
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการศึกษาวิจัย เร่ือง  
ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน  

ฉบับสมบูรณ์ 
 
 

จดัท ำโดย 
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดกิารและสังคม  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
 

เสนอตอ่ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
กรกฎำคม ๒๕๕๕ 

 



 ๒  

บทคัดย่อ 
 

เน่ืองจำกกำรให้คณุค่ำควำมหมำยของ “เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร” ในสงัคมไทย และ
เพศสมัพนัธ์ของเยำวชนเป็นเร่ืองผิดบรรทดัฐำนทำงสงัคม ท ำให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เป็นกลุ่มท่ี
เส่ียงต่อกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์  จำกทั ง้กฎหมำย องค์กร 
หน่วยงำนตำ่งๆ ของรัฐ เช่น โรงเรียนและโรงพยำบำล แม้แตใ่นชุมชนและครอบครัวของเยำวชน
หญิงเอง ไมว่ำ่สิทธิกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรี ไม่ถกูกีดกนั แบง่แยก เลือกปฏิบตัิ กำรได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรในกำรตัดสินใจ กำรรับบริกำรท่ีปลอดภัยและรอบด้ำนท่ีเก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ และ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ ซึ่งวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำครัง้นี ้ได้แก่ ๑) กำรศึกษำ
เปรียบเทียบทัง้กฎหมำยและมำตรกำรต่ำงๆ ภำยในรัฐไทยและกฎหมำยต่ำงประเทศในภูมิภำค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ของรัฐและองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงกำรถูกละเมิด
สิทธิมนษุยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม และ ๒) ศกึษำประสบกำรณ์กำรถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ควบคู่ไปด้วย ส ำหรับวิธีวิทยำคือ กำรศึกษำเชิงคณุภำพ 
โดยกลุม่เป้ำหมำยของกำรศกึษำ ได้แก่ ๑) กลุ่มเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม แบง่เป็นกลุ่ม
เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ต่อและยุติกำรตัง้ครรภ์ จ ำนวน ๓๒ คน  ๒) กลุ่มผู้ปกครองของเยำวชน
หญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม และเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กรพัฒนำเอกชน ภำคประชำสังคม 
โรงพยำบำล โรงเรียน ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง จ ำนวน ๒๐ คน และ ๓) กลุ่มเยำวชนชำยทั่วไปท่ียงัไม่ได้
แต่งงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นว่ำจะมีประสบกำรณ์ทำงเพศหรือไม่ จ ำนวน ๒๐ คน โดยพืน้ท่ีในกำรเก็บ
ข้อมลูเลือกเฉพำะในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร นนทบรีุ นครปฐม และเพชรบรีุ 

จำกกำรศึกษำวิจัยครัง้นีพ้บว่ำ ประสบกำรณ์กำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของเยำวชน
หญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงสิทธิ        
อนำมยัเจริญพนัธุ์ อนำมยัเจริญพนัธุ์และเพศศกึษำของเยำวชนเอง ของผู้ปกครอง ครอบครัวของ
เยำวชน และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรบริกำร
เยำวชนท่ีตัง้ครรภ์  
 
ค าส าคัญ: เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อม, สิทธิมนษุยชน, สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปัจจุบนัพบว่ำมีงำนวิจยัท่ีศึกษำถึงประเด็นปัญหำกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิงด้วยควำมไม่
พร้อมจ ำนวนมำก ทัง้จำกองค์กรภำคประชำชน  หน่วยงำนรำชกำร ซึ่งมักเป็นเร่ืองของทศันคติ วิถีชีวิต 
ปัจจยัตอ่กำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม สขุภำพร่ำงกำยและจิตใจ ทัง้นีต้ำ่งมีจดุประสงค์เพ่ือลดอตัรำกำรตัง้ครรภ์
ของวยัรุ่น ทว่ำยงัไม่มีกำรศกึษำวิจยัในประเด็นสิทธิมนษุยชน ซึ่งเม่ือพิจำรณำในมิติสิทธิมนษุยชน ปัญหำ
เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมได้รับผลกระทบหลำยด้ำนในประเด็นสิทธิมนษุยชนท่ีไม่ได้รับสิทธิตำ่งๆ 
ซึ่งเยำวชนทุกคนท่ีมีอำยุต ่ำกว่ำสิบแปดปีพึงได้รับกำรคุ้ มครองสิทธิ ป้องกัน ดูแลแก้ไขปัญหำอย่ำ ง
เหมำะสม ท ำให้กลุม่เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมถือเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงตอ่กำรถกูละเมิดหรือได้รับกำร
ปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรม และต้องกำรควำมช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเป็นกรณีพิเศษทัง้ทำงด้ำนกำรศึกษำ 
กำรสำธำรณสขุ กำรพฒันำและกำรฟืน้ฟเูยียวยำทัง้ทำงร่ำงกำยและจิตใจ 

งำนวิจัยชิน้นีจ้ึงมุ่งศึกษำถึงสิทธิมนุษยชนของเยำวชนหญิง ท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมเป็นหลัก  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชดุประสบกำรณ์กำรถกูละเมิดสิทธิของเยำวชนกลุ่มนี ้เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
สิทธิมนษุยชนแหง่ชำต ิเพ่ือด ำเนินกำรคุ้มครองและป้องกนักำรละเมิดสิทธิในกลุ่มเยำวชนดงักล่ำว โดยชดุ
ประสบกำรณ์มำจำกกำรวิจัยภำคสนำม เพ่ือศึกษำถึงกำรถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับกำรคุ้ มครอง             
สิทธิมนุษยชน ท่ีมุ่งประเด็นสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์  ได้แก่ สิทธิท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเองท่ีจะมีบุตรหรือไม่
เม่ือใด  สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศักดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก เลือกปฏิบตัิ สิทธิในกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรเร่ืองบริกำรเก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อม กำรท ำแท้งท่ีปลอดภัย กำรดูแลครรภ์ต่อไปอย่ำง
ปลอดภยั และสิทธิควำมเป็นสว่นตวั และรักษำควำมลบัในเร่ืองกำรตัง้ครรภ์ กำรคลอด กำรท ำแท้งและกำร
ใช้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรตัง้ครรภ์และกำรคลอด ซึ่งเป็นสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ ท่ีอยู่ภำยใต้   
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน, กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง, 
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, อนุสญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำร 
เลือกปฏิบตัติอ่สตรีในทกุรูปแบบ, อนสุญัญำวำ่ด้วยสิทธิเดก็, แผนปฏิบตัิกำรประชำกรและกำรพฒันำ และ
แผนปฏิบตัิเพ่ือควำมก้ำวหน้ำของสตรี ท่ีรัฐสมำชิกหรือรัฐภำคีจะต้องคุ้มครองสิทธิ ขจดักำรละเมิดสิทธิ
ตำ่งๆ กำรเลือกปฏิบตัิแบง่แยกกีดกนักำรเข้ำถึงกำรศกึษำ  ควำมปลอดภยั รัฐสวสัดิกำรไปจนถึงทรัพยำกร
ต่ำงๆ ของรัฐและสังคม ขจัดกำรกระท ำท่ีเป็นทำรุณกรรม กำรข่มเหงรังแก ก่อให้เกิดอันตรำยทำงกำย 
จิตใจ ท่ีเกิดขึน้กับมนุษยชน อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียม ไม่ว่ำเพศใดก็ตำมหรือในวัยใดก็ตำม ซึ่งรวมถึง
เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ 
 เพ่ือให้เห็นถึงปัจจยัต่ำงๆ ในกำรถกูละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนกลุ่ม
ดงักลำ่ว งำนวิจยัจงึได้ศกึษำถึงอ ำนำจของรัฐท่ีกระท ำบนเนือ้ตวัร่ำงกำยและสิทธิของประชำชนโดยเฉพำะ
กลุ่มเยำวชนท่ีน ำมำศึกษำ ทัง้กฎหมำย ได้แก่ พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับเพิ่มเติม    
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พ.ศ. ๒๕๔๕, พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖), พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถกูกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว 
(๒๕๕๐), พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ (๒๕๕๐) และประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ ๓๐๑-๓๐๕ บทกฎหมำยตำ่งๆ ของรัฐไทย มีควำมพยำยำมอย่ำงยิ่งต่อกำรคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยำวชน ในฐำนะประชำชนพลเมืองของรัฐ ซึ่งเป็นกำรมุ่งเน้นในประเด็นควำมรุนแรง ทำรุณกรรม          
กำรบังคับ และกำรเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงสิทธิในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ผ่ำน
กำรศกึษำ แตไ่มไ่ด้มุง่ให้ควำมส ำคญัถึงกำรอยูใ่นวยัเจริญพนัธุ์ อนำมยัเจริญพนัธุ์ และสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
ของเดก็และเยำวชน น ำไปสูก่ำรไมมี่กฎหมำย บทบญัญตัิในกำรคุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ใน
กำรดแูลและป้องกันสุขภำพ ในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด กำรเข้ำถึงบริกำร ควำมรู้
ส ำหรับยุติกำรตัง้ครรภ์ ร้ำยไปกว่ำนัน้ กำรท ำแท้งหรือยตุิกำรตัง้ครรภ์ยงัถูกบญัญัติในฐำนะอำชญำกรรม
อยำ่งหนึง่ท่ีมีบทลงโทษชดัเจน และอยูบ่นกำรตีควำมของแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีจำกภำครัฐเท่ำนัน้ ไม่ใช่กำร
ตดัสินใจของเยำวชนหญิงผู้ตัง้ครรภ์ ทัง้ๆ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสิทธิมนษุยชน 

และเพ่ือให้งำนวิจยัชิน้นีร้อบด้ำน และสอดคล้องกบักำรก้ำวไปสู่ประชำคมอำเซียนของประเทศ จึง
ได้ศกึษำถึงหลกักฎหมำยบำงประเทศในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเลือกจำกพืน้ฐำนทำงสงัคมท่ี
แตกต่ำงกัน ได้แก่ เวียดนำมท่ีอิทธิพลของลัทธิขงจือ้มีบทบำทอย่ำงมำกต่อกระบวนทศัน์ของสมำชิกใน
สงัคม รวมไปถึงบทกฎหมำย, กฎหมำยฟิลิปปินส์ท่ีตัง้อยู่บนจุดยืนของศำสนจักรโรมันคำทอลิก ซึ่งมี
อิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรวำงแผนครอบครัว และอินโดนีเซียกฎหมำยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแต่ต้องอยู่
ภำยใต้ควำมเช่ือทำงศำสนำอิสลำม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิ
อนำมัยเจริญพันธุ์ของเยำวชนหญิง ผ่ำนกำรแก้กฎหมำยและเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรใช้ประกอบร่ำง 
พ.ร.บ. อนำมยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งกฎหมำยของทัง้ ๓ ประเทศ มีข้อเหมือนและแตกตำ่งไปตำมบริบททำงสงัคม
และวัฒนธรรม ฐำนคิดของสังคมท่ีเป็นตัวก ำกับและสะท้อนออกมำในตัวบทกฎหมำย นโยบำยและ
มำตรกำร แม้ว่ำทัง้ ๓ ประเทศจะรับเอำมุมมองเร่ืองสิทธิมนุษยชน แต่กำรน ำแนวคิดนีม้ำใช้มีควำม
แตกต่ำงกันไปตำมบริบทศำสนำสงัคมและวฒันธรรมซึ่งถูกยกให้มีควำมส ำคญัเหนือกว่ำสิทธิมนุษยชน 
ฐำนคิดของคนในสงัคมของแตล่ะประเทศท่ีถกูกรอบไว้ด้วยควำมคิดควำมเช่ือทำงศำสนำ บรรทดัฐำนทำง
สงัคมและวฒันธรรม และมีอิทธิพลเหนืออนสุญัญำตำ่งๆ ท ำให้ท้ำยท่ีสดุ สิทธิของผู้หญิง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เยำวชนหญิงถกูจ ำกดัและลิดรอน สิ่งท่ีเหมือนกนัของทัง้ ๓ ประเทศอีกประกำรหนึ่งคือ ยงัไม่มีควำมชดัเจน
เร่ืองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์วำ่คือ สิทธิมนษุยชน และไมมี่กฎหมำยอนำมยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มกำร
เข้ำถึงสิทธิด้ำนต่ำงๆ ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม เพรำะอคติของคนในสงัคมท่ีไม่ยอมรับกำร
ตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิง ท ำให้ไม่ได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำย และกำรสนบัสนุนทำงสงัคม ส่งผลให้
เยำวชนหญิงเหลำ่นีไ้มส่ำมำรถเข้ำถึงสิทธิในด้ำนตำ่งๆ ของตนได้อยำ่งเตม็ท่ี   

สรุปได้ว่ำกฎหมำยของ ๓ ประเทศครอบคลุมถึงสิทธิ ได้แก่ สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรี
ควำมเป็นมนษุย์ สิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรและกำรศกึษำ สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และ



 ๕ 

จะมีเม่ือใด และสิทธิในกำรดูแลและป้องกันสุขภำพ ทว่ำไม่พบสิทธิในควำมเป็นส่วนตัว ปรำกฏอยู่ใน
กฎหมำยท่ีน ำมำศกึษำ ซึ่งเม่ือเทียบกบัรัฐไทยแล้ว สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์และสิทธิมนษุยชนในกฎหมำย
ไทยอำจครอบคลุมไปถึงสิทธิในควำมเป็นส่วนตวัมำกกว่ำ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกำรกำรกระท ำให้เยำวชน  
อบัอำยเส่ือมเสีย ซึ่งอยู่ในฐำนะควำมรุนแรงและทำรุณกรรมอย่ำงหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำมไม่สำมำรถอธิบำยได้
อยำ่งชดัเจนวำ่ กฎหมำยของรัฐใดคุ้มครองสิทธิมนษุยชนมำกกวำ่หรือน้อยกว่ำ มำกไปกว่ำนัน้กำรบงัคบัใช้
กฎหมำยและกำรเลือกตีควำมยงัขึน้อยูเ่ฉพำะกลุม่คนหรือถกูใช้ผำ่นบำงหนว่ยงำน เห็นได้ชดัจำกมำตรกำร
ตำ่งๆ ของรัฐผ่ำนกระทรวง หน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ได้แก่ สภำกำชำดไทย สมำคมส่งเสริมสถำนภำพ
สตรีฯ และสมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองแห่งชำติ ท่ีสำมำรถตัง้ข้อสงัเกตได้ว่ำ ทัง้กระทรวง  สภำและสมำคม
ตำ่งๆ ตำ่งมีมำตรกำรและกำรด ำเนินกำรท่ีไม่ได้มุ่งประเด็นคุ้มครองสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์อย่ำงชัดเจนและบรรลุหลักกำรปฏิญญำสำกล กติกำระหว่ำงประเทศ 
อนสุญัญำ แผนปฏิบตัติำ่งๆ ท่ีรัฐได้เป็นสมำชิกหรือภำคี ทวำ่พยำยำมมุง่ขจดักำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิง 
รำวกับเป็นควำมเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และจดัวำงอยู่ในสถำนะเดียวกับกำรทะเลำะวิวำท ควำมรุนแรง 
กำรตดิยำเสพตดิ และเยำวชนเองยงัไมมี่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองสิทธิมนษุยชน และกำรเข้ำถึงสิทธินัน้ 

กำรท่ีเยำวชนไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนกัถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของ
ตนเองท่ีมีและพงึมี น ำไปสูก่ำรถกูละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ท่ี
ถกูจดัวำงในฐำนะปัญหำและควำมเส่ือมโทรมของจริยธรรมทำงสงัคม และจำกกำรศึกษำปัญหำเยำวชน
หญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมด้วยกำรลงพืน้ท่ีภำคสนำม เพ่ือน ำประสบกำรณ์ของเยำวชนหญิงกลุ่มนีม้ำ
วิเครำะห์ถึงกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยก ำหนดขอบเขตกลุม่เป้ำหมำย จ ำนวน ๗๒ รำย ประกอบด้วย ๑) 
กลุ่มเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม โดยแบ่งเป็นกลุ่มเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ตอ่และยตุิกำรตัง้ครรภ์ 
จ ำนวน ๓๒ คน  ๒) กลุ่มผู้ปกครองของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม และเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กร
พัฒนำเอกชน ภำคประชำสังคม โรงพยำบำลและโรงเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง จ ำนวน ๒๐ คน ๓) กลุ่ม
เยำวชนชำยทัว่ไปท่ียงัไม่ได้แตง่งำน ซึ่งไม่จ ำเป็นว่ำจะมีประสบกำรณ์ทำงเพศหรือไม่ จ ำนวน ๒๐ คน โดย
พืน้ท่ีในกำรเก็บข้อมูลเลือกเฉพำะในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม และเพชรบรีุ  อย่ำงไรก็ตำมในกำร
เข้ำถึงข้อมูล ขึน้อยู่กับควำมยินยอมกำรตัดสินใจของเยำวชน ซึ่งเป็นไปตำมจริยธรรมในกำรวิจัย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีตัดสินใจยุติกำรตัง้ครรภ์ เพรำะเยำวชนหญิงกลุ่มนีม้ักไม่
ต้องกำรเปิดเผยเร่ืองรำว ประสบกำรณ์ และยินยอมให้ข้อมูล ท ำให้ไม่สำมำรถศึกษำเยำวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์ได้ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้ท่ี ๓๒ คน  

จำกกำรสัมภำษณ์เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์  ท ำให้เข้ำใจได้ว่ำ นอกจำกสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์       
สิทธิมนุษยชน เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ยงัขำดควำมรู้ควำมเข้ำในเร่ืองอนำมยัเจริญพนัธุ์และเพศศึกษำ ซึ่ง
น ำไปสู่กำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม และเช่นเดียวกับเยำวชนชำย ควำมรู้เร่ืองอนำมยัเจริญพนัธุ์จึงเป็นควำมรู้ท่ี
ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงของเพ่ือนท่ีมำแลกเปล่ียนกันในกลุ่ม กำรส่ือสำรเร่ืองเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์จึง
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ไม่ได้เกิดขึน้ในครอบครัวและบ้ำนเท่ำกับในกลุ่มเพ่ือน เม่ือเกิดกำรตัง้ครรภ์ขึน้ เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์จึง
เลือกท่ีจะจดักำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเองก่อนท่ีจะปรึกษำผู้ปกครองหรือสมำชิกในครอบครัว มำกไปกว่ำนัน้
ไม่เฉพำะเยำวชนทัง้ชำยและหญิง ผู้ปกครองเองก็ขำดควำมรู้ ควำมตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน  จำกกำร
สมัภำษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงกำรส่ือสำรและกำรเลีย้งดใูนครอบครัวท่ีพ่อแม่ยงัต้องกำรองค์ควำมรู้ในเร่ือง
สิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำน น ำไปสู่กำรไม่ได้รับกำรคุ้มครองหรือเข้ำถึงกำรบริกำรเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนษุยชน
และสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ หรือสถำนท่ีท่ีท ำให้เยำวชนบรรลุถึงสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ เช่น องค์กรพฒันำ
เอกชน ภำคประชำสงัคม โรงพยำบำล สถำนศกึษำ  

จำกกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชน สะท้อนให้เห็นถึงควำมเช่ือมโยงของกำรตัง้ครรภ์
ไม่พร้อมของเยำวชนท่ียังขำดกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรของรัฐ และควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเร่ือง     
สิทธิมนุษยชนท่ียงัมีควำมแตกต่ำงกนัในหลำยระดบัขึน้อยู่บริบทของกำรท ำงำนท่ีคลุกคลีอยู่กับพืน้ท่ีหรือ
ผู้ รับบริกำร ซึง่ยงัต้องกำรเตมิเตม็องค์ควำมรู้  

ขณะเดียวกันโรงเรียนส่วนน้อยท่ีจัดกำรศึกษำแบบนอกระบบเพ่ือเปิดโอกำสให้เยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อมได้มีโอกำสทำงกำรศกึษำแตกตำ่งจำกกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำทัว่ไปท่ียงัไม่มี
แนวทำงในกำรจดักำรเร่ืองนีอ้ย่ำงชดัเจน  พบว่ำ สิ่งท่ีอยู่เบือ้งหลงัควำมคิด  คือ ทศันคติตอ่ปรำกฏกำรณ์
กำรตัง้ครรภ์ซึง่เป็นภำวะท่ีเกิดขึน้ตำมธรรมชำติของวยัเจริญพนัธุ์นัน้เปล่ียนไปเพรำะบริบทและนโยบำยรัฐ
ในด้ำนกำรศกึษำท่ีเปล่ียนแปลง น ำไปสูก่ำรยดึมัน่ในกฎระเบียบอยำ่งเคร่งครัดของครูและผู้บริหำรจนเบียด
ขบัพืน้ท่ีของควำมเป็นมนษุย์น ำไปสู่กำรละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่ำงชอบธรรมโดยเหตผุลเพ่ือรักษำช่ือเสียง
ของโรงเรียน และสืบทอดตอ่ไปยงัภำคสว่นตำ่งๆ ของสงัคมซึง่มีทัง้เข้ำใจและไมเ่ข้ำใจ  

แม้แต่สถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข เช่น โรงพยำบำลเอง จำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีใน
โรงพยำบำล เชน่ แพทย์และพยำบำล พบวำ่ ยงัขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเร่ืองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์อย่ำง
มำก น ำไปสู่กำรบริกำรท่ีมองข้ำมสิทธิมนุษยชน ทัง้กำรบริกำรท่ีเป็นมิตร เคำรพศกัดิ์ศรีของเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์ กำรขำดกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองอนำมยัเจริญพนัธุ์ กำรเคำรพสิทธิในกำรตดัสินใจอย่ำง
อิสระและรับผิดชอบในเร่ืองกำรมีบตุร 

ดงันัน้เพ่ือให้เกิดควำมรอบด้ำนในกำรแก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมในมิติของ
สิทธิมนษุยชน และสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ จึงควรมีกำรเปิดพืน้ท่ีในกำรรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือวิเครำะห์ถึง
ผลกระทบจำกกำรบงัคบัใช้กฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนท่ีเก่ียว ข้องดงัท่ีกล่ำวไว้แล้ว
ข้ำงต้น เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกเสียงของเยำวชนและคนท ำงำนในระดบัปฏิบตัิในกำรน ำไปก ำหนด
นโยบำย และมำตรกำรตำ่งๆ และท่ีส ำคญัควรมีกำรผลกัควำมรู้ ควำมเข้ำใจในประเด็นสิทธิมนษุยชน สิทธิ
อนำมยัเจริญพนัธุ์ ควบคูไ่ปกบัควำมรู้เร่ืองอนำมยัเจริญพนัธุ์และเพศศกึษำ ทัง้ในหน่วยงำนสถำบนัตำ่งๆ 
ทำงรำชกำร หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง องค์กรพฒันำเอกชน ภำคประชำสงัคม และรวมไปถึงครอบครัว ซึ่งถือว่ำ
เป็นหนว่ยทำงสงัคมท่ีใกล้ชิดกบัเยำวชนมำกท่ีสดุ 
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บทที่ ๑ เกร่ินน า 
 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัปัญหำกำรตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมในกลุ่มเยำวชนหญิงเป็นปัญหำท่ีทวีควำมรุนแรงยิ่งขึน้ใน
สงัคมไทย จำกข้อมูลรำยงำนสถำนกำรณ์เยำวชนไทยของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(สสส.) พบวำ่ เยำวชนไทยอำยรุะหวำ่ง ๑๕ – ๑๙ ปี จ ำนวน ๕ ล้ำนคน มีพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศสมัพนัธ์ถึง 
๑.๒๕ ล้ำนคน มีอตัรำกำรตัง้ครรภ์ ๒.๕ แสนคนต่อปี และร้อยละ ๕๐ ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์เลือกท่ีจะ      
ท ำแท้ง นอกจำกนี ้ประมำณ ๑ ใน ๔ ของเยำวชนท่ีท ำแท้งเป็นกำรท ำแท้งซ ำ้ และมีเยำวชนเพียง ๑ ใน ๓ ท่ี
มีกำรคมุก ำเนิดทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ เพรำะเยำวชนสว่นใหญ่กวำ่ร้อยละ ๖๕ ยงัขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์และโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ ขณะเดียวกันมีอตัรำกำรคลอดบุตรเฉล่ีย ๑.๒ แสน
รำยตอ่ปี หรือเฉล่ียวนัละ ๓๖๐ คน ซึง่พบวำ่ สว่นใหญ่ขำดกำรดแูลครรภ์ท่ีเหมำะสม ท ำให้เกิดปัญหำตำ่งๆ 
ตำมมำ เชน่ กำรคลอดก่อนก ำหนด ทำรกน ำ้หนกัตวัน้อย และมีกำรเสียชีวิตจำกกำรคลอด  เป็นต้น (มติชน
ออนไลน์, ๑๖ ตลุำคม ๒๕๕๓) ปัญหำดงักล่ำวมีท่ีมำจำกหลำยสำเหต ุได้แก่ กำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ี
ถกูต้องเก่ียวกับเพศศกึษำ เยำวชนหญิงถกูกระท ำละเมิดทำงเพศ น ำไปสู่กำรตัง้ครรภ์และเป็นมำรดำท่ีไม่
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ อีกทัง้ต้องลำออกจำกโรงเรียน ท ำให้เสียโอกำสทำงกำรศกึษำ ขำดควำมพร้อมท่ีจะ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เกิดควำมเครียด ควำมกงัวล เป็นปัญหำสขุภำพจิต บำงรำยหำทำงออกด้วยกำรท ำ
แท้งซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภำพเยำวชนโดยตรง หรือฆ่ำตัวตำย ขณะเดียวกันส่งผลต่อควำมเครียดใน
ครอบครัวจำกควำมผิดหวงั อบัอำย ฯลฯ 

เม่ือพิจำรณำในมิติสิทธิมนุษยชน ปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมได้รับผลกระทบหลำย
ด้ำนในประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีไม่ได้รับสิทธิต่ำงๆ ซึ่งเยำวชนทุกคนท่ีมีอำยุต ่ำกว่ำสิบแปดปีพึงได้รับกำร
คุ้มครองสิทธิ และป้องกัน ดูแลแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
พระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้อนสุญัญำว่ำด้วยสิทธิเด็กท่ีประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะต้องประกนัสิทธิของเด็กท่ีจะได้รับกำรคุ้มครอง
และกำรช่วยเหลือเป็นพิเศษ อีกทัง้สิทธิท่ีจะได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำยท่ีเหมำะสม ทัง้ก่อนและหลัง     
กำรเกิด นอกจำกนี ้ปัญหำดังกล่ำวยังส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และ                 
ควำมเสมอภำคของบคุคลท่ีได้รับกำรรับรองและคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 
๒๕๕๐ เช่น  สิทธิในชีวิตและร่ำงกำยตำมมำตรำ ๓๒ สิทธิและเสรีภำพในกำรศกึษำ ตำมมำตรำ ๔๙  สิทธิในกำร
อยู่รอดและได้รับกำรพฒันำด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำตำมศกัยภำพในสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม ตำม
มำตรำ ๕๒ เป็นต้น กลุ่มเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมจึงถือเป็นกลุ่มเส่ียงตอ่กำรถกูละเมิดหรือได้รับกำร
ปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้ มครองเป็นกรณีพิเศษทัง้ทำงด้ำนกำรศึกษำ             
กำรสำธำรณสขุ กำรพฒันำและฟืน้ฟูเยียวยำทัง้ทำงร่ำงกำยและจิตใจ ซึ่งสมควรมีกำรศึกษำถึงสภำพปัญหำ



 ๑๐ 

ดงักลำ่วในมิตสิิทธิมนษุยชน หลกักำร แนวทำง นโยบำยและมำตรกำรในกำรคุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิง 
ตลอดจนกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ว่ำมีผลให้เยำวชนหญิงได้รับกำรคุ้มครองและกำร
ชว่ยเหลือให้สำมำรถเข้ำถึงสิทธิตำ่งๆ ดงักลำ่วได้อยำ่งเหมำะสม หรือไมเ่พียงใด  

ดงันัน้ ศนูย์ศกึษำนโยบำยสำธำรณสุข สวสัดิกำรและสงัคม คณะสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ให้
ท ำกำรศกึษำวิจยัเร่ือง “ปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรกับมิติสิทธิมนษุยชน” เพ่ือศกึษำและ
เสนอแนะแนวทำง รวมถึงมำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรป้องกัน ดูแลแก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์     
ก่อนวยัอนัควร และกำรคุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิงท่ีประสบปัญหำดงักล่ำว และสรุปเป็นข้อเสนอแนะ      
เชิงนโยบำย และหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยตอ่หนว่ยงำนท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบตอ่ไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย  

๑.  เพ่ือศกึษำถึงสำเหตแุละสภำพปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรในประเทศไทยใน
มิตสิิทธิมนษุยชน  

๒.    เพ่ือศกึษำ วิเครำะห์ นโยบำยของรัฐ มำตรกำรทำงกฎหมำย และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำ่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบักำรคุ้มครองเด็กและเยำวชนท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร 

๓.  เพ่ือศึกษำและเสนอแนะแนวทำง รวมถึงมำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรป้องกัน ดูแลแก้ไขปัญหำ
เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร และกำรคุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิงท่ีประสบปัญหำดงักล่ำว และ
สรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยต่อหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ี
รับผิดชอบ 

 
๑.๓ โจทย์การวิจัย 

เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควรก ำลงัประสบกับปัญหำกำรด ำรงชีวิตในสงัคมและรัฐไทย
อยำ่งไรบ้ำงในมิตสิิทธิมนษุยชน 
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 ๑.  ขอบเขตเนือ้หำ ศึกษำแนวคิด หลักกำรสิทธิมนุษยชน และมำตรฐำนสำกลท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควรจำกกฎหมำย แนวนโยบำยของรัฐ 
หลกักำรและมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวัยอนัควร
ตำมกฎหมำยต่ำงๆ เอกสำรทำงวิชำกำร หนังสือ ต ำรำ รำยงำนกำรวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยและ
ตำ่งประเทศ  รวมถึงหลกักำรและมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรปกป้องคุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์
ก่อนวยัอนัควรตำมกฎหมำยของตำ่งประเทศ ๓ ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนำม และอินโดนีเซีย   



 ๑๑ 

๒.  ขอบเขตกลุ่มเป้ำหมำย จำกกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน ๗๒ รำย ประกอบด้วย ๑) กลุ่มเยำวชน
หญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยแบ่งเป็นกลุ่มเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ต่อและยุติกำรตัง้ครรภ์ ๒) กลุ่ม
ผู้ปกครองของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร ๓) กลุ่มเยำวชนชำยทั่วไปท่ียังไม่ได้แต่งงำน ซึ่งไม่
จ ำเป็นวำ่จะมีประสบกำรณ์ทำงเพศหรือไม่ และ ๔) กลุ่มเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กรพฒันำเอกชน ภำคประชำสงัคม 
โรงพยำบำล โรงเรียนท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง  

๓.  ขอบเขตพืน้ท่ี พืน้ท่ีในกำรเก็บข้อมลูจะเลือกเฉพำะพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร นนทบรีุ นครปฐม 

และเพชรบรีุ  

 
๑.๕ ระเบียบวิธีวิจัย 

กำรศึกษำนีเ้ป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพโดยใช้มุมมองท่ีมีควำมละเอียดอ่อนต่อเพศภำวะกับบริบท
ทำงสงัคม (Gender-sensitive and Context-specific Approach) และมมุมองด้ำนสิทธิมนษุยชน (Right-
based Approach) ในกำรศกึษำวิจยั และใช้วิธีวิทยำ ดงัตอ่ไปนี ้

๑.  พืน้ท่ีในกำรศกึษำ (Study Site)  
กำรวิจยันีเ้ลือกศกึษำในพืน้ท่ีเขตเมือง ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลคือ นครปฐม นนทบรีุ 

และชนบท ได้แก่ เพชรบรีุ เน่ืองจำกมีประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย และมีบริบทท่ีสำมำรถให้ภำพตวัแทนในกำร
สะท้อนปัญหำ ตลอดจนเป็นพืน้ท่ีท่ีมีเครือขำ่ยกำรท ำงำนเร่ืองกำรแก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ก่อนวยั
อนัควร ซึง่มีเกณฑ์ในกำรคดัเลือกพืน้ท่ี ดงันี ้

 กำรคัดเลือกพืน้ท่ีของเมืองท่ีเ ป็นเมืองหลวงและปริมณฑลของประเทศอันได้แก่ 
กรุงเทพมหำนคร นครปฐม นนทบุรี เน่ืองจำกเป็นตัวแทนของชุมชนเมืองท่ีสำมำรถ
จดัระบบบริกำรและกำรสนบัสนนุอย่ำงครบวงจรให้กบัเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนั
ควรได้ทัง้ในแง่บริกำรด้ำนสขุภำพ สวสัดกิำรสงัคม กำรศกึษำ และกฎหมำย  

 ในส่วนกำรเลือกจงัหวัดเพชรบุรี เน่ืองจำกเป็นตวัแทนของชุมชนในเขตชนบทท่ีเป็นท่ีตัง้
ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยำใน อ.ท่ำยำง ท่ีมีผู้ บริหำรมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดบริกำร
กำรศึกษำท่ีเปิดโอกำสให้เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์มีโอกำสในกำรศกึษำต่อในสถำนศกึษำ 
ซึง่เป็นกำรจดักำรศกึษำท่ีมีมิติสิทธิมนษุยชน จึงได้ท ำกำรคดัเลือกพืน้ท่ีของจงัหวดันี ้เพ่ือ
เป็นกรณีตวัอยำ่งศกึษำในกำรท ำวิจยัครัง้นี ้

๒.  วิธีกำรเก็บข้อมลูกำรวิจยั  

 กำรวิจยัเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อน
วยัอนัควร มีดงันี ้



 ๑๒ 

o กฎหมำย เอกสำรทำงวิชำกำร หนงัสือ ต ำรำ รำยงำนกำรวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย
และตำ่งประเทศ  รวมถึงหลกักำรและมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร ตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ ๓ ประเทศ 
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนำม และอินโดนีเซีย ทัง้นีเ้พรำะทัง้ ๓ ประเทศล้วนเป็นสมำชิก
ในภมูิภำคท่ีก ำลงัก้ำวเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียนในปี ๒๕๕๘ และเพ่ือให้งำนวิจยัสอดรับ
กับกำรก้ำวไปเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน มำกไปกว่ำนัน้ ทัง้ ๓ ประเทศ ต่ำงมี
วฒันธรรมและกระบวนทศัน์ท่ีแตกตำ่งกนัอย่ำงมำกซึ่งส่งผลตอ่กำรบญัญัติกฎหมำย 
ซึง่เป็นไปตำมกรอบของศำสนำ ควำมเช่ือ และบรรทดัฐำนทำงสงัคม ดงันี ้

๑. เวียดนำม มีประชำกรร้อยละ ๘๒ ท่ีถือว่ำตวัเองไม่มีศำสนำ  แตไ่ด้รับอิทธิพล
จำกลทัธิขงจือ้ 
๒. ฟิลิปปินส์ มีประชำกรนับถือศำสนำคริสต์ถึงร้อยละ ๙๒ และในจ ำนวนนี ้   
นบัถือคริสต์นิกำยโรมนัคำทอลิกถึงร้อยละ ๘๓ ซึ่งถือว่ำเป็นสถำบนัท่ีทรงอิทธิพล
มำกในกำรควบคุมเร่ืองอนำมัยเจริญพันธุ์และกำรวำงแผนครอบครัวของคน 
โดยเฉพำะเพศหญิง 
๓. อินโดนีเซีย  มีประชำกรนบัถือศำสนำอิสลำมถึงร้อยละ ๘๖.๑  และหลกักำร
ของศำสนำมีบทบำทเหนือกฎหมำยต่ำงๆ  ซึ่งทุกมำตรำจะมีกำรก ำกับเอำไว้ว่ำ 
ทัง้นีต้้องเป็นไปตำมหลกักำรทำงศำสนำและไมข่ดักบัศีลธรรมอนัดีของสงัคม   

o นโยบำยของรัฐ หลกักำรและมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิของ
เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควรตำมกฎหมำยต่ำงๆ เช่น พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น รวมทัง้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบใน
เร่ืองดงักลำ่ว วำ่มีควำมเพียงพอและเหมำะสมตอ่กำรป้องกนั ดแูลแก้ไขปัญหำเยำวชน
หญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร และกำรคุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิงท่ีประสบปัญหำ
ดงักลำ่ว หรือไมเ่พียงใด 

 กำรสมัภำษณ์ แบง่ออกเป็น 
o กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กลุ่มเป้ำหมำยในกรุงเทพมหำนคร 

นนทบรีุ นครปฐม และเพชรบรีุ  ดงันี ้
o กลุ่มเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร อำยุระหว่ำง ๑๕-๒๔ ปี โดย

แบง่เป็นกลุม่เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ตอ่และยตุกิำรตัง้ครรภ์ จ ำนวน ๓๒ คน 
o กลุ่มเยำวชนชำยอำยุระหว่ำง ๑๕-๒๔ ปี ทั่วไปท่ียังไม่ได้แต่งงำน โดยไม่

จ ำเป็นวำ่จะมีประสบกำรณ์ทำงเพศแล้วหรือไม ่จ ำนวน ๒๐ คน 



 ๑๓ 

o กลุม่ผู้ปกครองของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม และกลุ่มเจ้ำหน้ำท่ีของ
องค์กรพฒันำเอกชน ได้แก่ สหทยัมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเสถียรธรรม
สถำน บ้ำนสำยสัมพันธ์ ครู/อำจำรย์ของโรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม จังหวัด
นนทบุรี โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยำ จังหวัดเพชรบุรี และเจ้ำหน้ำท่ีของ
โรงพยำบำลนครปฐม และโรงพยำบำลรำมำธิบดี จ ำนวน ๒๐ คน 

o กำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในกลุ่มเยำวชนชำยจ ำนวน ๔ 
กลุม่ (กลุม่ละ ๕ คน) ใน ๔ พืน้ท่ีดงักลำ่ว 

กำรศกึษำวิจยัเชิงลกึกบักลุม่เป้ำหมำยเพ่ือท ำให้ทรำบถึงข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้ 
o ทศันคตขิองกลุม่เป้ำหมำยตอ่ประเดน็กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิงโดยไมพ่ร้อม 
o สำเหต/ุเง่ือนไข/ปัจจยัท่ีท ำให้เกิดปัญหำ รวมถึงผลกระทบตอ่เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์

โดยไมพ่ร้อม ครอบครัว/ชมุชน 
o ข้อมลูส ำหรับกำรตดัสินใจท่ีจะตัง้ครรภ์ตอ่ หรือยตุิกำรตัง้ครรภ์เพียงพอและรอบด้ำน

หรือไม ่อยำ่งไร 
o มีกลไก มำตรกำร ข้อมูล กำรบริกำรของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่ำว 

ส ำหรับกำรชว่ยเหลือเยำวชนหญิงเหลำ่นีห้รือไม ่อยำ่งไร 
o ชุดประสบกำรณ์ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมด้ำนกำรได้รับบริกำรด้ำน

กำรแพท ย์และสวัสดิ กำ รสั ง คมต่ำ งๆ  กำ รอยู่ ร่ วมกับครอบค รั ว / ชุมชน /
สถำบนักำรศกึษำ/สงัคม และสถำนกำรณ์และรูปแบบกำรถกูละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 
๑.๖ เคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้วิจยัใช้แนวค ำถำมกำรสมัภำษณ์เจำะลึก แนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม และแนวทำงกำรวิจยัเอกสำร
ในกำรเป็นเคร่ืองมือวิจยั ผู้วิจยัใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงในกำรสมัภำษณ์เจำะลึกและสนทนำกลุ่ม และยงัได้ใช้
กำรบนัทกึงำนสนำมควบคูก่นัไปกบักำรบนัทึกเสียง 
 
๑.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในกำรวิเครำะห์ข้อมลูใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนือ้หำ โดยใช้กรอบแนวคิดในกำรวิจยัในกำรหำประเด็น
หลกั (Theme) ในระหว่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยมุ่งหำสำเหตแุละสภำพปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์
ก่อนวยัอนัควรในประเทศไทยในมิติสิทธิมนุษยชนจำกชุดประสบกำรณ์ ทัง้เยำวชนท่ียุติกำรตัง้ครรภ์และ
ด ำรงครรภ์ต่อ ทัง้นีเ้พ่ือหำแนวทำงและกระบวนกำรคุ้มครองเด็กและเยำวชนท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรใน
ประเทศไทยในมิตสิิทธิมนษุยชน 

 



 ๑๔ 

๑.๘ ระยะเวลาในการวิจัย 
นกัวิจยัได้ใช้เวลำในกำรวิจยัเชิงเอกสำร กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม วิเครำะห์ข้อมูล และเขียนรำยงำนเป็น
เวลำ ๙ เดือน ตัง้แตว่นัท่ี ๒๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วนัท่ี ๒๔ มิถนุำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
๑.๙ ประเดน็จริยธรรม 

แม้ว่ำประเด็นกำรศึกษำวิจยัเป็นประเด็นปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมกับมิติสิทธิ
มนษุยชน ซึ่งเป็นประเด็นทำงสงัคมท่ีละเอียดอ่อน แต่จดุประสงค์ของกำรศกึษำวิจยัคือ กำรพยำยำมยุติ
ปัญหำของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อมในมิตขิองสิทธิมนษุยชน ดงันัน้แม้ว่ำผู้ ให้ข้อมลูส่วนหนึ่งเป็น
เยำวชนหญิงท่ีมีประสบกำรณ์ตัง้ครรภ์ และเยำวชนชำยท่ีเคยมีประสบกำรณ์ท ำให้ผู้หญิงตัง้ครรภ์ แต่
นกัวิจยัไม่ได้มุ่งเน้นกำรแสวงหำข้อมลูเก่ียวกบัควำมรู้สึกของเยำวชนโดยตรง  หำกแตเ่ป็นประสบกำรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัประเด็นสิทธิมนษุยชน ผู้วิจัยศกึษำจึงคำดว่ำกำรศกึษำวิจยัจะไม่ส่งผลกระทบด้ำนลบตอ่ผู้ ให้
ข้อมลู 

ผู้วิจยัได้พฒันำแนวค ำถำมส ำหรับกำรสมัภำษณ์ทัง้ในระดบัลึกและระดบัสนทนำกลุ่ม เป็นค ำถำม
ท่ีใช้สอบถำมเพ่ือให้ได้มำซึง่ข้อมลูตำมวตัถปุระสงค์กำรวิจยั เป็นค ำถำมภำษำไทยสภุำพ เลือกใช้ค ำศพัท์ท่ี
แสดงควำมเคำรพในศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ของผู้ ให้ข้อมลู ไม่แสดงทศันคติของผู้สมัภำษณ์ หลงัจำกได้
พฒันำแนวค ำถำม ผู้ วิจัยได้ส่งแบบสอบถำมเข้ำรับกำรตรวจทำนจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 
มหำวิทยำลยัมหิดล คณะกรรมกำรฯ ได้อนุมตัิให้ผู้ วิจัยด ำเนินโครงกำรศึกษำวิจยัและให้ใช้แนวค ำถำม
ดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรฯ ได้อนุมตัิดงัเอกสำรแนบท้ำยรำยงำน (ภำคผนวก ก.) ซึ่งมีแนวค ำถำมทัง้สิน้ 
๗ ค ำถำม (ภำคผนวก ข.) ได้แก่ 

๑.แนวค ำถำมกำรสมัภำษณ์ระดบัลกึ : เยำวชนหญิง (ตัง้ครรภ์ตอ่) 
๒.แนวค ำถำมกำรสมัภำษณ์ระดบัลกึ : เยำวชนหญิง (ยตุกิำรตัง้ครรภ์)               
๓.แนวค ำถำมสมัภำษณ์ระดบัลกึเยำวชนชำยท่ีท ำให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ียตุกิำรตัง้ครรภ์ 
๔.แนวค ำถำมสนทนำกลุม่ : เยำวชนชำย  
๕.แนวค ำถำมสมัภำษณ์ผู้ให้ข้อมลู : เจ้ำหน้ำท่ี 
๖.แนวค ำถำมกำรสมัภำษณ์ผู้ ให้ข้อมลูส ำคญั : เยำวชนชำยท่ีท ำให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีด ำรง
ครรภ์ตอ่ 
๗.แนวค ำถำมกำรสมัภำษณ์ผู้ให้ข้อมลูส ำคญั : ผู้ปกครอง         
        

๑.๑๐ นิยามศัพท์เฉพาะ 
“มิติสิทธิมนุษยชน” ในกำรศกึษำครัง้นีห้มำยถึง สิทธิของเยำวชนหญิงท่ีจะได้รับกำรดแูลป้องกนัสขุภำพ
อนำมยักำรเจริญพนัธุ์  ได้แก่ สิทธิท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเองท่ีจะมีบุตรหรือไม่เม่ือใด  สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่



 ๑๕ 

อย่ำงมีศกัดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกนั แบง่แยก เลือกปฏิบตัิ สิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรเร่ืองบริกำรเก่ียวกบักำร
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม กำรท ำแท้งท่ีปลอดภัย กำรดแูลครรภ์ต่อไปอย่ำงปลอดภัย และสิทธิควำมเป็นส่วนตวั 
และรักษำควำมลับในเร่ืองกำรตัง้ครรภ์ กำรคลอด กำรท ำแท้งและกำรใช้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ตัง้ครรภ์และกำรคลอด 

“เยาวชน” หมำยถึง ในกำรวิจยัครัง้นี ้ได้ก ำหนดขอบเขตควำมหมำยของเยำวชนอยู่ท่ีอำย ุ๒๔ ปี ขณะท่ี 

พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ (๒๕๕๐) ก ำหนดขอบเขตเยำวชนอยู่ท่ี อำยุ ๒๕ ปี

บริบรูณ์ เน่ืองจำกในกำรวิจยัครัง้นีไ้ด้ค ำนึงถึงวยัรุ่นและกำรปฏิบตัิกำรทำงสงัคม ท่ี “ควำมเป็นวยัรุ่น” ของ

กระทรวงสำธำรณสขุ ถกูนิยำมอยูท่ี่อำย ุ๒๔ ปี” 

“ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม” หมำยถึง กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิงอำยุตัง้แต่ ๑๕-๒๔ ปี ซึ่งเป็นกำรตัง้ครรภ์ท่ี
เยำวชนหญิงเองคดิหรืออธิบำยวำ่เป็นกำรตัง้ครรภ์ท่ีตนเองไมไ่ด้ตัง้ใจ ไมไ่ด้เตรียมตวัส ำหรับกำรตัง้ครรภ์ใน
ครัง้นี ้อนึง่ ค ำวำ่ “ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม” ในงำนวิจยัชิน้นีเ้ป็นค ำท่ีใช้เล่ียงแทนค ำวำ่ “ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร”  
 

๑.๑๑ ข้อจ ากัดในการวิจัย 

๑.   กำรเข้ำถึงเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีตดัสินใจยุติกำรตัง้ครรภ์เป็นไปได้ยำก เพรำะเยำวชนหญิง
กลุม่นีม้กัไมต้่องกำรเปิดเผยเร่ืองรำว ประสบกำรณ์ และยินยอมให้ข้อมลู 
๒.   กำรวิจยัศึกษำข้อมูลเอกสำรเก่ียวกับกฎหมำย ของ ๓ ประเทศ ได้แก่ เวียดนำม ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย ผู้วิจยัสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรกฎหมำยได้เฉพำะเอกสำรท่ีถูกแปลและน ำเสนอใน
รูปแบบของภำษำองักฤษเทำ่นัน้ ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรกฎหมำยภำษำประจ ำชำติของทัง้ 
๓ ประเทศได้  

 
 
 



 ๑๖ 

บทที่ ๒ กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

๒.๑ กรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัย 
แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในกำรวิจยัคือ Grounded Theory ซึ่งถกูแปลในช่ือภำษำไทยตำ่งๆ ว่ำ “ทฤษฏี

ฐำนรำก”, “มูลฐำนทฤษฎี” หรือ “ทฤษฎีจำกพืน้ท่ี” ซึ่งเป็นวิธีวิจยั (Research Methodology) ท่ีมุ่งกำร
สร้ำงทฤษฎีซึง่มีพืน้ฐำนมำจำกปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคมตำมควำมหมำยของพืน้ท่ีท่ีเก็บข้อมลู อนัเป็นข้อมลู
เชิงประจกัษ์ท่ีได้รับกำรรวบรวมและวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบโดยผู้วิจยั กำรวิจยัแบบ  Grounded Theory 
ถือว่ำเป็นท่ีนิยมน ำมำใช้ในกำรวิจัยเชิงคณุภำพอย่ำงมำก เน่ืองจำกมีประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรท ำควำม
เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ บนพืน้ฐำนของบริบท (context-based) มีกำรบรรยำยกระบวนกำรท่ีชดัเจน 
(process-oriented descriptions) และสำมำรถอธิบำยปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ (explanations of the 
phenomenon) ในสภำพกำรณ์จริง ทฤษฎีนีเ้ร่ิมต้นใช้อย่ำงชดัเจนจำกนกัสงัคมวิทยำ บำร์นีย์  เกรเซอร์ 
(Braney Grazer) และแอนเซล์ม สเตรำส์ (Anselm Strauss 1916-1996) ท่ีใช้ตรรกอุปนยั (Inductive 
Method) อำศยัข้อมลูจำกกำรสงัเกตอย่ำงใกล้ชิด  ซึ่งตรงข้ำมกบั ทฤษฎีนำมธรรม (Formal Theory) ท่ีใช้
วิธีตรรกนิรนยั (Deductive Method) โดยสร้ำงสมมตุิฐำนและน ำไปทดสอบกบัข้อมูลจำกกำรสงัเกตอย่ำง
เป็นระบบ เพ่ือเป็นควำมพยำยำมหลีกเล่ียงควำมเป็นนำมธรรมมำกเกินไปของงำนวิจยัด้ำนสงัคมวิทยำ  
และพยำยำมอดุช่องว่ำงระหว่ำงกำรวิจยัเชิงประจกัษ์ท่ีขำดรำกฐำนทำงทฤษฎีและกำรสร้ำงทฤษฎีท่ีขำด
รำกฐำนเชิงประจกัษ์ (Urquhart et al, 2010, pp. 317-416) ซึ่งทฤษฎีดงักล่ำวท ำให้งำนวิจยัมีทัง้ควำม
นำ่เช่ือถือและสำมำรถอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคมได้อยำ่งชดัเจน  

ส ำหรับ Grounded Theory ในงำนวิจัยชิน้นีเ้ป็นกำรน ำชุดประสบกำรณ์ของเยำวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อมจำกกำรวิจยัภำคสนำมมำศกึษำว่ำ กลุ่มเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ได้ถกูละเมิดสิทธิหรือ
ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิอยำ่งไรบ้ำงจำกกำรตัง้ครรภ์ ซึง่เป็นสิทธิมนษุยชนท่ีอยู่ภำยใต้ปฏิญญำสำกลว่ำด้วย
สิทธิมนษุยชน, กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, อนสุญัญำว่ำด้วย
กำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิต่อสตรีในทุกรูปแบบ, อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก, แผนปฏิบตัิกำรประชำกรและ
กำรพฒันำ และแผนปฏิบตัิเพ่ือควำมก้ำวหน้ำของสตรี ท่ีรัฐสมำชิกหรือรัฐภำคีจะต้องคุ้มครองสิทธิ ขจดั
กำรละเมิดสิทธิตำ่งๆ กำรเลือกปฏิบตัิแบง่แยกกีดกนักำรเข้ำถึงกำรศกึษำ  ควำมปลอดภยั รัฐสวสัดิกำรไป
จนถึงทรัพยำกรตำ่งๆ ของรัฐและสงัคม ขจดักำรกระท ำท่ีเป็นกำรทำรุณกรรม กำรข่มเหงรังแก ก่อให้เกิด
อนัตรำยทำงกำย จิตใจ ท่ีเกิดขึน้กับมนุษยชน อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียม ไม่ว่ำเพศใดก็ตำมหรือในวยัใด     
ก็ตำม ซึง่รวมถึงเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ ดงันี ้

 
 
 



 ๑๗ 

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
กำรศึกษำประเด็นต่ำงๆ ในมิติสิทธิมนุษยชน เป็นไปไม่ได้ท่ีจะไม่ศึกษำและใช้ปฏิญญำสำกลว่ำ

ด้วยสิทธิมนุษยชนประกอบ เพรำะเป็นกำรกล่ำวถึงกำรคุ้มครองศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์เป็นหลกัส ำคญั 
พืน้ฐำนและอยำ่งเป็นสำกล ซึง่ข้อก ำหนดบำงประกำรได้เข้ำมำคุ้มครองสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยตรง ได้แก่ 

“ข้อ ๑๒ บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตัว 
ครอบครัว ที่อยู่อาศยั หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได ้
ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการ   
ลบหลู่ดงักล่าวนัน้... 

ข้อ ๒๕ (๑) ทกุคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอส าหรับ
สขุภาพและความอยู่ดีของตนและของครอบครัว รวมทัง้อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ทีอ่ยู่
อาศยั และการดูแลรักษาทางการแพทย์ และบริการสงัคมทีจ่ าเป็น และมีสิทธิใน
หลกัประกนัยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย วยัชรา หรือปราศจากการด ารงชีพ
อืน่ในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคมุของตน  

(๒) มารดาและเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็น
พิเศษ เด็กทัง้ปวงไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสงัคม
เช่นเดียวกนั 

ข้อ ๒๖ (๑) ทกุคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะตอ้งใหเ้ปล่าอย่างน้อยใน
ขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับประถมจะต้องเป็นภาคบังคับ 
การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพจะต้องเปิดเป็นการทัว่ไป และการศึกษาระดบัสูง
ข้ึนไปจะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคส าหรับทุกคนบนพื้นฐานของคุณสมบติัความ
เหมาะสม  

(๒) การศึกษาจะตอ้งมุ่งไปสู่การพฒันาบคุลิกภาพของมนษุย์อย่างเต็มที ่
และการเสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิมนษุยชนและอิสรภาพขัน้พืน้ฐาน การศึกษา
จะตอ้งส่งเสริมความเข้าใจ ขนัติธรรม และมิตรภาพระหว่างประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ 
หรือศาสนาทัง้มวล และจะตอ้งส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติ เพือ่การธ ารงไวซ่ึ้ง
สนัติภาพ  

(๓) ผูป้กครองมีสิทธิเบือ้งแรกทีจ่ะเลือกประเภทการศึกษาที่จะให้แก่บตุรของ
ตน”   

(ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน, ๒๕๕๔) 
 



 ๑๘ 

 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เป็นกตกิำระหวำ่งประเทศท่ีประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีเม่ือ ๕ กนัยำยน ๒๕๔๒ และมีผลใช้บงัคบั ๕ 

ธันวำคม ๒๕๔๒ ซึ่งเน่ืองจำกเป็นกติกำระหว่ำงประเทศฯ ท่ีมุ่งก ำหนดถึงบทบำทของรัฐท่ีมีต่อสังคม
วฒันธรรมวิถีชีวิตของพลเมืองจงึมีเนือ้หำเก่ียวข้องกบัสิทธิเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยเฉพำะ โดยระบไุว้ตำม
ภำคและข้อตำ่งๆ ได้แก่ ภำค ๒ ข้อ ๕ ดงันี ้

 “๒. ห้ามการจ ากดัหรือลิดรอนสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานที่ได้รับการรับรอง
หรือที่มีอยู่ในประเทศใด โดยอาศยัอ านาจของกฎหมาย อนสุญัญา ข้อบงัคบั หรือ
จารีตประเพณี โดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิทธิเช่นว่านัน้ หรือรับรองสิทธินัน้ใน
ขอบเขตทีด่อ้ยกว่า” 

และภำค ๓ ข้อ ๑๐ ดงันี ้  
“รัฐภาคีแห่งกติกานีร้ับรองว่า  
๑. ครอบครัว ซ่ึงเป็นหน่วยรวมของสงัคมทีเ่ป็นพืน้ฐานและเป็นธรรมชาติควร

ได้รับการคุ้มครอง และช่วยเหลืออย่างกว้างขวางที่สดุเท่าที่จะท าได้ โดยเฉพาะใน
การจัดตั้งและในขณะที่ต้องรับผิดชอบต่อการดูแลและการศึกษาของเด็กที่ยัง
พ่ึงตนเองไม่ได้ การสมรสต้องกระท าโดยความยินยอมอย่างเสรีของผู้ที่เจตนาจะ
สมรส ๒. มารดาควรไดร้ับการคุม้ครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลาตามควรก่อนหรือ
หลงัการให้ก าเนิดบตุร ในระหว่างช่วงระยะเวลาเช่นว่า มารดาซ่ึงท างานควรได้รับ
อนญุาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชน์ด้านสวสัดิการสงัคมอย่าง
เพียงพอ...” 

รวมไปถึงกำรศกึษำท่ีรัฐจะต้องให้พลเมืองทกุคนในรัฐได้รับกำรศกึษำ ตำมกตกิำข้อ ๑๓ ท่ีวำ่ 
“๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทกุคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพอ้ง

กนัว่าการศึกษาจะต้องมุ่งให้เกิดการพฒันาบคุลิกภาพของมนษุย์และความส านึกใน
ศกัด์ิศรีของตนอย่างบริบูรณ์ และจะต้องเพ่ิมพูนการเคารพในสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขัน้พืน้ฐาน...”  

(กตกิำระหวำ่งประเทศวำ่ด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, ๒๕๕๕) 
 

 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัตต่ิอสตรีในทุกรูปแบบ 
เน่ืองจำกเป็นกำรศึกษำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมและก ำลังประสบกับปัญหำกำร

ด ำรงชีวิตในสงัคมและรัฐไทยในมิตสิิทธิมนษุยชน จึงจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือก
ปฏิบตัิตอ่สตรีในทกุรูปแบบเป็นกรอบแนวคิดกำรถกูละเมิดสิทธิฯ เพรำะเป็นอนสุญัญำท่ีมุ่งขจดักำรเลือก



 ๑๙ 

ปฏิบตัิต่อสตรี บนพืน้ฐำนส ำนึกท่ีว่ำกำรเลือกปฏิบตัิ “ขัดต่อหลกัการของความเสมอภาคของสิทธิและ
ความเคารพต่อเกียรติศกัด์ิของมนษุย์” ซึง่กำรเลือกปฏิบตัติอ่สตรีหมำยถึง 

“การแบ่งแยก การกีดกนั หรือการจ ากดัใด ๆ เพราะเหตแุห่งเพศ ซ่ึงมีผลหรือ
ความมุ่งประสงค์ที่จะท าลายหรือท าให้เสื่อมเสียการยอมรับ การได้อปุโภค หรือใช้
สิทธิโดยสตรี โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพด้านการสมรส บนพืน้ฐานของความเสมอภาค
ของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของพลเมืองหรือดา้นอืน่ ๆ” 

 
ดงันัน้ อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีในทกุรูปแบบจึงมีควำมส ำคญัอย่ำงมำก

ต่อกำรคุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่ให้ถูกละเมิด นอกเหนือจำกประเด็นควำมเสมอภำค
ระหว่ำงชำยหญิง อนุสญัญำฯ ยงัขจดัควำมไม่เสมอภำคระหว่ำงควำมไม่เท่ำเทียมระหว่ำงเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์และผู้หญิงตัง้ครรภ์เม่ือพ้นกำรเป็นเยำวชน ตำมภำคท่ี ๑ ข้อท่ี ๑ ตำมอนสุญัญำดงันี ้

 “ปัจจุบนันี้ยงัไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ ความส าคญัทางสงัคมของ
ความเป็นเพศมารดาและบทบาทของบิดามารดาในครอบครัวและในการเลี้ยงดูบตุร 
และตระหนกัว่าบทบาทของสตรีในการให้ก าเนิดบุตรไม่ควรจะเป็นพื้นฐานในการ
เลือกปฏิบติั แต่ตระหนกัว่า การเลี้ยงดูบตุรจะต้องได้รับผิดชอบร่วมกนัระหว่างบรุุษ
และสตรี และสงัคมทัง้มวล” 

ท่ีรัฐมีหน้ำท่ีโดยตรงในกำรบริกำรทรัพยำกรตำ่งๆ เพ่ือเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ตำมข้อ ๕ ท่ี  
“รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทัง้ปวง... (ข) เพือ่ประกนัว่า การศึกษา

เก่ียวกบัระบบครอบครัวรวมถึงความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกบัความเป็นเพศมารดา
ในฐานะเป็นหนา้ทีท่างสงัคม และเป็นการยอมรับถึงความรับผิดชอบร่วมกนัของบรุุษ
และสตรีในการเลี้ยงดูและการพฒันาบตุร ทัง้ยงัเป็นที่เข้าใจด้วยว่าในทุก ๆ กรณี 
ผลประโยชน์ของบตุรย่อมเป็นส่ิงทีต่อ้งค านึงถึงเป็นเบือ้งแรก” 

ซึง่รวมไปถึงกำรศกึษำท่ีเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์จะได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ ตำมอนสุญัญำภำคท่ี ๓ ข้อ ๑๐ ท่ี 
“รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพือ่ขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 

เพื่อที่จะให้ประกนัแก่สตรีทัง้หลายซ่ึงสิทธิอนัเสมอภาคกนักบับรุุษในด้านการศึกษา 
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงเพือ่ประกนับนพืน้ฐานแห่งความเสมอภาคของบรุุษและสตรี  

(ก) เงือ่นไขเดียวกนัส าหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ สาหรับการมีโอกาส
เข้าศึกษา และส าหรับการไดร้ับวฒิุบตัรในสถาบนัการศึกษาทกุประเภท...” 

และโดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง 



 ๒๐ 

“...(จ) โอกาสเท่ากนัที่จะได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการศึกษา
ต่อเนื่อง รวมทัง้โครงการศึกษาผู้ใหญ่ และโครงการรณรงค์ให้รู้หนงัสือ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงโครงการที่มุ่งจะลดช่องว่างในการศึกษาที่มีอยู่ระหว่างบรุุษและสตรี ภายใน
ระยะเวลาทีเ่ร็วทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้  

(ฉ) การลดอตัราการออกจากโรงเรียนของนกัศึกษาหญิง และการจัด
โครงการต่าง ๆ ส าหรับเด็กหญิงและสตรีทีอ่อกจากโรงเรียนก่อนเวลาอนัสมควร...” 

รวมทัง้ 
“(ซ) โอกาสได้เข้าศึกษาข้อสนเทศทางการศึกษาเฉพาะอย่าง เพื่อช่วยให้

หลกัประกนัด้านสขุภาพและการอยู่ดีของครอบครัว รวมทัง้ข้อสนเทศและค าแนะน า
เก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว” 

 
นอกเหนือจำกเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรเรียนหนงัสือ เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีอยูใ่นระหว่ำง
กำรท ำงำนยงัได้รับกำรคุ้มครองสิทธิด้วยอนสุญัญำฯ ข้อ ๑๑ 

“๒. เพือ่ที่จะป้องกนัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีด้วยเหตุผลอนัเนื่องมาจากการ
แต่งงานหรือความเป็นเพศมารดา และเพือ่ประกนัสิทธิอนัแท้จริงของสตรีในการที่จะ
ท างาน รัฐภาคีจะใช้มาตรการทีเ่หมาะสม  

(ก) เพือ่ห้ามภายใต้การบงัคบัใช้ของข้อห้ามต่าง ๆ ไม่ให้มีการปลดเพราะ
เหตแุห่งการตัง้ครรภ์ หรือเพราะการลาคลอดบตุร และการเลือกปฏิบติับนพื้นฐาน
ของสถานภาพในการแต่งงาน  

(ข) เพือ่ริเร่ิมให้มีการลาคลอดบตุรโดยได้รับค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทาง
สงัคมที่เปรียบเทียบได้โดยไม่สูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการท างานหรือเงิน
ช่วยเหลือทางสงัคม” 

 
เชน่เดียวกนั ในประเดน็ของสขุอนำมยั สขุภำวะทำงเพศ เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ยงัได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ
โดยไมถ่กูเลือกปฏิบตัด้ิวยเหตผุลปัจจยัตำ่งๆ ตำมข้อ ๑๒ 

“๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการทีเ่หมาะสมทกุอย่าง เพือ่ขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรีในดา้นการรักษาสขุภาพ เพือ่ประกนัการมีโอกาสไดร้ับการบริการในการรักษา
สขุภาพ รวมทัง้บริการทีเ่ก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว บนพืน้ฐานของความเสมอภาค
ของบรุุษและสตรี  

๒. ทัง้ ๆ ทีมี่บทบญัญติัในวรรค ๑ ของข้อนี้ รัฐภาคีจะประกนัใหส้ตรีไดร้ับ
บริการทีเ่หมาะสมเก่ียวกบัการตัง้ครรภ์ การคลอดบตุรและระยะหลงัคลอดบตุร โดย



 ๒๑ 

การใหบ้ริการแบบใหเ้ปล่าเมื่อจ าเป็น รวมทัง้การใหโ้ภชนาการทีเ่พียงพอระหว่างการ
ตัง้ครรภ์และระยะการใหน้ม” 

และในภำคท่ี ๔ ข้อ ๑๖ ท่ีเก่ียวข้องกำรกำรแตง่งำนและควำมสมัพนัธ์ในครอบครัว 
“(ง) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในฐานะบิดามารดา โดยไม่

ค านึงถึงสถานะในการสมรสของตน ในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบับตุรของตน ในทกุกรณี
ผลประโยชน์ของบตุรจะเป็นส่ิงทีส่ าคญัทีส่ดุ  

(จ) สิทธิเช่นเดียวกนัในการตดัสินใจอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบใน
จ านวนบตุรและระยะห่างในการมีบตุรของตน และใหเ้ข้าถึงข้อสนเทศ การศึกษาและ
วิธีทีจ่ะท าใหส้ตรีใช้สิทธิเหล่านีไ้ด้  

(ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในเร่ืองการปกครองบตุร การ
ปกป้องบตุร การไดรั้บมอบหมายใหดู้แลบตุร และการรับบตุรบญุธรรม หรือสถาบนัที่
คลา้ยคลึงซ่ึงมีแนวความคิดเหล่านีอ้ยู่ในกฎหมายภายใน ในทกุกรณีผลประโยชน์
ของบตุรจะเป็นส่ิงส าคญัสูงสดุ”  

(อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีในทกุรูปแบบ, ๒๕๕๔) 
 

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 
เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์บำงคน ยงัคงถือว่ำอยู่ในวยัเด็ก เน่ืองจำกอำยตุ ่ำกว่ำ ๑๘ ปี ดงันัน้ในกำรศกึษำมิติ
สิทธิมนษุยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องอำศยัอนสุญัญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เป็นอีก
กรอบแนวคิด ซึ่งอนุสญัญำดงักล่ำวมีข้อก ำหนดจ ำนวนมำกท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ 
ตำมข้อก ำหนดดงันี ้

“ข้อ ๑๙  
๑.รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทัง้ปวง ด้านนิติบญัญติั บริหาร 

สงัคมและการศึกษา ในอนัที่จะคุ้มครองเด็กจากรูปแบบทัง้ปวงของความรุนแรง ทัง้
ทางร่างกายและจิต การท าร้ายหรือการกระท าอนัมิชอบ การทอดท้ิงหรือการปฏิบติั
โดยประมาท การปฏิบติัทีผิ่ดหรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระท าอนัมิชอบทาง
เพศ ขณะอยู่ในความดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบคุคลอื่นใด
ซ่ึงเด็กนัน้อยู่ในความดูแล” 

รวมไปถึงในประเดน็สขุอนำมยั สขุภำวะทำงเพศของเด็ก ซึ่งเก่ียวข้องกบัสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
ตำมอนสุญัญำ ข้อ ๒๔ ดงันี ้

“๑. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสขุที่สูงที่สดุ
เท่าที่จะหาได้และส่ิงอ านวยความสะดวก ส าหรับการบ าบดัรักษาความเจ็บป่วยและ



 ๒๒ 

การฟ้ืนฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามด าเนินการที่จะประกันว่าไม่มีเด็กคนใดถูก
ลิดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสขุภาพเช่นว่านัน้ 

๒. รัฐภาคีจะให้มีการปฏิบติัตามซ่ึงสิทธินี้อย่างเต็มที่ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง
จะด าเนินมาตรการทีเ่หมาะสมดงันี ้ 

ก) ลดการเสียชีวิตของทารก และเด็ก 
ข) ประกนัให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จ าเป็นและการดูแล

สขุภาพแก่เด็กทกุคน โดยเนน้การพฒันาการดูแลสขุภาพขัน้ปฐม  
ค) ต่อสู้กบัโรคภยั และทพุโภชนาการ รวมทัง้ที่อยู่ภายในขอบข่ายของการ

ดูแลสุขภาพขั้นปฐม ซ่ึงนอกเหนือจากวิธีการอื่นแล้วยังด าเนินการโดยการใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่พร้อมแล้ว และโดยการจัดหาอาหารที่ถูกหลกัโภชนาการและน ้าดื่ม
ที่สะอาดอย่างเพียงพอ ทัง้นี้ โดยพิจารณาถึงอนัตราย และความเสี่ยงของมลภาวะ
แวดลอ้ม  

ง) ประกันให้มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและ      
หลงัคลอด  

จ) ประกนัว่าทกุส่วนของสงัคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก จะได้รับ
ข้อมูล ข่าวสาร และเข้าถึงการศึกษาและการสนบัสนุนให้ใช้ความรู้พืน้ฐานในเร่ือง
โภชนาการและสุขภาพเด็ก เร่ืองประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา เร่ือง
อนามยัและสขุาภิบาลสภาพแวดลอ้ม และเร่ืองการป้องกนัอบุติัเหต ุ 

ฉ) พฒันาการดูแลสขุภาพเชิงป้องกนั การแนะแนวแก่บิดามารดาและการ
ใหบ้ริการและการศึกษาในเร่ืองการวางแผนครอบครัว  

๓. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง 
เพือ่ทีจ่ะขจดัทางปฏิบติัดัง้เดิมทีเ่ป็นผลร้ายต่อสขุภาพของเด็ก” 

และข้อ ๒๕ ท่ีวำ่ 
“รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผู้ซ่ึงได้รับการจดัโดยหน่วยงานที่มีอ านาจให้

ไดรั้บการดูแล การคุม้ครองหรือการบ าบดัรักษาสขุภาพ ทัง้ทางร่างกายหรือจิต ในอนั
ที่จะได้รับการทบทวนการบ าบัดรักษาที่ให้แก่เด็กเป็นระยะๆ ตลอดจนสภาวะ
แวดลอ้มอืน่ทัง้ปวงทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัดงักล่าว” 

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในสิทธิท่ีจะได้รับควำมรู้กำรศกึษำ ท่ีรัฐจะต้องบริกำรให้กบัเด็กและเยำวชนซึ่งรวมไปถึง
เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ โดยไมมี่กำรเลือกปฏิบตั ิตำมอนสุญัญำฯ ข้อ ๒๘ 

๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพือ่ที่จะให้สิทธินี้ 
บงัเกิดผลตามล าดบัและบนพืน้ฐานของโอกาสทีเ่ท่าเทียมกนั รัฐภาคีจะ  



 ๒๓ 

ก) จดัการศึกษาระดบัประถมเป็นภาคบงัคบัที่เด็กทกุคนสามารถเรียนได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  

ข) สนบัสนนุการพฒันาของการศึกษาระดบัมธัยมในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
การศึกษาสายสามญัและสายอาชีพ จดัการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็ก
ทกุคน และด าเนินมาตรการที่เหมาะสม เช่น การน ามาใช้ซ่ึงการศึกษาแบบให้เปล่า
และการเสนอใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในกรณีทีจ่ าเป็น  

ค) ท าให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่ทุกคนบนพื้นฐานของ
ความสามารถ โดยทกุวิธีการทีเ่หมาะสม  

ง) ท าให้ข้อมูลข่าวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เป็นที่
แพร่หลายและเปิดกวา้งแก่เด็กทกุคน  

จ) ด าเนินมาตรการเพื่อสนบัสนนุการเข้าเรียนอย่างสม ่าเสมอ และลดอตัรา
การออกจากโรงเรียนกลางคนั  

๒. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกนัว่า ระเบียบวินยัของ
โรงเรียนได้ก าหนดข้ึนในลกัษณะที่สอดคล้องกบัศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนษุย์ของเด็ก 
และสอดคลอ้งกบัอนสุญัญานี ้

๓. รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนบัสนนุความร่วมมือระหว่างประเทศ ในส่วนที่
เก่ียวกบัการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพือ่ทีจ่ะเก้ือกูลต่อการขจดัความเขลาและการ
ไม่รู้หนงัสือทัว่โลก และเอื้ออ านวยให้ได้รับความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิคและ
วิธีการสอนสมยัใหม่เก่ียวกบัเร่ืองนี้ ความต้องการของประเทศก าลงัพฒันาจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ” 

(อนสุญัญำว่ำด้วยสิทธิเดก็,  ๒๕๕๔) 
 

 แผนปฏิบัตกิารประชากรและการพัฒนา  
แผนปฏิบตัิกำรประชำกรและกำรพฒันำ พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่เพียงคุ้มครองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ 

คุ้มครองผู้หญิงไม่ให้ถูกกระท ำควำมรุนแรง กำรกระท ำทำงเพศในทำงท่ีผิด ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ื อกำร
เจริญพนัธุ์ ยงัมีผลตอ่กำรคุ้มครอง สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของผู้หญิง กำรตดัสินใจตอ่เนือ้ตวัร่ำงกำยตนเอง
รวมไปถึงกำรตัง้ครรภ์อย่ำงเต็มท่ี ซึ่งตำมหน้ำท่ีรัฐจะต้องคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้หญิงอย่ำงสมบรูณ์
ต่อกำรเข้ำถึงกำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกับอนำมยัเจริญพนัธุ์ แม้แต่กำรยุติกำรตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัย ในกรณีท่ี
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ด้วยกำรก ำหนดแผนปฏิบตัิกำรตำ่งๆ (Center for Reproductive Rights, 2005, น. ๒๐) 
เช่น ในแผนปฏิบัติกำรฯ ย่อหน้ำ ๗.๓ ท่ีว่ำด้วยสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ ท่ีหมำยรวมถึงสิทธิมนุษยชน ท่ี
ยอมรับสิทธิพืน้ฐำนของคูแ่ละปัจเจกท่ีจะตดัสินใจอยำ่งอิสระและรับผิดชอบในเร่ืองจ ำนวนบตุร เวลำท่ีจะมี



 ๒๔ 

บุตร และระยะห่ำงของกำรมีบุตรแต่ละคน ซึ่งจะต้องได้รับทรำบข้อมูล วิธีกำรและสิทธิในกำรตดัสินใจ
เก่ียวกับกำรเจริญพันธุ์  โดยไม่ถูกเลือกปฏิบตัิ บงัคบั หรือใช้ควำมรุนแรง  และย่อหน้ำ ๗.๔๕ ท่ีบริกำร
สุขภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์ต้องคุ้ มครองสิทธิของเยำวชนในเร่ืองควำมเป็นส่วนตวั กำรรักษำ
ควำมลบั กำรเคำรพและให้ข้อมลูท่ีรอบด้ำนเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจ (International Conference on 
Population and Development, 2012) 

 

 แผนปฏิบัตเิพื่อความก้าวหน้าของสตรี 
เช่นเดียวกับปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน, กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทำงกำรเมือง, กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ  สงัคม และวฒันธรรม, อนสุญัญำว่ำ
ด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบตัิต่อสตรีในทุกรูปแบบ, อนุสญัญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก, แผนปฏิบตัิกำรประชำกร
และกำรพฒันำ ท่ีเป็นควำมพยำยำมคุ้มครองสิทธิมนษุยชน แตไ่ด้มุ่งเน้นไปยงัสิทธิมนษุยชนของผู้หญิง ซึ่ง
รวมไปถึงสิทธิในอนำมยัเจริญพนัธุ์ของผู้หญิงด้วย เช่น ในแผนปฏิบตัิกำรฯ ย่อหน้ำท่ี ๙๖ ท่ีว่ำด้วยสิทธิ
ผู้หญิงในกำรควบคมุและตดัสินใจอย่ำงเสรีและรับผิดชอบในเร่ืองตำ่งๆ ท่ีเก่ียวกบัเพศวิถี สขุภำพทำงเพศ
และอนำมยัเจริญพนัธุ์ โดยปรำศจำกกำรบีบบงัคบั กำรเลือกปฏิบตัิและควำมรุนแรง และย่อหน้ำ ๑๐๖ (ช) 
ท่ีกำรประกันสุขภำพของรัฐบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์จะต้องบริกำรต่อผู้ หญิงโดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน มีควำมละเอียดอ่อน เข้ำใจมิติเพศภำวะ และยึดถือควำมสมัครใจของผู้ รับบริกำรท่ีได้ข้อมูล
ครบถ้วนเป็นหลกั (แผนปฏิบตัเิพ่ือควำมก้ำวหน้ำของสตรี, ๒๕๕๑) 

ดงันัน้ในควำมหมำยของ “มิติสิทธิมนุษยชน” ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์จึงมุ่งประเด็นสิทธิของ
เยำวชนหญิงท่ีจะได้รับกำรดแูลป้องกนัสิทธิอนำมยักำรเจริญพนัธุ์  ได้แก่ สิทธิท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเองท่ีจะ
มีบตุรหรือไม่เม่ือใด  สิทธิในกำรมีชีวิตอย่ำงมีศกัดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกนั แบง่แยก เลือกปฏิบตัิ สิทธิในกำรได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรเร่ืองบริกำรเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อม กำรท ำแท้งท่ีปลอดภัย กำรดแูลครรภ์ตอ่ไปอย่ำ ง
ปลอดภยั และสิทธิควำมเป็นสว่นตวั และรักษำควำมลบัในเร่ืองกำรตัง้ครรภ์ กำรคลอด กำรท ำแท้งและกำร
ใช้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรตัง้ครรภ์และกำรคลอด โดยแบง่ออกเป็น 

๑. สิทธิในกำรมีชีวิตอยูอ่ยำ่งมีศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์ (Rights to Life) 
๒. สิทธิในควำมเป็นสว่นตวั (Rights to Privacy) 
๓. สิทธิในกำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรและกำรศกึษำ (Rights to Information and Education) 
๔. สิทธิในกำรตดัสินใจวำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด (Rights to Decide Whether or When to 

Have Children or  Rights to Self-determination) 
๕. สิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Rights to Health Care and Health Protection) 

 
 



 ๒๕ 

 กรอบแนวคิดสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ  

แม้ว่ำประเด็นสิทธิมนษุยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์เป็นกำรปฏิบตัิของทกุหน่วยงำนองค์กรทัง้
ภำครัฐ เอกชน และประชำชนก็ตำม แตก่ำรปฏิบตังิำนของภำครัฐภำยใต้กรอบแนวคิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ 
เก่ียวข้องโดยตรงกบักระทรวงสำธำรณสขุ ท่ีมีกำรพิจำรณำยกร่ำงกฎหมำยอนำมยัเจริญพนัธุ์ซึ่งอยู่ภำยใต้
กรอบของสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ 

๑. สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) 

ผู้หญิงมีสิทธิท่ีจะไมต่กอยู่ในอนัตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์, ไม่ตกอยู่ในอนัตรำยเพรำะกำรท ำแท้งท่ีไม่
ปลอดภยั, ไมต่กอยูใ่นอนัตรำยเพรำะขำดบริกำรสขุภำพท่ีปลอดภยั ขำดบริกำรให้ค ำปรึกษำ  และไม่ตกอยู่
ในอนัตรำยเพรำะขำดข้อมลูข่ำวสำรในเร่ืองสขุภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์  โดยยึดหลกัปฏิญญำ
สำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน ข้อ ๓ ท่ีว่ำ บคุคลมีสิทธิในกำรด ำเนินชีวิต ในเสรีธรรมและในควำมมัน่คงแห่ง
ร่ำงกำย แผนปฏิบตักิำรประชำกรและพฒันำ  

มำกไปกว่ำนัน้ ในมิติสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ได้หมำยรวมถึงสิทธิใน
เสรีภำพและควำมปลอดภยัของบคุคล (Right of Liberty and Security of Person) ท่ีผู้หญิงมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับควำมพึงพอใจ อิสระในกำรเลือกวิถีชีวิตทำงเพศ กำรเจริญพนัธุ์ โดยปรำศจำกกำรบงัคบั แทรกแซง 
ทัง้กำรมีเพศสมัพนัธ์ ตัง้ครรภ์ ท ำหมนั รวมไปถึงท ำแท้ง ยกเว้นในกรณีท่ีผู้หญิงยินยอมโดยอิสระและเต็มใจ
, สิทธิในควำมเสมอภำคและกำรไม่ถกูเลือกปฏิบตัิในทกุรูปแบบ (Right of Equality and to Be Free All 
Forms of Discrimination) และสิทธิในกำรได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรถูกทำรุณกรรมและกำรปฏิบตัิ     
มิชอบ (Right to Be Free From Torture and All Treatment) ซึ่งเป็นไปตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิ
มนษุยชน รวมไปถึงแผนปฏิบตัิเพ่ือควำมก้ำวหน้ำของสตรี อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิต่อ
สตรีในทกุรูปแบบ และแผนปฏิบตักิำรประชำกรและกำรพฒันำ (จิตตมิำ ภำณเุดช และคณะ, ๒๕๕๐) 
 

๒. สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to Privacy)  
กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ทุกรูปแบบ ต้องเป็นกำรให้บริกำรโดย

เคำรพควำมเป็นส่วนตวัและยึดกำรตดัสินใจของผู้ รับบริกำรเป็นหลกั รวมถึงเร่ืองกำรคมุก ำเนิดและกำรท ำ
แท้ง ซึ่งกำรรักษำควำมลับของผู้ รับบริกำรถือเป็นหลักกำรส ำคญัอย่ำงยิ่ง (จิตติมำ ภำณุเดช และคณะ, 
๒๕๕๐) 
 

๓. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and Education)  
กำรมีสิทธิรับข้อมลูควำมรู้ท่ีถกูต้อง ทนัสมยัและรอบด้ำน เพ่ือประโยชน์สงูสดุในกำรตดัสินใจในทกุ

เร่ืองเก่ียวกับเร่ืองสุขภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพันธุ์ของตนเอง ตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจดักำร
เลือกปฏิบตัิต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๐ “ก ำหนดว่ำรัฐภำคีจะใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมทุกอย่ำงเพ่ือขจดักำร



 ๒๖ 

เลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หญิง เพ่ือให้หญิงและชำยมีสิทธิในกำรศกึษำอย่ำงเสมอภำคกนั” (จิตติมำ ภำณุเดช และ
คณะ, ๒๕๕๐) 
 

๔. สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Rights to Decide Whether or 
When to Have Children or Rights to Self-determination)  
กำรมีสิทธิท่ีจะตดัสินใจอย่ำงเสรีและมีควำมรับผิดชอบว่ำจะมีลูกหรือไม่และมีเม่ือใด โดยต้อง

ได้รับข้อมลูข่ำวสำรครบถ้วนรอบด้ำน รวมทัง้ข้อมลูข่ำวสำรและบริกำรตำ่งๆ ท่ีอ ำนวยตอ่ควำมสำมำรถใน
กำรใช้สิทธิซึ่งทัง้นีเ้ป็นไปตำม อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบตัิต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๒ ท่ี  
กลำ่ววำ่ 

“๑. รัฐภำคีจะใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมทุกอย่ำง เพ่ือขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีในด้ำนกำรรักษำ
สขุภำพ เพ่ือประกนักำรมีโอกำสได้รับกำรบริกำรในกำรรักษำสขุภำพ รวมทัง้บริกำรท่ีเก่ียวกบักำรวำงแผน
ครอบครัว บนพืน้ฐำนของควำมเสมอภำคของบรุุษและสตรี  

๒. ทัง้ ๆ ท่ีมีบทบัญญัติในวรรค ๑ ของข้อนี ้รัฐภำคีจะประกันให้สตรีได้รับบริกำรท่ีเหมำะสม
เก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ กำรคลอดบุตรและระยะหลงัคลอดบุตร โดยกำรให้บริกำรแบบให้เปล่ำเม่ือจ ำ เป็น 
รวมทัง้กำรให้โภชนำกำรท่ีเพียงพอระหวำ่งกำรตัง้ครรภ์และระยะกำรให้นม” 

นอกจำกนี ้สิทธิในกำรตดัสินใจวำ่จะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด ยงัได้รวมสิทธิในกำรเลือกสมรส 
กำรวำงรำกฐำนและกำรวำงแผนครอบครัว (Right to Choose Whether or Not to Marry and to Found 
and Plan a Family) และ สิทธิเสรีภำพแห่งควำมคิด (Right to Freedom of Thought) ไว้ด้วย เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิผู้หญิงท่ีจะเป็นอิสระจำกกำรถกูบีบบงัคบัทำงควำมคิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้หญิงมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำวะทำงเพศและอนำมัยเจริญพนัธุ์ รวมไปถึงสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรให้บริกำร
สขุภำพท่ีขดัแย้งกบัควำมคดิควำมเช่ือของตน (จิตตมิำ ภำณเุดช และคณะ, ๒๕๕๐) 
 

๕. สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health Protection)   
กำรมีสิทธิในกำรตัดสินใจต่อกำรปฏิบัติต่อเนือ้ตัวร่ำงกำยของปัจเจกบุคคลในกำรดูแลรักษำ

สขุภำพและกำรป้องกนัอนัตรำยท่ีจะเกิดกบัสขุภำพทัง้ทำงกำยและใจ รวมทัง้สิทธิของผู้หญิงท่ีจะไม่ตกอยู่
ในอนัตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์, ไม่ตกอยู่ในอนัตรำยเพรำะกำรท ำแท้งท่ีไม่ปลอดภัย, ไม่ตกอยู่ในอนัตรำย
เพรำะขำดบริกำรสุขภำพท่ีปลอดภยั ขำดบริกำรให้ค ำปรึกษำ และไม่ตกอยู่ในอนัตรำยเพรำะขำดข้อมูล
ข่ำวสำรในเร่ืองสขุภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์  ตลอดจนกำรได้รับควำมเสมอภำคจำกภำครัฐและ
สงัคม ในกำรเข้ำถึงกำรรักษำ ดแูลสุขภำพ อย่ำงได้รับควำมพึงพอใจ และยึดกำรตดัสินใจของผู้ รับบริกำร
เป็นหลกั ท่ีมีอิสระในกำรเลือกวิถีชีวิตทำงเพศและกำรเจริญพนัธุ์ โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัิ กำรบงัคบั 



 ๒๗ 

แทรกแซง ทัง้กำรมีเพศสมัพนัธ์ ตัง้ครรภ์ ท ำหมนั รวมไปถึงท ำแท้ง ยกเว้นในกรณีท่ีผู้หญิงยินยอมโดยอิสระ
และเตม็ใจ ซึง่สอดคล้องกบั 

๑. อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๐ “ก ำหนดว่ำรัฐภำคีจะใช้
มำตรกำรท่ีเหมำะสมทุกอย่ำงเพ่ือขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หญิง เพ่ือให้หญิงและชำยมีสิทธิใน
กำรศกึษำอยำ่งเสมอภำคกนั” 

๒. อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๑.๒ “รัฐบำลจะด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือป้องกันกำรเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หญิงในเร่ืองกำรท ำงำนท่ีเกิดขึน้เม่ือผู้หญิง
แตง่งำนหรือตัง้ท้อง”  

๓. อนสุญัญำวำ่ด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัติอ่สตรีทกุรูปแบบ ข้อ ๑๒ ท่ีกลำ่ววำ่ 
“๑. รัฐภำคีจะใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมทกุอย่ำง เพ่ือขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีในด้ำนกำรรักษำ
สขุภำพ เพื่อประกนักำรมีโอกำสได้รับกำรบริกำรในกำรรักษำสขุภำพ รวมทัง้บริกำรท่ีเก่ียวกบักำร
วำงแผนครอบครัว บนพืน้ฐำนของควำมเสมอภำคของบุรุษและสตรี ๒. ทัง้ ๆ ท่ีมีบทบญัญัติใน
วรรค ๑ ของข้อนี ้รัฐภำคีจะประกันให้สตรีได้รับบริกำรท่ีเหมำะสมเก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ กำร
คลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร โดยกำรให้บริกำรแบบให้เปล่ำเม่ือจ ำ เป็น รวมทัง้กำรให้
โภชนำกำรท่ีเพียงพอระหวำ่งกำรตัง้ครรภ์และระยะกำรให้นม” 

๔. แผนปฏิบัติกำรประชำกรและกำรพัฒนำ หลักกำรท่ี ๘ ท่ีว่ำ “คนทุกคนมีสิทธิพืน้ฐำนท่ีจะ
ตดัสินใจอยำ่งอิสระและรับผิดชอบในเร่ืองกำรมีบตุร วำ่จะมีก่ีคน ห่ำงกนัก่ีปี และจะมีเม่ือไร ทัง้นี ้
ต้องได้รับข้อมูลและวิธีกำรท่ีจะสำมำรถท ำตำมท่ีตดัสินใจได้” (จิตติมำ ภำณุเดช และคณะ, 
๒๕๕๐) 

 
 



 ๒๘ 

 

ยุติการตัง้ครรภ์ 
 

ตัง้ครรภ์ต่อ 

 

 

ปรากฏการณ์การตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของ
เยาวชน 

 

ตัดสนิใจ 

เข้ำถงึข้อมลูกำรให้บริกำร, 

กำรให้ค ำปรึกษำรอบด้ำน 

ไมไ่ด้รับข้อมลูขำ่วสำร,เข้ำ
ไมถ่ึงกำรให้บริกำรให้
ค ำปรึกษำรอบด้ำน 

กรอบแนวคดิการวิจัย    แผนผังการวิจัย 

สาเหตุและสภาพปัญหาเยาวชนหญิงที่ตัง้ครรภ์           
ก่อนวัยอนัควรในประเทศไทยในมิติสทิธิ
มนุษยชน 

- สิทธิในกำรมีชีวิตอยูอ่ยำ่งมีชีวิตอยำ่งมีศกัดิ์ศรี                                                                        
- สิทธิในควำมเป็นสว่นตวั                                                        
- สิทธิในกำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรและกำรศกึษำ                                                           
- สิทธิในกำรตดัสินใจวำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด  
- สิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ 

กระบวนการคุ้มครองเดก็และเยาวชนที่ตัง้ครรภ์
ก่อนวัยอนัควรในประเทศไทยในมิติสทิธิ
มนุษยชน 

- นโยบำยของรัฐ                                                        
- มำตรกำรทำงกฎหมำย                                             
- กำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนตำ่งๆ 

แนวทางการคุ้มครองสทิธิเยาวชนหญิงที่ตัง้ครรภ์         
ก่อนวัยอนัควรในประเทศไทยในมิติสทิธิ
มนุษยชน 

- แนวทำง มำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรป้องกนัดแูล
แก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงทีต่ัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร                                                                
- กำรคุ้มครองสทิธิของเยำวชนหญิงที่ตัง้ครรภ์ก่อนวยั
อนัควรในมิติสทิธิมนษุยชน                                                  
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย และหรือข้อเสนอในกำร
ปรับปรุงกฎหมำยตอ่หนว่ยงำนท่ีมีหน้ำที่รับผิดชอบใน

 

กฎหมาย/ทัศนคต ิ
สิทธิมนุษยชน ๕ ด้าน 

 

๑.สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนษุย์  
๒.สทิธิในควำมเป็นสว่นตวั  
๓.สทิธิในกำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรและกำรศกึษำ  
๔.สทิธิในกำรตดัสนิใจวำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมี
เมื่อใด  
๕.สทิธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ 

ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงยุติการตัง้ครรภ์ 
 

-สำเหต/ุปัจจยั/เง่ือนไข  
-ผลกระทบ 
-มำตรกำร/กลไก/กำรให้บริกำรของหนว่ยงำนทีรั่บผิดชอบ 
-ข้อเสนอแนะ 
 
 

ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ต่อ 
 

-สำเหต/ุปัจจยั/เง่ือนไข  
-ผลกระทบ 
-มำตรกำร/กลไก/กำรให้บริกำรของหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบ 
-ข้อเสนอแนะ 
 
 



 ๒๙ 

๒.๒  กฎหมายของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เก่ียวข้องกับเยาวชนหญิงที่ตัง้ครรภ์โดย
ไม่พร้อม 

