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สสจ.พัทลุง 

 

หนึ่งปครึ่ง ของการทํางานทองไมพรอมในวัยรุน ของจังหวัดพัทลุง หลายคนบอกวางานนี้ ไมใชมีงาน

อะไรใหทํามากนิ ทําแบบสบายใจ ...ใชซะท่ีไหน..จริงๆ แลว ไมมีวันไหนท่ีจะไมมีงานทํา งานลนมือทุกวัน ดวย

ภาพของเด็กวัยรุนหญิงท่ีทองไมพรอม เม่ือเห็นขอมูลจากการสํารวจหญิงต้ังครรภวัยรุน ก็ตองตกใจ ท่ีเด็ก

เหลานั้น บอกใครคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนไมไดวา เขาทุกขแคไหน หรือเขามีความสุขเพียงใด  

เม่ือกลางปท่ีผานมา ผมไดรับหนังสือเชิญใหเปนวิทยากร เรื่อง การทองไมพรอมของวัยรุนไทย กับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจัดโดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแหงหนึ่ง ผูจัดใหเวลาในการพูดบรรยาย

เพียง 2 ชั่วโมง ผมก็จัดเตรียมเนื้อหาดานวิชาการ และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ และคําแนะนําดีๆ ประกอบดวย  

1) สถานการณการตั้งครรภในวัยรุน การทองซํ้า การคุมกําเนิดก่ึงถาวร ของจังหวัดพัทลุง 

2) ขอมูลจากการสํารวจหญิงตั้งครรภในวัยรุน อายุ 15-19 ป ของจังหวัดพัทลุง 

3) พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559   

4) มาตรฐานการใหบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (YFHS)  

5) มาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ และตําบลอนามัยการเจริญพันธุ 

6) กระบวนการชุมชนมีสวนรวม  

7) การใหคําปรึกษา การมองปญหาเชิงบวก และการตั้งสติ 

โดยเชื่อมตอเนื้อหาท้ังหมด เขาดวยกัน เม่ือพูดไปถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ

ทํางานเชิงรุกและเชิงรับ รวมกับภาคีเครือขายระดับตําบล เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

จังหวะของการพูด...นั่นเอง ก็มีพ่ีผูหญิงทานหนึ่งยกมือถาม... 

นองครับ : พ่ี...วาทองถ่ิน คงไมมีเวลามาทํางานทองไมพรอมในวัยรุนหรอกนะ งานอ่ืนก็มีมากอยูแลว 

ไหน จะทําถนน ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ แจกเงินผูสูงอายุ/คนพิการ แคนี้ก็เหนื่อยแลว 

พ่ีครับ : เด็กวัยรุน ก็เปนวัยท่ีตองการคนดูแลนะครับ ปญหาของเขาก็มากพอ เราจะทําวาไมเห็น

ปญหาอยางนั้นหรือครับ 

นองครับ : พ่ี ...มีลูก 3 คน วันๆ ลูกพ่ีก็เรียนแตหนังสือ คงไมมีเวลามาหาผัวหรอกนะครับ 

พ่ีครับ : ขอใหพ่ีฟงใหจบกอนนะ เปดใจใหกวาง ใจเย็น นะครับ 

ผม...ก็ตั้งสติ อีกครั้ง หลังจากถูกถามแบบนี้ ผมก็เริ่มพูดแบบมีสาระบาง ตลกขําขันบาง หลายคนก็

หัวเราะ ยิ้ม แตพ่ีคนนั้น ก็ไมตลกดวยเลย อีกท้ังผมยังเสริมถึงทักษะการใหคําปรึกษากรณีเจอเด็กวัยรุนท่ีทอง

ไมพรอม การแกไขสถานการณ การมองปญหาเชิงบวก การตั้งสติ จนกระท่ังหมดเวลาท่ีผูจัดการประชุมฯ ให

พูด ผมดูเวลา ผมพูดเกินมาเปน 3 ชั่วโมงเลย ผมก็รีบสรุปวา เรื่องวัยรุน เปนเรื่องใกลตัว ใครไมเจอก็คงไมรูสึก 

อีกท้ังฝากให ทองถ่ิน สนับสนุนคน เงิน ของ และทํางานรวมกับรพ.สต.ในพ้ืนท่ี รวมท้ัง อสม. โรงเรียน แกนนํา

นักเรียน สภาเด็กและเยาวชน เปนตน การทํางานปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน ระดับทองถ่ิน 

จะชวยเด็กวัยรุนไมใหทองกอนวัยอันควรไดมากทีเดียว นะครับ 



ถัดมาตนปงบประมาณ ทางสวนกลางจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการปองกันและแกไขปญหา       

การตั้งครรภในวัยรุน ระดับทองถ่ิน ท่ัวประเทศ โดยเชิญผูรับผิดชอบงานวัยรุน ของ สสจ.แหงละ 1 คน อปท.ท่ี

สมัครเขารวมโครงการฯ แหงละ 1 คน รวมท่ัวประเทศกวา 500 คน งานใหญมาก มีท้ังการจัดบูทนิทรรศการ

จากหลายภาคสวน การตอบปญหาชิงรางวัล การแจกของท่ีระลึก การจําหนายหนังสือตางๆ ในระหวางท่ีผม

เดินเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ พบก็บังเอิญไปเจอพ่ีสาวคนนั้น คนท่ีไมชอบผมเอามากๆๆ  

นองครับ นองครับ เรียกผมซะดัง ..เลย : นองโอ จําพ่ีไดเปลา พ่ีทํางานท่ีทองถ่ิน... นั้น (ผมจําได แต

อดจะทําเฉยๆ ดีกวา) พ่ี..ขอเวลาหนอยนะ พ่ีเจอปญหา ปญหามันหนักจริงๆ ฟงพ่ีหนอยนะ พ่ีอยากเลาใหนอง

ฟง และพ่ีก็สามารถทํามันไดนะ (ฟงดูแลว พ่ีเขาคงเจอปญหาจริงๆ ฟงหนอยนะ... )  

ผม : ไดครับ เดี่ยวหาท่ีนั่งเหมาะๆ... ตรงนั้น วางพอดีเลยครับ พ่ี..เลามาไดเลยครับ ผมพรอม...       

(ในฐานะผูรับผิดชอบงานวัยรุน สสจ. ในฐานะผูชายคนหนึ่ง หรือในฐานะอะไรก็ได และตองรับมือกับปญหาให

ไดทุกสถานการณ)  

พ่ีสาว : นองโอ รูม่ัย วาวันนั้น วันท่ีนองโอ ไปบรรยายเรื่องวัยรุน พ่ีไมชอบเอามากๆ เลย พ่ีวามันเลอะ

เทอะ มันไรสาระ บาบอคอแตก แตพ่ี ก็ฟงนองโอพูดจนจบ และพ่ีก็ไมใสใจกับมันอีกเลย แตหลังจากนั้นไมนาน 

พ่ี ไดรับโทรศัพทจากลูกสาวคนสุดทอง วา ใหพ่ี ข้ึนไปกรุงเทพดวน พ่ีนั้นก็เปนแมท่ีแยกทางกับพอของเขามา

นานแลว  พ่ีเลี้ยงลูกท้ัง 3 คนดวยตัวเอง คนท่ี 1 และ 2 เปนเด็กผูชาย ขยัน ต้ังใจเรียนดีมาก สวนคนสุดทอง 

เปนผูหญิง เรียนจบปวช.ป 3 ก็ขอข้ึนมาเรียนตอท่ีกรุงเทพ พ่ีก็อนุญาต และมาสงดวยตัวเอง  

วันนั้น หลังไดรับโทรศัพท พ่ี ก็พยายามจะถามลูกวาธุระอะไร เลามาโทรศัพทไดปาว เขาก็บอกวา

ไมได บอกใหลงมาบาน เขาก็ไมยอมมา พ่ี ก็รีบเคลียงาน จองเครื่องบิน และออกจากบานไปสนามบินแตเชา

หวังจะไดเจอลูกสาว ในชวงสายๆ ของวันนี้ ดวยความรัก ความผูกพัน และเปนหวง จะเหนื่อยแคไหนก็ยอมท้ัง

ท่ีพ่ีก็ปวยเปนเบาหวานความดัน เจ็บหัวเขา โรคกรดไหลยอนดวย ก็ไปถึงกรุงเทพ ชวงบายๆ และรีบบึ่งนั่ง

แท็กซ่ี ไปหาลูกสาวท่ีหอพักทันที 

ลูกสาว : สวัสดี แม แมมาเหนื่อยๆ นั่งพักกอน ทานน้ํากอนนะ และนี่เพ่ือนหนู (เพ่ือนผูชายท่ีอยูใน

หองดวย) พรอมผูชายคนั้นก็ยกมือไหว สวัสดีครับ 

แม : เอาใครนะ เพ่ือนลูกหรือ เอาแบบนี้ดีกวา มีอะไร เลามาเลย แมรอนใจแลว  

ลูกสาว : บอกใหเพ่ือนผูชาย ออกไปกอน ขอพูดกับแมสองคน คือ แม หนูมีเรื่องไมสบายใจจริงๆ      

