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รายงานผลการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม ครั้งท่ี 49 

Pro Voice#6 - การทำแท้งเป�นเร่ืองสุขภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health 

ณ ห้องออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.30 - 19.00 น. 

 

พิธีการดำเนินรายงานตลอดวัน : ชุมาพร แต่งเกล้ียง และ รัตนา ด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tang Talk: Young Feminist’s Voices on Abortion1  
คุณนพนัย ฤทธิวงศ์, นักกิจกรรมผู้หญิงข้ามเพศ มูลนิธิเพ่ือนพนักงงานบริการ :ผู้ดำเนินรายการ  

ความเป�นมาของกลุ่ม young feminist เป�นการรวมกลุ่มนักกิจกรรมคน

รุ่นใหม่ เป�นเวลา 2 ป�แล้ว มีนักกิจกรรมเกือบ 30 ชีวิต ท่ีสนใจเรื่องสิทธใินเนื้อ

ตัวร่างกายของผู้หญิง เรื่องการทำแท้ง รวมกันเป�น movement วันนี้เราอยาก

ให้เสียงของนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ถูกเปล่งสู่สังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

Tang Talk เป�นเวทีเพ่ือเป�ดโอกาสให้ young feminist ได้มาพูด 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยจะมีน้องแพร (อารยา ชูศรี) มาเป�นคนวาดภาพและสรุปเรื่องจากประเด็นต่าง ๆ 

(Visual Thinking) บนเวทีท่ีเป�นประเด็นหลักของแต่ละท่านออกมา  

 

คุณปนิธิตา เกียรติสุพิมล1

2: ผู้ก่อตั้ง สำนักพิมพ์ PS Publishing 

สำนักพิมพ์ PS Publishing เป �นสำนักพิมพ์ผล ิตหน ังส ือขนาดเล็ก 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป�นเยาวชนหญิง หนังสือจะเน้นเรื ่องความสัมพันธ์ เช่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างแฟน คนรัก แม่ เพ่ือน หรือเพ่ือนร่วมงาน โดยนำเสนอ 

 
1 มุมมองเรื่องทำแท้งจากเสียงของนักกิจกรรม นักเขียน และเฟมินิสต์รุ่นใหม่ ที่ทำงานขับเคลื่อนสังคม โดยใช้มุมมองของเฟมินิสต์เพื่อต้ังคำถามกับ ความเป�นธรรมทางสงัคม 

อำนาจชายเป�นใหญ่ และสิทธิตัวตนของผู้หญิง 
2 นักเขียนและผู้ก่อต้ังสำนักพิมพ์ PS Publishing ทำหนังสือที่มีเนื้อหาให้ผู้หญิงอ่าน ด้วยน้ำเสียงของเพ่ือน และการไม่ตัดสิน พร้อมเข้าใจ เนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นว่า สตรีทุกคน

ไม่ได้มี DNA ของความเป�นแม่ หลายคนต้องเป�นแม่โดยไม่ต้ังใจหรือไม่พร้อม ฉะนั้นเธอจึงควรมีสิทธิเลือกว่าจะเป�นแม่หรือไม่เป�นก็ได้  
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ประเด็นท่ีเก่ียวกับสิทธิในการแสดงออกของผู้หญิงท่ีจะบอกความต้องการตัวเองว่าต้องการหรือไม่ต้องการอะไร

อย่างชัดเจน  

เรื่องการทำแท้ง อะไรเป�นกรอบความคิดที่ทำให้คนรู้สึกว่าการทำแท้งน่ากลัว ในวรรณกรรม ป� 

2472 เวอร์จิเนีย วูล์ฟ (Virginia Woolf) เขียนเรื่อง ห้องส่วนตัว เสนอว่า ผู้หญิงองมีห้องส่วนตัวและเงิน $500 

ต่อป� สำหรับการมีชีวิตเพราะว่ายุคนั้นผู้หญิงเกิดมา เม่ือเป�นเด็กต้องมีพ่อแม่ พอโตมาแต่งงานไปอยู่กับบ้านกับ

สามีและไม่เคยมีพ้ืนท่ีส่วนตัว วูล์ฟเรียกร้องสิทธิการมีพ้ืนท่ีเล็ก ๆ เป�นของตัวเอง  

วรรณกรรมฝ��งไทย ในป� 2472 ประเทศไทยยังเป�นระบอบสมบูรณายาสิทธิราช นักเขียนสตรีคนแรก 

คือ ดอกไม้สด เขียนเรื่อง ศัตรูของเจ้าหล่อน พระเอกชื่อคุณประสงค์ นางเอกชื่อคุณมยุรี รักกันตั้งแต่เด็ก โตข้ึน

พ่อแม่จับให้หม้ันกัน คุณสมประสงค์ปลอมตัวมาเป�นคุณประสม นางเอกจำไม่ได้ก็ตกหลุมรัก เนื้อหาแบบพ่อแง่

แม่งอน ปราบพยศ และจบลงด้วย happy ending สอนผู้หญิงว่า มีหน้าท่ีเป�นเมียท่ีดี ครอบครัวจะสงบสุข  

วรรณกรรมคลาสสิก  The handmaid's tale เล่าเรื ่องในยุค Dystopian ที่มองว่าผู ้หญิง คือ 

เครื่องผลิตลูก เป�นหนังสือท่ีมีบทบาทในการรณรงค์เรื่องการทำแท้ง สิทธิของผู้หญิง ป� 2528 หนังสือออกมา

ครั้งแรกเพ่ือจะบอกว่า ไม่ถูกต้องท่ีผู้หญิงจะเกิดมาเพ่ือผลิตลูก การถูกเรียกว่า “ฉันเป�นของนายโรเบิร์ต” “ฉัน

เป�นของนายชาร์ล” คือ การไม่มีสิทธิเรียกชื่อตัวเอง หมายความว่า ชีวิตไม่ได้เป�นของเรา  

ในป�นั้นวรรณกรรมไทยเรื่องแรกคือเรื่อง เวลาในขวดแก้ว พูดถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนขอเน้นไปท่ี

น้องสาวของนัทอยู่ในครอบครัวท่ีทะเลาะกันตลอดเวลา และต้องการหนีป�ญหาจนได้ไปเจอกับผู้ชายต่าง

โรงเรียน และตั้งท้องแบบไม่มีพ่อ ไปปรึกษาพี่ชายและเพื่อนของพี่ชาย สรุปว่า ไปทำแท้งกัน หลังจากทำแท้ง

เธอก็ไม่สามารถมีลูกได้อีกเลย เป�นผลจากกระบวนการทำแท้งที่ไม่ถูกต้อง และสร้างบาดแผลในใจให้กับตัว

ละคร บริบทของสงัคมและงานวรรณกรรมมักจะบอกได้ว่า สังคมกำลังไปทางไหน มีกรอบคิดแบบไหน  

อีกเรื่องคือ ปูนป�ดทอง ของคุณกฤษณา อโศกสิน  ค่อนข้างจะสอดศีลธรรมค่อนข้างมาก  เนื้อหาคือ 

เด็ก 2 คนที่บ้านที่แตกสลาย และพยายามจะมีความรัก เพื่อรักษาแผลใจตัวเอง ต่างถูกให้บทบาทว่า ถ้าเป�น

ผู้ชายจะต้องเป�นสามีท่ีดี พ่อท่ีดี ถ้าเป�นผู้หญิงต้องเป�นภรรยาท่ีดี เป�นแม่ท่ีดี หนังสือก็ได้รางวัลซีไรต์ในป� 2528  

ถ้ามองวรรณกรรมจะเห็นกรอบความมีศีลธรรม ความดีงามท่ีคาดหวังกับผู้หญิง และฉายภาพการทำ

แท้งว่า เป�นความน่ากลัว เช่น บรรยายฉากเลือดนอง เม่ือทำแท้งไปแล้วจะไม่มีลูกได้อีก ถูกติฉินนินทา คำถาม

คือในความเป�นจริง มีใครท่ีคิดว่าผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเพ่ือให้ท้องและไปทำแท้ง? คิดว่า ผู้หญิงควร

มีสิทธิเลือก หมายความว่า ถ้าไม่พร้อมหรือแม้กระท่ังคุณพร้อม ฐานะครอบครัวดี พร้อมท่ีจะ support เด็ก แต่

ถ้าผู้หญิงไม่เต็มใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่วางแผนเอาไว้ ผู้หญิงก็มีสิทธิจะทำแท้งอย่างถูกกฎหมายและให้ปลอดภัย 

หนังสืออีกเล่ม ของ PS ชื่อเรื่อง รัก หรือ รบ. (รอ.บอ.)  เป�นเรื่องสั้นที่เคยถูกนำไปสร้างเป�นละคร

เวที เนื้อเรื่องมีตัวละครที่เป�นแฟนกัน เป�นความสัมพันธ์แบบสมัยใหม่ คือ ตกลงอยู่ด้วยกัน วันหนึ่งผู้หญิงเดิน

มาบอกผู้ชายว่า ฉันท้อง ผู้ชายดีใจมาก ท้ัง ๆท่ีผู้หญิงไม่ได้รู้มาก่อนว่า ผู้ชายอยากเป�นพ่อคน จนผู้หญิงบอกว่า 

ลูกในท้องอาจจะไม่ใช่ลูกเธอ ผู้ชายบอกว่า จะไม่ใช่ได้อย่างไร เธอไปนอนกับคนอื่นเหรอ ผู้หญิงก็ตอบว่า ใช่ 

นอนมา 2 ครั้ง  ผู้ชายถามว่า ทำไมไม่ป้องกัน ผู้หญิงก็บอกว่า ก็ป้องกันแต่มันก็พลาดกันได้   
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บทสนทนาของละครเวทีนั้นผู้หญิงได้นัดหมอทำแท้งไว้แล้วและตัดสินใจว่า จะบอกผู้ชายว่าจะไปทำ

แท้ง แต่ไม่ได้มาขออนุญาต เรื่องจบลงท่ีการสนทนาท่ีไม่มีข้อสรุป เหมือนต้องการท้ิงไว้ว่า ทางเลือกของผู้หญิง

คนนัน้ ควรจะเป�นอย่างไร  

 

คุณเอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์: กลุ่มโรงน้ำชา  

ผมอยากสื่อสารเพื่อให้ทุกคนได้คิดตามและทบทวนชีวิตตัวเองว่าทุกคน

ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาบ้างหรือไม่?  

แนวคิดสตรีนิยม หรือ feminist สำหรับผมมันคือ หลักคิด วิธีการมองโลก 

แรงบันดาลใจบางอย่างมาจากนักคิดสตรี นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี ที่เห็นว่า สังคม

ต้องการเปลี่ยนแปลง เพราะมีความไม่เป�นธรรมอยู่ภายใต้ระบบท่ีชายเป�นใหญ่  

ทำให้คนรู้สึกว่า ตัวเล็กลง การใช้อำนาจเหนือกว่า ทำให้คนกลัว กำหนดบทบาทหน้าที่ให้คนมีคุณค่ามี

มาตรฐานต่าง ๆ ควบคุมคนตามถ่ินกำเนิด ตามอัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออก รสนิยมทางเพศ สัญชาติ สีผิว 

ความพิการ ถูกกำหนดคุณค่า บทบาทหน้าท่ีเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ รักษาอำนาจของพวกเดียวกัน รักษา

อำนาจของของผู้มีอำนาจในสังคมนั้นไว ้และกดข่ีคนให้อยู่ภายใต้การปกครองทำให้คนกลายเป�นคนชายขอบ  

เคยคิดหรือไม่ว่า ทำไมชีวิตจึงไม่ได้รับความยุติธรรม ทำไมเราต้องเป�นเลิศเพื่อจะอยู่รอดในสังคม 

เราอ่อนแอไม่ได้เลย ทำไมเราจะต้องพยายามทำอะไรมากมายแต่ไม่เห็นทางออก เมื่อโครงสร้างชายเป�นใหญ่

ครอบงำเราอยู่ มีทางออกอะไรบ้าง  

เมื่อเกิดมาเป�นผู้หญิง มีความรู้สึกว่า ไม่เคยมีส่วนไหนของร่างกายเป�นของตัวเอง ไม่เคยมีที่ไหนให้

คุณค่าหรือยอมรับเรา ผมคิดว่า การเอาแนวคิดแบบ feminism มาใช้ ผู้นำไม่จำเป�นต้องเป�นผู้นำท่ีเก่งท่ีสุด ไม่

ต้องเป�น Hero และมีอำนาจ  Feminist เชื่อว่า ผู้นำสามารถสับเปลี่ยนกันได้ ผลัดกันนำได้ ไม่จำเป�นต้อง

เรียกร้องให้ใครเสียสละมากกว่า ทุกคนส่งเสียงได้ ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเอง และได้รับการแบ่งป�นทรัพยากรท่ี

เท่าเทียมเสมอภาค เปลี่ยนโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ทุกคนมีสิทธิใช้ชีวิตไดโ้ดยตนเองให้มากข้ึน  

ประเทศไทยมีกฎหมายอาญามาตรา 301 ที่ทำให้ความเป�นผู้หญิงเป�นอาชญากรได้ กฎหมายอาญา

มาตรา 301 เขียนไว้ว่า ผู้หญิงท่ีทำแท้งหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนทำแท้งให้มีโทษระวางจำคุกถึง 3 ป� และปรับไม่เกิน 

60,000 บาท ทำไมสิทธิของผู้หญิงจึงถูกทำให้เป�นอาชญากร เม่ือเป�นผู้หญิงในประเทศนี้ทำไมต้องแบกรับสิ่งนี้  

คำว่า ทำแท้ง ถูกบอว่า เป�นเรื่องผิดบาป สังคมทำให้เป�นเรื่องผิดบาป ทำให้ไม่สามารถพูดได้ ทุก

คนมีผู้หญิงในชีวิต ทุกคนเกิดมาจะต้องเจอกับผู้หญิง มีผู้หญิงที่คอย support ทุกคนเกิดมาแม้คุณจะไม่ได้เกิด

มาเป�นผู้หญิงก็ตาม เคยมีไหมท่ีผู้หญิงคนหนึ่งในรอบตัวคุณ มีครอบครัวท่ีดี มีลูกท่ีดี มีสามีท่ีดี อดีตเคยทำแท้ง  

หมอดูบอกว่า คนที่ทำแท้งชีวิตจะไม่เจริญ ผู้หญิงที่กำลังมีป�ญหามักถูกหมอดูทักว่า ไปทำแท้งมา 

คุณทำบาป ทำแท้งไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วก็เลยทำให้ชีวิตเลวร้าย ตกอับถึงชาตินี้  สังคมตีตราตลอดเวลา ผู้หญิงท่ี

ไม่พร้อมที่จะมีบุตร แต่สุดท้ายก็ต้องให้ตัวเองตั้งครรภ์ต่อ ลูกเกิดมาเป�นภาระการเลี้ยงดูของครอบครัวอ่ืน 

ผู้หญิงท่ีมีคนรักใช้วิธีป้องกันแล้วก็พลาดได้ บางคนท่ีคนรักไม่ต้องการท้อง แต่สุดท้ายไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์

อย่างปลอดภัย สุ่มเสี่ยง หรือหนักถึงข้ันเสียชีวิต  
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ผู้หญิงที่เป�นแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้หญิงท่ีถูกละเมิดทางเพศ ผู้หญิงท่ีไม่ได้ยุติการตั้งครรภ์ เลี้ยงลูกมาคน

เดียว เขาต้องแบกรับอะไรไว้ทั ้งชีวิต ผู้หญิงมีทางเลือกในสังคมจริงหรือเปล่า ที่ผู้ชายบอกว่าผู้หญิงมิสิทธิ

มากมาย คนท่ีมีความหลายหลายทางเพศมีสิทธิมากมาย ช่วยมองกลับไปท่ีสังคมว่า เกิดสิ่งนั้นจริงหรือเปล่า?  

เวลามองไปที่สภาฯที่มี ส.ส.กันอยู่ 300 กว่าคน มีผู้หญิงอยู่ 80 คน เป�น ส.ส. มีความหลากหลาย

ทางเพศ 4 คน ป� 2019  ถือว่าเป�นก้าวเล็ก ๆ กับการเปลี่ยนแปลง การให้พื้นที่ ให้ทางเลือก การแก้กฎหมาย

อาญา แก้ไขความไม่ยุติธรรมให้กับผู้หญิง ผมเชื่อว่า ก้าวเล็ก ๆแบบนี้ สำคัญ เป�นเรื่องของทุกคนท่ีจะทำให้

สังคมเดินไปข้างหน้าได้   

 

คุณนพนัย ฤทธิวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ 

ผู้ชายที่เป�น feminist พูดป�ญหาเชิงโครงสร้าง ทำให้รู้สึกได้ถึงความหนัก กฎหมายมาตรา 301 ทำ

ให้ผู้หญิงโดนยัดเยียดกับความเป�นแม่และเมีย  

 

คุณศิริพร ทุมสิงห์:  ครูแนะแนวตามแนวคิดมนุษนิยม  

ดิฉันเคยกลัวและหนี คำว่า ทำแท้งมาตลอด ดิฉันเป�นคนที่มีความคิด 

conservative มาก ในคณะศึกษาศาสตร์ไม่พูดเรื่องทำแท้ง แม้กระทั่งสาขาท่ี

เป�นจิตวิทยาก็ไม่ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ ดิฉันได้เลือกเรียนวิชาสวัสดิการสังคม ของ 

ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์ อาจารย์ให้ไปอ่านหนังสือแล้วมาคุยกัน ทำให้ต้องไปอ่าน

เรื่องเก่ียวกับการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การรับมือ การให้คำปรึกษาเพ่ือคุยเรื่อง 

สวัสดิการสังคม ตอนนั้นรู้สึกกลัวด้วยความที่แม่เป�นครูและเคยไปช่วยแม่ดูแลเด็กที่ศูนย์เด็กเล็ก ทำให้มีความ

เชื่อว่า ผู้หญิงที่ดีต้องเป�นอีกแบบ จนกระทั่งเกิดเรื่องน้องสาวท้องไม่พร้อม แต่แม่เลือกที่จะไม่พูด พ่อก็เบือน

หน้าหนีท้ังท่ีเรื่องเกิดข้ึนในบ้าน  

วันหนึ่ง...พ่อพูดว่า ทำไมลูกแปลกๆ แม่ก็โพ่งออกว่า มันท้อง! เหตุการณ์วันนั้นทุกคนนั่งอยู่ในรถแล้ว

รู้สึกพัง พ่อเสียใจ ..ร้องไห้ แม่ร้องไห้ แต่พยายามทำหน้าที่ความเป�นแม่ เราเป�นพี่สาวก็รู้สึกผิดว่า ช่วยอะไร

ไม่ได้เลย ทุกอย่างพังไปหมด สิ่งที่เรียนนำมาใช้กับครอบครัวไม่ได้ จนมาเจอกับ face book ของ 1663  

เป�ดรับสมัครผู้ให้คำปรึกษา จึงไปร่วมกิจกรรม ไปสัมภาษณ์ และผ่านกระบวนการจนตกผลึกว่า ต้องเริ่มจาก

ทัศนคติก่อน จากท่ีเป�น conservative แบบสุดโต่ง จึงเปลี่ยนแปลง  

 วันนี้ถ้าให้พูด “หี”หรือพูด “ควย”พูดได้ให้เกิดประโยชน์ เพราะว่าการไม่เป�ด เด็กก็จะไม่อยากคุย

ด้วย เมื่อเป�ด เรื่องนั้น ๆก็พูดได้ เด็กก็เข้ามาปรึกษา และเปลี่ยนกระบวนการเรียนหมดเลย ต้องรู้ก่อนว่า 

พื้นฐานอคติเกิดจากอะไร การครอบงำ ความเป�นเพศสภาพคืออะไร แล้วทำงานกับความคิดของเด็กให้เข้าใจ

เรื่องเนื้อตัวสิทธิของตนเอง มีการทำละคร ขอหยิบคำพูดของมะขามป้อมมา “การทำละคร มันได้เข้าไปในจิต

วิญญาณ” ให้เด็กแสดงออกเป�นท่าทาง แล้วจบที่คำถามเรื่องสิทธิในร่างกาย เรื่องการทำแท้ง  มีคำตอบทั้ง 2 

อยา่ง และก็มีกลุ่มเด็กท่ีคิดว่าทำได้และกลุ่มเด็กท่ียังไม่ก้าวข้าม  
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วันนี้คือการส่งต่อเรื่อย ๆ สิทธิในร่างกาย ทางเลือก ทางออก การทำแท้ง คือ choices ไม่ว่าผู้หญิง

และเด็กควรเข้าถึงและได้รับการยอมรับ อยากฝากเรื่องนี้ให้สังคมและทุก ๆคน เพ่ือลูกหลานเรา  

 

คุณนพนัย ฤทธิวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ:  

ระบบการศึกษา ครู คือคนสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงคนในโครงสร้าง มีครูที่มีแนวคิดแบบ Feminist 

ที่ทำให้เด็กหลายๆ คนตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง เราต่างอยากให้เด็กตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง เพราะว่า เนื้อตัว

ร่างกาย คน ๆ นั้นมีสิทธิตัดสินใจ  

ท่านต่อไปเป�นนักกิจกรรม การเมือง และ feminist กลุ่มการเมืองหลังบ้าน จะพูดเนื้อหา “ผีเด็ก 

พลังงานตัวอ่อน และพ้ืนท่ีทางจิตวิญญาณของผู้หญิงท่ีเคยทำแท้ง”  

 

คุณกรกนก ตาคำ2

3: กลุ่มการเมืองหลังบ้าน   

เรื ่องที ่จะกล่าวถึงเป�นใหม่กับการรณรงค์ทำแท้งปลอดภัยใน

ประเทศไทย เวลาพูดเรื่องการทำแท้งจะพูดถึงเชิงน่ากลัว ผู้หญิงที่ทำ

แท้งมักมีประสบการณ์เลวร้ายและผลที่ตามมามักเลวร้ายไม่ว่าจะเป�น

เรื่องของสุขภาพหรือเรื่องบาป ต่างถูกยึดโยงเข้าไปศาสนาว่าเป�นบาป 

จากนั้นก็ยึดโยงกับความเชื่อเรื่องผี จะบอกว่าวิญญาณ หรือพลังงาน 

ของตัวอ่อน (เป�นชื่อเรียกในวงการรณรงค์) ที่ปฏิสนธิพลังงาน คือ ผี เป�นผีตัวอ่อนอาฆาตแค้นจะมาหลอก

หลอน มีวิธีการต่าง ๆในการหลอกหลอน เป�นชุดคำอธิบายให้เห็นเวลาดูในรายการทีวี รายการดัง ๆที่พูดถึง

เรื่องผี จะถามว่า คุณปวดหลังใช่ไหม เพราะว่า ผีเด็กเกาะท่ีหลัง ผีเด็กเกาะท่ีเข่า ถ้าคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ทำแท้ง เป�นพยาบาลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแท้งว่าครอบครัวจะแย่ ผีเด็กเป�นสาเหตุการป่วย ผู้หญิงที่มี

ประสบการณ์ทำแท้งเข้าหาศาสนาได้จะต้องกลายเป�นคนบาป ต้องไปทำบุญหรือเอาอาหารไปวางไว้ที่ทางสาม

แพ่งหรือมีวิธีการ connect ต่าง ๆเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น แต่เป�นวิธีการท่ีต่อว่าอยู่เสมอว่า การทำแท้งเป�นการเลือก

ทางที่ผิด วงการรณรงค์การทำแท้งปลอดภัยพูดกันว่า ไม่มีผีเด็ก เพราะเขายังไม่เป�นคน ปฏิสนธิแล้ว แต่ไม่ได้

เรียกว่าเป�นคน เป�นตัวอ่อน เพียงแต่ขับเลือดออกไป  

เมื่อพูดแบบนี้ ทำให้กำลังลืมว่า ชีวิตของคนต่างมีประสบการณ์ของตัวเอง มีความเชื่อเรื่องมีจิต

วิญญาณ การรณรงค์ว่า ไม่มีผีหรอก เป�นการกำลังปฏิเสธประสบการณ์ของผู้หญิง เพราะผู้หญิงบางคนเชื่อจริง 

ๆ และเขารู้สึก สัมผัสได้ จิตวิญญาณของผู้หญิง คือ ความคิด ความเชื่อที่อยู่ลึกๆ ข้างใน อาจจะเป�นความเชื่อ

สิ่งท่ีอยู่เหนือตัวตนเรา จิตวิญญาณ อาจหมายถึง การท่ีเราเชื่อมต่อความดีงามแบบท่ีเราเชื่อ หรือว่า อุดมการณ์

ท่ีเราเชื่อ หรือว่าความเชื่อเก่ียวกับความถูกต้อง  

ในฐานะ feminist เราเชื่อว่า อุดมการณ์ของผู้หญิงเป�นจริงเสมอ เราจะให้พ้ืนท่ีประสบการณ์กับทุก

ประสบการณ์ ถ้าผู้หญิงกำลังบอกว่า เธอสามารถเชื่อมต่อกับอะไรได้ก็เป�นจริงตามนั้น เพราะเป�นความจริงของ

 
3 ผีเด็ก พลังงานตัวอ่อน และจิตวิญญาณของผู้หญิงที่เคยมีประสบการณ์ทำแท้ง 

 



                                                                                      
 

6 
 

เขา เป�นชุดความเชื่อของเขา ความจริงนั้นดำรงอยู่และมีอยู่ Feminist จะไม่ปฏิเสธประสบการณ์ของ เพราะว่า

ประสบการณ์นั้น ๆ เป�นจริงเสมอต่อหน้าเขา   

ตัวอย่างทีมรณรงคทำแท้งในประประเทศอินโดนีเซีย จะบอกให้ผู้หญิงกล้าทำแท้งหรือไม่กลัวท่ีว่าจะ

มีผีเด็กมาเกาะ เขาใช้วิธีอธิบายว่า ใช้คำว่า เด็ก การที่เด็กหลุดออกจากมดลูก หรือว่าทำแท้งสำเร็จ เป�นการท่ี

ตัวเด็กอนุญาติให้แม่ไปมีชีวิตท่ีดีกว่า หรือ ใช้คำว่า help คือ เด็กช่วยเหลือแม่ของเขาให้มีชีวิตท่ีดีกว่า เพราะรู้

เงื่อนไขของแม่ในการที่จะดำรงค์การตั้งครรภ์ต่อไปว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ไม่เป�นมิตรต่อแม่ของเขา เด็กจึง

