
คลอดของกุง้ โดยแมข่อใหบ้า้นพกัเดก็ฯ ปิดบงัพอ่ไวอ้ยา่ใหพ้อ่รูแ้ละใหค้นอืJนรูเ้รืJองนี=น้อยทีJสดุ เพราะเกรงวา่ 
เมืJอเสรจ็คดแีลว้กุง้จะกลบัไปบา้น ไมอ่บัอายผูค้นในชมุชน กุง้จะไดล้มืเรืJองรา้ยๆนี=ไปเรว็ๆ และตั =งใจวา่ถา้
เสรจ็คด ีจะทาํเรืJองยกเดก็ใหบ้า้นพกัเดก็และครอบครวัไปเลย  
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เมืJอคดสีิ=นสดุผูก่้อเหตุถกูจาํคกุ กุง้คลอดลกูแลว้ กุง้กบัแมก่ต็ดัสนิใจยกลกูใหก้บับา้นพกัเดก็และ
ครอบครวั ตามวธิกีารและขั =นตอนทางกฎหมาย คลอดลกูไมก่ีJวนั แมก่ต็อ้งรบีพากุง้กลบับา้น เพราะพอ่ถามถงึ
ทุกวนั  

เมืJอกุง้กลบัมาอยูบ่า้น แต่ไมไ่ดไ้ปโรงเรยีน พอ่จะถามวา่ทาํไมไมไ่ปโรงเรยีน  แมก่จ็ะบอกพอ่วา่กุง้ไม่
สบาย หรอื โรงเรยีนหยดุบา้ง จนพอ่ผดิสงัเกต สดุทา้ยแมก่ส็ารภาพ และเลา่เรืJองทีJเกดิขึ=นใหพ้อ่ฟัง เมืJอพอ่
รบัรูเ้รืJองราวทั =งหมด กป็ลอบใหก้าํลงัใจลกู แต่ไมไ่ดโ้กรธ อยา่งทีJแมข่องกุง้คาดคดิไว ้ไดแ้ต่ต่อวา่แมว่า่ไมเ่ลา่
ใหฟั้งจะไดช้ว่ยกนัแกไ้ข พอแมไ่ดย้นิอยา่งนั =น กร็อ้งไหเ้หมอืนยกความทุกขท์ีJเกบ็ไวม้านาน เหมอืนไดย้ก
ภเูขาออกจากอกแลว้ 

ในระหวา่งนั =น คณุครทูีJปรกึษาของกุง้กถ็ามพีJสาววา่ น้องหายไปไหน ทาํไมไมม่าโรงเรยีน พีJสาวกจ็ะ
บอกปัดไปวา่น้องไปทาํงานกบัแมท่ีJต่างจงัหวดั ต่อมาเป็นชว่งทีJผูอ้าํนวยการคนเก่าไดย้า้ยโรงเรยีน และมี
ผูอ้าํนวยการคนใหมม่าแทน พีJสาวกุง้สงัเกตเหน็วา่ผูอ้าํนวยการคนใหม ่ ชอบเลน่กบันกัเรยีน บางวนักม็าเตะ
ฟุตบอลเลน่กบันกัเรยีน ดใูสใ่จและเขา้ใจเดก็นกัเรยีน ดเูป็นคนจติใจด ี เป็นกนัเองเขา้ถงึไดง้า่ยกวา่
ผูอ้าํนวยการคนเดมิ จงึกลบัมาเลา่ใหแ้มฟั่ง แมจ่งึตดัสนิใจมาพบผูอ้าํนวยการ พรอ้มกบัเลา่เรืJองของกุง้ พรอ้ม
ขอความชว่ยเหลอืจากผูอ้าํนวยการใหช้ว่ยลกูสาวไดเ้รยีนต่อ ผูอ้าํนวยการเมืJอรบัรูเ้รืJองราว กเ็รยีกประชมุ
คณุครทูีJเกีJยวขอ้งทนัท ีเพืJอหาแนวทางใหก้ารชว่ยเหลอื จนกระทั Jงกุง้ไดก้ลบัมาเรยีนต่อ 

ชว่งแรกทีJกลบัมาเรยีน กุง้กม็คีวามกงัวลใจ ในเรืJองเพืJอน กลวัวา่เพืJอนจะรงัเกยีจ เอาเรืJองของตนเอง
ไปพดูเลา่ต่อๆ กนั แต่เพืJอนไมไ่ดท้าํเชน่นั =น เพืJอนขา้ใจ และดแูลกุง้เหมอืนปกต ิซึJงเพืJอนไดบ้อกกุง้วา่ “เรารู้
ตั >งแต่แรกแล้วว่าเธอท้อง เหน็ท้องเธอโต แต่เรากไ็ม่กล้าถามกลวัเธออาย” 

กุง้ ไดเ้ลา่ความฝันของตนเองวา่ “อยากเป็นเชฟทาํอาหารที -อเมรกิา เพราะมญีาตทิาํงานที -รา้นอาหาร
อยูท่ี -นั -นดว้ย อยากไปทาํดว้ย รายไดด้ ีจะไดม้เีงนิมาใหพ้อ่แม”่  

 

l.การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อโครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

• ระบบดแูลชว่ยเหลอืเมืJอนกัเรยีนทอ้งในโรงเรยีน 

เมืJอกลบัมาเรยีนทางโรงเรยีนไดเ้ปลีJยนแผนการเรยีนใหกุ้ง้เป็นแผนการเรยีนศลิป์ภาษา แต่กุง้อยาก
เรยีนในแบบทวภิาคสีาขาคหกรรมเหมอืนเดมิ แต่คณุครบูอกวา่ จะยุง่ยากในการจดัการ เพราะตอ้งยืJนเรืJองไป
ทีJวทิยาลยัการอาชพีทีJกุง้เรยีนรว่ม และตอ้งเสยีเวลาเรยีน y ปี ใหม้าเรยีนสายนี=ดกีวา่ไมเ่สยีเวลาเรยีน 

หวัหน้าฝ่ายวชิาการเลา่ใหฟั้งวา่ เมืJอผูอ้าํนวยการทราบเรืJองจงึเรยีกประชมุคณุครทูีJสอนกุง้และคณุครู
ทีJเกีJยวขอ้ง เพืJอหาแนวทางใหกุ้ง้ไดเ้รยีนต่อ ดว้ยกุง้ขาดเรยีนไป U เดอืน หากจะกลบัไปเรยีนแบบทวภิาคี
เหมอืนเดมิตอ้งประสาน และยืJนเรืJองไปทีJวทิยาลยัการอาชพีทีJกุง้เรยีนรว่มและตอ้งบอกเหตุผลในการทีJกุง้
หยดุเรยีนไป ซึJงแมข่องกุง้กไ็มอ่ยากใหม้ใีครรบัรูม้ากไปกวา่นี=อกี  และหากเป็นแบบทวภิาคแีบบเดมิกุง้ตอ้ง
เริJมเรยีนใหม ่ เสยีเวลาเรยีนอกี y ปี เพราะทางวทิยาลยัการอาชพีจดัการเรืJองเวลาเรยีนทีJหายไปยาก ทาง
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โรงเรยีนจงึชว่ยเหลอืโดยการเปลีJยนแผนการเรยีนใหกุ้ง้มาเรยีนสายศลิป์ภาษา ซึJงทางโรงเรยีนสามารถ
บรหิารจดัการไดใ้นโรงเรยีน คณุครผููส้อนสามารถชว่ยนบัเวลาเรยีนโดยการใหช้ิ=นงานไปทาํมาสง่ คณุครทูีJ
ปรกึษาตอ้งกลบัไปพดูคยุทาํความเขา้ใจกบัเพืJอนในชั =นเรยีนเพืJอลดการลอ้เลยีนตตีรา หวัหน้าฝ่ายวชิาการ
บอกวา่ มีช่องทางในระบบมากมายที 1จะช่วยเหลือนักเรียนที 1ท้องให้ได้เรียนต่อ ถ้าโรงเรียนนั>นตั >งใจจะ
ช่วยเหลือเดก็จริงๆ 

• ระบบดแูลชว่ยเหลอืของบา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดั และเครอืขา่ยโรงพยาบาล 

เมืJอรบักุง้มาดแูลทีJบา้นพกัเดก็และครอบครวั กจ็ะใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นปัจจยั 4  และพาไปตรวจ
รา่งกายตามการนดัของแพทยจ์นกระทั Jงคลอด และใหก้ารดแูลหลงัคลอด ระหวา่งนั =นกจ็ะมนีกัจติวทิยาจาก
โรงพยาบาลมาประเมนิตรวจสขุภาพจติ โดยใชแ้บบประเมนิดา้นจติเวช ในการทาํงานอาจประสบปัญหาบา้ง
ในการประสานงาน เชน่ ในเรืJองของสทิธิ « ใบสง่ตวั เป็นตน้ เพราะดา้นการดาํเนินคดนีั =นเป็นเรืJองของตาํรวจ 
สว่นของบา้นพกัเดก็และครอบครวั มหีน้าทีJพาเดก็ไปขึ=นศาล กรณีของกุง้ไดย้นิยอมยกบุตรใหก้บับา้นพกัเดก็
และครอบครวั และมผีูแ้จง้ความประสงคข์ออุปการะบุตรของกุง้แลว้ ซึJงบา้นพกัเดก็และครอบครวั ตอ้ลง
ตรวจสอบครอบครวัอุปการะวา่มคีวามสามารถในการรบัอุปการะไดห้รอืไม ่ และตอ้งตดิตามเป็นระยะ ๆ เพืJอ
ไมไ่ดเ้กดิปัญหาในการเลี=ยงดเูดก็ 

เรืJองการศกึษาจะมกีารตดิตาม พาเขา้สูร่ะบบการศกึษา ทั =งนี=ในการตดิตามกรณีต่าง ๆ มกัประสบกบั
ปัญหาทีJวา่การเขา้เยีJยมบอ่ย ๆ อาจถกูมองเชงิลบได ้เพราะเป็นเรืJองการถกูลว่งละเมดิ ในการลงตดิตามตอ้ง
พจิารณาสภาพแวดลอ้ม ชมุชน สงัคม ญาตคิูก่รณี ครอบครวัผูถ้กูลว่งละเมดิเป็นหลกั หากสามารถปรบัตวัเขา้
กบัโรงเรยีน และสงัคมได ้จงึเลกิตดิตาม หากมปัีญหาเกดิขึ=นตอ้งการความชว่ยเหลอือกีบา้นพกัเดก็ฯ จะเป็น
ผูต้ ั =งวงประสานงานเพืJอดงึเครอืขา่ยต่าง ๆ เขา้มาชว่ยเหลอืต่อไป 

ในสว่นของโรงพยาบาลอาํแภอ เมืJอสง่ต่อใหบ้า้นพกัเดก็และครอบครวัดแูลชว่ยเหลอื ในชว่งนั =นดา้น
การดแูลรกัษาทางบา้นพกัเดก็และครอบครวัจะประสานไปทีJโรงพยาบาลจงัหวดัเป็นหลกั โรงพยาบาลอาํเภอ
กจ็ะไมม่ขีอ้มลูของกุง้หลงัจากนั =น เพราะไมม่กีารสง่ขอ้มลู หรอืประสานกลบัมา นอกจากกุง้จะกลบัมาตรวจ
หลงัคลอด “แต่น้องกไ็มไ่ดม้า ซึ -งนี;เป็นชอ่งวา่งจรงิ ๆ”  

ระหวา่งทีJกุง้พกัอยูท่ีJบา้นพกัเดก็ฯ แมข่องกุง้บอกวา่ เจา้หน้าทีJกด็แูลกุง้ด ี พาไปตรวจครรภ ์ ความ
เป็นอยูส่ะดวกสบาย แต่เรืJองทีJแมข่องกุง้ไมพ่อใจคอื “ระหว่างที 1กุ้งอยู่บา้นพกัเดก็และครอบครวัฯ กุ้งเล่า
ให้ฟังว่า ผูก่้อเหต ุ แอบเข้ามาหากุ้ง พดูจาหว่านล้อม ไม่ให้เอาเรื 1อง แม่รู้กโ็กรธมาก ต่อว่าบา้นพกั
เดก็และครอบครวัฯ ว่าทาํไม่ถึงปล่อยผูก่้อเหตแุอบเข้ามาได้ ทั >งที 1เป็นคดีความกนัอยู่ การรกัษา
ความปลอดภยัหละหลวมแบบนี>  จะทาํให้เกิดอนัตรายกบัลกูสาวตนได้ ” 

ดา้นกุง้ ระหวา่งทีJอยูท่ีJบา้นพกัเดก็ฯ U เดอืน เหน็แมล่าํบากไปมา คอยชว่ยเหลอื ดแูลเป็นหว่งเป็นใย
ตนเอง รูส้กึรกัแมส่งสารแมม่ากจนเกดิความเครยีด ถงึแมบ้า้นพกัเดก็ฯจะมกีจิกรรมใหค้ลายเครยีด มี
เจา้หน้าทีJมาสอนใหเ้ยบ็กระเป๋า มทีวีใีหด้ ูมนีกัจติวทิยามาพดูคยุบา้ง และจะไดอ้อกไปขา้งนอกบา้งในกรณมีี
การนดัหมายจากโรงพยาบาลจงัหวดั เรืJองการตรวจครรภ ์แต่กุง้พดูวา่ “มนัไมเ่พยีงพอ อยากใหบ้า้นพกัเดก็ฯ 
มกีจิกรรมที -หลากหลายกวา่นี; มคีนมาอยูเ่ป็นเพื -อนพดูคยุบา้ง จะไดไ้มเ่หงา ไมเ่ครยีด บางครั ;งตวัเองกจ็ะรูส้กึ
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เครยีดมาก จนเอามือชกท้องตวัเอง ร้องไห้ บอกเดก็ในท้องออกมาไวๆ เรื 1องจะได้จบ จะได้กลบับา้น 

ไปใช้ชีวิตของตนเองเสียที” 

• การรบัรูเ้รืJอง พ.ร.บ.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ในโรงเรยีน 

รองผูอ้าํนวยการ เลา่วา่ การรบัรู ้เรืJอง พ.ร.บ.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ หลงัจากมี
หนงัสอืแจง้จากเขตพื=นทีJฯ ผูอ้าํนวยการกจ็ะสั Jงใหถ่้าย พ.ร.บ.แจกจา่ยใหก้บัครทุูกคน และเน้นยํ=าอกีครั =งในทีJ
ประชมุใหค้รทุูกคนรบัรู ้ ปัจจบุนัโรงเรยีนมกีารจดัการเรยีนการสอนวชิาเพศศกึษาในโรงเรยีน นอกจากนี=
เจา้หน้าทีJโรงพยาบาลอาํเภอจะเขา้มาทาํกจิกรรมกบัโรงเรยีนบอ่ยๆ เชืJอมั Jนวา่นกัเรยีนมคีวามรูด้า้นนี=ในระดบั
หนึJง ทาํใหปั้จจุบนัมนีกัเรยีนตั =งครรภใ์นวยัเรยีนน้อยลง และมคีวามถีJหา่งมากขึ=น 

รองผูอ้าํนวยการไดแ้สดงความคดิเหน็ทีJมต่ีอคาํพดูทีJวา่ “การมเีดก็ตั =งครรภใ์นโรงเรยีนจะเป็นตวัอยา่ง
ทีJไมด่”ี โดยมคีวามคดิเหน็วา่ เดก็นกัเรยีนกค็งเสยีใจพอสมควรทีJทาํผดิพลาดไป แต่ถา้นกัเรยีนทอ้ง โรงเรยีน
กพ็รอ้มยนิดทีีJจะชว่ยเหลอื ทั =งนี=เดก็นกัเรยีนยงัถกูตรตีราในสงัคมแบบเก่า เพราะหลายคนไมไ่ดต้ั =งใจทอ้ง ทุก
คนสามารถผดิพลาดกนัได ้ซึJงทศันคตขิองบุคลากรทางการศกึษา มผีลต่อการทาํงานเรืJองทอ้งในโรงเรยีน แต่
โรงเรยีนกไ็มไ่ดนํ้า พ.ร.บ. ไปขูเ่ขญ็ บงัคบัครใูหป้ฏบิตั ิ แต่เน้นการทาํงานชว่ยเหลอืเป็นทมี “ชวนใหนึ้กถงึ
อนาคตของเดก็ ใหม้องเป็นหน้าที -ของคณุครไูมใ่ชภ่าระ” 

 

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. บทบาทสาํคญัในการขบัเคลืJอนการชว่ยเหลอืกรณีตั =งครรภใ์นวยัเรยีน คอื ผูอ้าํนวยการ ซึJงเป็น
สว่นนโยบายทีJมอบลงมาสูผู่ป้ฏบิตั ิการประเมนิสถานการณ์ของเดก็มาจากบบาทของผูบ้รหิาร และวฒันธรรม
องคก์ร ทีJไมใ่ชโ่ครงสรา้งการสั Jงการมาจากขา้งบน แต่เป็นการถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ 

2. การสง่ผา่นขอ้มลูเดก็ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ยงัประสบปัญหา เมืJอมกีารสง่ขอ้มลูไปสูฝ่่ายกจิการ
นกัเรยีน แต่ขาดการสง่ผา่นขอ้มลูยอ้นกลบัมาสูผู่บ้รหิารและคณุครใูนโรงเรยีน ทาํใหม้คีวามบกพรอ่งในการ
ตดิตามขอ้มลู เชน่ การตดิตามเดก็ก่อนคลอดและหลงัคลอด เป็นตน้ 

3. การพกัอยูใ่นบา้นพกัเดก็และครอบครวัมกีจิกรรมทีJจาํเจมากเกนิไป และยงัขาดกจิกรรมทีJ
หลากหลายใหเ้ลอืก สามารถนําไปต่อยอดในการประกอบอาชพีในอนาคตตามความถนดัของเดก็ 

4. โรงเรยีนนี=ไมม่คีรแูนะแนวประจาํโรงเรยีนทาํใหข้าดผูป้ระสานงาน และเป็นอุปสรรคในการดแูล
ชว่ยเหลอืการตั =งครรภใ์นวยัเรยีน และทาํใหท้ศันคต ิมมุมองต่อการตั =งครรภใ์นวยัเรยีนถกูมองเป็นเรืJองยากใน
การเยยีวยา 

5. โรงเรยีนมองวา่การรายงานเรืJองการตั =งครรภใ์นวยัเรยีนอาจสง่ผลต่อโรงเรยีนได ้ซึJงกข็ึ=นอยูก่บัเจต
คตขิองผูท้ีJจะมาประเมนิโรงเรยีนดว้ย 

6. ปัจจบุนัสงัคมกาํลงัเผชญิความทา้ทายเรืJองเพศ นกัเรยีนบางคนกอ็าศยัอยูก่บัแฟน ทาํใหม้คีวาม
เสีJยงในการตั =งครรภไ์ด ้จงึควรตอ้งสอนใหเ้ดก็ทุกคนรูจ้กัป้องกนั และรูเ้ทา่ทนั 
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กรณีศึกษาที@u “เอ๋” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา 
 เอ๋ (นามสมมต)ิ เรยีนใน โรงเรยีนขนาดกลางแหง่หนึJงทีJมกีารสอนเพศวถิศีกึษาอยา่งต่อเนืJองหลายปี
จากการเขา้รว่มโครงการขององคก์รเอกชนทีJทาํงานเรืJองเพศวถิศีกึษา มรีะบบใหค้รทูีJปรกึษาตดิตามนกัเรยีน
อยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะเมืJอมกีารขาดเรยีน มรีะบบการตดิตามเยีJยมบา้น เอ๋เรยีนเก่งไดค้ะแนนเฉลีJย c.V คบ
กบัแฟนทีJรูจ้กักนัผา่นเฟซบุ๊คทีJอยูค่นละโรงเรยีน เอ๋ทอ้งกบัแฟนตอนอาย ุ yb อายคุรรภU์ เดอืน เอ๋และแฟน
ชว่ยกนัหาทางออก แฟนเอ๋คน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตเจอหน่วยงานแหง่หนึJงเสนอขายยาขบัการตั =งครรภแ์ต่
ราคาคอ่นขา้งแพง เอ๋และแฟนลงัเลทีJจะตดัสนิใจจนอายคุรรภม์ากขึ=นเป็น V เดอืน จงึตดัสนิใจเกบ็เดก็ในทอ้ง
ไวแ้ละแฟนของเอ๋จงึบอกแม ่แมข่องแฟนไปบอกแมข่องเอ๋ใหรู้ ้ครอบครวัแฟนเอ๋ยนิดรีบัผดิชอบทุกอยา่ง เมืJอ
เกดิเรืJองแมข่องเอ๋ถามวา่อยากเรยีนต่อไหม เอ๋บอกวา่อยากเรยีน แมจ่งึไปถามกบัครทูีJโรงเรยีนวา่ใหเ้อ๋มา
เรยีนตามปกตไิดห้รอืไม ่ โรงเรยีนบอกวา่ได ้ เอ๋ไปเรยีนตามปกต ิ รร.ชว่ยดแูลสภาพแวดลอ้มเเพืJอใหเ้อ๋ไดร้บั
ความปลอดภยัดา้นสขุภาพ เอ๋คลอดตอนปิดเทอมU ของ ม.z กลบัมาเรยีนตามปกตขิอง ม.V เทอมy    

 

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์
1. ครสูอนองักฤษทีJเอ๋สนิท เหน็ความผดิปกตแิละเขา้มาชว่ย ครไูดป้รกึษากบัครทูีJสอนเพศวถิศีกึษา

และครอูกีไมก่ีJคนอยา่งเงยีบๆ เพืJอชว่ยใหเ้อ๋ไดเ้รยีนต่อ โดยถามความสมคัรใจวา่อยากเรยีนในระบบปกตหิรอื
รบังานไปทาํทีJบา้น และเอ๋เลอืกมาเรยีนปกต ิเอ๋คลอดตอนปิดเทอม Uพอด ีโรงเรยีนจงึใหเ้อ๋มาสอบปลายภาค
ในภาคเรยีนถดัมาแทนเป็นกรณีพเิศษ 

2. โรงเรยีนมรีะบบการเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีนทอ้งหลายรปู เชน่ เรยีนออนไลน์อยูบ่า้นโดยนบั
เวลาเรยีนจากชิ=นงาน มารบัชิ=นงานเป็นรายสปัดาห ์มาเรยีนตามปกตพิรอ้มเพืJอน หรอื เลอืกพกัการเรยีนไว้
ก่อน กรณีมาเรยีนปกตจิะไม่ตอ้งเขา้แถวหน้าเสาธง งดกจิกรรมกลางแจง้ แยกออกมาเมืJอเรยีนพละ ไม่ทํา
กจิกรรมขณะมคีนเยอะ โดยจะยดึนกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง  

3. ครมูกีารใหก้ารปรกึษาเรืJองการคุมกําเนิด ซื=อชุดตรวจการตั =งครรภ์มาใหบ้รกิาร และเชญิแพทย์
มาเป็นวทิยากรใหค้าํแนะนํา 

4. ฝ่ายงานระบบดแูลฯ มปีระสบการณ์หาเครืJองปั �มนมทีJไหลใสถุ่งแชตู่เ้ยน็ไวแ้ลว้นํากลบับา้นไปให้
ลกูของนกัเรยีนกนิทีJบา้น และคดิจะตดิตูถุ้งยางฯเพราะ นร.อายทีJจะไปขอทีJ รพ.สต. หรอืซื=อทีJรา้นสะดวกซื=อ 
“แต่ฝ่ายวชิาการคดัคา้น” การตดิตูถุ้งยาง 

5. โรงเรยีนรบัรูเ้รืJอง พ.ร.บ.ทอ้งวยัรุน่ จงึไมม่กีารทาํ MOU สง่ต่อ นร.ทีJทอ้งไปเรยีนทีJอืJนเพราะมอง
ว่าไม่ใช่การแก้ปัญหา ตระหนักว่านักเรยีนจะต้องรูจ้กัการป้องกนัและไม่ไดม้องว่าเดก็ทอ้งเป็นคนไม่ด ีแต่
ทั =งนี= รร.ยงัเป็นกงัวลวา่ “จะมพีฤตกิรรมการเลยีนแบบกนั” 

6. ลกูของเอ๋ไดด้ืJมนมสงัเคราะหแ์ละไดร้บัเงนิเยยีวยาจาก อบต.เดอืนละ b|| บาท ซึJงเพืJอนบา้นเป็น
คนแนะนํา 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 
1. หลงัคลอดเอ๋ไดร้บัการฝังยาคมุจาก รพ. โดยไมถ่ามความยนิยอม เมืJอกลบับา้นไมม่กีารตดิตาม

เยีJยมบา้นจากหน่วยงานสาธารณสขุ 
2. แฟนเอ๋อยากใหม้กีารสอนเรืJอง “ทกัษะการใชช้วีติคู”่ ขณะทีJ รร.เสนอใหม้สีอนเรืJอง “การจดัการ

ชวีติหลงัคลอด”  
3. ควรสรา้งความเขา้ใจกบัเพืJอนนกัเรยีน เนืJองจาก “แฟนเอ๋ถกูแซววา่เป็น พอ่ลกูอ่อน” “เอ๋ ถกูรุน่พีJ

บางคนพดูไมด่ใีส”่  
4. โรงเรยีนระบุวา่ นกัเรยีนทีJทอ้งสว่นใหญ่เป็นเดก็เรยีนด ี แต่โรงเรยีนไมม่แีนวทางทีJจะทาํใหเ้ดก็ทีJ

เรยีนดรีูเ้ทา่ทนัการป้องกนัทีJชดัเจน 
5. โรงเรยีนระบุวา่ นกัเรยีนทอ้งเรยีนทีJบา้นมผีลการเรยีนตํJาลง และทีJมาเรยีนตามปกตกิข็าดเรยีน

บ่อย ทาํอยา่งไรถงึจะแกปั้ญหาดงักลา่ว 
6. ตอ้งสรา้งความเขา้ใจกบัผูป้กครองเพราะเมืJอลกูทอ้งสว่นใหญ่ผูป้กครองจะไมใ่หเ้รยีนต่อ  
7. โรงเรยีนเหน็วา่กระทรวงพฒันาสงัคมฯควรลงทาํงานเรืJองนี=ในระดบัครอบครวัใหม้ากขึ=น เพราะ

โรงเรยีนเป็นเพยีงสืJอกลาง 
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กรณีศึกษาที@u “เอ๋” (ฉบบัเตม็) 

1. บริบทโรงเรียน 
โรงเรยีนทีJ เอ๋(นามสมมต)ิ เรยีน เป็นโรงเรยีนขนาดกลางแหง่หนึJงในภาคเหนือ มนีกัเรยีน 724 คน 

พื=นทีJการใหบ้รกิารครอบคลุม 26 หมูบ่า้น ประกอบดว้ยขา้ราชการคร ู39 คน พนกังานราชการ 3 คน ครอูตัรา
จา้ง 4 คน โดย คร ู1 คนสอน มคีาบสอนโดยเฉลีJย 17 คาบต่อสปัดาห ์และใน 1 หอ้งเรยีนจะมคีรทูีJปรกึษา 2 
คน เป็นครผููช้าย 1 คน และครผููห้ญงิ 1 คน 

