
 
 

                                         กระแสทรรศน์ :  การท าแท้งกบัความเท่าเทียม   
      มติชน ฉบับวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2550 
                                                                                                ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  
                                                                                                คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

 
                  แทจ้ริงแลว้กฎหมายที่ข่มเหงผูห้ญิงมากที่สุด มีอยูม่าตราเดียวเท่านั้น คือ ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา301 ลงโทษ "หญิง” เท่านั้นผูช้ายไม่โดนไม่มีกลุ่มผูห้ญิงหรือผูช้ายจอมปลอม หรือ นกักฎหมาย     
"มือหน่ึง" ของเมืองไทยหนา้ไหนขอแกไ้ขสกัคนเดียว!!!  มีแต่ขดัขวางอยา่งไม่ลืมหูลืมตาโดยอา้งศีลธรรมถา้
พวกน้ีไม่หยดุเคล่ือนไหว หญิงไทยจะถูกกดขี่มากขึ้นเร่ือยๆ 
                ปัญหาเร่ืองการท าแทง้ในเมืองไทยเป็นปัญหาที่เถียงกนัไปไดไ้ม่รู้จบ ยิง่หากยกเอาเร่ืองทาง 
"ศีลธรรม" ขึ้นมากล่าวอา้งกนัดว้ยก็เป็นอนัวา่ไม่ตอ้งหาขอ้ยติุกนัเลย เพราะในกลุ่มของผูมี้ศีลธรรม  ก็มี
ศีลธรรมไม่เท่ากนัอีก จนตอ้งมาทะเลาะกนัวา่ใครมีศีลธรรมมากกวา่  เราเรียกคนกลุ่มน้ีวา่เป็น กลุ่มคนดีที่มี
ปัญหา  ถา้ใครเถียงก็จะกลายเป็นผูท้ี่ "ไร้ศีลธรรม" ไปเลย   ทั้งในกลุ่มผูไ้ม่สนบัสนุนใหท้  าแทง้ทั้งหลายก็ไม่
เห็นมีสกัก่ีรายที่มีเมตตาธรรมแก่เด็กที่พวกเขาบงัคบัใหห้ญิงอุม้ทอ้งจนคลอดออกมา เอามาเล้ียงหรือส่งเสีย 
เพยีงแค่ขอใหไ้ดต่้อสูถ้กเถียงต่อตา้นการท าแทง้เพือ่แสดงวา่ตนเป็นคนมีศีลธรรมดีกวา่ก็เท่านั้นเอง 
               ที่ส าคญั หลายฝ่ายเถียงกนัไปเถียงกนัมา โดย 95% เป็นผูท้ี่ไม่เคยตั้งครรภเ์ลย (ผูช้าย) หรือไม่มี
โอกาสตั้งครรภอี์กต่อไปแลว้ (หญิงวยัทองขึ้นไป) โดยไม่เคยฟังคนที่ตั้งครรภเ์ลยวา่เขาคิดอยา่งไร แต่ออก
กฎหมายบงัคบัเอากบัเขา   ผู้หญิงที่ถูกท าให้ท้องจึงถูกทิง้และได้รับความทารุณจากสังคมของผู้ม ี"ศีลธรรม" 
เหล่านี้ตลอดมา 
               ในส่วนตวันั้นไม่สนบัสนุนใหมี้การท าแทง้ แต่เห็นวา่การยติุการตั้งครรภอ์นัหญิงไม่ปรารถนานั้น
เป็นสิทธิอนัชอบธรรมของหญิงในเม่ือเขาไม่พร้อมที่จะมี การจะบงัคบัใหห้ญิงตั้งครรภอ์นัไม่พงึปรารถนา
ใหต้อ้งอุม้ทอ้งต่อไปและเม่ือคลอดรัฐก็ไม่ไดย้ืน่มือเขา้มาช่วยเลย จึงขาดความชอบธรรมที่จะลงโทษหญิงที่
ไปท าแทง้ 
               นอกจากน้ี ความผดิอาญาทีล่งโทษหญิงที่ท  าแทง้ตนเองหรือยอมใหผู้อ่ื้นท าแทง้ตามมาตรา 301 
แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้นน่าจะขดัรัฐธรรมนูญในขอ้ที่วา่ "ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั" 
                มาตรา 301 บญัญตัิลงโทษ "หญิงใดท าใหต้นเองแทง้ลูกหรือยอมใหผู้อ่ื้นท าใหต้นเองแทง้ลูก        
