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1. บทนำา

ปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�นเปั็นหน่�งในปััญหา

ที่่�สำำาค้ญย่�งตั้�อการพ้ัฒนาค่ณภ์าพัช่ีวั่ตั้ของปัระชีาชีน

ภ์ายในปัระเที่ศ โดยปัระเด็นการตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�นน้�นถููก

บรรจุ่เปั็นสำ�วันหน่�งของเปั้าหมายการพั้ฒนาอย�างย้�งยืน 

(SDGs) ซึ่่�งปัรากฏอยู�ในเปั้าหมายที่่� 2 ภ์ายใตั้้เปั้าหมาย

ย�อยท่ี่� 3 อ้นเก่�ยวัข้องก้บการสำร้างหลั้กปัระก้นการม่สำ่ข

ภ์าวัะที่่�ด่ แลัะสำ�งเสำร่มควัามเป็ันอยู�ที่่�ด่สำำาหร้บที่่กคนใน

ที่ก่ชี�วังวัย้ แลัะอยู�ในตั้ว้ัชี่�วัด้ท่ี่� 7 ซึ่่�งใหค้วัามสำำาคญ้ในเรื�อง

ของการเข้าถู่งส่ำขภ์าวัะที่างเพัศแลัะอนาม้ยเจุร่ญพั้นธุ์่์ฯ 

(Global SDG Indicator Platform, 2018) ที่้�งน่�ตั้้วัชี่�วั้ด

ด้งกลั�าวัปัระกอบดว้ัยอต้ั้ราการคลัอดของผูู้้หญง่ใน 2 ชี�วัง

อาย่ได้แก� 10-14 ปัี แลัะ 15-19 ปัี ตั้�อจุำานวันปัระชีากรใน

กลั่�มอาย่เด่ยวัก้น 1,000 คน 

หลัก้การสำำาคญ้ของการหย่บยกเรื�องการตั้้�งครรภ์์

ในวั้ยร่�นมาเป็ันสำ�วันหน่�งของเป้ัาหมายการพ้ัฒนาอย�าง

การวิิเคราะห์ต้�นทุนทาง
เศรษฐศาสต้ร์และ 
วิิธิีการแก�ปััญหาการต้ั�งครรภ์์
ในวิัยรุ�นในปัระเทศไทย
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ย้�งยนื (Global SDG Indicator Platform, 2018) เนื�องจุาก

การตั้้�งครรภ์ใ์นว้ัยร่�นสำ�งผู้ลัเสำย่ในหลัายดา้น ปัระการแรก

การตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�นสำร้างควัามเส่ำ�ยงในชี�วังการเร่�มตั้้�ง

ครรภ์จ์ุนถูง่การคลัอด เนื�องจุากสำภ์าพัร�างกายของมารดา

ท่ี่�ย้งไม�พัร้อม รวัมถู่งสำภ์าพัจุ่ตั้ใจุซึ่่�งอาจุสำ�งผู้ลัให้ที่ารก

ม่สำ่ขภ์าพัที่่�ไม�สำมบูรณ์แข็งแรง ปัระการถู้ดมาคือการตั้้�ง

ครรภ์์ในวั้ยร่�นย�อมสำ�งผู้ลัตั้�อระด้บการศ่กษาของมารดา 

เปั็นการเสำ่ยโอกาสำในการเร่ยนรู้แลัะสำ�งผู้ลัตั้�อไปัในระยะ

ยาวัในด้านการที่ำางาน รายได้ แลัะสำภ์าพัเศรษฐก่จุแลัะ

สำ้งคม

เหตั้่ผู้ลัปัระกอบการกำาหนดตั้้วัชี่�วั้ดข้างตั้้นย้งม่

ควัามสำอดคล้ัองก้บงานศ่กษาวั่จุ้ยหลัายชี่�นที่่�ชี่�ให้เห็นวั�า 

การตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�นสำ�งผู้ลัตั้�อการออกจุากโรงเร่ยนก�อน

กำาหนดแลัะเข้าสูำ�ตั้ลัาดแรงงานโดยขาดควัามพัร้อมแลัะ

ที่้กษะที่่�เพั่ยงพัอตั้�อการปัระกอบอาช่ีพั แลัะสำ�งผู้ลัตั้�อ

รายได้ในอนาคตั้ นอกจุากน่� ย้งม่ควัามเสำ่�ยงที่่�ที่ารกจุะม่

ส่ำขภ์าพัที่่�ไม�สำมบรูณ ์ที่ำาใหเ้ก่ดภ์าระค�าใชีจุ้�ายในการร้กษา

แลัะนำาไปัสูำ�การพ่ั�งพั่งที่างการเง่นของครอบคร้วัมากย่�ง

ข่�น (Aherrera, et al., 2015)

ก า ร ศ่ ก ษ า ข อ ง ก อ ง ท่ี่ น ปั ร ะ ชี า ก ร แ ห� ง

สำหปัระชีาชีาตั้่ (UNFPA) (2017, p. 5) ในปัระเที่ศ

เอลัซึ่ล้ัวัาดอรแ์สำดงใหเ้หน็ถู่งผู้ลักระที่บท่ี่�เก่ดข่�นในหลัาย

ม่ตั้่ที่้�งด้านสำ่ขภ์าพัของแม�แลัะเด็ก ควัามไม�ตั้�อเนื�องของ

การศ่กษาจุากแรงกดด้นที่างสำ้งคม ข้อจุำาก้ดในการเข้าสำู�

ตั้ลัาดแรงงานในระบบ นอกจุากน้�นในกล่ั�มที่่�ม่สำถูานะที่าง

เศรษฐก่จุยากจุน การตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�นย้งเป็ันสำ�วันหน่�ง

ของวังจุรควัามยากจุนแลัะการถููกบ้งค้บแตั้�งงานอ่กด้วัย

อย�างไรก็ตั้าม งานศ่กษาที่่�เฉพัาะเจุาะจุงในเรื�อง

ของตั้้นที่่นที่างเศรษฐก่จุของการตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�น ย้ง

ค�อนข้างม่จุำาก้ดท้ี่�งในปัระเที่ศไที่ยแลัะระด้บนานาชีาตั้ ่

โดยโครงการปัระเม่นเที่คโนโลัย่แลัะนโยบายดา้นสำข่ภ์าพั 

(HITAP) (ศร่เพั็ญ, ที่รงยศ, อ่นที่่รา, อภ์่ญญา, แลัะณ้ฐ

จุร้สำ. 2556) ได้เคยรวับรวัมการศ่กษาตั้้นที่่นของการตั้้�ง

ครรภ์์ในวั้ยร่�นในปัระเที่ศสำหร้ฐอเมร่กา ที่้�งท่ี่�เป็ันตั้้นที่่น

ตั้�อร้ฐบาลักลัางแลัะร้ฐบาลัที่อ้งถู่�นในปั ีค.ศ.2004 โดยค่ด

เปั็นมูลัค�า 1,430 เหร่ยญสำหร้ฐตั้�อคนหรือมูลัค�ารวัมกวั�า 

9.1 พั้นลั้านเหร่ญสำหร้ฐ (Hoffman, 2006) หรือในกรณ่

ของปัระเที่ศอ้งกฤษ ผู้ลัการศ่กษาแสำดงให้เห็นวั�าการตั้้�ง

ครรภ์ใ์นว้ัยร่�นสำ�งผู้ลัใหเ้กด่ต้ั้นท่ี่นตั้�อระบบปัระก้นส่ำขภ์าพั

แห�งชีาตั้่เปั็นมูลัค�ากวั�า 69 ลั้านปัอนด์ในปัี ค.ศ.2008 

ที่้�งน่�งานศ่กษาฉบ้บด้งกลั�าวัย้งระบ่ถู่งควัามค้่มค�าใน

การลังที่่นปั้องก้นแลัะแก้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�น

ที่่�ท่ี่ก 1 ปัอนด์จุะให้ผู้ลัตั้อบแที่นกลั้บมาถู่ง 4 ปัอนด์ 

(Frances, 2008) 

ในกรณ่ของปัระเที่ศกลั่�มอาเซึ่่ยน งานศ่กษาใน

ปัระเที่ศฟิิล่ัปัปิันสำ์ (Herrin, 2016) แสำดงให้เห็นวั�าการ

ตั้้�งครรภ์์ของว้ัยร่�นสำ�งผู้ลัให้โครงสำร้างอ้ตั้ราค�าจุ้างลัดลัง

ถู่งแม้จุะจุบการศ่กษาในระด้บม้ธุ์ยมศ่กษา โดยรายได้

ตั้ลัอดชี�วังชี่วั่ตั้ของผูู้้หญ่งกลั่�มอาย่ 18-19 ปัี ลัดลังเปั็น
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จุำานวันเง่นเฉลั่�ย 33 พั้นลั้านเปัโซึ่ หรือค่ดเปั็นสำ้ดสำ�วัน

สำูงถู่งร้อยลัะ 1.1 ของมูลัค�าผู้ล่ัตั้ภ์้ณฑ์์มวัลัรวัมภ์ายใน

ปัระเที่ศเลัยที่่เด่ยวั

สำำาหร้บปัระเที่ศไที่ยสำถูานการณ์การตั้้�งครรภ์์ใน

วั้ยร่�นในชี�วังเวัลัาเกือบ 3 ที่ศวัรรษม่การเปัลั่�ยนแปัลังมา

โดยตั้ลัอด ผู้�านการพั่จุารณาข้อมูลัอ้ตั้ราการคลัอดของ

ผูู้้หญ่งอาย่ 15-19 ปัี ซึ่่�งเปั็นแหลั�งข้อมูลัที่่�จุ้ดเก็บอย�าง

เปัน็ระบบ อย�างไรกต็ั้ามขอ้มลูัอต้ั้ราการคลัอดไม�สำามารถู

สำะท้ี่อนสำถูานการณ์การตั้้�งครรภ์์ได้ที่้�งหมดเพัราะหากม่

การย่ตั้ก่ารตั้้�งครรภ์ ์ขอ้มลูัด้งกลั�าวัจุะไม�ถูกูนำาเขา้มาร�วัม

ด้วัย โดยข้อมูลัการคลัอดในว้ัยร่�นม่การจุ้ดเก็บตั้้�งแตั้�ปีั 

2535-2563 ที่้�งน่�พับวั�า การเปัล่ั�ยนแปัลังของสำถูานการณ์

การตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�นสำามารถูแบ�งเปั็น 3 ชี�วังเวัลัา (รูปัที่่� 

1) ได้แก� ชี�วังที่่� 1 ปัี 2535-2544 เปั็นชี�วังที่่�ม่อ้ตั้ราการ

คลัอดค�อนข้างคงท่ี่� อยู�ที่่�ปัระมาณ 40 คนตั้�อวั้ยร่�นพั้น

คน แลัะเร่�มม่แนวัโน้มลัดลังมาในชี�วังหล้ังปีั 2540 จุาก

น้�นในชี�วังที่่� 2 ระหวั�างปัี 2545-2554 อ้ตั้ราการคลัอด

ในวั้ยร่�นม่แนวัโน้มเพั่�มข่�นอย�างชี้ดเจุน โดยปัี 2554 แลัะ 

2555 เปั็นปัีที่่�ม่อ้ตั้ราการคลัอดสำูงถู่ง 53.4 คนตั้�อวั้ยร่�น

พั้นคน แลัะในชี�วังที่่� 3 น้บตั้้�งแตั้�ปัี 2556 อ้ตั้ราการคลัอด

ในวั้ยร่�นเร่�มม่แนวัโน้มลัดลังแลัะลัดเหลัือเพั่ยง 29.1 คน

ตั้�อวั้นร่�นพั้นคนในปัี 2563

จุ า ก ค วั า ม สำำา ค้ ญ แ ลั ะ สำ ถู า น ก า ร ณ์ ข อ ง

ปัระเที่ศไที่ยข้างตั้้น นำามาสำู�ข้อควัรพั่จุารณาท่ี่�สำำาค้ญตั้�อ

การที่ำาควัามเข้าใจุแลัะออกแบบมาตั้รการท่ี่�เหมาะสำม โดย

ขอ้พัจุ่ารณาสำามารถูแบ�งเปัน็ 2 สำ�วันท่ี่�สำำาคญ้ ได้แก� ตั้น้ท่ี่น

ค�าเสำย่โอกาสำที่างเศรษฐก่จุของการตั้้�งครรภ์ใ์นว้ัยร่�นอาย่ 

15-19 ปัีในปัระเที่ศไที่ยม่มูลัค�าเที่�าไร แลัะมาตั้รการที่่�

เก่�ยวัข้องใดม่ปัระสำ่ที่ธุ์่ผู้ลัในการบรรเที่าปััญหาการตั้้�ง

ครรภ์์ในปัระเที่ศไที่ย ซึ่่�งจุะเปั็นสำ�วันหน่�งในข้อเสำนอแนะ

สำำาหร้บการปัร้บปัร่งมาตั้รการปั้องก้นแลัะแก้ไขปััญหา

ตั้�อไปัในอนาคตั้

ร้ปัที่ 1 อัต้ราการคลอดขีองหญิงอายุ 15-19 ปัี โดยแบ�งต้ามช่�วิงปัีที่ทำาการศึกษา

ท่ี่�มา: สำำานัักอนัามัยการเจริญพัันัธ์ุ์� กรมอนัามัย กระที่รวงสำาธุ์ารณส์ำข (2561)
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2. การปัระเมินต้�นทุนค�าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ขีองการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นอายุ 15-19 ปัี

