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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปัจจุบนัพบว่ามีงานวิจยัท่ีศึกษาถึงประเด็นปัญหาการตัง้ครรภ์ของเยาวชนหญิงด้วยความไม่
พร้อมจ านวนมาก ทัง้จากองค์กรภาคประชาชน  หน่วยงานราชการ ซึ่งมักเป็นเร่ืองของทศันคติ วิถีชีวิต 
ปัจจยัตอ่การตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม สขุภาพร่างกายและจิตใจ ทัง้นีต้า่งมีจดุประสงค์เพ่ือลดอตัราการตัง้ครรภ์
ของวยัรุ่น ทว่ายงัไม่มีการศกึษาวิจยัในประเด็นสิทธิมนษุยชน ซึ่งเม่ือพิจารณาในมิติสิทธิมนษุยชน ปัญหา
เยาวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมได้รับผลกระทบหลายด้านในประเด็นสิทธิมนษุยชนท่ีไม่ได้รับสิทธิตา่งๆ 
ซึ่งเยาวชนทุกคนท่ีมีอายุต ่ากว่าสิบแปดปีพึงได้รับการคุ้ มครองสิทธิ ป้องกัน ดูแลแก้ไขปัญหาอย่า ง
เหมาะสม ท าให้กลุม่เยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมถือเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงตอ่การถกูละเมิดหรือได้รับการ
ปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรม และต้องการความช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเป็นกรณีพิเศษทัง้ทางด้านการศึกษา 
การสาธารณสขุ การพฒันาและการฟืน้ฟเูยียวยาทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 

งานวิจัยชิน้นีจ้ึงมุ่งศึกษาถึงสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิง ท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมเป็นหลัก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชดุประสบการณ์การถกูละเมิดสิทธิของเยาวชนกลุ่มนี ้เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิเพ่ือด าเนินการคุ้มครองและป้องกนัการละเมิดสิทธิในกลุ่มเยาวชนดงักล่าว โดยชดุ
ประสบการณ์มาจากการวิจัยภาคสนาม เพ่ือศึกษาถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับการคุ้ มครอง             
สิทธิมนุษยชน ท่ีมุ่งประเด็นสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์  ได้แก่ สิทธิท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเองท่ีจะมีบุตรหรือไม่
เม่ือใด  สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก เลือกปฏิบตัิ สิทธิในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเร่ืองบริการเก่ียวกับการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม การท าแท้งท่ีปลอดภัย การดูแลครรภ์ต่อไปอย่าง
ปลอดภยั และสิทธิความเป็นสว่นตวั และรักษาความลบัในเร่ืองการตัง้ครรภ์ การคลอด การท าแท้งและการ
ใช้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตัง้ครรภ์และการคลอด ซึ่งเป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ท่ีอยู่ภายใต้   
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, อนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการ 
เลือกปฏิบตัติอ่สตรีในทกุรูปแบบ, อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็, แผนปฏิบตัิการประชากรและการพฒันา และ
แผนปฏิบตัิเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี ท่ีรัฐสมาชิกหรือรัฐภาคีจะต้องคุ้มครองสิทธิ ขจดัการละเมิดสิทธิ
ตา่งๆ การเลือกปฏิบตัิแบง่แยกกีดกนัการเข้าถึงการศกึษา  ความปลอดภยั รัฐสวสัดิการไปจนถึงทรัพยากร
ต่างๆ ของรัฐและสังคม ขจัดการกระท าท่ีเป็นทารุณกรรม การข่มเหงรังแก ก่อให้เกิดอันตรายทางกาย 
จิตใจ ท่ีเกิดขึน้กับมนุษยชน อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าเพศใดก็ตามหรือในวัยใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง
เยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ 
 เพ่ือให้เห็นถึงปัจจยัต่างๆ ในการถกูละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ของเยาวชนกลุ่ม
ดงักลา่ว งานวิจยัจงึได้ศกึษาถึงอ านาจของรัฐท่ีกระท าบนเนือ้ตวัร่างกายและสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชนท่ีน ามาศึกษา ทัง้กฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับเพิ่มเติม    
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พ.ศ. ๒๕๔๕, พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖), พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
(๒๕๕๐), พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (๒๕๕๐) และประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๐๑-๓๐๕ บทกฎหมายตา่งๆ ของรัฐไทย มีความพยายามอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชน ในฐานะประชาชนพลเมืองของรัฐ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในประเด็นความรุนแรง ทารุณกรรม          
การบังคับ และการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงสิทธิในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ผ่าน
การศกึษา แตไ่มไ่ด้มุง่ให้ความส าคญัถึงการอยูใ่นวยัเจริญพนัธุ์ อนามยัเจริญพนัธุ์ และสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์
ของเดก็และเยาวชน น าไปสูก่ารไมมี่กฎหมาย บทบญัญตัิในการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ ใน
การดแูลและป้องกันสุขภาพ ในการตดัสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเม่ือใด การเข้าถึงบริการ ความรู้
ส าหรับยุติการตัง้ครรภ์ ร้ายไปกว่านัน้ การท าแท้งหรือยตุิการตัง้ครรภ์ยงัถูกบญัญัติในฐานะอาชญากรรม
อยา่งหนึง่ท่ีมีบทลงโทษชดัเจน และอยูบ่นการตีความของแพทย์และเจ้าหน้าท่ีจากภาครัฐเท่านัน้ ไม่ใช่การ
ตดัสินใจของเยาวชนหญิงผู้ตัง้ครรภ์ ทัง้ๆ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสิทธิมนษุยชน 