ช่วยแม่โดยการยอมให้ทำแท้งสำเร็จ ยอมที่จะหลุดออกไป กลุ่มรณรงณ์ที่อินโดนีเซียใชก้ารอธิบายให้ผู้หญิงทำ

ใจท่ีจะทำแท้งได ้ 

ถ้าพลังงานมีอยู่จริง ผีเด็กต้องอาฆาตแค้นเหมือนที่ศาสนาบอกหรือว่ารายการผีตอนกลางคืนบอก

หรือเปล่า? ดิฉันเสนอว่า มันเป�นประสบการณ์ของคนท่ีทำแท้งจะสามารถอธิบายได้เองว่า เขาสื่อสารกับ

พลังงานนั้นอย่างไร คำอธิบายว่าวิญญาณอาฆาตแค้นเป�นการทำลายชีวิตผู้หญิง เป�นคำอธิบายจากโครงสร้าง

สังคมท่ีกำลังบอกว่าผู้หญิงอย่าทำแท้ง ไม่ใช่การท่ีผู้หญิงจะสื่อสารกับพลังงาน ผู้หญิงจำเป�นต้องสื่อสารกับ

พลังงานด้วยตัวเอง เธอมีวิธีการต่อรองกับพลังงานอย่างหลากหลายมากกว่าการกล่าวคำว่า อย่ามาหลอก

หลอน  ดิฉันเสนอให้คนไทยเลิกมองพลังงานมีเพียงด้านน่ากลัว พลังงานอาจมีหลากหลายรูปแบบ และมีหลาย

หลายวิธีการท่ีผู้หญิงจะอยู่ร่วมกันกับพลังงานนั้น ๆ ถ้าเรารู้สึกว่า เขามีตัวตน  

ในการรณรงค์อยากเสนอว่า จะต้องมีการดูแลประสบการณ์ของผู้หญิงกลุ่มท่ีเขารู้สึกและเชื่อว่า

พลังงานมีอยู่จริง จะต้องโอบอุ้ม ไม่ใช่กีดกันและบอกว่าไม่มีอยู่จริงเพราะว่าการพูดแบบนี้ไม่ได้ทำให้เขาเลิก

เชื่อว่า ไม่มีผี แต่เขาจะมองว่าเราไม่ได้เชื่อกับสิ่งที่เขาเจอ เราต้องมีพื้นที่โอบอุ้มทุกรูปแบบของผู้หญิงที่มี

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  

 

พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ์3

4 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  

โรงพยาบาลรามาธิบดี :   

 

ดิฉันมีความสนใจเรื่องเก่ียวกับป�ญหาสุขภาพทางเพศ  ไม่น่าเชื่อเลยดิฉัน

ถูกมองว่าเป�นผู้หญิงท่ีดูเรียบร้อย แล้วสนใจเรื่องเพศ มีคนถามว่าไม่อายบ้างเหรอ?เป�นผู้หญิงออกมาพูดเรื่องนี้  

หลายท่านคงเคยได้ยินวาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความเป�นผู้หญิงไม่ว่าจะเป�น กุลสตรีไทย ต้องรัก

นวลสงวนตัว อย่าแต่งตัวโป๊ อย่าชิงสุกก่อนห่าม รวมถึงผู้หญิงอย่าพูดเรื่องเพศ ถ้าเปรียบเพศหญิงเป�นดอกไม้ 

การห้ามไม่ให้ผู้หญิงพูดเรื่องเพศก็เหมือนเป�นดอกไม้ท่ีถูกครอบไว้ไม่ให้เจอแดด เจอน้ำ เจออากาศ ดอกไม้ก็จะ

แห้งเหี่ยวไป แต่ถ้าเป�ดท่ีครอบออก ดอกไม้จะเติบโตอย่างเป�นอิสระ และงดงามอย่างท่ีมันเป�น  

สังคมไทยก็ยังไม่ได้เป�ดให้เป�นแบบนั้น ในกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นยังไม่ได้เดินไปบอกกันได้ว่า ฉันรู้วิธีช่วย

ตัวเองวิธีใหม่แล้วนะ ในโรงเรียนท่ีสอนวิชาสุขศึกษา จะสอนเก่ียวกับเรื่องมีประจำเดือน การใส่ถุงยาง การสอด

ใส่และทำให้ท้อง แต่ไม่เคยสอนว่าควรต้องดูแลตัวเองอย่างไร ควรดูแลอวัยเพศหรือว่าน้องสาวของเราอย่างไร 
 

4 ผู้ก่อต้ังเพจน้องสาว ผู้หญิงทุกคนควรรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง รวมถึงการทำแท้งที่ปลอดภัย 
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ควรดูแลตัวเองอย่างไรถ้าต้องอยู ่ในสถานการณ์ท่ีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน ไม่เคยสอนเลยว่า ถ้าอยู ่ใน

สถานการณ์ท่ีท้องไม่พร้อมจะไปปรึกษาใคร ถ้าเราไม่กล้าปรึกษาคนในครอบครวั ไม่กล้าบอกแม่ว่าพาหนูไปฝ�ง

ยาคุมหน่อย หนูอยากมีเพศสัมพันธ์กับแฟน   

วงการแพทย์สามารถพูดคุยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพด้านอื่นได้ง่ายดาย แต่กับเรื่อง

เพศ หมอบางคนมองว่าเรื่องเพศไม่ได้มีประเด็นสำคัญอะไร หมอจะไม่เคยพูดเลยว่า มีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งต้อง

ป้องกันนะ ไม่เคยถามเลยว่า ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือประเภทอ่ืน เรื่องเพศของ

การแพทย์จะเป�นลักษณะการตั้งรับ คือต้องรอให้เกิดอาการ ไม่ว่าจะตกขาว เลือดออก รวมถึงภาวะตั้งครรภ์จึง

จะไปหาแพทย์ให้ช่วยเหลือ  

จะทำอย่างไรเมื่อพูดเรื่องเพศกับเพื่อนไม่ได้ พูดกับที่บ้านไม่ได้ ไปหาหมอก็ยังไม่ได้คุย ผู้หญิงส่วน

ใหญ่ก็เลยเลือกท่ีจะปรึกษาป�ญหาเรื่องเหล่านี้กับคนแปลกหน้าในอินเตอร์เน็ตเพราะสบายใจกว่า สามารถบอก

เรื่องราวได้เต็มที่ แต่ว่าต้องลุ้นคำตอบเอา บางคนหลงเชื่อความรู้ที่ผิดๆ หรืออาจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการค้า บาง

คนหลงเชื่อไปทำแท้งไม่ปลอดภัย การไม่ได้พูดถึงเรื่องเพศกันในสังคมอย่างเป�ดเผย ทำให้ผู้หญิงไม่มีความรู้

เกี่ยวกับร่างกายตัวเอง ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิที่จะเลือกเพศสัมพันธ์ท่ี

ตัวเองต้องการได้ มีสิทธิปฏิเสธเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ใส่ถุงยาง และไม่รู้ว่ามีสิทธทิำแท้งอย่างปลอดภัย  

อยากให้มีการพูดคุยเรื่องเพศมากขึ้นในสังคมให้เหมือนเรื่องออกกำลังกาย เวลาที่มาแลกเปลี่ยน

ข้อมูลจะได้เรียนรู้วิธีใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อจะมีสุขภาพดีขึ้น แต่เรื่องเพศเป�นเรื่องส่วนตัวท่ี

ไม่ได้หวังว่าผู ้หญิงต้องมาพูดกันในพื้นที ่สาธารณะ หรือต้องมา update status face book แต่หวังไว้ว่า 

ผู้หญิงจะสามารถคุยเรื่องเพศกับคนสนิทได้ไม่ว่าจะเป�นกลุ่มเพื่อน คนรัก หรือคนในครอบครัว เมื่อออกมาพูด

เรื่องนี้ ยอมรับว่าอาย ท่ีอาย เพราะไม่ค่อยมีคนทำ แต่ทำเพราะท่ีไม่ค่อยมีคนทำเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์  

เพจน้องสาวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดี มีพี่ๆ ที่ทำงานเรื่อง

สุขภาพทางเพศให้การสนับสนุน แต่สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้คือ มันตอกย้ำว่าความเชื่อที่ว่า การพูดคุยเรื่องเพศจะ

ทำใหสุ้ขภาพทางเพศของผูห้ญิงดีข้ึน หวังว่าเพจน้องสาวจะเป�นเครื่องมือท่ีสามารถทำให้ผู้หญิงพูดคุยเรื่องเพศ

กันได้มากขึ้น อาจจะเป�นเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในเพจ หรือเพิ่มความกล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกันมาก

ขึ้นในสังคม เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ การดูแลตัวเอง รับรู้สิทธิว่าตัวเองมี

สิทธิ รับรู้ทางเลือกว่าถ้าเราท้องไม่พร้อม รับรู้สิทธิในการการทำแท้งท่ีปลอดภัย  
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การแลกเปลี่ยน  

คุณน้ำ อาสาสมัคร สายด่วน 1663  

ตัวเองมีประสบการณ์อยู่ในวงการมาหลายป�ในกลุ่มเด็กนักเรียน เลยเข้าใจเรื่องการให้ข้อมูลด้านเพศ 

ไม่ทราบว่าคุณหมอให้ข้อมูลในเชิงไหน เพราะว่าเด็ก ๆ ท่ีคุยด้วยเขาไปไกลขนาดท่ีถามเรื่องทำอย่างไรถึงจะเกิด 

orgasm ได้ หรือใช้ถุงยางหรือไม่ใช้ถุงยางดี? หรือเวลาท่ีพร้อมหรือไม่พร้อมคืออย่างไร  

 

พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รามาธิบดี :   

ขอบเขตเนื้อหาท่ีพูดถึงในเพจ หลัก ๆมี 3 ประเด็น (1.) การดูแลร่างกายข้ันพ้ืนฐานท่ัวไป เช่น  การทำ

ความสะอาด การตรวจภายใน การฉีดวัคซีน ฯลฯ (2.) เรื่องความปลอดภัย การใช้ถุงยางอนามัย การติดเชื้อ

ทางเพศสัมพันธ์ หลั่งนอกแล้วท้องไหม? (3.) ความสุขทางเพศเป�นแรงบันดาลใจหลักที่เริ่มจะทำเพจ เพราะมี

ความรู้สึกว่า ความสุขทางเพศของผู้หญิงไม่ได้รับการพูดถึง อยากจะทำเรื่องนี้เป�นเรื่องแรก แต่พอเริ่มทำก็ไดรู้้

ว่า ต้องจับประเด็นอ่ืนด้วย เรื่อง orgasm มีแน่นอน 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น(หญิง):  

อยากแลกเปลี่ยนเรื่องผี หรือเวรกรรม ทำงานให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ไม่พร้อมที่ธรรมศาสตร์ เคยมี

ผู้หญิงท่ีทำแท้ง เขาสื่อสารกับลูกของเขาโดยซ้ือน้ำแดงใหแ้ละมีความหวังว่าซักวันหนึ่งเม่ือเขาพร้อม ลูกของเขา

จะกลับมา และมีผู้หญิงอีกหลายคนท่ีอยู่ในวังวนในวัฏจักรแห่งความกลัว ในฐานะคนให้ความปรึกษาก็ได้แต่ให้

ข้อมูลว่า เราอยู่ในสังคมท่ีถูกหล่อหลอมให้กลัว อยากจะเป�นแม่ท่ีดีแต่พอเป�นไม่ได้ก็ทำให้เกิดความทุกข์ ข้ึนอยู่

ที่ว่าจะยึดติดหรือสามารถก้าวข้ามไปได้แค่ไหน เปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เขารักมนุษย์ผู้หญิงเขาจะดูแลให้

สามารถท่ีจะเข้าถึงการทำแท้งท่ีปลอดภัย  

 

กนกพร คำตา:  

ขอบคุณที่แบ่งป�นประสบการณ์โดยตรง คนกลัวว่าตัวเองจะท้องและต้องไปทำแท้งกลัวอะไร? ถ้า

เกิดจะไปทำแท้ง หนูกลัว 3 อย่าง (1)กลัวเจ็บ ในรูปหรือในหนังเห็นแต่เลือด (2) กลัวตาย ในหนัง และละคร

บอกว่าบางคนตาย และ(3) กลัวผี เป�นคนกลัวผีมาก ๆ เพราะว่า ที่บ้านห้ามอย่าวิ่งไปท่ีมืด ๆ เพราะว่ามีผี แม้

เราจะไม่เชื ่อ แต่ว่าเราไม่ได้หายกลัว ถ้ามันเป�นสถานการณ์ที่พิสูจน์ไม่ได้ หรือไม่สามารถใช้เหตุผลทาง

วิทยาศาสตร์ตอบได้ ฉะนั้น การบอกว่ามันไม่มี ไม่ได้ช่วยให้หายกลัว เป�นประสบการณ์ของวัยรุ่นคนหนึ่งท่ีเคย

ลุ้นว่าจะท้องไหม แล้วถ้าจะทำแท้ง เราก็กลัว  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 

ขอขอบคุณวิทยากรท่านท่ีเป�นอาจารย์แนะแนวมาก เพราะว่า มีประสบการณ์ช่วงที่ไปคุมสอบ มี

นักศึกษาไปทำแท้ง ปรากฏว่าเลือดไหลแดงฉาน ประมาณตี 2 นักศึกษาบอกว่า อาจารย์ช่วยเซ็นให้หนูเข้าห้อง

ผ่าตัดหน่อย เพราะว่าทำแท้งผิดวิธี  
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ดีใจที่มีอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมที่ให้ความรู้เรื่องเพศเพราะมีลูกสาวเหมือนกัน ก็พยายามที่จะ

เพียรถามลูกว่า คุณครูสอนเรื ่องอะไรบ้าง ลูกอธิบายเป�นฉาก เป�นขั ้นเป�นตอน มีความรู้สึกว่าโรงเรียน

ต่างจังหวัดจะสอนไม่ชัดเจน เด็กจะอ่อนความรู้ความสามารถในการเอาตัวรอด เมื่อเลยเถิด ถ้ามีอาจารย์แนะ

แนวหลาย ๆโรงเรียนเกิดข้ึน เป�นนิมิตหมายท่ีดีและเชื่อว่าจะลดการตั้งครรภ์  

 

ศิริพร ทุมสิงห์   

ด้วยความที่อยู่เครือข่ายการศึกษา “ก่อการครู” ท่ีพยายาม movement เรื่องวิธีการสอนโดยเชื่อ

ความเป�นมนุษย์ เชื่อในคุณค่าของมนุษย์ และพยายามที่จะทำให้ครูที่เคยอยู่จุดที่สูงลงมาใช้ Power sharing 

ทุกคนมีสิทธิ มีเสียงและเข้าใจเด็กและไปร่วมกัน เป�นป�ท่ี 2 ในการขับเคลื ่อนเครือข่ายก่อการครูเกิด

กระบวนการสอน เกิดการแบ่งป�น ทำงานร่วมกับมะขามป้อม คณะวิทยาการการเรียนรู้ที่ธรรมศาสตร์ คำว่า 

ครู พอบอกว่าฉันเป�นครูนะ ฉันมีอะไรดี มันเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน   

ขอให้เชื่อว่า ยังมีครูที่มีพลังข้างใน อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ ที่เป�นเด็ก ไม่ได้หวัง

จากข้างบน เพราะอยู่มาร้อยกว่าป�ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนในระดับกระทรวง ขอเปลี่ยนจากข้างล่างขับเคลื่อนใน

สังคม คือมนุษยอ์ย่างเรานี่ละท่ีจะเปลี่ยน  

 

นุชนาฎ แท่นทอง: กลุ่มคนไร้บ้าน เครือข่ายสลัมส่ีภาค  

เห็นด้วยกับทุกคนท่ีพูดถึงเรื่องการทำแท้งแบบถูกกฎหมาย แต่ว่าสิ่งท่ีสำคัญของบ้านเมืองประเทศเรา 

ตั้งแต่ระดับการศึกษาที่ป�ดกั้น ขณะท่ีสังคมไปไกลแล้ว การทำแท้งฉันเห็นด้วย อีกอันที่จะต้องทำควบคู่กันไป

คือ การศึกษาท่ีต้องมีเรื่องนี้บรรจุไว้ในหลักสูตร เพ่ือท่ีจะได้เป�ดโลกทัศน์คนทุกคน เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ๆ

ต้องคิดว่าเรื่องนี้เป�นเรื่องสำคัญ เพราะเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องไกลตัว ควรท่ีจะถูกเป�ดเผย ให้ได้รับการยอมรับ  

เรื่องเพศกลายเป�นเรื่องที่น่าอาย กลายเป�นเรื่องผู้หญิงไม่ควรพูด ตอนนี้ฉันสอนหลานตรงไปตรงมาว่า 

นี่จิ๋มของเรา เราเล่นได้ แต่ไม่ให้คนอื่นเล่น เมื่อก่อนมีประจำเดือนไม่กล้าบอกว่า ประจำเดือน เดี๋ยวนี้สอน

หลาน 4 ขวบ บอกเลยว่า จิ๋มของเราคือของเรา เวลาล้างจะทำอย่างไรก็สอนหลาน การสั่งสอนที่ผ่านมาสร้าง

ความเชื่อทำให้คนโดนครอบงำ อยากให้รณรงค์ควบคู่กับใหก้ารศึกษาด้วย  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น: path to help :  

เคยทำงานกับเด็ก ๆ ได้พูดคุยกับเขาว่า ถ้าสมมติท้องในวันนี้ เด็กจะเลือกวิธีการไหน เก็บเด็กไว้หรือ

ว่าจะทำแท้ง  เด็กร้อยละ90 บอกว่าเก็บไว้ ถามต่อว่าเพราะอะไร เด็กจะตอบว่า เพราะรัก ตอบพร้อมกันหมด 

ผมก็เลยถามต่อไปว่า คิดว่าการที่เด็กต้องโตมา ถ้าไม่พร้อม อันไหนรักกว่ากัน พบว่า หลายคนยังเชื่อการทำ

แท้งเป�นบาป   

ผมเชื่อว่าทุกคนเคยคิดว่าเป�นบาปมาก่อน ผมเจอน้องที่รู้จักกันมาเล่าให้ฟ�งว่า เคยไปทำแท้งตอน

สมัยเรียน  ผมเคยเชื่อว่า ทำแท้งแล้วชีวิตจะไม่เจริญ แต่ทุกวันนี้น้องเขาร่ำรวย มีเงินมีทอง มันพิสูจน์ว่าไม่จริง 

แต่ถ้าเขาท้องต่ออาจไม่ได้เป�นแบบนี้  
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ชุมาพร แต่งเกล้ียง และ รัตนา ด้วยดี  

ขอบคุณทุกท่านจากทีม young feminist เป�นช่วงแรกท่ีเป�ดตัวมาอย่างอลังการ เชื่อว่าหลายๆท่าน

จะได้มองเห็นมุมมองอ่ืนจากท่ีเรามองเห็น  

 

กล่าวต้อนรับ 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม  

ความตั้งใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์“Pro-voice” ครั้งที่ 6  

เพ่ือท่ีให้เสียงของผู้หญิงได้รับการรับฟ�งและให้เกิดตระหนักเก่ียวกับ

การทำแท้งที่ปลอดภัยเพื่อสร้างทางเลือก โอกาสและสร้างเสรีภาพ

ขึ้นมา ผู้หญิงทุกคนไม่ได้อยู่ในกรอบของแม่และเมีย การประกาศ

นโยบายว่า ผู้หญิงทุกคนมี DNA ของความเป�นแม่และเมีย ทำให้

ผู้หญิงจำนวนมากตกไปจากกรอบนี้ ผู้หญิงจะเป�นอะไรก็ได้ เป�น

เรื่องของผู้หญิงคนนั้นจะตัดสินใจ สังคมต้องช่วยกันสร้างโอกาส 

ให้ผู้หญิงสามารถจะเข้าถึงบริการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้หญิงมีเสรีภาพท่ีจะเลือก เพราะฉะนั้นงานรณรงค์ Pro-Voice 

จึงเน้นใช้หัวข้อตามเวทีนานาชาติท่ีเรื่องทำแท้งเป�นเรื่องสุขภาพ  

ขอขอขอบคุณทุกท่านที่ยังจะอยู่กับร่วมกิจกรรมจนถึงเย็น เรามีคนลงทะเบียนกับมาร้อยกว่าชีวิต 

ขอกล่าวต้อนรับท่านท้ังหลายและงานภาคบ่ายได้เริ่มแล้ว  

 

Our rights การทำแท้งเป�นสิทธิผู้หญิง ตัวอ่อนมีสิทธิไหม หมอควรสนับสนุน  
กลุ่มทำทางเป�นกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีโอกาสได้พูดคุยประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงเก่ียวกับ

การทำแท้ง วันนี้จะนำเสนอผ่านกระบวนการศิลปะและงานเขียน ออกมาเป�น E book เรื่อง เล่าเรื่องให้(ตัว)

เราฟ�ง จะเป�ดตัวครั้งแรกในงานนี้ ผ่านการถ่ายทอดการแสดงสดประกอบดนตรี หัวข้อ การทำแท้งเป�นสิทธิ

ผู้หญิง ตัวอ่อนมีสิทธิไหม หมอควรสนับสนุน  
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สุพีชา เบาทิพย์ :  

กลุ่มทำทางเป�นกลุ่มที่ให้คำปรึกษาเรื่องทำแท้งปลอดภัย  ทำแท้งเป�น sup set เรื่องท้องไม่พร้อม 

เราเจาะลงไปเรื่องทำแท้งปลอดภัย และทำงานการรณรงค์ในสังคมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและร่วมผลักดันเชิง

นโยบาย เพราะว่า กฎหมายและนโยบายเป�นโครงสร้างท่ีจะทำให้สามารถท่ีจะไปถึงบริการท่ีดีได้  

เราเป�นกลุ่มอาสาสมัครคนเข้าๆออกประมาณ 2-3 คน ตามสภาวะความจำเป�นของแต่ละคน ทำทาง

ทำงานกับกลุ่มผู้หญิงท่ีเคยทำแท้งและไม่เคยทำแท้ง เราอยากให้ผู้หญิงท่ีเคยทำแท้งสามารถท่ีจะส่งเสียงออกไป

ในสังคมเพ่ือเติมเต็มภาพของงานทำแท้งซ่ึงมักไม่ค่อยมีเสียงของผู้หญิง  

ป�ที่แล้ว ทำทางชวนเพื่อนผู้หญิงที่เคยทำแท้งมานั่งคุยกันเป�นกลุ่มเล็ก ๆ ที่เชียงใหม่และกรุงเทพ 

ประมาณ 3-4 ครั้ง และได้ทบทวนตัวเองผ่านการเขียนบทกวี งานศิลปะ และนำรูปภาพ ข้อเขียนทุกอย่างมาทำ

เป�น  E book ชื่อ Write our voices คือ เล่าเรื่องด้วยตัวเราเองก่อน เริ่มจากตนเองก่อน  

วันนี้ขอเป�ดตัวครั้งแรกโดยนำเรื่องในวงพูดคุยกัน มาอ่านเป�นบทกวี มีบางคนท่ีไม่ได้เข้ากลุ่มแต่ก็ส่ง

บทกวีเข้ามา  

 

เมื่อผู้หญิงรู้ว ่าท้อง เธอจะรู้สึกว่าเธอเป�นแม่ทันที “อย่าเอาลูกออก” แต่ผู้ชายไม่ได้คิดอย่างนั้น  

“พ่ีทำเธอท้อง… ท้องไม่รับ” รับโทรศัพท์ทุกวันจะมีเรื่องนี้ อายุ 52 ป� ค่านิยมท่ีมีมานานมาก “พ่ีทำ

เธอท้อง… ท้องไม่รับ” ได้ยินทุกวัน ผู้ชายจะพูดว่า ไปท้องกับใครมา  

ทำไมผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมต้องเป�นแม่ ทำไมเราต้องเป�นแม่ ผู ้หญิงที่ทำแท้งถูกปฏิเสธ (ซาวน์

เสียงดนตรี..)  

