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รายงานการเสวนาและรณรงค์ (ProVoice#7) 

ชีวิตและสิทธิของหญงิท้องไม่พร้อม: ความสำเร็จและพันธะกิจทีต่้องสานต่อ 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 12.30 น. 

ณ ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ภาคบ่าย:  

กำหนดการ 

13.30 - 15.30 น.  เวทีสาธารณะ “พันธะกิจที่ต้องสานต่อเพื่อปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง”   
เนื้อหาเวที: เน้นเรื่องปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความอยุติธรรม และลด
อัตราตายผู้หญิง และเพิ่มระบบสวัสดิการที่ยังเป็นช่องว่างสำหรับผู้หญิง 
1. เสียงจากผู้หญิงท่ีต้องการปลดแอก (พูดคนละไม่เกิน 7 นาที)  
     1.1 ว่าด้วยแนวคิด  โดย นางสาวชุมาพร แต่งเกลี้ยง  - คณะทำงานผู้หญิงปลดแอก 
     1.2 ว่าด้วยมายาคติต่อผู้หญิง  โดย นางสาวโชติรส นาคสุทธิ์ – เจ้าของเพจสตรีผู้หลงไหลในบทกวี 
     1.3 ว่าด้วยประสบการณ์ทำแท้ง  โดย นางสาวนิศารัตน์ จงวิศาล – กลุ่มทำทาง 
2. กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมเรื่องการทำแท้ง ทำไมต้องยกเลิกมาตรา 301 (พูดคนละ 5-7 นาที) 
    2.1 กฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เป็นธรรมอย่างไร?  โดย นางสาวสุไลพร ชลวิไล – กลุ่มทำทาง  
    2.2 สิทธิตัดสินใจทำแท้งเป็นของใคร?  โดย นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง – เครือข่ายอาสา RSA 
    2.3 เสียงของหมอทำแท้งท่ีไม่มีใครได้ยิน  โดย นพ.วรชาติ มีวาสนา – เครือข่ายอาสา RSA 

 3. กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมต้องจบในรุ่นเรา  โดย นางสาวเบญจมาภรณ์ นิวาส – กลุ่มนักเรียนเลว  
15.30 – 16.30 น. ผู้แทนพรรคการเมืองแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม*  

ลักษณะเวที: จะให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคอ่านเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของผู้หญิงทำแท้ง ความยาวไม่เกิน 2 นาที (อ่าน
ออกเสียง) แล้วจึงกล่าวแสดงความเห็น (ไม่เกินคนละ 5 นาที) ว่าพรรคมีนโยบายเรื่องการทำแท้งอย่างไร?   
1. ผู้แทนพรรคก้าวไกล (คุณชัยธวัช ตุลาธน) 
2. ผู้แทนพรรคเพื่อไทย (คุณณิชกมล บัวงาม) 
3. ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ (---)   
4. ผู้แทนพรรคภูมิใจไทย (---) 
5. ผู้แทนพรรคเสรีรวมไทย (---) 
6. ผู้แทนพรรคสามัญชน (คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์)  
8. ผู้แทนพรรคประชาชาติ (คุณวราลักษณ์ ศรีสะอาด) 
9. ผู้แทนคณะก้าวหน้า (คุณธิดา รุ่งเรืองเกียรติ) 

16.30 – 17.00 น.  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การเดินทางอันยาวไกลจากรุ่นสู่รุ่น… 
พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อม” 

   โดย  คน 3 รุ่น: (1) กฤตยา อาชวนิจกุล (2) นิธิวัชร์ แสงเรือง และ 
                       (3) รวงทัพพ์  แก้วแกมจันทร์ - กลุ่มหิ่งห้อยน้อย 

17.30 น. ร่วมเดินรณรงค์ไปประกาศเจตนารมณ์อีกครั้งที่บริเวณสกายวอร์ก สี่แยกปทุมวัน 
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เวทีสาธารณะ “พันธะกิจที่ต้องสานต่อเพื่อปลดแอกผู้หญิงจากกฎหมายทำแท้ง” 

จิตติมา ภาณุเตชะ:  

อยากกล่าวถึงเรื่องกองทุนช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและท้องไม่พร้อม มันคือ
จุดสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการในเงื่อนไขข้อจำกัด รายจ่ายบางอย่างเป็นรายจ่ายที่ไม่น่าเชื่อ เช่น ค่ารถมาที่
คลินิกหรือกับกรณีท้องต่อ เป็นเร่ืองเช่น ค่าเดินทางเพื่อที่จะเข้าสู่บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นต้น เป็นรายจ่ายที่ไม่
น่าเชื่อว่าไม่มี ผู้ดำเนินรายการช่วงเช้า คุณทัศนัยบอกว่า ตอนบ่ายเป็นงานราษฎร์ ดิฉันมองว่าทั้งเช้าและบ่ายไม่ว่าจะ
มาจากแง่มุมไหนเป็นงานของเรา ทำไมกฎหมายทำแท้งจึงถูกมองเห็นว่าเป็นกฎหมายที่เป็นภาระ ภาระที่ทำให้ผู้หญิง
ไม่มีโอกาสที่จะเลือกใช้ชีวิตแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเอง เราจะมาฟังเสียงเจ้าของประสบการณ์ในแง่มุมต่าง ๆ จะมีเสียง
จาก 2 ส่วน ส่วนแรกคือเสียงจากมุมมองของผู้หญิงเองที่ต้องอาจจะปลดแอกเรื่องนี้ในมิติต่าง  ๆ สองคือเราจะมอง
จากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเรื่องทำแท้งที่ทำไมต้องต้องยกเลิก มีเสียงจากคุณหมอ และเสียงจากกลุ่มของคนทำงานให้
ความช่วยเหลือ  

อยากเชิญชวนให้เราฟังอย่างลึกซึ้งกับคนที่พูดประสบการณ์ มีสิ่งใหม่ ๆอะไรเกิดขึ้นในใจ มีมุมใหม่อะไรบ้าง
เกิดขึ้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ขอเริ่มจากท่านแรกคุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง หรือว่า ดาว จากคณะผู้หญงิปลด
แอก เป็นนักกิจกรรมที่ทำงานในประเด็นนี้มานาน ดาวมีความเชื่ออย่างเข้มข้นว่า การขับเคลื่อนเร่ืองต่าง ๆมันจะต้อง
กระจายการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่ ดาวเป็นกำลังสำคัญกับการนำพาและชักชวนทั้งคนรุ่นใหม่และ
รุ่นเก่า ในนามของคณะทำงานผู้หญิงปลดแอก เชิญค่ะ 

 

เสียงจากผู้หญิงที่ต้องการปลดแอก 

ว่าด้วยแนวคิด โดย ชุมาพร แต่งเกลี้ยง - คณะทำงานผู้หญิงปลดแอก  

สิ่งที่อยากจะพูดเมื่อเช้าเขาพูดกันหมดเลย แต่แปลกใจว่าทำไมจะต้องมาพูดซ้ำเดิมทุกปีและไม่ต่างจากเดิม 
แปลกใจว่า สถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นทุกปี อยากจะเล่าให้ฟังมากกว่าว่า การเกิดขึ้นของคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้อง
ประเด็นผู้หญิง ประเด็นทำแท้งและประเด็นการเมืองเก่ียวข้องกันอย่างไร  

เราได้ยินมาตลอดคือว่า ถ้าการเมืองดีจะมีคำถามต่อท้ายได้มากมาย ถ้าการเมืองดี ผู้หญิงจะทำแท้งได้แบบ
ปลอดภัย คำถามคือว่าแล้วการเมืองดีแบบไหนที่ทำให้ผู้หญิงทำแท้งได้อย่างปลอดภัย คำตอบที่เราได้อย่างชัดเจนคือ
ว่าถ้าการเมืองไม่ดีหรือการเมืองเครียด ไม่มีทางที่จะทำให้ทำแท้งได้อย่างปลอดภัย เพราะว่าทำงาน 7-8 ปีที่เราณรงค์
ในวันที่ 28 กันยายนอย่างต่อเนื่อง และที่เราเรียกร้องจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า กฎหมายอาญาที่ลงโทษ
ผู้หญิงนั้นไม่ควรเกิดขึ้น แต่คำถามคือว่า แล้วทำไมการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือการร่างการแก้ไขของ
กฤษฎีกาจึงไม่สามารถตอบโจทย์เร่ืองการทำแท้ง  

เหตุผลหนึ่งเพราะว่ากฤษฎีกาไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้ยึดโยงกับผู้หญิง เขาสืบทอดสังคมชายเป็น
ใหญ่ สืบทอดโครงสร้างปิตาธิปไตยและสืบทอดอำนาจผู้ชายที่สามารถทำให้ผู้หญิงท้องและบอกว่าการท้องนั้นสามารถ
เป็นความผิดอาญาได้ เขาก็ไม่เคยสนใจว่าผู้หญิงที่ท้องจะต้องเผชิญชะตากรรมแบบไหนบ้าง  
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เรื่องที่จะเล่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังในที่สาธารณะมาก่อน อาจจะเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่า ในขณะที่เราทำงาน
เมื่อ 6,7 ปีที่แล้ว ก็มาแบบ innocent คือไม่รู้ว่าคืออะไร แต่รู้ว่าพี่สาวเราที่เคยทำแท้งนั้นเขาก็รู้สึกว่า เขาเป็นบาปมา
โดยตลอด เขาก็รู้สึกว่ามีคน มีเด็กตามมาตลอด ดาวมีโอกาสโอกาสทำงานกับหลาย ๆองค์กร หนึ่งในนั้นในภารกิจที่
เราต้องไปทำงานในช่วงนั้นคือ การให้บริการเรื่องยาช่วยในการยุติการตั้งครรภ์แบบปลอดภัย ตอนนั้นขาดตลาด ดาว
กับเพื่อนอีกหลายคนเดินทางไปยังประเทศหนึ่ง เราก็เอาสิ่งที่ช่วยเหลือให้ผู้หญิงได้ยุติการตั้งครรภ์นั้นข้ามประเทศมา 
และก็รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในการสนับสนุนหรือ support  ข้อความที่เราได้รับจากองค์กรที่ขอให้เราช่วยเหลือ เขาบอก
ว่า คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำสามารถช่วยผู้หญิงปลอดภัยได้ถึง 500 คน 1 ใน 500 คนนั้น และหลายคนใน 500 คนนั้น
เขาไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะไปซื้อบริการเถื่อน การเข้าถึงการบริการของภาครัฐตอนนั้นยังปิดสนิท เรื่องราวเหล่านี้ก็วน
อยู่ในเร่ืองเล่าทั้ง 7-8 ปีที่ดาวทำงานมา  

จนกระทั่งวันนึงเกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและเราก็ตั้งคำถามว่า ทำไมเขาถึงลุกข้ึนมา เมื่อ
กี้เราก็ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว New York Time ไป เขาก็ถามว่าทำไมผู้หญิงถึงลุกขึ้นมา ดาวตอบเพียงอย่างเดียวว่า 
ผู้หญิงคือคนที่ถูกกดขี่ไงล่ะ เหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ที่คนที่ถูกกดขี่ลุกขึ้นมา เขาไม่สยบยอม 
นั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ทุกครั้งที่คณะผู้หญิงปลดแอกเดินทางไปในทุก ๆที่ ทุกคนสนับสนุนว่าต้องยกเลิกมาตรา 301, 
305 ทุกคนแปลกใจมากว่า ประเทศนี้มีกฎหมายที่ลงโทษผู้หญิงเพียงเพราะเขาท้องและต้องการทำแท้งด้วยหรือ? เนื้อ
ตัวร่างกายของเขาล่ะ ชีวิตและชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไร  

