
การตัง้ครรภใ์นวยัร ุน่
: ภาพสะทอ้นความเหลื่อมล า้ทางเพศ

ประกอบการสอนรายวิชา ปัญหาเด็ก วยัร ุ่น และสตรี

ในสงัคมไทยและสงัคมโลก

ภาควิชาสงัคมและสขุภาพ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล
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การตัง้ครรภ์

ในวยัร ุน่

: ภาพสะทอ้นความ

เหลื่อมล า้ทางเพศ

สถานการณปั์ญหา

และผลกระทบ

ปัจจยัทางสงัคมท่ีก าหนดปัญหา

การตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในวยัร ุน่

สงัคมไทยกบัการท าแทง้ของ

ผ ูห้ญิงเม่ือตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม
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สถานการณ์ปัญหา
และผลกระทบ

http://www.webtoons.com/th/heartwarming/teenage-mom
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วยัรุน่มีแนวโน้มในการมีเพศสมัพนัธเ์พ่ิมมากขึน้

แหล่งข้อมูล: การตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ : นโยบาย แนวทางการด าเนนิงาน และตดิตามประเมนิผล (2557)
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วยัรุน่มีแนวโน้มในการมีเพศสมัพนัธเ์พ่ิมมากขึน้

แหล่งข้อมูล: การตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ : นโยบาย แนวทางการด าเนนิงาน และตดิตามประเมนิผล (2557)
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ถึงแม้ว่าแนวโน้มอตัราการคลอดบุตรในวยัรุ่นจะเร่ิมลดลง แต่ยงัคงพบ
อตัราการคลอดบตุรในวยัรุ่นท่ีสงูอยู่

แหล่งข้อมูล: สถติกิารคลอดของแมว่ยัรุน่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 (2560)



9แหล่งข้อมูล: สถติกิารคลอดของแมว่ยัรุน่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 (2560)

การป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธใ์นวยัรุ่นและเยาวชน อายุ 15-24 ปี 
มีอตัราเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง
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ผลกระทบจากการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่
• การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นส่งผลกระทบเชงิลบ
ทางสุขภาพต่อตวัแมว่ยัรุน่และทารก 

- การเสยีชวีติของมารดา 
- การเสยีชวีติของทารก  
- ทารกน ้าหนกัต ่ากวา่เกณฑ์

• วยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์ไม่ได้รบัสิทธิในการคุม
ครองและสิทธิในการดูแลสุขภาพขัน้
พืน้ฐาน
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ผลกระทบจากการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่
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ปัจจยัทางสงัคมท่ีก าหนดปัญหา
การตัง้ครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น

