
ในปัจจุบันพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษา

ถึงประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชน

หญิงด้วยความไม่พร้อมจ�านวนมาก ทั้งจาก

องค์กรภาคประชาชน  หน่วยงานราชการ 

ซึ่งมักเป็นเรื่องของทัศนคติ วิถีชีวิต ปัจจัยต่อ

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม สุขภาพร่างกายและ 

จิตใจ ทั้งนี้ต่างมีจุดประสงค์เพื่อลดอัตรา 

การต้ังครรภ์ของวัยรุ่น ทว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัย 

ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อพิจารณา 

ในมิติสิทธิมนุษยชน ปัญหาเยาวชนหญิง 

ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้รับผลกระทบหลาย

ด้านในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ไม่ได้รับสิทธิ

ต่างๆ ซึ่งเยาวชนทุกคนที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี

พึงได้รับการคุ้มครองสิทธิ ป้องกัน ดูแลแก้ไข

ปญัหาอยา่งเหมาะสม ท�าใหก้ลุม่เยาวชนหญงิ

ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อ 

การถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติที่ ไม่  

เป็นธรรม และต้องการความช่วยเหลือ 

ปกป้อง คุ้มครองเป็นกรณีพิเศษทั้งทางด้าน

การศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาและ

การฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง นี้ จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษ า ถึ ง 

สิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์

โดยไม่พร้อมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ชุดประสบการณ์การถูกละเมิดสิทธิของเยาวชน 

กลุ่มนี้  เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิเพือ่ด�าเนนิการคุม้ครอง 

บทสรุป
ผู้บริหาร



และป้องกันการละเมิดสิทธิในกลุ่มเยาวชนดังกล่าว โดยชุดประสบการณ์มาจากการวิจัยภาคสนาม 

เพื่อศึกษาถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับการคุ้มครอง  สิทธิมนุษยชนที่มุ่งประเด็นสิทธิอนามัย

เจริญพันธุ์  ได้แก่ สิทธิที่จะตัดสินใจด้วยตนเองที่จะมีบุตรหรือไม่เมื่อใด  สิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่าง 

มีศักดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก เลือกปฏิบัติ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องบริการเกี่ยวกับ 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การท�าแท้งที่ปลอดภัย การดูแลครรภ์ต่อไปอย่างปลอดภัย และสิทธิความเป็น 

สว่นตวั และรกัษาความลบัในเรือ่งการตัง้ครรภ ์การคลอด การท�าแทง้และการใชบ้รกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับการตั้งครรภ์และการคลอด ซึ่งเป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่อยู่ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สทิธมินษุยชน กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง กตกิาระหวา่งประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

ในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แผนปฏิบัติการประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติ

เพื่อความก้าวหน้าของสตรี ที่รัฐสมาชิกหรือรัฐภาคีจะต้องคุ้มครองสิทธิ ขจัดการละเมิดสิทธิต่างๆ 

การเลือกปฏิบัติแบ่งแยกกีดกันการเข้าถึงการศึกษา ความปลอดภัย รัฐสวัสดิการไปจนถึงทรัพยากร

ต่างๆ ของรัฐและสังคม ขจัดการกระท�าที่เป็นการทารุณกรรม การข่มเหงรังแก ก่อให้เกิดอันตราย

ทางกาย จิตใจ ที่เกิดขึ้นกับมนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าเพศใดก็ตามหรือในวัยใดก็ตาม 

ซึ่งรวมถึงเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์

เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน

กลุม่ดงักลา่ว งานวจิยัจงึไดศ้กึษาถงึอ�านาจของรฐัทีก่ระท�าบนเนือ้ตวัรา่งกายและสทิธขิองประชาชน

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่น�ามาศึกษา ทั้งกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก (๒๕๔๖) พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความ 

รุนแรงในครอบครัว (๒๕๕๐) พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (๒๕๕๐) และ

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ บทกฎหมายต่างๆ ของรัฐไทย มีความพยายามอย่างยิ่ง