เราใช้ความกล้าและความกลัวในการชูป้ายแต่ละป้าย เราใช้ความกล้าและความกลัวในการตะโกนออกไปว่า 
เสียงของเรานั้นมีความหมาย ไม่กลัวเลยนะว่ามีใครชี้หน้าบอกว่า เราเป็นพวกไม่มีศีลธรรม เพราะเราอยากจะปกป้อง
คือผู้หญิงที่ต้องตกอยู่ภายใต้ความไม่ยุติธรรม ไม่ต้องตั้งคำถามเลยกับคนรุ่นใหม่ที่ลุกข้ึนมาบอกว่า ความสำคัญที่ทำให้
ผู้หญิงได้ทำแท้งเพราะเขามีทางเลือกมีความหมายอย่างไร แม้ว่าพวกเขาอาจจะเคยหรือไม่เคยที่ผ่านการบริการการ
ยุติการตั้งครรภ์ แต่สิ่งที่เขายึดมั่นไปด้วยกันนั่นคือ ความรู้สึกของการเป็นผู้หญิง ในนามของ Sister Hood หรือ
ความรู้สึกความเป็นพี่เป็นน้อง ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกัน ที่ถูกกระทำเหมือนกัน คือเหตุผลว่าทำไมการเคลื่อนไหว
คร้ังนี้คุณไม่สามารถปฏิเสธเสียงของผู้หญิงได้  

ทุกเวทีที่เราขึ้น เราก็จะบอกว่า ถ้าหากว่าไม่ให้มีเสียงผู้หญิง เราก็จะไม่เข้าร่วมแต่เปล่าเลยทุกพื้นที่เปิดรับ 
และต้องการเสียงของผู้หญิง ทุกท่านทราบนะคะว่าเราทำงานกันอย่างไร เรามีป้ายประมาณ 30-40 ป้าย ป้ายนั้นถูก
ส่งผ่าน Kerry ไปให้น้องนักศึกษาผู้หญิงปลดแอก มี 4-5 คนนั่งอยู่ด้านหลัง ขอเสียงปรบมือให้กับด้านหลังด้วยค่ะ มา
จากขอนแก่น เราไม่เคยเจอกันมาก่อน และเจอกันในม็อบ เขาก็มาร่วมในการถือป้ายกับเรา เขาจ่ายเงินค่า Grab ใน
การเก็บป้ายไปที่หอพักเขา และก็ช่วยเงินค่า Kerry เพื่อส่งป้ายจากขอนแก่นไปที่ปัตตานี ทำซ้ำไปซ้ำมา จนกระทั่งเรา
สามารถส่งเสียงผู้หญิงปลดแอก ส่งเสียงประเด็นทำแท้งได้ในสาธารณะ เหมือนกันกับประเด็นหลักที่ดาวทำอีก
ประเด็นหนึ่งคือประเด็นเรื่องสมรสเท่าเทียม ดาวได้มองหน้า NGO เพื่อนร่วมขบวนการประชาธิปไตยทุกคนอยู่เสมอ
และดาวบอกว่า คุณเข้าใจไหมประเด็นสมรสเท่าเทียมมันไม่ได้อยู่ในมือของ NGO กลุ่มนี้อีกแล้ว สมรสเท่าเทียมมัน
กลายไปอยู่ในประเด็นของสังคมแล้ว เพราะทุกม็อบและทุกสถานที่เขาตะโกนว่า “สมรสเท่าเทียม” เหมือนกันกับวันนี้
ที่ประเด็นการยกเลิกกฎหมายอาญาที่เอาผิดผู้หญิงที่ทำแท้ง ก็กลายเป็นประเด็นของมวลชนเรียบร้อย แล้วไม่ว่า
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กฤษฎีกาจะห้ามขนาดไหน ไม่ว่าพรรคการเมือง สังคมจะไม่เห็นด้วยขนาดไหน พวกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งเสียงหรือ
เรียกร้องหรือหักห้ามการเคลื่อนไหวนี้อีกแล้ว เพราะบนเวทีทุกเวทีเราจะพูดถึงการปลดแอกผู้หญิงเพื่อให้เขาสามารถ
ยุติตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย เราจะพูดถึงการปลดแอกผู้หญิงที่เคยบอกว่าผู้หญิงเป็นบาปเป็นแม่ที่ไม่รักลูก หรือการ
ยัดเยียดทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเพื่อบอกว่าสังคมนี้กำลังจะเปลี่ยนไป เราเคยอยู่ในเวทีกับน้อง ๆหลายคน ในกิจกรรมครั้ง
นั้น ในกิจกรรมน้องนักเรียนเลว นักเรียนเลวที่มาสาย เขามีภารกิจโรงเรียนและมีภารกิจในการซ้อมกิจกรรม  

มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ภายใน 1 อาทิตย์มีพวกเราอยู่ในนั้นประมาณ 1 % อีก 200 คนเป็นเป็นบุคลากรที่มา
จาก twitter เราตามเขาไม่ทัน เขาคุยกันในกลุ่ม เราไม่รู้เรื่องเลย แล้วเราก็ต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งว่า สรุปเรื่องคือ
อะไรพรุ่งนี้จะมีเวทีผู้หญิงปลดแอกจากเงินบริจาคของน้อง ๆ พรุ่งนี้จะมีป้ายผ้าโดยองค์กรดาวไม่ต้องจ่ายสักบาท 
เพราะน้อง ๆ ควักเงินมาเรียบร้อย พรุ่งนี้จะมีเครื่องปั่นไฟ จะมีเครื่องเสียงโดยที่ไม่จำเป็นต้องขอทุน ที่รัฐบาลไม่เคย
ให้ทุนกับการกระบวนการเคลื่อนไหว แต่ว่าเสียงของประชาชนจะลุกฮือขึ้นมา ขอบอกค่ะว่า “จงภาคภูมิใจในตัวเอง
และภาคภูมิใจในความเป็นเราในร่างกายของเรา ไม่มีร่างกายไหนที่เหนือกว่าและไม่มีร่างกายไหนที่บริสุทธิ์กว่า ไม่มี
ร่างกายไหนสมควรที่จะมีชีวิตมากกว่า เราต่างเท่าเทียมในระนาบของชีวิต ไม่มี Hero ใดที่จะปลดปล่อยใดเราได้ เรา
ทุกคนต้องเรียนรู้ ถอดอคติและความคิด สร้างความเข้าใจใหม่ เราทุกคนต้องปลดแอกไปในทุกมิติ เพื่อนพี่น้องผู้หญิง
และ LGBT ทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับ เราจงตระหนักไว้ว่าร่างกายของเรา ไม่เคยเป็นปัญหา” ขอบคุณค่ะ 

จิตติมา ภาณุเตชะ: 

หัวใจดีที่ได้ฟังดาวพูด มันรับรู้ถึงการที่เราได้ปลดแอกแล้ว เราสามารถพูดในสิ่งซึ่งสังคมบอกว่า เราพูดไม่ได้ 
แค่เราพูดก็คือการปลดแอกในตัวของมันเอง การพูดครั้งนี้ถูกส่งต่อกับคนที่อยากพูดเหมือนกัน ใครอยากเอาป้ายไปชูก็
ต้องจ่ายเงินเพื่อส่งต่อให้เพื่อน ถ้าส่งต่อคือพลังของการปลดล็อควัฒนธรรมเงียบ คือการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยตัวมัน
เอง  ถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องพูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการและปัญหาที่เจอ  

ว่าด้วยมายาคติต่อผู้หญิง โดย นางสาวโชติรส นาคสุทธิ์ – เจ้าของเพจสตรีผู้หลงไหลในบทกวี 

สวัสดีค่ะ ลูกแก้ว เป็นนักเขียนและนักการศึกษา เป็นผู้สื่อข่าว ตอนนี้เขียนออนไลน์บ้าง มีหนังสือที่เป็นเล่ม
วันนี้ลูกแก้วเป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงที่ต้องการปลดแอกปลดแอก สิ่งหนึ่งที่คนทำงานสื่อ หรือเราทุกคนที่เสพสื่อ รู้
ว่า มันสำคัญไม่แพ้กันก็คือ การปลดแอกจากมายาคติ เวลาพูดคำว่า “มายาคติ” อาจจะดูอะไรวะ ถ้าจะพูดให้ง่าย
มายาคติ คือชุดข้อมูลชุดหนึ่ง ที่สังคมนี้พากันสร้างขึ้นมา พากันส่งต่อ พากันขัดเกลาแล้วบอกว่าคือความจริงและทุก
คนต้องเชื่อ ทั้งที่จริง ในสังคมมีเสียงอ่ืน ๆมากมาย แค่บนเวทีนี้มีเสียง 5 เสียง เสียงข้างล่างเป็นร้อยเสียง เพราะฉะนั้น
มายาคติ มันไม่ใช่ความจริงเดียวที่มีอยู่ นั่นคือทำไมเราถึงต้องปลดแอกตัวเองออกมาจากความเชื่อที่อาจจะไม่ได้เป็น
แบบนั้นเสมอไป มันจะล้าสมัยไปแล้ว หรือไม่ก็ไม่จริงอีกต่อไปแล้ว  

อยากเรียกมายาคติว่า มันคือกับดักหนึ่งที่สำคัญมาก เราจะรู้สึกว่าในหนังสือพิมพ์ทำไมชอบมีคำว่า “แม่ใจ
ยักษ์” “ใจบาป” “ผู้หญิงใจมาร” หรือทำไมรายการคนอวดผี วิญญาณทั้งหลายถึงบอกว่ามีผีเด็กตามผู้หญิง ทั้งที่ทำไม
ไม่พาผู้ชายเขาสงสัยไหม? เรามีอะไรกัน เอากัน ผู้หญิงกับผู้ชายจึงเกิดปัญหาตั้งครรภ์ท้องไม่พร้อมขึ้นมา ทำไมผี
ตามแต่ผู้หญิง? แล้วทำไมพาดหัวหนังสือพิมพ์มีแต่ผู้หญิงที่ใจบาป ใจยักษ์ใจมาร? นี่คือมายาคติ เป็นดักสำคัญที่เราทุก
คนในสังคมนี้ช่วยกันปลดแอกจากชุดข้อมูลได้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่มันคือความเป็นบาป คือความผิด คือความเลว
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ทราม เมื่อนั้นผู้หญิงที่ประสบปัญหาต้องตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์หรือไม่รู้สึกว่า เร่ืองนี้เป็นความลับบอกใครไม่ได้ เดี๋ยว
คุณครูรู้ เดี๋ยวพ่อแม่ว่า เพื่อนเราว่าลืม สิ่งนี้ถ้าเรายังผลิตซ้ำต่อ ๆไป เราจะพูดถึงเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ได้น้อยลง 
เราจะเข้าถึงข้อมูลความรู้ เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้น้อยลง มีผู้หญิงเจ็บ ที่เสียชีวิต ไม่ปลอดภัย ได้รับ
อันตรายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นเราควรเลิกได้แล้ว  

การแซวผู้หญิงไม่ใช่รักษามาตรฐานศีลธรรมหรือบาปบุญของใคร เราทุกคน มีบาปเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น 
ถ้าวันนี้ลูกแก้วไปกินเหล้า โกหกใครสักคนก็เป็นบาปของใครคนนั้น การทำแท้งผู้หญิงถูกตีตราว่าไม่ถูกต้อง นี่เป็นบาป
จริง ๆ เราต้องถามว่า ผู้หญิงคนมีสิทธิ์ตัดสินใจว่า สิ่งนั้นจะบาปหรือไม่บาปกับตัวเธอเอง ผู้หญิงควรมีสิทธิ์ที ่จะ
ตัดสินใจว่าเธอจะทำอย่างไรกับบาปหรือไม่บาปนี้ของตัวเอง สังคมไม่มีหน้าที่ตัดสินอะไร รัฐไม่มีหน้าที่อะไรเธอต้อง
ถามตัวเองให้ดีว่าบาปบุญของตัวเองคืออะไร เรากำลังตัดสินด้วยชุดความจริงแบบไหนอยู่  