• บทบาทเพศ
• โลกยคุสมยัใหม่
• การศึกษาของวยัรุน่หญิง
• การมีเพศสมัพนัธค์รัง้แรก
• การใช้ถงุยางในวยัรุน่
• ความเข้าใจเรือ่งเพศของวยัรุน่
• บรรทดัฐานเรื่องเพศ
• การควบคมุทางเรื่องเพศ
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บทบาทเพศ
• เมื่อเกดิการตัง้ครรภ์ในแม่วยัรุ่น ผูช้ายหายไปไหน? พ่อของเดก็ที่เกดิจากแม่
วยัรุน่เป็นใคร? ผูช้ายทีเ่ป็นพอ่มสีว่นรว่มเลีย้งดลูกูทีเ่กดิจากแมว่ยัรุน่อยา่งไร
•พบขอ้มลูเกีย่วกบัพอ่ของเดก็ทีเ่กดิจากวยัรุน่น้อยมาก 
•การใชช้วีติคู่แบบความสมัพนัธต์่างตอบแทน (Transactional sex) อาท ิฝา่ย
ชายใหก้ารเกื้อกูล เลี้ยงดู ส่งเสยี ใหเ้รยีนหนังสอื  มเีดก็หญิงวยัเรยีนจ านวน
มากน้อยเพยีงใดที่ต้องอยู่กนิใช้ชวีติคู่กบัชายที่มอีายุมากกว่าดว้ยเหตุผลทาง
สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม 
•มวียัรุ่นหญงิชายจ านวนมากน้อยเพยีงใดที ่พฒันาความสมัพนัธ์จากเพื่อนเป็น
คู่ชวีติ แต่สุดท้ายเมื่อผูห้ญิงตัง้ท้อง ผู้ชายหายไปปล่อยให้หญิงวยัรุ่นเลี้ยงลูก
ตามล าพงั กลายเป็น ”แมเ่ลีย้งเดีย่ววยัใส” 
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โลกยคุสมยัใหม่ รปูแบบสูก่ารตัง้ครรภข์องวยัรุน่ 
1) มือถือส่ือสมัพนัธ์ – เด็กสามารถเขา้ถึงทัง้โทรศพัท์มอืถือมชี่องทางการติดต่อ 
แลกเปลีย่นชุดความรูผ้า่นทางโทรศพัท ์ซึง่ยากทีจ่ะป้องกนัได้
2) เป็นแฟนกนันะ - เมื่อไดคุ้ยกนัแลว้กเ็ขา้สูก่ารขอเป็นแฟน ในระหวา่งนัน้กน็ดัพบ และไป
เทีย่วสถานทีต่่างๆ ดว้ยกนั
3) การมีเพศสมัพนัธ์กนั - เกดิขึน้ไดต้ัง้แต่วนัแรกทีท่ าความ รูจ้กักนัไปจนถงึคบกนัเป็นปี 
ทัง้น้ีกลุ่มทีม่เีพศสมัพนัธ์กนัในสปัดาห์แรกที่รูจ้กักนันัน้ส่วนใหญ่ไม่ไดผ้่านการเป็นแฟน แต่
มาจากการมาสนุกกนั หรอืการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
4) ไม่ทนัคิด - ไม่ไดเ้ตรยีมถุงยางไว ้มเีวลาจ ากดั ไมค่ดิวา่จะมเีพศสมัพนัธ ์ คดิวา่ไมท่อ้ง 
เพราะครัง้ก่อนๆ กไ็มท่อ้ง คดิวา่ไมเ่ป็นไร ครัง้เดยีวเท่านัน้ ใสแ่ลว้ไมส่นุก ถูกบงัคบั  ปฏเิสธ
ไมไ่ด ้เป็นตน้ 
5) เลยตามเลย - เมื่อมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกแลว้ มกัจะมคีรัง้ต่อไป โดยใชโ้อกาส เทศกาล 
การหนีเรยีน หรอืชว่งเวลาทีไ่มม่ใีครอยูบ่า้น
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การศึกษาของวยัรุน่หญิง
•การศกึษาเป็นปจัจยัส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 
• เดก็หญงิที่ไม่ไดอ้ยู่ในโรงเรยีนมโีอกาสที่จะเป็นคุณแม่วยัรุ่นมากกว่าเดก็หญิง
วยัเดยีวกนัทีไ่ดเ้รยีนหนงัสอื 
•แม้จะมนีโยบายเด็กไทยทุกคนได้เรยีนฟรีจนจบการศึกษา กลบัพบว่ามีเด็ก
นักเรยีนทีต่อ้งออกจาก โรงเรยีนกลางคนัจ านวนมากในแต่ละปีโดยอตัราคงอยู่
ของนกัเรยีนในระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลายอยูใ่นระดบัทีน่่าเป็นหว่ง