และเพ่ือให้งานวิจยัชิน้นีร้อบด้าน และสอดคล้องกบัการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ จึง
ได้ศกึษาถึงหลกักฎหมายบางประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเลือกจากพืน้ฐานทางสงัคมท่ี
แตกต่างกัน ได้แก่ เวียดนามท่ีอิทธิพลของลัทธิขงจือ้มีบทบาทอย่างมากต่อกระบวนทศัน์ของสมาชิกใน
สงัคม รวมไปถึงบทกฎหมาย, กฎหมายฟิลิปปินส์ท่ีตัง้อยู่บนจุดยืนของศาสนจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการวางแผนครอบครัว และอินโดนีเซียกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแต่ต้องอยู่
ภายใต้ความเช่ือทางศาสนาอิสลาม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน สิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิง ผ่านการแก้กฎหมายและเพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบร่าง 
พ.ร.บ. อนามยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งกฎหมายของทัง้ ๓ ประเทศ มีข้อเหมือนและแตกตา่งไปตามบริบททางสงัคม
และวัฒนธรรม ฐานคิดของสังคมท่ีเป็นตัวก ากับและสะท้อนออกมาในตัวบทกฎหมาย นโยบายและ
มาตรการ แม้ว่าทัง้ ๓ ประเทศจะรับเอามุมมองเร่ืองสิทธิมนุษยชน แต่การน าแนวคิดนีม้าใช้มีความ
แตกต่างกันไปตามบริบทศาสนาสงัคมและวฒันธรรมซึ่งถูกยกให้มีความส าคญัเหนือกว่าสิทธิมนุษยชน 
ฐานคิดของคนในสงัคมของแตล่ะประเทศท่ีถกูกรอบไว้ด้วยความคิดความเช่ือทางศาสนา บรรทดัฐานทาง
สงัคมและวฒันธรรม และมีอิทธิพลเหนืออนสุญัญาตา่งๆ ท าให้ท้ายท่ีสดุ สิทธิของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนหญิงถกูจ ากดัและลิดรอน สิ่งท่ีเหมือนกนัของทัง้ ๓ ประเทศอีกประการหนึ่งคือ ยงัไม่มีความชดัเจน
เร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์วา่คือ สิทธิมนษุยชน และไมมี่กฎหมายอนามยัเจริญพนัธุ์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มการ
เข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ของเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม เพราะอคติของคนในสงัคมท่ี ไม่ยอมรับการ
ตัง้ครรภ์ของเยาวชนหญิง ท าให้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย และการสนบัสนุนทางสงัคม ส่งผลให้
เยาวชนหญิงเหลา่นีไ้มส่ามารถเข้าถึงสิทธิในด้านตา่งๆ ของตนได้อยา่งเตม็ท่ี   