การศ่กษาตั้้นที่่นค�าเสำ่ยโอกาสำที่างเศรษฐก่จุ

ของการตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�น สำามารถูวั่เคราะห์ได้ในหลัาย

ระด้บ ต้ั้�งแตั้�ในระด้บบ่คคลัอ้นเก่ดจุากค�าใชี้จุ�ายในการ

ดูแลัครรภ์์ ค�าใชี้จุ�ายสำำาหร้บที่ารกแรกเก่ด ค�าใชี้จุ�ายใน

การร้กษาสำ่ขภ์าพัของที่้�งแม�แลัะเด็ก รวัมถู่งค�าใชี้จุ�าย

ที่างอ้อมอื�นๆ โดยเฉพัาะอย�างย่�งการสำูญเส่ำยผู้ล่ัตั้ภ์าพั

ของมารดาแลัะครอบคร้วัของเด็ก จุากการที่่�ครอบคร้วัม่

ภ์าระมากข่�นแลัะการหล่ัดออกจุากระบบการศ่กษาของ

วัย้ร่�นท่ี่�ตั้้�งครรภ์์โดยไม�ตั้้�งใจุ (school dropout) ซึ่่�งนำาไปัสำู�

ค�าจุ้างท่ี่�ลัดตั้ำ�าลังในอนาคตั้ แลัะอาจุสำ�งผู้ลัให้รายได้ตั้ลัอด

ชี�วังชี่วั่ตั้ (individual loss of income in the future) ลัด

น้อยลังเชี�นเด่ยวัก้น

ผู้ลักระที่บท่ี่�เก่ดข่�นเมื�อพัจุ่ารณาในระด้บมหภ์าค

พับวั�า ควัามสำามารถูในการแข�งข้นของปัระเที่ศลัดตั้ำ�าลัง

จุากการหลัด่ออกจุากระบบการศ่กษาของปัจัุเจุก ร้ฐบาลั

สำูญเสำ่ยรายได้จุากภ์าษ่ในอนาคตั้ ซึ่่�งหมายถู่งการสำูญ

เส่ำยผู้ลัตั้อบแที่นจุากการลังท่ี่นด้านการศ่กษาในปััจุจุ่บ้น 

(no return of education investment) ที่้�งย้งสำร้างค�าใชี้

จุ�ายในการร้บมือก้บปััญหาการตั้้�งครรภ์์ของว้ัยร่�นที่่�เก่ด

ข่�นอ่กด้วัย

อย�างไรก็ตั้าม ในงานศก่ษาน่�ม่�งเนน้เฉพัาะต้ั้นที่น่

ค�าเสำ่ยโอกาสำที่างเศรษฐก่จุที่างตั้รงที่่�เปั็นผู้ลัจุากการ

ออกจุากโรงเร่ยน เนื�องจุากการตั้้�งครรภ์์ไม�วั�าจุะเก่ดโดย

ตั้้�งใจุหรือไม�ตั้้�งใจุ ซึ่่�งโอกาสำการที่ำางานแลัะได้ร้บค�าจุ้าง

ของผูู้้หญ่งกลั่�มน่�ข่�นอยู�ก้บ (ก) ระด้บการศ่กษา แลัะ (ข) 

เวัลัาที่่�ตั้้องใชี้ในการดูแลัที่ารก นอกจุากน่� ผู้ลัจุากการ

วั่เคราะห์ข้อมูลัการสำำารวัจุสำถูานการณ์เด็กแลัะสำตั้ร่ใน

ปัระเที่ศไที่ย (MICS) ในปัี 2559 (รูปัที่่� 2) แสำดงให้เห็น

วั�ากลั่�มผูู้ห้ญง่ท่ี่�ม่บ่ตั้รคนแรกในชี�วังตั้น้ของชีว่ัต่ั้อาจุสำ�งผู้ลั

ให้ม่บ่ตั้รมากข่�นในอนาคตั้อ่กด้วัย

ด้งน้�นควัามแตั้กตั้�างของรายได้ตั้ลัอดชี�วังชี่วั่ตั้ 

ร้ปัที่ 2 จำานวินบุต้รเฉลี่ย จำาแนกต้ามช่�วิงอายุขีองการมีบุต้รคนแรก

ที�มา: คำานวิณ์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย โดียใช้ื่ข้อม้ลั่การสำารวิจัสถานการณ์์เด็ีกแลั่ะสตั้รีในประเทศไทย พื่.ศ. 2562 (การสำารวิจัครั�งที� 5) (MICS 5) 
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(Lifetime income) ของวั้ยร่�นท่ี่�ตั้้�งครรภ์์แลัะกลั่�มวั้ยร่�น 

ที่่�ม่ลั้กษณะที่างส้ำงคมใกลั้เค่ยงก้นจุะข่�นก้บปััจุจุ้ยท่ี่� 

หลัากหลัาย ได้แก� ระด้บการศ่กษาสำูงสำ่ด การตั้้�งครรภ์์

แลัะชี�วังอายท่ี่่�ตั้้�งครรภ์ ์แลัะจุำานวันบ่ตั้รที่่�ม่ตั้ลัอดชี�วังชีว่ัต่ั้ 

ซ่ึ่�งปััจุจุ้ยด้งกลั�าวัสำามารถูนำามาเข่ยนเป็ันสำมการของ 

รายได้ตั้ลัอดชี่วั่ตั้ แลัะตั้้นที่่นค�าเสำ่ยโอกาสำที่างเศรษฐก่จุ

ของการตั้้�งครรภ์ใ์นว้ัยร่�น (Economic loss of adolescent 

pregnancy) ได้ด้งน่�

 

ที่้�งน่�การคำานวัณรายได้ตั้ลัอดช่ีวั่ตั้แลัะตั้้นที่่นค�า

เสำ่ยโอกาสำที่างเศรษฐก่จุของว้ัยร่�นท่ี่�ออกจุากโรงเร่ยน

ก�อนที่่�จุะม่การตั้้�งครรภ์์จุะม่ที่้�งที่่�เก่ดข่�นโดยตั้้�งใจุ (inten-

tional) แลัะไม�ตั้้�งใจุ (unintentional) อย�างไรก็ตั้าม การ

เปัร่ยบเที่่ยบระหวั�างกล่ั�มท่ี่�ม่ลั้กษณะที่างสำ้งคมท่ี่�ใกล้ั

เค่ยงก้น (control group) ปััจุจุ้ยเรื�องระด้บการศ่กษาจุะ

ไม�ถููกน้บรวัมเป็ันปััจุจุ้ยที่่�สำ�งผู้ลักระที่บ เนื�องจุากระด้บ

การศ่กษาเป็ันตั้้วัผู้ลัที่่�เก่ดข่�นจุากการตั้้�งครรภ์์ ด้งน้�นจุ่ง

จุำาเป็ันต้ั้องม่การจุำาแนกกล่ั�มที่่�ยง้คงต้ั้องการศก่ษา (กลั่�ม

ท่ี่�ตั้้�งครรภ์ท์ี่้�งหมด) แลัะกลั่�มควับค่มที่่�ม่ลัก้ษณะที่างสำง้คม

ใกล้ัเค่ยงก้นแตั้�ไม�ได้ตั้้�งครรภ์์ จุากน้�นจุ่งปัระเม่นรายได้

ตั้ลัอดชี�วังช่ีว่ัตั้ของที่้�งสำองกลั่�ม โดยจุำาแนกกลั่�มการตั้้�ง

ครรภ์์ในวั้ยร่�น (Adolescent Pregnancy: AP) ออกเปั็น 

2 กลั่�มใหญ� (รูปัที่่� 3) ด้งตั้�อไปัน่�

1) กลุ่่�มตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�นขณะเรียน (APS) ซึ่่�ง

จุ้ดวั�าเป็ันการตั้้�งครรภ์์โดยไม�ตั้้�งใจุท้ี่�งหมด สำามารถูแบ�ง

เปั็น 2 กลั่�มย�อยได้แก� (1.1) กลุ่่�มที่ี�ตั้้�งครรภ์์แลุ่ะออกจาก

โรงเรียนถาวัร (APS_D) แลัะ (1.2) กลุ่่�มที่ี�ตั้้�งครรภ์์แลุ่ะ

กลุ้่บเข้ามาเรียนในระบบ (APS_R) ซึ่่�งที่้�งสำองกลั่�มย�อย

น่�จุะม่กลั่�มควับค่ม (APSc) เปั็นกลั่�มผูู้้หญ่งที่่�ม่อาย่ พัื�น

ฐานที่างเศรษฐก่จุ ลั้กษณะที่างสำ้งคมที่่�ใกลั้เค่ยงก้น แลัะ

เร่ยนตั้�อจุนจุบระด้บการศ่กษาตั้ามที่่�วัางแผู้นไว้ั โดย

ควัามตั้�างระหวั�างกล่ั�มตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�นขณะเร่ยนแลัะ

กล่ั�มควับค่ม คือระด้บการศ่กษาที่่�จุบแลัะจุำานวันการม่

บ่ตั้รตั้ลัอดชี�วังชี่วั่ตั้

2) กลุ่่�มตั้้�งครรภ์ใ์นว้ัยร่�นทีี่�ออกจากโรงเรียนก�อน

การตั้้�งครรภ์ ์(APO) ซึ่่�งม่กล่ั�มควับค่ม (APOc) เป็ันผูู้ห้ญง่

ที่่�ม่อาย่ พัื�นฐานที่างเศรษฐก่จุ ลั้กษณะที่างส้ำงคมท่ี่�ใกลั้

เค่ยงก้น แลัะระด้บการศ่กษาเด่ยวัก้นเมื�อออกจุากระบบ

f (ระด้บการศ่กษาสำูงสำ่ด, 

จุำานวันบ่ตั้รที่่�ม่ตั้ลัอดชี�วัง

ชี่วั่ตั้, ปััจุจุ้ยอื�นๆ เชี�น 

ลั้กษณะงาน อาชี่พั 

ที่่�ตั้้�งที่่�ที่ำางาน เปั็นตั้้น)

รายได้ตั้ลัอดชี่วั่ตั้ (ของ

กลั่�มควับค่ม) – รายได้

ตั้ลัอดชี่วั่ตั้ (ของกลั่�มตั้้�ง

ครรภ์์ในวั้ยร่�น)

รายได้ตั้ลัอดชี่วั่ตั้

ตั้้นที่่นค�าเสำ่ยโอกาสำ

ที่างเศรษฐก่จุของ

การตั้้�งครรภ์์ 

ในวั้ยร่�น

=

=
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การศ่กษา โดยควัามตั้�างระหวั�างสำองกล่ั�มน่�คือจุำานวัน

การม่บ่ตั้รตั้ลัอดชี�วังช่ีวั่ตั้ เนื�องจุากข้อจุำาก้ดของข้อมูลั

จุ่งไม�สำามารถูจุำาแนกกลั่�มที่่�ม่การตั้้�งครรภ์์โดยตั้้�งใจุแลัะ

ไม�ตั้้�งใจุออกจุากก้นได้

จุากสำมการแลัะกล่ั�มเป้ัาหมายการศ่กษาข้างต้ั้น 

ลัำาด้บตั้�อมาจุง่เปัน็ข้�นตั้อนการคำานวัณมลูัค�าตั้น้ท่ี่นค�าเสำย่

โอกาสำที่างเศรษฐก่จุของแม�วั้ยร่�น ซึ่่�งปัระกอบด้วัย 3 ข้�น

ตั้อนที่่�สำำาค้ญได้แก� 

ข้�นตั้อนที่่� 1 ปัระมาณการระด้บการศ่กษาสำูงสำ่ด

ที่่�เปัน็ไปัไดข้องกลั่�มท่ี่�ม่การตั้้�งครรภ์ใ์นวัย้ร่�นในกรณท่ี่่�ไม�

ตั้้�งครรภ์์ ด้วัยวั่ธุ์่ Propensity Score Matching (PSM) 