ตอ่การคุม้ครองสทิธเิดก็และเยาวชน ในฐานะประชาชนพลเมอืงของรฐั ซึง่เปน็การมุง่เนน้ในประเดน็

ความรุนแรง ทารุณกรรม การบังคับ และการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงสิทธิในการพัฒนายกระดับ

คณุภาพชวีติ ความเปน็อยูผ่า่นการศกึษา แตไ่มไ่ดมุ้ง่ใหค้วามส�าคญัถงึการอยูใ่นวยัเจรญิพนัธุ ์อนามยั

เจริญพันธุ์ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเด็กและเยาวชน น�าไปสู่การไม่มีกฎหมาย บทบัญญัติใน

การคุ้มครองสิทธิของเยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ในการตัดสินใจว่าจะ 

มีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด การเข้าถึงบริการ ความรู้ส�าหรับยุติการตั้งครรภ์ ยิ่งไปกว่านั้น 



การท�าแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ยังถูกบัญญัติในฐานะอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่มีบทลงโทษชัดเจน 

และอยู่บนการตีความของแพทย์และเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเท่านั้น ไม่ใช่การตัดสินใจของเยาวชน

หญิงผู้ตั้งครรภ์ ทั้งๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้รอบด้านและสอดคล้องกับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทย จึงได้ศึกษาถึงหลักกฎหมายบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเลือก

จากพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ได้แก่ เวียดนามที่อิทธิพลของลัทธิขงจื๊อมีบทบาทอย่างมากต่อ

กระบวนทศันข์องสมาชกิในสงัคม รวมไปถงึบทกฎหมายของฟลิปิปนิสท์ีต่ัง้อยูบ่นจดุยนืของศาสนจกัร

โรมันคาทอลิก ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการวางแผนครอบครัว และอินโดนีเซียกฎหมายคุ้มครอง 

สทิธมินษุยชนแตต่อ้งอยูภ่ายใตค้วามเชือ่ทางศาสนาอสิลาม ทัง้นีเ้พือ่เปน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิง ผ่านการแก้กฎหมายและเพื่อเป็น

ประโยชนใ์นการใชป้ระกอบรา่ง พ.ร.บ. อนามยั

เจริญพันธุ์ ซึ่งกฎหมายของทั้ง ๓ ประเทศมี 

ข้อเหมือนและแตกต่างไปตามบริบททางสังคม 

และวัฒนธรรม ฐานคิดของสั งคมที่ เป็น 

ตัวก�ากับและสะท้อนออกมาในตัวบทกฎหมาย 

นโยบายและมาตรการ แม้ว่าทั้ง ๓ ประเทศ 

จะรับเอามุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่การน�า

แนวคิดนี้มาใช้มีความแตกต่างกันไปตามบริบท

ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมซึ่งถูกยกให้มี

ความส�าคัญเหนือกว่าสิทธิมนุษยชน ฐานคิด

ของคนในสงัคมของแตล่ะประเทศทีถ่กูกรอบไว้

ด้วยความคิด ความเชื่อทางศาสนา บรรทัดฐาน

ทางสังคมและวัฒนธรรม และมีอิทธิพลเหนือ

อนุสัญญาต่างๆ ท�าให้ท้ายที่สุด สิทธิของผู้หญิง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิงถูกจ�ากัดและ 

ลิดรอน สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง ๓ ประเทศ 

อีกประการหนึ่งคือ ยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง



สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ว่าคือ สิทธิมนุษยชน 

และไม่มีกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งจะช่วย 

เ ติ ม เ ต็ มการ เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ด้ านต่ า งๆ  ของ

เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม เพราะ

อคติของคนในสังคมที่ไม่ยอมรับการตั้งครรภ์

ของเยาวชนหญิง ท�าให้ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

ทางกฎหมายและการสนับสนุนทางสังคม 

ส่งผลให้เยาวชนหญิงเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึง

สิทธิในด้านต่างๆ ของตนได้อย่างเต็มที่  

สรุปได้ว่ากฎหมายของ ๓ ประเทศ

ครอบคลุมถึงสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่

อยา่งมศีกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์สทิธใินการไดร้บั

ขอ้มลูขา่วสารและการศกึษา สทิธใินการตดัสนิใจ 

ว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด และสิทธิใน

การดูแลและป้องกันสุขภาพ ทว่าไม่พบสิทธิใน 

ความเป็นส่วนตัวปรากฏอยู่ในกฎหมายที่น�ามาศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับรัฐไทยแล้ว สิทธิอนามัย 