16

การมีเพศสมัพนัธค์รัง้แรก
• คนไทยจ านวนมากมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกก่อน
แต่งงานและตัง้แต่ยงัเป็นวยัรุน่
• สถานที่ที่ ว ัย รุ่ นมี เพศสัมพันธ์ค รั ้งแ รกนั ้น 
มากกว่าครึ่งหน่ึงเกิดที่บ้าน ตามด้วยโรงแรม 
หอ้งเชา่ และ หอพกั 
• ผู้ปกครองเพยีงบางท่านเท่านัน้ที่จะรบัทราบว่า
ลกูวยัรุน่ของพวกเขานัน้อยูท่ีไ่หน
• ส่ ว น ใ ห ญ่ แ ล้ ว ภ า ร ะ จ า กพฤติ ก ร ร ม ด้ า น
เพศสัมพันธ์นัน้จะตกอยู่กับวัยรุ่นโดยเฉพาะ
วยัรุ่นหญิง โดยเฉพาะในครอบครวัที่ผู้ปกครอง
ไมไ่ดม้กีารสนทนาหรอืใหค้วามรูค้วามเข้าใจ กบั
ลกูเรือ่งอนามยัการเจรญิพนัธอ์ยา่งเพยีงพอ
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การใช้ถงุยางในวยัรุน่
• ถงึแมว้่าจ านวนการใชถุ้งยางอนามยัของนักเรยีน
เพิม่ขึน้ทุกปี แต่มขีอ้สงัเกตในประเด็นพฤตกิรรม
การใช้ถุงยางอนามยัระหว่างการมีเพศสมัพนัธ์
ครัง้แรกและการมเีพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสดุ
• จ านวนนกัเรยีนหญงิทีต่อบวา่คูข่องเธอทีใ่ชถุ้งยาง
อนามยัในการมเีพศสมัพนัธ์ ครัง้ล่าสุดนัน้ต ่ากว่า
การมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกมากโดยเฉพาะนกัเรยีน 
ปวช. ปีที ่2 ซึ่งสว่นหน่ึงอาจสบืเน่ืองจากนกัเรยีน
หญงิใชว้ธิกีารคุมก าเนิดชนิดอื่นอยา่ง เชน่ ยาเมด็
คุมก าเนิด การนับวนัมีประจ าเดือน หรือยาคุม
ฉุกเฉิน เพราะวยัรุน่ห่วงทอ้ง มากกวา่ห่วงการตดิ
โรค และมคีวามเชื่อใจกนั
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ความเข้าใจเรือ่งเพศของวยัรุน่
• เดก็วยัรุน่อาย ุ15-24 ปีไดร้บัการสอนเรือ่งเพศศกึษาในระดบัประถมศกึษาหรอืระดบัมธัยม
ตอนตน้เกีย่วกบัการวางแผนครอบครวัและการตดิเชือ้จากเพศสมัพนัธ ์โดย

- ไดร้บัการสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้มากทีส่ดุ รอ้ยละ 65.4
- ไดร้บัการสอนในระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 12.5
- ไมเ่คยไดร้บัการสอนเรือ่งดงักล่าว รอ้ยละ 11.2
- จ าไมไ่ดห้รอืไมแ่น่ใจวา่ไดร้บั การสอนรอ้ยละ 3.6

