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กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“กฎหมายที่เปนอยูไมเปนธรรม และไมสอดคลองกับสภาพปญหา
ไมสามารถบังคับใชไดจริง”
“เรื่องความเชื่อ ศาสนา เปนคนละเรื่องกับสุขภาพผูหญิง...”
“รัฐตองเสียงบประมาณจํานวนมาก ในการรักษาผูหญิงที่ปวย ดวยภาวะแทรกซอนจากการ
ทําแทง ในคลินิกเถื่อน”
“เราเรียกรองการทําแทงที่ปลอดภัย ไมใชทําแทงเสรี”
“ไมอยากใหมองวาเรื่องนี้มีสองดาน คือ คัดคานและสนับสนุน เราสนับสนุนทางเลือ กทุกทางและแสวงหา
กลุมคนที่คิดตางกันมาทํางานรวมกัน ถาเราทําอยางนั้นได ก็จะเสริมพลังและทํางานอยางมีพลังมากขึ้น แต
ที่เปนอยูขณะนี้คือ เราสนับสนุนทางเลือกเขา แตเขาไมสนับสนุนทางเลือกเรา”
"ดิฉั น ตั้ งข อสั งเกตวา ประเด็น ที่ ๑ การที่ ผูห ญิง ตั้งทอ ง สิ่ งที่ อยู ในทอ งเปน ส วนหนึ่ งของรา งกายผูห ญิง
ประเด็นที่ ๒ เราไมเห็นดวยกับการฆาตัวตาย แตเราไมมีกฎหมายวา ถาใครฆาตัวตายแลวไมตายตองไปติด
คุก เราฆาตัวตายกี่ครั้งก็ได ไปโรงพยาบาลใหหมอลางทองกี่ครั้งก็ได แตผูหญิงที่ทําแทง เขาตองการขจัด
ปญหาของเขา โดยเอาส วนหนึ่ง ของร างกายที่เปน ปญหาออกไป อยา งนี้แ ลว กฎหมายอาญา เอาผิด กั บ
ความพยายามแกปญหา และเอาผิดกับผูหญิง”
"แมทุกวันนี้กฎหมายเปดชองใหทําแทงได สําหรับกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว แตการตัดสินใจนั้นก็อยูในกํา
มือของคนไมกี่คน แมเจาของปญหานั้น ตัดสินใจแลววาจะทํา แตก็ไมอาจบรรลุผล มันขึ้นอยูกับความกรุณา
ปรานีของหมอเทานั้น”
"ตอนนี้แมแตกรณีที่เขาเงื่อนไขของกฎหมาย สามารถทําแทงไดก็ยังทําแทงไมได เพราะขั้นตอนที่จะไปสู
การทําแทงตามที่กฎหมายอนุญาตมันยากมาก มีเคสหนึ่งเปนมะเร็งที่กลองเสียง สภาพรางกายแยมากแลว
ผูปวยตองการฉายแสงรักษามะเร็ง แตหมอไมทําใหเพราะเขากําลังทอ ง ตัวผูปวยเองไมพรอมที่จะเอาเด็ก
ในทองไว เพราะไมรูวาจะมีชีวิตเลี้ยงลูกตอไปไดนานแคไหน ยังจะลูกชายอายุ ๗ ขวบอีกคนหนึ่งที่ไมรูวา
จะใหใครเลี้ยงหากเขาเปนอะไรไป แตหมอประชุมกันแลวลงความเห็นวา เปนมะเร็งไมเกี่ยวอะไรกับทอง จึง
ไมทําแทงให
"กฎหมายมันประหลาดพิสดารมาก ถาผูหญิงไปทําแทงกับหมอเถื่อน แลวหมอเถื่อนทําใหหญิงผูนั้น ตาย มี
ขอพิพากษาของศาลฎีกาไทยบอกวาไมจับคนทําใหตาย ผูหญิงตางหากที่ผิด เพราะยินยอมใหทํา อาจารย
ทางกฎหมายท านหนึ่ งบอกวา นี่ คื อการเอากฎหมายมาทํา ใหเ กิ ดการฆ าได คนที่ แ กป ญหาของเขาเอง
