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เมือ่พดูถงึเรือ่ง	“เพศ”	กบั	“เด็กและเยาวชน”	ในมมุมอง
ทัว่ไปของทัง้สงัคมไทยและแทบทกุสังคม	อาจถอืได้ว่า
เป็นสองเรื่องซึ่งไม่ควรน�ามาข้องเกี่ยวกันอย่างที่สุด
ท้ังนี	้โดยเหตุทีเ่ด็กและเยาวชนคอืวยัเรยีน	คนส่วนใหญ่
จึงเห็นว่า	พวกเขาควรอยู่ห่างไกลเรื่องเพศซึ่งจะเป็น
อุปสรรคในการศึกษาหาความรู้

ความจริงก็คือ	“ความรู้”	ไม่ก่อให้เกิดอันตรายได้
เท่ากับ	“ความไม่รู้”	การที่ผู้ใหญ่กีดกันไม่ให้เด็กๆ	
ได้รับรู้และท�าความเข้าใจเรื่องเพศ	ส่งผลให้พวกเขา
ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความเสี่ยง	ความพลั้งพลาด
จึงเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย	และเมื่อสังคมน�าเรื่องเพศ
ไปผูกโยงกับคุณธรรมจริยธรรม	ผู้ที่กระท�าผิดพลาด
โดยขาดความรู้เท่าทันกลับถูกประณามว่าเป็น
คนไม่ดี	สมควรถูกลงโทษ	และนั่นต่างหากที่กลาย
เป็นการปิดประตูตายส�าหรับโอกาสในชีวิตของ
พวกเขา

ในมุมมองของคนท�างาน	เด็กและเยาวชนซึ่งจะ
เป็นอนาคตของสังคม	ไม่อาจถูกปล่อยปละละเลย
ให้ต้องเผชิญชะตากรรมตามล�าพังดังเช่นที่เป็น
มา	ในช่วงสิบปีมานี้	กลุ่มคนในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	ได้สั่งสม

ค�าน�า

ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจนก่อเกิดเป็น
แนวทางการท�างานเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
ที่ชัดเจน	ส�าคัญที่สุดคือหลักการที่ว่า	การเข้าถึง
ความรู้และบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์เป็นสิทธิของเด็กและเยาวชนที่ไม่อาจ
ล่วงละเมิด	กระทั่ง	น�ามาสู่การจัดท�าบทบัญญัติทาง
กฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิดังกล่าว	ได้แก่	
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.2559

นับเป็นอีกครั้งที่กฎหมายถูกจัดท�าขึ้นด้วยหลักคิด
และแนวทางที่มุ่งตอบโจทย์ของยุคสมัย	ซึ่งดูเหมือน
จะก้าวไปไกลกว่าทัศนคติและความคุ้นชินเดิมๆ	
ของคนส่วนใหญ่ในสังคม	และแน่นอนว่า	สังคมจะ
ไม่เปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดด้วยการมีกฎหมาย
เพียงฉบับเดียว	แต่ต้องอาศัยพลังของหลายฝ่าย
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริง	และภาคส่วนที่มีความส�าคัญ	อีกทั้ง
กฎหมายฉบับใหม่มีบทบัญญัติเพื่อเปิดทางส�าหรับ
การมีส่วนร่วมของคนกลุ่มนี้	ก็คือ	เยาวชน	โดยการ
ก�าหนดให้มีตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทยเข้าร่วมในคณะกรรมการป้องกันและ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ที่ประกอบด้วย

ตัวแทนจาก	5	กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง	โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง	(สคส.)	
และกองทุนประชากรแห่งสหประชาติ	ประเทศไทย	
(UNFPA	Thailand)	เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ
เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเพื่อจะมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ไทย	โดยแรงเสริมจากกฎหมายฉบับใหม่	ดังนั้น	ใน
ช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.
2559	สคส.และ	UNFPA	Thailand	จึงร่วมกันด�าเนิน
กิจกรรมเพื่อหนุนเสริมศักยภาพและตระเตรียม
ความพร้อมให้กับเยาวชน	โดยการคัดสรร
คนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ท�างานเป็นแกนน�า
เยาวชน	ทั้งที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย	และกลุ่มองค์กรเยาวชน
ซึ่งท�ากิจกรรมในชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค	
ในส่วนของกิจกรรม	เป็นการปรับกระบวนการ
ฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศ	ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ	สคส.	ประกอบ
กับการทดลองประยุกต์ใช้หลักสูตรส�าหรับผู้น�า
เยาวชนระดับสากลเพื่อให้เหมาะกับบริบทของ
สังคมไทย	ซึ่งเนื้อหาสาระของทุกกิจกรรมได้ถูก
รวบรวมน�าเสนอในหนังสือเล่มนี้

และจากการท�างานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ	คณะ
ท�างานไม่เพียงได้แนวทางการท�างานกับเยาวชน
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	สิ่งส�าคัญยิ่งกว่าคือการได้
ค้นพบว่า	บรรดาแกนน�าเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมกัน
ในครั้งนี้เป็นเสมือนตัวแทนเยาวชนที่แสดงออก
ถึงความกระตือรือร้นของช่วงวัย	เมื่อประกอบกับ
ประสบการณ์ท�างานของแต่ละคนที่ได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	โดย	“พี่ๆ”	สวมบทบาท
เป็นผู้เอื้ออ�านวยให้เกิดการเรียนรู้	สิ่งที่พวกเขา
พิสูจน์ให้เห็นตลอดหลายเดือนคือ	พลังของ
คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การ
เป็นสังคมที่สามารถคุ้มครองสิทธิทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์	ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานของ
เด็กและเยาวชนทุกคนได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	
ประจ�าประเทศไทย	ที่เห็นความส�าคัญและ
สนับสนุนสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
ของเด็กและเยาวชน	ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นนักปกป้องสิทธิ
ของตนเองในเรื่องที่ยากและมีความละเอียดอ่อน
มา	ณ	โอกาสนี้

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 
(สคส.)



สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน8 สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 9

ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมส�าหรับผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมในการประชุม 

คณะกรรมการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 

ที่โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล งามวงศ์วาน



สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน10 สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 11

สารบัญ

•	สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 

ท�าไมต้องใส่ใจ?.............................................13

•	ท�าความรู้จกั กฎหมายท้องวัยรุ่น..........................18

•	เปิดเวทเียาวชน เข้าใจท้องวัยรุน่.........................24

•	สือ่สารพลงัความคดิของเยาวชน...........................36

•	ผูแ้ทนเยาวชนตาม พ.ร.บ.ท้องวยัรุน่.......................50

•	ยุทธศาสตร์เยาวชนเกาะติด 

พ.ร.บ.ท้องวยัรุน่...........................................56

•	IT’S ALL ONE....................................60

•	ภาคผนวก............................80



สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน12 สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 13

เรื่องมีอยู่ว่า...	ทุกวันนี้	ประเทศไทยมีประชากรเด็ก
และเยาวชน	(หมายถึงคนที่มีอายุ	0-24	ปี)	มากถึง	
1	ใน	3	ของประชากรทั้งประเทศ	ซึ่งมีอยู่ราว	65	
ล้านคน	ในอนาคตอันใกล้	คนกลุ่มนี้จะลดจ�านวน
ลงเพราะอัตราการเกิดที่ลดลงทุกปี	หลายภาคส่วน
จึงเห็นความส�าคัญในการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเพื่อให้เป็นมันสมองและก�าลังหลักในการ
พัฒนาประเทศ	ที่ก�าลังจะก้าวสู่การเป็นสังคมสูงวัย
อย่างเต็มตัวในปี	2564	นี้	

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ	เด็กและเยาวชนไทยยังไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่	เห็นได้
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่	12	(พ.ศ.2560-2564)	ที่ระบุว่า	การตั้งครรภ์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มอายุ	15-20	ปียัง
เป็นเรื่องที่น่าห่วงใย	เพราะถ้าดูพฤติกรรมการดูแล
ป้องกันสุขภาพจากการใช้ถุงยางอนามัยและวิธีคุม
ก�าเนิดอื่นๆ	ของเยาวชน	(ในรายงานฉบับนี้หมายถึง
กลุ่มอายุ	10-24	ปี)	ก็นับว่ายังอยู่ในระดับต�่า	เยาวชน
ที่ท�าแท้งยังมีสัดส่วนสูงถึง	1	ใน	3	ของจ�านวนคน
ท�าแท้งทั้งหมด	และยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด	ว่าในแต่ละ

ปีมีนักเรียนนักศึกษาที่ต้องออกจากการเรียนเพราะ
ตั้งท้องมากน้อยเท่าใด	แต่ที่แน่ๆ	คือการตั้งครรภ์
ด้วยความไม่พร้อมของวัยรุ่นส่งผลต่ออนาคตการ
เรียน	โอกาสด้านอาชีพการงาน	อันหมายถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจและการสร้างสถานภาพที่ดีทางสังคม	
และยังมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงคุณภาพชีวิตของเด็ก
รุ่นใหม่ที่เกิดจากพ่อแม่วัยเยาว์	

และทั้งหมดนี้	เป็นปัญหาที่เยาวชนเราก�าลังเผชิญอยู่	

ประสบการณ์และบทเรียนทั่วโลกท�าให้รู้ว่า	เราไม่อาจ
หยุดยั้งปัญหาเหล่านี้ได้ถ้ายังคงละเลย	“สิทธิทาง
เพศของเยาวชน”	ณ	เวลานี้	เยาวชนมีหลักประกัน
ที่ดี	เพราะมีการประกาศใช้กฎหมายป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ซึ่งจะคุ้มครองและส่ง
เสริมสิทธิของเยาวชน	รวมถึงให้ความส�าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของเยาวชนในการน�ากฎหมายสู่การปฏิบัติ	

ดังนั้น	คนส�าคัญคนแรกที่จะต้องลุกขึ้นส่งเสียงและ
ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้	คือตัวเยาวชน
เอง

สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน ท�าไมต้องใส่ใจ?

ความน�า



สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน14 สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 15

สิทธิทางเพศของเยาวชน	หรือ	Youth	Sexual	
Rights	เป็นแนวคิดที่ถูกผลักดันอย่างมากทั้งใน
เวทีนานาชาติและในประเทศต่างๆ	ในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา	เพราะวัยรุ่นทั่วโลกก�าลังเผชิญ
ปัญหาด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์หลาย
เรื่อง	ขณะเดียวกันเยาวชนอีกจ�านวนหนึ่งก็เป็น
กลุ่มพลังใหม่ของสังคมที่ลุกขึ้นต่อสู้	เรียกร้อง	และ
ท�างานหนัก	 เพื่อให้สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุ์ได้รับการคุ้มครอง	คนรุ่นใหม่
ผลักดันตัวเองและเครือข่ายให้เข้าไปมีส่วนร่วม
ท�างานคู่กับภาคส่วนต่างๆ	ในทุกสังคมทั่วโลก	
รวมถึงประเทศไทยของเรา	

ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ	เพราะความ
ที่เป็น	“ผู้เยาว์”	พ่อแม่ผู้ปกครองจึงยังคงไว้ซึ่งสิทธิ
ที่จะตัดสินใจแทน	อีกทั้งเรื่องเพศเป็นประเด็น
เปราะบางของเกือบทุกสังคม	ท�าให้การท�างาน
เพื่อสิทธิทางเพศของเยาวชน	โดยเยาวชน	เป็น
เรื่องที่มีแรงต้านค่อนข้างสูง	เราจึงต้องหาทาง
หนุนเสริมการท�างานของเยาวชนทั้งในระดับ
บุคคล	องค์กรเยาวชน	และเครือข่ายเยาวชน	โดย

สิทธิทางเพศของเยาวชน 

เริ่มต้นจากการท�าความเข้าใจว่าสิทธิทางเพศของ
เยาวชนคืออะไร	และเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
อย่างไร

หลักการของ	สิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย

1.	สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิธรรมชาติ	(Natural	
Rights)	ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด	มนุษย์ทุกคนมี
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	(Human	Dignity)	มี
คุณค่าของความเป็นมนุษย์

2.	สิทธิมนุษยชนเป็นสากลและไม่สามารถถ่าย
โอนกันได้	(Universality	and	Inalienability)	คือ
ไม่มีพรมแดน	ไม่สามารถมอบให้แก่คนอื่น	ไม่มี
การครอบครองสิทธิแทนกัน

3.	สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแบ่งแยกเป็นส่วนๆ	
ได้	ไม่มีสิทธิใดมีความส�าคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง	
(Indivisibility)	สิทธิมนุษยชนทุกข้อมีความส�าคัญ
เท่าเทียมกัน

4.	ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ	
(Equality	and	Non-Discrimination)	ในฐานะที่
เราเกิดมาเป็นคน	ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน	ไม่ว่าจะเป็นคนจน	คนรวย	คนพิการ	
เด็ก	หรือผู้สูงอายุ	คนป่วยหรือมีสุขภาพดี	หรือ
เป็นเพศใด

(อ้างอิงจาก	สิทธิของเธอ	สิทธิของฉัน	สิทธิของเรา	
ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต,ิ	2559)

สิทธิทางเพศ คือสิทธิมนุษยชนในทุกเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ	ความละเอียดอ่อนและถือ
เป็นเรื่อง	“ต้องห้าม”	ท�าให้เรื่องเพศมักถูกละเลย
ความส�าคัญ	และสิทธิทางเพศแทบจะไม่ถูกพูดถึง	
โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน	และ
นี่เอง	ที่ท�าให้คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด
สิทธิทางเพศ

สิทธิทางเพศ	ต่างจากสิทธิอนามัยการเจริญ
พันธุ์	ตรงที่สิทธิทางเพศเป็นเรื่องของวิถีทางเพศ	
รสนิยมทางเพศ	อัตลักษณ์ทางเพศ	พฤติกรรม
ทางเพศ	และสุขภาพทางเพศ	ในขณะที่สิทธิ
อนามัยการเจริญพันธุ์เกี่ยวข้องกับภาวะการเจริญ
พันธุ์	การท้อง	การแท้ง	การมีลูก	

ทั้งสองสิทธินี้มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด	เป็น
เส้นที่ต่อเนื่องกัน	แต่มีจุดต่างคือ	เรื่องเพศหลาย
เรื่องไม่ได้น�าไปสู่การเจริญพันธุ์	เช่น	รสนิยมทาง
เพศ	ความสุขทางเพศ	เป็นต้น

สิทธิทางเพศของเยาวชน ประกอบด้วย

1.	สิทธิในความเสมอภาค	–	ชีวิตด้านเพศของ
เยาวชนต้องได้รับการดูแล	โดยไม่เลือกปฏิบัติ

2.	สิทธิในการมีส่วนร่วม	–	ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของเรา	เราต้องมีส่วนร่วมได้	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ตัวเอง

3.	สิทธิในการมีชีวิตและปลอดภัยจากอันตราย	
–	เยาวชนต้องได้รับการคุ้มครองจากการท�า
อันตราย	ไม่มีใครมีสิทธิท�าร้าย	ท�าอันตราย	หรือ
แสวงหาประโยชน์จากเยาวชน

4.	สิทธิในความเป็นส่วนตัว	–	เรื่องเพศเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนและส่งผลส�าคัญต่อชีวิต	เยาวชนมี
สิทธิปกป้องความเป็นส่วนตัวของตัวเอง	และการ
รักษาความลับ
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5.	สิทธิในความเป็นอิสระแห่งตนและการได้รับ
การยอมรับในฐานะบุคคล	–	หมายถึงสิทธิในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศของตน	สิทธินี้อาจถูกจ�ากัดได้โดยกฎหมาย	
แต่ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อเยาวชนเพียง
เพราะมีอายุน้อย	โดยต้องยึดประโยชน์สูงสุดของ
เยาวชนเป็นที่ตั้ง

6.	สิทธิในการคิดและแสดงออกอย่างเสรี	–	
เยาวชนมีสิทธิที่จะคิด	แสดงความเห็น	ความ
ต้องการ	ความปรารถนา	ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศของตนเอง	ขณะเดียวกัน	ต้องเคารพ
สิทธิของผู้อื่น