โรงเรยีนมกีารเปิดวชิาเพิJมเตมิเพศวถิศีกึษาตั =งแต่โครงการกองทุนโลก และเขา้รว่มโครงการใช้
หนงัสอืเรยีนสขุศกึษาฉบบัใหม ่ซึJงจดัทาํโดยองคก์รเอกชนทีJทาํงานเรืJองเพศวถิศีกึษา/แบบเรยีนสขุศกึษาใหม่
และภาคเีครอืขา่ย มกีารปรบัวชิาเพศวถิศีกึษามารวมในแบบเรยีนสขุศกึษาฉบบัใหม ่ ระงบัการเปิดวชิา
เพศศกึษาเพิJมเตมิในปีการศกึษา 2563 ทั =งนี= โรงเรยีนมโีครงการทบูนีมัเบอรว์นัทีJเขม้แขง็ จากในอดตีทีJเป็น
พื=นทีJสแีดงในเรืJองของยาเสพตดิ ทั =งการสง่เสรมิดแูลเรืJองจรยิธรรม และครทูีJปรกึษาดแูลนกัเรยีนอยา่งใกลช้ดิ 
โดยเฉพาะเดก็ทีJมปัีญหาจะมกีารตดิตามเป็นกรณีพเิศษ เชน่ กรณีขาดเรยีน อกีทั =งยงัมมีาตรการการไปเยีJยม
บา้นนกัเรยีน เป็นตน้  

 

2. ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์ 
เอ๋ เป็นนกัเรยีนทีJมผีลการเรยีนดรีะดบัคะแนนเฉลีJย 3.5  เมืJอเอ๋คบหากบัแฟนทีJรูจ้กักนัทาง 

Facebook ชืJอ บี=(นามสมมต)ิ ซึJงกาํลงัเรยีนอยูเ่ชน่เดยีวกนั แต่ต่างโรงเรยีนกนั ทั =งสองมเีพศสมัพนัธก์นัจน
พบวา่ เอ๋ตั =งครรภ1์ ตอนอาย ุ16 ปี ขณะทีJเอ๋รูว้า่ตนตั =งครรภน์ั =น มอีายคุรรภไ์ดร้าว 2 เดอืน จากการซื=อทีJตรวจ
ครรภจ์ากรา้นขายยามาตรวจเพราะสงัเกตวา่ประจาํเดอืนไมม่าแลว้ 2 เดอืน จงึประเมนิวา่ตนตั =งครรภไ์ด ้ 2 
เดอืน โดยเอ๋ไดต้ดัสนิใจบอกกบับี= โดยทั =งสองพยายามหาทางออกรว่มกนั โดยการคน้หาขอ้มลูในอนิเตอรเ์น็ต 
สิJงทีJบี=ตดัสนิใจคน้หาขอ้มลูการชว่ยเหลอืใน google โดยใช ้คาํสาํคญัในการคน้หาวา่ “ทอ้งในวยัรุน่” พบวา่ มี
หน่วยงานเบอร ์1114 (บี=จาํไดไ้มช่ดัเจน) ทีJใหค้าํแนะนําและชว่ยเหลอื โดยเบื=องตน้หน่วยงานมกีารสอบถาม
วา่ (1) ยงัคงเรยีนอยูใ่ชห่รอืไม ่ (2) ตอ้งการยาขบัการตั =งครรภห์รอืไม ่ ทั =งนี=หากบี=ตอ้งการยาขบัการตั =งครรภ์
สามารถเดนิทางไปรบัไดฟ้รทีีJจงัหวดัสพุรรณบุร ีและหากซื=อเองจะมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000 ถงึ 5,000 บาท 
บี=จงึรบัไวพ้จิารณา โดยหน่วยงานไดข้อเบอรต์ดิต่อ และมกีารโทรตดิตามทุกสปัดาห ์ โดยแรก ๆ ใชเ้บอร์
หน่วยงานในการตดิต่อเขา้มา แต่ในระยะหลงัเปลีJยนเป็นการใชเ้บอรส์ว่นตวัในการตดิต่อหาบี=เชงิรกุ และเน้น
การใหข้อ้มลูยตุกิารตั =งครรภ ์ ทาํใหก้ารหาทางออกและขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกหาตวัชว่ยของ
บี= มแีหลง่ขอ้มลูแหลง่เดยีวในการตดัสนิใจ เป็นผลใหก้ารตดัสนิใจใชร้ะยะเวลาพอสมควร สง่ผลต่อการจดัการ
ของทั =งสองฝ่าย อายคุรรภท์ีJเพิJมขึ=นเรืJอย ๆ จงึตดัสนิใจไมย่ตุกิารตั =งครรภ ์  

บี=จงึไดนํ้าเรืJองไปบอกกบัแมข่องตนตอนทีJเอ๋อายคุรรภไ์ดร้าว 5 เดอืน โดยบี=บอกกบัแมว่า่ “แมก่าํลงั
จะไดห้ลานแลว้นะ” ตอนแรกแมก่เ็ขา้ใจวา่ลกูชายของตนพดูเลน่ แต่เมืJอรูว้า่เป็นเรืJองจรงิกเ็รง่ใหญ้าตฝัิ JงตนทีJมี

 
1 เมื$อสอบถามบี+ถงึวธิกีารป้องกนัการตั +งครรภ ์บี+กลา่ววา่ทราบด ีแต่ที$เลอืกไมป้่องกนัเพราะตอ้งการผกูมดัเอ๋ 
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ความรูด้า้นกฎหมายมาชว่ยประสานงาน เพราะเกรงวา่จะเป็นคดคีวามและแมข่องบี=ไดนํ้าเรืJองมาบอกกบัแม่
ของเอ๋ ซึJงพอ่และแมข่องเอ๋เพิJงรูเ้ป็นครั =งแรกวา่ลกูสาวตั =งครรภ ์แมข่องเอ๋ กลา่ววา่  

“กร็ูส้กึเสยีใจ แต่เมื -อเหตุการณ์ทั ;งหมดไดเ้กดิขึ;นแลว้กต็อ้งทาํใจยอมรบั และไมไ่ดค้ดิที -จะใหล้กูยตุกิาร
ตั ;งครรภ”์  

แมข่องเอ๋ไดถ้ามความสมคัรใจของเอ๋วา่อยากทีJจะพกัการเรยีนไวก่้อนหรอืไม ่ และหากอุม้ทอ้งไป
เรยีนจะรูส้กึอายหรอืไม ่แต่เอ๋กย็นืยนัทีJจะเรยีนต่อในขณะทีJกาํลงัตั =งครรภจ์งึไมไ่ดข้ดัความตอ้งการของลกู 

เมืJอทั =งสองฝ่ายตกลงกนัได ้ คอื การเอาเดก็ในครรภไ์ว ้ และครอบครวับี=ยนิยอมทีJจะรบัผดิชอบ และ
พรอ้มทีJจะใหท้ั =งสองใชช้วีติคูร่ว่มกนั ครอบครวับี=กไ็ดด้แูลเอ๋โดยการพาไปฝากครรภท์ีJคลนิิกเอกชนในตวัเมอืง 
โดยผลจากการตรวจสขุภาพและอนัตราซาวน์ พบวา่ ทารกในครรภม์ลีกัษณะหวัโต ตวัแคระ เกรน็ 
เนืJองมาจากการขาดสารอาหารจากแมเ่พืJอไปสรา้งพฒันาการทางรา่งกายทารกและเกดิจากอารมณ์
ความเครยีดของเอ๋ทีJยงัไมไ่ดร้บัการคลีJคลายชว่ยเหลอื สง่ผลใหพ้ฒันาการของทารกไดร้บัผลกระทบ 

เมืJออายคุรรภค์รบกาํหนดการคลอด เอ๋ไดถ้กูสง่ตวัไปคลอดทีJโรงพยาบาลประจาํจงัหวดัพบวา่ ไมม่ี
ปัญหาในการคลอดแบบธรรมชาต ิ หลงัการคลอดชว่งก่อนกลบับา้น เอ๋ไดร้บัการฝังยาคมุและไดร้บัขอ้มลูวา่
สามารถคมุกาํเนิดไดน้านสามปี ไมไ่ดร้บัคาํแนะนําอืJน ๆ  เพิJมจากหน่วยบรกิารสาธารณสขุ เมืJอกลบัมาอยูบ่า้น
กไ็มม่กีารตดิตามเยีJยมบา้นจากหน่วยบรกิารสาธารณสขุ แต่เอ๋กไ็ดพ้าลกูไปรบัวคัซนีครบตามกาํหนดจากการ
แนะนําของพอ่และแม ่ผา่นสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐัใกลบ้า้น  

ในสว่นของการเรยีน เอ๋ไปโรงเรยีนและเขา้เรยีนตามปกต ิ หลงัจากทางครอบครวัไดส้อบถามความ
ตอ้งการของเอ๋วา่อยากเรยีนต่อและเป็นความคาดหวงัของพอ่แมข่องเอ๋ทีJมลีกูสามคน เอ๋เป็นลกูสาวคนเลก็ 
พีJสาวสองคนไมไ่ดเ้รยีนต่อ พอ่แมต่ั =งใจทีJจะใหเ้อ๋ไดเ้รยีนเพืJออนาคตทีJสบายไมล่าํบากเหมอืนพีJสาวทีJตอ้ง
ทาํงานโดยมคีวามรูไ้มม่ากพอ  ในการทีJเอ๋เดนิทางไปเรยีนชว่งแรก ๆ บี=ไดพ้าเอ๋ไปซื=อเสื=อคลุมเพราะเกรงวา่
แฟนจะไดร้บัความอบัอายในการเดนิทางไปเรยีน 

หลงัจากเอ๋คลอดลกู และกลบัมาเรยีนตามปกต ิ เอ๋จะใชเ้วลาทาํการบา้นตอนทีJคนอืJนมาชว่ยเลี=ยงลกู 
และบางครั =งครอบครวัของบี=กร็บัไปดแูล โดยลกูของเอ๋และบี=ดืJมนมสงัเคราะห ์และไดร้บัเงนิเยยีวยาจาก อบต.
เดอืนละ 600 บาท ซึJงสวสัดกิารของรฐัครั =งนี=รูม้าจากเพืJอนบา้นไดใ้หก้ารแนะนํา ในดา้นการบรหิารจดัการเงนิ
พบวา่ ปัจจุบนัเอ๋ไดร้บัเงนิจากทางบา้นไปโรงเรยีนวนัละ 40 บาท แต่เลอืกใชจ้า่ยเพยีง 10 บาท โดยเงนิทีJ
เหลอืจากการใชจ้า่ยเกบ็ไวเ้ป็นคา่นมลกูและคา่ผา้ออ้ม เชน่เดยีวกนั บี=ไดเ้ปลีJยนวธิกีารใชเ้งนิใหม ่โดยบี=ไดร้บั
เงนิไปโรงเรยีนวนัละ 60 บาท แต่เลอืกเกบ็ 20 – 30 บาท เพืJอเกบ็เงนิทีJเหลอืไวเ้ป็นคา่นมลกู บี=มวีธิกีารจดัการ
การดาํเนินชวีติดา้นเศรษฐกจิไดด้ ีแสดงความรบัชอบชว่ยเหลอืครอบครวั  

ในการมาเรยีนของบี= มกีารถกูแซวจากเพืJอน ๆ บา้ง อาทเิชน่ พอ่ลกูอ่อน แต่บี=กร็ูส้กึเฉย ๆ เนืJองจาก
ในหอ้งเรยีนกม็เีพืJอนคนอืJน ๆ ทีJมปีระสบการณ์ในลกัษณะเชน่เดยีว อนึJงสงัเกตวา่ไมใ่ชม่บีี=เพยีงคนเดยีว แต่
ฝ่ายชายมโีอกาสทางการศกึษาเรยีนต่อไดม้ากกวา่ฝ่ายหญงิและมกีารยอมรบัการลอ้เลยีนเป็นเรืJองปกต ิ บี=
ระบุวา่ การมลีกูระหวา่งเรยีนไมใ่ชอุ่ปสรรคในการเรยีนต่อแต่อยา่งใด และดใีจทีJเอ๋ไดร้บัอนุญาตใหเ้รยีนต่อใน
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โรงเรยีนเดมิ เพราะหากไมไ่ดร้บัโอกาสทั =งคูก่ย็นิยอมสมคัรใจทีJจะออกจากระบบการศกึษามาสูก่ารทาํงานหา
เลี=ยงชพี แต่ทั =งสองกย็งันึกไมอ่อกวา่จะไปทาํอาชพีอะไร แต่มองเหน็ความลาํบากทีJจะเกดิขึ=นในอนาคตหาก
ไมไ่ดร้บัโอกาสการศกึษาต่อของทั =งสองคน จงึเกดิเป็นขอ้คดิทาํใหท้ั =งสองคน อยากเรยีนต่อเพืJอสรา้งครอบใน
อนาคต หรอืถา้มปัีญหาอุปสรรคการเลกิรากนั ทั =งสองคนกย็งัมคีวามรู ้วฒุกิารศกึษาเพืJอหางานทาํไดเ้พืJอเลี=ยง
ลกู สว่นแนวคดิเรืJองการหยา่รา้ง สว่นตวับี=ไมม่ั Jนใจในฝ่ายหญงิและยงักงัวลวา่เอ๋จะไปมคีนอืJน สว่นเอ๋มั Jนใจวา่
จะไมถ่กูทอดทิ=งมคีวามมั Jนใจวา่บี=รกัและไมม่คีนอืJน 

ความกงัวลของเอ๋ ก่อนทีJพอ่และแมข่องตนจะรบัรูเ้รืJองนี= กค็อื กลวัพอ่แมจ่ะดุดา่และโดนต ี สว่นแม่
ของเอ๋ เมืJอเกดิเรืJองไดเ้ดนิทางไปสอบถามกบัครทูีJโรงเรยีนวา่ในขณะทีJลกูสาวของตนกาํลงัตั =งครรภ ์ สามารถ
เดนิทางมาเรยีนตามปกตไิดห้รอืไม ่กไ็ดร้บัการยนืยนัจากทางโรงเรยีนวา่สามารถกระทาํได ้แต่กค็ดิไวว้า่หาก
ทางโรงเรยีนไมใ่หโ้อกาส ตนกย็นิดทีีJจะใหล้กูออกจากระบบการศกึษา จงึไมม่คีวามหนกัใจ เพราะฝ่ายชายก็
ยนิดทีีJจะรบัผดิชอบจากเหตุการณ์ทีJเกดิขึ=นอยูแ่ลว้ 

 

 3. การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

• การจดัการเรยีนการสอนกรณีนกัเรยีนตั =งครรภ ์

โรงเรยีนมกีารจดัเรยีนการสอนออนไลน์ใหก้บันกัเรยีนทีJตั =งครรภแ์ละเลอืกทีJจะเรยีนอยูท่ีJบา้น โดยจะ
นบัเวลาเรยีนผา่นชิ=นงาน หรอื ใหน้กัเรยีนเลอืกพกัการเรยีน หรอื มาเรยีนพรอ้มเพืJอนใหเ้รยีนทีJโรงเรยีน
ตามปกต ิ หรอื ใหม้ารบัชิ=นงานเป็นรายสปัดาหส์าํหรบันกัเรยีนทีJอยากเรยีน ซึJงโรงเรยีนยนิดทีีJจะใหโ้อกาส
นกัเรยีน ทั =งนี=จะใหผู้ป้กครองและนกัเรยีนมาคยุกบัครทูีJปรกึษาและพจิารณาอาการแพก้ารตั =งครรภร์ว่มดว้ย 

ในการเรยีนวชิาพลศกึษาจะแยกนกัเรยีนตั =งครรภอ์อกมา ใหง้ดเวน้กจิกรรมกลางแจง้ การไมใ่หท้าํ
กจิกรรมทีJมคีนพลุกพลา่น และอนุโลมใหไ้มต่อ้งไปเขา้แถวเคารพธงชาตใินตอนเชา้ โดยพจิารณานกัเรยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 

ทั =งนี=โรงเรยีน พบวา่ นกัเรยีนทีJตั =งครรภใ์นขณะเรยีนสว่นใหญ่ เป็นนกัเรยีนทีJมผีลการเรยีนด ีแต่ขาด
การรูเ้ทา่ทนั สว่นนี= ศกึษานิเทศกท์ีJเขา้รว่มสงัเกตการณ์ ไดถ้ามถงึ “ขอ้เสนอแนะของโรงเรยีนต่อเรื -องการ
แกไ้ขเพื -อไมใ่หน้กัเรยีนที -เรยีนดนีั ;น ขาดการรูเ้ทา่ทนัไดอ้ยา่งไร?” บรรยากาศเงยีบไมม่เีสยีงคาํตอบจากทุก
ฝ่าย แต่โรงเรยีนอา้งวา่ “ถา้รกัชอบกนัในโรงเรยีนกไ็มค่อ่ยมปัีญหาถงึกบัตั ;งครรภ ์ แต่ถา้ชอบกนัรกักนักบัคน
นอกโรงเรยีนเมื -อไรจ่ะพลาด และมาเป็นปัญหาที -โรงเรยีน”  

นกัเรยีนบางคนกเ็ลอืกทีJจะมาปรกึษาครเูรืJองการฉีดยาคมุกาํเนิดและใหค้รชูว่ยเตอืนใหไ้ปฉีดยา
คมุกาํเนิดเมืJอครบรอบเวลา หรอืนกัเรยีนบางคนเมืJอประจาํเดอืนไมม่า ครกูม็บีรกิารซื=อชดุตรวจการตั =งครรภ์
มาใหบ้รกิาร หรอืนกัเรยีนบางคนกใ็หแ้มซ่ื=อยาคมุกาํเนิดใหร้บัประทานเป็นประจาํ  
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• ระบบดแูลชว่ยเหลอืสาํหรบันกัเรยีนทีJตั =งครรภ ์

กรณีของเอ๋ เมืJอไปทีJโรงเรยีนมคีรสูอนวชิาภาษาองักฤษเป็นคนแรกทีJมขีอ้สงัเกตเหน็ ไดเ้ขา้มา
ทกัทายสอบถาม เนืJองจากเอ๋มคีวามสนิทสนมสว่นตวักบัครพูอสมควร โดยครคูนดงักลา่ว ไดซ้กัถามถงึ
ลกัษณะทางกายภาพทีJเปลีJยนแปลงไป อาท ิหน้าอกโต ทอ้งใหญ่ ขาใหญ่ เป็นตน้ ครคูนดงักลา่วจงึไปปรกึษา
ครผููส้อนวชิาสขุศกึษาและเพศวถิศีกึษาและไดเ้ขา้มาใหก้ารชว่ยเหลอืเอ๋ ในการประสานงานใหไ้ดเ้รยีนต่อใน
โรงเรยีนเดมิโดยการจดัการแบบเงยีบ ๆ ของครใูนโรงเรยีนไมก่ีJคน จากการสอบถามความสมคัรใจของเอ๋วา่
ตอ้งการมาเรยีนในระบบปกตหิรอืจะรบังานไปทาํทีJบา้น เอ๋เลอืกทีJจะมาเรยีนปกตเินืJองจากขณะทอ้งอยูใ่นชว่ง
เทอม 2 ของ ม.4 ครวูชิาพละใหก้ารดเูรืJองสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของเอ๋เพืJอใหเ้อ๋ไดร้บัความปลอดภยัดา้น
สขุภาพและความรูส้กึดเีมืJอมาเรยีน เชน่ ไมใ่หเ้ขา้แถวตอนเชา้ บอกวา่นกัเรยีนไมส่บาย การเรยีนพละหลกีเห
ลยีงไมต่อ้งลงการปฏบิตัใิหท้าํงานสง่แทน ระหวา่งเรยีนมเีพืJอน ๆ ในหอ้งเรยีนไดใ้หก้ารชว่ยเหลอืเรืJองเรยีน
และปกปิดการทอ้งของเอ๋ แต่กไ็มเ่ป็นความลบัตามตอ้งการของครแูละเพืJอน ยงัมรีุน่พีJ ม.5และ ม.6 พดูจาเชงิ
ลบใหเ้อ๋ไดย้นิบา้ง แต่เอ๋กไ็มส่นใจและไมต่อบโตแ้ต่อยา่งใด ตั =งใจเรยีนตามปกตติามความตั =งใจทีJจะเรยีนให้
จบ ม.6 เพืJอจะไดม้วีฒุกิารศกึษาไปเรยีนต่อในระดบัสงู เอ๋ตั =งใจจะออกไปเรยีน ระดบั ปวส.ทีJวทิยาลยัเทคนิค
ในจงัหวดั  

ด้านฝ่ายงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนเคยมปีระสบการณ์ช่วยเหลอืนักเรยีนทีJท้องให้มาเรยีน
มาแลว้ โดยช่วยหาเครืJองปั �มนํ=านมเมืJอนักเรยีนมนีมไหลออกมาใส่ถุงแช่ตูเ้ยน็แลว้นํากลบับา้นเพืJอไปใหลู้ก 
ด้านแนวคดิเรืJองการป้องกนัการตั =งครรภ์อยากให้มกีารตดิตู้ถุงยางอนามยับรกิารนักเรยีนในโรงเรยีนแต่
แนวคดินี= คา้นกบัฝ่ายวชิาการทีJขอใหเ้ป็นการตดินอกโรงเรยีนมากกวา่ในโรงเรยีน2 

• ระบบการวดัประเมนิผลการเรยีนสาํหรบันกัเรยีนทีJตั =งครรภ ์

กรณีนี= เอ๋รูส้กึดใีจทีJทางโรงเรยีนและผูอ้าํนวยการคนปัจจุบนัเปิดโอกาสใหเ้รยีนต่อ จากการสอบถาม
ครใูนโรงเรยีน ฝ่ายวชิาการ ระบบดแูล ครแูนะแนว เมืJอสอบถามถงึผูอ้าํนวยการในอดตีไมไ่ดใ้หก้ารชว่ยเหลอื
ดา้นการจดัการดา้นวชิาการเป็นกรณีพเิศษทําเหมอืนนักเรยีนทั Jวไปแต่ใหคุ้ณครจูดัการกนัเองแบบเงยีบ ๆ3 
เพราะรูม้าบา้งเรืJอง พรบ.หา้มใหน้ักเรยีนออก  กรณีของนักเรยีนคนอืJน ๆ ทีJทอ้งไดร้บัการจดัการ เชค็เวลา
เรยีนผ่านการส่งงาน หรอืเลอืกพกัการเรยีน แต่กรณีเอ๋ไดม้าเรยีนตามปกต ิและคลอดช่วงปิดภาคเรยีน ใน
สว่นของการสอบปลายภาค เอ๋ไดม้าสอบในภาคเรยีนถดัมาเป็นกรณีพเิศษ หากเป็นผูอ้าํนวยการคนก่อนหน้า
อาจจะตอ้งพกัการเรยีนจากตวัอยา่งทีJมใีหเ้หน็ 

 
2 การไปขอรบัถุงยางอนามยั ที$สถานีอนามยัยงัมขี ั +นตอนที$ยุง่ยาก เนื$องจากตอ้งมกีารบนัทกึชื$อผูข้อรบับรกิารจงึทาํใหน้กัเรยีนรูส้กึอาย อกี
ทั +งมกีารแจง้กบัเจา้หน้าที$ อสม. ของหมูบ่า้นเรื$องปรมิาณถุงยางอนามยัที$เดก็ในหมูบ่า้นต่าง ๆ มาขอรบับรกิาร ในสว่นของการซื+อในรา้น
สะดวกซื+อกม็อีาการเกรง็อยูบ่า้งเนื$องจากการใหบ้รกิารของพนกังานรา้นสะดวกซื+อที$อาจจะมกีารมองหน้า จดุใหบ้รกิารถุงยางอนามยัหยอด
เหรยีญยงัไมค่รอบคลุมเทา่ที$ควร   
 
3  ทั #งนี# ครบูางสว่นระบุวา่ระบบการตดิตามนกัเรยีนยงัมปัีญหาเนื=องจากเป็นการจดัการของครไูมก่ี=คนที=ใหก้ารชว่ยเหลอืนกัเรยีนที=ตั #งครรภ ์ฝ่าย
บรหิารยงัขาดบทบาท 
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ทั =งนี= มกีารจดัสอบแยกใหก้บันกัเรยีนทีJตั =งครรภท์ีJอาจจะสอบไมท่นัการสอบปกต4ิ อกีทั =งโรงเรยีนไมม่ี
การจดัทํา MOU ส่งต่อเดก็นักเรยีนทีJท้องไปเรยีนทีJอืJน เพราะโรงเรยีนมองว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหา ทั =งนี=
โรงเรยีนตระหนกัรูใ้นการใหเ้ดก็นกัเรยีนรูจ้กัการป้องกนั และไมไ่ดม้องวา่เป็นคนไมด่แีต่อยา่งใด 

• การรบัรูเ้กีJยวกบั พ.ร.บ.ป้องกนัและแกไ้ขการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ 

ด้านความรู้ทีJม ีพ.ร.บ.ป้องกนัและแก้ไขการตั =งครรภ์ในวยัรุ่น พบว่า เอ๋ไม่ทราบถึงการมอียู่ของ 
พ.ร.บ.ดงักลา่ว เชน่เดยีวกนักบัพอ่แมข่องตน แต่แมข่องบี=ทราบถงึการมอียูข่อง พ.ร.บ. มาบา้งจากเทศบาล 

ผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนรบัรูเ้กีJยวกบัตวั พ.ร.บ. โดยโรงเรยีนมกีารดําเนินการวางมาตรการและ
วางแผนป้องกนั เพืJอทีJจะใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสเรยีนต่อในสถานศกึษา และมกีารเชญิแพทยม์าเป็นวทิยากร
ในการใหค้าํแนะนํา แต่ทั =งนี=โรงเรยีนยงัเป็นกงัวล เกรงวา่จะมพีฤตกิรรมการเลยีนแบบกนั  

 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. ขอ้เสนอจากเอ๋และบี=ถงึวยัรุน่คนอืJน ๆ 

เอ๋ระบุวา่ ไมไ่ดร้บัการใหค้าํแนะนําการวางแผนครอบครวั จากโรงพยาบาลและสถานีอนามยั 
เนืJองจากเอ๋ตั =งครรภก่์อนอาย ุ 20 ปี พบวา่ ทั =งโรงพยาบาลและสถานีอนามยัไมไ่ดใ้หค้าํแนะนําการวางแผน
ครอบครวั มเีพยีงการใหค้าํแนะนําในการเลี=ยงลกู และการใหน้มลกู อกีทั =งโรงพยาบาลทีJทาํคลอดใหก้บัเอ๋ได้
ทาํการฝังยาคมุป้องกนัการตั =งครรภใ์หแ้ก่เอ๋โดยไมไ่ดส้อบถามความตอ้งการหรอืไดร้บัการยนิยอมจากเอ๋ก่อน 
ผลขา้งเคยีงของการฝังยาคมุพบวา่ เอ๋มอีาการปวดแขนเนืJองจากการฝังยาคมุ 2 สปัดาห ์

สว่นบี=ระบุวา่ อยากฝากใหทุ้กคนทีJมแีฟนรูจ้กัการป้องกนั เพราะวา่ไมไ่ดเ้หมอืนกนัทุกคู ่อยากใหส้อน
ทกัษะการใชช้วีติคู ่ และใหต้ระหนกัถงึผลทีJตามมา บี=ระบุวา่ ตนเองทราบถงึวธิกีารป้องกนัการตั =งครรภ ์ แต่ทีJ
ตนปลอ่ยใหแ้ฟนตั =งครรภเ์พราะกลวัวา่แฟนจะไปมคีนใหมจ่งึตอ้งการทีJจะผกูมดัไว ้