โดยใชี้ข้อมูลัการสำำารวัจุสำถูานการณ์เด็กแลัะสำตั้ร่ใน

ปัระเที่ศไที่ย ร�วัมกบ้ข้อมูลัการสำำารวัจุภ์าวัะเศรษฐก่จุแลัะ

ส้ำงคมของคร้วัเรือน (SES) เพัื�อหาปััจุจุย้ร�วัมท่ี่�จุะเป็ันกล่ั�ม

ที่่�ตั้้�งครรภ์์ในขณะเร่ยนด้วัย เชี�น ลั้กษณะของครอบคร้วั 

ชี้�นรายได้ของครอบคร้วั ระด้บการศ่กษาของร่�นพั�อแม� 

ม่แม�เป็ันแม�วั้ยร่�น ที่้�งน่�ปััจุจุ้ยด้งกลั�าวัต้ั้องสำอดคล้ัองก้บ

การที่บที่วันวัรรณกรรมแลัะข้อมูลัจุากรายงานเฝ้้าระว้ัง

การตั้้�งครรภ์์แม�วั้ยร่�น

ข้�นตั้อนที่่� 2 ปัระมาณการรายได้ตั้ลัอดชี่วั่ตั้ของ

กลั่�มการตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�น ซึ่่�งข่�นก้บระด้บการศ่กษา

สำูงสำ่ดที่่�เปั็นไปัได้ในข้�นตั้อนที่่� 1 เชี�น ชี�วังอาย่ที่่�ตั้้�งครรภ์์ 

จุำานวันการม่บ่ตั้ร ปัระเภ์ที่งานหรืออาช่ีพั เป็ันตั้้น โดย

การปัระมาณการในสำ�วันน่�จุะอาศ้ยข้อมูลั 5 แหลั�ง ได้แก� 

การสำำารวัจุสำถูานการณ์เด็กแลัะสำตั้ร่ในปัระเที่ศไที่ย การ

สำำารวัจุภ์าวัะเศรษฐก่จุแลัะสำง้คมของครว้ัเรอืน การสำำารวัจุ

อนาม้ยแลัะสำว้ัสำด่การ (HWS) การสำำารวัจุการเปัล่ั�ยนแปัลัง

ของปัระชีากร (SPC) แลัะข้อมูลัการบร่หารจุ้ดการจุาก

กรมอนาม้ย กระที่รวังสำาธุ์ารณสำ่ข

ข้�นตั้อนท่ี่� 3 คำานวัณต้ั้นท่ี่นค�าเสำ่ยโอกาสำที่าง

เศรษฐก่จุจุากสำมการรายได้ตั้ลัอดชี�วังชี่วั่ตั้ โดยอาศ้ย

สำ�วันตั้�างของรายได้ตั้ลัอดชี�วังชี่ว่ัตั้ของกลั่�มควับค่ม ซึ่่�ง

ได้จุากผู้ลัการปัระมาณข้อมูลัการสำำารวัจุภ์าวัะเศรษฐก่จุ

แลัะส้ำงคมของคร้วัเรือน ห้กลับด้วัยผู้ลัปัระมาณการราย

ร้ปัที่ 3 การปัระเมินรายได�ต้ลอดช่ีวิิต้ขีองแต้�ละกลุ�มและกลุ�มควิบคุม

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย
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ได้ตั้ลัอดชี่ว่ัตั้ของกลั่�มการตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�นท่ี่�ได้จุากข้�น

ตั้อนท่ี่� 2 ซ่ึ่�งม่ระด้บการศ่กษาแลัะจุำานวันการม่บ่ตั้รท่ี่�

แตั้กตั้�างก้น หรือกลั�าวัอ่กน้ยหน่�ง คือวั้ดจุากควัามแตั้ก

ตั้�างของรายได้ตั้ลัอดชี่วั่ตั้ (ซ่ึ่�งค่ดจุากชี�วังวั้ยที่ำางาน คือ 

อาย่ 15-60 ปัี) ระหวั�างกลั่�มตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�น เที่่ยบก้บ

กลั่�มควับค่ม แตั้�ไม�ได้ม่การตั้้�งครรภ์์แลัะเร่ยนตั้�อจุนจุบ

ระด้บการศ่กษาตั้ามที่่�วัางแผู้นไว้ั พัร้อมท้ี่�งคำานวัณเป็ัน

มูลัค�าปััจุจุ่บ้นของรายได้ตั้ลัอดช่ีวั่ตั้ในการม่บ่ตั้รคนแรก

ในชี�วังวั้ยที่่�ตั้�างก้น

ที่้�งน่�ผู้ลัการศ่กษาจุากข้�นตั้อนแรก จุากวั่ธุ์่การ 

PSM (ตั้ารางภ์าคผู้นวัก ก.) ร�วัมก้บข้อมูลัสำำารวัจุภ์าวัะ

เศรษฐก่จุแลัะส้ำงคมของคร้วัเรือนแสำดงให้เห็นวั�าปััจุจุ้ยที่่�

สำ�งผู้ลัตั้�อการตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�น (15-30 ปีี) ม้กไม�เกิดข้�น

ในคร้วัเรือนที่ี�ระด้บการศึ้กษาของห้ัวัหัน้าคร้วัเรือนสููง 

หัรือระด้บการศ้ึกษาของตั้้วัผูู้้หัญิิงสููงแลุ่ะชั้้�นรายได้ที่าง

เศึรษฐกิจของคร้วัเรือนคือระด้บผูู้้จด้การหัรอืผูู้้เชั้ี�ยวัชั้าญิ 

ในที่างกล้ับก้นการตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�นม้กเกิดในคร้วัเรือน

ที่ี�ชั้้�นรายได้ที่างเศึรษฐกิจของคร้วัเรือนคือเป็ีนเกษตั้รกร 

หัรอืคนงานผูู้ใ้ชั้แ้รงงาน แลุ่ะอยู�ในพื้ื�นที่ี�นอกเขตั้เที่ศึบาลุ่ 

นอกจุากน้�นกระบวันการ PSM ย้งแสำดงให้เห็น

ควัามแตั้กตั้�างของรายได้ระหวั�างกลั่�มวั้ยร่�นท่ี่�ตั้้�งครรภ์์ 

(treatment group) แลัะกล่ั�มที่่�ม่พัื�นฐานที่างเศรษฐก่จุ

แลัะสำ้งคมใกลั้เค่ยงก้นหรือท่ี่�เร่ยกวั�า “กลั่�มที่่�ม่ลั้กษณะ

พัอ้งก้บกลั่�มตั้้�งครรภ์ใ์นวัย้ร่�น” โดยพับวั�า กลุ่่�มวัย้ร่�นที่ี�ตั้้�ง

ครรภ์ม์รีายไดต้ั้ำ�ากวั�ากลุ่่�มที่ี�มลีุ่ก้ษณะพื้อ้งอยู� 2,811 บาที่

ตั้�อคนตั้�อเดือน แลัะเมื�อพั่จุารณาเปัร่ยบเท่ี่ยบก้บกลุ่่�มที่ี�

ไม�ได้มีลุ่้กษณะที่างสู้งคมพื้้องก้นพื้บวั�าจะมีควัามแตั้ก

ตั้�างมากกวั�า 5,786 บาที่ตั้�อเดือน (ตั้ารางที่่� 1) ซึ่่�งระด้บ

รายไดน้่�เปัน็แค�ระด้บรายไดส้ำำาหร้บกลั่�มชี�วังอาย่เด่ยวัคอื 

ชี�วังอาย่ 15-30 ปัี อย�างไรก็ตั้ามควัามแตั้กตั้�างของราย

ไดน้่�มแ่นวัโนม้ลัดนอ้ยลังเมื�อเที่ย่บกบ้กลั่�มที่่�ปัจัุจุบ่น้อาย่

มากกวั�า 30 ปัี ซึ่่�งอาจุอธุ์่บายได้ด้วัยเหตั้่ผู้ลัสำองปัระการ

คือ (ก) กลั่�มที่่�ม่อาย่น้อยกวั�าม้กม่โอกาสำได้ร้บการศ่กษา

สำงูกวั�าผูู้ท้ี่่�ม่อายม่ากจุง่ที่ำาใหค้�าเสำย่โอกาสำม่มากกวั�า แลัะ 

(ข) ผู้ลักระที่บด้านการศ่กษาลัดน้อยลังเมื�ออาย่มากข่�น

เนื�องจุากม่ปััจุจุ้ยเรื�องปัระสำบการณ์เข้ามาสำ�งผู้ลัตั้�อระด้บ

รายได้ที่่�มากข่�น

การปัระมาณการควัามแตั้กตั้�างของรายได้ใน

กลั่�มวั้ยร่�นหญ่งอาย่ระหวั�าง 15-30 ปัี ซึ่่�งเปั็นกลั่�มที่่�

ม่ตั้้นที่่นค�าเสำ่ยโอกาสำมากที่่�สำ่ด โดยการเปัร่ยบเที่่ยบ

ระหวั�างกล่ั�มที่่�ม่การตั้้�งครรภ์์แลัะกล่ั�มควับค่มท้ี่�งในกล่ั�ม

ที่่�ม่ลั้กษณะพั้องแลัะในกลั่�มที่่�ไม�ม่ลั้กษณะพั้อง ที่้�งน่�เพัื�อ

ใหเ้หน็ภ์าพัการวัเ่คราะหช้์ีดเจุนมากย่�งข่�นจุง่ม่การเปัร่ยบ

เที่่ยบกลั่�มเปั้าหมายการศ่กษาใน 3 กลั่�ม (ตั้ารางที่่� 2) คือ 

(1) กลั่�มท่ี่�ม่การกล้ับเข้าเร่ยนเมื�อคลัอดบ่ตั้รแลัว้ั (2) กลั่�ม

ที่่�ออกจุากโรงเร่ยนโดยถูาวัร แลัะ (3) กลั่�มออกจุากระบบ

ต้ารางที ่1 ควิามแต้กต้�างขีองรายได�จากแบบจำาลอง PSM ในกลุ�มช่�วิงอายตุ้�างๆ เม่อ่ควิบคมุต้วัิแปัรลกัษณะบคุคล และครวัิเรอืน

ที�มา: คำานวิณ์โดียคณ์ะวิิจััย
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การศ่กษาก�อนตั้้�งครรภ์์ โดยเมื�อเปัร่ยบเที่่ยบก้บกลั่�มที่่�ม่

ลั้กษณะพั้องก้นพับวั�า กลุ่่�มที่ี�ออกจากโรงเรียนโดยถาวัร

มีตั้้นที่่นค�าเสูียโอกาสูมากที่ี�สู่ดถ้ง 4,582 บาที่ตั้�อคนตั้�อ

เดือน ซึ่้�งสููงกวั�ากลุ่่�มที่ี�กลุ่้บเข้าเรียนที่ี�มีสู�วันตั้�างเปี็นเงิน 

3,936 บาที่ตั้�อคนตั้�อเดือน

อย�างไรก็ตั้ามเป็ันท่ี่�น�าสำ้งเกตั้วั�าในกลุ่่�มวั้ยร่�นที่ี�

ออกจากโรงเรียนโดยถาวัรจะมีสู�วันตั้�างของรายได้เพื้ียง 

1,786 บาที่ตั้�อคนตั้�อเดือนเที่�าน้�น เนื�องจุากเปั็นกลั่�มที่่�

ตั้้ดส่ำนใจุออกจุากระบบการศ่กษาอยู�แลั้วั ซึ่่�งสำ�วันใหญ�

ไม�ได้ม่การปัระกอบอาช่ีพัหรือเพั่ยงที่ำางานเป็ันแม�บ้าน 

ที่ำาให้สำ�วันตั้�างของรายได้ไม�สูำงเที่�าก้บในสำองกรณ่แรก 

อย�างไรก็ตั้ามเมื�อเปีรียบเทีี่ยบก้บกลุ่่�มทีี่�ไม�ได้มีลุ้่กษณะ

ที่ี�พ้ื้องก้นกลุ้่บพื้บวั�าสู�วันตั้�างของรายได้สููงถ้ง 6,073 

บาที่ตั้�อคนตั้�อเดือน ที่้�งน่�เนื�องจุากเป็ันการเปัร่ยบเท่ี่ยบ

ก้บกลั่�มที่่�ม่สำถูานะที่างเศรษฐก่จุแลัะสำ้งคมที่่�ด่กวั�า อาจุม่

การเร่ยนจุนจุบในระด้บมหาวั่ที่ยาล้ัย จุ่งเป็ันเหตั้่ให้ราย

ได้มากกวั�าคนที่่�ออกจุากโรงเร่ยนตั้้�งแตั้�แรก

ข้อค้นพับในสำ�วันน่�แสำดงให้ เ ห็นถู่งน้ยที่าง

นโยบายในการสำ�งเสำร่มให้วั้ยร่�นย้งคงอยู�ตั้�อไปัในระบบ

การศ่กษาแลัะได้เร่ยนจุบตั้ามท่ี่�ตั้้�งใจุไว้ั หรือได้ร้บการ

สำน้บสำน่นให้กลั้บเข้าเร่ยนในระบบตั้ามเด่ม เพัื�อให้

สำามารถูที่ำางานแลัะม่รายได้ที่่�เหมาะสำมก้บควัามรู้ควัาม

สำามารถูของตั้นเอง

จุากตั้ารางที่่� 1 ที่่�แสำดงให้เห็นควัามแตั้กตั้�างของ

รายได้ในแตั้�ลัะชี�วังอาย่ของที่้�งสำามชี�วัง จุ่งสำามารถูนำา

มาใช้ีคำานวัณค�าเส่ำยโอกาสำที่างเศรษฐก่จุของการเป็ันแม�

วั้ยร่�น จุากควัามตั้�างหรือการลัดลังของรายได้ตั้ลัอดชี่วั่ตั้

จุากการม่บ่ตั้รเร็วั คือตั้้�งแตั้�อาย่ 15-60 ปัี โดยม่สำมการ

ในการคำานวัณ ด้งน่�

ต้ารางที่ 2 ควิามแต้กต้�างขีองรายได�จากแบบจำาลอง PSM ในกลุ�มการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นหญิงอายุ 15-30 ปัี เม่่อควิบคุมต้ัวิแปัร
ลักษณะบุคคล และครัวิเรือน