7.	สิทธิด้านสุขภาพ	–	เยาวชนมีสิทธิได้รับรู้	
เรียนรู้	ข้อมูลเพื่อการมีสุขภาพทางเพศที่ดี	ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรและตรง
ตามความต้องการ	และสามารถมีส่วนร่วมในการ
ก�าหนดบริการสุขภาพที่เหมาะกับตนเอง

8.	สิทธิที่จะได้รู้และเรียนรู้	–	เยาวชนต้องได้
เรียนรู้	รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเพศ
อย่างรอบด้าน	สอดคล้องกับวัยและเพศ	รวมถึง

สิทธิทางเพศ	เพื่อให้มีความพร้อมที่จะตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศของตนเอง

9.	สิทธิในการเลือกว่าจะแต่งงานหรือไม่	จะมีบุตร
หรือไม่	–	คือสิทธิในการเลือกเองว่าจะแต่งงาน
หรือไม่	เมื่อไร	แต่งกับใคร	จะมีบุตรหรือไม่มีบุตร	
จะมีกี่คน	จะสร้างครอบครัวในรูปแบบใด

10.	สิทธิในการได้รับความคุ้มครองสิทธิ	–	รัฐ
มีหน้าที่ในการเคารพ	ปกป้อง	และเติมเต็มสิทธิ
ทางเพศของเยาวชน	“เคารพ”	คือการไม่ละเมิด
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	“ปกป้อง”	คือการมี
วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดมาละเมิดสิทธิทางเพศ
ของเยาวชน	และ	“เติมเต็ม”	คือ	การสนับสนุนให้
เยาวชนมีความตระหนักรับรู้และสามารถใช้สิทธิ
ทางเพศของตนเอง	

(อ้างอิงจาก	Exclaim!	Young	People’s	Guide	to	
Sexual	Rights:	an	IPPF	Declaration.	Interna-
tional	Planned	Parenthood	Federation,	2011)

“สิทธิทางเพศของเยาวชนมีความ
แตกต่างจากสิทธิทางเพศของผู้ใหญ่ 
ตรงที่ความเป็นผู้เยาว์ท�าให้ยังคงมี
ความจ�าเป็นที่ต้องได้รับการแนะน�า
และคุ้มครอง แต่ขณะเดียวกันก็ก�าลัง
ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งต้องได้รับโอกาส
ให้ตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ 
บ่อยครั้งการใช้สิทธิทางเพศของ
เยาวชนจึงต้องเป็นการตัดสินใจร่วม
กับผู้ใหญ่แต่ต้องยึดหลักเอาประโยชน์
สูงสุดของเยาวชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นหลัก
การส�าคัญของอนุสัญญาสิทธิเด็ก”

เพื่อนๆ ช่วยกันคิดว่าอะไรบ้างคือสิทธิของทุกคน
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พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.2559	มีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2559	สาระส�าคัญคือ

การก�าหนดเรื่องสิทธิทางเพศส�าหรับเยาวชน	มี

การก�าหนดบทบาทหน้าที่ของกระทรวงหลักที่

เกี่ยวข้องทั้ง	5	กระทรวง	ภายใต้คณะกรรมการ

ระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	

ท�าความรู้จัก กฎหมายท้องวัยรุ่น
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พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ	พ.ศ.2550	เป็นอีกนโยบายที่ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของเยาวชน	กฎหมายฉบับนี้

ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและการพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน	เปิดโอกาสให้เด็กๆ	มี

สิทธิมีเสียงมากขึ้น	โดยเฉพาะในมาตรา	33	ระบุ

ไว้เลยว่า	เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการให้ข้อ

เสนอแนะต่อรัฐบาล	เกี่ยวกับนโยบาย	แผนงาน	

งบประมาณ	ไปจนถึงกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

เด็ก

พระราชบัญญัตินี้	ก�าหนดให้มีการจัดตั้ง	สภา

เด็กและเยาวชน	ในทุกอ�าเภอ	และจังหวัด	เพื่อ

ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	ทั้งเรื่องวิชาการ	

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	คุณธรรม	จริยธรรม	และ

ประชาธิปไตย	นอกจากนี้	ยังระบุให้มีสภาเด็ก

และเยาวชนระดับประเทศซึ่งมีชื่อเรียกว่า	“สภา

เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย”	เป็นหน่วย

การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของเยาวชน

งานกลางท�าหน้าที่เชื่อมระหว่างรัฐกับเยาวชน	

โดยเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ	

เพื่อสะท้อนให้คนที่มีอ�านาจตัดสินใจในระดับ

นโยบายได้รับรู้	จะได้มีการขยายผลต่อไป	

สภาเด็กและเยาวชนท�าหน้าที่เป็นผู้แทนของ

เพื่อนๆ	ในการผลักดันให้เยาวชนได้พัฒนาตัว

เอง	ร่วมพัฒนาชุมชน	สังคม	ประเทศ	ตั้งแต่

ระดับนโยบาย	ไปจนถึงการท�ากิจกรรมด้านการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน	

ส่วนการสรรหาสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน

นั้น	เริ่มจากการเลือกตั้งคัดสรรตัวแทนในระดับ

ชุมชน	ต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด	ไปจนถึงระดับ

ประเทศ

สัมภาษณ์พิเศษ

“ผมท�างานสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับต�าบล	

อ�าเภอ	และจังหวัดครับ	แผนจังหวัดเรามีเรื่อง

อนามัยการเจริญพันธุ์	ยาเสพติด	และจิตอาสา	

เน้นการท�างานกับเด็กและเยาวชนในสถาน

ศึกษา	เราท�างานใกล้ชิดกับสาธารณสุขจังหวัด	

และโรงพยาบาล	ท�าให้รู้ว่าจังหวัดของเรามีเด็ก

มาฝากครรภ์อายุน้อยลงเรื่อยๆ	และมีเด็กที่

เรียนในชั้น	ม.2	ตั้งท้องเยอะมาก

“ผมเพิ่งรู้ว่ามี	พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น	ตอนมาร่วม

กิจกรรมกับ	สคส.และ	UNFPA	หลังจากนั้นก็

เลยติดตามกฎหมายฉบับนี้มาตลอด	มองว่าเป็น

กฎหมายที่ดีครับ	โดยเฉพาะการสนับสนุนให้

เยาวชนได้มีส่วนร่วม	แต่ก็ติดตรงที่ก�าหนดไว้ให้

เป็นตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน	ทั้งที่จริงแล้ว	

ผมเชื่อว่ามีกลุ่มเยาวชนอีกเยอะ	หลายกลุ่มอาจ

จะท�าเรื่องนี้ได้ดีกว่าสภาเยาวชนด้วยซ�้า	แต่พอ

ระบุแบบนี้กลุ่มอื่นๆ	ก็หลุดไป	ผมรู้สึกมีความ

หวัง	เพราะกฎหมายมีแนวคิดที่ดีในเรื่องนี้	แต่ใน

ทางปฏิบัติก็คงต้องดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร

“หลังจากผมเข้าร่วมกิจกรรมหลายครั้ง	พอมาก็

โพสต์เฟสบุ๊กบ้างอะไรบ้าง	ปรากฏว่ากลับไปมี

เอ็นจีโอในจังหวัดมาชวนผมไปร่วมประชุม	และ

ชวนให้เป็นคณะท�างานหลายชุดเลย	คงเพราะ

เขาเห็นผมมาท�างานเรื่องนี้	แล้วหลายองค์กรก็

มีความสนใจเรื่องเนื้อหากฎหมาย	บางองค์กร

ท�างานด้านเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว	ก็สนใจในแง่

กระบวนการท�างานเรื่องเพศกับเยาวชน	ตอนนี้

เลยได้ไปรู้จักกับหลายหน่วยงานมากขึ้น”

วาทิต ภราดร วงค์ใฝ 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
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การด�าเนินโครงการ
พัฒนาแนวทางส่งเสริม
ศักยภาพผู้แทนเยาวชนเพื่อ
ก�ากับติดตามการด�าเนิน
งานตาม	พ.ร.บ.การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น	โดยความ
ร่วมมือระหว่างกองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ	
ประเทศไทย	(UNFPA	Thai-
land)	และมูลนิธิสร้างความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง	
(สคส.)	มีการก�าหนดจังหวะ
เวลาการขับเคลื่อนงานสอด
รับกับการบังคับใช้พระราช
บัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น	พ.ศ.2559	ดังนี้

ล�าดับกิจกรรมโครงการ
การพัฒนาแนวทางส่งเสริมศักยภาพผู้แทนเยาวชน

เพื่อก�ากับติดตามการด�าเนินงานตาม 
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การอบรมเชิงปฎิบัติ
การ	“เสียงเยาวชนคน
รุ่นใหม่กับ	พ.ร.บ.ท้อง
วัยรุ่น”	ที่โรงแรมพักพิง
อิงทาง	บูติค	โฮเทล	
งามวงศ์วาน	เพื่อเตรียม
ประเด็นส�าหรับเวทีการ
แถลงข่าว

การประชุมเตรียม
ความพร้อม
ส�าหรับผู้แทนสภา
เด็กและเยาวชน	
เพื่อเข้าร่วมใน
การประชุมคณะ
กรรมการเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น	
ที่โรงแรมพักพิง
อิงทาง	บูติค	
โฮเทล	
งามวงศ์วาน

ตัวแทนเยาวชน
เข้าร่วมการแถลง
ข่าว พ.ร.บ.การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น:	
เด็กและเยาวชน	
ได้ประโยชน์จริง
หรือ?

การประชุมคณะ
กรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น	ครั้งที่	
1/2559	โดยมี	พลเรือ
เอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	
รองนายกรัฐมนตรี	เป็น
ประธานการประชุม	ที่
อาคารส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหลังใหม่	
ท�าเนียบรัฐบาล

พระราชบัญญัติ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	
พุทธศักราช	2559	
มีผลบังคับใช้

การประชุมวางแผน
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของเครือ
ข่ายเยาวชนในการ
ติดตามการบังคับใช้	
พ.ร.บ.การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	
พ.ศ.2559	ที่โรงแรม
ริชมอนด์	นนทบุรี

การอบรมหลักสูตรทดลอง	
“การเป็นผู้น�าเยาวชนเพื่อ
ก�ากับติดตามการด�าเนิน
งานตาม	พ.ร.บ.การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	
พ.ศ.2559”	เดอะ	ลอฟต์	
รีสอร์ท	ติวานนท์

การประชุม คณะ
กรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัย
รุ่น	ครั้งที่	2/2559	
โดยมี	พลเรือเอก	
ณรงค์	พิพัฒนาศัย	
รองนายกรัฐมนตรี	
เป็นประธานการ
ประชุม	ที่อาคาร
ส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหลัง
ใหม่	ท�าเนียบ
รัฐบาล	โดยมี
ตัวแทนสภาเด็ก
และเยาวชนแห่ง
ประเทศไทยเข้า
ร่วมการประชุม4

5 6
7 8

1
2 3

วันที่ 29 
กรกฎาคม 
2559

วันที่ 21 
สิงหาคม 
2559 วันที่ 22 

สิงหาคม 
2559

วันที่ 7-8 
พฤศจิกายน 
2559

วันที่ 18-20 
ธันวาคม 
2559

วันที่ 19 
ธันวาคม 
2559

วันที่ 27 
กรกฎาคม 
2559

วันที่ 24-25 
กรกฎาคม 
2559
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วนัที	่24-25	กรกฎาคม	2559/	โรงแรมพกัพงิองิทาง

บูติค	โฮเทล	-	ตัวแทนเยาวชนจาก	11	กลุ่ม

ในภูมิภาคต่างๆ	ทั่วประเทศ	จ�านวน	18	คน	

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ	“เสียงเยาวชน

คนรุ่นใหม่กับ	พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น”	โดยร่วมกัน

วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สาเหตุที่มาของปัญหา	รวมถึงการจัดท�าข้อเสนอ

ของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นดังกล่าว	

ในการแถลงข่าวเรื่อง	“พ.ร.บ.การป้องกันและ

แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:	เด็กเยาวชนได้

ประโยชน์จริงหรือ?”	ซึ่งกองทุนประชากรแห่ง

สหประชาชาติ	ประเทศไทย,	ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และ

ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์	กรมอนามัย	ร่วม

กันจัดขึ้น	โดยมีก�าหนดในวันที่	27	กรกฎาคม	

2559	ที่กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	

ในการเวิร์กช้อปครั้งนี้	เยาวชนได้เรียนรู้และ

ท�าความเข้าใจถึงความหมายและอิทธิพลของ

ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทความเป็น

หญิง-ความเป็นชาย	(Gender)	การเรียนรู้ถึง

ความคิดความเชื่อเรื่องเพศที่แตกต่างกันของ

คนในสังคม	อ�านาจที่ไม่เท่าเทียมกันและการ

บริหารอ�านาจอย่างสร้างสรรค์	รวมทั้งการท�า

กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้และการ

ท�างาน	ที่ส�าคัญได้แก่	การฟังอย่างลึกซึ้ง	

อีกกิจกรรมส�าคัญ	ได้แก่การท�าความเข้าใจเกี่ยว

กับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.2559	ซึ่งก�าลังจะมีผลบังคับ

ใช้ในขณะนั้น	เพื่อก�าหนดจุดยืน	ข้อเสนอ	และ

การมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อกฎหมายฉบับดัง

กล่าว	รวมทั้งคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่จะร่วม

ในเวทีการแถลงข่าวที่ก�าลังจะจัดให้มีขึ้น

เตรียมเวทีแถลงข่าว พ.ร.บ.ฉบับใหม่ 
เยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ

เปิดเวทีเยาวชน 
เข้าใจท้องวัยรุ่น
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“เริ่มท�ากิจกรรมกับพี่ๆ	เอ็นจีโอด้าน

เอดส์	แต่พอไปท�างานสภาเด็กฯ	หลาย

ปีก็ห่างๆ	ไป	มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ท�าให้คิดถึงบรรยากาศการเรียนรู้แบบ

นั่งพื้น	คนเข้าร่วมเป็นกลุ่มเล็กๆ	ท�าให้

เราได้ความรู้อย่างเต็มที่	บางเรื่องหนู

ยังไม่เคยเรียนรู้	และคิดว่าน่าสนใจ	

อย่างเรื่อง	Gender	และความเข้าใจ

เรื่องอ�านาจ	รูปแบบกิจกรรมท�าให้เรา

ได้แลกเปลี่ยน	ได้ฟังคนอื่นเยอะมาก	

ฟังแล้วก็คิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์

ที่เคยรับรู้มาเกี่ยวกับเรื่องเพศและเรื่อง

เอดส์	แล้วก็คิดว่าเราจะน�าความเข้าใจ

เหล่านี้ไปสื่อสารอย่างไรได้บ้าง”

แนน ภัทรวดี ใจทอง 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 

และรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

กิจกรรมส�าคัญในเวิร์กช้อป

การฟังอย่างลึกซึ้ง: 

หนึ่งในทักษะส�าคัญส�าหรับการ

ท�างานเรื่องเพศ	และน�ามาเสริม

ศักยภาพให้กับเยาวชนใน

เวิร์กช้อปครั้งนี้	ได้แก่	กิจกรรม

การฟังอย่างลึกซึ้ง	เยาวชนได้

ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ฟังที่ดี	

ด้วยการเปิดใจรับฟัง	โดยไม่ด่วน

สรุป	หรือตัดสินตีตรา	ซึ่งจะท�าให้

สามารถรับรู้และเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่น

ต้องการสื่อสารได้อย่างแท้จริง
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“ชอบตั้งแต่กิจกรรมที่ให้แนะน�าตัวเลย

ครับ	ผมคิดว่าแค่ช่วงเวลาสั้นๆ	แต่

ท�าให้เราได้คุยกับคนที่ไม่เคยรู้จักกัน

มาก่อน	ถึงจะไม่สนิทกัน	แต่รู้ว่าเขาท�า

อะไรบ้าง	ก็จะต่องานกันได้	กิจกรรม

อ�านาจก็น่าสนใจ	สะท้อนสังคมได้ดี	

ท�าให้มองปัญหาต่างๆ	ได้ชัดขึ้น	ผม

ชอบอีกกิจกรรมที่ให้คนเข้าร่วมแสดง

ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโจทย์

ค�าถามเรื่องเพศ	การได้ฟังเหตุผลของ

หลายๆ	คน	ท�าให้เราเปิดใจยอมรับฟัง

คนอื่นมากขึ้น	ท�าให้รู้ว่า	เราไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นตรงกันทุกเรื่อง	แต่ทุกคนมี