 

2. จากโรงเรยีนถงึครอบครวั 

พอ่แม ่ควรดแูลลกูของตนโดยตรง เนืJองจากพบวา่ ปัจจุบนัจาํนวนนกัเรยีนเกนิรอ้ยละ 60 อาศยัอยูก่บั 
ปู่  ยา่ ตา ยาย ซึJงการใหก้ารดแูลอาจไมท่ั Jวถงึเหมอืนพอ่แม ่

การแยกกนัอยูข่องพอ่แมอ่าจทาํใหก้ารดแูลลกูไมท่ั Jวถงึ อกีทั =งโรงเรยีนพบวา่ ครอบครวัใดทีJพอ่แม่
เขา้ใจ นกัเรยีนมกัจะไมต่ั =งครรภ ์แต่ครอบครวัใดทีJพอ่แม ่ปิดกั =นมกัมกีารตั =งครรภเ์กดิขึ=น 

 
4 นกัเรยีนบางคนที=ตั #งครรภข์อพกัการเรยีนแต่มาสอบกลางภาค เนื=องจากเหน็วา่มรีุน่พี=บางคนทาํ สดุทา้ยโรงเรยีนตอ้งนํานกัเรยีนเขา้สูร่ะบบ
เนื=องจากไมส่ามารถนบัเวลาเรยีนได ้
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3. จากโรงเรยีนถงึสว่นกลาง 

ควรมกีารใหก้ารศกึษาการใชช้วีติหลงัคลอด วา่ควรทาํเนินชวีติอยา่งไร และควรเป็นไปในทศิทางใด
ทาํอยา่งไรใหน้กัเรยีนตระหนกัรูแ้ละเลอืกทีJจะไมม่เีพศสมัพนัธ ์ Just say no รูจ้กัการปฏเิสธดว้ยถอ้ยคาํทีJ
เดด็ขาด และรูจ้กัการผดัวนัประกนัพรุง่ มขีอ้สงัเกตวา่นกัเรยีนทีJเรยีบรอ้ย มกัไมก่ลา้คยุเปิดใจ เนืJองจากเพิJง
เคยมแีฟน กลวัแฟนไมร่กั และอาจมกีารฆา่ตวัตายได ้

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั Jนคงของมนุษย ์ ควรลงทาํงานถงึระดบัครอบครวัใหม้ากขึ=น เพราะ
โรงเรยีนเพยีงสืJอกลาง โดยควรเริJมตั =งแต่ยงัเดก็วา่จะมกีารปลกูฝังอยา่งไร และควรมสีวสัดกิารสาํหรบัแม่
วยัรุน่ เนืJองจากยงัอยูใ่นวยัเรยีนไมม่รีายได ้

 

4. ความทา้ทายของโรงเรยีน 

ผูป้กครองบางคนเมืJอทราบวา่ลกูของตนตั =งครรภก์ไ็มใ่หล้กูของตนเองเรยีนต่อ สิJงนี=นบัวา่เป็นความ
ทา้ทายของโรงเรยีนในการบรหิารจดัการ กรณีทีJนกัเรยีนเลอืกทีJจะศกึษาอยูท่ีJบา้น พบวา่ โดยสว่นใหญ่จะมผีล
การเรยีนทีJตํJาลง นกัเรยีนทีJตั =งครรภแ์ละเลอืกเรยีนอยูใ่นระบบมกัมกีารขาดเรยีนบ่อย จงึเป็นความทา้ทายของ
โรงเรยีนทีJตอ้งออกแบบระบบการเรยีนการสอนทีJสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติทีJเปลีJยนไปของเดก็ 
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กรณีศึกษาที@v “ดรีม” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา 
 “ดรีม” (นามสมมต)ิ  เป็นนกัเรยีนชั =น ม.b ของโรงเรยีนขนาดเลก็แหง่หนึJง ในจงัหวดัทางภาคอสีาน 
และเป็นนกัเรยีนแกนนําของโรงเรยีน ทีJบา้นฐานะคอ่นขา้งลาํบาก มพีีJสาวเป็นหลกัในการหาเงนิเลี=ยง
ครอบครวั ดรมีตั =งครรภต์อนอยู ่ม.z เทอม U กบัแฟนทีJไมใ่ชเ่พืJอนนกัเรยีนทีJ รร.เดยีวกนั ดรมีตดัสนิใจบอกแม ่
เพราะแฟนกร็บัผดิชอบ แต่ยงัไมบ่อกโรงเรยีน จนกระทั Jงครสูงัเกตเหน็สรรีะทีJเปลีJยนไปจงึเรยีกมาคยุ เมืJอดรมี
ยอมรบัวา่ทอ้ง โรงเรยีนจงึใหพ้าครอบครวัมาคยุกนัเพืJอจดัการเรืJองเรยีน ดรมีตดัสนิใจวา่จะเรยีนต่อตามปกต ิ
ทางโรงเรยีนไมไ่ดข้ดัขอ้ง โดยใหม้าเรยีนรว่มกบัเพืJอนเทา่ทีJมาไหว หากอายคุรรภม์ากจะอยูบ่า้นแลว้รบังาน
ไปทาํกไ็ด ้แต่ดรมีสามารถมาเรยีนไดป้กตแิละคลอดชว่งปิดเทอม  

 คณะครไูมไ่ดม้คีวามเหน็แยง้เรืJองใหเ้ดก็ทอ้งเรยีนต่อเพราะโรงเรยีนขนาดเลก็ไมม่นีโยบายใหเ้ดก็
ออก แต่กงัวลเรืJองพฤตกิรรมเลยีนแบบเพราะตอนนี=มเีพืJอนรว่มชั =นของดรมีตั =งครรภเ์ชน่กนั รวมถงึการเสดงอ
อกเชงิชูส้าวของดรมีทีJหลงัจากคลอดแลว้ มแีฟนใหมเ่ป็นเพืJอนนกัเรยีนหอ้งเดยีวกนั โดยฝ่ายปกครองและ 
ผอ.ไดเ้รยีกดรมีมาตกัเตอืนหลายคครั =ง และ ผอ.มกัเป็นคนกลางระหวา่งฝ่ายปกครองและดรมี 

 ดรมีบอกวา่ เมืJอจบ ม.b จะหางานทาํ ไมเ่รยีนต่อแลว้ เพราะทีJผา่นมาอดทนมาโดยตลอด ไมเ่ถยีงครู
เพราะคดิวา่ยิJงเถยีงเรืJองยิJงยาว ดรมีมภีาวะซมึเศรา้หลงัคลอด ปัจจุบนัยงัรกัษาทีJ รพ.ประจาํจงัหวดัต่อเนืJอง 

 

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

1. โรงเรยีนไมไ่ดม้กีารจดัระบบเพืJอเอื=อใหเ้ดก็ทอ้งไดเ้รยีนต่ออยา่งมคีณุภาพชวีติทีJด ี แมว้า่จะใหโ้อกาส
ในการเรยีน แต่บรบิทและสภาพแวดลอ้มไมเ่ป็นมติรเทา่ทีJควร ครมูทีศันะต่อเดก็นกัเรยีนเรืJองการมี
แฟน และเรยีกมาเตอืนหลายครั =ง  

2. ครสูว่นใหญ่ทีJเกีJยวขอ้งกบัการชว่ยเหลอืเดก็ เชน่ ครฝู่ายปกครอง มทีศันะต่อเรืJอง “เพศกบัวยัรุน่” แม้
จะบอกวา่ รบัไดถ้า้เดก็จะมแีฟน แต่ในสว่นลกึรบัไมไ่ดห้ากเดก็จะมเีพศสมัพนัธ ์หรอืตั =งครรภ ์มองวา่
การมเีพศสมัพนัธเ์ป็นเรืJองไมด่ ี สะทอ้นจากคาํพดูทีJวา่ “อบรมเรื -องเพศทุกปีทาํไมเดก็ยงัทอ้ง”   หรอื 
“เหน็ใจที -เดก็ยากจนอยากจะใหทุ้นกต็ะขดิตะขวงใจ เพราะเขาเป็นตวัอยา่งที -ไมด่”ี 

3. ตลอดการสนทนา ดรมีมอีาการหลบตาเป็นบางครั =งและบบีมอืตวัเองตลอดเวลา ลกัษณะภายนอก
เหมอืนดเูขม้แขง็ แต่ภายในคอ่นขา้งแปราะบาง มลีกัษณะการตตีราตวัเองวา่ทาํผดิพลาด สะทอ้นจาก
คาํพดูของเธอทีJจะขายของทางเฟซบุ๊ควา่ “คนที -พลาดแบบหนูเขากย็งัรวยได ้หนูกท็าํได”้ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. การสนบัสนุนชว่ยเหลอืเดก็ทีJทอ้งในเชงิเศรษฐกจิ เนืJองจากพื=นฐานเดมิของครอบครวัเดก็ทีJตั =งครรภ์
มกัจจะยากจนอยูแ่ลว้ เมืJอเดก็ตั =งครรภ ์ภาระคา่ใชจ้า่ยกจ็ะเพิJมขึ=น จงึคดิวา่ควรมหีน่วยงานอืJนๆ  เขา้
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มาชว่ยดแูลระยะยาวเพราะโรงเรยีนกช็ว่ยไดเ้พยีงปัญหาเฉพาะหน้า เชน่ การใหทุ้นหรอืการใหข้อยมื
เงนิสว่นตวัของครไูปลงทุน  

2. การจดัหรอืเตรยีมครใูหม้ทีกัษะในการใหค้าํปรกึษาในเชงิจติวทิยากบัเดก็ โดยเฉพาะปัญหาเรืJองเพศ 
เรืJองการตั =งครรภ ์ เป็นปัญหาละเอยีดอ่อน หากครไูมเ่ขา้ใจหรอืไมม่ทีกัษะในการคยุกบัเดก็ 
สถานการณ์ปัญหาอาจจะแยก่วา่เดมิ 
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กรณีศึกษาที@v “ดรีม” (ฉบบัเตม็) 

b.บริบทโรงเรียน 
โรงเรยีนทีJ ดรมี(นามสมมต)ิ เรยีนอยู ่ เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็แหง่หนึJงในภาคอสีาน มนีกัเรยีน

ประมาณ y||  คน ตั =งอยูใ่นเขต อ.เมอืง ซึJงมโีรงเรยีนขนาดใหญ่รายลอ้ม โรงเรยีนมคีรปูระมาณ U| คน มทีั =ง
ครทูีJอยูม่านานใกลเ้กษยีณและครทูีJเพิJงยา้ยมาใหม ่ สว่นผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเพิJงยา้ยมาดาํรงตาํแหน่งได้
ประมาณ U  ปี ครทูีJอยูม่านานเลา่วา่ ผูอ้าํนวยการสว่นมาก “มาเพืJอไป”  เนืJองจากโรงเรยีนเป็นสถานศกึษา
ขนาดเลก็ ดงันั =น ผูบ้รหิารมกัมาดาํรงตาํแหน่งเริJมตน้ทีJนีJก่อนจะหาทางขยบัขยายไปโรงเรยีนใหญ่ๆ 

เนืJองจากเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ โรงเรยีนจงึไมม่นีโยบายใหเ้ดก็ออกไมว่า่จะกรณีใดๆ ยกเวน้เป็น
ความสมคัรใจของนกัเรยีน ทั =งนี= เป็นภารกจิรว่มกนัอกีดว้ยวา่ โรงเรยีนจะตอ้งดงึดดูความสนใจเดก็ในชมุชน
ใหม้าเรยีนทีJโรงเรยีน เชน่ ครจูะออกไปโอเพน่เฮา้สเ์คลืJอนทีJ  หรอืประสานกบั อบต.เพืJอหาทุนสนบัสนุน
การศกึษาของเดก็  เพราะนกัเรยีนสว่นใหญ่ยงัมฐีานะยากจน การมทุีนการศกึษาอาจเป็นแรงจงูใจใหเ้ดก็มา
เรยีนทีJโรงเรยีนได ้

สาํหรบักรณกีารตั =งครรภข์องนกัเรยีน โรงเรยีนกไ็มม่นีโยบายในการใหเ้ดก็ออกจากการศกึษาเชน่กนั 
แมว้า่จะมคีวามกงัวลจากครทูีJเกีJยวขอ้งหลายประการ ไดแ้ก่  

• ความกงัวลใจต่อการใช ้พ.ร.บ.ทอ้งวยัรุน่ 

 ครหูวัหน้าฝ่ายสาระสขุศกึษาซึJงทาํหน้าทีJเป็นฝ่ายปกครองซึJงทาํงานทีJโรงเรยีนนี=มานานแลว้ และเป็น
ทีJเคารพและเกรงใจของครคูนอืJนๆ รวมถงึผูอ้าํนวยการโรงเรยีน บอกวา่ เมืJอเกดิกรณีนกัเรยีนทอ้ง ครกูต็อ้ง 
“เป็นหลกั” ในการจดัการปัญหา จะรอแต่ ผอ.ไมไ่ด ้เพราะไมค่อ่ยอยูโ่รงเรยีน อกีอยา่ง โรงเรยีนนี=เป็นโรงเรยีน
ขนาดเลก็ ผอ.มาเพืJอรอยา้ย จงึไมค่อ่ยคาดหวงักบั ผอ.มากนกั ดงันั =น ครหูวัหน้าฝ่ายสาระสขุศกึษาจงึมกัเป็น
ตวักลางในการพดูคยุหาทางออกระหวา่งตวัเดก็ ครอบครวั และโรงเรยีน และตั =งขอ้สงัเกตวา่ สว่นใหญ่
ครอบครวัรูอ้ยูแ่ลว้วา่เดก็ทอ้ง แต่มกัปิดไมใ่หโ้รงเรยีนรู ้ ครกูม็กัใชว้ธิสีงัเกตจากรปูรา่งวา่เดก็ทอ้งหรอืเปลา่ 

 “แต่บางคนกส็งัเกตยาก เพราะเขาตวัเลก็ ทอ้งกเ็ลก็ แทบไมรู่เ้ลยวา่ทอ้ง”  

 อยา่งไรกต็าม ครสูว่นใหญ่คดิวา่เดก็พลาดไปแลว้กค็วรใหโ้อกาส ยิJงพอทราบวา่ ม ีพ.ร.บ.การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ประกาศใชแ้ลว้ดว้ยกค็ดิวา่ กเ็ป็นกฎหมายทีJดทีีJใหโ้อกาสเดก็ทอ้งได้

เรยีน เพียงแต่โดยส่วนตวักลวัว่าเดก็จะท้องกนัเตม็โรงเรียน 

 ทั =งนี= ครทูา่นหนึJงใหค้วามเหน็แยง้วา่ ไมน่่าจะเป็นแบบนั =น เพราะตอนทีJครทูราบวา่มกีฎหมายฉบบันี=
กเ็พราะเหน็หนงัสอืทีJเขตพื=นทีJสง่มา แต่เดก็คงไมรู่ว้า่มกีฎหมายฉบบันี= และตอนทีJเดก็มเีพศสมัพนัธก์นักค็งไม่
คดิหรอกวา่ ถา้ทอ้งกไ็มเ่ป็นไรเพราะมกีฎหมายฉบบันี= 

• ความกงัวลใจต่อการเลยีนแบบพฤตกิรรมเรืJองเพศ 

 ครหูวัหน้าฝ่ายสาระสขุศกึษาเลา่อกีวา่ ตวัเองรูส้กึวา่ การแสดงออกในเชงิพฤตกิรรมชูส้าวกเ็ป็นอกี
เรืJองทีJน่ากงัวล โดยเฉพาะนกัเรยีนทีJทอ้งและมแีฟนอยูโ่รงเรยีนเดยีวกนั เชน่ อยูก่นัเป็นคูต่ลอดเวลา เดนิจบั
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มอืถอืแขน ประคบัประคองกนั แสดงออกถงึความเป็นผวัเมยีกนัมากเกนิไป เป็นแบบอยา่งไมด่ ี และผดิ
ระเบยีบเรืJองชูส้าว  

 นอกจากนี= ยงัเป็นหว่งพฤตกิรรมการมแีฟนของนกัเรยีนคนอืJนๆ  ดว้ยวา่ จะกลายเป็นแฟชั Jน ครทูา่น
อืJนๆ ชว่ยเสรมิวา่ โรงเรยีนไมไ่ดส้นบัสนุนใหเ้ดก็มแีฟนหรอืทอ้ง และหนกัใจดว้ยซํ=าวา่ เดก็ทอ้งจะกลายเป็น
ตวัอยา่งใหเ้ดก็คนอืJนเลยีนแบบ  

 “ตอนนี; มเีดก็ที -อยูห่อ้งเดยีวกบัเดก็ที -เคยทอ้งตั ;งครรภข์ึ;นมาอกี ผมวา่ มนัตอ้งมบีา้งที -เอาอยา่งกนั คอื
มนัเหน็วา่คนนี;ทอ้งกม็าเรยีนได ้กเ็ลยคดิวา่ไมเ่ป็นไร ถา้ทอ้งกม็าเรยีนไดเ้หมอืนกนั”  

อยา่งไรกต็าม โรงเรยีนเองบอกวา่พยายามทาํงานเชงิป้องกนัมาโดยตลอด โดยใหค้รพูดูตกัเตอืนให้
โอวาทแก่นกัเรยีนหน้าเสาธงในทุกเชา้ของการเขา้แถวเคารพธงชาต ิ รวมถงึเชญิบุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอก เชน่ สาธารณสขุ มาอบรมใหค้วามรูก้บันกัเรยีน  

 
k.ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

“ดรีม” เป็นนกัเรยีนชั =น ม.b และเป็นนกัเรยีนแกนนําของโรงเรยีน ตอนทีJดรมีเรยีนอยูช่ ั =น ม.z เทอม 
U ดรมีรูว้า่ตวัเองทอ้งเนืJองจากประจาํเดอืนไมม่า จงึไปซื=อทีJตรวจการตั =งครรภม์าตรวจ แฟนดรมีไมไ่ดเ้ป็น
นกัเรยีนโรงเรยีนเดยีวกนั เมืJอมคีวามสมัพนัธก์นั ดรมีบอกวา่ใหฝ่้ายชายเป็นคนป้องกนั แต่ฝ่ายชายกไ็มไ่ด้
ป้องกนั จงึทาํใหเ้ธอทอ้ง ดรมีตดัสนิใจบอกแม ่ เธอมองวา่การตั =งครรภไ์มใ่ชเ่รืJองผดิ ไมไ่ดไ้ปฆา่คนตาย อกี
อยา่งคอื แฟนเธอกร็ะบุตวัตนได ้ไมใ่ชท่อ้งไมม่พีอ่ เมืJอครอบครวัทราบเรืJองกต็กใจ แต่กค็ดิวา่ เมืJอเรืJองเกดิขึ=น
แลว้ กต็อ้งดแูลกนัไป 

 ดรมี เป็นความหวงัของครอบครวั ครอบครวัของดรมีคอ่นขา้งลาํบาก พอ่ตดิแอลกอฮอลห์นกั แม่
ทาํงานรบัจา้ง รายไดห้ลกัจงึมาจากพีJสาวทีJทาํงานโรงงานอยูท่ีJสมทุรปราการทีJสง่เงนิมาใหท้ีJบา้นทุกเดอืนๆ 
ละ V-b พนับาท แต่เมืJอเธอทอ้ง พีJสาวกเ็พิJมการสง่เงนิใหเ้ป็นเดอืนละหนึJงหมืJนบาท เพราะแมต่อ้งเลี=ยงลกู
ของดรมีทีJเกดิมาทาํใหท้าํงานไดไ้มเ่ตม็ทีJเหมอืนแต่ก่อน  

 ดรมียงัคงมาเรยีนปกตริะหวา่งทีJตั =งครรภ ์ แต่กเ็ริJมมคีนเริJมสงสยั ครคูนหนึJงเหน็ดรมีไปฝากทอ้งทีJ
คลนิิกเอกชนแหง่หนึJง จงึเกบ็ความสงสยันั =นมาเลา่สูก่บัเพืJอนครดูว้ยกนั ต่อมาจงึไดถ้ามดรมีตรงๆ วา่ตั =งครรภ์
หรอืเปลา่ เมืJอดรมียอมรบั ครจูงึถามวา่ยงัอยากเรยีนต่อหรอืไม ่หากประสงคจ์ะเรยีนต่อใหบ้อกผูป้กครองเพืJอ
นดัหารอืกนัวา่จะจดัการการเรยีนแบบไหน  

 ดรมีเลา่วา่ ตอนทีJครเูรยีกมาคยุ นอกจากจะถามเรืJองการจดัการชวีติการเรยีนและการเลี=ยงลกูแลว้ ยงั
ถามวา่ “ทาํไมไมป้่องกนั”  ดรมีบอกวา่ ถงึจะเป็นขอ้เทจ็จรงิ แต่กเ็ป็นประโยคทีJไมอ่ยากตอบ รูส้กึสะเทอืนใจ 
และคดิวา่ไมม่ปีระโยชน์เพราะเรืJองราวมนัผา่นไปแลว้ แต่โดยสรปุกค็อื โรงเรยีนไมไ่ดห้า้มหรอืขดัขวางไมใ่ห้
เธอมาเรยีน ดรมีมาเรยีนไดจ้นถงึใกลค้ลอด มาสอบตามตารางไดเ้หมอืนเพืJอนๆ และอาจจะถอืวา่โชคดทีีJเธอ
คลอดชว่งปิดเทอมพอด ีจงึไมต่อ้งขาดเรยีน เมืJอเปิดเทอมขึ=นชั =น ม.V ดรมีกม็าเรยีนไดต้ามปกต ิแต่เธอเลกิกบั
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แฟนโดยใหเ้หตุผลวา่แฟนขี=หงึ เวลาเหน็เธอหยอกลอ้กบัเพืJอนผูช้าย แฟนกจ็ะโกรธ จงึตดัสนิใจเป็นฝ่ายบอก
เลกิ โดยเธอเป็นฝ่ายดแูลลกู 

 ปัจจบุนั ดรมีมแีฟนใหม ่ เป็นนกัเรยีนหอ้งเดยีวกนั ดรมีบอกวา่แฟนคนปัจจบุนัของเธอดมีาก 
ชว่ยเหลอืเธอทุกอยา่ง ดแูลยามเธอไมส่บาย ชว่ยเลี=ยงลกู ชว่ยเธอรบัปลาหมกึมาปิ=งขายตอนเยน็หลงัเลกิ
เรยีนเพืJอหารายได ้แต่ครอบครวัของแฟนไมช่อบเธอนกั เพราะเธอมลีกูแลว้ แมข่องแฟนเคยมาทีJโรงเรยีนเพืJอ
ขอใหค้รชูว่ยพดูใหแ้ฟนเลกิกบัเธอ  

 ดรมี มอีาการชกั และมอีารมณ์ฉุนเฉียว โมโหงา่ย หากไดย้นิคาํพดูทีJกระทบใจ กจ็ะควบคมุตวัเอง
ไมไ่ด ้ หากไมท่าํรา้ยคนทีJพดูกจ็ะทาํรา้ยตวัเอง (เธอไมร่ะบุวา่คาํพดูแบบไหนบา้งทีJกระทบใจ) ดรมีบอกวา่
อาการเหลา่นี=เพิJงมาเป็นหลงัคลอด ครจูงึแนะนําใหเ้ธอไปหาหมอ หมอวนิิจฉยัวา่เธอเป็นโรคซมึเศรา้ และยงั
ตอ้งกนิยาต่อเนืJองจนถงึปัจจุบนั ดรมีบอกวา่ หลงัจากรกัษามาระยะหนึJงแลว้ เธอประเมนิวา่อาการเธอดขีึ=น 
เมืJอจบ ม.b แลว้       ดรมีบอกวา่คงไมเ่รยีนต่อ จะหางานทาํ ดรมีบอกวา่ “หนูอยากเรยีนใหจ้บๆ จะไดไ้ปหา
เงนิ คดิวา่คนเราไมต่อ้งเรยีนสงูกป็ระสบความสาํเรจ็ได ้ดใูนเฟซบุ๊คเหน็คนที -เขาเคยผดิพลาดอยา่งหนู ตอนนี;
เขาขายของในเฟซรวยเป็นลา้น หนูกค็ดิวา่หนูทาํเหมอืนเขาได”้   

 

l. การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

• การจดัการของโรงเรยีน 

 โรงเรยีนไมไ่ดจ้ดัระบบรองรบัประเดน็เรืJองเรยีนของนกัเรยีนทีJตั =งครรภเ์ป็นพเิศษ กรณีของดรมี เมืJอ
โรงเรยีนเรยีกผู้ปกครองมาพบและถามความสมคัรใจในการเรยีนต่อแล้วพบว่าดรมีอยากเรยีนต่อจนจบ
การศกึษาชั =น ม.b โรงเรยีนกอ็นุญาตใหม้าเรยีนตามปกต ิซึJงกรณีของดรมีมาเรยีนไดจ้นใกลค้ลอดและมาสอบ
ได้ปกต ิเพยีงแต่มบีางรายวชิาหรอืบางกจิกรรมทีJเธอไม่ได้ฝึกปฏบิตั ิเช่น วชิาพละ หรอืการออกไปทศัน
ศกึษา ซึJงดรมีบอกวา่ เธออยากไป แต่ครเูกรงวา่จะกระทบกระเทอืนต่อสขุภาพ 

อยา่งไรกต็าม กรณีเดก็ทีJประเมนิตวัเองวา่ อายคุรรภม์าก มาเรยีนไมไ่หว ทางโรงเรยีนกจ็ะใหง้านไป
ทาํทีJบา้น โดยนบัชิ=นงานใหเ้ป็นเวลาเรยีน เป้าหมายคอื เดก็จะตอ้งเรยีนจบพรอ้มเพืJอน ซึJงรปูแบบนี=ไดใ้ชก้บั
เพืJอนของ ดรมีทีJขณะนี=กาํลงัตั =งครรภอ์ยูด่ว้ย  

ครหูวัหน้าฝ่ายสาระสขุศกึษาเลา่วา่ ทีJโรงเรยีนไมไ่ดม้จีาํนวนนกัเรยีนมากเหมอืนโรงเรยีนอืJนๆ ดงันั =น 
หากเดก็หายไป  จะสงัเกตได ้อยา่งกรณีเดก็ทอ้ง หายไปไมม่าเรยีน กจ็ะไปตามทีJบา้น จะถามวา่ “อยากเรยีน
ไหม ถา้ทอ้งใหญ่แลว้จะอายเพื -อนไหม” ถ้าเดก็พรอ้ม โรงเรยีนกใ็หโ้อกาส และไม่มนีโยบายใหเ้ดก็ไปเรยีน 
กศน.หรอืยา้ยโรงเรยีนเพราะสงสาร  เนืJองจากบา้นเดก็สว่นใหญ่กอ็ยูไ่มไ่กลจากโรงเรยีน ถา้ตอ้งยา้ยไปเรยีน
ทีJอืJนกจ็ะเดนิทางงลาํบาก 

