
โครงการเพิ่มตนทุนชีวิตใหแมวัยรุนและลูก 
 

บานพักฉุกเฉิน   สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ฯ 
 

 ในชวงทศวรรษเศษที่ผานมา  ปญหาการทองไมพรอม เปนปญหาที่เพ่ิมความกังวลใหกับสังคม
มากขึ้น  การทอดทิ้งลูกเปนปรากฏการณที่สังคมรับรูบอยขึ้น ปญหาการทําแทงที่ไมปลอดภัย ถูกฉายภาพ
ใหเห็นกันมากขึ้น และในระยะหลัง ปญหาการทองในเด็กวัยรุน ก็ไดรับการพูดถึงดวยความหวงใย   
บานพักฉุกเฉิน ของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ เปนทางเลือกหนึ่งของผูหญิงที่ประสบปญหา
เหลานั้น ระยะเวลาของการดําเนินงานบานพักฉุกเฉินมา 30 ปนั้น  มีผูประสบปญหาทองไมพรอมที่มาขอ
ความชวยเหลือประมาณเกือบ 5,000  ราย  ในบรรดาผูที่ไมสามารถคืนสูครอบครัว โดยรับความชวยเหลือ
จนหลังคลอดนั้น  เฉพาะในชวง 10 ปที่ผานมา จะมีจํานวนเกือบ 1,500 ราย  ในกลุมดังกลาว  สาเหตุของ
การมารับความชวยเหลือนั้น  มาจากความไมพรอม ดวยถูกทอดทิ้งใหสูกับปญหาตามลําพัง ผูชายไม
รับผิดชอบ หรือ อาจถูกขมขืนที่เจาตัวเก็บเงียบ ไมกลาบอกใคร เพราะอาย เพราะถูกขูหลายๆ กรณี เม่ือ
อายุนอย  หนทางขางหนาดูตีบตัน  แมจะตองการที่จะเลี้ยงลูกเองเพียงไร ก็มองไดไมงาย เพราะลําพัง
ตนเอง ก็ยังไมสามารถดูแลตัวเองได และเมื่อครอบครัวก็อยูในสถานะที่จะเอื้อมมือมารับผิดชอบคาใชจาย 
ก็เปนไปไดยาก  การสงลูกสูสถานสงเคราะหจึงเปนทางเลือกหนึ่งภายใตขอจํากัดตางๆ ที่แตละคนประสบ  
ซึ่งประสบการณในการทํางานของบานพักฉุกเฉินที่ดูแลผูประสบปญหามานั้น เปนที่ประจักษชัดเจนวา 
ความอบอุน ความรักที่ไดจากครอบครัว หรือจากผูที่ดูแลอยางตอเนื่อง จะเปนภูมิคุมกันใหรอดพนจาก
ปญหาตางๆ ไดพอสมควร  ทางเลือกนั้น จึงไมนาจะใชทางเลือกของผูเปนลูกแตอยางใด                     
 

ในบริบทที่ทางเลือกในชีวิตมีจํากัดนั้น  ซึ่งหาก แมอายุนอย ยังอยูในวัยเรียนไมมีอาชีพ หลายคน 
มองไมเห็นทางออกในการเลี้ยงดูลูก ประเด็นตรงนี้ จึงตองจัดการ  เพ่ือใหเขาเหลานั้น  ไมเดินมาพบกับทาง
ตัน   ดังนั้น  เพ่ือลดการยกลูก สงลูกสูสถานสงเคราะห บานพักฉุกเฉิน จึงไดมุงสรางทางเลือก  สรางโอกาส
ใหกับแมวัยรุน  โดยเริ่ม โครงการเพิ่มตนทุนชีวิตใหแมวัยรุนและลูก ขึ้นต้ังแตป  2549  เปนตนมา   

