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“กฎหมายที่เปนอยูไมเปนธรรม และไมสอดคลองกับสภาพปญหา  
ไมสามารถบังคับใชไดจริง” 

“เร่ืองความเช่ือ ศาสนา เปนคนละเร่ืองกับสุขภาพผูหญิง...” 

“รัฐตองเสียงบประมาณจํานวนมาก ในการรักษาผูหญิงที่ปวย ดวยภาวะแทรกซอนจากการ
ทําแทง ในคลินิกเถื่อน” 

“เราเรียกรองการทําแทงที่ปลอดภัย ไมใชทําแทงเสรี” 

“ไมอยากใหมองวาเร่ืองน้ีมีสองดาน คือคัดคานและสนับสนุน เราสนับสนุนทางเลือกทุกทางและแสวงหา
กลุมคนที่คิดตางกันมาทํางานรวมกัน ถาเราทําอยางน้ันได ก็จะเสริมพลงัและทํางานอยางมีพลังมากข้ึน แต
ที่เปนอยูขณะนี้คือ เราสนับสนุนทางเลือกเขา แตเขาไมสนับสนุนทางเลือกเรา” 

"ดิฉันต้ังขอสังเกตวา ประเด็นที่ ๑ การที่ผูหญิงต้ังทอง สิ่งที่อยูในทองเปนสวนหน่ึงของรางกายผูหญิง 
ประเด็นที่ ๒ เราไมเห็นดวยกับการฆาตัวตาย แตเราไมมีกฎหมายวา ถาใครฆาตัวตายแลวไมตายตองไปติด
คุก เราฆาตัวตายกี่คร้ังก็ได ไปโรงพยาบาลใหหมอลางทองกี่คร้ังก็ได แตผูหญิงที่ทําแทง เขาตองการขจัด
ปญหาของเขา โดยเอาสวนหน่ึงของรางกายที่เปนปญหาออกไป อยางน้ีแลวกฎหมายอาญา เอาผิดกับ
ความพยายามแกปญหา และเอาผิดกับผูหญิง” 

"แมทุกวันน้ีกฎหมายเปดชองใหทําแทงได สําหรับกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว แตการตัดสินใจน้ันก็อยูในกํา
มือของคนไมกี่คน แมเจาของปญหาน้ัน ตัดสินใจแลววาจะทํา แตก็ไมอาจบรรลุผล มันข้ึนอยูกับความกรุณา
ปรานีของหมอเทาน้ัน” 

"ตอนน้ีแมแตกรณีที่เขาเง่ือนไขของกฎหมาย สามารถทําแทงไดก็ยังทําแทงไมได เพราะข้ันตอนที่จะไปสู
การทําแทงตามที่กฎหมายอนุญาตมันยากมาก มีเคสหน่ึงเปนมะเร็งที่กลองเสียง สภาพรางกายแยมากแลว 
ผูปวยตองการฉายแสงรักษามะเร็ง แตหมอไมทําใหเพราะเขากําลังทอง ตัวผูปวยเองไมพรอมที่จะเอาเด็ก
ในทองไว เพราะไมรูวาจะมีชีวิตเลี้ยงลูกตอไปไดนานแคไหน ยังจะลูกชายอายุ ๗ ขวบอีกคนหนึ่งที่ไมรูวา
จะใหใครเลี้ยงหากเขาเปนอะไรไป แตหมอประชุมกันแลวลงความเห็นวา เปนมะเร็งไมเกี่ยวอะไรกับทอง จึง
ไมทําแทงให  

"กฎหมายมันประหลาดพิสดารมาก ถาผูหญิงไปทําแทงกับหมอเถ่ือน แลวหมอเถ่ือนทําใหหญิงผูน้ันตาย มี
ขอพิพากษาของศาลฎีกาไทยบอกวาไมจับคนทําใหตาย ผูหญิงตางหากที่ผิด เพราะยินยอมใหทํา อาจารย
ทางกฎหมายทานหนึ่งบอกวา น่ีคือการเอากฎหมายมาทําใหเกิดการฆาได คนที่แกปญหาของเขาเอง
กลายเปนอาชญากร กลายเปนเหยื่อของตัวเอง” 