(สีหนาเริ่มเศราๆ)  หนูรักแมนะ หนูไมอยากทําใหแมเสียใจ หนูตั้งใจเรียนนะแม แตมันก็พลาดจนได ทําให

บางครั้งหนูอยากกินยาตาย บางครั้งหนูก็อยากกระโดนหอใหตายไปเลย (คราวนี้ น้ําตาของลูกสาวเริ่มไหล)   

หนูมีแมเพียงคนเดียว หนูก็ไมอยากจะหนีแมไปไหน แมใหอภัยหนูไดม๊ัย ...(คราวนี้ รองไห หนักมาก..เลย) 

แม :  (สีหนา เริ่ม งง...เริ่มสับสน เริ่มคิดไมออก วาเกิดอะไรข้ึน แตบังเอิญนึกข้ึนออก ท่ีนองโอ เคยเลา

ใหฟง ถึงสถานการณของวัยรุน การทองไมพรอม การใหคําปรึกษา การมองปญหาเชิงบวก และสุดทาย    ตั้ง

สติ) ลูก ลูก ใจเย็นๆ คอยๆ เลาใหแมฟงสิ เกิดอะไรข้ึน แมรักลูกมาก แมยอมสละชีวิตนี้เพ่ือลูก และขอใหแม 

ไดรูหนอย วาเกิดอะไรข้ึน แมชวยลูกไดนะ (ในใจแม นั้น วาวุน ใจเตนไมเปนจังหวะ จะรายแรงเพียงใดก็ตอง

รับมันใหได เสียงนองโอ ในวันนั้น ดังกองอยูในใจ)      



ลูกสาว : (ยังรองไห อยู น้ํามูก น้ําตาไหลออกมา เต็มหนาเลย)  

แม : หยิบผาเช็ดหนาใหลูกสาว เช็ดน้ําตา และก็ยังมองวา ลุกสาวเคยเปนเด็กตัวเล็ก ท่ีวิ่งเลนใหกอด 

ใหอุม ใหหอม อยูเลย  

ลูกสาว : แมคะ หนูจะบอกแม นะ แมใจเย็นๆ นะ คือ วา หนู หนู มีอะไรกับแฟน แลวเมนหนูก็ขาด 

และหนูไปตรวจฉ่ี หมอบอกวาหนูทองไดสองเดือน แลว  

แม : ไดยินแลว ก็พยายามถามอีกครั้ง ก็ไดคําตอบเดิม ลูกทองหรือลูก (สติไมมา ปญญาเริ่มหาย) แมท่ี

นั่งอยู ก็ยืนข้ึนดวยความตกใจ ใจสลาย เริ่มตาลาย หนามืด และกําลังจะเปนลม เพราะรับสภาพปญหานี้ ไมได

จริงๆ ใครจะนึกวาเกิดกับตัวเอง  

ลูกสาว : แม แม เปนอะไร แมนั่งลงกอน รีบหายาดม เอามาใหดม พรอมบีบๆ คลําๆ พรอมเรียกแม 

แม ไมเปนอะไรแม แมใจเย็นๆ  

แม :  เริ่มตั้งสติ ได ไอผูชาย ท่ีไหน ท่ีทํามึง ทอง บอกแม มานะ แมจะเอาหัวมันออกมา ดวยอารมณ

โมโหท่ีสุด บอกแมมานะ  

ลูกสาว : แมฟงหนู นะ (ยังรองไหอยู) หนูกับเพ่ือนหนู คนนั้น เรามีอะไรกันโดยไมไดตั้งใจ และหนูก็

ควบคุมอารมณตัวเองไมได หนูก็ไมรูจักวิธีคุมกําเนิด หนูจะไปเอาเด็กออก ก็กลัว  แตหนูก็คุยกับแฟน แลว เรา

จะรับผิดชอบกับปญหาท่ีไดกอมันข้ึนมา หนูขอโทษแมนะ (กราบลงท่ีเทาแม พรอมออนวอนใหแม ใหอภัย

ตัวเอง พรอมกอดแมดวยน้ําตาท่ียังไหลไมหยุด) 

แม : นั่งรองไห อยูสักพัก ทําอะไรไมถูก ใจหนึ่งก็ใหอภัย อีกใจหนึ่งก็โกรธอยู แตก็ตองตัดใจ รักลูก

มาก รักมากดวย จะเอาลูกกับหลานไปไหนได บาปกรรมจริงๆ ก็บอกลูกสาว ไปวา แมใหอภัยนะ เพราะแมรัก

ลูกมาก รักแมจะยอมตายเพ่ือลูก และจะทํารายลูกในทองท่ีไมรูอีโนนอีแน ไดอยางไร 

ลูกสาว : เรียกเพ่ือนผูชาย คนนั้น มากราบแมพรอมกัน และแมก็เอามือลูบหัวของลูกสาว และลูกเขย 