ในประเด็นสิทธิมนษุยชน นอกจำกปฏิญญำสำกลสิทธิมนษุยชน (The Universal Declaration of 
Human Rights, 1948) ซึ่งแตล่ะประเทศท่ีเป็นภำคีจะต้องปฏิบตัิตำม มำกไปกว่ำนัน้ เวียดนำม ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย ซึ่งรวมไปถึงประเทศไทย ต่ำงยงัต้องปฏิบตัิและด ำเนินกำรภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีตำม
ข้อก ำหนดของคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนษุยชนระหว่ำงรัฐบำลอำเซียน  หรือ ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights (AICHR) ท่ีก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในฐำนะองค์กรท่ีปรึกษำของ 
ASEAN ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำนและเสรีภำพของประชำชน
อำเซียน ตำมปฏิญญำสำกลสิทธิมนุษยชน  และปฏิญญำและแผนปฏิบัติกำรเวียนนำ (Vienna 
Declaration and Program of Action, 1993 ) และตรำสำรว่ำด้วยสิทธิมนษุยชนระหว่ำงประเทศท่ีซึ่ง
ประเทศสมำชิกอำเซียนเป็นภำคี  เช่น หลกักำรข้อ ๒.๒ กำรเคำรพหลกักำรด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงควำมเป็นสำกล ควำมไมส่ำมำรถแบง่แยกได้ กำรพึง่พำอำศยักนัและควำมสมัพนัธ์ท่ีไม่อำจ
แยกจำกกนัได้ของสิทธิมนษุยชนและเสรีภำพขัน้พืน้ฐำนทัง้มวล รวมถึงควำมเป็นกลำง กำรยึดถือวตัถวุิสยั 
กำรไม่เลือกปฏิบตัิ และกำรหลีกเล่ียงกำรเลือกปฏิบตัิและท ำให้เป็นประเด็นทำงกำรเมือง  และ ๒.๓ ท่ี
ตระหนกัว่ำควำมรับผิดชอบขัน้พืน้ฐำนในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขัน้พืน้ฐำน
เป็นของรัฐสมำชิกแต่ละรัฐ (AICHR, 2009) ซึ่งเป็นหลักกำรท่ีครอบคลุมไปถึงอนำมยัเจริญพนัธุ์ของ
ประชำชนในแตล่ะประเทศภำคี ท่ีรัฐบำลของแตล่ะประเทศจะละเลยไม่ได้ และกฎหมำยของแตล่ะประเทศ
จะละเมิด เพิกเฉยตอ่กำรคุ้มครองสง่เสริมสิทธิมนษุยชนสิทธิอนำมยัไมไ่ด้  

ในกำรศึกษำครัง้นีไ้ด้ยกตัวอย่ำงของกฎหมำยของแต่ละประเทศภำคีมำ ๓ ประเทศ ซึ่งเป็น
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับอนำมัยเจริญพันธุ์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยตรง ซึ่งจำกกำรศึกษำพบว่ำ 
กฎหมำยของทัง้ ๓ ประเทศสะท้อนให้เห็นถึงบริบทท่ีแตกตำ่งกันมำกทัง้ในมิติด้ำนสงัคม วฒันธรรมและ
ศำสนำ ซึ่งกรอบวัฒนธรรมควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกันซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อกำรบญัญัติกฎหมำยท่ีบงัคบัใช้
ภำยในรัฐ ดงันี ้ 
 
เวียดนาม  

ประเทศเวียดนำมหรือสำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม ปกครองด้วยระบอบสงัคมนิยม มีประชำกร
ประมำณ ๙๑ ล้ำนคน ประชำกรร้อยละ ๘๐ ถือว่ำตนเองไม่มีศำสนำ ท่ีเหลือนัน้นบัถือลทัธิขงจือ้ เตำ๋ พทุธ
มหำยำน โรมนัคำทอลิก โปรแตสเตนท์ และ อ่ืนๆ โดยมีประชำกรในวยั ๐-๑๔ ปีประมำณร้อยละ ๒๕.๒ 
และวยั ๑๕-๖๔ ประมำณร้อยละ ๖๙.๓ (CIA World Factbook: Vietnam, 2011) ซึ่งลทัธิขงจือ้มีอิทธิพล
ตอ่ระบบควำมคิดควำมเช่ือและรำกเหง้ำทำงสงัคมและวฒันธรรม รวมถึงกฎหมำยของประเทศเวียดนำม 
อยำ่งไรก็ตำมเวียดนำมเป็นประเทศแรกในเอเชียและเป็นประเทศท่ี ๒ ในโลก ท่ีลงนำมในอนสุญัญำว่ำด้วย



 ๓๐ 

สิทธิเด็กแห่งสหประชำชำติ [Convention on the Rights of the Child หรือ CRC (UNICEF, 2010)] และ
เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียท่ีมีควำมก้ำวหน้ำเร่ืองกฎหมำยเก่ียวกับอนำมัยเจริญพันธุ์  รัฐธรรมนูญของ
เวียดนำมบญัญัติไว้ว่ำ “ผู้ชำยและผู้หญิงมีสิทธิท่ีเท่ำเทียมกันในทกุด้ำนและทกุสภำวะแวดล้อม เช่น ด้ำน
อนำมยัเจริญพนัธุ์” “รัฐ สงัคม ครอบครัว และประชำชนต้องรับผิดชอบในกำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพ และ
ปกป้องมำรดำและเดก็ และแผนกำรวำงแผนครอบครัวและประชำกร” ในปี ๑๙๖๐ สภำแห่งชำติเวียดนำม
มีมตเิห็นชอบออกกฎหมำยกำรสมรสและครอบครัว (Marriage and Family Law) ซึ่งมำจำกหลกัปฏิบตัิ ๔ 
ประกำร ได้แก่ กำรสมรสโดยเสรี กำรมีคูส่มรสคนเดียว ควำมเทำ่เทียมกนัทำงเพศ และกำรปกป้องสิทธิของ
ผู้หญิงและเดก็  

ปี ๑๙๘๙ มีกำรออกกฎหมำยคุ้มครองสขุภำพของประชำชน (Law on Protection of People’s 
Health) ได้รับรองสิทธิของประชำชนในกำรเลือกวิธีกำรคมุก ำเนิด นอกจำกนีก้ฎหมำยยงัระบไุว้ในมำตรำ 
๔๔ วำ่ “ผู้หญิงมีสิทธิในกำรท ำแท้ง; กำรได้รับกำรรักษำและกำรวินิจฉัยโรค และกำรตรวจสขุภำพระหว่ำง
กำรตัง้ครรภ์; และกำรบริกำรทำงกำรแพทย์เวลำท่ีคลอดบตุรท่ีสถำนพยำบำล”              

นอกจำกนีป้ระเทศเวียดนำมมีแผนยทุธศำสตร์ด้ำนประชำกรแห่งชำติ โดยอนำมยัเจริญพนัธุ์เป็น
หนึ่งในกำรแก้ปัญหำหลักของแผนยุทธศำสตร์ด้ำนประชำกรแห่งชำติ ปี ๒๐๐๑ – ๒๐๑๐ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะยกระดบัคณุภำพกำรให้บริกำรด้ำนอนำมยัเจริญพนัธุ์และกำรวำงแผนครอบครัวใน
รูปแบบและเนือ้หำท่ีเหมำะสมในกรอบแนวคิดของกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพขัน้ปฐมภูมิท่ีตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชนเร่ืองอนำมยัเจริญพนัธุ์และกำรวำงแผนครอบครัว และเพ่ือลดกำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่
พึงประสงค์และลดอตัรำกำรท ำแท้งอย่ำงจริงจงั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรท ำแท้งในวยัรุ่น เพ่ือช่วยปรับปรุง
คุณภำพของประชำกร โดยมีกระทรวงสำธำรณสุขของเวียดนำมเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำน
ประสำนควำมร่วมมือกบัคณะกรรมกำรประชำกรและกำรวำงแผนครอบครัว                           

กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหำเยำวชนหญิงกับมิติสิทธิมนษุยชนท่ีได้น ำมำศึกษำวิจยั ได้แก่ Law 
on Protection of People’s Health, Marriage and Family Law, Law on Child Protection, Care and 
Education ยุทธศำสตร์ของชำติด้ำนอนำมยัเจริญพนัธุ์ และศึกษำเพิ่มเติมรำยงำน กำรวิจยัเชิงวิชำกำร
ประกอบด้วย  

ข้อค้นพบท่ีได้จำกกำรวิจยักฎหมำยดงักลำ่วข้ำงต้น มีดงันี ้ 

 Law on Child Protection, Care and Education 2004 กฎหมำยมีบทบญัญัติเก่ียวกบัเด็กและสิทธิ
เด็กท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีในควำมเป็นมนุษย์ (Right to Life) และกำรไม่ถูกเลือกปฏิบตัิ ใน
มำตรำตอ่ไปนี ้  

“มาตรา ๑ เด็ก ในกฎหมายนี ้หมายความถึง พลเมืองเวียดนามทีมี่อายตุ ่ากว่า ๑๖ ปี”  
 
 



 ๓๑ 

โดยกฎหมำยนีมี้กำรระบถุึงเร่ืองกำรไมเ่ลือกปฏิบตัติอ่เด็กในมำตรำ ๔ 
“เด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิง หรือเด็กชาย เกิดในหรือนอกสมรส ทางกายภาพ หรือรับมา

เลีย้งดู เกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทัง้ ๒ ฝ่ายจากการแต่งงาน โดยไม่ค านึงถึงสญัชาติ ความเชื่อ 
ศาสนา ภูมิหลงัทางสงัคม และฐานะ รวมไปถึงความคิดเห็นทางการเมืองของบิดามารดา หรือ
ผูป้กครอง ตอ้งไดร้ับการคุม้ครอง การดูแล และการศึกษา และมีสิทธิตามทีก่ฎหมายระบ”ุ   
มำตรำ ๕ ควำมรับผิดชอบในกำรคุ้มครองเด็ก กำรดแูล และกำรศกึษำ ระบวุ่ำ กำรคุ้มครองเด็ก 

ดแูล และกำรศกึษำ เป็นควำมรับผิดชอบของครอบครัว โรงเรียน รัฐ สงัคม และพลเมือง ในกิจกรรมทกุด้ำน
ท่ีเก่ียวกบัเดก็ของหนว่ยงำน องค์กร ครอบครัว หรือบคุคล ให้ค ำนึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นอนัดบัแรก โดย
รัฐสนบัสนนุและสร้ำงสภำพของหน่วยงำน องค์กร ครอบครัว หรือบคุคลท่ีบ้ำนและนอกบ้ำนเพ่ือเอือ้ตอ่ผล
กำรคุ้มครองเดก็ เอำใจใส ่และกำรศกึษำ 

สิทธิของเด็กระบไุว้ในมำตรำ ๖ ว่ำ สิทธิของเด็กต้องได้รับกำรเคำรพและเด็กสำมำรถใช้สิทธิของ
ตนได้ กำรกระท ำใดท่ีเป็นกำรล่วงละเมิดสิทธิเด็ก ท ำให้เกิดควำมรุนแรงต่อกำรพัฒนำตำมวัยของเด็ก
จะต้องได้รับกำรลงโทษตำมกฎหมำย ในหมวดท่ี ๒ ของกฎหมำยนีจ้ะว่ำด้วยเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐำนและ
หน้ำท่ีของเด็ก โดยมำตรำ ๑๔ สิทธิในกำรได้รับกำรเคำรพ และชีวิต ร่ำงกำย เกียรติ และศกัดิ์ศรีของเด็ก
ต้องได้รับกำรพิทกัษ์โดยครอบครัวของเดก็ รัฐและสงัคม  

ส ำหรับสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Right to Health Care and Health Protection) ระบุ
ไว้ในมำตรำ๑๕ ว่ำด้วยเร่ืองสิทธิในกำรดแูลสุขภำพ และสิทธิในกำรศกึษำ (Right to Information and 
Education) ในมำตรำ ๑๖ โดยระบุว่ำ เด็กมีสิทธิในกำรศึกษำ และเด็กสำมำรถศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำในสถำนศึกษำของรัฐโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำเล่ำเรียน และมำตรำ ๒๐ สิทธิในกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร กำรแสดงควำมคิดเห็น และกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสงัคม กล่ำวคือ เด็กมีสิทธิในกำรได้รับ
ข้อมลูขำ่วสำรท่ีเหมำะสมกบักำรพฒันำของเดก็ กำรแสดงควำมคิดเห็นและออกเสียงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั
เดก็  

  ขณะเดียวกนั กฎหมำยนีไ้ด้มีกำรบญัญตัเิร่ืองหน้ำท่ีของเดก็ไว้ใน มำตรำ ๒๑ ดงัตอ่ไปนี:้ 
“๑. รัก เคารพ และเชื่อฟังปู่ ย่าตายาย บิดามารดา เคารพคุณครู สภุาพต่อผู้ใหญ่ รักผู้อ่อน

เยาว์กว่า และปรองดองกบัเพือ่น ช่วยเหลือผุ้อาวโุส คนพิการ และผู้ไร้ซ่ึงความสามารถ ผู้ที่อยู่ใน
สภาพยากล าบากตามศกัยภาพของเด็ก”   

 
จะเห็นได้ว่ำ แม้กฎหมำยจะให้กำรคุ้มครองสิทธิของเด็ก โดยให้ค ำนึงถึงสิทธิของเด็กเป็นอนัดบั

แรก แตก่ำรบญัญัติเร่ืองหน้ำท่ีของเด็ก อำจส่งผลตอ่กำรก ำจดัสิทธิของเด็กในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ และกำรถูกเลือกปฏิบัติ หรือท ำให้เด็กไม่สำมำรถท่ีจะใช้สิทธิของตนได้อย่ำงเต็มท่ี 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กหญิง/เยำวชนหญิง เน่ืองจำกบริบททำงสงัคมและวฒันธรรมของประเทศเวียดนำม
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จะมีกำรล ำดบัควำมส ำคญัของสมำชิกในครอบครัวจะเป็นไปตำมควำมอำวุโสและเพศของสมำชิก และ  
พ่อแม่ผู้ปกครองมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จเหนือบตุรของตน (Zhang, H.X., & Locke, C. 2002) ตำมควำมคิด
ควำมเช่ือของลทัธิขงจือ้ ซึง่ให้ควำมส ำคญักบัลกูชำยมำกกวำ่ลกูสำว  

 

 Law on Protection of People’s Health 
กฎหมำยมีบทบญัญัติเร่ืองสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Right to Health Care and Health 

Protection) เก่ียวกับกำรวำงแผนครอบครัวมำตัง้แต่ปี ๑๙๘๙ ในหมวดท่ี ๘ กำรวำงแผนครอบครัวและ
สขุภำพของมำรดำและบตุร มำตรำ ๔๓ ระบไุว้ดงันี ้ 

“บคุคลมีหนา้ทีที่จ่ะตอ้งมีการวางแผนครอบครัว มีสิทธิที่จะเลือกใช้วิธีการคมุก าเนิดได้ด้วยตนเอง 
แต่ละคู่ควรจะมีบุตรหน่ึงหรือสองคน โดยที่รัฐจะใช้นโยบายและมาตรการที่จูงใจ และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่จ าเป็นส าหรับทุกคน การบริการด้านวัฒนธรรมและการศึกษาด้านสาธารณสุข
สือ่มวลชนและองค์กรดา้นสงัคมมีหนา้ทีที่จ่ะต้องเผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนและโปรแกรมการ
วางแผนครอบครัวส าหรับประชาชน” 

 
และอนญุำตให้มีกำรท ำแท้งและกำรปรับประจ ำเดือนได้ โดยในมำตรำ ๔๔ ระบถุึงสิทธิของผู้หญิง

ในกำรตรวจภำยในและกำรรักษำ กำรท ำแท้ง และกำรปรับประจ ำเดือน อย่ำงไรก็ตำม Hoang Ba Thinh 
(2009) ระบุว่ำ  กำรท ำแท้งและกำรปรับประจ ำเดือนไม่ได้เป็นวิธีหนึ่งในกำรวำงแผนครอบครัว แต่เป็น
บริกำรด้ำนสำธำรณสขุเพ่ือยตุกิำรตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่งึประสงค์ และเป็นควำมล้มเหลวของกำรคมุก ำเนิด สงัคม
ยงัมีอคติตอ่กำรท ำแท้งของผู้หญิงท่ียงัไม่ได้แต่งงำน น ำไปสู่กำรชะลอกำรท ำแท้งและกำรเลือกท่ีจะไปท ำ
แท้งท่ีคลินิกเอกชนเพ่ือรักษำควำมลับ เหตผุลนีเ้องท ำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนท่ี เป็นอันตรำยต่อชีวิตของ
ผู้หญิง แม้วำ่นโยบำยด้ำนกำรวำงแผนประชำกร หวัข้อ C มำตรำ ๑๓ บญัญัติไว้ว่ำ “ผู้หญิงอายตุัง้แต่ ๑๕ 
ปีข้ึนไปจะไดร้ับวิธีการคมุก าเนิด รวมถึงบคุคลทีย่งัไม่ได้แต่งงานอย่างเป็นทางการด้วย” (NCPFP-UNFPA, 
1996: 513) และกฎหมำยกำรป้องกนัด้ำนสขุภำพจะอนญุำตให้บุคคลมีสิทธิท่ีจะเลือกใช้วิธีคมุก ำเนิดได้
ด้วยตนเอง แต่จำกกำรส ำรวจพบว่ำ อตัรำกำรท ำแท้งในหมู่วยัรุ่นและเยำวชนหญิงมีอตัรำท่ีสูง ประมำณ
ร้อยละ ๒๐-๓๐ ของจ ำนวนกำรท ำแท้งของประเทศเวียดนำมในแตล่ะปี (Vy and Hoa, 2007: 28)  

Hoang Ba Thin (2009) พบว่ำ สำเหตท่ีุท ำให้อตัรำกำรท ำแท้งในหมู่เยำวชนหญิงสงู เป็นผลมำ
จำกกำรมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ป้องกันของเยำวชน ไม่มีควำมรู้เร่ืองกำรคุมก ำเนิดและกำรมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภยั  รวมถึงกำรเข้ำไม่ถึงบริกำรด้ำนสขุภำพ นอกจำกนี ้Mr. Ian Howie (2008) กล่ำวในกำรประชมุ
ประชำกรโลกเม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎำคม ๒๐๐๘ เร่ืองข้อจ ำกัดของกำรบริกำรด้ำนกำรวำงแผนครอบครัว
ส ำหรับวยัรุ่นและเยำวชนหญิงของเวียดนำมไว้ว่ำ “ระบบกำรบริกำรด้ำนสขุภำพของประเทศเวียดนำมเน้น
ไปท่ีกำรให้ข้อมูลและกำรบริกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์และกำรวำงแผนครอบครัวแก่คู่สำมีภรรยำท่ี
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แตง่งำนแล้ว โดยไมไ่ด้ให้ควำมส ำคญักบัวยัรุ่นหรือเยำวชนชำย/หญิงซึ่งมีเพศสมัพนัธ์เช่นกนั” (Population 
and Development Review, No. 8/2008, p.22) นัน่หมำยถึงสำเหตท่ีุท ำให้มีอตัรำกำรท ำแท้งในหมู่วยัรุ่น
และเยำวชนหญิงสงูเน่ืองจำกกำรขำดกำรบรรลสุิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Right to Health Care 
and Health Protection) ด้ำนกำรเข้ำถึงกำรวำงแผนครอบครัว ซึ่งเป็นสิทธิท่ีบริกำรของรัฐควรจดัให้อย่ำง
ทัว่ถึง เพ่ือให้ผู้หญิงเข้ำถึงควำมรู้ ข้อมลูข่ำวสำร (Right to Information and Education) ท่ีถกูต้องของวิธี
และกำรบริกำรด้ำนกำรคมุก ำเนิด ซึ่งถึงแม้จะมีทำงเลือกให้กบัเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมสำมำรถยตุิ
กำรตัง้ครรภ์ด้วยกำรท ำแท้งได้ก็ตำม แต่หำกเยำวชนหญิงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล ควำมรู้เร่ืองวิธีกำร
คมุก ำเนิดท่ีถูกต้องและบริกำรด้ำนกำรคมุก ำเนิด กำรมีเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภัยและป้องกัน จะท ำให้พวก
เธอมีทำงออก/ทำงเลือกมำกขึน้ จะเห็นได้ว่ำ มีควำมไม่เท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงสิทธิด้ำนกำรดแูลและ
ป้องกนัสขุภำพของประชำชน ซึง่ลดหลัน่ไปตำมวยัและเพศ  

ขณะเดียวกนั ด้ำนสงัคมและวฒันธรรมพบว่ำ อิทธิพลควำมคิดควำมเช่ือตำมของลทัธิขงจือ้ได้เข้ำ
มำมีบทบำทตอ่กฎหมำย กำรให้ควำมคุ้มครองผู้หญิงและเดก็ เพรำะมองว่ำเป็นกลุ่มท่ีมีควำมเปรำะบำงจึง
ต้องได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง ไม่ได้เป็นกำรดแูลเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิในฐำนะท่ีเป็นประชำกรในสงัคม
ในระดบัท่ีเท่ำเทียมกนักบัผู้ชำย ทัง้นีเ้พรำะสงัคมและวฒันธรรมของประเทศเวียดนำมได้ก ำหนดบทบำท
หน้ำท่ีกำรเลีย้งดบูิดำมำรดำให้เป็นของลกูชำยโดยเฉพำะลกูชำยคนโต ในสงัคมท่ีได้รับอิทธิพลลทัธิขงจ๊ือ
นัน้จะให้ควำมส ำคญักับกำรมีลูกชำยสูงมำก เพรำะหวงัพึ่งให้ลูกชำยเป็นผู้ เลีย้งดยูำมแก่เฒ่ำ ซึ่งเป็นวิถี
ปฏิบตัท่ีิเป็นกลไกกำรสร้ำงควำมมัน่คงในยำมสงูอำยใุนสงัคมท่ีรัฐไม่มีบทบำท หรือมีบทบำทไม่มำกนกัใน
กำรดูแลรับผิดชอบกำรดูแลผู้ สูงอำยุ และจะเป็นผู้ สืบทอดเชือ้สำยของตระกูล ตลอดจนเป็นผู้ น ำกำร
ประกอบพิธีกรรมต่ำง ๆ ของครอบครัว นอกจำกนี ้สงัคมท่ีสืบเชือ้สำยทำงพ่อ (Patrilineal) ต้องกำรมีลูก
ชำยไว้สืบสกุล กำรไม่มีลูกชำยสืบตระกูลเสมือนเป็นกำรไม่สำมำรถท ำหน้ำท่ีแก่วงศ์ตระกูลได้อย่ำง
สมบรูณ์ครบถ้วน และเป็นกำรสิน้สดุวงศ์ตระกลูโดยปริยำย ส่วนลกูสำวนัน้เม่ือแตง่งำนแล้วก็จะถือว่ำ เป็น
คนของครอบครัวสำมี ต้องตดัขำดจำกครอบครัวเดมิของตน (กำญจนำ ตัง้ชลทิพย์, ๒๕๕๑) 

กล่ำวโดยภำพรวม บทบญัญัติในกฎหมำยได้สะท้อนแนวควำมคิดควำมเช่ือดงักล่ำว ดงัจะเห็นได้
จำกกฎหมำย Law on Child Protection, Care and Education ซึ่งโครงสร้ำงครอบครัวในอดุมคติจะ
ประกอบด้วยคนในหลำยรุ่นอำศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั โดยสมำชิกในครอบครัวแตล่ะคนในครอบครัวจะ
มีระดบัควำมส ำคญัไปตำมอำยแุละเพศ พ่อแม่ ผู้ปกครองจะมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จเหนือบตุร (Zhang, H.X., & 
Locke, C. 2002) กำรบญัญัติเร่ืองหน้ำท่ีของเด็ก โดยระบุให้เด็กต้องรัก เคำรพ และเช่ือฟังผู้ ใหญ่ อำจ
ส่งผลต่อเร่ืองกำรเข้ำถึงสิทธิของเด็กท่ีอำจจะไม่ได้รับกำรเคำรพหรือคุ้มครองจำกกฎหมำยอย่ำงเต็มท่ี 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กผู้ หญิง ตำมแนวควำมคิดควำมเช่ือลัทธิขงจ๊ือ ซึ่งเน้นควำมกตัญญูเป็นส ำคัญ 
โดยเฉพำะต่อบุพกำรีผู้ ให้ก ำเนิด และต่อบรรพบุรุษ กำรย้อนแย้งของกฎหมำย และบริบททำงสงัคมและ
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วฒันธรรมมีผลท ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน และกำรเลือกปฏิบตัิ กำรเข้ำถึงสิทธิของเด็ก/เยำวชนและ
ผู้หญิงในกำรมีชีวิตอยูอ่ยำ่งมีศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์ (Right to Life) และกำรไมถ่กูเลือกปฏิบตั ิ      

 อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรท่ีบทบำทของผู้หญิงเร่ิมเปล่ียนไป กฎหมำยกำรสมรสและครอบครัวซึ่ง
ประกำศใช้ในปี ๑๙๕๙ และแก้ไขในปี ๑๙๘๖ จะเห็นได้ว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงในเร่ืองบทบญัญัติในกำรให้
อิสระในกำรสมรส และสิทธิระหว่ำงผู้ชำยและผู้หญิงท่ีเท่ำเทียมกนัมำกขึน้ กำรแก้ไขให้กำรคลมุถงุชนเป็น
สิ่งผิดกฎหมำย และเน้นควำมรับควำมผิดชอบของสำมีในกำรเลีย้งดูลูกทัง้ในระหว่ำงกำรสมรสและ
หลงัจำกท่ีหย่ำร้ำงแล้ว เป็นต้น ผู้หญิงเร่ิมตระหนกัในสิทธิของตนเองมำกขึน้ เห็นได้จำก Ordinance on 
Population (2003) มำตรำ ๑๐ บญัญัติถึงสิทธิด้ำนอนำมยัเจริญพนัธุ์ของคูส่ำมีภรรยำและบคุคล ดังท่ีได้
กลำ่วไปแล้ว แตใ่นทำงปฏิบตักิำรบริกำรด้ำนกำรวำงแผนครอบครัว และอนำมยัเจริญพนัธุ์ไม่ได้มุ่งเน้นไปท่ี
กลุม่เยำวชนและประชำกรท่ียงัไมไ่ด้แตง่งำน และมีสญัญำณท่ีบง่บอกถึงอคติและกำรตีตรำตอ่เยำวชนท่ีใช้
บริกำรด้ำนกำรคมุก ำเนิดและอนำมยัเจริญพนัธุ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตอ่เยำวชนหญิง (Hoang Ba Thinh, 
2009)  

เป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำ กฎหมำยท่ีน ำมำศึกษำไม่มีกำรระบุถึงสิทธิในควำมเป็นส่วนตวัหรือกำรรักษำ
ควำมลบั (Right to Privacy) ซึ่งผลกำรศึกษำวิจยัชีใ้ห้เห็นว่ำ สิทธิด้ำนนีข้องผู้ ป่วยไม่ได้รับกำรพิทกัษ์ 
เน่ืองจำกกำรให้บริกำรด้ำนกำรวำงแผนครอบครัวในปัจจบุนัไม่ได้ค ำนึงถึงควำมเป็นส่วนตวัและกำรรักษำ
ควำมลบั นอกจำกนีเ้จ้ำหน้ำท่ีท่ีให้บริกำรสำมำรถเปิดเผยเร่ืองรำวชีวิตของผู้ ป่วย หรือเยำวชนหญิงท่ีไปใช้
บริกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ให้คนในชมุชนรับรู้ได้ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในสงัคมชนบทของประเทศเวียดนำม ซึ่งทกุ
คนจะรู้จกักนัและครอบครัวของกนัและกนัเป็นอย่ำงดี (Hoang Hai et al., 2006: 28) ถือเป็นกำรละเมิด
สิทธิในควำมเป็นสว่นตวัหรือกำรรักษำควำมลบั 
 
ฟิลิปปินส์  

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศสมำชิกอำเซียนท่ีมีรูปแบบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย 
ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชำติในเอเชียท่ีประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำคริสต์ ร้อยละ ๙๒ ของชำว
ฟิลิปปินส์ทัง้หมดนบัถือศำสนำคริสต์ โดยร้อยละ ๘๓ นบัถือนิกำยโรมนัคำทอลิก และร้อยละ ๙ เป็นนิกำย
โปรเตสแตนต์และเป็นหนึ่งในชำติท่ีได้รับอิทธิพลจำกตะวันตกมำกท่ีสุด เป็นกำรผสมผสำนกันระหว่ำง
ตะวนัตกกับตะวันออก (คลงัปัญญำไทย, ๒๕๕๕) คริสตจกัรคำทอลิกฟิลิปปินส์เป็นสถำบนัท่ีมีอิทธิพล
อย่ำงมำกต่อต่อสงัคมและวัฒนธรรม ตลอดจนควำมคิดควำมเช่ือของคนในสงัคม ซึ่งส่งผลต่อสิทธิด้ำน
อนำมยัเจริญพนัธุ์ของผู้หญิง และเยำวชนหญิง ประเทศฟิลิปปินส์มีประชำกรประมำณ ๑๐๓ ล้ำนคน โดย
ประชำกรท่ีมีอำยรุะหวำ่ง ๐-๑๔ ประมำณร้อยละ ๓๔.๖ และอำยรุะหว่ำง ๑๕-๖๔ ประมำณร้อยละ ๖๑.๑ 
(CIA world Factbook: Philippines) ประเทศฟิลิปปินส์ประสบปัญหำประชำกรล้นประเทศมำนำน ท่ีเป็น
เช่นนีก็้เพรำะควำมเช่ือทำงศำสนำท่ีห้ำมกำรคมุก ำเนิด และบริกำรสขุภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพันธุ์



 ๓๕ 

ของฟิลิปปินส์ก็ยงัไมใ่ห้ควำมส ำคญักบักำรจดับริกำรวำงแผนครอบครัว แม้วำ่ร่ำงกฎหมำยอนำมยัเจริญพนัธุ์
ของฟิลิปปินส์ผ่ำนกำรท ำประชำพิจำรณ์มำหลำยครัง้ และมีกำรน ำมำอภิปรำยตลอดทัง้ปี แตถ่กูถอดออก
จำกรำยกำรร่ำงกฎหมำยท่ีส ำคญัเร่งดว่น (มลูนิธิสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองสุขภำพผู้หญิง, ๒๕๕๓)  

กฎหมำยท่ีท ำกำรวิจยัเชิงเอกสำร ได้แก่ Family Code of the Philippines, the Child and Youth 
Welfare Code, Population Policy Manual and Laws and Civil Code of the Philippines, และ An Act 
Providing for the Magna Carta of Women (2008) และรำยงำนกำรวิจยัเชิงวิชำกำร 

กฎหมำยรัฐธรรมนญูของประเทศฟิลิปปินส์ระบเุร่ืองสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Right to 
Health Care and Health Protection) ไว้ใน Executive order no. 307 หมวด ๑๕ มำตรำ ๒ ว่ำ “รัฐ
จะตอ้งปกป้องและสนบัสนนุสิทธิด้านสขุภาพของประชาชนและปลูกฝังความตระหนกัรู้เร่ืองสขุภาพในหมู่
ประชาชน” หมวด ๓ มำตรำ ๑๕ ระบอุยำ่งชดัเจนวำ่  

“รัฐจะตอ้งพิทกัษ์  
๑. สิทธิของสามีภรรยาในการสร้างครอบครัวตามความเชื่อทางศาสนาและความต้องการของ

บิดามารดาทีมี่ความรับผิดชอบ   

๒. สิทธิของเด็กในการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมและด้าน
โภชนาการ การปกป้องเป็นพิเศษจากการทอดท้ิง การกระท าทารุณ การทารุณจิตใจ การ
แสวงหาผลประโยชน์ทกุรูปแบบของนโยบาย และโปรแกรมทีจ่ะส่งผลกระทบต่อเด็ก 

๓. สิทธิของครอบครัวดา้นค่าจ้างและรายไดข้องครอบครัว และ 

๔. สิทธิของครอบครัวในการรวมตวักนัเพือ่เข้าร่วมในการวางแผนและการด าเนินงานนโยบาย
และโครงการทีจ่ะส่งผลกระทบต่อครอบครัว” 

โดยกำรวำงแผนครอบครัวต้องเป็นไปด้วยควำมสมคัรใจ และเสรีภำพ  
 นอกจำกนี  ้กฎหมำยต่ำงๆ ท่ีน ำมำศึกษำมีกำรบัญญัติถึงสิทธิด้ำนต่ำงๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ปรำกฏกำรณ์เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไดยไมพ่ร้อม ดงัตอ่ไปนี ้

 Special Protection of Children against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act 
กฎหมำยนีบ้ญัญัติสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ (Right to Life) และกำรไม่ถกู

เลือกปฏิบตัไิว้วำ่  
“เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายตุ ่ากว่าสิบแปด (๑๘) ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถดูแลตวัเองได้อย่างเต็มที่ หรือ

ป้องกนัตวัเองได้จากการถูกทารุณกรรม ทอดท้ิง กระท าความรุนแรง การแสวงหาผลประโยชน์ หรือ
การเลือกปฏิบติัเนือ่งจากการไร้ความสามารถดา้นร่างกายและจิตใจหรืออยู่ในสภาวะไร้ความสามารถ”  

 
 



 ๓๖ 

 Child and Youth Welfare Code (1974)   
เด็กและเยำวชนในกฎหมำยนี ้หมำยถึง บุคคลท่ีมีอำยุต ่ำกว่ำ ๒๑ ปี โดยสิทธิของเด็กและเยำวชน

บญัญัติไว้ในมำตรำ  ๓ ขณะเดียวกันมำตรำ ๔ ระบุว่ำ เด็กและเยำวชนมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี
จะต้องเคำรพและเช่ือฟังบดิำมำรดำและผู้ปกครอง  

มำตรำ ๖ บัญญัติเ ร่ืองกำรท ำแท้งไว้ว่ำ ถือเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยอำญำ และกฎหมำย
รัฐธรรมนูญ ปี ๑๙๘๗ หมวด ๑๒ ควรจะปกป้องชีวิตของมำรดำและชีวิตของทำรกท่ียังไม่ได้ก ำเนิดด้วย 
อยำ่งไรก็ตำมกฎหมำยนีมี้กำรบญัญตัเิร่ืองกำรปลกูฝังศีลธรรมจรรรยำให้กบัเดก็ท่ีบ้ำน โรงเรียนและท่ีโบสถ์
ของพวกเขำ เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ บิดำมำรดำมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยร่วมกันเหนือบตุร แต่หำกมีควำม
ไมเ่ห็นด้วยเกิดขึน้ ให้ยดึกำรตดัสินใจของบดิำ เว้นเสียแตว่ำ่จะมีค ำสัง่ศำลไปในทำงตรงกนัข้ำม    

 

 Protection of Unborn Child Act of 2010 
ตอนท่ี ๒ ปฏิญญำของนโยบำย ระบวุำ่ “รัฐจะคุ้มครองชีวิตของแมแ่ละทำรกท่ียงัไมไ่ด้ก ำเนิดเร่ิม 

ตัง้แตก่ำรปฏิสนธิอยำ่งเทำ่เทียมกนั รัฐจะให้ควำมส ำคญักบัสิทธิในชีวิต ซึ่งถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำนมำกกว่ำ
สิทธิใดๆ และสิทธิด้ำนอ่ืนๆ จะเทียบเท่ำมิได้” นอกจำกนีใ้น ตอนท่ี ๕ ยงัได้บญัญัติถึง สิทธิมนษุยชนของ
ทำรกท่ียงัไมไ่ด้ก ำเนิดอีกด้วย เป็นท่ีนำ่สงัเกตว่ำ กฎหมำยนีมี้บทบญัญัติในหมวดท่ี ๓ เร่ืองอ่ืนๆ ลกัษณะท่ี 
๔ สวสัดิกำรเด็กและเยำวชนและของศำสนจกัร มำตรำ ๗๙ – ๘๓ บญัญัติถึง สิทธิของศำสนจกัร ว่ำ “รัฐ
จะต้องเคำรพสิทธิของศำสนจกัรในเร่ืองท่ีสง่ผลตอ่ศำสนำและกำรเลีย้งดบูตุร รวมถึงเร่ืองกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนศำสนำของเด็กในโรงเรียนซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีต้องกระท ำตำมกฎหมำย บิดำมำรดำและผู้ปกครองสัง่สอน
บตุรให้เอำใจใสต่อ่ค ำสอนของศำสนำและท ำหน้ำท่ีของตนตำมศำสนำของพวกเขำ”   
 

 An Act Providing for the Magna Carta of Women 
กฎหมำยครอบคลมุสิทธิด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้
๑. สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ (Right to Life) และไม่ถกูเลือกปฏิบตัิ บญัญัติ

ไว้ในข้อก ำหนดต่ำงๆ ของกฎหมำยนี ้ได้แก่ ส่วนหนึ่งของข้อก ำหนดท่ี  ๒ ของกฎหมำยนีมี้ปฏิญญำของ
นโยบำยวำ่ รัฐประณำมกำรเลือกปฏิบตัติอ่สตรีทกุรูปแบบ และด ำเนินตำมในทกุวิถีทำงโดยไม่หน่วงเหน่ียว
นโยบำยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีทุกรูปแบบ ในข้อก ำหนดท่ี ๑๓ กำรเข้ำถึงและกำรขจดักำรเลือก
ปฏิบตัด้ิำนกำรศกึษำ ทนุ และกำรอบรม ยงัระบวุำ่ โรงเรียนจะให้ออกหรือปฏิเสธกำรเข้ำเรียนของนกัเรียน/
นกัศกึษำหญิงเพียงเพรำะพวกเธอตัง้ครรภ์นอกสมรสไมไ่ด้ในระหวำ่งท่ีเธอก ำลงัศกึษำอยู ่ 

นอกจำกนีข้้อก ำหนดท่ี ๒๗ กำรได้รับกำรปกป้องชีวิตควำมเป็นอยูข่องผู้หญิง ในท่ีนีร้วมถึงผู้หญิงท่ีเป็น
กลุ่มชำยขอบหรือกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ ด้วย และข้อก ำหนดท่ี ๓๒ ระบุถึงกำรปกป้องเด็กผู้หญิง โดยรัฐ



 ๓๗ 

จะต้องก ำหนดมำตรกำรเพ่ือขจดักำรเลือกปฏิบตัิต่อเด็กผู้หญิงในด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ และโภชนำกำร 
และกำรพฒันำทกัษะ และข้อก ำหนดท่ี ๓๕ ห้ำมไมใ่ห้มีกำรเลือกปฏิบตัติอ่ผู้หญิง เป็นต้น 

๒. สิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Right to Health Care and Health Protection) สิทธิในกำร
ได้รับข้อมลูข่ำวสำรและกำรศกึษำ (Right to Information and Education) ระบไุว้ใน ข้อก ำหนดท่ี ๑๗ 
สิทธิของผู้หญิงด้ำนสขุภำพ และอนำมยัเจริญพนัธุ์ ผู้หญิงสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรดงัตอ่ไปนี ้ (๑) อนำมยั
ของแม่ ซึ่งรวมถึงบริกำรด้ำนสุขภำพก่อนและหลังคลอด เพ่ือแก้ปัญหำกำรตัง้ครรภ์และสุขภำพและ
โภชนำกำรของทำรก (๓) กำรวำงแผนครอบครัวท่ีเป็นวิธีท่ีมีควำมรับผิดชอบ จริยธรรม ถูกกฎหมำย 
ปลอดภัย และได้ผล รวมถึงควำมร่วมมือระหว่ำงครอบครัวและรัฐเร่ืองเพศศึกษำของเยำวชน และกำร
ให้บริกำรด้ำนสขุภำพโดยปรำศจำกอคต ิตำมสิทธิขัน้พืน้ฐำนและหน้ำท่ีของบิดำมำรดำในกำรให้กำรศกึษำ
แก่บุตรของตน แต่ในข้อท่ี (๗) ระบุเร่ืองกำรป้องกันกำรท ำแท้งและกำรจดักำรภำวะแทรกซ้อนท่ีเก่ียวกับ
กำรตัง้ครรภ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกฎหมำยมีควำมย้อนแย้งกันเองในเร่ืองสิทธิท่ีผู้หญิงและเยำวชนหญิงพึงจะ
ได้รับอยำ่งเตม็ท่ีในเนือ้ตวัร่ำงกำยของตนเอง  

๓. สิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรและกำรศกึษำ (Right to Information and Education) ระบไุว้ใน 
ข้อก ำหนดท่ี ๒๔ สิทธิในกำรศกึษำและกำรอบรม และข้อก ำหนดท่ี ๒๖ กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับ
นโยบำยด้ำนผู้หญิง 

จำกบทบัญญัติต่ำงๆ ในกฎหมำยท่ีน ำมำศึกษำพบว่ำ แม้กฎหมำยจะบัญญัติและให้ควำม
คุ้มครองสิทธิด้ำนตำ่งๆ ของเด็ก เยำวชน และผู้หญิง แต่ถกูก ำกบัไว้ด้วยควำมเช่ือทำงศำสนำ และบรรทดั
ฐำนทำงสังคมและวัฒนธรรม บทบญัญัติในกฎหมำยจึงมีควำมย้อนแย้งกันเอง เช่น สิทธิของสำมีและ
ภรรยำในกำรสร้ำงครอบครัวท่ีต้องไปตำมควำมเช่ือทำงศำสนำ ซึ่งหมำยถึงไม่สำมำรถท่ีจะเป็นไปด้วย
ควำมสมคัรใจและเสรีภำพได้ หรือกำรออกกฎหมำยเพ่ือคุ้มครองทำรกท่ียงัไม่ได้ถือก ำเนิดขึน้มำก็คือ กำร
ไม่อนญุำตให้เยำวชนหญิงเข้ำถึงทำงเลือกส ำหรับกำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม รำยงำนของ WHO (2005) อ้ำง
ถึงกำรศกึษำปี ๒๐๐๓ ของ The Health Action Information Network (HAIN) พบว่ำ เยำวชนฟิลิปปินส์
ร้อยละ ๕๘.๘ ยอมรับเร่ืองกำรท ำแท้งหำกส่งผลต่อชีวิตของแม่ และงำนวิจยัอ่ืนศึกษำท่ี Baguio พบว่ำ 
นกัศึกษำกล่ำวว่ำ กำรท ำแท้งเป็นสิ่งท่ีผิดไม่ว่ำจะในสถำนกำรณ์ใด (Cruz and Diaz 2001) นอกจำกนี ้
รำยงำนดงักล่ำวยงัอ้ำงถึง ข้อค้นพบของ Cabigon (1999) ว่ำ อตัรำกำรยอมรับของประชำกรทัว่ไปเร่ือง
กำรท ำแท้งต ่ำมำก (ร้อยละ ๔) เน่ืองจำกควำมเช่ือทำงสังคมท่ีมองว่ำกำรท ำแท้งป็นสิ่งต้องห้ำมตำม   
ควำมเช่ือของศำสนำและผิดกฎหมำย  
 จดุยืนของศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกมีอิทธิพลอยำ่งมำกตอ่กำรวำงแผนครอบครัว ศำสนจกัรยอมรับ
กำรใช้ถงุยำงอนำมยั แต่มองว่ำยำคมุก ำเนิดและห่วงอนำมยัเป็นบำป [A Review of Literature and 
Projects 1995 – 2003 (WHO)]  
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 รำยงำนกำรศกึษำวิจยัของ WHO (2005) ดงักล่ำวยงัพบว่ำ แม้นโยบำย มำตรกำรและกฎหมำย
ของฟิลิปปินส์จะให้ควำมส ำคญักบัอนำมยัเจริญพนัธุ์ของผู้หญิงและเด็กมำกขึน้ รวมถึงวยัรุ่น/เยำวชน ด้วย
ตระหนกัว่ำวยัรุ่นหรือเยำวชนควรได้รับควำมเอำใจใส่เพรำะเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้รับกำรตอบสนองหลงัจำกกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศเร่ืองประชำกรและกำรพฒันำ (International Conference on Population and 
Development) แต่มีหลกัฐำนยืนยนัว่ำวยัรุ่น/เยำวชนยงัคงเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้รับกำรไม่ได้รับกำรตอบสนอง
หรือควำมสนใจในแง่ของกฎหมำย กำรก ำหนดนโยบำยยงัคงมุ่งเน้นไปท่ีผู้หญิงและเด็กอย่ำงเดียว แม้ว่ำ
นโยบำยบำงอย่ำงจะรวมวัยรุ่น/เยำวชนเข้ำไว้ด้วยแต่ไม่ได้เน้นไปท่ีเร่ืองอนำมัยเจริญพันธุ์ของพวกเขำ 
ปัจจุบนัฟิลิปปินส์ยังไม่มีกฎหมำยหรือนโยบำยด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพำะ ร่ำงกฎหมำยอนำมัย
เจริญพันธุ์ได้รับกำรต่อต้ำนอย่ำงมำกจำกศำสนจักรโรมันคำทอลิกและกลุ่มอนุรักษ์นิยมของประเทศ
ฟิลิปปินส์รวมถึงสมำชิกสภำนิติบญัญัติ เพรำะพวกเขำมองว่ำกฎหมำยอนำมัยเจริญพนัธุ์จะน ำไปสู่กำร  
ท ำแท้งอยำ่งถกูกฎหมำย ซึง่นโยบำยด้ำนกำรวำงแผนครอบครัวตำมธรรมชำติเป็นวิธีกำรคมุก ำเนิดวิธีเดียว
ท่ีศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกยอมรับได้ (Center for Reproductive Rights and Asian-Pacific Resource 
and Research Centre for Women, 2005) ท ำให้จ ำกัดกำรเข้ำถึงทำงเลือกวิธีกำรคมุก ำเนิดและ         
กำรวำงแผนครอบครัว   
 กลำ่วโดยสรุปได้วำ่ แม้กฎหมำยจะให้ควำมคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เด็กและผู้หญิงในกำรไม่ถกูเลือก
ปฏิบตั ิและมีสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ สิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ สิทธิ
ในกำรเข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำรและกำรศกึษำ สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด แตเ่ป็นท่ี
น่ำสังเกตว่ำเยำวชนหญิงมักจะเป็นกลุ่มท่ีถูกมองข้ำมไปด้วยวัยอยู่ในระหว่ำงควำมเป็นเด็กและผู้ ใหญ่ 
ส่งผลให้เยำวชนหญิงฟิลิปปินส์ท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมและยงัไม่แต่งงำนอย่ำงเป็นทำงกำร ไม่สำมำรถ
เข้ำถึงสิทธิ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีในควำมเป็นมนษุย์ (Right to Life) สิทธิ
ในกำรดแูลและรักษำสขุภำพ (Right to Health Care and Health Protection) หรือสิทธิกำรตดัสินใจว่ำจะ
มีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Right to Decide Whether or When to Have Children) ได้อย่ำงเต็มท่ี 
รวมถึงกำรเข้ำถึงทำงเลือกในกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ได้ในประเทศนี ้หรือแม้แต่สิทธิในเนือ้ตวัร่ำงกำยของ
ตนเอง เพรำะกำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อมของเยำวชนหญิงถูกมองว่ำขัดกับหลกัทำงศำสนำและศีลธรรมอัน       
ดีงำม 
 
อินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซียมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบสำธำรณรัฐ มีประธำนำธิบดีเป็น
ประมุขและท ำหน้ำท่ีปกครองประเทศ อินโดนีเซียมีประชำกรประมำณ  ๒๔๘ ล้ำนคน ประชำกรส่วนใหญ่
นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ ๘๖.๑ ศำสนำคริสต์ โพแทสแทนต์ร้อยละ ๕.๗ โรมันคำทอลิกร้อยละ 
๓ ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดรู้อยละ ๑.๘ และอ่ืนๆ ร้อยละ ๓.๔ โดยมีขนำดของประชำกรมำกเป็นอนัดบัท่ี ๔ 
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ของโลก โดยมีประชำกรท่ีมีอำยรุะหวำ่ง ๐-๑๔ ประมำณร้อยละ ๒๗.๓ และอำยรุะหว่ำง ๑๕-๖๔ ประมำณ
ร้อยละ ๖๖.๕ (CIA World Factbook: Indonesia, 2011)  
 กฎหมำยเก่ียวข้องปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมท่ีได้ท ำกำรวิจัยเชิงเอกสำร ได้แก่ 
Law of the Republic of Indonesia Number 52 Year 2009 Concerning Population Development 
and the Development of Family, Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 
Concerning Health  

 Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year ๒๐๐๙ Concerning Health 
กฎหมำยระบุเร่ืองสิทธิในกำรดแูลและป้องกันสุขภำพ (Right to Health Care and Health 

Protection) ในบรรพท่ี ๓ สิทธิและควำมรับผิดชอบ โดยระบอุยู่ใน มำตรำ ๔, ๖, ๗ และ ๘ บคุคลย่อม
มีสิทธิท่ีจะได้รับบริกำรด้ำนสขุภำพ อยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีดี และมีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมลูและกำรศกึษำ
เก่ียวกับสุขภำพท่ีสมดลุย์และเช่ือถือได้ รวมถึงกำรได้รับข้อมูลของทำงกำรแพทย์ของเขำ ได้แก่ กำร
ปฏิบตั ิกำรรักษำซึง่พวกเขำจะได้รับจำกเจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรแพทย์ ในขณะเดียวกนักฎหมำยนีย้งัระบถุึง
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของบุคคลไว้ในมำตรำ ๑๒ ว่ำ “บคุคลจะต้องรักษำและปรับปรุงมำตรฐำน
ด้ำนสุขภำพส ำหรับคนอ่ืนๆ ตำมควำมรับผิดชอบของตน นอกจำกนีย้งัมีกำรระบุถึงกำรพิทกัษ์ผู้ ป่วย 
ในมำตรำ ๕๖ ว่ำบุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธบำงส่วนหรือทัง้หมดของกำรปฏิบตัิกำร
ชว่ยเหลือท่ีพวกเขำจะได้รับ หลงัจำกท่ีได้รับและเข้ำใจข้อมลูเก่ียวกบักำรปฏิบตันิัน้อยำ่งครบถ้วนแล้ว  

กฎหมำยนีค้รอบคลุมถึงอนำมยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งอยู่ในบรรพท่ี ๖ หมวด ๖: อนำมยัเจริญพนัธุ์ และ
บรรพท่ี ๗ สขุภำพของมำรดำ ทำรก เด็ก วยัรุ่น ผู้สงูอำย ุและผู้พิกำร หมวด ๒ โดยในหมวด ๖ มำตรำ 
๗๑ ระบวุ่ำ อนำมยัเจริญพนัธุ์หมำยถึงกำรมีสขุภำพท่ีดีทัง้ทำงร่ำงกำย จิตใจ และสงัคมของทัง้ผู้ชำย
และผู้ หญิง อย่ำงไรก็ตำมในมำตรำ ๗๒ ระบุว่ำ บุคคลย่อมมีสิทธิในกำรมีอนำมัยเจริญพันธุ์และ
สขุภำพทำงเพศท่ีดี โดยปรำศจำกกำรบงัคบั และ/หรือควำมรุนแรงกับคูท่ี่ถกูต้องตำมกฎหมำย มีสิทธิ
ในกำรตดัสินใจเร่ืองอนำมยัเจริญพนัธุ์ของตน โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิกำรบงัคบั และ/หรือควำม
รุนแรงซึ่งเคำรพคุณธรรม และไม่ลดทอนศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักทำงศำสนำ มีสิทธิท่ีจะ
ตดัสินใจด้วยตนเองว่ำจะมีบตุรเม่ือไรและมีจ ำนวนเท่ำไร (Right to Decide Whether or When to 
Have Children) ตำมลกัษณะกำรปฏิบตัิทำงกำรแพทย์ท่ีดี และต้องไม่ขดักบัหลกัทำงศำสนำ มีสิทธิท่ี
จะได้รับข้อมลู กำรศกึษำ กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอนำมยัเจริญพนัธุ์ท่ีเหมำะสมและเช่ือถือได้ 

สขุภำพของวยัรุ่นมีบญัญตัไิว้ใน หมวด ๒ มำตรำท่ี ๑๓๖ และ ๑๓๗ ระบถุึงควำมพยำยำมท่ีจะท ำ
ให้วยัรุ่นมีสขุภำพ และอนำมยัเจริญพนัธุ์ท่ีดี ควรได้รับข้อมลูข่ำวสำรและกำรบริกำรด้ำนสขุภำพ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับกำรพิจำรณำเร่ืองศีลธรรม ค่ำนิยมทำงศำสนำ และเป็นไปตำมบทบญัญัติตำมกฎระเบียบ
และข้อบงัคบั โดยไมมี่รำยละเอียดกำรบริกำรด้ำนอนำมยัเจริญพนัธุ์ท่ีเยำวชนจะได้รับ 



 ๔๐ 

จำกกำรศกึษำกฎหมำยนีพ้บว่ำ แม้ว่ำกฎหมำยจะระบถุึงสิทธิของบคุคลด้ำนกำรดแูลและป้องกัน
สขุภำพ โดยเฉพำะด้ำนอนำมยัเจริญพนัธุ์ แต่จะครอบคลุมเฉพำะหญิงหรือชำยท่ีแตง่งำนแล้ว ไม่ได้
ครอบคลุมถึงผู้หญิงหรือเยำวชนหญิงท่ียงัไม่ได้แต่งงำน ขณะเดียวกันกำรปฏิบัติต่ำงๆ ต้องไม่ขดักับ
คณุธรรมและหลกัปฏิบตัิทำงศำสนำ ซึ่งอำจท ำให้เยำวชนหญิงไม่สำมำรถเข้ำถึงสิทธิหรือใช้สิทธิท่ีตน
พงึจะมีได้ตำมกฎหมำย กฎหมำยนีย้งัถือว่ำกำรท ำแท้งเป็นเร่ืองผิดกฎหมำย ปรำกฏอยู่ในมำตรำ ๗๕ 
โดยมีข้อยกเว้นบนฐำนของข้อบง่ชีท้ำงกำรแพทย์ในช่วงแรกของกำรตัง้ครรภ์ หำกกำรตัง้ครรภ์นัน้อำจ
ท ำอันตรำยแก่มำรดำและทำรกในครรภ์ และกำรตัง้ครรภ์ท่ีเกิดจำกกำรถูกข่มขืน ซึ่งอำจส่งผลต่อ
บำดแผลทำงจิตใจของผู้ถกูกระท ำ อยำ่งไรก็ตำมกำรท ำแท้งในมำตรำ ๗๖ จะท ำได้ตอ่เม่ืออำยคุรรภ์ไม่
เกิน ๖ สัปดำห์นับจำกวันท่ีประจ ำเดือนขำดไป ต้องกระท ำโดยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ด้วยควำม
ยินยอมจำกมำรดำท่ีตัง้ครรภ์ ต้องได้รับอนุญำตจำกสำมี ยกเว้นกรณีถูกข่มขืนกระท ำช ำเรำ และผู้
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสขุแน่ใจกับข้อก ำหนดทำงกฎหมำยท่ีรับรองโดยรัฐมนตรี  กรณีเยำวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมจะไม่เข้ำข่ำยท่ีจะสำมำรถได้รับบริกำรท ำแท้งได้ เพรำะขัดกับบทบญัญัติใน
กฎหมำยและหลักทำงศำสนำ ทัง้ท่ีกฎหมำยระบุไว้ว่ำบุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำน
สุขภำพ รวมถึงกำรคุมก ำเนิด แต่บทบญัญัติในกฎหมำยกลับจ ำกัดไว้ส ำหรับผู้หญิงท่ีแต่งงำนแล้ว
เทำ่นัน้ และไมไ่ด้มีมำตรกำรหรือทำงออกให้กบัเยำวชนหญิง 

 

 Child Protection Act 2002 
กฎหมำยนีบ้ญัญัติเร่ืองของสิทธิไว้ใน บรรพท่ี ๓ สิทธิและหน้ำท่ีของประชำชน หมวด ๑ สิทธิของ

ประชำชน มำตรำ ๕ ระบถุึงสิทธิของบคุคล ดงันี ้ 
o สิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรและกำรศกึษำ (Right to Information and Education) รวมถึง 

กำรท่ีบุคคลมีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมลูข่ำวสำร กำรพิทกัษ์ และควำมช่วยเหลือในกำรตระหนกัถึง
สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ตำมจริยธรรมของสงัคมและบรรทดัฐำนทำงศำสนำ กำรส่ือสำรและกำร
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรเร่ืองประชำกรและครอบครัว ท่ีจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำบุคคลและ
สภำพแวดล้อมทำงสังคม และกำรแสวงหำ กำรได้รับ กำรครอบครอง กำรเก็บและกำรส่ง
ข้อมลูขำ่วสำรเร่ืองกำรพฒันำประชำกรและครอบครัวโดยใช้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ ท่ีมี
อยู ่

o สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Right to Decide Whether or When 
to Have Children) บุคคลย่อมมีสิทธิในกำรสร้ำงครอบครัว และสืบทอดโดยกำรสมรสท่ี
ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งเป็นกำรสร้ำงครอบครัวท่ีมีควำมรับผิดชอบในเร่ืองของจ ำนวนบุตร 
ช่องห่ำงของกำรเกิดบุตร และอำยุของกำรคลอดบุตร ทัง้นีก้ำรควบคมุจ ำนวนประชำกรเป็น
อ ำนำจและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของรัฐ โดยรัฐมีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยกำรวำงแผน



 ๔๑ 

ครอบครัว เพ่ือช่วยคูส่ำมีภรรยำในกำรตดัสินใจและตระหนกัถึงสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ในด้ำน 
อำยท่ีุเหมำะส ำหรับกำรสมรส กำรมีบตุร  ช่องห่ำงของกำรเกิดบตุร และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน
อนำมยัเจริญพนัธุ์ อยำ่งไรก็ตำมวิธีกำรวำงแผนครอบครัวท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมำยไม่ได้รวมถึง
กำรท ำแท้ง กำรท ำแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมำยในประเทศอินโดนีเซีย  

เป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำ บทบญัญัติท่ีเก่ียวกบัรัฐ จะอยู่ในหมวดของ อ ำนำจและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
ของรัฐ ในกำรปรับปรุงกำรเข้ำถึงและคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำร กำรศึกษำ กำรให้ค ำปรึกษำและกำร
บริกำรด้ำนกำรคมุก ำเนิด อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยมีกำรย้อนแย้งกันเองในแง่ท่ีว่ำ นโยบำยกำรวำงแผน
ครอบครัวจะก ำหนดและก ำกับโดยควำมพยำยำม กำรวำงแผนกำรตัง้ครรภ์จะต้องผ่ำนหลกัและบรรทัด
ฐำนทำงศำสนำ สถำนภำพของควำมก้ำวหน้ำทำงสงัคม-เศรษฐกิจและวฒันธรรม และค่ำนิยมของชุมชน 
นอกจำกนีซ้ึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ สิทธิของบคุคลส่วนหนึ่งย่อมถกูลิดรอนหำกตำ่งจำกคำ่นิยมทำงสงัคม และ
หลกัทำงศำสนำ ท่ีไม่ได้เอือ้ต่อกำรด ำรงอยู่ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม ซึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึง
สิทธิท่ีบญัญตัไิว้ในกฎหมำยได้  

Population Law บญัญตัวิำ่ กำรให้บริกำรด้ำนกำรคมุก ำเนิดยงัคงจ ำกดัเฉพำะสำมีภรรยำท่ีสมรส
กนัแล้วเท่ำนัน้ ขณะเดียวกนั New Health Law (Law no. 36/2009) ให้ควำมส ำคญักบัสิทธิอนำมยัเจริญ
พนัธุ์ และอนญุำตให้สำมำรถท ำแท้งโดยปลอดภยัได้ส ำหรับกรณีท่ีมีข้อบง่ชีท้ำงกำรแพทย์ และกรณีข่มขืน
กระท ำช ำเรำท่ีเป็นสำเหตขุองกำรตัง้ครรภ์ แตย่งัคงต้องมีกำรพฒันำกฎระเบียบส ำหรับกำรด ำเนินงำน ยำ
คุมก ำเนิดแบบท่ีมีฮอร์โมนถูกระบุว่ำเป็นยำและต้องมีใบสั่งยำจำกแพทย์ ควำมก ำกวมของกฎหมำยท่ี
ก่อให้เกิดปัญหำกำรตีควำมกฎหมำย ท ำให้เกิดควำมไมเ่สมอภำค และกำรเข้ำไม่ถึงกำรบริกำรด้ำนสขุภำพ 
กำรวำงแผนครอบครัวและกำรคมุก ำเนิดของเยำวชนหญิง เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ ควำมคิดควำม
เช่ือทำงศำสนำมีอิทธิพลอยำ่งมำกตอ่กำรเข้ำถึงสิทธิด้ำนตำ่งๆ ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อม  

กล่ำวโดยสรุป จำกกำรศกึษำกฎหมำยของทัง้ ๓ ประเทศ มีข้อเหมือนและแตกตำ่งไปตำมบริบท
ทำงสงัคมและวฒันธรรม ฐำนคิดของสงัคมท่ีเป็นตวัก ำกบัและสะท้อนออกมำในตวับทกฎหมำย นโยบำย
และมำตรกำร แม้วำ่ทัง้ ๓ ประเทศจะรับเอำมมุมองเร่ืองสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีน ำเข้ำจำกตะวนัตก 
แตก่ำรน ำแนวคดินีม้ำใช้มีควำมแตกตำ่งกนัไปตำมบริบทของแตล่ะประเทศด้วยเช่นกนั กฎหมำยท่ีสะท้อน
ฐำนคิดทำงสงัคมและวัฒนธรรม บำงส่วนย้อนแย้งกับ กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม ภำค ๒ ข้อ ๕ ซึง่กลำ่ววำ่  

“ห้ามการจ ากดัหรือลิดรอนสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานที่ได้รับรองหรือที่มีอยู่ในประเทศใดโดยอาศยั
อ านาจของกฎหมาย อนสุญัญา ข้อบงัคบั หรือจารีตประเพณี โดยอา้งว่ากติกานี้ไม่รับรองสิทธิเช่น
ว่านัน้ หรือรับสิทธินัน้ในขอบเขตทีด่้อยกว่า”  
นอกจำกนี ้ทัง้ ๓ ประเทศให้สตัยำบนัในอนุสญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิต่อสตรีในทุก

รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women หรือ 



 ๔๒ 

CEDAW) ท ำให้แต่ละประเทศด ำเนินนโยบำยในกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงให้สอดคล้องกับ
อนสุญัญำ เช่น An Act for the Magna Carta of Women ของประเทศฟิลิปปินส์ระบวุ่ำ รัฐจะส่งเสริมและ
ท ำให้ผู้หญิงได้ใช้สิทธิอยำ่งเตม็ท่ีในทกุๆ ด้ำน  

จำกกำรศกึษำพบวำ่ กฎหมำยของ ๓ ประเทศครอบคลมุถึงสิทธิ ได้แก่ สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมี
ศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (Right to Life) สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ (Right to 
Information and Education) สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Right to Decide 
Whether or When to Have Children) และสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Right to Health Care 
and Health Protection) แตไ่มพ่บสิทธิในควำมเป็นสว่นตวั (Right to Privacy) ปรำกฎอยูใ่นกฎหมำย   

อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยของแต่ละประเทศถูกกรอบไว้ด้วยควำมคิดควำมเช่ือทำงศำสนำ สังคม
และวัฒนธรรม และมีอิทธิพลเหนืออนุสัญญำต่ำงๆ ท ำให้ท้ำยท่ีสุดสิทธิของผู้หญิง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เยำวชนหญิงถกูจ ำกดั สิ่งท่ีเหมือนกนัของทัง้ ๓ ประเทศคือ ยงัไม่มีควำมชดัเจนเร่ืองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
ว่ำคือ สิทธิมนษุยชน และไม่มีกฎหมำยอนำมยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มกำรเข้ำถึงสิทธิด้ำนตำ่งๆ ของ
เยำวชนท่ีตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อม เพรำะอคติของคนในสงัคมท่ีไม่ยอมรับกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิง ท ำให้
ไม่ได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำย และกำรสนบัสนุนทำงสงัคม ส่งผลให้เยำวชนหญิงเหล่ำนีไ้ม่สำมำรถ
เข้ำถึงสิทธิในด้ำนตำ่งๆ ของตนได้อยำ่งเตม็ท่ี   
 
๒.๓ กฎหมายในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับเยาวชนหญิงที่ตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม 

ส ำหรับประเทศไทยท่ีมีประชำกรประมำณ ๖๗,๐๙๑ ,๐๙๘  คน เป็นชำติพันธุ์ ไทยร้อยละ 
๗๕, จีนร้อยละ ๑๔ และอ่ืนๆ ร้อยละ ๑๑ และนับถือศำสนำพุทธร้อยละ  ๙๔.๖ , อิสลำมร้อยละ 
๔.๖ , คริสต์ร้อยละ  ๐.๗ และอ่ืนๆ ร้อยละ ๐.๑  ประชำกรมีอำยุประมำณ ๐-๑๔  ปี: ร้อยละ 
๑๙.๙ (ชำย  ๖ ,๗๗๙ ,๗๒๓ /หญิง  ๖ ,๔๖๖ ,๖๒๕) อำยุประมำณ ๑๕-๖๔  ปี: ร้อยละ ๗๐.๙ 
(ชำย ๒๓,๔๑๐ ,๐๙๑ /หญิง  ๒๓,๙๑๓ ,๔๙๙) และอำยุประมำณ ๖๕ ปีขึน้ไป :  ร้อยละ ๙.๒ 
(ชำย ๒,๗๗๘,๐๑๒/หญิง  ๓,๓๗๒,๒๐๓) ซึ่งมีอัตรำกำรเพิ่มประชำกรอยู่ ท่ี ร้อยละ ๐ .๕๔๓ ซึ่ง
เปรียบเทียบกับประเทศต่ำงๆทั่วโลกอยู่ ท่ี  ล ำดับท่ี๑๔๗  (Central Intelligence Agency, 2011) ซึ่ง
ตวัเลขสถิติ ท่ีประชมุองค์กำรอนำมยัโลก (World Health Organization: WHO) และจำกจ ำนวนประชำกร
วยัรุ่นและเยำวชน อำย ุ๑๐ – ๒๔ ปี มีร้อยละ ๒๒ (๑๔ ล้ำนคน) ของประชำกรทัง้หมด (ทะเบียนรำษฎร์ 
กรมกำรปกครอง, ๒๕๕๒)และจำกกำรส ำรวจในปีเดียวกนั  คำ่เฉล่ียของผู้หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีอำยตุ ่ำกว่ำ ๒๐ 
ปีของทัว่โลกอยู่ท่ี ๖๕ ตอ่ ๑,๐๐๐ คน ส่วนคำ่เฉล่ียของผู้หญิงในทวีปเอเชียอยู่ท่ี ๕๖ ตอ่ ๑,๐๐๐คน โดย
ประเทศไทยมีผู้หญิงตัง้ครรภ์ท่ีอำยตุ ่ำกว่ำ ๒๐ ปี จ ำนวน ๗๐ ตอ่๑,๐๐๐คน ซึ่งเป็นตวัเลขท่ีสงูสดุของ
ประเทศในทวีปเอเชีย1 และตวัเลขเหล่ำนีมี้แนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ (วลัยำ ธรรมพนิชวฒัน์,๒๕๕๓, น. 
๕-๙) 



 ๔๓ 

นอกจำกนี ้ข้อมลูสภำวะกำรมีบตุรของวยัรุ่นไทยท่ีรวบรวมโดยศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ระบวุ่ำ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีมำรดำวยัรุ่นอำยุ
ต ่ำกวำ่ ๒๐ ปีท่ีคลอดบตุร จ ำนวน ๗๘๗,๗๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๕๑ ซึ่งสงูกว่ำคำ่เฉล่ียมำตรฐำนท่ี
องค์กำรอนำมยัโลกก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ และข้อมลูของคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติ ยงัพบ
ด้วยว่ำอำยุเฉล่ียของกำรตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นไทยจะอยู่ท่ี ๑๓-๑๕ ปี โดยอำยุน้อยสุดท่ีมำคลอดบุตรใน
โรงพยำบำลรัฐพบว่ำ เป็นเด็กอำยุเพียง ๑๐ ปี (วลัยำ ธรรมพนิชวฒัน์, ๒๕๕๓, น. ๕-๙) นอกจำกนี ้
รำยงำนของส ำนกังำนอนำมยัเจริญพนัธุ์พบว่ำ สถำนกำรณ์ อนำมยักำรเจริญพนัธุ์ในวยัรุ่นและเยำวชน ใน
พ.ศ. ๒๕๕๓ เผยให้เห็นว่ำ มีเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ อำยุ ๑๕-๑๙ ปี ๑๓๒,๑๔๗ คน จำกจ ำนวนเยำวชน
หญิง อำย ุ๑๕-๑๙ ปี ทัง้หมดในประเทศ ๒,๓๕๖,๖๓๗ คน (ส ำนกังำนอนำมยัเจริญพนัธุ์, ๒๕๕๓) 
 

 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับเพิ่มเตมิ พ.ศ. ๒๕๔๕  
เน่ืองจำกเป็นพ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ จึงเก่ียวข้องโดยตรงกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนำมัย

เจริญพันธุ์ประเด็นสิทธิในกำรเข้ำถึงควำมรู้ สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำโดยตรง ซึ่ง
กำรศกึษำส ำหรับ พ.ร.บ. ได้ก ำหนดควำมหมำยไว้ดงันี ้

“ "การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 
ของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนั
เกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สงัคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 

"สถานศึกษา" หมายความว่า สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนย์การ
เรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือของเอกชนทีมี่อ านาจหนา้ทีห่รือมีวตัถปุระสงค์ในการจดัการศึกษา  

"การศึกษาตลอดชีวิต" หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน 
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เพือ่ให้
สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตไดอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต” 
และในประเด็นแม่วัยรุ่น พบว่ำ พ.ร.บ. นีไ้ด้เข้ำมำคุ้มครองสิทธิในกำรเข้ำถึงควำมรู้ กำรได้รับ

ข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์และมีควำมต้องกำรเข้ำถึงควำมรู้และได้รับ
กำรศกึษำ ซึ่งเป็นไปตำมอนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีทกุรูปแบบ ข้อ ๑๐ “ก ำหนดว่ำ
รัฐภำคีจะใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมทกุอยำ่งเพื่อขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หญิง เพ่ือให้หญิงและชำยมีสิทธิใน
กำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคกัน” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในมำตรำท่ี ๑๐ และ ๑๑ ตำมหมวด ๒ สิทธิและหน้ำท่ี
ทำงกำรศกึษำ ดงันี ้ 



 ๔๔ 

 “มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขัน้พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ถึงและมี
คณุภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจดัการศึกษาส าหรับบคุคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทพุพลภาพหรือบคุคล ซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
พิเศษ…” 

และ 
“มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จดัให้บตุรหรือบคุคลซ่ึงอยู่

ใน ความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั...” 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนท่ีตำม พ.ร.บ. “ "การศึกษาขัน้พื้นฐาน" หมายความว่า การศึกษา
ก่อนระดบัอุดมศึกษา และ " “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน” ซึ่งในมำตรำ ท่ี ๓ ระบบกำรศกึษำอธิบำยถึงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนและกำรศกึษำภำคบงัคบัไว้ว่ำ 
“การศึกษาขัน้พืน้ฐานประกอบด้วย การศึกษาซ่ึงจดัไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดบัอดุมศึกษา การแบ่ง
ระดบัและประเภทของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” และ “มาตรา ๑๗ ให้
มีการศึกษาภาคบงัคบัจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซ่ึงมีอายยุ่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
จนอายยุ่างเข้าปีทีสิ่บหก เวน้แต่สอบไดช้ัน้ปีทีเ่ก้าของการศึกษาภาคบงัคบัหลกัเกณฑ์และวิธีการนบัอายใุห้
เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง” 

นอกจำกนีใ้นกำรจดัระบบกำรศกึษำ ยงัได้แบง่รูปแบบออกเป็น ๓ ประเภท ในหมวดท่ี ๓ ดงันี ้
“มาตรา ๑๕ การจดัการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 

การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  
(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 

หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเงือ่นไขของการ
ส าเร็จการศึกษาทีแ่น่นอน  

(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาทีมี่ความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและ
ประเมินผล ซ่ึงเป็นเงือ่นไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลกัสูตร
จะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความต้องการของบคุคลแต่
ละกลุ่ม  

(๓) การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาทีใ่หผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบคุคล 
ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม สือ่ หรือแหล่งความรู้อืน่ ๆ  



 ๔๕ 

สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทัง้สามรูปแบบก็ได้  
ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนทีผู่เ้รียนสะสมไวใ้นระหว่างรูปแบบเดียวกนั หรือต่าง
รูปแบบได ้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้จาก
การเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน” 
มำกไปกวำ่นัน้ ในหมวดท่ี ๔ แนวกำรจดักำรศกึษำ ยงัก ำหนดให้สถำนศกึษำต้องจดักำรกำรศกึษำ

ให้สอดคล้องกบัส ำหรับแมว่ยัรุ่น ตำม 
“มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ 

เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคญัที่สดุ กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” 

และ 
“มาตรา ๒๔ การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงาน ที่

เก่ียวข้องด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(๑) จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจและความถนดั 

ของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล  
(๒) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ

ประยกุต์ความรู้มาใช้เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
มาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา
และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเ รียน รู้ อื่นอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ” 
 
เห็นได้ชดัว่ำ พ.ร.บ. กำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบบัเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้คุ้มครองสิทธิ

แม่วยัรุ่นอย่ำงรัดกุม ในประเด็นกำรเข้ำถึงควำมรู้ สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำโดยตรง 
ขณะเดียวกนัก็เป็นกำรคุ้มครองสิทธิในกำรมีชีวิตอยูอ่ยำ่งมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ (Rights to Life) เพรำะ
ในระบบกำรศกึษำมีกำรสอดแทรกควำมรู้เก่ียวกบักำรใช้ชีวิต กำรได้รับบริกำร กำรปรึกษำ 
 

 พ.ร.บ. คุ้มครองเดก็ (๒๕๔๖) 
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖) มุ่งเน้นกำรปกป้อง ป้องกัน คุ้มครอง รวมไปถึงเยียวยำ เด็กท่ีถูก

ทำรุณกรรมและกำรกระท ำท่ีเป็นอันตรำยต่อเด็ก ท่ีเป็นไปตำมสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศักดิ์ศรี            



 ๔๖ 

ควำมเป็นมนษุย์ (Rights to Life) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรละเมิดสิทธิเยำวชนท่ีอำยตุ ่ำกว่ำ ๑๘ ปี ซึ่งพ.ร.บ. 
ฉบบันีไ้ด้ก ำหนดนิยำมควำมหมำยของ “เดก็” และ “ทำรุณกรรม” ไว้ดงันี ้

มาตรา ๔ “ “เด็ก” หมายความว่า บคุคลซ่ึงมีอายตุ ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่
ไม่รวมถึงผูที้บ่รรลนิุติภาวะดว้ยการสมรส” 

“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใด ๆ  
จนเป็นเหตใุหเ้ด็กเสือ่มเสียเสรีภาพ หรือเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท า
ผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระท าหรือประพฤติในลกัษณะที่น่าจะเป็นอนัตราย
แก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี ทัง้นี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม 

 
ซึ่งใน พ.ร.บ. ได้ก ำหนดถึงกำรกระท ำและปฏิบตัิเพ่ือให้เด็ก ไม่ถกูละเมิดสิทธิ ได้รับควำมปลอดภยั  ไม่ตก
อยูใ่นอนัตรำย ไมถ่กูเลือกปฏิบตั ิบงัคบั หรือใช้ควำมรุนแรง ใน หมวดที ่๒ การปฏิบติัต่อเด็ก  
ดงันี ้ 

“มาตรา ๒๒ การปฏิบติัต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของ
เด็กเป็นส าคญัและไม่ใหมี้การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 

มาตรา ๒๓ ผู้ปกครองต้องให้การอปุการะเลี้ยงดู อบรมสัง่สอน และพฒันา
เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตาม สมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมแห่งท้องถ่ิน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานขั้นต ่ าตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวสัดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้
ตกอยู่ในภาวะอนัน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ” 

แม้แตผู่้ปกครองของเดก็ ตำมมำตรำท่ี ๒๕ ดงันี ้ 
“มาตรา ๒๕ ผูป้กครองตอ้งไม่กระท าการ ดงัต่อไปนี ้
(๑) ทอดท้ิงเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กบับคุคลที่

รับจ้างเลีย้งเด็กหรือทีส่าธารณะหรือสถานทีใ่ด โดยเจตนาทีจ่ะไม่รับเด็กกลบัคืน 
 (๒) ละท้ิงเด็กไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกนัดูแลสวสัดิภาพ

หรือใหก้ารเลีย้งดูทีเ่หมาะสม 
(๓) จงใจหรือละเลยไม่ใหส่ิ้งทีจ่ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือสขุภาพอนามยัจน

น่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(๔) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือ

พฒันาการของเด็ก 
(๕) ปฏิบติัต่อเด็กในลกัษณะทีเ่ป็นการเลีย้งดูโดยมิชอบ 



 ๔๗ 

มาตรา ๒๖ ภายใต้บงัคบับทบญัญติัแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอม
หรือไม่ หา้มมิใหผู้ใ้ดกระท าการ ดงัต่อไปนี ้

(๑) กระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือ
จิตใจของเด็ก 

(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้ส่ิงจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาล
แก่เด็กทีอ่ยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๓) บงัคบั ขู่เข็ญ ชกัจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
หรือน่าจะท าใหเ้ด็กมีความประพฤติเสีย่งต่อการกระท าผิด 

(๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท างานหรือกระท าการอนัอาจเป็นอนัตรายแก่
ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขดัขวางต่อพฒันาการของเด็ก 

(๗) บงัคบั ขู่เข็ญ ใช้ ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้
กระท าการใด เพือ่แสวงหาประโยชน์ทางการค้าอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางต่อการ
เจริญเติบโตหรือพฒันาการของเด็กหรือมีลกัษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก” 

 
เน่ืองจำก พ.ร.บ. ฉบบันีมุ้่งคุ้มครองเด็กไม่ให้ตกอยู่ในอนัตรำย ดงันัน้เม่ือเยำวชนตัง้ครรภ์และ

ตดัสินใจด ำรงครรภ์ต่อแต่ไม่สำมำรถเลีย้งดูทำรกได้หลังคลอด  เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องตำม พ.ร.บ. 
จะต้องเข้ำมำด ำเนินกำรคุ้มครองและสงเครำะห์ทำรกท่ีเกิดมำจำกเยำวชนท่ีเป็นแม ่ดงันี ้

“มาตรา ๒๘ ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู 
อบรมสัง่สอนและพฒันาเด็กไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุด หรือผูป้กครองกระท าการใดอนัน่าจะ
เกิดอนัตรายต่อสวสัดิภาพหรือขดัขวางต่อความเจริญเติบโตหรือพฒันาการของเด็ก
หรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์
หรือคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กหรือป้องกนัมิให้เด็กได้รับอนัตรายหรือถูกเลือกปฏิบติัโดย
ไม่เป็นธรรม พนกังานเจ้าหนา้ทีต่อ้งด าเนินการให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวสัดิภาพ
ตามพระราชบญัญติันี”้ 
มำตรำดงักล่ำวไม่เพียงเป็นกำรคุ้มครองเด็กทำรกท่ีเกิดมำ แต่ยงัช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิอนำมัย

เจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ ในสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ ไม่ตกอยู่ใน
อนัตรำย  เสรีธรรมและในควำมมัน่คงแห่งร่ำงกำย ไม่ถกูกระท ำกำรเลือกปฏิบตัิ บงัคบั หรือใช้ควำมรุนแรง 
เช่นเดียวกับในกรณีท่ีแม่ไม่สำมำรถเลีย้งลูกได้เน่ืองจำกปัจจัยต่ำงๆ  ซึ่งอำจเป็นเศรษฐกิจ ครอบครัว 
กำรศกึษำ สขุภำพทัง้กำยและใจ หรือเหตผุลสว่นบคุคลตำ่งๆ แตไ่มต้่องกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์ แตเ่พ่ือเป็นกำร
คุ้มครองสิทธิเด็กและสิทธิของแม่เองท่ีจะได้รับกำรบริกำรด้ำนอนำมยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งเป็นสิทธิในกำรดแูล



 ๔๘ 

และป้องกนัสขุภำพ ตำม หมวด ๖ สถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวสัดิภาพ 
และสถานพฒันาและฟ้ืนฟ ูท่ี 

“มาตรา ๕๑ ปลดักระทรวงมีอ านาจจัดตัง้สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ได้ทั่ว
ราชอาณาจกัร และผูว่้าราชการจงัหวดัมีอ านาจจดัตัง้สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวสัดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูภายในเขต
จงัหวดันัน้” 
 
นอกจำกนี ้กำรท่ี พ.ร.บ.ให้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส ำคญัไม่ให้เกิดอนัตรำยแก่จิตใจ 

ยงัสอดคล้องกบัสิทธิในควำมเป็นส่วนตวั (Rights to Privacy) เพรำะกำรเก็บควำมลบัของเด็กในกรณีท่ี
ท้องไมพ่ร้อม เป็นกำรกระท ำเพ่ือไมใ่ห้เด็กอบัอำย เส่ือมเสียช่ือเสียง กระทบกระเทือนตอ่จิตใจ  

อยำ่งไรก็ตำม  พ.ร.บ. ฉบบันีไ้มไ่ด้ระบสุิทธิอนำมยัเจริญพนัธ์ให้กบัเด็กและเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ 
ในประเด็นสิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Rights to Decide Whether or When 
to Have Children or Rights to Self-determination) ไม่ได้มีมำตรำออกมำรับรองและคุ้มครองสิทธิเด็ก
และเยำวชนหญิงในกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์และคมุก ำเนิดอย่ำงปลอดภยั ไม่มีควำมรุนแรงและได้รับอนัตรำย 
แม้จดุประสงค์หลกัของ พ.ร.บ. คือคุ้มครองป้องกนักำรกระท ำรุนแรงตอ่เยำวชนก็ตำม  

 

 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว (๒๕๕๐)  
เป็น พ.ร.บ.ท่ีพยำยำมป้องกนั และคุ้มครองผู้ถกูกระท ำควำมรุนแรงภำยในครอบครัว ซึ่งเกิดขึน้กบั 

“บคุคลในครอบครัว”ซึง่ได้นิยำมควำมหมำยวำ่  
“ ‘บคุคลในครอบครัว’ หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคย

อยู่กินฉนัสามีภริยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส บตุร บตุรบญุธรรม รวมทัง้บคุคลต่างๆ
ทีต่อ้งพ่ึงพาอาศยัและอยู่ในครัวเรือนเดียวกนั” 
โดยมีควำมค ำนึงถึงของกำรด ำรงอยู่ของสถำบนัครอบครัว และคุ้มครองสิทธิผู้ ถูกกระท ำควำม

รุนแรงเทำ่นัน้ ไมไ่ด้ค ำนงึถึงกำรคุ้มครองสิทธิอนำมยัเจริญพันธุ์ ตัง้แตม่ำตรำ ๑ – ๑๘ ภำยในกรอบของค ำ
วำ่ “ควำมรุนแรงในครอบครัว” ท่ีตำมมำตรำ ๓ หน้ำ ๑ อธิบำยวำ่ 

“ ‘ความรุนแรงในครอบครัว’ หมายความว่า การกระท าใดๆ โดยมุ่งประสงค์
ใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสขุภาพ หรือการกระท าโดยเจตนาในลกัษณะที่
น่าก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือ
บงัคบัหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท าการ ไม่



 ๔๙ 

กระท าการ หรือยอมรับการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระท า
โดยประมาท”   
 
ซึ่งท ำให้ช่องทำงในกำรท ำควำมรุนแรงและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ใน

ครอบครัวผ่ำนทำง “ประมำท” “ไม่ได้มุ่งประสงค์” และ “กระท ำโดยไม่เจตนำ” ได้ และเช่นเดียวกบั พ.ร.บ. 
อ่ืนๆ ข้ำงต้น พ.ร.บ. ฉบบันีม้องข้ำมประเดน็สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใดท่ี คนทกุ
คนมีสิทธิพืน้ฐำนท่ีจะตดัสินใจอยำ่งอิสระและรับผิดชอบในเร่ืองกำรมีบตุร วำ่จะมีก่ีคน ห่ำงกนัก่ีปี และจะมี
เม่ือไร ทัง้นี ้ต้องได้รับข้อมลูและวิธีกำรท่ีจะสำมำรถท ำตำมท่ีตดัสินใจได้ 

อย่ำงไรก็ตำม พ.ร.บ. ฉบบันี ้สอดคล้องเป็นกำรคุ้มครองสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำม
เป็นมนษุย์ (Rights to Life) และ สิทธิในควำมเป็นส่วนตวั (Rights to Privacy) ซึ่งกำรเก็บควำมลบัของ
เยำวชนเพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำย อนัตรำยแก่จิตใจ ในกรณีท่ีเยำวชนตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม ซึ่งจะรักษำ
หรือยตุกิำรตัง้ครรภ์หรือไมก็่ตำม  
 

 พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ(๒๕๕๐)  
ระบไุว้อยำ่งชดัเจน พ.ร.บ. วำ่ค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของเดก็และเยำวชนเป็นหลกัตำม หมวดท่ี ๑ 

วำ่ด้วยบททัว่ไป มำตรำท่ี ๖.๑ ท่ีวำ่  
“การพฒันาเด็กและเยาวชน การบงัคบัใช้และการปฏิบติัตามบทบญัญติัใดๆ 

แห่งพระราชบญัญติันี้ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัเด็กและเยาวชน ตอ้งค านึงถึง
ประโยชน์สูงสดุของเด็กและเยาวชนเป็นอนัดบัแรก” 

 
แตถ่ึงกระนัน้ พ.ร.บ. นี ้ถกูน ำมำใช้เพ่ือจดัตัง้องค์กร หนว่ยงำนส ำหรับเดก็และเยำวชน โดยเด็กและเยำวชน
เอง คือ “สภำเด็กและเยำวชน” บทบำทหน้ำท่ี กำรคัดสรรบุคลำกร สมำชิก ประธำน ตัวแทนเยำวชน
มำกกว่ำจะอธิบำยหรือมุ่งบงัคบัใช้กฎหมำยเพ่ือส่งเสริมกำรพฒันำเด็กและเยำวชน อย่ำงไรก็ตำม พ.ร.บ. 
ได้นิยำมควำมหมำยของเด็กและเยำวชนไว้อย่ำงชดัเจนว่ำ “เด็ก” หมำยถึงบคุคลซึ่งมีอำยุต ่ำกว่ำ ๑๘ ปี
บริบูรณ์ ขณะท่ี “เยำวชน” หมำยถึงบุคคลซึ่งมีอำยตุัง้แต่ ๑๘ ปีบริบรูณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบรูณ์ ตำมมำตรำ ๔ 
และคุ้มครองสิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรและกำรศกึษำ (Rights to Information and Education) ด้วย
หมวดท่ี ๑ ว่ำด้วยบททัว่ไป  มำตรำ ๖.๒ เด็กและเยำวชนทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับกำรศึกษำ และได้รับ
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนท่ีมีคณุภำพสงูสดุตำมท่ีก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนญู 

อย่ำงไรก็ตำม พ.ร.บ.นี ้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนต่อกำรคุ้มครอง กำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิ
อนำมยัเจริญพนัธุ์ในประเด็น สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Rights to Decide 
Whether or When to Have Children or Rights to Self-determination) และ สิทธิในกำรดแูลและป้องกนั



 ๕๐ 

สขุภำพ (Rights to Health Care and Health Protection) ส่วนใหญ่เป็นประเด็นกำรคุ้มครองสิทธิเยำวชน
และเดก็ในประเดน็อ่ืนๆ เพียงแตส่ำมำรถเช่ือมโยงกบัสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ได้อย่ำงอ้อมๆ เทำ่นัน้  

 

 ประมวลกฎหมายอาญา 
ส ำหรับประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับหญิงตัง้ครรภ์และสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์โดยตรงนัน้พบวำ่ กำรยตุิ

กำรตัง้ครรภ์กลำยเป็นสิ่งผิดกฎหมำยในรัฐไทย ซึง่ประมวลกฎหมำยอำญำได้ระบบุทลงโทษตอ่กำรยตุิกำร
ตัง้ครรภ์ไว้อยำ่งชดัเจน วำ่ 

“หมวด ๓ ความผิดฐานท าใหแ้ทง้ลูก 
มาตรา ๓๐๑ หญิงใดท าใหต้นเองแทง้ลูก หรือยอมใหผู้้อื่นท าให้ตนแทง้ลูก ต้อง
ระวางโทษจ าคกุไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทัง้จ า ทัง้ปรับ 
มาตรา ๓๐๒ ผูใ้ดท าใหห้ญิงแทง้ลูกโดยหญิงนัน้ยินยอม ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกิน
หา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
ถา้การกระท านัน้เป็นเหตใุห้หญิงรับอนัตรายสาหสัอย่างอืน่ด้วย ผูก้ระท าตอ้งระวาง
โทษจ าคกุไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นสีพ่นับาท หรือทัง้ จ าทัง้ปรับ 

ถา้การกระท านัน้เป็นเหตใุห้หญิงถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้งระวาง โทษ
จ าคกุไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท   
มาตรา ๓๐๓ ผูใ้ดท าใหห้ญิงแทง้ลูกโดยหญิงนัน้ไม่ยินยอม ตอ้ง ระวางโทษจ าคกุไม่
เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นสีพ่นับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ถ้าการกระท านัน้เป็นเหตใุห้หญิงรับอนัตรายสาหสัอย่างอื่นด้วย ผู้กระท า
ตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตัง้แต่ สองพนับาทถึงสองหมื่นบาท 

ถา้การกระท านัน้เป็นเหตใุห้หญิงถึงแก่ความตาย ผูก้ระท าตอ้ง ระวางโทษ
จ าคกุตัง้แต่ห้าปีถึงยีสิ่บปี และปรับตัง้แต่หน่ึงหมื่นบาท ถึงสีห่มื่นบาท  
มาตรา ๓๐๔ ผูใ้ดเพียงแต่พยายามกระท าความผิดตาม มาตรา ๓๐๑ หรือ มาตรา 
๓๐๒ วรรคแรก ผูน้ัน้ไม่ตอ้งรับโทษ  
มาตรา ๓๐๕ ถา้การกระท าความผิดดงักล่าวใน มาตรา ๓๐๑ และ มาตรา ๓๐๒ 
นัน้ เป็นการกระท าของนายแพทย์และ 

(๑) จ าเป็นตอ้งกระท าเนือ่งจากสขุภาพของหญิงนัน้ หรือ 
(๒) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญา ตามทีบ่ญัญติัไวใ้น 

มาตรา ๒๗๖มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ หรือ มาตรา ๒๘๔ผูก้ระท า
ไม่มีความผิด” 

(กฎหมำยดอตคอม, ๒๕๕๔) 



 ๕๑ 

แม้ในมำตรำ ๓๐๕ จะอนญุำตให้สิทธิผู้หญิงตัง้ครรภ์ในกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์ได้  แตเ่ป็นกำรใช้
สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ภำยใต้อ ำนำจและกำรตดัสินใจของแพทย์ ไม่ใช่หญิงเจ้ำของครรภ์เอง และใน
ประมวลกฎหมำยจะคุ้มครองหญิงตัง้ครรภ์จำกควำมรุนแรง ตำมมำตรำ ๒๗๖ มำตรำ ๒๗๗ มำตรำ ๒๘๒ 
มำตรำ ๒๘๓ หรือ มำตรำ ๒๘๔ ซึ่งหมำยถึง กำรตัง้ครรภ์จำกกำรข่มขืนช ำเรำ หรือใช้อบุำยหลอกลวง      
ขูเ่ข็ญ ใช้ก ำลงัประทษุร้ำย ใช้อ ำนำจครอบง ำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจ ท ำให้ผู้หญิงตกอยู่ในภำวะ
ท่ีไม่สำมำรถขดัขืนได้ ซึ่งเป็นกำรคุ้มครองผู้ถกูละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ แตใ่นประมวลกฎหมำยเองก็
ได้ละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพันธุ์ด้วยกำรไม่ให้ผู้หญิงมีสิทธิในกำรตดัสินใจอย่ำงอิสระและรับผิดชอบใน
เร่ืองจ ำนวนบตุร เวลำท่ีจะมีบตุร และระยะหำ่งของกำรมีบตุรแตล่ะคน มีสิทธิในกำรตดัสินใจอย่ำงเสรีและ
รับผิดชอบในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับเพศวิถี สุขภำพทำงเพศและเก่ียวกับกำรเจริญพันธุ์  โดยไม่ถูกเลือก
ปฏิบตัิ บงัคบั หรือใช้ควำมรุนแรง ตำมสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิในกำร
ตดัสินใจวำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด และสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ  

แตเ่ป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำมำตรำ ๒๗๗ เปิดโอกำสให้เด็กท่ีอำยตุ ่ำกว่ำ ๑๕ ปี สำมำรถท ำแท้งได้อย่ำง
ถกูกฎหมำย เพรำะระบไุว้วำ่  

“มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายยุงัไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมิใช่ภริยา
หรือสามีของตน โดยเด็กนัน้จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม...” 