มีความผดิตามกฎหมาย"  กฎหมายมาตราน้ีเลือกปฏิบติั เพราะผูก้ระท าความผดิมีไดแ้ต่หญิงเท่านั้น ขณะที่
มาตราอ่ืนๆ นั้นบญัญติัลงโทษ "ผูใ้ด" ทั้งชายและหญิง 
               ความผดิเร่ืองท าแทง้น้ีจึงควรมีการแกไ้ขใหเ้ป็นธรรมเท่าเทียมกนั โดยเปิดโอกาสใหห้ญิงตดัสินใจ
เลือกเสน้ทางเดินของตนเองไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคจากขอ้จ ากดัในร่างกายของตนเอง สิทธิอนัชอบธรรมของ
หญิงในอนัที่จะตดัสินใจดว้ยตนเองโดยไม่มีใครมาบงัคบับงการ ภายใตเ้งื่อนไขที่สามารถกระท าไดโ้ดย
ปลอดภยัแก่ตน  
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เหตุผลที่รัฐควรจะให้ความเสมอภาคแก่หญิงในเร่ือง การตัดสินใจยุติการต้ังครรภ์นี้ที่ส าคญัน้ัได้แก่ 
  1.เน้ือตวัร่างกายเป็นสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของหญิง เม่ือไม่เบียดเบียนคนอ่ืน หญิงควรมี
สิทธิที่จะตดัสินใจวา่จะท ากบัตนเองอยา่งไร โดยเฉพาะการที่ร่างกายจะขดัขวางการใชสิ้ทธิและเสรีภาพใน
การใชชี้วิตของตน  เพราะถึงอยา่งไร แมใ้หสิ้ทธิไวแ้ลว้สงัคมหรือผูเ้ก่ียวขอ้งก็อาจใหค้วามอบอุ่นกล่อมเกลา
ใหห้ญิงไม่ใชสิ้ทธิอนัน้ีก็ได ้เม่ือมีหลกัประกนัทีดี่เพยีงพอ   แต่มิใช่วา่ศีลธรรมลม้เหลวเลยใชก้ฎหมายบงัคบั
แก่เพศหญิงเพียงเพศเดียว โดยข่มเหงซ ้ าเติมเขา้ไปอีก 
              2.การปล่อยใหค้รรภท์ี่ไม่ปรารถนาคลอดออกมาในสงัคม โดยผูต้ ั้งครรภมิ์ไดต้อ้งการ ไม่พร้อมที่จะ
ดูแลเป็นการสร้างภาระใหก้บัมารดาซ่ึงกระทบต่อทั้งอนาคตของเด็กเองและเพิม่ปัญหาแก่สงัคมใหเ้ลวร้าย
ซ ้ าเติมเขา้ไปอีก 
              3. สิทธิควรจะเป็นของผูท้ี่สามารถมีสิทธิและใชสิ้ทธินั้นได ้ตราบใดที่ทารกยงัไม่อาจแยกจากครรภ์
มารดาไดจึ้งเป็นเพยีง "อนาคต" ที่ไม่แน่นอน เราจะยอมใหอ้นาคตที่ยงัมาไม่ถึงนั้น ท าลาย "ปัจจุบนั" ทีเดียว
หรือ ?   ถา้ปัจจุบนัถูกท าลาย อนาคตก็มีไม่ไดอ้ยูเ่อง 
               4. การหา้มท าแทง้โดยถูกกฎหมายไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเลย เพราะหญิงที่ตอ้งการยตุิครรภข์อง
ตนยงัไงๆ ก็ตอ้งท า เม่ือถูกหา้มก็ตอ้งลกัลอบท า ผลก็คือ 
                      4.1 หมอเถ่ือนสามารถโก่งราคาอยา่งสูง 
                      4.2 ความปลอดภยัในการท าแทง้ไม่มี หมอดีๆ กไ็ม่กลา้ท า ถา้ท าใหก้็ตอ้งเรียกแพงๆ เพือ่
ประกนัความเส่ียง 
                       4.3 หากเกิดการตายหรือบาดเจบ็ก็จะไม่มีการเรียกร้องใหล้งโทษ หมอเถ่ือนฆ่าคนตายแต่ไม่
ถูกลงโทษ (ค  าพพิากษาฎีกาที่ 954/2502 น.262) 
                       4.4 เม่ือหญิงตอ้งอนัตรายสาหสั หรือตายเพราะการท าแทง้ที่ไม่ถูกตอ้ง ภาระก็ตกแก่สงัคมอยูดี่ 
                      4.5 หญิงที่ท  าแทง้เถ่ือนตายเสีย 80% ที่เหลือก็พกิาร เด็กก็ตาย 
ตกลงเด็กก็ตาย หญิงก็ตาย หรือพกิาร ค่ารักษาพยาบาลจากหมอจริงๆ ก็แพง หมอเถือ่นได้ก าไรและไม่ต้อง
รับผิดชอบในความปลอดภยั โดยไม่ถูกลงโทษใดๆ อีก จึงไม่มีใครได้ประโยชน์เลยจากกฎหมายห้ามท าแท้ง 
นอกจากหมอเถื่อนที่ได้ทั้งขึน้ทั้งล่อง 
 