แม : ไหนๆ ก็ไหนๆ แลว บานเอ็งอยูไหน บอกพอแม หรือยัง ยังงัย...ก็พาผูใหญมาสูขอใหเปนเรื่อง

เปนราวนะ แตก็รับปากแมนะ วาจะดูแลลูกสาว และหลานในทองไปตลอดนะ 

ลกูเขย : รับปากครับ  ผมรักลูกสาวแมมาก จะดูแลท้ังชีวิต พรอมใหพอแมมาสูขอโดยเร็วนะครับ 

ผม : ฟงไปฟงมา น้ําตาลูกผูชาย ไหลออกมาเม่ือไหร ไมมีใครทราบ หยิบผาเช็ดหนามาซับน้ําตาท่ีเดียว 

แตดีใจท่ีปญหา ท้ังหมด ไดรับการแกไข และทุกอยางก็นาจะจบ แต....ยังไมจบ.............. 

พ่ีสาว : นองโอ ขอบคุณนองโอมากๆ ท่ีใหความคิด ความรู ใหทักษะดีๆ ท่ีเปนบทเรียนของพ่ีไดดีท่ี

เดียว (พ่ี เขามาจับมือผมดวย แตผมก็สัมผัสไดถึงความเปนมิตรท่ีดี และพลังของความแมท่ีไดถายทอดออกมา 

ซ้ึงๆ.....) นองโอ ตอนนี้ พ่ีก็เอาหลานมาอยูกับพ่ี พ่ีเปนยายแลวนะ ลูกสาวกับลูกเขย ก็สัญญา จะกลับไปเรียน

ใหจบ และรีบทํางาน มารับลูกกลับไปอยูดวย บางครั้ง พ่ีเอาหลานไปท่ีทํางานดวย พ่ีรูแลว รูซ่ึงถึงรสชาติของ

คําวา “แม” และ “ยาย” มากข้ึนทีเดียว พ่ี ทํางานท่ีทองถ่ิน พ่ีก็เริ่มศึกษาเรื่องทองไมพรอมในวัยรุน เริ่มหา

งบประมาณมาทําโครงการทองไมพรอมในวัยรุน เริ่มตั้งสภาเด็กและเยาวชน ใหเด็กท่ีมีปญหากับชีวิต มาปลูก

ผัก ทําสวนในพ้ืนท่ีของพ่ี เพ่ือเอาไปขาย หารายไดจุนเจือครอบครัวของเขา บางครั้งก็ใหนอนท่ีบานพ่ีซะเลย 

อีกท้ังทําหนังสือเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของมาประชุมฯ หารือการจัดกิจกรรม ประสานความรวมมือ จับมือ



ปองกันและแกไขปญหาในวัยรุนในตําบลเราไปดวยกัน พ่ีมีความสุขมากเลยทีเดียว พ่ีจะทําแบบนี้ตอไป        

จะชวยเหลือสังคม ชวยเหลือวัยรุนท่ีมีปญหา ซ่ึงพวกเราเคยมองปญหาของเขา เปนภาระ...แตเรามองใหมให

เปนภาระกิจ เพ่ือลูกเพ่ือหลาน..... 

ผมฟงแลว รูสึกดี อบอุน รูสึกไดถึงความต้ังใจจริงของพ่ีสาวคนนี้ และขอเรื่องราวของพ่ี ไปเลาใหกับ

ทองถ่ิน จนท.สาสุข อสม. ครูอาจารย และท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ฟง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของพ้ืนท่ี

เรื่องทองไมพรอมในวัยรุน ใครจะนึก วา เพียงเวลา 3 ชั่วโมง ท่ีพูดในวันนั้น จะสามารถชวยเหลือแม และเด็ก

วัยรุนคนหนึ่งท่ีมีปญหา ใหไดมีท่ียืนในสังคมไดอยางมีความสุข     

หากไมมีลูก แมคนนี้ก็คงไมมีโอกาสไดพบกับรักแทท่ียิ่งใหญนี้ และแมคนนี้ จะทําเพ่ือลูกของแมใน

ชุมชน ใหเปนเด็กท่ีดี รูเทาทันโลกใบนี้ รูจักควบคุมอารมณตัวเอง มีสติ ขอบคุณลูกรัก ท่ีทําใหครั้งหนึ่งใน

ชีวิตของผูหญิงคนนี้ ไดมีโอกาสสัมผัสกับคําวาท่ี "แม" ความรักของแมท่ีย่ิงใหญ 
 

................................. 

   

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