ที�มา: คำานวิณ์โดียคณ์ะวิิจััย

จุำานวันปัระชีากรหญ่งในแตั้�ลัะ

ชี�วังอาย่ x อ้ตั้ราการคลัอด

ของหญ่งอาย่ 15-19 ปัีตั้�อ

ปัระชีากรหญ่งอาย่ 15-19 ปัี 

1,000 คน x ควัามแตั้กตั้�าง

ของรายได้ (บาที่ตั้�อคนตั้�อ

เดือน) ของหญ่งกลั่�มชี�วังอาย่

ที่้�งสำามกลั่�ม x 12 (เพัื�อที่ำา

เปั็นรายปัี) x 41 (เพัื�อที่ำาเปั็น

รายได้ตั้ลัอดชี่วั่ตั้ที่่�กำาหนดให้

ที่ำางานตั้้�งแตั้�อาย่ 20-60 ปัี)

ค�าเสำ่ยโอกาสำที่าง

เศรษฐก่จุของการ

ตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�น

=
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ผู้ลัจุากการคำานวัณขา้งตั้น้ (ตั้ารางภ์าคผู้นวัก ข.) 

แสำดงให้เห็นวั�า (1) การลุ่ดลุ่งของรายได้ ณ ปีีที่ี�ที่ำาการ

ศึ้กษา (ปีี 2561) เพีื้ยงปีีเดียวัของกลุ่่�มผูู้้หัญิิงทีี่�เป็ีนผู้ลุ่

จากการตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�นมีมูลุ่ค�าปีระมาณ 20,163 ลุ่้าน

บาที่ ซึ่่�งคด่เป็ันสำด้สำ�วันรอ้ยลัะ 0.12 ของมูลัค�าผู้ล่ัตั้ภ์ณ้ฑ์์

มวัลัรวัมในปัระเที่ศไที่ย ในปัี 2561 แลัะ (2) การลุ่ดลุ่ง

ของรายได้ตั้ลุ่อดชั้�วังชีั้วัติั้หัรือค�าเสีูยโอกาสูที่างเศึรษฐกิจ

ของผูู้้หัญิิงที่ี�ตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�นน้บเปี็นเวัลุ่า 41 ปีี (20-40 

ปีี) ซึ่้�งคิดเปี็นมูลุ่ค�าปีัจจ่บ้นอยู�ที่ี�ปีระมาณ 826,700 ลุ่้าน

บาที่ หรือค่ดเป็ันร้อยลัะ 5.1 ของมูลัค�าผู้ลั่ตั้ภ์้ณฑ์์มวัลั

รวัมในปัระเที่ศไที่ยในปัีเด่ยวัก้น

ผู้ลัการศ่กษาท่ี่�ได้จุากกระบวันการ PSM ย้ง

สำามารถูปัระมาณการค�าเส่ำยโอกาสำของแม�วั้ยร่�นภ์าย

ใตั้้ฉากที่้ศน์กรณ่ตั้�างๆ โดยในกรณ่แรก (กรณ่ฐาน) คือ

ควัามแตั้กตั้�างที่างรายได้ของปัระชีากรแตั้�ลัะกล่ั�มม่ไม�

มากน้กแลัะม่จุำานวันปัีการศ่กษาเฉลั่�ยตั้�างก้นไม�ถู่ง 2 ปัี 

โดยผู้ลัการปัระมาณของ PSM ชี่�ให้เห็นวั�าค�าเสำ่ยโอกาสำ

ที่างเศรษฐก่จุของแม�วั้ยร่�นแที่บไม�แตั้กตั้�างก้นโดยค่ด

เปั็นปัระมาณร้อยลัะ 5.0 ตั้�อมูลัค�าผู้ลั่ตั้ภ์้ณฑ์์มวัลัรวัมใน

ปัระเที่ศ

กรณ่สำมมตั้่ถู้ดมาคือการใหั้อ้ตั้ราการตั้้�งครรภ์์ใน

วั้ยร่�นไม�ลุ่ดลุ่งตั้้�งแตั้�ปีี 2555 โดยอ้ตั้ราการคลัอดของวั้ย

ร่�นอาย่ 15-19 ปั ีอยู�ที่่� 53.4 คนตั้�อพัน้คนแลัะคงที่่�เรื�อยมา

จุนถู่งปัี 2561 (ตั้ารางภ์าคผู้นวัก ค.) พื้บวั�าค�าเสูียโอกาสู

ที่างเศึรษฐกิจเพื้ิ�มข้�นเลุ่็กน้อยตั้ามอ้ตั้ราการตั้้�งครรภ์์ คิด

เปีน็รอ้ยลุ่ะ 5.12 ของมลูัค�าผู้ล่ัตั้ภ์ณ้ฑ์์มวัลัรวัมในปัระเที่ศ 

หรือกลั�าวัอ่กน้ยหน่�งคือ หากอ้ตั้ราการตั้้�งครรภ์์ในว้ัยร่�น

เพั่�มข่�น 1 คนตั้�อพั้นคน จุะม่ค�าเสำ่ยโอกาสำที่างเศรษฐก่จุ

จุากการลัดลังของรายได้ตั้ลัอดชี�วังชี่วั่ตั้เพั่�มข่�นเที่�าก้บ 

1,215 ลั้านบาที่

ในกรณ่สำ่ดที่้ายคือการปัระมาณการภ์ายใตั้้กรณี

สูมมติั้ให้ัเกิดควัามแตั้กตั้�างของรายได้ในกลุ่่�มคนร่�นใหัม� 

ซึ่้�งเกิดจากระด้บการศึ้กษาที่ี�เพื้ิ�มสููงข้�น โดยเฉพัาะผูู้้ที่่�ได้

เขา้เร่ยนในระด้บปัร่ญญาตั้ร่จุะม่ควัามแตั้กตั้�างของรายได้

เพั่�มข่�นมากกวั�าผูู้้ที่่�ม่การศ่กษาระด้บตั้ำ�ากวั�าปัร่ญญาตั้ร่ 

(ตั้ารางภ์าคผู้นวัก ง.) พับวั�าค�าเสูียโอกาสูที่างเศึรษฐกิจ

เพื้ิ�มข้�นอย�างช้ั้ดเจนตั้ามอ้ตั้ราการตั้้�งครรภ์์ซึ่้�งคดิเปีน็รอ้ย

ลุ่ะ 7.2 ของมูลุ่ค�าผู้ลุ่ิตั้ภ์้ณฑ์์มวัลุ่รวัมในปีระเที่ศึหัรือเปี็น

มูลุ่ค�ารวัมมากกวั�า 1.2 ลุ่้านลุ่้านบาที่

ค�าเส่ำยโอกาสำที่างเศรษฐก่จุข้างต้ั้นย้งหมายถู่ง

การที่่�แม�ว้ัยร่�นไม�สำามารถูเข้าเร่ยนตั้�อได้จุนจุบการศก่ษา

ตั้ามที่่�ตั้้�งใจุไวั้ซึ่่�งจุะสำ�งผู้ลัตั้�อรายได้ที่่�ลัดน้อยลัง แลัะชี�อง

วั�างระหวั�างกลั่�มที่่�ได้เร่ยนตั้�อจุนจุบ ชั้�องวั�างด้งกลุ่�าวัจะ

เพื้ิ�มมากข้�นในที่่ก 1 ปีีการศ้ึกษาทีี่�หัายไปีของกลุ่่�มแม�

วั้ยร่�นร่�นใหัม� โดยคิดเปี็นมูลุ่ค�าปีระมาณ 1,400 บาที่ตั้�อ

คนตั้�อเดือน แลัะเปั็นค�าเสำ่ยโอกาสำที่างเศรษฐก่จุจุากการ

ลัดลังของรายได้ตั้ลัอดชี�วังชี่วั่ตั้เพั่�มข่�นเที่�าก้บ 172,993 

ลั้านบาที่

จุากการปัระมาณการที่้�งสำามกรณ่ข้างตั้้นย้ง
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แสำดงให้เห็นวั�า ค�าเสำ่ยโอกาสำที่างเศรษฐก่จุจุะเพ่ั�มมาก

ข่�นหากจุำานวันแม�ว้ัยร่�นไม�ลัดน้อยลัง แลัะควัามสูำญเสำย่จุะ

เพั่�มมากข่�นในอนาคตั้เมื�อจุำานวันปัีในระบบการศ่กษาสำ�ง

ผู้ลัตั้�อระด้บรายได้ในอนาคตั้ของกลั่�มแม�วั้ยร่�น นอกจุาก

น้�นย้งสำ�งตั้�อไปัย้งครอบคร้วัซึ่่�งจุะเปั็นควัามสำูญเสำ่ยที่าง

เศรษฐก่จุแลัะภ์าระที่างงบปัระมาณของภ์าคร้ฐตั้�อไปัใน

อนาคตั้ (รูปัที่่� 4)

ข้อค้นพับด้งกลั�าวัย้งยำ�าถ้งควัามสูำาค้ญิของการ

กำาหันดนโยบายที่ี�เน้นการปี้องก้นแลุ่ะการจ้ดการก้บ

สูถานการณ์เมื�อเกิดการตั้้�งครรภ์์โดยเฉพื้าะอย�างยิ�งการ

ได้กลุ้่บเข้ามาเรียนในระบบการศึ้กษาปีกตั้ิแลุ่ะได้เรียน

จบตั้ามที่ี�ตั้้�งใจไวั้ ที่้�งน่�เพัื�อเปั็นการลัดชี�องวั�างที่างราย

ได้ท่ี่�จุะเก่ดข่�นตั้�อไปัในอนาคตั้ รวัมที่้�งพ้ัฒนาระบบการ

ศ่กษานอกโรงเร่ยนที่่�สำามารถูรองร้บแลัะพั้ฒนาที่้กษะ

ของผูู้้เร่ยนให้เที่่ยบเที่�าก้บผูู้้ที่่�เร่ยนจุบในระบบปักตั้่เพัื�อ

รองร้บแม�ว้ัยร่�นบางกล่ั�มที่่�ม่ข้อจุำาก้ดแลัะไม�สำามารถูกล้ับ

เข้าไปัเร่ยนได้ตั้ามปักตั้่

อย�างไรก็ตั้ามการปัระเม่นตั้้นที่่นค�าเสำ่ยโอกาสำ

ที่างเศรษฐกจุ่ของแม�วัย้ร่�นจุากการลัดลังของรายไดต้ั้ลัอด

ชี�วังชี่ว่ัตั้ของกลั่�มผูู้้หญ่งอาย่ 15-19 ปัีข้างตั้้นเปั็นการ

ปัระเม่นต้ั้นท่ี่นข้�นตั้ำ�าเที่�าน้�น เนื�องจุากข้อจำาก้ดในการ

ศึ้กษาสำองปัระการได้แก� (1) ตั้้นที่่นค�าเสำ่ยโอกาสำในการ

ศ่กษาน่�เก่ดจุากการปัระมาณการผู้�านแบบจุำาลัอง PSM 

โดยอาศ้ยข้อมูลัการสำำารวัจุภ์าวัะเศรษฐก่จุแลัะสำ้งคมของ

คร้วัเรือน พั.ศ. 2560 แลัะข้อมูลัปัระชีากรของสำำาน้กงาน

สำถู่ตั้่แห�งชีาตั้่ พั.ศ. 2561 ซึ่่�งเปั็นข้อมูลัเพั่ยงปัีเด่ยวัแลัะ

ใชี้ในการปัระมาณการค�าเสำ่ยโอกาสำท้ี่�งช่ีวั่ตั้ จุ่งที่ำาให้

การปีระมาณการเปี็นตั้้วัเลุ่ขข้�นตั้ำ�าที่ี�สูามารถเพื้ิ�มข้�นได้

จากรายได้ที่ี�เพื้ิ�มมากข้�นในแตั้�ลุ่ะปีีรวัมท้ี่�งถู้าข้อมูลัการ

สำำารวัจุภ์าวัะเศรษฐก่จุแลัะสำ้งคมของคร้วัเรือน สำามารถู

ครอบคล่ัมกลั่�มคร้วัเรือนที่่�ม่รายได้สำูงมากย่�งข่�น ควัาม

แตั้กตั้�างหรือค�าเสำย่โอกาสำของแม�ว้ัยร่�นจุะย่�งเพ่ั�มมากข่�น

เชี�นเด่ยวัก้น แลัะ (2) นอกจุากตั้้นที่่นค�าเสำ่ยโอกาสำที่่�เก่ด

ข่�นจุากควัามแตั้กตั้�างของรายได้ การตั้้�งครรภ์ใ์นว้ัยร่�นย้ง

ร้ปัที่ 4 ค�าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจขีองการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นจากการลดลงขีองรายได�ต้ลอดช่�วิงช่ีวิิต้ที่คำานวิณในกรณีต้�างๆ