กลายเปนอาชญากร กลายเปนเหยื่อของตัวเอง”

"รากฐานกฎหมายทําแทง เรารับมาจากกฎหมายเยอรมัน และกฎหมายอีกหลาย ๆ ฉบับจากฝรั่งเศส ซึ่งมี
ฐานความเชื่อมาจากศาสนาคริสตโดยสมบูรณ แลวรางกฎหมายเปน ภาษาอังกฤษกอน จากนั้นจึงแปลเปน
ภาษาไทย และก็เอามาใชอยู ๔๐ กวาป ในขณะที่กฎหมายเกา ในกฎหมายตราสามดวงยังมีพื้นที่ที่จ ะให
ผูหญิงแกปญหาดวยตัวเองได โดยอยูบนพื้น ฐานของวัฒนธรรมและวิธีคิด แบบไทย แตเรากลับละเลยตรง
นั้นไป”
"เราเพิ่งไปเก็บขอมูลในชุมชนมาสองชุมชน สัมภาษณผูหญิงอายุตั้งแต ๑๕-๖๐ ป พบวาเขาเห็น วาการทํา
แทงเปนเรื่องปรกติ ผูหญิงที่อายุสัก ๓๕ เปนตนไป เกือบทุกคนเคยมีประจําเดือนขาด ซึ่งก็ถือวาทอง แลว
เขาใช วิธี ขับเลือ ดด วยวิ ธีต าง ๆ มีวิธีจั ดการง าย ๆ แต เขาไมได มองว านี่คื อการทําแทง นี่ เปน วิถีป ฏิ บัติ ที่
เกิดขึ้นจริงอยูแลว”
"แตพ อมีก ฎหมายนี้ขึ้ นมา สภาพที่ เกิ ด ขึ้น คือ มี สถานที่ ทําแท งผิ ด กฎหมายเต็ม ไปหมด ผู หญิ งที่ เผชิญ
ปญหาก็ตองเสี่ยงตายและเสียเงิน บางคนตองเปนหนี้เพราะแมวาจะสามารถแกปญหาในจุดนี้ได แตตอ งมา
ใชหนี้ในระยะยาวเพราะเสียเงินหลายหมื่นใหแกกระบวนการนี้ นี่คือผลกระทบ แตจะมากนอยแคไหนนั้น เปน
เรื่ อ งที่ ศึ ก ษายากมาก เพราะเป น เรื่ อ งผิ ด กฎหมายและสั ง คมไม ย อมรั บ นอกจากตั ว ผู ห ญิ ง ที่ จ ะได รั บ
ผลกระทบจากกฎหมายนี้โดยตรงแลว สังคมก็กระทบดวย เพราะมันคือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลสวนหนึ่ง
ไปกับเหตุการณนี้ ทางดานครอบครัว ถาผูหญิงไมตาย อนาคตที่เขาจะมีลูกคนตอไป ลูกเขาจะเปนอยางไร
เขาจะมีทัศนคติตอลูกอยางไร เพราะบาดแผลที่เกิดขึ้นในจิตใจใชจะหายไดงาย ๆ มันสงผลกระทบในระยะ
ยาวและมากมายมหาศาล วัดไมได”
"รัฐเองก็ตองสูญเสียงบประมาณไมใชนอย เพราะการที่ผูหญิงไมสามารถทําแทงที่ปลอดภัยในสถานบริการ
ของรัฐได ตองไปทําแทงในคลินิกเถื่อ น พอเกิดภาวะแทรกซอ นก็ตอ งหอบหิ้วกันมาที่โรงพยาบาลของรัฐ
รัฐก็ตอ งสูญเสียงบประมาณในการรัก ษา ซึ่ งมีการประมาณวา เสีย ค าใชจ ายอยา งต่ํา ๕,๐๐๐ บาทตอราย
กระทรวงสาธารณสุขประเมินวาเราตองเสียเงินไปในการนี้ปละ ๒๖,๐๐๐ ลานบาท”
"เวลานี้ไมตองพูดกันแลววาทําไมตองแกไขกฎหมายนี้ มันตองตั้งคําถามวาทําไมตอ งมีกฎหมายนี้ แทนที่
จะไปคิดวาจะไปขยายเงื่อนไขยังไงดี ขยายไปอีก ๒๐ ขอก็ยังไมครอบคลุม มันไมเปนเหตุเปนผลในตัวมัน