 ผู้อํานวยการโรงเรยีนเล่าว่า ตนเองมาดํารงตําแหน่งทีJโรงเรยีนแห่งนี=ได้สองปีแล้ว สถานการณ์
โรงเรยีนคอื มจีํานวนเดก็มาเรยีนน้อยและเดก็ค่อนขา้งยากจน พอตนมารบัตําแหน่ง สิJงทีJทําคอื พยายาม
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ประชาสมัพนัธใ์หเ้ดก็มาเรยีนต่อทีJโรงเรยีนนี= และจดัทอดผา้ป่าบา้ง ขอความอนุเคราะหจ์าก อบต.บา้งในการ
สนบัสนุนทุนการศกึษาเดก็ แต่กเ็ป็นการชว่ยไดเ้พยีงระยะสั =น 

 สาํหรบัเรืJองการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนทีJตั =งครรภ์ นโยบายของโรงเรยีนคอืปฏบิตัติามแนวทางของ 
สพฐ.คอืให้โอกาสเดก็ได้เรยีนต่อ โดยทางโรงเรยีนได้รบัหนังสอืแจ้งจากทางเขตพื=นทีJการศกึษาเกีJยวกบั 
พ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ จงึไดนํ้าหนงัสอืดงักลา่วแจง้ใหท้ีJประชมุครรูบัทราบ 

 “แต่ทั ;งนี;ทั ;งนั ;น เราจะทาํงานป้องกนัใหถ้งึที -สุดก่อน เพื -อไม่ใหเ้ดก็ทอ้ง เช่น พดูหน้าเสาธง หรอืใหค้รู
ประจาํชั ;นพดูใหเ้ดก็ระมดัระวงัตวัเอง บางครั ;งกเ็ชญิหน่วยงานสาธารณสขุมาใหค้วามรู”้  

 หากเดก็พลาด เกดิการตั =งครรภ์ขึ=นมา หากโรงเรยีนทราบ สิJงแรกทีJจะทําคอื เชญิ z ฝ่ายคอื ฝ่าย
วชิาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายงบประมาณ และครทูีJปรกึษา มาหารอืกนัเพืJอหาทางชว่ยเหลอืใหเ้ดก็กลบัมาเรยีน
ไดต้ามปกต ิ ไมซ่ํ=าเตมิเดก็ และตอ้งป้องกนัไมใ่หเ้กดิกรณีแบบนี=กบัรายอืJนๆ เพราะมคีรหูลายคนกงัวลเรืJอง
การเลยีนแบบ 

 “ผมบอกว่า เดก็คงไม่อยากเลยีนแบบเรื -องลบๆ เพราะชวีติมนัลําบากเดก็มนักค็ดิได ้ส่วนกรณีเคส
ทอ้งที -เกดิขึ;นหลงัจากเรื -องของดรมี ผมมองว่าไมใ่ช่การเลยีนแบบ แต่เคสนี;มปัีญหาซบัซอ้นกว่านั ;น แต่ขอไม่
พดูถงึ” 

 สาํหรบัความกงัวลของครตู่อพฤตกิรรมการแสดงออกของดรมีกบัแฟนใหม่ ผอ.เองมบีทบาทเป็นคน
กลางระหวา่งครกูบัดรมี ชว่ยพดูใหท้ั =งสองฝ่ายเขา้ใจกนั โดยเรยีกดรมีมาคยุ และพบวา่  เรืJองมคีวามซบัซอ้น 
เพราะแฟนใหมข่องดรมีทีJหลายคนเขา้ใจกค็อืแฟนเก่าก่อนทีJดรมีจะมาพบกบัพอ่ของเดก็  

 ผอ.บอกวา่ เป้าหมายคอืเดก็จะตอ้งเรยีนจบพรอ้มเพืJอน และการดรอป (พกัการเรยีน) ไมใ่ชท่างออก
ของปัญหา โดยส่วนตวัมองว่า การดรอปไม่เป็นผลดต่ีอตวัเดก็เองและโรงเรยีน สาํหรบัเดก็นั =น การอยู่บา้น
นานๆ อาจจะทาํใหเ้บืJอไมอ่ยากเรยีนและใชเ้วลาไปในทางทีJไมด่หีรอือาจถกูลอ่ลวงไปในทางไมด่ไีด ้สว่นกรณี
ไมเ่ป็นผลดต่ีอโรงเรยีนนั =น ตนมองวา่มหีลายประการ ไดแ้ก่ 

1. ผูป้กครองไม่ไวว้างใจโรงเรยีน ไม่อยากส่งลูกหลานมาเรยีน เพราะมาเรยีนแล้วกเ็รยีนไม่จบ 
เดก็ทีJโรงเรยีนมจีํานวนน้อยอยู่แลว้ หากผูป้กครองไม่ส่งลูกหลานมาเรยีนอกี สถานการณ์โรงเรยีนจะยิJงแย่
กวา่ทีJเป็นอยู ่

2. การใหน้กัเรยีนคนหนึJงดรอป จะทาํใหน้กัเรยีนคนอืJนมองวา่ การดรอปเป็นเรืJองปกต ิหากมเีดก็ 
y| คนมาขอดรอปพรอ้มกนั ชุมชนจะมองว่าโรงเรยีนนี=จดัการศกึษาอย่างไรทําไมเดก็ไม่ต้องไปเรยีน และ
โรงเรยีนเองกจ็ะขาดทรพัยากรในการทาํกจิกรรมต่างๆ  ของโรงเรยีนดว้ย 
 อย่างไรก็ตาม ป้ญหาของเดก็ทีJตั =งครรภ์ไม่ได้มเีฉพาะเรืJองเรยีน ตนมองว่า ปัญหาใหญ่คอืปัญหา
เศรษฐกจิและปัญหาครอบครวั  กรณีของดรมีเป็นตวัอย่างชดัเจน ดรมีเองจะตอ้งขายของเพืJอหารายไดช้่วย
ครอบครวัดว้ย เพราะครอบครวัของดรมีเองกไ็ม่ไดส้มบูรณ์ พ่อตดิเหลา้จนทาํงานไม่ได ้เรืJองนี= ตนเองไดใ้ห้
คาํปรกึษาและสนบัสนุนเงนิสว่นตวัใหด้รมีไปลงทุนเพิJม  
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 สุดท้าย ผอ.บอกว่า เด็กท้องไม่ได้ทําความผดิอะไร ทําไมจะต้องให้เด็กออกจากการเรยีน ต้อง
ประณาม  ตอ้งทาํใหเ้ขาทุกขก์วา่เดมิ เมืJอเขาพลาด ผูใ้หญ่ตอ้งชว่ย ถา้ผูใ้หญ่วยั V| ยงัพลาดได ้ทาํไมเดก็จะ
พลาดไมไ่ด ้ 

 
• การจดัการเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีนทีJตั =งครรภ ์

1. โรงเรยีนไม่ไดม้กีารจดัระบบเพืJอเอื=อใหเ้ดก็ทอ้งไดเ้รยีนต่ออย่างมคีุณภาพชวีติทีJด ีแมว้่าจะ
ใหโ้อกาสในการเรยีน แต่บรบิทและสภาพแวดลอ้มไม่เป็นมติรเท่าทีJควร ครูมทีศันะต่อเดก็เรืJองการมแีฟน 
และเรยีกมาเตอืนหลายครั =ง บางครั =งตกัเตอืนโดยครฝู่ายปกครอง บางครั =งตกัเตอืนโดย ผอ. ซึJงกรณนีี= สะทอ้น
จากคําพูดของดรมีว่า “หนูไม่เถยีง แต่หนูจะอดทน”  หรอื “ถ้าพูดกย็าว หนูขี;เกยีจทะเลาะ” และ “หนูอยาก
เรยีนจบเรว็ๆ จะไดไ้ปหาเงนิ”  

2. ครสู่วนใหญ่ทีJเกีJยวขอ้งกบัการช่วยเหลอืเดก็ เช่น ครฝู่ายปกครอง ยงัมทีศันะต่อเรืJอง “เพศ
กบัวยัรุ่น” แมจ้ะบอกว่า รบัไดถ้า้เดก็จะมแีฟน แต่ในส่วนลกึรบัไม่ไดห้ากเดก็จะมเีพศสมัพนัธ ์หรอืตั =งครรภ์ 
มองว่าการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นเรืJองไม่ด ีสะทอ้นจากคําพดูทีJว่า “อบรมเรื -องเพศทุกปีทําไมเดก็ยงัทอ้ง”   หรอื 
“เหน็ใจที -เดก็ยากจนอยากจะใหทุ้นกต็ะขดิตะขวงใจ เพราะเขาเป็นตวัอยา่งที -ไมด่”ี 

3. ตลอดการสนทนา ดรมีมอีาการหลบตาเป็นบางครั =งและบบีมอืตวัเองตลอดเวลา ลกัษณะ
ภายนอกเหมอืนดูเขม้แขง็ แต่ภายในค่อนขา้งแปราะบาง มลีกัษณะการตตีราตวัเองว่าทําผดิพลาด สะทอ้น
จากคาํพดูของเธอทีJจะขายของทางเฟซบุ๊ควา่ “คนที -พลาดแบบหนูเขากย็งัรวยได ้หนูกท็าํได”้ 
 

m.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. ควรมกีารสนับสนุนช่วยเหลอืเดก็ทีJทอ้งในเชงิเศรษฐกจิ เนืJองจากพื=นฐานเดมิของครอบครวัเดก็ทีJ
ตั =งครรภม์กัจจะยากจนอยูแ่ลว้ เมืJอเดก็ตั =งครรภ ์ภาระคา่ใชจ้่ายกจ็ะเพิJมขึ=น จงึคดิวา่ควรมหีน่วยงาน
อืJนๆ  เขา้มาช่วยดูแลระยะยาวเพราะโรงเรยีนกช็่วยไดเ้พยีงปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การใหทุ้นหรอื
การใหข้อยมืเงนิสว่นตวัของครไูปลงทุน  

2. ต้องมกีารจดัหรอืเตรยีมครูใหม้ทีกัษะในการใหค้ําปรกึษาในเชงิจติวทิยากบัเดก็ โดยเฉพาะปัญหา
เรืJองเพศ เรืJองการตั =งครรภ ์เป็นปัญหาละเอยีดอ่อน หากครไูมเ่ขา้ใจหรอืไมม่ทีกัษะในการคุยกบัเดก็ 
สถานการณ์ปัญหาอาจจะแยก่วา่เดมิ 

3. นักเรยีนทีJตั =งครรภ ์อยากใหค้รเูขา้ใจและมทีศันะทีJดต่ีอเดก็ ไม่ฟังความจากครดูว้ยกนัแลว้เรยีกเดก็
มาตาํหนิ แต่อยากใหร้บัฟังเหตุผลของเดก็ดว้ยวา่ทาํไมถงึแสดงออกหรอืมพีฤตกิรรมเชน่นั =น 
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กรณีศึกษาที@w “การต์นู” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา 
 การต์นู (นามสมมต)ิ นกัเรยีนชั =น ม.b เป็นนกักฬีาของโรงเรยีนไดเ้ลา่เรืJองราวทีJเธอตั =งครรภเ์มืJอครั =ง
อยู ่ม.V วา่ แฟนของเธอเป็นนกัเรยีนเทคนิคทีJรูจ้กักนัผา่นทางเฟซบุ๊ค การต์นูคดิวา่เพศสมัพนัธร์ะหวา่งเธอกบั
แฟนไมน่่าจะทอ้งเพราะแฟนบอกวา่เคยถกูไฟชอ็ตทีJอวยัวะเพศ มลีกูยาก แต่เมืJอเธอตั =งครรภ ์ แฟนก็
รบัผดิชอบ โดยครอบครวัของแฟนไดไ้ปสูข่อ จดัพธิแีต่งงาน รบัการต์นูมาอยูท่ีJบา้นและพรอ้มเลี=ยงดเูดก็ทีJเกดิ 
โดยใหก้ารต์นูไดเ้รยีนต่อตามปกต ิ ครอบครวัของการต์นูพอใจ ทั =งทีJก่อนหน้านี=แมข่องการต์นูอยากใหเ้ธอยตุิ
ตั =งครรภเ์พราะกลวัจะเป็นอุปสรรคต่อการเรยีน 

 โรงเรยีนเมืJอทราบเรืJองวา่การต์นูทอ้ง ครผููส้อนกฬีาทีJสนิทกบัการต์นูจงึโทรไปหา เมืJอรูว้า่การต์นู
อยากเรยีนต่อ จงึไดแ้จง้ใหทุ้กฝ่ายทีJเกีJยวขอ้งทราบ ไดแ้ก่ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกจิการนกัเรยีน และครปูระจาํชั =น 
เพืJอหารอืเรืJองการจดัระบบการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม อยา่งไรกต็าม การต์นูประเมนิตวัเองแลว้วา่สามารถ
มาเรยีนไดต้ามปกต ิ โรงเรยีนจงึไมไ่ดจ้ดัระบบใดเป็นพเิศษ เพยีงแต่ครปูระจาํชั =นจะทาํหน้าทีJประเมนิสขุภาพ
ขอการต์นูเป็นระยะๆ  วา่แขง็แรงสามารถมาเรยีนไดต้ามปกตหิรอืไม ่ 

 เคสของการต์นูไมใ่ชก่รณแีรกของโรงเรยีน แต่ทุกเคสทีJเกดิขึ=นโรงเรยีนพยายามจดัการโดยยดึการ
ตดัสนิใจของเดก็เป็นหลกั โดยทมีทีJทาํงานเรืJองระบบดแูลชว่ยเหลอืจะทาํงานรว่มกบัครวูชิาการเพืJอ
จดัรปูแบบการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัชวีติของเดก็ และหากเกนิความสามารถของโรงเรยีน  กจ็ะประสานสง่ต่อ
ใหก้บั รพ.ประจาํอาํเภอ ซึJงเป็นหน่วยบรกิารทีJทาํระบบสง่ต่อรว่มกนั 

 

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์ 
1.  ครทูีJเกีJยวขอ้งกบัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน เขา้ใจธรรมชาตขิองวยัรุน่โดยเฉพาะเรืJองเพศ และ

มทีกัษะในการคยุกบัเดก็ ไมเ่น้นการหา้ม แต่เสนอทางเลอืกทีJเดก็ทาํได ้เชน่ กรณีตดิแฟนตอ้งไปรบัไปสง่และ
มาโรงเรยีนสาย ครเูสนอวา่ “เป็นไปไดไ้หมถา้จะตื -นเชา้ขึ;นเพื -อไปรบัแฟน จะไดไ้มม่าโรงเรยีนสายกนัทั ;งคู”่ 

2. โรงเรยีนมกีารสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ถ่ายทอดวธิคีดิในการดแูลเดก็ จากครรูุน่เก่าสูค่รรูุน่ใหม ่โดย
นําครทูีJเพิJงยา้ยมาหรอืเพิJงบรรจุเขา้มาเป็นทมีและรว่มการประชมุในเรืJองทีJเกีJยวขอ้งทุกครั =งเพืJอใหซ้มึซบัวธิี
คดิ มมุมอง ทศันคต ิและรปูแบบการชว่ยเหลอืเดก็  ซึJงรวมถงึผูบ้รหิารดว้ย  

3. โรงเรยีนไมไ่ดท้าํระบบพเิศษสาํหรบัเดก็ทีJตั =งครรภแ์ละยงัมาเรยีน แต่พบกระบวนการทีJดแูลเดก็
ทอ้ง เชน่ การใหค้รทูีJปรกึษาคอยไถ่ถามถงึภาวะสขุภาพและรว่มประเมนิกบัผูเ้รยีนวา่ยงัสามารถมาเรยีนได้
ตามปกตหิรอืไม ่

4. โรงเรยีนมขี ั =นตอนในชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีJทอ้งคอ่นขา้งชดัเจน คอื ขั =นแรก สงัเกตพฤตกิรรมของ
นกัเรยีนโดยครปูระจาํวชิาหรอืครปูระจาํชั =น/ครทูีJปรกึษา หากพบขอ้ผดิปกต ิ จะหารอืกนัในทมีครทูีJเกีJยวขอ้ง
กบัระบบดแูลชว่ยเหลอื ขั =นทีJสอง เมืJอพบวา่เกดิปัญหาจรงิ จะประสานเดก็และครอบครวัมาคยุเรืJองการ
ตดัสนิใจเรืJองการเรยีน การจดัการรปูแบบการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัชวีติ รวมถงึการลงเยีJยมตดิตามทีJบา้น
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หากเดก็และครอบครวัไมส่ามารถมาทีJโรงเรยีนไดเ้พืJอพดูคยุเบื=องตน้ ขั =นทีJสาม การดแูลภาวะสขุภาพเดก็โดย
ครปูระจาํชั =น/ครทูีJปรกึษา ระหวา่งทีJมาเรยีนขณะตั =งครรภ ์ รวมถงึการประสานงานเรืJองเรยีนกรณทีีJเดก็
จาํเป็นตอ้งพกัอยูบ่า้นและรบังานกลบัมาทาํ 

5. ทมีครคูนเดยียวทีJทาํงานประสานกบั รพ.เรืJองระบบดแูลชว่ยเหลอืและสง่ต่อ หากครทูา่นนี=ยา้ย
หรอืเกษยีณ อาจเกดิชอ่งวา่งในการทาํงาน ต่างจากทมี รพ.ซึJงไดส้รา้งเจา้หน้าทีJรุน่ใหมใ่นการทาํงานเชืJอมกบั
โรงเรยีนไวแ้ลว้  

6. แมว้า่ การจดัการปัญหาเรืJองการตั =งครรภจ์ะสิ=นสดุลงดว้ยด ี แต่ “ความรูส้กึผดิ” ยงัคงอยูใ่นใจของ
เดก็ทีJตั =งครรภต์ลอดแมก้ระทั Jงคลอดแลว้ วา่เป็นตน้เหตุทาํใหค้นรอบตวัเสยีใจ ผดิหวงั และอาจสง่ผลต่อการ
ดาํเนินชวีติของเดก็ หากมกีระบวนการทีJจะชว่ยใหเ้ดก็ไดพ้ดู ระบาย หรอืบอกเลา่ความรูส้กึดงักลา่วกบัคน
รอบขา้งจะชว่ยใหเ้ดก็ไมจ่มกบัความทุกขท์ีJเกดิขึ=น 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 
1. การลดภาระครใูนเรืJองงานเอกสารหรอืงานอืJนๆ ทีJไมเ่กีJยวขอ้งกบังานสอนและการดแูลนกัเรยีน 

จะชว่ยใหค้รมูเีวลาใสใ่จเดก็มากขึ=น เป็นไปไดไ้หมวา่กระทรวงศกึษาธกิารจะบรูณาการงานแต่ละหน่วยไดจ้รงิ 
ยกตวัอยา่งเรืJองการขอขอ้มลูนกัเรยีน ทีJผา่นมาต่างหน่วยต่างสง่หนงัสอืมาขอ จงึมขีอ้สงัเกตวา่ทาํไม 
“ขา้งบน” ไมค่ยุกนัแลว้ทาํแผนงานรว่มกนั และสง่หนงัสอืขอขอ้มลูทีJอยากไดม้าครั =งเดยีว  

2. การจดัหา/เตรยีมคร ู ใหม้ทีกัษะในการใหค้าํปรกึษาและเขา้ใจเรืJองจติวทิยาวยัรุน่สาํหรบัโรงเรยีน 
เนืJองจากนกัจติวทิยาทีJมคีอือยูป่ระจาํเขตพื=นทีJการศกึษา แต่เรืJองเกดิในโรงเรยีน การมคีรทูีJมทีกัษะในเรืJอง
ดงักลา่วเพืJอพดูคยุใหก้ารปรกึษากบันกัเรยีนจงึเป็นเรืJองสาํคญัเพราะจะไดช้ว่ยเดก็ไดท้นัสถานการณ์ และเดก็
เองกจ็ะคุน้เคยกวา่ดว้ยเพราะเคยเหน็หน้ากนัทีJโรงเรยีน ทั =งนี= ครทูีJทาํหน้าทีJดงักลา่วเสนอใหไ้มต่อ้งมภีาระ
เรืJองงานสอน ใหท้าํหน้าทีJใหค้าํปรกึษาและดแูลเดก็อยา่งเดยีว   
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กรณีศึกษาที@w “การต์นู” (ฉบบัเตม็) 

b.บริบทโรงเรียน 
 การต์นู(นามสมมต)ิ เรยีนทีJโรงเรยีนมธัยมประจาํอาํเภอแหง่หนึJงในภาคเหนือ มนีกัเรยีนประมาณ 
{V| คน มคีรรูาว V| คน (รวมผูบ้รหิาร) โรงเรยีนมกีารทาํงานเชืJอมกบัหน่วยงานต่างๆ  ในพื=นทีJ 
เชน่  โรงพยาบาล ตาํรวจ รวมถงึองคก์รเอกชนในการดาํเนินโครงการต่างๆ สาํหรบัประเดน็เรืJองสขุภาพจะม ี
“ครกุูง้(นามสมมต)ิ” ซึJงเป็นครสูาระสขุศกึษา-พลศกึษาเป็นแกนหลกัในการทาํงานรว่มกบัฝ่ายกจิการนกัเรยีน
และฝ่ายวชิาการของโรงเรยีน โดยจะแบง่ครทูีJเกีJยวขอ้งออกเป็นทมีสาํรวจและทมีชว่ยเหลอื ทมีสาํรวจะมี
หน้าทีJตรวจตรา สอดสอ่งวา่มเีดก็คนไหนขาดเรยีนหลายวนัหรอืหรอืมพีฤตกิรรมผดิสงัเกตหรอืไม ่ หากพบก็
จะสบืหาขอ้มลูจากการถามเพืJอนของเดก็หรอืลงเยีJยมบา้น บางครั =งกไ็ดท้ราบขา่วจากกลุม่ไลน์ผูป้กครอง หาก
พบวา่เดก็มปัีญหาและตอ้งการความชว่ยเหลอื จะสง่ใหก้บัทมีครทูีJทาํหน้าทีJเป็นทีJปรกึษาเพืJอพดูคยุ ทีJ
โรงเรยีนจะเรยีกทมีสาํรวจวา่ “ทมีบู๊” และทมีชว่ยเหลอืเรยีกวา่ “ทมีบุ๋น”  

 ฝ่ายวชิาการของโรงเรยีนเลา่ใหฟั้งวา่ ในการจดัการปัญหาทีJเกดิกบัเดก็ไมว่า่จะเป็นเรืJองใดๆ  กต็าม 
จะเน้น “เดก็เป็นตวัตั =ง”  หมายความวา่จะฟังเดก็และจดัการแกปั้ญหาโดยใหเ้ดก็เป็นผูต้ดัสนิใจหลกั กรณีการ
ตั =งครรภก์เ็ชน่กนั จะถามนกัเรยีนทีJประสบปัญหาวา่ อยากใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนแบบไหน จะมาเรยีน
ไดจ้นถงึอายคุรรภเ์ทา่ไหร ่ เป็นตน้ หากเดก็เลอืกมาเรยีนตามปกต ิ โรงเรยีนกใ็หโ้อกาสมาเรยีนรว่มกบัเพืJอน 
แต่หากสขุภาพของเดก็ไมเ่อื=ออาํนวยกจ็ะใหพ้กัอยูบ่า้น โดยครวูชิาการจะทาํหน้าทีJรวบรวมงานในรายวชิา
ต่างๆ  สง่ใหเ้ดก็ไปทาํ โดยครทูีJปรกึษาจะทาํหน้าทีJประเมนิภาวะสขุภาพรว่มกบัเดก็เป็นระยะๆ ทั =งนี= โรงเรยีน
พบสถานการณ์เดก็ทีJตั =งครรภอ์ยูเ่รืJอยๆ บางคนกเ็รยีนต่อจนจบบา้ง บางคนกแ็จง้ความประสงคว์า่ไมเ่รยีน
แลว้  

 ในการเชงิป้องกนั โรงเรยีนมกีารจดัการเรยีนการสอนเพศวถิศีกึษาเป็นรายวชิาเพิJมเตมิหลงัเขา้รบั
การอบรมเตรยีมความพรอ้มครผููจ้ดักระบวนการสอนเพศวถิศีกึษาทีJขยายผลโดยเขตพื=นทีJการศกึษา และ
ยงัคงมกีารเรยีนการสอนอยูจ่นถงึปัจจบุนั  ในสว่นของการดแูลชว่ยเหลอื โรงเรยีนจดัระบบสง่ต่อรว่มกบั 
โรงพยาบาลเพืJอดแูลชว่ยเหลอืเดก็ในทุกปัญหา เชน่ เรืJองการตั =งครรภ ์เรืJองสารเสพตดิ เรืJองสขุภาพจติ  

 ทศันคตโิดยรวมของครใูนโรงเรยีนไมไ่ดก้งัวลเรืJองการเลยีนแบบหากมเีดก็ทอ้งเรยีนในโรงเรยีน 
เนืJองจากไดค้ยุกบัเดก็ทุกคนทีJประสบปัญหาและพบวา่ เดก็ไมไ่ดต้ั =งใจทีJจะตั =งครรภ ์ แต่ขาดทกัษะในการ
ต่อรองและปฏเิสธ เมืJอถงึเวลาทีJตอ้งตดัสนิใจไมม่คีวามเขม้แขง็พอ บางรายป้องกนัทุกครั =ง แต่ครั =งทีJทอ้งคอื
ครั =งเดยีวทีJไมไ่ดป้้องกนัแลว้ผูช้ายบอกวา่ “ไมท่อ้งหรอก”  ดงันั =น ครสูว่นใหญ่คดิวา่การทีJมนีกัเรยีนทอ้งไมไ่ด้
เกดิจากการเลยีนแบบ ตรงขา้ม คอื เดก็ไมไ่ดอ้ยากทอ้งเพราะรูว้า่ชวีติจะลาํบาก  

 

k.ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์
 “การต์นู” นกัเรยีนชั =นม.b เป็นนกักฬีาของโรงเรยีน เป็นเดก็เรยีบรอ้ย เรยีนปานกลาง ครอบครวัมี
อาชพีทาํไร ่ ฐานะปานกลางไมไ่ดล้าํบากมากนกั เมืJออยูช่ ั =น ม.V การต์นูตั =งครรภก์บัแฟนทีJเรยีน
วทิยาลยัเทคนิคทีJรูจ้กัผา่นการทางเฟซบุ๊ค การมแีฟนของการต์นูเป็นทีJรบัรูข้องครอบครวัเพราะฝ่ายชายกไ็ป



P a g e  | 60 

 

มาหาสูท่ีJบา้นของการต์นู และทั =งสองครอบครวักร็ูจ้กักนั ครอบครวัฝ่ายชายเป็นเจา้ของกจิการขายโลงศพซึJงมี
ฐานะดกีวา่ครอบครวัของการต์นู 

 การต์นูเลา่วา่ เธอตดัสนิใจมเีพศสมัพนัธก์บัแฟนโดยไมไ่ดป้้องกนัเนืJองจากแฟนบอกวา่ เคยถกูไฟฟ้า
ชอ็ตทาํใหเ้ป็นหมนั แต่การต์นูกท็อ้ง เมืJอตดัสนิใจบอกแม ่แมเ่ธอเสนอใหย้ตุกิารตั =งครรภ ์แต่การต์นูยนืยนัวา่
จะเกบ็เดก็ไวเ้พราะแฟนและครอบครวัของแฟนกร็บัผดิชอบ โดยจดัพธิผีกูขอ้มอืใหต้ามประเพณ ี มงีาน
แต่งงาน และรบัการต์นูไปอยูท่ีJบา้น เมืJอคลอดแลว้ทางฝ่ายชายจะเป็นผูเ้ลี=ยงดเูดก็และใหก้ารต์นูไดเ้รยีนต่อ
เหมอืนเดมิ ซึJงขอ้เสนอนี=กท็าํใหแ้มข่องการต์นูพอใจและลม้เลกิขอ้เสนอเรืJองยตุกิารตั =งครรภ ์