ซึง่จำกกำรตีควำมโดยอำศยัตวับทกฎหมำย เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์และอำยตุ ่ำกว่ำ ๑๕ ปี สำมำรถยตุิกำร
ตัง้ครรภ์ได้ตำมมำตรำมำตรำ ๓๐๕  

อยำ่งไรก็ตำม แม้กฎมำยจะมีช่องว่ำงในกำรตีควำม ท่ีเป็นกำรเปิดโอกำสให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์
สำมำรถใช้สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เยำวชนท่ีอำยุต ่ำกว่ำ ๑๕ ปี แต่ต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำและกำรตีควำมโดยแพทย์ ซึง่เป็นเง่ือนไขท่ีสร้ำงปัญหำตอ่กำรตีควำมและกำรปฏิบตัิ ท ำให้แพทย์
ปฏิเสธกำรท ำแท้ง เพื่อควำมปลอดภยัทำงกฎหมำยของผู้ เป็นแพทย์เอง ซึ่งขดัต่อหลกัสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
ท่ีกำรประกันสุขภำพของรัฐบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์จะต้องบริกำรต่อผู้ หญิงโดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน มีควำมละเอียดอ่อน เข้ำใจมิติเพศภำวะ และยึดถือควำมสมัครใจของผู้ รับบริกำรท่ีได้ข้อมูล
ครบถ้วนเป็นหลกั  

เม่ือรัฐไม่สำมำรถบริกำรกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัย รำคำถูก มีประสิทธิภำพ  เข้ำถึงง่ำย 
ผู้หญิงจงึต้องลกัลอบยตุกิำรตัง้ครรภ์ ท ำให้กำรท ำแท้งหรือยตุกิำรตัง้ครรภ์ในรูปแบบตำ่งๆ ไม่มีกำรประเมิน
คณุภำพ มีระบบจดัมำตรฐำนท่ีปลอดภยั ตอ่สขุภำวะ น ำไปสู่กำรบำดเจ็บ ภำวะแทรกซ้อนพิกำร เสียชีวิต 
ซึ่งขดัตอ่หลกัสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งถือว่ำ ประมวลกฎหมำยมำตรำ ๓๐๑-๓๐๕ ขดัตอ่หลกัสิทธิอนำมยั
เจริญพนัธุ์ ท่ีว่ำด้วยสิทธิในกำรดแูลและป้องกันสขุภำพ และรวมไปถึงสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ผู้หญิงมีสิทธิท่ีจะไม่ตกอยู่ในอันตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์, ไม่ตกอยู่ในอนัตรำยเพรำะกำร   



 ๕๒ 

ท ำแท้งท่ีไม่ปลอดภัย, ไม่ตกอยู่ในอนัตรำยเพรำะขำดบริกำรสุขภำพท่ีปลอดภัย ขำดบริกำรให้ค ำปรึกษำ    
(จิตตมิำ ภำณเุดช และคณะ, ๒๕๕๐) 

นอกจำกนี ้จำกกำรศึกษำฎีกำท่ีเก่ียวข้องกับกำรลกัลอบท ำแท้ง ยุติกำรตัง้ครรภ์  พบว่ำหญิงท่ี
ยินยอมให้ผู้ อ่ืนท ำแท้งลูกนัน้ ถือว่ำมีส่วนร่วมในกำรกระท ำควำมผิด ไม่ถือว่ำเป็นผู้ เสียหำย เช่น  ใน        
ค ำพิพำกษำศำลฎิกำท่ี ๙๕๔/๒๕๐๒ ท่ีผู้หญิงยินยอมให้ท ำแท้งจนตนเองถึงแก่ควำมตำย ซึ่งพ่อของผู้หญิง
คนนัน้ฟ้องขอให้ศำลลงโทษจ ำเลยท่ีเป็นผู้ท ำแท้งให้ผู้หญิงคนนัน้ ศำลจึงไม่ลงโทษ เน่ืองจำกถือว่ำผู้ตำย
ไมใ่ชผู่้ เสียหำย แตเ่ป็นร่วมกระท ำควำมผิด พอ่ของผู้ตำยจึงไม่มีสิทธิฟ้อง (STD Lawcenter, 2012) ซึ่งศำล
ไมเ่พียงคุ้มครองสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพให้กบัผู้หญิง เพรำะถือว่ำกำรท ำแท้งเป็นอำชญำกรรม 
ผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นกำรขำดส ำนึกในสิทธิของผู้หญิงตอ่กำรตดัสินใจว่ำจะมี
บตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด มำกไปกว่ำนัน้นอกเหนือกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ ฐำนท ำให้แท้งลกูโดย
หญิงนัน้ยินยอมตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ศำลยงัได้มุ่งประเด็นไปยงัผู้กระท ำแท้งให้หญิงในประเด็น
อ่ืนๆอีกด้วย ซึ่งน ำไปสู่กำรก ำหนดกำรลงโทษท่ีมำกขึน้ต่อจ ำเลย เช่น ในค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี ๙๒๘๓/
๒๕๕๑ ท่ี  

 “ศาลชั้นต้น พิพากษาลง โทษจ า เลยฐานประกอบ กิจการ
สถานพยาบาลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จ าคุก ๒ ปี ฐานประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ าคกุ ๒ ปี 
ฐานประกอบโรคศิลปะ โดยมิได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 
จ าคกุ ๖ เดือน รวมจ าคกุ ๔ ปี ๖ เดือน ลดโทษให้ก่ึงหน่ึง คงจ าคกุ 
๒ ปี ๓ เดือน ริบของกลาง ศาลอทุธรณ์ภาค ๔ พิพากษาแก้เป็นว่า 
ความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับใบอนญุาต 
จ าคกุ ๑ ปี ความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและความผิดฐานประกอบโรคศิลปะโดย
มิได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบท แต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐาน
ประกอบโรคศิลปะ โดยมิได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตจ าคุก ๖ 
เดือน รวมจ าคกุ ๑ ปี ๖ เดือน ลดโทษให้ก่ึงหน่ึง คงจ าคกุ ๙ เดือน
...” 

 (ไทยจดัจ์, ๒๕๕๕) 
 
เชน่เดียวกบัค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี  ๔๙๗๘/๒๕๔๘ ท่ีผู้กระท ำแท้งให้หญิงท่ียินยอมในฐำนะจ ำเลยมี  



 ๕๓ 

“...ความผิดฐานประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ข้ึนทะเบียนและ
รับใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ ฯ”  

 และ  
“...ความผิดฐานร่วมกนัมีเพนตาโซซีนกบัไดอาซีแพมไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ไดร้ับใบอนญุาตกบัฐานร่วมกนัใช้ประโยชน์ซ่ึงเพน
ตาโซซีนกบัไดอาซีแพมโดยไม่ไดร้ับใบอนญุาต…”  

(ไทยจดัจ์, ๒๕๕๕) 
 
ซึ่งจำกค ำพิพำกษำของศำลชัน้ต้นเผยให้เห็นว่ำ ไม่เพียงจ ำเลยผิดกฎหมำยอำญำฐำนท่ีท ำแท้ง

แล้ว  จ ำเลยยงัมีควำมผิดตำมกฎหมำยอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัอนำมยัเจริญพนัธุ์  เช่น 
พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑, พ.ร.บ. กำรประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. ๒๕๔๒, พ.ร.บ.วตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่
จิตและประสำท พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นควำมผิดหลำยกรรมต่ำงกนั และศำลชัน้ต้นให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงควำมผิด ดงันัน้ในกำรลงโทษผู้ ท่ีกระท ำแท้งยตุิกำรตัง้ครรภ์ไม่เพียงรับบทลงโทษเฉพำะกำรท ำแท้ง 
แตย่งัต้องรับบทลงโทษอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 

 ข้อบังคับแพทยสภา 
ในประเด็นกำรท ำแท้ง ตำมประมวลกฏหมำยอำญำ มำตรำ ๓๐๑-๓๐๕ มีควำมเก่ียวเน่ืองกับ 

ข้อบงัคบัแพทยสภำ โดยตรง เพรำะไมเ่พียงให้อ ำนำจในกำรตดัสินใจของแพทย์ในกำรท ำแท้ง ยงัให้อ ำนำจ
แพทย์ให้เป็นผู้ท ำแท้งแก่เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์  ซึง่คณะกรรมกำรแพทยสภำออกข อบงัคบัหรือ “ข อบงั
คบัแพทยสภำ ว ำด วยหลักเกณฑ กำรปฏิบตัิเก่ียวกับกำรยุติกำรตัง้ครรภ ทำงกำรแพทย์ตำม
มำตรำ ๓๐๕ แห ง ประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๘” ซึ่งเก่ียวข้องกบัสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์  สิทธิ
มนษุยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ดงันี ้ 

“ข อ ๓ การยติุการตัง้ครรภ ทางการแพทย ตามาตรา ๓๐๕ แห
งประมวลกฎหมายอาญานัน้ จะกระท าได เมื่อหญิงมีครรภ นัน้ยินยอม 

ข อ ๔ แพทย ผู กระท าการยุติการตัง้ครรภ ทางการแพทย
ตามข อบงัคบันี ้ ต องเป นผู ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย 

ข อ ๕ การยติุการตัง้ครรภ ทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ (๑) 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาให เป นไปตามเงือ่นไข ดงันี ้

(๑) เป นกรณีทีจ่ าเป นต องกระท าเนื่องจากป ญหาสขุภาพทาง
กายของหญิงมีครรภ หรือ 



 ๕๔ 

(๒) เป นกรณีทีจ่ าเป นต องกระท าเนือ่งจากป ญหาสขุภาพทาง
จิตของหญิงมีครรภ ซ่ึงจะต องได รับการรับรองหรือเห็นชอบจากผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีมิ่ใช ผู กระท าการยติุการตัง้ครรภ อย่างน อย
หน่ึงคน 

ในกรณีที่หญิงนัน้มีความเครียดอย างรุนแรง เนื่องจากพบว าทารก
ในครรภ มีหรือมีความเสี่ยงสูง ที่จะมีความพิการอย างรุนแรง หรือเป็นหรือ
มีความเสีย่งสูงทีจ่ะเป็นโรคพนัธุกรรมอย างรุนแรง เมื่อหญิงนัน้ได้รับการตรวจ
วินิจฉยัและการปรึกษาแนะน าทางพนัธุศาสตร และมี
การลงนามรับรองในเร่ืองดงักล าวข้างตน้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช
ผู กระท าการยติุการตัง้ครรภ์อย่างน อยหน่ึงคน ให ถือว าหญิงมีครรภ

นัน้มีปัญหาสขุภาพจิตตาม (๒) 
ทัง้นี ้ต องมีข อบ งชี้ทางการแพทย ทีช่ดัเจนว าหญิงนัน้มีป

ญหาสขุภาพทางกายหรือทางจิตและต องมีการบนัทึกการตรวจและวินิจฉยัโรค
ไว ในเวชระเบียนเพือ่เป นหลกัฐาน 

ข อ ๖ การยติุการตัง้ครรภ ทางการแพทย ตามมาตรา ๓๐๕ (๒) 
แห งประมวลกฎหมายอาญานัน้ ต องมีหลกัฐานหรือข อเท็จจริงอนัควร
เชื่อได ว า หญิงมีครรภ เนือ่งจากการกระท าความผิดอาญา ตามที่บญัญติั
ไว ในมาตรา ๓๐๕ (๒) แห งประมวลกฎหมายอาญา 

ข อ ๗ การยติุการตัง้ครรภ ทางการแพทย ตามข อ ๕ และข อ 
๖ ต องกระท าในสถานพยาบาล ดงัต อไปนี ้

(๑) โรงพยาบาลหรือหน วยงานของรัฐที่ให บริการรับผู ป วยไว
ค างคืน หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ทีมี่เตียงรับผู ป วยไว ค างคืน 

ตามกฎหมายว าด วยสถานพยาบาล ทัง้นี้ โดยสามารถปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ยติุการตัง้ครรภ ทางการแพทย ได ตามความเหมาะสม 

(๒) คลินิกเวชกรรม ตามกฎหมายว าด วยสถานพยาบาล โดย
สามารถปฏิบติัเก่ียวกบัการยติุ การตัง้ครรภ ทางการแพทย ที่อายคุรรภ ไม
เกินสิบสองสปัดาห  

ข อ ๘ ผู ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบติัเก่ียวกบัการยุติการตัง้
ครรภ ทางการแพทย ตามข อบังคับนี้ จะต องท ารายงานเสนอต
อแพทยสภา ตามเงือ่นไขและระยะเวลาในแบบฟอร์มทีแ่พทยสภาก าหนด 

ข อ ๙ ในกรณีที่ผู ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู กระท าการยติุการ
ตัง้ครรภ ทางการแพทย ไม ปฏิบติัตามข้อบงัคับนี้ ให ถือว าผู



 ๕๕ 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู นั้นประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม รักษา
มาตรฐานในระดบัทีดี่ทีส่ดุ 

ข อ ๑๐ ผู ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบติัเก่ียวกบัการยติุการตัง้
ครรภ ทางการแพทย ตามข อบงัคบันี้ ให ถือว าได กระท า ตาม
มาตรา ๓๐๕ แห งประมวลกฎหมายอาญา” 

(รำชกิจจำนเุบกษำ ๑๕ ธนัวำคม ๒๕๔๘ เล ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๑๑๘ ง หน ำ ๗-๘) 
 

แม้ว่ำกฎหมำยรัฐไทยตีตรำว่ำกำรท ำแท้งเป็นอำชญำกรรม แต่อย่ำงน้อยท่ีสุดถือว่ำ ยังคุ้มครอง
สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Rights to Decide Whether or When to Have 
Children or Rights to Self-determination) อยู่บ้ำง ตำมข อบงัคบัแพทยสภำข้อ ๓ ท่ียงัให้อ ำนำจของ
ผู้หญิงในกำรตดัสินใจและยินยอม และเพ่ือควำมปลอดภยัของหญิงท่ียินยอมท ำแท้งผู้ ท่ีจะท ำแท้งให้ได้จึง
ต้องเป็นแพทย์ ตำมข อบงัคบั ข้อ ๔ คือ ต้องเป็นผู้ ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมกฎหมำย และท ำใน
สถำนพยำบำลตำม ข้อ ๗ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรคุ้มครองสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Rights to Health 
Care and Health Protection) อย่ำงไรก็ตำมเป็นกำรสร้ำงข้อจ ำกดักำรท ำแท้ง ยุติกำรตัง้ครรภ์ให้รัดกุม
เท่ำนัน้ และเป็นกำรปกป้องคุ้มครองแพทย์ไม่ให้กำรท ำแท้งเป็นอำชญำกรรมมำกกว่ำ คุ้มครองสิทธิของ
เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ดงันัน้ข อบงัคบัแพทยสภำจึงไม่ได้มีบทข้อห้ำมถึงกำรปฏิเสธกำรยุติกำรตัง้ครรภ์
แพทย์ผู ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  

โดยสรุปแล้วพบว่ำ บทกฎหมำยต่ำงๆ ของรัฐไทย มีควำมพยำยำมอย่ำงยิ่งต่อกำรคุ้มครองสิทธิ
เด็กและเยำวชน ในฐำนะประชำชนพลเมืองของรัฐ ซึ่งเป็นกำรมุ่งเน้นในประเด็นควำมรุนแรง ทำรุณกรรม 
กำรบงัคบั และกำรเลือกปฏิบตัิ รวมไปถึงสิทธิในกำรพฒันำยกระดบัชีวิต ควำมเป็นอยู่ผ่ำนกำรศึกษำ แต่
ไม่ได้มุ่งให้ควำมส ำคญัถึงกำรอยู่ในวยัเจริญพนัธุ์ อนำมยัเจริญพนัธุ์ และสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเด็ก
และเยำวชน น ำไปสูก่ำรไมมี่กฎหมำย บทบญัญตัใินกำรคุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ในกำรดแูล
และป้องกนัสขุภำพ ในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด กำรเข้ำถึงบริกำร ควำมรู้ส ำหรับยตุิ
กำรตัง้ครรภ์ ยิ่งไปกวำ่นัน้ กำรท ำแท้งหรือยตุิกำรตัง้ครรภ์ยงัถกูบญัญัติในฐำนะอำชญำกรรมอย่ำงหนึ่งท่ีมี
บทลงโทษชดัเจน และอยู่บนกำรตีควำมของแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีจำกภำครัฐเท่ำนัน้ ไม่ใช่กำรตดัสินใจของ
เยำวชนหญิงผู้ตัง้ครรภ์ ทัง้ๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน, 
กตกิำระหวำ่งประเทศวำ่ด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือก
ปฏิบตัิต่อสตรีในทุกรูปแบบ, อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก, แผนปฏิบตัิกำรประชำกรและกำรพัฒนำ, 
แผนปฏิบตัเิพ่ือควำมก้ำวหน้ำของสตรี  

 
๒.๔ มาตรการของภาครัฐและภาคสังคมต่อเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม 



 ๕๖ 

ส ำหรับค ำวำ่ “แมว่ยัรุ่น” หรือ “เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์” ในควำมหมำยของทำงหน่วยงำนและองค์กร
ภำครัฐ ภำควิชำกำร ภำคเอกชน และภำคประชำสงัคมพบว่ำ เป็นควำมหมำยของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์
โดยไม่พึงประสงค์ (unwanted pregnancy) และไม่ได้วำงแผน (unplanned pregnancy) ไม่ใช่
ควำมหมำยท่ีเยำวชนหญิงตัง้ใจท่ีจะตัง้ครรภ์เองหรือใช้สิทธิท่ีจะตัง้ครรภ์โดยก ำหนดช่วงอำยขุองตนเองไว้
แล้ว มำกไปกวำ่นัน้ยงัตีควำมวำ่เป็นผลจำกกำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั 

แม้ค ำว่ำ “เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร” ไม่ได้ถกูตีควำมอย่ำงชดัเจนถึงช่วงเวลำก็ตำม และมีควำม
ล่ืนไหลตำมบริบทสังคม แต่ในส ำนึกของรัฐไทยยงัคงมองว่ำเพศสัมพนัธ์เป็นสิ่งต้องห้ำมส ำหรับเยำวชน 
เป็นกำรกระท ำก่อนวัยอันควร จำก  ค ำกล่ำวของนำยอภิสิทธ์ิ  เวชชำชีวะ ขณะท่ีด ำรงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดกำรมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมยทุธศำสตร์ป้องกนัและแก้ไขปัญหำเด็กและ
เยำวชนตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวนัท่ี ๒๑ กมุภำพนัธุ์ ๒๕๕๔ ว่ำ ปัญหำเด็กและเยำวชนตัง้ครรภ์ไม่พร้อม เป็น
ปัญหำหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงควำมอ่อนแอของสถำบนัครอบครัว สถำบนักำรศึกษำ และกลไกกำรควบคมุจำก
สังคม ซึ่งเป็นผลให้เด็กและเยำวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนน ำไปสู่กำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อม       
(รัฐบำลไทย, ๒๕๕๔) 

กำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในเยำวชนหญิงจึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐตระหนกัถึงปัญหำและพยำยำมแก้ไขอย่ำง
เร่งดว่น เพรำะส ำหรับรัฐแล้วเสมือนควำมอ่อนแอและไร้ประสิทธิภำพทำงบรรทดัฐำนทำงสงัคมท่ีท ำหน้ำท่ี
ควบคมุก ำกบัและกำรพฒันำศกัยภำพพลเมือง จงึได้มีนโยบำยเร่งป้องกนัและแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชน
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ในเชิงบูรณำกำรและเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงำนภำครัฐเอกชน และเครือข่ำยภำคสงัคม
ตำ่งๆ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ จดัระบบให้เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์และคลอดบตุรแล้วได้กลบัมำเรียน
ตอ่ และพฒันำหลกัสตูรกำรสอนวิชำเพศศกึษำให้เหมำะสมกบัเด็กแตล่ะช่วงวยั  กระทรวงแรงงาน จดั
กิจกรรมอบรมวิชำชีพและจดัหำงำนให้เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ท ำ รวมทัง้พฒันำฝีมือแรงงำนให้เป็นแรงงำน
ท่ีมีทกัษะและแรงงำนท่ีมีคณุภำพ กระทรวงสาธารณสุข ให้ควำมรู้เร่ืองสุขภำวะทำงเพศ หรือกำร
จดับริกำรให้ค ำปรึกษำในรูปแบบตำ่งๆ (รัฐบำลไทย, ๒๕๕๔) 

ขณะเดียวกัน รัฐก็มุ่งควบคมุก ำกบัพฤติกรรมทำงเพศของเยำวชน เพ่ือป้องกันกำรมีเพศสมัพันธ์ 
และปัจจยัท่ีรัฐเช่ือวำ่ก่อให้เกิดกำรมีเพศสมัพนัธ์ของเยำวชนผ่ำนกระทรวงตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวง
วฒันธรรม ดแูลในเร่ืองมิตทิำงสงัคมและวฒันธรรมไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้เดก็และเยำวชนมี “ควำมเป็นไทย” และ 
รักนวลสงวนตวั กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ตรวจสอบเร่ืองกำรเผยแพร่รูปภำพ คลิป 
เว็บไซต์ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศท่ีส่อไปในทำงลำมกอนำจำร ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือประเภทตำ่งๆ รวมไป
ถึง ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ตรวจตรำสถำนท่ีเส่ียงส ำหรับเด็กและเยำวชน และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บงัคบัใช้กฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยำวชน (รัฐบำลไทย, ๒๕๕๔)   ซึ่งกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ
ระหว่ำงกระทรวง องค์กรและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน จะอยู่ภำยใต้กำรบริหำร
จดักำรของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 



 ๕๗ 

 
 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ในประเด็นแก้ปัญหำกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิง กระทรวงนีเ้ป็นหน่วยงำนหลกัและมีบทบำท

ส ำคญัอย่ำงมำกในกำรด ำเนินกำร เพรำะไม่เพียงเช่ือมโยงกับกระทรวงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรตัง้ครรภ์
ของเยำวชน แตย่งัท ำหน้ำท่ีดแูลกลุ่มเด็กและเยำวชนนอกสถำนศกึษำโดยใช้อ ำนำจตำมพระรำชบญัญัติ
คุ้มครองเด็ก มีบทบำทในกำรส่งพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำไปพบปะให้ค ำปรึกษำและประเมินสภำวะเพ่ือวำง
แนวทำงในกำรให้ควำมชว่ยเหลือแม่วยัเยำว์และครอบครัว ประสำนกบัหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทัง้ใน
ระดบัจงัหวดัและชมุชน เช่น สภำเด็กและเยำวชนระดบัต ำบล และศนูย์พฒันำครอบครัวในชมุชน ร่วมเป็น
กลไกขบัเคล่ือน (รัฐบำลไทย, ๒๕๕๔) 

ในส่วนภำรกิจของกระทรวงฯ มีนโยบำยให้พฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั จดัท ำ
ข้อมลูเก่ียวกบัเดก็และเยำวชนท่ีคลอดบตุร โดยแบง่เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ อำยตุ ่ำกว่ำ ๑๕ ปี ,๑๕-๑๘ ปี ,๑๙-
๒๐ ปี และรวบรวมข้อมลูเด็กและเยำวชนท่ีถูกล่วงละเมิดทำงเพศและมีกำรตัง้ครรภ์ จำกนัน้จดัประชุม
คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กจงัหวดั เพ่ือให้รับทรำบสถำนกำรณ์ปัญหำและแนวทำงในกำรป้องกนั  รวมทัง้
จดัท ำแผนปฏิบตัิกำรระยะสัน้ระหว่ำงเดือนกมุภำพนัธ์ – เดือนเมษำยน  ๒๕๕๔ ท่ีส ำคญัคือกำรขยำย
ระบบงำนลงสู่ชมุชน โดยอำจน ำร่องในแตล่ะอ ำเภอหรือปพูรมทัง้จงัหวดั เม่ือพบเด็กและเยำวชนตัง้ครรภ์
ไมพ่ร้อม ให้มีกำรสง่พนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีตำม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้ำไปให้ค ำแนะน ำ ประเมิน
สภำวะเพ่ือให้กำรชว่ยเหลือแมว่ยัเยำว์และครอบครัว (รัฐบำลไทย, ๒๕๕๔) 

ด้วยควำมตระหนกัในประเดน็เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ กรมพฒันำสงัคมและสวสัดิกำร กระทรวงกำร
พฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ จึงได้จดัเวทีเสวนำ “โครงกำรรณรงค์ป้องกนักำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อม
ในวยัรุ่น” เม่ือวนัท่ี ๑๒ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (วลัยำ ธรรมพนิชวฒัน์, ๒๕๕๓, น. ๕-๙) และ ได้ก ำหนด
โครงกำร เฝ้ำระวงักำรตัง้ครรภ์ของเด็กหญิงวยัเยำว์อำยนุ้อยกว่ำ ๑๕ ปี ท่ีด ำเนินกำรตำมจงัหวดัตำ่งๆ ทัว่
ประเทศ ตำมยทุธศำสตร์และแผนปฏิบตัิรำชกำร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดยมีศนูย์กำรเฝ้ำระวงัและ
เตือนภัยทำงสังคมเป็นผู้ รับผิดชอบโครงกำร (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, 
๒๕๕๔) โครงกำรนีมี้จดุประสงค์ท่ีจะให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์อำยตุ ่ำกว่ำ ๑๕ ปีได้รับควำมช่วยเหลือตำม
บริบทท่ีเหมำะสม อย่ำงน้อยร้อยละ ๙๐ ซึ่งเป็นกำรคุ้มครองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์ ทัง้สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรศกึษำ และสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ 

ส ำหรับกระบวนทศัน์ของกระทรวงนีม้องว่ำ เพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่นยงัคงเป็นเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนั
ควร เช่นเดียวกบัท่ีครอบครัวของเยำวชนยงัคงมีบทบำทส ำคญัและหน้ำท่ีในกำรป้องกัน ตำมงำนวิจยัของ
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และกำรตัง้ครรภ์ “ก่อนวัยอันควร” ของเยำวชน 



 ๕๘ 

ป้องกนัด้วยกำรไม่มีเพศสมัพนัธ์ “ก่อนวยัอนัควร” และครอบครัวมีบทบำทส ำคญัอย่ำงมำกตอ่กำรป้องกัน 
โดยมุ่งไปท่ีเยำวชนหญิง ด้วยกำรให้ควำมรู้ สร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดี กำรคุมก ำเนิด เพศสัมพันธ์ อย่ำง
ตรงไปตรงมำ อธิบำยถึงโทษท่ีไม่เช่ือฟังสมำชิกในครอบครัวท่ีเป็นผู้ ใหญ่ สอนให้รู้จกัควำมพอเพียง ไม่มวั
เมำไปกับวตัถุนิยม ปฎิเสธกำรมีเพศสมัพนัธ์ รำยงำนวิจยัฉบบัสมบูรณ์ บทบำทครอบครัวกบักำรป้องกัน
กำรตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรของวยัรุ่นไทย (ส ำนกัมำตรฐำนกำรพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, 
๒๕๕๓) 
 

 กระทรวงสาธารณสุข 
ในกำรศึกษำส ำรวจสถิติของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ เป็นบทบำทส ำคญัของกระทรวงสำธำรณสุข 

เน่ืองจำกในรัฐสมยัใหม ่วำทกรรมทำงกำรแพทย์ได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคญัตอ่กำรตัง้ครรภ์ ทัง้กำรฝำกครรภ์ 
ดแูลครรภ์ กำรคลอดและกำรดแูลหลังกำรคลอด ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภำยในโรงพยำบำลหรือสถำนี
อนำมัยภำยใต้กำรดูแลของกรมอนำมัยเจริญพันธุ์  ทว่ำส ำหรับกระทรวงสำธำรณสุข กำรตัง้ครรภ์ของ
เยำวชนหญิงถูกจัดวำงให้อยู่ในกลุ่มปัญหำและภัยสังคมเช่นเดียวกับโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กำรมี
เพศสัมพันธ์กับคนท่ีรู้จักผิวเผิน มะเร็งปำกมดลูก ท่ีจะต้องเฝ้ำระวัง ป้องกัน โดยหน่วยงำนภำครัฐท่ี
เก่ียวข้องกบัอนำมยัเจริญพนัธุ์ จำก “ข้อมูลการเฝ้าระวัง งานอนามัยเจริญพันธ์ุ” ซึ่งเป็นสถิติครอบคลมุ
ถึงในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวำ่เป็นข้อมลูกำรศกึษำส ำรวจ นกัเรียน (มธัยมศกึษำปีท่ี ๒, ๕ และ ปวช.ชัน้ปีท่ี ๒) 
อำยเุฉล่ียกำรมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรก, อตัรำของกำรเคยมีเพศสมัพนัธ์, กำรมีเพศสมัพนัธ์โดยได้สิ่งของตอบ
แทน, อตัรำกำรใช้ถงุยำงอนำมยั, กำรมีเพศสมัพนัธ์กบัคนรักและคนท่ีรู้จกัผิวเผิน อตัรำของแม่ท่ีคลอดบตุร
อำยนุ้อยกว่ำ ๒๐ ปี รวมไปถึงกำรศกึษำส ำรวจ อตัรำผู้ ป่วยเอดส์ท่ีมำรับกำรรักษำครั ง้แรก, อตัรำกำรป่วย
โรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น อำยุ ๑๐-๒๔ ปี,  อตัรำกำรเป็นมะเร็งปำกมดลูก และควำมรุนแรงท่ี
เกิดขึน้กับเด็กและผู้หญิง ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีรับมำจำกส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคมุโรค, ส ำนักโรคเอดส์   
วณัโรคและโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ กรมควบคมุโรค, สถำบนัมะเร็งแห่งชำติ, ส ำนกังำนส่งเสริมสขุภำพ 
กรมอนำมยั  

เม่ือกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนอยู่ในกลุ่มเดียวกับควำมเจ็บป่วย และถกูจดัวำงให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหำสงัคม ท่ีจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ และเพ่ือให้กำรป้องกันมีประสิทธิภำพมำกขึน้ใน “กำรพฒันำ
สุขภำพเด็กวยัเรียนและวัยรุ่น” หน่วยงำนของรัฐจึงต้องให้ชุมชนและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ
กระบวนกำรมำกขึน้ด้วย “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น” (กรมอนำมัย 
กระทรวงสำธำรณสุข, ๒๕๕๔) ท่ีเป็นกำรวำดกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำขององค์กร และกล
ยทุธ์ตำ่งๆ ท่ีก ำหนดขึน้ เพ่ือสร้ำงแนวทำงหรือวิธีกำรพฒันำสขุภำพของเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นเพ่ือให้ทนักบั
กำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคมโดยกรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสุข ท่ีมีกำรมุ่งเน้นในระดบัประชำชน ท่ีให้
ครอบครัวและชมุชน เฝ้ำระวงั ประชำชนสร้ำงชมรม แกนน ำเครือข่ำย จดัท ำกิจกรรม โครงงำนสขุภำพ เวที



 ๕๙ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัตัง้ศนูย์กำรเรียนรู้ด้ำนสขุภำพในชมุชน และสร้ำง บคุคลต้นแบบด้ำนสขุภำพอนำมยั
หรือ “อศัวินอนำมยั” ในกลุ่มนกัเรียนและวยัรุ่น และในระดบัภำคี เช่น สถำนศึกษำ หน่วยงำนสำธำรณสุข 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน NGO ส่ือมวลชน ท่ีจะต้องพัฒนำ
ศกัยภำพ มีโรงเรียนต้นแบบตำมมำตรฐำน สถำนบริกำรสร้ำงควำมเป็นมิตรกบัวยัรุ่นในกำรบริกำร มีเวที
ประชำคมพฒันำสขุภำพนกัเรียนและวยัรุ่น  

อย่ำงไรก็ตำมในกำรพัฒนำสุขภำพกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ จะต้องอยู่ภำยใต้ “กรอบแนวคิดกำร
พฒันำสขุภำพเดก็วยัเรียนและวยัรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔” ซึง่ในกำรวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์กำร
พฒันำสุขภำพเด็กวยัเรียนและวยัรุ่น ภำคประชำชน พบว่ำมีประเด็นพฤติกรรมทำงเพศ ซึ่งหมำยรวมถึง
กำรตัง้ครรภ์และกำรมีเพศสมัพนัธ์ในกลุ่มผู้อำยนุ้อย กำรไม่ใช้ถงุยำงขณะมีเพศสมัพนัธ์ กำรติดโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์ ซึ่งขณะเดียวกัน กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุขก็ได้ก ำหนด “แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์การป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖” (กรมอนำมยั กระทรวง
สำธำรณสขุ, ๒๕๕๔) ซึ่งแผนท่ียทุธศำสตร์ (Strategic Route Map) เป็นเคร่ืองมือส่ือสำรให้ทกุองค์กรเห็น
ทิศทำงของกำรพฒันำงำนร่วมกัน เพ่ือบริหำรจดักำรยุทธศำสตร์ท้องถ่ิน  ชมุชน องค์กรสร้ำงขึน้หรือมีอยู่
แล้วให้เกิดควำมส ำเร็จ โดย SRM ฉบบันีอ้ยู่ภำยใต้วิสยัทศัน์ท่ีพยำยำมให้เยำวชน “ตระหนกัคณุคำ่ของ
ตวัเอง” รู้จกัหลีกเล่ียงปฏิเสธกำรมีเพศสมัพนัธ์ รู้จกักำรป้องกนักำรตัง้ครรภ์ และอยู่ในครอบครัวท่ีเข้มแข็ง 
ซึ่งมีจุดหมำยปลำยทำงในระดบัประชำชนท่ีวัยรุ่นตระหนกัและมีทกัษะกำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์ มีควำม
ภำคภมูิใจ มีคำ่นิยมเก่ียวกบัเพศสมัพนัธ์ท่ีเหมำะสมและปลอดภยั เช่ือมัน่ในตนเองมีจิตอำสำ ครอบครัวมี
กำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมวัยรุ่น ครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง และชุมชนมีแผนงำนหรือโครงกำรป้องกันกำร
ตัง้ครรภ์วยัรุ่น สร้ำงระบบกำรเผ้ำระวงัพฤติกรรมทำงเพศของวยัรุ่นในชุมชน สร้ำงมำตรกำรทำงสงัคมใน
ชุมชน และในระดับภำคี มีจุดหมำยปลำยทำงท่ี กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยและแนวทำงกำรสอน
เพศศกึษำท่ีชดัเจน, กระทรวงสำธำรณสขุสนบัสนนุวิชำกำร บคุลำกรและบริกำรท่ีเป็นมิตรแก่วยัรุ่น 

เห็นได้ชัดว่ำ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น” (กรมอนำมัย 
กระทรวงสำธำรณสขุ, ๒๕๕๔) และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธ์ุ

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๑๐-๒๔ ปีภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (๔ ปี)” ท่ีเป็นอนัเดียวกันกบั “แผนที่
ทางเดนิยุทธศาสตร์การป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น” (กรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ, ๒๕๕๔) ซึ่ง
มีจดุมุง่หมำยส ำคญัและชดัเจนเพ่ือท่ีจะให้วยัรุ่น/เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์น้อยลง ซึ่งเป็นมำตรกำรท่ีภำครัฐพุ่ง
เป้ำมำยงัเนือ้ตวัร่ำงกำยของเยำวชนหญิงมำกกวำ่ชำย ในฐำนะผู้ตัง้ครรภ์ ไม่เพียงเป็นกำรผลกัภำระ แตย่งั
เป็นกำรเลือกปฏิบตัิทำงเพศ ท่ีขดักับหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมีกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิงเป็นบทสรุป
และดชันีชีว้ดัของปัญหำสขุภำพของวยัรุ่น โดยมองข้ำมกำรกระท ำของวยัรุ่นชำย และมองข้ำมสิทธิอนำมยั
เจริญพนัธุ์ในวยัรุ่น ท่ีมีสิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด และมีสิทธิในกำรดแูลและ
ป้องกนัสขุภำพ ของตนเอง  



 ๖๐ 

กำรพฒันำประเด็นอนำมยัเจริญพนัธุ์ในเยำวชนของรัฐยงัคงเป็นเร่ืองของกำรป้องกนักำรตัง้ครรภ์
ในเยำวชน ไม่ใช่กำรละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพันธุ์ของเยำวชนและสร้ำงกำรยอมรับ เคำรพสิทธิอนำมัย
เจริญพนัธุ์ มำกไปกวำ่นัน้ มำตรกำรของรัฐยงัผลิตซ ำ้ทศันคติกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนในแง่ลบ และเป็นบอ่
เกิดของปัญหำสงัคม ไม่มีศกัยภำพในกำรปฏิเสธและรู้จกักันป้องกนั ไม่รู้จกั “คณุค่ำของตนเอง”  ซึ่งเป็น
กำรละเมิดสิทธิในกำรมีชีวิตอยูอ่ยำ่งมีศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์ ของแม่วยัรุ่นท่ีถกูรัฐผลกัไปอยู่ในกลุ่มท่ีเป็น
ปัญหำสงัคม โดยไม่ค ำนึงว่ำ เยำวชนหญิงคนนัน้ตัง้ครรภ์ด้วยควำมพร้อมหรือไม่พร้อม ถูกบงัคบัขู่เข็ญ   
ขืนใจหรือไม ่

ด้วยควำมตระหนกัถึงประเดน็เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม ซึง่หมำยถึงกำรตัง้ครรภ์ในวยัเรียน ไม่
เพียงน ำไปสู่ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังในงานอนามัยการเจริญพันธ์ุและงานสาธารณสุข 

ส ำหรับกลุ่มประชำกรวยัรุ่นและวยัท ำงำนท่ีเร่ิมต้นในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีเป็นกำรจดัอบรมโดยมีวิทยำกรเป็น
ผู้ อ ำนวยกำรกองอนำมัยเจริญพันธุ์  แต่ยังน ำไปสู่  ค่ายแกนน าวัยรุ่น โดยส ำนักอนำมัยเจริญพันธุ์        
กรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ (ส ำนกัอนำมยัเจริญพนัธุ์,๒๕๕๓) ท่ีคู่มือการอบรมค่ายแกนน าวัยรุ่น
ผลิตซ ำ้มำจำกค่ำยแกนน ำมุมเพ่ือนใจวัยรุ่น ภำยใต้จุดประสงค์ให้วัยรุ่นมีควำมรู้อนำมัยเจริญพันธุ์ 
สำมำรถถ่ำยทอดให้ค ำปรึกษำเบือ้งต้น กับเพ่ือนวยัรุ่นด้วยกันเองเพ่ือลดควำมเส่ียงตอ่กำรมีเพศสมัพนัธ์ 
เพ่ือให้วยัรุ่นเรียนรู้ท่ีจะปฏิเสธกำรมีเพศสมัพนัธ์  

กิจกรรมคำ่ยเป็นกำรอบรมเด็กอำย ุ๑๓ ปีขึน้ไป ๔๐ คน มีกำรแบง่กลุ่มออกเป็น ๘ คน ซึ่งใน แผน
กิจกรรมท่ี ๒ “จินตนำกำรรัก” ท่ีให้วิทยำกรสรุปประเด็นว่ำ กำรท่ีวยัรุ่นมีคนรักมกัน ำไปสู่กำรมีเพศสมัพนัธ์
โดยไม่ตัง้ใจ หำกอยู่ในท่ีลบัตำ เพรำะเป็นวยัท่ีมีแรงขบัทำงเพศสูงกว่ำวยัอ่ืน ซึ่งกำรมีเพศสมัพนัธ์น ำไปสู่
ปัญหำตำ่งๆ เป็นจ ำนวนมำก เชน่ ตัง้ครรภ์ไมพ่งึประสงค์ ต้องออกจำกโรงเรียน ถกูนินทำ พ่อแม่เสียใจ และ
ติดโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ กำรมีคนรักหรือแฟนไม่ใช่สิ่งท่ีผิดแต่ต้องมีอย่ำงฉลำดและสร้ำงสรรค์ และ
ควรเรียนรู้นิสยัใจคอในระยะยำวก่อนตดัสินใจคบหำกนั เป็นแฟน เพรำะกำรรู้จกักันในระยะสัน้ๆ  ก่อนคบ
เป็นแฟนน ำไปสูค่วำมผิดพลำด (ส ำนกัอนำมยัเจริญพนัธุ์, ๒๕๕๓, น. ๘-๙) 

นอกจำกนีใ้นค่ำยมีกิจกรรมให้วัยรุ่นอธิบำยควำมคิดควำมเช่ือ ทัศนคติต่อเร่ืองเพศ และ
เพศสมัพนัธ์ในประเด็นตำ่งๆ เช่น  กำรมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน, กำรเช่ำหอพกัอยู่ร่วมกนั, กำรท่ีแฟนเคยมี
เพศสมัพนัธ์มำก่อน, กำรพกถงุยำงอนำมยั, กำรมีเพศสมัพนัธ์โดยไม่ป้องกนั ซึ่งทุกคนในกิจกรรมจะต้อง
เก็บเป็นควำมลบั ไม่น ำสิ่งท่ีได้ยินในด้ำนลบไปพูดข้ำงนอกหรือกับบุคคลอ่ืนๆ (ส ำนกัอนำมัยเจริญพนัธุ์ , 
๒๕๕๓, น. ๑๘) 

จำกคู่มือกำรอบรมค่ำยแกนน ำวยัรุ่น พบว่ำวิทยำกรถูกก ำหนดให้สรุปประเด็นให้วัยรุ่นว่ำ ด้วย
ฮอร์โมนท่ีแตกตำ่งกนัท ำให้ ผู้ชำยคิดเร่ืองอีโรติค (Erotic) ขณะท่ีผู้หญิงคิดเร่ืองโรแมนติค (Romantic ) ซึ่ง
เห็นได้ชดัว่ำคูมื่อและหน่วยงำนของรัฐเองขำดควำมเข้ำใจเร่ืองเพศภำวะ (gender) เพศสรีระ (sex) และ
เพศวิถี (sexuality) อยำ่งชดัเจน ท่ีไมเ่พียงอธิบำยวำ่พฤตกิรรมและ “ควำมเป็นเพศ” เป็นเร่ืองธรรมชำติทำง
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ชีววิทยำมำกกวำ่เป็นเร่ืองของโครงสร้ำงสงัคมท่ีเข้ำมำก ำหนดครอบง ำ แตย่งัอธิบำยควำมแตกตำ่งระหว่ำง 
“ควำมเป็นหญิง” และ “ควำมเป็นชำย” แบบขัว้ตรงข้ำม (Binary opposition) ซึ่งน ำไปสู่ส ำนึกท่ีผู้หญิง
ออ่นโยน บอบบำง ออ่นแอกวำ่ผู้ชำย  

และเพ่ือไม่ให้เกิดกำรมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน คู่มืออธิบำยว่ำกำรมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียนส่งผล
กระทบต่อผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย ทัง้ในด้ำนสขุภำพทำงกำย จิตใจ และชีวิตในระยะยำว เช่น สุขภำพทำง
กำย ได้แก่ ตัง้ครรภ์ ติดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ สุขภำพทำงจิตใจ ได้แก่ กังวล เครียด กลัวคนอ่ืนรู้ 
น ำไปสู่กำรเรียนหนังสือไม่รู้เร่ือง และชีวิตในระยะยำว ได้แก่ เม่ือตัง้ครรภ์และกำรติดโรคติดต่อทำง
เพศสมัพนัธ์ท่ีผู้หญิงจะถกูประณำมมำกกว่ำผู้ชำย (ส ำนกัอนำมยัเจริญพนัธุ์, ๒๕๕๓, น. ๑๘-๑๙) ซึ่งสอด
รับกับอุดมกำรณ์ “รักนวลสงวนตวั” กับเก็บรักษำเย่ือพรหมจรรย์ของผู้หญิง ตำมโครงสร้ำงปิตำธิปไตย 
(Patriarchy) กำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของเยำวชน จึงมุ่งให้เยำวชนหญิงรับผิดชอบและแบกรับ
มำกกว่ำเยำวชนชำย เช่นเดียวกับกิจกรรมในค่ำย ท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมกำรปฎิเสธกำรมีเพศสมัพันธ์ ทัง้
กำรปฎิเสธเพ่ือนไปเท่ียวกลำงคืน เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กำรปฎิเสธแฟนชวนค้ำงท่ีบ้ำนหรือมีเพศสมัพนัธ์ ท่ี
อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรชกัชวนโดยเพศชำยมำกกวำ่เพศหญิง (ส ำนกัอนำมยัเจริญพนัธุ์, ๒๕๕๓, น. ๓๕) 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กิจกรรม “walk rally อนำมยัเจริญพนัธุ์” ท่ีเน้นกำรสอนคมุก ำเนิดทัง้กำรใช้
ถงุยำงอนำมยั และยำเม็ดคมุก ำเนิด ควำมรู้เก่ียวกบั HIV/AIDS ซึง่แบง่ออกเป็น ๕ ฐำน และฐำนท่ี ๔ ซึ่งใช้
ช่ือวำ่ “สดุท้ำยทำงตนั” ซึ่งเป็นประเด็นกำรตัง้ครรภ์และท ำแท้ง (ส ำนกัอนำมยัเจริญพนัธุ์, ๒๕๕๓, น. ๔๖-
๔๗) ซึ่งวิทยำกรถกูก ำหนดให้อธิบำยประเด็นท ำแท้ง พร้อมรูปหรือหุ่นอุ้งเชิงกรำน และเคร่ืองมือขดูมดลกู 
โดยให้อธิบำยกลไกกำรตัง้ครรภ์ และกระบวนกำรท ำแท้งเถ่ือน เช่น กำรน ำสิ่งแปลกปลอมเข้ำไปสู่โพรง
มดลกู กำรฉีดสำรใสโ่พรงมดลกู กำรบีบมดลกู กำรท ำแท้งโดยแพทย์แผนปัจจบุนัจะท ำเฉพำะกำรตัง้ครรภ์
ท่ีมีโรคแทรกซ้อน โดยกำรใช้เคร่ืองมือขดูมดลกู ซึ่งอำจน ำไปสู่โรคแทรกซ้อนได้ เช่น มดลกูแตกและอำจถึง
ตำยได้ ซึ่งหลังอธิบำยกำรท ำแท้งวิทยำกรถูกก ำหนดให้อธิบำยกำรหลีกเล่ียงเพศสัมพันธ์ และกำรมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั 

แม้ว่ำค่ำยแกนน ำวยัรุ่นของส ำนกัอนำมยัเจริญพนัธุ์ เป็นกำรคุ้มครองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ท่ีให้
เยำวชนใช้สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ  ได้รับควำมรู้เก่ียวกบัอนำมยัเจริญพนัธุ์ไปจนถึง
กำรยุติกำรตัง้ครรภ์ แต่เป็นควำมรู้ท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรละเมิดสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ ท่ีชีน้ ำให้
เยำวชนหญิงจะมีสิทธิท่ีจะตดัสินใจและสมคัรใจในกำรด ำรงครรภ์เท่ำนัน้ เพรำะกิจกรรมไม่ได้เป็นกำรให้
ควำมรู้ท่ีรอบด้ำนและเลือกให้ควำมรู้เฉพำะด้ำนเพ่ือชีน้ ำให้เยำวชนเลือกท่ีจะด ำรงครรภ์แทนกำรยุติ        
กำรตัง้ครรภ์ เป็นกำรท ำให้ผู้หญิงไม่รู้และเข้ำถึงสิทธิพืน้ฐำนของปัจเจกในกำรตดัสินใจอย่ำงอิสระและ
รับผิดชอบในเร่ืองจ ำนวนบุตร เวลำท่ีจะมีบุตร และแทนท่ีจะให้เยำวชนได้ใช้สิทธิในกำรดแูลและป้องกัน
สขุภำพ และสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ ท่ีจะไม่ตกอยู่ในอนัตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์ 
ไม่ตกอยู่ในอันตรำยเพรำะกำรท ำแท้งท่ีไม่ปลอดภัย ไม่ตกอยู่ในอันตรำยเพรำะขำดบริกำรสุขภำพท่ี



 ๖๒ 

ปลอดภยั แตเ่ป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำกำรท ำแท้งน ำไปสู่อนัตรำยและไม่ปลอดภัยตอ่สขุภำพ เป็นกำร
ละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ท่ีจะให้เยำวชนได้รับข้อมูลครบถ้วนเป็นหลกั (จิตติมำ ภำณุเดช และคณะ, 
๒๕๕๐) 

นอกจำกนี ้มีบำงกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัประเด็นสิทธินำมยัเจริญพนัธ์ของค่ำยแกนน ำวยัรุ่น  คือ
กิจกรรมท่ีฝึกหดัให้เยำวชนรับฟังและรักษำควำมลบัของเพ่ือนท่ีปรึกษำปัญหำท่ีเก่ียวข้องกบักำรเจริญพนัธุ์ 
ซึ่งรวมถึงประเด็นกำรตัง้ครรภ์ (ส ำนักอนำมัยเจริญพันธุ์, ๒๕๕๓, น. ๓๐-๓๒) ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิใน
ควำมเป็นส่วนตวั (Rights to Privacy) ท่ีกำรให้บริกำรด้ำนสขุภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์ ต้องเป็น
กำรให้บริกำรโดยเคำรพควำมเป็นสว่นตวั รักษำควำมลบั ให้ข้อมลูท่ีรอบด้ำนเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจและ
ยึดกำรตดัสินใจของผู้ รับบริกำรเป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักกำรท่ีส ำคญัอย่ำงยิ่ง  (จิตติมำ ภำณุเดช และคณะ, 
๒๕๕๐) อยำ่งไรก็ตำมในกิจกรรมไมไ่ด้สอดแทรกควำมคิดเร่ืองสิทธิในควำมเป็นส่วนตวักำรรักษำควำมลบั
ตำมสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ และอนญุำตให้เยำวชนแกนน ำสำมำรถเปิดเผยควำมลบัได้ในกรณีเพ่ือต้องกำร
ช่วยเหลือเพ่ือนท่ีมำขอค ำปรึกษำ ท ำให้อ ำนำจกำรตดัสินใจเปิดเผยควำมลบัเป็นของแกนน ำเยำวชนท่ีให้
ค ำปรึกษำ มำกกวำ่เยำวชนท่ีมำขอค ำปรึกษำ กลำยเป็นกำรละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ในอีกรูปแบบหนึง่ 

ขณะท่ีรัฐได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกนัเยำวชนตัง้ครรภ์ กำรบริกำรเยำวชนท่ีตัง้ครรภ์ก็
ถูกด ำเนินกำรควบคู่ไปด้วย กระทรวงสำธำรณสุขรวมไปถึงสถำนพยำบำลและหน่วยงำนท่ีให้บริกำร
ทำงด้ำนสุขภำพตระหนักถึงอันตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิง กำรขำดกำรบริกำรสุขภำพท่ี
ปลอดภัย กำรได้รับค ำปรึกษำ และข้อมูลข่ำวสำรในเร่ืองสุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ 
ขณะเดียวกันก็พยำยำมอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงวำทกรรมเก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิงด้วยกำร
พยำยำมผลิตซ ำ้และผลักงำนวิจัยศึกษำเพ่ืออธิบำยว่ำ กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนเส่ียงต่อกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อนทัง้หญิงตัง้ครรภ์และทำรก ไม่ว่ำจะเป็นกำรตัง้ครรภ์ท่ีพึงปรำรถนำหรือไม่พึงปรำรถนำก็
ตำม เช่น งำนวิจยัศกึษำของสุวชยั อินทรประเสริฐ  และ สรุศกัดิ์ ฐำนีพำนิชสกลุ เร่ือง “กำรตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่น” (๒๕๓๙) และ กำรศกึษำของรพีพรรณ วิบลูย์วฒันกิจและคณะเร่ือง “ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเจตคติ
ตอ่กำรตัง้ครรภ์และแบบแผนกำรด ำเนินชีวิตในระยะตัง้ครรภ์ของหญิงตัง้ครรภ์วยัรุ่น” (๒๕๕๐)  

ทัง้ ๒ งำนวิจัยเผยให้เห็นว่ำ ตลอดกว่ำทศวรรษวำทกรรมทำงกำรแพทย์กลุ่มหนึ่งยังคงเช่ือว่ำ  
เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์จะมีอัตรำเส่ียงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนต่อมำรดำและทำรกทัง้ในระยะตัง้ครรภ์  
ระยะคลอด และหลงัคลอดได้มำกกว่ำกำรตัง้ครรภ์ในวยัผู้ ใหญ่ เน่ืองจำกมำรดำวยัรุ่นส่วนใหญ่ขำดควำม
พร้อมทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สงัคม และเศรษฐกิจ เม่ือเกิดกำรตัง้ครรภ์ แม้จะเป็นกำรเปล่ียนแปลงทำง
สรีรวิทยำตำมปกติ แตมี่ผลเก่ียวข้องกบักำรเปล่ียนแปลงทำงชีวเคมีและฮอร์โมนของร่ำงกำย  ซึ่งมีอิทธิพล
ตอ่กำรเปล่ียนแปลงทำงจิตใจและอำรมณ์ กำรตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นจึงเป็นภำวะวิกฤตท่ีซ ำ้ซ้อนกบัภำวะวิกฤต
เดมิท่ีมีอยูก่่อนตำมพฒันำกำรของวยัรุ่นโดยเฉพำะในมำรดำท่ีมีอำยนุ้อยกว่ำ ๑๗ ปี มกัมีฐำนะยำกจน รับ
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สำรอำหำรไม่ถกูหลกัโภชนำกำร ด่ืมสรุำ ติดยำเสพติด จะมีอนัตรำยสงูขึน้ (รพีพรรณ วิบลูย์วฒันกิจและ
คณะ, ๒๕๕๐; สวุชยั อินทรประเสริฐ และสรุศกัดิ ์ฐำนีพำนิชสกลุ, ๒๕๓๙, น. ๑๗๑-๑๘๓) 

จำกกำรศกึษำพยำยำมท ำให้เช่ือวำ่ทำรกท่ีเกิดจำกมำรดำอำยนุ้อยจะมีน ำ้หนกัแรกเกิดน้อยคลอด
ก่อนก ำหนดและมีสขุภำพไม่สมบรูณ์ มกัมีปัญหำเร่ืองควำมผิดปกติทำงระบบประสำท หหูนวก ตำบอด 
และมีควำมพิกำรสูงกว่ำทำรกซึ่งมีน ำ้หนกัมำกกว่ำ ๒๕๐๐ กรัม (รพีพรรณ วิบูลย์วฒันกิจและคณะ
,๒๕๕๐) รวมทัง้แรงกดดนัท่ีสงัคมมีต่อครอบครัว ซึ่งเน้นบทบำทควำมรับผิดชอบในกำรเลีย้งดบูุตรของ
ผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย ท ำให้เยำวชนหญิงเกิดภำวะควำมวิตกกังวลและเครียด ส่งผลต่อเจตคติต่อกำร
ตัง้ครรภ์ และแบบแผนกำรด ำเนินชีวิตในระยะตัง้ครรภ์ได้ อีกทัง้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ส่วนใหญ่ต้องหยุด
กำรศกึษำ ออกจำกโรงเรียน หรือออกจำกงำน ไม่มีอำชีพ ขำดรำยได้ หรือต้องประกอบอำชีพท่ีมีรำยได้ต ่ำ 
เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดีและชีวิตครอบครัวไม่รำบร่ืน ยิ่งถ้ำเป็นกำรตัง้ครรภ์แรก เยำวชนหญิงจะขำด
ควำมรู้ และประสบกำรณ์ประกอบกับวุฒิภำวะท่ียงัไม่พร้อมจะส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำน
ร่ำงกำยจิตใจและอำรมณ์อย่ำงมำก เช่ือว่ำหญิงตัง้ครรภ์วยัรุ่นอำจจะไม่สนใจดแูลสขุภำพของตนเองและ
ทำรกในครรภ์มีกำรปฏิบตัิท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับโภชนำกำร กำรพกัผ่อน กำรออกก ำลงักำย กำรท ำงำน    
กำรใช้ยำสิ่งเสพติด และสำรอ่ืนๆ ในขณะตัง้ครรภ์ น ำไปสู่กำรเส่ียงตอ่กำรเกิดอนัตรำยต่อหญิงตัง้ครรภ์
วยัรุ่นและทำรกในครรภ์จึงเพิ่มมำกขึน้ (รพีพรรณ วิบลูย์วฒันกิจ และคณะ, ๒๕๕๐; สวุชยั อินทรประเสริฐ 
และสรุศกัดิ ์ฐำนีพำนิชสกลุ, ๒๕๓๙, น. ๑๗๑-๑๘๓)  

ทัง้ ๒ งำนวิจยัพบว่ำเป็นกำรศึกษำเฉพำะกลุ่มเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ในครอบครัวชนชัน้แรงงำน 
รำยได้ต ่ำ ฐำนะทำงเศรษฐกิจไม่ดี ขำดกำรศึกษำและเข้ำถึงบริกำรด้ำนสำธำรณสุขของรัฐท่ีดี ซึ่งบริบท
สงัคมของกลุ่มเป้ำหมำยในงำนวิจยัเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีน ำไปสู่ปัญหำสุขภำพทัง้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์และ
เด็กทำรกแรกเกิดมำกกว่ำกำรตัง้ครรภ์ในวยัเยำว์ เพรำะอนัท่ีจริงแล้ว เยำวชนเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในภำวะเจริญ
พันธุ์แล้ว พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์และสืบพันธุ์ตำมชีวภำพ ธรรมชำติ กำรท่ีงำนวิจัยพยำยำมอธิบำยถึง
ปัญหำสุขภำพร่ำงกำยของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ และเด็กทำรกท่ีเกิดมำจำกกำรตัง้ครรภ์ตัง้แตอ่ำยนุ้อย 
จึงเป็นกำรละเมิดสิทธิรับข้อมูลควำมรู้ท่ีถกูต้อง ทนัสมยัและครบถ้วนรอบด้ำน เพ่ือประโยชน์สงูสุดในกำร
ตดัสินใจในทุกเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองสุขภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์ของตนเอง และสิทธิเสรีภำพแห่ง
ควำมคิดท่ีชีน้ ำให้เยำวชนหญิงไม่มีเสรีภำพในกำรตัดสินใจมีบุตร หรือไม่และจะมีเม่ือใด ตำมควำม
ต้องกำร แม้ว่ำงำนวิจยัของรพีพรรณ วิบลูย์วฒันกิจและคณะเป็นกำรพยำยำมกระตุ้นในหน่วยงำนของรัฐ
ด้ำนสำธำรณสุข ให้ควำมส ำคญักับ กำรฝำกครรภ์ของเยำวชน และกำรวำงแผนกับกำรดแูลสุขภำพของ
เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์และทำรกในครรภ์เพ่ือให้หญิงตัง้ครรภ์วัยรุ่นและทำรกในครรภ์มีสุขภำพสมบูรณ์
แข็งแรง รวมทัง้ช่วยเหลือสนบัสนนุให้หญิงตัง้ครรภ์วยัรุ่นเกิดเจตคติท่ีดีตอ่กำรตัง้ครรภ์และช่วยส่งเสริมให้
เกิดแบบแผนกำรด ำเนินชีวิตท่ีเหมำะสมก็ตำม (รพีพรรณ วิบลูย์วฒันกิจและคณะ,๒๕๕๐)  
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อยำ่งไรก็ตำมกระทรวงสำธำรณสขุมีควำมพยำยำมอยำ่งมำกในกำรดแูลและป้องกนัรักษำสขุภำพ
และกำรป้องกันอันตรำยท่ีจะเกิดกับสุขภำพทัง้ทำงกำยและใจ รวมทัง้สิทธิของผู้หญิงท่ีจะไม่ตกอยู่ใน
อนัตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์ ขำดบริกำรสขุภำพท่ีปลอดภยักำรให้ค ำปรึกษำ ซึ่งเป็นกำรรักษำสิทธิมนษุยชน
และสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์อย่ำงหนึ่ง ด้วยกำรพยำยำมพฒันำคณุภำพกำรบริกำรของสถำนพยำบำลให้
สอดคล้องและยึดควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรเป็นหลกั เช่น “โครงกำรพฒันำบริกำรสขุภำพและอนำมยั
กำรเจริญพันธุ์ส ำหรับวยัรุ่น” โดยกองอนำมัยกำรเจริญพันธุ์  กรมอนำมยั (กองอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ , 
๒๕๔๙) ท่ีเป็นควำมพยำยำมพัฒนำมำตรฐำนและระบบประกันคุณภำพกำรให้บริกำรสุขภำพของ
โรงพยำบำลต่ำงๆ มีสภำพแวดล้อมและกำรให้บริกำรท่ีเป็นมิตรต่อเยำวชน และมีเป้ำหมำยท่ีจะให้
โรงพยำบำลของรัฐร้อยละ ๘๐ บรรลมุำตรฐำนนีภ้ำยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภำยใต้กำรสนบัสนนุจำก UNFPA 
และหน่วยงำนองค์กรตำ่งๆ ซึ่งได้ถกูน ำไปทดลองใช้ในพืน้ท่ีอ่ืน เช่น คลีนิกเอกชน ศนูย์กำรค้ำ และชมุชน
ด้วยเช่นกัน ท่ีมุ่งพัฒนำมำตรฐำนบริกำรสุขภำพและอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ส ำหรับวัยรุ่น สร้ำงกรอบ
แนวทำงส ำหรับสถำนบริกำรในกำรด ำเนินงำนจดับริกำรสุขภำพและอนำมยักำรเจริญพนัธุ์ ท่ีมีควำมเป็น
มิตรส ำหรับวยัรุ่นและเยำวชน อำย ุ๑๐ – ๒๔ ปี ทัง้ท่ีอยูใ่นระบบกำรศกึษำ นอกระบบกำรศกึษำ กลุ่มวยัรุ่น
และเยำวชนท่ีอยู่ในชนบทห่ำงไกล สลมั เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกำส ลดช่องว่ำงของวยั ท่ีกำรบริกำร
สขุภำพและอนำมยักำรเจริญพนัธุ์ถกูมองวำ่เป็นบริกำรส ำหรับผู้ใหญ่ ขณะเดียวกนัเยำวชนเองไม่กล้ำไปใช้
บริกำรด้วยเหตผุลหลำยประกำร เช่น ไม่รู้ข้อมลูแหล่งให้บริกำร สถำนบริกำรไกลบ้ำนและโรงเรียน กำร
เดนิทำงและเวลำให้บริกำรไมส่ะดวก และผู้ให้บริกำรไมมี่ควำมเป็นมิตรและชอบตดัสิน ซึ่งตัง้แตผู่้บริหำร ผู้
ให้บริกำร และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีอยู่ในสถำนบริกำรจะต้องใช้มำตรฐำนของโครงกำรเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินกำรจดับริกำรท่ีเรียกว่ำ Friendly Health Services for Adolescents and Youth (กองอนำมยั
กำรเจริญพนัธุ์, ๒๕๔๙) 

มำตรกำรและยุทธศำสตร์ของโครงกำรหลำยข้อสอดคล้องกบักำรคุ้มครองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ 
ท่ีผู้หญิงมีสิทธิท่ีจะไม่ตกอยู่ในอนัตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์กำรขำดบริกำรสขุภำพท่ีปลอดภัย ขำดบริกำรให้
ค ำปรึกษำ และขำดข้อมลูข่ำวสำรในเร่ืองสขุภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์  และต้องได้รับบริกำรท่ีมี
ควำมละเอียดอ่อน เข้ำใจมิติเพศภำวะ และยึดถือควำมสมัครใจของผู้ รับบริกำรท่ีได้ข้อมูลครบถ้วนเป็น
หลกั และได้รับควำมเป็นสว่นตวั กำรรักษำควำมลบัโดยเจ้ำหน้ำท่ีและระบบบริกำร (จิตติมำ ภำณุเดช และ
คณะ, ๒๕๕๐) เชน่ 
กำรบริกำรให้ข้อมลู/ควำมรู้ 
มีบริกำรให้ข้อมลู ควำมรู้ ด้วยระบบวิธีกำรและส่ือท่ีหลำกหลำย ผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ ของเครือข่ำย สะดวก
แก่กำรเข้ำถึง ครอบคลมุ ทัง้เร่ืองสร้ำง Self esteem ทกัษะชีวิตทัง้ทกัษะชีวิตพืน้ฐำนและทกัษะเฉพำะ 
ปัญหำสขุภำพและพฒันำกำรวยัรุ่น อนำมยักำรเจริญพนัธุ์ เช่น เพศศึกษำ กำรคมุก ำเนิด โรคติดต่อทำง
เพศสมัพนัธ์ฯ 
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กำรบริกำรกำรดแูลสขุภำพครอบคลมุควำมต้องกำรของวยัรุ่นและเยำวชน 
มีบริกำรป้องกนัปัญหำสขุภำพและอนำมยักำรเจริญพนัธุ์  เช่น กำรตรวจและแก้ไขจำกกำรตัง้ครรภ์ บริกำร
ยำเม็ดคมุก ำเนิด ถงุยำงอนำมยั UPT 
ระบบ/ขัน้ตอนกำรให้บริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสมส ำหรับวยัรุ่น 
มีกำรจัดเวลำในกำรให้บริกำรท่ีเหมำะสม ระบบกำรนัดหมำยและส่งต่อท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ รับบริกำร มีระบบทะเบียนและกำรบนัทึกข้อมลูท่ีค ำนึงถึงกำรรักษำควำมลบั และหลกัเกณฑ์ขัน้ตอนกำร
ให้บริกำรของ รพ. จะต้องปรับให้สะดวก รวดเร็ว และเช่ือมโยงกบัทกุฝ่ำยในรพ. เหมำะสมกบัเยำวชนและ
เป็นไปได้ตำมกฎหมำย มีกำรจดัให้มีบริกำรครบถ้วนแบบองค์รวมและบูรณำกำรตำมปัญหำสุขภำพของ
ผู้ รับบริกำรและรวมถึงกำรแก้ไข ฟืน้ฟู ป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงและส่งเสริมสขุภำพอย่ำงเป็นมิตร เช่ือมโยง
กบัเครือขำ่ย ทัง้นีจ้ะต้องเป็นกำรบริกำรท่ีผู้ รับบริกำรมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจ 
เครือข่ำยกำรให้บริกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
มีกำรเช่ือมโยงกับบริกำรและโครงกำรของภำคีเครือข่ำยเพ่ือกำรบริกำรเพ่ือให้เกิดกำรส่งเสริม  ป้องกัน 
รักษำและฟื้นฟูสุขภำพเยำวชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรอบรมแกนน ำวัยรุ่นและให้
อำสำสมคัรแกนน ำเยำวชนมีบทบำทร่วมในกำรจดับริกำรและด ำเนินกิจกรรมตำ่งๆ นอกจำกนี  ้ ผู้ปกครอง 
ครู ผู้น ำชมุชน มีส่วนร่วมตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรพฒันำทกัษะชีวิตและภูมิคุ้มกนัทำงสงัคมจิตวิทยำ 
และกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ 
ผู้ให้บริกำรมีควำมเป็นมิตร 
มีผู้ ให้บริกำรหลกัผ่ำนกำรอบรมเร่ือง กำรพฒันำ Self esteem ในวยัรุ่น ทกัษะชีวิตทัง้ทกัษะชีวิตพืน้ฐำน
และทกัษะเฉพำะ ปัญหำสุขภำพและพฒันำกำรวยัรุ่น และอนำมยักำรเจริญพนัธุ์  (กองอนำมยักำรเจริญ
พนัธุ์, ๒๕๔๙) 

อย่ำงไรก็ตำมมำตรกำรและยุทธศำสตร์ไม่ได้ครอบคลุมอย่ำงชดัเจนถึงสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ท่ี
ผู้หญิงไม่ตกอยู่ในอนัตรำยเพรำะกำรท ำแท้งท่ีไม่ปลอดภยั สิทธิในกำรตดัสินใจอย่ำงอิสระและรับผิดชอบ
ในเร่ืองจ ำนวนบตุร เวลำท่ีจะมีบตุร และระยะห่ำงของกำรมีบตุรแตล่ะคน ด้วยกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์หรือท ำ
แท้ง กำรพฒันำบริกำรสุขภำพและอนำมยักำรเจริญพนัธุ์ส ำหรับวยัรุ่นตำมโครงกำรส ำหรับเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์ จึงเป็นกำรให้ควำมรู้ บริกำรข้อมูล พฒันำทกัษะควำมรู้ ป้องกนั  รักษำและฟืน้ฟูสขุภำพ อ ำนวย
ควำมสะดวกท่ีเหมำะสมกบับริบทและปัญหำของเยำวชน และเก็บรักษำควำมลบั สิทธิควำมเป็นสว่นตวั 

มำกไปกว่ำนัน้ ในทำงปฏิบตัิยงัพบว่ำมำตรกำรท่ีจะคุ้มครองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์เยำวชนหญิง
ของกระทรวงสำธำรณสขุยงัคงมีอปุสรรคอย่ำงมำก โรงพยำบำลส่วนใหญ่ยงัมีข้อจ ำกดัท่ีจะให้บริกำรกำร
วำงแผนครอบครัวกับเยำวชนเพรำะเจ้ำหน้ำท่ีพยำบำล ผู้ ให้บริกำรยังมีทัศนคติเชิงลบเก่ียวกับกำรมี
เพศสมัพนัธ์ของเยำวชน  แม้ว่ำจะร่วมมือกับกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ ท่ีได้
สนบัสนนุให้ทกุจงัหวดัจดัตัง้สภำเยำวชนโดยมีแผนท่ีจะขยำยเครือข่ำยไปสู่ระดบัต ำบล   ให้สภำเยำวชนมี



 ๖๖ 

ส่วนร่วมพฒันำอนำมยักำรเจริญพนัธุ์ของวยัรุ่นและเยำวชน แตใ่นทำงปฏิบตัิ  เยำวชนเหล่ำนีม้กัพบว่ำไม่
สำมำรถมีสว่นร่วมได้เตม็ท่ี (รักแรกคลิ๊ก, ๒๕๕๔) 

อย่ำงไรก็ตำม กำรให้กำรศึกษำควำมรู้ในระดบัสำธำรณสุข และวำทกรรมทำงกำรแพทย์ต่อกำร
ตัง้ครรภ์ เพศสมัพนัธ์ อนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนไม่ได้สร้ำงควำมตระหนกัถึงเร่ืองสิทธิและอ ำนำจกำร
ตดัสินใจของผู้หญิง แต่เป็นเร่ืองของกำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์และกำรมีเพศสัมพันธ์ของเยำวชน  กำรให้
ควำมรู้แก่เยำวชนหญิงยงัคงเป็นประเด็นเก่ียวกบัผลท่ีตำมมำของกำรมีเพศสมัพนัธ์ “ก่อนวยัอนัควร” เช่น 
โรคตดิตอ่และกำรตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่งึประสงค์อยู่ (บญุยิ่ง มำนะบริบรูณ์ และคณะ, ๒๕๔๙, น. ๖๕๔-๖๕๗) 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
ไม่เฉพำะกระทรวงสำธำรณสุข ท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ของวยัรุ่นโดยตรง แตร่วมไป

ถึงกระทรวงศึกษำธิกำรด้วย เพรำะเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ยังอยู่ในกลุ่มของผู้ เรียนหนังสือเป็นนกัเรียน
นกัศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงเข้ำมำมีบทบำทต่อกำรตัง้ครรภ์และอนำมัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น และ
โอกำสและสิทธิในกำรตัง้ครรภ์ของวยัรุ่น ในฐำนะ “กำรตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร” ซึ่งเม่ือวนัท่ี ๔ มกรำคม 
๒๕๕๔ นำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้อธิบำย มำตรกำรป้องกันกำร
ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรและมีพฤติกรรมทำงเพศท่ีไม่เหมำะสม ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในปี ๒๕๕๔ ซึ่งถือ
เป็นยทุธศำสตร์เชิงรุก ๓ ด้ำน (ครูไทย, ๒๕๕๔) คือ  

 
๑. ยุทธศาสตร์สร้างมาตรการเพื่อด าเนินการให้เด็กในวัยศึกษาเล่าเรียนไม่มีเพศสัมพันธ์  (No 
Sex) คือ หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน ให้เยำวชนเท่ำทันต่อพฤติกรรมในกำรอยู่ร่วมกัน ควำมรู้เก่ียวกับ 
ครอบครัวศึกษำ พฤติกรรมวยัรุ่น กำรพฒันำบุคลิกภำพ ซึ่งจะเป็นเกรำะก ำบงัไม่ให้เด็กและเยำวชนมี
เพศสัมพันธ์ในวยัท่ีไม่สมควร ซึ่งจะใช้มำตรกำรหลัก คือ ไม่ให้มีเพศสมัพนัธ์ในวัยอันควรและกำรรู้จัก
ป้องกนัตนเอง (ครูไทย, ๒๕๕๔) 
 
๒. ยุทธศาสตร์ในการรักษาและดูแลตนเองเม่ือมีความจ าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ (Safety Sex) เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ตัง้ครรภ์ในขณะท่ียังไม่พร้อม และในกรณีท่ีเยำวชนมีครรภ์ในขณะท่ีอยู่ในวยัเรียน ต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยคุ้มครองเด็กและเยำวชน  และกฎหมำยคุ้มครองอนำมยักำรเจริญพนัธุ์ 
จะต้องมีครูแนะแนวท่ีได้รับกำรอบรมเข้ำไปดแูลปัญหำเร่ืองนีโ้ดยเฉพำะ มีกิจกรรมท่ีช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่ม
นีโ้ดยเฉพำะและรอบด้ำน ซึง่เป็นยทุธศำสตร์ท่ีทำงกระทรวงศกึษำธิกำรต้องกำรควำมร่วมมือจำก กระทรวง
วฒันธรรม กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงำนภำคเอกชน หรือองค์กรตำ่งๆ 
(ครูไทย, ๒๕๕๔) 
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๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ด้วยกำรกำรจัดตัง้ภำคีเครือข่ำยเป็นอำสำสมัคร 
เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินกัเรียน จดัตัง้ศนูย์เสมำรักษ์เครือข่ำย ๔ มมุเมือง และ ๑๒ ภูมิภำค เพ่ือ
เฝ้ำระวงัพฤติกรรมนกัเรียน ๔ ด้ำน ได้แก่ ๑. ปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนกัเรียน ๒. ปัญหำพฤติกรรม
ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำว ๓. ปัญหำนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมกำรหนีเรียน และ ๔. ปัญหำนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
เก่ียวข้องกบัยำเสพตดิ (ครูไทย, ๒๕๕๔) ซึง่ยทุธศำสตร์ดงักลำ่วนี ้พยำยำมควบคมุสอดส่องควำมประพฤติ
ของเยำวชนท่ีอยู่ในระบบกำรศกึษำเพ่ือให้กำรป้องกนักำรมีเพศสมัพนัธ์รัดกุมและมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
ซึ่งนอกเหนือจำกเร่ืองกำรทะเลำะวิวำท พฤติกรรมของเยำวชนด้ำนควำมสมัพนัธ์กำรคบหำเชิงชู้สำว กำร
หนีเรียน และกำรเสพยำเสพตดิ ล้วนเป็นปัจจยัท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรมีเพศสมัพนัธ์ของเยำวชนได้ 

จำกยทุธศำสตร์ทัง้ ๓ นีส้ะท้อนให้เห็นว่ำ กำรมีเพศสมัพนัธ์ ในส ำนึกของกระทรวงศกึษำธิกำรเป็น
เร่ืองภำยในสถำบนัครอบครัวกำรแต่งงำน ซึ่งเป็นกำรผลกัให้เพศสมัพนัธ์ของเยำวชนกลำยเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหำสงัคมชดัเจนและเป็นทำงกำรมำกขึน้ ซึ่งถูกจดัประเภทให้เป็นพฤติกรรมทำงเพศท่ีไม่เหมำะสม 
เป็นพฤตกิรรมท่ีต้องระแวดระวงั เช่นเดียวกบั กำรทะเลำะวิวำท กำรหนีเรียน และกำรใช้ยำเสพติด และไม่
เพียงเป็นกำรเลือกปฏิบตัใิห้ควำมส ำคญัเฉพำะเยำวชนท่ีเรียนหนงัสือ ท่ีให้โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ อนำมยั
เจริญพนัธุ์ ยงัเป็นกำรตีตรำนกัเรียนท่ีตัง้ครรภ์ซึ่งเป็นกำรเลือกมุ่งตีตรำเฉพำะเพศหญิง ว่ำเป็นผู้ก่อปัญหำ
ในระดบัสงัคมวงกว้ำง  

กระทรวงศึกษำธิกำรยังได้มียุทธศำสตร์ท ำงำนรวมกับหน่วยงำนในภำครัฐและองค์กรต่ำงๆ 
น ำไปสู่โครงกำรรณรงค์สร้ำงควำมตระหนกัเพ่ือป้องกนักำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น ช่ือ “โครงกำรน ำร่อง
กำรรณรงค์ส่ือสำรเพ่ือกำรป้องกนักำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่นในสถำนศกึษำ” หรือ "โครงกำร Up to me" 
ท่ีแถลงข่ำวเปิดตวัโครงกำรเม่ือวนัท่ี ๑๙ มกรำคม ๒๕๕๔ โดยควำมร่วมมือของกระทรวงศกึษำธิกำร และ
ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ (สสส.) ด ำเนินกำรโดย องค์กำร PATH ท่ีมุ่งป้องกนัและ
แก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในเยำวชนในสถำนศกึษำเทำ่นัน้ และได้ด ำเนินกำรระหว่ำงเดือนมกรำคม
ถึง กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กิจกรรมของโครงกำรมีกำรชมคลิปภำพยนตร์สัน้ “ทำงเลือก” แบง่เป็น ๓ 
ตอนๆ ละ ๑๕ นำที ซึ่งเน้นท่ีผู้หญิงเยำวชนท่ีเรียนหนงัสือมำกกว่ำกลุ่มอ่ืน และกำรพดูคยุระหว่ำงกำรชม
ภำพยนตร์แตล่ะตอน โดยมุง่เน้นกำรให้ข้อมลูท่ีรอบด้ำนและสร้ำงควำมตระหนกัในประเด็นปัญหำตัง้ครรภ์
ไมพ่ร้อม นอกจำกนีโ้ครงกำรยงัได้ผลิตคูมื่อท่ีเป็นเอกสำร และ เว็บไซต์ www.lovecarestation.com ซึ่งเป็น
พืน้ท่ีออนไลน์ท่ีให้ควำมรู้และให้บริกำรปรึกษำเบือ้งต้นในกำรดแูลสขุภำพทำงเพศ และเกมส์  Up to Me 
และผลกำรจดักิจกรรมพบว่ำ ครอบคลุมโรงเรียนมธัยมศึกษำและวิทยำลยัอำชีวศกึษำของรัฐและเอกชน
รวม ๒๓๖ แหง่ ใน ๒๔ จงัหวดั และมีนกัเรียนนกัศกึษำร่วมกิจกรรมรณรงค์มำกกวำ่ ๒๗,๐๐๐ คน 

ในภำพยนตร์สัน้ ได้ส่ือสำรให้เยำวชนนกัเรียนนกัศกึษำว่ำ กำรตัง้ครรภ์ในวยัเรียนจะต้องเผชิญกบั
ควำมยำกล ำบำกในชีวิต และกำรยุติกำรตัง้ครรภ์เป็นบำป และตรำบำปไปตลอดชีวิต แต่ส ำหรับคู่มือ      
Up to Me คอ่นข้ำงเปิดโอกำสให้เยำวชนมีสิทธิเข้ำถึงควำมรู้และกำรบริกำรในกรณีตัง้ครรภ์ แม้ว่ำคูมื่อระบุ
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ไว้อย่ำงชดัเจนว่ำ ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตวัและกำรไม่มีเพศสัมพนัธ์เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในกำรป้องกันกำร
ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในวยัเรียน แตคู่มื่อได้ให้ควำมรู้กำรใช้ถงุยำงอนำมยั ยำคมุก ำเนิดชนิดเม็ด มำกไปกว่ำนัน้ 
คูมื่อได้ให้ควำมรู้กำรศกึษำเก่ียวกบัทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำกำรท้องไม่พร้อมของเยำวชนหญิงด้วยคือ 
ทัง้ในกรณีต้องกำรด ำรงครรภ์ต่อ เช่น ให้ไปรับบริกำรฝำกครรภ์ท่ีโรงพยำบำล ติดต่อขอรับบริกำรบ้ำนพกั
ชัว่ครำว ติดตอ่หน่วยงำนเพ่ือหำผู้อปุกำระบตุรบุญธรรม ติดตอ่ขอรับควำมช่วยเหลือด้ำนอำชีพและสงัคม
สงเครำะห์หรือเข้ำร่วมกลุ่มสนบัสนุนต่ำงๆ (องค์กำรแพธ, ๒๕๕๔, น. ๔๒) และในกรณียุติกำรตัง้ครรภ์ 
คูมื่อได้ให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรยตุกิำรตัง้ครรภ์วำ่  

“เพือ่ใหป้ลอดภยักบัผูห้ญิงมากที่สดุ ควรเลือกยติุเมื่อตัง้ท้องไม่เกิน ๓ เดือน
นบัตัง้แต่วนัที่มีประจ าเดือนครั้งสุดท้ายและท าโดยแพทย์เท่านัน้ปัจจุบนัมีหน่วยงาน
ใหบ้ริการกบัผู้หญิง ที่ตดัสินใจเลือกทางนี้ โดยระบบุริการว่า “ปัญหาประจ าเดือนไม่
ปกติ”” 

(องค์กำรแพธ, ๒๕๕๔, น. ๔๓) 
 
นอกจำกนี ้คู่มือยงัได้ให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเก่ียวกับกำรอนุญำตให้ผู้หญิงยุติกำรตัง้ครรภ์ได้ใน

กรณีต่ำงๆ ซึ่งระบุว่ำ ผู้หญิงสำมำรถยุติกำรตัง้ครรภ์ได้ ถ้ำเป็นกำรตัง้ครรภ์ท่ีเป็นอันตรำยต่อชีวิตและ
สขุภำพของผู้หญิง ผู้หญิงท่ีมีอำกำรทำงจิตก่อน หรือขณะตัง้ครรภ์ กำรตัง้ครรภ์เกิดจำกกำรข่มขืน และกำร
ตัง้ครรภ์โดยท่ีผู้หญิงอำยุต ่ำกว่ำ ๑๕ ปี และให้ควำมรู้กำรดแูลตวัเองหลังยตุิกำรตัง้ครรภ์รวมถึงอำกำร
ผิดปกตจิำกกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ท่ีต้องรีบกลบัไปพบแพทย์ (องค์กำรแพธ, ๒๕๕๔, น. ๔๖-๔๗) 

แม้วำ่เป็นโครงกำรและคูมื่อท่ีก้ำวหน้ำมำกทำงควำมคิดในเร่ืองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชน
หญิง ระบุสถำนท่ีในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรปรึกษำทำงเลือกส ำหรับผู้หญิงท้องไม่พร้อม บ้ำนพกัรอคลอด/
หลังคลอด สถำนรับฝำกเลีย้งเด็กเพ่ือรอควำมพร้อม กลุ่มสนบัสนุน /ให้กำรปรึกษำและอุปกำระและหำ
ครอบครัวทดแทน คลินิกท่ีบริกำรตรวจรักษำสุขภำพทำงเพศส ำหรับวยัรุ่น ในจงัหวดัต่ำงๆ ทว่ำไม่ได้ระบุ
สถำนท่ียตุกิำรตัง้ครรภ์ท่ีชดัเจน และเป็นกำรมุง่สอนให้ควำมรู้เฉพำะเยำวชนหญิงเทำ่นัน้ 

กระทรวงศกึษำธิกำรได้สนบัสนนุบำงหนว่ยงำนท่ียงัใช้วำทกรรมในบริบทดัง้เดิมของสงัคมมำใช้กบั
บริบทสงัคมปัจจุบนั เช่น โครงการอดเปรีย้วไว้กินหวาน (สถำบนัครอบครัวไทย, ๒๕๕๔) โดยสถำบนั
ครอบครัวไทย ท่ีพยำยำมรือ้ฟืน้คำ่นิยม “อดเปรีย้วไว้กินหวำน” เพ่ือจะจดักำรกบัปัญหำพฤติกรรมทำงเพศ
ท่ีไม่เหมำะสมในหมู่วยัรุ่น เน่ืองจำกสถำบนัฯ เช่ือว่ำกำรตัง้ครรภ์รวมไปถึงกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน
เป็นผลจำกวัฒนธรรมในโลกยุคไร้พรมแดนผ่ำนส่ือต่ำงๆ  ท ำให้เกิดปัญหำกำรมีทักษะชีวิตท่ีต ่ำ ขำด
ภูมิคุ้มกันทำงจิตใจ มีพฤติกรรมทำงเพศแบบเสรีและขำดกำรรับผิดชอบ ตลอดจนควำมบกพร่องทำง
คณุธรรม จริยธรรม ซึง่ทำงโครงกำรมีจดุประสงค์ดงันี ้ 



 ๖๙ 

๑. สอนให้วยัรุ่นทัง้ชำยและหญิงรู้และเข้ำใจถึงผลเสียของกำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งำน  ทัง้ในด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สงัคม และศีลธรรม 

๒. สร้ำงควำมตระหนกัเก่ียวกบัคณุคำ่และควำมส ำคญัของกำรรักนวลสงวนตวั กำรรู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจใน
เร่ืองเพศ กำรมีทัศนคติและกำรมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมำะสมในเร่ืองเพศให้กับวยัรุ่นชำยและ
หญิง 

๓. ปลกูฝังจิตส ำนึกให้วยัรุ่นทัง้ชำยและหญิงรัก หวงแหน และเห็นคณุคำ่ของกำรรักษำพรหมจรรย์ไว้
จนถึงวนัแตง่งำน 

๔. ฝึกฝนทกัษะต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับวยัรุ่นในกำรวำงตวั กำรคบเพ่ือน  กำรคบเพ่ือนต่ำงเพศ กำร
หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีเส่ียงตอ่เพศสมัพนัธ์ และกำรรู้จกัปฏิเสธกำรมีเพศสมัพนัธ์ 

๕. สร้ำงพลงั “ล้อมคอกกันวัวหาย” ภำยใต้โครงกำร “อดเปรีย้วไว้กินหวาน” (สถำบนัครอบครัว
ไทย, ๒๕๕๔) 

โดยใช้หลกัสตูรอบรมอดเปรีย้วไว้กินหวำน มุ่งใช้เฉพำะนกัเรียนมธัยมศกึษำและนกัศึกษำในระดบัอำชีวะ 
ซึง่ได้รับควำมเห็นชอบและสนบัสนนุจำกกระทรวงศกึษำธิกำร และมีกรอบแนวควำมคดิหลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้

๑. เพศสมัพนัธ์ก่อนเวลำอนัควรเป็นกำรท ำลำยทัง้ตวัเองและผู้ อ่ืน เป็นภยัท่ีคกุคำมวยัรุ่นทัง้ทำงด้ำน
ร่ำงกำยและอำรมณ์ 

๒. เพศสมัพนัธ์ก่อนเวลำอนัควรไมเ่พียงท ำให้วยัรุ่นสญูเสียควำมบริสทุธ์ิทำงเพศเท่ำนัน้ แตย่งัอำจท ำ
ให้ตัง้ท้อง หรือกำรมีบุตรตัง้แต่อำยุยังน้อย และยังเส่ียงต่อกำรติดโรค  โดยเฉพำะโรคเอดส์ 
นอกจำกนัน้ยงัสง่ผลตอ่อำรมณ์ควำมควำมรู้สกึ ซึง่จะกลำยเป็นปัญหำควำมสมัพนัธ์ในอนำคต 

๓. เพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงำนมกัจะได้รับอิทธิพลจำกค่ำนิยมของสังคม  กำรสอนควำมรู้อำจจะไม่
เพียงพอ ดงันัน้จ ำเป็นต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกบัวยัรุ่นในด้ำนศีลธรรมและจริยธรรมทำงเพศ 

๔. เพ่ือหลีกเล่ียงเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งำน วยัรุ่นจะต้อง  
o เข้ำใจอนัตรำยทำงร่ำงกำยและอำรมณ์ของกำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งำน 
o เข้ำใจถึงควำมแตกตำ่งระหวำ่งควำมรัก ควำมใคร่ และควำมหลง 
o มีวิสยัทศัน์กว้ำงไกล มองถึงประโยชน์ของกำรรักษำควำมบริสทุธ์ิทำงเพศไว้จนถึงวนั

แตง่งำน 
o มีวิธีกำรและได้รับกำรสนบัสนนุให้รักษำควำมบริสทุธ์ิทำงเพศไว้จนถึงวนัแตง่งำน 

๕. กำรสอนเพศศกึษำบนพืน้ฐำนของกำรมีลกัษณะนิสยัท่ีดีชว่ยให้วยัรุ่นเข้ำใจว่ำ ถึงแม้ถงุยำงอนำมยั
จะช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรตัง้ครรภ์และกำรติดโรคได้ในระดบัหนึ่ง  แต่ถงุยำงอนำมยัไม่ได้ช่วย
แก้ปัญหำด้ำนจิตใจและปัญหำศีลธรรมในเร่ืองเพศ 

๖. เพียงแค่กำรสอนควำมรู้ให้กับวยัรุ่น (ไม่ว่ำจะเร่ืองอะไรก็ตำม)  จะด้อยประสิทธิภำพทนัที หำก
วยัรุ่นไมไ่ด้พฒันำลกัษณะนิสยัในกำรหลีกเล่ียงพฤตกิรรมท่ีเส่ียงและไมป่ลอดภยั 



 ๗๐ 

๗. กำรสอนเพศศกึษำบนพืน้ฐำนของลกัษณะนิสยัท่ีดีจะควบคูไ่ปกบักำรสอนกฎเกณฑ์ทำงศีลธรรม 
(สถำบนัครอบครัวไทย, ๒๕๕๔) 
รูปแบบกำรอบรมจะท ำในลกัษณะกลุ่มเล็ก โดยแตล่ะกลุ่มมีนกัเรียนประมำณ ๔๐-๕๐ หรือตำม

จ ำนวนนกัเรียนใน ๑ ห้องเรียน ส ำหรับวิทยำกรประจ ำ ๑ คน ลกัษณะกำรเรียนกำรสอนจะเป็นแบบ 
“นกัเรียนเป็นศูนย์กลำง” คือนกัเรียนจะได้รับมอบหมำยให้ท ำกิจกรรม หรือค้นหำค ำตอบ  ภำยใต้กำร
ด ำเนินกำรอภิปรำย สรุปบทเรียน ให้ค ำตอบของวิทยำกร ตำมเนือ้หำและจดุประสงค์ของโครงกำร  

นอกจำกนีโ้ครงกำรอดเปรีย้วไว้กินหวำนมีควำมคำดหวงัให้ผู้ เข้ำร่วมโครงกำร ๘๐% มีจิตส ำนึกให้
หนัมำรักนวลสงวนตวัให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำพรหมจรรย์ไว้จนถึงวนัแตง่งำน  ตระหนกัถึงพิษภยัของ
กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำน หลีกหนีสิ่งยั่วยุทำงเพศ และตดัสินใจจะรักษำพรหมจรรย์ไว้จนถึงวัน
แตง่งำนและ/หรือเร่ิมต้นใหมอี่กครัง้หนึง่ ในสถำนศกึษำมีกำรตัง้ชมรม Purity Club ในโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่
ควำมรู้และสง่เสริมคำ่นิยมอดเปรีย้วไว้กินหวำน และในระดบัประชำชนทัว่ไป จดังำน Purity Day ในช่วงวนั
วำเลนไทน์ เพ่ือกระตุ้นควำมคิดของวยัรุ่นและสงัคมว่ำวนันีค้วรเป็นวนัแห่งควำมรักบริสุทธ์ิ ซึ่งโครงกำร
ดงักลำ่วจะ ประเมินผลพฤตกิรรมโดยตดิตำมผลร่วมกบัโรงเรียนท่ีจดักำรอบรมทกุ ๑, ๓, ๖ เดือน และ ๑ ปี 

เห็นได้ชัดว่ำ ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำรไม่ได้เน้นพ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ  (ครูไทย, 
๒๕๕๔) ทัง้ๆ ท่ีมีควำมเช่ือมโยงเก่ียวข้องโดยตรง งำนวิจยัของกลุวดี เถนว่อง และ คณะ (๒๕๕๑) “ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรมีเพศสมัพนัธุ์ก่อนวยัอนัควร และแนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ียัง่ยืน : กรณีศึกษำ
จังหวัดปทุมธำนี” ซึ่งงำนวิจัยดังกล่ำวมุ่งศึกษำประเด็นเพศสัมพันธ์วัยรุ่นมำกกว่ำกำรละเมิดสิทธิขัน้
พืน้ฐำนและพ.ร.บ. ของโรงเรียน และจำกกำรวิจยัพบว่ำ ในจ ำนวน ๘ โรงเรียนของพืน้ท่ี มีกำรตัง้ครรภ
ขณะเรียนซึ่งพบ ๒-๓ คนต อปีในโรงเรียน ซึ่งกำรแก ปัญหำของโรงเรียนคือ กำรให้ พกักำรเรียน
เยำวชนหญิงและเชิญผู้ปกครองมำคยุ หรือ ให้ เยำวชนลำออกจำกกำรศกึษำตำมระเบียบของโรงเรียน 
(กลุวดี เถนว่อง และคณะ, ๒๕๕๑) ซึ่งมำตรกำรกำรแก้ปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ของโรงเรียน เป็นกำร
ละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ สิทธิมนษุยชน ละเมิดพ.ร.บ.กำรศกึษำแห่งชำติ และอนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำร
เลือกปฏิบตัิต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๐ “ก ำหนดว่ำรัฐภำคีจะใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมทุกอย่ำงเพ่ือขจดักำร
เลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หญิง เพ่ือให้หญิงและชำยมีสิทธิในกำรศกึษำอย่ำงเสมอภำคกนั” (จิตติมำ ภำณุเดช และ
คณะ, ๒๕๕๐) 

เช่นเดียวกนั มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรของกระทรวงศกึษำธิกำร ไม่ได้มุ่งประเด็นคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของเยำวชนหญิง ในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ  ตำม
อนุสญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิต่อสตรีทุกรูปแบบ ข้อ ๑๐ “ก ำหนดว่ำรัฐภำคีจะใช้มำตรกำรท่ี
เหมำะสมทกุอย่ำงเพ่ือขจดักำรเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง เพ่ือให้หญิงและชำยมีสิทธิในกำรศึกษำอย่ำงเสมอ
ภำคกัน” (จิตติมำ ภำณุเดช และคณะ, ๒๕๕๐) และสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์



 ๗๑ 

ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีจะไม่ตกอยู่ในอันตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์ กำรถูกเลือกปฏิบตัิด้วยเหตุผลกำร
ตัง้ครรภ์ เชน่ กำรถกูไลอ่อกจำกโรงเรียนเพรำะตัง้ครรภ์  