                 ในทางตรงกนัขา้ม การอนุญาตใหท้  าแทง้ไดต้ามกฎหมายปัจจุบนั มาตรา 305 ก็ไม่ไดก้  าหนดอายุ
ครรภไ์ว ้กล่าวคอืถา้เขา้เง่ือนไขตามมาตรา 305 แลว้ แมอ้ายคุรรภจ์ะแก่ถึง 8-9 เดือน พร้อมที่จะคลอดแลว้ก็
ยงัสามารถท าแทง้ไดอ้ยูน่ัน่เอง   อยา่งน้ีจะอา้งศีลธรรมก็ไม่ได ้จะอา้งเจตนารมณ์ของกฎหมายกไ็ม่ถูก   
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กฎหมายห้ามท าแท้งปัจจุบัน จึงมีไว้เพื่อท าลายผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง   
             ท าลายหญิงที่พลั้งพลาดไปทั้งชีวิต  ท าลายหญิงที่ต้องตกไปอยู่ในมอืหมอเถือ่นโดยไม่มทีางเลือก
ความปลอดภัยให้แก่ตนเอง   
            ท าลายเดก็ที่เกิดมาโดยที่ไม่มีใครต้องการ 
            ท าลายสังคมโดยรวมที่ต้องรับภาระทั้งหมด 
            ท าลายกระบวนการยุติธรรมทีล่งโทษหมอเถื่อนไม่ได้ 
            และท าลายสิทธิและอนาคตของหญิงที่น่าจะท าประโยชน์ต่อไปได้อกี 
 

            นอกจากเหตุผลทางศีลธรรมที่ลม้เหลวไปแลว้ ฝ่ายที่ต่อตา้นการท าแทง้น่าจะหาเหตุผลดีๆ สกั 2-3 ขอ้
มาสนบัสนุนการหา้มท าแทง้ใหป้ระจกัษส์กัหน่อย   การหา้มท าแทง้น้ีท  าใหห้ญิงที่ถูกข่มขืนกระท าช าเราตอ้ง
ไปแจง้ความวา่ตนถูกข่มขืนกระท าช าเรามา มิฉะนั้นก็ไปท าแทง้อยา่งถูกกฎหมายไม่ได ้ในขณะที่กฎหมาย
บญัญตัิใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได.้..ดงันั้นแทนที่จะใหเ้ขาท าแทง้เงียบๆ ไม่ตอ้งอบัอายขายหนา้ กลบัถูก
บงัคบัใหไ้ปแจง้ความเท่ากบัวา่  นอกจากจะถูกผูร้้ายข่มขืนกระท าช าเราไปแลว้ ยงัจะตอ้งถูกต ารวจข่มขืน
ดว้ยการสอบสวนเป็นคร้ังที่ 2  ถูกอยัการข่มขนืเป็นคร้ังที่ 3   ถูกทนายจ าเลยและศาลข่มขนือีก 3 ศาล !!!   
แลว้ถา้จ  าเลยหลุดไปอีกเพราะอา้งวา่ส าคญัผดิ...หญิงจะเหลืออะไรในชีวติ !!! 
 