 เรืJองทีJการต์นูตั =งครรภ ์ ครรููจ้ากเพืJอนของการต์นู การต์นูบอกวา่ ตั =งใจจะบอกครกุูง้ ซึJงเป็นครสูอน
กฬีาทีJเธอสนิทมาก แต่เธอกไ็มก่ลา้ จงึขอใหเ้พืJอนชว่ยบอก เมืJอครกุูง้รูเ้รืJองกโ็ทรไปหาการต์นู แมว้า่ครกุูง้จะ
ผดิหวงัทีJเธอตั =งครรภแ์ต่กช็ว่ยเหลอืเธอเตม็ทีJ การต์นูบอกวา่ เธอเสยีใจทีJทาํใหค้รกุูง้และครอบครวั
ผดิหวงั  โดยเฉพาะยา่ทีJลม้ป่วยลงดว้ยโรคหวัใจ เธอบอกวา่ก่อนหน้านี=ยา่ไมเ่คยมอีาการ แต่พอทราบเรืJองวา่
เธอตั =งครรภก์ล็ม้ป่วยลง การต์นูโทษตวัเองวา่เป็นสาเหตุทาํใหย้า่ป่วย 

 การต์นูบอกวา่ เรืJองพธิแีต่งงาน ครเูคยขอรอ้งอยา่จดังานแต่งงานใหเ้อกิเรกิหรอืลงโซเชยีล เพราะจะ
ทาํใหโ้รงเรยีนเสยีชืJอเสยีง เธอเลา่วา่เธอไมไ่ดโ้พสตภ์าพพธิผีกูขอ้มอืในโซเชยีล แต่เพืJอนน่าจะเป็นคนทาํ ทาํ
ใหโ้รงเรยีนทราบวา่เธอจดังานแต่ง ซึJงครกูไ็มไ่ดว้า่อะไร แต่คงไมพ่อใจนกั 

 หลงัคลอด การต์นูมาเรยีนตามปกต ิเธอไดร้บัการคมุกาํเนิดดว้ยวธิฝัีงยาคมุ ซึJงโรงพยาบาลทาํใหโ้ดย
ไมไ่ดบ้อกเธอก่อน แต่เธอกไ็มไ่ดม้ผีลขา้งเคยีงจากยาฝังดงักลา่ว  การต์นูบอกวา่ ลกูชายของเธอเป็นทีJรกัใคร่
ของทั =งสองครอบครวั การต์นูตั =งใจวา่เมืJอจบ ม.b จะเรยีนต่อทีJมหาวทิยาลยัราชภฏัจงัหวดัใกลบ้า้น แต่ยงัไมรู่้
วา่จะเรยีนสาขาอะไร สว่นแฟนไมเ่รยีนต่อเนืJองจากตอ้งชว่ยกจิการของครอบครวั ทุกวนันี= การต์นูยงัรูส้กึวา่
การตั =งครรภข์องเธอเป็นสาเหตุทาํใหย้า่ป่วยและทาํใหค้รทูีJเธอเคารพรกัเสยีใจ 

 แมข่องการต์นูบอกวา่ ตอนทีJลกูสาวมาบอกวา่ทอ้ง กเ็สยีใจ เพราะวา่อยากใหล้กูเรยีนโดยไมม่ี
อุปสรรคอะไร แต่ทางโรงเรยีนโดยเฉพาะครกุูง้กช็ว่ยเหลอืเป็นอยา่งด ีสว่นแฟนของลกูสาวกร็ูจ้กัเพราะเคยมา
ทีJบา้น พอเกดิเรืJองแลว้ แมค่ดิวา่อยา่งไรกต็อ้งชว่ยลกู “ถา้เราไมอ่ยูข่า้งลกูแลว้ใครจะอยู”่  แมบ่อก 

 สิJงทีJกงัวลมากทีJสดุคอื การเรยีนของลกูสาว แต่เมืJอทางครอบครวัฝ่ายชายรบัผดิชอบเลี=ยงดกูเ็บาใจ
ไปไดร้ะดบัหนึJง แต่กม็ั Jนใจมากไมไ่ด ้ เนืJองจากทั =งคูอ่ายยุงัน้อย อนาคตอาจจะเลกิรากนักไ็ด ้ จงึอยากใหล้กู
สาวเรยีนใหส้งู มงีานทาํเลี=ยงตวัเองและลกูได ้อนาคตไมว่า่จะเกดิอะไรขึ=นจะไดไ้มล่าํบาก 

 

l.การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อโครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์ 

• การจดัการของโรงเรยีน 

 กรณีของการต์นู ทางโรงเรยีนทราบจากเพืJอนของการต์นูอกีทวีา่เธอตั =งครรภ ์ครกุูง้จงึโทรศพัทไ์ปคยุ
กบัการต์นู เมืJอทราบความตั =งใจวา่การต์นูอยากเรยีนต่อจนจบ ม.b ครกุูง้จงึไดแ้จง้ใหก้บัทุกฝ่ายทีJเกีJยวขอ้ง
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ทราบ ไดแ้ก่ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกจิการนกัเรยีน และครปูระจาํชั =นของการต์นู เพืJอหารอืเรืJองการจดัระบบการ
เรยีนการสอนใหเ้หมาะสม อยา่งไรกต็าม การต์นูประเมนิตวัเองแลว้วา่สามารถมาเรยีนไดต้ามปกต ิ จงึไมไ่ด้
จดัระบบใดเป็นพเิศษ และถอืวา่เป็นจงัหวะเวลาทีJดทีีJการต์นูคลอดชว่งปิดเทอม ไมต่อ้งลาเรยีนเพืJอพกัฟื=น
รา่งกาย  

 อยา่งไรกต็าม ครวูชิาการเลา่วา่ หากเป็นกรณอีืJน นกัเรยีนตอ้งการพกัฟื=นหลงัคลอดกท็าํได ้โรงเรยีน
อนุญาต แต่มขีอ้สงัเกตวา่เดก็หลงัคลอดใชเ้วลาพกัฟื=นไมน่าน เพยีงสปัดาหเ์ดยีวกก็ลบัมาเรยีนแลว้ สว่นกรณี
เดก็ทีJทอ้งแลว้มภีาวะสขุภาพ ประเมนิแลว้มาเรยีนไมไ่หว ตนเองจะทาํหน้าทีJรวบรวมงานสง่ใหเ้ดก็ทาํ แลว้นบั
ภาระงานเป็นชั Jวโมงเรยีน ซึJงกไ็มไ่ดม้คีวามยุง่ยากแต่อยา่งใด 

 “กบัเดก็ไมยุ่ง่ยากหรอก ยุง่ยากใจกบัครดูว้ยกนัมากกวา่ บางคนไมเ่ขา้ใจบอกวา่ทาํไมตอ้งมาทาํอะไร
เพื -อเดก็ทอ้ง ผมจะบอกวา่เราตอ้งทาํตามกฎหมายฝืนความรูส้กึกต็อ้งทาํ คนตอ้งมคีณุภาพ ไมว่า่จะอยูท่ี -ไหน 
จะทอ้งหรอืไมท่อ้งกต็าม” 

 บางครั =ง กม็คีวามไมเ่ขา้ใจจากผูป้กครองเรืJองการใหเ้ดก็ทอ้งมาเรยีน มกีารพดูคยุกนัในกลุม่ไลน์และ
แสดงความไมพ่อใจ กต็อ้งพยายามพดูคยุกบัผูป้กครองและบอกวา่ นกัเรยีนกค็อืเดก็ในชมุชน นกัเรยีนทอ้งก็
คอืเดก็ในชมุชนทอ้ง ดงันั =นตอ้งใหโ้อกาสและหาทางชว่ยกนั 

 “มกีารแกปั้ญหาเฉพาะหน้าดว้ยการจบัมอืกบั รพ.ทาํโครงการ ‘..(ชื -ออาํเภอ)..สดใสไมท่อ้งก่อนวยั’ 
เพื -อลดแรงกดดนัจากผูป้กครองที -รูส้กึวา่โรงเรยีนไมท่าํอะไรและปลอ่ยใหเ้ดก็ทอ้ง กล็ดแรงตา้นไดร้ะดบั
หนึ-ง”  ครวูชิาการกลา่วและใหค้วามเหน็อกีวา่ การใหเ้ดก็ทอ้งเรยีนต่อ กเ็หมอืนกบั รพ.ทีJรกัษาคนไขโ้ดยไม่
เลอืกปฏบิตั ิ หากโรงเรยีนเลอืกสอนเฉพาะ “เดก็ด”ี จะมปีระโยน์อะไร เพราะสถานศกึษามหีน้าทีJแกไ้ขคนไมด่ี
ใหเ้ป็นคนด ี อกีทั =งยงัเหน็วา่ เดก็ไมไ่ดเ้ลวรา้ยแต่บางครั =งสถานการณ์พาไปทาํใหเ้กดิความผดิพลาดในชวีติ 
แนวคดิดงักลา่ว ครทูีJอยูม่าก่อนจะตอ้งถ่ายทอดและสรา้งการเรยีนรูใ้หค้รรูุน่ใหมห่รอืครทูีJเพิJงยา้ยมาอยูท่ีJ
โรงเรยีนนี=ดว้ย เพืJอใหก้ลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

 ครกุูง้และครปูระจาํชั =น เลา่วา่ การชว่ยเหลอืเดก็จะตอ้งเริJมจากการสงัเกตเหน็ความผดิปกตขิองเดก็ 
เชน่ ไมม่าเรยีนหรอืมพีฤตกิรรมทีJเปลีJยนไป แต่กบ็อกไมไ่ดว้า่ทกัษะนี=ตอ้งฝึกอยา่งไร ทั =งคูบ่อกวา่ “เป็นเอง
โดยธรรมชาต”ิ หากโรงเรยีนสามารถชว่ยเหลอืจดัการไดเ้องทมีครกูจ็ะชว่ยกนั ทาํงานกนัเป็นทมี  แต่ถา้เกนิ
ความสามารถของโรงเรยีนหรอืเป็นกรณีทีJทาํระบบไวว้า่จะตอ้งสง่ต่อ รพ. ทางโรงเรยีนกจ็ะประสานกบั รพ.
และพาเดก็ไปพบกบัทมีของ รพ. 

 รอง ผอ.ฝ่ายกจิการนกัเรยีน ซึJงเพิJงยา้ยมาดาํรงตาํแหน่งไดร้าว y สปัดาห ์บอกวา่ ในการทาํงานเรืJอง
ดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน คดิวา่ ตอ้งทาํงานเชงิป้องกนัดว้ย จะทาํอยา่งไรใหเ้ดก็ไมต่ั =งครรภ ์ อาจจะตอ้งมบีาง
วชิาทีJตอ้งเน้นเรืJองทกัษะชวีติและบทบาทความรบัผดิชอบ โดยเลา่ประสบการณ์ของตวัเองวา่ โรงเรยีนเดมิทีJ
เคยสอนมาก่อนนี= มเีดก็ชาตพินัธุเ์รยีนอยูม่ากและจาํนวนหนึJงกต็ั =งครรภแ์ละไมม่าเรยีน  

 “ครกูต็ามใหก้ลบัมาเรยีนนะ แต่บางครั ;งตอ้งยอมรบัในการตดัสนิใจรวมถงึสภาพครอบครวัวและ
บรบิทวฒันธรรม สิ -งที -ผมทาํคอื ชวนนกัเรยีนที -ตั ;งครรภม์าคยุกบัเพื -อนของเขา อาจเป็นเวทเีลก็ๆ หรอืคยุกนัใน
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หอ้งกไ็ด ้ แต่ตอ้งทาํใหเ้กดิการแลกเปลี -ยนเรยีนรูเ้รื -องเพศและการตั ;งครรภใ์นขณะที -อยูใ่นวยัเรยีน ซึ -งก็
น่าสนใจถา้จะทาํกบัที -นี -”   

 สาํหรบัรายทีJตั =งครรภแ์ลว้ โรงเรยีนกต็อ้งดแูลชว่ยยเหลอื ประคบัประคองใหจ้บการศกึษา และถา้
ครอบครวัเขาพรอ้มเรืJองการสง่เสยีใหเ้รยีนต่อ กต็อ้งทาํใหเ้ดก็รูส้กึอยากเรยีนต่อหลงัจบ ม.b จะไดม้อีนาคต 
เพราะสว่นใหญ่ทีJเจอคอืพอไมเ่รยีนต่อ ไปใชช้วีติครอบครวัไดไ้มน่านกเ็ลกิกบัคู ่ชวีติกจ็ะเควง้ 

• ระบบสง่ต่อ 

 โรงเรยีนไดท้าํระบบสง่ต่อกบั รพ.ประจาํอาํเภอ ซึJงอยูไ่มไ่กลจากโรงเรยีนนกั มทีมีทาํงานทีJเป็น
พยาบาลกบันกัจติวทิยาทาํงานกบัวยัรุน่ในสว่นของงานบรกิารทีJเป็นมติร คลนิิกวยัรุน่ และการใหค้าํปรกึษา
เรืJองการตั =งครรภไ์มพ่รอ้ม แต่ไมม่รีะบบสง่ต่อบรกิารยตุติั =งครรภ ์ เนืJองจากสตูนิารแีพทยไ์มค่อ่ยเหน็ดว้ยกบั
เรืJองนี= จงึไดแ้ต่ใหค้าํปรกึษาและแนะนําบรกิารหากมวียัรุน่ทีJทอ้งไมพ่รอ้มและประสงคย์ตุติั =งครรภ ์ 

 “หากมวียัรุน่ที -ทอ้งมาปรกึษา กจ็ะประเมนิสถานการณ์และถามการตดัสนิใจ หากประสงคย์ตุติั ;งครรภ์
กจ็ะแนะนําบรกิารวา่มทีี -ไหนบา้ง หรอืแนะนําใหป้รกึษาสายดว่น ]``a แต่หากวยัรุน่ประสงคท์อ้งต่อ กจ็ะสง่ต่อ
คลนิิก ANC (Antenatal care : การดแูลสขุภาพครรภต์ั ;งแต่เริ -มตั ;งครรภไ์ปจนถงึก่อนคลอด) และทางคลนิิก
วยัรุน่กจ็ะตดิตามจนถงึหลงัคลอดวา่เป็นอยา่งไร ตอ้งการความชว่ยเหลอือะไรเป็นพเิศษหรอืไม”่ 

 พี@เปรม(นามสมมต)ิ พยาบาลคลนิิกวยัรุน่ใหข้อ้มลูและบอกวา่ อาจจะบอกไมไ่ดว้า่ การตดิตามหลงั
คลอดจะใชร้ะยะเวลานานเทา่ใด เพราะบางเคสมคีวามซบัซอ้น เคสคดคีวาม อยา่งไรกต็าม มกีารทาํงาน
รว่มกบัโรงเรยีนตลอด ถา้เป็นนกัเรยีนกจ็ะประสานกบัครกุูง้เป็นหลกั ครกุูง้หรอืครผููช้ายอกีคนหนึJงจะเป็นคน
พาเดก็มารบับรกิารทีJโรงพยาบาล เมืJอไดร้บัการปรกึษาและรกัษาแลว้ ทมีครกูจ็ะรว่มตดิตามดว้ยเพราะเดก็
อยูท่ีJโรงเรยีนเป็นหลกั แต่จะสืJอสารกนัตลอดวา่เดก็เป็นอยา่งไรบา้ง ทั =งเรืJองสขุภาพและเรืJองสงัคม เชน่ การ
เรยีน 

 “ทมีเราทาํงานกบัโรงเรยีนเพื -อใหเ้กดิการรบัรูเ้รื -อง พ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั ;งครรภใ์น
วยัรุน่ดว้ย โดยไดแ้จง้คณุครทูั ;งในระดบับุคคลและในที -ประชมุวา่ มกีฎหมายฉบบันี;ประกาศใช ้และใหส้ทิธเิดก็
ทอ้งอยา่งไรบา้งในเรื -องการเรยีน” 

 ในสว่นของงานป้องกนั ทางโรงพยาบาลทาํโครงการ “เกราะกล้วยหอม”  คอืการตดิตั =งตูถุ้งยางใน
ชมุชนเพืJอใหว้ยัรุน่เขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัไดส้ะดวก โดยนําถุงยางมาจากงานเอดสข์องโรงพยาบาลมาใชใ้น
การป้องกนัทอ้งและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ทั =งนี= เนืJองจากพีJเปรมทาํงานดา้นเอดสด์ว้ย การเบกิจา่ยถุงยาง
จงึไมไ่ดเ้ป็นปัญหาเหมอืนหน่วยบรกิารอืJนๆ ทีJพบขอ้จาํกดัวา่ งานเอดสจ์ะจาํกดัถุงยางอนามยัไวใ้หผู้ต้ดิเชื=อ
เอชไอวใีชเ้ทา่นั =น 

 สว่นกรณีอืJนๆ กม็รีะบบคดักรอง รกัษา และตดิตาม รว่มกบัโรงเรยีน ตามปกต ิ เชน่ กรณยีาเสพตดิ 
โรงพยาบาลและโรงเรยีนทาํงงานรว่มกบัตาํรวจ คดักรองโดยตรวจปัสสาวะ หากพบนกัเรยีนใชย้า กจ็ะให้
คาํปรกึษาและสง่บาํบดั กรณีสารเสพตดินี=จะตดิตามหลงัจากการบาํบดัแลว้อกี yb เดอืนเพืJอดวูา่เดก็กลบัไปใช้
ยาอกีหรอืไม ่สาํหรบักรณสีขุภาพจติจะมกีารตดิตามต่อเนืJอง c เดอืนหลงัจากจบคอรส์รกัษา 
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• การจดัการเรยีนสอนใหก้บันกัเรยีนทีJตั =งครรภแ์ละระบบดแูลชว่ยเหลอืของโรงเรยีน 
1.  ครทูีJเกีJยวขอ้งกบัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน เชน่ ครทูีJปรกึษา ครฝู่ายกจิการนกัเรยีน รวมถงึ

ครฝู่ายวชิาการ มทีศันะทีJคอ่นขา้งเปิดกวา้ง เขา้ใจธรรมชาตขิองวยัรุน่โดยเฉพาะเรืJองเพศ และมทีกัษะในการ
คยุกบัเดก็ สงัเกตไดจ้ากการคยุกบันกัเรยีนทีJตดิแฟน ตอ้งไปรบัไปสง่แฟนทุกวนัและทาํใหม้าโรงเรยีนสาย สิJง
ทีJครทูาํคอืไมไ่ดห้า้ม แต่เสนอทางเลอืกเพืJอใหเ้ป็นทีJพอใจของทั =งโรงเรยีนและตวัเดก็วา่ “เป็นไปไดไ้หมถา้จะ
ตื -นเชา้ขึ;นเพื -อไปรบัแฟน จะไดไ้มม่าโรงเรยีนสายกนัทั ;งคู”่  

2. โรงเรยีนมกีารสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ถ่ายทอดวธิคีดิในการดแูลเดก็ จากครรูุน่เก่าสูค่รรูุน่ใหม ่
โดยนําครทูีJเพิJงยา้ยมาหรอืเพิJงบรรจุเขา้มาเป็นทมีและรว่มการประชมุในเรืJองทีJเกีJยวขอ้งทุกครั =งเพืJอใหซ้มึซบั
วธิคีดิ มมุมอง ทศันคต ิและรปูแบบการชว่ยเหลอืเดก็  ซึJงรวมถงึผูบ้รหิารดว้ย เพราะมกีารเชญิผูบ้รหิาร เชน่ 
รอง ผอ.มารว่มรบัฟังปัญหาและแนวทางจดัการชว่ยเหลอืเดก็  

3. โรงเรยีนไมไ่ดท้าํระบบพเิศษสาํหรบัเดก็ทีJตั =งครรภแ์ละยงัมาเรยีน และถงึแมจ้ะมกีารใหง้าน
กลบัไปทาํเมืJอนกัเรยีนอยูใ่นภาวะใกลค้ลอด แต่กเ็ป็นระบบทีJใชก้บันกัเรยีนทีJมปัีญหาอืJนดว้ย แต่พบ
กระบวนการทีJดแูลเดก็ทอ้ง เชน่ การใหค้รทูีJปรกึษาคอยไถ่ถามถงึภาวะสขุภาพและรว่มประเมนิกบัผูเ้รยีนวา่
ยงัสามารถมาเรยีนไดต้ามปกตหิรอืไม ่

4. โรงเรยีนมขี ั =นตอนในการชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีJทอ้งคอ่นขา้งชดัเจน คอื 
• ขั =นแรก สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนโดยครปูระจาํวชิาหรอืครปูระจาํชั =น/ครทูีJปรกึษา 

หากพบขอ้ผดิปกต ิจะหารอืกนัในทมีครทูีJเกีJยวขอ้งกบัระบบดแูลชว่ยเหลอื 
• ขั =นทีJสอง เมืJอพบวา่เกดิปัญหาจรงิ โรงเรยีนจะประสานเดก็และครอบครวัมาคยุเรืJองการ

ตดัสนิใจเรืJองการเรยีน การจดัการรปูแบบการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัชวีติ รวมถงึการลง
เยีJยมตดิตามทีJบา้นหากเดก็และครอบครวัไมส่ามารถมาทีJโรงเรยีนไดเ้พืJอพดูคยุเบื=องตน้ 

• ขั =นทีJสาม การดแูลภาวะสขุภาพเดก็โดยครปูระจาํชั =น/ครทูีJปรกึษา ระหวา่งทีJมาเรยีนขณะ
ตั =งครรภ ์ รวมถงึการประสานงานเรืJองเรยีนกรณีทีJเดก็จาํเป็นตอ้งพกัอยูบ่า้นและรบังาน
กลบัมาทาํ 
 

5. ทมีครทูีJทาํงานประสานกบั รพ.เรืJองระบบดแูลชว่ยเหลอืและสง่ต่อ มเีพยีง “ครกุูง้”  เป็นหลกั หาก
ครกุูง้ยา้ยหรอืเกษยีณ อาจจะทาํใหเ้กดิชอ่งวา่งในการทาํงาน ต่างจากทมี รพ.ซึJงไดส้รา้งเจา้หน้าทีJรุน่ใหมใ่น
การทาํงานเชืJอมกบัโรงเรยีนไวแ้ลว้  

6. แมว้า่ การจดัการปัญหาเรืJองการตั =งครรภจ์ะสิ=นสดุลงดว้ยด ีแต่ “ความรูส้กึผดิ” ยงัคงอยูใ่นใจของ
เดก็ทีJตั =งครรภต์ลอดแมก้ระทั Jงคลอดแลว้ วา่เป็นตน้เหตุทาํใหค้นรอบตวัเสยีใจ ผดิหวงั และอาจสง่ผลต่อการ
ดาํเนินชวีติของเดก็ หากมกีระบวนการทีJจะชว่ยใหเ้ดก็ไดพ้ดู ระบาย หรอืบอกเลา่ความรูส้กึดงักลา่วกบัคน
รอบขา้งจะชว่ยใหเ้ดก็ไมจ่มกบัความทุกขท์ีJเกดิขึ=น 

 
m.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. การลดภาระครใูนเรืJองงานเอกสารหรอืงานอืJนๆ ทีJไมเ่กีJยวขอ้งกบังานสอนและการดแูลนกัเรยีน 
จะชว่ยใหค้รมูเีวลาใสใ่จเดก็มากขึ=น เป็นไปไดไ้หมวา่กระทรวงศกึษาธกิารจะบรูณาการงานแต่ละหน่วยไดจ้รงิ 
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ยกตวัอยา่งเรืJองการขอขอ้มลูนกัเรยีน ทีJผา่นมาต่างหน่วยต่างสง่หนงัสอืมาขอ จงึมขีอ้สงัเกตวา่ทาํไม 
“ขา้งบน” ไมค่ยุกนัแลว้ทาํแผนงานรว่มกนั และสง่หนงัสอืขอขอ้มลูทีJอยากไดม้าครั =งเดยีว 

2. การจดัหา/เตรยีมคร ู ใหม้ทีกัษะในการใหค้าํปรกึษาและเขา้ใจเรืJองจติวทิยาวยัรุน่สาํหรบั
โรงเรยีน เนืJองจากนกัจติวทิยาทีJมคีอือยูป่ระจาํเขตพื=นทีJการศกึษา แต่เรืJองเกดิในโรงเรยีน การมคีรทูีJมทีกัษะ
ในเรืJองดงักลา่วเพืJอพดูคยุใหก้บัปรกึษากบันกัเรยีนจงึเป็นเรืJองสาํคญัเพราะจะไดช้ว่ยเดก็ไดท้นัสถานการณ์ 
และเดก็เองกจ็ะคุน้เคยกวา่ดว้ยเพราะเคยเหน็หน้ากนัทีJโรงเรยีน ทั =งนี= ครทูีJทาํหน้าทีJดงักลา่วเสนอใหไ้มต่อ้งมี
ภาระเรืJองงานสอน ใหท้าํหน้าทีJใหค้าํปรกึษาและดแูลเดก็อยา่งเดยีว   
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กรณีศึกษาที@x “บี” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา 
บี (นามสมมต)ิ อายุ y§ ปี เป็นลูกคนสุดทอ้งในจํานวนพีJน้อง V คน บ้านของบอียู่กนั 5 คน ม ีพ่อ 

แม่1  พีJชาย(คนทีJz) ของบ ีและลูกของบ ีบตีั =งครรภ์ตอนเรยีนอยู่ ม.U เทอม U กบัแฟนซึJงอยู่หมู่บา้นใกลก้นั
และเรยีน กศน. ในขณะทีJบเีรยีนอยู ่โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่ สงักดั สพฐ. 

