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แท้จริ งแล้วกฎหมายที่ข่มเหงผูห้ ญิงมากที่สุด มีอยูม่ าตราเดียวเท่านั้น คือ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา301 ลงโทษ "หญิง” เท่านั้นผูช้ ายไม่โดนไม่มีกลุ่มผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายจอมปลอม หรื อ นักกฎหมาย
"มือหนึ่ง" ของเมืองไทยหน้าไหนขอแก้ไขสักคนเดียว!!! มีแต่ขดั ขวางอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยอ้างศีลธรรมถ้า
พวกนี้ไม่หยุดเคลื่อนไหว หญิงไทยจะถูกกดขี่มากขึ้นเรื่ อยๆ
ปั ญหาเรื่ องการทาแท้งในเมืองไทยเป็ นปั ญหาที่เถียงกันไปได้ไม่รู้จบ ยิง่ หากยกเอาเรื่ องทาง
"ศีลธรรม" ขึ้นมากล่าวอ้างกันด้วยก็เป็ นอันว่าไม่ตอ้ งหาข้อยุติกนั เลย เพราะในกลุ่มของผูม้ ีศีลธรรม ก็มี
ศีลธรรมไม่เท่ากันอีก จนต้องมาทะเลาะกันว่าใครมีศีลธรรมมากกว่า เราเรี ยกคนกลุ่มนี้วา่ เป็ น กลุ่มคนดีที่มี
ปั ญหา ถ้าใครเถียงก็จะกลายเป็ นผูท้ ี่ "ไร้ศีลธรรม" ไปเลย ทั้งในกลุ่มผูไ้ ม่สนับสนุนให้ทาแท้งทั้งหลายก็ไม่
เห็นมีสกั กี่รายที่มีเมตตาธรรมแก่เด็กที่พวกเขาบังคับให้หญิงอุม้ ท้องจนคลอดออกมา เอามาเลี้ยงหรื อส่งเสีย
เพียงแค่ขอให้ได้ต่อสูถ้ กเถียงต่อต้านการทาแท้งเพือ่ แสดงว่าตนเป็ นคนมีศีลธรรมดีกว่าก็เท่านั้นเอง
ที่สาคัญ หลายฝ่ ายเถียงกันไปเถียงกันมา โดย 95% เป็ นผูท้ ี่ไม่เคยตั้งครรภ์เลย (ผูช้ าย) หรื อไม่มี
โอกาสตั้งครรภ์อีกต่อไปแล้ว (หญิงวัยทองขึ้นไป) โดยไม่เคยฟังคนที่ต้งั ครรภ์เลยว่าเขาคิดอย่างไร แต่ออก
กฎหมายบังคับเอากับเขา ผู้หญิงที่ถูกทาให้ ท้องจึงถูกทิง้ และได้ รับความทารุณจากสั งคมของผู้มี "ศีลธรรม"
เหล่ านี้ตลอดมา
ในส่วนตัวนั้นไม่สนับสนุนให้มีการทาแท้ง แต่เห็นว่าการยุติการตั้งครรภ์อนั หญิงไม่ปรารถนานั้น
เป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมของหญิงในเมื่อเขาไม่พร้อมที่จะมี การจะบังคับให้หญิงตั้งครรภ์อนั ไม่พงึ ปรารถนา
ให้ตอ้ งอุม้ ท้องต่อไปและเมื่อคลอดรัฐก็ไม่ได้ยนื่ มือเข้ามาช่วยเลย จึงขาดความชอบธรรมที่จะลงโทษหญิงที่
ไปทาแท้ง
นอกจากนี้ ความผิดอาญาทีล่ งโทษหญิงที่ทาแท้งตนเองหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นทาแท้งตามมาตรา 301
แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้นน่าจะขัดรัฐธรรมนูญในข้อที่วา่ "ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน"
มาตรา 301 บัญญัติลงโทษ "หญิงใดทาให้ตนเองแท้งลูกหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นทาให้ตนเองแท้งลูก
มีความผิดตามกฎหมาย" กฎหมายมาตรานี้เลือกปฏิบตั ิ เพราะผูก้ ระทาความผิดมีได้แต่หญิงเท่านั้น ขณะที่
มาตราอื่นๆ นั้นบัญญัติลงโทษ "ผูใ้ ด" ทั้งชายและหญิง