เหตุผลของตัวเอง	ผมว่าความเข้าใจ

เรื่องพวกนี้น่าจะท�าให้เราอยู่กันใน

สังคมได้ดีด้วยนะครับ”

หมูหยอง ณัฏฐ์ชวัญช์ กิจวิทยาพงศ์ 
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

บารอมิเตอร์: 
กิจกรรมส�ารวจทัศนคติเรื่องเพศ	

เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นของ

ตนเอง	และรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น	ต่อโจทย์สมมติเรื่อง

เพศ	ซึ่งจะท�าให้เข้าใจว่า	ประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศซึ่งสังคม

ไม่ค่อยพูดคุยกันนั้น	แท้จริงแล้ว	

ในหลายเรื่องแต่ละคนมีความ

คิดความเชื่อที่แตกต่างกัน	และ

เหตุผลของแต่ละคนล้วนสะท้อน

ถึงประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน	

ซึ่งยากจะตัดสินใจว่าใครถูกหรือ

ผิด
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“กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดในการอบรม

ครั้งนี้	คือการท�าความเข้าใจเรื่อง

อ�านาจ	ท�าให้นึกได้ว่าในการมีเพศ

สัมพันธ์คนที่มีอ�านาจมากกว่าคือผู้ชาย	

เพราะส่วนมากผู้ชายก็รู้เรื่องพวกนี้

มากกว่าอยู่แล้ว	ท�าให้กลายเป็นคนที่

ตัดสินใจว่าจะป้องกันหรือไม่ป้องกัน	

บางทีผู้หญิงไม่รู้อะไรเลย	ไม่รู้ด้วยซ�้า

ถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าอาจจะต้อง

เจอปัญหาการตั้งท้อง	ซึ่งจริงๆ	แล้ว

ผู้ชายเองก็อาจจะติดโรคก็ได้

ถ้าไม่ป้องกัน	ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่อง

ส�าคัญที่เราจะต้องเข้าใจถึงอ�านาจ

ที่ไม่เท่ากันตรงนี้”

ฟิว ชีพชนก คมเขียว 
กลุ่มพลังโจ๋ จังหวัดแพร่

กิจกรรมอ�านาจ: 
การใช้กิจกรรมเพ่ือสือ่สารให้เยาวชน

เข้าใจถึงอ�านาจที่ไม่เท่าเทียม	

และผลกระทบจากการใช้อ�านาจ

ในลักษณะดังกล่าว	รวมทั้งได้

ทบทวนถึงข้อดีและข้อเสีย	

ตลอดจนทางออกที่ดีกว่า	ในการ

บริหารอ�านาจอย่างสร้างสรรค์	

โดยการคิดและตัดสินใจร่วมกันที่

เรียกว่าการใช้	“อ�านาจร่วม”	
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“ผมมองว่ากระบวนการของกิจกรรม

ออกแบบส�าหรับคนท�างาน	และที่

คิดว่าส�าคัญที่สุดต่อการท�างานคือ

กิจกรรม	Gender,	อ�านาจ	และการฟัง	

ผมคิดว่าบางทีคนที่ท�างานก็ไม่ได้ฟัง

คนอื่น	ส่วนเรื่อง	Gender	กับอ�านาจ	

หลายคนอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วย

ซ�้า	ซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มาก	เอาไป

ใช้ในการท�างานได้เยอะมาก	เวลาเรา

ท�าโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ	กับ

เยาวชน	เราพูดแต่เรื่องภายนอก	จะ

ป้องกันอย่างไร	แต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง

ที่อยู่ข้างใน	ว่าการที่เราเป็นผู้ชายหรือ

ผู้หญิง	มันมีความหมายอย่างไร	อะไร

บ้างที่สังคมมอบให้กับคนๆ	หนึ่ง”	

วาทิต ภราดร วงค์ใฝ 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

Gender box: 
กิจกรรมที่ชวนให้เยาวชนได้คิด

ทบทวนเกี่ยวกับความเป็นหญิง

และความเป็นชาย	ว่าไม่ใช่เพียง

สรีระที่มีความแตกต่าง	แต่สิ่งที่

มีบทบาทต่อการด�าเนินชีวิตของ

เราทุกคนยิ่งกว่า	คือความคาด

หวังและกล่อมเกลาทางสังคมที่

มีต่อทั้งสองเพศ	รวมทั้งทบทวน

ประสบการณ์ของแต่ละคนใน

เรื่องดังกล่าว	และชวนให้ผู้เข้า

ร่วมได้ช่วยกันคิดต่อไปว่า	ความ

คาดหวังดังกล่าวมีข้อดีและข้อ

เสียหรือไม่	อย่างไร	ท�าอย่างไร

เราจึงจะสามารถก้าวข้ามข้อ

จ�ากัดดังกล่าวไปได้
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“ชอบทุกกิจกรรมค่ะ	ดูมีเหตุผล	มีเป้าหมายชัดเจน	หลายกิจกรรมท�าให้ได้ฝึกตัวเอง

ที่จะเปิดกว้างรับฟังคนอื่น	ได้เห็นว่าเรื่องเดียวกัน	แต่ละคนคิดต่างกันได้	แล้วก็ได้ฝึก

พิมพ์ พิมพ์นภา สุทธปัญญา 
สมาพันธ์เด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ

แสดงความคิดเห็น	ลองเอากลับมาจัด

ให้เยาวชนในพื้นที่ก็ได้ผลดีด้วย	คิดว่า

เป็นพื้นฐานส�าคัญ	ถ้าเด็กๆ	ได้พัฒนา

เรื่องนี้ไปเรื่อยๆ	เขาก็จะโตเป็นผู้ใหญ่

ที่ดี	หนูเพิ่งรู้เกี่ยวกับ	พ.ร.บ.ท้องวัย

รุ่น	ช่วยให้มั่นใจและต่อยอดงานได้ดี

ขึ้น	ก่อนนี้สมาพันธ์ฯ	ท�างานเรื่องเพศ

สัมพันธ์ปลอดภัยกับเด็กเยาวชน	แต่

ไม่รู้ว่าท�าแล้วจะได้ผลไหม	วัยรุ่นจะได้

ประโยชน์จริงหรือเปล่า	พอเอาความ

รู้และกฎหมายกลับไปเผยแพร่ในพื้นที่

ได้ชัดเจนขึ้น	คิดว่าหลายเดือนที่ผ่าน

มา	ปัญหาเด็กตั้งท้องลดลงได้จริง	

เพราะเด็กมีความรู้ความเข้าใจท�าให้

ดูแลตัวเองได้ดีขึ้น”

เข้าใจ-สื่อสาร 
พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น: 
เยาวชนได้ท�าความเข้าใจพระ

ราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ทั้ง

เจตนารมณ์ของกฎหมาย	และ

เนื้อหาในรายมาตรา	ที่มีการ

ก�าหนดบทบาทของภาคส่วน

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะ

บทบาทของเยาวชน	จากนั้น	

ผู้เข้าร่วมช่วยกันวิเคราะห์ถึง

ความเป็นไปได้ที่กฎหมายฉบับ

ดังกล่าวจะมีการบังคับใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	โดยสามารถตอบ

โจทย์ความต้องการของเยาวชน

ได้อย่างแท้จริง	รวมทั้งร่วมกัน

จัดท�าข้อเสนอเพื่อเตรียมการ

แถลงข่าวในฐานะตัวแทนเยาวชน



สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน36 สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 37

วันที่	27	กรกฎาคม	2559/	กรมอนามัย	กระทรวง
สาธารณสุข	–	งานแถลงข่าว	“พ.ร.บ.การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:	เด็กเยาวชน
ได้ประโยชน์จริงหรือ?”	จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข	ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ	(UNFPA	Thailand)	
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง	มูลนิธิแพธ
ทูเฮลท์	สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย	และ
เครือข่ายยุวทัศน์	กรุงเทพมหานคร

นพ.กิตติพงศ์	แซ่เจ็ง	ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย
การเจริญพันธุ์	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	
กล่าวว่า	ในวันที่	29	กรกฎาคม	จะเป็นวันที่	
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นมีผลบังคับใช้	ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้รับ
สิทธิประโยชน์	5	เรื่องที่ส�าคัญ	คือ	

1)	สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่าง
เหมาะสม	จัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา	การ
ให้ค�าปรึกษา	ช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
ให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างเหมาะสม	รวมทั้งส่งต่อให้
ได้รับสวัสดิการสังคม	2)	สถานบริการต้องให้ข้อมูล
ความรู้และจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์	รวมทั้งส่ง

ต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม	3)	สถานประกอบการต้อง
ให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์	รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม	
4)	การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	และ	5)	ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอ�านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
วัยรุ่น	

นพ.กิตติพงศ์	กล่าวว่า	การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อให้เกิดการท�างานร่วม
กันอย่างมีประสิทธิภาพ	กฎหมายจึงก�าหนดให้
มี	5	กระทรวงหลัก	คือ	กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงมหาดไทย	
กระทรวงแรงงาน	กระทรวงศึกษาธิการ	และกระทรวง
สาธารณสุข	โดยรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงมีอ�านาจ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อให้หน่วยงานน�า
ไปปฏิบัติ	นอกจากนี้	ยังก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และเปิดโอกาสให้ผู้แทน
เด็กและเยาวชน	จ�านวน	2	คน	ร่วมเป็นกรรมการ	
โดยมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ	
เพื่อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อคณะรัฐมนตรี	
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติและให้ค�าปรึกษาส�าหรับหน่วย
งานของรัฐและเอกชน

งานแถลงข่าว “พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: เด็กเยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ?”

สื่อสารพลังความคิด
ของเยาวชน
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สิทธิประโยชน์ข้อที่ 2 วัยรุ่นที่ตั้งท้องควรมีโอกาสได้
เรียนต่อ เด็กไม่ต้องย้ายไปที่อื่นหรือถูกบังคับให้ออก
กลางคัน	ผู้บริหารและครูในโรงเรียนต้องมีทัศนคติที่ดี
ต่อเด็ก	ไม่มองว่าเด็กที่ท้องเป็นคนท�าผิดหรือเป็นตัว
ปัญหา	เราควรให้โอกาสเขากลับมาเรียนได้	ซึ่งสถาน
ศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียน
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องท้องวัยรุ่น

ควรจัดให้มีห้องให้ค�าปรึกษา	คล้ายกับคลินิกวัยรุ่นใน
โรงพยาบาล	มีนักจิตวิทยาสามารถให้ค�าปรึกษาได้
ด้วย	ในกรณีนี้	เด็กและเยาวชนที่ไม่พร้อมที่จะเรียน	
คุณครูหรือบุคลาการทางการศึกษาควรออกแบบการ
เรียนการสอนที่เป็นไปตามกรณี	คืออาจจะเป็นการ
เรียนที่บ้านหรือนัดมาสอบภายหลัง

สิทธิประโยชน์ข้อที่ 3 วัยรุ่นสามารถใช้บริการคลินิก
สุขภาพทางเพศได้อย่างมั่นใจว่าความลับจะไม่ถูกเปิด
เผย	และไม่อายเพื่อน	สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง	
ไม่ต้องปรึกษาผู้ปกครองหรือผู้ปกครองไม่ยินยอม
ก็ตาม	

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ควรมีทัศนคติที่เป็นมิตร	
เก็บรักษาความลับ	ไม่บันทึกประวัติของผู้ใช้บริการ	
โดยไม่ลงทะเบียนรายชื่อเมื่อมีการเข้าใช้บริการ	และ
มีศูนย์ให้ค�าปรึกษา	มีเบอร์ติดต่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัย
และไว้วางใจ	ถ้าไม่เก็บค่าบริการก็จะดีมาก

สิทธิประโยชน์ข้อที่ 4	วัยรุ่นมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา	เมื่อตั้งครรภ์เด็กควรมีสิทธิ
ตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะตั้งครรภ์ต่อ	หรือยุติการ
ตั้งครรภ์	มีศูนย์บริการช่วยเหลือและเพิ่มช่องทางใน
การให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์	หรือทางแอพพลิเคชั่น	
โซเชียลมีเดีย	ไลน์	เฟซบุ๊ก	และเก็บความลับโดย
ไม่บันทึกประวัติผู้ใช้บริการ	

ควรมีหน่วยงานที่เป็นตัวเชื่อมประสานกับผู้ปกครอง
และเด็กในกรณีที่เด็กไม่กล้าบอกผู้ปกครองหรือขอค�า
ปรึกษาได้	

สื่อจะต้องไม่เผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลที่ประณามเด็ก
ที่ตั้งครรภ์	แต่พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ความรู้สึก	ความรู้เรื่องเพศที่ปลอดภัย	

สิทธิประโยชน์ข้อสุดท้าย คือพ่อแม่วัยรุ่นได้รับการ
สนับสนุนในการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาได้อย่างมีคุณภาพ	
แม้จะอยู่ในช่วงเรียนก็ควรมีหน่วยงานเข้าไปดูแล
ระหว่างที่เรียน	และมีแหล่งส่งเสริมพ่อแม่วัยใสให้
ท�างานในสถานประกอบการ	ควรมีสวัสดิการหรือการ
ฟื้นฟูด้านจิตใจด้วย	มีการพูดคุยหรือบริการที่เป็นมิตร
ต่อเด็ก	และส่งเสริมค่าตอบแทนแรงงานวัยรุ่น	เพราะ
เด็กสามารถท�างานได้และมีใจที่จะหาเลี้ยงครอบครัว
ในกรณีที่ไม่ยุติตั้งครรภ์	ไม่พูดส่อเสียด	และมีมุมมอง
ใหม่ว่าเยาวชนมีโอกาสพัฒนาตนเองได้

เสียงเยาวชนในการแถลงข่าว

ในการแถลงข่าวครั้งนี้	เยาวชนที่เพื่อนๆ	เลือกให้เป็น
ตัวแทนน�าเสนอประเด็นจากการเวิร์กช้อป	ประกอบ
ด้วย	4	คน	ได้แก่	แนน	ภัทรวดี	ใจทอง,	เมย์	วิลาศิณี	
ซารีนาค,	เอฟ	สุพจน์	แย้มสมัย,	ปุย	อรอนงค์	ไชย
แสนทา	และหมูหยอง	ณัฏฐ์ชวัญช์	กิจวิทยาพงศ์	
แต่ละคนเลือกสื่อสารในประเด็นที่ตนเองมีความสนใจ
เป็นพิเศษ	ดังนี้

แนน ภัทรวดี ใจทอง 
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

จากการระดมความคิดเห็น	11	เครือข่ายที่ท�างาน
ด้านเด็กโดยตรง	เราจะขอพูดถึงสิทธิประโยชน์	5	
ด้านที่เยาวชนจะได้รับตาม	พ.ร.บ.	ฉบับนี้	ดังนี้

สิทธิประโยชน์ข้อที่ 1 เด็กควรได้รับการศึกษาด้าน
เพศศึกษา	และได้รับการสอนทักษะที่น�าไปใช้ได้จริง
และเหมาะสมกับช่วงวัย	ถ้าจะท�าให้เป็นจริงได้	ต้อง
มีการแยกวิชาเพศศึกษาออกจากวิชาสุขศึกษา	เพิ่ม
ทักษะต่างๆ	ที่เป็นทักษะชีวิตและสามารถน�าไป
ปฏิบัติได้จริงให้เด็กในสถานศึกษา	เสริมทักษะการ
ป้องกัน	ปฏิเสธ	เข้าใจการคุมก�าเนิด	รวมถึงการให้
หน่วยงานที่มีความรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน	

ปัจจุบันคุณครูจ�านวนมากในโรงเรียนยังมีทัศนคติ
ไม่ดี	และมองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ว่าเป็นเป็นตัวปัญหา	
และครูมองว่าการสอนเรื่องเพศจะเป็นการชี้โพรง
ให้กระรอก	แต่ว่าถ้ากระรอกเดินผิดทางชีวิตจะดีได้
อย่างไร	โรงเรียนควรมีแกนน�าเพื่อนช่วยเพื่อน	ให้เด็ก
มีที่ปรึกษา	เพราะเด็กไม่กล้าปรึกษาผู้ปกครอง	ผู้ใหญ่	
เพราะเด็กมักจะนึกถึงเพื่อนก่อน	ควรมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ประเมินการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้
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ไม่ให้ผู้ชายที่มองเกิดอารมณ์	ก็จะไม่สามารถ