• แมว้่าเดก็วยัรุ่นจ านวนมากจะไดร้บัการสอนเพศศกึษาในโรงเรยีน แต่เดก็นักเรียนจ านวน
มากยงัขาด ความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเรือ่งเพศสมัพนัธ ์
• การเรยีนการสอนเรื่องเพศศกึษายงัมขีอ้จ ากดั ยงัไมเ่ป็นการใหค้วามรูเ้รื่องเพศศกึษาอยา่ง
รอบดา้น (Comprehensive sexuality and reproductive health education) 
• ยงัขาดการสื่อสารทางบวกเรื่องเพศ  ทศันคตขิองครผููส้อนสว่นหน่ึงยงัอนุรักษ์นิยม ไมก่ลา้
พดูคุยเรือ่งเพศ
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บรรทดัฐานเรื่องเพศ
•บรรทดัฐานเรื่องเพศก ากบัควบคุมพฤตกิรรมทางเพศของผูห้ญงิใหอ้ยู่ในกรอบ
ดว้ยการใหคุ้ณค่า และการตตีรา หรอืประณามดว้ยค าพูดดูถูกรงัเกียจ เช่น ส า
สอ่น ใจแตก แรด ลว้นมนียัยะถงึการหา้มปรามไม่ใหผู้ห้ญงิยุ่งเกี่ยวหรอืรูด้เีรื่อง
เพศมากนกั 
•ถูกผลติซ ้าผ่านสถาบนัครอบครวั ชุมชน และการศกึษา ส่งผลท าใหเ้ด็กผูห้ญงิ
ไมม่โีอกาสเขา้ถงึความรูเ้รือ่งเพศทีจ่ าเป็นและเหมาะสมกบัวยัของตวัเอง  
•กล่าวอีกอย่างคอื ผู้หญิงถูกปิดกัน้ไม่ให้ได้พฒันาศกัยภาพเพื่อที่จะเป็นคนที่
ฉลาดรูเ้รื่องเพศ อนัน าไปสู่การรูจ้กัป้องการทอ้งไม่พรอ้มรวมถงึโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธ์
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การควบคมุทางเรื่องเพศ
• วยัรุน่หญงิตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มไดร้บัผลกระทบมากแต่ผูช้ายไมไ่ดร้บัผลกระทบ สะทอ้นวธิคีดิ
การการควบคุมเรือ่งเพศต่อผูห้ญงิฝา่ยเดยีว 
• การตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม สะทอ้นความไมเ่ป็นธรรมทางเพศ  ทีบ่รรทดัฐานทางเพศคอยก ากบั
ควบคุมพฤตกิรรมทางเพศของผูห้ญงิฝา่ยเดยีว ดว้ยการสัง่สอนใหผู้ห้ญงิรกันวลสงวนตวั 
เรื่องเพศต้องใหผู้ช้ายเป็นคนก าหนด ในขณะทีผู่ช้ายสามารถแสดงพฤตกิรรมทางเพศได้
และถกูมองเป็นเรือ่งปกต ิ
• เมื่อเกดิปญัหาตัง้ครรภ์ไม่พรอ้ม ผู้หญิงได้รบัผลกระทบมาก แต่ผู้ชายที่มสี่วนท าให้เกิด
การตัง้ครรภ์ ไม่ถูกพูดถึง หรอืถูกลงโทษ ท าให้ผู้ชายไม่ได้รบัผลกระทบใดๆเลย  และ
ผูห้ญงิกย็งัตอ้งเผชญิกบัแรงกดดนัจากโรงเรยีน ครอบครวั หรอืสงัคม จนอาจต้องออกจาก
โรงเรยีน นัน่หมายความว่าโอกาสของชีวติผู้หญิงที่จะมงีานที่ด ีมรีายได้ก็เลือนหายไป 
พวกเธออาจตอ้งเขา้ตลาดแรงงานราคาถกู เพือ่เลีย้งลกูน้อยและตวัเอง  
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สงัคมไทยกบัการท าแท้ง
ของผูห้ญิงเม่ือผูห้ญิง
ตัง้ครรภไ์ม่พร้อม
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• องคก์รสตรตี่างๆพยายามเรยีกรอ้งใหร้ฐัเขา้มารบัผดิชอบการแกไ้ขกฎหมายอาญา
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหก้ารท าแทง้ถูกกฎหมาย 

• ผู้หญิงจะได้รบัการคุ้มครองสทิธิ สามารถตดัสนิใจเกี่ยวกบัเนื้อตัวร่างกายของ
ตนเองอยา่งจรงิจงัไมต่อ้งทนทุกขท์รมานกบัปญัหาการยตุกิารตัง้ครรภ ์หรอืการท า
แทง้เถื่อนหรอืการท าแทง้ไม่ปลอดภยั ซึ่งเป็นปญัหาทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อ
ผูห้ญงิอยา่งมาก 

• ขณะเดียวกันสงัคมอีกด้านก็มองเห็นปญัหาน้ีเป็นความไม่รบัผิดชอบในการมี
เพศสมัพนัธข์องผูห้ญงิ และเป็นประเดน็ของการฆา่และท าลายชวีติ และการมสีทิธิ
ของเดก็และตวัอ่อนในครรภม์ารดา 