ในฐานะทั้งคนทำงานสื่อออนไลน์ ทั้งคนเขียน เวลาเราทำข่าวหรือเราพูดถึงการยุติการตั้งครรภ์ comment 
นี้มาเลย อันดับ 1 “หมามันยังรักลูกมันเลย” ทำไมมึงเป็นผู้หญิงไม่รักลูกของมึง ฟังนะคะ “ผู้หญิงไม่ใช่สัตว์ค่ะ” เรา
ไม่ใช่หมา ถ้าวันนี้ลูกแก้วท้องแล้วคลอดลูกออกมาเลี้ยงข้างถนนให้มันเป็นขี้เรื้อน กินอะไรก็ได้ แต่ผู้หญิงไม่ใช่สุนัข เรา
คือมนุษย์ เรามีสมอง มีสังคม มีวัฒนธรรม ลูกเราต้องมีการศึกษา ลูกเราเติบโตมาแล้วได้กินอาหารที่ดี อยู่ในโรงเรียน
ที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะ ไอ้คำที่ว่า ทำไมหมามันยังรักลูกมัน และผู้หญิงไม่รักลูกตัวเอง มันไม่ใช่
ไหม และไม่ยุติธรรมเลย  

การที่สังคมจะคิดว่า เวลาผู้หญิงคนนึงตัดสินใจจะทำแท้ง ตัดสินใจจะยุติการตั้งครรภ์ คิดต่อว่าเขาเร็ว ก็จะ
ตัดสินเขาว่าตัดสินใจทำเรื่องที่ไม่ดี แต่โลกใบนี้มีเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอยู่มาก ทุกคนมีส่วนกันทั้งนั้น
ในการที่จะเป็นเงื่อนไขผู้หญิงคนนึงว่าพร้อมหรือไม่พร้อม เป็นหมามันไม่มีหมารุ่นพี่มามาตัดสินนว่า หมาแม่ที่ดีหรือ
เปล่า? แต่คุณเป็นผู้หญิง คนในสังคมนี้มีวรรณกรรมแม่ที่ดีในการเลี้ยงลูกมาแบบไหน เพราะฉะนั้นถูกแล้วที่เราจะต้อง
คิดมากที่สุดเลยว่า เราจะเลี้ยงลูกของเราอย่างไร เราควรจะคิดมากที่สุดเลยว่า พร้อมหรือไม่พร้อม ถ้าวันนี้พร้อม มีรัฐ
สว ัสด ิการค ุ ้มครอง  เช ่น ให ้ล ูกๆที่ อย ู ่ ชายแดนแล ้วโรงเร ียนค ุณภาพระด ับเตร ียมอ ุดม  ล ูกได ้ เร ียน
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ แม้จะอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือห่างไกล มั่นใจได้ว่าลูกสาวขึ้นรถเมล์จะไม่โดนล่วงละเมิด 
ไม่โดนข่มขืน ลูกสาวจะได้อ่านหนังสือ เข้าถึงศิลปะที่ดี เข้าถึงสภาวะสิ่งดี ๆ  

ความไม่พร้อมกับผู้หญิงที่จะตัดสินใจทำอะไร จึงไม่ใช่แค่เรื่องบาปบุญ มันมีเงื่อนไขสารพัดที่เราเป็นใคร? ถึง
จะไปตัดสินเขาด้วยเงินไขตัวเอง บาปบุญตัวเอง ศีลธรรมตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นแค่เสียงเดียว ผู้หญิงอีกไม่รู้กี่
ล้านคนในประเทศ ในโลกใบนี้ เราจะปลดแอกออกจากกับดัก ความเชื่อ มายาคติ เราทำได้เพราะมันจะเป็นเรื่องที่
สังคมนี้ผลิตร่วมกัน สร้างร่วมกัน ส่งต่อร่วมกัน เรามีทีมนักกฎหมาย นักเคลื่อนไหวที่ทำงานอย่างขะมักเขม้นและแน่น
หนา แต่ในฐานะผู้ชายหลากหลายทางเพศและประชาชน เราทุกคนร่วมกันฟังเสียงของผู้หญิง ส่งต่อเสียงของผู้หญิง
เพื่อปลดแอกไปพร้อมกัน เพราะการยุติการตั้งครรภ์คือทางเลือกของผู้หญิง ความรับผิดชอบผู้หญิงที่เธอคิดได้ เงื่อนไข
ของเธอ รับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมของเธอ เธอไม่ได้ทำเพื่อรับใช้มาตรฐานศีลธรรมของใคร จากวันนี้เป็นต้นไปจะดี
มาก ๆถ้าเราฟังเสียงของผู้หญิงมากข้ึน และให้ช่วยกันส่งต่อเสียงเพื่อปลดแอกมายาคติที่ครอบงำทุกคน ขอบคุณค่ะ 

จิตติมา ภาณุเตชะ: 
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อย่างหนึ่งคือ หมาไม่โพสต์ Facebook  มายาคติมันเป็นกับดัก เป็นนายพรานชั้นเยี่ยมและแยบยลมาก เรา
ไม่รู้เลยบางครั้งก็ตกไปครึ่งตัวอยู่ในกับดัก ดังนั้นเสียงของผู้หญิงที่ผ่านกระบวนการตั้งคำถาม กระบวนการคิด ผ่าน
สถานการณ์ชีวิตจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่า เราอยู่ในกับดักอะไรหรือไม่? ก็เป็นเร่ืองธรรมดาว่าการรู้เนื้อรู้ตัวได้ เห็นว่าอยู่
ในกับดักไหน ก็เป็นหนทางที่เราจะต้องเดินหน้าต่อในการใช้ชีวิต 

คุณนิศารัตน์ จงวิศาล จากกลุ่มทำทาง เธอจะหาทุนสนับสนุนผู้ประสบปัญหาและมีโอกาสเจอผู้หญิงที่
ต้องการทำแท้งเยอะมาก เราลองมาฟังเสียงของประสบการณ์ว่าด้วยเรื่องของการทำแท้ง เชิญค่ะ 

ว่าด้วยประสบการณ์ทำแท้ง โดย นางสาวนิศารัตน์ จงวิศาล – กลุ่มทำทาง 

สวัสดีค่ะ ประสบการณ์มันก็มีหลายส่วนที่จะหยิบมาพูดได้ ตัวเองเคยพูดประสบการณ์มาเยอะแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นประสบการณ์เราเป็นผู้หญิงที่เคยทำแท้ง เราเป็นคนที่ทำงานให้คำปรึกษาด้วย ประสบการณ์ว่าทำแท้งเป็นอย่างไร  
ทำไมทำแท้ง ทำแท้งแล้วอย่างไรต่อ ทุกคนน่าจะไปหาฟังที่ไหนก็ได้  

เพราะตุ๊กตาเป็นผู้หญิงที่เคยทำแท้งเขาจึงเสนอให้มาพูด  เราเดินออกไปริมถนน ไปสยามเราสแกนกรรมทุก
คน เห็นเธอใช่ไหม? ทำแท้งเธอก็เคย มั่นใจว่าถ้ามีจิตสัมผัสเราจะเจอว่ามันจะมี ในเมื่อมีผู้หญิงมากมายที่เคยทำแท้ง 
แล้วทำไมเราต้องออกมาพูด ก็เพราะทุกคร้ังที่เราพูดประสบการณ์ของเราสิ่งที่ได้รับกลับมา มันไม่ใช่ดอกไม้  

เมื่อ 2-3 ปีก่อนที่เปิดหน้าตัวเองครั้งแรกว่าเคยทำแท้งในเพจคุยกับผู้หญิงที่ทำแท้ง เป็นรูปเราเซลฟี่ เลือกรูป
ที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุด ต้องสวยสิ ฉันจะโพสต์รูปฉันแล้วก็ใส่ caption ว่า ฉันเคยทำแท้ง แล้วฉันก็มีความสุขดี โอ้โฮ! 
มัน 20,000 comment ในคืนนั้น เหตุการณ์วันนั้นมันทำเอาจนถึงวันนี้ เราไม่หายนะ เรานึกถึงทุกครั้ง โกรธทุกครั้ง
ว่า มันเกิดอะไรขึ้น วันนั้นวันที่ถูกเสียบประจานออกมาว่าเธอทำแท้ง ! มันสนุกใช่ไหม มีหน้ามาบอกว่าเธอเคยทำ
เหรอ? มันมีความสุขนักเหรอ? ทำแท้งแล้วมันหัวเราะได้ไงวะ? ไม่เข้าใจ เขาก็ตีความความคิดของเราว่า ฉันไม่อยากจะ
บอกว่าฉันเคยทำแท้ง ทุกวันนี้ชีวิตก็ไม่ได้ตกต่ำแบบที่คุณจิตสัมผัส บอกไม่ได้ตกต่ำแบบที่คุณญาณทิพย์บอก ชีวิตเรา
โอเคดีตามอัตภาพ แย่ตามโอกาส เหมือนกันทุกคน มันคือสารของเรา แต่สารที่คนอื่นเขารับไป ไม่ใช่ มันสนุกใช่ไหม 
รู้จักไหม?การคุมกำเนิด? รู้จักยาคุมฉุกเฉินไหม? ตลกคือถามรู้ size ถุงยางไหม คือ..คนที่รู้ต้องขนาดถุงยางอนามัย ไม่
น่าจะใช่ดิฉันนะ มาถามดิฉันทำไม?  ไม่เข้าใจก็เลยแบบเกิดคำถามขึ้นมาว่า ไอ้คำด่าเรามันมาจากไหน มันมาจากสิ่งที่
ทำให้ดาวและลูกแก้วเล่าให้ฟังเมื่อกี้ เขาสังคมเนี้ยมอบหมายให้เราต้องเป็นอะไรสักอย่างเสมอ เมื่อเป็นลูกสาว เป็นแม่
เป็นเมีย เป็นย่า เป็นยาย ฯลฯ แต่ไม่อนุญาตให้เราเป็นตัวของตัวเอง ไม่อนุญาตให้เรามีสิทธิ์เลือกอะไรของตัวเองเลย  

การทำแท้งคือการปฏิเสธความเป็นแม่ที่ชัดเจนและออกมาเป็นรูปประธรรมว่า เธอท้อง เธอกำลังจะเป็นแม่ 
ไม่ใช่ไม่เป็น ถ้าอย่างนั้นตายเสีย คือสิ่งที่ต้องเจอ สิ่งที่ผู้หญิงรู้ด้วยว่าจะเจอ ถ้าพูดว่าตัวเองเคยทำแท้ง ไม่ถูกต้อง สิ่ง
เหล่านี้ไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไรเหมือนกัน ประสบการณ์ทำแท้งเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนพยายามจะเก็บเงียบไว้  ไม่ให้
ใครรู้ ไม่ให้ใครเห็น ไม่เล่าให้ใครฟังจนกระทั่งวันตาย มันเป็นเพราะอะไร? เราเป็นผู้หญิง เราไม่มีสิทธิ์ที่จะภาคภูมิใจใน
การตัดสินใจของตัวเอง หรือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกว่าฉันเลือกเอง ศักดิ์ศรีและเกียรติของฉันไม่ต้องกลัวใครจะว่าไหม? 
ถ้าวันนั้นมีจริงคงไปจิ้มใครก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าทำแท้งแล้วเป็นอย่างไร คือสิ่งที่ฝันเราอยากจะปลดทุกข์ออกไป ให้ผู้หญิง
ได้ภูมิใจกับประสบการณ์ของตัวเอง ภาคภูมิใจกับทางเลือกของตัวเองได้สักวันหนึ่ง 
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จิตติมา ภาณุเตชะ: 

คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม ถ้าคนเราสามารถแก้ปัญหาชีวิต จัดการปัญหาชีวิตของเราได้ แต่เราไม่
สามารถที่จะเงยหน้ามองการจัดการชีวิตของเราว่า เราเราภาคภูมิใจมาก ๆเลยที่เราก้าวข้ามความยากลำบากนั้นมาได้
แต่กลับเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า ต้องเป็นความลับที่ต้องเก็บงำไว้ กลายมาเป็นความทุกข์ที่เราต้องลากจูงมันไป ไม่ว่าจะเกิด
อะไรข้ึนในชีวิต ทำไมสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนที่สามารถพึ่งตนเอง แก้ปัญหาตัวเองได้ กลับกลายเป็นความทุกข์มหันต์ 
คือความไม่เป็นธรรมรูปในสังค  