"รากฐานกฎหมายทําแทง เรารับมาจากกฎหมายเยอรมัน และกฎหมายอีกหลาย ๆ ฉบับจากฝร่ังเศส ซึ่งมี
ฐานความเช่ือมาจากศาสนาคริสตโดยสมบูรณ แลวรางกฎหมายเปนภาษาอังกฤษกอน จากนั้นจึงแปลเปน
ภาษาไทย และก็เอามาใชอยู ๔๐ กวาป ในขณะที่กฎหมายเกา ในกฎหมายตราสามดวงยังมีพ้ืนที่ที่จะให
ผูหญิงแกปญหาดวยตัวเองได โดยอยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและวิธีคิดแบบไทย แตเรากลับละเลยตรง
น้ันไป” 

"เราเพ่ิงไปเก็บขอมูลในชุมชนมาสองชุมชน สัมภาษณผูหญิงอายุตั้งแต ๑๕-๖๐ ป พบวาเขาเห็นวาการทํา
แทงเปนเร่ืองปรกติ ผูหญิงที่อายุสัก ๓๕ เปนตนไป เกือบทุกคนเคยมีประจําเดือนขาด ซึ่งก็ถือวาทอง แลว
เขาใชวิธีขับเลือดดวยวิธีตาง ๆ มีวิธีจัดการงาย ๆ แตเขาไมไดมองวาน่ีคือการทําแทง น่ีเปนวิถีปฏิบัติที่
เกิดข้ึนจริงอยูแลว” 

"แตพอมีกฎหมายนี้ข้ึนมา สภาพที่เกิดขึ้นคือ มีสถานที่ทําแทงผิดกฎหมายเต็มไปหมด ผูหญิงที่เผชิญ
ปญหาก็ตองเส่ียงตายและเสียเงิน บางคนตองเปนหนี้เพราะแมวาจะสามารถแกปญหาในจุดนี้ได แตตองมา
ใชหนี้ในระยะยาวเพราะเสียเงินหลายหมื่นใหแกกระบวนการน้ี น่ีคือผลกระทบ แตจะมากนอยแคไหนน้ันเปน
เร่ืองที่ศึกษายากมาก เพราะเปนเร่ืองผิดกฎหมายและสังคมไมยอมรับนอกจากตัวผูหญิงที่จะไดรับ
ผลกระทบจากกฎหมายนี้โดยตรงแลว สังคมก็กระทบดวย เพราะมันคือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลสวนหนึ่ง
ไปกับเหตุการณน้ี ทางดานครอบครัว ถาผูหญิงไมตาย อนาคตที่เขาจะมีลูกคนตอไป ลูกเขาจะเปนอยางไร 
เขาจะมีทัศนคติตอลูกอยางไร เพราะบาดแผลที่เกิดขึ้นในจิตใจใชจะหายไดงาย ๆ มันสงผลกระทบในระยะ
ยาวและมากมายมหาศาล วัดไมได”  

"รัฐเองก็ตองสูญเสียงบประมาณไมใชนอย เพราะการที่ผูหญิงไมสามารถทําแทงที่ปลอดภัยในสถานบริการ
ของรัฐได ตองไปทําแทงในคลินิกเถ่ือน พอเกิดภาวะแทรกซอนก็ตองหอบหิ้วกันมาที่โรงพยาบาลของรัฐ 
รัฐก็ตองสูญเสียงบประมาณในการรักษา ซึ่งมีการประมาณวาเสียคาใชจายอยางต่ํา ๕,๐๐๐ บาทตอราย 
กระทรวงสาธารณสุขประเมินวาเราตองเสียเงินไปในการนี้ปละ ๒๖,๐๐๐ ลานบาท”  

"เวลาน้ีไมตองพูดกันแลววาทําไมตองแกไขกฎหมายน้ี มันตองต้ังคําถามวาทําไมตองมีกฎหมายนี้ แทนที่
จะไปคิดวาจะไปขยายเง่ือนไขยังไงดี ขยายไปอีก ๒๐ ขอก็ยังไมครอบคลุม มันไมเปนเหตุเปนผลในตัวมัน
เองอยูแลว กฎหมายนี้ไมเปนธรรมอยางแนนอน เพราะไปเอาผิดกับคนที่พยายามแกไขปญหาแกไขวิกฤต
ชีวิตของตัวเอง เราเอาผิดกับคนที่ไปขโมยของคนอื่น ปลน ฆาคนอื่น รวมทั้งคนที่กําลังแกไขปญหาชีวิต
ของตัวเองดวย ไมมีผูหญิงคนไหนอยากทําแทงหรอก ถาปญหามันไมถึงที่สุดจริง ๆ”  