เยำวชนไทยยงัมีควำมรู้ท่ีจ ำกดัในเร่ืองเพศศกึษำ เพรำะกำรสอนเพศศกึษำในโรงเรียนส่วนใหญ่จะ
เน้นเฉพำะเนือ้หำกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนสรีระและร่ำงกำย  และยงัมีกำรถ่ำยทอดเนือ้หำเพศศกึษำท่ีไม่
สม ่ำเสมอด้วย ครูส่วนมำกยอมรับว่ำ รู้สึกอึดอดัใจท่ีต้องสอนเพศศึกษำให้แก่วยัรุ่น ครูผู้สอนบำงคนจึง
ปรับเปล่ียนเนือ้หำในหลกัสตูรเพศศกึษำไปตำมควำมคิดเห็นของตน  หรือบำงครัง้ก็อำจตดัเนือ้หำบำงส่วน
ทิง้ไปเลย ส ำหรับบดิำมำรดำของวยัรุ่นนัน้ มำกกวำ่ร้อยละ ๗๐ เห็นวำ่ ไมค่วรสอนเพศศกึษำในโรงเรียน แต่
ก็มีบิดำมำรดำเพียงร้อยละ ๑๐ เท่ำนัน้ ท่ีมีควำมพร้อมในกำรให้ค ำแนะน ำเร่ืองเพศแก่บตุรของตน และ
ประมำณเกือบ ๑ ใน ๓ เช่ือว่ำเพศศึกษำจะท ำให้วยัรุ่นมีเพศสมัพนัธ์เร็วขึน้ (วลัยำ ธรรมพนิชวฒัน์, 
๒๕๕๓, น. ๕-๙) นอกจำกนีเ้นือ้หำกำรสอนเพศศึกษำพยำยำมให้วัยรุ่นชะลอกำรมีเพศสัมพันธ์หรือมี
พฤติกรรมทำงเพศลดลง หรือใช้ถงุยำงอนำมยัหรือยำคมุก ำเนิดเพิ่มขึน้ และทรำบวิธีกำรป้องกนัโรคเอดส์ 
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และกำรตัง้ครรภ์ ตระหนักถึงควำมเส่ียงท่ีจะติดเชือ้เอชไอวีจำกกำรมี
เพศสมัพนัธ์ปรับเปล่ียนค่ำนิยมทำงเพศ มีควำมเช่ือมัน่มำกขึน้ท่ีจะใช้ถุงยำงอนำมยั หรือปฏิเสธกำรมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่เต็มใจ และมีควำมตัง้ใจท่ีจะงดเว้นกำรมีเพศสมัพนัธ์จ ำกดั จ ำนวนคูน่อน หรือใช้ถงุยำง
อนำมยัเม่ือ มีเพศสมัพันธ์ (วัลยำ ธรรมพนิชวัฒน์, ๒๕๕๓, น. ๕-๙) แต่ไม่ได้ให้ควำมรู้เก่ียวกับสิทธิ  
อนำมยัเจริญพนัธุ์ สิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภำวะทำงเพศ สิทธิ (Rights) ท่ีปรำกฏในเนือ้หำกำรเรียน
กำรสอนคือ สิทธิท่ีจะปฎิเสธหรือป้องกันกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร บนพืน้ฐำนของแนวคิด             
รักนวลสงวนตวั (บญุยิ่ง มำนะบริบรูณ์ และคณะ, ๒๕๔๙, น. ๖๕๔-๖๕๗) 
 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

 สภากาชาด 
เหมือนกบัวิจยัศกึษำของสวุชยั อินทรประเสริฐ  และ สรุศกัดิ์ ฐำนีพำนิชสกลุ เร่ือง “กำรตัง้ครรภ์ใน

วยัรุ่น” (๒๕๓๙) และ กำรศกึษำของรพีพรรณ วิบลูย์วฒันกิจและคณะเร่ือง “ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเจตคติ
ตอ่กำรตัง้ครรภ์และแบบแผนกำรด ำเนินชีวิตในระยะตัง้ครรภ์ของหญิงตัง้ครรภ์วยัรุ่น” (๒๕๕๐) สภำกำชำด
ยงัคงมีควำมเช่ือและมำยำคตวิำ่ กำรตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นอำย ุ๑๓-๑๙ ปีในปัจจบุนัท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ ไม่เพียง
ท ำให้ต้องหยุดหรือออกจำกระบบกำรศึกษำ ยังเส่ียงต่อกำรติดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ รวมไปถึง
HIV/AIDS เส่ียงตอ่กำรเกิดภำวะโรคแทรกซ้อนระหว่ำงตัง้ครรภ์และหลงัคลอด เช่น ภำวะโลหิตจำงในหญิง
ตัง้ครรภ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกบัทำรกท่ีเกิดมำจำกเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ท่ีเกิดมำมกัเผชิญกบัภำวะเติบโต
ช้ำ น ำ้หนกัน้อย ทุพพลภำพ สมองช้ำ มีควำมเจ็บป่วยเรือ้รัง รวมทัง้ปัญหำกำรคลอดก่อนก ำหนด ถูกแม่
วยัรุ่นทอดทิง้ ไมไ่ด้รับกำรเลีย้งดท่ีูมีคณุภำพ สง่ผลให้ประเทศขำดบคุลำกรท่ีมีคณุภำพซึ่งสภำกำชำดถือว่ำ



 ๗๒ 

เป็นปัญหำระดบัชำติ เพรำะน ำไปสู่ประชำกรท่ีด้อยคณุภำพทัง้เด็กทำรกและแม่วยัรุ่น (สภำกำชำดไทย, 
๒๕๕๔) 

ดงันัน้สภำกำชำดจงึได้ก่อตัง้โครงกำรสง่เสริมสขุภำพเยำวชนตัง้ครรภ์ให้ได้รับควำมรู้ในโภชนำกำร 
กำรดแูลสขุภำพกำยและใจ ตนเองทัง้และทำรกระหว่ำงตัง้ครรภ์ และเม่ือทำรกคลอดแล้ว รวมทัง้สนบัสนนุ
ให้เยำวชนวัยรุ่นเลีย้งทำรกด้วยน ำ้นมตนเอง ในระหว่ำงฝำกครรภ์และรับกำรดูแลหลังกำรคลอดท่ีรพ.
จฬุำลงกรณ์ รวมถึงป้องกันโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ กำรเปล่ียนแปลงทำงอำรมณ์ระหว่ำงตัง้ครรภ์และ
หลงัคลอด (สภำกำชำดไทย, ๒๕๕๔) 

ถือว่ำเป็นกำรคุ้มครองสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์  ให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ได้รับบริกำรสุขภำพท่ี
ปลอดภยั ควำมรู้ข้อมลูรอบด้ำนในกำรด ำรงครรภ์ เพ่ือไมใ่ห้ตกอยูใ่นอนัตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์ แตย่งัคงเป็น
กำรบริกำรภำยใต้กระบวนทศัน์ของแพทย์ท่ีมีแตเ่ยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ยงัคงเป็นในแง่ลบ ท่ีมองว่ำเป็นกลุ่ม
ผู้หญิงท่ีขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและทกัษะในกำรใช้ชีวิต เป็นกลุ่มท่ีเปรำะบำงและมีควำมเส่ียงตอ่กำรสร้ำง
ปัญหำสงัคมและน ำไปสูภ่ำวะประชำกรด้อยคณุภำพ (สภำกำชำดไทย, ๒๕๕๔) 

 

 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  
เน่ืองจำกเยำวชนหญิงประสบปัญหำต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิจำกกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อม เช่น 

กำรกระท ำควำมรุนแรงทัง้ทำงร่ำงกำยและจิตใจ กำรท ำให้ไร้ท่ีพกัพิงท่ีอยู่อำศยั กำรไม่ได้เข้ำถึงกำรศกึษำ 
สมำคมสง่เสริมสถำนภำพสตรี จงึได้ก่อตัง้บ้ำนพกัฉกุเฉิน เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือเป็นท่ีพกัพิงชัว่ครำวทัง้ทำง
กำยและใจให้แก่ผู้หญิงท่ีประสบปัญหำตำ่งๆ ซึง่รวมถึงกำรตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมด้วยและเป็นกลุ่มท่ีมำขอควำม
ช่วยเหลือมำกท่ีสดุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยำวชนท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ยงัอยู่ในวยัเรียน ไม่มีอำชีพมัน่คง ในพ.ศ. 
๒๕๔๙ บ้ำนพกัฉกุเฉินจงึริเร่ิมโครงกำร “โครงกำรเพิ่มต้นทนุชีวิตให้แมว่ยัรุ่นและลกู” เพ่ือมุ่งท่ีจะให้แม่ท่ีแม้
จะอำยุน้อยท่ีประสบปัญหำตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ฟืน้ฟูสภำพจิตใจ  ดแูลในด้ำนสุขภำพผ่ำนกำรจดักิจกรรม
กลุ่มให้ควำมรู้กำรดแูลตนเองระหว่ำงและหลังคลอด กำรเลีย้งลูก พฒันำกำรเด็ก สิทธิสตรี ทักษะชีวิต   
โรคเอดส์ กำรดแูลสขุภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์   กำรสร้ำงสำยสมัพนัธ์ระหว่ำงแม่ลกู มีกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ควำมรู้ ทกัษะชีวิตและฝึกอำชีพ เชน่ ตดัเย็บเสือ้ผ้ำ ท ำผม คอมพิวเตอร์ นวด ท ำอำหำร กำรดแูล
เด็ก ขับรถ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชนหญิงท่ียงัเรียนหนงัสือ มีกำรจดักระบวนกำรให้มีโอกำสท่ีจะเรียน
หนังสือต่อทัง้ในระบบ หรือ นอกระบบ โดยสำมำรถท่ีจะเลีย้งลูกเองไปพร้อมกันได้  รวมทัง้ฟื้นฟู
ควำมสมัพนัธ์ในครอบครัว ให้ค ำปรึกษำผู้ปกครองของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์  (รักแรกคลิ๊ก, ๒๕๕๔) ซึ่ง
โครงกำรดงักล่ำวเป็นโครงกำรท่ีช่วยเหลือให้ควำมรู้ กำรเข้ำถึงบริกำร และรักษำสิทธิของเยำวชนหญิง โดย
เน้นให้เยำวชนหญิงตดัสินใจด ำรงครรภ์ตอ่มำกกว่ำ 

 

 สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาต ิ 



 ๗๓ 

เยำวชนถือว่ำเป็นกลุ่มบุคคลท่ียังต้องมีผู้ปกครอง ผู้ปกครองและสถำบนัครอบครัวจึงมีบทบำท
ส ำคญัอย่ำงมำกในประเด็นเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ และส ำหรับสมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองแห่งชำติ  เช่ือว่ำ
กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนเปรียบเสมือนปัญหำและภัยสังคม เป็นดัชนีชีว้ัดควำมไม่พัฒนำของประเทศ 
นอกจำกนีย้ังได้อธิบำยถึงปรำกฏกำรณ์เยำวชนตัง้ครรภ์ไว้ว่ำ กำรท่ีเยำวชนเกิดในครอบครัวท่ียำกจน 
ครอบครัวแตกแยก ไมรู้่จกัรัก รักคนอ่ืนไมเ่ป็น ขำดและต้องกำรควำมรัก ท ำให้เกิดเง่ือนไขในกำรตดัสินใจมี
เพศสมัพนัธ์ ไม่ถกูยอมรับจึงพยำยำมท ำตวัโดดเดน่ มีควำมเห็นแก่ตวั และกำรได้รับกำรศึกษำน้อย ไม่ได้
รับกำรอบรมสัง่สอน รับกำรศกึษำท่ีไม่สอดคล้องกบัควำมเป็นจริงในชีวิต “เกิดวงจรชัว่ร้ำยโง่ จน เจ็บ เม่ือ
ไมรู้่ก็ ขำดโอกำสท่ีจะถกูหลอกได้ง่ำย” (สมำคมเครือขำ่ยผู้ปกครองแหง่ชำต,ิ ๒๕๕๔) 

จำกกำรศกึษำวิจยัพบวำ่ กระบวนทศัน์ตอ่ปรำกฏกำรณ์เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ของสมำคมเครือข่ำย
ผู้ปกครองแห่งชำติคล้ำยคลึงกับบทควำมวิชำกำรบำงชิน้ท่ีว่ำ กำรมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นยงัคงเป็นกำรมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนเวลำอันควร เช่น บทควำมของสจัจำ  ทำโต ซึ่งเป็นผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ประจ ำคณะ
พยำบำลศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ช่ือ “กำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนเวลำอนัควรของวยัรุ่นไทย” (สจัจำ 
ทำโต, ๒๕๕๐, น. ๑๙-๓๐) ท่ีเช่ือว่ำกำรตัง้ครรภ์และเพศสมัพนัธ์ของเยำวชนเป็นผลมำจำก อิทธิพลของ
วฒันธรรมชำตติำ่งๆ โดยเฉพำะวฒันธรรมชำตติะวนัตก อิทธิพลจำกส่ือตำ่งๆ อิทธิพลจำกเพ่ือน กำรใช้สำร
เสพติด ควำมสัมพันธ์ กำรดูแลเอำใจใส่ของของสมำชิกในครอบครัว ท่ีมีอิทธิพลส่งเสริมให้วัยรุ่นมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนเวลำอนัควร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กท่ีพ่อแม่แยกทำงกนั  เด็กท่ีอยู่ในแหล่งเส่ือมโทรมเป็น
เดก็กลุม่เส่ียง (high risk group) ตอ่กำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร (สจัจำ ทำโต, ๒๕๕๐, น. ๑๙-๓๐) 

และเพ่ือไม่ให้เยำวชนกลุ่มนีต้ัง้ครรภ์ ทำงสมำคมเครือข่ำยฯ จึงได้เสนอวิธีป้องกัน ด้วยกำรไม่
สนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนระยะเวลำอันควร โดยเฉพำะผู้หญิงควรสอน “ให้รักษำสิ่งท่ีมีค่ำท่ีสุดใน
ผู้หญิง” (สมำคมเครือขำ่ยผู้ปกครองแห่งชำติ, ๒๕๕๔) ส ำหรับเยำวชนชำย ทำงสมำคมเครือข่ำยฯ แนะน ำ
ให้ผู้ปกครองคอยสอบถำมควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเพ่ือนเพศตรงข้ำม และควำมคิดตอ่พฤติกรรมทำงเพศของ
เยำวชน โดยพยำยำมชีน้ ำให้เยำวชนมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อกำรมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน มำกไปกว่ำนัน้ทำง
สมำคมเครือขำ่ยได้แนะน ำให้ผู้ปกครอง 

“ไม่เปิดโอกาสให้อยู่กับเพื่อนต่างเพศ สองต่อสองในที่ลบั
และให้ระวังถูกกระท าให้เกิดอารมณ์ทางเพศ หรือหลอกให้ดื่ม
เคร่ืองดื่มบางชนิดที่ผสมแอลกอฮอร์ และการควบคุมอารมณ์ไม่ให้
ตกอยู่ในหว้งของอารมณ์ใคร่”  

(สมำคมเครือขำ่ยผู้ปกครองแหง่ชำติ, ๒๕๕๔) 
ทัง้นีท้ำงสมำคมฯ มุง่ให้ควำมส ำคญัตอ่เนือ้ตวัร่ำงกำยเยำวชนหญิงมำกกว่ำเยำวชนชำย ด้วยกำรใช้นิทำน
เลำ่ถึง เยำวชนหญิง อำย ุ๑๔ ปี เป็นนกัเรียนชัน้ม.๒ ในโรงเรียนสตรี ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมซึ่งพ่อแม่บงัคบัให้ท ำ
แท้ง ถกูส่ือมวลชนประณำม เพ่ือนและอำจำรย์ยอมรับไมไ่ด้ กดดนัให้ลำออกเพ่ือรักษำช่ือเสียงโรงเรียน ถกู



 ๗๔ 

เพ่ือนสนิทและเพ่ือนบ้ำนรังเกียจ ถูกกดดนัให้ย้ำยออกจำกชุมชน (สมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองแห่งชำติ, 
๒๕๕๔) 

จำกข้อมลูของสมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองแห่งชำติ เผยให้เห็นว่ำทำงสมำคมฯ ยงัขำดควำมเข้ำใจ
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและควำมละเอียดอ่อนควำมซับซ้อนในระดบัปัจเจกของเยำวชนในกลุ่มต่ำงๆ  
ตำมบริบทสงัคม และเห็นได้ชดัว่ำสมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองแห่งชำติน ำกำรตัง้ครรภ์เป็นเคร่ืองมือในกำร
ป้องกันกำรมีเพศสมัพนัธ์ ว่ำท ำให้กลำยเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม แต่ไม่พยำยำมให้สงัคมตระหนกัถึงกำร
เคำรพสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ สิทธิมนุษยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ มำกไปกว่ำนัน้ทำงสมำคมเครือข่ำยฯ 
ยงัได้ให้ควำมชอบธรรมต่อกำรละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ สิทธิมนษุยชนในกำรได้รับควำมเป็นส่วนตวั 
ควำมปลอดภยั ศกัดิ์ศรีในกำรด ำรงชีวิต รวมถึงแผนปฏิบตัิเพ่ือควำมก้ำวหน้ำของสตรี ย่อหน้ำท่ี ๙๖ ท่ีว่ำ
ด้วยสิทธิผู้หญิงในกำรควบคมุและตดัสินใจอย่ำงเสรีและรับผิดชอบในเร่ืองตำ่งๆ ท่ีเก่ียวกบัเพศวิถี สขุภำพ
ทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์ โดยปรำศจำกกำรบีบบงัคบั กำรเลือกปฏิบตัแิละควำมรุนแรง 

จำกกำรวิจยัในประเด็นเพศสมัพนัธ์ของเยำวชน กลุวดี เถนว่อง และคณะเสนอว่ำ ในสงัคมไทย 
เยำวชนแทบจะไม ได เรียนรู เร่ืองเพศศกึษำจำกผู้ปกครองและสมำชิกในครอบครัว (กลุวดี เถนว่อง 
และคณะ, ๒๕๕๑) ซึ่งสอดคล้องกับมำตรกำรของสมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองแห่งชำติท่ีไม่สนบัสนุนให้
ผู้ ปกครองเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรสอนเพศศึกษำให้แก่บุตรของตน  แม้ว่ำผลงำนวิจัยท่ีผ่ำนมำใน
ต่ำงประเทศรำยงำนว่ำ วัยรุ่นต้องกำรทรำบข้อมูลเร่ืองเพศจำกบิดำมำรดำของตน  และบิดำมำรดำ
ผู้ ปกครองสำมำรถมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อทัศนคติและพฤติกรรมทำงเพศของวัย รุ่นได้ (วัลยำ               
ธรรมพนิชวฒัน์, ๒๕๕๓, น. ๕-๙) 

สรุปได้ว่ำ มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรของกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ 
กระทรวงสำธำรณสขุ และกระทรวงศกึษำธิกำร ไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นคุ้มครองสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยั
เจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ และบรรลหุลกักำรปฏิญญำสำกลวำ่ด้วยสิทธิมนษุยชน, กติกำระหว่ำง
ประเทศวำ่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง, กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ  สงัคม 
และวฒันธรรม, อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีในทุกรูปแบบ, อนสุญัญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก, 
แผนปฏิบตักิำรประชำกรและกำรพฒันำ และแผนปฏิบตัเิพ่ือควำมก้ำวหน้ำของสตรี ท่ีรัฐได้เป็นสมำชิกหรือภำคี 

ทัง้นีเ้พรำะ ในประเด็นเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ทัง้ ๓ กระทรวงมีมำตรกำรนโยบำยท่ีมุ่งเน้นในกำร
จ ำกัดกำรเกิดขึน้และจ ำนวนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ในฐำนะปัญหำสังคมมำกกว่ำมุ่งให้ควำมส ำคญั
ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน เช่น โครงกำรรณรงค์ป้องกันกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่นโดยกระทรวงกำร
พฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพเด็กวยัเรียนและวัยรุ่นโดย
กระทรวงสำธำรณสุข และมำตรกำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควรและมีพฤติกรรมทำงเพศท่ีไม่
เหมำะสม พ.ศ.๒๕๕๔โดยกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งยังเป็นควำมพยำยำมป้องกันไม่ให้เยำวชนมี
เพศสมัพนัธ์ ด้วยควำมเช่ือว่ำเป็นกำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร น ำไปสู่กระบวนทศัน์ท่ีว่ำกำรตัง้ครรภ์



 ๗๕ 

ของเยำวชนเป็นเร่ืองของควำมผิดพลำด ควำมไร้ระเบียบวินยัเร่ืองเพศ  ไม่รักนวลสงวนตวั มำกกว่ำเป็น
สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของผู้ ท่ีอยูใ่นวยัเจริญพนัธุ์แล้วตำมธรรมชำติ 

อย่ำงไรก็ตำม แต่ละกระทรวงก็ได้มีมำตรกำรนโยบำยท่ีพยำยำมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  สิทธิ
อนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ เช่น กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 
ก ำหนดโครงกำร “เฝ้ำระวงักำรตัง้ครรภ์ของเด็กหญิงวยัเยำว์อำยุน้อยกว่ำ ๑๕ ปี” ท่ีมีจดุประสงค์ท่ีจะให้ 
เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์อำยตุ ่ำกว่ำ ๑๕ ปีได้รับควำมช่วยเหลือ ในด้ำนตำ่งๆ ทัง้ควำมปลอดภยัทำงร่ำงกำย
ไม่ตกอยู่ในอันตรำย กำรได้รับกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรคุ้มครองสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์ ทัง้สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรศึกษำ และสิทธิในกำรดูแลและป้องกันสุขภำพ เช่นเดียวกับโครงกำร “พัฒนำบริกำรสุขภำพและ
อนำมัยกำรเจริญพันธุ์ส ำหรับวัยรุ่น” ของกระทรวงสำธำรณสุข ทัง้นีโ้ครงกำรมำตรกำรของกระทรวง
สำธำรณสุขได้มองเห็นกำรรักษำสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เพิ่มขึน้ด้วย 
เช่นเดียวกับกิจกรรต่ำงๆ ท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรสนับสนุนด้ำนเพศศึกษำ  ท่ีไม่เพียงมีกำรฝึกอบรมให้
เยำวชนรู้จกักำรมีเพศสมัพนัธ์อยำ่งปลอดภยัเม่ือจ ำเป็นต้องมีเพศสมัพนัธ์ซึ่งสอดคล้องกบัสิทธิในกำรได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำโดยตรง ยังสอนให้รู้จักกำรรักษำควำมลับ ในกรณีท่ีเพ่ือปรึกษำเร่ือง
เพศสัมพันธ์ ทว่ำจำกกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ ทัง้  ๓ กระทรวงยังไม่มีมำตรกำร นโยบำยและยุทธศำสตร์ท่ี
สนบัสนนุกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนอย่ำงชดัเจน ซึ่งถือว่ำทัง้ ๓ กระทรวงยงัไม่บรรลสุิทธิมนษุยชนใน
ประเดน็สิทธิในกำรตดัสินใจวำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด  

 



 ๗๖ 

 
บทที่ ๓ ผลการวิจัยภาคสนาม 

 
ในกำรเก็บข้อมลูภำคสนำม ทำงทีมวิจยัได้ใช้เวลำในกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมลูเป็นเวลำ ๕ เดือน 

เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก ำหนดพืน้ท่ีในกำรเก็บข้อมลูใน ๔ 
พืน้ท่ีท่ีเป็นเขตเมือง ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล ได้แก่ นนทบรีุ นครปฐม และชนบท ได้แก่ เพชรบุรี 
ทัง้นีเ้น่ืองจำกพืน้ท่ีดงักล่ำวมีประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย และมีบริบทท่ีสำมำรถให้ภำพตวัแทนในกำรสะท้อน
ปัญหำ ตลอดจนเป็นพืน้ท่ีท่ีมีเครือขำ่ยกำรท ำงำนแก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมอยู่ก่อนแล้ว 
ซึ่งวิธีในกำรเก็บข้อมูลกำรวิจัยภำคสนำมมีทัง้ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กับกลุ่ม
เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อม โดยแบง่เป็นกลุม่เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ตอ่และยตุิกำรตัง้ครรภ์ จ ำนวน 
๓๒ คน, กลุ่มเยำวชนชำย ทัว่ไปท่ียงัไม่ได้แตง่งำน โดยไม่จ ำเป็นว่ำจะมีประสบกำรณ์ทำงเพศแล้วหรือไม่ , 
กลุ่มผู้ปกครองของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม และกลุ่มเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กรพัฒนำเอกชน ครู/
อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำท่ีของโรงพยำบำล และ กำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในกลุ่ม
เยำวชนชำยจ ำนวน ๔ กลุม่ใน ๔ พืน้ท่ี และจำกกำรเก็บข้อมลูภำคสนำม ทีมวิจยัได้ผลกำรวิจยัดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ผลการวิจัยภาคสนาม 
๓.๑ ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมกับมิตสิิทธิมนุษยชน 
 จำกข้อมูลภำคสนำมเก่ียวกับชุดประสบกำรณ์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมกับมิติสิทธิ
มนษุยชน พบวำ่ประสบกำรณ์ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมไม่สำมำรถแยกจำกกนัได้ชดัเจนระหว่ำง 
ประสบกำรณ์กำรด ำรงครรภ์และยตุิกำรตัง้ครรภ์ เน่ืองจำกเยำวชนหญิงทัง้ ๒ กลุ่มตำ่งมีประสบกำรณ์ร่วม
ท่ีคล้ำยคลึงกันและเป็นกำรละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ในรูปแบบเดียวกัน ยกเว้นกรณีส ำหรับเยำวชน
หญิงยุติกำรตัง้ครรภ์ท่ีมีประสบกำรณ์กำรถูกละเมิดสิทธิจำกกำรใช้บริกำรกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ (ซึ่งกำร
ตดัสินยุติกำรตัง้ครรภ์มำจำกกำรถูกละเมิดสิทธิในขณะท่ีด ำรงครรภ์) และกรณีท่ีเยำวชนหญิงด ำรงครรภ์
ต้องเผชิญกำรไมไ่ด้บรรลถุึงสิทธิจำกกำรด ำรงครรภ์ เลีย้งดบูตุร 

อนึ่งจำกกำรศึกษำวิจัยภำคสนำมสำมำรถน ำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์มำวิเครำะห์โดยแบ่ง
ออกเป็นประเดน็ตำ่งๆ ได้ดงันี ้

 
๓.๑.๑ ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมทัง้ด ารงครรภ์และยุติการ

ตัง้ครรภ์ 
ข้อมูลจำกกำรสมัภำษณ์ระดบัลึกเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมทัง้ท่ีด ำรงครรภ์และยุติกำรตัง้ครรภ์

พบวำ่ กำรเป็นเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์อยูใ่นชมุชน ต้องอดทนตอ่สำยตำของคนรอบข้ำงท่ีมองว่ำเป็นเด็กไม่



 ๗๗ 

รักดี มีอะไรก่อนวยัอนัควรจงึท ำให้เรียนหนงัสือไมจ่บต้องออกมำอุ้มท้องเลีย้งลกูโดยท่ียงัเอำตวัไม่รอด ไม่มี
งำนท ำต้องเป็นภำระของพอ่แมท่ี่เลีย้งลกูแล้วยงัต้องเลีย้งหลำนไปพร้อมกนั  

ญ  : กลวัคนเคา้นินทา อุย้!อะไรไม่ทนัจบเลยท้องแลว้ หนูก็เลยไม่กลา้ออกมา สกัเท่าไหร่
(อนันีเ้ลยท าใหเ้รา)ตอนท้องอยู่หนูก็ไม่ออก คลอดแลว้ถึงค่อยออก 
ถาม  :  นีข่นาดแต่งงานแล้วน่ะ 
ญ  : ขนาดเแต่งงานแลว้ยงัไม่กลา้ อายเค้า ตอนนี้ก็เฉยๆแล้ว(มนัผ่านไปแลว้)ผ่านไปแล้ว 
ถาม  :  ก่อนตดัสินใจน่ะ ที่บอกว่าอายเค้า กลวัการไม่ยอมรับอะไรอย่างงีเ้หรอ 
ญ  : ใช่ กลวัคนเคา้ว่า ดูถูกอะไรอย่างงี ้อายเคา้ยงัไม่จบ กลวัคนจะว่าพ่อเราว่า เลีย้งลูกไม่
ดูแล รู้สึกอาย พ่อเคา้ดูแลดี แต่ว่าเคา้ไม่มีเวลาใหเ้รา ส่วนมากเคา้ไปท างาน กลบัก็มืดอะไรอย่างงี ้
พ่อเคา้น่ารักเคา้ดูแลเรา 
 
กำรถกูละเมิดสิทธิดงักลำ่วน ำไปสูก่ำรตดัสินใจยตุกิำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิงหลำยคน และมำก

ไปกว่ำนัน้ จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำกำรใช้บริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐท่ีให้บริกำรยุติกำรตัง้ครรภ์อย่ำง
ปลอดภัย เยำวชนหญิงถูกละเมิดสิทธิดงักล่ำวอย่ำงมำกและชดัเจน โดยเจ้ำหน้ำท่ีท่ีให้บริกำรและคนใน 
สิ่งแวดล้อมพืน้ท่ีให้บริกำรรอบข้ำง 

จำกเจ้ำหน้ำท่ีในหนว่ยงำนภำครัฐ 
“หนูข้ึนไปรอหนา้หอ้งซาวด์ (มีคน)เรียกเราเข้าไปหา เหมือนกบัพยาบาลเข้าไปคยุถามเราว่าท าไม
เรียนอยู่อายุเท่านี้ ท าไมถึงมาท าอย่างนี้ แล้วก็คนที่แต่งแบบพยาบาลนี้แหละถามเรา ก็ว่าคราว
หนา้อย่าใหเ้ห็นมาอีกนะ” 
จำกสงัคมรอบบริเวณสถำนบริกำร 
 “ข้างล่างจะเป็นร้านอาหารมีห้องน ้าบริการขายอาหาร ที่นัน้พวกแม่ค้าพวกอะไร เค้าจะดูถูกเรา
มากเลยเวลาเราเดิน มีผูห้ญิงคนนึงเคา้ไปท าแทง้ แลว้เคา้ก็ไปซ้ือข้าวเร่ืองมากนิดนึงอนันัน้ก็ไม่เอา
อนันี้ก็ไม่เอา เค้าก็พูดประมาณว่า ไอ้เหี้ยเอ๊ย มาท าแท้งแล้วยงัเร่ืองมากอีก เค้าก็ดูถูกเราด่าเรา
อะไรอย่างนี้ ผู้หญิงคนนัน้ก็บอกว่า กูก็มีเงินนะมึงอะไรอย่างนี้ คนที่นัน้เค้าก็ดูถูกเรา เค้าไม่รู้หรอ
กว่าเรามาท าดว้ยเหตผุลอะไรแต่ว่ามึงก็คนท าแทง้คนนึง” 
 
ข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์ระดบัลกึเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมทัง้ตดัสินในท่ียตุกิำรตัง้ครรภ์แล้ว 

และด ำรครรภ์ตอ่พบวำ่ เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมแทบทกุรำยถกูละเมิดสิทธิในควำมเป็นสว่นตวั โดย
กำรไมต่ระหนกัรู้ของคนท่ีอยู่รอบข้ำงท่ีอำจจะเป็นพอ่แม ่ผู้ปกครอง ครูและเพ่ือน ท ำให้เยำวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมมกัจะเก็บตวัเงียบ ไมก่ล้ำปรึกษำหรือบอกเลำ่ปัญหำให้คนอ่ืนรับรู้ เพรำะเกรงจะได้รับ



 ๗๘ 

ควำมอบัอำยหรือกำรไมรั่กษำควำมลบั ท ำให้ขำดโอกำสในกำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรดแูล
สขุภำพและกำรตดัสินใจท่ีรอบด้ำน 

“คนเยอะๆ อย่างนีห้นูไม่กล้า  ถา้อย่างนี้หนูกลา้  เค้าชอบอยู่กนัเป็นกลุ่มน่ะ  เหมือนป้าหนูน่ะ  
มาพดูมึงทอ้งเหรอ หนูโคตรอายเลย”   
“จริงๆ แลว้เด็กๆ ตอ้งการผูใ้หญ่ทีฟั่งแลว้ก็แนะน าดว้ย  แลว้ก็ไม่เอาเร่ืองหนูมาพดูที่อืน่” 

และจำกกำรสมัภำษณ์ เยำวชนหญิงท่ียตุิกำรตัง้ครรภ์หลำยคนถกูนินทำและพดูถึงในพืน้ท่ี
สำธำรณะเก่ียวกบักำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ โดยคนในบริบทพืน้ท่ีท่ีอำศยั เชน่ในชมุชน โรงเรียน  

 จำกกำรสมัภำษณ์ระดบัลึกเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมแล้วตดัสินใจตัง้ครรภ์ต่อพบว่ำ สิ่งท่ี 
เยำวชนหญิงต้องกำรในกำรรับบริกำรจำกรัฐ คือ กำรท่ีได้รับรู้ข้อมลูเร่ืองสิทธิในด้ำนกำรศกึษำซึ่งยังเข้ำใจ
ผิดว่ำตนเองต้องถูกไล่ออกจำกโรงเรียนหำกทำงโรงเรียนทรำบว่ำตัง้ครรภ์ ท ำให้เยำวชนหญิงขำดสิทธิใน
กำรได้รับควำมคุ้มครองด้ำนกำรศกึษำ และพลำดโอกำสท่ีจะเรียนจบ มีงำนท ำเพ่ือเลีย้งดลูกูให้มีคณุภำพ
ชีวิตท่ีดี ประสบกำรณ์จำกกำรไปรับบริกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ท่ีสถำนบริกำรคลินิกเอกชน ท่ีเยำวชนหญิงไปใช้
บริกำร สะท้อนสิ่งท่ีอยู่เบือ้งหลงักำรตดัสินใจ คือ ควำมกลวัผลท่ีจะได้รับตำมมำหำกใครรู้ว่ำตัง้ครรภ์ เช่น
กำรต้องออกจำกโรงเรียน 
 ญ      :   ก็ตอนนัน้ไม่คิดอะไรแลว้คิดจะเอาเด็กออกอย่างเดียวคะ ไม่คิดอะไรแลว้ แบบกลวัเรียน
ไม่จบอะไรอย่างนี้คะ 

ช       :  ยงัไม่พร้อมครับ 

ถาม  :  แลว้พอไปท ามีคนอื่นไปท าเยอะมัย้คะ 

ญ        :   ก็เยอะคะมีเด็กวยัรุ่นนัง่เรียงกนัเต็มเลย 

ถาม  :  พอไปเจอมีคนเยอะแยะเลยเราคิดยงัไง ตอนนัน้ 

ญ        :   ก็คิดว่าเคา้คงยงัไม่พร้อมทีอ่ยากจะมีลูกอะไรประมาณนีค้ะ 

ช        :  เคา้คงคิดเหมือนเรา 

 
 นอกจำกนัน้ข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์ระดบัลึกเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมแล้วตดัสินใจยตุิกำร
ตัง้ครรภ์ พบว่ำ ปัจจยัผลกัส ำคญัคือ กำรขำดสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศกึษำ (Rights to 
Information and Education) ของคนในสังคมทุกระดบั โดยเฉพำะในเร่ืองของกำรเตรียมพร้อมของ
ครอบครัว ซึ่งนอกจำกจะไม่น ำไปสู่กำรรับรู้ร่วมกันแล้วยังมีทัศนคติท่ีกดทับสภำพปัญหำกำรตัง้ครรภ์        
ไม่พร้อมของเยำวชนหญิงให้กลำยเป็นประเด็นคอขำดบำดตำยในครอบครัวไปเลย ดังเช่น กำรให้
สมัภำษณ์ของเยำวชนหญิงรำยนี ้สะท้อนให้เห็นควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพ่อแม่ลกู ท่ีท ำให้ลกู ไม่กล้ำบอกพ่อ



 ๗๙ 

เพรำะกลัวค ำขู่ของพ่อ จึงตดัสินใจไปท ำแท้งเม่ือตอนอำยุ ๑๓ ปี ตวัอย่ำงกำรสนทนำของนกัวิจยักับ
เยำวชนหญิงกบัแฟนหนุม่ท่ีอำยหุำ่งกนั ๓ ปี 
 ถาม :   แลว้ ช่วงทีเ่รามีอะไรกบัแฟนนี ้พ่อแม่เรารู้มัย้ 

ญ   :   ไม่รู้คะ รู้แต่ว่ามีแฟน 
ถาม :   เพราะอนันี้ดว้ยหรือปล่าวคะเลยไม่กลา้บอกพ่อแม่ 
ญ   :   คือพ่อหนูจะเป็นคนแบบว่าด่าไม่ใหมี้แฟน เคา้จะไม่ใหมี้แฟน แลว้ถา้รู้ว่าท้องก็โดน 
ถาม :   มนัจะ ๒ เดง้เลย มีแฟนแลว้ดว้ย ท้องแลว้ด้วย 
ญ   :   ค่ะ 
ช    :  ถา้เค้ารู้ก็คือเรียบร้อยเลย คอขาด 
ถาม :   คอขาดเลยหรอ น่ากลวันะ 
ญ    :   พ่อหนูเคา้ห่วง 
ถาม  :   แลว้ตอนนีพ้่อเคา้รู้ รึยงัว่าเรามีแฟน 
ญ       :  รู้คะรู้ 
ถาม  : แลว้เคา้บอกอะไรเราบา้ง 
ญ       :  เคา้ก็บอกอย่าไปมีอะไรกนันะ หนูก็พดูในใจกูมีเรียบร้อยแลว้แหละ (หวัเราะ), เค้าก็พดู
เคา้ก็เตือน ถา้มีอะไรกนั กูกระทืบหนา้เลยนะ เค้าก็พดูกบัหนู หนูก็เงียบ หนูก็ไม่พดูอะไร 
ถาม :   เคา้พดูอย่างนีท้ าให้ปิดการสือ่สารท าใหเ้ราไม่กล้าจะพดูต่อหรือปล่าว 
ญ    :  ใช่ 
ถาม :  รู้สาเหตมุัย้ว่าท าไมพ่อถึงไดแ้บบ.... 
ญ    :  เคา้กลวัหนูเรียนไม่จบดว้ยแหละคะ 
ช      :  แลว้อายนุอ้ยอยู่ กลวัพลาดอะไรข้ึนมา 
ญ     :  ท างานยงัท าไม่ไดแ้ลว้ยงัจะมีแฟนอีก เคา้ชอบพูดแบบนี้ 

 
จำกกำรสมัภำษณ์เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อม พบว่ำ กำรได้รับบริกำรท่ีเป็นมิตรในกำรฝำกครรภ์

และกำรให้ค ำแนะน ำเร่ืองบริกำรคมุก ำเนิดหลงัคลอดเพ่ือป้องกนักำรตัง้ครรภ์ซ ำ้ก็เป็นสิ่งจ ำเป็นอีกประกำร
หนึ่ง ส่วนใหญ่พบว่ำ ใช้วิธีฉีดยำคมุ โดยค ำแนะน ำของญำติผู้ ใหญ่โดยให้เหตผุลว่ำ ป้องกันกำรลืมกินยำ 
ในรำยท่ีคมุก ำเนิดโดยกำรกินยำคมุแล้วตัง้ครรภ์ และส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบตัิด้วยควำม  
ไม่เข้ำใจจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีมีอคติมองเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์อย่ำงเหมำรวมว่ำเป็นเด็กใจแตก มี
เพศสัมพันธ์ตัง้แต่เด็ก สมควรได้รับกำรอบรมสั่งสอนให้รู้ว่ำอะไรเป็นอะไรเพ่ือไม่ให้เป็นเย่ียงอย่ำงแก่
เยำวชนคนอ่ืนๆ ตอ่ไป โดยละเลยกำรเคำรพศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ท่ีมนุษย์พึงปฏิบตัิตอ่กนัอย่ำงมีเมตตำ
ธรรมและไม่ด่วนสรุปตดัสิน เพรำะเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์นัน้มีควำมทุกข์ใจและกำยมำกพอแล้วต้องกำร
ควำมรักควำมเข้ำใจ ค ำแนะน ำ ข้อมลูท่ีรอบด้ำนในกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีจะดแูลครรภ์ให้สมบรูณ์จนถึง



 ๘๐ 

วนัคลอดและกำรปฏิบตัิตนหลงัคลอดให้เหมำะสมกบักำรมีสุขภำวะของแม่และเด็ก นอกจำกนัน้ สิ่งท่ีพบ
จำกงำนวิจยันีคื้อ เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ส่วนใหญ่ยงัไม่ทรำบถึงบริกำรของรัฐเก่ียวกบัสวสัดิกำรท่ีให้ควำม
ชว่ยเหลือแก่เยำวชนท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมท่ีประสบปัญหำเร่ืองเศรษฐกิจ ต้องกำรเงินชว่ยเหลือในส่วนของกำร
ดแูลฝำกครรภ์ หรือบ้ำนพกัพิงเพ่ือรอคลอดท่ีเข้ำใจและปลอดภยั และกำรขอรับบริกำรเร่ืองมอบลกูให้เป็น
บตุรบญุธรรม ในรำยท่ีไม่ได้รับกำรสนบัสนนุจำกทำงครอบครัว ท ำให้เยำวชนบำงส่วนเลือกท่ีจะท ำแท้งแม้
จะรู้วำ่อำจไมป่ลอดภยัตอ่ชีวิต ซึ่งจำกกำรสมัภำษณ์เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ตอ่พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ทรำบว่ำ
มีบริกำรบ้ำนพักพิงเพ่ือรอคลอด ทัง้นี ้เน่ืองจำกขำดข้อมูลดังกล่ำวในกำรประกอบกำรตัดสินใจหำก
ต้องกำรตัง้ครรภ์ตอ่ และกำรอ่อนประชำสมัพนัธ์ของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ท ำให้เยำวชนหญิงถกูละเมิด
สิทธิในกำรตดัสินใจวำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด 

 จำกกำรสมัภำษณ์ระดบัลกึเยำวชนหญิงวยัท ำงำนท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมแล้วตดัสินใจยตุิกำรตัง้ครรภ์ 
พบว่ำ เร่ืองรำวของเธอสะท้อนให้เห็นถึงสภำพแวดล้อมของวยัรุ่นท่ีมีหลำกหลำยปัจจยัท่ีเข้ำมำเก่ียวข้อง 
เชน่  ปัจจยัเร่ืองเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัผลกัดนัส ำคญัในกำรตดัสินใจยตุิกำรตัง้ครรภ์เม่ือท้องลกูคนท่ี ๓  แต่
ปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัว ก็มีส่วนหล่อหลอมให้เธอเลือกตดัสินใจในฐำนะของผู้น ำครอบครัวท่ีมี
คูชี่วิตท่ีเสพยำเสพติดและต้องมีภำระในกำรเลีย้งดลูกูสองคนท่ีมีอยู่แล้วด้วย แม้ว่ำควำมสมัพนัธ์ของเธอ
กบัแมจ่ะสำมำรถพดูคยุกนัได้ทกุเร่ือง บอกได้หมดแม้กระทัง่กำรมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกกบัแฟนหนุ่ม (ซึ่งเป็น
สำมีคนปัจจบุนั) หลงัจำกคบกันได้ประมำณ ๓ เดือนตอนเรียน ปวส.ปี ๑ แม่บอกว่ำเสียใจแตแ่ม่ก็เข้ำใจ 
สิ่งหนึ่งท่ีท ำให้เธอยงัอยู่กับสำมีคนนีต้่อไปคือ เขำมำเติมเต็มในส่วนท่ีขำดหำยไปของชีวิต เพรำะพ่อของ
เธอทิง้แม่ไปตัง้แตเ่ธออยู่ในท้อง  เธอเล่ำให้ฟังว่ำตอนแรกท่ีตดัสินใจยตุิกำรตัง้ครรภ์เธอได้ข้อมลูจำกเพ่ือน
ร่วมงำนหลำกหลำยแนวทำงมำก มีทัง้แบบท่ีแนะน ำให้ใช้ยำสอดเพ่ือท ำให้ตกเลือด (รำคำ ๓ เม็ด ๒ พนั
บำท) และเป็นแบบไปใช้บริกำรของคลินิคเอกชนท่ีใช้วิธีขูดมดลูกซึ่งรำคำค่อนข้ำงสูง (ประมำณ ๑ หม่ืน
บำท)  และมีเพ่ือนท่ีแนะน ำให้ไปใช้บริกำรขอค ำปรึกษำจำกบ้ำนพกัฉุกเฉินเพ่ือให้คลอดแล้วฝำกเลีย้งได้ 
แตต้่องเสียคำ่ฝำกครรภ์แตล่ะเดือนพนักวำ่บำทเองซึง่เธอไมส่ำมำรถแบกรับคำ่ใช้จำ่ยส่วนนีไ้ด้  จึงตดัสินใจ
เลือกไปยุติกำรตัง้ครรภ์กบัสมำคมท่ีให้บริกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ขององค์กรพฒันำเอกชนท่ีรำคำถูกลงมำคือ 
๒ พนับำทโดยมีข้อแม้ไม่รับท ำให้หำกอำยุครรภ์เกิน ๑๒ สปัดำห์  ก่อนไปท ำเธอมีข้อสงสยัหลำยประกำร
ต้องกำรได้รับค ำปรึกษำเพ่ือรู้วำ่จะเกิดอะไรขึน้กบัเธอบ้ำงแตไ่ด้รับกำรปฏิเสธจำกหน่วยงำนท่ีให้บริกำรโดย
ให้เหตุผลว่ำหน่วยงำนนีใ้ห้บริกำรเฉพำะกำรยุติกำรตัง้ครรภ์เท่ำนัน้ไม่มีกำรให้ค ำปรึกษำ เธอตดัสินใจ
เดินหน้ำต่อแม้จะยงักังวลและไม่มีค ำตอบส ำหรับแก้ข้อสงสยั ในขณะท่ีก ำลงัรอคิวอยู่ในกระบวนกำรยุติ
กำรตัง้ครรภ์เธอมองเห็นหลำยคนท่ีท ำเสร็จแล้วมีอำกำรหน้ำซีดเซียวเดินผ่ำนหน้ำไปเธอรู้สึกกลัว และ
เปล่ียนใจอยำกจะเลิกล้มควำมตัง้ใจท่ีจะยุติกำรตัง้ครรภ์ จึงเดินไปบอกเจ้ำหน้ำท่ี แต่เธอได้รับค ำปฏิเสธ
โดยให้เหตผุลว่ำเม่ือเธอเดินมำถึงห้องนีแ้ล้วเธอมองเห็นควำมลบัทัง้หมดแล้วเธอไม่มีทำงเลือกอ่ืนใดได้
นอกจำกต้องท ำตำมกำรตดัสินใจครัง้แรกของเธอ สิ่งท่ีปรำกฏจำกกำรบอกเล่ำนีส้ะท้อนให้เห็นกำรบริกำรท่ี



 ๘๑ 

ขำดมิติในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนท่ีรอบด้ำนของหน่วยงำนท่ีให้บริกำรท ำแท้งอย่ำงปลอดภัย ได้แก่ สิทธิ
ในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Rights to Decide Whether or When to Have 
Children or Rights to Self-determination)  

ญ        : “ข้ึนไปห้องเล็กๆ เจ้าหน้าที่ก็พาเข้าไปพอถึงคิวหนูเค้าก็เรียกหนูใจเต้นมาก......มนั
กลวัฟังคนนี้มาตกเลือดฟังคนนี้มาว่าประมาณว่ามนัอนัตรายถึงชีวิต ตอนแรกเดินเข้า
ไป พีย่งัทนัมัย้ถา้จะกลบับา้น เคา้บอกถา้เข้ามาในหอ้งนีไ้ม่มีสิทธ์ิก้าวออกไป 

ถาม       : ท าไมถึงกลวัตอนนัน้ 
ญ        : เห็นคนทีเ่ดินออกมา ประมาณว่ากูจะตายหรือปล่าว คนทีเ่ดินออกไปเคา้ต้องมา

เดินสวนทางเรา เคา้จะเอาคนทีท่ าเสร็จมาพกัก่อน ๕ นาที เปลีย่นเสื้อผา้แต่งตวั
เรียบร้อยออกมาแลว้เค้าก็ซ้ือผา้อนามยัให้ หนูก็เดินเข้าไปหนูก็เห็นคนนึงอาการร่อแร่
เลย หนา้เหลืองหนา้เขียวแล้วเคา้ใหเ้ปลีย่นผ้าถงุ พอเปลี่ยนผา้ถงุเสร็จแลว้มานัง่รออยู่
ตรงนีค้ะ ๕ คนเรียงกนัแล้วเคา้ก็แจกยาแก้ปวดใหท้นัมัย้คะถา้หนูจะกลบับา้นคือตอน
นัน้ยงัไงก็ไม่ท าแน่ๆ คือกลวัมาก พยาบาลหน้าโหดๆแก่ๆก็บอกว่า เข้ามาแลว้ไม่มีสิทธ์ิ
ออกไป 

 
จำกข้อมลูเก่ียวกบัควำมต้องกำรของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมทัง้ด ำรงครรภ์ตอ่และยตุิกำร

ตัง้ครรภ์คือ ควำมต้องกำรผู้ ท่ีรับฟัง คอยเป็นก ำลงัใจ เป็นหลกัยึดเหน่ียวทำงด้ำนจิตใจ ท่ีสำมำรถพูดคยุ
เปิดเผยควำมรู้สึกกลัว กังวล ไม่แน่ใจต่อสิ่งท่ีก ำลังจะเกิดขึน้ตำมมำในชีวิตได้อย่ำงรู้สึกปลอดภัยและ
ช่วยกันคิดหำทำงออกไปด้วยกนั ไม่ผลกัดนัให้ต้องรีบตดัสินใจเลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในขณะท่ียงัสบัสน
และยงัไม่พร้อมจะเลือก ซึ่งเป็นควำมต้องกำรท่ีอยู่บนพืน้ฐำนของสิทธิมนุษยชนในกำรดูแลและป้องกัน
สขุภำพ (Rights to Health Care and Health Protection) และจำกกำรสมัภำษณ์พบว่ำเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์ยงัขำดกำรเข้ำถึงสิทธิประเดน็ดงักลำ่ว 

ดงันัน้ ข้อเสนอแนะตอ่กำรจดับริกำรของรัฐและองค์กรพฒันำเอกชนในกำรดแูลเร่ืองเยำวชนหญิง
ท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ในภำคส่วนตำ่งๆ เช่น ในสถำนศกึษำ สถำนบริกำรสำธำรณสขุ หน่วยงำนมลูนิธิตำ่งๆ 
ควรให้ควำมส ำคญักบักำรท ำงำนบนพืน้ฐำนของสิทธิดงักล่ำว ควำมต้องกำรของเยำวชนในเร่ืองนี ้สะท้อน
ออกมำจำกกำรสนทนำกลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

ญ๑ : อยากมีกลุ่มของประชาชนน่ะคะ ผูใ้หญ่ทีใ่กล้ๆ  บา้นอย่างนี้ค่ะ มาปรึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะ 

ถาม :  ตอนนี้ยงัไม่มีใช่ไหมคะ 

ญ๑ :   มีแลว้ค่ะ แต่ไม่กลา้ 

ญ๒ :   หนูเป็นคนไม่กลา้ๆ   



 ๘๒ 

ถาม :  ทีไ่ม่กลา้นี่อาย หรือว่ากลวั 

ญ๒ :   อาย   

ญ๑ :   กลวัเค้ารู้เร่ืองครอบครัวของเรา   

ช :   มีอะไรผมถามเองตลอด  ผมจะเป็นคนถาม 

ถาม :  กลวัเคา้ไม่รักษาความลบัหรือเปล่า ก็เลยไม่กล้าพดู 

ญ๒ :  คนเยอะๆ อย่างนีห้นูไม่กล้า ถา้อย่างนีห้นูกลา้  เค้าชอบอยู่กนัเป็นกลุ่มน่ะ  เหมือนป้า
หนูน่ะ  มาพูดมึงทอ้งเหรอ หนูโคตรอายเลย   

 
จำกกำรสมัภำษณ์ระดบัลึกเยำวชนหญิงและคู่ท่ีผ่ำนประสบกำรณ์กำรยุติกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

พบว่ำ  กำรเข้ำถึงสิทธิในกำรดแูลและป้องกันสุขภำพมักจะเกิดขึน้ภำยหลงัจำกกำรมีประสบกำรณ์แล้ว 
เน่ืองจำกไมอ่ยำกให้มีเร่ืองกำรตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมเกิดขึน้อีก ดงัตวัอยำ่งกำรสนทนำตอ่ไปนี ้

ญ    :   ก็กลวั หนูก็บอกเคา้เวลามีอะไร ก็ให้ป้องกนั ไม่อยากมีอีกแลว้ 

ถาม :  คือประสบการณ์ครั้งนัน้ท าให้ 

ญ   :  จดจ าแบบชัว่ชีวิตเลย 

ถาม :  ชัว่ชีวิตเลย ก็คือจะไม่ใหพ้ลาดอีกแลว้  

ญ   :   ค่ะ 

ถาม :  แลว้ตอนนีเ้ราใชวิ้ธีคมุก าเนิดแบบไหนคะ 

ช     :   ใส่ถงุครับ 

ถาม :  อืมใส่ถงุ, แลว้หนูต้องทาน 

ญ    :  หนูไปฉีดยาคมุ 

ถาม :  วิธีการทีห่นูเลือกนะคะ อย่างเช่น ใส่ถงุยาง หรือว่าฉีดยาคมุ มีคนแนะน าหรือว่าเรา
คิดยงัไง 

ญ   :  เพือ่นหนูเวลาเคา้มีอะไรกบัแฟน เค้าก็ไปฉีดยาคมุเคา้บอกว่าคมุได้ ๓ เดือน ใหห้นู
นะไปคมุ ถ้ามีอะไรกบัแฟนแลว้ หนูก็ลองไปฉีด 

ถาม :  แลว้ไปฉีดทีไ่หน 

ญ    :   ฉีดที่ศูนย์....... 



 ๘๓ 

ถาม :  แลว้เคา้ถามอะไรเรามัย้ 

ญ    :   เคา้ก็มองหน้า แต่เค้าไม่ไดถ้ามอะไร 

ถาม :  เคา้ก็ฉีดให้ แลว้ต้องเสียค่าบริการอะไรมัย้ 

ญ    :   ไม่เสียคะ แบบหนูมีบตัรที่นัน้อยู่แลว้ 

คนถาม :  ใช้บตัรทองได้ 

ญ     :   ค่ะ 

 

๓.๑.๒ ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมที่ด ารงครรภ์ 
จำกกำรสมัภำษณ์เยำวชนหญิงอำยยุ่ำง ๑๘ ปี แตง่งำนแล้วมีลกูชำย ๑ คน(อำย ุ๑ ขวบ ๗ เดือน) 

เรียนจบมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ ท ำงำนร้ำนถ่ำยเอกสำรแห่งหนึ่งในมหำวิทยำลยั เธอเล่ำให้นกัวิจยัฟังว่ำท้อง
ตอนเรียน ปวช.ปี ๑ เน่ืองจำกลืมทำนยำคมุก ำเนิด ท ำให้ไม่กล้ำไปเรียนตอ่เพรำะอำยท่ีให้เพ่ือนท่ีโรงเรียนรู้
วำ่ท้องในวยัเรียน จำกประสบกำรณ์ครัง้นัน้เธอได้ย ำ้เตือนตนเองให้ทำนยำคมุก ำเนิดทุกวนัด้วยกำรเก็บยำ
ไว้ในกระเป๋ำตงัค์และไปจดลงในปฏิทิน จำกกำรบอกเล่ำท ำให้ทรำบว่ำทำงสถำนศกึษำได้ให้ค ำแนะน ำใน
เร่ืองคุมก ำเนิดกับนักเรียนท่ีมีคู่รักด้วยกำรฉีดยำคุมก ำเนิดเพ่ือป้องกันกำรลืมทำนยำหำกใช้วิธีทำน         
ยำคุมก ำเนิด และได้แนะน ำกำรป้องกันด้วยวิธีอ่ืนๆ ด้วยโดยผู้ แนะน ำเป็นครูสอนวิชำสุขศึกษำและ
นักศึกษำท่ีมำท ำกิจกรรมและสอนเร่ืองเพศศึกษำ แต่สิ่งท่ียังขำดหำยไปในเร่ืองกำรให้ข้อมูลของ
สถำนศกึษำคือหำกนกัเรียนหรือนกัศกึษำท้องไมพ่ร้อมในวยัเรียนควรจะท ำอยำ่งไร  

ญ    : แต่ฉีดยาหนู หนูกลวัเข็ม หนูเลยไม่กลา้ฉีด  
ถาม : อ๋อ!หนูเลยเลือกทีจ่ะ กิน กินยาคมุเอา แต่กินแลว้มนัลืมได ้
ญ    : ค่ะ ตอนนี้ หลงัมีลูกแลว้หนูก็กินน่ะ ตอนช่วงนี้ แต่คือเราเก็บใส่กระเป๋าง่ะ กนัพลาดเวลา
เปิดเราจะเปิดบ่อยง่ะ เปิดใช้ตงัค์ เอ๊ย! วนันีเ้ราลืมกินอะไรอย่างงี ้แลว้หนูก็ พอกินแล้ว ตกเย็น
หลงัเสร็จงานก็จะไปต๊ิกปฎิทิน ใช้วิธีนีเ้อา 
ถาม  : คือพอเรามีประสบการณ์แลว้ มนัเคยพลาดมาแลว้ มนัก็จะท าใหเ้ราต้องเตือนตวัเราเอง 
ญ    : เพราะว่าเห็นแลว้ไงมีลูก รู้ว่ามนัล าบากรู้ซ้ึงเลย การมีลูก 
 
กำรเข้ำไมถ่ึงข้อมลูในเร่ืองสิทธิมนษุยชนด้ำนกำรศกึษำ ท ำให้อดีตนกัเรียนปวช.๑ ท่ีมีผลกำรเรียน

ดี มีควำมฝันอยำกจะเรียนให้จบ มีงำนท ำเพ่ือเป็นท่ีพึง่ของตนเองและครอบครัว ต้องดบัวบูลง เธอกลำยมำ
เป็นลกูจ้ำงท่ีท ำงำนมีรำยได้ตอ่เดือนท่ีแทบไม่พอคำ่ใช้จ่ำยในกำรเลีย้งดลูกู เธอและสำมีซึ่งเป็นเพ่ือนเรียน
รุ่นเดียวกนัต้องอำศยัอยู่ในบ้ำนและใช้เงินของแม่สำมีในกำรยงัชีพ  เธอบอกว่ำเสียดำยมำกท่ีไม่รู้ข้อมูล



 ๘๔ 

อะไรเลยเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ์เม่ือไม่พร้อมและไม่รู้ว่ำจะหนัหน้ำไปปรึกษำใครนอกจำกบอกแฟนตวัเอง ซึ่ง
กำรแสดงควำมรับผิดชอบของฝ่ำยชำยและทศันคตขิองพอ่แมก็่มีสว่นส ำคญัในกำรสนบัสนนุให้ตัง้ครรภ์ตอ่ 

ถาม  : ตอนแรก ตอนแรกทีรู้่ว่าตวัเองทอ้งรู้ได้ยงัไง 
ญ    : รู้เหรอค่ะ ว่ามนัแปลกๆ ท าไมประจ าเดือนไม่มาอะไรเงีย้ สองเดือนแลว้ หนูก็คิดว่าปกติหนู
ส่วนมากประจ าเดือนจะมาผิดปกติอ่ะ สองเดือน เหมือนสาวๆอ่ะ แรกน่ะ แรกทีห่นูเป็น
ประจ าเดือนไม่เดือนนึงก็ไม่มา ก็ไม่ไดส้งัเกตอะไร จนปาไปเกือบห้าเดือนเลยมัง้ เพ่ิงมาตรวจ คือ
ตรวจก็ไม่กลา้?? 
ถาม  : ตรวจด้วยวิธีไหนค่ะตอนแรก 
ญ    : คือตรวจไอ้นัน่ ไปซ้ือน่ะ ทีต่รวจ 
ถาม  : ไอที้แ่บบว่า ถ้าโชว์สองขีดก็ทอ้งแน่นอน 
ญ    : ค่ะสองขีด แลว้ก็โชว์สองขีด แต่ก็กลวั ตอนทีเ่ราเป็นเด็กน่ะตอนนัน้ไม่รู้จะท าไง ไม่รู้จะไงก็
ไม่รู้ แต่หนูไม่คิดจะเอาออกง่ะ เหอะเอาว่ะ ถา้เคา้รู้ก็คือว่ารู้ ก็เลยบอกว่าพีไ่ปซ้ือทีต่รวจมา 
ถาม  : พีส่าวเรา 
ญ    : ค่ะก็เลยไปซ้ือ ก็ท าฟอร์มแบบ เรายงัไม่รู้ อุ๊ย! พ่อหนูทอ้งน่ะ ท าเป็นตอนทีเ่รากลวัง่ะ พ่อ
เคา้ก็ไม่ว่า ไม่ว่าอะไรน่ะ เคา้บอกพลาด.. 
ถาม  : คือคนแรกที่หนูบอกคือบอกพี ่
ญ    : บอกแฟน 
ถาม  : บอกแฟนก่อน 
ญ    : เนีย่เราท้อง เคา้ว่าท าไงล่ะ พ่อจะด่ามัย้อะไรงี ้เขากลวัว่าพ่อหนูจะด่า แต่เคา้ใหรั้บผิดชอบ
อะไร เดีย๋วจะไปขอขมาอะไรอย่างงีใ้ช่เปล่า เคา้บอกว่าให้ไปคยุกบัพ่อ หนูก็ไม่กลา้ ตอนทีเ่ราไม่
กลา้ก็ไปคยุกบัพี ่
ถาม  : แลว้แม่ล่ะ ไม่บอกแม่ล่ะ 
ญ    : แม่หนูแยกกนัอยู่กบัพ่อ แม่หนูอยู่ที่โนน้ ทีป่ากคลอง 
ถาม  : หนูมาอยู่กบัพ่อตอนนัน้พ่อกบัแม่แยกกนั 
ญ    : ตอนนัน้หนูอยู่กบัพ่อ แลว้ก็กลวั พอแม่มารู้ก็วนัขมาพอดี อุ๊ย!ทอ้งไดไ้งเนีย่ ??หนูทอ้งไดไ้ง 
ถาม  : แลว้ที่นีพ้อบอก แลว้พ่อเคา้ว่ายงัไง มีปฎิกิริยายงัไง 
ญ    : เคา้ว่าบอกแลว้ ท าน่ะ อย่าใหม้นัพลาด 
ถาม  : เอ๊าะ! แสดงว่าพ่อรู้ว่ามีแฟน  
ญ    : รู้เคา้บอกว่า เคา้น่ะรู้ตัง้นานแลว้ว่าจะต้องมีอะไรกนั ผูห้ญิงผูช้ายน่ะถา้อยู่ดว้ยกนั มนัก็
ตอ้งไอนี้ใ่ช่มัย้ 
ถาม  : คือพ่อไม่ไดห้า้มเร่ืองมีอะไรกนั 



 ๘๕ 

ญ    : พ่อเคา้รู้ ต้องมีแน่ ถึงเราไม่บอกเคา้ ก็ต้องรู้ด้วยสญัชาตญานของเขา เขาผ่านมาก่อน เคา้ก็
บอกว่าเค้าอาบน ้าร้อนมาก่อน เคา้รู้แต่ท าไมถึงไม่ป้องกนั ใช่เปล่า แลว้ทีนี่เ้คา้ก็ว่า เออ!ไม่เป็นไร 
เราก็เลีย้งลูกเราใหดี้ทีส่ดุ ก็แค่นี ้เราก็รักลูกรัก พ่อบอก 
ถาม  : ก็โล่งมัย้ พอได้บอกพ่อ (โล่ง) พอได้บอกพ่อโล่ง แลว้คิดยงัไงต่อ พอบอกแลว้ เคา้บอกขมา 
เคา้จะมารับเป็นพ่อ เป็นไงรู้สึกยงัไงตอนนัน้ 
ญ    : รู้สึกปลอดโปร่งไม่ต้องกลวัอะไร คือมีก็มีเลย 
 
สิ่งหนึง่ท่ีเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมต้องประสบเหมือนกนัคือ กำรเตรียมพร้อมรับมือกบั 

ปฏิกิริยำของคูรั่กท่ีมีสว่นในกำรท ำให้เกิดกำรตัง้ครรภ์ 
ถาม  : สมมติว่า ถ้าหนงัเร่ืองนีม้นั ยอ้นกลบั เกิดมนัไม่เป็นแบบนี ้เกิดแฟนเคา้บอก ท าไมเธอทอ้ง 
ทอ้งกบัใคร 
ญ   : เธอท้องกบัใครเนี่ย ไปเอาออกเลยน่ะ หนูกลวัว่า หนูบอกแฟนหนู หนูเคยคิดว่า เคา้สงสยัไม่
รับไม่อยากรับ ผูช้ายส่วนมากไม่รับหรอก ช่วงในเวลาเรียนอย่างงี ้เคา้จะไม่รับหรอก ว่าเออ!ดี เขา
รับเรา ใจหนูคิดน่ะ ว่าจะเขาจะรับมัย้(ถา้เขาไม่รับ)หนูคงคิดว่าต้องเลีย้งลูกคนเดียว 
ถาม  : แต่ก็ไม่ท าแทง้ 
ญ   : ไม่ท าค่ะ เขาไม่ใหไ้ปท าแบบนี ้มีแต่เขาบอกว่าใหม้าบอกพ่อ เคา้ก็กลวัพ่อหนู เคา้ไม่กลา้ 
เคา้เจอหนา้เค้ายงัหลบเลย เคา้มาไหวแ้ต่เค้ายงัหลบ เค้าไม่กลา้บอก คือว่าเคา้บอกว่าจะ
รับผิดชอบ มนัรับอยู่แลว้ แต่ไปบอกพ่อว่าท้อง เดีย๋วจะไป ส่วนทางเคา้ เดีย๋วเคา้จะไปบอกพ่อแม่
เคา้ว่าท าลูกสาวเคา้ทอ้ง เคา้ก็ไปบอก 
ถาม  : พ่อแม่เคา้ก็ ไม่ว่าอะไร 
ญ   : พ่อแม่เค้าก็โอเค 
ถาม  : เค้าก็รู้อยู่แลว้ว่าคบกนั 
ญ   : รู้ค่ะ รู้ รู้อยู่แลว้ ไปนอนทีบ่า้นแหละ คือเคา้บอกว่า คือเคา้ก็รู้น่ะ ตอ้งมีอะไรกนั คือไปนอนที่
บา้นเค้า เคา้ก็พดูเหมือนพ่อหนูแหละว่าให้คมุน่ะอะไรน่ะก็ลืม ใหกิ้นยา กินยาอะไรหนูก็ลืม 
ถาม  : ไม่ใช่ง่ายเนาะ แม้กระทัง่เพศสมัพนัธ์ทีรั่บรู้แลว้ การไม่ไดป้้องกนัทนัที  
ญ   : สมยันีห้นุ่มสาวส่วนน้อยทีจ่ะไอนี้่ ถา้อยู่ดว้ยกนัสองคนมนัก็ตอ้งเกิดมี อะไรกนั 
ถาม  : ค่ะ ตอนนีก็้เลยมีลูกชายหน่ึงขวบเจ็ดเดือน ออกมาซน ไดที้เ่ลย แลว้พ่อแม่เค้าเลีย้งรัก
มากมัย้ 
ญ   : โอ๊ย! รักมากเลย ย่าเค้าเลีย้ง แม่แฟนเคา้เลี้ยงปัจจุบนั ส่วนหนูก็ท างาน แฟนก็ก าลงัหาอยู่
ตอนนี้ 
  



 ๘๖ 

ปัจจยัเร่ืองเศรษฐกิจ เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีจ ำเป็นและเป็นสิ่งท่ีเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมต้องมีกำร
เตรียมรับมือในกำรดแูลตนเองและลกู เม่ือตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่ 

ถาม  : ของหนูไดว้นัละเท่าไหร่ 
ญ   : สองร้อยหา้สิบ เขาว่าจะข้ึนเงินเดือนใหแ้ลว้ เราท ามาเกือบสองปีแล้วน่ะ 
ถาม  : ก็แสดงว่าตัง้แต่ พอท้อง 
ญ   : พอท้องไดเ้ดือนเดียว หนูท างานเลย ไปท าที่ตรงรถอู่ ลา้งรถ กลวัว่าไม่มีเงินซ้ือนมน่ะ ช่วงนัน้ 
ถาม  : คือพอท้องปุ๊ บ หนูคิดเลยว่าหนูตอ้งหางานท า 
ญ   : ต้องหางานท า ตอ้งเตรียมใหลู้กเลย แม่เขาบอกว่าเดือนนึงจะไปท าไดไ้ง ยกของหนกัหรือ
เปล่า บอกไม่หนกั แฟนหนูก็ท า แฟนหนูก็ลา้งดว้ย หนูก็เป็นคนเช็ค ก็ไม่หนกัน่ะ แค่เช็ดๆ 
ถาม  : ก็เรียกว่าสองคนเร่ิมเตรียมเก็บสตางค์แลว้ 
ญ   : เร่ิมเตรียมรับลูก เพราะช่วงนัน้เคา้กินนมหนูอยู่ แต่ถา้เคา้ นมหนูมนัไม่พอดว้ยแหละ ไม่
พอทีจ่ะใหเ้คา้ทาน ไม่ค่อยออกก็เลยต้องช่วย เอานมผงช่วย นมผงเด็กเล็กมนัจะแพงกว่าเด็กโต 
ถาม  : เดือนนึงเดือนนึงเสียค่านมเท่าไหร่ แพงมัย้ 
ญ   : เดือนนึงก็หลายตงัอยู่ อาทิตย์นึงถา้ช่วงเคา้ยงัเด็กเคา้จะไม่ค่อยกินน่ะ กลางๆเคา้จะกินเยอะ 
แลว้ก็ช่วงนีกิ้นนอ้ยลง กินอย่างอืน่แทนข้าว 
ถาม  : คิดว่าค่าใช้จ่ายส าหรับลูกต่อเดือนน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่ 
ญ   : ต่อเดือนเหรออะ (อืม!) เกือบสามพนัแนะ 
ถาม  : เกือบสามพนั เฉพาะเคา้เลย 
ญ   : เฉพาะเคา้เลย กินอีกอะไรอีก เพราะว่าแม่แฟนนีไ่ม่ไดใ้หเ้รากินน่ะ กินนีม่นัตงัค์เราเอง 
ถาม  : คือเราไม่ต้องเสียค่าเช่าบา้น ไม่ตอ้งเสียค่าน ้าค่าไฟ แต่อย่างอืน่ ค่าใช้จ่ายประจ าวนัเรา
ตอ้งจ่ายเอง 
ญ   : ค่ะ กบัข้าวเขาก็หาใหเ้รากิน น่ารัก เขาดี ดี ดีเลยแหละ ลูกๆ เราก็ไม่ต้องไปจ้างใครเลีย้ง ถ้า
เราไปจ้างเราแย่ ไม่พอ ไม่ค่อยพอ  
ถาม  : แลว้ทีส่ าคญั แลว้ไม่รู้เลีย้งยงัไงดว้ย เดีย๋วไปพาตกน ้าตกท่า 
ญ   : ใช่ หนู หนูเลีย้งลูกไม่ค่อยเป็น  อีกหน่อยลูกก็โตข้ึนเร่ือยๆ ตอนนีใ้นธนาคารหนูก็เก็บเงินให้
ลูกอยู่ 
ถาม  : เหรอ น่ารัก เก็บเยอะมัย้เดือนนึง 
ญ   : เก็บร้อย สองร้อย ก็ไม่เยอะหรอกแม่บอกว่าถา้เราเก็บไปเร่ือยๆ มนัจะเป็นเงิน เงินสะสม
เยอะ เยอะข้ึนเร่ือยๆกว่าลูกจะโต เราจะเก็บน้อยๆ เร่ิมจากทีน่้อยๆ แล้วก็ไม่ต้องไปเก็บเยอะ 
 



 ๘๗ 

เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมท่ีตดัสินใจตัง้ครรภ์ต่อได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกำรเข้ำรับบริกำรฝำก
ครรภ์จำกหน่วยงำนสำธำรณสขุใกล้บ้ำน และกำรได้รับกำรช่วยเหลือจำกครอบครัวท่ีทกุคนต่ำงท ำหน้ำท่ี
ของตนเองอยำ่งรับผิดชอบ 

ถาม  : ตอนทีห่นูมีทอ้งน่ะ หนูไปฝากท้องทีไ่หนยงัไง 
ญ    : ทีฝ่ากท้องครั้งแรก ตรงอนามยั ทีพ่ทุธมณฑล 
ถาม  : อ๋อ!ของสาละวนัเนีย่เหรอ 
ญ    : ค่ะ สาละวนั เพราะว่าไปไกลเราก็ไม่ค่อยมีเวลา เพราะหนูต้องไปท างานดว้ย อ๋อ! ช่วงฝาก
ทอ้ง หนูไม่ไดไ้ป 
ถาม  : ไม่ไดฝ้ากเหรอ 
ญ    : ฝาก ฝากแค่สามครั้ง แลว้ก็คลอด (เหรอ ฝากสามครั้งเนีย่หมายถึง..)หมอเค้าบอกว่าท าไม
เพ่ิงมาฝาก 
ถาม  : เออ! ท าไม เพ่ิงรู้ใช่มัย้ค่ะ 
ญ    : ตอนนัน้รู้หา้เดือน 
ถาม  : พอรู้ก็หา้เดือนแล้ว แลว้พอไปถึงหา้เดือน แลว้เตรียมอะไรเตรียมตวัเรายงัไงบา้ง 
ญ    : คณุหมอเคา้บอกว่า ตายแล้วท าไมเพ่ิงมาฝากอะไรกนัตอนนี ้เคา้มาฝากตัง้แต่เดือนสอง
เดือนกนัแลว้ 
ถาม  : ก็หนูเพ่ิงรู้อ่ะเนาะ รู้ก็ฝาก 
ญ    : ค่ะรู้ เพ่ิงรู้ ก็ท้องสาวมนัไม่ค่อยใหญ่ มนัเหมือนคนอว้นน่ะ เล็กกว่าหนูก็มี ทอ้งน่ะแต่ว่าเคา้
ใหญ่ 
ถาม  :  แลว้ เค้าแนะน าอะไรบา้ง 
ญ    : เคา้ก็บอกว่า เออ! เราเนีย่อย่ายกของหนกัน่ะ อย่า  เดี๋ยวจะกระทบกระเทือนข้างในอะไร
อย่างงี ้เดี๋ยวกระทบกระเทือนลูกได้ 
ถาม  : แลว้หนูแพเ้ยอะมัย้ 
ญ    : ไม่แพเ้ลย ไม่เหมือนคนทอ้งเลย ปกติเลย 
ถาม  : นอนหลบักินอ่ิม  
ญ    : นอนหลบัสบาย เหมือนอย่างงี ้เหมือนปกติน่ะ ไม่อ๊วกไม่อาเจียนเหมือนคนอืน่ 
ถาม  : แลว้ตอนไปฝากท้องน่ะ ใครไปเป็นเพือ่น 
ญ    : แม่ แม่เคา้กลบัมา เขากลบั แม่ แม่หนู พอเขากลบัมาจากขมา เขาก็อยู่ยาวเลย อยู่ดูหนู 
เพราะหนูไม่มีใครอยู่เป็นเพือ่น พ่อพี ่พีก็่ไปเรียน พ่อก็ไปท างาน 
ถาม  : ตอนที่อยู่ดูหนู อยู่บา้นพ่อ อยู่บา้นโนน้หรือว่าอยู่บา้นนี้ 
ญ    : อยู่บ้านนี ้(อ๋อ!)คือว่าเคา้ไม่ไดก้ลบัมาอะไรกบัพ่อหนู คือพ่อหนูก็มีแฟนของเค้า แต่แฟนเคา้
อยู่อีกหลงันึง (อ๋อ!) ก็คือเคา้อยู่อีกหลงันึง เค้าก็ไปๆมาๆ 



 ๘๘ 

ถาม  : แต่แม่ก็แต่งงานใหม่ 
ญ    : แม่เคา้อยู่กบัแฟนเคา้ ไม่ไดแ้ต่ง 
ถาม  : แต่ว่าเคา้ขอแฟนมาดูหนู เออ! เคา้ก็ท าหนา้ทีข่องเคา้น่ะ เค้ามาดูแลช่วงเหมือนกบัว่า เคา้
มีประสบการณ์มาก่อน 
ญ    : ค่ะ เค้ามีลูกมาก่อน พอคลอดออกมาเคา้ก็เป็นคนดูแล (อ้ึม!) แม่ ช่วงแรกๆสามสีเ่ดือนหนู
ถึงไปอยู่บา้นโนน้ 
ถาม  : อ๋อ! ย่าค่อยมาเลี้ยงทีหลงั 
ญ    : ค่ะ พอไอนี้่แลว้ พอโตแลว้ เพราะว่าแรกๆ อุม้มนั หนูอุม้ไม่เป็นน่ะ (เค้าก็ยงัเล็กเนาะ) ใช่ 
ถาม  : ก็ว่าไดแ้ม่เนีย่แหละ เป็นผูช่้วยดูแล 
ญ    : เพราะว่าแม่เคา้ผ่านมาก่อน มีลูกตัง้หกคน เลีย้งไม่เป็นก็ 
ถาม  : เออ! แต่ก็น่ารักน่ะ กลบัมาดูแลลูก ดีมาก หนูรู้สึกยงัไง จากทีแ่ม่ห่างไปนาน แม่จากไป
นานมัย้(นาน) อือ!ไปตัง้แต่หนูอายเุท่าไหร่ค่ะ 
ญ    : คือเคา้ไปๆมาๆตัง้แต่อนบุาล หนูอยู่กบัพ่อ คือเคา้ไปๆมาๆ 
ถาม  : คือพออนบุาล ก็เร่ิมรู้ว่าเคา้เลิกกนัใช่มัย้ แลว้เคา้ก็ไปๆมาๆ กลบัมาอีกทีหนูมีลูกพอดี (ค่ะ)
คือหนูก็จบประมาณมอตน้ 
ญ    : ไปๆมาๆก็เห็นว่าเออเรียน ไปเรียน ไปโรงเรียน พอมาอีกทีวนัขมาแหละ เฮ้ย! ทอ้งไดไ้งเนีย่ 
อะไรอย่างงี้ 
ถาม  : แต่หนูเนีย่เรียนจบมอสามเรียบร้อย 
ญ    : จบแลว้ คือแล้วเดี๋ยว นีห่นูว่าหนูจะไปเรียนกศน.เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยดุง่ะทีท่ างานวนั
อาทิตย์ คือก็ว่าจะไปเรียน 
 
จำกกำรบอกเลำ่ของผู้ให้ข้อมลูรำยนีท้ ำให้เรำทรำบถึงชดุประสบกำรณ์ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์

ไม่พร้อมรำยอ่ืนท่ีเป็นเพ่ือนของเธอซึ่งตดัสินใจยุติกำรตัง้ครรภ์เน่ืองจำกกลวัพ่อแม่ทรำบ และกลวัไม่ได้
เรียนตอ่ด้วย สว่นเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมท่ีตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่นัน้ประสบกำรณ์ของรุ่นพ่ีท่ีให้ข้อมลู
ก็มีสว่นส ำคญัในกำรตดัสินใจพอๆ กบักำรแสดงควำมรับผิดชอบของฝ่ำยชำย 

ถาม   : หนูคิดยงัไงกบัเด็กบางคน ผูห้ญิงบางคนเนาะ ทีเ่คา้ท้องไม่พร้อม ถามว่า อย่างในวยัของ
เราเนีย่ จริงๆ ถา้เราเลือกได้ เราก็จะเลือ่นเวลาใช่มัย้ค่ะ ยงัไม่ตอ้งมาตอนนีก็้ได้ใช่มัย้ ขอใหจ้บ 
ญ     : จบอะไรจบเรียนก่อน 
ถาม   : จบอะไรก่อนท างานใหม้ัน่คง  ซ่ึงตรงภาวะอย่างงี ้เราจะเรียกว่าทอ้งไม่พร้อมไดม้ัย้ 
ญ     : ได ้ไดเ้ลย เพราะหนูไม่พร้อมช่วงนัน้ ไม่พร้อมเลย แต่จะเอาออกก็กลวับาป เพราะแม่เคา้ 
แม่เคา้ชอบอ่านหนงัสือธรรมะ อะไรอย่างงี้ (อือ!)แม่หนู เคา้จะสอนอยู่เสมอ เนีย่เวลาทอ้งอย่าท า
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น่ะ ท าแทง้น่ะเป็นบาป เป็นบาปทีส่ดุ เคา้บอกฆ่าชีวิตคนๆ นึง เค้าบอกอย่างงี ้เคา้ชอบอ่าน
หนงัสือธรรมะเต็มบ้านเลย 
ถาม   : แลว้อนันี้หรือเปล่า ทีม่นัเป็นผลให้ เมื่อหนูท้องปุ๊ บ ถา้เกิดว่าทางโนน้เค้าไม่รับ หนูก็ยงัจะ
เลีย้งเอง มนัท าให้ มนัเป็นแรงผลกัดนัใหห้นูคิดอย่างงีห้รือเปล่า 
ญ     :  ใช่คิดอย่างงีเ้ลย เพราะว่าการท าแทง้มนัก็ไม่ดีอ่ะ ถา้เค้าไม่รับเราก็เลี้ยงเองไดลู้กเรา 
(อือ!)หนูไม่สนใจอยู่แลว้เค้าจะรับไม่รับ เพราะเค้าคือลูกเรา 
ถาม   : แลว้หนูคิดยงัไงกบัเยาวชนผูห้ญิงทีเ่คา้ท้องไม่พร้อม เค้าอาจจะคิดไม่เหมือนหนู เค้า
อาจจะคิดไม่ไหว ท าแทง้เถอะ 
ญ     : เหมือนเพือ่นหนู เพือ่นหนูก็ท าแทง้ หนูคิดว่าการท าแทง้เป็นเร่ืองบาปก็อย่างทีแ่ม่หนูบอก 
เพราะมนับาป มนัแบบเพือ่นหนูอ่ะ บางคน หลายคนเลยน่ะ ทอ้งไม่มี เขาท้องแบบ เค้าคือเคา้มี
หลายคนเนีย่ ไม่ไดว่้าเพือ่น คือเคา้หลายคน คือแฟนเคา้ก็รู้ใช่เปล่า พอเขาบอกทอ้ง เขาบอกท้อง
กบัใคร ไอน้ัน่เหรอเปล่าใช่ฉนัเหรอใช่ผมเหรอ อะไรอย่างงี ้ก็เพือ่นก็มาเล่าใหฟั้งว่า คือเนีย่เป็น
อย่างงีน่้ะ แฟนบอกอย่างงีน่้ะ เคา้บอกว่า เออ!หนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร เคา้ไม่รับไม่เป็นไรเรา
เลีย้งเองได ้ คือยงัไม่พร้อมถ้าพ่อแม่รู้ก็คงตอ้งโดนด่าแหละเขาบอก หนูก็ไม่รู้เคา้ไปท าตอนไหนน่ะ 
พอมารู้อีกทีเคา้ท าแทง้ไปแล้ว บอกมนับาปน่ะบอกว่ามนับาป เคา้บอกก็กูกลวัพ่อแม่ กูกลวัเสีย
อนาคตอะไรอย่างงี ้
ถาม   : แลว้คิดว่าเป็นเพราะอะไร ท าไมเคา้ถึงเลือกวิธีนัน้ 
ญ     : ก็เพราะว่าเคา้กลวัพ่อแม่รู้ กลวัไม่ไดเ้รียนหนงัสือ เคา้รักการเรียนน่ะ แต่ว่าอยู่กนัสอง
คนน่ะ เคา้รักการเรียนมาก กลวัไม่ไดเ้รียนหนงัสือด้วย 
ถาม   : กลวัจะเสียอนาคต กลวัแฟนไม่รับ 
ญ     : คือเคา้ก็เลิกกบัคนนัน้ไปเลย เป็นการพิสูจน์แล้วว่าไม่ไดรั้กกนัจริง เคา้ยงับอกว่า เออ! ยงั
โชคดีนะมีคนที่รักอะไรอย่างงี ้เคา้ก็รู้ว่าหนูท้อง 
ถาม   : แสดงว่า การทีแ่ฟนเราเนีย่เห็นความส าคญั แลว้ยอมรับมนัมีผลมากต่อการตดัสินใจของ
เด็กผูห้ญิงคนนึงทีเ่กิดทอ้งไม่พร้อมข้ึนมา ว่าเคา้จะเอาไว้หรือว่าจะยติุมนั ใช่มัย้ 
ญ     : ค่ะ คือว่าแม่หนูสอนมาตัง้แต่เด็กๆ หนูเลยซึมซบัมาเร่ือยๆ เคา้บอกท าอะไรไม่ข้ึนการท าแทง้ 
ถาม   : แต่บางคนก็อาจจะรู้เหมือนหนูแต่ด้วยความจ าเป็น 
ญ     : รู้ เพราะว่าครูก็สอนนะค่ะ 
ถาม   : เออ! ครูสอนว่ายงัไง 
ญ     : ครูก็สอนว่าการท าแทง้มนัไม่ดี ยงังีม้นับาปเหมือนฆ่าชีวิตคนเหมือนทีแ่ม่หนูสอนน่ะ เพือ่น
ก็รู้ทกุคน เคา้บอกก็รู้มนับาป ก็ไม่ดีถา้เราท าแทง้ ท าอะไรไม่เจริญ แม่บอก คณุครูก็บอก  
ถาม   : แลว้กบัเด็กคนทีเ่คา้ตดัสินใจทีจ่ะรักษาไวต้ัง้ครรภ์ต่อ มีลูกมีอะไรงี ้หนูคิดว่ามนัเป็นเพราะ
อะไร ท าไมเคา้เลือกทีจ่ะท้องต่อ 



 ๙๐ 

ญ     : เคา้ก็คงคิดเหมือนหนู ทกุคนแหละ เราอุม้ท้องมา เราก็ตอ้งรักลูกเรา อุม้มาตัง้หลายเดือน 
เก้าเดือน ก็เหมือนเมย์ ก็บอกเคา้แล้ว เค้ามาปรึกษาหนูน่ะเมย์ แฟนเคา้บอก เออ! เมย์เคา้ไม่ไดมี้
ประจ าเดือนมาหลายเดือนแลว้นิท าไง ตอนนัน้เอ็งเป็นยงัไง ตอนทีมี่ เขาไม่มีประจ าเดือน หนูก็เลย
บอกว่า หนูน่ะประจ าเดือนมาไม่ปกติอยู่แลว้ แต่เมย์มาปกติมัย้หนูก็ถามใช่เปล่า เขาบอกมา มา
ทกุเดือน แล้วทีนี่ห้นูก็เลยบอกว่า มนัท้องแลว้ล่ะ ไปซ้ือที่ตรวจมา พอสรุปทีต่รวจ ท้องจริงๆ เคา้
เทีย่วบอกแม่บอกพ่อ พ่อแม่เคา้ดี เค้าก็รับ  
ถาม   : ก็เรียกว่า เค้าก็หาข้อมูลจากคนทีมี่ประสบการณ์มากกว่า 
ญ     : ใช่ เพราะว่าหนูทอ้งก่อน เคา้ก็เลยมาถามหนู มีอะไรก็มาถามหนู หนูเป็นญาติเขา เขาก็
เลยมาถาม 
 
จำกกำรพดูคยุเก่ียวกบับริกำรท่ีเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมต้องกำรท ำให้ทรำบถึงรูปแบบ

บริกำรท่ีเหมำะสมและเป็นท่ีต้องกำรของผู้ รับบริกำร 
ถาม   : ข้อหน่ึงเป็นคนไวว้างใจ สองมีประสบการณ์มาก่อน ซ่ึงถา้ข้างในชมุชน หรือว่าในโรงเรียน
มีแบบนี้ มีแบบนีคื้อมีพีที่ช่่วยดูน้อง ตัง้แต่เร่ิมคบกนั อาจจะดูตัง้แต่จะวางตวัยงัไง ป้องกนัยงัไง 
หนูว่ามนัจะดีมัย้ 
ญ     : ดี ดีมากเลย 
ถาม   : มนัอาจจะท าใหไ้ม่ต้องมาถึงจุดที่ตอ้งเลือกว่า จะเอาไวห้รือเอายงัไง อาจจะยงัไม่ตอ้ง
ถึงกบัท้อง คืออาจจะมีการป้องกนัทีไ่ดผ้ล 
ญ     : หนูอยากใหมี้ 
ถาม   : อยาก อยากใหมี้ใช่มัย้ค่ะ เป็นเหมือนเพือ่นใจวยัรุ่น 
ญ     : หนูก็ไม่เคยรู้ อ๋อ! กลุ่มเพือ่นใจวยัรุ่นเหรอค่ะ 
ถาม   : เออ! มีมัย้ทีโ่รงเรียน 
ญ     : มีค่ะ เพ่ิงมาตัง้เมื่อหนูจะออกนีเ่อง แต่ตอนที่หนูอยู่เคา้ยงัไม่มี 
ถาม   : แลว้หนูคิดว่า กลุ่มเพือ่นใจวยัรุ่นนีจ่ะช่วยไดม้ัย้ ในประสบการณ์เรา 
ญ     : น่าจะช่วยได้นะค่ะ โรงเรียนหนูเค้าจะมีเป็นห้องเลยอ่ะ ถ้าใครแบบเพือ่นใจวยัรุ่นงี ้ถา้ใคร
อยากใหช่้วยอะไร คณุครูเคา้ก็จะไปเปิดอีกมมุนึง อีกมมุนึงเคา้ก็จะมีหนงัสือให้อ่าน อีกมมุนึงก็ปิด
หอ้งคยุกนัสองคน แบบคยุกนัสองคนไม่ให้คนอื่นรู้ 
ถาม   : ก็เป็นการรักษาความลบั เป็นการใหข้้อมูลใช่มัย้ค่ะ แลว้ก็ท าใหช่้วยในการตดัสินใจมาก
ข้ึนใช่มัย้ค่ะ แต่ทีนี่้ พีก็่ยงันึกไม่ออกว่าทีก่ลุ่มเพือ่นใจวยัรุ่นเนีย่ จะให้ค าปรึกษาแบบลึกซ้ึงมากแค่
ไหน 
ญ     : หนูก็ยงัไม่เคยเลย เพราะว่าหนูก็จะออกแลว้ช่วงนัน้ 
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ถาม   : สมมติว่า คณุครูเค้าเปิดใจใหรุ่้นพีแ่บบเราไปช่วยดูแลนอ้ง หรือเล่าประสบการณ์ใหน้อ้ง
ฟังอย่างงีเ้นีย่ มนัอาจจะเข้าใจมากข้ึนมัย้ เข้าใจหวัใจเด็กรุ่นด้วยกนัมัย้ 
ญ     : เข้าใจ เข้าใจค่ะถา้คณุมีประการณ์เนี่ยมาเล่าสู่ใหรุ่้นนอ้งฟัง ด็จะลึกซ้ึงย่ิงกว่า เพราะว่าเรา
รู้ว่า เราอะไรยงัไง เพราะมีประสบการณ์มาก่อนนอ้งจะรู้ แต่ถา้คณุครูเล่าอะไรอย่างงี ้อาจจะไม่
ลึกซ้ึงพอก็จะพดูแบบอ้อมๆ ไม่พดูตรงๆ  
ถาม  : ใช่มัย้ค่ะ นี้คือข้อมูลทีแ่ม้ว่าเพือ่นใจวยัรุ่นยงัไม่เข้า แต่ตอนทีอ่ยู่ น้องก็ไดข้้อมูลแบบดา้น
เดียวใช่มัย้ค่ะ 
ญ     : ค่ะ ก็พอจะเห็น คือว่าเคา้พดูในหอ้งประชมุเนีย่ มนัไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ คือว่ายงัไม่
ค่อยลึกซ้ึง 
ถาม  : สงสยักลา้ถามไหม 
ญ     : สงสยัก็ไม่กล้าถาม เพราะว่าเค้าคยุกนัหลายคน แล้วนกัเรียนเป็นกลุ่มอะไรอย่างงี้ ถ้าเรา

คยุกนัสองคนอะไรอย่างงี ้มนัจะลึกซ้ึงกว่า อาจจะกลา้ถาม 
 
๓.๑.๓ ชุดประสบการณ์ของเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมที่ยุตกิารตัง้ครรภ์ 
จำกกำรสมัภำษณ์เยำวชนหญิงอำยุ ๒๕ ปี แต่งงำนแล้ว มีลูก ๒ คน อำชีพ พนกังำนบริษัท กำร

ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมครัง้นีเ้ป็นกำรตัง้ครรภ์ครัง้ท่ี ๓  ก่อนตดัสินใจยตุกิำรตัง้ครรภ์ เยำวชนหญิงท่ำนนีไ้ด้รับกำร
แนะน ำจำกเพ่ือนร่วมงำนให้รู้จกักบัสำมีของเธอซึ่งท ำงำนองค์กรพฒันำเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมีช่ือเสียงในกำร
ท ำงำนบ้ำนพกัพิงส ำหรับเด็กและผู้หญิงท่ีประสบปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวหรือถูกล่วงละเมิดทำง
เพศ เขำได้พำเธอไปรับบริกำรขอรับค ำปรึกษำ แตว่่ำสิ่งท่ีเธอต้องกำรนัน้คือ เงินช่วยเหลือเป็นคำ่สวสัดิกำร
ในกำรฝำกครรภ์และกำรมีรำยได้เพิ่มเพ่ือให้เพียงพอต่อกำรเลีย้งดูบุตร ทำงบ้ำนพักพิงยังไม่มีนโยบำย
ให้บริกำรด้ำนนีซ้ึง่เป็นบริกำรท่ีนอกเหนือจำกกำรให้ท่ีพกัพิงรอคลอดและบริกำรรับฝำกเลีย้งเด็กหลงัคลอด
จงึไมอ่ำจให้กำรสนบัสนนุเธอได้ 