การท่ีผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจทำแท้ง แล้วต้องมีคนอ่ืนมาด่าทอว่า แรด ดอกทอง ร่าน ไม่รู้จักป้องกัน 

เรายินดีรับฟ�งคำด่าท่ีถาโถมเข้ามา แต่เชื่อเถอะ...ไม่มีความพอดีในเรื่องราวของทุกชีวิตหรอก เขาต้องมานั่งฟ�ง   

เราจะยืนอยู่ในสังคมไม่ได้ ถ้าลุกขึ้นมาบอกว่าตัวเองทำแท้ง โลกมันโหดร้ายและทำร้ายกัน เกิดจาก

ความคิดของแต่ละคนท่ีถูกเรียนรู้มาต่างกัน อยู่ท่ีหัวใจ สมองในการมองคนให้เป�นอย่างไร  

ฉันอาจเป�นอาชญากรในสายตาของพวกคุณ แต่ฉันต้องยืนหยัด เพ่ือเป�นเพ่ือนกับผู้หญิงท่ีเคยทำแท้ง 

ฉันไม่รู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหน แต่อย่างน้อยเสียงในฝ��งแคบ ๆ ของสังคมอาจช่วยให้เราไม่รู้สึกแย่  

ในการมีชีวิตอยู่กับเปลือกสังคม ที่คอยจ้องแต่จะทับถม ซ้ำเติม ไม่ให้เราได้เกิดเลยทีเดียว ไม่ได้

เรียกร้องให้มาสนใจ รู้สึกเหมือนกัน โมโหเหมือนกันที่มีใครมาด่า แต่เราเข้าใจมากกว่า นี่แหละมนุษย์ขี้เหม็น 

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เราเองท่ีลุกข้ึนมาก็อาจจะให้พวกคุณด่า  

แต่อย่างน้อยยังมีผู้หญิงที่เขาถูกจ้องจับผิด ถูกว่า การที่เค้าทำแท้ง มันผิด เราแค่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิท่ี

ผู้หญิงควรได้รับ ไม่ได้บอกใคร บอกตัวเอง มนุษย์ทุกคนต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังนั้น  

ขอบคุณความหวังดีจากทุกท่าน 

การทำแท้งฝ�งความรู้สึกไว้ในผู้หญิงบางคนเป�นเวลานาน (เสียงซาวน์ดนตรี) “บางทีนะ ท่ีอยู่ ๆฉันก็

อยากทำร้ายตัวเอง ฉันเป�นส่วนหนึ่งของกายของเธอเอง ฉันคิดว่าเธอมีผลที่ทำใจของฉันเจ็บ เก็บเรื่องราว

ประทับไว้ท้ังท่ีไม่ดี อยากเอาออกไปตั้งแต่ยังเด็ก ๆด้วยซ้ำไป โตมาก็เจอแต่เรื่องเลวร้าย เวลาผ่านไป ฉันเริ่มหา
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ความสุขผ่อนคลายไปกับเธอบ้างแล้ว แม้จะสับสนและเครียดกับกายส่วนนี้ที่เป�นของเธอ และส่งไปที่สมองสั่ง

การให้มันปวดร้าวแปลบๆ ในเวลาใดก็ตามท่ีหวนคิดไป โกรธเธอที่คิดว่าเธอเป�นของคนอื่นและบางอารมณ์

เปลี่ยว ฉันอยากจะลงมือทำร้ายเธอนะ ด้วยมือของฉันเอง ยังดีกว่าจากมือของคนอ่ืน เธอรู้ไหม เธออาจจะเจ็บ 

แสบ บิดเบี้ยว ยุบ พองตัว ท้ังท่ีไม่มีเพ่ือนข้างๆ ท่ีชื่อว่ามดลูกและลำไส้มาอยู่  

เมื่อฉันเอาเธอออกไปจากร่างกายฉัน ฉันตัดสินใจเอง ไม่ใช่ฝ�มือใครตัดสินใจแทนฉัน เธอยังอยู่กัน

มาจนเกินครึ่งศตวรรษแล้ว แล้ว ณ ตอนนี้นั่งลงทำสมาธิ อยู่กับป�จจุบันขณะท่ีให้ตัวเองได้ผ่อนคลาย แล้วก็บอก

ว่า ฉันเริ่มสุขใจแล้วนะ เพราะฉันจะดูแลและประคับประคอง ทะนุถนอมเธอให้อบอุ่น เธอมีค่ากับฉันมากนะ 

อยู่กับฉันให้เหมือนหัวใจของฉัน ฉันจะไม่ให้ใครคนอ่ืนรังแกเธออีก ฉันสัญญา” (เสียงซาวน์ดนตรี) 

“แม้ภาพท่ีฉันเริ่มร่างความชัดเจนท่ีสื่อให้ผู้อ่ืนมาร่วมรับรู้มันไม่มี มันบอกไม่ได้ว่าจะวาดอะไรต่อมันทำ

ได้แค่ระบายอารมณ์ เก็บกด ผ่านสีสันที่เลือกใช้สีแดง มันต้องเข้มมากกว่านี้สิ สิ่งที่ฉันทำ ฉันจำได้ แน่นอนว่า

มันมาจากเรือนร่างของฉัน มันเข้มข้นมากจริง ๆ แต่ฉันทำได้เพื่อให้ภาพมันจาง และจางลง และต่อไปมันก็จะ

เป�นแค่ภาพร่าง ลาง เรือน ในท่ีสุด…” 

เสียงของผู้หญ ิงที่เคยทำแท้ง ไม่มีใครฟ�ง (ซาวน์ดนตรีประกอบ)  การป��น เป�นสิ่งที่ชัดเจน หาก

อยากจะบอกให้เห็นความจริงว่า คนเรามีหน้าตาที่เป�นตนเองไม่จำเป�นจะต้องป��นหน้าให้คนอื่นรู้สึกดี เราควร

ป��นสิ่งที่เป�นตัวเรา การป��นเป�นสิ่งที่ดี เป�นความจริง เป�นความทุกข์ เป�นความรู้สึก รู้สึกอะไร เรามีความทุกข์

อะไร ฉันต้องหัวเราะ ตลก อ้าปากให้กว้าง ฉันอยากจะพูดดัง ๆ ทุกท่ี ฉันมีโอกาสบอกว่าผู้หญิงท่ีทำแท้ง ไม่ใช่

คนบาป ไม่ใช่ผู้หญิงทิฐิ ไม่ใช่ผู้หญิงสิ้นคิด เรามีสมอง เรามีสติป�ญญาแก้ไขป�ญหาตัวเอง สังคมอย่าพยายามใช้

ความเชื่อ เพื่อลงโทษผู้หญิงที่มีความทุกข์ ท้องไม่พร้อม เป�นคนบาป เป�นคนป่วย เป�นคนง่าย เป�นคนไม่

รับผิดชอบ เพ่ือไม่เป�นภาระของสังคม  

เราคือความทุกข ์ที่ไม่มีใครอยากรับรู้ คุณ สังคม คุณกำลังเข้าใจผิด การยุติการตั้งครรภ์ คือความ

รับผิดชอบตนเอง อย่าตอกย้ำให้มากกว่านั้น เพราะการป��นเป�นสิ่งที่ดี เป�นความรู้สึก เป�นความจริง ที่อยากให้

เห็นความทุกข์ของผู้หญิง ที่ถูกเก็บไว้มาเป�นเวลานาน บอกแล้วไม่มีคนฟ�ง ไอเลิฟยู แต่ยูไม่เลิฟไอเมื่อท้องไม่

พร้อม” 

ผ ู ้หญ ิงท ี ่ เคยทำแท้ง  และผ ู ้หญ ิงท ี ่ เคยทำแท้งแล ้ว  เรา เป �นอ ิสระ (ซาวน์ดนตรีประกอบ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บอกว่าผู้หญิง มี DNA ที่เป�นแม่และเมีย ถ้า

อย่างนั้นแปลว่า ถ้าท้อง ก็เป�นแม่ทันที? ไม่ใช่ เรามาท่ีนี่เพ่ือบอกว่า ไม่ใช่ ถ้าเราไม่พร้อมท่ีจะเป�นแม่ เราไม่ต้อง

เป�นตลอดชีวิต ไม่เป�นไร ผู้หญิงท่ีทำแท้งแล้ว ผู้หญิงท่ีต้องการทำแท้ง เราเป�นอิสระ 

(ซาวน์ดนตรีประกอบ)  

 บทกลอนของเพื่อนเราคนหนึ่ง ท่ีแบ่งป�นให้นำมาใช้ในวันนี ้

ใคร ๆบอกว่าฉันจะเสียใจ น้ำตาจะรินไหลไม่รู้แห้งเหือด ดั่งตาน้ำแห่งอนันตกาล ความรู้สึกผิด จะ

ตรอกตรึงในใจ ดังมีดมหึมาป�กอยู่ในใจกลางจักรวาล ชีวิตจะตกขุมนรก ที่แผดเผาจนลมหายใจสุดท้าย ฉัน

อยากบอกให้รู้ว่า คุณคิดผิด ดวงตาของฉันกระจ่าง สว่างใส ใจของฉันโปร่งโล่ง ดังสายลมในท้องทุ่งในวันท่ีดวง

อาทิตย์สาดแสง 
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ฉันอยากบอกให้คุณรู้ว่า คุณคิดผิด โปรดเก็บความคิดและคำพิพากษาของคุณไว้ เพราะชีวิตเป�นของ

ฉัน ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ คุณอาจจะเดินไปมาโดยทูนคัมภีร์ไว้บนศีรษะ คุณอาจจะห่มคลุมร่างกาย ด้วย

แพรพรรณแห่งศีลธรรมจรรยา แต่ชีวิตเป�นของฉัน โปรดเก็บความคิดและคำพิพากษาของคุณไว้ เพราะชีวิต

เป�นของฉัน ไม่มีขณะใดเลยท่ีฉันจะเสียใจ หลังจากวันท่ีฉันได้เริ่มด้วยตัวฉันอย่างแท้จริง  

ไม่มีขณะใดเลยที่ฉันจะเสียใจ.... “ยกเลิกมาตรา 301 ที่เอาผิดผู้หญิงทำแท้ง”  “ผู้หญิงทุกคนต้อง

เป�นอิสระ” 

 

พิธีกร ดำเนินรายการ: 

เป�นการแสดงท่ีประทับใจมาก ได้เรียนรู้มากมายกับประสบการณ์ของทุกท่านในวันนี้ ขอถามหน่อยว่า

กลุ่มทำทางทำอะไร ทำไมถึงใช้ชื่อว่าทำทาง  

 

 

 

 

 

 

 

คุณสุพีชา เบาทิพย์:  

กลุ่มทำทางเป�ดมาตั้งแต่ป� 2011 ป�นี้ป� 2019 งานแรกที่ทำคือการให้คำปรึกษาเรื่องทำแท้งปลอดภัย 

มันเกิดขึ้นเพราะว่า กรณีวัดไผ่เงินที่เจอซากตัวอ่อน ประมาณ 2,002 ศพ ตอนนั้นหนังสือพิมพ์ด่าทอผู้หญิงว่า

เป�นแม่ใจยักษ์ แม่เลว เราก็เพ่ิงเริ่มทำเรื่องทำแท้งใหม่ ๆ เลยเกิดบล็อกง่าย ๆ เขียนประสบการณ์ของตัวเองไป

เพ่ือให้มี seen ของผู้หญิงท่ีเคยทำแท้งในสังคม  

ปรากฏว่า มีผู้หญิงเข้ามาเขียนจนกระทั่งวันหนึ่ง ผู้หญิงเขียนว่า หนูกำลังเจอป�ญหานี้แล้วให้หนูทำ

อย่างไรต่อ จากนั้นก็คิดว่าต้องทำอย่างอ่ืนเพ่ิมด้วย เช่น การรณรงค์ ผลักดันเชิงนโยบาย และชวนผู้หญิงเข้ามา  

 

Our Abortion: การทำแท้งอย่างปลอดภัย 
ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัมหิดล 

 

การยุติการตั้งครรภ์มีมาเป�น 1000 ป�แล้ว แต่เทคโนโลยีพ่ึง

เป�นรูปเป�นร่างมีประสิทธิภาพสูงไม่ถึง 100 ป� เริ ่มจากดูดโพรง

มดลูกก่อนโดยเครื่องดูดสุญญากาศเข้ามาเมืองไทยสัก 60 ป�แล้ว 

คนที่ริเริ่มทำเครื่องมือนี้คือ feminist ในยุโรป อเมริกา ประมาณ 

100 กว่าป�แล้ว เครื่องมือนี้ยังถูกวงการแพทย์ปฏิเสธ หมอสูติใน 
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ประเทศไทยใช้อุปกรณ์นี้ไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการทำแท้ง แม้ว่าจะเป�นเครื่องมือที่มี

มาตรฐานในการขูดมดลูกผู ้หญิง อาจารย์ธนพันธ์เคยทำวิจัยว่า การใช้เหล็กขูดกับใช้เครื ่องมือขูดมดลูก 

เครื่องมือขูดมดลูกดีกว่า ปลอดภัยกว่า ผลแทรกซ้อนน้อยกว่า เจ็บก็น้อยกว่า  เป�นการเอาหลอดดูดใส่ในมดลูก

และดูดเอาเนื้อข้างในของมดลูกออกมาอยู่ในกระบอก ถ้าแบบดั้งเดิม 200 ป�ก่อนจะเป�นเหล็กแท่งเดียวเหมือน

กระต่ายขูดมะพร้าว  

ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ ขนาดมดลูก มดลูกเวลาตั้งครรภ์จะเหมือนชมพู่ แต่ถ้าตั้งครรภ์

ประมาณ 8 สัปดาห์ขนาดจะใหญ่เท่าแก้วมังกร ถ้าตั้งครรภ์ประมาณ 12 สัปดาห์เท่ากับมะพร้าวเผา 1 ลูก ถ้า 

16 สัปดาห์เท่ากับส้มโอยิ่งดูดยาก  

วันนี้นำแก้วมังกรมาสาธิตเพราะง่ายในการนำมาใช้ อายุครรภ์สำหรับการใช้เครื่องมือนี้ ประมาณไม่

เกินไม่เกิน 7-8 สัปดาห์ทำได้ถึง 12 สัปดาห์หรือเกือบ 3 เดือน ถ้าอายุครรภ์สูงตัวอ่อนจะใหญ่ หลอดขนาดใหญ่ 

(12 มิลลิเมตร) จะดูดไม่ได้เพราะจะหลุด จึงจำกัดช่วงด้วยอายุครรภ์ท่ีเหมาะสม ไม่เกิน 12 สัปดาห์  MVA เป�น

เครื่องสุญญากาศไฟฟ้า แบบเสียบปลั๊ก อีกแบบเหมือนโทรศัพท์มือถือคล่อง  

เทคโนโลยีทันสมัยมากล่าสุด คือ ยายุติการตั ้งครรภ์ที ่ปลอดภัยหรือบางคนก็เรียกว่ายาขับ

ประจำเดือน เราพยายามจะเลี่ยงไม่พูดว่า ยาขับประจำเดือน เรียกว่า menstrual regulation ไม่ระคายผิว

มาก ข่าวดีคือผู้หญิงใช้ยาตัวนี้เองได้ ต้องเตรียม 2 อย่าง คือ ผ้าอนามัย กับยาแก้ปวด เพราะจะปวดมากกว่า

ประจำเดือนธรรมดา แต่เลือดจะออกไม่เกิน 10 วัน เฉลี่ยประมาณ 7 วัน จึงเรียกว่า ยาขับประจำเดือน พอใช้

ยาเลือดจะมาภายใน 24 ชม. กลไกหลักจะมียา 2 ตัว มีงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกและประเทศไทยก็ร่วม

วิจัยด้วยมาประมาณ 10 ป�แล้ว เรียก เมตตาบอน ภาษาฝรั่งเศษ bon แปลว่า ดี  

แพทย์มีหน้าที่ช่วย ไม่ได้มีหน้าที่สอนศีลธรรมหรือซักประวัติในชีวิตของผู้หญิง ผมเป�นคนวิจัยงานนี้

ของประเทศไทย ผลคือ 98% ในร้อยคน ใช้ยาได้  อีก 2 คนไม่แท้ง ก็ใช้ซ้ำและเป�น 100% ใช้ได้ เป�นยาท่ี

ปลอดภัยมาก จะมีเลือดออกประจำเดือนออกเยอะกว่าปกติ แต่ถ้าอายุครรภ์น้อย 4-5 สัปดาห์เลือดจะไม่มาก 

ถ้า 8 สัปดาห์จะมีเลือดค่อนข้างมาก ถ้า 9 สัปดาห์มากกว่ารอบเดือนปกติ จะมีชิ้นเนื้อออกมาด้วย อาจมีรก

ออกมา ถ้าเป�น 12 สัปดาห์ข้ึนไปจะเป�นตัวอ่อนออกมา มีรกออกมา ถ้าอายุ 16 สัปดาห์เกือบเท่าฝ่ามือ มีแขนมี

ขาออกมา ถามว่ามีผู้หญิงไปใช้ที่บ้านหรือไม่? มีครับ จะให้ใช้ในช่วง 16-18 สัปดาห์ไปทำเองที่บ้าน ป�จจุบันนี้

ไม่มีตกเลือดเลย คือ คลอดท่ีบ้านเสร็จแล้วเอาใส่ถุง บางวัดให้ต้องไปเอาใบมรณบัตรจากโรงพยาบาลก็ทำไม่ได้   

กรมอนามัยเป�นตัวที่ผลักดันให้ยามีมาให้บริการและกลุ่ม RSA เป�นอาสาสมัครให้บริการ อย่างน้อยได้

เข้าถึงผู้หญิง ผมเป�นสมาชิกหมายเลข  RSA 26  เง่ือนไขคือ อายุครรภ์น้อย ถ้าอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ยังไม่

กล้าใช้ยาเพราะกลัวตกเลือด ยาตัวนี้ปลอดภัยมาก ควรจะมีขายตามเซเว่น ป�ญหาคือ ถ้าใช้ไม่ถูก Dose จะไม่

ออก การซ้ือยาตาม website มีหลายชื่อและอาจจะเป�นยาปลอมได้   

วันนี้มีผลไม้แทนมดลูกคือแก้วมังกร ซึ่งไม่เหมือนมดลูกนะ มดลูกจริงเป�นก้อนเนื้อซึ่งยืดขยายได้ ปาก

มดลูกจะหดรัดอยู่ตลอดเวลา ถ้าเอาอะไรเสียบเข้าไปมันจะรัดแน่น เราดูดได้เพราะข้างในมดลูกเป�นสุญญากาศ 

ผู้หญิงถามแพทย์ได้ว่าใช้เครื่องมือไหนเวลาขูดมดลูก ถ้าใช้เหล็กขูดต้องปฏิเสธว่าไม่ใช้เหล็กได้ไหม? ขอใช้

เครื่องดูดสุญญากาศ มีอยู่กรณีหนึ่งท่ี รพ.ของรัฐ ทำแท้งไม่สำเร็จ เพราะแพทย์ท่ี รพ.จะขูดมดลูก แต่ผู้หญิงขอ

https://dict.longdo.com/search/menstrual%20regulation
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ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ แต่ รพ.ไม่รู้จัก ยิ่งถ้าเป�นหมอแก่หรือรุ่นผมขึ้นไปอาจไม่รู้จักเครื่องมือนี้ หรือก็มีกรณีท่ี

หมอบอกว่ารู้จักแต่ไม่อยากทำ ทำให้หลายโรงพยาบาลเอาผ้าคลุมไว้ ก็ให้ไปโรงพยาบาลท่ีมีเครื่องมือนี้บริการ  

เวลาทำต้องให้ผู้หญิงไปป�สสาวะก่อนข้ึนบนขาหยั่ง ใชท่้าเดียวกับท่ีทำคลอดและขูดมดลูก ล้างมือให้

สะอาด ใส่ถุงมือ ใส่ผ้าคลุม ใส่หน้ากาก เครื่องมือที่ใช้ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ก่อนทำแพทย์จะตรวจภายในก่อน

เพ่ือประเมิณว่าช่องคลอด มดลูก ปากมดลูกเป�นอย่างไร มีป�ญหาไหม ขนาดของโพรงมดลูกโตแค่ไหน หรืออาจ

ไป ultrasound ก่อน ถ้าอายุครรภ์มากกว่า 9 สัปดาห์ ต้อง ultrasound ทุกราย เพราะกลัวเรื่องครรภ์นอก

มดลูก มีอยูป่ระมาณ 1% ต้องไปรักษาท่ี clinic พิเศษ  

ผู้หญิงทุกคนจะกลัวความเจ็บ ความเจ็บอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ หมอจะบอกว่า ทนหน่อยนะ

ครับ ไม่เหมือนมีประจำเดือนธรรมดานะ  เมื่อวานมี pretty อาชีพชงเหล้า ท้องมาถึงสะดือ อายุครรภ์ 20 

สัปดาห์แล้ว มีลูกคนแรกโดยผ่าคลอด ultrasound ปรากฎว่า รกไปเกาะท่ีแผลผ่ามดลูกซ่ึงอันตรายมาก ผู้หญิง

คิดว่าการผ่าคลอดนั้นดี ซึ่งการผ่าคลอดควรใช้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่า จำเป�นต้องคลอดทางหน้าท้อง คลอด

ธรรมชาติดีท่ีสุด  

หลังจากเตรียมอุปกรณ์ก็ใส่เครื่องเข้าไป แพทย์จะนำหลอดดูดซ่ึงเป�นพลาสติกใส่ไปในปากมดลูก สอด

เข้าไปจนสุด (บางครั้งอาจจะทะลุได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ทำ) ต้องทำเป�น พอใส่เข้าไปเลือดจะออกมาเลย 

เพราะถุงน้ำจะแตก แพทยจ์ะดูดโดยเอากระบอกข้ึนมา ดึงแกน ดันออกมาต่อกับ cannulate พอต่อเสร็จ เป�ด

สุญญากาศ เป�ดวาวด์ เครื่องจะดูดจนโพรงมดลูกจนย่อส่วน สิ่งท่ีอยู่ข้างในจะเกลี้ยงเลย  

ถามว่าดีกว่าขูดมดลูกหรือไม่? ดีกว่าเพราะว่า ถ้าชนิดขูดจะต้องคอยเช็คว่าหมดหรือยัง การใช้

เครื่องดูดจะดูดออกหมด เสร็จก็หมุนซ้ายหมุนขวา กระบอกมีความจุ 60 cc ถ้าท้อง 8 สัปดาห์จะไม่ถึงครึ่ง

กระบอก เอาเลือด เอาส่วนที่เป�นเศษเยื่อ รก หรือซากที่รวมอยู่ส่งไปตรวจได้ ขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าสนใจหรือไม่ 

เช่น ตั้งครรภ์ผิดปกติไหม เป�นถุงน้ำเป�นพวงองุ่นออกมา? แพทย์ต้องส่งไปตรวจต่อหากตั้งครรภ์ผิดปกติ ในอายุ

ครรภ์ 8 สัปดาห์ ไม่เกิน 10 นาที วิธีการแบบนี้จะตกเลือดไหม? ไม่ตกเลือดเด็ดขาด ถ้าอายุครรภ์น้อยกว่า 9 

สัปดาห์ ไม่มีตกเลือด เลือดออกอย่างมากแค่นี้ 60-70 cc อาการจะหน่วงๆ ตรงมดลูก เนื่องจากโดยธรรมชาติ

ของมดลูกจะพยายามบีบตัว จะปวดถ้าใครเคยคลอดลูกจะรู้อาการจะคล้ายๆกัน แต่ถ้ามดลูกเล็ก อายุครรภ์ 9 

สัปดาห์หลังจากทำแท้งไป มดลูกจะกลับมาเท่าขนาดปกติเลย  

 

เป�ดเวทีในการแลกเปลี่ยน  

คำถาม:  

ครรภ์ไข่ปลาอุกคือเป�นลักษณะอย่างไร?  

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย 

ครรภ์ไข่ปลาอุกเป�นถุงน้ำเล็ก ๆ แทนท่ีจะเป�นแผ่นคล้ายเม็ดสาคูเล็ก ๆ กระจายอยู่ เม่ือ ultrasound 

จะไม่มีตัวเด็ก ในภาษาอังกฤษจะเป�น Molar pregnancy  ไข่ปลาอุกไม่มีผลต่อการตั้งครรภ์ ทำการยุติการ

ตั้งครรภ์แบบปกติ เพียงแต่ไม่มีเศษของตัวอ่อนเท่านั้นเอง 
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สำนักข่าว Coconut milk  

การตรวจสอบครรภ์ที ่มีแบบ False Positive หรือ False Negative ควรบ่อยแค่ไหนและมีความ

เป�นไปได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ 

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย  

ถ้าตรวจแล้ว ผล Negative ค่อนข้างจะ sure เกือบ 100% ว่าตั้งครรภ์ ยกเว้นตรวจเร็วเกินไป ยังไม่

ทันผลิตฮอร์โมน HCG หรือ ตัวอ่อนยังไม่ได้ฝ�งตัวหรือเพ่ิงฝ�งใหม่ๆ ฮอร์โมนน้อย เครื่องยังตรวจหาไม่เจอ ผลจึง

ไม่ใช่ไม่ท้อง แต่ถ้าผลที่ออกมาไม่ถึง limit ที่จะตรวจได้ขึ้นอยู่กับว่า เครื่องตรวจไวแค่ไหน ถ้าเครื่องตรวจถูกๆ 

ต้องอาศัยฮอร์โมนเยอะจึงจะเจอ ควรตรวจสัก 2 ครั้ง  ถ้า Negative มีกรณีท่ีตรวจเร็วไปกับไม่ท้อง ถ้า 

Positive จะมี HCG ค่อนข้างแน่ คือตั้งครรภ์หรือมะเร็งบางอย่างท่ีสร้าง HCG ได้หรือท้องนอกมดลูกได้  

 

คำถาม:  

เวลาใช้เครื่องดูดสุญญากาศ เจ็บเท่ากับตัดเนื้อเยื่อฝ�งมดลูกไหม  

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย  

เจ็บกว่า เพราะว่ามันเข้าไปในโพรงมดลูก ความเจ็บมาจากสองส่วน ส่วนแรกคือ ช่องคลอดหรือผนัง 

อยู่ตื้น ๆ ผิวหนังอยู่ด้านนอก ความเจ็บมาจากประสาทส่วนตื้น กับมดลูกข้างในเวลาบีบจะมีส่วนเจ็บมาจาก

ประสาทส่วนลึกจะไม่เหมือนกัน แต่เจ็บท้ัง 2 ส่วน 

 

คำถาม:  

หลังจากท่ีตัวอ่อนฝ�งตัวลงไปแล้ว ต้องรอประมาณก่ีวันถึงจะสามารถตรวจเจอด้วยท่ีตรวจครรภ์ 

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย  

ปกติตัวอ่อนจะฝ�งตัว หลังจากผสมประมาณ 7 วัน สมมติว่า พอมีไข่ตกต้องผสมเลย และผสมเป�นตัว

อ่อนมาถึงรังไข่ ใช้เวลาเดินทางมาฝ�งในมดลูกประมาณ 7 วัน ถ้าไข่ตกวันที่ 14 ของรอบเดือนก็จะฝ�งประมาณ 

วันที่ 21 ซึ่งยังไม่ครบกำหนดประจำเดือนรอบต่อไป  ถ้าเกิดมีประจำเดือนรอบต่อไป วันที่ 28 น่าจะตรวจได้

เพราะครบ 14 วันแล้ว หรือประมาณ 2 สัปดาห์หลังมีเพศสัมพันธ์น่าจะข้ึน 2 ขีดแล้ว 

 

คำถาม:  

ถ้าใช้ยายุติการตั้งครรภ์ไปแล้ว มีอาการปวดท้องมาก สามารถทานยาพาราแก้ปวดได้หรือไม่ 

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย  

กินได้ครับ มันต้องปวดแน่นอน เพราะก่อนจะแท้ง มดลูกจะบีบตัว โดยเฉพาะถ้ามดลูกขนาดใหญ่

อายุครรภ์ 8 -11 สัปดาห์จะปวดมาก แต่ก้อนใหญ่ที่สุดออกมาจะหายปวดเหมือนคลอดเสร็จจะรู้สึกสบาย 

วิธีการใช้ยาสามารถไปดูในอินเตอร์เน็ตได้ มีรายละเอียดอยู่ ยาตัวแรกที่เป�นเม็ดสีเหลือง คือ RU-486 กินทาง

ปากกินเหมือนกินแก้ปวด กินแล้วดื่มน้ำตาม 1 แก้ว แทบไม่มีผลข้างเคียง แต่ถ้าตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์ใช้ 4 เม็ดท่ี
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เหลือ คือ MISOPROSTOL หรือ Cytotec เป�นชื่อลิขสิทธิ์ของบริษัทไฟเซอร์ ผลิตโดยบริษัทที่อินเดีย เอา