น�าไปใช้ได้

ถ้าส�าหรับเรื่องโรงเรียนอยากเน้นการมีอุปกรณ์

ที่เพียงพอต่อเด็ก	เช่น	ถุงยางอนามัย	คุณครู

อาจสอนแต่ถุงยางอนามัยผู้ชาย	แต่ทุกวันนี้เรา

มีถุงอนามัยผู้หญิงแล้ว	แล้วก็เรื่องการคุมก�าเนิด

ของผู้หญิงไม่ใช่มีแค่ยาคุมอย่างเดียว	เรามียา

ฝัง	แผ่นแปะด้วย	แต่ยังไม่มีอุปกรณ์ให้เด็กสัมผัส

ได้จริงๆ	แล้วอีกประเด็นคือคุณครูเป็นบุคคลที่

ส�าคัญในโรงเรียนในการให้ค�าปรึกษาที่ดีที่สุดกับ

เด็ก	เลยอยากให้คุณครูเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เด็ก

โดยตรง

ว่า	ชายชวนหญิงไปสถานการณ์เสี่ยง	ฝ่ายหญิง

จะปฏิเสธอย่างไร	ในระยะที่สอง	พอเขาอยู่ใน

สถานการณ์เสี่ยงแล้ว	เขาจะท�าอย่างไรไม่ให้

เกิดการมีเพศสัมพันธ์	ระยะที่สาม	คือหลังจาก

มีเพศสัมพันธ์แล้ว	ตั้งครรภ์แล้ว	เขาจะมีวิธีการ

รับมือ	ตัดสินใจ	หรือมีความรับผิดชอบในเรื่อง

นั้นอย่างไร	เรื่องที่น้องๆ	อยากรู้มากคือเรื่อง

แบบนี้	“ถ้าหนูอยู่ในสถานการณ์นี้	จะท�ายังไงคะ	

ท�าแบบนี้ได้ไหมคะ”	เราก็ตอบประเด็นที่น้อง

อยากรู้	

หนูคิดว่า	ถ้าคิดในการเอาเพศศึกษาไปใช้ในชีวิต

จริงหนูว่าได้	แต่หลักๆ	คือทักษะในโรงเรียนไม่

ได้สอนเน้นถึงตรงนั้น	อย่างเช่นในหลักสูตรสอน

บทบาทหน้าที่หญิงชาย	ผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้น�า	

ผู้หญิงเป็นแม่บ้านแม่เรือน	หรือส่วนพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย	เด็กก็จะรู้แบบนี้ๆ	ฝ่ายหญิงมี

ประจ�าเดือน	ฝ่ายชายมีฝันเปียก	แต่ว่าเขาจะน�า

ความรู้ส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ในสถานการณ์

ตรงนั้นจริงๆ	เช่นถ้าเขารู้ว่าเขาเริ่มมีหน้าอกแล้ว	

ถ้าเขาไม่เรียนรู้ว่าเขาจะมีวิธีการปกป้องอย่างไร

หลังจากที่พวกเราได้อบรมในเรื่อง

การป้องกันท้องวัยรุ่นแล้ว	เราก็ได้

น�าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ	

และการป้องกันการท้อง	ทักษะต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธ	การยอมรับ	

การสังเกตว่าตนเองมีบุคลิกร่างกาย

อย่างไร	เราก็จะสร้างสถานการณ์

จ�าลองขึ้นมาให้เด็กมีกระบวนการใน

การคิด	ว่าถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์

นั้นจะเป็นอย่างไร	โดยจะมี	3	ระยะ

ด้วยกัน	ระยะแรกคือก่อนการชวน

เมย์ วิลาศิณี ซารีนาค 
สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

“ในหลักสูตรสอนบทบาทหน้าที่หญิงชาย หรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย แต่ว่าเขาน�าความรู้ส่วนนี้
ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ในสถานการณ์จริง เช่น ถ้าเขารู้ว่าเริ่มมีหน้าอกแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะมีวิธีการปกป้อง
อย่างไรไม่ให้ผู้ชายที่มองเกิดอารมณ์ ก็จะไม่สามารถน�าความรู้ไปใช้ได้”
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ปุย อรอนงค์ ไชยแสนทา 
สภาเด็กและเยาวชนอ�าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อยากให้เพื่อนได้เรียนต่อ	บอกเพื่อน

ว่าต้องเรียนให้จบ	มีวุฒิแค่นี้จะเอา

อะไรไปท�างาน	แล้วจะเอาอะไรไป

เลี้ยงลูก	แล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนอาย	

ไม่อยากให้คุณครูหรือผู้ใหญ่กดดัน

เด็ก	ถ้ายังมีทัศนคติที่ไม่ดี	กดดันเด็ก	

สุดท้ายก็จะต้องออกจากโรงเรียน

อยากให้	อบต.มีห้องเลี้ยงดูเด็ก	เวลา

พ่อแม่วัยรุ่นไปท�างาน	แล้วก็อยากให้

เพื่อนไม่ว่ากันหรือเอามาพูดกัน	ไม่

อยากให้เอาเพื่อนไปล้อเลียน	แล้ว

ก็ไม่อยากให้กดขี่ค่าแรงพ่อแม่วัยรุ่น	

อยากให้ดูที่ผลงานไม่ใช่อายุ

เอฟ สุพจน์ แย้มสมัย 
สภาเด็กและเยาวชนอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ผมได้พบเจอในการท�างาน	เราเคยท�า

แบบส�ารวจในชุมชนว่าถ้าเกิดกรณีเด็กท้องไม่

พร้อม	เด็กจะไปปรึกษาใคร	ประเมินแล้วพบว่า

มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เด็กจะไปปรึกษาคุณครู

หรือผู้ปกครอง	แต่หลักๆ	คือเด็กจะไปปรึกษา

เพื่อน	คิดแก้ไขด้วยตัวเอง	ท�าให้เกิดการแก้

ปัญหาที่ผิดพลาด	เช่น	ไปท�าแท้ง	มันน่าจะเป็น

ที่ทัศนคติการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ไม่เปิดใจให้

ลูกเรียนรู้เรื่องเพศได้เต็มที่	ไม่พูดคุยเรื่องเพศ

ในครอบครัว	คิดเสมือนว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่

สมควรพูดตอนนี้	พ่อแม่ชอบพูดว่าให้เรียนสูงๆ	

มีงานท�าดีๆ	นะแล้วค่อยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้

อีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่ตอนท�างานกับหมอคือ	

ตอนนั้นเป็นค�าพูดเหมือนเด็กจะไปขอถุงยาง	

แต่หมอพูดว่า	“สูจะเอาไปเฮ็ดหยังถุงยาง”	แต่ที่

จริงมันไม่น่าจะเป็นค�าถาม	เพราะรู้ว่าถุงยางก็

น่าจะรู้ว่าเอาไปท�าอะไร	มันไมได้เอาไปท�าอย่าง

อื่น	แล้วก็มีการลงชื่อ	ลงทะเบียนก่อน	

คนในชุมชนก็เหมารวมว่าเรื่องเพศมีแต่เรื่องเพศ

สัมพันธ์เพียงอย่างเดียว	ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็จะไม่

อยากให้เด็กคุยกันเรื่องนี้	ที่ผมท�างานอยู่ก็จะ

ประมาณนี้	สิ่งที่ผมอยากเห็นคือการพูดคุยเรื่อง

เพศมากขึ้น	ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์	แต่

เป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจ�าวันของเรา	เรื่อง

เพศเหมือนการดูแลแขนขาร่างกาย	พูดคุยกัน

อย่างเปิดเผยไม่ปกปิด
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สัมภาษณ์พิเศษ

“ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ	UNFPA	

และ	สคส.เคยท�าโครงการปิ๊งไม่ป่องกับทาง

มหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นโครงการที่ไปจัดกิจกรรม

ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศกับน้องๆ	ช่วง

ก่อนวัยรุ่น	พบว่า	น้องๆ	หลายคนคิดว่าตัวเองมี

ความรู้เรื่องเพศแต่ความ	เป็นจริงแล้วนั้นข้อมูล

เรื่องเพศที่น้องๆ	รู้มานั้นไม่ถูกต้อง

“เมื่อได้เข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมท�าให้รู้จักกับ	

พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น	และได้รู้ว่ามีสิทธิคุ้มครองวัย

รุ่นโดยเฉพาะ	ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองให้เด็ก

ท้องได้เรียนต่อให้ความช่วยเหลือและมีทาง

เลือก	หากมีปัญหาการตั้งครรภ์	รวมทั้งทาง

โรงเรียนต้องมีนโยบายในการปรับเพศศึกษาให้

เด็กสามารถน�าไปใช้เพื่อดูแลตัวเองได้จริง	

ซึ่งอันนี้หนูมองว่าจ�าเป็นมากเพราะน้องๆ	ที่หนู

เคยไปท�ากิจกรรมด้วย	หลายคนมีความเข้าใจ

ผิดอยู่

“การได้เข้าร่วมกิจกรรมท�าให้จากเมื่อก่อนเวลา

ต้องพูดเรื่องเพศก็กลัวจะโดนต�าหนิว่าเป็นเด็ก

แก่แดด	แต่เมื่อได้มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้ง	4	ครั้ง	ท�าให้ได้พัฒนาตัวเอง	กล้าแสดงออก

ทางความคิดในเรื่องเพศได้อย่างชัดเจน	ยิ่งได้

เรียนรู้เรื่องสิทธิวัยรุ่นและมี	พ.ร.บ.นี้เกิดขึ้น	

ท�าให้กล้าที่จะสื่อสารเรื่องนี้ได้อย่างมั่นใจ

“เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง	ก็มีการโพสต์

เฟซบุ๊ก	ท�าให้ทั้งอาจารย์และเพื่อนๆ	ให้ความ

สนใจเรื่อง	พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น	มีคนเข้ามาสอบ

ถามพูดคุย	เป็นโอกาสที่ให้เราได้บอกต่อข้อมูล

ความรู้สู่วงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะ”

เมย์ วิลาศิณี ซารีนาค
สภาเด็กและเยาวชน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หมูหยอง ณัฏฐ์ชวัญช์ กิจวิทยาพงศ์ 
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

ส�าหรับอุปสรรคหลักๆ	ที่เด็กและเยาวชน

จะไม่ได้รับสิทธิตรงนี้คือ	การสื่อสารที่เด็กรู้ว่า

เด็กจะได้รับสิทธิอะไรเมื่อเกิดปัญหานี้	ซึ่งไม่ใช่

มีแต่เด็กแต่รวมไปถึงผู้ปกครองและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน	ต้องมีการสื่อสาร

รับรู้ทั่วกัน	หลักๆ	ที่ส�าคัญคือสื่อมีอิทธิพลลด

การตีตราเด็กเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว	และสื่อจะ

เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เพศศึกษามากขึ้น

ส�าหรับคณะกรรมการป้องกันใน	พ.ร.บ.	ชุดนี้	มี

แค่เยาวชน	2	คนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรง

นี้	อยากให้มีสัดส่วนของคณะอนุกรรมการที่เป็น

เยาวชนหรือองค์กรที่ท�างานด้านเยาวชน	เพื่อ

ที่จะเป็นเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนอย่าง

แท้จริง

เครือข่ายเยาวชนจะได้มีการรวบรวมความคิด

เห็นของเด็กทั่วประเทศเพื่อนเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการ	พ.ร.บ.ฉบับนี้	ในวันที่	22	นี้	จะมี

การติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง	

หลักๆ	เลยคืออยากให้เด็กและเยาวชนที่ท�างาน

ตรงนี้	เข้าไปในคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะเป็น

เสียงสะท้อนจากเยาวชน	และน�าเสียงสะท้อน

ตรงนี้ไปสู่เยาวชนต่อไป
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ก�าหนดการเชิญสื่อมวลชน ภาพบรรยากาศการแถลงข่าว โดยมี 

นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย และ ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อ�านวยการ

ส�านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมการแถลงข่าว 

รวมทั้งตัวอย่างข่าวที่ได้รับการน�าเสนอผ่านสื่อแขนงต่างๆ
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สัมภาษณ์พิเศษ
ฟิว ชีพชนก คมเขียว
กลุ่มพลังโจ๋ จังหวัดแพร่

“งานของพลังโจ๋มีหลายประเด็น	แต่ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเพศเพราะเป็นปัญหาส�าคัญของเด็ก	โดยเน้น
การท�างานเชิงป้องกัน	มีงานด้านจิตอาสาแต่ก็เน้น
เพื่อดึงเด็กให้เขาเห็นศักยภาพและคุณค่าของตัว
เอง	จะได้ไม่ไปท�าสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและ
คนอื่น	เราท�างานกับเด็กทั้งในและนอกระบบ	ซึ่งผม
มองว่า	เด็กนอกระบบมีประสบการณ์มากกว่า	ท�าให้
รู้จักระวังป้องกันตัว	ส่วนเด็กในระบบเน้นการเรียน	
และไม่ค่อยสนใจท�าให้ขาดความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย	

“ผมท�างานเรื่องนี้	แต่ที่ผ่านมาไม่เคยรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายท้องวัยรุ่น	ได้มาฟังก็คิดว่าน่าสนใจมาก	
อย่างน้อยก็มีกฎหมายที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา
แล้ว	แต่จะได้ผลแค่ไหนยังไม่แน่ใจ	เพราะก็เป็นเรื่อง
ยากอยู่เหมือนกันที่จะต้องสื่อสารให้วัยรุ่นเกิดความ
เข้าใจเรื่องเพศและสามารถดูแลป้องกันตัวเองได้	เด็ก
ในประเทศไทยก็มีจ�านวนเยอะมาก	จะท�างานอย่างไร
จึงจะได้ผลอย่างแท้จริง	

“ส่วนของกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพแกนน�า	
ผมเห็นว่ามีความส�าคัญ	มีโอกาสได้เข้าร่วมได้เรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ	หลายอย่างก็จะได้น�าไปใช้กับการท�างาน
ในพื้นที่	คิดว่าต้องช่วยกันในหลายๆ	ทาง	มีทั้งแกน
น�าที่ไปสื่อสารกับฝ่ายนโยบาย	ส่วนคนอื่นๆ	ท�าอะไร
ได้ก็ต้องช่วยกันเท่าที่จะท�าได้	พลังโจ๋ท�างานกับสภา
เด็กและเยาวชนด้วย	เรามีจุดแข็งในการเข้าถึงเด็กใน
พื้นที่ได้ค่อนข้างดี”

สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน48

สัมภาษณ์พิเศษ

“ในกิจกรรมครั้งล่าสุด	ผมก็เสนอไปว่า	หน่วยงาน
หลักๆ	อาจจะต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากๆ	
โดยการเป็นกระบอกเสียงกระจายข่าวสารให้ทั่วถึง	
ให้ผู้ใหญ่รับรู้เรื่องนี้	แกนน�าเยาวชนทุกระดับก็คงต้อง
ช่วยกันสื่อสาร	เพราะให้ผู้ใหญ่สื่อสารกับเด็กก็อาจ
จะมีช่องว่างในการพูดคุยท�าความเข้าใจกัน	ให้เด็ก
สื่อสารกันเองน่าจะดีที่สุด	

“ผมได้มาเข้าร่วมก็สนใจประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้น	แต่ถ้า
จะท�างานเรื่องนี้คงต้องขึ้นอยู่กับทางเครือข่ายยุวทัศน์	
แต่ตามปกติถ้ามีใครมาชวนไปร่วมงาน	เราก็พร้อมจะ
ไปเข้าร่วมทั้งนั้นครับ	ผมอยากให้แกนน�าเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมกับ	พ.ร.บ.อย่างต่อเนื่องด้วย	ไม่อยากให้เริ่ม
ที่พวกผมแล้วก็จบไป	แต่อยากให้มีการสานต่อและ
พัฒนางานต่อๆ	ไป	ให้มีเด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามาท�างาน
ติดตามเรื่องนี้ไปตลอดเลยครับ”

หมูหยอง ณัฏฐ์ชวัญช์ กิจวิทยาพงศ์ 
เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