  จุดยืนและสาระของโครงการเพ่ิมตนทุนใหแมวัยรุน  คือ เพ่ือสรางชีวิตและสายสัมพันธที่มี
ความหมายของแมและลูก มุงท่ีจะใหแมท่ีแมจะอายุนอยท่ีประสบปญหาตั้งครรภไมพรอม  ไดมี
โอกาสท่ีจะเรียนหนังสือตอ  และเอ้ือใหสามารถท่ีจะเลี้ยงลูกเองไปพรอมกัน  โดยใหการ
สนับสนุนรอบดานอยางเต็มท่ี   เปนโครงการที่ทาทายในกระบวนการ และตองอาศัยความผูกพันมุงม่ัน
ในการที่จะใหการสนับสนุนที่ใชเวลาไมต่ํากวา 3 ป แตผลลัพธตอสังคมนั้น เชื่อไดวามากมาย เพราะเปน
การชวยสราง 2 ชีวิตใหเติบโตอยางเต็มตามศักยภาพ  
  



ความชวยเหลือที่บานพักฉุกเฉินใหแกแมวัยรุนนั้น  จะครอบคลุมเชนเดียวกับกรณีปญหา
อื่นๆ  คือ ดูแลในดานสุขภาพ  ฟนฟูสภาพจิตใจ  สรางความเขมแข็ง  ใหความรู ทักษะชีวิต และ
ฝกอาชีพ  รวมทั้งติดตามกรณีเปนคดีความ (ดูในกรอบ ) และเยี่ยมบาน     

 

การชวยเหลือหลักๆ ของบานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ 
 

สําหรับกรณีทองไมพรอม  เม่ือตัดสินใจเขารับความชวยเหลือ  จะไดรับความชวยเหลือหลักๆ ดังน้ี   
 ท่ีพักอาหาร  การดูแลสุขภาพ  ฝากครรภ  
 ฟนฟูรางกายและจิตใจ  ใหคําปรึกษารายบุคคล / กลุม  เพ่ือชวยในกระบวนการคิด  การตัดสินใจและการวางแผนชีวิต  
 จัดกิจกรรมกลุมใหความรูและทัศนคตท่ีิเกี่ยวของ  เชน การดูแลตนเองระหวาง และ หลังคลอด การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก    
      สิทธิสตรี  ทักษะชีวิต  โรคเอดส  การดูแลสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ  การสรางสายสัมพันธระหวางแมลูก  ฯลฯ 
 ใหฝกทักษะ/อบรมวิชาชีพตามความสนใจ  เชน  ตัดเย็บเสื้อผา  ทําผม  คอมพิวเตอร  นวด  ทําอาหาร  การดูแลเด็ก  ขับรถ ฯลฯ 
 ใหการศึกษา ท้ังในระบบ หรือ นอกระบบ 
 ติดตาม ใหความชวยเหลือในดานคด ี
 เยี่ยมบาน  ฟนฟูครอบครัว รวมท้ังใหคําปรึกษาผูปกครอง  
 

 

แตจะมีลักษณะพิเศษ   คือ   
กระบวนการของโครงการเพิ่มตนทุนชีวิตแมวัยรุน เริ่มดวยการใหขอมูลความชวย เหลือเพ่ือให

แมวัยรุนตัดสินใจได ความชวยเหลือท่ีใหน้ันมีเง่ือนไขในเร่ืองการศึกษา คือ ตองเรียนตอจนจบข้ัน
มัธยมตนหรือปลายแลวแตกรณี และดูแลลูกดวยตัวเองระหวางท่ีเรียน  ซึ่งคาใชจายทั้งหมดนั้น  
บานพักฉุกเฉินของสมาคมฯ รับผิดชอบ     การดําเนินการ จึงเริ่มตนต้ังแตยังทอง  เริ่มจากการสรางสาย
สัมพันธกับลูกในระหวางทอง  การใหความรู ดูแลตนเองกอนคลอด และหลังคลอด รวมทั้ง การใหความรู
ตางๆในแงทักษะชีวิต ความรูดานสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ    ซึ่งไดสอดแทรกใหตลอดเวลาที่
พักที่บานพักฉุกเฉิน  รวม ทั้งเพ่ิมทักษะอาชีพที่แตละคนสนใจดวย 

 