กลับไปบ้านภายใน 24 ชม.เป�นต้นไป ต้องให้ MISOPROSTOL เว้นช่วงให้ฮอร์โมน progesterone ก่อน  

การตั้งครรภ์นั้นมีเกราะป้องกันกระบวนการมาทำร้ายการตั้งครรภ์ เกราะที่ป้องการคุ้มครองการ

ตั้งครรภ์เราเรียกว่า progesterone เป�นฮอร์โมนท่ีมา support  ยา RU-486  จะทำลายเกราะนั้น ส่วน 4 เม็ด

ที่เหลือจะบีบมดลูกให้ตัวอ่อนหลุด ฉะนั้นภายใน 24 ชม. เอา 4 เม็ดที่เหลือ ใช้ 2 ทางคือ อมใต้ลิ้น 4 เม็ด 

ประมาณ 10 นาทีจะละลายหมด ดื่มน้ำได้ จะไปบีบมดลูก อีกวิธีคือ ใช้เหน็บในช่องคลอด โดยส่วนตัวแนะนำ

ให้เหน็บ  

การเหน็บดีอย่างไร คือ ออกฤทธิ์ที่ปากมดลูกโดยตรง ปากมดลูกจะเป�ดง่ายกว่า ผลข้างเคียงของยา

น้อย ถ้าอมใต้ลิ้นจะซึมผ่านกระพุ้งแก้มผลข้าวเคียงจะมากกว่า เช่น   มีไข้ขึ้น หนาวสั่น อาเจียน ท้องเสีย 

ท้องเดินเหมือนอาหารเป�นพิษ ผลข้างเคียงจะเก่ียวกับเรื่องทางเดินทางอาหาร เวลาสอดจะเจอก้อนกลมๆ ก็คือ

ปากมดลูก สอดไปให้สุดเลย สอดทีละเม็ดท้ัง 4 เม็ด 

 

คำถาม:  

พอมีตัวอ่อนเด็กหลุดออกมา คุณหมอบอกว่าเอาไปทำพิธีที่วัด แต่บางวัดไม่รับ และมีข่าวว่าเจอเด็ก 

เจอรกเด็ก ทิ้งน้ำ มีการสืบเสาะจนเจอคนทำแท้ง และมีความผิด บางทีไปฝ�งก็เจอสุนัขไปขุดคุ้ย จะแก้ไข

อย่างไร    

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย  

วิธีที่เป�นมาตรฐาน ถ้าอายุครรภ์เกินไตรมาสที่ 2 จะเป�นตัวอ่อนออกมาดี ทางออกที่ดีคือไปแท้งท่ี

โรงพยาบาล ถ้าตามข้อบังคับแพทยสภาป� 2548 ระบุว่า ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ การยุติตั้งครรภ์ ต้องเป�น

โรงพยาบาลที่มีเตียงรับคนไข้ข้ามคืน โรงพยาบาลจะจัดการตัวอ่อนให้ ฉะนั้น ถ้าปวดท้องก็ไปที่โรงพยาบาล 

อย่าไปทำเอง ถ้าทำท่ีบ้านอย่าไปฝ�งดิน อย่าเอาไปท้ิงถังขยะ เพราะจะเป�นคดี ถ้าเอาไปท้ิงถังขยะแล้วคนไปเจอ 

หรือกล้องจับได้ เสี่ยงกับการมีความผิดทางกฎหมายอาญา 

 

คำถาม:  

ยาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ ถ้าต้องการซ้ือไม่ทราบว่าจะหาซ้ือท่ีไหนได้ นอกจาก รพ.รามาฯ หรือท่ีไหน 

 

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย  

เรื่องราคายา ตอนนี้อยู่ในระบบของ สปสช. Support ราคาจริง ถ้าไปเช็คดู ประมาณ 200 บาท ต่อ 1 

ชุด ต่อ 1 pack ประมาณ 200 กว่าบาท 

 

คำถาม:  

 สำหรับผู้หญิงอยู่ในช่วงอายุครรภ์ 9-12 สัปดาห์ ที่เคยใช้ยาแล้วไม่ได้ผล เหมือนว่าจะตั้งครรภ์ต่อ 

และอาจจะเปลี่ยนใจอยากตั้งครรภ์ต่อ จะมีคำแนะนำอย่างไร  
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ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย  

 มีประมาณ 1-2% ที่เปลี่ยนใจ คือ กิน RU-486 แล้ว กลับบ้าน ปรากฎว่าผู้ชายที่ทิ้งไปกลับมาหาเลย

เปลี่ยนใจอยากจะตั้งครรภ์ต่อ ที่กินไปมันจะมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่?  หลักฐานทางการแพทย์ RU-486 

ไม่ได้ทำให้เด็กพิการ ไม่ได้เป�น Teratogen คือ สารท่ีทำให้เด็กในครรภ์มี development ผิดปกติหรือร่างกาย

พิการ  

ถ้ากรณีใช้ท้ังชุดครบไปแล้ว คือ ในคนปกติการตั้งครรภ์มีความพิการแล้วมีประมาณ 1% พิการซ่ึงบาง

ทีก็บอกไม่ได้ว่าเกิดจากยาหรือเปล่า แต่ถ้าอยากจะตั้งครรภ์จริง ๆ ต้องไปฝากท้อง มีความเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็

เป�นเด็กปกติ แต่ถ้ามันแท้งก็คือออกไปแล้ว 

 

คำถาม:  

เป�นอาสาสมัครสายด่วน 1663  เข้าใจว่า 4 เม็ดท่ีเอากลับบ้านเป�นการเหน็บ ต่างกับ Suppository ท่ี

เราใช้อยู่หรือเปล่า ท่ีมันเป�นลื่น ๆอะไรแบบนี้ คือ ยาแบบนนี้ต้องเหน็บเข้าไปในช่องคลอดอย่างไร เพราะมันจะ

ลื่นหลุดออกจากนิ้ว ในทางปฏิบัติค่อนข้างยากท่ีจะเหน็บเข้าไปในช่องคลอด  

 

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย  

ยานี้เล็กกว่าองคชาติ ถ้าดันเข้าไปทีละเม็ด ผมจะถามคนไข้ว่า รู้จักช่องคลอดไหมว่าอยู่ไหน ให้นอนอ้า

และตั้งขา ถอดกางเกงในออก เอานิ้วดันเข้าไปจนสุดนิ้ว ทีละเม็ดๆ  

 

คุณธนานุช สงวนศักดิ์: 

สนใจประเด็นที่คุณหมอบอกว่า โรงพยาบาลของรัฐ มีเครื่องมือเหล่านี้อยู่ แต่ว่าไม่ได้ใช้ วางไว้เฉยๆ 

ทำให้ผู้หญิงท่ีต้องการยุติการตั้งครรภ์เสียโอกาส เราคงต้องมีเวทีช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ต่อไป  

 

Our Health: การทำแท้งเป�นเร่ืองเดียวกันกับการเจ็บป่วย   

ผศ.นพ.ธนพันธ์  ชูบุญ:ภาควิชาสูตินรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ประสบการณ์วัยเด็กผมนั้นเป�นการที่ค่อยๆ เรียนรู้กับเรื่องท้องไม่พร้อม

จากเรื่องท่ีไม่รู้จัก มารับรู้ จากท่ีไม่เห็นว่าสำคัญ เป�นเรื่องไกลตัว จนมาสู่การ

รับรู้ประสบการณ์ของเครือญาติและเพ่ือนรุ่นพ่ีในโรงเรียนท่ีท้องและต้องถูก

ออกจากโรงเรียน ทำให้เห็นว่า เรื่องท้องไม่พร้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัว เมื่อได้

ทำงาน ผลเริ่มมีประสบการณ์ทำงานให้บริการผู้หญิงท่ีทำแท้งแล้วติดเชื้อมา

โรงพยาบาล ประสบการณ์กับคนแรกทำใหผ้มต้องเผชิญกับความรู้สึกกลัว 

บาปจากท่ีเคยได้ยินคนในครอบครัวพูดใส่หัว แม้จะไม่รู้ว่าบาปคืออะไร  
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คำอธิบายในทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลคนไข้ที่ทำแท้งและติดเชื้อ บอกว่าแพทย์ต้องรักษาอาการ

ติดเชื้อ ผ่านการให้ยาฆ่าเชื้อ การขูดเอาชิ้นเนื้อที่ติดเชื้อเน่าออกจากโพรงมดลูก หน้าที่ของสูติฯ คือการรักษา

อาการแทรกซ้อนให้ดีท่ีสุด   

ในทางการแพทย์กล่าวถึงเรื่องการทำแท้งไว้ 2 มิติ ได้แก่ การทำแท้งเพราะป�ญหาสุขภาพท่ีทำให้ถ้า

ตั้งท้องต่อแล้วเป�นอันตรายต่อชีวิตผู้หญิง การทำแท้งแบบนี้เป�นการทำงานที่มีคุณค่าเพราะเป�นการช่วยชีวิต

ผู้หญิงในรอดตาย กับอีกมิติคือ การทำแท้งจากการท้องไม่พร้อม เราถูกบอกว่าเป�นเรื่องไม่ดี เลว ผิดจริยธรรม 

ไม่มีใครอยากพูดถึง  

จริยธรรมทางการแพทย์กับการอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำแท้ง? หลักการเรื่องสิทธิของคนไข้ 

เชื่อว่าคนทุกคนมีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลสุขภาพของตนเองและเลือกการดูแลสุขภาพของตัวเองแต่สิทธินี้ในมิติ

การแพทย์ไม่เคยบอกว่า คนท้องมีสิทธิร้องขอการทำแท้งได้ หลักท่ี 2) การยังประโยชน์ให้คนไข้ เช่น การตรวจ

ภายใน การทำคลอด ตรวจมะเร็งปากมดลูกเพ่ือยังประโยชน์ให้คนไข้ แต่ไม่เคยบอกว่าการทำแท้งนั้นประโยชน์

ให้กับคนไข้ด้วย เพราะหากแพทย์ไม่ทำแท้งให้คนไข้ เขาก็จะทำแท้งอยู่ดี หลักที่ 3) คือการทำ/ไม่ทำอะไรท่ี

ก่อให้เกิดโทษกับคนไข้ หลักการที่ 4 ) เรื่องความยุติธรรม  คนไข้เป�นมะเร็งปากมดลูกควรตัดทิ้ง ผ่านไปอีก 2 

ป� คนไข้มีการกลับมาเป�นซ้ำ คนไข้ไตวาย แทงสายแล้วเอาสายฉี่ออกทางข้างหลัง รอดตายแต่มะเร็งไม่หาย 

ต้องกินยาเคมีบำบัดขั้นสูงลงทุนไปอีก ใช้เงินไปทั้งหมดเกือบล้านบาทในการรักษา ก่อนจะตาย ยืดระยะเวลา 

2-3 เดือนเท่านั้น การทำแท้ง ใช้หลอดดูดสูญญกาศ โรงพยาบาลผมคิดเงินคนไข้เพียง 4,700 บาท  700 บาท

ค่าตรวจภายใน 120 บาท ถ้าไม่ส่งชิ้นเนื้อไม่ต้องเสีย ค่ายา Cytotec สอดช่องคลอด ราคา 14 บาทต่อเม็ด กิน

ยา Ibuprofen อีก 1 เม็ดไม่ถึงบาท ถ้าคนไข้เลือกใช้เมทตาบอล คือ ใช้ฟรี คนไข้ของผมเป�นเด็กอายุ 18 ป�เป�น

ความหวังของแม่มาก กำลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 4 ป�จะจบจะเป�นแรงงานที่สำคัญของบา้น 

เกิดท้องขึ้นมา ถ้าเข้าสู ่กระบวนการทำแท้งที ่ปลอดภัยก็จะเรียนจบ คิดง่าย ๆเลย แต่ถ้าเด็กคนนี ้ก้าวสู่

ขบวนการทำแท้งเถ่ือนข้ึนมา...?  

 ทุกท่านเคยได้ยินกันหรือยังว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปทำแท้งเถื่อน ยายคนหนึ่งแกทำแท้งมาตั้งแต่

เริ่มเป�นสาวจนกระทั่งอายุ 80 ป� ที่จังหวัดนราธิวาส แกเอาไม้เสียบไปในช่องคลอดผ่านเข้าไปในมดลูก ใช้เศษ

ไม้เสียบเข้าไปเพื่อหวังให้น้ำแตกแล้วติดเชื้อเข้าโรงพยาบาล เพราะหมอที่ดีจะรักษาภาวะแท้งติดเชื้อให้ ให้ยา

ฆ่าเชื้อ แต่คนไข้มีไข้สูงมาก เริ่มมีการติดเชื้อแต่เป�นการไม่ใช่ติดเชื้อธรรมดา เพราะว่าคนไข้ใช้เวลาเพียง 1 วัน

ในการเกิดไตวาย คนไข้ไปเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและมีจ้ำเลือดตามตัวเกิดขึ้น การติดเชื้อทำให้การแข็งตัว

ของเลือดผิดปกติ คนไข้ตัวเหลืองเหมือนนกขม้ินและถูกส่งต่อเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส  

กรณีแบบนี้ ไม่ใช่การติดเชื้อปกติ คือเชื้อ Clostridium เป�นเชื้อที่อยู่ในน้ำคลำ น้ำสกปรกที่มีฟอง

แบบเดียวกับที่เราเดินตามสลัม เวลาเข้าสู่กระแสเลือดมักจะทำให้เนื้อเยื่อเป�นแก๊ส เธอถูกส่งมาในวันที่ 13 

เมษายน มีความรู้สึกตัว หายใจไม่ได้ ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ พอเอามือไปแตะตัวคนไข้เหมือนเอามือไปแตะตัว

ฟองน้ำล้างจาน ฟองขึ้น ไม่มีทางเลือก ต้องเอาไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วพาไปผ่าตัด เอามดลูกออก มดลูกดำป��เลย

เหมือนดินน้ำมันท่ีโดนห่อด้วยถุงก๊อปแก๊ป มีแก๊ส แพทย์เริ่มทำความสะอาดหน้าท้องคนไข้ ตอนนี้ไม่รู้สึกตัว มี

ฟองแก๊สขึ้นตาม คนยังไม่ตายแต่เน่าท้ังตัว ต้องตัดรังไข่ทิ้ง ตัดมดลูกทิ้ง ตัดกล้ามเนื้อสันในที่อยู่ข้างกระดูกสัน
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หลังท้ิง เพราะติดเชื้อเน่าไปด้วย เชื้อลามไปยังกระแสเลือดท่ีต้นขา 2 ข้าง ศัลยแพทย์บอกว่าถ้าไม่ตัดขาก็เน่า ก็

ตาย อีกวิธีหนึ่งคือกรีด แก๊สเชื้อตัวนี้แพ้ออกซิเจน เอาเนื้อออก เอาไขมันออกให้ทุกอย่างได้รับแก๊สออกซิเจนท่ี

ดี รักษาในห้องไอซียู เช้า 9:00 น คนไข้ยังไม่ตื่น และสัญญาณชีพไม่ดี เราให้ยาทุกชนิดในการประคับประคอง

การเต้นของหัวใจเต็มท่ีหมดแล้ว  

ท่ีปลายเตียงมีผู้ชายคนหนึ่งมายืนร้องไห้ เขาเป�นสามี เขาไม่รู้ว่าเมียเขาท้องเม่ือไหร่ ไม่รู้ว่าเมียไปทำ

แท้งทำไม ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พ่อแม่เขายืนร้องไห้ที่ปลายเตียง มันสะเทือนใจมาก และมีเด็กอายุขวบกว่า ๆ 

เราอนุญาตให้เด็กเข้าในห้องไอซียูได้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะรู้ว่า แม่เขาจะไม่อยู่แล้ว ให้เอาลูกไปกอดแม่ให้

ทำอะไรก็ได้ให้แม่รับรู้ว่าลูกมา เด็กข้ึนไปกอดไ ปจูบแม่ท้ิงไว้นาน หัวใจผู้หญิงคนนั้นก็หยุดเต้นไป  

ผู้หญิงคนนี้ตาย 1 ชีวิต แต่ชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยน ยังมีลูกมีเมียปกติ ผู้หญิงคนนี้ตาย 1 คนมีคนได้รับ

ผลกระทบจากการตาย เด็กคนนี้ขาดแม่ทันที ผมเชื่อว่า สามีเขารักเมียเขามากนะ ผู้ชายคนนี้ยืนบีบนวดขา

ตลอดเวลา เขาเสียเมียตั้งแต่ตอนนั้น แต่ผมคิดไม่ออกว่าถ้าเมียผมตายแล้วผมจะอยู่อย่างไร  จริง ๆ ผู้หญิงคนนี้

เป�นครูและเป�นครูที่ดีของโรงเรียนยี่งอ (นามสมมุติ) เป�นครูที่มีเด็กที่ต้องสอนอีก 20 คน เด็กอีก 20 กว่าชีวิต 

ขาดโอกาสที่จะได้เรียนกับครูที่ดีที่จะบ่มเพาะ สอนสั่งให้เป�นคนที่ดีในสังคม อีก 20 คนเพื่อจะกำลังที่สำคัญ

ของประเทศชาติ การตายของคน ๆ หนึ่ง ไม่ใช่การตายของคนหนึ่งคนเท่านั้น สุขภาพของคนหนึ่งจึงคนไม่ใช่

เป�นเรื่องของคนแค่คนเดียว แต่เป�นสุขภาพของสังคม  

อยากให้ทุกท่านศึกษาใน พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หน้าท่ี 4 ในพระปรมาภิไธยของในหลวง

รัชกาลที่ 9 สุขภาพ หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางกิริยาและทางสังคม

เชื่อมโยงกันเป�นองค์รวมอย่างสมดุล แสดงว่า การตั้งท้องไม่พร้อมคือสุขภาพที่มีความสำคัญต่อคน เทียบเท่า

กับการตรวจมะเร็งปากมดลูก เราชื่นชมหมอผ่าตัด แต่ลืมไปว่าวิชาชีพอีกหลายอย่างที่ดูแลผู้ป่วยทั้งทางจิตใจ

และทางสังคมมันเชื่อมโยงกันเป�นองค์รวมนั้นทำให้สังคมอยู่รอด  จึงยืนยันว่า การทำแท้งเป�นการรักษาสุขภาพ

อย่างแท้จริง  

สังคมใดท่ียอมปล่อยให้มีการตายเพราะการเข้าถึงทำแท้งไม่ได้เป�นสังคมท่ีป่วย ประเทศไทยดีข้ึนท่ีมี

บริการในการทำแท้งที่สามารถเข้าถึงได้ ในราคาที่ถูกอยู่แทบจะทุกจุดของประเทศไทย แต่ต้องโทรหา 1663 

ผมให้เกียรติและชื่นชมคนทุกคนที่ให้บริการทำแท้ง การทำแท้งมิได้เริ่มต้นที่ขึ้นขาหยั่ง สอดแล้วดูด และไม่ได้

เริ่มต้นท่ีการให้กินยา Mifepristone และเอายาท่ีเหลือไป 4 เม็ดไปสอดช่องคลอดท่ีบ้าน  

การทำแท้งเริ่มตั้งแต่พวกเธอเป�ดประตูเข้ามาแล้วผู้จัดบริการถามว่า สวัสดี มีอะไรให้ช่วยไหม? นี่คือ

การทำแท้งท่ีดีท่ีสุดในโลก ท้ายท่ีสุดเธอจะบอกว่า เธอต้องการทำแท้ง ผมทำงานตรงนี้มาเป�น 10 ป�แล้ว รู้สึกว่า

ชีวิตดีมาก ผมเป�นคนกลัวผี แต่เชื่อมาเสมอว่า การทำแท้งไม่ใช่เรื่องของผม เป�นเรื่องของคนมาทำแท้ง ตัวอ่อน

ท่ีทำแท้งนั้นตัวเท่านี้นะ มันไม่น่าจะเดินตามได้? อายุครรภ์ 7  สัปดาห์ ตัวยาวแค่ครึ่ง cm อายคุรรภ์ 8 สัปดาห์

เด็กยาว 1.5 cm อายุครรภ์ 40 สัปดาห์เด็กยาว 3.5 cm เป�นไปไม่ได้ที่จะมีผีเด็ก มีน้องที่เป�นญาติบอกว่า มัน

เป�นเรื่องของพ่อกับแม่ของเขา เราเป�นทางผ่านพ่ีทำให้เขาปลอดภัย  

1 ป�ท่ีผ่านมา ผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีมาก วิชาชีพก็ดี ผมได้นั่งฟ�งคนมาปรับทุกข์ ผมรู้สึกว่าครอบครัวเรา

ดีมาก ทำงานและมีเงินใช้ ไม่เคยขาดป�จจัย ผมเกิดมากับครอบครัวที่พ่อแม่ผมยากจน ผมคลอดกับหมอตำแย 
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คนเกิดมามีวาสนาไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่เท่ากันคือ สิทธิในการเป�นเจ้าของร่างกาย งานที่ทำทุกวันนี้ทำให้รู้สึกว่า 

เราสามารถท่ีจะยอมรับในสิ่งท่ีเขาเป�นได้ถ้าคืนสิทธิให้เขา เป�นสิทธิของเขา ไม่ใช่สิทธิของผม เม่ือเล็งเห็นแล้วก็

สนองให้เขาปลอดภัย กลับไปใช้ชีวิตต่อ ไปกอดแม่กอดพ่อเขาได้ ไปกอดสามีเขาได้ กลับไปให้ลูกกอด การทำ

แท้งเป�นวิชาชีพเดียวที่ทำให้รู้สึกว่า คนมีสิทธิในการเป�นเจ้าของเรือนร่างเท่าเทียมกัน และไม่ควรจะให้ใครมา

ยึดสิ่งนั้นจากเราไปขอบคุณครับ 

 

Our Commitment รวมพลังทุกก้าวเพ่ือการทำแท้งปลอดภัย 

พิธีกรดำเนินรายการ 

ช่วง Our Commitments รวมพลังทุกก้าวเพื่อการทำแท้งปลอดภัย เป�นช่วงแห่งการแสดงความ

มุ่งมั ่นในพันธสัญญาต่อการขับเคลื่อนเพื่อสิทธิและคุณค่าชีวิตของผู้หญิงที่ตั ้งครรภ์ไม่พร้อม Abortion is 

Health Care ด้วยการสนับสนุน เอ้ืออำนวย และพัฒนาให้เกิดระบบบริการท่ีเข้าถึงและปลอดภัย  

 

 

 

 

 

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ ผู้ดำเนินรายการ  

พวกเราจะมาพูดถึงพันธสัญญาที่มีต่อการทำงานและขับเคลื่อนเพื่อให้การ

ทำแท้งท่ีปลอดภัย การทำแท้งไม่ใช่แค่เรื่องบริการท่ีเป�นบริการสุขภาพ ไม่ใช่เรื่อง

ถูกกฎหมายหรือเปล่า? สิ่งท่ีสำคัญกว่าคือทางเลือกของชีวิตของผู้หญิงทุกคน  

การประชุมครั้งนี้ อยากให้ทุกท่านถามตัวเองว่า มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่ออะไร? มีพ่ี

น้องเพื่อนอีกหลายคนที่พยายามทุกวิถีทางที่จะมางานนี้ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยบางแห่งอยากได้หนังสือ

เชิญแต่ขอเปลี่ยนหัวจดหมายได้ไหม? ขอไม่เป�นเครือข่ายสนับสนุนผู้หญิงทางเลือกท้องไม่พร้อมหรือมีชื่อ

เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง เพราะจะไม่ได้รับการอนุมัติ เมื่อเช้าก็ได้ยินข่าวว่า มีเพื่อนที่ลงทะเบียนไว้ 10 กว่าคน

มางานนี้ไม่ได้ เพราะหน่วยงานต้นสังกัดไม่อนุมัติ ด้วยเหตุ ประเด็นงาน   
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วันนี้จะมาฟ�งกันว่า วิทยากรบนเวทีเขาทำอะไรกันไปแล้วบ้าง? มีพันธมิตรร่วมกันในการขับเคลื่อน

ประเด็นเรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัย ประเด็นเรื่องการป้องกันและแก้ไขป�ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประเด็น

การป้องกันและแก้ไขป�ญหาการท้องไม่พร้อมกับผู้หญิงทุกวัย วันนี้คนซึ่งมาร่วมจะทำให้เห็นก้าวของการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เรื่องนี้เกิดการสื่อสาร เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เขาได้ทำอะไรไป? และในอนาคต 

เขาจะทำอะไรต่อ?  