เชิญคุณสุไลพร ชลวิไล จากกลุ่มทำทาง เป็น NGO นักขับเคลื่อนสังคมและนักกิจกรรมสังคมในประเด็นเรื่อง
เพศ  HIV เอดส์และการทำแท้งที่ปลอดภัย เน้นให้เสียงและสิทธิกับผู้หญิง ดิฉันมีโอกาสประชุมกับคุณนุ่มในหลายเวที 
ดิฉันเคารพและชื่นชมความกล้าหาญและยืนหยัดที่จะเป็นเสียงให้กับเสียงที่ไม่เคยถูกได้ยินและถูกมองเห็น   

กฎหมายที่มีอยู่ไม่เป็นธรรมอย่างไร? ทำไมต้องยกเลิก มาตรา 301   

กฎหมายที่มีอยู่ไม่เป็นธรรมอย่างไร?  โดย นางสาวสุไลพร ชลวิไล – กลุ่มทำทาง 

เมื่อเช้าหลายท่านพูดเรื่องกฎหมายกันมากว่า กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทำแท้ง อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 ถึง 305 ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายนี้มีตั้งแต่เมื่อไหร่? มีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ใช้มาจนถึง 2563 ก็ 63 ปีนี้ ถือ
ว่ายังไม่เก่าแก่มาก กฎหมายก่อนหน้านั้นคือ กฎหมาย รศ. 127 (คือปี พ.ศ. 2451) สรุปคือว่า กฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันมาจากกฎหมาย ตั้งแต่ ปี 2451 ซึ่งนับปีนี้ก็ 112 ปีที่เราใช้กฎหมายนี้มา  

รู้ไหมว่ากฎหมายอาญาของประเทศไทย เริ่มมีครั้งแรก คือ รัชกาลที่ 5 เดิมใช้กฎหมายตราสามดวงมาจนถึง
ตอน รัชกาลที่ 5 ที่มาคือ ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้
ทันสมัย ได้มีการรวบรวมกฎหมายจากหลายประเทศมาเป็นโครงและเชิญนักกฎหมายจากต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาใน
การทำกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาขึ้นมาถือว่าทันสมัยมาก เพราะว่า ในตอนนั้นมีไม่กี่ประเทศในเอเชียที่คิดว่ามี 
กฎหมายจะทัดเทียมกับตะวันตก ใน พ.ศ.2451 ยังไม่มีโทรทัศน์ ระบบโทรทัศน์มีประมาณ พ.ศ. 2458  ก่อนหน้านั้น 
กฎหมายไทยไม่เคยมีบทลงโทษผู้หญิงที่ทำแท้ง แต่จะมีพูดถึงว่า ใครที่เป็นคนทำให้ผู้หญิงแท้งมีความผิด กฎหมายตรา
สามดวงมีอยู่ในลักษณะเบ็ดเตล็ด ไม่ได้ลงโทษผู้หญิง แต่การลงโทษผู้หญิงเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเอากฎหมายจากที่
อ่ืนมาทำให้เป็นกฎหมายไทยเพื่อที่จะให้กฎหมายทันสมัย  

ช่วง พ.ศ.2451 ต้องคิดว่าในต่างประเทศ ทางตะวันตกเรื่องการทำแท้งยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับ คำที่
ใช้ก็จะใช้คำว่า “รีดลูก” ไม่ได้ใช้คำว่าแท้ง ไม่ได้ทำให้แท้งลูก แต่ว่ามาตราจะคล้าย ๆกัน หมายถึงว่า Concept ของ
แต่ละมาตราแทบจะแบบคล้ายกันมาก เพียงแต่ว่า เปลี่ยนจากคำว่า “รีดลูก” เป็นทำให้ “แท้งลูก” กฎหมายอาญา ร.
ศ. 127 หรือ พ.ศ. 2451 “หญิงใดรีดลูกให้แท้งก็ดี มันยอมให้คนอื่นรีดลูกให้แท้งก็ดี ท่านว่ามันมีความผิด ต้องระวาง
โทษเป็น 3 สถานะ คือ สถานะหนึ่งให้จำคุกไม่เกินกว่า 3 ปี สถานหนึ่งให้ปรับไม่เกินกว่า 100 บาท สถานหนึ่งให้
ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน”   

อยากจะให้เห็นว่ากฎหมายที่ใช้มาตั้งแต่สมัย 112 ปีที่แล้ว การพูดเรื่องการแก้ไขกฎหมายไม่ใช่เราเป็นคน
กลุ่มแรกที่พูดเรื่องนี้ ในอดีตที่ผ่านมา มีนักกฎหมายหลายท่านเคยพูดถึงข้ออ่อนของกฎหมายมากมายและเสนอให้
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ปรับแก้ เคยมีความพยายามที่จะแก้ไขมาแล้วหลายครั้ง แต่ว่าไม่เคยสำเร็จ ในแต่ละครั้งที่ต้องการแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องทำแท้ง เขาเคยคิดจะแก้มาตรา 301 และแค่ 305 พูดถึงการทำแท้งในเงื่อนไขใดบ้าง โดยแพทย์จะไมม่ี
ความผิด การแก้ไขครั้งที่น่าสนใจมาก ๆคือว่า เกี่ยวข้องกับเรื่อง HIV เขาอยากจะให้แก้เพราะคิดว่าถ้าเกิดคนที่มีเชื้อ 
HIV และมีลูก ลูกก็ต้องมี HIV ไม่ต้องการให้ประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV มาก ฉะนั้นอย่าแก้ 305 คือ คนที่เสนอแก
ก็เป็นคุณหมอและเป็นนักการเมือง เป็น ส.ส.ในเวลานั้น เสนอให้แก้เพิ่มเงื่อนไขในมาตรา 305 ให้ทำได้ในกรณีที่ถ้า
เป็นโรคร้ายแรง หมายถึงว่า ทารกในครรภ์เป็นโรคร้ายแรง ไอเดียที่เขาเสนอแก้ ถ้ามองในมุมของทำงานเร่ือง HIV มัน
ก็ไม่ใช่ไอเดียที่ที่ถูกต้อง เพราะไม่เคารพสิทธิมนุษย์ชนโดยเฉพาะเรื่อง HIV โอกาสที่เด็กที่คลอดสมัยที่ยังไม่มียา มี
โอกาสติดเชื้อ 30% อีก 70 %ไม่ติดเชื้อ ให้เพิ่มเงื่อนไขการทำแท้ง ซึ่งที่มานั้นไม่ใช่ อย่างไรก็ตาม การพยายามที่จะแก้
กฎหมายไม่เคยสำเร็จ อ้างอิงจากอาจารย์ชลิดาภรณ์เขียนไว้ใน “เถียงกันเรื่องแท้ง” ที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของการ
เถียงกันแล้วในทางกฎหมาย ทางนโยบาย มีการทำโพลด้วย เวลาที่มีกฎหมายเข้าไปในสภา การเถียงกันในเรื่องนี้ มี
การทำโพล ผลบอกว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย หมายถึงว่า เพิ่มเงื่อนไขให้ทำแท้งได้มากขึ้น 
แต่สุดท้ายก็แก้ไม่ได้เพราะติดเรื่องศีลธรรม คนฝ่ายที่ชูเร่ืองศีลธรรม คัดค้านหัวชนฝา  มีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่อง
นี้ประมาณ 2-3 รอบ ก็ไม่ผ่านสักรอบโดยมีคนเดิม กลุ่มเดิมที่ออกมาคัดค้าน  

คำว่า “สิทธิในการเข้าถึงการทำแท้งปลอดภัยเป็นสิทธิมนุษย์ชน” แต่ว่าเรายังไม่เคยพูดว่าเป็นสิทธิมนุษย์ชน
อย่างไรบ้าง มันมีเรื่องสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย สิทธิในสุขภาพและสิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุข สิทธิที่มีความเป็นส่วนตัวและตัดสนิใจว่าจะมีบุตรก่ีคน แต่ละคนมีอายุห่างกันเท่าไหร่ สิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติและมีถูกทรมานถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในปฏิญญาสากลและสนธิสัญญาณต่าง ๆ กติการะหว่างประเทศ คำถาม
คือว่า คนที่แก้ไขกฎหมายไม่ได้อ่านเลยหรือคะ? ว่ามีการรับรองสิทธิ ไม่ใช่แค่เพราะว่า เราเป็น NGO แล้วบอกว่าเป็น
สิทธิประชาชนนะแต่เราสามารถที่จะชี้ให้เห็น ว่ามีอะไรบ้าง  

คณะกรรมการซีดอว์ในตัวของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง เดิมไม่ได้มีละเอียดแต่ว่า
สิ่งที่ละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทำแท้งนั้นเพิ่มเข้ามา เมื่อเป็นเรื่องการวินิจฉัยหรือว่าเป็นการให้ความเห็นของ
คณะกรรมการต่อปัญหาสิทธิมนุษย์ชนที่แต่ละประเทศมีปัญหาก็ส่งเข้าไป มีเขียนไว้ปลายปี 60 ก็เขียนชัดเจนในเรื่อง
เก่ียวกับเร่ืองการทำแท้งว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์  

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องการทำแท้งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก มันมีเด็กที่ท้อง ไม่ใช่มีเฉพาะแต่ตัวอ่อนที่
อยู่ในท้อง  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อวินิจฉัยที่ 20 บอกว่า  “คณะกรรมการขอเร่งรัดให้รัฐยกเลิกการลงโทษทาง
อาญาต่อการทำแท้ง เพื่อรับประกันว่าเด็กผู้หญิงจะสามารถเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย รวมทั้งบริการหลังการทำ
แท้ง โดยทบทวนกระบวนการทางกฎหมายจากมุมมองที่จะให้ประโยชน์กับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มากที่สุด และรับประกัน
ว่าจะเสียงของพวกเขาจะถูกได้ยิน และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งของพวกเขาจะได้รับการเคารพเสมอ” 
เพราะฉะนั้นเด็กกม็ีสิทธิ์ที่จะต้องเข้าถึงบริการ การตัดสินใจ โดยที่คนอ่ืนต้องเคารพสิทธิ์ของเขา 

 เร่ืองกติการะหว่างประเทศ  ในแต่ละประเทศที่อนุญาตให้มีการทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมาย ยกตัวอย่างบาง
ประเทศจะเห็นว่าในทวีปเอเชีย เขมรทำแท้งตั้งแต่ปี 1997 , Vietnam ปี 1989 ตอนนี ้ปี 2020 ราว 41 ปีแล้ว 
ใกล้เคียงกับสิงคโปร์ เปลี่ยนกฎหมายมา 51 ปีแล้ว แต่ กฎหมายที่เราลอกเขามาในตอนที่ ร.ศ. 127 ในประเทศต่าง ๆ
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ที่ในยุโรปเขาก็เปลี่ยนเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้ทำแท้งได้ถูกกฎหมายในปีต่าง ๆ ประเทศแรกในโลกที่มีการทำแท้งถูก
กฎหมาย ในปี 1935 ตอนนี้ประเทศไทยรู้สึกว่ามันแบบ การแก้ไขกฎหมายเราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเลยแม้แต่นิดเดียว 
มันเป็นเพราะอะไร? ในเมื่อกฎหมายมันส่งผลกระทบกับชีวิตผู้หญิงมากมาย แต่คนที่แก้ไขกฎหมายเป็นภาครัฐเป็น
ส่วนใหญ่มากกว่า 90% ในคณะที่แก้ไขกฎหมายส่วนใหญ่เป็นคนที่ท้องไม่ได้  ไม่เคยท้อง เวลาที่เขาแก้ไขกฎหมาย 
เวลาประชาชนจะเข้าไปขอฟัง ขอเข้าร่วมรู้สึกว่ามันยากมาก ไม่รู้ว่าทำไมมันยากขนาดนั้น ขาก็ไม่เคยฟังเราเลย 
รายงานอะไรต่าง ๆ เขาก็ไม่ฟังสักนิดเดียว 