ที�มา: คำานวิณ์โดียคณ์ะวิิจััย
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คงก�อให้ัเกิดต้ั้นที่น่ที่างอ้อมในมิติั้อื�นๆ ซึ่่�งควัรม่การศก่ษา

แลัะที่ำาควัามเข้าใจุในลัำาด้บตั้�อไปั เชี�น ควัามสำูญเสำ่ยราย

ได้ที่างภ์าษ่ของร้ฐ ควัามสำูญเสำ่ยที่่�เก่ดจุากการลังที่่นที่าง

ด้านการศ่กษา ค�าใชี้จุ�ายด้านสำ่ขภ์าพัอนาม้ยของแม�แลัะ

เดก็ที่่�เพ่ั�มมากข่�น รวัมถูง่ต้ั้นที่น่ที่่�เก่ดจุากควัามชี�วัยเหลืัอ

ที่างสำ้งคมสำำาหร้บแม�วั้ยร่�นแลัะที่ารกแรกเก่ดน้�นเอง

3. มาต้รการที่เกี่ยวิขี�องกับการปั้องกันและแก�
ปััญหาการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�น

จุากขอ้มลูัสำถูต่ั้ก่ารคลัอดของวัย้ร่�นอาย่ 15-19 ปัี 

ซึ่่�งเปั็นข้อมูลัที่่�ใชี้ในการแสำดงสำถูานการณ์การตั้้�งครรภ์์

ในว้ัยร่�นของปัระเที่ศไที่ย (รูปัที่่� 1) แสำดงให้เห็นอย�าง

ชี้ดเจุนวั�าสำถูานการณ์ม่การเปัล่ั�ยนแปัลังอย�างตั้�อเนื�อง

โดยสำามารถูแบ�งเปั็น 3 ชี�วังระยะเวัลัา ซึ่่�งม่แนวัโน้มการ

เปัลั่�ยนแปัลังที่่�แตั้กตั้�างก้นอย�างชี้ดเจุน โดยในแตั้�ลัะชี�วัง

เวัลัานอกจุากควัามแตั้กตั้�างของมาตั้รการของร้ฐแลั้วั 

สำภ์าพัเศรษฐก่จุแลัะส้ำงคมในชี�วังเวัลัาน้�นๆ ย้งม่ควัาม

แตั้กตั้�างด้วัยเชี�นเด่ยวัก้น 

ชี�วังที่่� 1 ระหวั�างปัี 2535–2544 เปั็นชี�วังแรกที่่�

ม่การเก็บข้อมูลัเก่�ยวัก้บการคลัอดในวั้ยร่�นท้ี่�วัปัระเที่ศ

โดยการดำาเนน่งานของกรมอนาม้ย กระที่รวังสำาธุ์ารณสำข่ 

โดยในชี�วังตั้้นของย่คน่�ม่หลัายบร่บที่ที่างเศรษฐก่จุแลัะ

สำ้งคมที่่�อาจุสำ�งผู้ลัตั้�ออ้ตั้ราการตั้้�งครรภ์์ ที่้�งการเร่�มตั้้น

แพัร�ระบาดของโรคเอดสำ์แลัะโครงการรณรงค์การใชี้ถู่ง

ยางอนาม้ย 100% ซึ่่�งอาจุเปั็นสำ�วันหน่�งที่่�ที่ำาให้วั่ธุ์่การ

คม่กำาเนด่เปัน็ที่่�รู้จุก้มากข่�นในส้ำงคม พัร้อมการเกด่ว่ักฤตั้

เศรษฐก่จุในปีั 2540 ซ่ึ่�งเป็ันภ์าวัะถูดถูอยที่างเศรษฐก่จุ 

(The great recession) ที่่�อาจุสำ�งผู้ลัตั้�อภ์าวัะเจุร่ญพั้นธุ์่์

ของปัระชีาชีนภ์ายในปัระเที่ศ เชี�นที่่�เคยเก่ดข่�นในหลัาย

ปัระเที่ศอ่ตั้สำาหกรรมที่้�วัโลัก (Percheski & Kimbro, 

2020)

ชี�วังที่่� 2 ระหวั�างปีั 2545–2554 เป็ันชี�วังเวัลัา

ที่่�อ้ตั้ราการคลัอดในวั้ยร่�นม่แนวัโน้มเพ่ั�มข่�นอย�างชี้ดเจุน

แลัะเพั่�มข่�นมากที่่�สำด่ในปั ี2554 โดยในชี�วังเวัลัาน่�เปัน็ชี�วัง

ที่่�สำื�อสำ้งคมออนไลัน์เร่�มเข้ามาม่บที่บาที่ในปัระเที่ศไที่ย

มากย่�งข่�น เชี�น Hi5 หรือ Facebook เปั็นตั้้น รวัมถู่ง

กระแสำเกมออนไลันท์ี่่�เขา้มาในชี�วังปีั 2547 ซึ่่�งปััจุจุย้เหลั�า

น่�น�าจุะสำ�งผู้ลัตั้�อสำถู่ตั้่ในชี�วังเวัลัาด้งกลั�าวัแลัะสำอดคล้ัอง

ก้บงานวั่จุ้ยในปัระเที่ศเคนยา (AKimemia & Mugambi, 

2016) ที่่�พับวั�าการเข้าถู่งเครือข�ายสำ้งคมออนไลัน์ของวั้ย

ร่�นม่การใหเ้ก่ดควัามสำนใจุอย�างมากก้บเพัลัง ภ์าพัแลัะสำื�อ

เคลืั�อนไหวัท่ี่�ม่เนื�อหาลัามกอนาจุาร (sexually explicit 

music) รวัมไปัถู่งการสำ�งข้อควัามที่่�ม่เนื�อหาเก่�ยวัก้บการ

ชี้กชีวันที่างเพัศ ซึ่่�งเปั็นอ่กบร่บที่ที่่�สำำาค้ญของชี�วังเวัลัาน่�

ชี�วังที่่� 3 ระหวั�างปีั 2556 จุนถู่งปััจุจุ่บ้น (พั.ศ. 

2561) เปั็นชี�วังระยะเวัลัาหลั้งจุากสำถูานการณ์การตั้้�ง

ครรภ์์ในว้ัยร่�นเพ่ั�มข่�นสำูงอย�างตั้�อเนื�องหลัายปีั จุ่งเร่�มม่

การกำาหนดแนวัที่างปั้องก้นแลัะแก้ปััญหาอย�างเปั็นรูปั

ธุ์รรมแลัะชี้ดเจุน เชี�น การจุ้ดที่ำาย่ที่ธุ์ศาสำตั้ร์เพัื�อปั้องก้น

แลัะแก้ไขปััญหา การจุ้ดบร่การสำายด�วัน การปัร้บปัร่ง

กฎระเบ่ยบแลัะรายการยาสำำาหร้บการย่ตั้่การตั้้�งครรภ์์ 

เปัน็ต้ั้น บร่บที่ในสำ�วันน่�จุะเป็ันสำ�วันสำำาคญ้ในการพัจุ่ารณา

นโยบายแลัะมาตั้รการที่่�สำ�งผู้ลัตั้�อสำถูานการณ์การตั้้�งครรภ์์

ในวั้ยร่�นของปัระเที่ศไที่ย

ที่้�งน่� เมื�อพั่จุารณาบร่บที่ที่่� เก่�ยวัข้องก้บการ

กำาหนดแนวัที่างในการป้ัองก้นแลัะแก้ไขปััญหาการตั้้�ง

ครรภ์์ในว้ัยร่�น พับวั�าจุ่ดเร่�มตั้้นท่ี่�สำำาค้ญคือการจ้ดที่ำา

ย่ที่ธศึาสูตั้ร์ปี้องก้นแลุ่ะแก้ไขปัีญิหัาเด็กแลุ่ะเยาวัชั้นตั้้�ง

ครรภ์์ไม�พื้ร้อม (พื้.ศึ. 2553–2557) ซึ่่�งร่เร่�มโดยกระที่รวัง

การพั้ฒนาสำ้งคมแลัะควัามม้�นคงของมน่ษย์ ปัระกอบ

ก้บการจ้ดที่ำาย่ที่ธศึาสูตั้ร์การพื้้ฒนาอนาม้ยเจริญิพื้้นธ์่

แหั�งชั้าตั้ิ ฉบ้บที่ี� 1 ในชี�วังปัี 2553 ซึ่่�งม่สำถู่ตั้่การคลัอด

สำูงท่ี่�ส่ำด โดยการร่เร่�มของกระที่รวังสำาธุ์ารณส่ำขร�วัมก้บ

ภ์าค่เครือข�าย
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จุากควัามร�วัมมือของหน�วัยงานราชีการ ปัระชีา

ส้ำงคมแลัะภ์าค่เครือข�ายที่่�เก่�ยวัข้องสำ�งผู้ลัให้ในชี�วังที่่� 3 

(ปัี 2556–2561) ม่สำถู่ตั้่การคลัอดของวั้ยร่�นลัดลังอย�าง

ตั้�อเนื�อง พัร้อมที่้�งเก่ดการข้บเคลืั�อนการปั้องก้นแลัะ

แก้ไขปััญหาอย�างเปั็นรูปัธุ์รรมผู้�านการผู้ลั้กด้น พื้ระราชั้

บ้ญิญิต้ั้กิารปีอ้งก้นแลุ่ะแกไ้ขปีญัิหัาการตั้้�งครรภ์ใ์นวัย้ร่�น 

พื้.ศึ. 2559 ซึ่่�งม่การเตั้ร่ยมการมาตั้้�งแตั้�ปัี 2554 แลัะเปั็น

กา้วัสำำาค้ญการบูรณาการการแก้ไขปััญหาอย�างเป็ันระบบ

แลัะม่ผู้ลับ้งค้บใชี้ตั้ามกฎหมาย นอกจุากน้�นแลั้วัการข้บ

เคลัื�อน พั.ร.บ. ฉบ้บด้งกลั�าวัย้งเก่ดข่�นพัร้อมก้บการจุ้ด

ที่ำา ย่ที่ธศึาสูตั้ร์การปี้องก้นแลุ่ะแก้ไขปีัญิหัาการตั้้�งครรภ์์

ในวั้ยร่�นระด้บชั้าตั้ิ พื้.ศึ. 2560-2569 ซึ่่�งเปั็นแผู้นปัฏ่บ้ตั้่

การ (Action plan) ที่่�ชี้ดเจุน โดยย่ดวั้ยร่�นเปั็นศูนย์กลัาง 

(teenage centered) แลัะม่พั�อแม� ผูู้้ปักครอง ชี่มชีนแลัะ

ที่่กภ์าคสำ�วันท่ี่�เก่�ยวัข้อง เป็ันสำ�วันหน่�งในการดำาเน่นการ

ตั้ามแนวัที่างที่่�จุ้ดที่ำาข่�น

ที่่ศที่างการพ้ัฒนาข้างต้ั้นแสำดงให้เห็นถู่งบร่บที่

ที่างสำ้งคม แนวัที่างแลัะย่ที่ธุ์ศาสำตั้ร์ที่่�ม่ควัามสำำาค้ญแลัะ

เก่�ยวัข้องก้บสำถูานการณ์ที่่�ม่การเปัลั่�ยนแปัลังตั้ลัอด

ระยะเวัลัากวั�า 3 ที่ศวัรรษ ที่้�งน่�จุากการศ่กษา ที่บที่วัน

วัรรณกรรม การสำ้มภ์าษณ์ผูู้้ม่สำ�วันเก่�ยวัข้อง ผูู้้ข้บเคลัื�อน 

พับวั�ามาตั้รการท่ี่�สำำาค้ญแลัะม่ผู้ลัตั้�อการตั้้�งครรภ์ห์รือการ

คลัอดบ่ตั้รในกลั่�มวั้ยร่�นที่่�ลัดลังในชี�วังที่่�ผู้�านมา ปัระกอบ

ด้วัย 6 กลั่�มมาตั้รการ ด้งตั้�อไปัน่�

1. พระราชบััญญัติิการป้้องกันและแก้ไข

ป้ัญหาการตัิ�งครรภ์์ในวััยร่�น พ.ศ. 2559 เนื�องจุาก

ปััญหาเก่�ยวัก้บการตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�นเปี็นปีัญิหัาที่ี�มีควัาม