“เครือข่ายยุวทัศน์ไม่ได้มีงานเรื่องเพศหรือท้องวัยรุ่น
ครับ	ผมมาร่วมกิจกรรมกับ	สคส.และ	UNFPA	ท�าให้
ได้รู้ประเด็นเหล่านี้เป็นครั้งแรก	และคิดว่าส�าคัญ
มาก	เพราะขนาดผมเป็นวัยรุ่น	ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามี	
พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นอยู่ด้วย	เฮ้ย	มีกฎหมายแบบนี้ด้วย	
ถามว่าดีไหม	มันต้องดีแน่ๆ	ครับ	เพราะเด็กถ้าเกิด
ปัญหาท้องขึ้นมา	ผมคิดว่าการหาทางออกจะไปใน
เรื่องการท�าแท้ง	ซึ่งอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วย

“สิ่งส�าคัญก็คือ	จะสื่อสารอย่างไรให้เด็กรู้ว่ามี
กฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้	ชีวิตของเด็กอยู่สองที่คือ
บ้านกับโรงเรียน	พอกลับมาบ้านก็เข้าห้องเล่นคอมพ์	
ไม่ได้คุยกับพ่อแม่สักเท่าไร	พอมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็
ปรึกษาเพื่อน	ซึ่งเพื่อนไม่ค่อยรู้อะไรพอๆ	กัน	ก็อาจ
จะแนะน�าไปในทางที่ผิด	ท�าอย่างไรเด็กจะเข้ามารับ
ความช่วยเหลือตามกฎหมายได้	
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ในเบื้องต้น	การจัดการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้	

มุ่งหวังเพื่อเตรียมประเด็นส�าหรับตัวแทน

เยาวชนที่จะเข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการ

ระดับชาติครั้งแรก	ซึ่งมีก�าหนดในวันที่	22	

สิงหาคม	2559	อย่างไรก็ตาม	ในการประชุม

ครั้งดังกล่าวที่ท�าเนียบรัฐบาล	ผู้เข้าร่วมมีเพียง

บุคลากรในส่วนราชการตามกระทรวงหลักที่

เกี่ยวข้องในกฎหมาย	ขณะที่ตัวแทนสภาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ	รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน

ด้านต่างๆ	ยังไม่มีการแต่งตั้ง	จึงยังไม่ได้เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้แต่อย่างใด

วันที่	21	สิงหาคม	2559/	โรงแรมพักพิงอิงทาง	

บูติค	โฮเทล	กรุงเทพฯ	-	มีการประชุมกลุ่มย่อย

ของตัวแทนเยาวชนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย

เพื่อติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

พ.ศ.2559	

ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกัน

วิเคราะห์ถึงโครงสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน

ตาม	พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	โครงสร้างงานสภาเด็กและ

เยาวชนแห่งประเทศไทย	รวมถึงบทบาทของ

แต่ละคน	เพือ่ออกแบบการเชือ่มประสานการท�างาน

ของเครือข่ายเยาวชน	ให้สามารถติดตามภารกิจ

ของหน่วยงานตามกฎหมาย	และเพื่อให้เยาวชน

สามารถสื่อสารความต้องการและสภาพปัญหา

ไปยังส่วนงานด้านนโยบายเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

ในการด�าเนินงาน	ทั้งโดยผ่านช่องทางของ

ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ระดับชาติ	และเครือข่าย

เยาวชนที่จะสนับสนุนการท�างานในระดับพื้นที่

ผู้แทนเยาวชนตาม พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น

ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนฯ-เครือข่าย 
เตรียมความพร้อมร่วมขับเคลื่อนกฎหมายท้องวัยรุ่น
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 ในการอบรมเชิงปฎิบัติการ 

“เสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่กับ 

พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น” วันที่ 24-25 

กรกฎาคม 2559

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมวางแผน

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน ในการ

ติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 วันที่ 7-8 

พฤศจิกายน 2559

ตัวแทนเยาวชนในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติท้องวัยรุ่น

ทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	“การประชุม

วางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

เยาวชน	ในการติดตามการบังคับใช้	พ.ร.บ.การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

พ.ศ.2559”	

ในการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ครั้งที่	2/2559	

เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2559	ที่ท�าเนียบรัฐบาล	

ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย	

2	คนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้	ประกอบ

ด้วย	“น�้าพุ”	ปุณณพัทธ์	อรุณณิชย์ตระกูล	และ	

“แนน”	ภัทรวดี	ใจทอง

โดย	แนน	ภัทรวดี	เป็นหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ	“เสียงเยาวชน

คนรุ่นใหม่กับ	พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น”	ที่กองทุน

ประชากรแห่งสหประชาชาติ	ประเทศไทย	

(UNFPA	Thailand)	จัดร่วมกับมูลนิธิสร้าง

ความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง	(สคส.)	ในวัน

ที่	24-25	กรกฎาคม	2559	และการแถลงข่าว	

“พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น:	เด็กเยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ?”	ที่

กรมอนามัย	ในวันที่	27	กรกฎาคม	2559	รวม



สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน54 สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 55

“ได้มาร่วมกิจกรรมกับ	สคส.และ	UNFPA	คิดว่าน่า
สนใจมากค่ะ	หลายเรื่องเรายังไม่เคยรู้	ก็คิดตลอดว่า
จะน�าไปเผยแพร่ต่อได้อย่างไร	ส�าคัญที่สุดคือการได้
ท�าความเข้าใจกับ	พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น	ไม่อย่างนั้นต้อง
อ่านกฎหมายเองไม่รู้เรื่องแน่ๆ	ไปประชุมกับคณะ
กรรมการระดับชาติก็คงไม่ค่อยเข้าใจ

“ยังไม่เคยเข้าประชุมระดับชาติ	ตอนแรกรู้สึกเกร็ง	
เพราะพิธีการเยอะ	แต่พอพูดไปตามที่เตรียมประเด็น
มา	อันไหนมีคนอื่นพูดแล้วเราก็ไม่พูด	แล้วผู้ใหญ่ใน
ที่ประชุมก็ให้ความสนใจเรื่องที่เราน�าเสนอ	ก็เลยรู้สึก
เป็นกันเองมากขึ้น	คนที่เข้าร่วมประชุมดูมีความตั้งใจ	
แล้วก็มีมุมมองที่ค่อนข้างทันสมัย

“มองว่าบทบาทของเยาวชนที่ก�าหนดใน	พ.ร.บ.น้อย
ไปหน่อย	เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะไปพูดในฐานะ
ตัวแทนเยาวชน	มีหลายประเด็นที่ตกหล่นไป	หนูกับ
เพื่อนก็ช่วยกันน�าเสนอ	อย่างเช่นเรื่องการเข้าถึง
ถุงยางอนามัยของเยาวชน	รวมทั้งประเด็นความ
หลากหลายทางเพศ	และกลุ่มชายขอบต่างๆ	ถึง
จะเป็นกฎหมายเรื่องท้องวัยรุ่น	แต่หนูคิดว่าน่าจะ
ครอบคลุมเรื่องเพศที่เป็นปัญหาใหญ่ของเด็กยุคนี้	

“หลังจากนี้	ต้องเข้าร่วมประชุมไปจนกว่าจะหมดวาระ
ในสภาเด็กและเยาวชน	คงต้องวางแผนการท�างาน	
โดยเฉพาะการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจะได้ไป
น�าเสนอในที่ประชุมให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดค่ะ”

“เริ่มท�ากิจกรรมตอนที่ไปเข้าค่ายกับเอ็นจีโอด้านเอดส์
ตั้งแต่อยู่	ม.2	แล้วก็ท�างานเยาวชนมาตลอด	ต่อยอด
มาท�างานกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย	
ซึ่งก็มีงานเรื่องเอดส์และเรื่องเพศที่เป็นความสนใจ
ของเราอยู่ด้วย	ลาโรงเรียนมาท�ากิจกรรมบ่อยมาก	
พอมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยต้องย้ายมากรุงเทพฯ	คิด
ว่าคงจะไม่ค่อยได้ท�างานให้สภาฯ	แล้ว	แต่ในที่สุดก็
ยังท�าอยู่จนถึงวันนี้	(หัวเราะ)

“สิ่งที่ท�าให้คิดว่างานเรื่องเพศส�าหรับเยาวชนมีความ
ส�าคัญ	คือมีครั้งหนึ่งที่ไปขอท�ากิจกรรมกับน้อง
มัธยมต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง	ซึ่งอาจารย์โรงเรียน
นั้นไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าเราพูดเรื่องเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัยด้วย	เขามองว่าเด็กไม่ควรสนใจเรื่องนี้	เราก็
พยายามกันมาก	จนในที่สุดได้เข้าไปจัดกิจกรรม	พบ
ว่าเด็กแทบไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย	แต่มีความสนใจ	
น้องๆ	ถามเยอะมาก	แต่บอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อน
ที่ไปมีเพศสัมพันธ์	ไม่บอกว่าเป็นปัญหาของตัวเอง	
ท�าให้รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องใกล้ตัวส�าหรับเด็ก	และถ้าเขา
ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โดยไม่มีความรู้ก็น่าเป็นห่วง

“แนน” ภัทรวดี ใจทอง 
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

ระยอง ปัจจุบัน ศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

“มองว่าบทบาทของเยาวชนที่ก�าหนดใน 
พ.ร.บ.น้อยไปหน่อย เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่เรา
จะไปพูดในฐานะตัวแทนเยาวชน มีหลายประเด็นที่
ตกหล่นไป หนูกับเพื่อนก็ช่วยกันน�าเสนอ”
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วันที่	7-8	พฤศจิกายน	2559/	โรงแรมริชมอนด์	

นนทบุรี	–	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	“การ

ประชุมวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายเยาวชน	ในการติดตามการบังคับใช้	

พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น	พ.ศ.2559”	ผู้ร่วมประชุมประกอบ

ด้วยเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ	เช่น	สภาเด็กและ

เยาวชนเขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ,	กาฬสินธุ์,	

เชียงราย	และเยาวชนที่รวมตัวกันในนามสมา

พันธ์เด็กและเยาวชน	ศรีสะเกษ,	กลุ่มพลังโจ๋	

พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะทางเพศ	

จังหวัดแพร่	

ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการบริหารที่อยู่

ภายใต้กลไก	พ.ร.บ.การป้องกันการตั้งครรภ์ฯ	

และ	พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ	พ.ศ.2550	และประสบการณ์การเข้า

ร่วมของแต่ละกลุ่ม	จากนั้น	ทุกคนได้ช่วยกัน

ออกแบบโครงสร้างที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับ

ชุมชนตามพื้นที่ของแต่ละคน	เพื่อน�าไปสู่การมี

ส่วนร่วมของเยาวชนอย่างแท้จริง	ซึ่งต้องมีทั้งผู้

แทนเยาวชนในระดับการก�าหนดนโยบาย	และ

กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในทุกระดับ

ขณะเดียวกัน	การประชุมครั้งนี้	แต่ละกลุ่ม

ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการท�างานตาม

ประสบการณ์และภารกิจหลักของแต่ละกลุ่มใน

ระดับพื้นที่	ท�าให้เยาวชนเห็นบทบาทของตนเอง

ต่อชุมชนและการเชื่อมโยงท�างานแบบเป็นภาคี	

ซึ่งน�ามาสู่การเสนอให้มีการเติมเต็มความรู้และ

ทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างาน	เพื่อให้เยาวชน

สามารถท�างานเชิงผลักดันเรียกร้องให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุข

ภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัย

รุุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นการพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนไปพร้อมกัน

เยาวชนร่วมออกแบบการติดตามการใช้กฎหมายท้องวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์เยาวชน
เกาะติด พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น 
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“การได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้น�าเยาวชนเพื่อติดตาม	พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น
ดีมากๆ	ครับ	ท�าให้ผมได้รู้ว่า	พ.ร.บ.ฉบับนี้ช่วย
คุ้มครองสิทธิวัยรุ่นให้สามารถเข้าถึงเรื่อง	เพศได้อย่าง
ไม่ปิดกั้น	และที่ใกล้วัยผมมากคือเรื่องการศึกษาที่เด็ก
ท้องก็สามารถเรียนต่อได้ครับ

“อีกอย่างที่ผมได้กับตัวเองมากๆ	จากการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้	คือการมีทักษะวิเคราะห์สื่อ	ท�าให้
ผมได้มีมุมมองใหม่ๆ	เวลาที่เราเห็นข่าวหรือเจอ
สถานการณ์เรื่องท้องวัยรุ่นหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆ 	
ต่อไปนี้ผมก็จะมองว่าที่มาที่ไปอย่างไร	เกิดจากอะไร	
และท�าให้ผมไม่ตัดสินคนอื่นครับ	

“ที่ส�าคัญผมมองว่าเด็กท้องไม่ได้เป็นตัวปัญหานะ
ครับ	เด็กท้องก็มีสิทธิเหมือนเด็กทั่วไป	คนหนึ่ง	ถ้า
สังคมไม่ตีตราเขาก็สามารถท�าอะไรในชีวิตเขาได้อีก
หลายอย่างนะครับ”

ไม้คิว นพรุจ หมื่นแก้ว
กลุ่มพาวเวอร์ทีน รักษ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่

“ผมเป็นแกนน�าที่เริ่มต้นท�างานด้วยประเด็นเอชไอวี
และ	เอดส์	โดยท�ากิจกรรมรณรงค์ตามถนนคนเดิน
และในชุมชน	โดยการให้ข้อมูลความรู้เรื่องเพศ	ส่วน
ใหญ่เน้นเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เอชไอวี	และ
การป้องกัน	ส่วนเรื่องท้องในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ได้ท�า
งานแตะๆ	อยู่บ้าง	แต่ผมว่าเรื่องสิทธิในเรื่องนี้เป็น
เรื่องจ�าเป็น	เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ	ผมมีญาติ
ที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้	สุดท้ายก็ต้องออกจาก
โรงเรียนระหว่างท้อง	แล้วตอนนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน
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สัมภาษณ์พิเศษ

“ถึงจะท�างานประเด็นเรื่องเพศ	แต่เชื่อไหมว่าซ่ายัง
ไม่ค่อยรู้เรื่อง	พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นเลย	การมาร่วมอบรม
ท�าให้ได้รู้เรื่องสิทธิของวัยรุ่นใน	พ.ร.บ.ฉบับนี้มากขึ้น	
ตอนแรกไม่รู้เลยว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าวัยรุ่นที่ท้อง
สามารถเรียนต่อได้จนกระทั่งคลอดลูก	แล้วยังมีการ
สนับสนุนให้ฝึกอาชีพเพื่อสามารถสร้างรายได้ในการ
ใช้เลี้ยงดูลูกได้	รวมทั้งมีสวัสดิการต่างๆ	ที่วัยรุ่นจะ
สามารถเข้าถึงได้ด้วย

	“สิ่งส�าคัญที่ซ่าได้กับตัวเองโดยตรงเลยส�าหรับการมา
เข้าร่วมอบรมกับพี่ๆ	ก็คือการได้ฝึกทักษะสื่อสาร	การ
ฟังอย่างตั้งใจ	และไม่รีบตัดสินคนอื่น	ตั้งใจเลยว่า	ซ่า
จะท�าหน้าที่เป็นสื่อคนหนึ่งที่จะน�าข้อมูลความรู้ใหม่ๆ	
ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อกับวัยรุ่นในชุมชน	เพราะมองว่ายุค
สมัยนี้เรียนรู้เรื่องเพศรู้จักการป้องกันให้สามารถดูแล
ตัวเองได้	ดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลยแน่นอนค่ะ”

ซ่า อาลิซ่า สาเมาะ
กลุ่มลูกเหรียง จังหวัดยะลา

“กลุ่มลูกเหรียงท�างานกับชุมชนและโรงเรียนใน
ประเด็นเรื่องเพศ	ซ่าและกลุ่มได้ลงไปท�ากิจกรรม
อบรมให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อ
เข้าสู่วัยรุ่น	ความต้องการทางเพศและการควบคุม
อารมณ์	ไปจนถึงการคุมก�าเนิด	แต่ตามหลักศาสนา
อิสลามของซ่าแล้ว	การคุมก�าเนิดเป็นเรื่อง	ที่ผิดต่อ
หลักศาสนา