อยากให้ดูการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในต่างประเทศ เขาทำให้ดูว่าการอนุญาตให้ทำแท้ง อนุญาตใน
เงื่อนไขใดได้บ้าง ประเทศอนุณาติในเรื่องที่ส่งผลถึงชีวิตของผู้หญิงคือสีแดง อันที่สองเป็นเรื่องสุขภาพ อันที่สามคือ
เร่ืองสังคม เศรษฐกิจ เป็นสีเขียว ไม่มีข้อจำกัด อนุญาตให้โดยไม่มีข้อจำกัด เขาทำแผนที่ให้เห็นข้างล่างเป็นปี 

เนื่องจากการประชุมประชากรเพื่อการพัฒนาพูดเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ในปี 1994 จนถึง 2511 และ 
2019 ประเทศที่มีการแก้ไขกฎหมายจากเงื่อนไขอันนี้คือสีแดง คืออนุญาตเฉพาะ safe ชีวิตของผู้หญิงเท่านั้นนะคะ สี
แดงไปจนถึงว่า on Request ของผู ้หญิง หมายถึงว่า ทำได้โดยไม่มีเงื ่อนไข จาก 1994 มันถึง 2019 เขามีการ
เปลี่ยนไปมากแล้ว มันเหลือน้อยลง มันเพิ่มมากขึ้น แต่ประเทศไทย 112 ปีอยู่ที่เดิม  

จิตติมา ภาณุเตชะ:  

ข้อมูลเยอะ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก ๆ เป็นข้อมูลที่จะช่วยทำให้เราเห็นภาพบางอย่างในเรื่องของความ
ไม่เป็นธรรมได้อย่างชัดเจน มองเห็น 2 ส่วนค่ะว่า เนื้อหามันไม่มีความเป็นธรรมและความไม่เป็นธรรมมันไม่ใช่การ
อยากได้ตามอำเภอใจของผู้หญิง มันมีเร่ืองของกฎกติการะดับนานาชาติที่ยึดถือการคุ้มครองชีวิตและการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นถ้าจะคุยกันเรื่องนี้ให้เป็นธรรม ต้องคุยกันบนฐานคิดและดูเงื่อนไขต่าง ๆที่เป็น
กติกาสากล ประเด็นที่สอง) ความไม่เป็นธรรมเชิงกระบวนการ คนที่เข้าไปเก่ียวข้อง เข้าไปมีอำนาจตัดสินใจนั้นการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงน้อยมาก การบอกว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างไร? เป็นกุญแจดอกแรกที่ต้องพูดบ่อย ๆ ว่าเฮ้ยเรื่องนี้
เสียงของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ปัญหา ทุกข์สุขในชีวิตของเราเก่ียวข้องกับเร่ืองนี้ ดังนั้นเราต้องมีส่วนร่วมนะ สิทธิในการ
ตัดสินใจว่าจะทำแท้งควรจะเป็นของใคร เรามาฟังมุมมองจากคุณหมอรุ่นใหม่ จากเครือข่ายแพทย์อาสา RSA   

สิทธิตัดสินใจทำแท้งเป็นของใคร? โดย นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง – เครือข่ายอาสา RSA 

ได้รับมอบหมายให้มาพูดเรื่องสิทธิในการตัดสินใจทำแท้งเป็นของใคร? เป็นหัวข้อที่ความจริงหลายคนพดูได้
ดีกว่าผม อยากจะบอกว่าตั้งแต่โบราณกาลประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในภาคพื้นทวีป ทางไทย พม่า
คติของคนทางนี้คือนับถือให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ ผู้หญิงเป็นหัวหน้าเผ่า เป็นหมอผี เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศักดิ์สิทธิ์ที่
เชื่อมระหว่างคนกับผีที่อยู่บนฟ้า จนกระทั่งในสมัยปี พ. ศ. 1000 ถึงเริ่มมีการค้าขายกับอินเดียแล้วเอาศาสนาที่ผู้ชาย
เป็นใหญ่ก็คือศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์เข้ามาในประเทศแถบนี้ จนเกิดเป็นความเชื่อปะทะกันระหว่างความคิด
ระหว่างผี พุทธ พราหมณ์ จนปัจจุบันเรายังแยกไม่ออกว่า พิธีกรรมไหนเป็นของพุทธ พิธีกรรมใดเป็นของทางพราห์ม 

ในประเทศไทยมีผี และหลายประเพณี เช่น งานสวดศพไม่มีในอินเดียเป็นการผสมผสานระหว่างผีกับพุทธ 
ในประเทศไทยการแต่งงานและสถาบนัครอบครัวเดิมเมียจะเป็นผู้ดูแลเร่ืองราวต่าง ๆภายในบ้าน ดูแลการเงินการทอง
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ดูแลเรื่องการค้าขาย แล้วผู้ชายเป็นเพียงแค่แรงงาน และผัวเป็นเพียงแค่คนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของฝ่ายหญิง ซึ่ง
การแต่งงานเป็นการแต่งงานเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้หญิง ในสมัยโบราณกาล เป็นเรื่องความฉลาดของผู้หญิง ที่ผู้ชาย
แต่งเข้าบ้านผู้หญิงเพราะจะอยู่ในสายตาของคนในครอบครัว ผู้หญิงพวกเยอะกว่า หลักฐานร่องรอยที่ยังเห็นอยู่คือ ฮัก
กัน เรียกชื่อเรียกขานเวลาแต่งงานว่า คนที่มาอยู่คือเจ้าบ่าว สมัยก่อนที่ผู้ชายจะแต่งงานมาอยู่บ้านผู้หญิง ผู้ชายตอ้ง
เป็นบ่าว เป็นข้าทาสรับใช้ คอยทำไร่ไถนาจนญาติฝ่ายหญิงพอใจ จึงจะยอมให้เลื่อนสถานะจากบ่าวมาเป็นผัว แต่ไม่ได้
บอกว่าเขาไม่ได้อยู่กินกันนะ บางคนก็มีเพศสัมพันธ์ มี sex กัน ถามว่ามีลูกทำอย่างไร? มีลูกก็ถือว่าเป็นลูกของ
ครอบครัวก็ให้พี่ป้าน้าอาที่เป็นพ่อไป ไม่มีปัญหาผู้ชายไม่โอ.เค.ไม่ถือว่าเป็นผัว ก็เฉดหัวออกจากบ้านไป คือคติเก่าใน
สมัยโบราณ  

เพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการดูแลลูกก็เลยเป็นของผู้หญิงและครอบครัวของฝ่ายหญิง ร่องรอยอยู่มาถึงจนปัจจุบัน
ก็คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัจจุบนั ถ้าแต่งงานกันแล้วมีลูกออกมา ถ้าจดทะเบียนสมรสลูกเป็นของพ่อกบั
แม่คนละคร่ึง ถ้าหย่ากันก็ไปฟ้องกันเอาเองว่าใครจะดูแลเป็นหลัก ตราบใดที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรส ลูกก็ถือเป็นลูก
ของแม่ เป็นลูกที่ใช้นามสกุลแม่ แม่เป็นผู้ดูแลแต่เพียงผู้เดียว เพราะฉะนั้นในกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในปัจจุบัน ก็ยังให้
สิทธิ์ในการดูแลลูกกับผู้หญิง  

เร่ืองของการทำแท้งอย่างที่บอกว่ามีมาแต่สมัยโบราณ ขนาดปราสาทหินนครวัดนครธมก็มีการแกะสลักภาพ
อยู่ในปราสาทหินนครวัด บุโรพุทโธที่อินโดนีเซีย โดยที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แม้แต่ในชุมชน
ชนบท บางแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้คิดว่าการทำแท้งเป็นเรื่องผิดบาปอะไร กฎหมายที่เราใช้กันมาคือกฎหมายก่อน
หน้านั้นแล้วก็คือ กฎหมายพระธรรมศาสตร์ที่เป็นที่ของจักรวาล ซึ่งคนไปคัดลอกมาก็ตามที  

ต่อมาในสมัยของกฎหมายตราสามดวง ก็ไม่เคยเอาผิดผู้หญิงแต่เป็นการป้องปราม ไม่ให้มีการให้คนอื่นทำ
แท้ง ไม่ยินยอม เราเริ่มมีทัศนคติด้านลบ อย่างที่บอก คือเรารับความคิดฝรั่ง ยุควิคตอเรียนในยุคล่าอาณานิคมเขา้มา 
ก็คือ ร.ศ. 127 หรือ พ.ศ. 2451 อย่างที่บอกว่า นอกจากผู้หญิงห้ามทำแทงทุกกรณี ก็คือว่า เขาเอาเป็นคนทำแท้งน่ะ
และถ้ายิ่งเป็นหมอมีความรู้ความสามารถที่จะดูแลรักษาคน แต่คุณดันไปทำแท้งให้ผู้หญิง คุณผิดมากกว่าคนทั่วไป 2 
เท่า ซึ่งมันขัดกับหลักคิดของปัจจุบัน ถ้าเกิดเราจะทำแท้งต้องไปทำกับหมอสิ แต่เรายังใช้กฎหมายเมื่อ 112 ปีก่อน 
กลายเป็นว่าถ้าไปทำกับหมอ ผิดมากกว่าไปให้คนขายส้มตำหน้าโรงแรมเอเชียทำให้อีกด้วยซ้ำ ก็เป็นความเปรี้ยวของ
กฎหมายในสมัยนั้น ก็เป็นที่น่าสนใจว่ากฎหมายที่ห้ามผู้หญิงในการทำแท้ง เอาผิดผู้หญิงทั้ง 2 ฉบับ ก็คือกฎหมาย
ลักษณะอาญาในปีพ. ศ. 127 หรือปี 2451 ประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้ปัจจุบันไม่ได้กล่าวถึงผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิง
ตั้งครรภ์ ด้านหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นการตัดสินความรับผิดชอบของผู้ชายหรือคนเขียนกฎหมายเป็นผู้ชายนั่นแหละที่
พยายามที่จะเอาตัวเองให้พ้นจากความผิดไป แต่ความจริงถ้ามองในอีกนัยยะนึงก็จะเห็นว่า การที่เอาผิดผู้หญิงแต่ฝ่าย
เดียวใน 301-305 เป็นการยอมรับทางกฎหมายว่า การตั้งครรภ์เป็นเรื่องของผู้หญิง สิทธิทั้งหมดก็น่าจะเป็นเรื่องของ
ผู้หญิง เพราะไม่เคยกล่าวถึงผู้ชายในมาตรา 301-305 เลย ผู้ชายที่เป็นผัว เป็นพ่อไม่มีสิทธิ์ในตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์นะ
ครับ จนกว่าตัวอ่อนจะคลอดออกมาจากครรภ์มารดา เพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็เป็นของลูกแม่  

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดที่ผ่านมาได้มีความกล้าหาญที่จะวินิจฉัยว่ากฎหมายอาญา
มาตรา 301 ที่มุ่งเอาผิดผู้หญิงนั้นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญในการละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงซึ่งเป็นสิทธิที่
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รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ตั้งแต่ปี 2540 เป็นการตอกย้ำถึงสิทธิ์ในการที่จะทำแท้งของผู้หญิง เนื่องจากถือว่าเป็นตัว
อ่อนในครรภ์อาศัยอยู่ในมดลูกของผู้หญิง ผู้หญิงจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะทำอะไรต่อเนื้อตัวร่างกายของตนเองได้ แต่
ก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิในการเกิดของตัวอ่อนเกินสมควร ขีดเส้นใต้คำว่า “เกินสมควร”  ตอนนี้คำอาจจะต้องเป็นการ
ถกเถียงกันว่าสังคมจะยอมรับว่าอะไรคือคำว่าเกินสมควรเลยทำให้เป็นปฐมบทที่ทำให้ 301 ไม่หายออกไปจาก
กฎหมายไทย เพราะว่าคำตัดสินนี้แม้จะมีด้านดี แต่เขายังติดกับว่าต้องรักษาไม่ให้เกินสมควร ก็ต้องหาระหว่างสิทธิ
ของสิ่งที่จะเกิดกับสิทธิของผู้หญิง 