เองอยูแลว กฎหมายนี้ไมเปนธรรมอยางแนนอน เพราะไปเอาผิดกับ คนที่พยายามแกไขปญหาแกไขวิก ฤต
ชีวิตของตัวเอง เราเอาผิด กับคนที่ไปขโมยของคนอื่น ปลน ฆาคนอื่น รวมทั้งคนที่กําลังแกไขปญหาชีวิต
ของตัวเองดวย ไมมีผูหญิงคนไหนอยากทําแทงหรอก ถาปญหามันไมถึงที่สุดจริง ๆ”
"เราเสนอใหยกเลิกกฎหมายนี้ไปเลย เพราะมันไมมีประโยชนกับใครทั้งนั้น นอกจากคนกลุมเดียวคือคลินิก
เถื่อน การที่ยังมีกฎหมายนี้ก็จะเอื้อประโยชนใหคนกลุมนี้ไปขูดรีดเงิน จากผูหญิงที่กําลังเผชิญปญหา เรียก
เงินเทาไรก็ตองยอมเสียอยูแลว เสี่ยงชีวิตก็ตองยอม”
"การปองกันและแกไขปญหาการตั้งทอ ง ที่ไมพรอมจะทําโดยการแกกฎหมายอยางเดียวไมได ทางเลือก
ของผูหญิงที่มีปญหาไมไดมีแคการทําแทงอยางเดียว หลายคนไมไดอยากทําแทง อยากจะเก็บเด็กในทอ ง
ไว ก็ตองมีชองทาง เชน เขายังเปนนักเรียน ถาเก็บเด็กไว ถูกไลออก อนาคตทางการศึกษาดับวูบแนน อน
มันก็ตองเปดชองทางนั้น คือตองสามารถรักษาสภาพนักศึกษาได หรือถาอยูในบานไมได ถูกแรงกดดันจาก
สังคม ถูกซุบซิบนินทา ก็ตองมีบานพักชั่วคราวใหผูหญิงไปพักระหวางรอคลอด เมื่อคลอดแลวไมพรอมที่จะ
เลี้ยงเอง ก็มีบริการหาครอบครัวบุญธรรม ที่พรอมจะรับเด็ก เหมือ นที่สหทัย มูล นิธิทํา คือนาจะมีทางเลือก
หลาย ๆ ทางที่สอดคลองกับความตอ งการ และกฎเกณฑบ างอยางก็ควรจะยกเลิก เชน นักเรียนหามทอ ง
ใหไลออก ขณะนี้เรามีระเบียบหลักการปฏิบัติหลายอยาง ที่ละเมิดสิทธิของมนุษย เชนในโรงงานหลายแหง
กอนที่จะรับเขาทํางาน จะมีการตรวจกอนวาคุณตั้งครรภไหม ถาไมตั้งครรภก็รับมาเปนสาวโรงงาน และบอก
ไวเลยวาหามทองภายในเวลาสองปนับจากเขาทํางาน กฎแบบนี้มัน ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีโรงงานหลาย
แหงที่ทําแบบนี”้

"แตถ าสั งคมคิ ดว าต องมีก ฎหมาย ก็ต องมีก ฎหมายทางบวก อย างเช น พระราชบั ญญั ติก ารให ชวยเหลื อ
ผูหญิงตั้งทองที่มีปญหา ซึ่งตรงนี้ไมไดเปนเรื่องการทําแทงอยางเดียว มันอาจจะครอบคลุมถึงการทองนอก
มดลูก การไม ส ามารถท องได เอาป ญหาการตั้ง ครรภ และการคลอดของผู ห ญิง หลาย ๆ ปญหา รวมทั้ง
ปญหาการตองการยุติการตั้งครรภ รวมไวในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ ที่จะใหรัฐ สรางโครงสรางตาง ๆ ขึ้นมา
รองรับ และใหบ ริก าร ป องกัน ไมใ ห ผูห ญิ งตอ งเสีย ชี วิต หรือ บาดเจ็บ จากป ญหาของเขาเอง และก็ แก ไ ข
ปญหาของเขาได ถากฎหมายออกมาถูกทางในลักษณะนี้ก็สมควรใหมี แตสําหรับมาตรา ๓๐๑-๓๐๕ เราคิด