“กลุ่มเลยเลือกที่จะลงไปท�ากิจกรรมให้กับโรงเรียน
มากกว่าชุมชน	เพราะได้เจอกับกลุ่มวัยรุ่นโดยตรง	
และโรงเรียนคุณครูจะค่อนข้างเปิดกว้าง	เพราะเห็น
ว่าเป็นความรู้ความเข้าที่จ�าเป็นส�าหรับวัยรุ่น	ส่วน
การท�างานประเด็นนี้กับชุมชนซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลามยังคงต้องใช้เวลา	แล้วค่อยๆ	ท�าให้
ชุมชนเห็นถึงความส�าคัญว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ส่งผลกับ
สุขภาพ
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It’s	All	One	เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้
เยาวชนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้	ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของสิทธิตนเองในการใช้ชีวิตทางเพศตามแบบ
ที่ตัวเองพึงพอใจ	เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรี	มีความเสมอ
ภาค	และมีความรับผิดชอบ	

ที่มาของหลักสูตร
จากการวิจัยของ	Population	Council	พบหลักฐานที่
ยืนยันว่า	การด�าเนินโครงการด้านเพศวิถีและเอดส์	ที่
ให้ความส�าคัญกับอิทธิพลของเพศภาวะและการใช้
อ�านาจระหว่างคู่	มีแนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จ
มากกว่าโครงการที่ละเลยประเด็นเหล่านี้	

นักวิจัยของ	Population	Council	นิโคล	ฮาเบอร์
แลนด์	(Nicole	Haberland)	ท�าการประเมินผล
โครงการด้านสุขภาวะทางเพศและเอดส์	ที่มีกลุ่ม
เป้าหมายเป็นวัยรุ่นอายุ	19	ปี	และต�่ากว่า	รวม	22	
โครงการ	ที่ด�าเนินงานในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
และก�าลังพัฒนา	โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างปี	
1990	และปี	2012

การวิจัย	แบ่งโครงการออกเป็น	2	กลุ่มคือ	โครงการ
กลุ่มที่มีเนื้อหาเน้นเรื่องเพศภาวะและอ�านาจ	ซึ่งมี

ทั้งสิ้น	10	โครงการ	กับกลุ่มที่ละเลยไม่พูดถึงเรื่องดัง
กล่าว	12	โครงการ	และท�าการประเมินว่าโครงการ
ทั้งหมดนี้สามารถลดอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม
และอัตราการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลงได้มาก
น้อยเพียงใด	โดยแต่ละโครงการด�าเนินงานในพื้นที่ซึ่ง
มีความแตกต่างกันออกไป	เช่น	ในโรงเรียน	ในชุมชน	
ในศูนย์บริการสุขภาพ	และในคลินิกวัยรุ่น	เป็นต้น

ผลปรากฎว่า	ผู้หญิงในกลุ่มโครงการที่ยังมีทัศนคติ
แบบเดิมๆ	เกี่ยวกับบทบาทและพฤติกรรมของหญิง
ชาย	หรือมีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างคู่	ผู้หญิง
ในกลุ่มนี้มีอัตราการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
การติดเชื้อเอชไอวีสูงกว่ากลุ่มผู้หญิงในโครงการที่
บอกว่าตนเองมีสัมพันธภาพที่เท่าเทียมกับคู่

Population	Council	จึงจัดท�าข้อเสนอเพื่อให้โครงการ
ที่ด�าเนินงานด้านการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา	
อนามัยการเจริญพันธุ์และเอดส์แก่เยาวชน	โดยระบุ
ว่า	การด�าเนินโครงการควรบูรณาการเนื้อหาและ
กระบวนการที่ช่วยให้เยาวชนได้สะท้อนและวิพากษ์
เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องเพศภาวะและความสัมพันธ์
เชิงอ�านาจระหว่างคู่	ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ	
ได้แก่

หลักสูตรเพศวิถี เพศภาวะ เอชไอวี 
และสิทธิมนุษยชน 

IT’S ALL ONE
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2.	ให้ข้อมูลแบบรอบด้าน	แม่นย�าในทุกหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตและสุขภาพ	โดยครอบคลุม
ทั้งเรื่องเพศวิถี	เอชไอวี	สิทธิในการรักนวลสงวนตัว	
รวมถึงการให้ความรู้เรื่องครอบครัวศึกษา

3.	อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน	ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม	ความเสมอภาค	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ความ
ยุติธรรม

4.	ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ	เน้น
ย�้าความส�าคัญของความเสมอภาคทางเพศและสภาพ
แวดล้อมของสังคมโดยรวมในการสร้างให้เด็กหญิง
เด็กชายมีความอยู่ดีกินดีและมีสุขภาวะทางเพศ

5.	ส่งเสริมการคิดแบบวิเคราะห์แยกแยะและการ
เติบโตแบบมีวุฒิภาวะ	เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ด้านต่างๆ	ทั้งภายในตนเอง	ระหว่างตนเอง
กับผู้อื่น	และความสัมพันธ์ในสังคมที่มีผลต่อชีวิต	จึง
ผนวกรวมแนวทางการสอนเพศวิถีและเอชไอวีเข้าไว้
ในห้องเรียนที่ว่าด้วยความเป็นพลเมือง	สังคมศาสตร์	
และศิลปศาสตร์

6.	ปลูกฝังการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง	โดยน�า
เสนอความคิดดีๆ	ที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละคนสามารถ
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้สังคมและโลกได้
อย่างไร	เพื่อให้เกิดทักษะการท�างานผลักดันนโยบาย	
โดยเน้นการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันยิ่งขึ้น

7.	ค�านึงถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม	และการใช้
ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงของเยาวชนทั่วโลก

หลักสูตรสากลสู่ไทย
IT’S	ALL	ONE	คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมที่เน้น
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ
ภาวะและการใช้อ�านาจในการจัดการสอนเพศศึกษา
และเอดส์ให้เยาวชน	ถูกน�ามาคัดสรรและปรับใช้ให้
เหมาะกับบริบทของสังคมไทย	ซึ่งน�ามาสู่การอบรม
หลักสูตรทดลอง	“การเป็นผู้น�าเยาวชนเพื่อก�ากับ
ติดตามการด�าเนินงานตาม	พ.ร.บ.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.2559”	ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่	18-20	พฤศจิกายน	2559	ที่	เดอะ	
ลอฟต์	รีสอร์ท	ติวานนท์	

กิจกรรมครั้งนี้	จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักสูตรเสริม
ศักยภาพแกนน�าเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐาน	ตลอดจนทักษะในการสื่อสารเชิงนโยบาย	
เพื่อสามารถเป็นตัวแทนที่สะท้อนสถานการณ์ปัญหา
และประสบการณ์ของเพื่อนเยาวชนต่อผู้ก�าหนด
นโยบายและสาธารณะ	โดยผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทน
จากสภาเด็กและเยาวชน	รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่
ท�ากิจกรรมด้านสุขภาวะทางเพศและการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น	ที่จะช่วยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหลักสูตรทดลอง	เพื่อสามารถน�าไป
ใช้จริงได้ต่อไป

•	มีเนื้อหาชัดเจนเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ
และการใช้อ�านาจ

•	มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนถึง
วิธีการต่างๆ	ในการเหมารวม	ตีตราในเรื่องเพศ	และ
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพ
ระหว่างคู่	เพศสัมพันธ์	อนามัยการเจริญพันธุ์	และ
โอกาสเสี่ยงต่อเอชไอวี

•	มีวิธีการช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงศักยภาพของ
ตนเอง	ของคนรอบข้างและของชุมชน

และจากผลการวิจัยดังกล่าว	Population	Council	จึง
ได้พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตร	โดยร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชนชั้นน�าของเอเชีย	แอฟริกา	และอาหรับที่
เชี่ยวชาญเรื่องเพศศึกษา	มุ่งเน้นให้เยาวชนมีความ
รู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมุนษยชน	ความสัมพันธ์ที่เท่า
เทียมกัน	และเกิดการเคารพกันและกันระหว่างคู่	โดย
ใช้ชื่อหลักสูตรว่า	IT’S ALL ONE คู่มือแนวทางการ
จัดกิจกรรมที่เน้นความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
การสื่อสารเรื่องเพศภาวะและการใช้อ�านาจใน
การจัดการสอนเพศศึกษาและเอดส์ให้เยาวชน ซึ่ง
ประกอบด้วย	8	เรื่องส�าคัญ	ได้แก่	สุขภาพทางเพศ
และสิทธิมนุษยชน	เพศภาวะ	เพศวิถี	สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล	ทักษะเพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจ	
วัยแรกรุ่นของหญิงและชายและการสืบพันธุ์	สุขภาพ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์	(รวมทั้งเอชไอวี/
เอดส์	และการคุมก�าเนิด)	และการผลักดันในเรื่อง
ความเสมอภาคทางเพศ	สิทธิทางเพศ

IT’S ALL ONE: มีจุดเด่นอย่างไร
1.	ใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์	โดยน�ามาจาก
งานวิจัยทั่วโลกที่ค้นพบหลักฐานเชื่อมโยงระหว่าง
บทบาททางเพศกับการมีสุขภาพทางเพศ	ว่ามีความ
สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก
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ท�าความรู้จัก “สิทธิมนุษยชน”: 
ให้เยาวชนท�าความเข้าใจถึงหลักการ

สิทธิมนุษยชน	โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดถึง

สิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับอย่าง

เท่าเทียมกัน	จากนั้นพี่กระบวนกรช่วย

จัดหมวดหมู่ของกฎที่แต่ละกลุ่มร่างขึ้นมา	

ก่อนจะแนะน�าให้ผู้เข้าร่วมรู้จักกฎบัตร

สิทธิมนุษยชนสากลที่ทั่วโลกยึดถือและให้การ

ยอมรับ

กิจกรรมส�าคัญในเวิร์กช้อป

ความยุติธรรมส�าคัญอย่างไร: 
เนื้อหาของกิจกรรมแรกในหลักสูตรทดลองครั้ง

นี้	คือการสร้างความตระหนักเรื่องความยุติธรรม	

ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�าคัญในการท�างานทางสังคม

ให้กับผู้ที่เข้าร่วม	รูปแบบเป็นการเปิดเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์

ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมของเยาวชนแต่ละ

คน	เพื่อชักชวนให้เกิดการคิดและท�าความเข้าใจ	

และคิดเชื่อมโยงไปถึงประเด็นเรื่องเพศและ

อนามัยเจริญพันธุ์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับความ

ยุติธรรมอย่างไร
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เท่าทันสื่อ: 
อีกกิจกรรมที่ชวนให้เยาวชนได้ทบทวนถึง

อิทธิพลของสื่อ	ซึ่งสะท้อนและถ่ายทอดส่งต่อ

อคติความเชื่อเกี่ยวกับเพศหญิงและเพศชาย	

รวมทั้งวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ติดตามมาหาก

ผู้รับสื่อขาดความรู้เท่าทัน	รวมไปถึงประเด็น

ความรุนแรงทางเพศอันเป็นผลจากอิทธิพลของ

ความคิดความเชื่อดังกล่าว

ใยแมงมุม ผู้หญิง-ผู้ชาย: 
กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะ	(Gender)	

เพื่อจะเข้าใจถึงทัศนคติ	ความคาดหวังและการ

กล่อมเกลาทางสังคมที่แบ่งแยกเพศหญิงและ

ชาย	เยาวชนจะได้คิดทบทวนถึงประสบการณ์

ส่วนตัวและเหตุการณ์ที่ได้พบเจอ	ซึ่งแสดงถึง

การแบ่งแยกดังกล่าว	ผลกระทบที่ติดตามมา	

รวมทั้งมุมมองที่เป็นทางออกจากความเชื่อที่

ครอบง�าสังคม
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ตรวจสอบอารมณ์ทางเพศ: 
เยาวชนจะได้ท�าแบบทดสอบและได้ข้อเรียนรู้ 

ที่สะท้อนความส�าคัญของการได้รับข้อมูลที่

ถูกต้องเกี่ยวกับอารมณ์และความต้องการ

ทางเพศของผู้ชายและผู้หญิงที่สังคมมีการให้

คุณค่าที่ต่างกัน	และสะท้อนให้เห็นว่าหากยังมี

ความเชื่อผิดๆ	ในเรื่องนี้	จะส่งผลต่อชีวิต

ทางเพศของตัวเรา	และสัมพันธภาพกับแฟน

หรือคู่ของเราอย่างไร

แถลงการณ์ต่อต้านความรุนแรง: 
กิจกรรมที่ให้เยาวชนได้รวบรวมความเข้าใจ

จากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในช่วงก่อนหน้า	และ

ทดลองก�าหนดประเด็นสื่อสารเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม	โดยก�าหนดโจทย์สมมติให้

เป็นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	เพื่อใช้เหตุผล

ในการสร้างความตระหนักต่อสังคมถึงประเด็น

ปัญหาอคติทางเพศ	และเรียกร้องให้มีการ

เปลี่ยนแปลงการน�าเสนอเนื้อหาที่แฝงอคติทาง

เพศ
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โต้วาทีเรื่องการสอนเพศศึกษา: 
เยาวชนจะได้ฝึกการค้นหาและเลือกใช้ข้อมูล

ในการน�าเสนอ	เพื่อแสดงออกถึงมุมมองใน

ประเด็นการสอนเรื่องเพศศึกษาได้อย่างมี

วิจารณญาณ	และส่งเสริมการกล้าแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุและผลต่อหน้าสาธารณะ

เส้นบางๆ ที่ก้าวข้ามไม่ได้: 
กิจกรรมนี้จะมีโจทย์สถานการณ์สมมติเกี่ยวเรื่อง

เพศสัมพันธ์ให้เยาวชนช่วยกันวิเคราะห์	แล้ว

เลือกว่าสถานการณ์น่าจะอยู่ในระดับใด	และ

ความเป็นหญิงชายมองระดับความสมัครใจ

ในการมีเพศสัมพันธ์ต่างกันหรือไม่	โดยจะชวน

ให้ผู้เข้าร่วมได้คิดวิเคราะห์แยกแยะการมีเพศ

สัมพันธ์ว่าอยู่ในระดับใด	เต็มใจ-จ�ายอม-

ถูกบังคับ-ข่มขืน	และสามารถเลือกที่จะยืนยัน

ความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง	และสามารถ

ยืนยันสิทธิที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์
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ทักษะการสื่อสารเพื่อปกป้องและยืนยันสิทธิตนเอง: 
มีหลายเรื่องที่คนเราไม่กล้าที่จะสื่อสาร	อาจเพราะเกรงใจ	ไม่มั่นใจ	หรือกังวลถึง

ผลกระทบที่จะติดตามมา	กิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกให้ผู้เข้าร่วมสามารถบอกกับผู้อื่น

ถึงความต้องการของตัวเอง	โดยไม่ท�าให้คนที่เราพูดด้วยรู้สึกว่าถูกปฏิเสธ	หรือ

มองว่าผู้พูดเป็นคนก้าวร้าว	ไร้มารยาท

ฟังอย่างไรให้รู้เรื่อง: 
กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งทักษะส�าคัญของการ

สื่อสารที่เยาวชนจะได้ฝึกการเป็นผู้ฟังและผู้พูด

ที่ดี	โดยจะมีบทบาทสมมติที่จะสะท้อนให้เห็น

บริบทของผู้พูดและผู้ฟังในแบบต่างๆ	ที่จะแสดง

ให้เห็นถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้าง

สันติ	หรือเป็นการสื่อสารที่ล้มเหลว
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X-Ray พ.ร.บ.ท้องวยัรุน่ “สทิธิวยัรุน่”: 
กิจกรรมนี้เยาวชนจะได้ท�าความเข้าใจและวิเคราะห์ถึง

เนื้อหาสาระส�าคัญของ	พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไข

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.2559	ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ

เยาวชนอย่างไร	ตลอดจนเข้าใจถึงกลไกการท�างานและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