วิวัฒนาการของกฎหมายในการเอาผิดผู้หญิง น่าสนใจก็คือว่ามันเริ่มจากการที่ไม่ผิดเลยสักกรณี  กลายมา
เป็นผปิดทุกกรณี และสุดท้ายในปัจจุบันคือผิดบ้าง ไม่ผิดบ้าง ถ้าจะเห็นผลลัพธ์ของทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา การเปิดเวทีรับฟัง ให้มีการพูดคุย มีการถกเถียง ให้สังคมตกผลึกว่าการทำแท้งในประเทศไทยนั้นควรเป็น
อย่างไร เป็นทางออกที่ดี ในปัจจุบันเราจะต้องตั้งคำถามว่า เราจะให้สิทธิของผู้หญิงในการทำแท้งตลอดการตั้งครรภ์
เลยหรือไม่สิทธิในการเกิดของตัวอ่อนอยู่ตรงไหน การทำแท้งเป็นบริการสุขภาพที่ทุกแห่งต้องให้บริการ หรือไม่รัฐจะมี
บทบาทอย่างไรในการเข้ามาโอบอุ้มผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ทั้งในแง่ของการท้องต่อการทำแท้งที่จะไปบังคับให้ทุกคนอยู่
ภายใต้กฎหมายโดยที่ไม่สนใจว่ากฎหมายนั้นจะเป็นธรรมหรือไม่ แต่เราจะต้องร่วมกันเรียกร้องให้เกิดกฎหมายที่เป็น
ธรรมกับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ไม่เลือกปฏิบัติต่อหญิงหรือชาย คนแก่ คนจนกับคนรวย กษัตริย์ราษฎรโดยเฉพาะ
การรักษาหลักของนิติรัฐ ก็คือการสร้างกฎหมายหลักนิติรัฐ คือการสร้างกฎหมายที่มุ่งจำกัดอำนาจของรัฐและเน้นถึง
การมีเพิ่มการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับแบบนั้น แต่ประเทศไทยไม่รู้ว่านิยามคำว่านิติรัฐ
เป็นอย่างไร  

ผมหวังว่าเราจะเลิกเถียงกันเรื่องทำแท้ง ผมเบื่อที่จะอ่านหนังสือของอาจารย์ชลิดาภรณ์ เถียงกันเรื่องแท้ง 
เถียงกันมาหลายสิบปีแล้ว ปลดปล่อยเรื่องนี้ให้กลายเป็นตำนานไปได้แล้ว ให้เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงจัดการ
แสวงหาบริการที่ปลอดภัย โดยรัฐต้องไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับมดลูกของผู้หญิงมากจนเกินไป และเครียดไปกับปัญหาเชิง
โครงสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่า ซับซ้อนกว่า และหมักหมมในประเทศนี้มานานหลายทศวรรษจะดีกว่า ขอบคุณครับ 

จิตติมา ภาณุเตชะ:  

ดิฉันคิดว่านั่งฟังนักประวัติศาสตร์ นักรัฐศาสตร์แต่ความจริงแล้วเป็นคุณหมอที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิต ถ้า
เราสามารถข้ามศาสตร์ได้แบบนี้ จะเห็นสถานการณ์ของสังคม สถานการณ์ของปัญหาได้กระจ่างชัด โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งเรื่องที่เรามองว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆนะคะ ก็เป็นสิ่งที่ที่จะต้องช่วยกันส่งเสียงว่า ความไม่เป็นธรรมนี้เกิดขึ้น
เพราะเรามองไม่เห็นความทุกข์และมองไม่เห็นความซับซ้อนของปัญหา  มาฟังอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงของหมอที่ลงมือ
ทำแท้ง เรียนเชิญคุณหมอวรชาติ มีวาสนา คุณหมอเครือข่าย RSA ท่านเดินทางไปไหนที่ไม่อยู่ไม่อยู่โรงพยาบาล คน
เดือดร้อนหลายคนนะคะ เรียนเชิญคุณหมอค่ะ 

เสียงของหมอทำแท้งที่ไม่มีใครได้ยิน โดย นพ.วรชาติ มีวาสนา – เครือข่ายอาสา RSA 

สวัสดีทุกท่านนะ ผมนายแพทย์วรชาติวาสนาเป็นสูตินารีแพทย์ ทำงานด้านนี้มาประมาณ 10 กว่าปีนะครับ 
บทบาทในมุมมองคนที่ทำจริง ๆ ผมเป็นหมอคนเดียวในประเทศไทย ณ.เวลานี้ที่รับบริการยุติที่อายุครรภ์ 24 สัปดาห์
ถามว่าหมอชอบใช่ไหม? ไม่ใช่นะครับ นพ.อมรพูดมา โดนใจผมมาก เราแค่อยากช่วย เราไม่ได้อยากทำ เราเชื่อว่า
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ผู้หญิงทุกคนที่มีปัญหาเหมือนกับคนที่อยู่ในถ้ำเหมือนตอนไอ้ลูกหมู 11 ตัว ประเด็นก็คือเราเป็นแค่แสงเล็ก ๆ ผมคิด
ว่าเรื่องนี้ก้าวมาไกลมากจากเมื่อก่อน ตอนนั้นผมรู้จักคุณหมอคำแหง ผมก็ทำงานด้านนี้เลย ผมผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ขั้นตอนการใช้ MVA มาก่อน ถ้าผมมีความเชื่อเหมือนคนหลาย ๆคน ที่ว่า จิตสัมผัสบอกว่ามันเป็นบาป ผมทำ
มาเป็นหลายๆพันราย คือเรารู้สึกว่า เราได้ทำส่วนนี้และก็เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ ผมเป็นลูกครึ่งครับคือบวชพระ รับ
กฐินเรียบร้อยทุกอย่าง เรียนรู้ว่า ในความเป็นจริงแล้วทุก ๆกิจกรรมที่เราทำมันมีบาปเกิดขึ้นเสมอ มันเป็นมายาคติ 
อย่างที่ลูกแก้ว บอกเราถูกสั่งสมและถูกสอน จิตสัมผัสบอกว่า คนที่เป็นแบบนี้เพราะว่าไปทำแท้งมา มีผีมีอะไร
มากมาย ผมเป็นเด็กวัด ผมก็ไม่เคยเจอผี แต่ว่าถามว่าเราเชื่อไหม เราก็ไม่ได้ลบหลู่ เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล  

ถามว่า ผมทำงานนี้ได้อย่างไร ก็เข้ามาด้วยความงงแต่ว่าพอเข้ามา เราได้เรียนรู้เหตุผลต่าง ๆมากมายอย่างที่
คนอื่นไม่รู้ ทุก ๆคนมีเหตุผลของตัวเอง ให้ผมดูรายการนโยบาย by ประชาชน คุณชมพู่เป็นคนเข้าไปพูด มีคุณศุ บุญ
เลี้ยงและมีอีก 2 คน ผมก็เข้าใจว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะ ที่เป็นแม่จะเลี้ยงเดีย่วอยากเลี้ยง ก็เลี้ยง ไม่ได้มีเหตุผล
อะไรที่จะไม่เลี้ยง ผมเป็นหมอสูติ ผมดูแลผู้ใช้บริการที่มาหาผมไม่ได้หมายความว่า จะต้องมาแล้วต้องยุติฯทุกรายนะ
ครับ ทุกคนมีเหตุผลของเขาเอง เราใช้ Optional counseling ใช้การให้คำปรึกษาอย่างมีทางเลือก เราไม่มายาคติ 
ทางเลือกมีมากมายหลากหลาย ถ้าคุณเลือกท้องต่อ ผมก็ให้ ANC อย่างมีคุณภาพ ถ้าคุณเลือก terminate ผมก็ดูแล
อย่างปลอดภัย หน้าที่หลักของหมอมีแค่นี้เองครับ  

ทุกวันนี้ที่ผมทำอยู่ที่โรงพยาบาลพิมาย ก็ทำแค่นี้จริง ๆ ผมไม่ได้ทำมากกว่านี้ ผมไม่ไปตัดสินเขา ผมเชื่อว่า
ทุกคนเดินทางมา ไอ้โรคท้องไม่พร้อมก็เหมือนเป็นเหตุการณ์ในชีวิต มีโอกาสที่จะล้ม มีโอกาสที่จะพลาดกันตลอดเวลา 
คนที่เดินเข้ามาหาผมไม่มีใครยิ้มแย้มแจ่มใส่เข้ามาบอกว่า ดีใจจัง ทุกคนมาด้วยหน้าขมวดเป็นผูกโบว์มา  

มีคุณยายแก่ๆพามา เด็กปัญญาอ่อนไปเลี้ยงวัว เด็ก 10 ปีกับ 6 เดือนท้อง 23 สัปดาห์บวก เกิดอะไรขึ้นใน
สังคมเรา? จริง ๆทุกคนรู้ไหม ทุกคนรู้ แต่เราไม่ให้ความสำคัญ ทุก ๆคนมีเหตุมีผล แต่จะทำอะไรกับใครสักคนอย่าใช้
ตัวเองไปตัดสินเขา ผมไม่เคยตัดสินเขา ผมเชื่อว่ามันมีเหตุผลอื่น ๆอีกมากมาย ทำไมเด็กไม่ตั้งใจเรียนนะ เด็กโง่ เด็กไม่
อยากเรียนมันมีเหตุผลของมัน ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีเหตุผลของเขามากมาย  

ประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นเหตุผลแต่ละคนที่จะพิจารณา  ทุกคนก้าว
เดินไปบนทางแล้วก็ต้องมองว่า ต้องให้เกียรติ ให้ศักดิ์ศรีเขาจริง ๆ โรงพยาบาลจะพูดเสมอว่าเอาคนไขเ้ป็นศูนย์กลาง
แต่คนที่ท้องไม่พร้อมเป็นโรคเขา ให้เขาเข้ามา ผมไม่รู้สึกท้อแท้หรือสึกแย่กับสิ่งที่ทำ รู้สึกเหนื่อยไหม? ผมไม่ได้คิด
อย่างนั้นเลยนะ ทุกวันนี้ผมทำงานเก่ียวกับทำแท้ด้วยความรู้สึกดีใจทุกคร้ังที่คนไข้ออกจากโรงพยาบาลด้วยสีหน้าที่ยิ้ม
แย้ม ถามว่าอายุครรภ์ที่มันเยอะหยุดได้ไหม? ผมก็ยังหยุดไม่ได้ เพราะว่ามันยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่ มันมีปัญหาแล้วถ้า
เราไม่รับเขาจะไปไหน? เราเล็งเห็นผลปลายทางก็เลยทำให้ต้องทำ  

อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์จนถึง 24 สัปดาห์มาที่ผมแค่ประมาณ 20% ถามว่ามันมากไหม? เมื่อวานผมคุยกับ
อาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านก็บอกว่าถ้าอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ต้องขูดมดลูก มดลูกทะลุมากมาย ผมก็แย้งในที่ประชุม
ไว้อาจารย์ครับผมทำมาถึง 24 สัปดาห์ นายโชคดีไง ผมบอกว่าคำว่าโชคดีไม่มีจริง คำว่าโชคดีที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจากการ
เตรียมการ การที่เราพยายามป้องกันและลงทุนลงแรงไปกับเหตุการณ์นั้น ถ้าไปดูในหนังสือนิทานเร่ืองนึง แฟนผมก็จะ
บอกผมเร่ืองโชคดี มันจะมีกับอัศวิน ใครเคยอ่านก็จะรู้ว่าในความโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราอยู่ดี ๆก็โชคดี มันต้อง
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เกิดจากการทำของเราเอง ที่ผมเจอและให้บริการ 20-24 สัปดาห์ ที่มันมีปัญหา ผมจะเตรียมเลือด ผมเตรียมคนไข้ ผม
แจ้งเจ้าหน้าที่ เตรียมทีมงา ทุกอย่างให้พร้อม เพราะงั้น out come มันก็เลยดี  