เจริญพันธุ์และสิทธิมนุษยชนในกฎหมายไทยอาจครอบคลุมไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวมากกว่า 

ทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของการกระท�าใหเ้ยาวชนอบัอาย เสือ่มเสยี ซึง่อยูใ่นฐานะความรนุแรงและทารณุกรรม

อยา่งหนึง่ อยา่งไรกต็ามไมส่ามารถอธบิายไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ กฎหมายของรฐัใดคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

มากกว่าหรือน้อยกว่า มากไปกว่านั้นการบังคับใช้กฎหมายและการเลือกตีความยังขึ้นอยู่เฉพาะกลุ่ม

คนหรือถูกใช้ผ่านบางหน่วยงาน เห็นได้ชัดจากมาตรการต่างๆ ของรัฐผ่านกระทรวง หน่วยงานและ

องค์กรต่างๆ ได้แก่ สภากาชาดไทย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง 

แห่งชาติ ที่สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า ทั้งกระทรวง และสมาคมต่างๆ ต่างมีมาตรการและ 

การด�าเนินการที่ไม่ได้มุ่งประเด็นคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิง 

ท่ีต้ังครรภ์อย่างชัดเจนและบรรลุหลักการปฏิญญาสากล กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา แผนปฏิบัติการ 

ต่างๆ ที่รัฐได้เป็นสมาชิกหรือภาคี ทว่าพยายามมุ่งขจัดการตั้งครรภ์ของเยาวชนหญิงราวกับเป็น 



ความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และจัดวางอยู่ในสถานะเดียวกับการทะเลาะวิวาท ความรุนแรง 

การตดิยาเสพตดิ และเยาวชนเองยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งสทิธมินษุยชน และการเขา้ถงึสทิธนิัน้

การที่เยาวชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ของตนเองที่มีและพึงมี น�าไปสู่การถูกละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิง

ตั้งครรภ์ที่ถูกจัดวางในฐานะปัญหาและความเสื่อมโทรมของจริยธรรมทางสังคม และจากการศึกษา

ปญัหาเยาวชนหญงิตัง้ครรภโ์ดยไมพ่รอ้ม ดว้ยการลงพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่น�าประสบการณข์องเยาวชน

หญิงกลุ่มนี้มาวิเคราะห์ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๗๒ 

ราย ประกอบด้วย ๑) กลุ่มเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม โดยแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชนหญิงที่

ตั้งครรภ์ต่อและยุติการตั้งครรภ์ จ�านวน ๓๒ คน  ๒) กลุ่มผู้ปกครองของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์

โดยไม่พร้อม และเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม โรงพยาบาลและโรงเรียน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�านวน ๒๐ คน ๓) กลุ่มเยาวชนชายทั่วไปที่ยังไม่ได้แต่งงาน ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าจะมี

ประสบการณท์างเพศหรอืไม ่จ�านวน ๒๐ คน โดยพืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูเลอืกเฉพาะในพืน้ทีก่รงุเทพฯ 

นนทบุรี นครปฐม และเพชรบุรี อย่างไรก็ตามในการเข้าถึงข้อมูล ขึ้นอยู่กับความยินยอมและ 

การตดัสนิใจของเยาวชน ซึง่เปน็ไปตามจรยิธรรมในการวจิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เยาวชนหญงิตัง้ครรภ์

ที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ เพราะเยาวชนหญิงกลุ่มนี้มักไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราว ประสบการณ์ 

และยินยอมให้ข้อมูล ท�าให้ไม่สามารถศึกษาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้