คุณสุภาพร คุณโลหิต:  

ตั้งใจจะนำประสบการณ์มาแบ่งป�น เพราะมาด้วยความเต็มใจ มาด้วย

ความสุข ไม่ได้แบกความทุกข์มา เมื่อ 20 ป�ที ่แล้ว มีความทุกข์ จากท้องไม่

พร้อมท้องจำนวน 3 ท้อง ท้องแรกกินยาคุมฉุกเฉินแล้วก็ท้องเพราะไม่มีข้อมูล

ในการกิน ท้องที ่ 2 ผู ้ชายหลั ่งข้างนอก ปลอดภัยจริงหรือปลอดภัย? เขา

ปลอดภัย แต่เราไม่ปลอดภัยและมาพร้อมกับคำถามว่าไปท้องกับใครมา? อันนี้ 

คือความทุกข์ของจิตใจ เพราะเขาข่มเหงจิตใจและร่างกาย ท้องที่ 3 ฉีดยาคุมแต่ก็ยังท้อง นี่แหละทุกข์หนัก 

ต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวเพื่อที่จะยุติการตั้งครรภ์ ต้องไปรับจ้างเขา หาเงินเพื่อที่จะมายุติการตั้งครรภ์ มี

ทางออกแต่ไม่มีทางเลือก เลือกไม่ได้ว่าจะไปทางไหนที่ปลอดภัย ทางออกคือ เราไปทำงานได้ ไปหาเงินมาเพ่ือ

ยุติการตั้งครรภ์ อันนี้ก็คือความทุกข์ รัฐบาลพยายามออกกฎหมายเรื่องดินฟ้าได้ แต่ความทุกข์ของผู้หญิง ไม่มี

กฎหมายมารองรับให้ผู้หญิงเลย เราพยายามหาทางออก แต่ไม่มีทางเลือกว่าจะไปทางไหน? ตรงไหน? ที่จะ

ปลอดภัย? เราขอให้ได้ยุติการตั้งครรภ์ แต่ไม่รู้ว่าจะปลอดภัย? จะมีชีวิตกับไปหรือไม่ 

เมื่อ 20 ป�ที่แล้ว เคยไปตรวจภายใน ตอนนั้นเป�นเด็กใส ซื่อ ตรวจภายในแล้วก็กลับ สามีถามว่าเป�น

อย่างไรบ้าง? และก็ถามว่าหมอหล่อไหม? สายตาเราเห็นหมอหล่อนะ ก็ตอบว่าหล่อ เท่านั้นแหละ เปรี้ยง! มาท่ี

หน้าเลย ไม่ทันถามอะไร เขาก็กระชากแล้วก็ข่มขืน อันนี้คือความทุกข์ท่ีต้องการยุติความตั้งครรภ์  

เราทะเลาะกับแม่สามี เขาพยายามจับเราให้ลูกชายเขาถีบ ทุกข์ในครอบครัวที่เขาข่มเหงเรา และ 

ความทุกข์ท่ีต้องเลี้ยงลูกเพียงคนเดียว ไม่มีใครช่วยเรา ต้องหาเลี้ยงตัวเอง ท่ีคนบอกว่าแม่ใจยักษ์ใจมาร โบราณ

บอกว่า กัดก้อนเกลือกิน เกลือยังไม่มีจะซ้ือกินเลย จะเลี้ยงลูกได้อย่างไร? คือความทุกข์อันใหญ่หลวงของผู้หญิง

ท่ีต้องมานั่งเลี้ยงลูก ไม่มีกิน ทำให้เกิดความต้องการยุติการตั้งครรภ์ 

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ:  

ดิฉันเห็นแววตา ทำให้จิตรู้สึกขนลุก มันเป�นแววตาของคนที่สู้ชีวิต แรงสะเทือนต่าง ๆ มันเป�นความ

ทุกข์ที่ผ่านไป ความทุกข์ที่ไม่เคยมีเป้าหมายมีแต่ความคาดหวังของคนอื่น มันคือพลังของความมุ่งมั่น อยากท่ี

จะเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึน อยากให้ฝากว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงความทุกข์ของผู้หญิงสังคมควรทำอะไรบ้าง 
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คุณสุภาพร คุณโลหิต: 

วันนี้มีเป้าหมายในการมาร่วมกับกลุ่มทำทาง เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย อยากมีกฎหมายมารองรับความ

ทุกข์ของผู้หญิง เพราะความทุกข์ท่วมใจจนล้นออกตา มองไม่เห็นทางออก อยากจะบอกกับระบบบริการว่า 

ช่วยยกเลิกการลงโทษผู้หญิง ช่วยหยุดข้อบังคับสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม คุณจะเป�นอีกคนหนึ่งที่ช่วยให้

ผู้หญิงคนนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ มีท่ียืน เพราะผู้หญิงทุกคนเกิดมา ไม่ได้อยากทำแท้ง ถ้าไม่จำเป�น 

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท: แผนงานสุขภาวะผู้หญิง  

ดิฉันมางานนี้ใน 2 ฐานะ ในผู้หญิงท่ีมีประสบการณ์เคยทำแท้ง และใน

ฐานะขององค์กรภาคประชาสังคม ต้องบอกว่า มีองค์กรเพื ่อนที ่ทำงานกับ

ประเด็นเรื่องการทำแท้งหลาย ๆองค์กร ซึ่งอยู่ในองค์กรที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ 

หลายคนได้ขึ้นมาแสดงตัวบนเวที และอีกหลายคนที่ทำงานประเด็นนี้แต่ไม่ได้

ข้ึนมาแสดงตัวบนเวที  

ตัวเองทำงานแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป�นธรรมทางเพศซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

ดำเนินในประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง ความรุนแรงในครอบครัว มองเห็นว่าจริง ๆ แล้วเรื่องการป�ดก้ัน

โอกาสการทำแท้ง สิทธิการเข้าถึงการทำแท้งท่ีปลอดภัยของผู้หญิง เป�นความรุนแรงในอีกแบบหนึ่ง  

ประสบการณ์ของผู้หญิงจำนวนมากที่ทำแท้ง เป�นการเผชิญกับความรุนแรงทางตรง เมื่อท้องขึ้นมา

เราต้องการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัย เราไม่อยากไปโดยไม่รู้ว่าเดินเข้าไปในสถานที่ไหน? จะมีชีวิตรอด

กลับมาไหม? แต่เราถูกป�ดกั้นโอกาสด้วยสังคมเป�นความรุนแรงซ้ำกับผู้หญิงในนามของศีลธรรมและกฎหมาย 

หรืออะไรก็ตาม เป�นความรุนแรงซ้ำซ้อน  

ส่วนใหญ่เราจะทำงานกับผู้ให้บริการ ผู้ที่ประสบป�ญหาความรุนแรง พบว่า มีผู้หญิงจำนวนมาก ท่ี

การตั้งครรภ์เป�นผลมาจากความรุนแรง เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือว่าถูกแฟนกดดันให้มีเพศสัมพันธ์โดยท่ี

เราอาจจะไม่ได้ป้องกัน ไม่ได้พร้อมที่จะป้องกัน อยู่ในภาวะที่จะไม่สามารถป้องกันได้จะเกี่ยวพันระหว่างเรื่อง

ท้องโดยไม่พร้อม ความรุนแรงที่เกี่ยวโยงกับเรื่องท้องไม่พร้อม เรื่องทำแท้ง ท้องที่เกิดจากเป�นผลจากความ

รุนแรง โดยสถิติของกรมอนามัย ความรุนแรงในครอบครัวในชีวิตคู่ พบว่า การท่ีผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้เป�นตัวช่วย

ในการที่จะหยุดยั้งความรุนแรง เพราะปรากฏว่า ผู้หญิงที่ถูกใช้ความรุนแรงและตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่จะถูกใช้

ความรุนแรงต่อเนื่องในขณะตั้งครรภ์ หลายกรณีความรุนแรงจะยิ่งเพ่ิมมากข้ึนเม่ือตั้งครรภ์ เพราะฉะนั้นจะเห็น

ว่าความเก่ียวพันระหว่างป�ญหาเรื่องการท้องไม่พร้อม ความจำเป�นในการทำแท้งและประเด็นเรื่องความรุนแรง

มักจะเกิดซ้ำซ้อนกันอยู่ เราก็พยายามทำงานอบรมให้กับนักวิชาชีพท่ีให้บริการกับผู้ประสบป�ญหาความรุนแรง  

 



                                                                                      
 

24 
 

อีกส่วนท่ีผ่านไปไม่ได้ คือ เรื่องการทำแท้งสิทธิ การเข้าถึงการทำแท้งท่ีปลอดภัยเป�นชุดของบริการท่ี

ควรจะมีอยู่ในการให้บริการกับผู้หญิงท่ีประสบป�ญหาความรุนแรง โดยเฉพาะเม่ือประสบป�ญหาความรุนแรง ไม่

ว่าจะเป�นสาเหตุให้เกิดการตั้งท้องหรือไม่ก็ตาม การถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิง

ที่ตั้งครรภ์อยู่ในสภาวะยากลำบาก อยู่ในสภาวะที่มีวิกฤติในชีวิต การช่วยเหลือจากแง่มุมของประเด็นความ

รุนแรงจะต้องมีข้อมูล มีทางเลือกสำหรับเรื่องการตั้งครรภ์ที่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากเหล่านี้ เป�นงานที่ทำอยู่

และมีงานท่ีสนับสนุนชุมชนท่ีจะสร้างเครือข่ายกลไกชุมชนในการป้องกันเรื่องท้องในวัยรุ่นท่ีทำอยู่ 

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ: 

อาจารย์พูดถึงสังคมไทยต้องเห็นว่า สาเหตุของการท้องไม่พร้อมเกี่ยวเนื่องจากเรื่องความรุนแรงต่อ

ผู้หญิง เมื่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมแล้วไม่มีทางเลือก โดยตัวของมันเองคือความรุนแรง ประสบการณ์ของแผนสุข

ภาวะผู้หญิงและความเป�นธรรมทางเพศ มีการทำงานในหลายระดับ พันธสัญญาในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้

ต่อไปอะไร? ทางออกสำคัญท่ีสังคมควรจะเป�นอย่างไร?  

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท :  

ป�ญหาเรื่องการทำแท้งเหมือนจุดตายที่ยังไม่ทะลุไปสู่โอกาสและสิทธิในการเข้าถึงการทำแท้งท่ี

ปลอดภัยเสียที ส่วนหนึ่งมาจากความคิดเห็น ความเชื่อที่แตกต่างของคนในสังคม ของหน่วยงานองค์กรท่ี

แตกต่างกันในสังคม ซ่ึงมองว่า การทำงานแม้แต่ช่วยให้ประเด็นเรื่องสิทธิโอกาสการเข้าถึงการทำแท้งปลอดภัย

มันก้าวไปได้น่าจะเป�นเรื่องของการสื่อสาร วิธีท่ีจะสื่อสารประเด็นเรื่องการทำแท้งออกไปสู่สังคมวงกว้าง ไม่ใช่

นั่งรวมกันในแวดวงคนท่ีทำงานเท่านั้น เป�นการสร้างพ้ืนท่ีให้เกิดประเด็นเรื่องการทำแท้งเป�นเรื่องท่ีพูดได้ ออก

สื่อได้ ถ้ามีคนที่คิดเห็นแตกต่างและมีโอกาสมาพูดคุยกันแล้ว เชื่อว่าองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความทุกข์ของ

ผู้หญิงท่ีมีเหตุจำเป�นต้องทำแท้ง ถ้าเราไม่เอาเรื่องราวแบบนี้ออกมาสื่อสารว่าการทำแท้ง ไม่ต้องแบกความทุกข์

ไว้ตลอดชีวิต แต่ว่า ณ จุดตั้งต้นที่จำเป�นต้องไปทำแท้งมันมีองค์ประกอบของความทุกข์อยู่  การปล่อยให้เด็ก

เกิดมาโดยสภาวะท่ีผู้ให้กำเนิดไม่ได้พร้อมและท่ีสำคัญสังคมไม่ได้อุ้มชู ไม่มีระบบสวัสดิการท่ีช่วยดูแลเด็กท่ีเกิด

มาในสภาวะที่พ่อแม่หรือว่าโดยเฉพาะแม่ที่ต้องรับภาระไม่พร้อม เรื่องการสื่อสารจะช่วยเป�ดหัวใจที่คิดต่างกัน 

เชื่อต่างกัน และหวังว่าการป�ดก้ันเรื่องของโอกาสในการทำแท้งท่ีปลอดภัยจะลดน้อยลง 

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ: 

เรื ่องสำคัญคือการเป�ดใจด้วยประสบการณ์ของผู้หญิงผ่านความทุกข์ เราไม่สามารถทำได้ด้วย

เจตจำนงของป�จเจกบุคคลเพียงอย่างเดียว ต้องการการขับเคลื่อนอย่างเป�นระบบ เป�นสิ่งซ่ึงภาคประชาสังคมท่ี

ทำงานเรื่องสิทธิผู้หญิงต้องการทำและสื่อสารออกมาโดยตลอด  

 



                                                                                      
 

25 
 

คุณเอมอร คงศรี  บริการสายด่วน 1663  

เรื่องการทำแท้งคนที่ทำงานโดยตรง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ 1663 หรือ

เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครเอง ก็ยังรู้สึกสะเทือนใจ เพราะเราคือมนุษย์คนหนึ่ง แต่ว่า

ด้วยภารกิจที่มองว่าการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป�นป�ญหาหนึ่งในเชิงสุขภาพ เรา

สามารถป้องกันได้เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและการตายจากการทำแท้งที่ไม่

ปลอดภัย เป�นความเชื่อของตัวเองและองค์กรด้วย  

1663 ถือเป�นหน่วยตั้งรับเพราะให้บริการทางโทรศัพท์ เป�ด Facebook Fan page และเป�ดเป�น

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทำงานยึดหลักเรื่องการให้คำปรึกษาทางเลือก ที่ต้องพูดคำนี้เพราะหลายคนบอกว่า 

เป�นสิทธิของผู้หญิงที่จะเลือกว่า ฉันจะให้เขาอยู่ หรือฉันจะให้เขาออกไป โดยเงื ่อนไขของแต่ละคนที ่ไม่

เหมือนกัน  จากประสบการณ์ที่รับโทรศัพท์มา หนึ่งป�ต้องฟ�งเสียงคนท้องไม่พร้อมห้าหมื่นกว่าสาย   เรามี

อาสาสมัครหลายคนช่วยกันฟ�ง ฟ�งไปเกิดความรู้สึกอะไรไหม? ก็รู้สึก..แต่ว่าเมื่อเขาเลือกแล้วเลือกที่จะโทรมา

และเลือกท่ีจะตัดสินว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตเขา คนท่ีกำลังสนทนานั้นมีความหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องอาชีพ อายุ 

สิ่งแวดล้อม การถูกเลี้ยงดู เพราะฉะนั้น 1663 ยึดหลักเรื่องเคารพในศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย์ เมื่อพูดเรื่องการ

ท้อง การทำแท้ง มันเสี่ยงมากท่ีจะป��งข้ึนมาว่าเขาน่าจะเป�นแบบนี้...แบบนั้น เป�นการลดคุณค่า ตีตรา ซ่ึงมาจาก 

2 ส่วน บางทีผู้รับบริการหรือผู้หญิงก็ตีตราตัวเองว่า ฉันต้องเป�นแบบนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย ฉันทำให้พ่อฉันเสียใจ 

คนทั่วไปเองก็ตีตราซ้ำเติม เมื่อท้องไม่พร้อมจะเดินไปหาหมอคนไหน? จะยุติการตั้งครรภ์ให้? บางครั้งผู้หญิงก็

เลือกที่จะไปทางที่ไม่ต้องเจอผู้คนมากมาย ไม่ต้องตอบคำถามใด ๆ เลือกที่จะซื้อยาเอง  ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องตาม

หลักฐานการแพทย์  เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต   

เรื่องที่สอง 1663 มีหลักเรื่อง Empowerment เวลาที่รับโทรศัพท์ และดูศักยภาพว่าสามารถทำ

อะไรได้บ้าง เราจะช่วยอะไรได้บ้าง? ท่ีเขาจะต้องปลอดภัย เรื่องท่ีสาม ยึดหลักการให้ผู้รับบริการเป�นศูนย์กลาง 

เพราะว่า บางครั้งถูกใจเขาแต่ไม่ถูกใจเรา เช่น บางคนเพ่ิงอายุ 12 ป�ทำไมท้องแล้ว? คนนี้ เพ่ิงอายุ 16 ป� บอก

ว่าหนูอยากมีลูก..? นึกออกไหม บางคนมีแม่คอยดูแล พ่อคอยดูแล แม่เฒ่าคอยดูแล แม่แก่ ๆคอยดูแล ก็ลุ้นจะ

ให้เขาท้องต่อ  บางคนมีหน้าท่ีการงานดูม่ันคง แต่ไม่ได้มองมิติอย่างอ่ืนเลย.. ก็อยากจะให้เขาท้องต่อ ?  

มีกรณีที่เขาสั่งมาทานเอง เกิดการบาดเจ็บแล้วโทรมาที่ 1663 ว่ามีเลือดออก ปวดท้องมาก แน่น

หน้าอกเวลาท่ีใช้ยา 1663 ก็เตรียมอยู่ข้างๆเขา ถามว่ามีใครอยู่ข้าง ๆไหม โรงพยาบาลอยู่ไกลไหม เราสามารถ

ยกหูปรึกษาหมอ RSA ได้เลย หลายท่านบอกว่า เอาเบอร์หมอให้คนไข้ได้เลย หรือถ้าคนไข้สะดวกให้โทรหาได้ 

ก็เกิดความปลอดภัย เป�นเรื่องท่ี 1663 ยินดีท่ีจะเดินเคียงข้าง  
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1663 มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือให้ผู้หญิงปลอดภัยทั้งกายและใจ ส่งเสริมผู้หญิงให้เข้าถึงระบบบริการ

และสิทธิประโยชน์ในการรักษาอย่างเป�นธรรม จากการเก็บข้อมูลคนไข้ว่า ทำไมโทรมาปรึกษาเมื่ออายุครรภ์

มากแล้ว หนึ่งในจำนวนนั้น คือ มัวแต่หาเงิน!  

ต้องขอบคุณที่ประเทศไทยมีระบบ E-Claim การยุติการตั้งครรภ์ อัตรา 3,000 บาท ระบบนี้คนไข้

โทรมาเพ่ือรับบริการ เราสามารถท่ีจะรองรับอายุครรภ์ภายใต้เง่ือนไข พ.ร.บ. และสามารถท่ีจะไปท่ีโรงพยาบาล

ได้เลย ขอให้มีแค่ค่าเดินทาง ยืนยันว่า 1663 เป�นด่านแรกในการช่วยเหลือให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัย

มากท่ีสุด  

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ:  

เครื่องมือสำคัญของ 1663 คือการทำงานด้วยการยึดหลักความต้องการของผู้หญิงเป�นศูนย์กลาง 

เคารพความเป�นมนุษย์ของเขา เน้นเรื ่องการ empower แต่ทางออกของชีวิต คือ บริการที่มี 1663 ช่วย

ประสานในเรื่องท้องไม่พร้อม ซึ่งเป�นป�ญหาที่รอไม่ได้ มีกรอบเวลาจำกัด ขณะท่ีผู้หญิงบางคนต้องไปกรีดยาง 

ไปทำงานรับจ้าง เพื่อให้ได้เงินจึงค่อยไปยุติการตั้งครรภ์ เรามีองค์กรที่ทำเรื่องนี้ที่ต้องผนึกกำลังเป�นเครือข่าย

เพ่ือให้การบริการ ขอเชิญพ่ีทัศนัยในฐานะตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม  

คุณทัศนัย ขันตยาภรณ์: เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม 

เม่ือ 12 ป�ท่ีแล้ว มีกลุ่มคนท่ีทำงานท้ังภาครัฐและเอกชนกลุ่มหนึ่งซ่ึงตอน

นั้นเรื่องท้องไม่พร้อมมันยังไม่มีใครพูดถึง  กลุ่มคนกลุ่มนี้ประชุมครั้งแรกในเดือน

มีนาคม เราคิดกันว่าต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เป�นจริงว่า ผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมมีความ

ทุกข์ทรมานจากเรื่องอะไรบางอย่างแล้วไม่มีใครเห็น คนมักจะบอกว่า ผู้หญิงทุก 

คนพอท้องแล้วก็ต้องกลายเป�นแม่เท่านั้น ไม่มีใครคิดถึงสิทธิ์ของเขาในการตัดสินใจเลย  ดังนั้นชื่อของเครือข่าย

จึงออกมาเป�น “เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม” ชื่อเล่นก็คือ “เครือข่ายท้องไม่พร้อม”  

หลังจากที่คุยกันก็เริ ่มต้นสร้างเครือข่ายมาเรื่อย ๆ 12 ป�ของการเดินทาง มีองค์กรที่เป�นสมาชิก

เครือข่ายท้ังภาครัฐท่ีอยู่ในส่วนของนโยบาย ผู้ท่ีดำเนินการตามโรงพยาบาล มีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วม และมีภาคส่วนของวิชาการด้วย เราคิดว่าเรื่องท้องไม่พร้อมเป�นเรื่องของทุกคน  เครือข่ายท้องไม่พร้อม

ดำเนินการระยะหนึ่งพบว่า เราไม่ได้มุ่งเป้าลงที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งของการท้องไม่พร้อม ไม่ว่าสิ่งนั้น จะเป�นการ

ยุติการตั้งครรภ์หรือสิทธินั้นจะเป�นเรื่องการตั้งครรภ์ต่อ  ขอให้ท้ัง 2 ทางเป�นไปตามความต้องการของผู้หญิง มี

คุณภาพและปลอดภัย   
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เครือข่ายกำหนดข้ึนมาว่า จะแบ่งการทำงานเป�นคณะทำงานชุดต่าง ๆข้ึนมา ประกอบด้วยชุดป้องกัน 

กรมอนามัยเข้ามาเป�นแกนนำ และมีแกนนำเรื่องการปรึกษาทางเลือก การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย และ

การดูแลท้องต่ออย่างคุณมีคุณภาพ  ดิฉันเป�นแกนนำเรื่องการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ขับเคลื่อนด้วย

การเริ่มต้นที่เชื่อว่า หลังจากที่ผู้หญิงเลือกแล้วจะต้องได้ไปในหนทางที่ปลอดภัย  เมื่อ 10 ป�ที่แล้ว มีเครือข่าย

ส่งต่อบริการท่ีปลอดภัยเพียง 15 แห่ง 15 แห่งเท่านั้น   หลังจากนั้นเป�นต้นมา ก็ค่อย ๆ ขยายเครือข่าย  ก่อนท่ี

จะเป�นเครือข่าย RSA  

ป�จจุบันมีหน่วยบริการส่งต่อที่เป�นเครือข่ายทั้งหมดประมาณ 130 แห่ง น่าเสียดายที่บางแห่งหยุด

ให้บริการชั่วคราวด้วยสาเหตุต่าง ๆ ป�จจุบันเหลือประมาณ 85 แห่ง เมื่อก่อนเรียกกันว่า เครือข่ายส่งต่อใตดิ้น

คือ List ของสถานบริการที่ห้ามให้ใครเห็นเ ถ้าเห็น คนที่ทำงานในหน่วยงานนั้น หมอ พยาบาลและสังคม

จะต้องถูกตีตราว่าเป�นโรงพยาบาลทำแท้ง ป�ที่แล้วคำขวัญวันรณรงค์การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล คือ 

Let’s talk abortion มาคุยเรื่องการยุติการตั้งครรภ์กันเถอะ  ป�นี้ยกระดับของการรณรงค์ข้ึนมา เป�นเรื่องของ

การยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งเป�นเรื่องสุขภาพ   

ผ่านมา 12 ป�ของการทำงาน เรายังคงเชื่อมั่นในการตัดสินใจทางเลือกของผู้หญิงและจะร่วมกับทุก

เครือข่ายในการสร้างสะพานก้าวข้ามข้อจำกัด ไม่ว่าข้อจำกัดจะเป�นเรื่องทัศนคติ บริการสุขภาพหรือสังคม 

รวมทั้งข้อจำกัดเรื่องกฎหมายด้วย เพื่อให้ทุกทางเลือกของผู้หญิงเป�นจริง เพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงการทำแท้งท่ี

ปลอดภัยมีคุณภาพอย่างมีศักดิ์ศรี  

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ:  

การสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมทำให้เกิดความประจักษ์แก่ใจว่า การเปลี่ยนแปลง

สังคมในประเด็นยาก ๆ ไม่สามารถเริ่มต้นด้วยการสั่งการได้ เป�นการรวมตัวกันด้วยความเชื่อ  เชื่อว่า ผู้หญิงมี

สิทธิ์ที่จะควบคุมร่างกาย มีสิทธิที่จะมีทางเลือกในชีวิต และหาเพื่อนร่วมทาง เพื่อนร่วมทางก็ขยายไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง  

นายแพทย์นิธิวัชร์ แสงเรือง: เครือข่าย RSA  

เรื่องการทำแท้ง แพทย์เป�นแค่ส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ในการรับส่งต่อการยุติการ

ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เรามีเครือข่ายที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า R-SA (อาสา) ชื่อเล่น 

คือเครือข่ายอาสา RSA (อาเอสเอ) ย่อมาจาก Referral system for Safe 

abortion ป�จจุบัน RSA มีท้ังแพทย์ท่ีอยู่ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 142 ท่าน 

และมีพ่ีน้องสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆท่ีเป�นกลไกสำคัญมากในการท่ีช่วยเหลือ คน 
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ท่ีทำงานหนักจริง ๆคือ พยาบาล  นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและเภสัชกรท่ีร่วมกันทำงานอยู่ในเครือข่าย 

มีอยู่ประมาณ 500 ท่านแล้ว  

เราให้บริการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรฐานที่ปลอดภัย มีทั้งการใช้ยา เครื่องดูดสูญญกาศ ถ้าท่านใด

ตามไม่ทันเรามีเพจ Facebook ของ RSA ไทย เพราะไม่ได้เดินคนเดียว เมื่อก่อนมันอยู่ใต้ดิน แต่ตอนนี้มีท่าน

อาจารย์หลายท่าน มีภาคีเครือข่ายนอกจากท่ีพวกเรา มีเครือข่ายทางวิชาการข้ันสูง มีการสนับสนุนจาก สปสช.  