ค้นหาเพื่อเปลี่ยนแปลง: 
เยาวชนจะได้ท�าความเข้าใจความคิดความเชื่อ

เรื่องเพศที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยผ่านพาด

หัวข่าว	และได้เห็นถึงมุมมองของตัวเองต่อค่า

นิยมนั้นๆ	และหากเราอยากเป็นคนที่เริ่มต้น

เปลี่ยนแปลงค่านิยมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ

และสิทธิทางเพศ	จะต้องท�าอย่างไร	และคิด

ว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องและสามารถท�าให้เกิด

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้บ้าง
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สรุปบทเรียนการเรียนรู้: 
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่ม	น�าเสนอสิ่งที่ตัว

เองได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเวที	เสวนา	โดยใน

กลุ่มให้แบ่งบทบาทมีบทบาท	ทั้งพิธีกร	และผู้น�า

เสนอประเด็น	กิจกรรมนี้	นอกจากได้ถอดบท

เรียนการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมแล้ว	ผู้เข้าร่วมยัง

ได้ฝึกการน�าเสนอต่อสาธารณะและถ่ายทอดสด

ผ่าน	Twitter	Live	ของ	@3C4Teen	อีกด้วย

ออกแบบแนวทางติดตาม พ.ร.บ: 
เยาวชนจะได้รับโจทย์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับ

ท้องวัยรุ่นและสถานการณ์เรื่องเพศที่ส่งผลต่อ

สุขภาพวัยรุ่น	จากนั้นให้ลองเขียนโครงการ	โดย

ให้นึกว่าหากเราจะท�างานเรื่องนี้เราต้องร่วมมือ

กับหน่วยงานใดบ้าง	และฝึกน�าเสนอโครงการ	

โดยสมมุติว่า	ก�าลังน�าเสนอต่อหน้าหน่วยงาน

ระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อขอให้ผลักดันข้อ

เสนอแนะเพื่อให้เกิดรูปธรรมในการท�างาน
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“เมื่อได้มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้	ท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มากค่ะ	ท�าให้รู้เรื่องสิทธิของเราที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายท้องวัยรุ่น	เพราะตัวเราเองก็เป็นวัยรุ่น	
เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก	และส่วนตัวหนูก็
ชอบ	พ.ร.บ.ฉบับนี้	นอกจากจะมีการคุ้มครองสิทธิ
และสวัสดิการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยรุ่นแล้ว	ยัง
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมจริง	ไม่ได้มี
เฉพาะผู้ใหญ่ที่บอกให้เราต้อง	ท�าเท่านั้น	แต่	พ.ร.บ.นี้
พวกเราได้ร่วมเป็นเจ้าของประเด็นด้วย

“สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง	คือการ
ได้ฝึกให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น	และใน
ตอนที่ต้องโต้วาที	รวมทั้งกิจกรรมฝึกแถลงข่าว	ก็ได้
ทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อการน�าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย”

น�้าตาล ดารารัตน์ รวมสุข
กลุ่มพาวเวอร์ทีน รักษ์ไทย จังหวัดล�าพูน

“ท�างานกับกลุ่มพาวเวอร์ทีนเป็นแกนน�าที่ท�ากิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องเอชไอวี	เอดส์	เรื่องเพศ	และอนามัย
การเจริญพันธุ์กับชุมชน	โรงเรียน	และ	กศน.	โดยกลุ่ม
ของเรามีหลักสูตรชื่อว่าหลักสูตรเพื่อนสอนเพื่อนใน
การลงท�ากิจกรรม	และเมื่อเพื่อนๆ	รู้ว่าเราท�างาน
เรื่องนี้ก็เริ่มมีเพื่อนมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องท้อง	ทั้งๆ	
ที่เขาเองก็กินยาคุมก�าเนิดนะคะ	พอได้คุยกันท�าให้เรา
รู้ว่าเขากินยาคุมไม่ถูกต้องค่ะ	และนั่นก็ท�าให้เห็นเลย
ว่าเขาขาดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเหล่านี้
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สัมภาษณ์พิเศษ

หลายครั้งก็จะทราบข่าวว่าในโรงเรียนมีเพื่อนที่ท้อง
ไม่พร้อม	

“เมื่อผมมาเข้าร่วมกิจกรรมกับ	UNFPA	และ	สคส.
ท�าให้ได้รู้จักกับ	พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น	ซึ่งก่อนหน้านี้
ยอมรับเลยว่าผมไม่เคยได้ยินมาก่อน	ท�าให้ผมยิ่ง
ตระหนักเรื่องสิทธิทางเพศของวัยรุ่น	และส�าคัญมาก
คือวัยรุ่นทุกคนควรได้รับสิทธิการเรียนรู้และเข้าถึง
ข้อมูลเรื่องเพศอย่างไม่ปิดกั้น	เพราะมันเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่และอนาคตของเรา	

“หลังจากร่วมกิจกรรมครั้งนี้	ผมตั้งใจว่าจะปรึกษา
อาจารย์เรื่องการสอนเพศศึกษา	ที่เด็กวัยรุ่นและ
เพื่อนๆ	จะสามารถน�าไปใช้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตจริง	
และผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมเผยแพร่ข้อมูลด้วย
ครับ”

พัด พัดลี โตะเดร์
กลุ่มลูกเหรียง จังหวัดยะลา

“งานในกลุ่มลูกเหรียง	ผมได้ลงท�ากิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการป้องกัน	
ส่วนใหญ่เป็นการท�ากิจกรรมกับทางโรงเรียน	แรกๆ	มี
แรงต้านอยู่เหมือนกันแต่กลุ่มผมใช้ข้อมูลอิงวิชาการ	
แต่ใช้ภาษาง่ายๆ	และน�าเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงในพื้นที่ในการน�าเสนอข้อมูล	ท�าให้คนในชุมชน
ค่อยๆ	เห็นถึงความส�าคัญและเปิดกว้างยอมรับเรื่อง
เหล่านี้มากขึ้น
 
“โรงเรียนที่ผมเรียนเป็นโรงเรียนสอนศาสนา	เวลา
เรียนผู้หญิงผู้ชายจะแยกกัน	และเราก็ถูกปลูกฝัง
มาตั้งแต่เด็กๆ	เลยครับว่าผู้หญิงผู้ชายห้ามอยู่ด้วย
กัน	จะสามารถอยู่ด้วยกันได้ก็ต่อเมื่อแต่งงานแล้ว
เท่านั้น	เพื่อนๆ	ผู้หญิงที่โรงเรียนก็จะไม่ค่อยได้รู้จัก
สังคมภายนอกสักเท่าไร	และยังโดนห้ามไม่ให้เข้าถึง
ข้อมูลเรื่องเพศ	ท�าให้เขาไม่มีข้อมูลในการดูแลตัวเอง	
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ภาคผนวก
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัยรุ่น”  หมายความว่า  บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึงย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
“นักเรียน”  หมายความว่า  วัยรุ่นซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  วัยรุ่นซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษา

ของรัฐหรือเอกชน 
“เพศวิถีศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการ 

ในแต่ละช่วงวัย  การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น  การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  
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ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัยรุ่น”  หมายความว่า  บุคคลอายุเกินสิบปีบริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึงย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
“นักเรียน”  หมายความว่า  วัยรุ่นซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  วัยรุ่นซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษา

ของรัฐหรือเอกชน 
“เพศวิถีศึกษา”  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการ 

ในแต่ละช่วงวัย  การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น  การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๖ ให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการเรียนการสอนเร่ืองเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คําปรึกษาในเรื่องการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
(๓) จัดให้มีระบบการดูแล  ช่วยเหลือ  และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ

การศึกษาด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง  รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย 
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

การกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗ ให้สถานบริการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

แก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพยีงพอ 
(๒) จัดให้มีบริการให้คําปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสําหรับผู้รับบริการ

ซึ่งเป็นวัยรุ่นและสอดคล้องกับสิทธิตามมาตรา  ๕  รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม
อย่างเหมาะสม 

การกําหนดประเภทของสถานบริการและการดําเนินการของสถานบริการแต่ละประเภท  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘ ให้สถานประกอบกิจการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพียงพอ 

(๒) จัดหรือสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาและบริการอนามัย 
การเจริญพันธุ์  รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

การกําหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดําเนินการของสถานประกอบกิจการ 
แต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙ ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอสร้างเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนําป้องกัน  แก้ไข  และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนที่เก่ียวข้อง  ทําหน้าที่ประสานงาน  
เฝ้าระวัง  และให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว 

หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ  รวมท้ังสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ให้ความสําคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ 

“อนามัยการเจริญพันธุ์”  หมายความว่า  ภาวะความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่เป็นผล
อันเกิดจากกระบวนการทําหน้าที่ของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ตลอดช่วงชีวิต  ซึ่งทําให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

“บริการอนามัยการเจริญพันธุ์”  หมายความว่า  การให้บริการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟู  
ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ 

“การจัดสวัสดิการสังคม”  หมายความว่า  การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“สถานบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งผู้ประกอบกิจการใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ

และมีลูกจ้างทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการนั้น 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออยา่งอื่นและ 

มีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง
มีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

 

มาตรา ๕ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง  และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้  
ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์  ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว  ได้รับการจัด
สวัสดิการสังคม  อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพียงพอ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  ให้ออก  หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้ว  อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวัน  ประธานกรรมการจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และในการนี้ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๒ 
มาตรา ๑๕ ผู้แทนเด็กและเยาวชนตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ต้องมีอายุไม่เกินย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์  

ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  (๑)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๒  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  
และให้นํามาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่งกรรมการของผู้แทนเด็กและเยาวชนดังกล่าวโดยอนุโลม 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง 
พ้นจากตําแหน่งเมื่อตาย  หรือลาออก  หรือมีอายุเกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา  ๑๒  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘) 

หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) จัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอด 
ที่ประสงค์จะเข้ารับฝึกอาชีพ  และประสานงานเพ่ือจัดหางานให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม 

(๔) จัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ 
(๕) การจัดสวัสดิการสังคมในด้านอื่น  ๆ  เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์

ในวัยรุ่น 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถ่ิน

ได้รับสิทธิตามมาตรา  ๕ 
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนแปดคน  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   
และปลัดกรุงเทพมหานคร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนห้าคน  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  มีความเชี่ยวชาญ  
มีผลงาน  และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปีในด้านการสาธารณสุข  ด้านการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของวัยรุ่น  ด้านการศึกษา  ด้านจิตวิทยา  และด้านการสังคมสงเคราะห์  ด้านละหนึ่งคน 

(๔) ผู้แทนเด็กและเยาวชน  จํานวนสองคน  ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้แทนสภาเด็ก 
และเยาวชนแห่งประเทศไทย  เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมอนามัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน  และผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
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มาตรา ๑๙ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้ส่งคําชี้แจง  
เอกสาร  ข้อมูล  หลักฐาน  หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานศึกษา  สถานบริการ  สถานประกอบกิจการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  
ให้คณะกรรมการแจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  เพื่อให้มีการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ให้กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ  และให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทํานโยบาย  ยุทธศาสตร์  และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ประสานงาน  ติดตาม  ประเมินผล  และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์  และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 

(๔) เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   
และดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว 

(๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกัน  ช่วยเหลือ  แก้ไข  และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น  ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น  การใช้ความรุนแรงทางเพศและการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ  
และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 

(๖) จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  
หรือตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๖ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณา 
(๒) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 

ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เสนอรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งครั้ง 
(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนเพื่อป้องกัน  ช่วยเหลือ  

แก้ไข  และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น  ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น  การใช้ความรุนแรงทางเพศ  
และการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ 

(๕) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๘ นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
ตามมาตรา  ๑๗  (๑)  อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรการเก่ียวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

(๒) มาตรการเก่ียวกับการให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตามมาตรา  ๕ 
(๓) มาตรการเก่ียวกับการป้องกัน  ช่วยเหลือ  แก้ไข  และเยียวยาปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
(๔) มาตรการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในหน่วยงานของรัฐ 

และหน่วยงานของเอกชน  ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงหลักการมสี่วนร่วมของประชาชน  

ประชาสังคม  และวัยรุ่นด้วย 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจํานวน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และเศรษฐกิจในภาพรวม  
และปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึง  ดังนั้น  สมควรสร้างกลไกในการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และการดําเนินการร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และประชาสังคม  เพ่ือบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม  มีความเป็นเอกภาพ  และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๒๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๐  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๑  (๑)  
และ  (๒)  และให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๓)  และผู้แทนเด็กและเยาวชน
ตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้ผู้แทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน  และผู้แทนกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
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ภาพบรรยากาศการประชุมวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายเยาวชนในการติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 วันที่ 7-8 

พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 
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ร่วมกันออกแบบให้เกิด เยาวชนนักกิจกรรม

เพื่อสุขภาวะทางเพศ
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การมส่ีวนร่วมอย่างมคีวามหมาย
(Meaningful Participation)
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เป้าหมายของการเสริมศักยภาพเยาวชน

Head เปลี่ยนความรู้
• ข้อมูลแม่นย�า ถูกต้อง
• เข้าใจในสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและตอบได้ว่าท�าไมต้องเปลี่ยน

Heart เปลี่ยนทัศนคติ
• ต้องท�าให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของการเปลี่ยนแปลง
• ต้องท�าให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องถูกต้องแล้ว

Hands เปลี่ยนการปฏิบัติ การน�าไปปรับใช้
• ไม่เพียงแค่คิด แต่ลงมือท�าได้จริง
• ติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ผลตามที่หวังไว้อย่างไร
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เยาวชนนักกิจกรรม

เพื่อสุขภาวะทางเพศ

มีความสามารถ
ในการรับผิดชอบ

ต่อการตัดสินใจ
ที่ตนเองเลือกได้

มีความสามารถ
ในการมีส่วนร่วม

และแสดงออกต่อสังคม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนของตน

มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์แยกแยะ 
และท�าตามเป้าหมายชีวิต

ที่ตั้งไว้ได้ส�าเร็จ
ตระหนักถึง

ความสามารถ
ของตนเอง

และการเป็นตัวแทนกลุ่ม

ตระหนักถึง
การมีสุขภาพทางเพศ

ที่สมบูรณ์และ
มีความสุข
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IT’S ALL ONE

เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อให้เยาวชนมีศักยภาพ

ที่จะเรียนรู้ 
ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของสิทธิตนเอง
ในการใช้ชีวิตทางเพศตามแบบ

ที่ตัวเองพึงพอใจ 
เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรี 
มีความเสมอภาค

และมีความรับผิดชอบ
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มีความรู้ ทัศนคติ วิธีเรื่องอะไร
สุขภาวะทางเพศและสิทธิมนุษยชน
•  ท�าความเข้าใจว่าท�าไมการสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจึงเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
เพศภาวะ (Gender)
•  เข้าใจความส�าคัญของเรื่องเพศภาวะ การสนับสนุนช่วยเหลือ รวมทั้งให้ข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจ

ธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องเพศว่าท�าหน้าที่อะไรในทุกอณูของสังคม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทาง
เพศและการใช้ชีวิตทางเพศของคนในสังคมอย่างไรบ้าง เพื่อสามารถวิเคราะห์และวิพากษ์ทัศนคติใน
เรื่องเพศภาวะได้อย่างเต็มที่

เพศวิถี (Sexuality)
•  ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตามวัยเจริญพันธุ์ แต่ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดวิถีชีวิตทางเพศ

ของคนในสังคม ในชุมชนว่าทั้งวัฒนธรรมและค่านิยมในเรื่องเพศภาวะส่งผลต่อทัศนคติทางเพศ
อย่างไรทั้งในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ประสบการณ์ และการหาความสุข รวมถึงความกดดันจาก
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ยินยอม

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
•  วัยรุ่นมีเครื่องมือในการใช้วัดความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในสัมพันธภาพของตนกับคู่ ผ่านทักษะต่างๆ 

ที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับอารมณ์ที่มากับสัมพันธภาพแบบใกล้
ชิดลึกซึ้ง

ทักษะเพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจ
•  ฝึกวิธีการพูดคุยถึงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ สามารถยืนยันความ

ต้องการของตนเอง รับมือกับการสนทนาในสภาวะต่างๆ ที่ท�าให้เกิดความรู้สึกอ่อนไหว โดยเนื้อหาที่
ใช้เพื่อการสื่อสารมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการคุมก�าเนิด เรื่องเพศวิถี เอชไอวี และการต้องตัดสินใจ