ในกรณีที่แมวัยรุนตัดสินใจเขารวมโครงการ นั่นหมายถึงวา  จะตองดําเนินการในเรื่องโรงเรียน  ซึ่ง
อาจเปนการเรียนในระบบ หรือ การเรียนนอกระบบ – การศึกษาผูใหญ   ซึ่งแตละคนก็เลือกตามที่ตองการ   
ในขณะที่เรียนหนังสือนั้น สําหรับกรณีที่พักที่บานพักฉุกเฉินสมาคมฯ ก็ไดฝากเงินในธนาคารใหเดือนละ 
1,500 บาท  ซึ่งแมวัยรุนไมมีสิทธิถอนเงิน จนกระทั่งเรียนสําเร็จและพรอมที่จะกาวออกจากบานพักพรอม
ลูก  

 

ภารกิจตรงนี้  มีใชมีเพียงกับแมวัยรุน  แตจะตองทํางานกับพอแม และครอบครัวที่แมวัยรุนจะคืนสู
ดวยการใหคําปรึกษาและเตรียมครอบครัวของแมวัยรุน  การพัฒนาความสัมพันธระหวางแมวัยรุนและพอ
แมจึงเปนอีกองคประกอบที่สําคัญของโครงการ 



ในระยะ 3 ปที่ผานมา  มีแมวัยรุนที่เลือกกลับไปอยูที่บาน   ปจจุบัน  แมวัยรุนกรณีนี้เรียนชั้นมัธยม 
5  ลูกอยูอนุบาล 3  ซึ่งสมาคมฯ ก็ใหการดูแลในเรื่องคาใชจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่ตองฝากเพ่ือนบาน
เลี้ยงชวงกลางวันในระหวางที่แมไปโรงเรียน  และดูแลดานการเรียนของแมทั้งหมด    อีกราย เลือกที่จะ
เรียนในระบบเพ่ือใหสําเร็จ ม .3  โดยอาศัยที่บานพักฉุกเฉิน  ลูกอายุ 1 ปเศษเมื่อแมเร่ิมกลับไปเรียน  ซึ่ง
การดําเนินชีวิต คือ  เลี้ยงลูกเอง  พรอมๆ กับที่เรียนหนังสือ  โดยในระหวางไปโรงเรียนนั้น  เนอสเซอรีของ
สมาคมฯ  ชวยดูแลลูกให สําหรับกรณีอื่นๆ ที่อยูในโครงการนี้ ประมาณ 12 รายเลือกเรียนในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนและเลี้ยงลูกเองเชนเดียวกัน       

 

ถึงปจจุบัน  (ธันวาคม 2553)  มีแมวัยรุนเรียนสําเร็จการศึกษามัธยมตน และปลาย รวม 5 คน แต
ละรายใชเวลารวมที่บานพักฉุกเฉินดูแลต้ังแตเริ่ม ประมาณ 3 ปโดยเฉลี่ย และปจจุบันไดออกไปตั้งตนชีวิต
ใหมที่มีตนทุนสูงขึ้นพรอมกับลูกแลว   

 

เราเชื่อวา  3 ป ของการเลี้ยงลูกเอง สรางความผูกพัน และสะกัดการสงลูกเขาสูสถานสงเคราะหได
อยางดี    ตนทุนความรูที่เพ่ิมขึ้นไปในขณะเดียวกัน  พรอมกับเงินสนับสนุน แมจะไมมากนัก  แตก็เพียงพอ
ที่ใหชีวิตเริ่มตนใหมไดอยางมีความหวัง  เปนชีวิตที่มีความรักและผูกพันกับลูกเปนฐานที่นําทางการกาว
เดินตอไปได  ความทาทายมีมากมายทั้งตอตัวแมวัยรุน และในสวนของบานพักฉุกเฉินในการที่จะประคอง
ใหเขาเหลานั้นยืนหยัดในความมุงมั่นที่จะเรียน ที่จะดูแลลูก และมีอนาคตที่มั่นคง  ปจจัยที่เอื้อที่สําคัญ  
คือ การที่จะตองใหการสนับสนุนที่ตอเนื่องที่ฝายผูรับ คือ แมวัยรุนมองเห็นชัดเจนถึงเสนทางที่จะเดินไปสู
เปาหมายปลายทาง แตที่สําคัญที่สุดนั้น  คือ ปณิธานและความมุงม่ันของแมวัยรุนที่ตองชวยกันสรางขึ้น 
เขาเหลานั้นทําได (อานบันทึกประสบการณของแมวัย 15 ทายบทความนี้) เราม่ันใจวา โครงการนี้นาจะ
นับวาไดมีสวนที่สรางความเขมแข็งใหกับสังคมไทยไดในระดับหนึ่ง   