มีการสนับสนุนจากการทำเครือข่าย สสส.  มีการสนับสนนุจาก 1663  จากกลุ่มทำทาง และอีกหลายภาคส่วน 

บางครั้งคนไข้เปลี่ยนใจ ก็ต้องหาแหล่งท่ีจะดูแลในการท้องต่ออย่างมีคุณภาพก็ส่งต่อไปท่ีเครือข่ายต่าง ๆ  

RSA เป�นส่วนหน ึ่งในระบบการช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม ตลอดเวลา 5 ป�ที่ผ่านมา เครือข่าย 

RSA ได้ยุติการตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัยไปประมาณ 20,000 คน แต่เชื่อว่ายังมีคนไปหาหมอเถ่ือน ยังมีคนซ้ือยาทาง

อินเตอร์เน็ต ผมได้ข้อมูลจาก สปสช. ว่า เฉพาะคนท่ีติดเชื้อท่ีนอนโรงพยาบาลมีป�ละ 500-1,000 คน แม้ว่าช่วง

หลังจะลดลงแล้ว แต่ Admit ท้ังในเครือข่ายท่ีทำแท้งแบบปลอดภัยและแท้งเอง ประมาณป�ละ 20,000 คน ยัง

ไม่รวมสิทธิอ่ืน ๆ และยังมีผู้หญิงตายจากภาวะแท้ง ท่ีทราบจาก สปสช.ประมาณป�ละ 5-6 คน จากสาธารณสุข

ประมาณไม่เกิน 10 คนหรือประมาณ 8-9 คน  

RSA หลายคนคิดว่า ต้องทำงานนี้เพื่อที่จะยุบเครือข่ายเป�นเป้าหมาย วันที่ RSA ยุบคือวันที่ผู้หญิง

สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้ทั่วประเทศโดยไม่มีอุปสรรค เข้าถึงบริการได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

การทำแท้งคือรักษาไข้หวัดทางสูติกรรม เกิดได้กับเพศหญิงและเกิดได้ง่ายด้วย ผมไม่ใช่หมอสูติฯ ผมมียา มี

เครื่องมือ ซึ่งเรียนจบ 6 ป� แพทย์ทุกคนทำได้ และมีแพทย์แบบนี้อยู่ทุกอำเภอในประเทศไทยที่ทำได้ถ้า

กฎหมายเอื้อให้ ประเทศเวียตนามมีคลินิกฝากครรภ์ และคลินิก Abortion อยู่ตึกเดียวกัน ห้องเดียวกันผู้หญิง

ท่ีเข้าห้องนี้ต่อแถวรออยู่ ไม่สามารถรู้ได้ว่าคนนี้มาทำแท้งหรือมาฝากท้อง ทัศนคติสังคมเป�นแบบนั้น  แม้แต่ใน

กัมพูชามีการใชเ้ครื่องดูดสูญญกาศ มีพยาบาลท่ีสามารถทำแท้งใหผู้้หญิงได้อยู่ท่ีอนามัย  

ประเทศไทยมี รพสต.อยู่ท่ัวประเทศ ทำอย่างไรจะเป�นแบบนั้นได้?  ให้มันง่ายเหมือนหายาคุมท่ีอยู่7-

11 ได้ไหม?  เมื่อก่อนยาคุมก็ไม่ได้อยู่กับร้านขายยา ก็มีความฝ�นว่าวันหนึ่ง ยาเมตตาบอนควรจะไปอยู่ที่ร้าน

ขายยา กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจะให้ไปรับยาท่ีร้านขายยา ไม่รู้ว่า สปสช.จะไปปล่อยยาตัวนี้หรือไม่  

เรื่องของกฎหมาย วันที่ 25 กันยายน จะไปทวงถามความคืบหน้ากับหน้าศาลรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ได้

พิจารณาให้ว่า มาตรา 301 มาตรา 305 ขัดรัฐธรรมนูญไหม? อยากให้ผู้หญิงไม่ต้องมีความผิดจากมาตรา 301 

และศาลไม่ควรบอกว่า ถ้าเราชื่อว่า Abortion คือ health care คือบริการสุขภาพ ควรเพิ่มเงื่อนไขให้หมอทำ

ได้ง่ายขึ้น  สุดท้าย RSA มีพันธะสัญญาว่าจะทำการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย โดยไม่ตีตราและผู้หญิงทุก

คนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เพ่ือวันหนึ่งจะยุติการทำงานของเครือข่าย RSA ต่อไป ขอบคุณมากครับ 
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คุณจิตติมา ภาณุเตชะ: 

สุดยอด เครือข่าย RSA ตั้งเป้าหมายว่าจะทำงานและผลักดันให้บริการทำแท้งที่ปลอดภัยเข้าถึงง่าย

เพ่ือท้ายสุดจะได้ยุบเครือข่าย คือจะเลิกทำงานก็ต่อเม่ือมี service นี้อยู่ท่ัวไป ผู้หญิงก็เข้าไปใช้ได้อย่างท่ัวหน้า   

ภก. คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ. สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สปสช.:  

สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ สปสช. เป�นองค์กรรัฐ บริหารงบประมาณของ

รัฐ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีสุขภาพดี เพ่ือให้คนไทยได้เข้าถึงบริการสุขภาพท่ีได้

มาตรฐานและไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่เป�นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ สปสช. ใน

ฐานะมีหน้าท่ีบริหารเงินของรัฐบาล จัดสทิธิประโยชน์เพ่ือท่ีจะรับประกันว่า ถ้า

เป�นเรื่องสุขภาพ จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง 

บริการสุขภาพที่จำเป�น ภาระค่าใช้จ่ายไม่เป�นภาระหรือเป�นสิ่งขวางกั้นให้เข้าถึงบริการตั้งแต่ป� 2545 เน้นการ

รักษาพยาบาล ป� 2548 เน้นส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีงบประมาณส่งเสริมการป้องกันโรค ช่วงแรกจะ

เน้นเรื่องการตั้งครรภ์คุณภาพ เรื่องครอบครัวมีความพร้อมที่จะตั้งครรภ์ไหม ถ้าต้องการก็ไปฝากครรภ์ ค่า

รักษาพยาบาลค่าส่งเสริมการป้องกันโรค การดูแล ฝากครรภ์ทาง สปสช.รับผิดชอบ  ใน 4-5 ป�ท่ีผ่านมา ยังไม่มี

สิทธิประโยชน์เรื่องการทำแท้ง 

ป�แรกที่กรมอนามัยมานำเสนอ สปสช.ว่า มีเรื่องการท้องไม่พร้อม  และทำแท้งต่าง ๆ แต่ว่า สิทธิ

ประโยชน์ยังไม่ครอบคลุม จึงมองเห็นว่า ถ้าท้องไม่พร้อมแล้วไปยุติการตั้งครรภ์นอกระบบยิ่งไม่ปลอดภัย  

นำมาซึ่งการเสียชีวิต การติดเชื้อต้องมารักษาในโรงพยาบาล ตอนนี้ สปสช. ให้ความสำคัญ คณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ ประกาศเป�นสิทธิประโยชน์ มี 2 เรื่องคือการป้องกันในคนท่ีคิดว่าไม่สามารถจัดการป�ญหาชีวิต

ได้ แต่สามารถป้องกันได้โดยยาคุมกำเนินกึ่งถาวร แต่ถ้าท้องแล้วไม่พึงประสงค์ กลัวว่าจะเป�นภาระทางสังคม

มากมาย ก็ให้สิทธิ์ในการยุติการตั้งครรภ์ ทาง สปสช. มองว่า เป�นสิทธิของประชาชนที่จะได้เข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน  

ส่วนการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นก็ให้การคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร ทำตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วหรือยังไม่

เคยตั้งครรภ์ให้คุมกำเนิดกึ่งแบบถาวรได้ ทั้งการฝ�งและใส่ห่วง แต่ถ้าท้องไม่พร้อมให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ใช้

ยาหรือใช้เครื ่องดูดสูญญกาศ เราได้รับการสนับสนุนยาจากกรมอนามัย ป�ต่อไปเราจะสนับสนุนยา ผ่าน

โรงพยาบาลราชวิถีและโครงการเดียวกันจะส่งให้ที่โรงพยาบาลที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ในป� 2563 ช่วง

เดือนมกราคม หลายโรงพยาบาลยังไม่ได้ให้บริการ เรามีเครือข่ายร่วมมือรณรงค์ ผลักดันกลไกการแก้ไข

กฎหมายเพื่อให้มีการจัดบริการในระบบ ไม่ใช่เป�นเพียง volunteer เพราะฉะนั้น สปสช. ยืนยันว่าจะส่งเสริม

ให้มีการจัดการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและลดภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการ

ตั้งครรภ์ท่ีไม่ปลอดภัย 
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คุณจิตติมา ภาณุเตชะ: 

อยากจะบอกว่า มันจะเป�นหลักประกันสำคัญที่ทำให้ทุกคนเห็นและเชื่อว่าระบบประกันสุขภาพยึด

มั่นและมีหลักสำคัญคือสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของสุขภาพผู้หญิงเป�นสำคัญ และการเปลี่ยนแปลง

เรื่องนี้จะทำในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้  หากสิทธิประโยชน์มีแต่หน่วยบริการยังไม่บริการ..?  

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  

หน้าที่หลักๆของกรมอนามัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนโยบาย

และการกำกับติดตามการดำเนินงานมากกว่า  เรื่องแรกคือ เรื่องกฎหมายทำ

แท้ง ในบ้านเราป�จจุบ ันนั ้นล้าหลังและไม่ได ้ม ีประโยชน์อะไรกับใคร 

ยกตัวอย่างกฎหมายที ่ให้ผู ้หญิงที่ทำแท้งให้มีความผิด ต้องเข้าคุก ใครได้

ประโยชน์นอกจากสามี ลูก พ่อแม่ของผู้หญิงจะเดือดร้อน สังคมโดยรวมมีใคร 

ได้ประโยชน์จากการพยายามเอาผู้หญิงท่ีทำแท้งไปเข้าคุก นอกจากจะเข้าใจไปว่า การมีกฎหมายทำให้ประเทศ

ดูสูงขึ้น แต่ประเทศอื่น ๆ มองไทยว่า ล้าหลัง เพราะประเทศอื่น ๆ ทยอยแก้กฎหมายไปเป�นลำดับลำดับแล้ว  

ก็หวังว่าประเทศไทยจะไม่ช้าเกินไปท่ีปรับแก้กฎหมายให้มีความทันสมัยและเป�นประโยชน์กับประชาชนคนไทย

จริง ๆ ถ้ายังไม่ได้แก้ ก็ยังต้องปฏิบัติตามเพราะยังเป�นข้อเท็จจริงอยู่ ในระหว่างนั้นก็พยายามจะดำเนินการ

ขับเคลื่อนเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆเพื่อให้ทั้งคนทำงานและผู้ให้บริการสบายใจ ผู้ที่จำเป�นต้องเข้ารับบริการ

สามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าเรื่องพยายามจัดตั้งเครือข่าย RSA ขึ้นมา  ซี่งไม่ควรจะต้องมีเครือข่ายนีแ้ต่เพราะมันไม่

ปกติ จึงจำเป�นต้องใช้วิธีรวบรวมผู้มีทัศนคติดี ให้เป�นป�กแผ่น สามารถให้บริการได้อย่างม่ันใจ 

การพยายามขับเคลื่อนนำยายุติการตั้งครรภ์เข้ามาใช้ในประเทศไทย ถ้าใครจำเป�นต้องเข้ารับบริการ

สามารถเข้ารับตามระบบได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่คิดค่ายา case ท่ีจำเป�นต้องเข้ารับบริการสามารถใช้สิทธิตามสิทธิ

ประโยชน์ได้ แม้ว่าไปรับจากหน่วยบริการที่เป�นเอกชนก็สามารถเข้ารับบริการได้เรื่องยา   ส่วนเรื่องระเบียบ

ต่าง ๆในเรื่องท้ังผู้รับบริการและผู้ให้บริการ มีการดำเนินงาน 3 งาน กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่ีจะพยายาม

กำหนดขั้นตอนระเบียบปฏิบัติในการให้บริการให้ชัดเจนว่า ระหว่างแพทย์ ผู้ให้บริการกับตำรวจที่เป�นเจ้า

พนักงานสอบสวน ให้เข้าใจตรงกันว่า ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกต้องตามกฎหมายเป�นอย่างไร  เป�นอีกส่วนหนึ่งท่ี

พยายามดำเนินงานอยู่  

เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายกฎระเบียบท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะต้องทำงาน  ยัง

มีอื่น ๆ ที่ทุกคนต้องช่วยกัน เช่น ทัศนคติของสังคม เพราะจำเป�นที่ทุกคนจะต้องช่วยกัน จะหวังให้หน่วยงาน

รัฐเปลี่ยนทัศนคติคน บางทีก็เป�นไปไม่ได้ ประเทศเรามีป�ญหาเรื่องทัศนคติเยอะ ตัวอย่าง เรื่องทำแท้ง ทั้ง ๆท่ี

เราพยายามห้ามท้ัง ๆ ท่ีไม่มีประโยชน์กับเขาหรือเรื่องบุญปล่อยนกปล่อยปลา ก็ปล่อยกันเต็มท้ัง ๆท่ีไปจ่ายเงิน
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เป�นค่าปล่อยนกปล่อยปลา ก็คือค่าจ้างให้เขาไปจับมาให้แล้วปล่อย  เรื่องความเชื่อท่ีไม่ได้เป�นประโยชน์กับใคร 

ต้องฝากทุกคนช่วยกัน ขอบคุณครับ 

คุณชาติวุฒิ วังวล: ผู้อำนวยการสำนักป�จจัยเส่ียงทางสุขภาพ  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เน้นไปที่การ

เคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเมื่อมีสิทธิ ทุกคนสามารถที่จะมีสุขภาวะที่ดีได้ 

หัวใจสำคัญที่ สสส.กระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดขึ้นตลอดเวลา คือ การสามารถ

มีสุขภาวะที่ดีจากการตัดสินใจของตัวเอง  ถ้าตัดสินใจไม่ได้คือป�ญหา การสร้าง

ให้คนมีอาวุธทางป�ญญา การสร้างสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการตัดสินใจท่ี 

ปลอดภัยหรือการยุติการตั้งครรภ์ คือวิธีการหนึ่งท่ีเจ้าของร่างกายเลือกเองตัดสินใจเอง   

บทบาทของ สสส.คือ การให้สนับสนุนเป�นน้ำมันหล่อลื่นเบื้องต้น เพื่อให้เกิดกระบวนการบูรณาการ

เข้ากับระบบปกติ สสส.ไม่สามารถสนับสนุนโครงการระยะยาว 10 หรือ 20 ป� สิ่งที่ทำได้ คือทำให้เกิดโมเดล

ต้นแบบ เกิดพ้ืนท่ีทดลองแล้วนำไปขยายผลและภาคนโยบายเข้ามาร่วม  

สสส. สนับสนุนเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ในการทำงานตาม พรบ.การ

ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เราจะทำให้แน่ใจว่า เด็กที่ท้องมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย ถ้า

เขาเลือกที่จะรักษาการตั้งครรภ์ไว้ ให้แน่ใจว่าเขาได้เรียนต่อ การออกจากโรงเรียนทำให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจ

ของประเทศหายไป โรงพยาบาลมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลเยาวชนท่ีท้อง  ถ้าเขาเลือกท่ีจะยุติ มี RSA มีสายด่วน 

1663 ที่จะให้บริการ พันธกิจของ สสส. ต้องให้แน่ใจว่า จะสามารถขยับระบบเหล่านี้ไปสู่ระบบปกติ ทุกคน

สามารถทำหน้าท่ีของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คุณจิตติมา ภาณุเตชะ: 

พันธะสัญญา Commitment กับการเปลี่ยนแปลงเรื่องยาก ๆ เช่น เรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัยไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยคนใดคนหนึ่ง ต้องเริ่มจากความเชื่อของคนในองค์กร เชื่อว่าผู้หญิงควรมีทางเลือก 

เป�นทางเลือกที่ควรที่ได้เลือกด้วยตัวเอง การเปลี่ยนแปลงความเชื่อกับกลุ่มคน ต้องเข้าใจข้อท้าทายและ

ข้อจำกัดของกันและกันด้วย  เราจะก้าวข้ามข้อจำกัดไปได้เมื่อมีเป้าหมายร่วมกัน จะสร้าง commitments 

ร่วมกัน คือ จะทำให้ผู ้หญิงมีทางเลือกมากขึ้น  หวังว่า ป�หน้าจะเห็นทางเลือกที่มากขึ้นของผู้หญิง และ 

commitment จะมีมากข้ึนไปเรื่อย ๆ  
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การเสวนา "มายาคติและการเมืองเรือ่งทำแท้งในภาพยนตร์"   
ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท: ผู้ดำเนินรายการ 

ช่วงสุดท้ายของรายการนี้ เราจะกลับมาที่มิติความบันเทิง เรื่องของภาพยนตร์ หลายป�ที่ผ่านมาการ

จัดงานรณรงค์ Pro Voice จะมีการนำเสนอภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง ป�นี้จะเป�นการเสวนา

เกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับมายาคติและการเมืองเรื่องการทำแท้งในภาพยนตร์  วิทยากรคนแรกขอเชิญคุณ

ศานต์ฤทัย สาเพิ่มทรัพย์  พูดในเรื่อง “การสร้างความหมายของผู้หญิงทำแท้งผ่านภาพตัวแทนในภาพยนตร์

ไทย” เพ่ือให้เห็นรายละเอียดมิติของหนังไทยว่ามีภาพเก่ียวกับเรื่องการทำแท้งอย่างไรบ้าง   

 “การสร้างความหมายของผู้หญิงทำแท้งผ่านภาพตัวแทนในภาพยนตร์ไทย” 

คุณศานต์ฤทัย สาเพ่ิมทรัพย์: 

ดิฉันทำวิทยานิพนธ์ เป�นการวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ทำแท้ง ย้อนหลังตั้งแต่ป� 2546 - 2560 จากการสำรวจพบว่ามีภาพยนตร์ไทยท่ี

พูดถึงการทำแท้งและท่ีเลือกมาวิเคราะห์ทั ้งหมดมี 6 เรื ่อง เป�นภาพยนตร์

กระแสหลักท่ีทุกคนน่าจะรู้จักกันดี ได้แก่ (1) บปุผาราตรี ภาคแรก (2) กระสือ 

วาเลนไทน์  (3) ศพเด็ก 2002   (4) รักจัดหนัก (5) ฝากไว้ในกายเธอ และ (6) ร่าง จากชื่อภาพยนตร์ดูออกว่า 

เป�นภาพยนตร์สยองขวัญแทบท้ังหมด ข้อจำกัดคือการเข้าถึง source ไม่ได้ บางเรื่องค่อนข้างเก่าจนไม่สามารถ

เข้าถึงได้ จึงเลือกภาพยนตร์ที่สามารถเข้าถึงได้ จากการวิเคราะห์ภาพรวม พบว่า ภาพยนตร์พยายามสร้างตัว

ละครให้เป�นครอบครัวที่มีป�ญหา อยู่ในครอบครัวที่เป�น dysfunctional คือ พ่อแม่ไม่สามารถทำหน้าที่พ่อแม่

ได้ ทำให้ผู้หญิงต้องเลือกเดินทางชีวิตท่ีผิดและตัดสินใจไปทำแท้งเม่ือตั้งครรภ์ไพร้อม  

อุปนิสัยของตัวละครส่วนใหญ่จะเป�นคนมีความผิดปกติ  มีอาการทางจิต ซึมศร้า ถ้าทุกคนพอจะจำ

คาเรคเตอร์ของบุปผาราตรีได้ จะเป�นคนที่ไม่เคยยิ้มเลย ไม่มีเพื่อน ไม่คบใคร ป�ดตัวเองดู ภาพยนตร์พยายาม

คาแรคเตอร์ใหต้ัวละครท่ีทำแท้งให้ดูเป�นคนลกึลับ ซับซ้อนไม่เหมือนกับคนท่ัวไป  

ลักษณะตัวละครส่วนใหญ่ที่พบในภาพยนตร์จะเป�นตัวละครที่มีอายุน้อย ไม่เกิน 15 - 30 ป� ซึ่งใน

ความเป�นจริงเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเลือกท่ีจะทำแท้งนั้นมีอยู่จริง  แต่ว่าผู้หญิงที่อายุมาก

และยังสามารถป้องกันได้อยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะประสบภาวะตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเลือกไปทำแท้งได้เหมือนกัน 

หนังพยายามสร้าง stereotype ผู้หญิงท่ีทำแท้งใหเ้ป�นผู้หญิงท่ีมีอายุน้อย อยู่ในวัยศึกษา เล่าเรียน  
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สังคมไทยมีกฎหมายออกมารองรับเรื่องท้องในวัยรุ่นและยังเรียนได้ แต่ mind set ทัศนคติของคนใน

สังคมยังไม่เป�ดกว้างมากพอที่จะให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เข้าไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนมองว่าเป�นคน

แปลก เป�นผู้หญิงไม่ดี ตัวละครตั้งครรภ์ขณะเรียนก็ถูกสิ่งต่าง ๆ บังคับให้ตัดสินใจไปทำแท้งเพื่อรักษาอนาคต

ของตัวเอง   

ตัวละครทุกตัวไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ สถานภาพคือ โสด  ซึ่งผู้หญิงทำแท้งโสดทุก

คนหรือเปล่า?  ภาพยนตร์พยายามจะสร้างให้ผู้หญิงทำแท้งเป�นผู้หญิงที่โสดเท่านั้น พูดถึงผู้หญิงทำแท้งว่าเป�น

ผู้หญิงท่ีประพฤติตัวเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานสังคม ที่จะต้องแต่งงานก่อนแล้วค่อยมีลูก ภาพยนตร์ให้การ

ลงโทษมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นโดยพยายามสร้างให้ตัวละครให้ไม่ประพฤติตัวตามครรลองตามวิถีทางท่ี

ผู้หญิงควรจะเป�น  

ความรู้สึกของตัวละครก่อนจะไปทำแท้งดูเหมือนจะต่อรองกับอุดมการณ์กระแสหลักว่า ถ้าทำแท้ง 

แล้วก็ยังมีความรู้สึกผิดบาปอยู่ในใจ  ตัวละครทุกตัวจะหวาดกลัว ภาพยนตร์พยายามสร้างอารมณ์เพื่อให้เรา

รู้สึกกลัว และรู้สึกว่าการทำแท้งเป�นเรื่องน่ากลัว ไม่ใช่เรื่องท่ีทุกคนควรจะทำ  

ตัวอย่าง หลังจากที่ตัวละครรู้ว่า ตัวเองกำลังท้องและตัดสินใจทำแท้ง (คลิปภาพยนตร์ฝากไว้ในกาย

เธอ) ภาพยนตร์จะพูดเรื่องทำแท้งและพยายามใช้วาทกรรมหลาย ๆวาทกรรมเข้ามาทั้งด้านศาสนาว่า ทำแท้ง

เป�นบาป ตัวละครทุกตัว รู้สึกกลัวจริง ๆ ภาพยนตร์สร้างชีวิตตัวละครก่อนท่ีจะไปทำแท้งค่อนข้างสอดคล้องกับ

ความเป�นจริงพอสมควร แต่ว่าส่วนที่แตกต่างจากความจริงคือ จุดจบของตัวละคร ชีวิตหลังจากท่ีเลือกทำแท้ง 

ส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับชีวิตที่ตกต่ำ กลับมาใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิม จมกับความรู้สึกผิด รู้สึกว่า ตัวเองทำความผดิ

โดยการฆ่าคน ประพฤติผิดทางหลักศาสนาและไม่สามารถ Move on ได้  

ภาพยนตร์ 6 เรื่อง ไม่ได้แสดงให้เห็นฉากทำแท้งทุกเรื่อง บางเรื่องจะเห็นว่าฉากทำแท้ง สถานท่ีจะดู

มืด ๆโทรม ๆ ลึกลับ พ้นจากมาตรฐานทางการแพทย์ ทำให้คนดูรู ้สึกว่าการทำแท้งเป�นเรื ่องน่ากลัว น่า

สยดสยอง เปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำแท้งออกจากประเด็นเรื่องสุขภาพและสิทธิในร่างกายของ

ผู้หญิง   

ฉากทำแท้งจากภาพยนตร์เรื่องร่าง หมอจะไม่เหมือนหมอ สถานที่ดูน่ากลัว (คลิปจากภาพยนตร์เรื่อง

ร่าง) ภาพยนตร์ไม่แสดงให้เห็นผลกระบวนการของการทำแท้งชัดเจนเห็นแค่ตอนเริ่มต้นกับตอนท่ีทำเสร็จ

เรียบร้อย ภาพยนตร์พยายามป�ดกั้นการเรียนรู้ของคนในเรื่องการทำแท้ง ตอนแรกทำให้รู้สึกหวาดกลัว น้ำตา

นองหน้า และตอนสุดท้ายท่ีรู้สึกเจ็บปวดมากการทำแท้งเป�นเรื่องท่ีอันตราย เลือดไหลออกมาเต็มไปหมด  

ผู้ชมที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำแท้งมาก่อน รับรองว่าดูแล้วจะมีความเชื่อ มีความเข้าใจตามท่ี

ภาพยนตร์นำเสนอ ภาพที่ใช้แสดงเวลาทำแท้งจะ Close up ไปที่ใบหน้าของตัวละครที่ค่อนข้างเจ็บปวด 



                                                                                      
 

34 
 

Close up ไปท่ีกองเลือด เครื่องมือเพ่ือให้การทำแผลดูสยดสยอง หรือว่า เป�นภาพ full short เห็นท้ังตัว เห็น

ปฏิกิริยาท่ีกำลังบิดกาย กำลังเจ็บปวดมาก ภาพยนตร์เลือกภาพมาแสดงถึงการทำแท้งแนวเดียวกันท้ังหมด  

Speed ที่ใช้เพื่อที่จะให้คนดูรู้สึกน่ากลัว slow motion ฉากทำแท้งเพื่อทำให้ตรึงอารมณ์คนดู เห็น

ฉากนี ้นาน ๆแล้วซึมซับเอาความเข้าใจแบบนี้ไป ภาพ normal speed จากภาพยนต์เรื ่องศพเด็ก 2002 

ความเร็วปกติ แต่จะใช้เสียงกึกกักให้ดูน่ากลัว มีวาทกรรมทางศาสนาแทรกเข้ามา สถานที่ทำแท้งไม่ได้

มาตรฐาน หมอสูบบุหรี่ ทำใหรู้้สึกว่าการทำแท้งเป�นเรื่องน่ากลัวมีผลต่อทัศนคติของคนในสังคม  

ภาพยนตร์ประเภท horror ghost story หรือภาพยนตร์สยองขวัญ ทำแท้งในภาพยนต์ไทยทำให้

ออกมาเป�นหนังสยองขวัญ เพราะสังคมไทยมีความเชื่อในเรื่องบุญกรรมค่อนข้างเข้มข้น  การท่ีจะสร้างทางชอบ

ธรรมในการลงโทษตัวละครเลยกระทำผ่านภาพยนตร์สยองขวัญ  ศาสนากับผถูีกเชื่อมโยงกัน การเอาสิ่งมองไม่

เห็น ไม่เคยสัมผัสได้ และไม่สามารถสัมผัสได้มาใช้ ทำให้รู้สึกกลัว สิ่งท่ีจะอธิบายตรงไปตรงมาให้คนเข้าใจและมี

ความรู้เรื่องการทำแท้งอย่างถูกต้องภาพยนตร์เลือกที่จะไม่ทำ เพราะไม่ต้องการให้คนในสังคมไปทำแท้ง เพ่ือ

ธำรงรักษาอุดมการณ์หลักเรื่องผู้หญิงต้องทำหน้าที่แม่ ทำหน้าที่ภรรยาที่ดี  ตัวละครที่ไปทำแท้งจะได้รับการ

ลงโทษ มีเพียงเรื่องรักจัดหนักท่ีตัวละคร(ตอนทอมแฮงค์) สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้เหมือนวัยรุ่น

ท่ัวไป  การทำแท้งเป�นแค่จุดเปลี่ยนหนึ่งท่ีทำใหว้ัยรุ่นก้าวไปสู่ step ถัดไปได้  

ช่วงหลัง ๆ เริ ่มมีภาพยนตร์เรื ่องอื่น ๆที่พยายามต่อรองกับความหมายเรื่องการทำแท้งมากข้ึน  

พยายามตั้งคำถามว่า การทำแท้งผิดจริงไหม? จะต้องตาย โดนผีมาหลอก มีวิญญาณตามจริงไหม? ขอบคุณค่ะ 

ดร.วราภรณ ์แช่มสนิท :  

อยากชวนคุณทรายเล่าให้ฟ�งต่อว่า ในฐานะที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงหนังไทย เป�นผู้แสดง คนในแวดวง

กำกับหนังคิดอย่างไรกับเรื่องการทำหนังทำแท้ง คุณทรายคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร จึงได้กำกับหนังที่แหวก

แนวออกมาและมีปฏิกิริยาตอบรับเป�นอย่างไรบ้าง รวมถึงประสบการณ์เรื่องอ่ืน ๆ ในฐานะเป�นผู้แสดงด้วย 

คุณทราย เจริญปุระ: นักแสดงและผู้กำกับ 

ทรายมองว่า การมีลูกโดยไม่พร้อมเป�นการทำโทษอย่างหนึ่งเป�นการทำ

โทษทั้งแม่และลูกและทุกคนในครอบครัว ทรายมีน้องอยู่ 2 คน จะได้ยินแม่พูด

ใสน่้องตลอดว่า ไม่ได้ตั้งใจจะมีลูก 3 คน ตั้งใจจะมี 2 คนแต่คนท่ี 3 หลุดออกมา 

พ่อก็...ไม่ให้เอาออก แม่ suffer มากท่ีต้องท้อง แม่จะมีบทสนทนาเรื่องนี้อยู่กับ 

น้องสาวบ่อย ๆว่า ฉันไม่ได้อยากมีเธอเลยนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ ตอนนั้นรู้สึกว่าพูดแล้วได้อะไร เป�นลูกจะต้อง

รู้สึกอย่างไร? ต้องขอบคุณท่ีเก็บหนูไวเ้หรอ? ลูกไม่สามารถท่ีจะแสดง re-act ท่ีสมเหตุสมผลกับแม่ได ้เพราะจะ

ตกอยูใ่นฐานเป�นลูกอกตัญ�ูต่อพ่อแม่ เขาเลี้ยงดูเรามา  
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เรื่องงานของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำแท้งเรื่องแรกคือเรื่องเฮี้ยน มีบทที่เป�นผีที่มีป�ญหากับการ

คลอดลูก ผู้หญิงกำลังจะอยากทำแท้งและไปเจอผี ทรายขอเล่นเป�นคนที่พยายามทำแท้งตัวเอง เป�นคนท่ีมี

ป�ญหากับผท่ีีต้องการจะได้ลูกเราเหลือเกิน สุดท้ายประเด็นไม่ได้อยู่ตรงท่ีเลือกจะทำแท้งแต่ไม่แท้ง ตัวละครนี้ก็

มีลูกปกติ แต่คิดว่า ผีคือใคร? ยุ่งอะไรกับเรา? ตอนนั้นคิดว่าถ้าตัวเองทำหนัง เราจะเล่าเรื่องผู้หญิงไปทำแท้ง

เสร็จแล้วออกไปกินข้าว แต่พอมีโอกาสทำจริง ๆ ทุกคนบอกว่าไม่ได้นะ ต้องมีประเด็น เป�นขั้นตอนของคนท่ี

ต้องโตขึ้นเท่านั้นเอง สำหรับทรายการที่ต้องทำแท้งก็เหมือนหัดขี่จักรยานแล้วทุกคนต้องล้ม บางคนเข่าแตก 

บางคนแขนหัก บางคนล้มหัวฟาด มันมีระดับท่ีแตกต่างกันออกไป  

การตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับเนื้อตัวหรือร่างกาย จะไปคาดหวังว่าเขาจะต้องทุกข์ไปอีก 20 ป�เหรอ? 