“เคา้ก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกนั ถ้าท้องอะหนูต้องใช้สิทธ์ิฝากท้องโดยการเสียเงินหนูคิดว่าค่าฝาก
ทอ้งมนัแพงนะเดือนละพนักว่าบาท หนูก็เลยบอกตามความจริงแฟนหนูเป็นอย่างนี้หนูก็เล่าให้เค้า
ฟังเหมือนที่หนูเล่าให้พี่ฟังอย่างนี้ เค้าบอกว่าแต่ว่าหนูต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนในการฝากท้องเงิน
หนูตอนนัน้เสียไปเดือนละ ๑๐๐๐ กว่าบาทแน่นอนถา้ฝากท้องไปคงไม่พอหรอกอะไรอย่างนี้ เค้าก็
เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกนัพยายามหน่อยถ้าคลอดออกมาแล้วที่สมาคมจะช่วยเลี้ยงดูเร่ืองของ
ค่าเลี้ยงค่าใช้จ่าย หนูก็บอกว่าถ้าหนูออกมาขนาดนัน้แล้วคงไม่ให้พี่เลี้ยงหรอก หนูก็คงเลี้ยงเอง 
พูดไปพูดมาหนูก็บอกเค้าว่าหนูตัง้ใจแล้วพี่ คือหนูไม่พร้อมอย่างแรงกบัลูกคนนี้คือคิดยงัไงก็ไม่
พร้อมเราก็รักเค้าแต่ออกมาก็เลี้ยงดูเค้าไม่ได้ แค่ ๒ คนนี้ก็ลุ่มๆดอนๆ เค้าก็เลยแนะน าให้เค้าก็ให้
ใบกบัเบอร์โทร  สมาคมชุมชนอะไรสกัอย่าง สุขุมวิทซอย ๑๒ หนูโทรไปถามเค้าว่าถ้าหนูจะเอา
ออกที่นัน้เค้าก็พูดแบบ ก็รับสายเค้าก็พูดประมาณว่าแล้วคณุจะคิดมากอะไร ถ้าหนูจะถามว่ามนั
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เป็นยงัไง เค้าก็บอกว่าในเมื่อคุณตดัสินใจแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดคุณคิดแค่เดินเข้ามา พร้อมบตัร
ประชาชนใบนึง หนูก็เลยบอกว่า เหรอคะ หนูก็ตื่นเต้นนะโทรไปก็ตื่นเต้น เค้าก็บอกว่าคณุเตรียม
เงินมา ๒๐๐๐ หา้มมากกว่า ๓ เดือนถา้มากกว่า ๓ เดือนเราไม่ท าใหน้ะคะก็พดูมาประมาณว่าที่นี่
แหละคลินิคท าแทง้ เคา้ก็บอกว่าคณุเตรียมเงินมาน าบตัรประชาชนมา คือหนูอยากจะปรึกษาก่อน
คือแบบอะไรอย่างนี ้เคา้ก็บอกว่า ไม่มีให้ค าปรึกษาอะคะที่นี่ หนูก็คิด กูไม่ปรึกษาก็ได้วะ ขอบคณุ
คะแลว้หนูก็วางสายไป” 
 

๓.๒ ปัจจัยผลักดันให้เยาวชนหญิงเข้าสู่ภาวะการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
จำกกำรสมัภำษณ์ ลงพืน้ท่ีวิจยัภำคสนำมพบว่ำ กำรท ำให้เยำวชนหญิงสู่ภำวะตัง้ครรภ์ไม่พร้อมมี

สำเหตจุำกกำรไม่ได้รับข้อมลูข่ำวสำร,เข้ำไม่ถึงกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำรอบด้ำน ข้อมลูจำกกำรสนทนำ
กลุ่มเยำวชนชำยและสมัภำษณ์เชิงลึกเยำวชนหญิงท่ีมีประสบกำรณ์เร่ืองกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน พบว่ำ 
กำรเลีย้งดท่ีูเข้มงวด และควำมคำดหวงัสงูของพ่อแม่ท่ีมีตอ่เด็กเรียน ท่ีมุ่งเน้นให้ลกูเรียนให้เก่งท่ีสดุ เรียน
ทัง้ในห้องและเรียนพิเศษในช่วงวันหยุดเสำร์ -อำทิตย์ โดยเด็กไม่ได้ถูกฝึกให้มีควำมรู้ควำมเข้ำในใน
ประสบกำรณ์ชีวิตด้ำนอ่ืนๆ รวมไปถึงมำยำคติสงัคม ครูอำจำรย์และผู้ปกครองหลำยคนท่ีเช่ือว่ำ เยำวชน
เป็นช่วงวยัท่ีไม่ควรข้องเก่ียวกับเร่ืองเพศ ควรเป็นวัยท่ีเรียนหนงัสือไม่ใช่มีคนรัก น ำไปสู่กำรไม่ให้ควำมรู้ 
ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับเพศสมัพนัธ์ กำรมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย เพศศึกษำ สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของ
เยำวชนในฐำนะท่ีอยูใ่นวยัเจริญพนัธุ์  

เยำวชนจงึกลำยเป็นกลุม่ท่ีไมไ่ด้เข้ำถึงควำมรู้ของมลูเร่ืองเพศศกึษำท่ีรอบด้ำนแตอ่ยู่ในวยัเจริญพนัธุ์ 
เม่ือมีเพศสมัพนัธ์โดยปรำศจำกควำมรู้ในกำรป้องกนัจึงน ำไปสู่กำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่ได้ตัง้ใจ และกำรตัง้ครรภ์ท่ี
ปรำศจำกควำมรู้ในกำรจดักำร กำรดแูล และกำรตดัสินใจ น ำไปสู่กำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อมของเยำวชน จำก
กำรสมัภำษณ์เยำวชนหลำยคนไม่มีควำมรู้ว่ำกำรมีเพศสมัพนัธ์เพียงครัง้เดียว กำรสอดใส่สำมำรถน ำไปสู่
กำรตัง้ครรภ์ได้ และไมมี่ควำมรู้วำ่ เม่ือตัง้ครรภ์จะต้องดแูลสขุภำพตนเองและครรภ์อย่ำงไร ยตุิกำรตัง้ครรภ์
ได้ท่ีใดบ้ำง ช่องทำงใดบ้ำงท่ีจะยตุิกำรตัง้ครรภ์อย่ำงถกูกฎหมำย ปลอดภยั และเป็นไปตำมสิทธิมนษุยชน 
และส ำหรับเยำวชนในสถำนศกึษำก็ไมมี่ควำมรู้วำ่สำมำรถเรียนหนงัสือได้แม้วำ่ตัง้ครรภ์ 

 
๓.๓  กระบวนการการตัดสินใจที่จะด ารงครรภ์หรือยุติการตัง้ครรภ์ของเยาวชนหญิงกับความ
เพียงพอของข้อมูล 

จำกกำรสมัภำษณ์ผู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พบว่ำ สิ่งส ำคญัท่ีสดุท่ีเยำวชนต้องกำรใน
ขณะท่ีรู้ว่ำตนเองตัง้ครรภ์ คือ ค ำปรึกษำ ก ำลังใจ ท่ียึดเหน่ียวทำงด้ำนจิตใจ ท่ีสำมำรถพูดคุยเปิดเผย
ควำมรู้สกึกลวั กงัวล ไมแ่นใ่จตอ่สิ่งท่ีก ำลงัจะเกิดขึน้ตำมมำในชีวิตได้อย่ำงปลอดภยัและช่วยกนัคิดหำทำง
ออกไปด้วยกนั และไมผ่ลกัดนัให้ต้องรีบตดัสินใจเลือกอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งในขณะท่ียงัสบัสนและยงัไม่พร้อม
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จะเลือก แต่จำกกำรวิจัยในครัง้นีพ้บว่ำ  เดิมเยำวชนไม่ได้บรรลุถึงสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรศกึษำ (Rights to Information and Education) อยู่ก่อนแล้ว จนน ำไปสู่กำรตัง้ครรภ์ และเม่ือเกิดกำร
ตัง้ครรภ์ จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ กระบวนกำรในกำรตัดสินใจ ไม่ได้อยู่บนกำรรับข้อมูลท่ีเพียงพอ 
เน่ืองจำกเยำวชนเลือกท่ีจะปรึกษำเพ่ือนและรุ่นพ่ีท่ีเคยมีชุดประสบกำรณ์กำรตัง้ครรภ์มำก่อน แทนกำร
ปรึกษำกบัเจ้ำหน้ำท่ีหนว่ยงำนภำครัฐหรือภำคสงัคมก่อน ด้วยควำมรู้สกึปลอดภยั เป็นควำมลบั และเข้ำถึง
ได้ง่ำยกวำ่ ซึ่งแตล่ะบคุคลตำ่งมีชดุประสบกำรณ์ท่ีแตกตำ่งกนั และส่วนใหญ่ไม่รอบด้ำนและน ำไปสู่ควำม
อนัตรำยตอ่สขุภำพ เช่น กำรเลือกซือ้ยำเพ่ือท ำให้แท้งเอง กำรทบุหรือกระแทกท้องอย่ำงรุนแรงเพ่ือให้แท้ง 
ซึ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีสมัภำษณ์ยงัเข้ำไม่ถึงสิทธิดงักล่ำว ท ำให้ข้อมูลส ำหรับกำรตดัสินใจท่ีจะ
ด ำรงครรภ์ตอ่ หรือยตุกิำรตัง้ครรภ์ยงัไมเ่พียงพอและไมร่อบด้ำน  

ขณะเดียวกนัในกลุม่เยำวชนท่ีด ำรงครรภ์ตอ่ พบว่ำกระบวนกำรในกำรตดัสินใจไม่ได้เป็นสิทธิหรือ
อ ำนำจของเยำวชนเอง แต่เป็นของผู้ปกครองของเยำวชน ข้อมูลในกำรตดัสินใจจึงเป็นของผู้ปกครอง ซึ่ง
จำกกำรสมัภำษณ์พบวำ่ ปัจจยัในกำรตดัสินใจไมใ่ชค่วำมรู้เร่ืองสขุภำวะและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ แตเ่ป็น
ควำมเช่ือมำยำคต ิเร่ืองวิญญำณจำกกำรท ำแท้ง ท่ีท ำให้ตดัสินใจแทนเยำวชนหญิงให้ด ำรงครรภ์ตอ่  
 
๓.๔ สาเหตุ/เงื่อนไข/ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน 

จำกกำรสมัภำษณ์ระดบัลึกและกำรสนทนำกลุ่มกับกลุ่มตวัอย่ำงพบว่ำ สำเหตุ/เง่ือนไข/ปัจจยัท่ี
ส ำคญัอย่ำงมำกตอ่กำรท ำให้เกิดปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเข้ำไม่ถึง
สิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรและกำรศกึษำ (Rights to Information and Education) ในรูปแบบตำ่งๆ 
ดงันี ้

 ผู้ปกครอง ครู เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุ  นกัเรียน และวยัรุ่นทัว่ไป ยอมรับวำ่ปรำกฏกำรณ์กำรตัง้ครรภ์
ของเยำวชนหญิงมีอยูท่ัว่ไปในกลุม่วยัรุ่นทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีเกิด
ขึน้กบัเพ่ือนในห้องเรียน คนข้ำงบ้ำน และคนในชมุชน เม่ือเกิดปัญหำตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมขึน้มำยงั
ไม่มีข้อมูลท่ีรอบด้ำนในกำรดูแลปัญหำนีอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม และยังไม่มีหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ี
รับผิดชอบดแูลให้ข้อมลูในเร่ืองนีอ้ย่ำงจริงจงั เป็นท่ีรับรู้ได้ในวงกว้ำง และเป็นระบบในกำรเข้ำถึง
ข้อมลูท่ีรอบด้ำนด้วยกำรท ำงำนเชิงระบบแบบบรูณำกำร 

 บรรยำกำศในครอบครัว ในโรงเรียนและในชมุชนยงัต้องกำรทกัษะในกำรส่ือสำรเชิงบวก เก่ียวกับ
กำรตอบสนองควำมรู้เร่ืองเพศของเยำวชน พบว่ำครอบครัวส่วนใหญ่ยงัคงมีบรรยำกำศของควำม
หวำดกลวัเร่ืองเพศสมัพนัธ์ของเยำวชนมำกกว่ำเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ป้องกนั เน่ืองจำกยงัคงมีมำยำคติ
ว่ำเพศสมัพนัธ์เป็นสิ่งต้องห้ำมส ำหรับเยำวชน และยงัไม่มีวิธีบอกเล่ำเพ่ือฝึกกระบวนกำรคิด หรือ
ชวนสนทนำเพ่ือแลกเปล่ียนประสบกำรณ์กันอย่ำงเข้ำใจและสุนทรียะสนทนำ เก่ียวกับกำร



 ๙๔ 

รับผิดชอบชีวิตและอนำคตของตนเองและคูรั่ก ซึ่งเป็นลกัษณะเดียวกบัสมำคมเครือข่ำยผู้ปกครอง
แหง่ชำต ิ

 กำรสอนเพศศึกษำในโรงเรียนโดยอำจำรย์ และกิจกรรมต่ำงๆ  โดยเจ้ำหน้ำท่ีจำกกระทรวง
สำธำรณสขุหรือกระทรวงศกึษำธิกำรตำมโครงกำรเพ่ือป้องกนักำรตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมของเยำวชน 
ในกำรวิจยัครัง้นีพ้บว่ำส่วนใหญ่ มกัจดักิจกรรมในห้องประชุมขนำดใหญ่ท่ีมีนกัเรียนจ ำนวนมำก 
ซึ่งท ำให้วิทยำกรหรืออำจำรย์ให้ควำมรู้ได้ไม่ทัว่ถึง และมีกลุ่มนกัเรียนท่ีสนใจจ ำนวนน้อยอยู่แถว
หน้ำเท่ำนัน้ ขณะท่ีแถวหลงัไม่ได้ให้ควำมสนใจและจำกโครงกำรต่ำงๆ  มกัเป็นกำรฉำยวิดิทัศน์
เร่ืองเก่ียวกับกำรท ำแท้งท่ีน่ำกลัวเพ่ือให้เยำวชนหญิงหวำดกลัวกำรท ำแท้งไปจนถึงกำรมี
เพศสมัพนัธ์ และกำรรักนวลสงวนตวั เป็นกำรให้ควำมรู้ยงัคงเป็นเร่ืองกำรป้องกนักำรมีเพศสมัพนัธ์ 
มำกกวำ่กำรมีเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั แม้จะมีกำรให้ข้อมลูกำรใช้ถงุยำงอนำมยัก็ตำม มำกไปกว่ำ
นัน้ เน่ืองจำกเป็นจดักิจกรรมท่ีอำศยัพืน้ท่ีสำธำรณะ มีผู้ ร่วมกิจกรรมเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้เยำวชน
รู้สกึไมป่ลอดภยัและเป็นสว่นตวัท่ีจะตัง้ค ำถำม ทัง้เร่ืองกำรตัง้ครรภ์ และกำรมีเพศสมัพนัธ์ท ำให้ไม่
สำมำรถบรรลุสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ได้ ขณะเดียวกันกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ได้ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกบัสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ กิจกรรมตำ่งๆ ท่ีจดัขึน้จงึขำดกำรส่ือสำรสองทำง 

 เม่ือเกิดกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขึน้ สิ่งแรกท่ีเยำวชนหญิงในวยัเรียนค ำนึงถึงคือ “กำรหมดอนำคต” 
เพรำะรู้มำว่ำกำรท้องนัน้ผิดกฎของโรงเรียน ต้องถูกจ ำหน่ำยออก ท ำให้นกัเรียนชำยต้องปิดเป็น
ควำมลบั แม้ว่ำจะทรำบจำกส่ือต่ำงๆ ว่ำ โรงเรียนไม่สำมำรถจ ำหน่ำยนักเรียนตัง้ครรภ์ออกจำก
โรงเรียนได้ เพรำะเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้ำนกำรศึกษำและพระรำชบญัญัติกำรศึกษำ
แหง่ชำต ิแตท่ศันคตขิองเยำวชนทัง้หญิงและชำยท่ีมีตอ่เร่ืองนีท้กุคนเห็นพ้องกนัว่ำ สภำพแวดล้อม
และบริบทสังคมยังไม่เปิดกว้ำงและเข้ำใจในประเด็นสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์  และยอมรับกำร
ตัง้ครรภ์ของเยำวชน ท ำให้เยำวชนตัง้ครรภ์รู้สึกอบัอำยและทนไม่ได้กบัสำยตำคนมองอย่ำงดหูมิ่น
ภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งจำกกำรวิจยัพบว่ำ เยำวชนหลำยคนเลือกท่ีท ำแท้งไม่ปลอดภัยเพ่ือจะได้
เรียนหนงัสือต่อ หรือหลำยคนท่ีตัง้ครรภ์ต่อเลือกท่ีจะไม่ไปโรงเรียนหรือออกจำกโรงเรียนก่อนถูก
จ ำหน่ำยออก น ำไปสู่กำรขำดกำรศึกษำ โดยไม่ทรำบว่ำยงัมีโรงเรียนบำงโรงเรียน เช่น โรงเรียน
หนองชุมแสงวิทยำ จ.เพชรบุรีท่ีเข้ำใจปัญหำกำรท้องในวัยรุ่นและได้จัดบริกำรกำรศึกษำตำม
พระรำชบญัญัติกำรศกึษำให้กับเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมและเยำวชนท่ีประสบปัญหำใน
ด้ำนอ่ืนๆ จนต้องย้ำยหรือถกูจ ำหน่ำยออกจำกโรงเรียน ในรูปแบบกำรจดักำรศกึษำนอกเวลำปกติ 
ซึ่งจำกกำรวิจยัพบว่ำ เยำวชนชำยหญิงท่ีไปสมัภำษณ์ไม่เคยทรำบเร่ืองรำวเหล่ำนีม้ำก่อนสะท้อน
ให้เห็นว่ำ โรงเรียนท่ีบริกำรกำรศึกษำส ำหรับเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่เพียงยังไม่เป็นท่ีรู้จัก แต่
โรงเรียนในลกัษณะเชน่นีมี้จ ำนวนไมเ่พียงพอตอ่ปริมำณเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ และ
ต้องออกจำกโรงเรียน 



 ๙๕ 

 จำกกำรวิจยัภำคสนำมพบวำ่ ผู้บริหำรและอำจำรย์ในโรงเรียนขำดควำมรู้ในประเด็นสิทธิมนษุยชน
และพระรำชบญัญัติกำรศึกษำ ซึ่งขณะท่ีพระรำชบญัญัติกำรศึกษำ ปี ๒๕๔๒  สอดคล้องกับ
ท ำงำนบนฐำนคิดของมิติสิทธิมนุษยชน ท่ีเปิดโอกำสให้ทุกคนได้เข้ำถึงสิทธิในกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรและกำรศกึษำ (Rights to Information and Education) แตก่ลบัเป็นโรงเรียนส่วนน้อยท่ี
จัดกำรศึกษำแบบนอกกรอบท่ีเปิดโอกำสให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมได้มีโอกำสทำง
กำรศกึษำ แตกตำ่งจำกกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำทัว่ไปท่ียงัไมมี่แนวทำงในกำรจดักำรเร่ือง
นีอ้ย่ำงชัดเจน  จำกกำรวิจัยภำคสนำมพบว่ำ สิ่งท่ีอยู่เบือ้งหลังกำรละเมิดพระรำชบญัญัติ และ     
สิทธิมนุษยชนคือ ทัศนคติต่อปรำกฏกำรณ์กำรตัง้ครรภ์ซึ่งเป็นภำวะท่ีเกิดขึน้ตำมธรรมชำติของ           
วยัเจริญพนัธุ์ในเชิงลบ น ำไปสู่กำรกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและพระรำชบญัญัติโดยครูอำจำรย์
และผู้บริหำรด้วยกำรจ ำหนำ่ยนกัเรียนออกจำกโรงเรียน โดยเหตผุลเพ่ือรักษำช่ือเสียงของโรงเรียน  

 
๓.๕ ทัศนคตต่ิอประเดน็การตัง้ครรภ์ของเยาวชนหญิงโดยไม่พร้อม 

จำกกำรศกึษำพบว่ำ สำเหต/ุเง่ือนไข/ปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้เกิดปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ (Rights to Information and 
Education) มำจำกทศันคติของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ในระดบัปัจเจกมีควำมส ำคญั
อยำ่งมำกในฐำนะสิ่งแวดล้อมและบริบทสงัคมท่ีมีผลตอ่ประเดน็กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิง เช่น ทศันคติ
ของผู้บริหำรย่อมมีผลต่อมำตรกำรของโรงเรียน ทศันคติของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชนย่อมมีผลต่อ
หน่วยงำนในประเด็นดงักล่ำว ทัศนคติของผู้ปกครองและเยำวชนเองย่อมมีผลต่อกำรจัดกำรครรภ์ของ
เยำวชน 

 ทัศนคตขิองผู้บริหารโรงเรียนนอกกรอบและครูผู้ร่วมงาน  

จำกกำรสมัภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน สะท้อนให้เห็นว่ำกำรท ำหน้ำท่ีของผู้ ท่ีมีอ ำนำจในฐำนะท่ีเป็น
ผู้บริหำร ต้องท ำหน้ำท่ีของครูผู้ ให้โอกำสเด็กทุกคนด้วยควำมรักควำมเข้ำใจ และไม่ตดัสินเพียงเพ่ือรักษำ
ช่ือเสียงของโรงเรียนนัน้นบัว่ำเป็นควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรมของผู้บริหำร เป็นรำกฐำนส ำคญัของกำร
ท ำงำนด้วยหลักสิทธิมนุษยชนในแทบทุกด้ำน เช่น สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
(Rights to Life) สิทธิในควำมเป็นส่วนตวั (Rights to Privacy) สิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรและ
กำรศกึษำ (Rights to Information and Education) สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด 
(Rights to Decide Whether or When to Have children or Rights to Self-determination) และสิทธิใน
กำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Rights to Health Care and Health Protection) 

“ส่วนตวัของผมเองคนทอ้งก็ไม่ใช่ฆาตกร การทอ้งเคา้เดือดร้อน สู้หน้าใครไม่ค่อยได้อยู่แล้ว พ่อแม่
เดือดร้อนอบัอาย แลว้ท าไมครูตอ้งเดือดร้อนไม่ใหม้าเรียน เด็กมนัเดือดร้อนอยู่แล้วยงัไปซ ้าเติมมนั
อีก อย่างที่บอกเด็กคนท้องเรียนดี นิสยัดี แล้วมนัเลวเหรอที่ไม่ให้เค้าเรียน แค่นี้ก็จะตายอยู่แล้ว 



 ๙๖ 

มนัเครียดจะตายอยู่แล้ว พ่อแม่เค้าก็อายเพือ่นบ้าน อายอะไร การที่ให้เรียนแล้วก็จบ เด็กหลาย
คนที่ท้องที่จบก็ไปดี คนที่พลาดแล้วที่มาที่นี่คือคนที่กลบัใจ ถ้าไม่กลบัใจเค้าก็ไม่เข้ามา เราก็ต้อง
ส่งเสริมคนดีด้วย คนท้องไปมองท าไมว่าเป็นคนร้าย คนท้องมาประชุมครูจะเอาออก เอาเป็นเอา
ตายเลย ประชุมฝ่ายปกครองอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวผู้ปกครองเค้าจะต าหนิ ชื่อเสียงเราจะตกต ่า คนท้อง
มาท าลายชื่อเสียงโรงเรียนด้วยเหรอ ไปเอาความคิดเก่าๆ โบราณมา ผมก็ไม่เห็นว่าจะแปลก
ตรงไหน ไม่เห็นแปลกเพราะว่าอะไร เพราะว่ารุ่นผมสมยัก่อนการศึกษาภาคบงัคบั ป.๔ ก่ีขวบ 
ตอนหลงัขยายมาเรียน  ป.๗ แล้วก็มา ป.๖ พอจบ ป.๖ แต่งงานเลยก็มี ผมไม่ได้มัว่คือเวลาที่เด็ก
หรือว่าผูป้กครองมาขอประวติัพ่อแม่ เวลาทีเ่ด็กรับสมคัร จะมีจ านวนหน่ึงที่ไม่น้อยเลยที่แม่แก่กว่า
ลูกอาย ุ๑๔ ปี มีมาแต่ในอดีต แต่พอช่วงหลงัพอเราขยายการศึกษาภาคบงัคบัมาเป็น ม.๓  อาย ุ 
๑๕  ทีนี้  ๑๓-๑๔  มาท้อง ถามว่าผิดปกติไหม เปล่าเลยแต่ว่าเมื่อก่อนอยู่นอกระบบโรงเรียน 
เพราะว่าเด็กจบ ป.๔  มาแล้ว จบ ป.๖  มาแล้ว มนัไม่เป็นข่าวเป็นชาวบ้าน ทีนี้พอไปอยู่โรงเรียน
เป็นข่าว เลยกลายว่าเป็นปัญหาระดบัชาติ แต่ความจริงไม่ใช่หรอกเป็นเร่ืองปกติ ธรรมชาติ ผมไป
เช็คดูว่า  ๑๔-๑๕  ปี ชื่อแม่อายแุม่กบัลูกบวกกนั รองผู้อ านวยการที่นี่มีอยู่คนหน่ึง แม่เค้าตายไป
แล้ว เค้าก็เขียนชาตะ มรณะ ผมก็ถามรองผู้อ านวยการอายเุท่าไหร่ ๓๐ กว่า แม่อายเุท่าไหร่บวก
ลบแล้วแม่แก่กว่า  ๑๔  ปี ตอนนี้เค้าไปสอบ ผอ.ได้แล้ว เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทัว่ไป 
เพียงแต่เราฮือฮากันไปเอง ทีนี้พอเราขยายการศึกษาตรงนี้ก็ต้องเกิดแน่นอนอยู่แล้ว ลองขยาย
การศึกษาภาคบงัคบัไป ม.๖  สิเด็กท้องตึมเลย เพราะว่ามนัโดยฮอร์โมน โดยธรรมชาติของเค้า ที
นี้ถ้าเราจะขยายเราต้องเตรียมเร่ืองของหลกัสูตร เร่ืองครอบครัวศึกษา เร่ืองการที่เราจะให้ข้อมูล
กบัเค้าอย่างไร มีการป้องกนัในการเรียนรู้ทกัษะชีวิต ในการที่จะจดัการเร่ืองความต้องการ ทกัษะ
การปฏิเสธ ไม่ใช่ตาเหลือกกับเร่ืองนี้แล้วก็เอาออกจากโรงเรียนตัวเอง ซ่ึงเป็นการจัดการที่ไม่
ถูกตอ้ง ครอบครัวเวลาทีมี่ลูกมา มีหนงัสือเร่ืองการเลีย้งลูกที่แพทย์หญิงเขียน ใครเขียน เคยซ้ือกนั
บา้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ เอานมมะลิชงใหกิ้นก็ดีแลว้ เร่ืองของการเตรียมตวัในการเป็นพ่อแม่ ครอบครัว
ศึกษา ต้องการสร้างความคุ้มกันเร่ืองครอบครัวตั้งแต่พื้นฐานมาเลย จนกระทัง่มาถึงโรงเรียน 
โรงเรียนก็ตอ้งเลิกด่าลูกใหพ้่อแม่ฟัง ตอ้งปรับการสือ่สารกบัพ่อแม่ และเด็ก” 
 
เช่นเดียวกับควำมคิดเห็นของครูผู้ ร่วมงำนท่ีท ำงำนสนับสนุนให้โรงเรียนกลำยเป็นโรงเรียน

ทำงเลือกส ำหรับเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมและเยำวชนท่ีต้องออกออกจำกโรงเรียนกลำงคนั ด้วย
เหตผุลอ่ืนๆ ท่ียอมรับว่ำตนเองไม่ได้คิดในเร่ืองสิทธิมนษุยชนมำก่อนแตท่ ำงำนบนควำมมีมนษุยธรรม โดย
กำรมองว่ำคนเรำมีโอกำสผิดพลำดได้ แต่สิ่งท่ีสงัคมควรมีให้แก่กันคือโอกำส เช่น โอกำสทำงกำรศึกษำ 
เป็นต้น 

“เหมือนกบัว่าเป็นการใหโ้อกาสเคา้ไป คนเราผิดพลาดอาจจะเป็นดว้ยเร่ืองวยั เราก็รู้สึกว่าตอนที่
เราเป็นวยัรุ่นคือเราก็อาจจะมีพ่อแม่คอยบงัคบั คือก็มีการนอกกรอบบา้ง แต่พ่อแม่คอยตบอยู่



 ๙๗ 

ตลอดเวลา แต่เด็กบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ไดอ้ยู่ดว้ย หรืออาจจะอยู่แต่ก็ควบคมุไดไ้ม่เต็มที ่อย่างไร
ก็แลว้แต่สดุท้ายก็ถือว่าคนเราท าความผิดพลาดกนัได้” 
 
เห็นได้ชัดว่ำแม้ปรำศจำกควำรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของเยำวชนหญิง

ตัง้ครรภ์ แต่อำจำรย์และผู้บริหำรในสถำนศึกษำบำงกลุ่มยงัคงมีมนุษยธรรมซึ่งน ำไปสู่กำรคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ได้ ซึ่งตรงกันข้ำมกับผู้บริหำรและอำจำรย์บำงกลุ่มท่ียงัคงมองว่ำกำร
ตัง้ครรภ์ของนกัเรียนเป็นกำรละเมิดกฎของโรงเรียน ท ำให้โรงเรียนเส่ือมเสียช่ือเสียง ซึ่งนกัเรียนท่ีตัง้ครรภ์
และอำจรวมถึงนกัเรียนชำยท่ีท ำให้ตัง้ครรภ์ต้องถกูพกักำรเรียนจนกวำ่จะคลอดหรือยตุิกำรตัง้ครรภ์ หรือถกู
จ ำหน่ำยออกจำกโรงเรียนเพ่ือรักษำช่ือเสียงโรงเรียน โดยไม่ได้มองถึงหลกัมนษุยธรรมและสิทธิมนุษยชน 
สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งเห็นได้ชดัว่ำบำงโรงเรียน ผู้บริหำรและครูอำจำรย์ยงัขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ประเดน็เร่ืองสิทธิและแม้แตก่ฎหมำย พ.ร.บ. กำรศกึษำแหง่ชำตอิยำ่งชดัเจน  

นอกจำกนีน้โยบำย กฎระเบียบและกำรยอมรับกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนและกำรคุ้มครองสิทธิของ
สถำนศกึษำตำ่งๆ ยงัคงอยูภ่ำยใต้อ ำนำจกำรบริหำรของบคุคลบำงกลุ่มท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตำมวำระ กำร
คุ้มครองและกำรละเมิดสิทธิตำ่งๆ ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรศกึษำจึงยงัไม่มัน่คง
และมีกำรเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับควำมรู้ควำมเข้ำใจและจิตส ำนึกของผู้บริหำรและผู้ มีอ ำนำจในกำรใช้กฎ
โรงเรียน กำรให้ควำมรู้เร่ืองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์รวมไปถึงพ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติจึงต้องครอบคลุม
ตัง้แต่ผู้บริหำร อำจำรย์ นกัเรียน ไปจนถึงลูกจ้ำงภำยในสถำนศึกษำ ทัง้นีเ้พ่ือสร้ำงบรรยำกำศท่ีเป็นมิตร
และคุ้มครองสิทธิตำ่งๆ ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ 

 

 ทัศนคตขิองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
เน่ืองจำกประเด็นกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนเก่ียวข้องกับระบบกำรจดักำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข

โดยตรง ซึง่จำกกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุพบว่ำ ควำมคิดควำมเช่ือของคนในชมุชนมีอิทธิพลตอ่
ผู้ให้บริกำรกบัเยำวชนตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในแง่ของกำรจดับริกำรด้ำนสขุภำพ โดยเฉพำะกำรให้บริกำรยตุิกำร
ตัง้ครรภ์ ซึง่ทำงโรงพยำบำลเลือกท่ีจะใช้วิธีกำรส่งตอ่โดยแนะน ำสถำนบริกำรของภำครัฐท่ีให้บริกำรด้ำนนี ้
โดยตรง แทนกำรจดับริกำรกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยัของทำงโรงพยำบำลเองตำมประมวลกฎหมำย
อำญำและสิทธิท่ีผู้หญิงพงึได้รับ โดยผู้บริหำรโรงพยำบำลให้เหตผุลวำ่ 

“ถา้ใครเขารู้ว่าโรงพยาบาลเรารับท าแทง้แลว้ล่ะก็เสียหายแย่เลย ชื่อเสียงของโรงพยาบาล
ก็จะเสีย กลายเป็นโรงพยบาลท าแท้ง คนแถวนี้ก็ไม่อยากเข้ามารักษา ผมก็คนในชุมชนนี้
เหมือนกนัพ่อผมก็เคยเป็นหมอทีนี่ ่ เวลาที่พ่อแม่เด็กเขามาปรึกษาเร่ืองนี้ผมก็จะแนะน าให้ไปท าที่
สถานที ่ทีเ่ขาใหบ้ริการทีป่ลอดภยั ราคาไม่แพงและถูกกฎหมาย” 

 



 ๙๘ 

เห็นได้ชดัว่ำ แม้ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๐๑-๓๐๕ และข้อบงัคบัแพทยสภำอนุญำตให้
แพทย์ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมกฎหมำยท ำแท้งได้ในสถำนพยำบำล แต่ไม่ได้มีบทข้อห้ำมถึงกำร
ปฏิเสธกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์แพทย์ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม เพทย์จึงเลือกท่ีจะปฎิเสธยตุิกำรตัง้ครรภ์ให้กบั
ผู้หญิงท่ีขอบริกำร ซึ่งถือว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์อย่ำงหนึ่ง โดยอำศยัควำมคิดควำมเช่ือ
ของคนในชุมชนในพืน้ท่ีแวดล้อมสถำนพยำบำล สะท้อนให้เห็นว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขไม่ได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ แตใ่ห้ควำมส ำคญักบับรรทดัฐำนทำงสงัคมในชมุชนท่ียงัเต็มไป
ด้วยมำยำคติมำกกว่ำ เพรำะสงัคมไทยยงัคงอ่อนไหวกบัประเด็นกำรท ำแท้ง มำยำคติเก่ียวกบักำรรักนวล
สงวนตวัของผู้หญิงและกำรมีเพศสมัพนัธ์เป็นเร่ืองต้องห้ำมส ำหรับเยำวชน ซึ่งท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข
ไม่สำมำรถบรรลุประเด็นสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ได้ และน ำไปสู่กำรเข้ำไม่ถึงบริกำรเก่ียวกับกำรยุติกำร
ตัง้ครรภ์ของเยำวชนได้ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเยำวชนหญิงในชมุชนนอกเมือง เพรำะสถำนท่ียตุิกำรตัง้ครรภ์ท่ี
เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขแนะน ำอยู่ในตวัเมือง ในกรุงเทพ  ซึ่งฐำนะทำงเศรษฐกิจและกำรเดินทำงเป็นอีก
อปุสรรคหนึง่ในกำรเข้ำถึงสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ดงักลำ่ว ซึง่อำจน ำไปสูก่ำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ท่ีไมป่ลอดภยั 

มำกไปกว่ำนัน้ จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ในส่วนของเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยส่งเสริมสนับสนุนของ
โรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพต ำบลแหง่หนึง่ ก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบโครงสร้ำงระบบรำชกำรท่ีไม่เอือ้ตอ่กำร
ท ำงำนส่งเสริมเพ่ือให้ข้อมูลในเชิงรุกแก่ชุมชน เน่ืองจำกกำรปรับโครงสร้ำงใหม่ของโรงพยำบำลส่งเสริม
สขุภำพต ำบล ท่ีดงึเอำเวลำงำนให้บริกำรประชำชนส่วนหนึ่งมำมุ่งเน้นในกำรจดัท ำเอกสำรเพ่ือรำยงำนแก่
หน่วยเหนือซึ่งเป็นต้นสังกัดท่ีมุ่งเน้นกำรตรวจประเมินเอกสำรเป็นหลัก ท ำให้กำรจัดบริกำรท่ีเป็นมิตร
ค่อนข้ำงท ำได้ยำก แม้ว่ำจะมีเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์มำรับบริกำรจ ำนวนมำกก็ตำม แต่ก็ยังไม่สำมำรถ
ให้บริกำรเป็นกำรเฉพำะแยกจำกกลุ่มหญิงตัง้ครรภ์ทั่วไปได้เน่ืองจำกภำระงำนดังกล่ำวและจ ำนวน
บคุลำกรท่ีมีไม่เพียงพอ น ำไปสู่กำรไม่บรรลุสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ในกำรเข้ำถึงควำมรู้ท่ีถูกต้อง รอบด้ำน 
และปลอดภยั 

“เวลาทีน่อ้งๆ เยาวชนทอ้งเข้ามารับบริการเราไม่เคยปฏิเสธการใหบ้ริการนะคะพี ่แต่เรายงั
ไม่มีเวลาให้ข้อมูลเขาได้มากนกั บางทีหนูเข้าไปเยี่ยมบ้านคนไข้รายอื่นในชุมชนก็มกัจะสอบถามว่ามีใคร
ทอ้งบา้ง อย่าลืมแนะน าใหเ้ขามาฝากทอ้งทีโ่รงพยาบาลดว้ยนะ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเยี่ยมเลยเพราะก าลงั
วุ่นเร่ืองงานเอกสารที่เดี๋ยวหน่วยนัน้จะเอาเร่ืองนี้ หน่วยนี้จะเอาเร่ืองนัน้ หนูเคยนึกนะว่าท าไมเขาไม่นดั
ประชุมกันที่จังหวัดให้ครบทุกฝ่ายก่อนแล้วค่อยแจ้งมาให้เราทีเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากกับเร่ือง
เอกสาร จะไดมี้เวลาไปบริการหรือเยีย่มบา้นมากข้ึน” 
 

 ทัศนคตขิองเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน  
จำกกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชน สะท้อนให้เห็นถึงควำมเช่ือมโยงของกำรตัง้ครรภ์

ไม่พร้อมของเยำวชนท่ียงัขำดกำรเข้ำถึงบริกำรและสวสัดิกำรของรัฐ และควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองสิทธิ



 ๙๙ 

มนุษยชนท่ียังมีควำมแตกต่ำงกันในหลำยระดับขึน้อยู่บริบทของกำรท ำงำนท่ีคลุกคลีอยู่กับพืน้ท่ีหรือ
ผู้ รับบริกำร ซึ่งยงัต้องกำรเติมเต็มองค์ควำมรู้เร่ืองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์  เช่น สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมี
ศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ (Rights to Life) สิทธิในควำมเป็นส่วนตวั (Rights to Privacy) สิทธิในกำรได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ (Rights to Information and Education) เป็นต้น สิ่งท่ีเจ้ำหน้ำท่ีองค์กร
พฒันำเอกชนปฎิบตัิตอ่เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์จึงเป็นกำรปฎิบตัิด้วยจิตสำธำรณะและมนษุยธรรมมำกกว่ำ
ควำมเข้ำใจเร่ืองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ดงันัน้จำกกำรสมัภำษณ์พบว่ำ สถำนช่วยเหลือเยำวชนหญิงท่ีถูก
กระท ำควำมรุนแรง เช่น บ้ำนพกัฉุกเฉินและอ่ืนๆ ท ำหน้ำท่ีรองรับและช่วยเหลือเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ี
ด ำรงครรภ์มำกกว่ำกำรชีแ้นะให้ข้อมูลท่ีรอบด้ำน ให้อ ำนำจในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบุตรเม่ือใด ก่ีคน และ
กำรจดัหำสถำนท่ีบริกำรกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ ดงัเชน่ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชนกลำ่วว่ำ  

“ คนทีเ่ข้ามาอยู่นีไ่ม่ใช่ว่า เค้าเป็นคนเลว คนชัว่นะหรือบางคร้ังบางทีการที่ตดัสินใจผิดพลาดหรือมี
ความคิดชัว่แว่บ ท าใหเ้คา้ต้องหนัเหชีวิตอ่ะค่ะ  พลาดไป จ าเป็นอย่างทีที่จ่ะตอ้งเยียวยาใหค้วาม
ช่วยเหลือ เพราะเราไม่เพียงช่วยผูห้ญิงทีท่อ้ง แต่เราช่วยลูกของเขาดว้ย เราอาจจะไม่รู้ว่าส่ิงทีเ่คา้
พึงไดร้ับมีอะไรบา้ง แต่เราไม่อยากใหชี้วิตเคา้ขาดโอกาส ขาดอนาคต เพราะเค่ท้องเท่านัน้” 
 
จำกกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชนในชุมชนแออดัพบว่ำ กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน

หญิงในพืน้ท่ีนัน้มีอตัรำสงู และดเูหมือนว่ำเป็นเร่ืองปรกติธรรมดำจนดเูหมือนว่ำเป็นท่ียอมรับได้ในบริบท
สงัคมนัน้ๆ หำกแตเ่ยำวชนกลุ่มนีก็้ถกูกำรละเมิดสิทธิและเข้ำไม่ถึงสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์เช่นกนั เยำวชน
หญิงบำงคนไมไ่ด้รับกำรศกึษำตอ่เพรำะตัง้ครรภ์และไมย่ตุกิำรตัง้ครรภ์ จงึท ำหน้ำท่ีแม่เลีย้งลกูอยู่บ้ำน โดย
ให้ชำยซึ่งเป็นเยำวชนเช่นกันลำออกจำกโรงเรียนเพ่ือประกอบอำชีพ น ำรำยได้มำเลีย้งลูกและเมีย ซึ่งจำก
วฒุิกำรศกึษำ อำชีพท่ีประกอบจงึไมก่่อให้เกิดรำยได้เพียงพอตอ่ควำมต้องกำร เยำวชนบำงคนจึงเลือกท่ีจะ
ประกอบอำชีพทจุริตแทนเพรำะให้ผลตอบเทนสงูกวำ่ 

“ณ ตอนนัน้ที่เคยดูแลแม่วยัทีน ก็อย่างที่เห็นน่ะครับว่ามีปัญหาเร่ืองนี้ คืออาจจะมองไม่ใช่ปัญหา
ถา้คนอยู่ในชมุชน  ก็จะเห็นว่าเป็นเร่ืองธรรมดา  เป็นเร่ืองเคยชินตาอยู่แล้วที่เห็น  แต่เราเห็นว่าใน
ฐานะทีเ่ราเป็นคนท างานพฒันา  เราก็เอ๊ะ  แทนที่ทรัพยากรเหล่านี้จะได้เรียนหนงัสือเพือ่เป็นพลงั
ที่ส าคญัของชาติต่อไป  แต่ต้องมาเลี้ยงลูก  มาเลิกเรียนกลางคนั  แล้วช่วงนัน้มีข่าวของคม ชัด 
ลึก ก็คือเหมือนได้พูดคุยกับนักข่าว  แล้วก็มีการลงเก็บข้อมูลว่า แม่วยัรุ่นที่ท้องเนี่ย  คือด้วย
การศึกษาตวัเองก็ไม่จบ  ลูกก็ต้องกินต้องใช้น่ะนะ  ก็เลยเข้าหายาเสพติด  วงจรยาเสพติด  ก็คือ
ไปเดินยาบา้ง  ไปส่งยาอะไรอย่างนีค้รับ 
 



 ๑๐๐ 

ขณะเดียวกันเจ้ำหน้ำท่ีบำงคนท่ีพอจะมีควำมรู้เร่ืองสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์  กล่ำวว่ำเยำวชน
ตัง้ครรภ์ถกูละเมิดสิทธิและเข้ำไมถ่ึงสิทธิ มีเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สิทธิในกำรได้รับกำรศกึษำ
และสิทธิในกำรตดัสินใจท่ีจะมีบตุรเม่ือใดก่ีคน 

“ก็มองว่าเร่ืองท้องในวยัรุ่น ถ้าเรามองในมุมที่เราพูดมนัอาจจะใหญ่โต ในมุมสิทธิของคนคนนึงที่
ควรจะมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ทางสงัคม ถ้ามองว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชน ว่าเด็กหรือเยาวชน
ควรได้รับสิทธิหรือว่าโอกาสเข้ามาในชีวิตบ้างคนที่ท้องในวยัรุ่นมนัเหมือนกบัความคิดความเชื่อ
ทางสงัคมมนัท าให้เค้าปิดชีวิตเค้าในการที่จะได้รับอะไรที่มนัจะสร้างคณุภาพชีวิตของเค้าทัง้หมด
เลย แลว้มนัก็ไปปิดใหก้บัเด็กทีเ่ป็นลูกของเค้าอีก พ่อแม่เคา้ก็ไม่ไดไ้ง” 
และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรท ำแท้ง ซึ่งในสำยตำของเจ้ำหน้ำท่ีแล้ว เป็นสิทธิของเยำวชนหญิง

ตัง้ครรภ์โดยตรง 
“คือเรามองว่าจริงๆ แล้ว คือถ้ามองในแง่ท้องเป็นของผู้หญิง ผู้หญิงควรจะมีอ านาจในการที่จะ
เลือกมากที่สุดแต่ถ้ามองสถานการณ์ความเป็นจริงในชีวิตตอนนี้ ถ้าเกิดเป็นวยัรุ่นมนัมากกว่าพ่อ
แม่แลว้อะ คือโอเค พ่อแม่ยอมรับใหท้อ้งต่อไดแ้ต่พอออกมาไปในโรงเรียนหรือว่าอะไรอย่างนี้บางที
ระบบในสงัคมมันไม่เอื้อมันก็มีหลายเงื่อนไขหลายปัจจัยที่ท าให้ใครหลายๆ คนตัดสินใจได้ไม่
เหมือนกนั เรามองว่าอย่างนี้ คือเรามองว่าท้องไม่ท้องเป็นการตดัสินใจของผู้หญิงแต่การตดัสินใจ
ของผูห้ญิง มนัก็มีเงือ่นไขหลายอย่างทีเ่ข้ามาเก่ียวข้องกบัความเป็นไปได้ของการที่จะเลือกที่จะยติุ
หรือว่าจะเก็บไว้ โดยเฉพาะอย่างวยัรุ่นมนัมีเร่ืองเป้าหมายในชีวิตเร่ืองของการที่ต้องรับผิดชอบ
ตวัเองได้หรือไม่ได้ ความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่ความรู้สึกผิดกบัตวัเองที่มีกบัพ่อแม่หรือว่าอะไรหลายๆ 
อย่างมันผนวกเข้ามาแล้วการมองชีวิตตวัเองมองชีวิตของทารกที่จะต้องเติบโตถ้าเกิดอยู่ต่อไป
อะไรอย่างนี้  แล้วมนั..ส่ิงที่เกิดข้ึนกบัคนมนัไปเชื่อมโยงกบัหลายๆ เร่ืองในสงัคม ถ้าไม่ได้มองว่า
เป็นเร่ืองพฤติกรรมคนท้องคนนึงกบัส่ิงที่จะเกิดมาหน่ึงชีวิตมนัมีเร่ืองของการพฒันาคุณภาพชีวิต 
แล้วถ้าเป็นท้องของวยัรุ่น วยัรุ่นก็ก าลงัอยู่ในช่วงที่ตวัเองก าลงัเปลี่ยนฐานจากวยัเด็กสู่วยัผู้ใหญ่ 
ซ่ึงตน้ทนุชีวิตเราก็มองว่ามนัก็ต ่า...” 
 

 จำกกำรสมัภำษณ์สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ในมิติสิทธิมนษุยชนว่ำ โครงสร้ำง
และสภำพสังคมท่ีก ำหนดให้เยำวชนอยู่ห่ำงจำกควำมรู้เร่ืองเพศ กำรมีเพศสัมพันธุ์ ท่ีปลอดภัย ท ำให้
เยำวชน “พลำด” และตัง้ครรภ์ได้ และสงัคมก็ไม่ได้ยอมรับให้เยำวชนท่ี “พลำด” ได้แก้ไขปัญหำ แตผ่ลกัให้
เยำวชนกลุ่มนีอ้ยู่กับปัญหำ และผลกัให้องค์กรพฒันำเอกชนรับผิดชอบแทนซึ่งถือว่ำเป็นกำรแก้ปัญหำท่ี
ปลำยเหตุ ซึ่งเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์มีจ ำนวนมำกขึน้เร่ือยๆ ซึ่งองค์กรท่ีรองรับนัน้นอกจำกมีจ ำนวนไม่
เพียงพอแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีบำงคนยังขำดควำมรู้เร่ืองสิทธิต่ำงๆ กำรท ำงำนและขับเคล่ือนเพ่ือสิทธิอนำมัย
เจริญพนัธุ์ในเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ของเจ้ำหน้ำท่ีจึงเต็มไปด้วยควำมยำกล ำบำก และในแตล่ะองค์กรไม่ได้



 ๑๐๑ 

ท ำหน้ำท่ีรับประเด็นกำรถูกละเมิดสิทธิของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เท่ำนัน้ แต่ยงัต้องรับเยำวชนหรือผู้ หญิง
ประเดน็อ่ืนๆ ด้วย 
 

 ทัศนคตขิองผู้ปกครอง 
 ในกำรลงพืน้ท่ีภำคสนำมกำรสมัภำษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองสะท้อนให้เห็นว่ำ ไม่เพียงผู้ปกครองจะ

ต้องกำรองค์ควำมรู้ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำน แต ่“ทกัษะกำรส่ือสำรทำงบวก” ในครอบครัวยงัเป็น
สิ่งจ ำเป็นท่ีผู้ปกครองหลำยคนขำด ซึง่เป็นทกัษะส ำคญัท ำให้เกิดควำมเข้ำใจและใช้อ ำนำจร่วมกบัเยำวชน
ในกำรวำงแผนชีวิต กำรท ำควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ แม้ว่ำจะเกิดกำร
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมแล้ว เหมือนสมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองแห่งชำติ ท่ีผู้ ปกครองส่วนใหญ่ยงัเช่ือว่ำเยำวชน
ต้องอยูห่ำ่งจำกเพศสมัพนัธ์ท ำให้ไมก่ล้ำแลกเปล่ียนควำมคิดควำมรู้เร่ืองนีก้บัเยำวชน 

“ใช่ มนัก็เป็นเร่ืองธรรมชาติแหละ แต่มนัอาจจะเร็วเกินไป ก่อนทีว่ยัอนัควร เร่ืองพวกนี้มนั
เร่ืองปกติ แต่มนัเร็วเกิน” 

 
เน่ืองจำกผู้ปกครองไมมี่ควำมรู้เร่ืองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ สิทธิมนษุยชน รวมทัง้กฎหมำยตำ่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน จำกกำรสมัภำษณ์ ผู้ปกครองจะอยู่ในสถำนะตัง้รับกับปัญหำท่ีจะ
เกิดขึน้จำกกำรถูกละเมิดสิทธิเพรำะกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนมำกกว่ำจะเรียกร้อง ต่อสู้ เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ต่ำงๆ อย่ำงชอบธรรม ทัง้สิทธิท่ีจะได้รับกำรศึกษำ กำรยุติกำรตัง้ครรภ์โดยเพทย์ในสถำนพยำบำลต่ำงๆ 
ใกล้ชมุชน สิทธิท่ีจะอยูอ่ยำ่งมีศกัดิศ์รีโดยไมถ่กูดถูกูเหยียดหยำม ท ำให้อบัอำยเส่ือมเสีย  

“เราก็กงัวลกบัเค้าตลอด  แล้วก็กลวัอยู่แลว้  เรากลวัมากกบัการทีแ่บบว่าเด็กจะเกิดมา  
เพราะเรายงัไม่พร้อม  มองทางไหนมนัไม่มีทางไหนทีแ่บบว่าจะสบายไปไดเ้ลยไง  เราก็เตือน
ตลอด  ทัง้ทีก่ลวันะ มนัก็ตอ้งเจอจนได ้เออ..มนัมืดไปหมดเลยน่ะ  เราน่ะจะทกุข์มากกว่าตวัเคา้
เองดว้ยซ ้านะ คือเคา้ยงัไปไม่รอด  เค้ายงัไม่รู้จกั  เราคิดว่าเคา้ยงัไม่รู้จกัตวัเองดว้ยซ ้าไป  ทกุวนันี้  
เคา้จะวางแนวทางชีวิตไปยงัไง  เคา้ไม่มีจุดหมายปลายทางเลย  คือเคา้ไม่ไดว้างอนาคตตวัเอง
เลยไง  คือจะอยู่ไปวนัๆ เราบอกว่ามนัไม่ใช่  คนเราตอ้งวางอนาคตตวัเองแลว้  ว่าจะไปยงัไงมา
ยงัไง  เคา้ยงัไม่ไดว้างตวัเองเลย  เคา้แบบไม่ค่อยมีความคิดน่ะ” 

  

 ทัศนคตขิองเยาวชนชาย 
นอกเหนือจำกปัญหำกำรส่ือสำรและกำรเลีย้งดูในครอบครัวท่ีผู้ปกครองขำดองค์ควำมรู้ในเร่ือง

สิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ และกำรส่ือสำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัเยำวชนเชิงบวกในเร่ืองเพศ 
จำกกำรสมัภำษณ์เชิงลกึเยำวชนชำยท่ีประสบกบัปัญหำกำรตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม และกำรสนทนำกลุ่มเยำวชน
ชำยท่ีมีเพ่ือนในกลุม่มีประสบกำรณ์เร่ืองกำรมีครอบครัวเน่ืองจำกกำรท้องไมพ่ร้อมในเยำวชน  พบว่ำ มีกำร



 ๑๐๒ 

น ำเอำประสบกำรณ์ตรงของเพ่ือนมำแลกเปล่ียนและชีใ้ห้เห็นถึงควำมไม่พร้อมในมมุมองของเยำวชนชำย
เองในกำรท่ีต้องปรับเปล่ียนวิถีกำรใช้ชีวิตในฐำนะ “พอ่”   
 กำรแลกเปล่ียนควำมรู้เร่ืองเพศสมัพนัธ์ กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน จึงเป็นชดุประสบกำรณ์ในระดบั
ปัจเจกของแต่ละบุคคลในกลุ่ม ท ำให้เป็นควำมรู้ท่ีขำดมุมมองมิติสิทธิมนุษยชน สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ 
จำกกำรสมัภำษณ์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนคือภำระ หน้ำท่ี กำรสูญเสียอิสระ 
ควำมล ำบำก  

“ทอ้งไม่พร้อม หมายถึง ความล าบาก ต้องรับภาระ เลี้ยงลูก เรียนก็ไม่จบ งานการก็ยงัไม่
มีท า ล าบาก ลูกก็ล าบาก พอ่แม่เสียใจทีลู่กเรียนไม่จบ แลว้เงินยงัไม่พร้อม เรียนไม่จบ มนัไม่
พร้อม ไม่พร้อมทีจ่ะมีง่ะซิ” 

เชน่เดียวกบัเยำวชนชำยอีกคนหนึง่ท่ีมีประสบกำรณ์เก่ียวกบัปัญหำกำรตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
“เอาเร่ืองเทีย่ว จากเราสนกุ เราก็ไม่สนกุ เราก็ต้องมาดูครอบครัว ดูลูกถา้มีนะ แล้วก็ไม่ได้

เทีย่วเหมือนเดิม อยู่ในกรอบ คิดอยากเทีย่วอยู่ อยู่กรอบตลอดก็ในกฎระเบียบนะครับพี ่ของพ่อ
แม่ทีต่ัง้เอาไว้ ผมก็งี ้เราออกไปนิดหน่อย เราไม่ไดเ้อาเคา้ไปดว้ยเงี่ย สมมติแฟนมีลูกแฟนเคา้ต้อง
ดูลูก ถา้เราไม่อยู่ เผือ่เคา้ออกจากบ้าน แล้วลูกตื่น เคา้ก็ท าอะไรไม่สะดวก มนัมีภาระเพ่ิมไหนจะ
การงานแลว้อย่างแรกการงาน มอสามงานก็หายาก แค่วฒิุมอสามเงินเดือนคงไม่พอ” 

 
ขณะเดียวกันพบว่ำ เยำวชนชำยท่ีได้รับกำรปลูกฝังจำกผู้ปกครองเร่ืองควำมรับผิดชอบและกำร

ปฎิบตัติำมหน้ำท่ีในกำรท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัเยำวชนหญิงจนตัง้ครรภ์ มีควำมรับผิดชอบตอ่ครรภ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่ง
เยำวชนชำยบำงรำยหำกไมย้่ำยไปอยูก่บัครอบครัวฝ่ำยหญิงก็จะรับฝ่ำยหญิงมำอยู่ร่วมกบัครอบครัวตนเอง 
พยำยำมหำรำยได้เพ่ือเลีย้งดู และร่วมกันเลีย้งดูเด็กท่ีเกิดมำด้วยควำมตัง้ใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำหำก
ครอบครัวและผู้ปกครองสำมำรถปลกูฝังควำมรู้เร่ืองกำรมีเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั ตลอดจนสิทธิมนษุยชน 
สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ ให้กับเยำวชนได้ ก็สำมำรถลดปัญหำกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมให้กับเยำวชนได้ 
โดยเฉพำะในมิตสิิทธิมนษุยชน  

สว่นข้อมลูท่ีได้รับจำกกำรสนทนำกลุ่มเยำวชนชำยท่ีเป็นนกักิจกรรมของโรงเรียนและเป็นผู้ช่วยครู
ในกำรท ำงำนกิจกรรม เช่น เป็นนกัเรียนของลกูเสือกองร้อยพิเศษและศนูย์ข่ำวเยำวชนไทย พบว่ำกำรถูก
ปลูกฝังด้วยควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีจำกครอบครัว บวกกับกำรเป็นท่ีรู้จักและยอมรับของเพ่ือนๆ ใน
โรงเรียนท ำให้เยำวชนชำยกลุม่นีร้ะมดัระวงัตนเองในกำรมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่ำงให้รุ่นน้องโดยกำรรักษำ
ช่ือเสียงท่ีได้รับกำรยอมรับ โดยให้เหตุผลว่ำกำรมีเป้ำหมำยชีวิตท่ีชัดเจนว่ำตนเองต้องกำรประสบ
ควำมส ำเร็จในชีวิตในด้ำนกำรศกึษำให้สงูสดุ เป็นจดุส ำคญัในกำรใช้เวลำให้หมดไปกบักำรท ำกิจกรรมและ
เรียนหนังสือมำกกว่ำกำรเท่ียวเล่น คบหำชอบพอกับเยำวชนหญิง แต่อย่ำงไรก็ตำมเยำวชนกลุ่มนี ้
ปรำศจำกชดุประสบกำรณ์ชีวิตด้ำนอ่ืนๆ เข้ำใจคำมหลำกหลำยของชีวิต และดเูหมือนว่ำมีควำมรู้เร่ืองสิทธิ
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มนุษยชน สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ น้อยกว่ำเยำวชนท่ีมีชุดประสบกำรณ์กำรตัง้ครรภ์ ท่ีต้องติดต่อกับ
เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุ เจ้ำหน้ำท่ีพฒันำองค์กรเอกชน โรงเรียนทำงเลือกซึง่มีควำมหลำกหลำยมำกกว่ำ  

นอกจำกนี ้เม่ือเปรียบเทียบระหว่ำงเยำวชนชำยท่ีเป็นนกักิจกรรมของโรงเรียนและเป็นผู้ช่วยครูใน
กิจกรรมมีกำรยอมรับเร่ืองเพศสมัพนัธ์ของเยำวชนน้อยกว่ำเยำวชนกลุ่มอ่ืนๆ และยงัคงมีมำยำคติเร่ืองกำร
รักนวลสงวนตวั กำรมีเพศสมัพนัธ์ในสถำบนัครอบครับกำรแตง่งำนเท่ำนัน้  ซึ่งถือว่ำมำยำคติดงักล่ำวเป็น
อีกหนึง่ปัจจยัส ำคญัในโครงสร้ำงสงัคมท่ีละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ 

 

 ทัศนคตขิองเยาวชนหญิง 
จำกกำรสัมภำษณ์เยำวชนหญิง สะท้อนให้เห็นถึงกำรส่ือสำรและกำรเลีย้งดูในครอบครัวท่ีหำก

ผู้ปกครองเลีย้งดเูยำวชนโดยวำงสถำนะเสมือนเพ่ือน พดูคยุรับฟังเหตผุล ไม่ชีน้ ำหรือใช้อ ำนำจเยำวชนก็จะ
สำมำรถท่ีจะบอกเล่ำทุกสิ่งท่ีเกิดขึน้ให้กับผู้ปกครองได้ด้วยควำมรู้สึกปลอดภัย เพรำะเช่ือมัน่ว่ำจะเข้ำใจ 
แต่ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองยังขำดกำรรับรู้สิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำน ดงันัน้ เม่ือเยำวชนหญิงเกิดกำร
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมจึงรู้สึกไม่ปลอดภยัท่ีจะบอกเล่ำเร่ืองรำวท่ีเกิดขึน้ได้ แม้ว่ำจะเป็นคนส ำคญัท่ีใกล้ชิดมำก
ท่ีสดุ แตก่ำรมีเพศสมัพนัธ์และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรตัง้ครรภ์ เป็นสิ่งท่ีเยำวชนเลือกท่ีจะบอกหรือปรึกษำ
เป็นกลุม่บคุคลสดุท้ำย  

“เหมือนกบัว่า สมมติถา้เราเร่ิมรู้ตวัเราก็ไม่กลา้พดูกบัแม่เรา เพราะเรากลวัแม่เราจะเสียใจ เพราะ
แม่เราเลีย้งเราอยู่คนเดียว เราก็ไม่กลา้พดูกบัเค้าเรากลวัเคา้เสียใจ ถา้ป้าเราถามเราก็ไดแ้ค่ระบาย
กบัป้าเรา เคา้ถามเรา เราก็บอกเค้าหมด หนูไปยงังี้ๆ ๆ ...... เค้าเป็นผูใ้หญ่แลว้” 

  
เชน่เดียวกบัเยำวชนหญิงอีกคนหนึง่ ท่ีเตม็ไปด้วยควำมหวำดกลวั ไมส่บำยใจและปลอดภยัท่ีจะ

ปรึกษำ ขอควำมรู้เร่ืองอนำมยัเจริญพนัธุ์เม่ือตัง้ครรภ์ 
“ตอนแรกก็คิดอย่างงัน้เหมือนกนั แต่พอบอกไป เหมือนกบัมนัตรงข้าม คณุแม่เคา้ไม่ว่าไม่อะไร
เลยน่ะ เคา้บอกท าไมถึงไม่บอกตัง้แต่แรก” 

 
ทัง้นีจ้ำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ เน่ืองจำกเยำวชนหญิงรู้สึกว่ำตนเองต้องรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีท ำให้

ผู้ปกครองเสียใจ ท ำให้ไม่กล้ำรักษำสิทธิ ออกควำมคิดเห็นหรือตดัสินใจตอ่เร่ืองท่ีตนเองควรมีส่วนร่วมใน
กำรตดัสินใจวำ่จะยตุหิรือตัง้ครรภ์ตอ่ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีพ่อแม่เองก็ละเมิดสิทธิของลกูโดยควำมหวงัดีและคิดว่ำ
กำรตดัสินใจของตนเองนัน้ถกูต้องและเหมำะสมแล้ว จึงดเูหมือนว่ำกำรแก้ปัญหำกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน
ภำยในครอบครัวเป็นอีกกำรละเมิดสิทธิอำมยัเจริญพนัธุ์ท่ีเยำวชนหญิงส่วนใหญ่ต้องเผชิญ ซึ่งสะท้อนจำก
กำรสนทนำระหวำ่งนกัวิจยักบัเยำวชนหญิงท่ีผู้ปกครองเป็นผู้ตดัสินใจแทนในเร่ืองกำรตัง้ครรภ์ทัง้กำรด ำรง
ครรภ์และยตุกิำรตัง้ครรภ์ 
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จำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึก ปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ในมิติสิทธิมนุษยชนท่ีพบเห็นมำกคือ กำร
ละเมิดสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ โดยผู้ ปกครองท่ีเยำวชนหญิงมีควำมต้องกำรท่ีจะยุติกำรตัง้ครรภ์ แต่
ผู้ปกครองพยำยำมเกลีย้กล่อมโน้มน้ำวให้ด ำรงครรภ์ตอ่ ท ำให้เยำวชนหญิงต้องสญูเสียโอกำสในกำรเรียน 
ทัง้นีมี้สำเหตมุำจำกควำมเช่ือเร่ืองกำรท ำแท้งจะน ำไปสูค่วำมไมเ่จริญก้ำวหน้ำในชีวิต เพรำะบำปกรรมและ
วิญญำณเดก็ท่ีในครรภ์ท่ีเสียชีวิตจะตำมอำฆำตพยำบำท ซึง่ถือวำ่เป็นกำรละเมิดสิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะ
มีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด  

อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำ มีผู้ ปกครองกลุ่มหนึ่งไม่ได้มีมำยำคติเร่ืองกำรท ำแท้ง แต่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชนสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ด้วยกำรบงัคบัใช้อ ำนำจควำมเป็นผู้ปกครองชีน้ ำให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์
ท ำแท้ง เช่น กรณีเยำวชนหญิงในชมุชนแออดัแห่งหนึ่ง ท่ีผู้ปกครองเม่ือทรำบว่ำตัง้ครรภ์ จึงรีบไปเจรจำกบั
ครอบครัวฝ่ำยชำย เพ่ือให้ยตุกิำรตัง้ครรภ์โดยท่ีให้ฝ่ำยชำยเป็นคนจ่ำยคำ่บริกำร 

“แฟนหนูพาไปหาพ่อเคา้ เคา้พาไปบอกพ่อเค้าประมาณว่าหนูท้อง แล้วแม่ก็ตามไป แล้วแม่ก็เรียก
หนูลงมา ว่าจะเอายงัไง พ่อเค้าก็พูดว่าข้ึนมาคุยกนัก่อน, แม่หนูก็พูดว่าไม่ข้ึน  ที่นี้เค้าก็ถามถาม
จะเอายงัไง ประมาณว่าเคา้พดูจะใหแ้ต่งงานกนัมัย้ เคา้ไม่ไดพ้ดูตรงนัน้อะ ไม่ได้พูดเร่ืองที่จะให้ไป
ท าแท้ง แต่ แม่พูด แม่ก็บอกว่าหนูยงัอายุน้อย ยงัเรียนอยู่ ทีนี้ให้แม่แฟนมาคุย เค้าก็เร่ิมคุยกนัดี 
แม่ถามจะเอายงัไง แม่เค้าก็ถาม ตอนนี้หนูยงัเรียนอยู่ยงัอายนุ้อย แม่หนูก็ว่ายงังี้ แฟนหนูก็ยงัเด็ก
แต่ก็ท างานแลว้ แต่เหมือนก็ยงัคิดอะไรไม่ค่อยได ้แม่ก็ว่ายงังี ้ถ้าปล่อยให้มีไปตอนนี้มนัก็..พวกหนู
ก็ยงัรับผิดชอบอะไรไม่ไดอ้ะไรประมาณนี ้แต่ว่าตอนนัน้เคา้ก็พดูเลยนะว่า ใหเ้ลิกกนัเลยอะไรยงังี”้ 
 
เช่นเดียวกับ เยำวชนหญิตัง้ครรภ์อีกคนหนึ่ง ท่ียุติกำรตัง้ครรภ์เล่ำถึงประสบกำรณ์ท่ีผู้ปกครอง

ละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ด้วยกำรบงัคบัให้ยตุกิำรตัง้ครรภ์โดยไมส่มคัรใจว่ำ 
“ถา้ถามว่าหนูอายแุค่นี ้หนูก็เรียนไดม้นัก็มีนะพี ่ตอนนัน้หนูก็เรียนสายอาชีพแลว้อะนะ มนัก็มีที่
เรียนแบบว่าเสาร์ –อาทิตย์, ภาคค ่าอะไร กศน. ยงันี ้...  แต่ถา้ถามว่าเราต้องดูลูก มนัก็มีอะนะ 
ตอนนัน้คือ เราก็ไม่มีสิทธ์ิพดูอะไร แม่ก็ร้องไห,้ แม่พดูค าเดียวว่า ถ้าแม่มีตงัค์เหมือนคนอืน่เค้าแม่
ก็จะปล่อยใหเ้ด็กคนนีม้นัเกิดข้ึนมา บางคนเคา้ก็ไม่ได้อยู่กบัพ่อกบัแม่เค้าเลยนะ บางคนเค้ามีแฟน
ทีม่นัย่ิงกว่าเรา ... เคา้มีแฟนทีแ่บบทีม่นัไม่เอาอะไรเลยสกัอย่าง ทีไ่ม่ท าอะไรเลยที่ติดยาที ่ดมกาว 
ทีเ่ดินขายยาพวกนีไ้ปวนัๆ เคา้ก็ยงัเลีย้งลูกของเคา้ได”้ 
 
ส ำหรับสิทธิในกำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรและกำรศกึษำ สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็น

มนษุย์ จำกกำรสมัภำษณ์เยำวชนหญิงเก่ียวกบัโรงเรียนทำงเลือกส ำหรับเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
สะท้อนถึงควำมต้องกำรได้รับสถำนศกึษำท่ีเปิดรับและเข้ำใจควำมละเอียดอ่อนตอ่เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์วำ่ 



 ๑๐๕ 

“โรงเรียนนีมี้ก็ดี(เพราะว่า)เด็กจะไม่เสียโอกาส คือว่าเด็กถา้ออกกลางคนั แลว้มาต่อที่นีเ่คา้ก็ไปต่อ
หรือว่าไปท างานไดเ้ลยก็ไม่ต้องเสียเวลา อย่างหนูนีเ่รียนมาหกปี มาออกตอนมอหกก็คือยงัได้วฒิุ
ม. หกเหมือนเดิม แต่ถา้ไม่มีทีนี่ก็่อาจต้องดร๊อปไว้ปีนึง ก็ตอ้งมาต่อ ม. หกใหม่” 

 
จำกเสียงของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์พบวำ่ กำรตัง้ครรภ์น ำไปสูก่ำรถกูละเมิดสิทธิตำ่งๆ ทัง้ ๕ ประกำร  

๑. สิทธิในกำรมีชีวิตอยูอ่ยำ่งมีศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์ (Rights to Life) 
๒. สิทธิในควำมเป็นสว่นตวั (Rights to Privacy) 
๓. สิทธิในกำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรและกำรศกึษำ (Rights to Information and Education) 
๔. สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Rights to Decide Whether or 

When to Have Children or Rights to Self-determination) 
๕. สิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Rights to Health Care and Health Protection) 

 
ซึง่ไมเ่พียงมำจำกสงัคมภำยนอก เช่น โรงเรียน ชมุชน แตย่งัพบว่ำภำยในครอบครัว ผู้ปกครองเอง 

ก็เป็นอีกบคุคลท่ีละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ทัง้นีเ้กิดจำกควำมไม่รู้ไม่เข้ำใจใน
สิทธิตำ่งๆ ท่ีเยำวชนพงึได้รับ ขณะเดียวกนัเยำวชนเองก็ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจตอ่สิทธิท่ีตนมี 
 
๓.๖ ผลกระทบต่อเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมในมิตสิิทธิมนุษยชน  
 จำกข้อมูลภำคสนำมท่ีได้รับจำกกำรสัมภำษณ์ระดับลึกเจ้ำหน้ำท่ีและเยำวชนหญิงและกำร
สนทนำกลุม่เยำวชนชำย พบว่ำ มีผลกระทบตอ่สิทธิมนษุยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ซึ่งจ ำแนกภำยใต้
กรอบในกำรวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 สิทธิในกำรมีชีวิตอยูอ่ยำ่งมีศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์ (Rights to Life) 
 สิทธิในควำมเป็นสว่นตวั (Rights to Privacy) 
 สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ (Rights to Information and 

Education) 
 สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Rights to Decide 

Whether or When to Have Children or Rights to Self-determination) 
 สิทธิในกำรดแูลและป้องกันสุขภำพ (Rights to Health Care and Health 

Protection) 
 
 
 



 ๑๐๖ 

๑) สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Rights to Life) 
จำกกำรให้ข้อมูลของเยำวชนหญิงท่ีตดัสินใจยุติกำรตัง้ครรภ์ ได้เล่ำประสบกำรณ์กำรถูกละเมิด

สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ จำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ีให้บริกำรในขณะท่ีไปรับบริกำรจำก
หน่วยงำนรัฐท่ีให้บริกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั สะท้อนให้เห็นถึงทศันคติท่ีอยู่เบือ้งหลงักำรกระท ำท่ีดู
เหมือนควำมปรำรถนำดีท่ีต้องกำรอบรมสัง่สอนผู้มำรับบริกำรท่ีเป็นเยำวชนไมใ่ห้ยุง่เก่ียวกบัเพศสมัพนัธ์จน
เกิดกำรตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมอีก แตท่ศันคตดิงักลำ่วยงัเป็นท่ีมำของกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนเพรำะขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในมิตสิิทธิมนษุยชน 

“ เข้าไปปุ๊ บเค้าก็เอาบตัรประชาชนเราไป เค้าถามเราว่าประจ าเดือนไม่มาก่ีเดือนแล้ว , เราก็บอก
เค้าไป บอกปุ๊ บเค้าก็เอาชื่อเราไป ... เอาเข้าไป ไปนัง่รอรอหน้าห้องอลัตร้าซาวด์ แล้วเอาเคร่ืองที่
เค้า ซาวด์เด็กอะนัน้แหละ ซาวด์เรา เสร็จก็ให้เราออกมา ถ้ามนัไม่ติดเที่ยงมนัก็คงไม่นานหรอก 
แต่หนูไปมนัติดเทีย่งเคา้ก็เลยใหล้งมากินข้าว แลว้บ่ายโมงค่อยใหเ้ราข้ึนไป ข้ึนไปรอหน้าห้องซาวด์ 
เรียกเราเข้าไปหา เหมือนกบัพยาบาลเข้าไปคยุถามเราว่าท าไมเรียนอยู่อายุเท่านี้ ท าไมถึงมาท า
อย่างนี ้แลว้ก็คนทีแ่ต่งแบบพยาบาลนีแ้หละถามเรา ก็ว่าคราวหนา้อย่าใหเ้ห็นมาอีกนะ” 
 
เชน่เดียวกบัข้อมลูท่ีได้จำกกำรให้สมัภำษณ์ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ตอ่ สะท้อนถึงกำรให้บริกำร

ของสถำนพยำบำลใกล้บ้ำนท่ีเธอไปรับบริกำรว่ำ 
“หมอบางคนก็ท าหนา้ยงัไงไม่รู้ บางคนน่ะ เคา้ไม่ค่อยนีก่บัเรา ไม่ค่อยกนัเอง” 

   
นอกจำกนัน้ ข้อมูลท่ีได้จำกกำรให้สมัภำษณ์เยำวชนหญิงท่ีมีประสบกำรณ์กำรตัง้ครรภ์ขณะเป็น

นกัเรียนและเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชนท่ีท ำงำนกบัเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในโรงเรียน บอกเล่ำ
ถึงประสบกำรณ์กำรถกูละเมิดสิทธิของเยำวชนหญิงในโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรขำดควำมเข้ำใจใน
มิตสิิทธิมนษุยชนของครูอำจำรย์สว่นใหญ่ในโรงเรียน นอกเหนือจำกกฎโรงเรียนบำงแห่งท่ีจ ำหน่ำยเยำวชน
หญิงตัง้ครรภ์ออกแล้ว ในบำงกรณีท่ีเยำวชนหญิงบำงคนตัง้ครรภ์ยตุิกำรคัง้ครรภ์ หรือเป็นท่ีสงสยัว่ำก ำลงั
ตัง้ครรภ์อำจำรย์ก็จะถำมตรงๆ ต่อหน้ำเพ่ือนๆ ในชัน้เรียน  หรือถูกพูดกระทบกระเทียบให้อับอำยหรือ
สะเทือนใจ ซึง่ถือวำ่เป็นควำมรุนแรงและกำรละเมิดสิทธิและศกัดิ์ศรีอยำ่งหนึง่ 

มำกไปกว่ำนัน้ นอกเหนือจำกควำมรุนแรงโดยตรง ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงในโรงเรียนก็ได้ละเมิด
สิทธิกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ด้วยเช่นกัน จำกกำรสมัภำษณ์
พบวำ่ เยำวชนหญิงท่ีมีประสบกำรณ์กำรตัง้ครรภ์มกัถกูจบัจ้องทำงสงัคม (Social gaze) และเพ่ือนร่วนชัน้
เรียนหรือเพ่ือนสนิทไมส่งุสิงคบหำด้วยและมีทำ่ทีหำ่งเหิน เป็นกำรผลกัให้นกัเรียนหญิงท่ีตัง้ครรภ์กลำยเป็น
อ่ืนในสงัคม เป็นกลุ่มบุคคลชำยขอบในโรงเรียน และอยู่ในฐำนะตวัอย่ำงท่ีไม่ดีในโรงเรียน ซึ่งเปรียบเทียบ
กับเยำวชนชำยท่ีเป็นนักเรียนด้วยกับพบว่ำ เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เผชิญกับกำรละเมิดสิทธินีม้ำกกว่ำ  



 ๑๐๗ 

อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรศึกษำ พบว่ำนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมักตัง้ครรภ์กับเพ่ือนชำยท่ีไม่ได้อยู่โรงเรียน
เดียวกนั และเป็นผู้ชำยในระแวกบ้ำนหรือโรงเรียน 
 

๒) สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Rights to Privacy) 
   จำกกำรให้ข้อมลูของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในชมุชน พบว่ำ แทบทกุรำยได้รับกำรถูก

ละเมิดสิทธิในควำมเป็นส่วนตวัจำกญำติและคนในชุมชนท่ีไม่ได้ตระหนกัว่ำ กำรพูดปำกตอ่ปำก หรือกำร
พดูเสียงดงัให้คนอ่ืนได้ยินเก่ียวกบัเร่ืองรำวกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของเยำวชนหญิงนัน้จะท ำให้ผู้ถกูกล่ำวถึง
ได้รับควำมอบัอำย หรือเป็นกำรละเมิดสิทธิควำมเป็นส่วนตวั สะท้อนให้เห็นถึงกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในมิตสิิทธิมนษุยชนในสิทธิควำมเป็นส่วนตวัของบคุคลซึ่งเป็นกำรละเมิดสิทธิเพรำะควำมไม่รู้หรือไม่ตัง้ใจ
แตท่ ำไปด้วยควำมเคยชิน 

“หนูนัง่เล่นอยู่หนา้บา้น ป้าข้างบา้นเขาก็มาถามดว้ยเสียงดงัเลยว่ามึงท้องหรือเปล่าเนีย่ ดูอวบๆ   
 หนูอายมาก” 
เชน่เดียวกบัเยำวชนหญิงในโรงเรียน ท่ีเลำ่ให้ฟังวำ่เคยถกูคณุครูจบัจ้องและเรียกไปถำมวำ่   
”เธอ ท้องใช่ไหม เพราะเห็นว่าเธออ้วนข้ึนและชอบนัง่หลบัในห้องเรียน ชีพจรที่เต้นหน้าอกก็
ผิดปรกติ” 
 
กำรตัง้ค ำถำมดังกล่ำว พบว่ำนักเรียนหญิงรู้สึกเหมือนถูกจับจ้อง และละเมิดควำมเป็นส่วน

ตวัอย่ำงมำก อีกทัง้นักเรียนหญิงบำงคนถูกตัง้ค ำถำมในพืน้ท่ีสำธำรณะ ไม่ได้เป็นกำรถูกถำมอย่ำงเป็น
สว่นตวั ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงกำรละเมิดสิทธินีใ้นสถำนศกึษำโดยครูอำจำรย์  

 
๓) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา (Rights to Information and Education) 
จำกกำรให้ข้อมลูของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในชมุชน พบว่ำ เยำวชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับ

ข้อมลูเก่ียวกบัสิทธิในกำรศกึษำในสถำนศกึษำเดิมแม้ว่ำจะตัง้ครรภ์ในวยัเรียนก็ตำม ท ำให้เยำวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมท่ีตดัสินใจตัง้ครรภ์ต่อได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำร
และกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำท่ีปกปิดหรือไม่เผยแพร่ข้อมูลท่ีเยำวชนควรจะได้รับเพ่ือประกอบกำร
ตดัสินใจว่ำจะศึกษำต่อไปได้หรือไม่ เท่ำกับว่ำสถำนศึกษำบีบบงัคบัให้เยำวชนท่ีตัง้ครรภ์ ไม่พร้อมในวัย
เรียนมีเพียงทำงเลือกเดียวหำกต้องกำรศึกษำต่อคือกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ ซึ่งพบว่ำ ส่วนใหญ่เลือกยุติกำร
ตัง้ครรภ์ในสถำนบริกำรท่ีไม่ได้รับรองควำมปลอดภยั อนัเน่ืองมำจำกกำรถกูละเมิดสิทธิในกำรได้รับข้อมลู
ขำ่วสำรและกำรศกึษำ ท ำให้เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมขำดโอกำสในกำรศกึษำและพฒันำตนเองเป็น
กำรกระท ำรุนแรงซ ำ้ตอ่ผู้หญิงท่ีต้องแบกรับภำระจำกกำรตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมเพียงฝ่ำยเดียว 

“ก็คือรู้ว่าตอ้งเอาออกถึงจะเรียนหนงัสือได้ หรือไม่ก็ไม่ตอ้งเรียน” 



 ๑๐๘ 

เชน่เดียวกบัเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ผู้หนึง่ท่ีจำกกำรสมัภำษณ์สะท้อนให้เห็นวำ่ กำรไม่บรรลใุน
ประเดน็สิทธิในกำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรและกำรศกึษำ นอกเหนือจำกกำรให้นกัเรียนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ออก
จำกโรงเรียนแล้ว กำรท่ีไมเ่ผยเพร่ควำมรู้ กำรไมมี่ส่ือตำ่งๆ ก็ถือเป็นกำรไมส่ำมำรถบรรลสุิทธิด้ำนนีด้้วย
เชน่กนั 

“อยากจะถามว่าเมื่อไหร่เค้าจะตัง้แบบ ให้แบบมีท้องแล้วมาเรียนอย่างงี้ อยากจะถาม เพราะว่า
หนูอยากเรียนต่อไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูลเลย โรงเรียนควรจะเป็นสื่อให้เรา มนัก็เลยให้เราไปสู่เร่ือง
การขอความช่วยเหลือ ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใคร” 
มำกไปกวำ่นัน้ กำรให้ข้อมลูของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชนท่ีท ำงำนคลกุคลีในชมุชนแออดัแห่ง

หนึง่ยงัสะท้อนให้เรำเห็นผลกระทบจำกกำรถกูละเมิดสิทธิของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัเรียนท่ี
น ำไปสู่กำรถูกชักจูงเข้ำสู่วงจรยำเสพติด เพรำะขำดโอกำสในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรศึกษำและ
สวสัดกิำรสงัคม 

“มนัไม่ใช่ปัญหาเร่ืองท้องอย่างเดียว  มนัเก่ียวไปทัง้เด็กหลดุออกมาจากการศึกษาดว้ย  แลว้ก็ไป
เก่ียวข้องกบัขบวนการยาเสพติด  เรียกว่ามนัพวัพนักนัหมดเลย  เพราะว่า  ทีห่ลายคนมองว่า
เป็นปัญหา  และท าใหเ้ข้าสู่วงจรเหล่านีไ้ดง่้ายข้ึน คือเค้าก็มองว่า  ล าบากอยู่ใช่ไหม  มาท าแบบ
นีสิ้ อะไรประมาณนี ้ เพือ่ให้ครอบครัวอยู่” 
 
๔) สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Rights to Decide Whether or 

When to Have Children or Rights to Self-determination) 
จำกกำรสมัภำษณ์เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ทรำบว่ำตนเองมีสิทธิในกำร

ตดัสินใจวำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด สะท้อนให้เห็นถึงกำรท ำงำนสร้ำงควำมตระหนกัในสิทธิอนำมยั
เจริญพนัธุ์ในมิตสิิทธิมนษุยชนท่ีควรจะได้รับกำรปรับปรุงอยำ่งเร่งดว่น ไมเ่ชน่นัน้ก็จะเกิดกำรละเมิดสิทธิใน
เร่ืองด้ำนนีไ้ปเร่ือยๆ โดยผู้ปกครองหรือเจ้ำหน้ำท่ีเป็นผู้ท ำหน้ำท่ีในกำรตดัสินใจแทนด้วยควำมชอบธรรม 
ท ำให้เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขำดกำรตระหนกัรู้ถึงสิทธิของตนท่ีถูกละเมิดและขำดกำรมีส่วนร่วม
ในกำรรับผิดชอบเนือ้ตวัร่ำงกำยของตนเอง เม่ือเกิดอะไรขึน้กบัชีวิตก็มกัจะโทษคนอ่ืนท่ีตดัสินใจแทนตนเอง 
กำรตระหนกัรู้ในสิทธิดงักล่ำวจะช่วยให้เยำวชนหญิงเคำรพคณุคำ่ในตนเองและเตรียมควำมพร้อมในเร่ือง
เพศสมัพนัธ์โดยเลือกตดัสินใจได้วำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด ผลกระทบจำกกำรถกูละเมิดสิทธิในกำร
ตดัสินใจวำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด  
 ทัง้นี ้ไมเ่พียงเป็นกำรละเมิดสิทธิในกำรตดัสินใจของเยำวชนเร่ืองกำรมีบตุร ยงัเป็นกำรละเมิดสิทธิ
เสรีภำพแห่งควำมคิด (Right to Freedom of Thought) ด้วย จำกกำรสมัภำษณ์เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่
เป็นอิสระจำกกำรถูกบีบบงัคบัทำงควำมคิด ทัง้สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำวะทำงเพศและ
อนำมยัเจริญพนัธุ์ในกรณีทัง้จะยตุิกำรตัง้ครรภ์หรือด ำรงครรภ์ตอ่ รวมไปถึงสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรให้บริกำร



 ๑๐๙ 

สขุภำพท่ีขดัแย้งกบัควำมคิดควำมเช่ือและควำมต้องกำรของตนเอง อ ำนำจในกำรตดัสินใจของเยำวชน
หญิงตัง้ครรภ์มกัอยู่ท่ีผู้ปกครองมำกกว่ำ ทัง้กำรบงัคบัให้ไปท ำแท้ง หรือให้ตัง้ครรภ์ต่อ ขณะเดียวกันจำก
กำรสมัภำษณ์ ควำมรู้เร่ืองเพศจำกโรงเรียน โครงกำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์และโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์
ต่ำงๆ จำกกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงสำธำรณสุขพบว่ำ ชีน้ ำควำมคิดให้ไม่มีเพศสมัพนัธ์และให้
หวำดกลวักำรท ำแท้งมำกกว่ำชีแ้นะเร่ืองสิทธิต่ำงๆ ท่ีเยำวชนพึงมีและกำรจดักำรกำรตดัสินใจท่ีจะด ำรง
หรือยตุกิำรตัง้ครรภ์  
 

๕) สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ (Rights to Health Care and Health Protection) 
 จำกกำรสมัภำษณ์เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ทรำบว่ำตนเองมีสิทธิ
ในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ ท ำให้ขำดทกัษะในกำรดแูลและป้องกันสุขภำพ ประกอบกบัทศันคติของ
ผู้ปกครอง ครู และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรท่ียงัติดอยูใ่นเร่ืองของกำรเป็นเยำวชนกบักำรรับรู้เร่ืองเพศสมัพนัธ์ท่ี
เกรงวำ่จะเป็นกำร “ชีโ้พรงให้กระรอก”  ท ำให้กำรพดูคยุเร่ืองเพศอย่ำงรอบด้ำนยงัไม่เป็นท่ียอมรับในสงัคม
ท ำให้เยำวชนท่ีมีอำยุในช่วงชัน้ประถมศึกษำตอนปลำยตอ่กับมธัยมศกึษำตอนต้นมีควำมเส่ียงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจำกกำรถกูละเมิดสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ ดงัข้อมลูท่ีได้จำกเยำวชนหญิงท่ีตดัสินใจ
ยตุกิำรตัง้ครรภ์ในชว่งอำย ุ๑๓ ปี ได้ย้อนเลำ่ประสบกำรณ์ในครัง้นัน้ให้ฟังวำ่ 

“คือพ่อหนูจะเป็นคนแบบว่าด่าไม่ให้มีแฟน เค้าจะไม่ให้มีแฟน แล้วถ้ารู้ว่าท้องก็โดน หนูก็ยงัไม่
พร้อมทีจ่ะมีลูก คือแฟนหนูก็ยงัเรียนอยู่ หนูก็ยงัเรียนอยู่ ต่างคนต่างไม่อยากมี” 

 
แม้วำ่ตำมประมวลกฏหมำยอำญำ มำตรำ ๓๐๑-๓๐๕ และข อบงัคบัแพทยสภำ ว ำด

วยหลักเกณฑ กำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรยุติกำรตัง้ครรภ์  เป็นกำรเปิดโอกำสให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์
สำมำรถใช้สิทธิท่ีจะยุติกำรตัง้ครรภ์ได้ โดยเพทย์ผู้ ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมกฎหมำยและท ำใน
สถำนพยำบำลเทำ่นัน้ แตต้่องผ่ำนกำรพิจำรณำและกำรตีควำมโดยแพทย์ ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีสร้ำงปัญหำตอ่
กำรตีควำมและกำรปฏิบตัิ ท ำให้แพทย์ปฎิเสธกำรท ำแท้ง ซึ่งเพทย์เองเลือกท่ีจะไม่บริกำรให้กับเยำวชน
หญิงตัง้ครรภ์ เพรำะควำมเช่ือสว่นบคุคล มำยำคต ิกำรรักษำช่ือเสียงและควำมไม่รู้ในกำรตีควำมกฎหมำย 
และเม่ือไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัย รำคำถูก มีประสิทธิภำพ เข้ำถึงง่ำยโดย
เพทย์ในสถำนพยำบำล จำกกำรสมัภำษณ์ เยำวชนหญิงจึงต้องลกัลอบยุติกำรตัง้ครรภ์ ท ำให้กำรท ำแท้ง
หรือยตุิกำรตัง้ครรภ์ในรูปแบบตำ่งๆ ไม่มีกำรประเมินคณุภำพ ปลอดภัย มีระบบจดัมำตรฐำนท่ีปลอดภัย
ตอ่สขุภำวะ น ำไปสูก่ำรบำดเจ็บและเสียชีวิตได้ 

 
 



 ๑๑๐ 

๓.๗ กระบวนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมในประเทศไทยในมิติสิทธิ
มนุษยชน 

จำกข้อมูลภำคสนำมท่ีได้จำกกำรสมัภำษณ์ผู้ปกครอง เยำวชนหญิง เยำวชนชำย และเจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐทัง้ท่ีเป็นผู้บริหำรโรงเรียน ครูแนะแนว ครูฝ่ำยปกครอง ครูฝ่ำยพยำบำล ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล
และเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุ พบวำ่ สว่นใหญ่ยงัไมท่รำบข้อมลูท่ีแนช่ดัเก่ียวกบักฎหมำย มำตรกำร กลไก กำร
ด ำเนินกำรและบทบำทหน้ำท่ีของกระทรวงตำ่งๆ ท่ีมีตอ่กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิงท่ีชดัเจน กำรท ำงำน
ของแตล่ะหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ด้ำนกำรศกึษำ ด้ำนสำธำรณสขุ เป็นไปตำมดลุยพินิจของผู้บริหำรและ
ผู้ ปฏิบัติงำนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตำมวำระ โดยผู้ รับบริกำรส่วนใหญ่ท่ีเป็นเยำวชนหญิงและพ่อแม่
ผู้ปกครองยงัขำดข้อมูลข่ำวสำรท่ีควรจะได้รับอย่ำงรอบด้ำน เห็นควรว่ำหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบแต่ละภำค
สว่นต้องมีกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นเครือขำ่ย เพ่ือประชำสมัพนัธ์และจดับริกำรให้เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ได้รับ
กำรดแูลอยำ่งทัว่ถึงและรอบด้ำน 

ข้อมูลท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์ระดับลึกเยำวชนหญิงและกำรสนทนำกลุ่มเยำวชนชำยเก่ียวกับ 
วิธีกำรกำรแก้ปัญหำเยำวชนท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม พบว่ำกำรแก้ปัญหำส่วนใหญ่ยงัเป็นแบบแผนเดิมๆ 
จำกรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้อง หรือเพ่ือนท่ีผำ่นประสบกำรณ์บอกตอ่เพ่ือนท่ีก ำลงัประสบปัญหำ มำจำกกำรถ่ำยทอดชดุ
ประสบกำรณ์ ท่ีไม่เพียงไม่รอบด้ำน แต่ยงัไม่ปลอดภัย เช่น กำรกินยำขบัประจ ำเดือนซึ่งหำซือ้ได้ตำมร้ำน
ขำยยำทัว่ไปท่ีระบใุนฉลำกวำ่ห้ำมสตรีมีครรภ์รับประทำน กำรชกท้อง กำรกระโดด กำรซ้อนมอเตอร์ไซค์ซิ่ง
เพ่ือให้ลกูแท้งออกมำเอง ซึง่จำกกำรสมัภำษณ์วิธีดงักล่ำวไม่ประสบผลส ำเร็จและเสียเวลำท ำให้อำยคุรรภ์
มำกขึน้ สง่ผลตอ่ควำมปลอดภยัของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ในกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์มำกขึน้ 