ความผิดเรื่ องทาแท้งนี้จึงควรมีการแก้ไขให้เป็ นธรรมเท่าเทียมกัน โดยเปิ ดโอกาสให้หญิงตัดสินใจ
เลือกเส้นทางเดินของตนเองได้โดยไม่มีอุปสรรคจากข้อจากัดในร่ างกายของตนเอง สิทธิอนั ชอบธรรมของ
หญิงในอันที่จะตัดสินใจด้วยตนเองโดยไม่มีใครมาบังคับบงการ ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถกระทาได้โดย
ปลอดภัยแก่ตน
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เหตุผลที่รัฐควรจะให้ ความเสมอภาคแก่ หญิงในเรื่อง การตัดสิ นใจยุติการตั้งครรภ์ นี้ที่สาคัญนั้ได้ แก่
1.เนื้อตัวร่ างกายเป็ นสิทธิและเสรี ภาพโดยสมบูรณ์ของหญิง เมื่อไม่เบียดเบียนคนอื่น หญิงควรมี
สิทธิที่จะตัดสินใจว่าจะทากับตนเองอย่างไร โดยเฉพาะการที่ร่างกายจะขัดขวางการใช้สิทธิและเสรี ภาพใน
การใช้ชีวิตของตน เพราะถึงอย่างไร แม้ให้สิทธิไว้แล้วสังคมหรื อผูเ้ กี่ยวข้องก็อาจให้ความอบอุ่นกล่อมเกลา
ให้หญิงไม่ใช้สิทธิอนั นี้ก็ได้ เมื่อมีหลักประกันทีด่ ีเพียงพอ แต่มิใช่วา่ ศีลธรรมล้มเหลวเลยใช้กฎหมายบังคับ
แก่เพศหญิงเพียงเพศเดียว โดยข่มเหงซ้ าเติมเข้าไปอีก
2.การปล่อยให้ครรภ์ที่ไม่ปรารถนาคลอดออกมาในสังคม โดยผูต้ ้งั ครรภ์มิได้ตอ้ งการ ไม่พร้อมที่จะ
ดูแลเป็ นการสร้างภาระให้กบั มารดาซึ่งกระทบต่อทั้งอนาคตของเด็กเองและเพิม่ ปั ญหาแก่สงั คมให้เลวร้าย
ซ้ าเติมเข้าไปอีก
3. สิทธิควรจะเป็ นของผูท้ ี่สามารถมีสิทธิและใช้สิทธิน้ นั ได้ ตราบใดที่ทารกยังไม่อาจแยกจากครรภ์
มารดาได้จึงเป็ นเพียง "อนาคต" ที่ไม่แน่นอน เราจะยอมให้อนาคตที่ยงั มาไม่ถึงนั้น ทาลาย "ปั จจุบนั " ทีเดียว
หรื อ ? ถ้าปั จจุบนั ถูกทาลาย อนาคตก็มีไม่ได้อยูเ่ อง
4. การห้ามทาแท้งโดยถูกกฎหมายไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเลย เพราะหญิงที่ตอ้ งการยุติครรภ์ของ
ตนยังไงๆ ก็ตอ้ งทา เมื่อถูกห้ามก็ตอ้ งลักลอบทา ผลก็คือ
4.1 หมอเถื่อนสามารถโก่งราคาอย่างสูง
4.2 ความปลอดภัยในการทาแท้งไม่มี หมอดีๆ ก็ไม่กล้าทา ถ้าทาให้ก็ตอ้ งเรี ยกแพงๆ เพือ่
ประกันความเสี่ยง
4.3 หากเกิดการตายหรื อบาดเจ็บก็จะไม่มีการเรี ยกร้องให้ลงโทษ หมอเถื่อนฆ่าคนตายแต่ไม่
ถูกลงโทษ (คาพิพากษาฎีกาที่ 954/2502 น.262)
4.4 เมื่อหญิงต้องอันตรายสาหัส หรื อตายเพราะการทาแท้งที่ไม่ถูกต้อง ภาระก็ตกแก่สงั คมอยูด่ ี
4.5 หญิงที่ทาแท้งเถื่อนตายเสีย 80% ที่เหลือก็พกิ าร เด็กก็ตาย
ตกลงเด็กก็ตาย หญิงก็ตาย หรือพิการ ค่ารักษาพยาบาลจากหมอจริงๆ ก็แพง หมอเถือ่ นได้ กาไรและไม่ ต้อง
รับผิดชอบในความปลอดภัย โดยไม่ ถูกลงโทษใดๆ อีก จึงไม่ มีใครได้ ประโยชน์ เลยจากกฎหมายห้ ามทาแท้ ง
นอกจากหมอเถื่อนที่ได้ ท้ังขึน้ ทั้งล่ อง
ในทางตรงกันข้าม การอนุญาตให้ทาแท้งได้ตามกฎหมายปั จจุบนั มาตรา 305 ก็ไม่ได้กาหนดอายุ