• สงัคมมแีนวคดิและมุมมองที่แตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ อาจกล่าวได้ว่า การท าแท้ง
เป็นประเดน็ที่มกีารโตแ้ยง้กนัอย่างรุนแรงมากทีสุ่ดประเดน็หนึ่งทัว่โลกไม่เฉพาะ
ในประเทศไทยแต่กย็งัไมไ่ดข้อ้ยตุหิรอืสามารถประนีประนอมได้

สงัคมไทยกบัการท าแท้งของผูห้ญิงเม่ือผูห้ญิงตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม
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• ในสงัคมไทยมทีัง้ผูท้ี่เหน็ด้วยใหม้กีารท าแท้งหรอืยุติการตัง้ครรภ์ดัง้โดยไม่
ผดิกฎหมาย และกลุ่มทีต่่อตา้นการท าแทง้ 

• รวมถึงกลุ่มที่ยงัตดัสนิใจไม่ได้ว่าจะเลือกทางใด โดยมสีองกลุ่มใหญ่ได้แก่
กลุ่มทีเ่หน็ดว้ยใหม้กีารท าแทง้หรอืยุตกิารตัง้ครรภอ์ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และกลุ่มทีต่่อตา้นการยุตกิารตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มหรอืการท าแทง้
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กลุ่มต่อต้านการยติุการตัง้ครรภไ์ม่พร้อมหรือท าแท้ง
• กลุ่มหน่ึง เหน็ว่าการท าแทง้เป็นบาป เป็นการฆ่าหรอืท าลายตวัอ่อนที่

เป็นผูบ้รสิุทธิ ์มคีวามเกี่ยวพนักบัศลีขอ้หน่ึงตามหลกัพุทธศาสนา คอื ปาณา
ตปิาตาเวรมณี ซึ่งพระธรรมปิฎกไดก้ล่าวถงึเกณฑใ์นการวนิิจฉัยเกี่ยวกบัฆ่า
ตามหลกัพระพุทธศาสนาว่าการกระท าแบบใดจะมโีทษมากหรอืโทษน้อยมี
บาปมากหรอืมบีาปน้อยมหีลกัเกณฑค์วรพจิารณาดงัน้ี
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• ประการแรก ดูที่สตัว์นัน้เองว่ามคีุณมากหรอืคุณน้อย มโีทษมากหรอื
โทษน้อย ถ้ามคีุณความดีมากเช่นบิดามารดาเมื่อฆ่าก็เป็นบาปมาก ผู้ใดมี
คุณประโยชน์ต่อสงัคมมากมคีุณธรรมมากเราไปฆ่ากเ็ป็นบาปมาก ถ้ามนุษย์
เป็นสตัวท์ีม่ศีกัยภาพในการท าความดมีากกเ็ป็นบาปมากกว่าสตัว์เดรจัฉานซึง่
เป็นสตัวท์ีม่ศีกัยภาพในการท าความดไีดน้้อยกว่าสตัวเ์ดยีรัจฉานดว้ยกนั ถ้า
เป็นสตัวท์ีม่คีุณค่าน้อยการฆ่ากเ็ป็นบาปน้อย แต่ไมว่่ากรณีใดกค็อืการท าลาย
ชวีติทัง้นัน้ อนัน้ีตอ้งยอมรบัความจรงิขัน้หน่ึงวา่เป็นการฆา่
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• ประการทีส่อง ดูทีเ่จตนาของผูท้ีก่ระท าว่าท าดว้ยเจตนาหรอืความรูส้กึ
อยา่งไร ถา้ท าดว้ยกเิลสแรงมคีวามรูส้กึเกลยีดชงัเคยีดแคน้ มุ่งรา้ย กลัน่แกลง้ 
รงัแก ขม่เหง เบยีดเบยีน อยา่งน้ีถอืวา่เป็นบาปมโีทษอยา่งมาก แต่ถา้มเีจตนา
ไมร่นุแรงหรอืมเีจตนาในทางทีด่กีม็โีทษน้อย
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• ประการทีส่าม ดูที่ความพยายาม ถ้ามกีารตระเตรยีม มกีารวางแผน
อย่างจรงิจงั ท าด้วยความหมายมัน่อย่างรุนแรงจองล้างจองผลาญเต็มที่ ไม่
ยอมหยุดยอมเลกิราก็บาปมาก แต่ถ้าท าด้วยอารมณ์วูบ แมม้กีเิลสมากเช่น
โกรธรุนแรงก็บาปเบากว่า (ป.อ. ปยุตโต, 2538 หน้า 25-26 อ้างใน ยุวนาถ 
ทฐิคิ าฉาย, 2552)