 นอกจำกนีย้งัพบว่ำ เม่ือเกิดกำรตัง้ครรภ์ เยำวชนท่ีไม่ได้บรรลุสิทธิในกำรเข้ำถึงควำมรู้ข้อมูลอยู่
ก่อนแล้ว จึงไม่รู้ว่ำจะต้องปรึกษำใคร หน่วยงำนใด หำกต้องท ำแท้งควรไปท ำท่ีใด และเน่ืองจำกยงัเป็น
เยำวชนยงัไม่มีรำยได้เป็นของตนเอง จึงต้องเลือกยุติกำรตัง้ครรภ์ในวิธีกำรท่ีเสียค่ำใช้จ่ำยน้อย มีกำรสืบ
ค้นหำข้อมลูเพิ่มเตมิจำกทำงอินเตอร์เนต ซึง่มีควำมเส่ียงตอ่สขุภำพอยำ่งมำก  

เห็นได้ชัดว่ำมำตรกำร กลไก ยุทธศำสตร์ต่ำงๆ จำกทำงภำครัฐผ่ำนกระทรวงต่ำงๆ ยงัเข้ำไม่ถึง
ชมุชนตำ่งๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชน เยำวชนยงัไม่มีควำมรู้ในกำรจดักำรตอ่กำรตัง้ครรภ์อย่ำงรอบด้ำน 
และเป็นมิตร เยำวชนหลำยคนท่ีให้ข้อมูลสัมภำษณ์กล่ำวว่ำ ตนเองไม่กล้ำท่ีเ ข้ำไปใช้บริกำรใน
สถำนพยำบำลท่ีใกล้ชมุชนตนเอง เพรำะกลวัวำ่จะเจอคนรู้จกัหรือเจ้ำหน้ำท่ีเป็นคนท่ีตนรู้จกัแล้วน ำไปบอก
ผู้ปกครองโรงเรียน ท ำให้รู้สกึไมป่ลอดภยัและเป็นสว่นตวั กำรปรึกษำเพ่ือนท่ีมีชดุประสบกำรณ์กำรตัง้ครรภ์
จึงเป็นทำงออกให้กบัเยำวชนกลุ่มนี ้ซึ่งเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำวะอย่ำงมำก ซึ่งข้อมูลกำรต้องกำรรับบริกำร
ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จำกกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพัฒนำ
เอกชนท่ีท ำงำนขบัเคล่ือนเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองทำงเลือกของผู้หญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม ท่ีบอกว่ำสงัคมยงั
ต้องกำรกำรสร้ำงควำมเข้ำใจดงันี ้



 ๑๑๑ 

 “นัน้แหละมนัก็สะท้อนว่าสงัคมไทยไม่รับเร่ืองนี้ไง เพราะว่าถ้าเค้าไม่มีคนฟังเค้าก็เลยต้องไปหา
เพือ่นไปหาทางออกอะไรของเคา้เอง คือเพือ่นคือคนที่ใกล้ชิดเค้าที่สดุแล้วคือคนที่ฟังเค้าได้ เพราะ
ครูก็ไม่ฟังพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังไม่ได้ เพราะว่ามันรู้ไงว่าถูกคาดหวงัยงัไง มันไม่มีช่องให้กับความ
ผิดพลาด มนัก็เลยส่ิงที่เค้าต้องการคือเร่ืองฟัง อนันี้แทบจะทุกกลุ่มที่ท้องไม่พร้อม วยัรุ่นอาจจะ
หนกัหน่อยกบัคนทีท่อ้งกบัทีไ่ม่มีสามีเป็นตวัเป็นตน” 
 
และจำกกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชนท่ีท ำงำนกบัเครือข่ำยสนบัสนนุทำงเลือกของ

ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม (Choices Network) พบว่ำ ควำมต้องกำรอนัดบัแรกของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่
พร้อมคือ กำรรับฟังอยำ่งตัง้ใจ 

  “ส่ิงทีต่อ้งการอนัดบัแรกเลยคือคนฟัง คือพอมีคนฟังแล้วมนัจะค่อยๆ คลี่แล้วมนัจะค่อยๆ เห็นว่า
มนัมีทางออกยงัไงบ้างแล้วคนที่..เราคิดว่าหน่วยที่ที่จะมีตรงนี้ได้ก็คือมนัก็ต้องมีเร่ืองของระบบที่
มนัมีคนฟังจะเรียกว่าใหค้ าปรึกษาหรือว่าอะไรก็แลว้แต่ ก็คือต้องมีตรงนี้ก่อน แล้วระบบตรงนี้มนั
อาจจะเป็นหน่วยทีส่ามารถทีจ่ะใหเ้ห็นช่องทางต่างๆ ทีม่นัเป็นทางเลือกทางออกของคนแต่ละคน
เพราะว่าบางคนกว่าจะมาถึงเรามนัก็อายเุกินที่เค้าจะตดัสินใจได้แล้วว่าจะยติุถึงแม้เค้าอยากจะ
ยติุก็ตาม” 

 
จำกกำรสมัภำษณ์ผู้ประสำนของเครือข่ำยสนบัสนนุทำงเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม (Choices 

Network) มลูนิธิสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองสขุภำพผู้หญิง ท ำให้ผู้วิจยัทรำบข้อมลูเก่ียวกบัเครือข่ำยกำรรวมตวั
กนัของ เครือขำ่ย Choice ๖๐ กวำ่หนว่ยงำนท่ีเข้ำมำร่วมกนัในกำรท ำงำนสนบัสนนุช่วยเหลือให้คนท ำงำน
จำกภำครัฐและองค์กรพฒันำเอกชนได้มีเครือข่ำยในกำรท ำงำนเช่ือมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำร
ประชมุ ๒ เดือนครัง้และมีกำรขยำยเครือข่ำยโดยกำรท ำงำนแบบกำรบอกตอ่และชกัชวนเป็นห่วงโซ่โดยมี
ปรำกฏกำรณ์กำรทิง้ซำกศพเดก็ท่ีวดัไผเ่งินเป็นเหตจุงูใจดงันี ้

  “เร่ืองของเหตกุารณ์ ๒๐๐๒ ศพ นัน้แหละมนัก็จะเป็นข่าวที่มนั..พอมนัดงัปุ๊ บอะไรปุ๊ บเครือข่ายก็
ออกไปใหค้วามรู้ ไปใหข้้อมูลทีแ่ทจ้ริง นัน้ก็เป็นช่องทางนึงทีท่ าใหเ้ครือข่ายเข้ามาเยอะเหมือนกนั 
ก็เหมือนมนัช่วยลดขัน้ตอนการท างานของเค้าได้ ถ้าเกิดเข้ามาในเครือข่าย   ไม่งัน้การท างาน
ของเค้าจะ..เหมือนกบัต้องท าเบ็ดเสร็จคนเดียวเลยจนส้ินสดุปัญหาหน่ึงเคส ซ่ึงความจริงเค้าไม่
ต้องท าอย่างนั้นก็ได้ สมมติว่าช่วยเหลือไปเมื่ออยู่บ้านพกัเสร็จแล้วอยากกลับไปอยู่บ้านก็มี
หน่วยงานในพืน้ที่รองรับไปสิในจงัหวดันั้นๆใช่มัย้คะก็ประสานงานกนัซ่ึงมนัจะง่ายข้ึนเมื่อเค้าไม่
ต้องตามไปดูแลถึงที่ หรือว่าจะยุติการตัง้ครรภ์ในเมื่อเค้าเป็นแค่หน่วยการให้ค าปรึกษาแล้ว
ใหบ้ริการเสร็จก็ส่งต่อไปใหห้น่วยอืน่ได ้ แลว้หน่วยนัน้ก็จะติดตามหลงัจากทีใ่หบ้ริการเสร็จ 



 ๑๑๒ 

   ตอนแรกมนัยงัไม่ได้ตัง้ระบบเป็นฐานข้อมูล ก็จะเร่ิมมีกลุ่ม ตอนแรกติดต่อกนัใน Mail Group 
ซ่ึงมนัก็จะมี... Mail Group ช่วยในการประสานงานกนัได้ท าให้ทกุคนรู้ข้อมูลได้แต่ไม่ได้มีระบบ
ฐานข้อมูลที่มนัจะ..คือสามารถที่จะดึงข้อมูลไปใช้ได้ทัง้หมดได้ แต่ว่าตอนนี้ก็เร่ิมมีกลุ่มยุติเค้า
พยายามทีจ่ะตัง้ฐานข้อมูลด้วยระบบการส่งต่อว่า การส่งต่อของกลุ่มของเค้าส่งไปถึงเครือข่ายที่
ให้บริการนี้ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ยงัท าในช่วงของการทดลองนะ ๖ เดือนเค้าก าลงัเก็บข้อมูลอยู่ 
เพราะว่าเค้ากลวัว่าเมื่อให้บริการแล้วให้ค าปรึกษาแล้ว เคสไม่ได้ไปแล้วไปที่อื่น แล้วก็จะเ ช็คกนั
อยู่ระหว่างปลายทางกับผู้ส่งต่ออะไรอย่างนี้อะคะ ก าลงัท าระบบนี้ให้มนัชัดได้กลุ่มนี้ข้ึนมา ๑ 
กลุ่มนะคะ แต่ตอนนี้แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มป้องกัน กลุ่มยุติ กลุ่มบ้านพัก แล้วก็กลุ่มให้
ค าปรึกษา” 

 
  นอกจำกกำรท ำงำนเครือข่ำยแล้ว จำกกำรสมัภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพัฒนำเอกชนแห่งหนึ่ง ท ำ

ให้ทรำบวำ่มีหนว่ยงำน เชน่ มลูนิธิดวงประทีป ท่ีท ำงำนให้บริกำรแบบเชิงรุกเข้ำไปในชมุชนในเร่ืองของกำร
เลีย้งดเูดก็ตำมพฒันำกำร กำรคมุก ำเนิดและกำรเสริมทกัษะชีวิต เป็นต้น  

“ซ่ึงเราพยายามบอกว่า เด็กน่ะ อย่างนอ้ย ๖ เดือนตอ้งไดกิ้นนมแม่  เพราะเร่ืองการสร้างภูมิคุ้มกนั
ให้กบัตวัเด็ก หรือเร่ืองการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างแม่ลูกอะไรอย่างนี้  ที่เค้าควรจะได้  เด็กควร
จะได้รับ ตามช่วงวัย  เร่ืองการป้องกันการตั้งครรภ์ซ ้ า ถ้าไม่พร้อม..หยุด  เร่ืองการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  เร่ืองการเห็นคณุค่าในตวัเอง  นี่คือเนื้อหาที่เราใส่ในกิจกรรมที่จะรวม
เคา้มาท ากิจกรรมกนั” 
 
เช่นเดียวกัน จำกกำรสัมภำษณ์องค์กรซิสเตอร์ท่ีเป็นหน่วยงำนภำคเอกชนท่ีท ำงำนช่วยเหลือ

เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมโดยเป็นกำรปฎิบตัิตำมหลกัพนัธกิจของศำสนำท่ียึดหลกัเมตตำธรรม ไม่มี
กำรเรียกร้องเก็บคำ่ตอบแทน ได้ข้อมลูท่ีนำ่สนใจดงัตอ่ไปนี ้

“ความจริงแลว้ซิสเตอร์ไม่เรียกร้องเก็บน่ะ หมายถึงว่าแลว้แต่ ถ้าเค้ามีผู้ปกครอง เค้าบอกว่าเค้าจะ
ช่วย เค้าจะช่วยเท่าที่เค้าจะช่วยได้ บางทีอยู่จนออกไปเนี่ย บางที เค้าให้ห้าร้อย ให้พนันึง นึก
ออกมัย้ถ้าพูดว่าคุ้มมัย้ ไม่คุ้มนะ ค่ารถ ค่าอะไรงี้ ค่าไปหาหมอ ดูแลหมดค่ะ เราช่วยเค้าหมด แต่
คราวนีซิ้สเตอร์บอกว่า มนัคุ้มเพราะว่าเค้ามีการคืนดีกนั การคืนดีกบัครอบครัว (อ๋อ!) ได้กลบัไปมี
ชีวิตใหม่ บางทีลูกก็ได้กลบัไปอยู่กบัปู่ กบัย่า กบัตากบัยาย  ซิสเตอร์บอกอนันัน้น่ะ เป็นความคุ้ม
ของเรา บางทีบางคร้ังมาอยู่กบัเรานี่ ซิสเตอร์ก็จะดูนะว่า เค้ามีญาติพีน่้องมัย้ ถ้าบางคนไม่มีญาติ
พี่น้อง ซิสเตอร์ก็จะถามเลยว่าจะท ายงัไงต่อ มีอยู่เหมือนกัน ส่งต่อมาจากบ้าน บ้านเด็กก าพร้า
พทัยาเคา้ส่งมา ซิสเตอร์ก็จะถามว่าจริงๆ แล้วมีมัย้ญาติพีน่้อง เค้าบอกว่า แม่ไม่รู้ไปไหน เค้าไม่มี
ใครจริงๆ ซิสเตอร์บอกว่าไม่มีแล้วท าไงต่อ จะกลบัไปมัย้ หรือจะท าอะไรต่อ คือเร่ืองเรียน เค้าจะ



 ๑๑๓ 

เรียนจบล่ะ ซิสเตอร์บอกว่า ถ้ายงัไงวางแผนชีวิตมัย้ แล้วลูกจะเอายงัไง ถ้าจะเลี้ยงลูก จะท างาน
อะไรเลี้ยงลูก ซิสเตอร์ก็จะคยุก็เรียกว่าดูครบทัง้ ไม่ใช่แค่คลอดลูก ดูไปถึงการตัง้ต้นชีวิตใหม่ ของ
เคา้เลยทีเดียว” 

  
จำกกำรวิจยัภำคสนำม เป็นท่ีนำ่สงัเกตวำ่มำตรกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐเช่น กระทรวงกำรพฒันำ

สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร ยังเข้ำไม่ถึงชุมชนและ
เยำวชน ได้เท่ำกับภำคสังคมท่ีไม่เพียงเข้ำถึงชุมชนและเยำวชนมำกกว่ำ แต่เยำวชนท่ีประสบปัญหำ
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมมกัเลือกท่ีจะปรึกษำขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กรภำคสงัคมก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จำกกำร
สมัภำษณ์ให้เหตผุลวำ่ รู้สกึเป็นมิตร ปลอดภยั เข้ำถึงง่ำยมำกกว่ำ เช่ือว่ำน่ำจะแก้ไขปัญหำเก็บควำมลบัได้
ดีกวำ่ 

อย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนองค์กร เครือข่ำยต่ำงๆ มุ่งเน้นท่ีจะด ำเนินกำรให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ต่อ 
คุ้มครองสิทธิต่ำงๆ มำกกว่ำสิทธิยตุิกำรตัง้ครรภ์ สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีจะยุติ
กำรตัง้ครรภ์ยังไม่ปรำกฎขึน้อย่ำงชดัเจนจำกกำรวิจยัภำคสนำม ทัง้นีเ้น่ืองมำจำกควำมเ ช่ือศำสนำและ
มำยำคติทำงสังคม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีน ำไปสู่กำรละเมิดสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์โดยไมต่ัง้ใจหรือควำมปรำรถนำดี เชน่เดียวกบัควำมเช่ือมำยำคตท่ีิวำ่ เยำวชนหญิงควรรักษำควำม
บริสทุธ์ิและรักนวลสงวนตวั 
 
๓.๘ แนวทางการคุ้มครองสิทธิเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมในประเทศไทยในมิติสิทธิ
มนุษยชน 

กำรสนทนำกลุ่มเยำวชนชำยท่ีเป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน และกำรสนทนำกลุ่มแบบผสมหญิง
ชำยท่ีเป็นเพ่ือนในกลุ่มเดียวกนั พบว่ำ กำรสำมำรถมองเห็นคณุค่ำในตนเอง กำรได้รับกำรยอมรับจำกครู
และเพ่ือนๆ กำรใช้เวลำให้เป็นประโยชน์ และกำรมีเพ่ือนท่ีปรึกษำท่ีสำมำรถคยุกันได้ทุกเร่ือง เป็นปัจจัย
ส ำคญัท่ีเป็นเกรำะป้องกนัเยำวชนให้ก้ำวข้ำมสถำนกำรณ์ตัง้ครรภ์ในวยัเรียนได้ แม้ว่ำจะอยู่ในโครงสร้ำง
ของครอบครัวท่ีเปรำะบำง และอยู่ในโรงเรียนท่ีมีกฎระเบียบเคร่งครัดเหมือนโรงเรียนทัว่ไปท่ีมีจ ำนวนเด็ก
นกัเรียนตอ่จ ำนวนครูท่ีไมส่มดลุกนั สถำนกำรณ์เดก็ท้องและออกกลำงคนัปรำกฏเป็นท่ีรับรู้และครูมีภำรกิจ
มำกมำยจนไม่สำมำรถเอำใจใส่เด็กได้อย่ำงทัว่ถึง จำกข้อค้นพบนี ้ท ำให้นกัวิจยัเกิดแนวคิดคูข่นำนในกำร
ท ำงำนเร่ืองนีว้่ำ นอกจำกกำรท่ีเรำจะมุ่งจดับริกำรเพ่ือดแูลปัญหำเยำวชนท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมแล้ว สิ่งท่ี
ต้องท ำควบคูก่นัไปด้วยคือกำรเสริมพลงักลุม่เยำวชนท่ีเกำะกลุม่กนัอยูแ่ล้วตำมธรรมชำติให้แข็งแรงขึน้ด้วย
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีรอบด้ำน ผ่ำนกำรท ำกลุ่มสนทนำเพ่ือฝึกกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ โดยท ำเป็นกลุ่ม
เซลล์ย่อยๆ หลำกหลำยกลุ่มในโรงเรียน เพ่ือขยำยผลกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้เข้ำถึงปัญหำเฉพำะของเด็ก
แต่ละกลุ่มซึ่งมีระดบัของควำมเข้มข้นของปัญหำแตกต่ำงกัน และพัฒนำกลุ่มเด็กๆ เหล่ำนีใ้ห้กลำยเป็น



 ๑๑๔ 

ผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงในกำรสร้ำงกระแสและส่ือสำรกับเพ่ือนๆ ท่ีมีควำมสนใจใกล้เคียงกันให้เกิดควำม
อบอุ่นใจและเช่ือมัน่ในอตัลกัษณ์ของตนเอง และส่ือสำรกับกลุ่มเพ่ือนๆ ท่ีผ่ำนประสบกำรณ์กำรตัง้ครรภ์
โดยไมพ่ร้อมอยำ่งเข้ำใจและเป็นมิตร เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ในโรงเรียนตอนนีเ้กิดปรำกฎกำรณ์ท่ีแยกขัว้กนั
ระหวำ่งเดก็ท่ีผ่ำนประสบกำรณ์ท้องแล้วกบัเด็กทัว่ไป โดยกลุ่มท่ีผ่ำนประสบกำรณ์มีกำรเกำะกลุ่มกนั แล้ว
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกแรงๆ ในสำยตำของเพ่ือนและครู ในเร่ืองของทรงผม เช่น กำรซอยผมสัน้ ไฮไลท์สี
ผม กำรแต่งกำยผิดระเบียบโรงเรียน เช่น ใส่กระโปรงสัน้ ทำสีเล็บ เพ่ือปกป้องคนนอกกลุ่มไม่ให้เข้ำมำ
เก่ียวข้อง ซึ่งกลำยเป็นจดุเดน่ท่ีครูหนกัใจและยงัไม่รู้วิธีในกำรดแูลได้อย่ำงเป็นระบบ จึงใช้วิธีเรียกเข้ำห้อง
ปกครองเพ่ือตดัคะแนนควำมประพฤติเหมือนกรณีอ่ืนๆ ท่ีผิดระเบียบ ซึ่งวิธีกำรท่ีใช้ควำมรุนแรงในกำร
แก้ปัญหำ เช่น ดดุ่ำ มองด้วยสำยตำท่ีดวู่ำเธอแย่มำก หรือกำรพูดบ่นซ ำ้ซำกเพ่ือตกัเตือนให้หลำบจ ำยัง
ไม่ได้แก้ท่ีรำกเหง้ำของปัญหำท่ีเด็กต้องกำรกำรยอมรับและกำรเยียวยำอย่ำงเป็นระบบเพ่ือเสริมพลงัด้ำน
ในของจิตวิญญำณท่ีสญูเสียไปจำกควำมรู้สึกผิดแล้วยงัไม่ได้รับกำรแก้ไขด้วยกำรให้อภัยอย่ำงเข้ำใจเพ่ือ
ป้องกนักำรเข้ำสูว่งจรกำรเกิดปัญหำซ ำ้เพรำะหลดุออกจำกระบบโรงเรียนกลำงคนัหรือหลดุจำกเพ่ือนสนิท
กลุม่เดมิก่อนท่ีจะท้องซึง่เข้ำไมถ่ึงเพรำะถกูกนัด้วยเพ่ือนกลุม่ใหมแ่ละทศันคตกิำรมองแบบเหมำรวมของครู
ท่ีคอยจบัจ้องเด็กกลุ่มท่ีมีควำมเปรำะบำงด้ำนครอบครัวไม่ให้ไปยุ่งเก่ียวด้วย  ท ำให้เด็กทัง้สองกลุ่มขำด
โอกำสในกำรเรียนรู้จักตนเองและฝึกกระบวนกำรคิดวิเครำะห์หำสำเหตุและแนวทำงในก้ำวข้ำม
สถำนกำรณ์ปัญหำเหลำ่นีไ้ปด้วยกนัอยำ่งนำ่เสียดำย ซึง่มีข้อเสนอแนะว่ำ ระบบกำรดแูลช่วยเหลือนกัเรียน
สำมำรถท่ีจะน ำมำใช้แก้ไขปัญหำในจดุนีไ้ด้หำกท ำงำนอยู่บนพืน้ฐำนของสิทธิมนษุยชนอย่ำงรอบด้ำน  บน
พืน้ฐำนของสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Rights to Health Care and Health Protection) และ
สิทธิในกำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรและกำรศกึษำ (Rights to Information and Education)  

 



 ๑๑๕ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา 
จำกกำรศึกษำวิจัยปรำกฏกำรณ์เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม ถือว่ำเป็นปัญหำส ำคัญท่ี

เกิดขึน้ในสงัคม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ในเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์ ท่ีน ำไปสูก่ำรตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่ร้อม ไมใ่ชปั่ญหำควำมไร้ระเบียบ ไร้ศีลธรรมของสงัคม และกำรน ำไปสู่
ควำมด้อยคณุภำพของประชำกรตำมท่ีรัฐและสงัคมเช่ือ ซึ่งปัญหำดงักล่ำวไม่เพียงเป็นปัญหำท่ีเกิดขึน้โดย
โครงสร้ำงสงัคมเอง แตย่งัเกิดขึน้จำกกระบวนทศัน์และส ำนึกของรัฐ ทว่ำปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน
ในเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์กลบัถกูมองข้ำมและไมไ่ด้รับกำรแก้ไขปัญหำ เน่ืองจำกรัฐมองว่ำปรำกฏกำรณ์กำร
ตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิง เป็นปัญหำท่ีรุนแรงและต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนมำกกว่ำกำรแก้ไขปัญหำกำรถูก
ละเมิดสิทธิของเยำวชนกลุม่ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้เน่ืองมำจำกรัฐและสงัคมภำยในรัฐส่วนใหญ่ยงัคงยึดกรอบวำทกรรมหลกัเร่ืองจำรีตประเพณี
ควำมเช่ือ ซึ่งเป็นวฒันธรรมประจ ำรัฐและสงัคมนัน้ๆ  มำกกว่ำสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์   
ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์สำกล เห็นได้จำกกำรก ำหนดบทกฎหมำยต่ำงๆ  ของแต่ละรัฐโดยอำศยัวัฒนธรรม 
ควำมเช่ือและจำรีตประจ ำรัฐมำเป็นกรอบ แทนกำรน ำปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน, กติกำระหว่ำง
ประเทศวำ่ด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, อนสุญัญำว่ำด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิตอ่สตรี
ในทุกรูปแบบ, อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก, แผนปฏิบตัิกำรประชำกรและกำรพัฒนำ และแผนปฏิบตัิเพ่ือ
ควำมก้ำวหน้ำของสตรี มำเป็นกรอบในกำรบญัญัติกฎหมำยและบงัคบัใช้ ซึ่งน ำไปสู่กำรไม่คุ้มครองสิทธิ
มนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์  

ในประเด็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ นอกเหนือจำกกำรกระท ำควำม
รุนแรง ท ำร้ำยร่ำงกำย ท ำให้ตกอยูใ่นอนัตรำย บงัคบัขู่เข็ญ ประณำม ท ำให้อบัอำยซึ่งเป็นควำมรุนแรงและ
กำรละเมิดสิทธิมนษุยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีเกิดขึน้ในระดบัปัจเจกแล้ว จำกกำรศกึษำวิจยัในครัง้นี ้
ตัง้ข้อสังเกตว่ำ ควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงยังเป็นอีกควำมรุนแรงหนึ่งท่ีเกิดขึน้กับเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ 
ได้แก่ กำรมองข้ำมสิทธิตำ่งๆ ท่ีเยำวชนและเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์พงึได้รับ  
 

๔.๑.๑ ด้านกฎหมาย 
จำกกำรศึกษำ กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงต่อเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์

โดยไม่พร้อม พบว่ำมำจำกวฒันธรรมของแตล่ะสงัคมและรัฐ ซึ่งถูกสะท้อนอย่ำงชดัเจนผ่ำนกฎหมำยของ
รัฐนัน้ๆ ซึ่งจำกกำรศึกษำในครัง้นี ้ได้มุ่งศึกษำถึงกฎหมำย ๔ รัฐในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ 
เวียดนำม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งทัง้ ๔ รัฐมีวฒันธรรมท่ีแตกตำ่งกนัอย่ำงชดัเจน โดยเฉพำะใน
เร่ืองควำมเช่ือและจำรีต ซึ่งต่ำงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรก ำหนดลกัษณะของกฎหมำยท่ีมีอิทธิพลต่อสิทธิ



 ๑๑๖ 

มนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ซึง่ เวียดนำม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย แม้ว่ำจะรับ
เอำมุมมองเร่ืองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีน ำเข้ำจำกตะวันตก แต่กำรน ำแนวคิดนีม้ำใช้มีควำม
แตกตำ่งกนัไปตำมบริบทของแตล่ะประเทศด้วยเชน่กนั กฎหมำยท่ีสะท้อนฐำนคิดทำงสงัคมและวฒันธรรม 
บำงส่วนย้อนแย้งกับกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีทัง้ ๓ รัฐ 
ยินยอมให้จำรีตประเพณีมีอิทธิพล ควำมส ำคัญเหนือกว่ำสิทธิมนุษยชน สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของ
ประชำชน  

ด้วยเหตุนี ้แม้ว่ำ กฎหมำยของ ๓ ประเทศครอบคลุมถึงสิทธิ ได้แก่ สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมี
ศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (Right to Life) สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ (Right to 
Information and Education) สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด (Right to Decide 
Whether or When to Have Children) และสิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสขุภำพ (Right to Health Care 
and Health Protection) ทว่ำกฎหมำยของแตล่ะประเทศถูกกรอบไว้ด้วยควำมคิดควำมเช่ือทำงศำสนำ 
สงัคมและวฒันธรรม และมีอิทธิพลเหนืออนสุญัญำตำ่งๆ ท ำให้ท้ำยท่ีสดุสิทธิของผู้หญิง โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งเยำวชนหญิงถกูจ ำกดั ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเหมือนกนัของทัง้ ๓ ประเทศคือ ยงัไม่มีควำมชดัเจนเร่ืองสิทธิอนำมยั
เจริญพนัธุ์ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน และไม่มีกฎหมำยอนำมยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มกำร
เข้ำถึงสิทธิด้ำนตำ่งๆ ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม เพรำะอคติของทัง้ประชำชนในสงัคมและรัฐ
ท่ีไม่ยอมรับกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิง ท ำให้ไม่ได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำย และกำรสนบัสนนุทำง
สังคม ส่งผลให้เยำวชนหญิงเหล่ำนีไ้ม่สำมำรถเข้ำถึงสิทธิในด้ำนต่ำงๆ ของตนได้อย่ำงเต็มท่ี ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับรัฐไทยแล้ว ไม่ได้แตกต่ำงกันมำกนกั แม้ว่ำจะมีวฒันธรรมควำมเช่ือ ศำสนำ และจำรีตท่ี
แตกตำ่งกนัก็ตำม 

จำกกำรศกึษำกฎหมำยไทยและมำตรกำรของรัฐ พบว่ำ กระบวนกำรและพฤติกรรมตำ่งๆ ของกำร
ละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ตอ่เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ล้วนเป็นผลมำจำกมำยำคติว่ำด้วย 
กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนเป็นควำมผิดพลำด เป็นกำร “ก้ำวพลำด” ของเยำวชนหญิง มำกกว่ำเป็นภำวะ
อนำมัยเจริญพันธุ์  และสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของแต่ละปัจเจกบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สิทธิในกำร
ตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมีเม่ือใด กำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนในควำมหมำยส ำหรับรัฐและสงัคมยงั
ถูกวำงในฐำนะผลลัพธ์ของปัญหำกำรขำดศีลธรรมของเยำวชน กำรขำดควำมรักควำมเอำใจใส่ของ
ครอบครัว กำรขำดกำรอบรมเลีย้งดอูย่ำงดี และเสมือนกำรระบำดของโรค ท่ีกระทรวงสำธำรณสขุต้องเข้ำ
มำควบคุมดูแล และควำมเข้มงวดของสถำนศึกษำและกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรป้องกันกำรมี
เพศสมัพนัธ์ของเยำวชน นกัเรียนนกัศกึษำ หรือท่ีพอจะยอมรับได้คือ มีเพศสมัพนัธ์อยำ่งป้องกนั 

แม้กฎหมำยของรัฐไทยท่ีพยำยำมจะคุ้มครองสิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ 
แต่ไม่ได้ให้หรือคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด ทัง้  พ.ร.บ. 
ตำ่งๆ และท่ีเก่ียวข้องกบัเยำวชน ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัอนำมยัเจริญพนัธุ์อยำ่งชดัเจน ล้วนมองข้ำมเร่ืองสิทธิใน



 ๑๑๗ 

กำรตดัสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด มำกไปกว่ำนัน้กฎหมำยอำญำท่ีเก่ียวข้องกับกำรยุติกำร
ตัง้ครรภ์ท่ีถือว่ำเป็นอีกสิทธิหนึ่งของอนำมัยเจริญพันธุ์ยังจัดให้เป็นอำชญำกรรมประเภทหนึ่ง แม้ว่ำ
กฎหมำยจะมีชอ่งวำ่งให้ตีควำมเพ่ือให้กำรท ำแท้งสำมำรถท ำได้อยำ่งถกูกฎหมำย เชน่ ผู้ ท่ีจะท ำแท้งยตุิกำร
ตัง้ครรภ์ได้ จะต้องอยูบ่นเง่ือนไขท่ีกำรตัง้ครรภ์นัน้เกิดจำกกำรถกูข่มขืนกระท ำช ำเรำ กำรตัง้ครรภ์ส่งผลเสีย
ตอ่สขุภำพร่ำงกำยและจิตใจอย่ำงรุนแรง หรือในกรณีท่ีผู้หญิงนัน้อำยุต ่ำกว่ำ  ๑๕ ปี อย่ำงไรก็ตำมในทำง
ปฏิบตัิ พบว่ำสร้ำงปัญหำต่อเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์อย่ำงมำก เพรำะกำรตีควำมในกำรให้บริกำรยุติกำร
ตัง้ครรภ์อยู่ท่ีแพทย์ ผู้ ให้บริกำรเป็นหลกั ซึ่งไม่ใช่เจ้ำของครรภ์เอง และส่วนใหญ่มกัปฎิเสธท่ีจะให้บริกำร 
(องค์กรแพธ และ ส ำนกับริหำรกำรสำธำรณสขุ กระทรวงศกึษำธิกำร, ๒๕๕๕) 

รวมทัง้ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖) ในมาตรา ๒๒ ระบุว่ำ “การปฏิบติัต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม...” ก็ไม่ได้ให้
ควำมส ำคญักบักำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน ทัง้กำรด ำรงครรภ์หรือยตุิครรภ์ แม้ว่ำ “เด็ก” ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริม
กำรพฒันำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ (๒๕๕๐) หมำยถึงบุคคลซึ่งมีอำยุต ่ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ซึ่งอยู่ในวยั
เจริญพันธุ์แล้วก็ตำม สะท้อนให้เห็นว่ำรัฐไทยยังคงแยกเด็กและเยำวชนออกจำกเร่ืองกำรเจริญพันธุ์ 
อนำมยัเจริญพนัธุ์ รวมทัง้สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์   

ดงันัน้แม้รัฐไทยจะคุ้มครองสิทธิของเยำวชน สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
(Rights to Life), สิทธิในควำมเป็นส่วนตวั (Rights to Privacy), สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรศึกษำ (Rights to Information and Education), สิทธิในกำรดแูลและป้องกนัสุขภำพ (Rights to 
Health Care and Health Protection) อย่ำงเสมอภำคโดยไม่ค ำนึงว่ำเยำวชนผู้นัน้ตัง้ครรภ์หรือไม่ก็ตำม 
แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกฎหมำยรัฐไทยจะเปิดโอกำสและคุ้มครองสิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่
และจะมีเม่ือใด (Rights to Decide Whether or When to Have Children or  Rights to Self-
determination) โดยเฉพำะสิทธิในกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์  

ดงันัน้จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีรัฐไทยควรอนญุำตให้ผู้หญิง เยำวชนหญิงมีสิทธิในกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์ใน
ฐำนะท่ีเป็นสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ แม้ว่ำกฎหมำยอำญำมำตรำ ๓๐๑-๓๐๕ 
ท่ีถือว่ำกำรท ำแท้งเป็นอำชญำกรรม สอดคล้องกับกรอบศีลธรรมส่วนใหญ่ของประชำชนในรัฐ  ท่ีกำรฆ่ำ 
กำรท ำลำยชีวิตเป็นสิ่งผิดบำป เป็นควำมรุนแรงโหดร้ำยก็ตำม ทว่ำรัฐไทยได้เข้ำเป็นภำคีกติกำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมเม่ือ ๕ กนัยำยน ๒๕๔๒ และมีผลใช้บงัคบั ๕ 
ธนัวำคม ๒๕๔๒ ท่ีภำค ๒ ข้อ ๕ ระบหุ้ำมกำรจ ำกดัหรือลิดรอนสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำนท่ีได้รับกำรรับรอง
หรือท่ีมีอยู่ในประเทศใด โดยอำศยัอ ำนำจของจำรีตประเพณี (กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, ๒๕๕๕) ในกำรศกึษำกฎหมำยไทยท่ีมีตอ่สิทธิมนษุยชนของเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์ครัง้นี ้จึงได้มีข้อเสนอแนะต่อกำรปรับแก้กฎหมำยในเชิงโครงสร้ำงคือ รัฐไทยจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ี



 ๑๑๘ 

จะต้องเปิดมมุมองในมิติท่ีครอบคลมุถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ในเยำวชน เพ่ือให้กฎหมำย
ได้มีข้อก ำหนดท่ีรอบด้ำนและครอบคลมุถึงสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนมำกขึน้  

 
๔.๑.๒ ด้านสังคม 
จำกกำรศึกษำสิทธิมนุษยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ในด้ำนสังคมนัน้ พบว่ำ กระทรวงกำร

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท ำข้อมูลเก่ียวกับเด็กและเยำวชนท่ีคลอดบุตร  และส่ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีประเมินสภำวะเพ่ือให้กำรช่วยเหลือแม่วัยเยำว์และครอบครัวตำมจังหวัดต่ำงๆ 
(กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๔; รัฐบำลไทย, ๒๕๕๔) ซึ่งถือว่ำเป็นกำร
คุ้มครองปกป้องสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรี ไม่ให้เยำวชนหญิงตกอยู่ในอนัตรำย
จำกกำรตัง้ครรภ์ ไม่ว่ำเพรำะกำรท ำแท้งท่ีไม่ปลอดภยั, กำรขำดบริกำรสขุภำพท่ีปลอดภยั, กำรขำดข้อมูล
ข่ำวสำร, และกำรถูกกระท ำควำมรุนแรง อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรศึกษำพบว่ำทำงกระทรวงฯ ยังไม่ได้
พยำยำมคุ้มครองสิทธิในประเด็นอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมี
เม่ือใดหรือสิทธิในกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ ซึ่งถือว่ำเป็นสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ท่ีส ำคญัและมีผลกระทบต่อกำร
พฒันำยกระดบัคณุภำพชีวิตของเยำวชน เพรำะจำกกำรวิจยัภำคสนำม สมัภำษณ์เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์
พบว่ำ กำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อมและไม่สำมำรถยุติกำรตัง้ครรภ์ได้เป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำและยกระดบั
คณุภำพชีวิตของเยำวชน เพรำะมกัน ำไปสู่กำรขำดโอกำสทำงกำรศกึษำท่ีเพียงพอและตรงกบัควำมถนดั ท่ี
จะพฒันำควำมสำมำรถของเยำวชนได้ นกัเรียนหญิงตัง้ครรภ์หลำยคนต้องออกจำกโรงเรียนเพ่ือเลีย้งลูก 
ท ำงำนเพ่ือน ำเงินมำเลีย้งลูก ซึ่งมกัเป็นงำนท่ีรำยได้ต ่ำเน่ืองจำกวุฒิทำงกำรศึกษำ นกัเรียนหญิงบำงคน
โดนจ ำหน่ำยออกเพ่ือรักษำช่ือเสียงของโรงเรียน พกักำรเรียนจนกว่ำจะคลอด นกัเรียนหลำยคนไม่กล้ำ
กลบัมำเรียนตอ่เน่ืองจำกไมส่ำมำรถอดทนตอ่ค ำนินทำ สำยตำดถูกูจำกคนในสงัคมโรงเรียน  

เห็นได้ชัดว่ำ  ผู้ บริหำรและอำจำรย์ในหลำยโรงเรียนขำดควำมรู้ เ ร่ืองสิทธิมนุษยชนและ
พระรำชบญัญัติกำรศึกษำ ปี ๒๕๔๒ ท่ีเปิดโอกำสให้ทุกคนได้เข้ำถึงสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรศกึษำ (Rights to Information and Education) แตก่ลบัเป็นโรงเรียนส่วนน้อยท่ีจดักำรศกึษำแบบนอก
กรอบท่ีเปิดโอกำสให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมได้มีโอกำสทำงกำรศึกษำ แตกต่ำงจำกกำรจัด
กำรศกึษำของสถำนศกึษำทัว่ไปท่ียงัไม่มีแนวทำงในกำรจดักำรเร่ืองนีอ้ย่ำงชดัเจน ซึ่งถือเป็นกำรละเมิดทัง้
พระรำชบญัญัติและสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกันนกัเรียนเองก็เช่ือว่ำ กำรตัง้ครรภ์นัน้ผิดกฎของโรงเรียน
ต้องถกูจ ำหน่ำยออก ท ำให้นกัเรียนหลำยคนท่ีด ำรงครรภ์ต่อเลือกท่ีจะไม่ไปโรงเรียนหรือออกจำกโรงเรียน
ก่อนถูกจ ำหน่ำยออก ซึ่งกำรขำดควำมรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนดังกล่ำวเป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
คณุภำพชีวิตของเยำวชนหญิง   
 เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ ปัญหำท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมทัง้สำเหตุของกำร
ตัง้ครรภ์และกำรจดักำรแก้ไขปัญหำเม่ือเกิดกำรตัง้ครรภ์ มี ๒ ประกำรคือ  
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๑. กำรเข้ำไม่ถึงสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นประเด็นปัจจัย
ส ำคัญท่ีมีผลต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของเยำวชนและครอบครัว 
ตลอดจนบคุลำกรในสถำนศกึษำและสถำนพยำบำลไม่มีข้อมลูท่ีรอบด้ำนในกำรดแูลปัญหำ
อย่ำงเป็นรูปธรรม ดงันัน้กำรกระจำยและให้บริกำรข้อมูลและกำรศึกษำไม่ได้หมำยถึงใน
สถำบนักำรศึกษำเท่ำนัน้ หำกแต่เป็นบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำน องค์กร และสถำบนัอ่ืนๆ
เชน่ สถำบนัครอบครัว ส่ือสำรมวลชน เป็นต้น  
ในกำรให้ควำมรู้เร่ืองเพศศึกษำ และสิทธิอนำมยัเจริญพันธุ์ทัง้ในครอบครัว ในโรงเรียน

และในชมุชนยงัต้องกำรบรรยำกำศและทกัษะในกำรส่ือสำรเชิงบวก ให้ควำมส ำคญัและเน้น
ย ำ้ควำมรู้เร่ืองเพศสมัพนัธ์ท่ีป้องกันของเยำวชนมำกกว่ำห้ำมปรำมและปิดกัน้ควำมรู้เร่ือง
เพศสัมพันธ์ของเยำวชน มีวิ ธีบอกเล่ำเพ่ื อฝึกกระบวนกำรคิด หรือชวนสนทนำเพ่ือ
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กนัอยำ่งเข้ำใจและสนุทรียสนทนำ อบรมสัง่สอนกำรรับผิดชอบชีวิต
และอนำคตของตนเองและคูรั่ก ซึ่งถือว่ำเป็นกำรป้องกนักำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมอย่ำงหนึ่งและ
สอดคล้องกบัสิทธิมนษุยชน  
แม้ในบำงโรงเรียน บำงชุมชนจะมีกำรสอนและกิจกรรมเร่ืองเพศศึกษำและสิทธิอนำมัย

เจริญพนัธุ์ โดยอำจำรย์หรือเจ้ำหน้ำท่ีจำกกระทรวงสำธำรณสขุ แตม่กัเป็นกำรจดักิจกรรมใน
ห้องประชมุขนำดใหญ่ท่ีมีผู้ ฟังจ ำนวนมำก ซึง่ท ำให้วิทยำกรหรืออำจำรย์ให้ควำมรู้ได้ไม่ทัว่ถึง 
มีผู้ ท่ีตัง้ใจฟังจริงๆ จ ำนวนน้อย และมกัเป็นกำรน ำเสนอให้หวำดกลวักำรท ำแท้งและเน้นเร่ือง
รักนวลสงวนตวั กำรให้ควำมรู้ยังคงเป็นเร่ืองกำรป้องกันกำรมีเพศสมัพนัธ์ มำกกว่ำกำรมี
เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภัย มำกไปกว่ำนัน้กิจกรรมท่ีจดัมกัใช้พืน้ท่ีสำธำรณะ มีผู้ ร่วมกิจกรรม
เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้เกิดควำมรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่เป็นส่วนตวัท่ีจะตัง้ค ำถำม ทัง้เร่ือง
กำรตัง้ครรภ์ และกำรมีเพศสัมพันธ์  ท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ ได้ 
ขณะเดียวกันกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ได้ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ 
กิจกรรมตำ่งๆ ท่ีจดัขึน้จงึขำดกำรส่ือสำรสองทำง  

๒. มำยำคติ ซึ่งสงัคม ครูอำจำรย์และผู้ปกครองหลำยคนท่ีเช่ือว่ำ เยำวชนเป็นช่วงวยัท่ีไม่ควร
ข้องเก่ียวกับเร่ืองเพศ น ำไปสู่กำรไม่ให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ กำรมี
เพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย เพศศึกษำ สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของเยำวชนในฐำนะท่ีอยู่ใน       
วยัเจริญพนัธุ์ มำกไปกวำ่นัน้ยงัน ำไปสู่กำรปฏิบตัิด้วยควำมไม่เข้ำใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีมี
อคตมิองเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์และเหมำรวมตดัสินวำ่เป็นเด็กใจแตก มีเพศสมัพนัธ์ตัง้แตเ่ด็ก 
จนละเลยกำรเคำรพศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกันในสถำนศึกษำท่ีสภำพแวดล้อม
และบริบทสงัคมยงัไม่เปิดกว้ำงและเข้ำใจในประเด็นสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ และยอมรับกำร
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ตัง้ครรภ์ของเยำวชน ท ำให้นกัเรียนหญิงท่ีตัง้ครรภ์รู้สกึอบัอำยและทนไม่ได้กบัสำยตำคนมอง
อยำ่งดหูมิ่นภำยในสถำนศกึษำ จงึต้องลำออกจำกโรงเรียน 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ทัง้มำยำคติและกำรเข้ำไม่ถึงสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ 
เม่ือเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ขึน้มำ ไมเ่พียงบำงรำยจะขำดสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองด้ำนกำรศกึษำ และ
พลำดโอกำสท่ีจะเรียนจบ มีงำนท ำเพ่ือเลีย้งดลูกูให้มีคณุภำพชีวิตท่ีดี ขณะเดียวกันกระบวนกำรในกำร
ตัดสินใจทัง้ยุติและด ำรงครรภ์ต่อของเยำวชน ไม่ได้เป็นสิทธิหรืออ ำนำจของเยำวชนเอง แต่เป็นของ
ผู้ปกครองของเยำวชน ข้อมูลในกำรตดัสินใจจึงเป็นของผู้ปกครองเท่ำนัน้ ซึ่งปัจจัยในกำรตดัสินใจไม่ใช่
ควำมรู้เร่ืองสุขภำวะและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ แต่เป็นควำมเช่ือมำยำคติเร่ืองวิญญำณจำกกำรท ำแท้ง 
ควำมยำกจน ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ควำมอบัอำยผู้คนในสงัคม กำรไม่ได้รับกำรรับผิดชอบจำกชำยท่ีท ำให้
ตัง้ครรภ์ ท่ีท ำให้ตดัสินใจแทนเยำวชนหญิงให้ด ำรงครรภ์ตอ่ เห็นได้ชดัว่ำ หลำยคนท่ีเผชิญปัญหำตัง้ครรภ์
ไม่พร้อม ไม่รู้ทัง้เร่ืองสิทธิท่ีควรได้รับจำกทัง้รัฐและสังคม ทัง้กำรรองรับของสถำนศึกษำ ท่ีบำงแห่งเป็น
สถำนศึกษำนอกกรอบท่ีรองรับเยำวชนตัง้ครรภ์ไม่พร้อม จัดรูปแบบกำรศึกษำนอกเวลำปกติเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตนกัเรียนซึ่งรวมไปถึงเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ แต่โรงเรียนในลกัษณะเช่นนีมี้จ ำนวนไม่
เพียงพอตอ่ปริมำณเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ และต้องออกจำกโรงเรียน เช่นเดียวกนั หลำยคน
ไม่ทรำบถึงบริกำรของรัฐเก่ียวกับสวัสดิกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลือแก่เยำวชนท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมท่ีประสบ
ปัญหำเร่ืองเศรษฐกิจ ต้องกำรเงินช่วยเหลือในส่วนของกำรดแูลฝำกครรภ์ หรือบ้ำนพกัพิงเพ่ือรอคลอดท่ี
เข้ำใจและปลอดภัย และกำรขอรับบริกำรเร่ืองมอบลกูให้เป็นบุตรบญุธรรมในรำยท่ีไม่ได้รับกำรสนบัสนุน
จำกทำงครอบครัว รวมไปถึงองค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนสงัคมและมนุษย์ ซึ่งองค์กรและสถำนศึกษำนอก
กรอบเอง ก็ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน มุมมองเร่ืองเพศศึกษำในเชิงบวก ปรำศจำก   
มำยำคตแิละกำรตดัสินผู้ อ่ืน ซึง่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองสิทธิมนษุยชนของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรพฒันำเอกชน 
ยงัมีควำมแตกตำ่งกนัในหลำยระดบัขึน้อยู่บริบทของกำรท ำงำนท่ีคลกุคลีอยู่กบัพืน้ท่ีหรือผู้ รับบริกำร ซึ่งยงั
ต้องกำรเตมิเตม็องค์ควำมรู้เร่ืองสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ 

กล่ำวโดยสรุป ในด้ำนสงัคม ไม่จ ำเป็นท่ีจะต้องเป็นภำระหน้ำท่ีขององค์กรหรือหน่วยงำนใด หรือ
ต้อง เ ป็นหน้ำ ท่ี เฉพำะทำง ด้ำนกฎหมำย  ส ำนักงำนต ำรวจแห่ งชำติ  กระทรวงสำธำรณสุข 
กระทรวงศกึษำธิกำร กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ เพียงแตค่วรมีองค์กรใดองค์กร
หนึ่งเป็นแกนน ำในกำรปูแนวทำง สร้ำงนโยบำย มำตรกำรและยุทธศำสตร์ในเชิงบูรณำกำร ท่ีร่วมมือกับ
กระทรวงและองค์กรตำ่งๆ รวมถึงชมุชนและเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เอง ในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิ
อนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ทัง้ท่ีพร้อมและไมพ่ร้อม 

 
 
 



 ๑๒๑ 

๔.๑.๓ ด้านการสาธารณสุข 

จำกกำรศกึษำสิทธิมนษุยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ในด้ำนกำรสำธำรณสขุพบวำ่ กำรช่วยเหลือ
ของรัฐประเด็นกำรตัง้ครรภ์ในเยำวชน ไม่ใช่ควำมพยำยำมสร้ำงกำรยอมรับ/เคำรพสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
และกำรป้องกนักำรละเมิดสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชน แตเ่ป็นกำรป้องกนัและระวงัไม่ให้มีเยำวชน
หญิงตัง้ครรภ์ เพรำะมำตรกำรของรัฐยงัผลิตซ ำ้ทศันคติกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนในแง่ลบ ในฐำนะบ่อเกิด
ของปัญหำสงัคม จำกกำรศกึษำวิจยัทัง้เอกสำรและภำคสนำม เห็นได้ชดัว่ำกำรให้ควำมรู้เร่ืองเพศศึกษำ 
และสขุภำพทำงเพศ เป็นกำรชีน้ ำให้เด็กผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตวั หวำดกลวักำรท ำแท้ง ปรำศจำกควำม
สนใจหรือยุ่งเก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์ มำกกว่ำกำรให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรมีเพศสมัพนัธุ์ ท่ีปลอดภยั เพรำะ
ยงัคงมีกรอบวฒันธรรมภำยในสงัคมไทยว่ำ เพศสมัพนัธ์เป็นสิ่งท่ีเยำวชนไม่ควรยุ่งเก่ียว แม้ว่ำควำมรู้ใน
แวดวงวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์จะอธิบำยว่ำเยำวชน หรือวยัรุ่นเป็นวยัเจริญพนัธุ์  สำมำรถสืบพนัธุ์ได้
แล้วก็ตำม ท ำให้กำรมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นเป็นสิ่งท่ีไม่ได้รับกำรยอบรับ และกำรตัง้ครรภ์ซึ่งเป็นผลพวง
ของกำรมีเพศสมัพนัธ์ของเยำวชนจึงอยู่ในฐำนะปัญหำสงัคม (กรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสขุ, ๒๕๕๔) 
เห็นได้จำกกระทรวงสำธำรณสขุ ท่ีมีกำรเฝ้ำระวงั และจดัท ำข้อมลูกำรเฝ้ำระวงังำนอนำมยัเจริญพนัธุ์ ท่ีไม่
เพียงระวงัจ ำนวนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ยงัเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดของโรคตดิตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ กำรมี
เพศสัมพันธ์กับคนรักและคนท่ีรู้จักผิวเผิน ท่ีเน้นย ำ้และผลิตซ ำ้ถึงสถำนะทำงสังคมของเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์กบัควำมเจ็บป่วย 

แม้จะมีกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีพยำยำมให้ควำมรู้ ซึ่งถือเป็นกำรท ำให้เยำวชนสำมำรถบรรลุถึง
สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ เช่น ค่ำยแกนน ำวัยรุ่น แต่จุดประสงค์ของกิจกรรมและ
กระทรวงฯ เป็นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำแต่ยงัไม่รอบด้ำน เพรำะเป็นกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธี
ป้องกันกำรตัง้ครรภ์ กำรติดต่อโรคทำงเพศสมัพนัธ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปฎิเสธกำรมีเพศสมัพนัธ์ เพ่ือลด
อตัรำกำรเพิ่มจ ำนวนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ (ส ำนกัอนำมยัเจริญพนัธุ์, ๒๕๕๓) เช่นเดียวกับกิจกรรม 
“walk rally อนำมยัเจริญพนัธุ์” พยำยำมชีใ้ห้เห็นถึงควำมสยดสยองและอนัตรำยถึงชีวิตจำกกำรท ำแท้ง ซึ่ง
น ำไปสู่ควำมหวำดกลัวของเยำวชนหญิงต่อกำรท ำแท้ง เพ่ือไม่ให้ตัดสินใจไปท ำแท้งเม่ือตัง้ครรภ์ และ      
ปฎิเสธกำรมีเพศสมัพนัธ์ เพ่ือป้องกนักำรตัง้ครรภ์ (ส ำนกัอนำมยัเจริญพนัธุ์,๒๕๕๓, น. ๔๖-๔๗) เห็นได้ชดั
ว่ำมำตรกำรท่ีภำครัฐพุ่งเป้ำมำยังเนือ้ตัวร่ำงกำยของเยำวชนหญิงมำกกว่ำเยำวชนชำย ซึ่งสอดรับกับ
อุดมกำรณ์ “รักนวลสงวนตัว” กับเก็บรักษำเย่ือพรหมจรรย์ของผู้ หญิง ตำมโครงสร้ำงปิตำธิปไตย 
(Patriarchy) กำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของเยำวชน จึงมุ่งให้เยำวชนหญิงรับผิดชอบและแบก
รับภำระมำกกวำ่เยำวชนชำย  

เพ่ือให้ตระหนกัถึงปัญหำจำกกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน ภำยในทศวรรษท่ีผ่ำนมำจึงมีวำทกรรมทำง
กำรแพทย์อีกชดุท่ีพยำยำมอธิบำยถึงปัญหำสขุภำพท่ีเกิดขึน้จำกกำรตัง้ครรภ์ในวยัเยำว์ทัง้กบัร่ำงกำยของ
แม่และเด็ก โดยมองข้ำมภำวะเจริญพันธุ์ของเยำวชน ท่ีพร้อมจะมีเพศสัมพันธ์และสืบพนัธุ์ตำมชีวภำพ 



 ๑๒๒ 

ธรรมชำติซึ่งเป็นกำรละเมิดสิทธิในกำรได้รับข้อมูลควำมรู้ท่ีถูกต้อง ทันสมัยและครบถ้วนรอบด้ำน เพ่ือ
ประโยชน์สงูสุดในกำรตดัสินใจในทุกเร่ืองเก่ียวกับเร่ืองสุขภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์ของตนเอง 
และสิทธิเสรีภำพแห่งควำมคิดท่ีชีน้ ำให้เยำวชนหญิงไม่มีเสรีภำพในกำรตดัสินใจมีบุตร หรือไม่และจะมี
เม่ือใด  

อีกทัง้ยงัชีใ้ห้เห็นว่ำ กำรให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุข และวำทกรรมทำงกำรแพทย์ต่อกำรตัง้ครรภ์ 
เพศสมัพนัธ์ อนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนไม่ได้สร้ำงควำมตระหนกัถึงเร่ืองสิทธิและอ ำนำจกำรตดัสินใจ
ของผู้หญิง แต่เป็นเร่ืองของกำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์และกำรมีเพศสมัพนัธ์ของเยำวชน  กำรให้ควำมรู้แก่
เยำวชนหญิงยงัคงเป็นประเด็นเก่ียวกบัผลท่ีตำมมำของกำรมีเพศสมัพนัธ์ “ก่อนวยัอนัควร” เช่น โรคติดตอ่
และกำรตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่งึประสงค์อยู ่(บญุยิ่ง มำนะบริบรูณ์ และคณะ, ๒๕๔๙, น. ๖๕๔-๖๕๗) 

อย่ำงไรก็ตำม  กระทรวงสำธำรณสุขมีควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรดูแลและป้องกันสุขภำพ
รักษำสุขภำพและกำรป้องกันอันตรำยท่ีจะเกิดกับสุขภำพทัง้ทำงกำยและใจของผู้ หญิงไม่ให้ตกอยู่ใน
อนัตรำยจำกกำรตัง้ครรภ์ หรือเข้ำไม่ถึงกำรบริกำรด้ำนสขุภำพท่ีปลอดภัยและกำรให้ค ำปรึกษำ ซึ่งถือว่ำ
เป็นกำรรักษำสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์อย่ำงหนึ่ง ด้วยกำรพยำยำมพัฒนำคณุภำพกำร
บริกำรของสถำนพยำบำลให้สอดคล้องและยดึควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรเป็นหลกั เช่น “โครงกำรพฒันำ
บริกำรสขุภำพและอนำมยักำรเจริญพนัธุ์ส ำหรับวยัรุ่น” โดยกองอนำมยักำรเจริญพนัธุ์ กรมอนำมยั (กอง
อนำมยักำรเจริญพนัธุ์, ๒๕๔๙)  

แตจ่ำกกำรสมัภำษณ์ วิจยัภำคสนำม พบวำ่ กลไก มำตรกำร ข้อมลู กำรบริกำรของหน่วยงำน
ทำงภำครัฐด้ำนสำธำรณสุข อนำมัยเจริญพันธุ์  ยังไม่ประสบผลส ำเร็จเพรำะเจ้ำหน้ำท่ียังขำดควำม
ละเอียดออ่นในกำรปฏิบตัติอ่เยำวชนในประเด็นเร่ืองเพศสมัพนัธ์ อนำมยัเจริญพนัธุ์ และกำรตัง้ครรภ์ ทัง้นี ้
มำจำกมำยำคติ ทัศนคติเชิงลบต่อเพศวิถีในเยำวชน รวมไปถึงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ในกำรยุติกำร
ตัง้ครรภ์ท่ีเลือกท่ีจะปฎิเสธกำรท ำแท้งให้เยำวชน เพรำะเกรงกลวัตอ่กฎหมำย ศีลธรรมในระดบัปัจเจกเหนือ
หน้ำท่ีกำรงำน และกลวัเส่ือมเสียช่ือเสียงหน้ำท่ีกำรงำนภำยหลงั ขณะเดียวกนัเยำวชนเองก็ปฎิเสธท่ีขอรับ
กำรบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐท่ีรับผิดชอบ เพรำะควำมรู้สึกไม่ปลอดภัยเอง หวำดกลัว อบัอำย ท ำให้
ควำมรู้เร่ืองอนำมยัเจริญพนัธุ์ กำรปฎิบตัิต่อครรภ์ยงัคงเป็นกำรแลกเปล่ียนชุดประสบกำรณ์ ระหว่ำงคน
สนิท เพ่ือน หรือรุ่นพ่ีรุ่นน้องภำยในชมุชน ซึง่เป็นกำรรับรู้ข้อมลู ควำมรู้ท่ีไม่รอบด้ำน และน ำไปสู่กำรยตุิกำร
ตัง้ครรภ์ท่ีไมป่ลอดภยั ทัง้นีเ้น่ืองจำกทศันคตด้ิำนลบท่ีมีตอ่กำรตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมของเยำวชนหญิงเอง ท ำให้
เยำวชนหญิงไมรั่กษำสิทธิและเข้ำไมถ่ึงสิทธิในกำรได้รับค ำปรึกษำทำงเลือกอยำ่งรอบด้ำน 

 
๔.๑.๔ ด้านการศึกษา 
ทำงด้ำนกระทรวงศกึษำธิกำร ท่ีเป็นอีกกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกบัเยำวชนโดยตรง โดยเฉพำะเยำวชน

ท่ียงัเรียนหนงัสืออยู่ ซึ่งมีมำตรกำรให้โรงเรียน/สถำนศึกษำ เฝ้ำระวงัพฤติกรรมนกัเรียน ๔ ด้ำน ได้แก่ ๑. 



 ๑๒๓ 

ปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนกัเรียน ๒. ปัญหำพฤติกรรมควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำว ๓. ปัญหำนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมกำรหนีเรียน และ ๔. ปัญหำนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกบัยำเสพติด (ครูไทย, ๒๕๕๔) ซึ่ง
เห็นได้ชดัวำ่ส ำหรับกระทรวงศกึษำธิกำรแล้ว กำรตัง้ครรภ์ในวยัเรียนเป็นภยัสงัคมอยำ่งหนึ่ง  

จำกกำรวิจยัศกึษำประเด็นกำรศึกษำของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ในมิติสิทธิมนษุยชน สำมำรถสรุป
ได้วำ่ กระทรวงศกึษำธิกำรได้พยำยำมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองเพศสมัพนัธ์ กำรป้องกนัโรคติดตอ่ทำง
เพศสัมพันธ์และกำรตัง้ครรภ์ กำรใช้ถุงยำงอนำมัย ยำคุมก ำเนิดชนิดเม็ด กำรดูแลตนเองเม่ือเยำวชน
ตัง้ครรภ์ กำรรับบริกำรฝำกครรภ์ท่ีโรงพยำบำล ติดตอ่ขอรับบริกำรบ้ำนพกัชัว่ครำว ติดตอ่หน่วยงำนเพ่ือหำ
ผู้ อุปกำระบุตรบุญธรรม ติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือด้ำนอำชีพและสังคมสงเครำะห์หรือเข้ำร่วมกลุ่ม
สนบัสนนุตำ่งๆ ไปจนถึงยตุิกำรตัง้ครรภ์ (องค์กำรแพธ, ๒๕๕๔, น. ๔๒) ด้วยวิชำเพศศกึษำและกิจกรรมท่ี
ร่วมกบัหนว่ยงำนตำ่งๆ เชน่ Path, สสส., สถำบนัครอบครัวไทย ซึ่งกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเพศศกึษำของ
กิจกรรมตำ่งๆ ยงัคงเน้นเร่ืองกำรรักนวลสงวนตวัและกำรไม่มีเพศสมัพนัธ์เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในกำรป้องกนักำร
ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในวยัเรียน ให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำพรหมจรรย์ไว้จนถึงวนัแตง่งำน ตระหนกัถึงพิษภยั
ของกำรมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งำน หลีกหนีสิ่งยัว่ยทุำงเพศ และตดัสินใจจะรักษำพรหมจรรย์ไว้จนถึงวนั
แตง่งำนและ/หรือเร่ิมต้นใหมอี่กครัง้หนึง่ (สถำบนัครอบครัวไทย, ๒๕๕๔; องค์กำรแพธ, ๒๕๕๔, น. ๔๒) 
แม้ว่ำเพศศึกษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรร่วมมือกับหน่วยงำน  องค์กรต่ำงๆ เพ่ือให้ควำมรู้แก่นักเรียน 
สอดคล้องกบัสิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรและกำรศกึษำ (Rights to Information and Education) ท่ีท ำ
ให้เยำวชนได้มีสิทธิรับข้อมูลควำมรู้ท่ีถกูต้อง ทนัสมยัและรอบด้ำน เพ่ือประโยชน์สงูสุดในกำรตดัสินใจใน
ทกุเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองสขุภำพทำงเพศและอนำมยัเจริญพนัธุ์ของตนเอง แตก็่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกระทรวงฯ 
จะเข้ำใจและตระหนกัถึงสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ในข้อนี ้เพรำะเป็นกำรให้ควำมรู้เพ่ือลดจ ำนวนเยำวชนหญิง
นักเรียนตัง้ครรภ์มำกกว่ำจะป้องกันกำรละเมิดสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำ เพรำะ
กระทรวงไม่ได้มีมำตรกำรและบทลงโทษชดัเจนต่อผู้บริหำรสถำนศกึษำท่ีจ ำหน่ำยนกัเรียนท่ีตัง้ครรภ์ออก
จำกโรงเรียน ท ำให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรศกึษำได้ ซึ่งไม่เพียงละเมิดสิทธิในกำรได้รับ
ข้อมลูขำ่วสำรและกำรศกึษำ แตย่งัละเมิด พ.ร.บ. กำรศกึษำแหง่ชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ศ. ๒๕๔๕  ดงันี ้
“มาตรา ๑๐ การจดัการศึกษา ต้องจดัให้บคุคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั ในการรับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีทีร่ัฐตอ้งจดัใหอ้ย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...” 

จำกกำรลงพืน้ท่ีภำคสนำมพบว่ำ หลำยโรงเรียนยงัมีกำรให้นกัเรียนออกจำกโรงเรียนหรือพกักำร
เรียน เน่ืองจำกกำรตัง้ครรภ์ กำรถกูนินทำดำ่ทอ ประจำนให้อบัอำย ล้อเลียน รวมไปถึงกำรจบัจ้องเนือ้ตวั
ร่ำงกำยของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ล้วนแล้วแตเ่ป็นกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนตอ่เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์อย่ำง
ชดัเจน สำเหตเุกิดจำกกำรท่ีอำจำรย์และผู้บริหำรปรำศจำกควำมรู้ทัง้ในเร่ือง พ.ร.บ. กำรศึกษำ และสิทธิ
มนุษยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ขณะเดียวกนัเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เองก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิในกรณีท่ีถูก
ละเมิด มำกไปกว่ำนัน้ เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์บำงคนลำออกจำกโรงเรียนและทิง้กำรศกึษำเพ่ือเลีย้งลกูและ



 ๑๒๔ 

หำงำนท ำแทน ทัง้นีเ้พรำะไมมี่ควำมรู้ทัง้ในเร่ือง พ.ร.บ. กำรศกึษำ และสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
เช่นกัน ซึ่งควำมรุนแรงและกำรละเมิดสิทธิดงักล่ำวมำจำกทศันคติและกรอบวฒันธรรมสงัคมท่ีพยำยำม
แยกควำมรู้เร่ืองเพศออกจำกเยำวชน น ำไปสู่กำรตัดสินและทัศนคติแง่ลบต่อเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ 
ขณะเดียวกนัเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เองก็เข้ำใจว่ำกำรตัง้ครรภ์ของตนเป็นสิ่งเลวร้ำย ผิดบำป น่ำอบัอำยจน
ต้องปิดบงั แยกตวัออกจำกสงัคมมำกกว่ำมองว่ำเป็นเร่ืองธรรมชำติและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ดงันัน้ใน
กำรท ำให้กำรเข้ำถึงสิทธิมนุษยชนด้ำนกำรศึกษำของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ประสบผลส ำเร็จ ต้องสร้ำง
มมุมองทศันคตใิหมใ่ห้กบัเยำวชน นกัเรียน ผู้ปกครอง ครู อำจำรย์ไปจนถึงผู้บริหำรสถำนศกึษำในเร่ืองสิทธิ
อนำมยัเจริญพนัธุ์ให้ชดัเจนและมำกขึน้ 
 

๔.๑.๕ ด้านการพัฒนาและฟ้ืนฟูเยียวยาทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 

จำกกำรศกึษำวิจยัทำงเอกสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคสนำมพบว่ำ กำรละเมิดสิทธิมนษุยชนของ
เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เป็นกำรกระท ำทัง้ทำงตรงตอ่ตวัเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เอง และในเชิงโครงสร้ำงสงัคม 
ควำมพยำยำมของรัฐและสงัคมท่ีจะท ำให้สงัคมปรำศจำกเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ ในฐำนะปัญหำสงัคมและ
รัฐ กำรผลกัเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ออกจำกพืน้ท่ีทำงสงัคม เป็นกำรท ำให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์เป็นกลุ่มคน
ชำยขอบ (Marginalization) และ “เป็นอ่ืน” เป็นควำมแตกต่ำงจำกเยำวชน “ทั่วไป” ท ำให้เข้ำไม่ถึง
ทรัพยำกรต่ำงๆ ของสังคมได้เสมอภำคเท่ำเทียมกับเยำวชนอ่ืนๆ แม้ว่ำจะมีหน่วยงำนองค์กรบำงแห่ง      
ให้ควำมชว่ยเหลือ เชน่ บ้ำนพกัฉกุเฉิน ของสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ (ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓) แตก็่
เป็นกำรช่วยเหลือให้ควำมรู้ กำรเข้ำถึงบริกำร และรักษำสิทธิของเยำวชนหญิงเพ่ือตดัสินใจด ำรงครรภ์ต่อ
มำกกวำ่ให้ควำมรู้กำรเข้ำถึงกำรบริกำรในกำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ ซึง่เป็นกำรรองรับปัญหำท่ีปลำยเหตมุำกกว่ำ
ต้นเหต ุทัง้นี ้ต้นเหตขุองปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ในมิติสิทธิมนษุยชน มำจำกวำทกรรมในสงัคมท่ีแฝง
ด้วยมำยำคติท่ีปรำกฏทัง้ในกฎหมำยและมำตรกำรต่ำงๆ ของกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับเยำวชน ได้แก่ กำร
ตัง้ครรภ์ของเยำวชนน ำไปสู่ควำมเจ็บป่วย ทุพพลภำพ พิกำรของทัง้แม่และเด็ก และกำรตัง้ครรภ์ของ
เยำวชนเป็นกำรก้ำวพลำดและเป็นผลจำกกำรขำดจริยธรรมท่ีดีงำมของเยำวชน ซึ่งยงัคงด ำรงอยู่และผลิต
ซ ำ้อย่ำงตอ่เน่ืองโดยหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ในสงัคม เช่น สภำกำชำดไทยท่ียงัคงเช่ือว่ำ เยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์เส่ียงต่อกำรเกิดภำวะโรคแทรกซ้อนระหว่ำงตัง้ครรภ์และหลังคลอด เช่น ภำวะโลหิตจำง และ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับทำรกท่ีเกิดมำมักเผชิญกับภำวะเติบโตช้ำ น ำ้หนักน้อย ทุพพลภำพ สมองช้ำ 
เจ็บป่วยเรือ้รัง (สภำกำชำดไทย, ๒๕๕๔) และ สมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองท่ีเช่ือว่ำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์
เกิดจำกครอบครัวท่ียำกจน แตกแยก เยำวชนจึงไม่รู้จกัรัก รักคนอ่ืนไม่เป็น พยำยำมท ำตวัโดดเดน่ เห็นแก่
ตวั และกำรได้รับกำรศกึษำน้อย ไมไ่ด้รับกำรอบรมสัง่สอน ไมเ่ช่ือฟังผู้ ใหญ่และสมำชิกในครอบครัว ไม่รู้จกั
ควำมพอเพียง มวัเมำไปกับวัตถุนิยม ปฎิเสธกำรมีเพศสมัพนัธ์ไม่เป็น จึงท ำให้มีเพศสมัพนัธ์ก่อนเวลำอนั
ควร (สมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองแห่งชำติ, ๒๕๕๔) ด้วยทัง้กรอบจริยธรรมทำงสงัคมว่ำด้วยเร่ืองเพศ และ



 ๑๒๕ 

กรอบ        วำทกรรมทำงกำรแพทย์ท่ีกล่ำวมำ น ำไปสู่กำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์โดยไม่ให้เยำวชนหญิง
ใกล้ชิดกับเยำวชนชำยในท่ีรโหฐำน ไม่ให้เยำวชนรับรู้เรียนรู้ มีควำมเข้ำใจเร่ือง เพศศึกษำเพรำะเช่ือว่ำ
น ำไปสูค่วำมอยำกทดลองมีเพศสมัพนัธ์ในสงัคม และแม้แตใ่นสถำนศกึษำ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิ
อนำมยัเจริญพนัธุ์วำ่ด้วยกำรเข้ำถึงและกำรศกึษำ  

นอกจำกนี ้กำรวิจยัภำคสนำมยงัพบว่ำ ควำมพยำยำมแยกเร่ืองเพศสมัพนัธ์ และอนำมยัเจริญ
พนัธุ์ออกจำกกำรรับรู้ของเยำวชนท่ีอยู่ในวยัเจริญพนัธุ์โดยสงัคมและรัฐอนัเน่ืองมำจำกมำยำคติ ไม่เพียง
เป็นกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ยงัน ำไปสู่กำรตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อมของเยำวชนหญิง ซึ่ง
จำกกำรสัมภำษณ์ชุดประสบกำรณ์ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมทัง้ยุติและด ำรงครรภ์ต่อ พบว่ำ
สำเหตุของกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อม นอกจำกกำรถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยมิอำจขัดขืนได้จำกคนรัก 
สำเหตหุลกัคือ กำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์ท่ีเหมำะสมกับตนเองจนน ำไปสู่กำร
คุมก ำเนิดท่ีผิดพลำด รวมทัง้กำรเข้ำไม่ถึงบริกำรกำรให้ค ำปรึกษำควำมรู้เก่ียวกับอนำมัยเจริญพันธุ์  
เน่ืองจำกวำทกรรมมำยำคติของสงัคมท่ีแยกเร่ืองเพศออกจำกเยำวชน ท ำให้เยำวชนรู้สึกไม่ปลอดภัยท่ีจะ
แสดงควำมสนใจ ตัง้ค ำถำม และเข้ำรับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขจำกภำครัฐ เอกชน หรือ ประชำสังคม  
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับบริกำรท่ีเป็นมิตรจำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขอันเน่ืองมำจำกทศันคติด้ำนลบต่อ
เร่ืองเพศวิถีของวยัรุ่น และกำรขำดควำมละเอียดอ่อนในกำรให้บริกำรบนพืน้ฐำนของสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ 
ซึง่ล้วนแล้วน ำไปสูก่ำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน 

เม่ือเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ในสภำพสงัคมท่ีมีอคติต่อเพศวิถีของเยำวชน และวำงสถำนะเหมือน
ควำมเจ็บป่วย โรคระบำดอย่ำงหนึ่งในเยำวชน ตำมกระบวนทศัน์ของกระทรวงสำธำรณสุข, ปัญหำท่ีมกั
เกิดขึน้กบันกัเรียนนกัศกึษำตำมกระบวนทศัน์กระทรวงศกึษำธิกำร, และอปุสรรคในกำรพฒันำทรัพยำกร
มนษุย์ตำมกระบวนทศัน์ของกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ ซึ่งถกูมองว่ำเป็นปัญหำ
สงัคมเร่งดว่นท่ีต้องแก้ไข สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์และสิทธิมนษุยชนของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์จึงถกูมองข้ำม
และละเมิดโดยเจ้ำหน้ำท่ีจำกภำครัฐในกระทรวงและหนว่ยงำนตำ่งๆ ภำคสงัคม และสมำชิกภำยในสงัคม 

จำกกำรสมัภำษณ์พบว่ำ กำรตัง้ครรภ์ไม่เพียงส่งผลตอ่สขุภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจของเยำวชน
หญิงท่ีตัง้ครรภ์ในฐำนะ “กำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อม” ซึ่งเป็นเพรำะมำยำคติสงัคมท่ีฝังหวัอยู่ในเยำวชนแล้ว  ยงั
ส่งผลให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ เพรำะทศันคติด้ำนลบของ
คนรอบข้ำง ทัง้คนในครอบครัว ญำติ เพ่ือน อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี พยำบำล เพ่ือนบ้ำน ไม่ว่ำจะสิทธิ ในกำรมี
ชีวิตอยู่อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิในควำมเป็นส่วนตัว สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรศกึษำ สิทธิในกำรดแูลและป้องกันสขุภำพ รวมไปถึง สิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบตุรหรือไม่และจะมี
เม่ือใด เห็นได้จำกท่ีเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์หลำยคนต้องเผชิญกับกำรปฎิบัติท่ีไม่เป็นมิตรของเจ้ำหน้ำท่ี
สำธำรณสขุ กำรท ำให้อบัอำยโดยญำติและเพ่ือนบ้ำน กำรลิดรอนสิทธิในกำรตดัสินใจในกำรด ำรงหรือยุติ
กำรตัง้ครรภ์ ขณะเดียวกันวำทกรรมทัศนคติเชิงลบต่อกำรตัง้ครรภ์ในเยำวชนก็ได้ฝังหวัในเยำวชนจนไม่



 ๑๒๖ 

กล้ำรักษำสิทธิและยินยอมถกูละเมิดสิทธิตำ่งๆ เชน่ สิทธิในกำรได้รับกำรศกึษำ สิทธิในกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมี
ศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์ และแน่นอนท่ีสดุ รวมไปถึงสิทธิในกำรตดัสินใจว่ำจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด 
เน่ืองจำกตวับทกฎหมำยท่ีมำควบคมุก ำกบัไมใ่ห้เยำวชนหญิงยตุกิำรตัง้ครรภ์ได้โดยกำรตดัสินใจของตวัเอง 
เห็นได้จำกท่ีเยำวชนหญิงบำงคนยินยอมให้โรงเรียนจ ำหน่ำยออกจำกโรงเรียน หรือลำออกจำกโรงเรียนเอง
หลงัจำกพบว่ำตัง้ครรภ์ ยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนสำธำรณสุขสร้ำงควำมอบัอำย ท ำร้ำยจิตใจ ลิดรอนสิทธิใน
กำรตดัสินใจท่ีมีตอ่กำรตัง้ครรภ์ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรละเมิดสิทธิโดยคนในครอบครัว ท่ีเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์สว่นใหญ่ยินยอมให้ผู้ปกครองตดัสินใจและก ำหนดแทนในสิทธิของกำรตดัสินใจวำ่จะมีบตุรเม่ือใด  

ข้อมลูผลกำรวิจยัจำกภำคสนำมสอดคล้องกบับทสรุปจำกกำรวิจยัเอกสำรทัง้ในและตำ่งประเทศท่ี
สะท้อนให้เห็นวำ่ทศันคตท่ีิอยูเ่บือ้งหลงักฎหมำย นโยบำย หรือมำตรกำรตำ่งๆ ทำงสงัคมมีส่วนส ำคญัอย่ำง
ยิ่งในกำรชีน้ ำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งไม่เพียง
ถูกละเมิดสิทธิกำรมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศกัดิ์ศรีด้วยวำทกรรมมำยำคติดงักล่ำว แต่กรอบศีลธรรมทำงศำสนำ
ควำมเช่ือ ได้ก ำหนดและชีน้ ำทำงควำมคิดไม่ให้เยำวชนหญิง เข้ำถึงและใช้สิทธิมนุษยชนและสิทธิ     
อนำมัยเจริญพนัธุ์ ในกำรตดัสินใจยุติกำรตัง้ครรภ์ท่ีพึงได้รับอย่ำงเต็มท่ี แม้เยำวชนหญิงตดัสินใจยุติกำร
ตัง้ครรภ์ก็ไมไ่ด้ตระหนกัถึงสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ในตนเองในกำรท ำแท้ง อีกทัง้บำงรำยก็ไมไ่ด้รับข้อมลูและ
บริกำรในกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั เป็นมิตร และรักษำควำมลบั เพรำะเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีให้บริกำรเองก็
อยูใ่นกรอบของศีลธรรมมำกกวำ่กำรตระหนกัถึงสิทธิมนษุยชนจนเล่ียงท่ีจะให้ข้อมลูและบริกำรกำรยตุิกำร
ตัง้ครรภ์ 

เพ่ือแก้ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ต่อเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ จ ำเป็น
อยำ่งยิ่งท่ีสงัคมและโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งรัฐจะต้องรือ้สร้ำง ทศันคต ิมำยำคติตอ่เยำวชนว่ำเป็นวยัท่ียงัไม่ควร
มีเพศสมัพนัธ์, เพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่นยงัคงเป็น “เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร” เป็นพฤตกิรรม “ชิงสกุก่อนห่ำม” 
เพรำะไม่เพียงน ำไปสู่กำรมีชีวิตอยู่อย่ำงถูกละเมิดศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของเยำวชน ยังน ำไปสู่กำร
พยำยำมเล่ียงไม่ให้ควำมรู้กับเยำวชนเก่ียวกบัเพศสมัพนัธ์ทัง้ในเร่ืองอนำมยัเจริญพนัธุ์ และเพศศกึษำ ซึ่ง
เป็นกำรละเมิดสิทธิในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรและกำรศกึษำ และ สิทธิในกำรดแูลและป้องกันสขุภำพ ทัง้
จำกสถำนศกึษำและสถำนพยำบำล  

เชน่เดียวกบักำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำรเม่ือวนัท่ี ๒๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ี นยันำ สภุำพึ่ง มลูนิธิ
ธีรนำถ กำญจนอกัษร ตัง้ข้อสงัเกตว่ำ ในสงัคมไทย มกัจะตดัสินผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย ดงัท่ีมีกำรบอกฝ่ำย
หญิงฝ่ำยเดียวให้ “รักนวลสงวนตวั” แต่ไม่ได้บอกผู้ชำย ปัญหำกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนก็มกัถกูแก้ไขและ
ป้องกันกับเยำวชนหญิงมำกกว่ำเยำวชนชำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ีมีกำรขยำย
กำรศกึษำ และน ำกติกำสงัคมชดุนีท่ี้สร้ำงขึน้ภำยหลงัมำวำงซ้อนไป ท ำให้มองว่ำกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชน
หญิงเป็นปัญหำ น ำไปสูก่ำรตดัสินและกำรละเมิดสิทธิ  สงัคมไทยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หน่วยงำนหรือองค์กร
ตำ่งๆ ควรเร่ิมจำกกำรปรับวิธีคิด กระบวนทศัน์เช่นนี ้เพ่ือให้นโยบำย มำตรกำรและยุทธศำสตร์ตำ่งๆ เข้ำ



 ๑๒๗ 

มำปกป้องคุ้มครองสิทธิมำกกว่ำท่ีจะเป็นแนวทำง “ป้องกันปัญหำไม่ให้เกิดขึน้” และเน้นรักนวลสงวนตวั 
อย่ำงเดียว แต่ไม่ให้ทำงเลือกอ่ืนๆ รวมไปถึงกระบวนทศัน์และวำทกรรมเก่ียวกบัควำมเช่ือเร่ืองบำปกรรม
และวิญญำณจำกกำรท ำแท้ง โดยให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์มำก
ขึน้ เพรำะกำรท ำแท้งอนัท่ีจริงแล้วสำมำรถท ำได้ แตต้่องท ำโดยเพทย์เท่ำนัน้ เพียงแตแ่พทย์เลือกท่ีจะไม่ท ำ
เพรำะควำมเช่ือ มำกไปกว่ำนัน้ควำมเช่ือดงักล่ำวถูกผลิตซ ำ้ผ่ำนกำรศึกษำในกลุ่มด้ำนเเพทยศำสตร์ 
สำธำรณสขุ และนิติศำสตร์ เช่นท่ี ผศ.ดร.สญัญำ ภทัรำชยั  คณะแพทยศำสตร์ รพ.รำมำธิบดี  และรศ.ดร.
ทวีเกียรต ิ มีนะกนิษฐ์  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เสนอแนะ (ภำคผนวก ค.)  