สรุปได้ว่ากฎหมายของ ๓ ประเทศครอบคลุมถึงสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศกัดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์ สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารและการศกึษา สิทธิในการตดัสินใจว่าจะมีบตุรหรือไม่และ
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จะมีเม่ือใด และสิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ทว่าไม่พบสิทธิในความเป็นส่วนตัว ปรากฏอยู่ใน
กฎหมายท่ีน ามาศกึษา ซึ่งเม่ือเทียบกบัรัฐไทยแล้ว สิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์และสิทธิมนษุยชนในกฎหมาย
ไทยอาจครอบคลุมไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตวัมากกว่า ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการการกระท าให้เยาวชน  
อบัอายเส่ือมเสีย ซึ่งอยู่ในฐานะความรุนแรงและทารุณกรรมอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามไม่สามารถอธิบายได้
อยา่งชดัเจนวา่ กฎหมายของรัฐใดคุ้มครองสิทธิมนษุยชนมากกวา่หรือน้อยกว่า มากไปกว่านัน้การบงัคบัใช้
กฎหมายและการเลือกตีความยงัขึน้อยูเ่ฉพาะกลุม่คนหรือถกูใช้ผา่นบางหนว่ยงาน เห็นได้ชดัจากมาตรการ
ตา่งๆ ของรัฐผ่านกระทรวง หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่ สภากาชาดไทย สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีฯ และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ ท่ีสามารถตัง้ข้อสงัเกตได้ว่า ทัง้กระทรวง  สภาและสมาคม
ตา่งๆ ตา่งมีมาตรการและการด าเนินการท่ีไม่ได้มุ่งประเด็นคุ้มครองสิทธิมนษุยชน สิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์
ของเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์อย่างชัดเจนและบรรลุหลักการปฏิญญาสากล กติการะหว่างประเทศ 
อนสุญัญา แผนปฏิบตัติา่งๆ ท่ีรัฐได้เป็นสมาชิกหรือภาคี ทวา่พยายามมุง่ขจดัการตัง้ครรภ์ของเยาวชนหญิง 
ราวกับเป็นความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และจดัวางอยู่ในสถานะเดียวกับการทะเลาะวิวาท ความรุนแรง 
การตดิยาเสพตดิ และเยาวชนเองยงัไมมี่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิมนษุยชน และการเข้าถึงสิทธินัน้ 

การท่ีเยาวชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ของ
ตนเองท่ีมีและพงึมี น าไปสูก่ารถกูละเมิดสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ ท่ี
ถกูจดัวางในฐานะปัญหาและความเส่ือมโทรมของจริยธรรมทางสงัคม และจากการศึกษาปัญหาเยาวชน
หญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมด้วยการลงพืน้ท่ีภาคสนาม เพ่ือน าประสบการณ์ของเยาวชนหญิงกลุ่มนีม้า
วิเคราะห์ถึงการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยก าหนดขอบเขตกลุม่เป้าหมาย จ านวน ๗๒ ราย ประกอบด้วย ๑) 
กลุ่มเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม โดยแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์ตอ่และยตุิการตัง้ครรภ์ 
จ านวน ๓๒ คน  ๒) กลุ่มผู้ปกครองของเยาวชนหญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อม และเจ้าหน้าท่ีขององค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม โรงพยาบาลและโรงเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน ๒๐ คน ๓) กลุ่ม
เยาวชนชายทัว่ไปท่ียงัไม่ได้แตง่งาน ซึ่งไม่จ าเป็นว่าจะมีประสบการณ์ทางเพศหรือไม่ จ านวน ๒๐ คน โดย
พืน้ท่ีในการเก็บข้อมูลเลือกเฉพาะในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม และเพชรบรีุ  อย่างไรก็ตามในการ
เข้าถึงข้อมูล ขึน้อยู่กับความยินยอมการตัดสินใจของเยาวชน ซึ่งเป็นไปตามจริยธรรมในการวิจัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ท่ีตัดสินใจยุติการตัง้ครรภ์ เพราะเยาวชนหญิงกลุ่มนีม้ักไม่
ต้องการเปิดเผยเร่ืองราว ประสบการณ์ และยินยอมให้ข้อมูล ท าให้ไม่สามารถศึกษาเยาวชนหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์ได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ท่ี ๓๒ คน  

จากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิงตัง้ครรภ์  ท าให้เข้าใจได้ว่า นอกจากสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์       
สิทธิมนุษยชน เยาวชนหญิงตัง้ครรภ์ยงัขาดความรู้ความเข้าในเร่ืองอนามยัเจริญพนัธุ์และเพศศึกษา ซึ่ง
น าไปสู่การตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม และเช่นเดียวกับเยาวชนชาย ความรู้เร่ืองอนามยัเจริญพนัธุ์จึงเป็นความรู้ท่ี
ผ่านประสบการณ์ตรงของเพ่ือนท่ีมาแลกเปล่ียนกันในกลุ่ม การส่ือสารเร่ืองเพศและอนามยัเจริญพนัธุ์จึง