• ตามหลกัพุทธศาสนาการท าแทง้เป็นการท าลายชวีติมนุษย ์ดงันั ้นไม่ว่า
แม่หรอืผูห้ญงิที่ตัง้ครรภ์จะมปีญัหาอย่างไรหรอืตัง้ครรภ์เพราะสาเหตุใดอาทิ
ความยากดมีจีน การได้รบัการกระท ารุนแรง การถูกข่มขนื หรอืละเมิดทาง
เพศ หรอืแมแ้ต่มปีญัหาดา้นสุขภาพต่อตวัแม่หรอืทารกในครรภ ์การท าแทง้ก็
เป็นสิง่ตอ้งหา้ม
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• กลุ่มสอง เหน็ว่าการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้มเป็นการสรา้งปญัหาใหก้บัสงัคม 
เป็นตวัอย่างที่ไม่ดสี าหรบัเยาวชน และอาจท าใหเ้กดิค่านิยมใหม่  ท าใหเ้ด็ก
สาวหนัมามเีพศมสีมัพนัธ์ผดิประเพณีเพศสมัพนัธ์ที่ไม่เหมาะสมก่อนวยัอนั
ควร  เพราะไมผ่า่นการสมรสหรอืการยอมรบัของสงัคม 

• ผลแห่งการไม่ร ักนวลสงวนตัวของเด็กสาวเหล่าน้ีจะท าให้เกิดกา ร
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมจ านวนมาก ดังนัน้ ผู้หญิงซึ่งตัง้ครรภ์ไม่พร้อมจะต้อง
รบัผดิชอบ รบัโทษในการไมรู่จ้กัควบคุมความปรารถนาและความไมรู่จ้กัยบัยัง้
ชัง่ใจในความตอ้งการทางเพศของตนเอง ความสุขจากการมเีพศสมัพนัธท์ี่ผดิ
จากบรรทดัฐานทางสงัคมเป็นสิง่ทีผู่ห้ญงิตอ้งรบัผดิชอบ
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• กลุ่มสาม อา้งสทิธขิองตวัออ่นในครรภ ์ในการทีผู่ห้ญงิตัง้ครรภแ์ละมกีาร
ปฏสินธติวัออ่นในครรภน์ัน้ตวัอ่อนเหล่าน้ีมภีาวะเป็นบุคคลเช่นเดยีวกบัมนุษย์
ทัว่ไป ดงันัน้ตัวอ่อนและเด็กจึงมีสิทธิในตนเอง และต้องได้รบัการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิเช่นเดียวกันกับบุคคลทัว่ไป ผู้หญิงหรือแม่ไม่ มีสิทธิในการ
ตดัสนิใจวา่ตอ้งการยตุกิารตัง้ครรภห์รอืไปบงัคบัไมใ่หเ้ขาเกดิ
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• กลุ่มหน่ึง เห็นว่าการท าแท้งเป็นสิทธิของบุคคลในการเลือก ในการ
ตดัสนิใจของแม่อย่างอสิระ การยุตกิารตัง้ครรภ์หรอืการท าแทง้เป็นสทิธขิอง
ผูห้ญงิในการตดัสนิใจว่าตอ้งการตัง้ครรภ์หรอืต้องการยุตกิารตัง้ครรภ์ของตน 
การยุตกิารตัง้ครรภ์เป็นสทิธทิีผู่ห้ญงิแต่ละคนพงึมพีงึเลือกดว้ยตนเองเพราะ
สาเหตุของการท าแทง้นัน้อาจเกดิจากความยากจน การจ ากดัจ านวนประชากร 
ความผิดพลาดในการคุมก าเนิด แต่กฎหมายยงัไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่
ผูห้ญงิซึง่ตอ้งการท าแทง้