เห็นได้ชัดว่ำกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของเยำวชนหญิงไม่ใช่กำร “ก้ำวพลำด” ตำมมำยำคติสังคม 
หำกแตเ่ป็นกำรถกูปฎิเสธถึงภำวะเจริญพนัธุ์ของเยำวชน จนน ำไปสูก่ำรไมไ่ด้รับสิทธิและกำรถกูละเมิดสิทธิ
ของเยำวชน โดยเฉพำะสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรและกำรศึกษำท่ีเก่ียวกับอนำมยัเจริญพนัธุ์ กำรมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีป้องกนักำรตัง้ครรภ์ท่ีถกูต้อง กำรเข้ำถึงบริกำร ควำมรู้ในกำรดแูลรักษำตนเองอย่ำงปลอดภยั
ในกรณีท่ีตัง้ครรภ์ ควำมรู้และบริกำรกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัย รวมไปถึงกำรละเมิดสิทธิในกำร
ตดัสินใจวำ่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใดของเยำวชนท่ีถึงวยัเจริญพนัธุ์แล้ว  
 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อมสำมำรถเข้ำถึงสิทธิ ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิด้ำนตำ่งๆ ท่ีพึง
ได้รับ อีกทัง้สิทธิท่ีจะได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำยท่ีเหมำะสม ได้รับกำรปฏิบตัท่ีิเป็นธรรม ควำมช่วยเหลือ 
ปกป้อง คุ้มครองเป็นกรณีพิเศษทัง้ทำงด้ำนกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรพัฒนำและฟื้นฟูเยียวยำทัง้ทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ จำกกำรวิเครำะห์แนวนโยบำยของรัฐ หลกักำรและมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม และกำรศึกษำรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงอันเป็น
สำเหตแุละปัจจยัท่ีท ำให้เกิดปัญหำ รวมถึงผลกระทบในมิตสิิทธิมนษุยชนตอ่เยำวชนหญิง  ซึ่งสำมำรถสรุป
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ รวมถึง ข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำย 
มำตรกำรตอ่หนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ได้ดงันี ้

 
๔.๒.๑  ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เสนอตอ่คณะรัฐมนตรี ให้มีกำรแตง่ตัง้คณะท ำงำนท่ีประกอบด้วยตวัแทนจำกภำคประชำ

สังคมเพ่ือศึกษำผลกระทบจำกข้อกฏหมำยท่ีมีอยู่เดิมท่ีละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและยกร่ำงกำรแก้ไข
ดงักล่ำวบรรจุเข้ำสู่วำระเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงและแก้ไขมำตรกำรด้ำนกฏหมำยให้มีกำรค ำนึงถึงควำม
ละเอียดอ่อนต่อกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ เพ่ือก ำหนดเป็นนโยบำยรัฐท่ี



 ๑๒๘ 

สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบตัิได้อย่ำงมีควำมสอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจริงของสภำพปัญหำกำรตัง้ครรภ์
ไมพ่ร้อมในปัจจบุนั 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. รณรงค์สร้ำงกระแสกำรเปล่ียนแปลงในสงัคมและในหมู่คณะท ำงำนฝ่ำยนิติบญัญัติ

ให้ก้ำวข้ำมจำกกรอบมำยำคติท่ียงัมองว่ำเด็กและเยำวชนเป็นวยัท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
กำรเจริญพนัธุ์และกำรมีเพศสมัพนัธ์โดยสร้ำงควำมตระหนกัว่ำเด็กและเยำวชนมี
สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์และสิทธิทำงเพศ เพ่ือน ำไปสู่ทศันคติเชิงบวกในกำรบญัญัติ
กฎหมำยในกำรบงัคบัใช้เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์
ของเยำวชน สิทธิ ให้มีข้อก ำหนดท่ีรอบด้ำนและครอบคลุมถึงสิทธิอนำมัย       
เจริญพนัธุ์ของเยำวชนมำกขึน้  

๒. บญัญัติข้อห้ำมจ ำหน่ำยนกัเรียนออกจำกโรงเรียน  ใน พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ
หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองเดก็ (๒๕๔๖) และระวำงโทษอยำ่งชดัเจน 

๓. ควรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของเด็กและเยำวชนใน
พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพฒันำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ เช่น ก ำหนดสถำนสงเครำะห์
ช่วยเหลือ และบริกำรเด็กและเยำวชนท่ีตัง้ครรภ์ในกำรด ำรงครรภ์และยุติกำร
ตัง้ครรภ์ ในฐำนะกำรสง่เสริมกำรพฒันำเดก็และเยำวชน  

๔. บญัญัติให้กำรปฎิเสธกำรท ำแท้งในเด็กท่ีเด็กนัน้ยินยอมเป็นกำรทำรุณกรรมและ
กำรละเมิดสิทธิมนษุยชนอยำ่งหนึง่ ใน พ.ร.บ. คุ้มครองเดก็ (๒๕๔๖) 

๕. ก ำหนดค ำว่ำ “ผู้ใด” แทน “หญิงใด” ในประมวลกฎหมำยอำญำท่ีเก่ียวข้องกบักำร
ท ำแท้ง 

๖. ก ำหนดให้ไมมี่กำรระวำงโทษในกำรกระท ำท่ี “ท าให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่น
ท าใหต้นแทง้ลูก” ในกรณีท่ี “โดยหญิงเจ้าของครรภ์ยินยอม” ในประมวลกฎหมำยอำญำ 

 
๔.๒.๒  ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุขให้แต่งตัง้คณะท ำงำนรับผิดชอบกำรก ำหนด

นโยบำยในกำรบริกำรเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ให้เข้ำถึงได้บนพืน้ฐำนของกำรไม่ละเมิด             
สิทธิมนุษยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ โดยให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุข
ทกุระดบัให้เกิดควำมเข้ำใจเพื่อปรับทศันคตเิชิงบวกในกำรด ำเนินงำนกบัเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 

 
 



 ๑๒๙ 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
๑. ก ำหนดมำตรกำรกำรจัดบริกำรสุขภำพแบบองค์รวมแก่เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไม่

พร้อมท่ีค ำนึงถึงควำมละเอียดอ่อน เป็นมิตร และค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
อนำมยัเจริญพนัธุ์  ค ำนึงถึงสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรอบด้ำน กำรเคำรพ
ศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์ กำรรักษำควำมลบัเพ่ือควำมเป็นส่วนตวั กำรตดัสินใจของ
เยำวชน บริกำรสขุภำพแบบองค์รวม ตัง้แตก่ำรให้บริกำรค ำปรึกษำ และให้ข้อมลูท่ี
รอบด้ำนเม่ือเกิดปัญหำกำรตัง้ครรภ์ เพ่ือประกอบกำรตดัสินใจของเยำวชนหญิง ทัง้
ในระบบบริกำรและออนไลน์ และ Web Master กำรบริกำรกำรท ำแท้งท่ีปลอดภัย
ส ำหรับเยำวชนหญิงท่ีตดัสินใจยุติกำรตัง้ครรภ์ บริกำรดแูลครรภ์ บ้ำนพกัชัว่ครำว
เพ่ือรอคลอดและหลังคลอด ส ำหรับเยำวชนท่ีขำดกำรสนับสนุนจำกครอบครัว 
เงินทุนส ำหรับกำรเลีย้งเด็กแรกเกิดจนถึงวยัเรียน ขณะท่ีแม่ยงัท ำงำนไม่ได้ บริกำร
กำรดแูลหลงักำรท ำแท้ง (post-abortion case) ซึง่รวมทัง้กำรตรวจร่ำงกำยหลงักำร
ท ำแท้ง และบริกำรคมุก ำเนิด เพ่ือป้องกันกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมซ ำ้ กำรดแูลสขุภำพ
แมแ่ละลกูหลงัคลอด  

๒. สนบัสนนุงบประมำณในกำรผลิตส่ือเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในวงกว้ำงเก่ียวกบัปัญหำ
เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมอย่ำงรอบด้ำน โดยค ำนึงถึงควำมละเอียดอ่อนใน
มิติหญิงชำย เพศวิถีวัยรุ่น บนพืน้ฐำนของสิทธิมนษุยชน เช่น จดัท ำแผ่นพบัข้อมูล
กำรให้บริกำรพร้อมเบอร์โทรศพัท์และวันเวลำท่ีให้บริกำรเก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ไม่
พร้อมอยำ่งรอบด้ำน ของหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีให้บริกำร เป็นต้น 

๓. ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพ โดยใช้ระบบกำร
ด ำเนินงำนของศนูย์พึ่งได้ของโรงพยำบำลจงัหวดัและอ ำเภอ และฝ่ำยส่งเสริมของ
โรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบลเป็นหน่วยประสำนงำนกลำงภำยในโรงพยำบำล
เพ่ือคดักรองและเพ่ือเช่ือมโยงกำรประสำนงำนกับแผนกอ่ืนของโรงพยำบำลและ
เครือขำ่ยสหสำขำวิชำชีพเพ่ือสง่ตอ่และตดิตำมผล 

๔. จัดตัง้ศูนย์กำรให้ควำมรู้ กำรคุ้ มครอง เก่ียวกับสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์  ส ำหรับ
เยำวชนท่ีไมไ่ด้อยูใ่นระบบศกึษำในชมุชน 

๕. รณรงค์ปรับเปล่ียนโลกทศัน์ ทศันคติของเจ้ำหน้ำท่ี ผู้บริหำร ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตอ่เยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมวำ่ไมใ่ช่ปัญหำสงัคมด้ำนศีลธรรม จริยธรรม ควำม
เจ็บป่วย และกำรแพร่ระบำดของสุขภำวะท่ีไม่ดี แต่เป็นปัญหำเร่ืองกำรเข้ำไม่ถึง
สำเหตขุองปัญหำกบัสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงเอง  

   



 ๑๓๐ 

  ๔.๒.๓  ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรให้แต่งตัง้คณะท ำงำนรับผิดชอบกำรก ำหนด

นโยบำย กำรจดักำรศึกษำเพ่ือรองรับเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมและต้องออกจำกโรงเรียนกลำงคนั 
เน่ืองจำกควำมอำยและขำดข้อมูลในเร่ืองกำรท่ีไม่ต้องลำออกจำกโรงเรียนเพรำะทัศนคติของครูและ
โรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีละเมิดตอ่สิทธิท่ีจะได้รับควำมรู้กำรศกึษำ ท่ีรัฐจะต้องบริกำรให้กบัเด็กและเยำวชนซึ่ง
รวมไปถึงเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ โดยไมมี่กำรเลือกปฏิบตั ิตำมอนสุญัญำวำ่ด้วยสิทธิเดก็ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๒๘ 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
๑. ก ำหนดมำตรกำรในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจโดยค ำนงึถึงควำมละเอียดอ่อนในมิติหญิง

ชำย เพศวิถีวยัรุ่น บนพืน้ฐำนของสิทธิมนษุยชนเพ่ือปรับทศันคติในกำรด ำเนินงำน
เพ่ือแก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมอย่ำงรอบด้ำนแก่ผู้ อ ำนวยกำร
โรงเรียนและครูแกนน ำของโรงเรียน เพ่ือขยำยผลไปสู่ครูทุกคนในโรงเรียนและ
นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนจำกทกุกลุ่มของโรงเรียน รวมทัง้กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและให้
ข้อมูลเพ่ือปรับทัศนคติของผู้ปกครองให้ใช้วิธีกำรส่ือสำรแบบสุนทรียสนทนำกับ
เยำวชนในประเดน็กำรตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่ร้อมบนพืน้ฐำนของสิทธิมนษุยชนทัง้ ๕ ด้ำน 

๒. ผลิตส่ือเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในแวดวงกำรศึกษำ เช่น ใส่ข้อมลูเก่ียวกบัทกัษะชีวิต
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมอย่ำงรอบด้ำนโดย
ค ำนึงถึงควำมละเอียดอ่อนในมิติหญิงชำย เพศวิถีวัยรุ่น บนพืน้ฐำนของสิทธิ
มนุษยชน ในคู่มือนกัเรียนมธัยมต้น มธัยมปลำย และอำชีวศึกษำ เช่นเดียวกับ
ระเบียบปฏิบตัอ่ืินๆ 

๓. ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพ โดยใช้ระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็นหน่วยประสำนงำนกลำงภำยใน
โรงเรียนและเพ่ือเช่ือมโยงกำรประสำนงำนกบัเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพเพ่ือส่งต่อ
และตดิตำมผล 

๔. ก ำหนดหรือส่งเสริมให้บรรจุประเด็นสิทธิมนษุยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ในคูมื่อ
ส ำหรับนกัเรียน/นกัศกึษำ ประจ ำสถำนศกึษำควรเพิ่ม 

๕. ก ำหนดหรือส่งเสริมประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ลงในวิชำแนะ
แนวและวิชำสขุศกึษำ เพศศกึษำ  

๖. รณรงค์ปรับเปล่ียนทัศนคติของเจ้ำหน้ำท่ี ผู้ บริหำร ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ต่อ
เพศสัมพันธ์ของเยำวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีเช่ือว่ำเป็น “กำรชิงสุกก่อนห่ำม” หรือ 
“เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร” และมกัจดัวำงให้เสมือนกำรทะเลำะวิวำท กำรติดยำ



 ๑๓๑ 

เสพติด แตใ่ห้ควำมส ำคญักบัสิทธินำมยัเจริญพนัธุ์ สิทธิมนษุยชนมำกขึน้ และมอง
วำ่ เพศสมัพนัธ์ของเยำวชนเป็นเร่ืองธรรมชำต ิชีวภำพและสขุภำวะของเยำวชน 

 
  ๔.๒.๔  ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ให้แต่งตัง้

คณะท ำงำนรับผิดชอบกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและฟื้นฟูเยียวยำทัง้ทำงร่ำงกำยและจิตใจ 
เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมให้รอบด้ำนครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยเยำวชนหญิงด ำรงครรภ์และยุติ
กำรตัง้ครรภ์ 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
๑. พิจำรณำมำตรกำรกำรจัดบ้ำนพักเด็กและครอบครัวให้เพียงพอและทัว่ถึงในทุกๆ 

จงัหวดั แก่เยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ก่อนคลอดและหลงัคลอดในช่วงเลีย้ง
ลูกก่อนวยัเรียน โดยค ำนึงถึงควำมละเอียดอ่อนไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
อนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม  

๒. ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนโดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกร
ทำงด้ำนสังคมทุกระดบั โดยเฉพำะบุคลำกรบ้ำนพักเด็กและครอบครัวเพ่ือปรับ
ทัศนคติเชิงบวกในกำรด ำเนินงำนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อมอยำ่งรอบด้ำน 

๓. สนับสนุนงบประมำณแก่หน่วยงำนและองค์พัฒนำเอกชนท่ีเป็นเครือข่ำยในกำร
ผลิตส่ือเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในวงกว้ำงเก่ียวกบัปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ โดย
ไมพ่ร้อมอยำ่งรอบด้ำน โดยค ำนงึถึงควำมละเอียดออ่นในมิตหิญิงชำย เพศวิถีวยัรุ่น 
บนพืน้ฐำนของสิทธิมนุษยชน เช่น จดัท ำแผ่นพบัข้อมูลกำรให้บริกำรพร้อมเบอร์
โทรศพัท์และวนัเวลำท่ีให้บริกำรเก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมอย่ำงรอบด้ำนของ
หน่วยงำนตำ่งๆ ท่ีให้บริกำรในแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือช่วยให้เกิดกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร
และเข้ำถึงกำรได้รับบริกำรอยำ่งรอบด้ำน เป็นต้น 

๔. ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพ โดยใช้ศูนย์
ประชำบดี  เป็นหน่วยประสำนงำนกลำงเช่ือมต่อกับระบบกำรด ำเนินงำนของ
บ้ำนพักเด็กและครอบครัวของแต่ละพืน้ท่ีภำยในจังหวัดเพ่ือก ำหนดเจ้ำภำพท่ี
ชดัเจนในกำรรับผิดชอบงำนและลดขัน้ตอนกำรประสำนงำนท่ีล่ำช้ำภำยในองค์กร
ของพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์จงัหวดั เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและ
รวดเร็วในกำรประสำนงำนกับเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพเพ่ือส่งต่อและติดตำมผล 



 ๑๓๒ 

จำกนัน้จึงสรุปผลรำยงำนต่อส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จงัหวดั และผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั ตำมล ำดบัตอ่ไป 

๕. รณรงค์สร้ำงควำมตระหนกัเพ่ือเร่งปรับเปล่ียนทศันคติ โลกทศัน์ของประชำชนให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เคำรพสิทธิมนษุยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ ของเยำวชนทัง้
ตัง้ครรภ์และไมต่ัง้ครรภ์ ยอมรับวยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนท่ีสำมำรถมีเพศสมัพนัธ์ได้ 
โดยให้ควำมรู้สร้ำงควำมตระหนกัตอ่กำรมีเพศสมัพนัธ์อยำ่งปลอดภยั 

 
    ๔.๒.๕  ข้อเสนอแนะต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เสนอตอ่ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติให้แตง่ตัง้คณะท ำงำนรับผิดชอบกำรก ำหนดนโยบำย

ด้ำนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมให้รอบด้ำนครอบคลมุกลุ่มเป้ำหมำย
เยำวชนหญิงด ำรงครรภ์และยตุกิำรตัง้ครรภ์ 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
๑. พิจำรณำมำตรกำรกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ ให้ค ำนึงถึงควำม

ละเอียดออ่นไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม  

๒. ก ำหนดนโยบำยในกำรบริกำรของแต่ละโรงพักโดยให้ควำมส ำคญัต่อกำรพัฒนำ
บคุลำกรทำงด้ำนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยทกุระดบัให้เกิดควำมเข้ำใจเพ่ือปรับทศันคติ
เชิงบวกในกำรด ำเนินงำนเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่
พร้อมอยำ่งรอบด้ำน 

๓. กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรผลิตส่ือเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในแวดวงต ำรวจ
เก่ียวกับปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมอย่ำงรอบด้ำน โดยค ำนึงถึง
ควำมละเอียดอ่อนในมิติหญิงชำย เพศวิถีวยัรุ่น บนพืน้ฐำนของสิทธิมนษุยชน  เช่น 
จัดท ำแผ่นพับข้อมูลกำรให้บริกำรพร้อมเบอร์โทรศัพท์และวันเวลำท่ีให้บริกำร
เก่ียวกับกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมอย่ำงรอบด้ำน ของหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีให้บริกำรใน
พืน้ท่ี เป็นต้น 

๔. ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพ โดยใช้ระบบกำร
ด ำเนินงำนของต ำรวจชมุชนสมัพนัธ์เป็นหน่วยประสำนงำนกลำงภำยในโรงพกัเพ่ือ
คดักรองและเพื่อเช่ือมโยงกำรประสำนงำนกบัแผนกอ่ืนของโรงพกัและเครือข่ำยสห
สำขำวิชำชีพเพ่ือสง่ตอ่และตดิตำมผล 



 ๑๓๓ 

๕. ไมเ่ข้ำแทรกแซงกิจกรรมหรือกระบวนกำรกำรให้บริกำรในกำรยตุิกำรตัง้ครรภ์อย่ำง
ถกูกฎหมำยและปลอดภยั  

๖. ก ำหนดยทุธศำสตร์กำรท ำงำนเพ่ือให้มีกระบวนกำรท่ีชดัเจน และมีประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินกำรกับแพทย์ท่ีปฎิเสธกำรให้บริกำรกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิเยำวชน 

 
 ๔.๒.๖  ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงมหาดไทย 

   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เสนอตอ่รัฐมนตรีกระทรวงมหำดไทยให้แตง่ตัง้คณะท ำงำนรับผิดชอบกำรก ำหนดนโยบำย

ด้ำนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมให้รอบด้ำนครอบคลมุกลุ่มเป้ำหมำย
เยำวชนหญิงด ำรงครรภ์และยุติกำรตัง้ครรภ์โดยมอบหมำยให้กรมกำรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ รับผิดชอบ 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
๑. พิจำรณำมำตรกำรกำรด ำเนินงำนของกรมกำรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ค ำนึงถึง

ควำมละเอียดอ่อนไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชน
หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม  

๒. ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนของกรมกำรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยให้
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนกำรปกครองท้องถ่ินทุกระดับ 
โดยเฉพำะปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ให้เข้ำใจปัญหำเยำวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อมอยำ่งรอบด้ำน 

๓. กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรผลิตส่ือเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในแวดวงกรมกำร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกบัปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมอย่ำงรอบ
ด้ำน โดยค ำนึงถึงควำมละเอียดอ่อนในมิติหญิงชำย เพศวิถีวยัรุ่น บนพืน้ฐำนของ
สิทธิมนษุยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์  เช่น จดัท ำแผ่นพบัข้อมูลกำรให้บริกำร
พร้อมเบอร์โทรศพัท์และวนัเวลำท่ีให้บริกำรเก่ียวกบักำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อมอย่ำงรอบ
ด้ำน ของหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีให้บริกำรในพืน้ท่ี เป็นต้น 

๔. ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรท ำงำนร่วมกบัเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพในพืน้ท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) โดยใช้ระบบกำรด ำเนินงำนของศนูย์พฒันำครอบครัว
เป็นหน่วยประสำนงำนกลำงภำยในอปท. เพ่ือจดัระบบฐำนข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวน
เด็กและเยำวชนทัง้หญิงชำย และสภำพปัญหำของครอบครัวและเยำวชนหญิง
ตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมท่ีต้องกำรได้รับบริกำรในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเช่ือมโยงกำร



 ๑๓๔ 

ประสำนงำนกับแผนกอ่ืนของอบต. และเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพเพ่ือส่งต่อและ
ตดิตำมผล รวมทัง้จดัสวสัดกิำรเพ่ือสนบัสนนุช่วยเหลือในกรณีท่ีประสบปัญหำด้ำน
เศรษฐกิจในกำรตัง้ครรภ์ไม่พร้อม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรดแูลตนเองและลูก 
ในช่วงเดือนแรกจนถึงก่อนวยัเรียน โดยจดัเงินทนุสนบัสนุนให้แก่แม่ในช่วงท่ีเลีย้ง
ลกูก่อนวยัเรียนและไมไ่ด้ท ำงำน และป้องกนักำรตัง้ครรภ์ซ ำ้ 

 
 ๔.๒.๗  ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาสังคม 

   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เสนอตอ่ผู้บริหำรองค์กรพฒันำเอกชนและคณะกรรมกำรเครือขำ่ยภำคประชำสงัคมในกำร

ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับปัญหำเยำวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมให้รอบด้ำน
ครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำยเยำวชนหญิงด ำรงครรภ์และยตุกิำรตัง้ครรภ์ 

   ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
๑. รณรงค์สร้ำงกระแสกับเยำวชนหญิงชำยและกลุ่มประชำชนทุกระดับในกำร

ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนำมัยเจริญพนัธุ์และสิทธิทำงเพศ โดยให้ข้อมูล
เร่ืองกำรยุติกำรตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภัยในฐำนะสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ สิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิงในฐำนะเจ้ำของครรภ์เพ่ือขจดัมำยำคติควำมเช่ือทำงจำรีตเชิงลบตอ่กำร
ยตุกิำรตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั 

๒. พฒันำศกัยภำพสมำชิกเครือข่ำยภำคประชำสงัคม ให้มีทกัษะในกำรจดักำรควำม
ขัดแย้ง   ระหว่ำงบุคคลและครอบครัวด้วยกำรเปิดวงพูดคุยแบบสุนทรียสนทนำ 
เพ่ือเป็นคนกลำงในกำรจัดให้เกิดสุนทรียสนทนำระหว่ำงเยำวชนชำยและหญิงท่ี
ประสบปัญหำครอบครัว เพ่ือร่วมหำทำงออกท่ีดีท่ีสดุส ำหรับเยำวชนบนพืน้ฐำนกำร
เคำรพสิทธิมนษุยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชนหญิงท่ีมกัจะถกูละเลย
และเลือกปฏิบตั ิ

 
๔.๒.๘ ข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                      เสนอให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนแห่งชำติก ำหนดนโยบำยขยำยผลเร่ืองของ
สิทธิมนุษยชน และสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ต่อหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบและสำธำรณชนในวงกว้ำง เพ่ือกำร 
บรูณำกำรภำพรวมกำรท ำงำนในกำรส่งเสริมสิทธิมนษุยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์  และเพ่ือให้สงัคมมี
ควำมตระหนักและค ำนึงถึงกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ต่อเยำวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 



 ๑๓๕ 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
       ให้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรส่ือสำรกับสำธำรณะในประเด็นสิทธิ

มนษุยชนและสิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ และด ำเนินกำรขบัเคล่ือนให้ประเด็นนีเ้ป็นรูปธรรมและสำมำรถน ำไป
ปฏิบตัไิด้จริง 



 ๑๓๖ 

ตำรำงที่ ๑ ตารางสรุปข้อเสนอแนะและหน่วยงานทีร่บัผิดชอบ 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
เชิงนโยบาย 
- แตง่ตัง้คณะท ำงำนท่ีประกอบด้วยตวัแทนจำกภำคประชำสงัคมเพื่อศกึษำ

ผลกระทบจำกข้อกฏหมำยทีม่ีอยูเ่ดิมที่ละเมิดตอ่สทิธิมนษุยชน 
- ยกร่ำงกำรแก้ไขดงักลำ่วบรรจเุข้ำสูว่ำระเพื่อพิจำรณำปรับปรุงและแก้ไข

มำตรกำรด้ำนกฏหมำยให้มีกำรค ำนงึถึงควำมละเอยีดออ่นต่อกำรไมล่ะเมิดสทิธิ
มนษุยชนและสทิธิอนำมยัเจริญพนัธุ์เพื่อก ำหนดเป็นนโยบำยรัฐที่สำมำรถ
น ำไปสูก่ำรปฏิบตัิได้อยำ่งมคีวำมสอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจริงของสภำพ
ปัญหำกำรตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในปัจจบุนั 

เชิงปฏิบตั ิ
๑. รณรงค์สร้ำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงในสงัคมและในหมู่คณะท ำงำนฝ่ำย

นิติบญัญตัิให้ก้ำวข้ำมจำกกรอบมำยำคติที่ยงัมองว่ำเด็กและเยำวชนเป็น
วยัที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรเจริญพนัธุ์และกำรมีเพศสมัพนัธ์โดยสร้ำงควำม
ตระหนกัวำ่เด็กและเยำวชนมีสทิธิอนำมยัเจริญพนัธุ์และสทิธิทำงเพศ เพื่อ
น ำไปสู่ทัศนคติเชิงบวกในในกำรบัญญัติกฎหมำยในกำรบังคับใช้เพื่อ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ของเยำวชน สิทธิ 
ให้มีข้อก ำหนดที่รอบด้ำนและครอบคลุมถึงสิทธิอนำมัยเจริญพนัธุ์ของ
เยำวชนมำกขึน้  

๒. บญัญัติข้อห้ำมจ ำหน่ำยนกัเรียนออกจำกโรงเรียน  ใน พ.ร.บ. กำรศึกษำ
แหง่ชำติหรือ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖) และระวำงโทษอยำ่งชดัเจน 

๓. ควรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนสิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ของเด็กและ
เยำวชนในพ.ร.บ. ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ  เช่น 
ก ำหนดสถำนสงเครำะห์ช่วยเหลือ และบริกำรเด็กและเยำวชนที่ตัง้ครรภ์
ในกำรด ำรงครรภ์และยตุิกำรตัง้ครรภ์ ในฐำนะกำรสง่เสริมกำรพฒันำเด็ก
และเยำวชน  

๔. บญัญัติให้กำรปฎิเสธกำรท ำแท้งในเด็กที่เด็กนัน้ยินยอมเป็นกำรทำรุณ
กรรมและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงหนึ่ง ใน พ.ร.บ.  คุ้มครองเด็ก 
(๒๕๔๖) 

๕. ก ำหนดค ำว่ำ “ผู้ใด” แทน “หญิงใด” ในประมวลกฎหมำยอำญำที่
เก่ียวข้องกบักำรท ำแท้ง 

คณะรัฐมนตรี 

๔.๒.๘ ข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เชิงนโยบาย 
- ก ำหนดนโยบำยขยำยผลเร่ืองของสทิธิมนษุยชน และสทิธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ตอ่

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
สทิธิมนษุยชนแหง่ชำติ 



 ๑๓๗ 

หนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบและสำธำรณชนในวงกว้ำง เพื่อให้สงัคมมคีวำมตระหนกัและ
ค ำนงึถึงกำรไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชนและสทิธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ตอ่เยำวชนหญิงที่
ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
เชิงปฏิบัติ 
- ให้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรสื่อสำรกับสำธำรณะในประเด็น
สทิธิมนษุยชนและสทิธิอนำมยัเจริญพนัธุ์ และด ำเนินกำรขบัเคลือ่นให้ประเด็นนีเ้ป็น
รูปธรรมและสำมำรถน ำไปปฏิบตัิได้จริง 
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แนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์ระดับลึก : เยำวชนหญิง (ตัง้ครรภ์ต่อ) 

แนะน ำตัว แนะน ำโครงกำร บอกวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 อา่นใบแสดงความยินยอมเป็นผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 ขออนญุาตสมัภาษณ์และขออนญุาตบนัทกึเทป 

 ค าถามอุน่เคร่ือง 

**เตรียมอดัหวัเทปไปก่อน ระบสุถานท่ีท่ีไปสมัภาษณ์และวนัเดือนปีท่ีสมัภาษณ์ 

๑.ข้อมูลประชำกร 

๑.๑ อายเุท่าไหร่ 

 มีพ่ีน้องก่ีคน หญิงก่ีคน ชายก่ีคน เป็นคนท่ีเทา่ไหร่ เป็นคนท่ีไหน 

๑.๒ ตอนนีพ้กัท่ีไหน 

 อยูก่บัใคร (กรณีอยู่บ้านพกัพิง ให้ถามวา่ก่อนมาอยู่บ้านพกัพิง อยูท่ี่ไหนมาก่อน) 

 สมาชิกท่ีบ้านมีใครบ้าง 

 ใครเป็นคนรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เชน่ คา่เชา่ คา่ใช้จา่ยในบ้าน คา่ใช้จา่ยในการไปโรงเรียน  

 (ถามรายละเอียด จา่ยเท่าไหร่ ใครชว่ยจา่ยไหม) 

๑.๓ ปัจจบุนัมีแฟนไหม 

 (ซกัถึงลกัษณะของความสมัพนัธ์วา่มัน่คงหรือชัว่คราว เช่น พอ่แม/่ผู้ปกครองรับรู้ไหม อยูก่นัมาก่ีปี

แล้ว แฟนนิสยัเป็นยงัไง อยู่ด้วยกนัเป็นยงัไง) 

๑.๔  คณุยงัเรียนหนงัสืออยูไ่หม (เรียนชัน้อะไร) หรือวา่เรียนจบแล้ว  

      คณุเรียนจบอะไร ท างานแล้วหรือยงั(ถ้าท า) คณุท างานอะไร  

     (ถ้าเป็นนกัเรียน นกัศกึษา มีรายได้พิเศษหรือไม ่เทา่ไหร่ งานอะไร) 

๑.๕ แฟน(ถ้ามี) ยงัเรียนหนงัสืออยูไ่หม หรือเรียนจบแล้ว  

    แฟนเรียนจบอะไร ท างานอะไร มีรายได้จากไหน (ให้ถามถึงรายได้ซึง่อาจจะไมไ่ด้เรียกวา่งานก็ได้) 

๑.๖ คณุมีลกูหรือยงั ก่ีคน ก่ีขวบแล้ว 

๒.ทัศนคตต่ิอประเด็นกำรท้องไม่พร้อมของเยำวชนหญิง 

ภาคผนวก ข 
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 ๒.๑ คณุได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกบัวยัรุ่นหญิงท่ีท้องไม่พร้อมบ้างหรือไม ่จากใคร ท่ีไหน และรู้สกึ

อยา่งไร             

 ๒.๒ คณุคดิอยา่งไรตอ่การตดัสินใจของเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม (ถามความคดิเห็นและ

ทศันคตท่ีิมีตอ่การตดัสินใจในแตล่ะกรณี) 

ก.กรณีตดัสินใจยตุกิารตัง้ครรภ์ (คดิวา่เป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกยตุกิารตัง้ครรภ์) 

ข.กรณีตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่ (คดิว่าเป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกตัง้ครรภ์ตอ่) 

๓.สำเหต/ุเงื่อนไข/ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดปัญหำ รวมถงึผลกระทบต่อเยำวชนหญิงที่ท้องไม่พร้อม  

๓.๑ มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายเุทา่ไหร่ ตอนนัน้คมุก าเนิดไหม คมุด้วยวิธีอะไร 

     รู้จกัวิธีคมุก าเนิดอะไรบ้าง ตอนนีค้มุอยูห่รือเปลา่ ใช้วิธีไหน  

๓.๒ ทราบวา่ท้องได้อยา่งไร และท าไมถึงท้อง  

๓.๓ ความรู้สกึชว่งนัน้เป็นอยา่งไร ได้คยุให้ใครฟังบ้าง ท าไมเลือกคยุให้คนเหลา่นีฟั้ง เขาให้ความ

ชว่ยเหลืออะไรไหม หรือช่วยแนะน าอะไรไหม (ถ้าไมไ่ด้ปรึกษาใครในทนัที ซกัให้ได้วา่อยูก่บัปัญหา

ตามล าพงันานไหม)  

๓.๔ บอกผู้ชายคนท่ีท าให้เราท้องไหม ท าไมถึงบอก/ไมไ่ด้บอก เขามีปฏิกิริยายงัไง เขาต้องการให้

ท้องตอ่ไหม เขาแนะน าหรือชว่ยเหลืออะไรหรือเปลา่ 

๓.๕ พอ่แม/่ครู/หวัหน้างาน รู้เร่ืองไหม รู้ได้อยา่งไร (เลือกถามตามท่ีเห็นวา่ผู้ถกูสมัภาษณ์นา่จะอยู่

ใต้ปกครอง) เขามีปฏิกิริยาอยา่งไร เขาต้องการให้ท้องตอ่ไหม เขาแนะน าหรือชว่ยอะไรไหม 

๓.๖ คดิอย่างไรกบัปฏิกิริยาของคนรอบข้าง  

๓.๗ คิดวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้สง่ผลตอ่ชีวิตเรายงัไง (ค าตอบไมจ่ าเป็นต้องเป็นด้านลบเทา่นัน้) 

 ผลตอ่สขุภาพ 

 ผลตอ่จิตใจ  

 ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั โรงเรียน ครอบครัว งาน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน กบั

เพศตรงข้าม คนรอบข้าง 

 ผลตอ่คา่ใช้จา่ยและรายได้ของครอบครัว ต้องมีรายจา่ยเพิ่มขึน้ไหม อยา่งไร 

               คณุมีวิธีจดัการกบัผลตา่งๆ เหลา่นัน้อยา่งไร และท าอยา่งไรจงึจะชว่ยให้เราได้มีโอกาสในการ

ด าเนินชีวิตตอ่ไปได้โดยป้องกนัการถกูละเมิดสิทธิ (ภายใต้กรอบคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่สิทธิในการ
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ดแูลและป้องกนัสขุภาพ, สิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด,สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่าง

มีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์,สิทธิในการได้รับข้อมลูและการเข้าถึงการศกึษา หรือ สิทธิในการได้รับความเป็น

สว่นตวั) 

๔. ข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจท่ีจะตัง้ครรภ์ต่อ หรือยุตกิำรตัง้ครรภ์เพียงพอและรอบด้ำนหรือไม่ 

อย่ำงไร 

๔.๑ คณุได้รับข้อมลูอะไรบ้างเก่ียวกบัทางออกของการท้องไมพ่ร้อม (ถามเพ่ือให้สรุปข้อมลูท่ีได้รับ

จากแหลง่ตา่งๆ) 

    -ข้อมลูท่ีได้รับเพียงพอกบัการตดัสินใจหรือไม ่อยา่งไร  

    -มีข้อมลูท่ีต้องการเพิ่มเติมอีกไหม เก่ียวกบัอะไร  

๔.๒ คณุมีการแสวงหาข้อมลูหรือบริการหรือความชว่ยเหลือรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเตมิอีกบ้างไหม จาก

ท่ีไหน อย่างไร 

๔.๓ คณุมีทางเลือกในชีวิตอยา่งไรบ้าง 

๔.๔ การตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่นีค้ณุเป็นคนเลือกเองหรือไม ่(ถ้าไม)่ ใครเป็นผู้ตดัสินใจให้/เป็นผู้ มี

อิทธิพลตอ่การตดัสินใจ เม่ือตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่แล้ว คณุรู้สกึอย่างไร 

๕. ชุดประสบกำรณ์ของเยำวชนหญิงด้ำนกำรได้รับบริกำร กำรอยู่ร่วมกับครอบครัว/ชุมชน/
สถำบันกำรศึกษำ/สังคม  

 ๕.๑ ดแูลครรภ์ตวัเองอย่างไร  

 ๕.๒ ได้ฝากครรภ์หรือไม่ ท่ีไหน เจ้าหน้าท่ีมีปฏิกิริยาอยา่งไรเวลาท่ีคณุไปฝากครรภ์ รู้สกึอยา่งไรกบั

บริการการฝากครรภ์ท่ีได้รับ ฝากก่ีครัง้ แตล่ะครัง้เป็นอยา่งไร การฝากครรภ์เสียคา่ใช้จ่ายไหม เทา่ไหร่ จ่าย

เองหรือมีคนชว่ย เวลาไปฝากครรภ์มีใครไปด้วยไหม 

๕.๓ มีการให้ค าปรึกษาไหม ทา่ทีของคนท่ีให้ค าปรึกษาเป็นอยา่งไร รักษาความลบัของคณุหรือไม ่

พดูอะไรกบัคณุบ้าง ได้พดูคยุกบัเขาทกุครัง้ท่ีไปฝากครรภ์หรือไม ่มีอะไรท่ีอยากรู้ตอนนัน้แล้วไมไ่ด้รับ

ค าตอบบ้างไหม 

๕.๔ ในฐานะท่ีเคยมีประสบการณ์ บริการท่ีคณุต้องการได้รับอยา่งเร่งดว่นในทนัทีท่ีรู้วา่ตัง้ครรภ์ 



 ข-๔ 

คืออะไร  อยากมีใครคยุด้วยไหม อยากให้คนๆนัน้มีบคุลิกลกัษณะอยา่งไร     อยากให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เชน่ โรงเรียน โรงพยาบาล หรือบ้านพกัพิง ให้ความชว่ยเหลือในเร่ืองใด อยา่งไร  และรัฐบาลหรือสงัคมควร

มีนโยบายในการดแูลแก้ไขและป้องกนัปัญหาเยาวชนหญิงท้องไมพ่ร้อม อย่างไรบ้าง 

๕.๕ คณุมีอะไรท่ีอยากจะคยุให้ฟังเพิ่มเตมิไหม หรืออยากจะถามอะไรไหมคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ข-๕ 

แนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์ระดับลึก เยำวชนหญิงยุติกำรตัง้ครรภ์ 

แนะน ำตัว แนะน ำโครงกำร บอกวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 อา่นใบแสดงความยินยอมเป็นผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 ขออนญุาตสมัภาษณ์และขออนญุาตบนัทกึเทป 

 ค าถามอุน่เคร่ือง 

**เตรียมอดัหวัเทปไปก่อน ระบสุถานท่ีท่ีไปสมัภาษณ์และวนัเดือนปีท่ีสมัภาษณ์ 

๑. ข้อมูลประชำกร 

๑.๑ อายเุท่าไหร่ 

 มีพ่ีน้องก่ีคน หญิงก่ีคน ชายก่ีคน เป็นคนท่ีเท่าไหร่ เป็นคนท่ีไหน 

๑.๒ ตอนนีพ้กัท่ีไหน 

 อยูก่บัใคร (กรณีอยู่บ้านพกัพิง ให้ถามวา่ก่อนมาอยู่บ้านพกัพิง อยูท่ี่ไหนมาก่อน) 

 สมาชิกท่ีบ้านมีใครบ้าง 

 ใครเป็นคนรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เชน่ คา่เชา่ คา่ใช้จา่ยในบ้าน คา่ใช้จา่ยในการไปโรงเรียน  

 (ถามรายละเอียด จา่ยเท่าไหร่ ใครชว่ยจา่ยไหม) 

๑.๓ ปัจจบุนัมีแฟนไหม 

 (ซกัถึงลกัษณะของความสมัพนัธ์วา่มัน่คงหรือชัว่คราว เช่น พอ่แม/่ผู้ปกครองรับรู้ไหม อยูก่นัมาก่ีปี

แล้ว แฟนนิสยัเป็นยงัไง อยู่ด้วยกนัเป็นยงัไง) 

๑.๔ คณุยงัเรียนหนงัสืออยูไ่หม (เรียนชัน้อะไร) หรือวา่เรียนจบแล้ว  

      คณุเรียนจบอะไร ท างานแล้วหรือยงั(ถ้าท า) คณุท างานอะไร  

     (ถ้าเป็นนกัเรียน นกัศกึษา มีรายได้พิเศษหรือไม ่เทา่ไหร่ งานอะไร) 

๑.๕ แฟน(ถ้ามี) ยงัเรียนหนงัสืออยูไ่หม หรือเรียนจบแล้ว  

    แฟนเรียนจบอะไร ท างานอะไร มีรายได้จากไหน (ให้ถามถึงรายได้ซึง่อาจจะไมไ่ด้เรียกวา่งานก็ได้) 

๑.๖ คณุมีลกูหรือยงั ก่ีคน ก่ีขวบแล้ว 

๒.ทัศนคตต่ิอประเด็นกำรท้องไม่พร้อมของเยำวชนหญิง 
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 ๒.๑ คณุได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกบัวยัรุ่นหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมบ้างหรือไม ่จากใคร ท่ีไหน และรู้สกึ

อยา่งไร             

 ๒.๒ คณุคดิอยา่งไรตอ่การตดัสินใจของเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม (ถามความคดิเห็นและ

ทศันคตท่ีิมีตอ่การตดัสินใจในแตล่ะกรณี) 

ก.กรณีตดัสินใจยตุกิารตัง้ครรภ์ (คดิวา่เป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกยตุกิารตัง้ครรภ์) 

ข.กรณีตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่ (คดิว่าเป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกตัง้ครรภ์ตอ่) 

๓.สำเหต/ุเงื่อนไข/ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดปัญหำ รวมถงึผลกระทบต่อเยำวชนหญิงที่ท้องไม่พร้อม 

 ๓.๑ มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายเุทา่ไหร่ ตอนนัน้คมุก าเนิดไหม คมุด้วยวิธีอะไร 

     รู้จกัวิธีคมุก าเนิดอะไรบ้าง ตอนนีค้มุอยูห่รือเปลา่ ใช้วิธีไหน  

๓.๒ ทราบวา่ท้องได้อยา่งไร และท าไมถึงท้อง  

๓.๓ ความรู้สกึชว่งนัน้เป็นอยา่งไร ได้คยุให้ใครฟังบ้าง ท าไมเลือกคยุให้คนเหลา่นีฟั้ง เขาให้ความ

ชว่ยเหลืออะไรไหม หรือช่วยแนะน าอะไรไหม (ถ้าไมไ่ด้ปรึกษาใครในทนัที ซกัให้ได้วา่อยูก่บัปัญหา

ตามล าพงันานไหม)  

๓.๔ บอกผู้ชายคนท่ีท าให้เราท้องไหม ท าไมถึงบอก/ไมไ่ด้บอก เขามีปฏิกิริยายงัไง เขาต้องการให้

ท้องตอ่ไหม เขาแนะน าหรือชว่ยเหลืออะไรหรือเปลา่ 

๓.๕ พอ่แม/่ครู/หวัหน้างาน รู้เร่ืองไหม รู้ได้อยา่งไร (เลือกถามตามท่ีเห็นวา่ผู้ถกูสมัภาษณ์นา่จะอยู่

ใต้ปกครอง) เขามีปฏิกิริยาอยา่งไร เขาต้องการให้ท้องตอ่ไหม เขาแนะน าหรือชว่ยอะไรไหม 

๓.๖ คดิอย่างไรกบัปฏิกิริยาของคนรอบข้าง  

๓.๗ คิดวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้สง่ผลตอ่ชีวิตเรายงัไง (ค าตอบไมจ่ าเป็นต้องเป็นด้านลบเทา่นัน้) 

 ผลตอ่สขุภาพ 

 ผลตอ่จิตใจ  

 ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั โรงเรียน ครอบครัว งาน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน กบั

เพศตรงข้าม คนรอบข้าง 

 ผลตอ่คา่ใช้จา่ยและรายได้ของครอบครัว ต้องมีรายจา่ยเพิ่มขึน้ไหม อยา่งไร 

               คณุมีวิธีจดัการกบัผลตา่งๆ เหลา่นัน้อยา่งไร และท าอยา่งไรจงึจะชว่ยให้เราได้มีโอกาสในการ

ด าเนินชีวิตตอ่ไปได้โดยป้องกนัการถกูละเมิดสิทธิ  (ภายใต้กรอบคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน  ได้แก่สิทธิในการ



 ข-๗ 

ดแูลและป้องกนัสขุภาพ, สิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด,สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่าง

มีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์,สิทธิในการได้รับข้อมลูและการเข้าถึงการศกึษา หรือ สิทธิในการได้รับความเป็น

สว่นตวั) 

๔. ข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจท่ีจะตัง้ครรภ์ต่อ หรือยุตกิำรตัง้ครรภ์เพียงพอและรอบด้ำนหรือไม่ 

อย่ำงไร 

๔.๑ คณุได้รับข้อมลูอะไรบ้างเก่ียวกบัทางออกของการท้องไมพ่ร้อม (ถามเพ่ือให้สรุปข้อมลูท่ีได้รับ

จากแหลง่ตา่งๆ) 

    -ข้อมลูท่ีได้รับเพียงพอกบัการตดัสินใจหรือไม ่อยา่งไร  

    -มีข้อมลูท่ีต้องการเพิ่มเติมอีกไหม เก่ียวกบัอะไร  

๔.๒ คณุมีการแสวงหาข้อมลูหรือบริการหรือความชว่ยเหลือรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเตมิอีกบ้างไหม จาก

ท่ีไหน อย่างไร 

๔.๓ คณุมีทางเลือกในชีวิตอยา่งไรบ้าง 

๔.๔ การตดัสินใจยตุกิารตัง้ครรภ์นีค้ณุเป็นคนเลือกเองหรือไม ่(ถ้าไม)่ ใครเป็นผู้ตดัสินใจให้/เป็นผู้

มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ เม่ือตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่แล้ว คณุรู้สกึอย่างไร 

๕. ชุดประสบกำรณ์ของเยำวชนหญิงด้ำนกำรได้รับบริกำร กำรอยู่ร่วมกับครอบครัว/ชุมชน/
สถำบันกำรศึกษำ/สังคม  

๕.๑  ได้พยายามท าอยา่งอ่ืนก่อนท่ีจะยตุกิารตัง้ครรภ์ส าเร็จในครัง้นีไ้หม  ท าอยา่งไร 

บ้าง ผลเป็นอย่างไร แตล่ะครัง้รู้มาจากใคร ครัง้นีใ้ช้วิธีไหน ใครท าให้ ท าอย่างไร ท าท่ีไหน เสียคา่ใช้จา่ย

ไหม เทา่ไหร่ จา่ยเองหรือมีคนชว่ย เวลาไปมีใครไปด้วยไหม  มีการให้ค าปรึกษาไหม ทา่ทีของคนท่ีให้

ค าปรึกษาเป็นอยา่งไร รักษาความลบัของคณุหรือไม ่พดูอะไรกบัคณุบ้าง ได้พดูคยุกบัเขาก่อน/หลงัท า

หรือไม ่มีอะไรท่ีอยากรู้ตอนนัน้แล้วไมไ่ด้รับค าตอบบ้างไหม เม่ือท าเสร็จแล้วรู้สกึอยา่งไร 

๕.๒ ในฐานะท่ีเคยมีประสบการณ์ บริการท่ีคณุต้องการได้รับอยา่งเร่งดว่นในทนัทีท่ีรู้วา่ตัง้ครรภ์ 

คืออะไร  อยากมีใครคยุด้วยไหม อยากให้คนๆนัน้มีบคุลิกลกัษณะอยา่งไร     อยากให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เชน่ โรงเรียน โรงพยาบาล หรือบ้านพกัพิง ให้ความชว่ยเหลือในเร่ืองใด อยา่งไร  และรัฐบาลหรือสงัคมควร

มีนโยบายในการดแูลแก้ไขและป้องกนัปัญหาเยาวชนหญิงท้องไมพ่ร้อม อย่างไรบ้าง 

๕.๓ คณุมีอะไรท่ีอยากจะคยุให้ฟังเพิ่มเตมิไหม หรืออยากจะถามอะไรไหมคะ  
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แนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์ระดับลึก : เยำวชนชำย (แฟนยุตกิำรตัง้ครรภ์) 

แนะน ำตัว แนะน ำโครงกำร บอกวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 อา่นใบแสดงความยินยอมเป็นผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 ขออนญุาตสมัภาษณ์และขออนญุาตบนัทกึเทป 

 ค าถามอุน่เคร่ือง 

**เตรียมอดัหวัเทปไปก่อน ระบสุถานท่ีท่ีไปสมัภาษณ์และวนัเดือนปีท่ีสมัภาษณ์ 

๑. ข้อมูลประชำกร 

๑.๑ อายเุท่าไหร่ 

 มีพ่ีน้องก่ีคน หญิงก่ีคน ชายก่ีคน เป็นคนท่ีเทา่ไหร่ เป็นคนท่ีไหน 

๑.๒ ตอนนีพ้กัท่ีไหน 

 อยูก่บัใคร (กรณีอยู่บ้านพกัพิง ให้ถามวา่ก่อนมาอยู่บ้านพกัพิง อยูท่ี่ไหนมาก่อน) 

 สมาชิกท่ีบ้านมีใครบ้าง 

 ใครเป็นคนรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เชน่ คา่เชา่ คา่ใช้จา่ยในบ้าน คา่ใช้จา่ยในการไปโรงเรียน  

 (ถามรายละเอียด จา่ยเท่าไหร่ ใครชว่ยจา่ยไหม) 

๑.๓ ปัจจบุนัมีแฟนไหม 

 (ซกัถึงลกัษณะของความสมัพนัธ์วา่มัน่คงหรือชัว่คราว เช่น พอ่แม/่ผู้ปกครองรับรู้ไหม อยูก่นัมาก่ีปี

แล้ว แฟนนิสยัเป็นยงัไง อยู่ด้วยกนัเป็นยงัไง) 

๑.๔  คณุยงัเรียนหนงัสืออยูไ่หม (เรียนชัน้อะไร) หรือวา่เรียนจบแล้ว  

      คณุเรียนจบอะไร ท างานแล้วหรือยงั(ถ้าท า) คณุท างานอะไร  

     (ถ้าเป็นนกัเรียน นกัศกึษา มีรายได้พิเศษหรือไม ่เทา่ไหร่ งานอะไร) 

๑.๕ แฟน(ถ้ามี) ยงัเรียนหนงัสืออยูไ่หม หรือเรียนจบแล้ว  

    แฟนเรียนจบอะไร ท างานอะไร มีรายได้จากไหน (ให้ถามถึงรายได้ซึง่อาจจะไมไ่ด้เรียกวา่งานก็ได้) 

๑.๖ คณุมีลกูหรือยงั ก่ีคน ก่ีขวบแล้ว 

๒. ทัศนคตต่ิอประเดน็กำรท้องไม่พร้อมของเยำวชนหญิง 
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 ๒.๑ คณุได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกบัวยัรุ่นหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมบ้างหรือไม ่จากใคร ท่ีไหน และรู้สกึ

อยา่งไร             

 ๒.๒ คณุคดิอยา่งไรตอ่การตดัสินใจของเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม (ถามความคดิเห็นและ

ทศันคตท่ีิมีตอ่การตดัสินใจในแตล่ะกรณี) 

ก.กรณีตดัสินใจยตุกิารตัง้ครรภ์ (คดิวา่เป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกยตุกิารตัง้ครรภ์) 

ข.กรณีตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่ (คดิว่าเป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกตัง้ครรภ์ตอ่) 

๓. สำเหต/ุเงื่อนไข/ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดปัญหำ รวมถึงผลกระทบต่อเยำวชนหญิงท่ีท้องไม่พร้อม ๓.๑ 

มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายเุท่าไหร่  ตอนนัน้คมุก าเนิดไหม คมุด้วยวิธีอะไร 

     รู้จกัวิธีคมุก าเนิดอะไรบ้าง ตอนนีค้มุอยูห่รือเปลา่ ใช้วิธีไหน  

๓.๒ ทราบวา่แฟนท้องได้อย่างไร และท าไมถึงท้อง  

๓ ๓ความรู้สึกชว่งนัน้เป็นอย่างไร ได้คยุให้ใครฟังบ้าง ท าไมเลือกคยุให้คนเหล่านีฟั้ง เขาให้ความ

ชว่ยเหลืออะไรไหม หรือช่วยแนะน าอะไรไหม (ถ้าไมไ่ด้ปรึกษาใครในทนัที ซกัให้ได้วา่อยูก่บัปัญหา

ตามล าพงันานไหม)  

๓.๔ พอ่แม/่ครู/หวัหน้างาน รู้เร่ืองไหม รู้ได้อยา่งไร (เลือกถามตามท่ีเห็นวา่ผู้ถกูสมัภาษณ์นา่จะอยู่

ใต้ปกครอง) เขามีปฏิกิริยาอยา่งไร เขาต้องการให้ท้องตอ่ไหม เขาแนะน าหรือชว่ยอะไรไหม 

๓.๕ คิดอยา่งไรกบัปฏิกิริยาของคนรอบข้าง  

๓.๖ คดิวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้สง่ผลตอ่ชีวิตเรายงัไง (ค าตอบไมจ่ าเป็นต้องเป็นด้านลบเทา่นัน้) 

 ผลตอ่สขุภาพ 

 ผลตอ่จิตใจ  

 ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั โรงเรียน ครอบครัว งาน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน กบั

เพศตรงข้าม คนรอบข้าง 

 ผลตอ่คา่ใช้จา่ยและรายได้ของครอบครัว ต้องมีรายจา่ยเพิ่มขึน้ไหม อยา่งไร 

               คณุมีวิธีจดัการกบัผลตา่งๆ เหลา่นัน้อยา่งไร และท าอยา่งไรจงึจะชว่ยให้เราได้มีโอกาสในการ

ด าเนินชีวิตตอ่ไปได้โดยป้องกนัการถกูละเมิดสิทธิ  (ภายใต้กรอบคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่สิทธิในการ

ดแูลและป้องกนัสขุภาพ, สิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด,สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่าง



 ข-๑๐ 

มีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์,สิทธิในการได้รับข้อมลูและการเข้าถึงการศกึษา หรือ สิทธิในการได้รับความเป็น

สว่นตวั) 

๔. ข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจท่ีจะตัง้ครรภ์ต่อ หรือยุตกิำรตัง้ครรภ์เพียงพอและรอบด้ำนหรือไม่ 

อย่ำงไร 

๔.๑ คณุได้รับข้อมลูอะไรบ้างเก่ียวกบัทางออกของการท้องไมพ่ร้อม (ถามเพ่ือให้สรุปข้อมลูท่ีได้รับ

จากแหลง่ตา่งๆ) 

    -ข้อมลูท่ีได้รับเพียงพอกบัการตดัสินใจหรือไม ่อยา่งไร  

    -มีข้อมลูท่ีต้องการเพิ่มเติมอีกไหม เก่ียวกบัอะไร  

๔.๒ คณุมีการแสวงหาข้อมลูหรือบริการหรือความชว่ยเหลือรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเตมิอีกบ้างไหม จาก

ท่ีไหน อย่างไร 

๔.๓ คณุมีทางเลือกในชีวิตอยา่งไรบ้าง 

๔.๔ การตดัสินใจยตุติัง้ครรภ์นีค้ณุเป็นคนเลือกเองหรือไม ่(ถ้าไม)่ ใครเป็นผู้ตดัสินใจให้/เป็นผู้ มี

อิทธิพลตอ่การตดัสินใจ เม่ือตดัสินใจยตุิการตัง้ครรภ์แล้ว คณุรู้สกึอย่างไร 

๕. ชุดประสบกำรณ์ของเยำวชนชำยด้ำนกำรได้รับบริกำร กำรอยู่ร่วมกับครอบครัว/ชุมชน/
สถำบันกำรศึกษำ/สังคม  

๕.๑ ได้พยายามท าอยา่งอ่ืนก่อนท่ีจะยตุกิารตัง้ครรภ์ส าเร็จในครัง้นีไ้หม  ท าอยา่งไรบ้าง ผลเป็น 

อยา่งไร แตล่ะครัง้รู้มาจากใคร ครัง้นีใ้ช้วิธีไหน ใครท าให้ ท าอยา่งไร ท าท่ีไหน เสียคา่ใช้จา่ยไหม เทา่ไหร่ 

จา่ยเองหรือมีคนช่วย เวลาแฟนไปมีใครไปด้วยไหม  มีการให้ค าปรึกษาไหม ทา่ทีของคนท่ีให้ค าปรึกษาเป็น

อยา่งไร รักษาความลบัของแฟนคณุหรือไม ่พดูอะไรกบัแฟนคณุบ้าง แฟนได้พดูคยุกบัเขาก่อน/หลงัท า

หรือไม ่มีอะไรท่ีอยากรู้ตอนนัน้แล้วไมไ่ด้รับค าตอบบ้างไหม เม่ือแฟนท าเสร็จแล้วคณุรู้สกึอย่างไร 

๕.๒ ในฐานะท่ีเคยมีประสบการณ์ บริการท่ีคณุต้องการได้รับอยา่งเร่งดว่นในทนัทีท่ีรู้วา่แฟน 

ตัง้ครรภ์คืออะไร  อยากมีใครคยุด้วยไหม อยากให้คนๆนัน้มีบคุลิกลกัษณะอยา่งไร     อยากให้หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง เชน่ โรงเรียน โรงพยาบาล หรือบ้านพกัพิง ให้ความชว่ยเหลือในเร่ืองใด อยา่งไร  และรัฐบาลหรือ

สงัคมควรมีนโยบายในการดแูลแก้ไขและป้องกนัปัญหาเยาวชนหญิงท้องไมพ่ร้อม อยา่งไรบ้าง 

๕.๓ คณุมีอะไรท่ีอยากจะคยุให้ฟังเพิ่มเตมิไหม หรืออยากจะถามอะไรไหมคะ  
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แนวค ำถำมกำรสนทนำกลุ่ม : เยำวชนชำย 

แนะน ำตัว แนะน ำโครงกำร บอกวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 อา่นใบแสดงความยินยอมเป็นผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 ขออนญุาตสมัภาษณ์และขออนญุาตบนัทกึเทป 

 ค าถามอุน่เคร่ือง 

**เตรียมอดัหวัเทปไปก่อน ระบสุถานท่ีท่ีไปสมัภาษณ์และวนัเดือนปีท่ีสมัภาษณ์ 

๑.ข้อมูลเบือ้งต้นของเยำวชนชำยผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม 

๑.๑ ช่ือ   

๑.๒ อาย ุ

๑.๓ เรียนชัน้ไหน หรือเรียนจบอะไร ท่ีไหน 

๑.๔ มีแฟนหรือยงั (ถ้ามี) แฟนเรียนอยูเ่รียนชัน้ไหน หรือเรียนจบอะไร 

๑.๕ เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการท้องไมพ่ร้อมของเยาวชนหญิงหรือไม ่อย่างไร 

๒.ทัศนคตต่ิอประเด็นกำรตัง้ครรภ์ของเยำวชนหญิงก่อนวัยอันควร 

 ๒.๑ คณุได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกบัวยัรุ่นหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมบ้างหรือไม ่จากใคร ท่ีไหน และรู้สกึ

อยา่งไร             

 ๒.๒ คณุคดิอยา่งไรตอ่การตดัสินใจของเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม (ถามความคดิเห็นและ

ทศันคตท่ีิมีตอ่การตดัสินใจในแตล่ะกรณี) 

ก.กรณีตดัสินใจยตุกิารตัง้ครรภ์ (คดิวา่เป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกยตุกิาร

ตัง้ครรภ์) 

ข.กรณีตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่ (คดิว่าเป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกตัง้ครรภ์ตอ่) 

 ๓.สำเหต/ุเงื่อนไข/ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดปัญหำ รวมถงึผลกระทบต่อเยำวชนหญิงที่ท้องไม่พร้อม 

 ๓.๑ คณุคดิว่าอะไรเป็นสาเหต/ุเง่ือนไข/ปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม 

-การขาดทกัษะชีวิต ในการจดัการอารมณ์ความต้องการของเยาวชนชายหญิง มี

สว่นมากไหมในการเกิดปัญหาท้องไมพ่ร้อม มีสว่นอย่างไร 
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-คณุคิดวา่มีจดุไหนในครอบครัวท่ีเป็นสาเหต/ุเง่ือนไข/ปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหานีข้ึน้

บ้างหรือไม ่อยา่งไร  

-ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในครอบครัวอยา่งไร ท่ีสนบัสนนุให้เกิดปัญหานีไ้ด้ง่ายขึน้ -

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในครอบครัวแบบไหนท่ีชว่ยป้องกนัปัญหานี ้ 

- ส่ือมีสว่นมากไหมในการเกิดปัญหาท้องไมพ่ร้อม มีสว่นอยา่งไร 

-คณุคิดวา่การสอนเพศศกึษาในโรงเรียนท่ีจะชว่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ

จดัการอารมณ์ความต้องการของเยาวชนชายหญิงอยา่งเหมาะสม ท่ีได้รับความสนใจ 

นา่จะเป็นรูปแบบใด ชว่ยเสนอแนะหน่อย  

-คณุคิดวา่นโยบายท่ีเหมาะสมในการท างานป้องกนัและแก้ไขปัญหาอยา่งรอบด้านใน

เร่ืองการท้องไมพ่ร้อม ควรจะเป็นอย่างไร  ใครควรเป็นเจ้าภาพในเร่ืองนี ้และ

คนท างานในด้านนีค้วรมีองค์ความรู้ ทกัษะชีวิต และบคุลิกลกัษณะอยา่งไร และท า

อยา่งไรจงึจะชว่ยให้เยาวชนผู้ประสบปัญหาการท้องไมพ่ร้อม เข้าถึงบริการของ

หนว่ยงานตา่งๆ เชน่ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ อยา่งรู้สึกปลอดภยั    

๓.๒ คณุคดิอยา่งไรกบัการท่ีเยาวชนหญิงท้องไมพ่ร้อม 

๓.๓ คิดวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้สง่ผลตอ่ชีวิตเยาวชนยงัไง (ค าตอบไมจ่ าเป็นต้องเป็นด้านลบเทา่นัน้) 

 ผลตอ่สขุภาพ 

 ผลตอ่จิตใจ  

 ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั โรงเรียน ครอบครัว งาน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน กบั

เพศตรงข้าม คนรอบข้าง 

 ผลตอ่คา่ใช้จา่ยและรายได้ของครอบครัว ต้องมีรายจา่ยเพิ่มขึน้ไหม อยา่งไร 

คณุมีวิธีจดัการกบัผลตา่งๆ เหลา่นัน้อยา่งไร และท าอยา่งไรจงึจะชว่ยให้เยาวชนหญิงได้มีโอกาส

ในการด าเนินชีวิตตอ่ไปได้โดยป้องกนัการถกูละเมิดสิทธิ  (ภายใต้กรอบคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่สิทธิ

ในการดแูลและป้องกนัสขุภาพ, สิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด,สทิธิในการมีชีวิตอยู่

อยา่งมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์,สิทธิในการได้รับข้อมลูและการเข้าถึงการศกึษา หรือ สิทธิในการได้รับ

ความเป็นสว่นตวั) 

๓.๔ คณุมีอะไรท่ีอยากจะคยุให้ฟังเพิ่มเตมิไหม หรืออยากจะถามอะไรไหมคะ 
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แนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ : เจ้ำหน้ำที่ 

แนะน ำตัว แนะน ำโครงกำร บอกวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 อา่นใบแสดงความยินยอมเป็นผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 ขออนญุาตสมัภาษณ์และขออนญุาตบนัทกึเทป 

 ค าถามอุน่เคร่ือง 

**เตรียมอดัหวัเทปไปก่อน ระบสุถานท่ีท่ีไปสมัภาษณ์และวนัเดือนปีท่ีสมัภาษณ์ 

๑.ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๑.๑ ช่ือ   

๑.๒ ท างานในต าแหนง่อะไร เก่ียวข้องกบัการให้ข้อมลูนีอ้ยา่งไร 

-หนว่ยงานช่ืออะไร  

๑.๓ เพศ หญิง/ชาย/เพศท่ีสาม (จากการสงัเกต) 

๑.๔ อาย,ุการศกึษา,สถานภาพ (โสด.สมรส,หยา่/แยก) (การสอบถามควรดคูวามเหมาะสมด้วย 

อาจจะถามหลงัจากเกิดความคุ้นเคยแล้ว) 

๒.ทัศนคตต่ิอประเด็นกำรท้องไม่พร้อมของเยำวชนหญิง 

 ๒.๑ คณุได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกบัวยัรุ่นหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมบ้างหรือไม ่จากใคร ท่ีไหน และรู้สกึ

อยา่งไร             

 ๒.๒ คณุคดิอยา่งไรตอ่การตดัสินใจของเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม (ถามความคดิเห็นและ

ทศันคตท่ีิมีตอ่การตดัสินใจในแตล่ะกรณี) 

ก.กรณีตดัสินใจยตุกิารตัง้ครรภ์ (คดิวา่เป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกยตุกิาร

ตัง้ครรภ์) 

ข.กรณีตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่ (คดิว่าเป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกตัง้ครรภ์ตอ่) 

๓. สำเหต/ุเงื่อนไข/ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดปัญหำ รวมถึงผลกระทบต่อเยำวชนหญิงท่ีท้องไม่พร้อม 

 ๓.๑ จากประสบการณ์การท างานของคณุในการดแูลเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม คณุคดิว่าอะไร

เป็นสาเหต/ุเง่ือนไข/ปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหานีข้ึน้มา 
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๓.๒ คณุคดิอยา่งไรกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้  

๓.๓ คิดวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้สง่ผลตอ่ชีวิตเยาวชนยงัไง (ค าตอบไมจ่ าเป็นต้องเป็นด้านลบเทา่นัน้) 

 ผลตอ่สขุภาพ 

 ผลตอ่จิตใจ  

 ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั โรงเรียน ครอบครัว งาน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน กบั

เพศตรงข้าม คนรอบข้าง 

 ผลตอ่คา่ใช้จา่ยและรายได้ของครอบครัว ต้องมีรายจา่ยเพิ่มขึน้ไหม อยา่งไร 

               คณุมีวิธีจดัการกบัผลตา่งๆ เหลา่นัน้อย่างไร และท าอยา่งไรจงึจะชว่ยให้เยาวชนได้มีโอกาสใน

การด าเนินชีวิตตอ่ไปได้โดยป้องกนัการถกูละเมิดสิทธิ  (ภายใต้กรอบคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่สิทธิใน

การดแูลและป้องกนัสขุภาพ, สิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด,สิทธิในการมีชีวิตอยู่

อยา่งมีศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์,สิทธิในการได้รับข้อมลูและการเข้าถึงการศกึษา หรือ สิทธิในการได้รับ

ความเป็นสว่นตวั) 

๔. กลไก มำตรกำร ข้อมูล กำรบริกำรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

๔.๑ ทางหนว่ยงานของทา่น มีการด าเนินการเก่ียวกบัการชว่ยเหลือเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม

หรือไม ่อยา่งไร  

๔.๒  ทา่นคิดวา่บริการท่ีหน่วยงานของท่านจดัให้นัน้เพียงพอหรือตอบสนองตอ่ความต้องการของ

เยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมหรือไม่ อยา่งไร  

๔.๓ ทา่นมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเตมิไหม ในการขบัเคล่ือนนโยบายเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหา

เยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบตัไิด้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ : เยำวชนชำย-แฟนตัง้ครรภ์ต่อ 

แนะน ำตัว แนะน ำโครงกำร บอกวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 อา่นใบแสดงความยินยอมเป็นผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 ขออนญุาตสมัภาษณ์และขออนญุาตบนัทกึเทป 

 ค าถามอุน่เคร่ือง 

**เตรียมอดัหวัเทปไปก่อน ระบสุถานท่ีท่ีไปสมัภาษณ์และวนัเดือนปีท่ีสมัภาษณ์ 

๑.ข้อมูลประชำกร 

๑.๑ อายเุท่าไหร่ 

 มีพ่ีน้องก่ีคน หญิงก่ีคน ชายก่ีคน เป็นคนท่ีเทา่ไหร่ เป็นคนท่ีไหน 

๑.๒ ตอนนีพ้กัท่ีไหน 

 อยูก่บัใคร 

 สมาชิกท่ีบ้านมีใครบ้าง 

 ใครเป็นคนรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เชน่ คา่เช่า คา่ใช้จา่ยในบ้าน คา่ใช้จา่ยในการไปโรงเรียน  

 (ถามรายละเอียด จา่ยเท่าไหร่ ใครชว่ยจา่ยไหม) 

๑.๓ ปัจจบุนัมีแฟนไหม 

 (ซกัถึงลกัษณะของความสมัพนัธ์วา่มัน่คงหรือชัว่คราว เช่น พอ่แม/่ผู้ปกครองรับรู้ไหม อยูก่นัมาก่ีปี

แล้ว แฟนนิสยัเป็นยงัไง อยู่ด้วยกนัเป็นยงัไง) 

๑.๔  คณุยงัเรียนหนงัสืออยูไ่หม (เรียนชัน้อะไร) หรือวา่เรียนจบแล้ว  

      คณุเรียนจบอะไร ท างานแล้วหรือยงั(ถ้าท า) คณุท างานอะไร  

     (ถ้าเป็นนกัเรียน นกัศกึษา มีรายได้พิเศษหรือไม ่เทา่ไหร่ งานอะไร) 

๑.๕ แฟน(ถ้ามี) ยงัเรียนหนงัสืออยูไ่หม หรือเรียนจบแล้ว  

    แฟนเรียนจบอะไร ท างานอะไร มีรายได้จากไหน (ให้ถามถึงรายได้ซึง่อาจจะไมไ่ด้เรียกวา่งานก็ได้) 

๑.๖ คณุมีลกูหรือยงั ก่ีคน ก่ีขวบแล้ว 

๒.ทัศนคตต่ิอประเด็นกำรท้องไม่พร้อมของเยำวชนหญิง 
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 ๒.๑ คณุได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกบัวยัรุ่นหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมบ้างหรือไม ่จากใคร ท่ีไหน และรู้สกึ

อยา่งไร             

 ๒.๒ คณุคดิอยา่งไรตอ่การตดัสินใจของเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม (ถามความคดิเห็นและ

ทศันคตท่ีิมีตอ่การตดัสินใจในแตล่ะกรณี) 

ก.กรณีตดัสินใจยตุกิารตัง้ครรภ์ (คดิวา่เป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกยตุกิาร

ตัง้ครรภ์) 

ข.กรณีตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่ (คดิว่าเป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกตัง้ครรภ์ตอ่) 

๓.สำเหต/ุเงื่อนไข/ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดปัญหำ รวมถงึผลกระทบต่อเยำวชนหญิงที่ท้องไม่พร้อม  

๓.๑ มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายเุทา่ไหร่  ตอนนัน้คมุก าเนิดไหม คมุด้วยวิธีอะไร 

     รู้จกัวิธีคมุก าเนิดอะไรบ้าง ตอนนีค้มุอยูห่รือเปลา่ ใช้วิธีไหน  

๓.๒ ทราบวา่แฟนท้องได้อย่างไร และท าไมถึงท้อง  

๓.๓ ความรู้สกึชว่งนัน้เป็นอยา่งไร ได้คยุให้ใครฟังบ้าง ท าไมเลือกคยุให้คนเหลา่นีฟั้ง เขาให้ความ

ชว่ยเหลืออะไรไหม หรือช่วยแนะน าอะไรไหม (ถ้าไมไ่ด้ปรึกษาใครในทนัที ซกัให้ได้วา่อยูก่ับปัญหา

ตามล าพงันานไหม)  

๓.๔ พอ่แม/่ครู/หวัหน้างาน รู้เร่ืองไหม รู้ได้อยา่งไร (เลือกถามตามท่ีเห็นวา่ผู้ถกูสมัภาษณ์นา่จะอยู่

ใต้ปกครอง) เขามีปฏิกิริยาอยา่งไร เขาต้องการให้ท้องตอ่ไหม เขาแนะน าหรือชว่ยอะไรไหม 

๓.๕ คิดอยา่งไรกบัปฏิกิริยาของคนรอบข้าง  

๓.๖ คดิวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้สง่ผลตอ่ชีวิตเรายงัไง (ค าตอบไมจ่ าเป็นต้องเป็นด้านลบเทา่นัน้) 

 ผลตอ่สขุภาพ 

 ผลตอ่จิตใจ  

 ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั โรงเรียน ครอบครัว งาน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน กบั

เพศตรงข้าม คนรอบข้าง 

 ผลตอ่คา่ใช้จา่ยและรายได้ของครอบครัว ต้องมีรายจา่ยเพิ่มขึน้ไหม อย่างไร 

               คณุมีวิธีจดัการกบัผลตา่งๆ เหลา่นัน้อยา่งไร และท าอยา่งไรจงึจะชว่ยให้เราได้มีโอกาสในการ

ด าเนินชีวิตตอ่ไปได้โดยป้องกนัการถกูละเมิดสิทธิ  (ภายใต้กรอบคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่สิทธิในการ

ดแูลและป้องกนัสขุภาพ, สิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด,สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่าง
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มีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์,สิทธิในการได้รับข้อมลูและการเข้าถึงการศกึษา หรือ สิทธิในการได้รับความเป็น

สว่นตวั) 

๔. ข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจท่ีจะตัง้ครรภ์ต่อ หรือยุตกิำรตัง้ครรภ์เพียงพอและรอบด้ำนหรือไม่ 

อย่ำงไร 

๔.๑ คณุได้รับข้อมลูอะไรบ้างเก่ียวกบัทางออกของการท้องไมพ่ร้อม (ถามเพ่ือให้สรุปข้อมลูท่ีได้รับ

จากแหลง่ตา่งๆ) 

    -ข้อมลูท่ีได้รับเพียงพอกบัการตดัสินใจหรือไม ่อยา่งไร  

    -มีข้อมลูท่ีต้องการเพิ่มเติมอีกไหม เก่ียวกบัอะไร  

๔.๒ คณุมีการแสวงหาข้อมลูหรือบริการหรือความชว่ยเหลือรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเตมิอีกบ้างไหม จาก

ท่ีไหน อย่างไร 

๔.๓ คณุมีทางเลือกในชีวิตอยา่งไรบ้าง 

๔.๔ การตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่นีค้ณุเป็นคนเลือกเองหรือไม ่(ถ้าไม)่ ใครเป็นผู้ตดัสินใจให้/เป็นผู้ มี

อิทธิพลตอ่การตดัสินใจ เม่ือตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่แล้ว คณุรู้สกึอย่างไร 

๕. ชุดประสบกำรณ์ของเยำวชนชำยด้ำนกำรได้รับบริกำร กำรอยู่ร่วมกับครอบครัว/ชุมชน/
สถำบันกำรศึกษำ/สังคม  

๕.๑ แฟนดแูลครรภ์อย่างไร ได้ฝากครรภ์หรือไม ่ท่ีไหน เจ้าหน้าท่ีมีปฏิกิริยาอยา่งไรเวลาท่ีแฟนคณุ

ไปฝากครรภ์ รู้สกึอยา่งไรกบับริการการฝากครรภ์ท่ีได้รับ ฝากก่ีครัง้ แตล่ะครัง้เป็นอยา่งไร การฝากครรภ์

เสียคา่ใช้จา่ยไหม เทา่ไหร่ จ่ายเองหรือมีคนช่วย เวลาไปฝากครรภ์มีใครไปด้วยไหม 

๕.๒ มีการให้ค าปรึกษาไหม ทา่ทีของคนท่ีให้ค าปรึกษาเป็นอยา่งไร รักษาความลบัของแฟนคณุ

หรือไม ่พดูอะไรกบัคณุบ้าง ได้พดูคยุกบัเขาทกุครัง้ท่ีไปฝากครรภ์หรือไม ่มีอะไรท่ีอยากรู้ตอนนัน้แล้วไมไ่ด้

รับค าตอบบ้างไหม 

๕.๓ ในฐานะท่ีเคยมีประสบการณ์ บริการท่ีคณุต้องการได้รับอยา่งเร่งดว่นในทนัทีท่ีรู้วา่ตัง้ครรภ์ 

คืออะไร  อยากมีใครคยุด้วยไหม อยากให้คนๆนัน้มีบคุลิกลกัษณะอยา่งไร     อยากให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เชน่ โรงเรียน โรงพยาบาล หรือบ้านพกัพิง ให้ความชว่ยเหลือในเร่ืองใด อยา่งไร  และรัฐบาลหรือสงัคมควร

มีนโยบายในการดแูลแก้ไขและป้องกนัปัญหาเยาวชนหญิงท้องไมพ่ร้อม อย่างไรบ้าง 

๕.๔ คณุมีอะไรท่ีอยากจะคยุให้ฟังเพิม่เตมิไหม หรอือยากจะถามอะไรไหม 
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แนวค ำถำมกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ : ผู้ปกครอง 

แนะน ำตัว แนะน ำโครงกำร บอกวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 อา่นใบแสดงความยินยอมเป็นผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 ขออนญุาตสมัภาษณ์และขออนญุาตบนัทกึเทป 

 ค าถามอุน่เคร่ือง 

**เตรียมอดัหวัเทปไปก่อน ระบสุถานท่ีท่ีไปสมัภาษณ์และวนัเดือนปีท่ีสมัภาษณ์ 

๑.ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๑.๑ ช่ือ   

๑.๒ ท างานอะไร   

๑.๓ เพศ (จากการสงัเกต) 

๑.๔ อาย ุ

๑.๕ มีลกูก่ีคน หญิงก่ีคน ชายก่ีคน น้องคนนีเ้ป็นคนท่ีเทา่ไหร่ เป็นคนท่ีไหน 

๑.๖ ตอนนีพ้กัท่ีไหน 

  อยูก่บัใคร  

  สมาชิกท่ีบ้านมีใครบ้าง 

 ใครเป็นคนรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เชน่ คา่เชา่ คา่ใช้จา่ยในบ้าน คา่ใช้จา่ยในการไป 

โรงเรียนของน้อง  
 

๒.ทัศนคตต่ิอประเด็นกำรท้องไม่พร้อมของเยำวชนหญิง 

 ๒.๑ คณุได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกบัวยัรุ่นหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อมบ้างหรือไม ่จากใคร ท่ีไหน และรู้สกึ

อยา่งไร             

 ๒.๒ คณุคดิอยา่งไรตอ่การตดัสินใจของเยาวชนหญิงท่ีท้องไมพ่ร้อม (ถามความคดิเห็นและ

ทศันคตท่ีิมีตอ่การตดัสินใจในแตล่ะกรณี) 

ก.กรณีตดัสินใจยตุกิารตัง้ครรภ์ (คดิวา่เป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกยตุกิาร

ตัง้ครรภ์) 

ข.กรณีตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่ (คดิว่าเป็นเพราะอะไร ท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกตัง้ครรภ์ตอ่) 
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๓. สำเหต/ุเงื่อนไข/ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดปัญหำ รวมถึงผลกระทบต่อเยำวชนหญิงท่ีท้องไม่พร้อม  

๓.๑ คณุคดิว่าอะไรเป็นสาเหต/ุเง่ือนไข/ปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหานีข้ึน้มา 

๓.๒ คณุคดิอยา่งไรกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้  

๓.๓ คิดวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้สง่ผลตอ่ชีวิตเยาวชนยงัไง (ค าตอบไมจ่ าเป็นต้องเป็นด้านลบเทา่นัน้) 

 ผลตอ่สขุภาพ 

 ผลตอ่จิตใจ  

 ผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั โรงเรียน ครอบครัว งาน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน กบั

เพศตรงข้าม คนรอบข้าง 

 ผลตอ่คา่ใช้จา่ยและรายได้ของครอบครัว ต้องมีรายจา่ยเพิ่มขึน้ไหม อยา่งไร 

               คณุมีวิธีจดัการกบัผลตา่งๆ เหลา่นัน้อยา่งไร และท าอยา่งไรจงึจะชว่ยให้เยาวชนได้มีโอกาสใน

การด าเนินชีวิตตอ่ไปได้โดยป้องกนัการถกูละเมิดสิทธิ  (ภายใต้กรอบคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่สิทธิใน

การดแูลและป้องกนัสขุภาพ, สิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีบตุรหรือไมแ่ละจะมีเม่ือใด,สิทธิในการมีชีวิตอยู่

อยา่งมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์,สิทธิในการได้รับข้อมลูและการเข้าถึงการศกึษา หรือ สิทธิในการได้รับ

ความเป็นสว่นตวั) 

๔. ข้อมูลส ำหรับกำรตัดสินใจท่ีจะตัง้ครรภ์ต่อ หรือยุตกิำรตัง้ครรภ์เพียงพอและรอบด้ำนหรือไม่ 

อย่ำงไร 

๔.๑  คณุได้รับข้อมลูอะไรบ้างเก่ียวกบัทางออกของการท้องไมพ่ร้อมในวยัรุ่น  

      -ข้อมลูท่ีได้รับเพียงพอกบัการตดัสินใจหรือไม ่อยา่งไร  

      -มีข้อมลูท่ีต้องการเพิ่มเติมอีกไหม เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  

๔.๒  คณุมีการแสวงหาข้อมลูหรือบริการหรือความชว่ยเหลือรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเตมิอีกบ้างไหม จาก

ท่ีไหน อย่างไร 

๔.๓  คณุมีทางเลือกในชีวิตอยา่งไรบ้าง 

๔.๔  การตดัสินใจตัง้ครรภ์ตอ่/ยตุกิารตัง้ครรภ์ ของเยาวชนในปกครองนี ้ใครเป็นผู้ตดัสินใจ  เพราะ

อะไร  
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รายงานการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
“ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมกับมิตสิิทธิมนุษยชน” 

วันอังคารท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ ห้องมหาสวัสดี ๒   

โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา นครปฐม  

 

เร่ิมเวลา ๙.๔๐ น. น าเสนอหลงัจากการแสดงบทบาทสมมตจิากทีมนกัแสดงจากศนูย์ขา่วเยาวชนไทย ร.ร.เขมาภิร
ตาราม 

ส่วนที่หน่ึง การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 

รศ.ดร.พมิพวัลย์ บุญมงคล  กลา่วถึงความเป็นมาของโครงการ โดยเร่ิมจากให้ดตูวัเลขสถิตเิยาวชนไทยในช่วง 
๑๕-๑๙ ปี (๕ ล้านคน) ตัง้ครรภ์ ๒.๕ แสนคนตอ่ปี ร้อยละ ๕๐ เลือกท าแท้ง   ๑ ใน ๔ ของจ านวนท่ีท าแท้งนีเ้ป็น
การท าแท้งซ า้  

ผลก็คือ ก่อให้เกิดความตระหนกัในสงัคมว่าเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์เป็นกลุ่มเส่ียงตอ่ปัญหาสขุภาพ เส่ียงตอ่การถกู
ละเมิดสิทธิมนษุยชน และได้รับการปฏิบตัไิมเ่ป็นธรรม  จ าเป็นท่ีหน่วยงานตา่งๆ ต้องเข้ามาปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
ด้านการศกึษา สาธารณสขุ และสวสัดกิารสงัคมตา่งๆ  

ค าถามการวิจยั 

เยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมประสบปัญหาการด ารงชีวิตในสงัคมไทยอย่างไรบ้างในมิตสิิทธิมนษุยชน โดยมี
ประเดน็หลกัๆ ดงันี ้

 อธิบายถึงสาเหต ุและสภาพปัญหาของเยาวชนหญิงการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในมิตสิิทธิ  

 เม่ือตัง้ครรภ์แล้ว ชดุประสบการณ์ของเขาเป็นอยา่งไร จดัการอยา่งไร  

 ต้องเผชิญปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนอยา่งไรบ้าง ไมว่า่จะตดัสินใจอยา่งไร – ยตุหิรือตัง้ครรภ์ตอ่ 

 วิเคราะห์นโยบายของรัฐไทย มาตรการทางกฎหมาย ว่ามีมิตขิองการปกป้องเยาวชนกลุม่นีห้รือไมอ่ย่างไร 
โดยเปรียบเทียบกบัอีก ๓ ประเทศในภมูิภาคเดียวกนั  

 เสนอแนวทางมาตรการป้องกนั รวมถึงการดแูลแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนหญิงเยาวชน
ตัง้ครรภ์ ให้แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

ภาคผนวก ค 
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ระเบียบวิธีวิจยั 

พืน้ท่ีการวิจยั:  กทม. นครปฐม นนทบรีุ เพชรบรีุ เป็นตวัแทนทัง้พืน้ท่ีในเมืองและชนบท  

วิธีการเก็บ : (ก) การวิจยัเอกสาร และ (ข) สมัภาษณ์เชิงลกึ เยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมจ านวน ๓๒ คน (ทัง้ท่ี
ตัง้ครรภ์ตอ่และท่ียตุกิารตัง้ครรภ์)  เยาวชนชายอีก ๒๐ คนซึง่ท าผา่นการสนทนากลุม่ ๑ กลุม่ตอ่ ๑ พืน้ท่ี แตล่ะ
กลุม่มีเยาวชนชาย ๕ คน  และสมัภาษณ์ผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานจดับริการให้เยาวชนตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม
จ านวน ๒๐ คน  

ระยะเวลาเก็บข้อมลู  ๖ เดือน (ก.ย.๔๕ ถึง มี.ค.๕๕)  

กรอบแนวทฤษฎีท่ีใช้  ใช้ทฤษฎีพืน้ดนิ หรือ Grounded theory หมายถึงไมต่ดิกบัทฤษฎีใดๆ แตน่ าชดุ
ประสบการณ์ของเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมมาศกึษาถึงบริบท ปัญหาของการละเมิดสิทธิหรือการได้รับการ
คุ้มครอง   นอกจากนี ้ยงัได้มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องดงันี ้ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน กติกา
ระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรม อนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีในทกุรูปแบบ หรือ CEDAW อนสุญัญาวา่ด้วย
สิทธิเดก็ และแผนปฏิบตักิารประชากรและการพฒันา และแผนปฏิบตัเิพ่ือความก้าวหน้าของสตรี ซึง่เกิดปี ค.ศ.
๑๙๙๔   

สว่นปัญหาการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม ดงัท่ีละครได้เลน่ไปแล้ว ทีมวิจยัได้ใช้กรอบแนวคดิสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์
ดงัตอ่ไปนีม้าวิเคราะห์ว่า น้องท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมได้บรรลสุิทธิหรือถกูละเมิดสิทธิด้านใดบ้าง  

(๑) สิทธิในการมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์  
(๒) สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของบคุคล สิทธิในความเสมอภาคและการไมถ่กูเลือกปฏิบตัทิกุ

รูปแบบ  
(๓) สิทธิในการได้รับความปลอดภยัจากการถกูทารุณกรรมและการปฏิบตัมิิชอบ  
(๔) สิทธิในความเป็นส่วนตวัและสิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสาร ได้รับการศกึษาตอ่  
(๕) สิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีบตุรหรือไม ่มีเม่ือไหร่ สิทธิในการสมรส และวางแผนครอบครัว  
(๖) สิทธิเสรีภาพแหง่ความคิด  
(๗) สิทธิในการดแูลและป้องกนัสขุภาพ  

 

คุณสุวรรณี หาญมุสิกวัฒน์กูร  นกัวิจยัโครงการได้น าเสนอกฎหมายของ ๓ ประเทศ โดยเลือกประเทศท่ีอยูใ่น
ภมูิภาคอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เน่ืองจากเราก าลงัก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๕  
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เหตผุลท่ีเลือก ๓ ประเทศนีก็้เพราะทัง้ ๓ ประเทศมีบริบทท่ีแตกตา่งกนัมากทัง้ในมิตด้ิานสงัคม วฒันธรรมและ
ศาสนา กลา่วคือ  

ก. ประเทศเวียดนาม  

ประชากรร้อยละ ๘๒ ถือวา่ตวัเองไมมี่ศาสนา  แตไ่ด้รับอิทธิพลจากลทัธิขงจือ้ และเป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้า
มากในเร่ืองอนามยัเจริญพนัธุ์ นัน่คือ เป็นประเทศแรกในเอเชียและเป็นประเทศท่ี ๒ ของโลกท่ีลงนามในอนสุญัญา
วา่ด้วยสิทธิเด็กแหง่สหประชาชาต ิหรือ Child Right Convention   

โดยในปี ๑๙๖๐ มีการออกกฎหมายการสมรสและครอบครัว  สว่นปี ๑๙๘๙ ออกกฎหมายคุ้มครองสขุภาพของ
ประชาชน (Law on Protection of People’s Health) ซึง่รับรองสิทธิของประชาชนในการเลือกวิธีการคมุก าเนิดอนั
รวมถึงการท าแท้ง ซึง่เหตผุลหลกัท่ีอนญุาตให้ท าแท้งก็เพ่ือวางแผนประชากรคล้ายๆ ประเทศจีน  

สว่นแผนยทุธศาสตร์ด้านประชากรแหง่ชาติ นัน้ ประเด็นอนามยัเจริญพนัธุ์เป็นหนึง่ในการแก้ปัญหาหลกัของแผนฯ 
ชว่งปี ๒๐๐๑-๒๐๑๐ โดยมีวตัถปุระสงค์สว่นหนึง่ก็เพ่ือลดการตัง้ครรถ์ไมพ่งึประสงค์และลดอตัราการท าแท้งอย่าง
จริงจงั โดยเฉพาะการท าแท้งในวยัรุ่น   

ข้อจ ากดัในการศกึษาวิจยัชิน้นีไ้ด้แก่ กฎหมายท่ีน ามาศกึษาจะจ ากดัอยูเ่ฉพาะกฎหมายท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษ
แล้วเทา่นัน้ และกฎหมายบางฉบบั เลือกเฉพาะบางมาตราท่ีเก่ียวข้อง  แตพ่ยายามเลือกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใน
ประเดน็เยาวชนตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม เชน่ กฎหมายเก่ียวกบัสขุภาพ กฎหมายเร่ืองการสมรสและครอบครัว กฎหมาย
เก่ียวกบัคุ้มครองเดก็ แผนยทุธศาสตร์แหง่ชาตเิร่ืองอนามยัเจริญพนัธุ์ รวมถึงรายงานศกึษาวิจยัตา่งๆ   

เม่ือวิเคราะห์ดตูวัสิทธิตา่งๆ ท่ีปรากฏในกฎหมาย มกัเร่ิมต้นด้วยการระบวุ่า ทกุคนมีสิทธิในด้านใดบ้าง คือ จะใช้
ค าวา่ “ทกุคน” แตพ่อเข้าไปดใูนรายละเอียดของกฎหมายแตล่ะมาตรา จะมีข้อจ ากดัวา่ คนท่ีจะเข้าถึงสิทธินัน้ 
ไมใ่ชท่กุคนท่ีมีสิทธิตามนัน้ เชน่ กฎหมายในเร่ืองการสมรส ก็จะระบเุลยว่า เฉพาะผู้ ท่ีแตง่งานแล้วเทา่นัน้ จะเห็น
วา่กฎหมายมีความย้อนแย้งกนัเองอยูภ่ายในกฎหมาย   

กฎหมายท่ีน ามาศกึษามกัระบถึุงสิทธิของเดก็ท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีศกัดิศ์รีและไมถ่กูเลือกปฏิบตั ิสิทธิในการศกึษา 
สิทธิในการได้รับข้อมลูขา่วสาร การแสดงความคิดเห็น และการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 

นอกจากนี ้ยงัมีประเดน็เร่ืองอนามยัเจริญพนัธุ์ โดยกฎหมายป้องกนัสขุภาพของประชาชน (Law on Protection of 
People’s Health มีการพดูถึงสขุภาพมารดาและบตุร รวมไปถึงการท าแท้ง โดยบอกว่า ผู้หญิงทกุคนสามารถ
เข้าถึงบริการด้านนีไ้ด้ โดยการตดัสินใจของเธอเอง 
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สว่นนโยบายด้านการวางแผนประชากร หวัข้อ C มาตรา ๑๓ ระบไุว้วา่ “ผูห้ญิงอายตุัง้แต่ ๑๕ ปีข้ึนไปจะไดร้ับ
วิธีการคมุก าเนิด รวมถึงบคุคลทีย่งัไม่ไดแ้ต่งงานอย่างเป็นทางการดว้ย”  ตรงนี ้แม้กฎหมายจะระบไุว้ชดัเจน แต่
ในทางปฏิบตัจิริงๆ ไมไ่ด้หมายความวา่ผู้หญิงอาย ุ๑๕ ปีขึน้ไปทกุคน จะเข้าถึงบริการด้านนี ้ 

นอกจากนี ้ท่ีบอกวา่บคุคลมีสิทธิท่ีจะเลือกใช้วิธีคมุก าเนิดได้ด้วยตนเอง แตจ่ากงานศกึษาของทีมวิจยัประเทศ
เวียดนามท่ีเราน ามาศกึษา จะพบวา่มีอตัราการท าแท้งในหมูเ่ยาวชนหญิงสงูมาก คือ มากถึงร้อยละ ๒๐-๓๐ ของ
อตัราการท าแท้งทัง้หมดของทัง้ประเทศ 

ในเร่ืองการให้ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ถึงแม้ในตวักฎหมายจะระบวุา่ทกุคนสามารถเข้าถึงวิธีการคมุก าเนิดหรือข้อมลู
ขา่วสาร แตใ่นทางปฏิบตัจิริงๆ วยัรุ่นหรือเยาวชนไมส่ามารถเข้าถึงข้อมลูเหลา่นี ้เพราะการคมุก าเนิดและการ
วางแผนครอบครัว มีให้เฉพาะสามีภรรยาท่ีแตง่งานแล้ว ซึ่งขดัแย้งกบักฎหมายท่ีระบไุว้ จงึเห็นวา่ เยาวชนหญิงไม่
สามารถเข้าถึงหรือบรรลสุิทธิเร่ืองการดแูลสขุภาพ การเข้าถึงข้อมลู รวมถึงการคมุก าเนิดและวางแผนครอบครัว 
เพราะไมถ่กูมองวา่เป็นกลุม่เป้าหมายของนโยบายและกฎหมาย   

ในมิตด้ิานสงัคมวฒันธรรม อิทธิพลของลทัธิขงจือ้ท าให้คนเวียดนามให้ความส าคญักบัลกูชายมากกวา่ลกูสาว   
จากการศกึษาวิจยัจะพบวา่มีการท าแท้ง หากท าอลัตราซาวด์แล้ว เจอเดก็ในครรภ์เป็นเพศหญิง เพื่อรอลกูเพศชาย
ในครรภ์ตอ่ไป   

อีกประเดน็คือ ความสมัพนัธ์ในครอบครัวจะให้ความส าคญักบัอายแุละเพศเป็นส าคญั  ผู้ปกครองจะมีอ านาจ
เบด็เสร็จเหนือบตุรในทกุๆ การตดัสินใจ  แม้กฎหมายจะระบวุา่ทกุคนเท่าเทียมกนั แต่ทางปฏิบตัจิริงมีความไมเ่ทา่
เทียมในการเข้าถึงสิทธิตา่งๆ ซ้อนทบัลงไปกบัการปฏิบตัิท่ีแตกตา่งกนัตอ่ลกูชายและลกูสาว  

เม่ือพยายามค้นไปท่ีสิทธิในความเป็นสว่นตวั หรือการรักษาความลบัจะไมค่อ่ยพบในกฎหมายท่ีน ามาศกึษา   เม่ือ
ไปดงูานวิจยัจากประเทศเวียดนาม ก็พบวา่ สิทธิด้านนีไ้มไ่ด้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสขุ  สว่น
ใหญ่สิทธิเร่ืองการรักษาความลบัจะไปอยูใ่นกลุม่ผู้ ป่วยโรคติดตอ่ร้ายแรง  

แตส่ าหรับคนท่ีไปใช้บริการ เชน่ ไปท าแท้ง ทกุคนในชนบทจะรู้กนัหมด  พยาบาลท่ีให้ค าปรึกษาก็อาจไปบอกคน
อ่ืนได้ว่า เด็กคนนีม้าท าแท้งท่ีน่ีนะ  

ข. ประเทศฟิลิปปินส์   

เหตท่ีุเลือกเพราะเป็นหนึง่ในสองชาตใินเอเชีย ท่ีประชากรนบัถือคริสต์ถึงร้อยละ ๙๒ และในจ านวนนีน้บัถือคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิกถึงร้อยละ ๘๓  (คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกของฟิลิปปินส์นัน้ ถือเป็นสถาบนัท่ีทรงอิทธิพลมากใน
การควบคมุเร่ืองอนามยัเจริญพนัธุ์และการวางแผนครอบครัวของคน โดยเฉพาะเพศหญิง  Dr.Micheal Tan 
เรียกศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกวา่ “ตาลีบนั”)  วิธีคมุก าเนิดวิธีเดียวท่ีทางศาสนจกัรเห็นชอบคือ การคมุก าเนิดโดย
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วิธีธรรมชาต ิ จงึท าให้ประเทศฟิลิปปินส์ประสบปัญหาประชากรหนาแนน่ อนัเน่ืองมาจากการไม่ให้ความส าคญั
เก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว ทัง้นีเ้พราะความคิดความเช่ือทางศาสนาท่ีห้ามเร่ืองการคมุก าเนิด  

กฎหมายท่ีน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ กฎหมายครอบครัวของฟิลิปปินส์ (Family Code of the Phillipines) กฎหมาย
เก่ียวกบัสวสัดกิารเดก็และเยาวชน (The Child and Youth Welfare Code)  นโยบายด้านประชากรท่ีช่ือ 
Population Policy Manual and Laws and Civil Code of the Philippines  และกฎหมายส าคญัท่ีให้
ความส าคญัในประเดน็ผู้หญิงอยา่ง An Act Providing for the Magna Carta of Women ซึง่สว่นหนึง่พฒันามา
จากตวัอนสุญัญา CEDAW  

ตอ่ไปจะลงรายละเอียดทีละกฎหมายนะคะ  

ประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายคุ้มครองเดก็และเยาวชนโดยเฉพาะท่ีเรียกวา่ Special Protection of Children 
against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act ซึง่ก็เหมือนเวียดนามตรงท่ีมีการระบสุิทธิในด้าน
ตา่งๆ เชน่ สิทธิในการมีชีวิตอยูอ่ย่างมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ โดยกฎหมายนีใ้ห้ความหมายของค าว่า “เด็ก” ว่า
อายตุ ่ากวา่ ๑๘ ปี ไมส่ามารถดแูลตวัเองได้อย่างเตม็ท่ีหรือป้องกนัตนเองได้จากความรุนแรงใดๆ   

สว่นกฎหมายตอ่มาคือ Child and Youth Welfare Code (1974)  “เดก็และเยาวชน” คือบคุคลท่ีมีอายตุ ่ากวา่ ๒๑ 
ปี  

และท่ีกลา่วไว้ตอนต้นว่าศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกมีอิทธิพลมากก็ดจูากกฎหมายท่ีเรียกวา่ Protection of Unborn 
Child Act of 2010 อนัเป็นการให้การคุ้มครองกบัทารกตัง้แตเ่ร่ิมปฏิสนธิ นัน่หมายความวา่ไมส่ามารถมีการท า
แท้งได้เลย   ในกฎหมายระบวุา่ รัฐจะให้ความคุ้มครองชีวิตของแมแ่ละทารกตัง้แตเ่ร่ิมปฏิสนธิอยา่งเทา่เทียมกนั  
รัฐให้ความส าคญักบัสิทธิในชีวิต ซึง่ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานมากกว่าสิทธิใดๆ และอยูเ่หนือสิทธิด้านอ่ืนๆ  

กฎหมายอีกฉบบัคือ Act Providing for the Magna Carta of Women ซึง่พฒันามาจากตวั CEDAW ท่ีฟิลิปปินส์
ไปลงนามไว้  

กฎหมายนีพ้ดูเร่ือง (ก) สิทธิในการดแูลและป้องกนัสขุภาพ (ข) สิทธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารและการศกึษา และ 
(ค) สิทธิในการมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์  ท่ีนา่สนใจคือ ข้อก าหนดท่ี ๑๓ ระบวุา่ ร.ร.จะให้ออกหรือ
ปฏิเสธการเข้าเรียนเพียงเพราะนกัเรียน/ นกัศกึษาหญิงตัง้ครรภ์นอกสมรสไมไ่ด้  

อยา่งไรก็ตาม ข้อสงัเกตคือ แม้วา่ตวักฎหมายทัง้หมดท่ีน ามาศกึษาจะให้การคุ้มครองสิทธิตา่งๆ ของเยาวชนและ
หญิง แตก่ฎหมายถกูก ากบัอีกชัน้หนึง่ด้วยความเช่ือทางศาสนา บรรทดัฐานทางสงัคม และวฒันธรรม  เม่ือเป็น
แบบนี ้ในความเป็นจริง เยาวชนหญิงท่ียงัไมไ่ด้แตง่งานแตเ่กิดตัง้ครรภ์ ก็คงไมส่ามารถเข้าถึงสิทธิเหลา่นีไ้ด้  
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นอกจากนัน้ ศาสนจกัรยงัมีบทบาทเร่ืองการวางแผนครอบครัวด้านอ่ืนๆ เชน่ ศาสนจกัรเพิ่งจะพอยอมรับการใช้
ถงุยาง ในขณะท่ีมองวา่ยาคมุก าเนิดและห่วงอนามยัเป็นบาป   เพราะอยา่งไรก็ตามการวางแผนครอบครัวด้วยวิธี
ธรรมชาตเิป็นวิธีการคมุก าเนิดวิธีท่ีศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกยอมรับได้   

จะเห็นวา่ กฎหมาย นโยบายของฟิลิปปินส์ท่ีออกมา ยงัไมใ่ห้ความสนใจท่ีจะปกป้องสิทธิของกลุม่วยัรุ่น เยาวชน
เพศหญิง โดยเฉพาะในประเดน็อนามยัเจริญพนัธุ์ อนัสง่ผลให้เยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม ไมส่ามารถบรรลุ
สิทธิด้านตา่งๆ ท่ีกลา่วมาเต็มท่ี รวมไปถึงการเข้าถึงทางเลือกในการยตุกิารตัง้ครรภ์ หรือแม้แตส่ิทธิในเนือ้ตวั
ร่างกายของตนเอง   

ค. อินโดนีเซีย  

ประชากรนบัถืออิสลามถึงร้อยละ ๘๖.๑  หลกัการของศาสนาจงึมีบทบาทเหนือกฎหมายตา่งๆ  ทกุมาตราจะมีการ
ก ากบัเอาไว้ว่า ทัง้นีท้กุอย่างต้องเป็นไปตามหลกัการทางศาสนาและไมข่ดักบัศีลธรรมอนัดีของสงัคม   

สิ่งท่ีน ามาศกึษา มีทัง้กฎหมายด้านสขุภาพ ด้านการพฒันาประชากร และงานวิจัยท่ีท าโดยมหาวิทยาลยัแหง่ชาติ
อินโดนีเซีย  

ในสว่นของกฎหมาย จะมีการพดูถึงสิทธิด้านตา่งๆ เชน่ ด้านอนามยัเจริญพนัธุ์ ทกุคนมีสิทธิท่ีจะมีสขุภาวะทางเพศ
ท่ีดีโดยปราศจากการบงัคบัหรือความรุนแรงจากคูท่ี่ถกูต้องตามกฎหมาย  จะเห็นวา่ เฉพาะคูส่มรสเทา่นัน้ท่ีจะมี
สิทธิตา่งๆ ท่ีไมข่ดักบัหลกัศาสนา  

กฎหมายนีมี้หลายร้อยมาตรา แตส่่วนท่ีเก่ียวกบัสขุภาพวยัรุ่น มีแค ่๒ มาตราเท่านัน้ (คือ มาตราท่ี ๑๓๖ และ 
๑๓๗) ซึง่ท้ายสดุจะถกูก ากบัไว้วา่ ทัง้นี ้ขึน้กบัการพิจารณาในเร่ืองศีลธรรม คา่นิยมทางศาสนา  และใน ๒ มาตรา
นีเ้องก็ไมมี่การระบเุร่ืองสิทธิด้านอนามยัเจริญพนัธุ์ท่ีเยาวชนพงึจะได้รับเลย  

โดยสรุปแล้ว จากการศกึษากฎหมายของประเทศอินโดนีเซียมีแนวนโยบายด้านอนามยัเจริญพนัธุ์ท่ีคุ้มครอง 
ปกป้องเฉพาะหญิงหรือชายท่ีสมรสถกูต้องตามกฎหมายเทา่นัน้ แตไ่มคุ่้มครอง ไมค่รอบคลมุหญิงหรือชายท่ีมี
เพศสมัพนัธ์โดยไมไ่ด้แตง่งานกนั ทัง้นีเ้พราะการมีเพศสมัพนัธ์นอกสมรสถือเป็นสิ่งท่ีผิดตามหลกัศาสนาอิสลาม   