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  ติดตอไดท่ี 
เมทินี  พงษเวช  / กรวิณฑ  วรสุข  โทร 02 929 2301   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกประสบการณชีวิต  วัย 15  ... เปนนักเรียน  และเปนแม 
 
 
ชีวิตที่ผานการขมขืนซ้ําซาก   
ชีวิตที่ตองเปนแมในวัย 15 ปนั้นหนักหนาสาหัส 
แตดวยความมุงมั่น   
โอกาสที่ถูกย่ืนให 
จึงทําใหสามารถกลับมาดําเนินชีวิตนักเรียน 
ไดเหมือนกับเด็กอื่นๆในวัยเดียวกัน 
แมจะมีภาระของความเปนแมที่ตองแบกไปพรอมกัน 
 
 

นองเกเปนชาวใต เปนลูกสาวคนเล็กในจํานวนพ่ีนองทั้งหมด 3 คน ซึ่งเกิดจากพอและแมเดียวกัน เนื่องจากพอ
แมของนองเกแยกทางกันตั้งแตแมตั้งครรภนองเกไดเพียง 7 เดือน พ่ีชายทั้งสองคนจึงอาศัยอยูกับพอ สวนเธออยูในความ
ดูแลของแมและพอเล้ียงซ่ึงรักเธอเหมือนลูกและเลี้ยงดูแบบตามใจ     

   

เมื่อนองเกอายุไดราว 11 ป  แมใหพี่ชายมารับนองเกไปอยูกับพอจริง  ซึ่งขณะนั้นพอของนองเกไดแตงงานมี
ครอบครัวใหม เธออาศัยอยูกับครอบครัวนี้โดยนอนหองเดียวกับพอและแมเลี้ยง คืนหนึ่งแมเล้ียงออกไปเลนไพ นองเกอยู
บานกับพอตามลําพัง  และถูกพอขมขืนเปนครั้งแรก และหลังจากนั้นพอยังคงทําซ้ําอีก 17 ครั้ง  นองเกไมกลาเลาใหใคร
ฟง เธอรูสึกเครียดและกดดันมาก    ตอมา นองเกมีโอกาสเลาใหพี่ชายคนโตฟง และในที่สุด   แมทราบเรื่อง  ไดพาไปแจง
ความที่สถานีตํารวจภูธรประจําอําเภอ  โดยตํารวจดําเนินการสอบสวนและสงนองเกไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาล   มีนัก
สังคมสงเคราะหโรงพยาบาลเขามาชวยเหลือดูแล 

 

ศาลตัดสินจําคุกพอของเธอ 100 กวาป และลดโทษลงมาเปนจําคุก 54 ป ซึ่งแมวานองเกจะรูสึกโลงใจ ที่พอไม
สามารถออกมาทํารายเธอไดอีกแลว แตเธอก็รูสึกเสียใจที่มีสวนทําใหพอตองมาติดคุก   หลังจากนั้น  นองเกยายมาอยูที่
สถานสงเคราะหของรัฐประมาณ 10 เดือน     แมกับพ่ีชายจึงมารับกลับ โดยใหนองเกไปอาศัยอยูกับครอบครัวของพอ 
สวนแมอยูกับพอเล้ียงในอําเภอเมือง    

 