ครรภ์ไว้ กล่าวคือถ้าเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 305 แล้ว แม้อายุครรภ์จะแก่ถึง 8-9 เดือน พร้อมที่จะคลอดแล้วก็
ยังสามารถทาแท้งได้อยูน่ นั่ เอง อย่างนี้จะอ้างศีลธรรมก็ไม่ได้ จะอ้างเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ไม่ถูก
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กฎหมายห้ ามทาแท้ งปัจจุบัน จึงมีไว้ เพื่อทาลายผู้ที่ เกี่ยวข้ องอย่ างแท้ จริง
ทาลายหญิงที่พลั้งพลาดไปทั้งชีวิต ทาลายหญิงที่ต้องตกไปอยู่ในมือหมอเถือ่ นโดยไม่ มที างเลือก
ความปลอดภัยให้ แก่ ตนเอง
ทาลายเด็กที่เกิดมาโดยที่ไม่ มีใครต้ องการ
ทาลายสั งคมโดยรวมที่ต้องรับภาระทั้งหมด
ทาลายกระบวนการยุติธรรมทีล่ งโทษหมอเถื่อนไม่ ได้
และทาลายสิทธิและอนาคตของหญิงที่น่าจะทาประโยชน์ ต่อไปได้ อกี
นอกจากเหตุผลทางศีลธรรมที่ลม้ เหลวไปแล้ว ฝ่ ายที่ต่อต้านการทาแท้งน่าจะหาเหตุผลดีๆ สัก 2-3 ข้อ
มาสนับสนุนการห้ามทาแท้งให้ประจักษ์สกั หน่อย การห้ามทาแท้งนี้ทาให้หญิงที่ถูกข่มขืนกระทาชาเราต้อง
ไปแจ้งความว่าตนถูกข่มขืนกระทาชาเรามา มิฉะนั้นก็ไปทาแท้งอย่างถูกกฎหมายไม่ได้ ในขณะที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็ นความผิดอันยอมความได้...ดังนั้นแทนที่จะให้เขาทาแท้งเงียบๆ ไม่ตอ้ งอับอายขายหน้า กลับถูก
บังคับให้ไปแจ้งความเท่ากับว่า นอกจากจะถูกผูร้ ้ายข่มขืนกระทาชาเราไปแล้ว ยังจะต้องถูกตารวจข่มขืน
ด้วยการสอบสวนเป็ นครั้งที่ 2 ถูกอัยการข่มขืนเป็ นครั้งที่ 3 ถูกทนายจาเลยและศาลข่มขืนอีก 3 ศาล !!!
แล้วถ้าจาเลยหลุดไปอีกเพราะอ้างว่าสาคัญผิด...หญิงจะเหลืออะไรในชีวติ !!!
ยกเลิกการห้ามทาแท้งเสียปั ญหาเหล่านี้จะบรรเทาลงอีกมาก เคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ผูห้ ญิงที่เกิดมาแล้วบ้าง โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่า สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์โดยปลอดภัยนั้นเป็ นสิทธิ
พื้นฐานของสตรี ที่ตอ้ งได้รับการคุม้ ครอง เพราะเป็ นจุดด้อยของเพศหญิงอันสาคัญที่ไม่เท่าเทียมกันกับชาย
และแม้จะมีกฎหมายให้ทาแท้งโดยเสรี ก็ไม่เชื่อว่าหญิงทั้งหลายจะแห่กนั ไปทาแท้งกันเช้าเย็นและสาส่อนมัว่
เพศกันอุตลุด...เพราะการทาแท้งไม่เหมือนกับซื้อขนมกินหรื อเจ็บเหมือนถูกมดกัด สัตว์ขบ และไม่อาจเกิด
บ่อยๆ เหมือนอารมณ์ใคร่ ของผูช้ าย หรื อความโลภของผูร้ ้ายลักทรัพย์หรื อฆ่าคน เพราะในปี หนึ่งการ
ตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ไม่เกิน 1 หนสาหรับหญิง 1 คน และอาจจะเพียงหนเดียวสาหรับชีวติ ทั้งชีวติ ของผูห้ ญิงดีๆ
คนหนึ่ง การยุติการตั้งครรภ์ โดยชอบและปลอดภัย จึงน่าจะเป็ นการสร้างสรรค์มากกว่าทาลาย
จากข้อเท็จจริ งในการวิจยั ประเทศที่ยอมให้ทาแท้งได้โดยเสรี ก็ไม่มีสถิติการสาส่อนให้ตอ้ งมีการทาแท้ง