การตั =งครรภ์ของบเีกดิจากเพศสมัพนัธค์รั =งแรกและครั =งเดยีว อนัเนืJองมาจากบทีะเลาะกบัแม่และให้
แฟนมารบัไปทีJบา้นของแฟน บมีั Jนใจว่าตวัเองตั =งครรภ์กต่็อเมืJออายุครรภ์ได ้§ เดอืนแลว้ ก่อนหน้านี=แมว้่า
ประจาํเดอืนจะขาดไปบา้งแต่กค็ดิวา่เป็นเรืJองปกตทิีJประจาํเดอืนไมไ่ดม้าทุกเดอืน จนกระทั JงเพืJอนทกัวา่ทาํไม
ทอ้งใหญ่ บจีงึเริJมกงัวลและตดัสนิใจตรวจการตั =งครรภ์ตอนอยู่ ม.c เทอม y ตอนทีJแม่รูว้่าทอ้งกพ็ูดกบัพีJว่า
จะตอ้งเอาเดก็ออกเพราะกลวัจะไมไ่ดเ้รยีนต่อ เนืJองจากบเีรยีนดกีวา่พีJๆ  และเป็นความหวงัของครอบครวั แต่
เมืJอรูว้า่อายคุรรภ ์§ เดอืนแลว้ แมก่บ็อกวา่ “เอาไงกเ็อากนั กช็ว่ย ๆ กนัเลี;ยง” และไดเ้รยีกพอ่แมข่องฝ่ายชาย
มาคยุดว้ย ซึJงฝ่ายชายไดท้าํพธิตีามประเพณีแบบเลก็ๆ ต่อมาแฟนตดิทหารเกณฑ ์ความสมัพนัธเ์ริJมหา่งเหนิ 
และสง่เงนิน้อยลง บจีงึเป็นคนบอกเลกิ เพราะรูส้กึวา่แฟนไมม่คีวามเป็นผูนํ้า  

บคี่อนขา้งเรยีนด ีได้เกรดเฉลีJย c กว่ามาโดยตลอด ทางครอบครวัจงึตดัสนิใจว่าจะเจรจากบัทาง
โรงเรยีนเพืJอใหบ้ไีดเ้รยีนต่อ การพูดคุยวนันั =น มผีูอ้ํานวยการ รองผูอ้ํานวยการ ครูทีJปรกึษา และครูอกีคน
หนึJง (บจีาํไมไ่ด)้  พีJสาว แม ่และบ ีเมืJอเขา้ไปในหอ้ง พีJสาวกพ็ดูขอโอกาสใหไ้ดเ้รยีนต่อ โดยใหเ้หตุผลวา่เคย
เหน็นักเรยีนคนอืJนทอ้งและสามารถเรยีนได ้แต่ครูทีJปรกึษายนืยนัว่าไม่ควรใหเ้รยีนต่อ ระบุว่า “เธอจะไหว
ไหมละ เดี -ยวเธอกเ็ป็นนั -นนี -อกี ออกเลยดกีว่า เธอจะเลี;ยงลูกไหวเหรอ ทั ;งลูกจะกนินมเธอ เธอไม่ไหวหรอก 
เดี�ยวจะใกลค้ลอดอกี แลว้ทอ้งโตมาเรยีน เพื -อนมามองหน้าเธอ เธอกจ็ะอยากไปตเีขาอกี” 

ในทีJสุด บกีล็าออกจากโรงเรยีน โดยนําวุฒกิารศกึษาทีJทางโรงเรยีนออกใหไ้ปเทยีบโอนและเรยีนจน
จบชั =นมธัยมศกึษาปีทีJ 3 จาก กศน. ปัจจุบนั เหลอืสอบอกีประมาณ U-c ครั =งกจ็ะจบมธัยมศกึษาปีทีJ b บ ีคดิ
เรืJองเรยีนต่อในระดบัทีJสูงขึ=น แต่ก็ยงัตดัสนิใจไม่ได้ว่าจะเลอืกอย่างไรด ีหากจะเรยีนต่อจะเรยีนต่อทีJไหน 
กงัวลเรืJองคา่ใชจ้า่ย และกลวัไมม่เีวลาในการเลี=ยงลกู  

 

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

1. โรงเรยีนไม่มรีะบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนทีJตั =งครรภ์ การดําเนินการเริJมจากครอบครวัทีJประสงค์
เจรจาขอความช่วยเหลอืใหเ้ดก็ไดเ้รยีนต่อ และเมืJอเกดิการเจรจาพบว่า โรงเรยีนใชว้ธิกีารใหค้รูทีJเกีJยวขอ้ง

 
1 พอ่ป่วยดว้ยโรคไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด ทาํงานไมไ่ด ้ แมข่ายอาหารบรเิวณหน้าบา้นตวัเอง ไดเ้งนิเดอืนละ P-R  พนับาท ซึ=งถอืเป็นรายไดห้ลกั
ของครอบครวั 
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มาร่วมพูดคุยเพืJอตดัสนิใจว่าจะใหเ้ดก็ไดเ้รยีนต่อหรอืไม่ ไม่ไดเ้ป็นการพูดคุยเพืJอหารูปแบบการเรยีนการ
สอนทีJสอดคลอ้งกบัชวีติของเดก็ทีJตั =งครรภ ์

2. มมุมองของผูบ้รหิารต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ดก็ทีJตั =งครรภม์องวา่ “ไมคุ่ม้” หากจะตอ้งระดม
ทรพัยากรของโรงเรยีนเพืJอจดักาเรยีนการสอนใหเ้ดก็เพยีง y คน โดยระบุวา่ “ไมส่ามารถจดัใหค้นคนเดยีวได ้
เดก็จะตอ้งมาเรยีน ]��% ตอ้งแบ่งเวลาของเขาเอง เราจะเรยีกมาทาํความเขา้ใจเป็นการภายใน แต่สามารถ
ใหด้รอปได ้] เทอม แลว้กต็อ้งกลบัมาเกบ็การเรยีนต่อ ซึ -งจะทําใหเ้ขาอาจจะจบชา้กว่า ] ปี ที -ไม่สามารถจดั
การศกึษาแบบนั ;นไดเ้พราะคา่ใชจ้า่ยของคร ู] คนมาสอนไมคุ่ม้คา่”  

3. การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.การตั =งครรภ์ไม่เกดิขึ=นจรงิ และโรงเรยีนไม่เหน็ว่าเป็นกฎหมายทีJตอ้งปฏบิตัิ
ตามอย่างเคร่งครดั โดยผู้บรหิารระบุว่า “คดิว่าอุปสรรคปัญหาที -มต่ีอการจดัระบบการเรยีนใหเ้ดก็ท้องใน
โรงเรยีน คอื เดก็แต่ละคนกม็รีายละเอยีดแตกต่างกนัไป ซึ -งโรงเรยีนไมส่ามารถจดัการศกึษาตามที - พ.ร.บ.ระบุ
ได”้  

4. ทศันคตขิองบุคลากรในโรงเรยีนต่อเรืJองเดก็ทอ้งเรยีนต่อไดเ้ป็นไปในเชงิลบ โดยครแูนะแนวระบุ
ว่า “ตาม พรบ.เดก็สามารถเรยีนต่อได ้ขอ้นี;ไม่เหน็ดว้ยที -ทอ้งแลว้มาเดนิเรยีนในโรงเรยีน ทอ้งใหญ่จะมาอุม้
ท้องเดนิไปเดนิมาแบบนี;ก็ไม่เหน็ด้วย คดิว่าเป็นตวัอย่างที -ไม่ด”ี และครูอนามยัโรงเรยีนบอกว่า “ถ้ามกีาร
ประกาศใช้ พรบ.เพื -อให้เด็กสามารถเรยีนได้ ก็จะยิ -งเป็นการส่งเสริม การประกาศใช้จะยิ -งทําเหมอืนว่า
โรงเรยีนไมแ่คร ์กจ็ะยิ -งมจีาํนวนที -เยอะขึ;น เดก็กลุ่มนี;จะดแูลลกูอยา่งไรวยัเขาที -ตอ้งรบัผดิชอบการเรยีน จะมี
ปัญญาที -ไหน กไ็มอ่ยากใหม้กีารประกาศในลกัษณะนี;” 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. ผูบ้รหิารและคณะครูเสนอว่าควรจดัอบรมครูทําความเขา้ใจประเดน็เดก็ทอ้งในโรงเรยีน เพืJอให้
สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภ์ในวยัรุ่น โดยใหม้กีารแจง้เรืJอง พ.ร.บ.นี=กบัผู้
ปฏบิตัโิดยตรง และ สพฐ. ตอ้งลงมาทาํความเขา้ใจกบัโรงเรยีนใหม้ากกวา่นี= ไมใ่ชแ่คป่ระกาศอยา่งเดยีว 

2. ครเูสนอวา่ในระดบันโยบายควรแยกเดก็ เดก็ทอ้ง เดก็เกเร ใหไ้ปเรยีนนอกระบบ เชน่ กศน.  
3. นักจิตวิทยาปะจําเขตพื=นทีJการศึกษาเสนอว่าควรมีระบบติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 

โดยเฉพาะการเยีJยมบา้นพบวา่ โรงเรยีนขนาดใหญ่ไมส่ามารถทาํได ้ทาํใหโ้รงเรยีนไมท่ราบสถานการณ์ของ
เดก็ 
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กรณีศึกษาที@x “บี” (ฉบบัเตม็) 

b.บริบทของโรงเรียน 
โรงเรียนทีJ บี(นามสมมติ) ศึกษาอยู่ เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาแบบสหศึกษา สงักัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั =นพื=นฐาน ทีJตั =งอยู่ในตวัอําเภอเมอืง ของจงัหวดัแห่งหนึJง ปัจจุบนัรองผูอ้ํานวยการ
โรงเรยีนรกัษาการในตําแหน่งผูอ้ํานวยการ มคีณะคร ูyzy คน  เปิดสอนในระดบัชั =นมธัยมศกึษาทั =งตอนตน้
และตอนปลายมจีาํนวนนกัเรยีนทั =งหมด U,cWc คน เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่  และในการจดัการเรืJองนกัเรยีนทีJ
ตั =งครรภ์มบุีคลากรทีJเข้ามาเกีJยวข้องได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูแนะแนว ครูอนามยัโรงเรียน และ
นกัจติวทิยาประจาํเขตพื=นทีJการศกึษา 

รองผูอ้ํานวยการรกัษาการในตําแหน่งผูอ้ํานวยการได ้y เดอืน เป็นรองผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนี=ได ้c 
ปี แต่เป็นรองทีJโรงเรยีนอืJนมาก่อนเกอืบ U| ปี  เล่าให้ฟังว่า ตั =งแต่มาเป็นรอง ผอ.โรงเรยีนนี= ไม่พบการ
รายงานเกีJยวกบั สถานการณ์นกัเรยีนทอ้งมาก่อน คดิว่าครสูว่นใหญ่จะปกปิดขอ้มลู โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ คดิ
ว่าอาจมเีดก็ทอ้งในโรงเรยีนเหมอืนโรงเรยีนปกต ิทั Jวๆ ไป ซึJงทางโรงเรยีนอนุญาตใหเ้รยีน ไม่ไดก้ดีกนั แต่
คดิวา่เดก็น่าจะอบัอายและออกจากโรงเรยีนไปเอง แต่หากมเีดก็ทอ้งในโรงเรยีน ตามกฎหมายเดก็มาเรยีนได ้
คดิวา่คนทอ้งเองกค็วรไดร้บัการศกึษา เกีJยวกบั พ.ร.บ.ดงักลา่ว กไ็มท่ราบวา่มรีายละเอยีดอยา่งไร แต่มองวา่ 
โรงเรยีนไมส่ามารถจดัการศกึษาตามทีJ พ.ร.บ.ระบุได ้

“แต่ถ้าหาก มเีด็กนักเรยีนท้องในโรงเรยีน เรื -องการจดัการศึกษาตาม พ.ร.บ. ที -ต้องจดัให้เขา้ถึง
การศกึษาเป็นกรณีพเิศษ ทางโรงเรยีนเราไมม่จีดัสรรใหพ้เิศษ ไมส่ามารถจดัใหค้นคนเดยีวได ้เดก็จะตอ้งมา
เรยีน ]��% ตอ้งแบ่งเวลาของเขาเอง เราจะเรยีกมาทาํความเขา้ใจเป็นการภายใน แต่สามารถใหด้รอปได ้] 
เทอม แลว้กต็อ้งกลบัมาเกบ็การเรยีนต่อ ซึ -งจะทาํใหเ้ขาอาจจะจบชา้กว่า ] ปี ที -ไมส่ามารถจดัการศกึษาแบบ
นั ;นไดเ้พราะค่าใชจ้่ายของครู ] คนมาสอนไม่คุม้ค่า และวธิแีบบนี;ผมถอืว่าเป็นการช่วยเหลอือย่างมากที -สุด
แลว้ ผมเหน็ดว้ยนะ ที -เดก็จะตอ้งพกัก่อน หากมทีอ้งหมายถงึ การพกัไปก่อนกด็สีาํหรบัเขา” 

ครแูนะแนวประสบการณ์ y| ปี แต่เป็นครแูนะแนวทีJโรงเรยีนนี=ได ้U ปีกวา่ ไมเ่คยไดย้นิวา่มเีดก็ทอ้ง
แล้วมาเรียนทีJโรงเรียนนี= แต่เคยได้ยินมาว่า อุ้มท้องมาตอนสอบ คลอดแล้วกลบัมาเรียน ได้ยินว่าย้าย
โรงเรยีน และได้ยนิเรืJองการทําแท้ง ส่วนตวัมคีวามคดิเห็นว่า โรงเรยีนในเมอืงมทีกัษะด้านนี= มากกว่า 
โรงเรยีนนอกเมอืง จงึอาจเป็นเหตุผลทีJทําให้ไม่พบปัญหานี=สกัเท่าไหร่ในโรงเรยีนนี=  สําหรบัการดําเนิน
นโยบายตาม พ.ร.บ.ทอ้งวยัรุน่ คดิวา่การปฏบิตัจิรงิๆ ทาํไดย้าก ตนเคยมปีระสบการณ์การชว่ยเหลอืเดก็ทอ้ง
ในโรงเรยีนเดมิอยูบ่า้ง 

“ตาม พ.ร.บ.เดก็สามารถเรยีนต่อได ้ขอ้นี;ไม่เหน็ดว้ยที -ทอ้งแลว้มาเดนิเรยีนในโรงเรยีน เคสที -เคยให้
การช่วยเหลอือนันั ;นเขากําลงัจะจบ และไม่ไดจ้ะเรยีนต่อแบบอุม้ทอ้งมา พี -เลยใหค้วามช่วยเหลอื ถา้ทอ้งยงั
เลก็ๆ ยงัพอรบัได ้แต่ถ้าทอ้งใหญ่จะมาอุ้มทอ้งเดนิไปเดนิมาแบบนี;ก็ไม่เหน็ด้วย คดิว่าเป็นตวัอย่างที -ไม่ด ี
วธิกีารชว่ยเหลอื คอื ควรจะใหพ้กัก่อน หยุดเรยีน (ไมไ่ดไ้ล่ออก) และจดัการชว่ยเหลอื หรอืการจดัการจะตอ้ง
ดคูวามตอ้งการของเขา อยา่งไรกต็ามทั ;งนี;ทั ;งนั ;นขึ;นอยูก่บัผูบ้รหิารดว้ย” 
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ครูอนามยัโรงเรยีนซึJงเป็นครูมาทั =งหมด c| ปี แต่เป็นครูอนามยั ตั =งแต่ปี UVVz จนถงึปัจจุบนั ใน
โรงเรยีนเคยประสบปัญหาเดก็ทอ้งแค ่U คน เป็นนกัเรยีนชั =น ม.c และ ม.b เมืJอทั =งคูต่ ั =งครรภต์อนใกลจ้ะเรยีน
จบแลว้ จงึมาสอบตามปกต ิเมืJอเรยีนจบแลว้กไ็มไ่ดข้า่วว่าไปเรยีนต่อทีJไหน ทั =งนี= ครอูนามยัใหค้วามเหน็ต่อ
เนื=อหาของ พ.ร.บ.ทอ้งวยัรุน่วา่ 

“เขาไม่ได้ให้ทําในโรงเรียน มันเป็นนโยบายที -ให้ทําได้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชั ;นสงู ในโรงเรยีนเรากจ็ะไมม่แีบบนี; ถา้มผีูป้กครองรูก้จ็ะขอยา้ย ตอนไดย้นิขา่วเขา้ใจ
วา่อยา่งนั ;น โรงเรยีนเลยไมอ่นุญาตใหม้าเรยีน คดิวา่มผีลบงัคบัใชใ้นระดบัที -สงูกวา่มธัยมศกึษา เรากไ็มไ่ดใ้ห้
เรยีนนั ;นแหละ เพราะเดก็ทอ้งกจ็ะไมแ่ขง็แรงอยูแ่ลว้ ไมค่วรมาเรยีน คดิวา่ไมใ่ชว่ยัที -เหมาะสมที -จะมคีรอบครวั 
ตวัเขากไ็มพ่รอ้ม เรากไ็มอ่ยากใหเ้ป็นแบบนี; ไมรู่ว้า่จะเรยีนจบไหม ยิ -งมลีกูดว้ย”   

“ถา้มกีารประกาศใช ้พ.ร.บ.เพื -อใหเ้ดก็สามารถเรยีนได ้กจ็ะยิ -งเป็นการสง่เสรมิ การประกาศใชจ้ะยิ -ง
ทําเหมอืนว่าโรงเรยีนไม่แคร ์กจ็ะยิ -งมจีํานวนที -เยอะขึ;น เดก็กลุ่มนี;จะดูแลลูกอย่างไรวยัเขาที -ตอ้งรบัผดิชอบ
การเรยีน จะมปัีญญาที -ไหน กไ็มอ่ยากใหม้กีารประกาศในลกัษณะนี;” 

ดา้นนกัจติวทิยาเขตพื=นทีJการศกึษามธัยมศกึษา  ซึJงทาํงานไดป้ระมาณ y| เดอืน และมกีรอบงานทีJ
ตอ้งรบัผดิชอบ คอื ช่วยเหลอืเคสทีJโรงเรยีนสง่มาให ้ในดา้นการปรบัพฤตกิรรม สขุภาพจติ ใหค้าํปรกึษา ซึJง
ครจูะเป็นผูก้รองมาก่อนสง่ต่อใหเ้รา มหีน้าทีJดเูรืJองระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน ในระหวา่งปฏบิตัหิน้าทีJ ไมเ่คย
ไดข้า่วเรืJองเดก็ทอ้งในโรงเรยีน มคีวามเขา้ใจเกีJยวกบั พ.ร.บ.วา่เป็นเรืJองคุม้ครองสทิธนิกัเรยีนทีJทอ้ง ใหเ้รยีน
ได ้ทีJพดูเรืJองการใหข้อ้มลู เท่าทีJเหน็บทบาทของเขตพื=นทีJทีJผ่านมา คอื มกีารใหค้วามรู ้เรืJองสทิธต่ิาง ๆ ไป
บา้ง แต่คดิวา่โรงเรยีนอาจจะยงัไมใ่หก้ารช่วยเหลอืในกรณีนี=ดเีท่าไหร ่คดิวา่โรงเรยีนมองเรืJองนี=เป็นเรืJองเสยี
ชืJอเสยีง ถงึแมไ้ม่มขีา่วว่ามเีดก็ทอ้งในโรงเรยีน ในเขตพื=นทีJ ทีJรบัผดิชอบ แต่คดิว่าม ีแต่โรงเรยีนไม่แจง้เขต
พื=นทีJฯ มา อาจจะเป็นเพราะนกัเรยีนเองทีJขอรอ้งครไูมใ่หแ้จง้เรืJองนี= หรอือาจจะอยากจะใหรู้เ้รืJองนี=น้อยทีJสดุ  

นกัเรยีนน่าจะรูจ้กั พ.ร.บ.นี= แต่ยงัน้อยอยู ่อาจจะพอรูว้่าสามารถเรยีนต่อได ้แต่ไมรู่ว้่ามรีายละเอยีด
อยา่งไร คดิวา่ครนู่าจะรูเ้รืJองนี= เพราะทางเขตมกีารแจง้ประชาสมัพนัธเ์รืJองนี=ไปยงัโรงเรยีนต่าง ๆ  และเรืJองนี=
เป็นนโยบาย ของ สพฐ. เมืJอเขตพื=นทีJฯ ทําการแจ้ง คดิว่าในเขตพื=นทีJการศกึษาฯ ไม่ไล่เดก็ท้องออกจาก
โรงเรยีนไม่แน่ใจแต่จากการทีJเขตทําการประชาสมัพนัธด์งักล่าวไปยงัโรงเรยีนต่าง ๆ โรงเรยีนน่าจะปฏบิตัิ
ตามเขตพื=นทีJ 

“พ.ร.บ.ที -มอียูเ่ป็นเรื -องที -ด ีที -ช่วยเหลอืเดก็ เพราะบางคนกใ็กลจ้ะเรยีนจบแลว้ เป็นโอกาสของเขา จะ
ไดวุ้ฒไิปทาํงานต่อ แต่ที -เคยฟัง นร.ไม่อยากเรยีนต่อ โรงเรยีนกบ็อกว่าดรอ็ปไดแ้ต่เมื -อเดก็ดรอ็ปไวก้ห็ายไป
เลย ไม่กลบัเขา้มาศกึษาต่อ เดก็ทอ้งไม่ไดเ้ป็นตวัอย่างที -ไม่ด ีคดิว่าเดก็หากเหน็ว่าเพื -อนทอ้งจะไม่อยากทํา
ตาม เพราะจะเหน็วา่เพื -อนใชช้วีติลาํบากอยา่งไร ที -ตอ้งทอ้งดว้ยเรยีนไปดว้ย น่าจะเป็นบทเรยีนไดม้ากกวา่”  
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k.ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์ 
ปัจจุบนั บ ีอายุ y§ ปี สงู  165  หนกั  65  กโิลกรมั รปูรา่งสงูใหญ่ ผวิสองส ีใบหน้ากลม ผมหยกัศก 

บเีป็นลูกคนสุดทอ้งในจํานวนลูกทั =งหมด V คน พ่อของบป่ีวยดว้ยโรคไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด ทํางานไม่ได ้
พกัอาศยัอยู่บา้น แม่ประกอบอาชพีขายอาหารบรเิวณหน้าบา้นตวัเอง เป็นรายไดห้ลกัในบา้นเฉลีJย เดอืนละ 
6,000-7,||| บาท บพีกัอาศยัอยูร่ว่มกนักบัทีJบา้นประกอบดว้ย พอ่ แม ่พีJชาย(คนทีJz) บ ีและลกูของบ ีรวม V 
คน บสีนิทกบัพีJชายคนทีJ z มากทีJสุดเพราะอาศยัอยู่ดว้ยกนั ส่วนพีJคนอืJนๆ ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั พ่อเป็นคนไม่
คอ่ยพดู สว่นแมค่อ่นขา้งพดูเก่ง  

ตอนบเีรยีนอยู่ชั =นมธัยมศกึษาปีทีJ y และ U เรยีนไดเ้กรดเฉลีJยc กว่า พอขึ=น ม.c เกรดเฉลีJยอยู่ทีJ U 
กว่า ๆ บเีล่าว่าตอนเรยีนระดบัชั =นมธัยมศกึษาปีทีJ U  คบกบัแฟนซึJงอยู่หมู่บ้านใกล้กนั แฟนเรยีน กศน. 
จุดเริJมตน้ของเพศสมัพนัธค์รั =งแรกและเป็นเพศสมัพนัธท์ีJทาํใหเ้กดิการตั =งครรภ ์เกดิจากทะเลาะกนักบัแม ่เลย
โทรบอกใหแ้ฟนมารบัไปอยู่ทีJบา้นแฟน รอ้งไหจ้นหลบั พอตืJนขึ=นมาถงึรูว้่าแฟนมอีะไรกบัตนเอง ดว้ยความ
ตกใจจงึไม่กล้าบอกใคร ไปเรยีนและใช้ชวีติตามปกต ิต่อมาประจําเดอืนขาด ก็ยงัคดิว่าไม่มอีะไร เพราะ
ประจําเดอืนของตนกม็าบา้งไม่มาบา้ง แต่มวีนัหนึJงใส่ชุดเนตรนารแีลว้ เพืJอนๆ กท็กัว่าทําไมทอ้งใหญ่ ยืJน
ออกมา จงึเริJมไมส่บายใจ แต่กไ็มก่ลา้พดูคยุเรืJองนี=กบัใคร  

“ไม่รูต้วัเลยว่าทอ้ง มคีรั ;งหนึ -งเพื -อนทกัตอนเขา้แถว วนันั ;นใส่ชุดเนตรนารไีป มงึทอ้งเหรอ หนูกพ็ูด
เลน่ไปวา่ เออกทูอ้ง หนูกไ็มไ่ดค้ดิวา่ตวัเองทอ้ง เป็นคนตลกชอบพดูอะไรกอ็ยา่งนั ;นอยา่งนี; เป็นประจาํ”  

เมืJอรูแ้น่ชดัวา่ตนตั =งครรภ ์ตอนนั =นเรยีนอยูช่ ั =นมธัยมศกึษาปีทีJ c เทอม y (อาย ุyz ปี) รูส้กึเสยีใจ และ
กค็ดิไมอ่อกเลยว่าจะทาํอยา่งไรกบัตวัเองด ีกร็อใหแ้มแ่ละพีJเป็นคนบอก บเีล่าว่าตอนทีJแมรู่ว้่าทอ้งกพ็ดูกบัพีJ
ว่าจะตอ้งเอาเดก็ออกเพราะกลวัจะไมไ่ดเ้รยีนต่อ แต่เมืJอรูว้่าอายุครรภ ์§ เดอืน แมก่บ็อกว่าเอาไงกเ็อากนั ก็
ชว่ย ๆ กนัเลี=ยง 

แมเ่ลา่ใหฟั้งวา่ บเีรยีนดกีวา่พีJคนอืJน ๆ ในครอบครวั หวงักบับมีาก ไมรู่ว้า่ลกูมแีฟน ไมเ่คยเหน็วา่คยุ
กบัใคร ดเูป็นคนโผงผาง แต่สงัเกตเหน็ความผดิปกต ิจงึไดโ้ทรหาลกูสาวอกีคนใหร้บีมาทีJบา้น เพืJอมาช่วยด ู
โดยใหนํ้าทีJตรวจการตั =งครรภม์าตรวจกพ็บวา่ทอ้ง  

 “กส็งัเกตเหน็วา่คอืทอ้งมนัใหญ่ ๆ แปลก ๆ เอ๋ คอืวา่กนิเยอะแท”้  

เมืJอทราบชดัเจนว่าท้อง ทางครอบครวับีจึงได้เรยีกพ่อแม่ของฝ่ายชายมาคุยด้วย ในตอนแรกก็
เหมอืนจะไมอ่ยากรบัผดิชอบ แต่กม็าทาํพธิตีามประเพณีแบบเลก็ ๆ อยูร่่วมกนัไดส้กัระยะ(ประมาณเกอืบ y 
ปี) แฟนกต็ดิทหารเกณฑปี์ UVbU  ไปได ้V-b เดอืน สง่เงนิมาใหต้ามปกตทิีJตกลงกนั แต่พกัหลงัคอ่นขา้งหา่ง
เหนิ ไมค่่อยโทรมา และสง่เงนิน้อยลง บจีงึถามถงึเรืJองเงนิ เนืJองจากมคี่าใชจ้่ายในสว่นของลกู และตอ้งผอ่น
ของใชต่้าง ๆ  ตนมคีวามรูส้กึวา่จะอยูด่ว้ยกนัพดูคาํไหนกต็อ้งคาํนั =น จงึเป็นคนบอกเลกิ เพราะรูส้กึวา่แฟนไม่
มคีวามเป็นผูนํ้า อดทนไปกเ็หมอืนฝืน 
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l.การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

• การจดัการของโรงเรยีน  

ครอบครวัของบ ีคยุกนัวา่จะหาทางออกโดยไปคยุกบัครทูีJปรกึษาทีJโรงเรยีน เมืJอไปถงึครทูีJปรกึษาก็
พาไปทีJหอ้งผูอ้าํนวยการ โดยบอกวา่ผูอ้าํนวยการอยากคยุดว้ย ในหอ้งประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการ รอง
ผูอ้าํนวยการ ครทูีJปรกึษา ครอูกีคนหนึJง (บจีาํไมไ่ด)้  พีJสาว แม ่และบ ีเมืJอเขา้ไปในหอ้ง พีJสาวกพ็ดูขอ
โอกาสใหไ้ดเ้รยีนต่อ โดยใหเ้หตุผลวา่เคยเหน็นกัเรยีนคนอืJนทอ้งและสามารถเรยีนได ้บมีคีวามรูส้กึวา่ครทูีJ
ปรกึษา ไมไ่ดใ้หค้วามชว่ยเหลอืและเหน็ทา่ทชีดัเจนวา่อยากใหอ้อกจากโรงเรยีน 