ในชวงเวลานั้น นองเกเริ่มสนิทสนมกับญาติผูชายคนหนึ่ง  จนกระทั่งมีเพศสัมพันธกันโดยไมไดปองกัน   ตอมา
ประจําเดือนไมมา  เมื่อตั้งครรภไดประมาณ 5 เดือน  แมจึงรูเรื่องและไดบอกใหนองเกไปทําแทง แตคลินิกไมทําให   แม
จึงพานองเกมาเชาบานอยูที่จังหวัดใกลเคียงกรุงเทพมหานคร  จนเมื่อคลอด   โรงพยาบาลแนะนําใหมาพักที่บานพัก
ฉุกเฉิน   เธอจึงตัดสินใจใหแมพามาเขาพักพรอมกับบุตรที่เพิ่งคลอด 
 
เปดเสนทางชีวิตใหม 
 

บานพักฉุกเฉินใหความชวยเหลือเบื้องตนดานการดูแลตนเองและบุตร ใหคําปรึกษานองเกในดานอารมณ
ความรูสึกและสภาพจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นความรูสึกผิดบาปที่พอตองติดคุก ความรูสึกผิดที่ตนเองมี
ความสัมพันธชูสาวกับญาติสนิท  ความรูสึกกลัวที่จะตองเลี้ยงลูกคนเดียวตั้งแตอายุยังนอย ซ่ึงนักสังคมสงเคราะหไดให



คําแนะนําดูแลดานการปรับตัว เพ่ือใหเธอมีกําลังใจที่เขมแข็ง     สวนในดานการศึกษา นองเกตัดสินใจเขาเรียนตอใน
โรงเรียนในภาคปกติ โดยในระหวางที่ไปโรงเรียนก็ไดฝากลูกไวที่เนอสเซอรีของบานพักฉุกเฉิน และก็เลี้ยงลูกเอง 

 

นองเกถายทอดความรูสึกตอการทําหนาที่แมดวยวัยเพียง 15 ปไววา  
 

“การเล้ียงลกูคนเดียวทําใหหนูเหนื่อยมาก เพราะตองเรียนไปดวย แตก็มีเพ่ือนๆ  พ่ีๆ เจาหนาที่ที่บานพักเปน
กําลังใจให  หนูจะตองเตรียมคําตอบจากคําถามของลูกไววา พอไปไหน ซึ่งสําหรับหนูมันไมงายเลย ถาหากเขารูความจริง  
หนูไมอยากใหลูกมีปมดอย  แตหนูมั่นใจวาหนูสามารถทําใหลูกไดดียิ่งกวาที่เขาจะมีพอ หนูจะทําทุกอยางเพ่ือลบปมดอย
ของลูก  
 

…ใครบอกวาเด็กวัยรุนเลี้ยงลูกไมได ใช  ยอมรับวาเรายังเด็กอยูก็จริง แตการเรียนรูในสิ่งตาง ๆ สามารถทําให
เราเปนผูใหญ และเปนแมที่ดีไดในพริบตา  พยายามศึกษาคนควาในส่ิงที่เราควรรู  ทําวันนี้ใหดี แลวสิ่งที่จะตามมาก็ดี
ทั้งนั้น   ...ไมใชคิดแตวาหนูยังเด็ก เลี้ยงลูกไมไดหรอก เราทําได ถาเราจะทําซะอยาง   ตอนแรก หนูก็เล้ียงลูกไมเปน
หรอก  แตเมื่อลองไดทํา ไดเล้ียงดู ก็รูเลยวาหนูก็ทําได และสามารถทําไดดีดวย” 
 

ภาพนองเกสะพายกระเปากลับจากโรงเรียนมัธยม เขามาอุมบุตรชายวัยขวบเศษไปดูแลหลังเลิกเรียน เปนภาพที่
ยืนยันถึงความรักความผูกพัน และพลังตอสูฟนฝาวิกฤติชีวิตของนองเก ดวยความหวังวาแมลูกวัยเยาวจะประคับประคอง
กันไปใหถึงฝงฝน ซึ่งทั้งคูจะมีอนาคตที่ดีย่ิงขึ้นตอไป  ความรูสึกนี้ตรึงจิตใจของใครหลายตอหลายคนที่รับรูเรื่องราวของ
นองเก 
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