กลุ่มสนับสนุนการท าแท้งหรือการยติุการตัง้ครรภถ์กูต้องตามกฎหมาย
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• กลุ่มสอง เหน็ว่าการท าแทง้เป็นสทิธใินการมอี านาจในเนื้อตวั ร่างกาย และ
การเจรญิพนัธุ์ ซึ่งผูห้ญิงในฐานะเป็นมนุษย์นัน้พงึมโีดยปราศจากการครอบง าทัง้
จากการแพทย ์กฎหมาย ศาสนา และอุดมการณ์ใด ๆ ทีค่รอบง าผูห้ญงิ การสร้าง
อุดมการณ์นี้เกดิจากระบบชายเป็นใหญ่ในสงัคมซึง่ก าหนดใหผู้ห้ญงิทุกคนตอ้งเป็น
แม่ที่ดกีารเป็นแม่กลายเป็นภาวะถูกบงัคบัและตอบสนองต่อความต้องการด ารง
เผ่าพนัธุ์ของมนุษย์ และระบบทุนนิยมโดยไม่ค านึงถงึจติใจและความต้องการของ
แม ่แมต้วัอ่อนในครรภม์ารดากม็ไิดเ้ป็นบุคคลโดยอสิระแต่เป็นสว่นหนึ่งหรอืมตีวัตน
ตามมารดาซึง่เป็นผูอุ้ม้ทอ้งตวัอ่อนนัน้ ผูห้ญงิจงึเป็นผูท้ีรู่ ้ดทีีสุ่ดในการตดัสนิปญัหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเองดงันัน้การตดัสินใจท าแท้งหรือไม่ท าแท้งจึงเป็นสทิธิที่
ผูห้ญิงพงึมอี านาจในร่างกายของตนเองโดยปราศจากการควบคุมของสงัคม ซึ่ ง
รวมถงึระบบการแพทย ์และกฎหมายหรอืรฐั
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• กลุ่มสาม เหน็ว่าการท าแทง้เป็นความจ าเป็น
ในสงัคม เป็นความจ าเป็นส าหรบัผูห้ญงิทุกคนซึ่งไม่
จ ากดัอยู่เฉพาะผู้หญิงบางกลุ่ม หากแต่ต้องรวมถึง
หญิงทุกคนซึ่งไม่พร้อมตัง้ครรภ์  ซึ่งในแนวคิดน้ีมี
ความต่างอยา่งมากกบัแนวคดิในดา้นสทิธซิึ่งอาจจะ ”
เลอืกหรอืไมเ่ลอืก” หรอื ”มหีรอืไมม่สีทิธ”ิ การท าแทง้
เป็นความจ าเป็น เป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นและสิทธิ
ส าหรับผู้หญิงเพราะไม่ใช่เฉพาะปญัหาที่เกิดกับ
สุ ข ภ าพ ร่ า ง ก า ย  แ ต่ ยั ง มีผ ล ต่ อ ก า รท า ง า น 
เพศสมัพนัธ ์และความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น และลูกที่
เกิดขึ้นอีกด้วย ดงันัน้ผู้หญิงจึงต้องได้รบับรกิารท า
แท้งที่ปลอดภัย สามารถเข้าถึงบริการน้ีได้ และ
ปราศจากการตตีรา (Petchesky, 1990)
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• กลุ่มส่ี เหน็ว่าการท าแทง้ผดิกฎหมายหรอืท าแทง้เถื่อนท าใหผู้ห้ญงิต้อง
เสียชีวิต บาดเจ็บ ตกเลือด และเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลก็ต้อง เสีย
คา่ใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลสงูในแต่ละปี
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• กลุ่มห้า เหน็ว่า การท าแทง้โดยถูกกฎหมายจะเป็นประโยชน์แก่เดก็เอง 
เน่ืองจากหากเขาเกดิจากความไมต่อ้งการเขากจ็ะถูกทอดทิง้ ไมไ่ดร้บัความรกั
ความเอาใจใสช่วีติกจ็ะประสบแต่ความทุกขท์รมานนบัแต่เกดิจนโต นอกจากน้ี
สงัคมยงัอาจต้องรบัภาระดูแล และหากเดก็ไม่ไดร้บัการดูแลอย่างเอาใจใส่ทัง้
จากครอบครวัและสงัคมกอ็าจเกดิปญัหาซ ้าซอ้นอื่นๆตามมา
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สรปุ
• ผูห้ญงิและผูช้ายจะตอ้งตระหนักว่าเพศสมัพนัธน์ัน้แมว้่าจะเป็นความสุข 