"เราเสนอใหยกเลิกกฎหมายน้ีไปเลย เพราะมันไมมีประโยชนกับใครทั้งนั้น นอกจากคนกลุมเดียวคือคลินิก
เถื่อน การที่ยังมีกฎหมายน้ีก็จะเอื้อประโยชนใหคนกลุมนี้ไปขูดรีดเงิน จากผูหญิงที่กําลังเผชิญปญหา เรียก
เงินเทาไรก็ตองยอมเสียอยูแลว เส่ียงชีวิตก็ตองยอม”   

"การปองกันและแกไขปญหาการตั้งทอง ที่ไมพรอมจะทําโดยการแกกฎหมายอยางเดียวไมได ทางเลือก
ของผูหญิงที่มีปญหาไมไดมีแคการทําแทงอยางเดียว หลายคนไมไดอยากทําแทง อยากจะเก็บเด็กในทอง
ไว ก็ตองมีชองทาง เชน เขายังเปนนักเรียน ถาเก็บเด็กไว ถูกไลออก อนาคตทางการศึกษาดับวูบแนนอน 
มันก็ตองเปดชองทางน้ัน คือตองสามารถรักษาสภาพนักศึกษาได หรือถาอยูในบานไมได ถูกแรงกดดันจาก
สังคม ถูกซุบซิบนินทา ก็ตองมีบานพักชั่วคราวใหผูหญิงไปพักระหวางรอคลอด เมื่อคลอดแลวไมพรอมที่จะ
เลี้ยงเอง ก็มีบริการหาครอบครัวบุญธรรม ที่พรอมจะรับเด็ก เหมือนที่สหทัยมูลนิธิทํา คือนาจะมีทางเลือก
หลาย ๆ ทางที่สอดคลองกับความตองการ และกฎเกณฑบางอยางก็ควรจะยกเลิก เชน นักเรียนหามทอง 
ใหไลออก ขณะน้ีเรามีระเบียบหลักการปฏิบัติหลายอยาง ที่ละเมิดสิทธิของมนุษย เชนในโรงงานหลายแหง
กอนที่จะรับเขาทํางาน จะมีการตรวจกอนวาคุณต้ังครรภไหม ถาไมต้ังครรภก็รับมาเปนสาวโรงงาน และบอก
ไวเลยวาหามทองภายในเวลาสองปนับจากเขาทํางาน กฎแบบน้ีมันละเมิดสิทธิมนุษยชน มีโรงงานหลาย
แหงที่ทําแบบน้ี”  



"แตถาสังคมคิดวาตองมีกฎหมาย ก็ตองมีกฎหมายทางบวก อยางเชนพระราชบัญญัติการใหชวยเหลือ
ผูหญิงต้ังทองที่มีปญหา ซึ่งตรงน้ีไมไดเปนเร่ืองการทําแทงอยางเดียว มันอาจจะครอบคลุมถึงการทองนอก
มดลูก การไมสามารถทองได เอาปญหาการต้ังครรภและการคลอดของผูหญิงหลาย ๆ ปญหา รวมทั้ง
ปญหาการตองการยุติการตั้งครรภ รวมไวในพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือที่จะใหรัฐสรางโครงสรางตาง ๆ ข้ึนมา
รองรับและใหบริการ ปองกันไมใหผูหญิงตองเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากปญหาของเขาเอง และก็แกไข
ปญหาของเขาได ถากฎหมายออกมาถูกทางในลักษณะน้ีก็สมควรใหมี แตสําหรับมาตรา ๓๐๑-๓๐๕ เราคิด
วาควรจะยกเลิก”  