ที่ ๓๒ คน 



จากการสัมภาษณ์เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ท�าให้เข้าใจได้ว่า นอกจากสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เเละ       

สิทธิมนุษยชน เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ยังขาดความรู้ความเข้าในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และเพศศึกษา 

ซึ่งน�าไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเช่นเดียวกับเยาวชนชาย ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์จึงเป็น

ความรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรงของเพื่อนที่มาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม การสื่อสารเรื่องเพศและอนามัย

เจริญพันธุ์จึงไม่ได้เกิดขึ้นในครอบครัวและบ้านเท่ากับในกลุ่มเพื่อน เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น เยาวชน

หญิงตั้งครรภ์จึงเลือกที่จะจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนที่จะปรึกษาผู้ปกครองหรือสมาชิกใน

ครอบครวั มากไปกวา่นัน้ไมเ่ฉพาะเยาวชนทัง้ชายและหญงิ ผูป้กครองเองกข็าดความรู ้ความตระหนกั

ถึงสิทธิมนุษยชน จากการสัมภาษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารและการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ 

พ่อแม่ยังต้องการองค์ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน น�าไปสู่การไม่ได้รับการคุ้มครองหรือ

เข้าถึงการบริการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หรือสถานที่ที่ท�าให้เยาวชน

บรรลุถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม โรงพยาบาล สถานศึกษา 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ 

การต้ังครรภไ์มพ่รอ้มของเยาวชนทีย่งัขาดการเขา้ถงึบรกิารและสวสัดกิารของรฐั และความรู ้ความเขา้ใจ 

ในเรือ่งสทิธมินษุยชนทีย่งัมคีวามแตกตา่งกนัในหลายระดบั ขึน้อยูก่บับรบิทของการท�างานทีค่ลกุคล ี

อยู่กับพื้นที่หรือผู้รับบริการ ซึ่งยังต้องการเติมเต็มองค์ความรู้ 

ขณะเดียวกันโรงเรียนส่วนน้อยที่จัดการศึกษาแบบนอกระบบเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิง

ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้มีโอกาสทางการศึกษา แตกต่างจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วไป

ที่ยังไม่มีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้อย่างชัดเจน พบว่า สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคือ ทัศนคติต่อ

ปรากฏการณ์การตั้งครรภ์ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของวัยเจริญพันธุ์นั้นเปลี่ยนไปเพราะ

บรบิทและนโยบายรฐัในดา้นการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลง น�าไปสูก่ารยดึมัน่ในกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 

ของครูและผู้บริหารจนเบียดขับพื้นที่ของความเป็นมนุษย์น�าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อยา่งชอบธรรม โดยเหตผุลเพือ่รกัษาชือ่เสยีงของโรงเรยีนและสบืทอดตอ่ไปยงัภาคสว่นตา่งๆ ของสงัคม 

ซึ่งมีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจ 

แม้แต่สถานบริการด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ใน 

โรงพยาบาล เช่น แพทย์และพยาบาล พบว่า ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

อย่างมาก น�าไปสู่การบริการที่มองข้ามสิทธิมนุษยชน ทั้งการบริการที่เป็นมิตร เคารพศักดิ์ศรีของ



เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ การขาดการให้บริการให้ค�าปรึกษาเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การเคารพสิทธิใน

การตัดสินใจอย่างอิสระและรับผิดชอบในเรื่องการมีบุตร

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบด้านในการแก้ไขปัญหาเยาวชนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในมิติ

ของสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ จึงควรมีการเปิดพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อ

วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดงัทีก่ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มจากเสยีงของเยาวชนและคนท�างานในระดบัปฏบิตัิ

ในการน�าไปก�าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ และที่ส�าคัญควรมีการผลักดันความรู้ ความเข้าใจ

ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ควบคู่ไปกับความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ ์

และเพศศึกษา ทั้งในหน่วยงานสถาบันราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน 

ภาคประชาสงัคม และรวมไปถงึครอบครวั ซึง่ถอืวา่เปน็หนว่ยทางสงัคมทีใ่กลช้ดิกบัเยาวชนมากทีส่ดุ