ทำไมต้องคาดหวังว่า ทำแท้งแล้วจะต้องหดหู่ ต้องทำบุญทุกวัน เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไป ตอนทำทอมแฮ้งก็ยาก

เพราะว่า หนึ่ง) ทำกับทีมงานท่ีเป�นผู้ชาย ซ่ึงมีไอเดียเรื่องการทำแท้งอย่างหนึ่ง วิธีท่ีนำเสนอพบว่า ทุกคนจะมา

ถามทรายหลังดูหนังจบว่า เขาทำแท้งจริงเหรอ? ดูหวาดกลัวแทนท่ีจะสนใจชีวิตน้องหลังจากนั้นว่าเป�นอย่างไร 

ในฐานะท่ีทรายเป�นคน Pro-choice ผู้หญิงต้องมีชีวิตต่อไป โดยมีเรื่องนี้อยู่ในชีวิตของเขา แต่ไม่ได้โบยตีจนไป

ไหนต่อไม่ได้ หรือต้องให้ไปหาสำนักร่างทรงหรือว่าต้องฝ�นเห็นเด็ก  

ทรายเข้าใจความหวั่นไหวของวัยรุ ่นตอนเด็ก ทรายเคยประจำเดือนไม่มา ทุกคนก็ช็อคว่าจะทำ

อย่างไร? มันกดดัน เป�นสิ่งที่ทุกคนบนโลกต้องผ่าน เป�นกระบวนการหนึ่งที่บางคนรับมือได้หรือมีวิธีที่แตกต่าง

กันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังหรือเปล่า เมื่อรู้แล้วว่า ความเครียดมหาศาลขนาดไหน 

ท่ีจะต้องดีลกับแม่ จะต้องดีลเก่ียวกับพิธีกรรม ฯลฯ มากมาย สมมุต ิวัยรุ่นทำแท้งตอนอายุ 16 ป� อีก 40-50 ป� 

จะต้องให้หมองหม่นไปจนวันตายเลยหรือ? หรือจะไม่แต่งงานกับใครอีก เพราะมีเด็กเดินตามตลอด ถ้ามีจริงก็

ปล่อยให้ตามไป  

ทรายไม่เข้าใจว่า ทำไมคนให้น้ำหนักกับสิ่งที่ยังไม่เกิดมากกว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเจอตรงหน้า เช่น ถ้า

คุณมีลูกโดยไม่ได้วางแผน สิ่งที่คิดไว้จะผิดเพี้ยนไป การไม่ทำแท้งเพราะกลัวบาป คุณกำลังวัดดวงกับสิ่งท่ีมอง

ไม่เห็น(กลัวบาป) หรือจะเลือกสิ่งท่ีเห็น (แก้ป�ญหาท้องไม่พร้อม) มันไม่ make sense มันขัดแย้งกัน ถ้าคนเชื่อ

จริง ๆว่า ทำแท้งแล้วจะไม่เจริญ ถ้าสมมตทิรายบอกว่า หนูเคยทำแท้งมาและมีชีวิตท่ีปกติดีนะ ทุกคนก็จะบอก

ว่าไม่ปกติ ถ้าปกติเธอจะต้องได้แต่งงานและมีลูก ดังนั้นคำว่าเจริญในแต่ละคนก็ต่างกัน กลายเป�นว่า กำลังเอา

เรื่องนามธรรมมาวัดกับรูปธรรมและหาข้อสรุปไม่ได้  

ผู้หญิงควรจะมีสิทธิเหนือร่างกายตัวเองอย่างยิ่ง แค่เรื่องการมีประจำเดือนทุกเดือนก็เป�นภาระกับ

เศรษฐกิจมากพอแล้ว ผ้าอนามัยก็แพง ต้องมีแบบสั้นแบบยาวเยอะไปหมด  และต้องมานั่งแบกทุกข์ไปเรื่อย ๆ

อีกว่าจะมีลูกไหมหรือจะไม่มี? จะเอาออกได้ไหม? แม้กระท่ังแต่งงานก็ต้องไปถามสามีก่อนว่า ท้องไม่พร้อมเอา

ออกได้ไหม? แล้วผู้ชายพอผู้หญิงต้องเอาออกจริง ก็อยู่ต่อกันไม่ได้ มองหน้ากันไม่ติด  
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เห็นจากกรณีของพ่อแม่ทราย คนท่ีท้องไม่ได้เลือก คนเลือกไม่ได้ท้อง ถึงแม้ว่าออกมาแลว้จะดูแลได้

ไม่มีป�ญหา แต่ก็รู้สึกว่ามัน suffer นะ ผู้หญิงที่ต้องแบกท้อง 9 เดือนโดยที่ไม่ได้อยากมีลูกแม้แต่วินาทีเดียว 

ขณะท่ีอีกคนบอกว่า ไม่เป�นไรนะ เอาใจช่วยพูดแล้วก็จากไป มันไม่ยุติธรรม นอกจากต้องท้องแล้ว ยังต้องแบก

รับความผิดบาป แบกรับหน้าท่ี มันมากเกินกว่าท่ีคนๆหนึ่งจะต้องทำให้กับสังคมขนาดนั้น   

อยากมาเล่าเรื่องส่วนตัวล้วน ๆ เลย เพราะต้องการให้เห็นว่า เด็กในวัยมัธยมท่ีโตมาจะต้องเลือกได้ 

เมื่อ 6 ป�ที่แล้วทรายพูดถึงเรื่องนี้ ตอนนั้นไม่แน่ใจว่ามี 1663 หรือยัง?  เลยสร้างตัวละครข้ามไปที่การทำแท้ง

เลย หลายคนตัดสินใจโดยท่ีไม่รู้ข้อมูลท่ีรอบด้าน การตัดสินใจเป�นสิทธิของเขาท่ีจะเลือก แต่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำ

ว่ามันมีทางเลือกท่ีปลอดภัย มองว่า มันไม่ fair ท่ีเขารู้นรกทุกขุม แต่ไม่ทำให้คนรู้จัก 1663 ทำไมสังคมบรรยาย

เรื่องนรกให้ฟ�งแต่ไม่มีใครเสนอทางท่ีเป�นรูปธรรมให้เลย  

ทรายรู้สึกว่าคงยากที่จะมีใครทำให้มีตัวละครที่โทรหา 1663 แล้วไม่ถูกโจมตีทางสังคม จะต้องโดน

อะไรสักอย่างแน่ สุดท้ายครอบครัวแตกแยก หรือว่าเป�นบ้าไป จะมีใครรอดปลอดภัยจากการทำแท้งได้หมด

จน? ในโลกของภาพยนตร์  

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท:  

คุณทรายป�ดท้ายบอกว่าไม่มีใครท่ีจะหลุดรอดจากการลงโทษเม่ือทำแท้งในโลกของภาพยนตร์ไทยได้ 

ถ้าจะมี 1663 มาช่วยจะต้องถูกโจมตี อยากถามคุณก้อง ในฐานะนักวิจารณ์ คอลัมนิสต์ผู ้เชี ่ยวชาญด้าน

ภาพยนตร์  และมุมมองหนังในประเทศอ่ืน ๆด้วย เม่ือพูดถึงทำแท้งจะมีประเด็นตีตราแตกต่างไปจากเดิมไหม 

 

 

ก้อง ฤทธิ์ดี  นักวิจารณ์ และคอลัมนิสต์ผู้เช่ียวชาญด้านภาพยนตร์   

ผมไม่ได้เป�นผู้เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องการทำแท้ง เรื่องร่างกายผู้หญิง แต่ได้รับ

ข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างจากวิทยากร 2 ท่าน มองว่า ภาพยนตร์ไทยพอผูก

โยงกับเรื่องทำแท้งคนทำแท้งจะเป�นผู้ร้ายต้องถูกลงโทษด้วยสังคม ด้วยสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ ด้วยความเชื่อต่าง ๆ สถานท่ี คลินิกจะต้องอยู่ในโลกมืด ไม่น่าไว้ใจ  

ต้องมีฉากเลือดนองเต็มร่างผู้หญิง ภาพเหล่านี้ฝ�งใจกันมาตั้งแต่เด็ก ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ ในทีวีด้วย  

ทีวีเป�นอีกส่วนหนึ่งที่สร้างมายาคติ สร้างภาพจำให้คนคิดว่าการทำแท้งเชื่อมโยงกับอะไรบ้าง ถ้าจะ

สรุปหรือพยายามมองถอยออกมาจากท่ี 2 ท่านพูด ผมคิดว่าหนังไทยหรือว่าศิลปะไทยนั้นถูกผูกโยงเข้ากับ

ศีลธรรมตลอดเวลา คนที่สร้างศิลปะ สร้างหนังจะถูกตัดสินด้วยมาตรฐานศีลธรรม คุณจะพูดเรื่องทำแท้งไม่ได้
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เพราะว่าสุ่มเสี่ยง กรณีภาพ Ultraman แม้จะไม่ใช่หนังแต่เป�นศิลปะอีกประเภทหนึ่ง เห็นชัดว่า ไม่เห็นมีใคร

พูดเลยว่า รูปนั้นสวยหรือไม่สวย ใช้เทคนิคอะไร ตีความได้อย่างไรบ้าง หรือว่าเทียบเคียงได้กับอะไร/อย่างไร 

ขาดการวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าตัดสินในเชิงสุนทรียศาสตร์หรืออื่น ๆหรือสังคมด้วยซ้ำ  แต่ถูกตัดสินด้วย

มาตรฐานทางศีลธรรมว่า ผิดศีลธรรม เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา  

คำว่า ภาพยนตร์ เวลาถูก censer หนังจะถูกมองว่าฉากนี้จะฉายได้หรือ?  ส่วนใหญ่เป�นฉากท่ี

เกี่ยวข้องกับศีลธรรม พระทำแบบนั้นไม่ได้โชว์ในหนังได้อย่างไร เด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนไปขายตัวได้อย่างไร 

ผิดศีลธรรม เป�นการส่งเสริมเด็กให้ทำแบบนั้น  ผมคิดว่าต้องมองแยกส่วนกัน ศิลปะในโลกทางตะวันตกถูกแยก

ออกจากศีลธรรมนานแล้ว พอกับท่ีรัฐถูกแยกจากศาสนา  จะทำหนังด่าบาทหลวง ด่าพระ ด่าโป๊ปทำเลยแล้วดู

ว่า ทำหนังอย่างนี้ได้อย่างไร ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ด่าพระ ด่าคนจะถูกตัดสินด้วยนักวิจารณ์ ด้วยคนดู  ด้วย

นักวิชาการและมาตรฐานอย่างอ่ืน ๆ ไม่ใชเ่พียงมาตรฐานทางศีลธรรมอย่างเดียว  

ศิลปะไทยโดยเฉพาะภาพยนตร์ ไม่ทราบว่าทำไมจึงโดนหนัก? แตที่วีค่อนข้างถูกระเบียบ ไม่ค่อยกล้า

เสนอประเด็นมาก สิ่งท่ีเป�นภาพเคลื่อนไหวมักถูกจับจ้องและตัดสิน ด้วยระเบียบต่าง ๆในสังคมมากกว่าศิลปะ    

ภาพเขียน Ultraman เป�นเรื่องท่ีคนพูดกันในออนไลน์ จิตรกรเขียนภาพโป๊ไม่ได้ถูกจับตาเท่าไหร่ แต่

พอเป�นหนังจะถูกตัดสิน ทำให้คนทำหนังมีทางเลือก 2 ทาง คือเล่นตามเกมเลย ถ้ามีตัวละครที่ทำแท้งหรือทำ

อะไรท่ีไม่ดีตามท่ีมาตรฐานท่ีสังคมขีดเส้นไว้ต้องถูกลงโทษ จะต้องไปนอน suffer อยู่ในห้องก่อน ถ้าหนังทำให้

ผู้หญิงได้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้ คนทำหนังต้องถูกอะไรสักอย่าง  เพราะฉะนั้น คนทำหนังเลยต้องใช้วิธีเล่นตาม

เกมส์ไป ต้อง conservative หรืออีกทางจะต้องเสี่ยงกับการถูกเซ็นเซอร์  การเป�น Drama ถูกคนโวยวายต่าง 

ๆนานา อย่างที่เห็นในวงการภาพยนตร์ไทย ส่วนใหญ่ขออยู่ในร่องในรอยไวด้ีกว่า ในเชิงศิลปะในภาพยนตร์แม้

จะเป�นศิลปะทางพาณิชย์ ก็มักจะไม่ค่อยได้เห็นศิลป�นทำหน้าท่ีนำเสนอประเด็นอะไรท้าทาย เพราะศิลป�นไทย

มักถูกตัดสินด้วยมาตรฐานศีลธรรม   

ในต่างประเทศ ศิลปะจะถูกตัดสินโดยมาตรฐานหรือว่าเส้นอื่น ๆ นอกเหนือจากศีลธรรมอย่างเดียว 

เพราะฉะนั้น หนังทำแท้งเมืองนอกมีมากมาย หนังท่ี Pro-life อย่างเรื่อง Unplan ฝ่ายท่ีไม่อยากให้ทำแท้ง เขา

ก็โดนด่า ข่าวท่ีออกมาแม้แต่บทวิจารณ์ท่ีด่าก็ด่าในแง่ท่ีว่านำเสนอประเด็นเชียร์ว่าทำแท้งไม่ดี แต่หนังทำได้แย่

มาก ไม่สนุก ไม่เคลียร์ เขาไม่ใช่ถกเถียงประเด็นศีลธรรม แต่เป�นประเด็นท่ีทำหน้าท่ีใช้เครื่องมือทางศิลปะเพ่ือ

นำเสนอแต่ใช้เครื่องมือได้ไม่ดีเลย   

ในอเมริกาเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดี ผู้สมัครต้องตอบว่าคุณ pro-life หรือ pro-choice อเมริกา

จะมีประเด็นอยู่ 4-5 อย่าง เวลามีการหาเสียงเลือกตั ้งที่ต้องแสดงความชัดเจน ด้านเศรษฐกิจจะไปทาง 

conservative หรือว่า Liberal  แค่ไหน เรื่องทำแท้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย เรื่องการแต่งงานของเพศเดียวกัน

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย มีเป�น check list การถกถียงนั้น healthy กว่า และไม่ใช่ประเด็นทางศีลธรรมเพียง
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อย่างเดียว เป�นประเด็นต่อรองการทางการเมืองภาคประชาชน ทางสังคมที่จะต้องโดนกดดัน  มีป�จจัยอื่น ๆ

มากมายมากกว่าป�จจัยทางศีลธรรม ที่อาจทำให้การถกเถียงมีข้อมูล มีมิติและประชาชนตัดสินใจจากสิ่ง

เหล่านั้น ไม่ได้แปลว่า ทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับการทำแท้ง ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับการที่จะเป�ดให้คนมี

ป�นได้ แต่มีบรรยากาศของการถกเถียงหรือการนำทางสังคมให้ไปข้างหน้าทีละนิด 

หนังสารคดีท่ีเก่ียวกับการทำแท้ง ท่ีดูและจำได้ว่า มีฉากทำแท้งท่ีต่างกับหนังไทยมาก คือ series ใน 

Netflix เรื่อง SEX Education ตอนที่เรื่องนี้จะมาฉายเมืองไทย ก็มีการพูดว่าจะมา SEX Education อะไร? 

เดี๋ยวเด็กเลยีนแบบ? กลายเป�นเรื่องศีลธรรมอีก ไม่ได้ดูเลยว่า หนังเป�นเรื่องการสอนเพศศึกษาท่ีสนุกและดีมาก 

มีฉากท่ีนางเอกจะไปทำแท้ง คือท้องและคิดอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำดี นางเอกเป�นคนพูดจาโผงผางค่อนข้างม่ันใจ 

เป�นเด็กเรียนเก่ง แต่มาจากครอบครัวท่ีไม่ค่อยดี ถูกเพ่ือน ๆมองว่าเป�นคนชั้นต่ำ แต่จริง ๆเธอเรียนเก่งและเธอ

ชั่งใจและไตร่ตรองว่าจะทำหรือไม่ทำ  และก็ไปทำแท้ง เป�นคลินิกปกติ ไม่ใช่มืดๆดำๆ แสงสลัว พอถึงหน้า

คลินิกก็มีกลุ่มที่ต่อต้านไปยืนอยู่หน้าคลินิก ถือป้ายพระเยซูว่า ทำแท้งคือการฆ่าคน อะไรคือ argument ของ

คนท่ี Pro-life ในเชิงศาสนา คือ เป�นการฆ่าคน เป�นการพรากชีวิตไป นางเอกไปเจอก็ไม่สนใจ เข้าไปในคลินิก

และก็เป�น drama ระหว่างเธอกับแฟนว่า แฟนจะมาไหม? จะมาให้กำลังใจไหม? เป�น drama ของมนุษย์ท่ี

กำลังตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต โดยไม่ได้มีพ้ืนฐานบนศีลธรรมหรือการลงโทษเพียงอย่างเดียว เป�นจุดเปลี่ยนใน

ชีวิตจุดหนึ่งเท่านั้น  โดยไม่ต้องตัดสินใจจากผู้ชายหรือจากศีลธรรมหรือจากคัมภีร์ แล้วเธอก็ทำแท้งออกมา

กลับไปใช้ชีวิตปกติ จากนั้นก็เป�นเรื่องท่ีผู้หญิงคนนี้ไปผจญภัยอย่างอื่นต่อ การทำแท้งเป�นส่วนหนึ่งที่เธอต้อง

ผ่าน และต้องมีชีวิตต่อไปต่าง ๆนานามากมาย  เมื่อการถกเถียงในสังคมมีความชัดเจน มีการเป�ดกว้าง ก็จะ

สะท้อนมาในการแสดงออก ในรูปแบบสร้างสรรค์อย่างอื่น เป�นในศิลปะ การถกเถียงกันจะ healthy ขึ้น สิ่ง

เหล่านี้ต่างหากที่จะขับเคลื่อนสังคม ฝ่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ ฝ่ายนโยบายก็จะค่อยๆขยับถ้าการถกเถียง

ไปได ้ 

การพูดคุยวันนี้ที่มีกันอย่างเป�ดเผยท่ี คุณหมอไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมที่เคยคิดว่า จะเป�น  อยากจะ

แนะนำหนังที่เกี ่ยวกับการทำแท้งเป�นเรื ่องที่ดี คือ เรื ่อง 4 months 3 weeks 2 days เป�นหนังโรมาเนีย

ประมาณ 10 ป�ท่ีแล้ว เธอท้องมาแล้ว 4 เดือน เธอไม่ควรจะทำแท้ง แต่เกิดเหตุในยุคคอมมิวนิสต์ ซ่ึงคอมมินิสต์

จำกัดสิทธิในร่างกายมนุษย์ทุกอย่างอยู่แล้ว ผู้หญิงในหนังเรื่องนี้ เธอไปอยากจะทำแท้งเท่านั้นเอง หนังจะตาม

ว่าเธอจะไปไหน ทำไมเธอจะต้องลับๆล่อๆ ตอนหลังจึงรู้ว่าเธอนัดกับหมอทำแท้ง หมอขับรถหน้าตาไม่น่าไวใ้จ 

มีกระเป๋า 1 ใบ ไปเป�ดโรงแรม ดูโสโครกหน่อย สุดท้ายเธอได้ทำแท้ง หนังต้องการวิพากษ์วิจารณ์ระบอบ

คอมมิวนิสต์ ระบอบสังคมนิยม ระบอบเผด็จการที่จำกัดสิทธิในร่างกายของเธอ จนกระทั่งเธอต้องไปเสี่ยงภัย 

เสี่ยงตายต่าง ๆ กว่าจะได้ทำแท้ง ในเชิงโครงสร้างสุนทรียศาสตร์ หนังดูสนุก  และลุ้นว่าจะทำอะไรกันแน่? 