            ยกเลิกการหา้มท าแทง้เสียปัญหาเหล่าน้ีจะบรรเทาลงอีกมาก  เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
ผูห้ญิงที่เกิดมาแลว้บา้ง   โดยส่วนตวัแลว้เห็นวา่ สิทธิในการยติุการตั้งครรภโ์ดยปลอดภยันั้นเป็นสิทธิ
พื้นฐานของสตรีที่ตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง เพราะเป็นจุดดอ้ยของเพศหญิงอนัส าคญัที่ไม่เท่าเทียมกนักบัชาย 
และแมจ้ะมีกฎหมายใหท้  าแทง้โดยเสรี ก็ไม่เช่ือวา่หญิงทั้งหลายจะแห่กนัไปท าแทง้กนัเชา้เยน็และส าส่อนมัว่
เพศกนัอุตลุด...เพราะการท าแทง้ไม่เหมือนกบัซ้ือขนมกินหรือเจบ็เหมือนถูกมดกดั สตัวข์บ และไม่อาจเกิด
บ่อยๆ เหมือนอารมณ์ใคร่ของผูช้าย หรือความโลภของผูร้้ายลกัทรัพยห์รือฆ่าคน เพราะในปีหน่ึงการ
ตั้งครรภเ์กิดขึ้นไดไ้ม่เกิน 1 หนส าหรับหญิง 1 คน และอาจจะเพยีงหนเดียวส าหรับชีวติทั้งชีวติของผูห้ญิงดีๆ 
คนหน่ึง การยติุการตั้งครรภ ์โดยชอบและปลอดภยั จึงน่าจะเป็นการสร้างสรรคม์ากกวา่ท าลาย 
จากขอ้เทจ็จริงในการวิจยั ประเทศที่ยอมใหท้  าแทง้ไดโ้ดยเสรีก็ไม่มีสถิติการส าส่อนใหต้อ้งมีการท าแทง้
เพิม่ขึ้น แต่อนัตรายจากการใชห้มอเถ่ือนกลบัลดลงอยา่งมาก องคก์ารอนามยัโลกก็ยงัยนืยนัเร่ืองน้ี 
การปลดปล่อยพนัธนาการของหญิงในเร่ืองน้ีจะเป็นขอ้หน่ึงที่ใหห้ญิงลืมตาอา้ปากได ้ไม่ตกอยูภ่ายใตก้าร
ครอบง า ข่มขู่ใหข้ายหนา้ไปจนตลอดชาติ ไม่ใหไ้ดผ้ดุไดเ้กิด ไม่ใหโ้อกาสกลบัตวัเปล่ียนวถีิชีวติของตนได้
เลย ทั้งน้ี ไม่รวมถึงความเส่ียงต่อชีวติและความพกิารที่อาจเกิดขึ้นจากหมอเถ่ือนดว้ย 
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                การเรียกร้องดงักล่าวไม่ใช่เร่ืองท าลาย ศีลธรรม แต่เรียกร้องใหเ้กิดความปลอดภยัแก่สุขภาพ
อนามยัและชีวติของหญิงเองในเหตุที่ตนมิไดก่้อขึ้นโดยพลการ   น่าแปลกที่วา่ผูท้ี่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งหรือ
รับผดิชอบกบัชีวติของเธอเลยกลบัเป็นผูก้  าหนดและลงโทษ   เป็นส่ิงที่ไม่เป็นธรรมยิง่กวา่ความชอบดว้ย
ศีลธรรมเสียอีก 
             -  การเรียกร้องดังกล่าวต้องการให้สังคมหันมารับผิดชอบต่อการกระท าร่วมกัน ไม่ใช่โยนภาระ  
                 ทั้งหมดให้ผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว   
             -  การเรียกร้องนี้เพือ่ให้ผู้ชายได้ตระหนักถึงกรรมที่ตนได้ก่อให้เกิดบนร่างกายของหญิง แล้วทิง้ให้ 
                 ต้องรับกรรมเพียงผู้เดียว โดยไม่รับผิดชอบใดๆ เลย 
             -  การเรียกร้องเพื่อลดความเห็นแก่ตัวของผู้ชายที่ได้ร่วมกระท าการกับหญิง แต่กลับท าตนเป็นผู้ม ี
                 ศีลธรรม 
             -  การเรียกร้องน่ีต้องให้โอกาสหญิงได้กลับใจ ไม่เป็นทาสการถูกกระท าดังกล่าวจนตลอดชาติ 
 

                 การเป็นเพศที่ตอ้งตั้งครรภเ์สียเปรียบมากอยูแ่ลว้ อยา่ซ ้ าเติมความไม่เท่าเทียมกนัน้ีอีกต่อไปเลย 
ความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร ในเม่ือความผดิก็มีตน้เหตุมาจากการกระท าทั้งชายและหญิง แต่หญิง
เท่านั้นที่ถูกบงัคบัไดต้อ้งรับกรรมเพยีงฝ่ายเดียว 
                กฎหมายหา้มท าแทง้จึงตอ้งแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบักาลสมยั ใหค้วามเป็นธรรมเสมอภาคโดยเฉพาะ
เม่ือรัฐธรรมนูญใหค้วามเสมอภาคทางเพศแลว้ กฎหมายหา้มท าแทง้จึงขดัรัฐธรรมนูญแน่นอน 
                จึงเสนอใหมี้การแกไ้ขความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 เป็นวา่ 
"หญิงใดท าใหต้นเองแทง้ลูกหรือยอมให้ผูอ่ื้นท าใหต้นแทง้ลูกขณะมีครรภก์วา่ 12 สปัดาห์ตอ้งระวางโทษ... 
                แต่คิดวา่คงไม่มีทางส าเร็จหรอก เพราะผูช้ายที่ร่างกฎหมายไม่ตอ้งตั้งครรภ ์ส่วนผูห้ญิงที่มีอิทธิพล
ต่อร่างกฎหมาย ก็หมดวยัที่จะตั้งครรภแ์ลว้ หรือแมจ้ะยงัอยูใ่นวยั ก็ไม่มีใครสนใจที่จะท าให้เธอผูมี้อิทธิพล
เหล่านั้น ตั้งครรภเ์อาเสียเลย   จึงไม่คดิจะแก้ไขอะไร 
 

…………………………………………. 