ผมยังยืนยันเสมอว่า เราแค่อยากช่วย เราไม่ได้อยากทำอะไรก็ตามที่ทุกคนตัดสิน ทุกคนเลือกทางเดินเองได้
เขามีสิทธิ์ที ่จะเลือกตัวเอง แท้งเสรีไม่มีนะครับ อย่างที่บอกไม่มีใครตั้งใจท้องมาเพื่อยุติการตั้งครรภ์  ไม่มีครับ
เพราะฉะนั้นเราเชื่อตรงนี้ กฎหมายมาตรา 301 ไม่ควรจะมีเลยนะครับ ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้
หมายความว่า เราจะต้องท้อนะ อยากให้เราก้าวไปด้วยกัน กัลยาณมิตรสำคัญที่สุด เราไม่จำเป็นนะครับตอ้งไปบังคับ
ใคร ถ้าเขาไม่เต็มใจ วันหนึ่งเขาเจอสิ่งที่ไปเป็นจุดหักเหของที่เขา เขาจะเปลี่ยนเอง  

จิตติมา ภาณุเตชะ:  

คุณหมอวรชาติเล่าประสบการณ์ในการทำงานในฐานะ ผอ. ศูนย์ฯ ที่ที่ทำงานแบบเอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง 
ทำให้นึกถึงว่า ต่อไปนี้ถ้าเราจะทำงานเรื ่องนี้  จะเอาผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง จะเอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง เอา
กลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง เราจะทำตรงนั้นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่คุยกับตัวเองให้ชัดก่อนว่า เราคิดอย่างไรกับเรื่องนี้? 
ถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเอง ไม่ตรวจสอบความคิดความเชื่อจะทำให้เราไม่สามารถฟังเสียงผู้ประสบปัญหาได้เลย เสียงของ
เราจะกลบเสียงของเขาหมดสิ้น ความเชื่อของเราจบปัญหาของเขาหมดสิ้น คุณหมอวรชาติทำให้เราเห็นและทำให้เรา
ประจักก็คือว่าเราจะต้องฟังเสียงของเขาให้ชัด เห็นปัญหาของเขาให้ชัด จะเป็นคำตอบและเป็นแนวทางสำคัญในการ
ให้บริการที่เน้นผู้ประสบปัญหาเป็นศูนย์กลาง  

หลักที่สำคัญอีกอันคือว่าเรื่องนี้ทำคนเดียวไม่ได้ หมอที่ทำแท้งโดดเดี่ยวนะคะ ต้องการเพื่อน สังคมต้องเคียง
ข้าง เราต้องดูแลกันไว้นะคะ คุณหมอที่เป็นเพื่อนร่วมทางในการยืนเคียงข้างทางเลือกของผู้หญิง ขอบคุณแพทย์อาสา
ทุกท่าน ท่านคือพันธมิตรของพวกเราะกับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างโอกาสในชีวิตให้กับผู้หญิง  กับการสร้าง
ทางออก  

กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต้องจบในรุ่นเรา โดย นางสาวเบญจมาภรณ์ นิวาส – กลุ่มนักเรียนเลว 

สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ วันนี้จะมาพูดถึงในฐานะที่เป็นเด็กคนนึงที่อายุ 15 ปี ต้องอยู่ใน
ประเทศที่การทำแท้งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เราก็เป็นแค่วัยรุ่นคนนึงที่อยากจะมีความรัก เมื่อถึงวัยที่เราท้องไม่พร้อม
เราก็ควรที่จะมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป ที่ทุกท่านยังคงเป็นวัยรุ่น ท่านประสบปัญหาอะไรบ้างอาจจะ
เป็นเร่ืองสอบตกหรือว่าอาจจะเป็นปัญหากับคุณครู พ่อแม่ อีกปัญหาที่พบเจอบ่อยในวัยรุ่นก็คือปัญหาเรื่องความรักค่ะ
เพราะเรามีความรัก เรามีแฟนและอาจจะถึงขั้นแบบว่ามีแต่ว่าอะไรกันแล้ว บางทีก็อาจจะขาดการป้องกันไม่ได้เซฟ
เพราะว่าวิชาสุขศึกษาไม่ได้สอนให้เราทำอย่างไร วิชาเพศศึกษาในประเทศล้มเหลวมากขนาดไหน วิชาสุขศึกษาสอน
อะไรเราบ้าง จากประสบการณ์ส่วนตัว สิ่งที่วิชาสุขศึกษาสอนนอกจากเรื่องระบบในร่างกาย สมรรถภาพทางร่างกาย
เร่ืองวิชาเพศศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าไหร่ ประสบการณ์ส่วนตัวคือถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศเราจะ
ทำอย่างไร สิ่งที่มีสอนในหนังสือเรียนจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาคือ ถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศก็ไปเตะบอล หรือไม่ก็
ไปนั่งสมาธิ สงบสติอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลย  
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สิ่งที่วิชาสุขศึกษาสอนนอกจากไม่ได้สอนเด็กอย่างถูกต้องแล้ว ยังปลูกฝังเรื่องการทำแท้งแบบผิด ๆด้วยค่ะ 
สิ่งที่โรงเรียนสอนการทำแท้ง คือเร่ืองที่ผิดบาปมาก เป็นเร่ืองที่ร้ายแรง เป็นอาชญากรรม เป็นการฆ่าคน ภาพที่เราถูก
ปลูกฝังมาการทำแท้งมันน่ากลัว น่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอคะ? ทุกท่านคิดว่าการทำแท้งมันน่ากลัวอย่างที่ถูกสอนมา
เราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ เพราะว่าพอมีการสอนเร่ืองการทำแท้งแบบผิด ๆทำให้เกิดผลกระทบอย่างมาก 

ประเทศลาวอัตราคุณแม่วัยใสสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก อัตราการท้องโดยที่ยังไม่พร้อมก็สูงเป็นอันดับต้นๆ
ของโลกเช่นกัน คลินิกทำแท้งเถ่ือนที่ไม่ปลอดภัยดูน่ากลัวอย่างที่ปลูกฝังกันมาก็มีให้เห็นเป็นแทบทั่วประเทศเลย การ
ทำแท้งควรจะถูกทำให้ถูกกฎหมาย เพราะว่าเราควรที่จะมีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้ชีวิต เด็ก ๆที่ท้องไม่พร้อมในโรงเรียน เขา
ก็จะถูกโรงเรียนไล่ออก ถูกสังคมตีตราไปต่าง ๆนานา มันเป็นความผิดของเด็กเหรอคะ? เราผิดเหรอที่เราไม่ได้ถูกสอน
ให้ป้องกัน เราไม่มีรัฐสวัสดิการ เราไม่ได้มีการทำแท้งที่ปลอดภัย  

ลองคิดกันเล่น ๆนะคะว่า เมื่อเราท้องหรือว่าเมื่อเราเป็นคุณแม่โดยที่ไม่พร้อม เด็กที่เกิดมาจะเกิดอะไรขึ้นกับ
เด็กคนนั้นบ้าง? เด็กที่เกิดมาจะต้องเจออะไรบ้าง? การที่ถูกเลี้ยงมาโดยคุณแม่ที่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่จริง  ๆ ฟัง
ปัญหาในประเทศลาว พิษเศรษฐกิจ ยังไม่มีรัฐสวัสดิการให้เด็ก เด็กที่เกิดมาจะต้องลำบากขนาดไหนคะ? ขนาดเด็ก
บางคนที่เกิดมาโดยที่คุณแม่เขาพร้อมแล้วก็ยังต้องมาเจอปัญหาต่าง ๆในประเทศเลย แล้วเด็กที่เกิดมาโดยที่ไม่มีความ
พร้อมอะไรเลยเด็กคนนั้นจะต้องเจอกับชะตากรรมอะไรบ้างในประเทศที่โหดร้ายขนาดนี้? คุณแม่ที่ท้องโดยไม่พร้อม
จะต้องสูญเสียอะไรบ้างในชีวิต? ทั้งโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตต่อ โอกาสที่จะได้เรียนต่อ เขาจะต้องสูญเสียไปหรือบางทีคุณ
แม่ก็อาจจะต้องเสียชีวิตจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยด้วยซ้ำ  

จากประสบการณ์ส่วนตัว ก็มีเพื่อนหลายๆคนที่เขาท้องโดยยังไม่พร้อม สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนต่อ เขาถูก
ไล่ออกเพียงเพราะว่าประเทศนี้ไม่มีการทำแท้งถูกกฎหมาย เขาถูกตัดโอกาสหลาย ๆอย่างในชีวิต เขาถูกตัดอนาคต
เพียงเพราะว่าการทำแท้งมันเป็นอาชญากรรม ทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์เลือกในการทำแท้งทั้งที่คนที่ใช้ชีวิตก็คือเรา บางที
การเป็นคุณแม่ที่ไม่พร้อม รู้สึกว่าสงสารเด็กที่เกิดมาโดยที่คุณแม่ไม่มีความพร้อม สุดท้ายแล้ วการทำแท้งมันควรที่จะ
เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย มันก็ควรที่จะจบในรุ่นนี้ มีอีกหลายชีวิตที่จะต้องสูญเสีย อีกหลายชีวิตที่ต้องเสียโอกาสเพียง
เพราะว่าเขาผิดพลาดครั้งเดียว เขาควรที่จะได้รับโอกาส สังคมก็ควรที่จะได้ให้โอกาส โรงเรียนก็ควรที่จะให้โอกาส ไม่
ตีตรา ไม่ปิดกั้นเด็ก ๆที่ท้องไม่พร้อมในวัยเรียน เพื่อที่จะให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นในประเทศที่มีความโหดร้ายขนาดนี้  การ
ทำแท้งไม่ใช่อาชญากรรม ควรเป็นบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน สุดท้ายขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลแล้วก็ให้โอกาสเด็ก
วัยรุ่นหลาย ๆคนที่ท้องไม่พร้อม อยากให้พวกเราช่วยกันต่อสู้เพื่อกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์ในการที่เราเป็นผู้หญิงเราก็มี
สิทธิ์เลือกได้เหมือนกันว่า เราควรที่จะมีลูกตอนไหน เรายังไม่พร้อมเรายังอยากใช้ชีวิตของเราต่อไป โดยที่ไม่ต้องมี
พันธะผูกพันใด ๆ เด็กที่เกิดมาก็จะได้ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายจากคุณแม่ที่ยังไม่มีความพร้อม ทั้งฐานะ ทั้ง
ความเป็นแม่ในจิตใจ  

สุดท้ายเราอยากจะผลิตประชากรที่มีคุณภาพหรือว่าอยากจะผลิตประชากรที่มีจำนวนมากแต่ว่าไม่มีคุณภาพ
ก็ข้ึนอยู่กับสิ่งที่เราทำในวันนี้ เรามาผลักดันกฎหมายการทำแท้งอย่างปลอดภัยเพื่ออนาคตจะได้มีคุณแม่มีประชากรที่
มีคุณภาพมากขึ้น เด็กที่เกิดมาก็จะเกิดมาจากครอบครัวที่พร้อม สมบูรณ์แบบมากขึ้น เราจะมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะใช้
ชีวิตอย่างไร ขอบคุณค่ะ 
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จิตติมา ภาณุเตชะ:  