ในขณะมีการวิพากษ์วิจารณ์ เสียดสีสังคม ทำให้เห็นว่าบุคคลไม่มีสิทธิ การถูกควบคุมอยู่เป�นอย่างไร หนังทำได้

ดีมาก ศิลปะไม่ควรถูกตัดสินด้วยมาตรฐานทางศีลธรรมอย่างเดียวและภาพยนตร์เห็นได้ชัดเลย 
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ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท:  

ขอแลกเปลี่ยน เพราะได้ดูเรื่องนี้เหมือนกัน เขาฉายภาพเส้นทางว่า กว่า

ผู้หญิงจะได้ทำแท้ง  ซึ่งกรณีนี้เป�นนักศึกษา ไม่มีรายได้ กว่าจะได้ทำแท้งต้อง

เจอสารพัด ความรู้สึกท่ีจำได้ ตอนดูหนังเรื่องนี้คือ ตึงเครียด มีเรื่องราวท่ีเธอถูก

ชาร์จแพง ๆ เหมือนจะถูกหมอพยายาม black may เรื่องเพศด้วยทำให้เกิด 

ความตึงเครียด เป�นประสบการณ์ร่วมของผู้หญิงท่ีต้องพยายามทำแท้งและมีข้อจำกัดต่าง ๆ   

สิ่งท่ีคุณก้องพูด เหมือนกับว่าในเมืองไทยและบรรดาศิลปะประเภทต่าง ๆจะถูกจำกัดมาก  และไม่ได้

อยู่แค่ในภาพยนตร์ สังคมไทยเป�นสังคมที ่ไม่เชื ่อในประสิทธิภาพของคนหรือเปล่า? ไม่เชื ่อในความคิด

สร้างสรรค์หรือการที่คนจะลุกขึ้นมามีอำนาจตัดสินใจชีวิตตัวเองในมิติต่าง ๆ ไหม? และพอเป�นเรื่องผู้หญิงก็มี

กรอบท่ีสังคมพยายามควบคุมไว้เพ่ิมเติม เรื่องการทำแท้งนั้นแหกกรอบก็จะแสดงอาการหนักข้ึนในการพยายาม

ควบคุม รู้สึกอยากจะหาคำตอบเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ เป�นธุรกิจเอกชนแต่ทำไมถึงกลายเป�นเครื่องมือ

ในการควบคุมมาตรฐานทางศีลธรรมให้กับสังคม ให้กับฝ่ายท่ีมีอำนาจในสังคม เป�นประเด็นท่ีท้ิงไว้  

วิทยากท่านต่อไป รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล เป�นผู้จัดงานนี้และคนขับเคลื่อนประเด็นนี้และเป�นคน

ตั้งประเด็นเรื่องเสวนาวันนี้ด้วย  อาจารย์มองอย่างไรจึงเป�นท่ีมาของการท่ีจะคุยกันในวันนี้ 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: 

ดิฉันมีประเด็น 3 เรื่องประเด็น เรื่องแรกคือหนังไทย  หนังต่างประเทศ 

และประเด็นเรื่องการเมือง  อยากบอกว่าหนังเป�น representation คือภาพ

ตัวแทน ท่ีไม่สามารถที่จะแสดงได้หมดในทุกแง่ทุกมุม อาจมีบ้างแต่ทำได้ยาก 

โดยเฉพาะวิธีคิดแบบสังคมไทย ทำออกมาแบบท่ีเป�น stereotype เป�น 

ภาพรวม ตัวเองไม่เชื่อว่าเรื่องการทำแท้งเป�นอุดมการณ์หลักของสังคมไทย ถ้าดูจากเอกสารในงานวิจัยทางด้าน

มนุษย์ จะเห็นว่า สมัยก่อนผู้หญิงทำแท้งเป�นเรื ่องปกติมาก ไม่มีการลือกัน เข้าใจว่าอุดมการณ์ที่ว่านี้ เป�น

อุดมการณ์ของคนเมืองและเป�นอุดมการณ์ท่ีเรียกว่าอุดมการณ์ท่ีครอบงำ  

การนำเสนอเรื่องทำแท้งในสื่อไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้ทำ Research เพราะฉะนั้น จึงออกมาเป�นเรื่อง

ของป�จเจกทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างสังคมเลย ไม่ตั้งคำถาม เป�นหนังที่ไม่ตั้งคำถาม และมีผี  หนังไม่

เคยพูดเรื่องสิทธิ เอาเรื่องทำแท้งใหเ้ป�นเรื่องสยอง  หนังท่ีคุณทรายทำเรื่อง รักจัดหนัก เป�นส่วนน้อย 0.1%   
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หนังต่างประเทศเน้นให้คนดูคิดเอง ประเทศไทยมีหนังที่ทำให้คนดูคิดเองไหม? มีนะ แต่ฉายไม่ค่อย

ได้เงิน คุณอภิชาติไปทำหนังได้รางวัลต่าง ๆนา ๆ และไปทำงานที่ต่างประเทศ ในไทยได้ทำหนังเรื่อง 15 ค่ำ

เดือน 11 แต่คนดูตีความ สังคมไทยไม่ให้รางวัลกับคนทำงานแบบคุณอภิชาติและมีแนวโน้มท่ีจะลงโทษ   

ต่างประเทศทำหนังสอนให้คนดูเรียนรู้เอง หนังหลายเรื่องมากตั้งแต่ดิฉันเป�นนักเรียน มีเรื่องหนึ่งจำ

ได้ว่า เป�นนักศึกษา 2 คนมี sex กันแล้วผู้หญิงท้อง อยากทำแท้ง แต่ผู้ชายบอกไม่อยากให้ทำ ไม่ยอมให้ผู้หญิง

ทำแท้ง แต่ผู้หญิงบอกยุ่งอะไรด้วย ก็ฉันอยากทำ เป�นตัวของฉัน สมัยนั้นดูแล้วก็คิดว่า ทำไมผู้ชายก็แสนดี เขา

รักนะทำไมผู้หญิงไม่เอาลูกไว้ แต่ตอนนี้ดิฉันฉลาดแล้ว รู้ว่าผู้หญิงเขาเลือกถูกแล้ว ตัดสินใจถูกต้อง แต่หนังมัน

ทำให้เราตั้งคำถาม  

หนังอีกเรื่องท่ีดูแล้วร้องไห้ เป�นหนัง series ในอดีตของแคนาดา หนังนักสืบ พระเอกจะไม่ค่อยฉลาด 

นางเอกเป�นผู้ช่วยหมอนิติเวช สมัยท่ีคนยังขี่ม้า เหตุเกิดท่ี Montreal มีเหตุท่ีทำแท้งเถื่อน ทำให้ผู้หญิงตาย มี

หลักฐานที่ชี้ชัดว่า นางเอกซึ่งกำลังเป�นแฟนกับพระเอกอยู ่และเป�นผู้ช่วยพระเอกตลอดเพราะเป�นหมอนติเิวช 

เหมือนกับนางเอกสมรู้ร่วมคิดกับคนที่ให้บริการทำแท้ง พระเอกก็ตามสืบจนวันหนึ่งจึงรู้ว่า คนที่ช่วยผู้หญิงทำ

แท้งคือหมออีกคนหนึ่งท่ีแก่แล้ว และเป�นหมอคนที่ก็เคยช่วยนางเอกไว้ สมัยนางเอกเป�นนักศึกษาแพทย์ 

นางเอกบอกว่า เพราะว่าหมอคนนี้ช่วยเธอไว ้จึงมีทุกวันนี้  

ดิฉันสะเทือนใจมากเพราะว่ามันเป�นจุดเปลี่ยนชีวิต ผู้หญิงทำแท้งหลายคนหรือ ผู้อำนวยการ อดีต

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมท่ีเคยมาข้ึนมาคุยบนเวที บอกว่า นักเรียนท่ีเขาส่งไปทำแท้งกับท่ีท้องแล้วไม่ไป

ทำแท้ง พวกท่ีไปทำแท้งเจริญก้าวหน้า มีทางเลือกชีวิตมีมากกว่า ส่วนพวกไม่ทำแท้ง ทางเลือกในชีวิตน้อยกว่า  

เวลาดูหนังต่างประเทศ จะมีความรู้สึกว่า ในฐานะคนดู เราเรียนรู้กับหนังตลอดเวลา หนังมีหลาย

แง่มุม มีเรื่องท่ีสามารถท่ีจะเล่าได้มากมาย  

ประเด็นสุดท้าย คือการเมือง ในอเมริกาตั้งแต่ป� 1974 ศาลสูงตัดสินให้ผู ้หญิงสามารถทำแท้งได้

ภายในอายุ 6 เดือน ส่วนอายุครรภ์ตั้งแต่ 7-8-9 เดือน สิทธิกลับไปอยู่ท่ีแพทย์พิจารณาก่อนว่า ควรจะทำไหม 

ตอนนั้นคนมองว่า Pro-choice เป�นฝ่ายชนะ แต่ตั้งแต่ป� 1974 จนถึงป�จจุบัน ฝ่ายที่เรียกว่า Pro-life ไม่เคย

หยุดเลย คุณก้องบอกว่า ประธานาธิบดีทุกคนต้องบอกว่าคุณPro-life หรือ Pro-choice คือคุณจะให้สิทธิ์

ผู้หญิงในการทำแท้งไหม ต่อให้เป�นพรรคเดโมเครต (Democratic-Republican Party)  ที่สนับสนุนเรื่องการ

ทำแท้ง แต ่Deep state ท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป�นองค์กรทางศาสนา ตั้งมาระยะเวลายาวนาน มีสมาชิก

เริ่มต้นจากคนประมาณ 10 กว่าคน สามารถเปลี่ยนใจผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป�น Pro-choice อนุญาตออก

กฎหมายให้ทำแท้งนั้นเปลี่ยนใจได้  
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ประธานาธิบดี George Walker Bush และแม้แต่ ประธานาธิบดี onald John Trump ก็ให้สิทธิ์ทำ

แท้ง แต่พอขึ ้นมาเป�นตัวแทน เปลี่ยนเป�นขวาเลย เพราะฉะนั ้น Deep state นี้ Control ไว้ สิ่งที่เกิดข้ึน

ในตอนนี้คือ มีความพยายามท่ีเรียกว่า Reversing role คือการพยายามจะเปลี่ยนคำตัดสินของหลาย ๆรัฐ เริ่ม

ที่บีบให้การทำแท้งหรือสถานบริการหดแคบลง ได้เห็นในกรณีหนังเรื่อง Jack son ที่เครือข่ายฯ เคยนำมาฉาย

เม่ือป�ก่อน  

  หนังต่างประเทศไม่ได้ให้ภาพด้านเดียวจะให้ภาพคนที ่สนับสนุนและคนที ่คัดค้าน แต่เรื ่อง 

Reversing role เป�นฝ่ายขวาผลิต เรื่อง Jack son คิดว่าเป�นฝ่ายซ้ายผลิต แต่มีการฉายรณรงค์ของท้ังสองฝ่าย

ใหป้ระชาชนดู  คิดว่า ความสำคัญของหนังเก่ียวกับเรื่องศีลธรรม คือทำให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยเป�นประเทศท่ี

มีศีลธรรมมาก เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเป�น Ultraman ไม่ได้ในประเทศไทย เราป�ดกั้นจินตนาการของคน  

ในสังคมแบบบ้านเราที่การเมืองถอยหลังเข้าคลอง ป�ดกั้นทางเลือก ป�ดกั้นเสรีภาพ ความคิด อิสระก็ทำให้การ

ทำงานในเชิงจินตนาการเก่ียวกับเรื่องหนังลำบากยากเข็น เป�นสาเหตุท่ีทำให้คนไทยไปทำหนังท่ีต่างประเทศ  

สิ่งซึ่งก็อยากจะเห็นในหนังเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง คืออยากเห็นหนังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตัวผู้หญิงท่ี

มีสิทธิในเหนือเนื้อตัวร่างกายตนเอง ถ้ามีหนังไทยทำท่ีเห็นภาพพวกนี้ได้ อย่างหนังเรื่อง grandma ซ่ึงเป�นหนัง

อีกเรื่องที่ชอบมาก  คุณยาย แม่และหลาน ยายพาหลานไปทำแท้ง ยายมีแฟนผู้หญิงเป�น feminist รุ่นแรก 

แฟนยายอายุน้อยกว่าลูกตัวเอง อายุเกือบแก่กว่าหลานนิดหน่อย เนื ้อเรื ่องทันสมัยมาก หนังแสดงถึง 

Anatomy ของผู้หญิงและแสดงออกมาเป�นเรื่องตลก เป�น Comedy น่าติดตามมาก ขอบคุณค่ะ 

 

 

 

 

 

แลกเปลีย่น 

พระชาย วรธรรมโม: 

เห็นด้วยกับคุณศานต์ฤทัยว่า คำสอนต่าง ๆ เป�นวาทกรรม รู้สึกว่าได้ยิน

บ่อยมากเรื่องทำแท้งแล้วบาปจนกลายเป�นวาทกรรม  ถ้าผู้หญิงทำแท้งแล้วบาป 

ผู้ชายท่ียิงอสุจิเข้าไปไม่เป�นบาปบ้างหรือ? รัฐบาลท่ีไม่ทำเรื่องนี้ให้เป�นสวัสดิการ

ท่ีปลอดภัยกับผู้หญิง  รัฐบาลเป�นบาปไหม? ต้องปล่อยให้ผู้หญิงไปทำแท้งเถ่ือน 
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และออกไม่หมด เป�นแผลอักเสบและมีผลตามมา เสียชีวิต ไม่ใช่บาปของผู้หญิงนะ เป�นบาปของรัฐบาลด้วย 

เป�นบาปท่ีหมอปฏิเสธ จริง ๆแล้วสังคมสร้างบาปให้ประชาชนเองมากกว่า ไม่ใช่ผู้หญิง  

อีกประเด็นหนี่ง คนเขียนคัมภีร์ต่าง ๆ ทางศาสนาไม่ใช่ผู้หญิงเลย ถ้าผู้ชายตั้งท้องได้ก็อาจต้องทำ

แท้งเหมือนกนั  เรื่องนี้จึงไม่ใช่ป�ญหาของผู้หญิง เป�นป�ญหาของคนที่ไม่มีมดลูก ไม่มีรังไข่ที่ไม่เข้าใจ เอาเป�นว่า 

ถ้าผู้ชายมีรังไข่ มีการตั้งท้อง  ก็อาจต้องทำแท้งเหมือนกัน เพราะป�ญหาอยู่ท่ีคนรอบ ๆตัว  

ผู ้หญิงทำแท้งจำเป �นต ้องจ ิตตกไหม?  คำสอนพุทธมีความ liberation มาก คำสอนอยู่ ใน

โอวาทปาติโมกข์ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ถ้าทำได้ท้ังสามอย่าง หรือบางครั้งอาจจะทำพลาดไม่ได้ท้ังสาม

อย่างไปบ้าง  แต่ข้อสุดท้าย คือทำจิตใจให้ผ่องใส คือโจทย์สำคัญท่ีจะทำให้ทุก ๆคน ได้กลับไปทบทวนตัวเองว่า 

ถ้าจิตตก ซึมเศร้า จะทำอย่างไรให้จิตของคุณมีแสงสว่างขึ้นมา? ถ้าทุกคนเข้าใจ  มนั liberation มาก และ ถ้า

ไปทำแท้งมาก็ไม่ใช่จะต้องจิตตกนะ ศาสนาพุทธไม่ควบคุมให้คนจิตตก พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้น  

เรื่องหนังของประเทศไทยมีป�ญหา เพราะว่าศิลปะภาพวาดพระพุทธรูป Ultraman และภาพยนตร์

ต่างเป�นศิลปะ แต่ว่าเมืองไทยระบบศีลธรรมตีกรอบศีลปะมากจนเกินไป บ่อยครั้งคนทำงานศิลปะ censer 

ตัวเอง หรือรับวิธีคิดของระบบศีลธรรมท่ีคับแคบมาใส ่  

หนังฝรั่งเรื่องไม่ได้พูดถึงเรื่องทำแท้งว่าเป�นเรื่องแปลก  สุดท้ายทางออกจะเป�นอย่างไร เราควรที่จะ

บอกได้ว่า การทำแท้งเป�นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล เม่ือเขาค้นพบการตัดสินใจของบุคคลคนนั้นแล้วก็จะต้องไม่ไปยุ่ง

เรื่องของชาวบ้าน 

ผู้แสดงความคิดเห็น: 

คิดว่าคนที่ทำหนังของเมืองไทยไม่มีข้อมูลของคนที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาผู้หญิงที่ท้องไป

ทำแท้ง เป�นไปได้ว่าคนสร้างหนังต้องทำตามกระแสของสังคม เป�นการตอบสนองกับตลาดท่ีไม่อยากจะฝ�น ถ้า

การทำหนังจะทำงานวิจัยท่ีช่วย support จะทำให้ภาพของคนที่ทำแท้งน่าจะดีขึ้น คิดว่าข้อมูลเป�นสิ่งสำคัญท่ี

จะให้ความรู้ความเข้าใจ ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษา รื้อถอนโครงสร้าง ไม่ใช่สถาบันเพียงสื่อเท่านั้นท่ีต้องแก้ไข

ป�ญหา  

ผู้แสดงความคิดเห็น: 

ดูหนังท่ีเก่ียวกับการทำแท้งมาพอสมควร ตัวละครอีกตัวท่ีสำคัญสำหรับเด็ก น่าจะเป�นเพ่ือนของเด็กท่ี

ทำแท้ง เราจะสร้างเป�น role Model ของเพ่ือนท่ีจะช่วยเพ่ือนท่ีทำแท้งอย่างไร ประสบการณ์ของตัวเองตั้งแต่

วัยรุ่นจนถึงตอนนี้ มีเพื่อนชอบโทรมาปรึกษาที่ว่าท้องไม่พร้อม รู้สึกว่า การเป�นเพื่อนในวันท่ีเพื่อนอยากจะทำ

แท้งหรืออยากจะท้องต่อนั้นยาก พอได้ดู sex Education พบว่า ตัวละครท่ีเป�นเพ่ือนผู้ชายของเป�นคนท่ียืนอยู่
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ในสถานที่ทำแท้ง เด็กผู้ชายมีความเครียดจนอ๊วก แต่เด็กผู้หญิงกลับผ่านภาวะนั้นไปได้ การสร้างตัวละครใน 

Netflix มีหลายเรื่องท่ีจะมีตัวละครท่ีพาเป�นผู้หญิงไปทำแท้ง  

เราจะสร้างโมเดลให้กับเด็กในเมืองไทยอย่างไรว่า เพื่อนคนที่ยืนข้างๆ เพื่อนท่ีกำลังลำบาก จะ 

support เพ่ือนให้ผ่านไปได้อย่างไร สื่อยังไม่มีคน ๆนั้น  

คุณสุนันท์ ดวงจันทร์: 

เป�นผู้ให้คำปรึกษาป�ญหาท้องไม่พร้อมมาตลอดชีวิตจนเกษียณมา 10 ป�

แล้ว  อยากเห็นหนังท่ีมีความเข้าใจ ไม่โทษผู้หญิง ไม่โทษเด็ก เรื่องของผู้ชาย

ไม่ค่อยมีจะทำอย่างไรให้มีส่วนรับผิดชอบ  

ดิฉันให้คำปรึกษาตั้งแต่ป� 2524 ตั้งแต่ป� 2537 เห็นความทุกข์ผู้หญิงมากมาย 

โดนข่มขืน ล่วงละเมิดผู้หญิงท่ีพลาดพลั้งไป ภรรยาหลวงบังคับให้มาทำแท้ง  หรือที่เป�นหญิงบริการ เจ้าของ

ซ่องบังคับให้รับแขก จน 3 เดือนเมนส์ไม่มา ผู้หญิง suffer เรื่องนี้มาก จะทำอย่างไรให้หนังมีเรื่องทัศนคติ ไม่มี

ผู้หญิงคนไหนที่ตั้งใจท้องเพื่อมาทำแท้ง  สำคัญมากคือพ่อแม่ไม่ยอมรับ มีผู้หญิงท้อง 7 เดือนจะมาทำแท้ง ซ่ึง

มันทำไม่ได้แล้วอันตราย ผลสุดท้ายได้คลอดมาใน 7 วันท่ีโรงพยาบาลและเอามาท้ิงไว้ท่ีคลินิก จะทำอย่างไรให้

สังคมยอมรับมากข้ึน  

คุณชุมาพร แต่งเกล้ียง: 

เกี่ยวกับหนัง ใน 20 ป�ข้างหน้าหนังอาจจะ out ไปแล้ว เรากำลังตื่นเต้น

กับ Netflix กับการทำงานของ young feminist สิ ่งที ่น่าสนใจคือ แคสเกม 

หรือเกมที่สร้าง EP1-EP3 อันหนึ่งชื่อว่า home sweet home เกี่ยวข้องกับผี  

เด็กผีเก่ียวข้องกับการทำแท้ง  คนท่ีเล่นเกมสส์ามารถพากย์ได้ว่า จะพากย ์

อย่างไรและลงใน YouTube เด็กติดกันมาก ในป�จจุบันมีความท้าทายเรื่องสื่อมากข้ึน ผู้สร้างหรือผู้จัดหนังไม่ได้

สามารถพากย์หรือกำหนดทิศทางของเกมส์ได้ มันจะมีเรื่องราวที่แบบซับซ้อน และเป�นเนื้อหาใหม่ๆเกิดข้ึน 

อาจจะต้องเอาคนที่แคสเกมส์ท่ีเป�นคนพากย์ในป�จจุบัน มานั่งคุยกันหรือต้อง educate คนพากย์หนัง ว่าควร

จะพูดอย่างไรให้เด็กตื่นตัว สื่อจะกว้างมากข้ึนและมีความท้าทายเพ่ิมมากข้ึน 

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท:  

คำถามสำหรับวิทยากรกับประเด็นความหวงัว่าจะมีโอกาสไหม?ที่สื่อจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติ ขณะท่ีมี

การพูดถึงสื่อรูปแบบใหม่ๆ ทำให้เห็นภาพของภาคประชาสังคม ภาครัฐที่ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งพยายามที่จะพา

สังคมออกจากข้อจำกัดเรื่องการทำแท้ง ถ้ามองไปข้างหน้าจะมีสื่อมีอะไรไหมที่ในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เฉพาะ
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ภาพยนตร์ที่จะเป�นเครื่องมือ เป�นพื้นที่ในการปะทะสังสรรค์ทางความคิด ที่ไม่ต้องนำเสนอกรอบศีลธรรมแบบ

เดียว แต่ให้เห็นความคิดท่ีแตกต่างในสังคม หรือ สนับสนุนเรื่องของการท่ีจะมีอำนาจตัดสินใจในชีวิตตัวเอง  

คุณทราย เจริญปุระ:  

เรื ่องบางเรื ่องผู้คนควรจะได้รู้กลับไม่ค่อยได้รู้ ตัวอย่างของการใช้สื ่อ แค่พิมพ์ลงไปใน Twitter 

,YouTuber, การแคสเกม มีหลายอย่างที่ทุกคนทำได้ เช่น การ re-twitter ทรายมองว่า การรีทวิตไม่ใช้เป�น

การบอกว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย มันทำให้ผ่านตา ถ้าข้อมูลผ่านการรับรู้จากเพื่อน เป�นลักษะบอกต่อได้จะ

ช่วยเป�ดมุมมองคนท่ีไม่รู้ก็จะเห็นว่า มีวิธีคิดแบบนี้นะ เพียงแต่โยนข้อมูลลงไปในกลุ่มคนท่ีกำลังกระตือรือร้นท่ี

จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่พอจะเปลี่ยนได้ในสังคม ถ้าได้รู้ข้อมูลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เชื่อว่าทุกคน

ยินดีจะฟ�งแม้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม 

คุณศานต์ฤทัย สาเพ่ิมทรัพย์: 

มองว่าถ้า mind set หรือทัศนคติของคนในสังคมยังไม่ได้รับการเปลีย่นแปลง ก็ยังไม่สามารถพูดคุย

กันอย่างเป�ดเผยได้ หนังมีเส้นแบ่งทางศีลธรรมอยู่จริง แต่ผู้สร้างจะต้องมีทางเลือกอื่น  อย่างเช่น  Research 

ก่อน เราพยายามสร้างหนังท่ีตั้งคำถามในมุมท่ีต่างออกไป ถ้ามีการ Research อาจจะช่วยปรับทัศนคติ หรือว่า

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคมได้ ทัศนคติของคนในสังคมคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก่อน ไม่ว่าจะมีช่องทาง

อย่างไร  

คุณก้อง ฤทธิ์ดี   

เรื่องศีลธรรม หรือกรอบที่พูดกัน Mind Set  หรือ Attitude เปลี่ยนยาก ต้องใช้เวลานาน เราต้องมี

ความหวังกับคนรุ่นใหม่ ทำเท่าที่ได้ อย่างเรื่อง Cast Game เด็กรุ่นใหม่รับสื่อต่างจากรุ่นที่เราโตมา ดูหนังอีก

แบบ มี Choice ในโลกให้เลือกดูมากกว่าเดิม ดู YouTube หรือ Netflix ต่างจังหวัดถ้าเข้าถึงได้ เขาดูได้หมด 

Plat form ใหม่ๆ จะค่อยๆเปลี่ยนไป Attitude กับทัศนคติจะค่อยๆเปลี่ยนไป ประกอบกับการ

รณรงค์ การพูดมากข้ึนจากสื่อรุ่นใหม่ ๆ ผมคิดว่ายังเปลี่ยนได้ อาจจะช้านิดหน่อยแต่ก็เริ่มเห็นแล้ว  

Social Media Twitter กับการท่ีเข้าถึง personal life ไม่ใชห่ว่านลงไปแต่ว่ามันส่งไปท่ีแต่ละคนได้ 

แต่ละคนเลือกรับในสิ่งท่ีตัวเองต้องการรับ แต่ก็มีข้อเสียของมัน แต่ข้อดีคือมันจะไปสู่กลุ่มคนท่ีพร้อมจะเปลี่ยน

ความคิด กลุ่มเด็กคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะมองกว้าง ศิลป�นก็เหมือนกัน ผมเชื่อว่าเขาอาจจะกล้าที่จะออกจาก

กรอบมากขึ้น ศิลป�นไทยถูกตีกรอบด้วยศีลธรรม มาตั้งแต่ประเทศไทยมีศิลป�น ก็ใช้วัดเพื่อรับใช้วัง วาดรูปฝา

ผนัง สร้างโบสถ์สร้างวิหาร หนังสือรับรองก็ตั้งมาเพื่อรับใช้เจ้า ฉะนั้น mind set เขาจะเป�นแบบนั้น ศิลป�น

เท่ากับศีลธรรม เพราะหน้าท่ีถูกตีกรอบไว้แต่มันค่อยๆ ขยับ เชื่อว่าค่อนข้างจะใช้เวลาแตก็่เปลี่ยนได้  
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รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล:  

ดิฉันเคยพูดในประเด็นเรื่องแท้งของผู้หญิงว่า เรื่องนี้ยากมากท่ีสุด แต่ในการจัดงาน Pro-voice ครั้งท่ี 

4 มีน้องถามว่า จะทำอย่างนี้ไปเรื ่อย ๆหรืออย่างไร ก็คิดว่าคงทำไปเรื ่อย ๆแต่พบว่า ใน 10 ป�ที่ผ่านมามี

ความก้าวหน้าไปมาก ไม่น่าเชื่อว่าแพทย์ ภาคีจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)  

จะออกมาพูดแบบนี้ได้ 

ดิฉันทำทำงานเรื่องแท้งมาเกือบ 30 ป�  จากไม่มีความหวังเลย คิดว่าประเด็นนี้มีความหวังจะมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยผ่านการสื่อสาร Mind set ดิฉันคิดว่ามันทำได้ สื่อ twitter น่าสนใจเป�นอันแรก สื่อที่สองคือ

เล่นเกมส์ไม่ว่าจะแบบไหน น่าสนใจมากท่ีมีการทำเกมส์สอนคนเป�นพัน คิดว่ามันจะเปลี่ยนภายใน 10 ป�

ข้างหน้า   

พรุ่งนี้เรามีนัดกันท่ีศาลรัฐธรรมนูญ เครือข่ายฯ เป�นเอกชนกลุ่มแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องให้

ยกเลิกมาตรา 301 ซ่ึงเป�นมาตราเดียวของประมวลกฎหมายอาญาท่ีเอาผิดกับผู้หญิง เพราะมาตราอ่ืน ๆ เขียน

ว่า บุคคลแต่มาตรานี้เขียนว่า ผู้หญิงที่ทำแท้งสำเร็จเพราะฉะนั้น ขอให้ยกเลิกมาตรา 301 และมาตรา 305 ท่ี

เป�นเงื่อนไขให้ทำแท้งได้ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆมี 5-6 ข้อขอให้มีการปรับปรุง  เราไปยื่นคำร้องกับศาลรัฐธรรมนูญ

ครบ 1 ป�แล้ว จึงต้องการทวงไปถามความคืบหน้าท่ีศาลรัฐธรรมนูญ ดิฉันเชื่อว่าเรื่องการทำแท้งปลอดภัยน่าจะ

เปลี่ยนไปในทางท่ีดี ขอบคุณค่ะ 
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