ร่างกาย วัยแตกหนุ่มแตกสาว และการสืบพันธุ์
•  รู้จักอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เป็นอย่างดี โดยน�าเสนอบนฐานของสิทธิ

มนุษยชนและบริบทสังคม มากกว่าจะน�าเสนอในแบบ “ทางการแพทย์”
สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 
(รวมทั้งเอชไอวี/เอดส์ และการคุมก�าเนิด)
•  ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี และเอดส์ และภาวะการติดเชื้อจาก

อนามัยการเจริญพันธุ์ การคุมก�าเนิด และการยุติการตั้งครรภ์
แนวคิดและวิธีการเรียกร้องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
• เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนของตนเอง และท�าให้เห็นว่าเยาวชนสามารถเป็นผู้สร้างความแตก

ต่างในทางสร้างสรรค์ให้เกิดกับโลกได้โดยผ่านการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
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หลักสูตรเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง (พื้นฐาน) หลักสูตรเพื่อเป็นเพื่อนที่ปรึกษา

1. ความหมายของ “เพศภาวะ”
	  นิยามค�าว่า “เพศภาวะ” และแยกความแตกต่างระหว่างการระบุเพศโดยใช้สรีระเป็นตัวแบ่ง

แยก กับเพศที่สังคมแบ่งแยก

2. ความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
	  บทบาททางเพศของแต่ละเพศเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

3. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
	  คุณสมบัติที่น�ามาสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคู่

4. ทักษะเพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจ
	  เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี (การถาม, การฟัง, การยืนยัน

ความต้องการ, การต่อรอง,การปฏิเสธ)

5. การคุมก�าเนิดและสิทธิทางเพศ
	  เข้าใจนิยามและความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านการ

คุมก�าเนิดแบบต่างๆ

1. ผลจากภาพเหมารวมเพศภาวะ

	  ภาพลักษณ์ “ความเป็นพ่อ” , ภาพเหมารวมของการโฆษณาขายสินค้าส่งผลกับสังคม

2. บริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น

	  ความหมายของ “บริการที่เป็นมิตร” กับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์

3. ท�าความเข้าใจกับการใช้ความรุนแรงทางเพศระหว่างคู่

	  เสนอทางออก วิธีการต่อต้านการใช้ความรุนแรง

4. กรณีศึกษาสุขภาวะทางเพศและสิทธิมนุษยชน

	  วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเพศ สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิมนุษยชน

5. ทักษะการให้ค�าปรึกษา

	  การถาม การฟัง การส่งต่อ การรักษาความลับ
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หลักสูตรพัฒนา

ทักษะการเป็นผู้แทนเยาวชนเพื่อ
สุขภาวะทางเพศ

ทั้งหมดนี้ต้องใช้กระบวนการ “มีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย”

1.
3.

5.

2. 4.
ทักษะ วิธีการ
เก็บข้อมูล 
รวบรวม 
วิเคราะห์ น�า
เสนอ และการ
เป็นวิทยากร
เพื่อค้นหา
ข้อมูล

ทักษะวิเคราะห์ 
ค้นหาและ
ท�างานกับภาคี 
คนที่จะช่วย
สนับสนุนการ
ท�างานของเรา

วิธีการติดตาม 
ประเมินผล
เพื่อพิสูจน์ว่า
ข้อเรียกร้อง
ที่น�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงนั้น 
ท�าแล้วได้ผล

ทักษะ วิธีการ 
เครื่องมือในการท�างาน
เพื่อโน้มน้าวความคิด 
กับกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ระดับผู้บริหาร ซึ่งเป็น
ผู้ออกนโยบาย ตัดสินใจ
และกลุ่มเป้าหมายที่มี
อิทธิพลต่อคนท�าหน้าที่
ตัดสินใจ

วิธีรับมือกับ
อุปสรรค และ
การก้าวข้าม
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หลักสูตรนี้พัฒนามาจาก	It’s	All	One	ซึ่ง

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความ

สามารถในการมีวิถีชีวิตทางเพศที่เป็นสุข	

ปลอดภัย	มีศักดิ์ศรี	มีความเสมอภาค	และ

มีความรับผิดชอบ	และสามารถร่วมรณรงค์

ผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของตนเอง

“เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ	

ค�านึงถึงวัฒนธรรมแตกต่างของทุกสังคม	และ

เข้าใจบริบทชีวิตวัยรุ่น	ทั้งปัจจัยเชิงสังคม	ปัจจัย

ส่วนบุคคล	และการมีสุขภาวะว่าเป็นเรื่องที่เชื่อม

โยงกัน”

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 
•	หมวดสุขภาพทางเพศกับสิทธิมนุษยชน	–	

เข้าใจถึงสิทธิต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ

ว่ามีอะไรบ้าง	การแสดงออกอย่างมั่นใจเพื่อ

ยืนยันสิทธิที่ตนมีอยู่นั้นส�าคัญอย่างไร	สามารถ

ที่มาและเนื้อหาหลักสูตร

แสดงออกได้อย่างไรบ้างเพื่อสนับสนุนให้เกิด

การเคารพซึ่งกันและกัน	และการมีเพศสัมพันธ์ที่

ปลอดภัยเพื่อปกป้องทั้งตนเองและคู่

•	หมวดเพศภาวะ	(Gender)	และ	เพศวิถี	

(Sexuality)	-	การมีข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจ

ธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องเพศว่าท�าหน้าที่อะไร

ในสังคม	การก�าหนดวิถีชีวิตทางเพศของคนใน

สังคมในชุมชนทั้งในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ	

ประสบการณ์	และการหาความสุข	รวมถึงความ

กดดันจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	ไม่

ยินยอม	และสามารถวิเคราะห์	วิพากษ์ทัศนคติ

ในเรื่องเพศภาวะที่น�าเสนอผ่านสื่อ

•	หมวดทักษะเพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจ	-

ฝึกวิธีการพูดคุยถึงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องเพศ	เพื่อให้เกิดความมั่นใจ	สามารถยืนยัน

ความต้องการของตนเอง	รับมือกับการสนทนา

ในสภาวะต่างๆ	ที่ท�าให้เกิดความรู้สึกอ่อนไหว	

และมีมาตรในการใช้วัดความเข้าใจ	ความเชื่อมั่น

และรับมือกับสัมพันธภาพของตนกับคู่

•	หมวดทักษะการเป็นตัวแทนเยาวชนเพื่อท�า

หน้าที่ก�ากับติดตาม	พ.ร.บ.การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	เพื่อให้เยาวชน

เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน	โดยท�าหน้าที่เป็น

ผู้ก�ากับติดตามให้มีการบังคับใช้กฎหมายป้องกัน

ท้องในวัยรุ่นฯ	ให้ได้ผล	

ผู้ที่รับการอบรมจะได้รับความรู้	ความเข้าใจและ

ทักษะในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

1.	ความหมาย	ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์กับ

เรื่องเพศในสังคม

2.	ความส�าคัญของ	“เพศภาวะ”	ที่ส่งผลต่อชีวิต

ทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของ

คนในสังคม

3.	ความหลากหลายและความซับซ้อนของ

เพศวิถีในสังคม

4.	รูปแบบและวิธีการเพื่อยุติการละเมิดสิทธิ

อนามัยการเจริญพันธุ์

5.	การสื่อสารในการแสดงจุดยืนและทักษะการ

ปกป้องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเอง

และผู้อื่น

6.	รู้วิธีหาความร่วมมือป้องกันและแก้ปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในระดับชุมชนและใน

สังคมโดยใช้พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	



สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน114 สิทธิทางเพศ สิทธิเยาวชน 115

ล�าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด
1.	 นางสาวสุดาพร	สุทธลูน		 สมาคมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน	จ.เชียงราย
2.	 นายภราดร	วงค์ใฝ		 สมาคมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน	จ.เชียงราย
3.	 นายสิทธิพล	สิงห์ทอง		 สมาพันธ์เด็กและเยาวชน	จ.ศรีสะเกษ
4.	 นางสาวพิมพ์นภา	สุทธปัญญา	 สมาพันธ์เด็กและเยาวชน	จ.ศรีสะเกษ
5.	 นางสาวอรอนงค์	ไชยแสนทา		 สภาเด็กและเยาวชน	อ.ห้วยเม็ก	จ.กาฬสินธุ์
6.	 นายสุพจน์	แย้มสมัย		 สภาเด็กและเยาวชน	อ.กุฉินารายณ์	จ.กาฬสินธุ์
7.	 นางสาวนูรีซัน	วาจิ		 กลุ่มลูกเหรียง	จ.ยะลา
8.	 นางสาวบงกช	จันไทย		 กลุ่มลูกเหรียง	จ.ยะลา
9.	 นายชีพชนก	คมเขียว		 กลุ่มพลังโจ๋:	พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะทางเพศ	
	 	 ที่ปลอดภัยและเป็นสุข	จ.แพร่
10.	 นายกิตตินันท์	ปันธะทา		 กลุ่มพลังโจ๋:	พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะทางเพศ	
	 	 ที่ปลอดภัยและเป็นสุข	จ.แพร่
11.	 นางสาววิลาศิณี	ซารีนาค		 สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน	โครงการปิ๊งไม่ป่อง	กรุงเทพฯ
12.	 นางสาวกานต์ชนก	ชูทอง	 สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน	โครงการปิ๊งไม่ป่อง	กรุงเทพฯ
13.	 นางสาวภัทรวดี	ใจทอง	 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย	กรุงเทพฯ
14.	 นายสุขสันต์	จันทร์แจ่ม		 สมาพันธ์เด็กและเยาวชน	จ.ศรีสะเกษ
15.	 นางสาวธัญวรัตน์	ฐิตะโชติการ		 ยุวชนสร้างสรรค์	จ.สุราษฎร์ธานี
16.	 นายณธีพัฒน์	อัครบวรสิทธิ์	 เครือข่ายยุวทัศน์	กรุงเทพมหานคร
17.	 นายณัฏฐ์ชวัญช์	กิจวิทยาพงศ์	 เครือข่ายยุวทัศน์	กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน “เสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่กับ พรบ.ท้องวัยรุ่น” วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559
โรงแรมพักพิงอิงทาง ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ

ล�าดับ ชื่อ-สกุล  สังกัด
1.	 นางสาวนดา	แวยูโซ๊ะ	 	 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
2.	 นางสาววิลาศิณี	ซารีนาค	 	 สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน	โครงการปิ๊งไม่ป่อง
3.	 นางสาวกานต์ชนก	ชูทอง	 	 สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน	โครงการปิ๊งไม่ป่อง
4.	 นางสาวธัญวรัตน์	ฐิตะโชติกา	 	 ยุวชนสร้างสรรค์	จ.สุราษฎร์ธานี
5.	 นายภราดร	วงค์ใฝ	 	 สมาคมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน	จ.เชียงราย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมส�าหรับผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมใน
การประชุมคณะกรรมการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2559 
วันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น.
ห้องประชุมอิงนคร โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล ถนนงามวงศ์วาน ซอย 19

ล�าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด
1.	 นางสาวสุดาพร	สุทธลูน		 สมาคมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน	จ.เชียงราย
2.	 นายภราดร	วงค์ใฝ	 สมาคมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน	จ.เชียงราย
3.	 นางสาววิลาศิณี	ซารีนาค	 สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน	โครงการปิ๊งไม่ป่อง	กรุงเทพฯ
4.	 นางสาวกานต์ชนก	ชูทอง	 สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน	โครงการปิ๊งไม่ป่อง	กรุงเทพฯ
5.	 นายสิทธิพล	สิงห์ทอง	 สมาพันธ์เด็กและเยาวชน	จ.ศรีสะเกษ
6.	 นางสาวอรอนงค์	ไชยแสนทา		 สภาเด็กและเยาวชน	อ.ห้วยเม็ก	จ.กาฬสินธุ์
7.	 นายชีพชนก	คมเขียว	 กลุ่มพลังโจ๋:	พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะทางเพศ	
	 	 ที่ปลอดภัยและเป็นสุข	จ.แพร่
8.	 นายกิตตินันท์	ปันธะทา		 กลุ่มพลังโจ๋:	พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะทางเพศ	
	 	 ที่ปลอดภัยและเป็นสุข	จ.แพร่
9.	 นางสาวภัทรวดี	ใจทอง	 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย	กรุงเทพฯ

การประชุมการวางแผนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน ในการติดตามการ
บังคับใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
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รายชื่อเยาวชน

งานอบรมหลักสูตรทดลอง “การเป็นผู้น�าเยาวชนเพื่อก�ากับติดตามการด�าเนินงานตาม

พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559”

วันที่ 18–20 ธันวาคม 2559 ณ เดอะลอฟต์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง19 กรุงเทพฯ

ล�าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด

1.	 นายณัฏฐ์ชวัญช์	กิจวิทยาพงศ์	 เครือข่ายยุวทัศน์

2.	 นายชีพชนก	คมเขียว	 กลุ่มพลังโจ๋:	พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร

	 	 สุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยและเป็นสุข	จ.แพร่

3.	 นายจตุรวิทย์	ตันประสงค์	 กลุ่มพลังโจ๋:	พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร

	 	 สุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยและเป็นสุข	จ.แพร่

4.	 นางสาวศศิธร	พาสี	 กลุ่มพลังโจ๋:	พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร

	 	 สุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยและเป็นสุข	จ.แพร่

5.	 นางสาวชมพูนุช	มณีโชติ	 กลุ่มพลังโจ๋:	พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร

	 	 สุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยและเป็นสุข	จ.แพร่

6.	 นางสาววิลาศิณี	ซารีนาค	 สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน	โครงการปิ๊งไม่ป่อง	กรุงเทพฯ

7.	 นางสาวกานต์ชนก	ชูทอง	 สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน	โครงการปิ๊งไม่ป่อง	กรุงเทพฯ

8.	 นางสาว	นุจนาถ	รื่นมาลี	 สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน	โครงการปิ๊งไม่ป่อง	กรุงเทพ

9.	 นางสาว	รัชนีกร	จันทร์สอน	 สภาเด็กและเยาวชน	แห่งประเทศไทย	กรุงเทพ

10.	 นางสาวดารารัตน์	รวมสุข	 กลุ่มพาวเวอร์ทีนรักษ์ไทย	จ.ล�าพูน

11.	 นายนพรุจ	หมื่นแก้ว	 กลุ่มพาวเวอร์ทีนรักษ์ไทย	จ.เชียงใหม่

12.	 นายสุทธิผล	ลีลาธนาวิทย์	 เยาวชนงานป้องกันและแก้ไขการ	

	 	 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จ.เชียงใหม่	

13.	 นางสาวยุวดี	เลาวือ	 เยาวชนงานป้องกันและแก้ไขการ	

	 	 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จ.เชียงใหม่

14.	 นางสาวพัชรีลา	ลุงหลวง	 เยาวชนงานป้องกันและแก้ไขการ	

	 	 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/ชาติพันธุ์	จ.ล�าพูน

15.	 นางสาววารุณี	ฟองสมุทร	 เยาวชนงานป้องกันและแก้ไขการ	

	 	 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/ชาติพันธุ์	จ.ล�าพูน

16.	 นายภราดร	วงศ์ไฝ	 สมาคมสร้างสรรค์เด็กและ	เยาวชน	จ.เชียงราย

17.	 นางสาวสุดาพร	สุทธลูน	 สมาคมสร้างสรรค์เด็กและ	เยาวชน	จ.เชียงราย

18.	 นายปิยวัฒน์	แสงโยธา	 สภาเด็กและเยาวชน	จ.เชียงราย

19.	 นายศุภกร	สุเมธาลังการ	 สภาเด็กและเยาวชน	จ.เชียงราย

20.	 นางสาวอาลิซ่า	สาเมาะ	 กลุ่มลูกเหรียง	จ.ยะลา

21.	 นางสาวอารีนา	มูซอ	 กลุ่มลูกเหรียง	จ.ยะลา

22.	 นางสาววรรณิดา	มามะสง	 กลุ่มลูกเหรียง	จ.ยะลา

23.	 นายพัดลี	โตะเดร์	 กลุ่มลูกเหรียง	จ.ยะลา
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