ซ้ึ่บซึ่้อนแลุ่ะตั้้องอาศึ้ยควัามร�วัมมือจากหัลุ่ายหัน�วัยงาน 

การม่กฎหมายที่่�ระบ่วั้ตั้ถู่ปัระสำงค์โดยตั้รงจุะที่ำาให้การ

กำาหนดบที่บาที่หน้าที่่�ของหน�วัยงานม่ควัามชี้ดเจุน ที่้�ง

ย้งชี�วัยแก้ปััญหาควัามล้ัมเหลัวัในการปัระสำานงาน (co-

ordination failure) ที่่�อาจุเก่ดข่�นจุากการที่ำางานซึ่ำ�าซึ่้อน

ของหน�วัยงานที่่�เก่�ยวัข้อง 

การดำาเนน่งานภ์ายใต้ั้ พั.ร.บ. ฉบ้บน่�ยง้ให้ัอำานาจ

แก�ร้ฐมนตั้รี 5 กระที่รวังได้แก� กระที่รวังศึ้กษาธิการ 

กระที่รวังสูาธารณสู่ข กระที่รวังแรงงาน กระที่รวังการ

พื้้ฒนาสู้งคมแลุ่ะควัามม้�นคงของมน่ษย์ แลุ่ะกระที่รวัง

มหัาดไที่ย ในการออกกฎกระที่รวังที่่�เก่�ยวัข้องเพัื�อบรรลั่

วั้ตั้ถู่ปัระสำงค์ของ พั.ร.บ. ด้งกลั�าวั ม่การกำาหนดบที่บาที่

หน้าท่ี่� มาตั้รการที่่�สำำาค้ญของแตั้�ลัะหน�วัยงานที่่�ม่ควัาม

เก่�ยวัขอ้งก้บสำถูานการณ์การตั้้�งครรภ์ใ์นว้ัยร่�น ด้งตั้�อไปัน่� 

1) สำถูานศ่กษาต้ั้องดำาเน่นการจุ้ดสำอนเพัศวั่ถู่

ศ่กษาที่่�เหมาะสำมก้บวั้ย ค้่มครองวั้ยร่�นตั้้�ง

ครรภ์์ให้สำามารถูศ่กษาได้อย�างตั้�อเนื�องแลัะ

ตั้้องม่ระบบสำ�งตั้�อไปัย้งบร่การอนาม้ยเจุร่ญ

พั้นธุ์่์อื�นๆ 

2) สำถูานบร่การสำาธุ์ารณสำ่ขตั้้องดำาเน่นการให้

ควัามรู้การม่เพัศสำม้พ้ันธ์ุ์ที่่�ปัลัอดภ์ย้ ม่การให้

บร่การอนาม้ยเจุร่ญพั้นธุ์่์ที่่�ได้มาตั้รฐาน แลัะ

ม่ระบบสำ�งตั้�อไปัสูำ�บร่การสำว้ัสำด่การส้ำงคมอื�นๆ 

3) สำถูานปัระกอบก่จุการตั้้องดำาเน่นการให้

ข้อมูลัแลัะสำ�งเสำร่มการเข้าถู่งบร่การอนาม้ย

เจุร่ญพั้นธุ์่์แก�ลัูกจุ้าง รวัมถู่งตั้้องม่บร่การสำ�ง

ตั้�อไปัสำู�สำวั้สำด่การสำ้งคมอื�นๆ 

4)  หน�วัยงานสำวัส้ำดก่ารสำง้คมตั้อ้งดำาเนน่การฝ้กึ

อาชีพ่ัแก�วัย้ร่�นตั้้�งครรภ์ ์แลัะจุด้หาครอบคร้วั

ที่ดแที่นใหว้ัย้ร่�นท่ี่�ไม�สำามารถูดแูลับ่ตั้รไดเ้อง

5) องค์การบร่หารสำ�วันที่้องถู่�นม่หน้าที่่�ในการ

ออกบ้ญญ้ตั้่ท้ี่องถู่�นในการแก้ปััญหาตั้ามแตั้�

บร่บที่ของแตั้�ลัะพัื�นที่่�

2. มาติรการที่่�เก่�ยวัข้องกับัการใช้ถุ่งยาง

อนามยั โดยพ้ัฒนาการของมาตั้รการน่�ม่มาอย�างตั้�อเนื�อง

ตั้้�งแตั้�โครงการถูง่ยางอนาม้ย 100% ในปีั 2535 แลัะเริ�มมี
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ควัามเฉพื้าะเจาะจงในกลุ่่�มของวั้ยร่�นตั้้�งแตั้�ปีี 2545 ผู้�าน

โครงการแลุ่ะกิจกรรมทีี่�จ้ดข้�นที่้�งภ์ายในแลุ่ะภ์ายนอก

โรงเรียน เชี�น โครงการก้าวัย�างอย�างเข้าใจุ (Teenpath) 

โครงการเลั่ฟิแคร์ “กลั้าร้ก กลั้าเชี็ค” หรือผู้�านภ์าค่เครือ

ข�ายที่่�เก่�ยวัข้อง ในการเผู้ยแพัร� ปัระชีาส้ำมพ้ันธุ์์ แลัะให้

คำาปัร่กษาตั้�อผูู้้ที่่�ปัระสำบปััญหา

สำถู่ตั้่ท่ี่�เก่�ยวัข้องก้บการใชี้ถู่งยางอนาม้ยในชี�วัง 

2 ที่ศวัรรษที่่�ผู้�านมา (ปัี 2541–2559) เปั็นที่่�น�าสำนใจุวั�า

อ้ตั้ราการใชั้้ถ่งยางในการมีเพื้ศึสู้มพื้้นธ์คร้�งแรกแลุ่ะคร้�ง

ลุ่�าสูด่เพื้ิ�มสููงข้�นอย�างตั้�อเนื�องในนก้เรย่นท้ี่�งสำองกล่ั�ม โดย

ข้อมูลัปัี 2559 พับวั�าน้กเร่ยนปัระมาณร้อยลัะ 70 ม่การ

ใชี้ถู่งยางในการค่มกำาเน่ดท้ี่�งในคร้�งแรกแลัะคร้�งลั�าส่ำดใน

การม่เพัศสำ้มพ้ันธุ์์ ซึ่่�งเป็ันที่่�น�าสำ้งเกตั้วั�า ตั้้�งแตั้�ปีั 2556 

สำด้สำ�วันนก้เรย่นหญ่งชี้�น ม.5 ม่อ้ตั้ราการคม่กำาเนด่สำงูกวั�า

น้กเร่ยนหญ่งชี้�น ปัวัชี.ปัี 2 (รูปัที่่� 5)

3. การดำำาเนนิงานของเครอืข�ายให้คำาป้รกึษา

และการย่ติิการตัิ�งครรภ์์ ซึ่่�งมีจำานวันเพื้ิ�มมากข้�นจาก

การดำาเนินงานภ์ายใตั้้แผู้นดำาเนินงานแลุ่ะย่ที่ธศึาสูตั้ร์

หัลุ่ายฉบ้บแลุ่ะที่ำาใหั้เกิดหัน�วัยงานที่ี�ร้บผู้ิดชั้อบในการ

ดูแลัวั้ยร่�นที่่�ตั้้�งครรภ์์ที่้�งในด้านสำภ์าพัร�างกายแลัะจุ่ตั้ใจุ

โดยตั้รง อาที่่ เครือข�ายแพัที่ย์ R-SA (Referral System 

for Safe Abortion) เครือข�ายภ์ายใต้ั้โครงการสำ�งเสำร่ม 

การจุด้บร่การส่ำขภ์าพัที่่�เป็ันม่ตั้รสำำาหร้บว้ัยร่�นแลัะเยาวัชีน 

(Youth Friendly Health Service: YFHS) รวัมที่้�งโครงการ

ที่่�อยู�ภ์ายใตั้้การดำาเน่นงานของมูลัน่ธุ์่ PATH2Health 

เปั็นต้ั้น โดยการดำาเน่นงานของหน�วัยงานเหลั�าน่�ม้กม่

การจุด้ตั้้�งสำายด�วันเป็ันชี�องที่างในการตั้ด่ตั้�อปัระสำานงาน

แลัะเข้าถู่งกลั่�มเปั้าหมาย เชี�น สำายด�วัน 1663 เปั็นตั้้น

4. โครงการป้้องกันการติั�งครรภ์์ซ้ำำ�าในวััยร่�น 

เนื�องจุากอต้ั้ราการตั้้�งครรภ์ใ์นว้ัยร่�นสำ�วันหน่�งเกด่จุากการ

ร้ปัที่ 5 สัดส�วินการใช่�ถุุงยางครั�งแรกเปัรียบเทียบกับอัต้ราการคุมกำาเนิดครั�งล�าสุดขีองนักเรียนช่ั�น ม.5 และ ปัวิช่. ปัี 2  
(พ.ศ. 2541–2560)

ที�มา: สำานักระบัาดีวิิทยา กรมควิบัคุมโรค (2562)
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ตั้้�งครรภ์์ซึ่ำ�าซึ่่�งที่ำาให้เก่ดวังจุรปััญหา ซึ่่�งการใหั้บริการค่ม

กำาเนิดชั้นิดชั้้�วัคราวัแบบก้�งถาวัร (Long-acting revers-

ible contraception: LARC) แก�กลุ่่�มวั้ยร่�นที่ี�มาร้บบริการ

คลุ่อดจ้งเปีน็อกีชั้�องที่างหัน้�งในการลุ่ดอต้ั้ราการตั้้�งครรภ์์ 

ที่้�งน่�การดำาเน่นงานโครงการน่�อยู�ภ์ายใตั้้การสำน้บสำน่น

ของสำำาน้กงานหลั้กปัระก้นสำ่ขภ์าพัแห�งชีาตั้่ (สำปัสำชี.) ซึ่่�ง

เปั็นการให้บร่การโดยไม�ค่ดค�าใชี้จุ�าย

ข้อมูลัการดำาเน่นงานของโครงการที่่�ผู้�านมาพับ

วั�าจุำานวันแลัะสำ้ดสำ�วันของว้ัยร่�นที่่�ตั้้�งครรภ์์ (อาย่ตั้ำ�ากวั�า 

20 ปัี) แลัะได้ร้บบร่การม่ส้ำดสำ�วันเพั่�มข่�นอย�างตั้�อเนื�อง 

โดยในปั ี2561 ม่วัย้ร่�นมารบ้บร่การคม่กำาเนด่มากถูง่รอ้ย

ลัะ 63.1 (รูปัที่่� 6)