 ๖ 

ไม่ได้เกิดขึน้ในครอบครัวและบ้านเท่ากับในกลุ่มเพ่ือน เม่ือเกิดการตัง้ครรภ์ขึน้ เยาวชนหญิงตัง้ครรภ์จึง
เลือกท่ีจะจดัการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนท่ีจะปรึกษาผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว มากไปกว่านัน้
ไม่เฉพาะเยาวชนทัง้ชายและหญิง ผู้ปกครองเองก็ขาดความรู้ ความตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน  จากการ
สมัภาษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงการส่ือสารและการเลีย้งดใูนครอบครัวท่ีพ่อแม่ยงัต้องการองค์ความรู้ในเร่ือง
สิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน น าไปสู่การไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้าถึงการบริการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนษุยชน
และสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ หรือสถานท่ีท่ีท าให้เยาวชนบรรลุถึงสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ เช่น องค์กรพฒันา
เอกชน ภาคประชาสงัคม โรงพยาบาล สถานศกึษา  

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีองค์กรพฒันาเอกชน สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของการตัง้ครรภ์
ไม่พร้อมของเยาวชนท่ียังขาดการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ และความรู้  ความเข้าใจในเร่ือง     
สิทธิมนุษยชนท่ียงัมีความแตกต่างกนัในหลายระดบัขึน้อยู่บริบทของการท างานท่ีคลุกคลีอยู่กับพืน้ท่ีหรือ
ผู้ รับบริการ ซึง่ยงัต้องการเตมิเตม็องค์ความรู้  

ขณะเดียวกันโรงเรียนส่วนน้อยท่ีจัดการศึกษาแบบนอกระบบเพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิง
ตัง้ครรภ์โดยไมพ่ร้อมได้มีโอกาสทางการศกึษาแตกตา่งจากการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทัว่ไปท่ียงัไม่มี
แนวทางในการจดัการเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจน  พบว่า สิ่งท่ีอยู่เบือ้งหลงัความคิด  คือ ทศันคติตอ่ปรากฏการณ์
การตัง้ครรภ์ซึง่เป็นภาวะท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติของวยัเจริญพนัธุ์นัน้เปล่ียนไปเพราะบริบทและนโยบายรัฐ
ในด้านการศกึษาท่ีเปล่ียนแปลง น าไปสูก่ารยดึมัน่ในกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดของครูและผู้บริหารจนเบียด
ขบัพืน้ท่ีของความเป็นมนษุย์น าไปสู่การละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างชอบธรรมโดยเหตผุลเพ่ือรักษาช่ือเสียง
ของโรงเรียน และสืบทอดตอ่ไปยงัภาคสว่นตา่งๆ ของสงัคมซึง่มีทัง้เข้าใจและไมเ่ข้าใจ  

แม้แต่สถานบริการด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลเอง จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาล เชน่ แพทย์และพยาบาล พบวา่ ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์อย่าง
มาก น าไปสู่การบริการท่ีมองข้ามสิทธิมนุษยชน ทัง้การบริการท่ีเป็นมิตร เคารพศกัดิ์ศรีของเยาวชนหญิง
ตัง้ครรภ์ การขาดการให้บริการให้ค าปรึกษาเร่ืองอนามยัเจริญพนัธุ์ การเคารพสิทธิในการตดัสินใจอย่าง
อิสระและรับผิดชอบในเร่ืองการมีบตุร 

ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความรอบด้านในการแก้ไขปัญหาเยาวชนหญิงตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมในมิติของ
สิทธิมนษุยชน และสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ จึงควรมีการเปิดพืน้ท่ีในการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียว ข้องดงัท่ีกล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเสียงของเยาวชนและคนท างานในระดบัปฏิบตัิในการน าไปก าหนด
นโยบาย และมาตรการตา่งๆ และท่ีส าคญัควรมีการผลกัความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนษุยชน สิทธิ
อนามยัเจริญพนัธุ์ ควบคูไ่ปกบัความรู้เร่ืองอนามยัเจริญพนัธุ์และเพศศกึษา ทัง้ในหน่วยงานสถาบนัตา่งๆ 
ทางราชการ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง องค์กรพฒันาเอกชน ภาคประชาสงัคม และรวมไปถึงครอบครัว ซึ่งถือว่า
เป็นหนว่ยทางสงัคมท่ีใกล้ชิดกบัเยาวชนมากท่ีสดุ 