เพิม่ ขึ้น แต่อนั ตรายจากการใช้หมอเถื่อนกลับลดลงอย่างมาก องค์การอนามัยโลกก็ยงั ยืนยันเรื่ องนี้
การปลดปล่อยพันธนาการของหญิงในเรื่ องนี้จะเป็ นข้อหนึ่งที่ให้หญิงลืมตาอ้าปากได้ ไม่ตกอยูภ่ ายใต้การ
ครอบงา ข่มขู่ให้ขายหน้าไปจนตลอดชาติ ไม่ให้ได้ผดุ ได้เกิด ไม่ให้โอกาสกลับตัวเปลี่ยนวิถีชีวติ ของตนได้
เลย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสี่ยงต่อชีวติ และความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากหมอเถื่อนด้วย
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การเรี ยกร้องดังกล่าวไม่ใช่เรื่ องทาลาย
ศีลธรรม แต่เรี ยกร้องให้เกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพ
อนามัยและชีวติ ของหญิงเองในเหตุที่ตนมิได้ก่อขึ้นโดยพลการ น่าแปลกที่วา่ ผูท้ ี่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรื อ
รับผิดชอบกับชีวติ ของเธอเลยกลับเป็ นผูก้ าหนดและลงโทษ เป็ นสิ่งที่ไม่เป็ นธรรมยิง่ กว่าความชอบด้วย
ศีลธรรมเสี ยอีก
- การเรียกร้ องดังกล่าวต้ องการให้ สังคมหันมารับผิดชอบต่ อการกระทาร่ วมกัน ไม่ ใช่ โยนภาระ
ทั้งหมดให้ ผู้หญิงเพียงฝ่ ายเดียว
- การเรียกร้ องนี้เพือ่ ให้ ผู้ชายได้ ตระหนักถึงกรรมที่ตนได้ ก่อให้ เกิดบนร่ างกายของหญิง แล้ วทิง้ ให้
ต้ องรับกรรมเพียงผู้เดียว โดยไม่ รับผิดชอบใดๆ เลย
- การเรียกร้ องเพื่อลดความเห็นแก่ ตัวของผู้ชายที่ได้ ร่วมกระทาการกับหญิง แต่ กลับทาตนเป็ นผู้มี
ศีลธรรม
- การเรียกร้ องนี่ต้องให้ โอกาสหญิงได้ กลับใจ ไม่ เป็ นทาสการถูกกระทาดังกล่ าวจนตลอดชาติ
การเป็ นเพศที่ตอ้ งตั้งครรภ์เสียเปรี ยบมากอยูแ่ ล้ว อย่าซ้ าเติมความไม่เท่าเทียมกันนี้อีกต่อไปเลย
ความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อความผิดก็มีตน้ เหตุมาจากการกระทาทั้งชายและหญิง แต่หญิง
เท่านั้นที่ถูกบังคับได้ตอ้ งรับกรรมเพียงฝ่ ายเดียว
กฎหมายห้ามทาแท้งจึงต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับกาลสมัย ให้ความเป็ นธรรมเสมอภาคโดยเฉพาะ
เมื่อรัฐธรรมนูญให้ความเสมอภาคทางเพศแล้ว กฎหมายห้ามทาแท้งจึงขัดรัฐธรรมนูญแน่นอน
จึงเสนอให้มีการแก้ไขความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 เป็ นว่า
"หญิงใดทาให้ตนเองแท้งลูกหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นทาให้ตนแท้งลูกขณะมีครรภ์กว่า 12 สัปดาห์ตอ้ งระวางโทษ...
แต่คิดว่าคงไม่มีทางสาเร็จหรอก เพราะผูช้ ายที่ร่างกฎหมายไม่ตอ้ งตั้งครรภ์ ส่วนผูห้ ญิงที่มีอิทธิพล
ต่อร่ างกฎหมาย ก็หมดวัยที่จะตั้งครรภ์แล้ว หรื อแม้จะยังอยูใ่ นวัย ก็ไม่มีใครสนใจที่จะทาให้เธอผูม้ ีอิทธิพล
เหล่านั้น ตั้งครรภ์เอาเสี ยเลย จึงไม่ คดิ จะแก้ ไขอะไร
………………………………………….