5. การผลักดำันการใช้ยาย่ติิการตัิ�งครรภ์์ 

(เมดำาบัอน) ซึ่่�งเก่ดจุากควัามร�วัมมือของกรมอนาม้ย 

กระที่รวังสำาธุ์ารณสำข่ คณะแพัที่ย์ของมหาวัท่ี่ยาล้ัยตั้�างๆ 

แลัะการสำนบ้สำนน่จุาก Concept Foundation แลัะองค์การ

อนาม้ยโลัก ในการผู้ลุ่้กด้นใหั้ข้�นที่ะเบียนยาเมดาบอน

ในปีี 2557 แลุ่ะบรรจ่ในบ้ญิชั้ียาหัลุ่้กแหั�งชั้าตั้ิในปีี 2558 

เพื้ื�อใชั้้ในการย่ตั้ิการตั้้�งครรภ์์ตั้ามกฎหัมายแลุ่ะข้อบ้งค้บ

แพื้ที่ยสูภ์า

อย�างไรก็ตั้ามในที่างปัฏ่บ้ตั้่ ว้ัยร่�นย้งคงม่ที่าง

เลัือกในการสำ้�งซึ่ื�อยาชีน่ดด้งกลั�าวัจุากเวั็บไซึ่ตั้์ตั้�าง

ปัระเที่ศอย�าง Women on Web ได้โดยสำะดวัก ซึ่่�งก�อ

ให้เก่ดควัามเสำ่�ยงที่างด้านสำ่ขภ์าพัของกลั่�มวั้ยร่�น จุ่งเปั็น

ปัระเด็นสำำาคญ้ที่่�ต้ั้องพัจุ่ารณาเก่�ยวักบ้การปัระชีาสำม้พ้ันธุ์์

ที่างเลัือกท่ี่�เหมาะสำมแลัะปัลัอดภ์้ยแก�กลั่�มวั้ยร่�นที่่�กำาลั้ง

ตั้้�งครรภ์์

6. การเป้ล่�ยนแป้ลงหลักสููติรของกระที่รวัง

ศึกษาธิิการ โดยตั้ลัอดระยะเวัลัาที่่�ผู้�านมากระที่รวัง

ศ่กษาม่บที่บาที่หน้าที่่�สำำาค้ญในการสำ�งเสำร่มควัามรู้แก�

กลั่�มวั้ยร่�นโดยเฉพัาะอย�างย่�งในเรื�องของเพัศศ่กษา โดย

กระที่รวังม่การปีร้บปีร่งหัลุ่้กสููตั้รน้บตั้้�งแตั้�วัิชั้า “ชั้ีวัิตั้แลุ่ะ

ครอบคร้วัศึ้กษา” มาสูู� “วัิชั้าเพื้ศึศึ้กษา” แลุ่ะ “เพื้ศึวัิถี

ศึ้กษา” ซึ่้�งมีเนื�อหัาที่ี�ครอบคลุ่่มมากข้�น ที่้�งในแง�ที่้กษะ

ร้ปัที่ 6 จำานวินและสัดส�วินการให�บริการคุมกำาเนิดกึ่งถุาวิรต้�อจำานวินหญิงต้ั�งครรภ์์อายุน�อยกวิ�า 20 ปัี

ที�มา: กรมอนามัย (2563)
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วัิชั้าการ การเปีลีุ่�ยนแปีลุ่งของร�างกาย แลุ่ะท้ี่กษะชีั้วัิตั้ 

(life skill) นอกจุากน้�นกระที่รวังศ่กษาธุ์่การย้งม่ควัาม

พัยายามในการปัร้บที่้ศนคตั้่ ม่มมองในเรื�องเพัศของครู

อาจุารย์ท่ี่�เก่�ยวัข้องเพัื�อให้เก่ดควัามเข้าใจุในปััญหาการ

ตั้้�งครรภ์ใ์นว้ัยเร่ยนแลัะนำามาสำู�การกำาหนดแนวัที่างแก้ไข

ปััญหาที่่�ชีด้เจุน อย�างไรก็ตั้ามกระบวันการด้งกลั�าวัต้ั้องม่

การตั้่ดตั้ามแลัะปัระเม่นผู้ลัตั้�อไปัในอนาคตั้

นอกจุากกล่ั�มมาตั้รการข้างต้ั้นแล้ัวั ย้งมีหัน�วัย

งานหัรอืกระที่รวังอื�นที่ี�มบีที่บาที่ในการดำาเนนิงานปีอ้งกน้

แลุ่ะแก้ไขปัีญิหัาแม�ว้ัยร่�น ซ้ึ่�งสูอดคลุ้่องก้บเจตั้นารมณ์

ของ พื้.ร.บ. การปี้องก้นแลุ่ะแก้ไขปีัญิหัาการตั้้�งครรภ์์ใน

วั้ยร่�น พื้.ศึ. 2559 ไม�วั�าจุะเปั็นกระที่รวังมหาดไที่ยภ์าย

ใต้ั้การดำาเน่นงานขององค์กรปักครองสำ�วันที่้องถู่�น แลัะ

กระที่รวังการพ้ัฒนาสำ้งคมแลัะควัามม้�นคงของมน่ษย์ใน

เรื�องของการดูแลัแลัะค้่มครองสำ่ที่ธุ์่สำวั้สำด่ภ์าพัของกลั่�ม

วั้ยร่�นท่ี่�ต้ั้�งครรภ์์ ลั้วันแล้ัวัแตั้�เป็ันสำ�วันหน่�งที่่�สำำาค้ญของ

การร้บมือก้บปััญหาน่�

4. ขี�อเสนอแนะเช่ิงนโยบาย

จุากการศ่กษาที่บที่วันวัรรณกรรม การวัเ่คราะห์

แลัะสำง้เคราะห์ข้อมูลัแลัะปัระเด็นพัจุ่ารณาดง้ท่ี่�ได้กลั�าวัไปั

แลั้วัข้างตั้้น ที่ำาให้ที่ราบถู่งปัระเด็นท่ี่�สำำาค้ญสำองปัระเด็น

คือตั้้นท่ี่นที่างเศรษฐก่จุท่ี่�เก่ดจุากแม�ว้ัยร่�นแลัะมาตั้รการ

ที่่�สำ�งผู้ลัตั้�อการลัดลังของอ้ตั้ราการคลัอดในชี�วังที่ศวัรรษ

ที่่�ผู้�านมา นอกจุากน้�นระหวั�างการศ่กษาย้งที่ำาให้เก่ด

ควัามเข้าใจุตั้�อสำภ์าพัปััญหาแลัะข้อจุำาก้ดที่่�เก่�ยวัข้องก้บ

สำถูานการณ์การตั้้�งครรภ์ใ์นว้ัยร่�น จุง่นำามาสูำ�การจุด้ที่ำาขอ้

เสำนอแนะเชี่งนโยบาย 2 ชี่ด ด้งตั้�อไปัน่�

4.1 ข้อเสูนอแนะเชิงนโยบัายที่่�เก่�ยวัเนื�องกับัต้ินที่่น

ที่างเศรษฐศาสูติร์

จุากการศ่กษาในสำ�วันแรกที่่�เก่�ยวัข้องก้บตั้้นที่่น

ที่างเศรษฐก่จุของแม�วั้ยร่�นช่ี�ให้เห็นปัระเด็นที่่�สำำาค้ญ 

3 ปัระการคือ (1) ระด้บการศ่กษาแลัะช้ี�นรายได้ที่าง

เศรษฐก่จุของคร้วัเรือนม่น้ยสำำาค้ญตั้�อการเปั็นแม�วั้ยร่�น 

(2) ตั้้นที่่นที่างเศรษฐก่จุจุะเพั่�มมากข่�นเมื�อแม�วั้ยร่�นไม�

สำามารถูกล้ับเข้าในระบบการศ่กษาแลัะศ่กษาได้จุบใน

ระด้บที่่�ตั้้�งใจุไวั้ แลัะ (3) ตั้้นที่่นที่างเศรษฐศาสำตั้ร์ที่่�เก่ด

จุากการปัระมาณการเปั็นตั้้นที่่นข้�นตั้ำ�าที่่�ย้งไม�รวัมตั้้นที่่น

ที่างอ้อมอื�นๆ เชี�น ด้านสำ่ขภ์าพั สำวั้สำด่การสำ้งคม เปั็นตั้้น 

ซึ่่�งเปั็นสำ�วันสำำาค้ญของข้อเสำนอแนะด้งน่� 

ป้ระการแรก มาติรการป้้องกันและลดำ

จำำานวันการตัิ�งครรภ์์ในวััยร่�นควัรดำำาเนินการอย�าง

เขม้ข้นและติ�อเนื�อง ที่้�งน่�เพัื�อเป็ันการลัดตั้น้ที่น่แลัะการ

สำูญเส่ำยที่้�งที่างเศรษฐก่จุแลัะสำ้งคมตั้�อว้ัยร่�น ครอบคร้วั

แลัะปัระเที่ศชีาตั้่

ป้ระการที่่�สูอง การดำำาเนินมาติรการที่่�ม่

วััติถุ่ป้ระสูงค์เพื�อย่ติิวังจำรควัามยากจำน สำน้บสำน่น

ควัามเปั็นอยู�ของปัระชีากรกลั่�มเปั้าหมายย้งเปั็นอ่กที่าง

เลัือกที่่�สำำาค้ญของผูู้้กำาหนดนโยบาย ที่้�งน่�การสำน้บสำน่น

สำามารถูเก่ดข่�นได้ในหลัายชี�วังวั้ย หลัายกลั่�มปัระชีากร 

โดยหน่�งในน้�นคือการอ่ดหนน่กล่ั�มที่่�ม่ฐานะที่างเศรษฐก่จุ

ท่ี่�ไม�ด่ตั้้�งแตั้�แรกเก่ด ผู้�านนโยบายเงินอ่ดหัน่นเพื้ื�อการ

เลุ่ี�ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่้�งเปี็นที่้�งการลุ่ดปีัจจ้ยเสูี�ยงในการ

เกดิแม�วัย้ร่�นในอนาคตั้แลุ่ะเปีน็การบรรเที่าผู้ลุ่กระที่บที่าง

เศึรษฐกิจของแม�วั้ยร่�น

ป้ระการสู่ดำท้ี่ายคือการออกแบับัมาติรการ

แก้ป้ัญหาสูังคมในภ์าพรวัม ผู้�านการค้่มครองที่าง

สู้งคม (social protection) ซึ่่�งปัระกอบด้วัยการจุ้ดบร่การ

ที่างสำ้งคม (social services) การปัระก้นสำ้งคม (Social 

Insurance) การสำ�งเสำร่มห่้นสำ�วันที่างสำ้งคม (social part-

nership support) รวัมท้ี่�งการออกมาตั้รการการชี�วัยเหลืัอ

ที่างสำ้งคม (social assistance) ซึ่่�งม้กจุะม่การกำาหนด
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เกณฑ์์ผูู้ท้ี่่�จุะไดร้้บการชี�วัยเหลัอื (mean- testing) ซึ่่�งการ

ค้่มครองที่างส้ำงคมจุะเปั็นสำ�วันหน่�งในการแก้ไขปััญหา

ควัามยากจุนในภ์าพัรวัมของสำ้งคม

4.2 ข้อเสูนอแนะเชิงนโยบัายติ�อกลไกขับัเคลื�อน

มาติรการที่่�เก่�ยวัข้อง

สำบืเนื�องจุากควัามซึ่บ้ซึ่อ้นของมาตั้รการปัอ้งก้น

แลัะแก้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวั้ยร่�นที่่�ม่ควัามเชีื�อมโยง

หลัายภ์าคสำ�วันในสำ้งคม อาที่่ หน�วัยงานร้ฐ ภ์าคเอกชีน 

ภ์าคปัระชีาสำ้งคม ด้งน้�นจุ่งม่การกำาหนดข้อเสำนอแนะ

เชี่งนโยบายออกเปั็น 8 ปัระการที่่�ม่ควัามชี้ดเจุนแลัะ

สำอดคลั้องก้บข้อค้นพับที่่�สำำาค้ญจุากผู้ลัการศ่กษาข้างตั้้น

ป้ระการแรก ควัรเพิ�มช�องที่างในการ

ป้ระชาสูัมพันธิ์เก่�ยวักับัทัี่กษะช่วิัติและสู่ขภ์าวัะที่าง

เพศในวััยร่�นให้หลากหลาย โดยไม�จุำาก้ดอยู�แตั้�ภ์ายใน

ห้องเร่ยน แตั้�ม่�งเน้นในการหย่บยกปัระเด็นสำอดแที่รกใน

สำื�อสำ้งคมออนไลัน์ ภ์าพัยนตั้ร์ ลัะครโที่รที่้ศน์ รวัมที่้�งซึ่่ร่ย์

ท่ี่�เปัน็ท่ี่�นย่มในกล่ั�มวัย้ร่�น จุะเปัน็อก่ชี�องที่างในการสืำ�อสำาร

เรื�องเพัศที่่�ที่้นตั้�อการเปัลั่�ยนแปัลังในปััจุจุ่บ้น

ป้ระการที่่�สูอง ควัรป้รับัป้ร่งกฎระเบ่ัยบัที่่�

เก่�ยวัขอ้งก้บการที่ำาห้ตั้ถูการที่่�เก่�ยวัก้บการคม่กำาเนด่โดย

เฉพัาะการฝ้ังยาค่ม การย่ตั้่การตั้้�งครรภ์์หรือบร่การอื�นที่่�

เก่�ยวัข้องให้แก�วั้ยร่�น โดยการเพั่�มค�าตั้อบแที่นในการที่ำา

ห้ตั้ถูการของแพัที่ย์แลัะแก้ไขกฎระเบ่ยบให้เอกชีนเข้า

มาม่บที่บาที่ในบางบร่การที่่�เก่�ยวัข้อง นอกจุากน้�นควัร

ม่การเพั่�มเตั้่มการอบรมแลัะอน่ญาตั้ให้พัยาบาลัสำามารถู

ที่่�จุะที่ำาหต้ั้ถูการด้งกลั�าวัได้ รวัมท้ี่�งการพัจุ่ารณาให้ม่การ

ที่ำาหต้ั้ถูการนอกเวัลัาราชีการ (ขอ้เสำนอแนะน่�มาจุากการ

สำ้มภ์าษณ์)