แมเ่ลา่ใหฟั้งวา่ ครใูนโรงเรยีนอยากใหอ้อกจากโรงเรยีน และแนะนําไปเรยีนต่อ กศน. ทางเรากข็อ
โอกาส แต่วนันั =นเหน็แต่ครทูีJปรกึษาคนหนึJงพดูเยอะทีJสดุ กบ็อกวา่ใหอ้อกจากโรงเรยีนจะดกีวา่ บอกวา่ลกูเรา
ทาํเรืJองไมด่ ี ผอ.กไ็มค่อ่ยพดูอะไร เมืJอผูส้มัภาษณ์ถามถงึความเขา้ใจเกีJยวกบัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน
เรืJองนกัเรยีนตั =งครรภใ์นโรงเรยีน แมต่อบวา่ “แมไ่มรู่เ้ลย วา่โรงเรยีนมรีะบบการชว่ยเหลอืนกัเรยีนที -ทอ้ง ไม่
เหน็มใีครชว่ยอะไร แมโ่กรธอยูน่ะ ไมอ่ยากคดิมาก เสยีใจ กค็ดิแต่วา่ลกูเรากท็าํตวัไมด่เีอง พลาดแลว้ แมก่ค็ดิ
วา่เริ -มใหมไ่ด”้  

“รูส้กึเสยีใจวา่ทาํไมตอ้งเป็นลกูเราที -ไดอ้อกจากโรงเรยีน อาจารยท์าํไมไมใ่หเ้รยีน คนอื -นกย็งัเรยีนคา
ทอ้ง ทาํไมบถีงึไมใ่หเ้รยีน กไ็มอ่ยากพดูเยอะ มนัเยอะไปกนัอกี เขาบอกแมว่า่ มนัเป็นสิ -งไมด่ ีไมอ่ยากใหม้ใีน
โรงเรยีน เขาบอกแมอ่ยา่งนี;แมก่จ็บ บอกใหอ้อกอยา่งเดยีว เรากพ็ยายามขอเพราะวา่มนัใกลจ้ะจบแลว้ แต่ครู
ที -ปรกึษากไ็มใ่ห ้ลกูสาวบอกวา่ครกูลวัเสยีหน้า เพื -อนๆ คนอื -น ๆ กค็ดิเหมอืนกนักบัลกูสาว แลว้ถา้นํ;านมยอ้ย
ตอนเรยีนจะทาํอยา่งไร เขาใหไ้ปเรยีน กศน. แมก่ต็อบเขาไปวา่เรยีน กศน.กไ็ด ้เรยีน กศน.ไดด้มีเียอะแยะไป” 

แมต่ั =งคาํถามกบัผูส้มัภาษณ์ต่อ พ.ร.บ.ทอ้งวยัรุน่วา่ “พ.ร.บ.นี;กด็นีะแต่ทาํไมในโรงเรยีนเขาไมท่าํตาม 
เพราะตอนนั ;นลกูแมก่ไ็มไ่ดโ้อกาส เดก็มนัพลาดไปแลว้ ไมอ่ยากใหต้อกยํ;า ซึ -งควรใหโ้อกาส เขาจะไดเ้รยีน
สงูๆ  กไ็มเ่ป็นไร กศน.กม็ ีหากเราขยนั รกัเรยีน ใสใ่จกเ็รยีนได ้แมก่ไ็มไ่ดเ้รยีนสงูไมอ่ยากพดูเยอะเดี�ยวเขาจะ
วา่ และลกูเราทาํตวัไมด่เีองดว้ย” 

บเีล่าว่า ตอนนั =นตวัเองไม่ไดพู้ดอะไร เพราะไม่มใีครถาม“ครทูี -ปรกึษาแกพดูใหรู้ส้กึเครยีด ตอนนั ;น
หนูกร็ูส้กึเครยีด ไมเ่รยีนกไ็มเ่รยีน กเ็ลยหนัไปหาแม ่ปะกลบับา้น อยากอายคน กไ็มอ่ยากพดูอะไรอกีแลว้” 

หลงัจากออกมาจากหอ้งผูอ้ํานวยการ มคีรูคนหนึJง ทีJเคยเป็นทีJปรกึษาตอน ม.y เขา้มาปลอบ แต่
ไมไ่ดย้ืJนมอืชว่ยเหลอืใด ๆ  

ในทีJสดุ บไีดล้าออกจากโรงเรยีน โดยนําวฒุกิารศกึษาทีJทางโรงเรยีนออกใหไ้ปเทยีบโอนและเรยีนจน
จบชั =นมธัยมศกึษาปีทีJ c จาก กศน. ปัจจุบนั เหลอืสอบอกีประมาณ U-c ครั =งกจ็ะจบมธัยมศกึษาปีทีJ b บ ีคดิ
เรืJองเรยีนต่อในระดบัทีJสูงขึ=น แต่ก็ยงัตดัสนิใจไม่ได้ว่าจะเลอืกอย่างไรด ีหากจะเรยีนต่อจะเรยีนต่อทีJไหน 
กงัวลเรืJองคา่ใชจ้า่ย และกลวัไมม่เีวลาในการเลี=ยงลกู  
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• การหาแนวทางป้องกนั 

ดา้นการป้องกนัโรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมเรืJองเพศศกึษา โดยการเชญิ อนามยั ตํารวจ มาอบรมการ
ใชถุ้งยางอนามยั และจะจดัใหก้บันักเรยีนชั =นมธัยมศกึษาปีทีJ U และมธัยมศกึษาปีทีJ c จะมกีารพูดถงึเรืJอง
สขุภาพจติเดก็ดว้ย โดยจดัอบรม y วนั บางครั =งวทิยากรกจ็ะพบปะพดูคยุกบันกัเรยีนหน้าเสาธง เคยชวนเขต
พื=นทีJการศกึษาลงมาชว่ยโรงเรยีนบา้งบางครั =ง และโรงเรยีนไดจ้า้งเจา้หน้าทีJสาธารณสขุประจาํโรงเรยีน y คน 
เพืJอช่วยเหลอืเรืJองนี=โดยเฉพาะ แต่ผูอ้ํานวยการมองว่า  ไม่ค่อยไดผ้ล เพราะครูยงัไม่กลา้คุย กลา้สอนเรืJอง
เพศ สว่นครอูนามยัโรงเรยีนเหน็วา่ “คดิวา่มนัอยูใ่นสขุศกึษาอยูแ่ลว้ ทาํอยูแ่ลว้ในระหวา่งที -แจกถุงยางอนามยั
กม็โีอกาสที -จะพดูใหเ้ดก็ไดฟั้งเรื -องของโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธต่์าง ๆ ซฟิิลสิ HIV คดิวา่เพยีงพอแลว้”   

 

m.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 
1. ควรปรบัทศันคตคิรูทีJมต่ีอนักเรยีนตั =งครรภ์  เพราะถงึแมโ้รงเรยีนจะใหโ้อกาสเรยีนต่อ แต่กจ็ะ

เป็นการเรยีนอยา่งไมม่คีวามสขุ ดงัทีJบบีอกวา่ “ถงึแมใ้หเ้รยีนแต่กท็าํใจเรยีนต่อไมไ่ด ้ครกูก็ดดนั ตอนนั ;นพอ่ 
กบัแม่ และพี -กโ็กรธไม่พูดดว้ย กค็ดิว่าไม่เรยีนกไ็ม่ตอ้งเรยีน เลี;ยงเอากไ็ดด้อกนั ;น ประมาณนี; ไม่เรยีนกไ็ม่
เป็นไร” ซึJงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของผูอ้ํานวยการโรงเรยีนทีJว่า ควรจดัอบรมครูเพืJอทําความเขา้ใจประเดน็
เดก็ทอ้งในโรงเรยีน เพืJอใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัดิงักลา่ว อยากใหม้กีารแจง้เรืJอง พ.ร.บ.นี=กบัผูป้ฏบิตัิ
โดยตรง และใหค้วามรูเ้กีJยวกบั พ.ร.บ.นี=กบัผูท้ีJเกีJยวขอ้ง อาจจดัในรปูแบบการจดัอบรม  

2. โรงเรยีนควรรกัษา “ความลบัหรอืความเป็นส่วนตวัของนักเรยีน” บเีล่าว่า  มปีระสบการณ์ทีJครู
เหมอืนประจานตนต่อหน้านกัเรยีนคนอืJนในโรงเรยีน  “อาจารยก์ไ็มร่กัษานํ;าใจหนูเลย ตอนนั ;นมนัเป็นเปลี -ยน
คาบเรยีน แลว้คนมนักจ็ะลงมาเยอะ แลว้เรยีกหนูคุยหน้าหอ้งภาษาไทย พดูเสยีงดงัมากวา่ แมไ่มรู่ว้า่ทอ้ง สั -ง
ใหลุ้กนั -งทาํโทษ ]�� ท ีหนูรูส้กึวา่ทาํไมไมไ่ปคยุในหอ้งสว่นตวั นกัเรยีนคนอื -น ๆ เขากพ็ากนัมายนืด ูและไมม่ี
ใครไลน่กัเรยีนคนอื -น ๆ ไปที -อื -น” 

3. ควรมแีนวปฏบิตัทิีJชดัเจนสําหรบัการช่วยเหลอืนักเรยีนทีJตั =งครรภ์  จากคําบอกเล่าของครูแนะ
แนวทีJบอกว่า แนวปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีJมีอยู่ เป็นเรืJองยากในการลงมือปฏิบัติจริง 
ความสาํคญัอยู่ทีJผูบ้รหิาร และผูป้กครอง เพราะสว่นใหญ่เดก็อยูก่บัผูป้กครองเป็นหลกั ความสาํคญัอกีอยา่ง
คอืการประสานการทาํงานรว่มกนัในหลาย ๆ ฝ่าย ครแูต่ละคนมคีวามคดิเหน็ไมต่รงกนั  

4. แนวปฏบิตักิารช่วยเหลอืเดก็ทอ้งควรม ีการตดิตามต่อเนืJอง รวมอยู่ โดยตอ้งเป็นระบบตดิตาม
เป็นรายบุคคล ซึJงนกัจติวทิยาประจาํเขตเหน็วา่   “อยากใหโ้รงเรยีนตดิตามเดก็กลบัมาเรยีนต่อ ตดิตามสกั ] 
ปี หรอืหากโรงเรยีนไม่ตดิตาม กส็่งมาใหน้ักจติวทิยา เป็นผูต้ดิตาม อยากใหเ้ขตพื;นที -การศกึษาฯ มขีอ้มูล
นักเรยีนที -ทอ้งของโรงเรยีนในสงักดัครบ เราจะไดใ้หค้วามช่วยอกีทางหนึ-ง อาจจะมคีําแนะนํา ใหก้บัเดก็ได ้
ประเดน็ที -โรงเรยีนไมบ่อกเขตพื;นที -ฯ คงคดิวา่เขตมาจบัผดิ เราชว่ยมากกวา่ เราชว่ยปิดดว้ยซํ;าไป กเ็หน็กงัวล 
ขนาดโรงเรยีนมเีรื -องยาเสพตดิ กไ็มบ่อกเขตฯ”  

5. สพฐ.  ตอ้งลงมาทําความเขา้ใจในโรงเรยีนใหม้ากกว่านี= ไม่ใช่แค่ประกาศอย่างเดยีวเพราะครูผู้
ปฏบิตัขิาดแนวทางและความเขา้ใจต่อการจดัการช่วยเหลอืเดก็ทอ้งตามกฎหมาย โดยครูอนามยัโรงเรยีน
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กล่าววา่ “สพฐ.ตอ้งใหค้วามช่วยเหลอื หรอืสง่มาในรปูแบบหลกัสตูรสนบัสนุน ความ รูแ้ละเขา้ใจ เมื -อเกดิตอ้ง
แกปั้ญหาอยา่งไร” 
 

โน้ตของผูส้มัภาษณ์ 
 
** เหตุผลในการเลอืกเคส ตั =งครรภใ์นขณะเรยีน และถกูไลอ่อกจากโรงเรยีน ตั =งครรภใ์นชว่งทีJตนอายตุํJากวา่ 
yV ปี (ขณะเป็นเดก็หญงิ)  และตั =งครรภห์ลงั พ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่
ประกาศใช ้

** ขอดแูบบรายงานประจาํตวันกัเรยีนของบ ี(เนืJองจากออกกลางคนั) เพราะตอ้งการทราบวา่ โรงเรยีนระบุการ
ออกจากสถานศกึษาอยา่งไร โดยไมพ่บการระบุรายละเอยีด หรอืสาเหตุของการออกจากโรงเรยีนในแบบ
รายงานประจาํตวันกัเรยีน บแีจง้วา่ ทางโรงเรยีนทาํหนงัสอืราชการออกจากโรงเรยีนไปยงั ผูอ้าํนวยการศนูย์
การศกึษานอกโรงเรยีน โดยระบุวา่เรืJองสง่นกัเรยีนขอยา้ยมาเขา้เรยีน ในเนื=อความระบุวา่ผูอ้าํนวยการ อาศยั
อยูท่ีJ...... ไดข้อยา้ยนกัเรยีนในปกครองมาเขา้เรยีนในสถานศกึษานี= ไดแ้ก่ ........ 

**  โรงเรยีนทีJเลอืกเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูคอืโรงเรยีนทีJไลบ่อีอกจากโรงเรยีน แต่ตอนทีJบถีกูไลอ่อกจากโรงเรยีน 
ผูอ้าํนวยการยา้ยไปโรงเรยีนอืJนแลว้ และครทูีJปรกึษาของบกีเ็กษยีณอายรุาชการ รกัษาการผูอ้าํนวยการ
ปัจจุบนั เพิJงเขา้มาในโรงเรยีน คาดวา่เป็นชว่งรอยต่ออาจจะเหลืJอมกนักบัการออกจากโรงเรยีนของบ ีครแูนะ
แนวทีJสมัภาษณ์มาใหมไ่มท่นัตอนนั =น แต่คาดวา่ครอูนามยัน่าจะอยูด่ว้ยในหอ้งประชมุซึJงบเีองจาํชืJอไมไ่ด ้และ
ไมรู่ว้า่ครอูกีคนหนึJงเป็นใคร  
** ตอนเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูผูส้มัภาษณ์เขา้ไปในลกัษณะขอขอ้มลูทีJเป็นความคดิเหน็ต่อประเดน็ดงักลา่ว โดย
ไมไ่ดแ้จง้ทางโรงเรยีนวา่ เขา้มาขอเกบ็ขอ้มลูเพราะโรงเรยีนไลน่กัเรยีนทีJตั =งครรภอ์อก และถงึแมไ้มไ่ดร้ะบุ 
เจาะจง ผูส้มัภาษณ์กร็บัรูถ้งึ ความไมส่บายใจ และดรูะวงัตวัอยูบ่า้งในบางครั =ง ของผูถ้กูสมัภาษณ์ ทั =ง ๆ ทีJได้
ทาํขอ้ตกลงการสมัภาษณ์ เรืJองการเกบ็เป็นความลบั  ไมต่ดัสนิถกูผดิ และการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเสร ี
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กรณีศึกษาที@by “น้อย” (ฉบบัย่อ) 

ความเป็นมา 
 น้อย (นามสมมต)ิ เป็นนกัเรยีนชั =น ม. b ตอนอยู ่ม. z ไดแ้ต่งงานกบัรุน่พีJทีJเจอกนัในเฟซบุ๊ค โดยทีJ
แมข่องน้อยไมค่อ่ยเหน็ดว้ยเพราะอยากใหจ้บ ม.b ก่อน แต่ฝ่ายชายอยากแต่งงาน พอโรงเรยีนทราบ จงึเชญิ
พอ่แมเ่ขา้ไปพบและบอกใหน้้อยลาออก เพราะน้อยทาํผดิกฎโรงเรยีนเรืJองนกัเรยีนตอ้งมสีถานภาพโสด ผอ.
บอกวา่ “มลีกูไมผ่ดิแต่แต่งงานเปิดเผยผดิ ผดิเพราะจดังานแบบเตม็ตวั” แมข่องน้อยรอ้งไหโ้ฮต่อหน้า ผอ.และ
บอกวา่จะไปขอให ้ อบต.ชว่ย สว่นพอ่ของน้อยพยายามบอกวา่เขารูก้ฎหมาย การแต่งงานไมไ่ดท้าํให้
สถานภาพการเป็นนกัเรยีนสิ=นสดุลง แต่ ผอ.โรงเรยีนยนืยนัใหอ้อก น้อยจงึตดัสนิใจยา้ยทีJเรยีน ไปเรยีน
โรงเรยีนขนาดเลก็ทีJเปิดสอนตั =งแต่ชั =น ม.y-ม.b มนีกัเรยีน yzy คน พอ่บอกวา่แปลกใจวา่ทาํไมโรงเรยีนนี=ให้
โอกาสและไมผ่ดิระเบยีบเรืJองโสด แต่พอ่กไ็มไ่ดถ้ามคร ูพอน้อยยา้ยโรงเรยีน ไดเ้พยีง y เดอืนกต็ั =งทอ้ง ซึJงทาง
โรงเรยีนใหมก่ช็ว่ยเหลอืโดยเรยีกประชมุครเูพืJอใหร้บัทราบสถานการณ์และเตรยีมพรอ้มชว่ยเหลอืน้อย สว่น
การเรยีนใหน้้อยรบังานไปทาํทีJบา้น โดยไมน่บัวา่เป็นการขาดเรยีน  

 โรงเรยีนใหมข่องน้อย เคยเขา้รว่มโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ ในปี พ.ศ. UVVz  เคยมนีกัเรยีนทีJ
ตั =งครรภจ์าํนวน 6 รายในเวลาไลเ่ลีJยกนั  ทาํใหโ้รงเรยีนหาหนทางใหค้วามชว่ยเหลอื และแกปั้ญหาดงักลา่ว
เรืJอยมาโดยเขา้รว่มหลายโครงการทีJเกีJยวขอ้งกบัเรืJองเพศ เยาวชน การสืJอสารเชงิบวกในครอบครวั รวมถงึ
ทาํงานรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยในพื=นทีJเพืJอขบัเคลืJอนงานตาม พ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์น
วยัรุน่จนกลายเป็นตาํบลพื=นทีJตน้แบบการทาํงานรว่มกนัของภาคทุีกภาคสว่นในการรว่มกนัป้องกนัปัญหา 
แกไ้ขปัญหาการตั =งครรภไ์มพ่รอ้มในวยัรุน่ 

การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อ โครงสร้าง/กลไก ในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์
1. มกีารตคีวามต่อระเบยีบเรืJอง “โสด” ของแต่ละโรงเรยีนต่างกนั ซึJงสง่ผลต่อการรบั-ไมร่บั นกัเรยีน

เขา้เรยีนต่อ โดยโรงเรยีนหลายแหง่มกัถอื “ประเพณีแต่งงาน”  (จดัพธิ ีงานเลี=ยง ผกูขอ้ไมข้อ้มอื ฯลฯ) ใหเ้ป็น
นิยามวา่นกัเรยีนหมดสถานะโสด ในขณะทีJนกัเรยีนทอ้งไมถ่อืวา่ผดิระเบยีบเรืJองโสดเพราะไมไ่ดจ้ดัพธิี
แต่งงาน 

2. ระบบการชว่ยเหลอืดแูลของโรงเรยีนแหง่ใหมนี่= นอกจากชว่ยเหลอืเรืJองการเรยีนแลว้ ยงัขยาย
ขอบขา่ยการดแูลนกัเรยีนทีJตั =งครรภไ์ปยงัเรืJองอืJน  เชน่ สขุภาพและสวสัดกิารสงัคม โดยการไปเยีJยมบา้น
นกัเรยีนรว่มกบัทอ้งถิJน  ประสานกบั จนท. รพ.สต. ใหน้กัเรยีนไดใ้ชส้ทิธิ « ทีJอยูใ่กลโ้รงเรยีน ตดิต่อบา้นพกัเดก็
ฯเพืJอถามถงึการสงเคราะหเ์งนิ หรอืสิJงของในการใหค้วามชว่ยเหลอื 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก “โรงเรียนและผูเ้กี@ยวข้อง” 

1. นโยบายจะตอ้งมหีลกัสตูร ทีJออกมาสนบัสนุนการดาํเนินงานของโรงเรยีน เน้นใหผู้บ้รหิารตอ้ง
ปฏบิตัติามและชว่ยใหผู้บ้รหิารสามารถทาํความเขา้ใจกบัคร ูบุคลากร ได ้

2. ควรมนีโยบายเรืJองการจดัตั =งสวสัดกิาร กองทุน ของเขตพื=นทีJ ฯ ทีJจะสามารถชว่ยเหลอืเดก็ทอ้งใน
โรงเรยีนได ้

3. ควรมกีารทาํงานเรืJองทศันคตเิรืJองเพศในวยัรุน่ การตั =งครรภใ์นวยัรุน่ กบัครอบครวัและคณะครู
เพืJอใหก้ารดาํเนินงานชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีJตั =งครรภเ์ป็นไปอยา่งราบรืJน 
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กรณีศึกษาที@by “น้อย” (ฉบบัเตม็) 

b.บริบทโรงเรียน 
โรงเรยีนทีJ น้อย (นามสมมุต)ิ เรยีนอยู่ เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ เปิดสอนชั =นมธัยมศกึษาปีทีJ y ถงึชั =น

มธัยมศึกษาปีทีJ b คณะครูและผู้บรหิาร y§ คน  มนีักเรยีน yzy คน สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรยีนมี
ลกัษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มปีระชากรประมาณ W,bWz คน อาชพีหลกัของชุมชน คอื ทาํนา บางสว่นไม่
มทีีJดนิทํากนิ ประกอบอาชพีรบัจา้งในพื=นทีJและต่างจงัหวดั ผูป้กครองส่วนใหญ่มฐีานะปานกลางถงึยากจน 
สถานภาพครอบครวั หย่ารา้ง มคีรอบครวัใหม่ นักเรยีนอาศยัอยู่กบัญาต ิเช่น ปูุ ย่า ตา ยายฯลฯ รายได้
ครอบครวั ไมถ่งึ U|,||| บาท/ปี (ขอ้มลูปี UVbc) 

โรงเรยีนเคยเขา้ร่วมโครงการกา้วย่างอย่างเขา้ใจ(เพศศกึษา) ในปี พ.ศ. UVVz ในปี UVb| โรงเรยีน
พบอัตราการตั =งครรภ์ของนักเรียนในเวลาไล่เลีJยกัน จํานวน b ราย ทําให้โรงเรียนหาหนทางให้ความ
ชว่ยเหลอื และแกปั้ญหาดงักล่าว เรืJอยมา โดยไดเ้ขา้รว่มโครงการ การเกบ็ขอ้มลูเพืJอคดักรองนกัเรยีน วยัรุน่
ในชุมชน เพืJอใหส้ามารถดําเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาตรงประเดน็ในกลุ่มเป้าหมาย ผูเ้กีJยวขอ้ง จาก
สํานักงานวจิยัและพฒันานโยบาย (สวน.) และร่วมกบั  ภาคเีครอืขา่ย และคณะกรรมการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่รว่มกนัวเิคราะหข์อ้มลูเหตุปัจจยัทีJทาํใหเ้กดิปัญหาการตั =งครรภข์องวยัรุน่หญงิใน
พื=นทีJ รว่มโครงการโรงเรยีนอนามยัเจรญิพนัธุ ์(UVby) โครงการอบรมผูใ้หญ่ใจดแีละกระบวนกรเยาวชน โดย
สง่เสรมิบทบาทครอบครวัและชุมชนในการเลี=ยงด ูสรา้งสมัพนัธภาพและการสืJอสารดา้นสขุภาวะทางเพศของ
วยัรุ่น โครงการอบรมการสืJอสารเรืJองเพศในครอบครวั โดยการส่งเสรมิบทบาทครอบครวัและชุมชนในการ
เลี=ยงด ูสรา้งสมัพนัธภาพและการสืJอสารดา้นสขุภาวะทางเพศ  อบรมสรา้งความตระหนกั ความรู ้ความเขา้ใจ
ทีJเกีJยวกบัการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ โครงการ “คุณแม ่วยัใส” กลุ่มเป้าหมาย เป็นหญงิตั =งครรภ์
และหญงิหลงัคลอดทีJเป็นวยัรุ่นและผูเ้ลี=ยงดเูดก็ทีJเกดิจากคุณแมว่ยัใส ทั =งในโรงเรยีนและในชุมชน ใหค้วามรู ้
ฝึกทกัษะเรืJองการดแูลขณะตั =งครรภแ์ละหลงัคลอด ตลอดจนการเลี=ยงดบุูตร การสง่เสรมิภาวะโภชนาการและ
พฒันาการเดก็ตามชว่งวยั   

หลงัจากม ีพระราชบญัญตักิารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. UVVW  จากปัญหา
ทีJทางโรงเรยีนพบ จงึไดเ้ขา้รว่ม โครงการ (ชืJอจงัหวดั....)โมเดล โดยใชพ้ื=นทีJเป็นฐาน (ในปี UVby) มกีาร
จดัตั =งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงานเพืJอพจิารณาหรอืปฏบิตังิานตามทีJคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติ
ระดบัอาํเภอ (พชอ.) มอบหมายใหส้อดคลอ้งกบั พระราชบญัญตักิารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์น
วยัรุน่ พ.ศ. UVVW โดยทาํงานรว่มกบัภาครฐัประกอบดว้ยบุคลากรใน V กระทรวงหลกั ประกอบดว้ย 
สาํนกังานเขตพื=นทีJการศกึษามธัยมศกึษา สาํนกังานสาธารณสขุ มหาวทิยาลยัราชภฎั สาํนกังานพฒันาสงัคม
และความมั Jนคงของมนุษย ์บา้นพกัเดก็และครอบครวั ตลอดถงึหน่วยงานในระดบัอาํเภอและ ระดบัตาํบล 
บรูณาการดาํเนินการV เรืJอง ดงันี=y. การตั =งครรภ ์U. ภาวะแทรกซอ้นจากการทาํแทง้ c. การตดิเชื=อโรคทาง
เพศสมัพนัธ ์z. การตดิเชื=อ HIV V. ความรนุแรงทางเพศ โดยในยทุธศาสตรท์ีJ y ทีJดาํเนินงานการขบัเคลืJอน 
พ.ร.บ.ในโรงเรยีน (มหาวทิยาลยัราชภฏั)  ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมพฒันาครแูละจดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
หลกัสตูรพฒันาศกัยภาพและฟื=นฟูครผููจ้ดักระบวนการเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษาและระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
และมกีารตดิตามหนุนเสรมิการปฏบิตังิานในสถานศกึษาอยา่งต่อเนืJอง (หลกัสตูร Path ปัจจบุนั 
Path2Health) ในปี UVbU เขา้รว่มโครงการ E- Learning Sexuality (สพฐ รว่มกบั P2H)  
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หลงัจากโรงเรยีนเจอวกิฤตจิงึทําใหโ้รงเรยีนเขา้ร่วมโครงการทีJเป็นแนวทางใหโ้รงเรยีนแก้ปัญหา
วกิฤตดิงักล่าว จนกลายเป็นตาํบลพื=นทีJตน้แบบทีJเป็นโมเดลใหเ้หน็การทาํงานรว่มกนัของภาคทุีกภาคสว่นใน
การรว่มกนัป้องกนัปัญหา แกไ้ขปัญหาการตั =งครรภไ์มพ่รอ้มในวยัรุน่ 