แต่การมเีพศสมัพนัธต์อ้งมคีวามรบัผดิชอบและตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนัทัง้หญงิ
และชาย ดังนัน้หากไม่ต้องการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมก็ต้องหลีกเลี่ย งการมี
เพศสมัพนัธไ์มพ่รอ้มใหม้ากทีส่ดุ

• หากไม่สามารถหลกีเลี่ยงหรอืควบคุมสถานการณ์ไดก้ารเรยีนรูแ้ละรูจ้กั
เลอืกใชว้ธิกีารคุมก าเนิดอย่างถูกตอ้งโดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ถุงยางอนามยั
เป็นทางเลือกที่ผู้หญิงต้องท าให้ได้และผู้ชายต้องเต็มใจที่จ ะมีส่วนร่วม
รบัผดิชอบ
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• การด ารงครรภ์อาจเป็นทางเลอืกที่ส ังคม
และสถาบันต่างๆอาทิโรงพยาบาล โรงเรียน 
ครอบครวั ชุมชน และตวัผูห้ญงิเองตอ้งช่วยกนั
ก าจดัชุดวาทกรรมผูห้ญงิใจง่าย อาท ิแม่วยัรุ่น
ไมส่ามารถเลีย้งดูลูกไดด้ ีแมว่ยัรุน่เป็นผูห้ญงิมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร พ่อแม่ต้องอบัอาย
และตอ้งผดิหวงั เราทนไมไ่ดใ้หใ้ครรูว้่าเคยมลีูก
มาแล้ว  เพื่อที่ผู้หญิงจะมทีางเลือกไม่ต้องถูก
บังคับเลือกการท าแท้งหรือยุติการตั ้งครรภ ์
หรอืเลอืกในสิง่ทีไ่มม่ทีางเลอืก
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• และรฐัต้องมนีโยบายที่ชดัเจนในการใหก้ารสนับสนุน ใหก้ารช่วยเหลอื
วยัรุ่นหญิงในการที่จะด ารงครรภ์อย่างจรงิจงั เช่น สนับสนุนทางการศึกษา 
สนบัสนุนทางดา้นเศรษฐกจิ เช่น การหางาน อาชพีเสรมิ การใหเ้งนิสวัสดกิาร 
การใหก้ารสนับสนุนอาหาร การดูแลระหว่างการตัง้ครรภ์และหลงัคลอดโดย
ปราศจากอคต ิการเลอืกปฏบิตัหิรอืตตีรา  รวมถงึตวัวยัรุ่นหญงิเองที่จะต้อง
ไดร้บัการสรา้งเสรมิศกัยภาพ และลดการต าหนิหรอืกดทบัตนเอง  เน่ืองการมี
ลูกเป็นภาวะธรรมดาทีอ่าจเกดิขึน้ไดก้บัผูห้ญงิทุกคน เพราะผู้หญงินัน้มมีดลูก   
แต่หากผูห้ญิงไม่ต้องการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้ม ผูห้ญงิจะต้องเขา้ใจกลไกอ านาจ
และการควบคุมร่างกายทางสงัคม สรา้งความรูแ้ละถอดสลกัการกดทบัต่างๆ
ใหต้นเองไดม้อี านาจในการตดัสนิใจในเน้ือตวั ร่างกายจติใจ ของตนเองอย่าง
แทจ้รงิ
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