"ถายกเลิกกฎหมายแลว อัตราการทําแทงและการสูญเสียเร่ืองน้ีจะลดลง จะทําใหคนเขาถึงบริการคุมกําเนิด
มากขึ้น เพราะเมื่อถูกกฎหมาย เราก็สามารถใหความรูคนไดกวางขวางข้ึน คนจํานวนหน่ึงจะเลือกหนทาง
ปองกัน การทําแทงจะลดลงโดยอัตโนมัติ เพราะคนจะมีความรู มีความเขาใจมากขึ้น ประเทศที่การทําแทง
ถูกกฎหมาย หลังจากที่ผูหญิงตัดสินใจแนนอนแลววาจะทําแทง เขาจะไดรับการปรึกษากอน เพ่ือใหรูวาเมื่อ
ตัดสินใจแลวจะไมเสียใจภายหลัง หลังจากน้ันก็จะไดรับการบอกเลาวาจะตองเจออะไรตอไป จะเจ็บยังไง 
จะตองกินยาอะไรบาง พอผานกระบวนการทําแทงเสร็จจะมีการใหคําปรึกษาคร้ังสุดทาย คุยไปถึงเร่ืองการ
คุมกําเนิดเพ่ือไมใหเกิดการทําแทงซ้ํา ซึ่งเปนกระบวนการที่ดี เพราะจะรับประกันไดระดับหนึ่งวา คนที่ผาน
การทําแทงไปในคร้ังน้ีจะมีความรูในเร่ืองคุมกําเนิด และเขาถึงการบริการไดมากขึ้น แตการทําแทงไมถูก
กฎหมายน้ันจะไปใหคําปรึกษากอนหรือหลังไมไดทั้งน้ัน ถาเราสามารถพูดเร่ืองน้ีไดอยางเปดเผยจะทําให
ปญหาน้ีลดลง ขณะเดียวกันแผนการที่จะปองกันในดานอื่นก็จะเปนจริงมากขึ้น”  

"ส่ิงที่เราเรียกรองคือการทําแทงที่ปลอดภัย ไมใชทําแทงเสรี กฎหมายที่เปนอยูมันไมเปนจริง ไมเปนธรรม 
หมอที่ทํางานดานน้ีก็เห็นวา คนที่มารับบริการไมใชผูหญิงใจแตก แตมีปญหาจริง ๆ ส่ิงที่เราตองการคือ
ไมใหคนตายหรือบาดเจ็บจากการทําแทง ไมติดเช้ือ ทําแทงไดอยางปลอดภัย ขณะเดียวกันก็มีการปองกัน
ในคร้ังตอไป และปองกันไมใหเกิดข้ึนกับผูหญิงคนอื่น ๆ แตถาเรายังไมเปดชองตรงน้ีไว ก็ไมสามารถไป
แกปญหาตรงนี้ได”  

"ฝายที่ไมเห็นดวยมักจะบอกวานี่เปนเพียงการแกปญหาที่ปลายเหตุ มองวาเปนเร่ืองที่ขัดศีลธรรม ทําให
กลับไปยังจุดเดิม ประเด็นเร่ืองความเช่ือ บุญบาป เร่ืองศาสนา เปนคนละเร่ืองกับเร่ืองสุขภาพผูหญิง ศาสนา
เปนส่ิงที่แตละบุคคลเลื่อมใสศรัทธา เราเห็นดวยกับตรงน้ัน แตมันมีผูหญิงอีกจํานวนหนึ่งที่ตองการยุติการ
ต้ังครรภ จะดวยเหตุผลประการใดก็ตาม เราก็ตองเคารพการตัดสินใจของผูหญิงกลุมน้ีเชนกัน น่ีคือฐานของ
เรา เราไมไดขดัแยงกับเร่ืองศาสนาใด ๆ ทั้งส้ิน” 

"เร่ืองทําแทง คนจะแสดงความคิดเห็นไปตามความรูสึก และทัศนคติของตัวเอง ตอเมื่อไดเผชิญเหตุการณ
น้ีดวยตัวเอง หรือเปนปญหาของคนใกลตัว จึงจะเขาใจมากขึ้นวาปญหามันซับซอนยังไง" 

คัดมาจาก บทสัมภาษณเมื่อป 2544  http://www.sarakadee.com/feature/2001/11/vote.shtml 

 