นกัวชิาการศกึษาของเขตพื=นทีJการศกึษา ซึJงเป็นตน้สงักดัโรงเรยีนทีJน้อยศกึษาอยู ่กลา่ววา่ เดมิทตีน
เริJมจากการทําเรืJองเอดส์ เคยเป็นวทิยากร ร่วมอบรมครู และนักเรยีน โดยทําร่วมกบัสาธารณสุขจงัหวดั 
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏั ร่วมโครงการ “(ชืJอจงัหวดั)โมเดล” ในปี UVby โครงการนี=ทําใหเ้หน็การบูรณา
การรว่มกนัทีJเป็นภาพชดัเจนขึ=น เขา้รว่มโครงการ E- Learning Sexuality (สพฐ รว่มกบั P2H) ปี UVbU หลงั
ม ีพ.ร.บ. กเ็หน็การขบัเคลืJอนทีJบรูณาการมากขึ=น รูบ้ทบาทหน้าทีJของตน เหน็วา่แต่ละสว่นลว้นมคีวามสาํคญั
ต่อการชว่ยเหลอื “คาํวา่ทอ้งตอ้งไดเ้รยีน” ถกูหยบิยกเขา้มาพดูมากขึ=น พ.ร.บ.นี=ชว่ยปกป้องเดก็ ทาํใหเ้ดก็ไม่
โดนรงัแก อย่างในกรณีของน้อยกเ็ป็นอกีตวัอย่างการทํางานร่วมกนั  โดยเฉพาะบทบาทของ ผูอ้ํานวยการ
โรงเรยีน (ยา้ยมาได ้U ปี) ก่อนหน้านี=เป็นรองผูอ้ํานวยการมาก่อน y§ ปี ทีJโรงเรยีนทางเลอืก (รบัเดก็ทีJหลุด
จากโรงเรยีนอืJน ๆ ทุกรปูแบบ ) จากประสบการณ์การชว่ยเหลอืเดก็นกัเรยีนบนความยากลาํบากมาก่อน จงึ
สง่ผลต่อทศันคตทิีJดใีนการสนบัสนุนครทูีJใหก้ารชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 

ด้านครูอนามยัโรงเรยีน (เป็นครูมา cc ปี) สอนอยู่โรงเรยีนนี=มา U| ปี ก่อนหน้านี=เป็นครูการงาน
พื=นฐานอาชพี เริJมเป็นครอูนามยัในปี พศ. UVV{ เล่าใหฟั้งว่า ปีแรกทีJยา้ยมากไ็ดย้นิว่ามเีดก็ทอ้งในโรงเรยีน 
แต่เหตุการณ์ตอนนั =นพอเดก็รูว้่าทอ้งกไ็ม่มาโรงเรยีนและหลุดออกจากระบบไป พอในปี UVb| ทีJ โรงเรยีนม ี
นร.ทอ้งไล่เลีJยกนั b คน ยอมรบัวา่มคีวามรูส้กึไมด่กีบัเหตุการณ์นี= ยงัไมเ่คยชว่ยเหลอือยา่งเป็นระบบมาก่อน 
จงึค่อย ๆ คลําหาหนทาง และในปี UVby เขา้ร่วม โครงการ “(ชืJอจงัหวดั)โมเดล” หลงัจากเขา้ร่วมโครงการ
ต่าง ๆ เรืJอยมาบวกกบัลองผดิลองถูก จงึมองเหน็วา่การช่วยเหลอืทีJมปีระสทิธภิาพตอ้งอาศยัการรว่มมอืของ
ภาคเีครอืขา่ยสหวชิาชพี ซึJงสอดคลอ้งกบัมาตราต่าง ๆ ใน พ.ร.บ.ดงักลา่ว 

นักสงัคมสงเคราะห ์ศูนย ์OSCC โรงพยาบาล ทีJทํางานเป็นภาคเีครอืข่ายร่วมกบัโรงเรยีน  เล่าถงึ
บทบาทการทาํงานทีJผ่านมาว่า รปูแบบการช่วยเหลอืประเดน็ ทอ้งไม่พรอ้ม ความรุนแรง ในรปูแบบปัจจุบนั
เปลีJยนไปจากเดมิ คอืให้ทางเลอืกมากขึ=น สมยัก่อนการทําแท้งเป็นความเชืJอทีJยงับาปอยู่ ปัจจุบนัเขา้ถงึ
บรกิารไดม้ากกว่า มองว่า พ.ร.บ.ทอ้งวยัรุ่น  ทาํใหเ้ดก็ ๆ มโีอกาส ไดร้บัความคุม้ครองมากขึ=น วยัรุ่นเขา้ถงึ
ขอ้มลูขา่วสาร ทีJถกูตอ้งรอบดา้น และเหน็การเชืJอมงานกนัของแต่ละหน่วยงานชดัเจนขึ=น  

อุปสรรคทีJสําคญัคอืการเปิดใจของโรงเรยีนเกีJยวกบัเดก็ทีJท้องในวยัเรยีน เพราะโรงเรยีนกลวัเสยี
ชืJอเสยีง และจากการพดูคุย ใหก้ารช่วยเหลอื สงเคราะหแ์มว่ยัรุ่นทีJผา่นมา เกอืบ {|% ไมอ่ยากใหโ้รงเรยีนรู ้
เพราะกลวัว่าไม่ให้เรยีนต่อ จะถูกเลอืกปฏบิตัิ ถูกตีตรา มองว่าทศันะของครูทีJทําหน้าทีJช่วยเหลอืเด็ก ๆ 
เหลา่นี=เป็นเรืJองสาํคญั 

“ทศันคตขิองคร ูมคีวามสาํคญัมาก เราเหน็หลายโรงเรยีน ที -ยดึ ภาพลกัษณ์ของโรงเรยีนมากกวา่การ
ใหค้วามชว่ยเหลอืเดก็ บางโรงเรยีนเลอืกมองขา้ม ไมร่บัรูไ้ปเลย กย็งัมโีรงเรยีและครแูบบนี;”  

ผูอ้ํานวยการกองสวสัดกิารสงัคมองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ซึJงเป็นเครอืขา่ยการทาํงานประเดน็ทอ้ง
วยัรุน่รว่มกบัโรงเรยีน มองวา่ พ.ร.บ.ดงักล่าวทาํให ้ทอ้งถิJนทาํเรืJองเชงิป้องกนัมากขึ=น ก่อนหน้านี= มองวา่ไม่
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จําเป็นทีJเราจะเข้ามาให้ความรู้ แก้ปัญหา พอได้ทํางานร่วมกนักบัโรงเรยีน รพ.สต. สาธารณสุขจงัหวดั 
มหาวทิยาลยัฯ บา้นพกัเดก็ ในโครงการ (ชืJอจงัหวดั....โมเดล) เลยเหน็สว่นทีJตนจะสามารถทาํได ้และรูส้กึวา่
ทอ้งถิJนตอ้งเขา้มาช่วยเหลอื เช่น การหาแหล่งงบประมาณ ใหโ้รงเรยีนในการจดัอบรม ลงไปเยีJยมแม่วยัรุ่น
รว่มกบัคร ูและ จนท.รพ.สต. หรอืการสงเคราะหอ์ืJน ๆ เทา่ทีJจะนํางบประมาณจดัสรรได ้

 

k.ความเป็นมาของนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์ 
น้อยเป็นนกัเรยีนชั =น ม. b ตอนอยู ่ม. z คบกบัแฟนเป็นรุน่พีJเรยีนจบแลว้ต่างโรงเรยีน อาย ุU| ปี อยู่

บา้นละแวกใกลก้นั เจอกนัในเฟสบุ๊ค คบกนัไดปี้กวา่ๆ จงึตดัสนิใจแต่งงานกนั แมเ่ลา่วา่ ตอนรูว้า่ลกูมแีฟนก็
ไมเ่หน็ดว้ย แต่กอ็ยากเจอผูใ้หญ่ฝ่ายผูช้ายจงึไดช้วนมาพดูคยุกนั เพราะรูส้กึวา่ถา้อยูแ่บบนี=แมไ่มค่อ่ยชอบ
เทา่ไหร ่ยงัไมไ่ดอ้ยากใหแ้ต่งงาน เพราะมองวา่เรว็เกนิไป อยากใหเ้รยีนจบมธัยมศกึษาปีทีJ b ก่อน แต่ฝั Jงฝ่าย
ชายอยากแต่งงาน โดยไดห้าฤกษ์วนัแต่งงานมาพรอ้มกบัการมาพดูคยุกนัวนันั =น พอโรงเรยีนรบัรูเ้รืJองการ
แต่งงาน จงึเชญิพอ่แมเ่ขา้ไปพบและบอกใหน้้อยลาออก เพราะน้อยทาํผดิกฎโรงเรยีนเรืJองนกัเรยีนตอ้งเป็น
คนโสด  

 
  “น้อยใจมาก แมถ่งึกบัรอ้งไหเ้ลย เขา้ไปพบ นายก อบต. เขากอ็ยากชว่ย แต่ ผอ.บอกไมไ่ด ้เรากบ็อก
ขอโอกาสอยากใหล้กูไดเ้รยีนหนงัสอื แต่เขาไมใ่ห ้เขากพ็ดูนิ -ม ๆ พดูดอียู ่แต่พดูไมใ่หเ้รยีนต่อ”  

“แต่ปกตมินัไมผ่ดิกฎหมายนะ ที -พอ่รูม้า พอ่เคยเขา้อบรมเกี -ยวกบัเรื -องนี; (หลกัสตูรผูใ้หญ่ใจด)ี ผมก็
เลยพดูวา่มนัผดิกฎหมายตรงไหน กฎหมายอะไรมารองรบั ปกตกิต็อ้งเรยีนได ้ทางแมก่บัพอ่ไมอ่ยากมเีรื -องมี
ราว ลกูตวัเองทาํตวัแบบนี;เองกเ็ลยตามเลย”  

เมืJอยา้ยโรงเรยีนพอ่กเ็กดิคาํถามวา่เหตุใด โรงเรยีนนี= (โรงเรยีนปัจจบุนัทีJน้อยอยู)่ ถงึยอมรบัลกูของ
ตนเขา้เรยีนทั =ง ๆ ทีJลกูของตนกไ็มโ่สดเหมอืนตอนทีJอยูโ่รงเรยีนเดมิ 

“ผมกส็งสยัอยู ่โรงเรยีนนี;เขากม็รีะเบยีบของเขา กม็กีฎของเขาในใบสมคัรตอนแรกตอ้งโสดตอนกรอก
ใบสมคัรตอ้งโสดอยา่งเดยีว เหมอืนกนั แต่โรงเรยีนนี;ใหโ้อกาส กนึ็กยอ้นคาํพดูโรงเรยีนเดมิ มลีกูไมผ่ดิแต่
แต่งงานเปิดเผยผดิ ผดิเพราะจดังานแบบเตม็ตวั” 

และเขตพื=นทีJ ฯ พดูถงึประเดน็เรืJองกฎระเบยีบของโรงเรยีนในเรืJอง “คนโสด” วา่ “นกัเรยีนมหีน้าที -
เรยีนหนงัสอื แอบเอากนัได ้แต่อยา่จดังานเอกิเกรกิ เขา้ใจครนูะ โรงเรยีน ไมไ่ดส้นบัสนุนเดก็ที -จะตอ้งทาํแบบ
นี; แต่พอ่แมเ่หมอืนกบัอยากไดค้า่สนิสอด แลว้กเ็ลกิกนั พ.ร.บ. ของกระทรวง ไมพ่ดูครอบคลุมเรื -องนี; ไมไ่ด้
ยอมรบัการแต่งงานเดก็”  

“พี -กม็องวา่ไมเ่หมาะสม โรงเรยีนสามารถไลน่กัเรยีนออกได ้ มนัมรีะเบยีบของนกัเรยีนในโรงเรยีน ปี 
�^\` ระเบยีบ นี;มตีั ;งแต่นั ;น ไมม่ทีี -อนุญาตแต่งงานกนั จดัโต๊ะจนี มนักไ็มส่มควร แต่เมื -อแต่งงานเสรจ็แลว้จาก
โรงเรยีนนี; สามารถยา้ยไปอยูโ่รงเรยีนอื -นได ้เพราะเหตุการณ์มนัจบแลว้ กไ็มม่คีวามผดิอะไร” 
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พอน้อยยา้ยโรงเรยีน ไดเ้พยีง y เดอืนกต็ั =งทอ้ง โดยในระหวา่งคบกนักใ็ชก้ารป้องกนัดว้ยการกนิยา
คมุแผง Uy เมด็ ใสถุ่งยางอนามยัรว่มดว้ยบา้งบางครั =ง ทีJทอ้งกไ็มรู่เ้หมอืนกนัวา่มาไดอ้ยา่งไร ตั =งขอ้สงสยักบั
ตนเองวา่อาจลมืกนิยาคมุ  

“รูส้กึเสยีใจ มตีอนนี;ยงัไมพ่รอ้ม แต่กด็ใีจจะไดเ้หน็หน้าเดก็ตวัน้อย ๆ มกีด็ ี ไมม่กีด็ ี ยงัไงกเ็ลี;ยง
เหมอืนเดมิ” ตอนทีJไปหาหมอ คอืทอ้งประมาณ U เดอืนกวา่ ซึJงหมอ อยู ่รพ.สต. แนะนํา บอกวา่ถา้จะเอาออก
กเ็อาออกได ้มโีครงการชว่ย หากคณุแมย่งัไมพ่รอ้ม แต่กต็ดัสนิใจกบัแมว่า่เกบ็ไว ้ เพราะอยากเหน็หน้า สามี
ไปทาํงานต่างประเทศ ตั =งแต่ (ทอ้งได ้U เดอืนกวา่ ๆ) ยงัไมไ่ดก้ลบัมา คยุกบัทางโทรศพัททุ์กวนั สง่เงนิมาให้
เดอืนละ V,000-7,||| บาท  

พอโรงเรยีนรู ้ครกูใ็หค้วามชว่ยเหลอื กช็ว่ยวา่ใหเ้อางานไปทาํ ครใูน รร.กร็ูทุ้กคน ครบูางคนกเ็รยีกไป
ถาม และสว่นใหญ่กใ็หค้าํแนะนําวา่ตอ้งทาํอยา่งไร จงึไดท้ราบถงึ พ.ร.บ.นี= จากครวูา่มกีฎหมายคุม้ครองเดก็ทีJ
ทอ้งในโรงเรยีน หลงัจากตนตั =งครรภ ์ ตนยงัคงไปเรยีนตั =งแต่ไปตรวจกบัโรงพยาบาล จนปิดเทอม อายคุรรภ์
ตอนนั =นประมาณ V เดอืน แลว้ปิดเทอมโควดิ พอเปิดเทอมกไ็ปโรงเรยีนไมไ่หว พกัประมาณเดอืนกวา่ กถ็าม
เอางานกบัเพืJอน ใหเ้พืJอนเอางานมาใหท้าํ ต่อมากค็ลอด รูส้กึกงัวลเรืJองจะเรยีนยงัไง เลี=ยงลกูอยา่งไร รูส้กึวา่
โรงเรยีนกช็ว่ยตนอยา่งเตม็ทีJแลว้ แต่กย็งัรูส้กึยากลาํบาก  

 

l.การวิเคราะหแ์ละมมุมองต่อโครงสร้าง/กลไกในการช่วยเหลือนักเรียนที@ตั 'งครรภ ์

• การจดัการของโรงเรยีน 

การจดัการสถานการณ์การตั =งครรภใ์นโรงเรยีน เริJมจากการเรยีกครปูระชมุรว่มกนั วา่จะตอ้งชว่ยดแูล
เดก็เรยีนใหจ้บ เนืJองจากมหีนงัสอืสั JงการทีJเขตพื=นทีJฯ แจง้มาในระบบเกีJยวกบัการจดัการ และใน พ.ร.บ.
คุม้ครองเดก็กม็แีนวปฏบิตักิารทาํงานประเดน็นี= ตอ้งหาวธิชีว่ย อกีทั =งยงัเป็น นโยบาย สพฐ. ดว้ย ชว่งนั =น
โรงเรยีนเขา้โครงการ (ชืJอจงัหวดั...โมเดล) จงึทาํใหเ้หน็ภาพการทาํงานรว่มกนัของภาคเีครอืขา่ย จงึเริJมดว้ย
การไปเยีJยมบา้นนกัเรยีนรว่มกบัทอ้งถิJน  ประสานกบั จนท.รพ.สต. ใหน้กัเรยีนไดใ้ชส้ทิธิ « ทีJอยูใ่กลโ้รงเรยีน 
ตดิต่อบา้นพกัเดก็ฯ เพืJอถามถงึการสงเคราะหเ์งนิ หรอืสิJงของในการใหค้วามชว่ยเหลอื  

ดา้นการชว่ยเหลอืดา้นสงัคม ทีJเริJมจากนกัสงัคมสงเคราะห ์ กเ็ริJมจากเมืJอมกีรณีศกึษาเขา้มาขอความ
ชว่ยเหลอื จากศนูย ์OSCC กจ็ะทาํการประสานเขา้ไปเพืJอขอจดัประชมุกรณีศกึษา กบัทางโรงเรยีน โดยมทีั =ง 
จนท.บา้นพกัเดก็ ครปูระจาํชั =น ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาล ผูป้กครอง การประชมุพดูคยุวา่จะชว่ยเหลอือยา่งไร 
เพืJอใหไ้ดเ้รยีนต่อจนจบ กใ็หค้รแูสดงความคดิเหน็ ใหค้รเูสนอมา ใหพ้อ่แมเ่ลา่วา่ตอ้งการอยา่งไร บาง
โรงเรยีนเมืJอรูว้า่ทอ้งปฏบิตักิบันกัเรยีนไมโ่อเค ในทีJประชมุผูอ้าํนวยการกจ็ะไดร้บัทราบ รวมไปถงึการผลกัดนั
ใหโ้รงเรยีนจดัการเรยีนการสอนให ้ในรปูแบบต่าง ๆ ทีJจะชว่ยเหลอืได ้ 
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• การจดัการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนทีJตั =งครรภ ์

สาํหรบัดา้นการเรยีนการสอน ทางโรงเรยีนยดึหลกัใหน้กัเรยีนไดร้บัผดิชอบเหมอืนเดก็คนอืJน 
เพยีงแต่ไมนํ่าเวลาเรยีนมาเกีJยวขอ้ง ขอใหส้ง่งานครบ กม็าสอบได ้ ครกูม็อีสิระในการออกแบบการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืดา้นการเรยีนการสอน โดยทีJผูบ้รหิารกไ็มไ่ดไ้ปกดดนัหรอืบงัคบั 

พอ่และแมเ่ลา่วา่ รบัรูว้า่ลกูยงัไดเ้รยีนหนงัสอือยู ่ และรูว้า่ทางโรงเรยีนใหโ้อกาส เหน็วา่ลกูเรยีน
หนงัสอืโดยมคีรสูง่งานผา่นทางไลน์ บางทกีเ็หน็ลกูขบัรถจกัรยานยนตไ์ปรบังานทีJโรงเรยีน  

“แก (ลกู) กบ็อกวา่แกเรยีนทางโทรศพัทอ์ยู ่ ไมไ่ปกไ็ด ้ กเ็ลยพอทราบวา่เรยีน ตอน covid ระบาดก็
เรยีนแบบเรยีนออนไลน์ เพราะวา่ผมกใ็ชโ้ทรศพัท ์ ใชอ้ะไรอยู ่ กเ็ลยพอรูอ้ยูว่า่ลกูเรยีนแบบนี; เวลาเขาทาํงาน
ทาํอะไรกเ็อาลกูเอาหลานชว่ยเขา” 

พอ่กบัแมเ่ลา่วา่เหน็วา่ลกูไมต่อ้งเขา้เรยีนทุกวนั แลว้มเีพืJอนมาชว่ย มคีรมูาคอยใหก้ารบา้น ใหง้านสง่
อะไรแบบนี= กร็ูส้กึเกรงใจ กก็ลวัครอูาจารยล์าํบากดว้ย ในใจกอ็ยากใหไ้ปเรยีนในโรงเรยีน อยากใหเ้ขามเีพืJอน
อยู ่ แต่กป็ระเมนิดแูลว้วา่ หากลกูไปเรยีนในโรงเรยีนตามปกต ิ กจ็ะมปัีญหาตรงทีJหลานทีJตอ้งชว่ยกนัเลี=ยง 
เพราะตอนนี=ทั =งพอ่และแม ่กย็งัไมพ่รอ้มทีJจะชว่ยเหลอื รอใหค้รบ c เดอืนก่อน 

“ถา้ไปเรยีนตามปกต ิ พอ่กบัแมนี่ -แหละที -จะเลี;ยงลกูให ้ ถงึไมอ่ยูก่ต็อ้งมคีนนึงที -อยูค่อยเลี;ยงหลานให ้
แต่แมก่เ็พิ -งไหลห่กั พอ่กเ็พิ -งโดนฟันกเ็ลยลาํบากหน่อย” 

ครอูนามยัเลา่ใหฟั้งวา่ “แต่ก่อนครคูนอื -น ๆ กไ็มค่อ่ยเขา้ใจ เหน็วา่เราใหท้า้ยเดก็ พอทาํมาเรื -อย ๆ  ดี
ขึ;น ลา่สดุ เขตพื;นที -ฯ มาประเมนิ ผอ.โดยใหนํ้าเสนอสิ -งที -โรงเรยีนทาํเดน่ๆ  ผอ. นําเสนอการทาํงานกบัเดก็ทอ้ง
ในโรงเรยีน ที -บรูณาการโดยใชต้าํบลเป็นฐาน และบรูณาการกบั กระทรวงต่าง  ๆ ตาม พ.ร.บ. กไ็ดค้าํชม ศนูย์
อนามยัเปิดใหโ้รงเรยีนในเขตสง่การดาํเนินงานประเดน็นี;เขา้ไป ทางโรงเรยีนกไ็ดร้บัคดัเลอืกอยูใ่นระดบัดี
เยี -ยม”   

• การป้องกนัไมใ่หน้กัเรยีนเกดิกรณีทอ้งไมพ่รอ้ม 

เขตพื=นทีJฯ ทาํเรืJองการป้องกนัปัญหา คอื  การสนบัสนุนใหเ้กดิการโคช้ครสูอนเพศศกึษา รว่มกบั
จงัหวดั สสจ. มรภ. จดัอบรมใหค้วามรู ้โดยไดง้บประมาณจาก สปสช. รว่มกบั เอม็เฟรน ใหค้วามรูก้บั ครแูละ
นกัเรยีน เขตพื=นทีJการศกึษา ฯ กท็าํเรืJองการคุม้ครองเดก็ หากกาํหนดเป็นเชงินโยบายกอ็าจจะทาํใหโ้รงเรยีน
ใหค้วามสาํคญัมากขึ=น  

มกีารดาํเนินงานเพืJอใหโ้รงเรยีนสามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั =งครรภใ์นวยัรุน่ โรงเรยีนใช้
วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นชั Jวโมงกจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิ -มเวลารู ้และบรูณาการกบัวชิาสขุศกึษาสาํหรบั
เดก็นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ จดักจิกรรมการเรยีนรูบ้รูณาการในรายวชิาสขุศกึษากบัเดก็นกัเรยีน
มธัยมศกึษาตอนปลายรวมทั =งจดักจิกรรม/โครงการ ทีJหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของนกัเรยีน เพืJอ
สง่เสรมิ พฒันานกัเรยีน ครทุูกคนจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ อบรมและพฒันานกัเรยีนดว้ยวธิกีารเชงิบวก การ
เยีJยมบา้นนกัเรยีน การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล  
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ครผููส้อนเพศวถิศีกึษา และครรูะบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน ไดร้บัการตดิตามหนุนเสรมิอยา่งต่อเนืJอง 
มหีอ้งบรกิารใหค้าํปรกึษา ในกรณีทีJไมส่ามารถดาํเนินการภายในโรงเรยีนไดน้ั =น โรงเรยีนมกีารประสานงาน
สง่ต่อหน่วยงานภายนอกเพืJอใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืผูใ้หบ้รกิารทีJเกีJยวขอ้งทุกฝ่ายรกัษาความเป็นสว่นตวั
ผูร้บับรกิาร ใหค้าํปรกึษา ใหโ้อกาส ในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีJเหมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสดุ ผู้
ใหบ้รกิารและผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ การดาํเนินงานมกีารตดิตามและประเมนิผลเพืJอพฒันาทุกระยะ จน
เสรจ็สิ=นกระบวนการอยา่งเป็นระบบ 

 

m.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
1. นโยบายควรลงไปใหถ้งึโรงเรยีนใหไ้ดม้ากทีJสดุ โรงเรยีนจะไดไ้มป่ฏเิสธ ทาํใหเ้กดิเป็นโมเดลการ

ใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งครบกระบวนการ เตม็รปูแบบของแต่ละโรงเรยีน  
2. มกีระบวนการทาํงานพืJอปรบัเปลีJยน มมุมอง ทศันคต ิ ของผูบ้รหิาร คร ู ทีJเหน็วา่เรืJองนี=จะเสยี

ชืJอเสยีงโรงเรยีนจงึทาํใหล้ะเลย เพกิเฉย โดยอาจจะมหีลกัสตูร ทีJออกมาสนบัสนุนการดาํเนินงานของโรงเรยีน
ในการใหโ้อกาสเดก็กลุม่นี= เน้นใหผู้บ้รหิารตอ้งปฏบิตัติาม และชว่ยใหผู้บ้รหิารสามารถทาํความเขา้ใจกบัคร ู
บุคลากร โดยมจุีดเน้นวา่ มกีฎหมายบงัคบัใชแ้ลว้จะทาํผดิไมไ่ด ้ถา้นกัเรยีนทอ้งตอ้งใหโ้อกาส 

3. ควรใหร้างวลัสาํหรบัครทูีJใหก้ารชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีJทอ้ง จะทาํใหค้นทาํงานมแีรงจงูใจ การพฒันา
คนตอ้งพฒันาทั =งไอควิและอคีวิดว้ย มองวา่คนทีJสามารถชว่ยเหลอืคนดอ้ยโอกาสได ้ ยิJงเป็นเรืJองทีJตอ้ง
ภาคภมูใิจ   

4. มกีารจดัตั =งสวสัดกิาร กองทุน ของเขตพื=นทีJการศกึษษ ฯ ทีJจะสามารถชว่ยเหลอืเดก็ทอ้งใน
โรงเรยีนได ้เพราะนกัเรยีนบางรายตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นเศรษฐกจิ และสวสัดกิารอืJนๆ 

5. ควรมนีโยบายทีJใหค้วามสาํคญักบับทบาทของครอบครวั  มกีระบวนการทีJทาํใหพ้อ่แม ่ผูป้กครอง
เขา้ใจ ทาํใจยอมรบัในสิJงทีJเกดิขึ=น และเป็นทีJพึJงใหก้บับุตรหลานได ้ 

 