ตวัอยา่งหนึง่ได้แก่ หากการตัง้ครรภ์สง่ผลตอ่สขุภาพหญิงท่ีเป็นมารดาหรือถกูขม่ขืนมาเทา่นัน้ จงึเห็นได้วา่ 
เยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมไมเ่ข้าขา่ยตามบทบญัญัตใินกฎหมายนี ้เพราะขดักบับทบญัญัตติามหลกัศาสนา
ตัง้แตต้่น จงึไมส่ามารถท าแท้งได้  

ง. บทสรุปจากการศึกษากฎหมายและนโยบายทีเ่ก่ียวข้องของทัง้ ๓ ประเทศ  
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สิ่งท่ีเหมือนๆ กนัในการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัอนามยัเจริญพนัธุ์ของทัง้ ๓ ประเทศคือ เราจะเห็นวา่ หลกั
ความเช่ือทางศาสนามีอิทธิพลเหนือการบงัคบัใช้กฎหมายมาก  แม้ว่าในความเป็นจริง ทัง้ ๓ ประเทศจะลงนามใน
อนสุญัญาตา่งๆ ไปแล้วก็ตาม   ตรงนีเ้อง เป็นอปุสรรคส าคญัท่ีท าให้เยาวชนหญิงไมส่ามารถบรรลสุิทธิอนามยั
เจริญพนัธุ์ด้านตา่งๆ ดงัท่ีได้กลา่วมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิทธิในการรักษาความลบัและสิทธิแหง่ความเป็นสว่นตวั 
ซึง่ยงัไมเ่ห็นความชดัเจนในทัง้ ๓ ประเทศนี ้ 

ไมต้่องกลา่วถีงการมีกฎหมายอนามยัเจริญพนัธุ์โดยเฉพาะ ซึง่จะมาชว่ยเตมิเตม็ช่องว่างนีแ้ละคุ้มครองสิทธิของ
เยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม  ทัง้ ๓ ประเทศนีไ้มมี่กฎหมายเฉพาะเลย  ประเทศฟิลิปปินส์เคยพยายามแล้ว โดย
ผา่นการท าประชาพิจารณ์มาหลายรอบ แตก็่ตกไปจากการเป็นวาระพิจารณาเร่งดว่น เพราะทางศาสนจกัรคดัค้าน
อยา่งหนกัหนว่ง เน่ืองจากกลวัวา่การท าแท้งจะท าได้ถกูต้องตามกฎหมาย   

จะเห็นได้วา่ แม้จะมีกฎหมายเขียนไว้เร่ืองสิทธิตา่งๆ แตส่ิ่งเหลา่นีไ้มส่ามารถน ามาปฏิบตัไิด้จริงเพราะเง่ือนไขของ
ความเช่ือทางศาสนา และสงัคมวฒันธรรม   ท่ีร้ายไปกว่านัน้ อคติของคนในสงัคมท่ีไม่ยอมรับการตัง้ครรภ์ของ
เยาวชนหญิง ซึง่มองว่า วยันีไ้มส่มควรท่ีจะตัง้ครรภ์ แม้แตจ่ะมีเพศสมัพนัธ์ กฎหมายหรือนโยบายจงึมองข้ามคน
กลุม่นีไ้ปอย่างนา่เสียดาย  ส่งผลให้เยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมไมไ่ด้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย และการ
สนบัสนนุทางสงัคม  

 

คุณชานันท์ ยอดหงษ์ นกัวิจยัในสว่นกฎหมายในไทย  

ก. กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง  

ประเทศไทยยงัไมมี่กฎหมายด้านสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์โดยตรง แตก่ฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิของเยาวชน ได้แก่ 
พรบ.การศกึษาแหง่ชาติ ๒๕๔๒  พรบ.คุ้มครองเดก็ ๒๕๔๖  พรบ.คุ้มครองผู้ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
๒๕๕๐  พรบ.สง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต ิ๒๕๕๐  ฯลฯ  

ตวั พรบ.การศกึษาแหง่ชาติ ๒๕๔๒ ก าหนดเร่ืองของการศกึษาไว้ และเก่ียวข้องกบัเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม
ท่ียงัเรียนอยู ่ ใน พรบ.พดูถึงการศกึษาภาคบงัคบั ซึง่เยาวชนทกุคนตัง้แตอ่าย ุ๗ ปีถึง ๑๖ ปีต้องได้รับการศกึษา
ตรงนี ้โดยเน้นให้เยาวชนเป็นศนูย์กลาง  

สว่นอีก ๓ พรบ. อนัได้แก่ พรบ.คุ้มครองเดก็ ๒๕๔๖  พรบ.คุ้มครองผู้ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว ๒๕๕๐  
พรบ.สง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต ิ๒๕๕๐ พยายามให้เดก็มีสว่นร่วมกบัทางภาครัฐในการพฒันา 
และคุ้มครองเดก็ไมใ่ห้ถกูละเมิดสิทธิศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ เชน่ ไมใ่ห้ถกูกระท าความรุนแรง  แต ่พรบ.ทัง้สามนี ้
ไมพ่ดูถึงอนามยัเจริญพนัธุ์เลย เชน่ การตดัสินใจมีลกูได้เม่ือไหร่ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของสิทธิอนามยัเจริญพันธุ์  แต่
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กลบัเน้นอยา่งมากเร่ืองการมีศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์   ขณะท่ีการได้รับข้อมลูข่าวสารเร่ืองสขุภาวะทางเพศ และ
การมีอ านาจในการก ากบัเนือ้ตวัร่างกายของตนเองถกูมองข้ามไป เชน่ ในฐานะท่ีวยัรุ่นเป็นวยัเจริญพนัธุ์แล้ว เขา
ควรมีสิทธิในการตดัสินใจวา่จะมีลกูหรือไม่มี มีเม่ือไร มีลกูก่ีคน เป็นต้น 

ท่ีนา่เศร้ามากกวา่นัน้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑-๓๐๕ ระบวุา่ การท าแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย  ใน
มาตรา ๓๐๕ ก าหนดหลายเง่ือนไขท่ีอาจท าแท้งได้ แตท่ัง้หมดกลบัขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของคนอ่ืน (หมอ 
ผู้ปกครอง ฯลฯ) ไมใ่ชก่ารตดัสินใจของตวัเจ้าของร่างกายเอง จงึถือเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนอยา่งหนึง่ ทัง้ๆ ท่ี
รัฐไทยเป็นสมาชิกและลงนามในปฏิญญา อนสุญัญาตา่งๆ  

นอกจากนี ้ตวัประมวลกฎหมายอาญายงัระบวุ่า หญิงใดท าให้ตวัเองแท้งลกู (แทนท่ีจะใช้ค าวา่ “ผู้ใด”) ประเดน็นี ้
ชีใ้ห้เห็นวา่ กฎหมายไทยยงัเลือกปฏิบตัิอยู ่และ ควบคมุก ากบัเฉพาะเพศหญิงเทา่นัน้   

ข. มาตรการของภาครัฐและภาคสงัคมต่อเยาวชนหญิงที่ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม   

การน าเสนอจะแบง่ตามหนว่ยงานดงันี ้ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) 

โดยหลกัการแล้ว กระทรวงนีมี้บทบาทส าคญัมากเพราะมีหน้าท่ีในการเช่ือมโยงกบักระทรวงอ่ืนๆ  มีหน้าท่ีดแูล
เดก็นอกสถานศกึษา และมีอ านาจหน้าท่ีใช้ พรบ.คุ้มครองเดก็โดยตรง  รวมทัง้มีบทบาทในการผลิตและสง่
เจ้าหน้าท่ีท่ีจะให้ความชว่ยเหลือกบัเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์  

แตพ่บวา่ พม. ยงัไมมี่บทบาทท่ีเราเห็นชดัเจน และยงัมีกระบวนทศัน์ท่ีมองวา่ การตัง้ครรภ์ของหญิงวา่เป็นการท้อง 
“ก่อนวยัอนัควร” มากกวา่จะมองวา่อาจเป็นผลจากความรุนแรง  และไมไ่ด้มีมมุมองในเร่ืองสิทธิของหญิงตัง้ครรภ์
มากเทา่กบัการพุง่เป้าไปท่ีการแก้ไขปัญหา 

กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) 

ขณะท่ีในกระทรวงสาธารณสขุมีบทบาทชดัเจนและเดน่กวา่ พม.  อย่างไรก็ดี สธ. มกัมองวา่น่ีคือโรค  ดงัเชน่ใน 
“ข้อมลูเฝ้าระวงั” ได้จดัให้ประเดน็การตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมของเยาวชนหญิงอยูใ่นหมวดเดียวกบัการเป็นโรคเอดส์ เป็น
วณัโรค เป็นผู้ ป่วย   ข้อมลูหลกัๆ ท่ีน าเสนอ (และ “เฝ้าระวงั”) เก่ียวกบัการตัง้ครรภ์ของเยาวชนหญิงได้แก่ อายกุาร
มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกของเยาวชน การมีเพศสมัพนัธ์โดยการแลกสิ่งของ หรือโดยไมป้่องกนั เป็นต้น  ซึง่ไมน่า่แปลก
ใจเพราะแหลง่ท่ีมาของข้อมลูดงักลา่วมาจากส านกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค  

สธ.มีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท้องไมพ่ร้อมหลายอนั เชน่ แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
อนามยัเจริญพนัธุ์วยัรุ่นและเยาวชน อาย ุ๑๐-๒๔ ปี (พ.ศ.๒๕๔๓-๕๖) ซึง่พุง่เป้าไปท่ีเยาวชนเพศหญิงมากกว่า
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เยาวชนเพศชาย  ขณะเดียวกนั ยทุธศาสตร์นีผ้ลิตซ า้ทศันคติตอ่เร่ืองนีใ้นเชิงลบ เชน่ มองวา่การตัง้ครรภ์ของ
เยาวชนหญิงเป็นความไมพ่ร้อม โดยไมม่องวา่เยาวชนหญิงเองก็มีความสามารถท่ีจะตดัสินใจเองวา่จะตัง้ครรภ์
หรือไม ่   

ตามแผนยทุธศาสตร์นี ้ท าให้ สธ.จดัโครงการท่ีนา่สนใจมากมาย เชน่ การท าคา่ยแกนน าวยัรุ่น กิจกรรม walk rally 
อนามยัเจริญพนัธุ์ จดัขึน้ทัง้ในชมุชนและในโรงเรียน  ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการท้องของเยาวชนหญิง  แตห่ลกัๆ คือ ให้
เยาวชนหญิงรักนวลสงวนตวั ให้เก็บรักษาพรหมจรรย์เป็นสิ่งท่ีผู้หญิงควรท า  ขณะเดียวกนั ก็ชีน้ าให้เห็นวา่ การท า
แท้งเป็นอนัตราย น าไปสูค่วามตายหรือพิการได้  แตไ่มบ่อกวา่ อาจเป็นทางเลือกนงึในการแก้ไขปัญหาการ
ตัง้ครรภ์  

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)   

กระทรวงนีเ้น้นการป้องกนัเป็นหลกั คือ ป้องกนัไมใ่ห้เกิดการตัง้ครรภ์ของเยาวชนในวยัเรียน โดยมียทุธศาสตร์เชิง
รุก ๓ ด้าน คือ (ก) การสร้างหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีไมใ่ห้ นร.มีเพศสมัพนัธ์ หรือ No Sex (ข) ยทุธศาสตร์ท่ี
ท างานกบัเยาวชนท่ีมีเพศสมัพนัธ์แล้ว โดยเน้นท่ีการป้องกนั หรือ Safe Sex (ค) การจดัตัง้ภาคีเครือขา่ย 
อาสาสมคัร เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมความประพฤตขิอง นร. โดยมีการเฝ้าระวงั นร. ๔ ด้าน (ทะเลาะวิวาท ความสมัพนัธ์
เชิงชู้สาว การหนีเรียน การติดยาเสพติด) ตรงนีมี้ปัญหาตรงท่ีท าให้เร่ืองการมีเพศสมัพนัธ์ของ นร.อยูใ่นกลุม่
เดียวกบัปัญหายาเสพตดิ และการทะเลาะวิวาท  

นอกเหนือจากนี ้ศธ.ก็ยงัได้ร่วมมือกบัองค์กร PATH และ สสส. เพ่ือให้การศกึษาเก่ียวกบัการป้องกนัการตัง้ครรภ์
ในวยัเรียน หรือโครงการ Up to Me (๒๕๕๔) แตบ่ทสรุปของโครงการมนัไปจบท่ีวา่ การป้องกนัท่ีดีท่ีสดุก็คือ การ
ไมมี่เพศสมัพนัธ์นัน่เอง   อย่างไรก็ดี นิมิตหมายท่ีดีอนัหนึ่งก็คือ ตวัเอกสารของโครงการนีมี้การแนะน าวา่ หาก
ต้องการยตุกิารตัง้ครรภ์ จะต้องท าอยา่งไรบ้าง หรือกรณีท่ีต้องการด ารงครรภ์ไว้ หลงัคลอดแล้ว จะไปขอความ
ชว่ยเหลือจากภาครัฐได้ท่ีไหน อย่างไร มีบ้านพกัท่ีไหนบ้าง  แตน่่าสงัเกตว่าไมมี่การให้ข้อมลูสถานท่ียตุิการ
ตัง้ครรภ์  เยาวชนก็จะต้องไปเสาะหาสถานท่ีกนัเอาเอง 

บทสรุปจากการส ารวจกฎหมายและนโยบายของรัฐไทยเก่ียวกบัเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม  แม้วา่รัฐไทยจะลง
นามในอนสุญัญาและปฏิญญาตา่งๆ ซึง่ผกูมดัให้รัฐต้องมีบริการ ให้สิทธิตา่งๆ เหนือเนือ้ตวัร่างกาย และสร้างสขุ
ภาวะทางเพศท่ีดี แตใ่นทางปฏิบตัจิริง รัฐไทยยงัไมใ่ห้ความส าคญัในประเด็นอนามยัเจริญพนัธุ์ของเยาวชนไทย   
แม้กระทัง่การยตุกิารตัง้ครรภ์ก็ถกูบญัญัตวิา่เป็นอาชญากรรม มีบทลงโทษชดัเจน และการตดัสินใจเร่ืองนีข้ึน้อยู่
กบัคนอ่ืน (แพทย์ เจ้าหน้าท่ีรัฐ พอ่แม)่ ไมใ่ชข่ึน้อยูก่บัตวัเยาวชนท่ีประสบปัญหาโดยตรง ทัง้ๆ ท่ีน่ีเป็นสว่นหนึ่งของ
ประเดน็สิทธิมนษุยชน  
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คุณแววรุ้ง สุบงกฏ  นกัวิจยัท่ีรับผิดชอบงานวิจยัภาคสนาม 

โจทย์ส าหรับการท างานวิจยัภาคสนามมีดงันี ้

๑.  เยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อมถกูละเมิดสิทธิอะไรบ้าง  

๒.  ข้อมลูท่ีได้รับจากบริการและภาครัฐเพียงพอไหม  

๓.  แตล่ะหน่วยงานมีมาตรการอะไร และยงัติดขดัหรือมีอปุสรรคอะไรบ้าง  

ข้อจ ากดัในการวิจยั  

การเข้าถึงเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมและตดัสินใจท าแท้งนัน้ยากมาก เพราะพวกเขามกัไมต้่องการเปิดเผย
เร่ืองราว ด้วยเฟตผุลวา่ “ไมอ่ยากรือ้ฟืน้อดีต”  แตใ่นท่ีสดุก็ได้ตวัเคสจากเครือขา่ยแนะน ามาอีกที 

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัภาคสนาม  

 เพ่ือให้ทราบทศันคตขิองกลุ่มเป้าหมาย (ครู เจ้าหน้าท่ี เดก็ และเยาวชน) ตอ่ประเดน็ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม  

 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหา รวมถึงผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 

 ส ารวจวา่ข้อมลูประกอบการตดัสินใจ (ด ารงครรภ์ หรือยตุกิารตัง้ครรภ์) เพียงพอรอบด้านไหม 

 มีกลไก มาตรการ การบริการของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดงักลา่วหรือไม ่ 

 เพ่ือให้ทราบชดุประสบการณ์ของเยาวชนหญิงท่ีได้รับบริการ รวมไปถึงการอยูร่่วมกบัครอบครัว ชมุชน 
โรงเรียน สงัคม วา่เป็นอยา่งไร  

 

๑. ทศันคติต่อประเด็นการตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม  

เราจะเห็นทัง้ทศันคตด้ิานลบและทศันคติด้านบวก  ถ้าเป็นด้านลบ คนจะมองวา่เยาวชนท่ีท้องไมพ่ร้อมเป็นเดก็ใจ
แตก ไมช่อบเรียนหนงัสือ ไม่รักนวลสงวนตวั เป็นคนง่าย รักสนกุ ไมรู้่จกัป้องกนั   พอถามเดก็ผู้ชาย เขาบอกวา่ 
หากแฟนท้องหมายความว่าจบกนั หมายถึงความยุง่ยาก มีสิ่งท่ีต้องตามมาอีกเยอะ จะบอกพอ่แมย่งัไง อนาคต
ดบัวบู จะเอาหน้าไปไว้ท่ีไหน  

สว่นทศันคตด้ิานบวกก็มีเชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ อ.ไมตรี ท่ี ร.ร.หนองชมุแสงวิทยา จ.เพชรบรีุ บอกวา่ คนท้องไมใ่ช่
ฆาตกร มนัเป็นเร่ืองธรรมชาต ิสมยัก่อนคนก็มีลูกอายเุทา่นี ้ซึง่คนก็ไมรู้่สกึวา่มนัเป็นปัญหา  แตเ่พราะนโยบายรัฐ
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ขยายโอกาสทางการศกึษา สิ่งเหลา่นีจ้งึเปล่ียนทศันคตขิองสงัคมโดยรวม   คณุครูท่ีท างานกนัเพ่ือชว่ยเหลือเดก็ท่ี
ประสบปัญหาเหลา่นี ้ก็มองว่าคนเรามนัพลาดกนัได้   นา่สนใจวา่ เดก็สว่นใหญ่ท่ีท้องและไปเรียนตอ่ท่ี ร.ร.หนอง
ชมุแสงวิทยา สว่นใหญ่เป็นเดก็เรียนดี เพียงแตไ่มมี่ทกัษะชีวิต   นอกจากนี ้ข้อมลูจากชมุชน คนในชมุชนมองเร่ือง
นีเ้ป็นเร่ืองธรรมดา แตเ่ราในฐานะนกัพฒันาจะมองวา่ เด็กเสียโอกาสท่ีเขาจะได้พฒันาคณุภาพชีวิต   ฉะนัน้ จะ
เห็นได้วา่ ทศันคตเิก่ียวกบัเร่ืองนีมี้หลากหลายมาก 

พอเป็นเชน่นี ้ดฉินัเองจงึเข้าใจเลยวา่ โจทย์ใหญ่ของประเดน็นีคื้อ เร่ืองของการปรับเปล่ียนทศันคต ิ  น่ีเป็น โจทย์
ใหญ่ท่ีควรท าความเข้าใจในมิตสิิทธิมนษุยชน   

ต.ย. ทศันคตท่ีิเป็น Good Practice เชน่ ผู้บริหาร “ร.ร.นอกกรอบ” ท่ีเปิดโอกาสทางการศกึษาให้กบัเยาวชนหญิง
ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมด้วยความกล้าหาญ (เพราะ ร.ร.สว่นใหญ่ยงัไมค่ดิเร่ืองนี)้  ซึง่เป็นความกล้าหาญในการท าหน้าท่ี
ตามหลกัสิทธิมนษุยชน ท่ีมนษุย์พงึจะท าตอ่ลกูศิษย์ของท่าน  ผู้บริหารจดัการศกึษาท่ีเหมาะสม ให้ข้อมลูและ
โอกาสทางการศกึษา เพ่ือเป็นต้นทนุชีวิตให้แก่เด็ก  น่ีเป็นสิ่งท่ีคนท่ีพลาดไปแล้ว ได้รับการยอมรับ ความรัก ความ
เอาใจใส ่และโอกาสในการลกุขึน้มายืนในสงัคมใหม ่ 

อีก ต.ย.เป็นของมลูนิธิดวงประทีป ท่ีท าโครงการเครือขา่ยแมว่ยัทีน ซึง่ชว่ยปรับทศันคตขิองคนท่ีเคยอยูใ่นวงัวน
ของปัญหา ได้คดิทะลทุะลวงและชว่ยคนใหมใ่ห้เดนิตอ่ไปได้   

ตวัอยา่งของครู เชน่ ทีมครูจาก ร.ร.เขมาภิรตาราม มี อ.ไพทรูย์ อ.สดุารัตน์ และ อ.ภทัรมน ซึง่ดแูลเด็กท่ีประสบ
ปัญหา แตเ่ก็บข้อมลูเป็นความลบั   ครูอีกทา่นคือ อ.สดุารัตน์ ร.ร.ศีลาจารพิพฒัน์  ทัง้ อ.ไพทรูย์ และ อ.สดุารัตน์ 
ตา่งก็เกษียณอายแุล้วแตย่งัมีจิตอาสาท างานเพ่ือเยาวชนอยู ่ ครูเป็นเพ่ือนให้ค าปรึกษาในการใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ มีการสร้างแกนน าเยาวชนให้ท ากิจกรรม ซึง่ท าให้เดก็ยุง่จนไมมี่เวลาไปมีพฤตกิรรมเส่ียงด้วยความท่ีคิด
แตจ่ะชว่ยคนอ่ืนตลอด  ตรงนีมี้สว่นในการชว่ยปรับทศันคตเิยาวชน 

นอกจากนี ้การปรับมมุมองในการท างานด้วยกนัด้วยการส่ือสารเชิงบวก ซึง่เครือขา่ยทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่
พร้อมหรือ Choice โดย สคส. เป็นผู้ ริเร่ิม ได้ชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานบริการด้านนีม้านานได้รับการเสริมพลงั สง่
ตอ่เคสให้แก่เพ่ือนในเครือข่าย รวมไปถึงการปรับมมุมองแบบเสริมพลงัให้แก่กนัและกนั   ท่ีส าคญัคือ การมี
เครือข่ายทางเลือกของผู้หญิงท้องไมพ่ร้อม มีทางออกให้กบัผู้หญิงท่ีไมไ่ด้ต้องการเลือกตามกระแสหลกั (ด ารง
ครรภ์ไว้) ชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีได้ปรับทศันคตใิห้ยอมรับการตดัสินในยตุกิารตัง้ครรภ์ และมีชอ่งทางเลือกในการสง่ตอ่
เคส   เร่ืองของการปรับทศันคติคนท างานเร่ืองเยาวชนหญิงท้องไมพ่ร้อมยงัเกิดขึน้ได้จากการริเร่ิมของ สสส.ท่ีให้
ทนุไปอบรมการให้ค าปรึกษาแบบเสริมพลงักบัพ่ีอวยพร เข่ือนแก้ว เห็นผลเลยวา่ เจ้าหน้าท่ีซึง่ท างานในบ้านพกัรอ
คลอดได้น าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปปรับใช้จริงเยอะมาก  
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๒. สาเหต ุปัจจยั เงือ่นไข  

สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากการขาดสิทธิเร่ืองอนามยัเจริญพนัธุ์ในการดแูลและป้องกนัสขุภาพ ป้องกนัการตัง้ครรภ์ 
การคมุก าเนิดท่ีได้ผล   การท่ี พรบ.อนามยัเจริญพนัธุ์ไมส่ามารถคลอดออกมาได้ สง่ผลให้เยาวชนขาดสิทธิในการ
ได้รับข้อมลูขา่วสารและด้านการศกึษา สิทธิในการเคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ สิทธิในความเป็นสว่นตวั สิทธิใน
การป้องกนัและดแูลสขุภาพ  

อีกสาเหตขุองการต้องยตุกิารตัง้ครรภ์ก็เพราะปัญหาเศรษฐกิจ ไมมี่เงินไปฝากครรภ์  น่ีสะท้อนว่า สงัคมเราขาด
สวสัดกิารท่ีตรงกบัคามต้องการของหญิงท้องไมพ่ร้อม  ต้องฝาก พม.และ มท.ตรงนี ้และถามว่าเรามีฐานข้อมลู
ของเยาวชนหญิงท้องไมพ่ร้อมหรือยงั เราควรจดัสวสัดกิารให้เขาแบบไหน อยา่งไร และหากเขาเลือกท าแท้งหรือไม่
ท าแท้ง เขาจะอยูใ่นชีวิตประจ าวนัอยา่งไร  น่ีคือสิทธิพืน้ฐานท่ีทกุคนควรเข้าถึง 

ในละครจะเห็นว่า แม้แตก่ารไปรับบริการท่ีสถานพยาบาล ก็อาจถกูดวุา่ ซึง่สง่ผลให้ขาดโอกาสให้เข้าถึงบริการ
อ่ืนๆ  ท่ีพบมากท่ีสดุคือ เดก็เลือกใช้ยาคมุก าเนิด ถามว่าเดก็รู้ไหมวา่ท าไมถึงต้องใช้ยาฉีด  เดก็หลายคนคมุด้วย
วิธีการหนึง่ แตไ่มไ่ด้ผลจนต้องไปท าแท้ง แสดงวา่งบประมาณในการสร้างความเข้าใจเร่ืองนีม้นัหายไปไหน  สงัคม
เราไมเ่อาใจใสต่อ่คนท่ีจะเป็นอนาคตของชาต ิ  

๓. ผลกระทบ  

ผลกระทบมีทัง้ตอ่ร่างกายและจิตใจ  พอเดก็ท้องป๊ับ สิ่งท่ีแลน่เข้ามาในความคดิคือ บอกใครไมไ่ด้ และพยายามหา
ทกุวิถีทางท่ีจะเอาเดก็ในท้องออก เชน่ หายาปรับประจ าเดือนมากิน ท่ีได้ยินหลายครัง้คือ กินยาหอยแครงท่ีมีขาย
แถวรังสิต ซึง่เป็นขอบเมือง มีเดก็หนุม่สาวจากตา่งจงัหวดัมาท างานเยอะแยะ โอกาสท่ีคนจะท้องจงึสงูตามไปด้วย  
คนก็รู้กนัทัว่ไปวา่ยานีช้ว่ยให้ตกเลือด บางคนกินยานีซ้ า้ๆ ทกุครัง้ท่ีพลาดท้องขึน้มา แตผ่ลข้างเคียงผลเสียของการ
กินยาเหลา่นีเ้ป็นยงัไง เยาวชนไมรู้่ ตรงนีเ้ขาไมรู้่สิทธิเลย รู้แคว่า่เขาจะปลอ่ยให้ท้องไมไ่ด้ มิฉะนัน้ อนาคตจะดบัวบู 

ดฉินัเจอน้องในชมุชน เขาบอกวา่พอรู้วา่ท้องป๊ับ ก็ไปนัง่รถซิ่งกบัเพ่ือนเลย เพ่ือให้กระแทกและจะได้แท้ง น่ากลวั
มาก  มีหลายเคสท่ีท้องกบัคูส่มัพนัธ์เดมิซึง่บอกว่า ตัง้ใจแล้ววา่ไมอ่ยากมีลกู  ฝ่ายหญิงจึงต้องไปท าแท้งเพราะ
กลวัฝ่ายชายทิง้ไป เร่ืองนีจ้งึไมไ่ด้อยูท่ี่ตวัผู้หญิงคนเดียว มนัเก่ียวกบัประเดน็บทบาทหญิงชายด้วยด้วย มีเร่ืองของ
การสอนให้มีความรับผิดชอบ เพศสมัพนัธ์ท่ีรับผิดชอบ และการป้องกนัอยา่งได้ผล  

เราพบวา่ เยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ขาดสิ่งท่ีเรียกวา่ การให้ค าปรึกษาท่ีรอบด้าน  สิ่งท่ีเขาต้องการอยา่งยิ่งในยามท่ี
ก าลงัเป็นทกุข์เร่ืองนีคื้อ คนรับฟังท่ีไมเ่ร่งเร้าให้เลือกตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึง่ และให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั
ทางเลือกตา่งๆ ท่ีรอบด้านแท้จริง 
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อีกเร่ืองท่ีอยากเลา่จะเก่ียวกบัการป้องกนัปัญหาท้องไมพ่ร้อม นัน่คือเราพบวา่การสอนเพศศกึษาทัง้ใน ร.ร. และใน
ครอบครัวยงัมีปัญหา   ถ้าสอนใน ร.ร. ส่วนใหญ่มกัจดัในห้องประชมุท่ีใหญ่มาก นัน่หมายความวา่จ านวน นร.
เยอะ  ขณะท่ีการสอนก็จะเป็นการสาธิตการใส่ถงุยาง คราวนีห้ากเดก็สงสยั อยากจะถามตอ่วา่แล้วถ้าท้องละ่จะ
ท าไง  พืน้ท่ีแบบนัน้ไมท่ าให้เดก็รู้สกึอยากถามตอ่ หรือไมมี่ชอ่งทางท่ีเดก็จะไปหาข้อมลูตอ่ได้   การเรียนการสอน
เร่ืองการป้องกนัจงึนา่จะท าในห้องเรียนขนาดเล็กลงมากกวา่  จากประสบการณ์ท่ีตวัเองไปนัง่คยุท าสนทนากลุม่
กบัเยาวชน เราในฐานะผู้ใหญ่มีข้อมลูสามารถช่วยปรับกระบวนการคิดของเขาได้   ในครอบครัว แม้วา่พอ่อาจเคย
คยุเร่ืองความรับผิดชอบกบัลกู แตเ่ราก็พบว่า พอ่แมส่่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะในการส่ือสารเร่ืองเพศกบัลกูๆ   

๔. ชดุประสบการณ์ของหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

เราพบวา่ เยาวชนขาดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูการให้บริการท่ีเหมาะสมรอบด้าน  ในการได้รับค าปรึกษาทัง้ก่อน
และหลงัยตุกิารตัง้ครรภ์ ขาดสิทธิในการรักษาความลบัและรักษาความเป็นสว่นตวัจากคนทัว่ไปและเจ้าหน้าท่ี  
ขาดสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการเยียวยาและปรับทศันคตเิพ่ือให้ตระหนกัถึงคณุคา่และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์  
ขาดคนท่ีเข้าใจท่ีอยูใ่กล้ชิดเพ่ือชว่ยพฒันาทกัษะชีวิตให้มีสขุภาวะท่ีดี  

๕. ข้อเสนอแนะ  

เร่ืองทศันคตเิหมือนภเูขาลกูใหญ่ท่ียงักัน้เราให้เข้าไมถ่ึงเยาวชนท้องไมพ่ร้อม จงึเสนอให้ทกุภาคส่วนตระหนกัรือ้
สร้างทศันคติด้านลบ เพราะเป็นพืน้ฐานส าคญัในการแก้ไขปัญหาบนพืน้ฐานของการเคารพสิทธิทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว   นอกจากนี ้ควรมีการพฒันาศกัยภาพบคุลากรแตล่ะภาคส่วน ไมว่า่จะเป็นบ้านพกัฯ ต ารวจ หรือ
สถานพยาบาล ให้ทกุภาคส่วนท างานบนพืน้ฐานของการตระหนกัและบรูณาการสิทธิมนษุยชน ๕ ด้านท่ีได้
น าเสนอแล้ว และท างานอย่างเป็นองค์รวม 

ข้อเสนอแนะต่อ ศธ.  

ได้แก่ ควรมีการจดัการศกึษาเพ่ือรองรับเยาวชนหญิงท้องไมพ่ร้อม เสนอให้มี “ร.ร.นอกกรอบ” มากขึน้  สร้างความ
ละเอียดออ่นในมิติหญิงชายในการท างาน  ค านงึถึงความละเอียดออ่นในเพศวิถีของวยัรุ่น  ครู และแกนน า นร. 
ควรมีทกัษะชีวิตมากขึน้  

ท่ีส าคญัอีกอยา่งคือ ควรมีคูมื่อทกัษะชีวิต เชน่ เม่ือเยาวชนเจอปัญหาแบบนีแ้ล้ว จะไปท่ีไหน จะติดตอ่ใครได้บ้าง  
พร้อมทัง้ ศธ.ควรจดัเวทีซึง่เปิดโอกาสให้ครูได้เจอคนท างานสหวิชาชีพด้วย เพ่ือให้เป็นเครือข่ายและขอความ
ชว่ยเหลือจากนกัสงัคมสงเคราะห์และวิชาชีพอ่ืนๆ ได้  คูมื่อนีค้วรมีประเดน็เร่ืองสิทธิมนษุยชน สิทธิอนามยัเจริญ
พนัธุ์ และควรจะให้ครูได้น าไปใช้จริงในวิชาแนะแนว สขุศกึษา หรือวิชาเพศศกึษา 

ข้อเสนอแนะต่อ สธ.  
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ควรมีนโยบายพฒันาบคุลากรในการท างานเร่ืองนี ้ พร้อมทัง้สนบัสนนุงบประมาณในการสร้างความเข้าใจเร่ือง
ท้องไมพ่ร้อมนี ้เชน่ มีฮอทไลน์ มีเวบไซด์ท่ีเดก็จะเข้าถึง มีพ่ีๆ คอยตอบค าถามท่ีสงสยัจากน้องๆ   นอกจากนี ้น่าจะ
มีการตัง้ศนูย์การให้ความรู้ การคุ้มครอง เก่ียวกบัสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ (อสม.น่าจะเป็นทางเลือก แตส่ว่นใหญ่
เป็นโทรโขง่เสียมากกวา่  ดงันัน้ การปรับทศันคตขิอง อสม.ตอ่เร่ืองนีจ้งึเป็นสิ่งพงึพิจารณา)  

ข้อเสนอแนะต่อ พม. 

นอกจากเร่ืองของการพฒันาบคุลากรแล้ว ต้องมีมาตรการท างานท่ีละเอียดออ่น   

ท่ีนา่แปลกคือ พมจ. มีเงินสงเคราะห์มากมาย แตก่ลบัไมมี่เงินสงเคราะห์ส าหรับเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
เหมือนกบัวา่ พม.ละเลยเร่ืองภาวะเจริญพนัธุ์ของเยาวชน  ตรงนี ้อาจต้องท างานร่วมกบั อปท. 

อีกข้อเสนอหนึง่คือ การใช้ศนูย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ให้เช่ือมตรงไปถึงบ้านพกัเดก็และครอบครัว เป็นหน่วยงาน
ประสานเช่ือมโยง เพื่อให้สามารถท างานเร่ืองนีไ้ด้เร็วขึน้  

ข้อเสนอแนะต่อส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

นอกเหนือไปจากการปรับทศันคติของต ารวจแล้ว นโยบายของแตล่ะโรงพกั ต้องมีการให้ข้อมลูรอบด้านแก่
เจ้าหน้าท่ี และ ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ ไมง่ัน้เยาวชนอาจจะถกูกระท าซ า้   ท่ีส าคญัอีกอย่างคือ ควรมีการผลิต
ส่ือส าหรับใช้ภายในหนว่ยงาน ท่ีใช้ภาษากฎหมายเดียวกนั ซึง่จะชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีเข้าใจประเดน็ละเอียดออ่นนีไ้ด้
ง่ายกวา่   ท้ายสดุคือ ต้องท างานแบบสหวิชาชีพ  

ข้อเสนอแนะต่อองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  

เชน่กนัคือ ต้องมีการปรับทศันคติ พฒันาบคุลากร รวมไปถึงให้การสนบัสนนุเยาวชนท้องไมพ่ร้อม  

 

ส่วนที่สอง  การให้ข้อคิดเห็นต่องานศึกษา 

คุณนัยนา สุภาพึ่ง  มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร 

เห็นวา่งานวิจยัควรจะปรับโดยเขียนให้ฟันธงมากกวา่นี ้เพราะเร่ืองท้องไมพ่ร้อมในมิตสิิทธิมนษุยชน เราพดูกนัมา
นานมาก เพราะเราอยากจะบรรเทาให้ปัญหามนัน้อยลง อยา่งเชน่การให้ความรู้เร่ืองเพศ ท าโครงการเร่ืองเพศคยุ
ได้ เดก็จะได้มีความเท่าทนัและจดัการตวัเองได้ดี  

เราควรชีใ้ห้เห็นวา่ ในเร่ืองเพศสมัพนัธ์เน่ีย สายตาตดัสินของสงัคมมองแตกตา่งกนัระหวา่งหญิงและชาย ทัง้ๆ ท่ีใน
มมุของสิทธิมนษุยชน ทกุคนต้องเทา่เทียมกนั   ภายในสงัคมไทยเองมกัจะตดัสินหญิงมากกวา่ ดงัท่ีมีการบอกฝ่าย
หญิงฝ่ายเดียวให้ “รักนวลสงวนตวั” ดงันัน้ ถ้าหากงานวิจยัชิน้นีย้งัไมรื่อ้ทศันคตลิบๆ ท่ีสืบทอดเป็นมรดกตกทอด
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เชน่นี ้เยาวชนหญิงก็จะถกูตดัสินฝ่ายเดียว ถกูตดัสิทธิ และเสียโอกาสอะไรหลายอยา่งทัง้ในเร่ืองการรับรู้ขา่วสาร 
สิทธิด้านการศกึษา และสิทธิด้านอ่ืนๆ   หรือหากงานวิจยันีไ้มรื่อ้อคตเิหล่านี ้ในนามของความรักความปรารถนาดี 
ผู้ใหญ่ตา่งๆ ก็อาจจะ “ชว่ยเหลือ” ในรูปแบบท่ีหลงทางและอาจไปละเมิดสิทธิมนษุยชนของเขาก็ได้ (แม้จะท าไป
ด้วยความเมตตาก็ตาม)  

จงึเห็นวา่ งานชิน้นีต้้องหยิบเร่ืองนีอ้อกมาพดูเป็นประเดน็ใหญ่ๆ ในเอกสาร โดยมีข้อเสนอโยงไปยงัสถาบนัตา่งๆ 
เชน่ โรงเรียน ศธ. และหนว่ยงานอ่ืนๆ วา่มีมมุมองตอ่เร่ืองเพศอยา่งไร (เชน่ มองด้วยความกลวั หรือมองวา่การมี
เพศสมัพนัธ์กนัเป็นเร่ืองคอขาดบาดตาย)  

ทัง้ๆ ท่ีเร่ืองเพศสมัพนัธ์ควรถกูมองวา่เป็นเร่ืองธรรมดาของมนษุย์ เป็นเร่ืองธรรมชาตมิากกวา่ท่ีจะไปมองวา่เป็น
ปัญหาร้ายแรง แตเ่พราะมีการขยายการศกึษา เอากตกิาสงัคมท่ีสร้างขึน้ทีหลงัมาวางซ้อนไป เลยมองเป็นปัญหา 
ไปตดัสิน และท าร้ายเยาวชนท้องไมพ่ร้อม  หน่วยงานตา่งๆ จงึควรเร่ิมจากการปรับวิธีคดิตรงนี ้เพ่ือวา่นโยบาย
ตา่งๆ จะได้ออกมาในแนวทางปกป้องคุ้มครองสิทธิมากกวา่ท่ีจะเป็นแนวทาง “ป้องกนัปัญหาไมใ่ห้เกิดขึน้” และ
เน้นรักนวลสงวนตวัอยา่งเดียว โดยไมใ่ห้ทางเลือกอ่ืนๆ   

ต.ย.หนึง่ท่ีควรเป็นโอกาสให้สงัคมได้เรียนรู้และเตบิโตคือกรณีขา่วฟิล์มกบัแอนน่ี   นา่เสียดายท่ีทัง้ส่ือทัง้สงัคมมุง่
มองไปแคเ่ร่ืองวา่ ฟิล์มเป็นพ่อเดก็ในท้องแอนน่ีหรือเปลา่   ตรงกนัข้าม สิ่งท่ีสงัคมไทยควรจะได้เรียนรู้ คือ ไมว่า่
เค้าจะนอนกนัแล้วท้องหรือไม ่เม่ือคณุนอนด้วยกนั หากคดิว่าคณุไมพ่ร้อมท่ีจะเป็นพ่อหรือแมค่น หรือยงัไมอ่ยากมี
ครอบครัว คณุก็ต้องป้องกนั นัน่หมายความถึงการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั 

ข้อสงัเกตหนึง่ท่ีเห็นในบทวิเคราะห์ของงานชิน้นีก็้คือ เราจะเห็นค าว่า “ให้อภยั” อยูห่ลายจดุ หมายความว่า
เยาวชนท้องไมพ่ร้อมต้องได้รับการให้อภยั เหมือนกบัวา่การท้องไมพ่ร้อมเป็นการก้าวพลาด  รวมไปถึงการท่ีคณุ
ชานนัท์ นกัวิจยัในส่วนกฎหมายและนโยบายของไทยเสนอวา่ สธ.มีการจดักลุม่ท้องไมพ่ร้อมอยูใ่นกลุม่ปัญหา
เดียวกบัการติดยาเสพตดิ การหนีเท่ียว ฯลฯ เราต้องท าให้เห็นวา่ เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีก้าวพลาดกนัได้ ซึง่ตราบเทา่ท่ี
มองวา่เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีก้าวพลาด เป็นเร่ืองท่ีต้องให้อภยั เราก็ต้องท าให้สงัคมมองวา่เร่ืองเพศเป็นเร่ืองปกติ
ธรรมดาท่ีต้องยอมรับกนัได้  

ประเดน็ท่ีสอง  ท่ีนกัวิจยักลา่ววา่ยากมากเลยท่ีจะเจอเคสท่ียตุกิารตัง้ครรภ์ แตง่่ายมากกวา่ท่ีจะเจอเคสรอคลอด  
ดฉินัคิดว่างานวิจยันีจ้ะท าได้ดีมากหากได้ไปเจอกบักลุม่ท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งตดัสินใจ (ก าลงัท้องไมพ่ร้อม และไม่
รู้วา่จะตดัสินใจอยา่งไรดี) เพราะจะท าให้เราเห็นทกุข์ของเขาอยู่ตรงหน้าเลย เห็นการด าเนินชีวิตประจ าวนัใน
ครอบครัวทา่มกลางภาวะแบบนี ้ทัง้ยงัชว่ยให้เห็นโครงสร้างท่ีกดทบัเด็ก และสง่ผลให้เดก็ถกูเลือกปฏิบตั ิ 

ดฉินัคิดว่าหาเคสแบบนีไ้มย่าก เพราะมีน้องๆ โทรศพัท์มาหาคนท่ีท างานเครือขา่ย Choice เร่ือยๆ  
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ดฉินัเจอครูคนนงึท่ีสอนภาษาไทย ใน รร.ชา่งกลแหง่หนึง่  วนัหนึง่เจอเดก็เอาหนงัสือโป๊มาดกูนัในห้องเรียน ครูแค่
บอกวา่ เออ... เหมือนท่ีครูดเูลย จากนัน้ก็เอาตวัโปรย การตัง้หวัข้อแตล่ะคอลมัน์ มาวิเคราะห์และสอนภาษาไทย
กนัเลย ครูคนนีพ้ลิกสถานการณ์ได้ เพราะมองวา่เร่ืองเพศเป็นเร่ืองธรรมดา และสามารถท าให้เดก็รู้สกึวา่ครูเป็น
เพ่ือนเค้า   มีอยูว่นัหนึง่ เด็กไมส่ง่งาน พอเรียกมาสอบถามก็พบวา่ แฟนเค้าท้อง (แฟนสาวเรียนดีและเป็นประธาน 
นร.โรงเรียนสตรีประจ าจงัหวดั)  ครูคนนีจ้งึให้ค าปรึกษาทัง้สองฝ่าย และได้ทางเลือกท่ีดี นัน่คือ แมฝ่่ายชายยอมรับ
เดก็สาว และอยากได้ลกูสาวอีกคน พร้อมเสนอวา่มาชว่ยขายของท่ีบ้านก็ได้ แล้วเรียน กศน.เอา แตเ่ดก็ผู้หญิง
ตดัสินใจเด็ดเดี่ยววา่ต้องการยตุกิารตัง้ครรภ์ เธอต้องการจะสอบเข้ามหาวิทยาลยั อยากเรียนตอ่ในคณะท่ีต้องการ 
ซึง่การตดัสินใจแบบนีส้ร้างความกระอัก่กระอ่วนใจให้กบัครูและแมฝ่่ายชายมาก แตอ่ยา่ลืมวา่น่ีก็เป็นประเดน็
ทางเลือกอีกทาง (การท าแท้งอยา่งปลอดภยั)  และงานวิจยัชิน้นีต้้องให้น า้หนกักบัทางเลือกนีด้้วย   

เดก็สองคนนีไ้ปท าแท้งท่ีสถานบริการตรงสขุมุวิท ๑๒  แตป่รากฏวา่ทัง้สองคนไปถึงท่ีนัน่แล้ว แตไ่มรู้่วา่จะเร่ิมต้น
พดูยงัไง เดก็ผู้ชายยืนรออยู่ ๓ ชม. แตไ่มเ่ข้าไปขอรับบริการท าแท้ง   

น่ีแสดงให้เห็นวา่ เร่ืองของทางเลือกมนัมีรายละเอียดมากมายท่ีเราต้องท าความเข้าใจ   งานวิจยัต้องชีใ้ห้เห็นวา่
สงัคมเราก าลงัติดกรอบอะไรอยู ่และต้องรือ้ออกมา  มิฉะนัน้ เด็กเหลา่นีจ้ะเข้าไมถ่ึงสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ท่ีเขามีอยู่ 

  

ผศ.ดร.สัญญา ภัทราชัย  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

ทกุคนในห้องนีค้งมีความเช่ือร่วมกนัวา่ (ก) มนษุย์ทกุคนมีสิทธิเทา่เทียมกนั และ (ข) การตัง้ครรภ์นัน้สามารถยตุไิด้   

จากเนือ้หาในรายงานวิจยันีผ้มพบวา่ ประเทศท่ีดเูหมือนจะให้การดแูลอนามยัเจริญพนัธุ์ของวยัรุ่นได้ดีมากกว่า
เพ่ือนคือ ประเทศเวียดนาม  อีก ๓ ประเทศท่ีเหลือดแูลไม่คอ่ยดี เพราะอะไร? หลกัๆ คือ เพราะเคร่งศาสนาหรือติด
กรอบความเช่ือทางศาสนา ท าให้ผมนกึถึงค าของ Prof.Richard Dawkins ท่ีเขียนหนงัสือ The God Delusion เค้า
ไมเ่ช่ือวา่มีพระเจ้า  และยงับอกวา่ ศาสนาเป็นบอ่เกิดแหง่ความชัว่ร้ายและความไมเ่ป็นธรรมในโลกนี ้ซึง่ตรงกบัท่ี 
Prof.Tan บอกว่า คริสตศาสนจกัรในฟิลิปปินส์เป็นตอลีบนั 

ย้อนกลบัมาดใูนไทย หมอเราสว่นใหญ่ไมย่อมท าแท้ง เพราะความเช่ือทางศาสนาน่ีแหละ ไมใ่ชเ่พราะกฎหมาย
หรอก  หมอคนพทุธบางคนบอกไมท่ าเพราะเดี๋ยววิญญาณเดก็มาเกาะหลงั หลงัไมต่รง เดก็มาเกาะเยอะ จริงๆ 
แล้วน่ีเป็นความเช่ือสว่นตวั  แตก็่ยงัมีหมออีกสว่นท่ีท าให้ เพราะมองวา่น่ีเป็นบริการด้านสขุภาพแก่ผู้หญิง ไม่
เก่ียวกบับาปบญุคณุโทษอะไร  

ผมจะเลา่เร่ืองท่ีผมเลา่ซ า้แล้วซ า้อีก เพราะเป็นเร่ืองท่ีท าให้ “มองทะล”ุ ในความคดิของผม   เพ่ือนผมคนนงึเคยไป
คยุกบัทา่นพทุธทาสภิกขท่ีุสวนโมกข์เม่ือปี ๒๕๒๓  ตอนนัน้เค้าไปท างานใช้ทนุท่ี รพ.แหง่หนึง่ไมไ่กลจากสวนโมกข์ 
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มีผู้หญิงไปท าแท้งเยอะมาก เพราะไมพ่ร้อมจริงๆ  แตห่มอปฏิเสธ เม่ือผู้หญิงกลบัไป ไมน่านก็กลบัมาอีกเพราะ
อาการติดเชือ้ ตกเลือด มดลกูทะล ุบางรายชว่ยไมท่นัก็เสียชีวิต   หมอใน รพ.จงึคยุกนัและเปล่ียนนโยบายวา่เรา
ท าเถิดเพ่ือช่วยผู้หญิง แตห่ลงัๆ ก็เร่ิมมีกลุม่แพทย์พยาบาลตัง้ค าถาม   หมอสบัสน จงึไปถามทา่นพทุธทาส ซึง่พอ
ฟังแล้ว ครัง้แรกท่านถามวา่ น่ีรับจ้างฆา่คนรึเปล่า แตค่ณุหมอคนนีต้อบวา่ ผมท าเพ่ือชว่ยคน  ทา่นพทุธทาสจงึพดู
วา่ หากมีเจตนาท่ีต้องการชว่ยชีวิตผู้หญิง อย่างนัน้ไมบ่าป  เร่ืองเจตนาของการช่วยเหลือเพ่ือสขุภาพเป็นสิ่งท่ีผม
อยากหยิบยกมาพดู 

อนัหนึง่ท่ีผมต้องการแย้งงานศกึษาชิน้นีคื้อ การอ้างอิงงานของ อาจารย์ท่ี รพ.รามาฯ ท่ีศกึษาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
และมีข้อสรุปว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ตกเลือดก็เยอะ ตดิเชือ้ก็เยอะ คลอดออกมาเดก็สขุภาพไมแ่ข็งแรง 
แมก็่จะสขุภาพไมดี่  ผมจะบอกวา่ รายงานชิน้นัน้เก่ามาก ประมาณปี ๒๕๒๖-๒๗ และใช้สถิตผิู้มารักษาตวัท่ี รพ.
มหาราษฎร์ จ.นครราชสีมา ถ้าผมจ าไมผ่ิด  จะบอกวา่ ท่ีผลการวิจยัในยคุนัน้ออกมาไมดี่เพราะวยัรุ่นท่ีท้องสว่น
ใหญ่เป็นท้องท่ีไมพ่ร้อมทัง้นัน้ และไมไ่ด้รับการดแูลระหว่างตัง้ครรภ์เลย  บางคนไมไ่ด้ฝากท้อง ไมไ่ด้กินยาบ ารุง
เลือด ไมมี่แพทย์ดแูล ดงันัน้ จงึเป็นการตัง้ครรภ์ท่ีไมไ่ด้รับการดแูลตามมาตรฐานเลย ซึ่งไมน่า่แปลกใจท่ี
ผลการวิจยัออกมาไมดี่   นอกจากนี ้แม่วยัรุ่นเหล่านีย้งัมีปัจจยัทางด้านภาวะเศรษฐกิจสงัคมท่ีสง่ผลตอ่สขุภาพ
ของเค้า เช่น เลือดจาง ขาดอาหาร ยากจน บางคนติดยา  เหลา่นีเ้ป็นตวักวนในงานวิจยั ซึง่งานวิจยัในอดีตไมไ่ม่
ควบคมุตวักวนทางการวิจยัเหลา่นีอ้อกไป พอเป็นเชน่นี ้ผลวิจยัจงึออกมาวา่วยัรุ่นตัง้ครรภ์แล้วเป็นผลเสียตอ่
สขุภาพ 

เพ่ือพิสจูน์ตรงนี ้ผมไปส ารวจงานวิจยัในประเทศอ่ืนๆ ท่ีควบคมุตวักวนเหลา่นีเ้ป็นอยา่งดี พบวา่ผลการตัง้ครรภ์
ของวยัรุ่นไมแ่ตกตา่ง ไมไ่ด้เป็นผลเสียเลย มีข้อแม้ว่าให้การดแูลอย่างเป็นมาตรฐาน อยา่เลือกปฏิบตัิตอ่วยัรุ่น เชน่ 
ต้องให้บริการคมุก าเนิดอยา่งเทา่เทียม   ผมจงึขอยืนยนัว่าถ้าวยัรุ่นมาฝากครรภ์ และได้รับการดแูลมาตรฐาน
เดียวกนั ผลการตัง้ครรภ์ไมแ่ตกตา่งจากผู้ใหญ่ ลกูออกมาก็จะมีคณุภาพ  ท่ี รพ.ท่ีผมดแูล นัน้ หนงัสือวิชาการด้าน
สตูศิาสตร์จะตดับทท่ีว่าด้วยวยัรุ่นตัง้ครรภ์ออกไปเลย เพราะไมมี่ปัญหาด้านสขุภาพ แตห่ากมีปัญหา ก็เป็นเพราะ
เร่ืองทางสงัคมและเศรษฐกิจมากกวา่ 

 

รศ.ดร.ทวีเกียรต ิ มีนะกนิษฐ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ความคดิเห็นของนกักฎหมายและนกัสงัคมสงเคราะห์ไมเ่หมือนกนั  นกักฎหมายตอบปัญหาตามตวับทกฎหมาย 
บอกได้วา่อนันีถ้กูหรือผิด   ส่วนนกัสงัคมฯ จะแก้ปัญหาไมจ่บ  



  ค-๑๘  

มาถึงงานวิจยัชิน้นี ้อยากให้นกัวิจยัไปดกูรณีคดีประวตัศิาสตร์ของ Roe VS Wade ของสหรัฐอเมริกา ซึง่ถกเถียง
เก่ียวกบัสิทธิการมีชีวิต  ศาลสหรัฐบอกวา่ Human กบั Human Being ไมเ่หมือนกนั   สิทธิมนษุยชนคุ้มครอง
มนษุย์ท่ีอยูต่อ่หน้า ไมเ่ก่ียวกบั future human   ศาลสหรัฐให้ท าแท้งได้ภายใน ๖ เดือน ศาลจะคุ้มครองเด็กใน
ครรภ์ได้ก็ตอ่เม่ือเค้ามีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นมนษุย์ ตอน ๖ เดือนแรกยงัไมมี่ความเป็นมนษุย์  แตเ่ม่ือเกิน ๖ 
เดือนเค้าจงึมีความเป็นมนษุย์และได้รับความคุ้มครอง น่ีคือกฎหมายจากกรณี Roe VS Wade    

สว่นในกฎหมายของไทย มาตรา ๓๐๕ จริงๆ ให้ท าแท้งได้โดยแพทย์   ความผิดพลาดของเราเกิดตัง้แตส่อนกนัใน 
รร.แพทย์ ท่ีสอนเร่ืองนีว้า่เก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือ  ไปสอนผิดๆ ว่า ต้องถกูขม่ขืนเทา่นัน้จึงท าได้  ไมใ่ช ่แม้การท้อง
โดยความยินยอม ก็สามารถท าแท้งได้  

ถามวา่ ถ้าเด็กท่ีต้องการท าแท้งอายไุมเ่กิน ๑๕ ปี ท าได้ไหม ค าตอบคือท าได้เลย ถกูกฎหมาย ท าให้เค้าปลอดภยั 
และไมต้่องไปบอกพอ่แม่ด้วย เพราะอนันีคื้อประโยชน์ของเดก็   บางคนบอกว่า อาย ุ๑๕ ยงัเป็นเยาวชนอยู่  แตถ้่า
ไปดกูฎหมาย จะเห็นเลยว่าอ านาจปกครองมีไว้เพ่ือจ ากดัอ านาจของผู้ใหญ่เทา่นัน้ ถ้าอะไรท่ีเดก็จะเสียประโยชน์
ท าไมไ่ด้ ดงันัน้ ไมต้่องบอกผู้ ใหญ่  ลองคดิด ูเดก็อาย ุ๑๕ อีก ๓ ปีเค้าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คณุไมค่วรให้คนรู้เร่ืองนี ้
มาก  และถ้าพอ่แมก็่ชว่ยไมไ่ด้ จะไปบอกท าไม อนันีท้ าเพ่ือผลประโยชน์ของเดก็ 

แล้วกรณีท่ีอายเุกิน ๑๕ ปีละ่?  สว่นมากบอกวา่ ท าได้กรณีท่ีมีปัญหาสขุภาพกายและจิต  

สิ่งท่ีต ารวจท าอยู่ทกุวนันี ้ท่ีไปจบัคนท าแท้ง น่ีเป็นการท าผิดนะ ทัง้ๆ ท่ีคนท าแท้งเขาท าถกูกฎหมาย  คดีทัง้หลาย
ไมค่อ่ยขึน้สู่ศาล ถึงจะขึน้สูศ่าล ก็มกัยกฟ้อง แตเ่ราไมเ่คยฟ้องกลบั   ผมในฐานะนกักฎหมาย ผมดแูคผ่ิดหรือถกู  
ตามมาตรา ๓๐๕ มีชอ่งเปิดโอกาสให้ท าแท้งได้  

แม้เปิดโอกาสให้ท าแท้งได้ แตว่า่ท าไมต้องผา่นการพิจารณาของคนอ่ืนละ่?  ในกฎหมายของฝร่ังเศส ถ้าตดัสินใจ
ท าแท้ง ไปท าได้เลย  หมอมาคยุ หากยงัยืนยนั ไมมี่ใครสามารถคดัค้านได้   

ผมเลยอยากคิดวา่ ถ้าจะตอ่สู้ เร่ืองกฎหมาย ปี ๒๕๒๙ จริงๆ นา่จะผา่นไปแล้ว ค้านแค ่๒ เสียงเทา่นัน้ (คณุจ าลอง
กบัอีกคนหนึง่) ปรากฏวา่ สภาลา่งยืนยนัให้ผ่านอีกครัง้ แตเ่ม่ือ พล.อ.เปรม ยบุสภา เลยคาราคาซงัมาจนปัจจบุนั   

สรุป กฎหมายในสว่นวิธีพิจารณาความ  หากท าผิดแล้ว อยา่ให้ใครรู้ หากมีคนรู้ ก็อยา่ให้ใครเห็น ถ้ามีคนเห็น ก็
อยา่ให้เขาจบัได้ ถ้าจบัได้ ต้องไมรั่บสารภาพ น่ีคือถกูต้องตามวิธีพิจารณาความ  

เร่ืองสดุท้ายคือ การอบรมสัง่สอน เร่ืองเพศไมน่า่จะให้ก าหนดโดย ศธ. คนท่ีควรสอนท่ีดีท่ีสดุคือ พอ่แม ่  ส าหรับ
เดก็ผู้หญิง แม่ควรสอนได้ทกุเร่ือง  เราจะเห็นได้จากสงัคมท่ีวฒันธรรมแข็งท่ีสดุ คนมีวินยัสดุคือ ญ่ีปุ่ น เพราะ
ผู้หญิงมีหน้าท่ีอบรมลกูเร่ืองนี ้



  ค-๑๙  

 

คุณทองพูล  บัวศรี  มูลนิธิสร้างสรรค์เดก็  

ในฐานะท่ีตวัเองดแูลลกูสาว ๗๐ คน ค าถามเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองยากมากๆ เพราะบางค าถาม เราก็หาค าตอบไมไ่ด้ จงึดี
ใจท่ีมีงานวิจยัชิน้นีเ้กิดขึน้ 

ประเดน็แรก จดุเดน่ของงานวิจยัชิน้นีคื้อ มีบริบทเยอะ ทัง้ในสว่นของกฎหมาย ๓ ประเทศ กฎหมายของประเทศ
ไทยเอง และงานภาคสนาม แตท่ัง้ ๓ บริบทขาดการเช่ือมโยง  ท าอย่างไรให้เราเห็นความเช่ือมโยงเป็นเนือ้เดียวกนั  

ประเดน็ท่ีสอง งานจากภาคสนาม มีข้อมลูท่ีสามารถเป็นข้อเสนอแนะและฟันธงได้ เชน่ กรณีเดก็ผู้หญิงตัง้ครรภ์ท่ี 
๓ และตดัสินใจท าแท้งเพราะเลีย้งดไูมไ่หว หรือเปล่ียนใจวา่ไมท่ าแท้งแล้ว  ตรงนีแ้หละ เราสามารถฟันธงในเร่ือง
บริการและสวสัดิการจากภาครัฐ เพราะเด็กสาวท่ีท้องไมพ่ร้อม บอกครอบครัวไมไ่ด้ ถามวา่เขาจะเอาเงินมาจาก
ไหนละ่  

อีก ต.ย.หนึง่ ตอ่เน่ืองจากประเดน็ท่ีคณุนยันาพดูในเร่ืองความไมเ่ทา่เทียมของเพศหญิงเพศชาย  ฟันธงได้ไหมวา่
ตอ่ไปนีกิ้จกรรมท่ีท าใน ร.ร.หรือทกัษะชีวิตท่ีสอนกนัใน ร.ร. ท าได้ไหมให้ครูแนะแนวทางการศกึษาปรับบทบาทให้
เป็นครูแนะแนวทางชีวิตของเดก็เวลาท่ีเกิดปัญหาใน ร.ร.ขึน้  

ดฉินัเห็นว่าตรงนีเ้ป็นจดุเดน่ถ้านกัวิจยัสามารถน าไปตอ่ยอดได้ เพ่ือให้งานวิจยัน าไปสู่การปฏิบตัไิด้จริง 

และอยา่งท่ีทีมวิจยับอกว่า งานชิน้นีต้้องการให้เด็กมีท่ียืน ไมว่า่จะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเดก็ผู้ชาย โดยเฉพาะกิจกรรม
ท่ีจะชว่ยให้เขากลายเป็นสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี  

ข้อมลูจากภาคสนามอีกเร่ืองถือเป็นประเด็นท่ีจ าเป็น แตง่านวิจยันีแ้ตะไว้ติดหน่อย ไม่ได้ลงลกึ นัน่คือ การพดูคยุ
กนัหรือทกัษะการส่ือสารระหวา่งพอ่ ระหว่างแม ่ระหวา่งผู้หญิง และระหวา่งคนท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ไมว่า่จะเป็น
พอ่แมฝ่่ายชาย หรือพอ่แมฝ่่ายหญิง  งานชิน้นีท้ าให้เห็นเลยวา่ถ้าพ่อแมท่ัง้สองฝ่ายสามารถพดูคยุกนัได้ มีการท า
กระบวนการดีๆ มีคนกลาง ไมก่ลา่วโทษกนั ก็จะสามารถวางแผนชีวิตร่วมกนัได้ หาทางออกและแก้ปัญหาได้   ตรง
นีคื้อ โอกาสท่ีข้อมลูภาคสนามสามารถถกูหยิบยกมาและท าเป็นข้อเสนอตอ่สงัคมได้  

อยา่งไรก็ตาม ไมแ่นใ่จวา่เป็นเพราะข้อจ ากดัของหน้ากระดาษรายงานหรือเปล่า ดฉิันพบวา่งานภาคสนามขาด
ข้อมลูหลายชิน้ โดยเฉพาะบริการของภาครัฐ  เรารู้แตว่า่เจ้าหน้าท่ีภาครัฐมกัให้บริการด้วยสายตาดแูคลนหากเจอ
เยาวชนหญิง  ดฉินัอยากรู้วา่มีภาครัฐท่ีให้บริการเดก็และเยาวชน และเยาวชนเข้าไปหาเค้าบอ่ยๆ มีไหม   จดุนีเ้อง
สะท้อนวา่ มีทัง้บริการภาครัฐท่ีดีและไมดี่  



  ค-๒๐  

อีกสว่นหนึง่ท่ีรายงานวิจยัแตะไว้ แตไ่มไ่ด้เขียนในสว่นข้อเสนอแนะ นัน่คือเร่ืองของการ support เม่ือเดก็ต้องการ
ยตุกิารตัง้ครรภ์หรือแม้แตเ่ด็กต้องการด ารงครรภ์ตอ่   เรารู้เลยวา่คนท่ีต้องการการสนบัสนนุนัน้ไมใ่ชแ่คพ่อ่แม่
เทา่นัน้  องคาพยพทัง้หมดต้องการการสนบัสนนุ เพราะเรารู้เลยวา่ การจะเลีย้งลกูหนึ่งคน ถ้าเดก็เจ็บป่วยขึน้มา
หรือเป็นอะไร เขาต้องการคน support เขานะ ซึง่ออกมาในทกุรูปแบบเลย ไมว่า่จะเป็นการสนบัสนนุทัง้
งบประมาณ ทัง้องค์ความรู้ ในเร่ืองแนวความคดิ เร่ืองการวางแผน และ support ตวัลกูน้อยท่ีเกิดมาอีก  ดฉินัคิด
วา่งานวิจยัจะสามารถตอบเร่ืองสิทธิมนษุยชนได้ และควรเขียนฟันธงไปวา่ หากกรรมการสิทธิจะเอารายงานชิน้นี ้
ไปใช้ เขาต้องการท าอะไรบ้างเป็นขัน้ตอน ๑ ๒ ๓ ๔...  

ตอนนีย้ทุธศาสตร์ของแตล่ะหนว่ยงานเรามีแล้ว แตท่ าไมงานมนัเคล่ือนไปไมไ่ด้   ดงันัน้ ทีมวิจยัจงึต้องเสนอในแง่
นโยบาย เร่ืองการปฏิบตั ิ 

รศ.ทวีเกียรติ 

ต.ย.จากข้อสอบโอเน็ต ท่ีถามวา่หากเกิดความรู้สึกทางเพศ จะท าอยา่งไร  น่าตลกวา่ไมมี่ตวัเลือก “ส าเร็จความ
ใคร่ด้วยตนเอง” น่ีสะท้อนวิธีคดิเร่ืองเพศหลายอย่างในสงัคมไทย   

คุณนัยนา  

งานวิจยันีจ้ะเป็นข้อมลูพืน้ฐานให้คณะกรรมการสิทธิฯ ท างานเร่ืองนีต้อ่ไปเพ่ือท าข้อเสนอแนะตอ่ภาคราชการใน
แนวท่ี อ.ทวีเกียรตเิสนอมาน่ะคะ่   

ผศ.สัญญา  

ผมขอเสริมนกัวิจยัวา่เร่ืองวยัรุ่นกบัเซ็กส์ เป็นเร่ืองธรรมชาต ิไมแ่ปลกอะไร เพราะในทางชีววิทยา หากเลยอายุ
ชว่งนงึ เซ็กส์จะมีขาลง โดยเฉพาะถ้าเลยอาย ุ๓๕ ปี จะลงเหวเลย   วยัรุ่นมีลกูจงึเป็นเร่ืองธรรมชาติ  เม่ือไปส ารวจ
ดนูิยายก าลงัภายในตา่งๆ เราจะเจอวา่ทกุเร่ืองนางเอกเป็นวยัรุ่นทัง้นัน้   อีกอยา่ง หากวยัรุ่นตัง้ครรภ์ จะคลอดง่าย 
เพราะแข็งแรง มีพลงัเบง่ และลกูจะตวัไมใ่หญ่ คอ่นข้างสมดลุกบัแม่   ดงันัน้ ข้อยืนยนัทางการแพทย์คือ วยัรุ่น
ตัง้ครรภ์ไมใ่ชเ่ป็นเร่ืองไมพ่งึปรารถนา คณุอยา่ไปเลือกปฏิบตักิบัเขาก็แล้วกนั   

 

ค าถามจากผู้เข้าร่วม  

กมส. : (๑) ค าว่า “เยาวชน” ต้องอายไุมม่ากกวา่ ๒๕ ปี ในงานวิจยัเขียน ๒๔ ปี  (๒) บางข้อเขียนอาจไปต าหนิ
บางหนว่ยงานรุนแรงไป อยากให้เขียนในเชิงบวก  (๓) เร่ืองของการจ าแนกประเดน็สิทธิ อยากให้ระบใุห้ชดัเจนไป
วา่ ประเดน็ท่ีน าเสนอนีโ้ยงกบัสิทธิอะไร  (๔) อยากเห็นงานวิจยัท่ีจะชว่ยให้สามารถน าไปใช้ได้จริง  
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คุณทัศนัย PATH : อยากเห็นงานวิจยัท่ีไมใ่ชมี่แตเ่ร่ืองเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ เพราะมีงานท านองนีอ้อกมามากแล้ว  
การรีวิวท าเยอะ แตอ่ยากให้เช่ือมโยงมากกวา่นี ้ เพ่ือให้ชดัเจนขึน้ในแง่มิตสิิทธิมนษุยชน อยากให้มองสิทธิ ๓ 
ระดบั  

(๑) รัฐมีนโยบายหรือยทุธศาสตร์อะไร เขาได้รับสิทธิหรือบริการนัน้ๆ หรือไม ่  

(๒) รัฐมีกฎหมายอะไร กฎหมายเหลา่นัน้คุ้มครองสิทธิเขาไหม กลา่วอีกอยา่ง ควรวิเคราะห์วา่สิ่งท่ีมีอยูน่ะ่ ได้หรือ
เปลา่ หรือสิ่งท่ีมีอยูน่ะ่ ละเมิดหรือเปลา่   ยก ต.ย.เช่น ไมค่อ่ยมีคนทราบกนัวา่ผู้หญิงท่ีถกูขม่ขืนและตัง้ครรภ์
สามารถไปยตุกิารตัง้ครรภ์ได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  และถ้าตดัสินใจท าแท้ง แล้วไมมี่ รพ.หรือหมอคนไหนเตม็
ใจจะยตุกิารตัง้ครรภ์ให้  สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ ผู้หญิงท่ีถกูขม่ขืนนะคะ ก็ต้องไปแสวงหาสถานท่ียตุเิอง และจา่ยเงินเอง  

ตรงนี ้กสม.ต้องเข้ามาเก่ียวข้องเพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิ  ประเดน็คือ ถ้าคณุไมท่ าแท้งให้เค้า คณุก็ต้องหา
สถานท่ีท่ีเค้าจะท าได้อย่างปลอดภยั   

หรือ ยก ต.ย.ประกนัสงัคมเห็นชดัมาก ถ้าผู้หญิงไปท าแท้งแบบเถ่ือน แล้วเกิดติดเชือ้ หากย้อนไป รพ. เค้าจะบอก
วา่คณุท าตวัคณุเอง ดงันัน้ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากการตดิเชือ้เอง   

งานวิจยัรีวิวกฎหมายเยอะแล้ว แตอ่ยากให้รีวิวนโยบายลงลกึกวา่นี ้เชน่ ยทุธศาสตร์ฯ ของ พม. ท่ีเปิดตวัไปเม่ือต้น
ปีท่ีแล้ว ปรากฏวา่ พอเปล่ียนรัฐบาล ก็ไมมี่การด าเนินการตอ่ตามยทุธศาสตร์ ตรงนีถื้อวา่ละเมิดสิทธิ เพราะมีการ
ตัง้งบประมาณส าหรับด าเนินการอะไรบางอย่างแล้ว แตไ่มท่ าหน้าท่ี  

(๓) สิทธิมนษุยชนพืน้ฐานตา่งๆ อยากให้เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเร็จในการเข้าถึงสิทธิใน
ระดบัหนึง่แล้ว  

ถ้ารีวิวตามนี ้จะเห็นภาพชดัเจนวา่ คณุไมไ่ด้รับอะไรบ้างท่ีคณุพึงมีจากการมีนโยบายตา่งๆ  กฎหมายท่ีมีอยูแ่ล้ว 
ไมไ่ด้ท าให้คนเข้าถึงสิทธิใชไ่หม หรือคนไมส่ามารถท่ีจะใช้สิทธิได้ตามกฎหมายหรือเปลา่ และสดุท้าย สิทธิ
มนษุยชนเหลา่นี ้ไมมี่ใชไ่หม   

ต้องสร้างข้อเสนอแนะตอ่ กมส.เป็นหลกั  แล้ว กสม.จะไปผลกัดนัให้หน่วยงานตา่งๆ ปฏิบตัใิห้คนได้รับสิทธินัน้ๆ 
อยา่งไร  

คุณอัญชลี ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สธ.  

ดจูากรายงาน ทีมวิจยัยงัไม่ครอบคลมุโครงการตา่งๆ ของ สธ.  ของ สธ.เพิ่งสง่รายงานให้ทางสภา 

พอดีทางวฒุิสภามีการศกึษาเปเปอร์หนึง่ของ สว. เร่ืองการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม หวัหน้าทีมคือ อ.ยุ้ย อดีตคณบดี
สาธารณสขุ และเป็น สว.ด้วย  เปเปอร์นีมี้เวทีหลายรอบและถกูสง่ไปท่ีกระทรวงและได้เข้า ครม.แล้ว   เนือ้หาจะ
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เป็นข้อเสนอแนะเร่ืองการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น มีข้อเสนอแนะให้ พม. ให้ สธ. และให้ ศธ. วา่ควรท าอะไรบ้าง   ทาง สธ.
เป็นคนรวบรวมและสง่เข้า ครม.ไป   เปเปอร์นีพ้ยายามจะท าเพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือนในแตล่ะหน่วยงาน โดย 
คณะกรรมาธิการของ สว.  และมีการเก็บข้อมลูรายงาน เม่ือเดือนท่ีแล้ว เพิ่งท ารายงานสง่เข้า ครม.เม่ือวนัท่ี ๑๗ 
เม.ย.๕๕ ขณะนีต้วัเลม่ท่ีเข้า ครม. จะถกูสง่กลบัมาท่ี สธ. และจะสง่เข้า สว.อีกรอบ  ข้อมลูในรายงานจะเก่ียวข้อง
กบั ๓ กระทรวงหลกัๆ คือ พม. สธ. ศธ.  

บางประเด็นท่ีงานวิจยัชิน้นีไ้มไ่ด้พดูถึงคือ สธ.เรามีโครงการการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นโดยเฉพาะ (ไมแ่นใ่จช่ือจริงๆ แต่
ทีมวิจยัสามารถเข้าไปดใูนเวบของกระทรวงได้)  ซึง่โครงการนีถ้กูยกเข้าไปเป็นการตรวจราชการบรูณาการ ทกุเขต
ของการตรวจราชการจะมีตวัชีว้ดั มีรายงานสรุปด้วยวา่ตรวจราชการแล้วเป็นยงัไง เค้าให้คะแนนกนัยงัไง สามารถ
เข้าไปดาวน์โหลดมาดไูด้  จะได้เห็นภาพรวมการท างานของ สธ.ท่ีท าทัง้ประเทศ  

อีกโครงการคือ กรมอนามยั ริเร่ิมการท าศนูย์บริการท่ีเป็นมิตร  

สว่นตวั พรบ. เข้าใจวา่ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้กรรมาธิการให้ข้อเสนอแนะอยู่ 

ในสว่นท่ีนกัวิจยัให้ข้อเสนอแนะเร่ือง call centre ท่ีบอกว่า สธ.ไมมี่  จริงๆ แล้ว รัฐบาลชดุท่ีแล้ว (โดย รมต.จริุนทร์) 
ได้ให้นโยบายท่ีจะให้มี call centre โทร. ๑๓๒๓ มีการพฒันาทกัษะเจ้าหน้าท่ีด้านการให้ค าปรึกษา มีหลกัสตูรอยู่ 
แตค่ณุภาพดีมากน้อยแคไ่หนก็ต้องติดตามดกูนั  

อีกอนั สธ.มี OSCC ท่ีมีการท าเร่ือง Option Counseling  ทาง สธ.อยากท า ต.ย.ร.พ.ท่ีให้บริการท าแท้งส าหรับคน
ท่ีท้องไมพ่ร้อม  

นโยบายเร่ืองเอดส์ของ สธ. มีโครงการ Getting to Zero คือการให้จ านวนผู้ตดิเชือ้เป็นศนูย์ ซึง่มีเร่ืองการใช้ถงุยาง  
เราพยายามให้บรูณาการประเดน็เร่ืองท้องไมพ่ร้อมลงไปด้วย เพราะสว่นตวัท่ีอยูส่ านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
(สนย.) เราต้องเป็นตวักลางให้เค้าบรูณาการทัง้ในนโยบายเอดส์ชาต ิเร่ืองท้องไมพ่ร้อม และ Option Counselling  
ไมอ่ยากให้แยกสว่น แตโ่ครงการท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีใ้นรายงานไมไ่ด้ให้ข้อมลู 

ในสว่นของ พม.ท่ีเม่ือกีค้ณุทศันยัเอย่ถึง ยงัมียทุธศาสตร์ระดบัชาตเิร่ืองการท้องไมพ่ร้อมในวยัรุ่นอยู ่ วนัท่ีประกาศ
นโยบายตวันี ้อดีตนายกฯ อภิสิทธ์ิจะมอบนโยบายให้ รมต.ท่ีเก่ียวข้อง  หลงัจากนัน้ รมต.ทกุกระทรวงจะต้องไปพดู
ในมิตขิองตนเอง   ในส่วน สธ.ดฉินัมีหน้าท่ีเป็นคนยกร่าง  ตวันีเ้ป็นเอกสารท่ีจะต้องท า และพม.ก็ยงัต้องเก็บ
รวบรวมข้อมลูอยู ่ ถือเป็นยทุธศาสตร์หลกัท่ีทกุกระทรวงยงัมีภารกิจอยู ่  หากตวัแทน พม.มา จะให้ข้อมลูเพิ่มได้ดี 

อีกอนัท่ีทาง พม.ท า และหลายหนว่ยงานรวมทัง้ สธ.เราก็เข้าไปร่วมด้วยคือ MoU ในเร่ืองท้องไมพ่ร้อม ความ
รุนแรงในครอบครัว เป็นต้น   วนัท่ีลงนามมีพระองค์ภาฯ มาเป็นประธานและนายกอภิสิทธ์ิ มาลงนาม  มนัจะเป็น 
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guideline ให้เราปฏิบตัิ แตต้่องถามกลบั พม.วา่ หลงัลงนามแล้ว พม.มีการท าอะไรตรงนีต้่อ น่ีเป็น MoU ภายใต้ 
พรบ.ความรุนแรงในครอบครัว ซึง่ครอบคลมุเร่ืองเพศด้วยพอสมควร  

คุณธีร์ สพฐ.  

ขอเพิ่มเตมิจากทีมวิจยันะครับ นอกจากเร่ืองคา่ยแล้ว ตวัหลกัสตูรเรามีการพดูถึงเร่ืองเหลา่นีแ้ล้ว ปัญหาอยูท่ี่การ
น าไปใช้จริง ครูเองไมถ่นดัท่ีจะพดูเร่ืองนี ้คือตดิท่ีพืน้ฐานทางความคดิ แตส่่วนหนึง่ PATH ก็ได้มาชว่ยอบรมครู  

สว่นเร่ืององค์ความรู้ เราท างานกบัทกุองค์กร  บางอนัขยายตวัไมม่ากนัน้ เชน่ ของมลูนิธิคุ้มครองเดก็ เราท างานมา
ด้วย ๕ ปีแล้ว ซึง่ครอบคลมุประเดน็เหล่านีด้้วย มีกิจกรรมอยา่งตวัฉนัเป็นของฉนั  

แนวปฏิบตัขิอง ร.ร. สพฐ.มีการสัง่การชดัเจนในเร่ืองนีใ้นเดือน ก.พ.ปี ๕๔ มี ๑๓ ข้อ เป็นหนงัสือลงวนัท่ี ๑๔ ก.พ. 
ให้ด าเนินการในทกุระดบั  แตใ่นการปฏิบตัจิริง อาจยงัติดท่ีพืน้ฐานทางความคิดไมต่รงกนั  

สิ่งท่ีเราก าลงัจะแก้ไขคือ การสร้างความรับผิดชอบให้เดก็ผู้ชาย เพราะเวลาเกิดเหต ุเด็กผู้ชายอาจย้าย ร.ร.และไป
ท าคนอ่ืนท้องตอ่  

อีกเร่ืองท่ีเป็นความพยายามของ สพฐ.คือ การจดัตัง้ศนูย์เฉพาะกิจคุ้มครองและชว่ยเหลือนกัเรียน ซึง่เราจะตัง้ทกุ
เขตพืน้ท่ี   ได้มีการประกาศตัง้ศนูย์เม่ือหลงัสงกรานต์ คาดวา่ระบบนีจ้ะชว่ยให้น้องๆ ได้มีท่ีพกัพิง  

คุณกฤษดา นักข่าวจาก TCIJ 

ถามเร่ืองกระแสสแกนกรรม จิตสมัผสันัน้ มนัเก่ียวข้องกบัเร่ืองสิทธิผู้หญิงอย่างไรบ้าง 

คณุนยัยา : รากเหง้าของเร่ืองนีม้าจากความเช่ือความคดิประเพณี วฒันธรรมและศาสนา แล้วโยงมาเร่ือง
กฎหมาย   เร่ืองนีเ้ราต้องฟันธงเร่ืองท่ีสงัคมเรามีไม้บรรทดัวดัท่ีตา่งกนัระหว่างหญิงและชาย อนันีเ้ป็นการปะทะ
อยา่งแรงเร่ืองสิทธิ  เวลาจะพดูเร่ืองแบบนี ้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องมีคนอย่างคณุหมอสญัญามาอธิบาย ด้วยความท่ี
เป็นนกัวิทยาศาสตร์และเป็นผู้ชาย เม่ือพดูเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัการท าแท้ง และค าตอบของทา่นพทุธทาสมนัฟังดู
นา่เช่ือถือและเป็นท่ียอมรับมากกวา่มมุมองท่ีมาจากสายสงัคมศาสตร์ 

เร่ืองนีต้้องการคนท่ีสามารถอธิบายได้ เพราะรากเดมิมนัเก่ียวข้องกบัศรัทธา เวลาท่ีเราจะไปปะทะโต้แย้งกบัศรัทธา
เดมิๆ อยา่งบาปบญุคณุโทษเน่ีย มนัหนกัหนว่งมาก จงึจ าเป็นท่ีจะต้องมีค าอธิบายท่ีเป็นวิทยาศาสตร์(แบบท่ีคณุ
หมออธิบาย)  ฉะนัน้ หาก กสม.จะเสนองานวิจยันีต้อ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีค าอธิบายท่ี
เป็นวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับ สพฐ. อยากตอบวา่ มิตสิิทธิมนษุยชน ต้องท าความเข้าใจให้เช่ือมโยงกบัประเดน็ชนชัน้ โอกาสของคน และ
ประเดน็เพศด้วย  มิฉะนัน้ ยทุธศาสตร์ตา่งๆ จะมีค าอธิบายแปลกๆ ออกมาหากละเลยเร่ืองชนชัน้และเพศ   
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ต.ย.เช่น พอดฉินัเข้าไปดใูน You Tube จะเห็นวิดีโอการรณรงค์แปลกๆ นัน่คือน าเสนอ ๒ ธีม No sex กบั Safe 
sex ซึง่หมายความววา่กลุม่ นร. ท่ีเป็นเด็กดี เป็นลกูท่ีดี ต้อง No sex    สว่นเดก็กลุม่เส่ียง เดก็เปรีย้ว ใสก่างเกงขา
สัน้ ก็ต้อง Safe sex  

แปลกท่ีการรณรงค์ให้ข้อมลูคนละชดุกนั  ดฉินัคดิวา่น่ีเป็นมิตสิิทธิมนษุยชนอยา่งยิ่ง มนัเหมือนคนกลวัๆ กล้าๆ จะ
ให้ข้อมลูเร่ือง Safe sex ก็ให้เฉพาะกลุม่ แตน่ี่ถือเป็นการตดัสินไปก่อน และเลือกปฏิบตัิ   ถ้าเรายงัคงสง่ทอด
ความคดิแบบนีต้อ่ไป ก็จะเหลือเยาวชนกลุม่ใหญ่ท่ีถกูปล่อยให้เผชิญหน้ากบัความทกุข์ เพราะถกูแปะป้ายไว้แล้ว
วา่น่ีกลุม่เส่ียง “หนทู าผิด หนตู้องได้รับการให้อภยั”   ดฉินัคดิว่า ยทุธศาสตร์เร่ืองนีต้้องอยูบ่นบรรทดัฐานท่ีเทา่
เทียมกนั  ถ้าแบง่กลุม่แบบนี ้ก็จะเกิดการเลือกปฏิบตัแิละตดัสิน หมายความวา่ พอมี No sex การบอกบางกลุม่ว่า 
Safe sex นะ คือการตดัสินไปแล้ว เราจ าเป็นต้องรือ้  ข้อมลูเร่ืองนีค้วรต้องให้อย่างเท่าเทียมกนั โดยอาศยัคนแบบ
คณุหมอท่ีจะอธิบายได้อยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับคูก่รณีท่ีเผชิญปัญหาท้องไมพ่ร้อมอยู ่ดฉินัคดิวา่ ทัง้เดก็ผู้ชายและเดก็ผู้หญิงไมต้่องไปย้าย ร.ร.เค้าหรอก
คะ่  ให้เค้าเรียนหนงัสือไป เค้าไมไ่ด้ท าอะไรผิด  แตส่ิ่งท่ีผิดคือ การเรียนรู้ในเร่ืองเพศของสงัคม และการท่ีเรา
ออกแบบกรอบกฎกตกิาท่ีเลือกปฏิบตัใินเร่ืองเพศ เราจงึต้องเผชิญทกุข์กนัอยู ่  เราต้องเทา่ทนัสิ่งท่ีผิดพลาดมา
ตัง้แตอ่ดีต สิ่งท่ีครอบเราอยู ่จะได้จดัการได้อย่างเป็นทกุข์น้อยลง  

โดยสรุป มนัคือปัญหาของผู้ใหญ่ท่ีละเลยอะไรบางอยา่ง และไมย่อมรือ้อะไร   ต้องเช่ือมโยงนะคะวา่ ร.ร.ต้องรือ้
อะไร ท่ีบ้านต้องรือ้อะไร ชมุชนต้องรือ้อะไร คลีนิคต้องรือ้อะไร  

ดร.กนกวรรณ  ถามกลบันกัขา่ววา่ คณุเป็นแบบไหนระหวา่ง 

(ก) คณุมีความสนใจในเร่ืองสิทธิมนษุยชน จงึสนใจปรากฏการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนัวา่มนัเก่ียวกบัประเดน็
สิทธิมนษุยชนอยา่งไร  

ถ้าเป็นแบบนี ้จะบอกวา่ ค าตอบสัน้ๆ ของคนในท่ีนีไ้มส่ามารถสนองความอยากรู้ได้ จึงอยากให้ฝากให้คณุไป
ศกึษาตอ่และในฐานะผู้ ส่ือข่าว ขอให้ใช้ความรู้นัน้ไปกระจายให้คนในสงัคมได้รับรู้เข้าใจมากขึน้ 

(ข) ถ้าถามเพราะอยากได้ค าตอบเพ่ือเอาไปใช้ในงานเฉพาะหน้า อยากบอกวา่ให้วางไว้ซะ เพราะนกัขา่วมกัวางอยู่
บนพืน้ฐานของการพยายามหา “ค าตอบท่ีถกูต้อง”ให้ได้ หรือหาคนถกูหรือคนผิด  ในขณะท่ีเร่ืองๆ หนึง่ท่ีเกิดขึน้ 
ยอ่มมีคนมองไมเ่หมือนกนั เป็นธรรมดา จงึไมมี่คนถกูหรือผิดหรอก ไมง่ัน้ตีกนัตาย   เราควรมองให้ลกึซึง้มากกวา่
นัน้ 

สว่นตวัคิดวา่ คนท่ีเตบิโตมาในสงัคมไทยแบบหนึง่ซึง่เช่ือวา่การท าแท้งเป็นความผิด เขายอ่มหาทางออกให้กบั
ตนเอง  และพอเขาได้รับการสัง่สอนมาวา่ต้องไปสแกนกรรม สเก็จกรรม จะได้หาย พ่ีคิดวา่มนัไมผ่ิดหรอกถ้ามนั
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เป็นทางออกของเขา   แตป่ระเดน็สิทธิมนษุยชนอยู่ตรงท่ีอะไรท าให้เค้ารู้สกึผิดจงึต้องไปสแกนกรรม  มนัมีสิทธิของ
ความเป็นพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนญูไทยอะไรท่ีท าให้เขาท าอยา่งนัน้แล้วรู้สกึผิด   

คุณศรีสุมาลย์ UNFPA  

๑) การเลือก ๓ ประเทศเป็นประโยชน์มากเพราะใกล้เคียงกบัประเทศไทย  แตอ่ยากทราบวา่เวลาพดูถึงเยาวชน
หญิงท่ีตัง้ครรภ์  ทีมวิจยัหมายถึงอะไรระหวา่ง adolescent birth rate หรือ adolescent delivery rate หรือ 
adolescent abortion rate  มนัอาจมีผลตอ่การเอาข้อมลูไปใช้   ในประเทศเราเอง ยงัมีชอ่งทางเก่ียวกบั
ข้อมลูตรงนี ้เราไมท่ราบวา่จะเอาตวัไหนมาอ้างอิง  

๒) การทบทวนกฎหมายของ ๓ ประเทศ อยากทราบว่า หากมีกฎหมายนีจ้ริงๆ มีข้อมลูสนบัสนนุอะไรท่ีบอกวา่ มี
กฎหมายจะเพิ่มหรือไมเ่พิ่มอตัราการท าแท้งหรือไม ่ น่าจะเขียนลงไปในงานวิจยันีน้ะคะ  

๓) MDG5 เป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษข้อ ๕ คดิวา่งานวิจยันีค้งต้องชว่ยตอบสิ่งท่ีเก่ียวข้องอยู ่๔ เร่ือง
กลา่วคือ อนัตรายของการใช้วิธีการคมุก าเนิดตา่งๆ  เร่ืองของ adolescent birth rate  เร่ืองของ unmet 
needs ในประเด็นการวางแผนครอบครัว  และท้ายสดุคือ เร่ืองของ ANC ซึง่เข้าใจวา่การได้รับ ANC ต้องเสีย
เงิน  แตท่ี่ได้ข้อมลูจาก สปสช. ANC ไมต้่องเสียเงิน แตเ่ยาวชนนา่จะไมท่ราบสิทธิของตวัเองตรงนี ้ 

๔) อยากให้เขียนในรายงานวิจยัวา่ มีสิทธิอะไรบ้างท่ีเสนอแนะแล้ว หากทาง กสม. ไมข่บัเคล่ือนตอ่ จะเกิด
ผลเสียร้ายแรง  และผลเสียนัน้คือ อะไร เพ่ือท่ีงานวิจยัจะได้น าไปใช้ได้จริงและสามารถวางแผนการท างาน
ตอ่ไป  

พ่ีแสง มูลนิธิดวงประทีป  

ตามประสบการณ์ท่ีท างานมา ดา่นแรกท่ีเดก็ต้องเจอเม่ือท้องไมพ่ร้อม คือ สถานีต ารวจ แตต้่องบอกเลยวา่ล้าสมยั
มาก  อยากให้ส านกังานต ารวจแหง่ชาตชิว่ยให้ สน.มีระบบออนไลน์ เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูกนัได้ เพราะเคยมีเหตท่ีุ
เราพาเดก็ท่ีถกูขม่ขืนไปแจ้งความ สน.ท่ีใกล้ท่ีสดุ พอเด็กเลา่เหตกุารณ์จบ (ในขณะท่ีไมมี่ห้องสว่นตวั) ตร.กลบั
บอกวา่ ท่ีน่ีไมรั่บผิดชอบพืน้ท่ีท่ีเกิดเหต ุจะบอกวา่เร่ืองแบบนีม้นัท าให้คนเลา่อายมากพออยู่แล้ว แตน่ี่ต้องไปเลา่
เหตกุารณ์ทัง้หมดใหม่อีกรอบใน สน.แหง่ใหม ่ น่ีเป็นการถกูกระท าความรุนแรง 

ขอเสนอวา่ งานวิจยันา่เขียนในข้อเสนอแนะวา่จะแจ้งความท่ีไหนก็แจ้งได้ แล้วออนไลน์กนั เพ่ือปกป้องสิทธิความ
เป็นสว่นตวั   นอกจากนี ้การมีร้อยเวรเพศหญิงส าหรับรับแจ้งความประเดน็เหลา่นี ้ก็ควรชดัเจนและมีทกุ สน. 
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ประเดน็ท่ีสอง จากการท่ีเราท ากระบวนการกลุม่กบัแมว่ยัรุ่น เขาจะบอกวา่ สิ่งส าคญัท่ีสดุของเขาคือ ต้องหาเงิน
เลีย้งลกูให้ได้ (กรณีไมท่ าแท้ง) อยากให้เขียนให้ชดัเจนวา่ การสง่เสริมอาชีพส าหรับแม่ท้องไมพ่ร้อมเป็นสิ่งส าคญั
ท่ีสดุ   

อีกกรณี เม่ือเค้ารู้ตวัวา่ท้อง แล้วเดนิมาหาเรา สิ่งแรกท่ีเราจะท ากบัเค้าคือ ให้โอกาสและให้เค้ามีทางเลือกเขา  เรา
ไมบ่อกให้เค้าท าแท้ง แตใ่ห้เค้าตดัสินใจเองจากทางเลือกตา่งๆ  และเค้าสามารถมาหาเราได้เสมอ จนกระทัง่คลอด
แล้วก็ยงัมาหาเราได้อีกเพ่ือฝากลกูเลีย้ง แล้วตวัเค้าก็ไปท างาน 
อีกกลุม่คือ เดก็ท่ีถกูผลกัออกจาก ร.ร. นา่สนใจวา่ เดก็บอกวา่เกิดจากครูนัน่แหละท่ีผลกัเดก็ออกไปโดยไมรู้่ตวั 
(เพราะใช้อ านาจจนชิน) ค าพดูบางค าท าให้เค้าไมอ่ยากจะอยูใ่น ร.ร. มนัสง่ผลกระทบตอ่เดก็ท้องไมพ่ร้อมมาก จงึ
ท าให้กลุม่นีห้ลดุไปจากวงจร   แตมี่บางคนท่ีหลดุจาก ร.ร.ไปแล้ว แตอ่ยากกลบัไปเรียนอีก  อยา่งไรก็ตาม มนัไป
ขดัแย้งกบันโยบาย “ร.ร.สีขาว”  สิ่งท่ีควรท าเพ่ือช่วยเด็กคือ ครูต้องจดัการเรียนการสอนท่ีอาจท าท่ีบ้านก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องมานัง่เรียนท่ี ร.ร. และสามารถเรียนจบได้เหมือนคนอ่ืนๆ   

 

จบการประชมุเวลา ๑๒.๕๐ น. 

 
 
 