วาควรจะยกเลิก”
"ถายกเลิกกฎหมายแลว อัตราการทําแทงและการสูญเสียเรื่องนี้จะลดลง จะทําใหคนเขาถึงบริการคุมกําเนิด
มากขึ้น เพราะเมื่อถูกกฎหมาย เราก็สามารถใหค วามรูคนไดก วางขวางขึ้น คนจํานวนหนึ่งจะเลือกหนทาง
ปองกัน การทําแทงจะลดลงโดยอัตโนมัติ เพราะคนจะมีความรู มีความเขาใจมากขึ้น ประเทศที่การทําแทง
ถูกกฎหมาย หลังจากที่ผูหญิงตัดสินใจแนนอนแลววาจะทําแทง เขาจะไดรับการปรึกษากอน เพื่อใหรูวาเมื่อ
ตัดสินใจแลวจะไมเสียใจภายหลัง หลังจากนั้นก็จะไดรับการบอกเลาวาจะตองเจออะไรตอไป จะเจ็บยังไง
จะตองกินยาอะไรบาง พอผานกระบวนการทําแทงเสร็จ จะมีการใหคําปรึกษาครั้งสุดทาย คุยไปถึงเรื่องการ
คุมกําเนิดเพื่อไมใหเกิดการทําแทงซ้ํา ซึ่งเปนกระบวนการที่ดี เพราะจะรับประกันไดระดับหนึ่งวา คนที่ผาน
การทําแทงไปในครั้งนี้จ ะมีความรูในเรื่องคุมกําเนิด และเขาถึงการบริก ารไดม ากขึ้น แตการทําแทงไมถูก
กฎหมายนั้นจะไปใหคําปรึกษากอนหรือหลังไมไดทั้งนั้น ถาเราสามารถพูดเรื่องนี้ไดอยางเปดเผยจะทําให
ปญหานี้ลดลง ขณะเดียวกันแผนการที่จะปองกันในดานอื่นก็จะเปนจริงมากขึ้น”
"สิ่งที่เราเรียกรองคือการทําแทงที่ปลอดภัย ไมใชทําแทงเสรี กฎหมายที่เปนอยูมันไมเปน จริง ไมเปนธรรม
หมอที่ทํางานดานนี้ ก็เห็น วา คนที่มารั บบริก ารไมใชผูหญิ งใจแตก แตมีปญหาจริง ๆ สิ่ งที่เ ราตองการคื อ
ไมใหคนตายหรือบาดเจ็บจากการทําแทง ไมติดเชื้อ ทําแทงไดอยางปลอดภัย ขณะเดียวกันก็มีการปองกัน
ในครั้งตอ ไป และปองกันไมใหเกิด ขึ้นกับผูหญิงคนอื่น ๆ แตถาเรายังไมเปดชอ งตรงนี้ไว ก็ไมสามารถไป
แกปญหาตรงนี้ได”
"ฝายที่ไมเห็น ดวยมักจะบอกวานี่เปนเพีย งการแกปญหาที่ปลายเหตุ มองวาเปน เรื่องที่ขัดศีล ธรรม ทําให
กลับไปยังจุดเดิม ประเด็นเรื่องความเชื่อ บุญบาป เรื่องศาสนา เปนคนละเรื่องกับเรื่องสุขภาพผูหญิง ศาสนา
เปนสิ่งที่แตล ะบุคคลเลื่อมใสศรัทธา เราเห็นดวยกับตรงนั้น แตมัน มีผูหญิงอีกจํานวนหนึ่งที่ตอ งการยุติก าร
ตั้งครรภ จะดวยเหตุผลประการใดก็ตาม เราก็ตองเคารพการตัดสินใจของผูหญิงกลุมนี้เชนกัน นี่คือฐานของ
เรา เราไมไดขด
ั แยงกับเรื่องศาสนาใด ๆ ทั้งสิน
้ ”
"เรื่องทําแทง คนจะแสดงความคิดเห็นไปตามความรูสึก และทัศนคติของตัวเอง ตอเมื่อ ไดเผชิญเหตุการณ
นี้ดวยตัวเอง หรือเปนปญหาของคนใกลตัว จึงจะเขาใจมากขึ้นวาปญหามันซับซอนยังไง"
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