ป้ระการที่่�สูาม ควัรเร�งฝึึกที่ักษะช่วัิติที่่�นอก

เหนือจำากองค์ควัามรู้วัิชาการ หรือที่่�เร่ยกวั�า life skill 

education โดยม่เป้ัาหมายที่่�สำำาค้ญส่ำดคือให้วั้ยร่�นเก่ด

ที่้กษะชี่วั่ตั้ที่่�สำามารถูจุ้ดการก้บสำถูานการณ์ที่่�เก่ดข่�นใน

ปััจุจุ่บ้นได้

ป้ระการที่่�สู่� ควัรม่นโยบัายหรือมาติรการ

ที่่�ม่�งไป้ที่่�บัที่บัาที่ของผู้ชาย ซึ่่�งปััจุจุ่บ้นย้งคงพับได้

น้อยมาก ที่้�งในแง�การปั้องก้นแลัะการแก้ไขหลั้งการ

ตั้้�งครรภ์์ โดยว้ัยร่�นชีายสำามารถูเข้ามาม่บที่บาที่ได้ใน

หลัายสำถูานการณ์ เชี�น การใชี้ถู่งยางอนาม้ยอย�างถููก

วั่ธุ์่ การเปั็นที่่�ปัร่กษาที่่�ด่ตั้�อวั้ยร่�นหญ่งในการค่มกำาเน่ด

ในวั่ธุ์่ตั้�างๆ เปั็นตั้้น ด้งน้�นการปัลัูกฝ้ังแลัะการออกแบบ

โครงการที่่�เก่�ยวัขอ้งจุง่ควัรพัจุ่ารณาถูง่บที่บาที่ของวัย้ร่�น

ชีายด้วัยเชี�นเด่ยวัก้น

ป้ระการที่่�ห้า ควัรม่การศึกษาควัามเป็้น

ไป้ไดำ้ที่ั�งในเชิงป้ฏิิบััติิและในเชิงกฎหมายเก่�ยวักับั

กระบัวันการจำ�ายยาย่ติิการตัิ�งครรภ์ท์ี่่�สำามารถูที่ำาได้ใน

รูปัแบบออนไลัน์หรือระบบอื�นๆ ผู้�านระบบการยืนย้นตั้้วั

ตั้นที่่�เปั็นม่ตั้รตั้�อการใชี้บร่การของกลั่�มเปั้าหมาย

ป้ระการที่่�หก ควัรให้ควัามสูำาคัญกับัม่มมอง

และป้ระสูบัการณ์์ของกล่�มเป้้าหมายนโยบัาย (user 

experience) ในการตั้้ดสำ่นใจุหรือระหวั�างการเข้าร้บ

บร่การของกลั่�มเปัา้หมายที่่�หลัากหลัาย ที่้�งในสำ�วันของวัย้

ร่�นที่่�เป็ันกล่ั�มเป้ัาหมายหล้ัก กล่ั�มผูู้้ปักครอง กล่ั�มอาจุารย์

รวัมที่้�งช่ีมชีนสำ้งคมโดยรอบ ซึ่่�งการที่ำาเชี�นน่�จุะที่ำาให้

สำามารถูออกแบบมาตั้รการหรือรายลัะเอ่ยดที่่�สำอดคล้ัอง

ก้บควัามตั้้องการแลัะพัฤตั้่กรรมของกลั่�มเปั้าหมาย

ป้ระการที่่�เจำ็ดำ ควัรม่การติิดำติามป้ระเมินผล

การดำำาเนินงานของ พ.ร.บั. การป้้องกันและแก้ไข

ป้ัญหาการติั�งครรภ์์ในวััยร่�น พ.ศ. 2559 เนื�องจุากการ

ดำาเน่นงานของ พั.ร.บ. ฉบ้บด้งกลั�าวัผู้�านมาระยะหน่�ง

แลั้วั อ่กที่้�งการดำาเน่นงานย้งตั้้องอาศ้ยควัามร�วัมมือจุาก

หลัากหลัายภ์าคสำ�วัน ด้งน้�นการตั้ด่ตั้ามปัระเม่นผู้ลัจุะเปัน็

ปัระโยชีน์อย�างย่�งในการปัร้บปัร่งกฎระเบ่ยบให้ม่ควัาม

เหมาะสำมกบ้สำถูานการณ์จุร่งแลัะเกด่ปัระสำท่ี่ธุ์ภ่์าพัในการ
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ปั้องก้นแลัะแก้ปััญหามากที่่�สำ่ด

ป้ระการที่่�แป้ดำ ควัรม่การบัูรณ์าการระบับั

ติิดำติามการป้้องกันและแก้ไขป้ัญหาการตัิ�งครรภ์์ใน

วััยร่�น สำืบเนื�องจุากปััจุจุ่บ้นการดำาเน่นงานเก่�ยวัก้บการ

ปัอ้งก้นแลัะแกไ้ขปััญหาม่หลัายภ์าคสำ�วันที่่�ดำาเนน่งาน ด้ง

น้�นจุ่งควัรม่การกำาหนดเปั้าหมายส่ำดท้ี่ายของการดำาเน่น

งาน (อ้ตั้ราการคลัอดของวั้ยร่�น) แลัะเปั้าหมายระหวั�าง

การดำาเน่นงาน (outcome path) ร�วัมก้น ซึ่่�งที่้�งสำอง

สำามารถูสำะท้ี่อนผู้ลัการดำาเนน่งานแลัะมาตั้รการ นอกจุาก

น้�นควัรม่การเก็บข้อมูลัตั้้วัชี่�วั้ดที่่�สำำาค้ญ เชี�น 

• สำถูต่ั้จุ่ำานวันการใชีบ้รก่ารสำายด�วัน 1323 สำาย

ด�วัน 1300 แลัะสำายด�วัน 1663

• สำถู่ตั้จุ่ำานวันโรงพัยาบาลัในเครือข�ายแลัะการ

ใชี้บร่การจุำาแนกตั้ามปัระเภ์ที่การร้บบร่การ

• สำถูต่ั้จุ่ากการสำำารวัจุการใช้ีถูง่ยางอนาม้ยของ

เด็กวั้ยร่�น

• สำถู่ตั้่จุำานวันแลัะสำ้ดสำ�วันการให้บร่การค่ม

กำาเนด่แบบก่�งถูาวัรจุำาแนกตั้ามปัระเภ์ที่กล่ั�ม

เปั้าหมาย

• ปัร่มาณการใชีย้ายต่ั้ก่ารตั้้�งครรภ์ ์(เมดาบอน) 

เปั็นตั้้น

ข้อเสำนอแนะท้ี่�งสำองชี่ดข้างตั้้นเปั็นสำ�วันหน่�งของ

การข้บเคลืั�อนการป้ัองก้นแลัะแก้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์

ในว้ัยร่�นซึ่่�งเป็ันหน่�งในปััญหาที่างสำ้งคมท่ี่�ต้ั้องได้ร้บการ

ดูแลัที่่�เหมาะสำม เพัื�อเปั็นการลัดมูลัค�าควัามเส่ำยหายตั้�อ

ที่้�งเศรษฐก่จุ สำ้งคมแลัะกลั่�มวั้ยร่�นท่ี่�ตั้้�งครรภ์์อ้นจุะเก่ด

ข่�นตั้�อไปัในอนาคตั้
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ต้ารางภ์าคผู้นวิก ก. ผู้ลจากแบบจำาลอง PSM ในกลุ�มหญิง อายุ 15-30 ปัี เม่่อ control ลักษณะบุคคล และครัวิเรือน

ภ์าคผู้นวิก 

ที�มา: จัากการคำานวิณ์
หมายเหตัุ้: ตั้ัวิแปร ap=(1) ตั้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ่น (0) ไม่ตั้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ่น, yearedu=ระดีับัการศึกษ์าของตั้ัวิผ้้หญิิง, C04=ระดีับัการศึกษ์าของหัวิ
หน้าครัวิเร่อน, sc1= ชื่ั�นรายได้ีทางเศรษ์ฐกิจัของครัวิเร่อนคือเป็นครัวิเร่อนเกษ์ตั้รกร, sc3= ชื่ั�นรายได้ีทางเศรษ์ฐกิจัของครัวิเร่อนคือเป็นผ้้ใช้ื่
แรงงาน, sc6= ชื่ั�นรายไดี้ทางเศรษ์ฐกิจัของครัวิเร่อนคือเป็นผ้้เชื่ี�ยวิชื่าญิ, area1= =(1) ในเขตั้เทศบัาลั่ (0) นอกเขคเทศบัาลั่, _cons=ค่าคงที�, 
A15= รายไดี้ทั�งสิ�นตั้่อเดีือน



ต้ารางภ์าคผู้นวิก ขี. การคำานวิณหาค�าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจขีองการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นจากการลดลงขีองรายได�ต้ลอดช่�วิง
ช่ีวิิต้ (กรณีฐาน)
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ต้ารางภ์าคผู้นวิก ขี. การคำานวิณหาค�าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจขีองการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นจากการลดลงขีองรายได�ต้ลอดช่�วิง
ช่ีวิิต้ (กรณีฐาน)

ที�มา: จัากการคำานวิณ์, 1สำานักอนามัยการเจัริญิพื่ันธุ์ุ์ 2กระทรวิงสาธุ์ารณ์สุข สำานักงานสถิตั้ิแห่งชื่าตั้ิ
หมายเหตัุ้: *y = -528.1ln(x) + 3402.4 R2 = 0.7333, **คิดีเฉพื่าะควิามแตั้กตั้่างของรายไดี้ไปในอนาคตั้จันอายุ 60 ปี 



ต้ารางภ์าคผู้นวิก ค. การคำานวิณหาค�าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจขีองการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นจากการลดลงขีองรายได�ต้ลอดช่�วิง
ช่ีวิิต้ (กรณีสมมต้ิให�อัต้ราการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นไม�ลดลงต้ั�งแต้� พ.ศ. 2555-2561)
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ที�มา: จัากการคำานวิณ์, 1สำานักอนามัยการเจัริญิพื่ันธุ์ุ์ 2กระทรวิงสาธุ์ารณ์สุข สำานักงานสถิตั้ิแห่งชื่าตั้ิ
หมายเหตัุ้: *y = -528.1ln(x) + 3402.4 R2 = 0.7333, **คิดีเฉพื่าะควิามแตั้กตั้่างของรายไดี้ไปในอนาคตั้จันอายุ 60 ปี 

ต้ารางภ์าคผู้นวิก ค. การคำานวิณหาค�าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจขีองการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นจากการลดลงขีองรายได�ต้ลอดช่�วิง
ช่ีวิิต้ (กรณีสมมต้ิให�อัต้ราการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นไม�ลดลงต้ั�งแต้� พ.ศ. 2555-2561)



ต้ารางภ์าคผู้นวิก ง. การคำานวิณหาค�าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจขีองการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นจากการลดลงขีองรายได�ต้ลอดช่�วิง
ช่ีวิิต้ (กรณีสมมต้ิให�เกิดควิามแต้กต้�างขีองรายได�ในกลุ�มคนรุ�นใหม� ซึ่่่งเกิดจากระดับการศึกษาที่เพ่�มส้งขี่�น)



26 รายงานทีดีอาร์ไอ

ต้ารางภ์าคผู้นวิก ง. การคำานวิณหาค�าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจขีองการต้ั�งครรภ์์ในวิัยรุ�นจากการลดลงขีองรายได�ต้ลอดช่�วิง
ช่ีวิิต้ (กรณีสมมต้ิให�เกิดควิามแต้กต้�างขีองรายได�ในกลุ�มคนรุ�นใหม� ซึ่่่งเกิดจากระดับการศึกษาที่เพ่�มส้งขี่�น)

ที�มา: จัากการคำานวิณ์, 1สำานักอนามัยการเจัริญิพื่ันธุ์ุ์ 2กระทรวิงสาธุ์ารณ์สุข สำานักงานสถิตั้ิแห่งชื่าตั้ิ
หมายเหตัุ้: *y = -1720ln(x) + 7465.5 R2 = 0.7076, **คิดีเฉพื่าะควิามแตั้กตั้่างของรายไดี้ไปในอนาคตั้จันอายุ 60 ปี 
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