คำถามของเด็กอายุ 15 ปีที่ตั้งคำถามกับชีวิตทางเพศของตัวเอง และสังคมให้อะไรกับเขาบ้าง? สามารถ
สื่อสารได้อย่างเป็นระบบ นึกถึงตอนเราอายุ 15 ปีเรียนหนังสือ ม.3 ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลย นอกจากสอบเข้า
โรงเรียนประจำจังหวัด ในห้องเรียนห้องเก่ง ๆให้ได้ แต่วันนี้มีน้องผู้หญิงอายุ 15 ปีมาพูดเร่ืองซึ่งเราพยายามทำงานมา
วันนี้เป็นวันที่เราจำเป็นที่จะต้องให้พลังเหล่านี้  คำถามเหล่านี้ยังคงอยู่และเป็นคำถามที่อาจจะยังไม่มีคำตอบ แต่
คำถามเหล่านี้ต้องมีเยอะๆในสังคม เพราะว่าคือโลกของเขา คือชีวิตของเขา และเป็นสิ่งที่พวกเราในความเป็นผู้ใหญใ่น
วันนี้จะต้องช่วยกันมอง ช่วยกันสร้าง  

 

ผู้แทนพรรคการเมืองแสดงเจตนารมณ์ต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมพรรคมีนโยบายเรื่องการ
ทำแท้งอย่างไร 

จิตติมา ภาณุเตชะ: ผู้ดำเนินรายการ 

เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคม ปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบการเมืองการปกครอง กฎหมายนโยบายเป็น
เร่ืองสำคัญ เราใช้ระบบนิติรัฐ การขับเคลื่อนจากทั้งทางพรรคการเมือง ทางนิติบัญญัติเป็นเร่ืองที่ควบคู่กันไป เราจะมี
ผู้แทนจากพรรคการเมืองมาแสดงเจตจำนงต่องานเพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

เวทีครั้งนี้ออกแบบไว้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะมีเนื้อหาเป็นเรื่องเล่า เป็นงานเขียนของผู้หญิงที่ประสบปัญหา
ท้องไม่พร้อมแล้วต้องการทำแท้ง เป็นการเขียนเพื่อให้คำปรึกษา หรือเขียนถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นงานเขียนสั้น 
ซึ่งจะให้ผู้แทนจากพรรคการเมืองทุกท่านอ่านเรื่องราวก่อน หลังจากนั้นจะให้ท่านผู้แทนจากพรรคการเมืองช่วยบอก
ถึงจุดยืน บอกถึงเจตนารมณ์ต่อการแก้ไขปัญหาของท่านในฐานะผู้แทนทางการเมือง  หรือว่าเป็นเจตนารมณ์หรือ
นโยบายของพรรคที่จะแก้ไขปัญหาเร่ืองนี้อย่างไร  

เราเห็นว่าพรรคการเมืองเป็นพันธมิตร ท่านผู้แทนจากพรรคการเมืองทุกท่าน ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่ม เรามีทั้ง
นักวิชาการ แพทย์ นักขับเคลื่อนทางสังคมและคนให้บริการ ทั้งสายด่วนต่าง ๆ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้  

ผู้แทนพรรคประชาชาติ: คุณวรลักษณ์ ศรีสอาด 

สวัสดีนะคะ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ที่พรรคประชาชาติ ได้รับเชิญมาในวันนี้ ขออ่านจดหมายก่อนนะคะ  
ฉบับนี้นะคะเขียนมาว่า 

“ตอนนี้เครียดมากเก็บไว้จนมา 9 เดือน เพราะช่วงแรก ๆมันวุ่นวายมาก คนอื่นพูดเป่าหูเราไม่หยุด แถมพา
ไปแจ้งความ แม่กับเรไม่ได้พูดเก่ง ไปแจ้งเพราะไอ้คนทำไม่รับ แถมพูดจาไม่ดี เขาก็ไม่ได้บอกเราสักคำ ไม่รู้เลยนะว่า
เขาไปทำคนอื่นท้องมาก่อนหน้านี้ พอตกมาเป็นของเรา เราก็เริ่มไม่ชอบผู้ชายคนนี้ เพราะว่ าผู้ชายคนนี้ทำคนอื่นท้อง
ยังไม่พอ มาทำให้เราท้องอีก เราก็ไปแจ้งความไว้ พอแจ้งความเสร็จ ไม่กล้าเอาออก ก็คือว่าไม่กล้าไปทำแท้ง ก็ยิ่ง
เครียดไปกันใหญ่ ความไม่พร้อมเนี่ย ก็ปรึกษาย่า ก็บอกว่าให้เอาออกไปก่อน ตอนนี้มันไม่ไหวหรอก แม่เราเองก็รู้สึก
เหมือนกับคุณย่า แต่แค่ไม่ได้บอกตรง ๆก็แค่นั้นเอง ตัวเราเองสับสนมาก สงสารลูกในท้อง ไม่น่าปล่อยไว้นานขนาดนี้ 
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ถ้ายังคงไม่เท่านี้เราคงเอาออกไปก่อนหน้านี้แล้ว อย่างน้อยเลือกอนาคตไว้ก่อน ลูกเราไม่มีก็ได้ เขาออกมาแล้วจะ
ลำบากเหมือนเรา เราก็ยังเรียนอยู่งานก็ยังไม่ได้ทำและยังอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่  ทุกคนก็สงสารเรา อยากคิดสั้นแต่ทิ้ง
แม่ไม่ได้ ลูกในท้องก็อยากจะเอาออก แต่น้องสมบูรณ์แล้วจึงไม่กล้าเอาออก ชีวิตก็เลยเครียดสุด ๆ คิดกลับไปกลับมา 
เป็นคนขี้สงสาร ความสงสารอยู่ในหัวตัวเองกลัวบาป กลัวคิดอะไรไม่ออก สับสนมาก ๆ ถ้าออกมาแล้วจะยกให้คนอ่ืน
ก็ไม่อยากยกให้ ไม่รู้จะทำอย่างไร ท้ายจดหมายบอกว่า แม่ขอโทษที่เก็บลูกตั้งนานจน 9 เดือน ทำอย่างไรงดี อย่าด่า
เลย มันเครียดจริง ๆไม่ไหวเลยนะคะ”  

จากจดหมายฉบับนี้ทำให้เรามองเห็นว่า มาตรา 301 มันน่าจะได้รับการแก้ไขมานาน แต่หัวใจของการ
สัมมนาในวันนี้ การพูดคุยคือการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างไร งก็แล้วแต่น้องที่เขียนจดหมายม ยังไม่ได้รับการแก้ไข ใน
อนาคตจะถูกแก้ไขเมื่อไหร่ ก็ต้องมาช่วยกันผลักดันกัน  

ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพรรคประชาชาติ ได้คุยกันอยู่ตลอดเวลาในหัวข้อนี้ว่าจะทำอย่างไรดี เราจะไม่มา
แก้ที่ปลายเหตุ เราอยากจะแก้ที่ต้นเหตุ ผู้หญิงตั้งท้องไม่พร้อมขึ้นมาชีวิตก็แย่อยู่แล้ว เจ็บช้ำพออยู่แล้ว พอมีกฎหมาย
ฉบับนี้ออกมา กลายเป็นว่ามีความผิดทางอาญา มันเป็นความเจ็บช้ำ ๆที่ผู้หญิงจะได้รับ เพราะฉะนั้นประชาชาติคิด
คำนึงอยู่ตลอดเวลาว่า จะทำอย่างไร  

ถึงน้องเจ้าของจดหมายอยากจะบอกว่าในเมื่อคนคนหนึ่งมาอยู่ในท้องเราแล้ว ดูแลเขาให้ดีเถอะค่ะ วันหนึ่ง
เราออกเขามา อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราก็ได้ เราจะสังเกตเห็นว่าในสมัยอดีต ดิฉันเองเป็นคนบ้านนอกจะมีที่
เขาบอกว่า มีลูกมากยากจน ทำให้ประชากรในบ้านมีแต่ผู้สูงอายุขาด วัยรุ่นวัยทำงาน มันไม่ Balance กัน  

การทำแท้ง ดิฉันไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดี มันเป็นสิทธิของเราก็จริง แต่อยากจะบอกว่า คนเป็นแม่ ถ้ารู้ว่า
มีตัวเล็ก ๆอยู่ในท้อง มีความผูกพันสัญชาตญาณของความเป็นแม่มีอยู่ ฉะนั้นน้องที่เขียนจดหมายทำใจเย็น ๆ  

วันนี้มีหลายนักการเมือง ก็จะฝากกันว่าเราจะช่วยกันผลักดัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากไว้ ไม่อยากให้ลืม
กันคือว่า ถ้ามีการท้องไม่พร้อมจะทำอย่างไร ให้มีรัฐสวัสดิการ เป็นการคลอดแบบปลอดภัย จะทำแท้งหรืออะไรก็
แล้วแต่ คุณแม่ต้องปลอดภัย ชีวิตลูกต้องปลอดภัย ถ้าออกมาแล้วจะทำอย่างไรให้เด็กมีคุณภาพ จะช่วยกันดูแลและ
ผลักดันกันตรงนี้ในส่วนตัวของประชาชาติ ขอบพระคุณมากค่ะ 

จิตติมา ภาณุเตชะ:  

ขอบคุณผู้แทนจากพรรคประชาชาติค่ะ เราจะเห็นถึงจุดยืน พรรคประชาชิต มีการพูดคุยหารือเรื่องนี้และ
เห็นว่า มาตรา 301 ถึง 305 จำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข ขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตของผู้หญิง ของเด็กก็จำเป็นที่
ต้องมองอย่างเป็นระบบ   

ผู้แทนพรรคเพื่อไทย: คุณณิชกมล บัวงาม   

สวัสดีค่ะ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อไทยพลัสนะคะ จะเร่ิมอ่านจดหมายก่อนค่ะ 

“ยังดีที่ว่าเกิดขึ้นก่อนโควิด ถ้าเกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่รู้ว่าชีวิตเธอจะเป็นอย่างไร ผู้หญิงคนหนึ่งในเกาะห่างไกลซึ่ง
แม้จะเป็นเกาะที่มีทั้งโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียนและสถานที่อำนวยความสะดวกครบครันไม่ไม่ต่างกับเมืองใหญ่เธอ
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ทำงานเป็นลูกจ้างรายวันและมีภาระต้องเลี้ยงดูลูก 1 คน ลูกของเธออายุประมาณขวบ ส่วนสามีพอรู้ว่าเธอท้องก็ทิ้งไป
มีคนใหม่อย่างรวดเร็ว จนเธอไม่ทันตั้งตัว ผู้หญิงวัยทำงานซึ่งยังมีแรงและกำลัง เธอเล่าว่าตอนแรกที่รู้ว่า ท้องสามีของ
เธอก็พาไปฝากครรภ์ เธอวางใจว่าถ้าคลอด สามีก็จะช่วยดูแล เธอและสามีช่วยกันทำมาหากินกันตามปกติเหมือนคน
ทั่วไป มีหนี้สินที่ต้องจ่ายเหมือนคนอื่น ๆ ค่ารถยนต์ของสามี มอเตอร์ไซค์ของเธอ ค่าเช่าห้อง ค่าเลี้ยงดูลูกถึงแม้จะ
ทำงานกันทั้งสองคนแต่ก็เรียกได้ว่าเดือนชนเดือน บางเดือนก็ไม่พอด้วยซ้ำ เมื่อท้องได้ประมาณ 3 เดือนเธอเร่ิมรู้สึกว่า
สามีของเธอเปลี่ยนไป ไม่ใส่ใจเธอเหมือนแต่ก่อน อยู่ดี ๆก็หายไปคุยโทรศัพท์นอกบ้าน เอะใจ เปิดโทรศัพท์ของเธอ
ของสามีดูก็พบว่า สามีของเธอมีคนอื่นแล้ว เมื่อเริ่มคุยเรื่องนี้กับสามีเขาก็ได้ย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนใหม่โดย
ทันที และไม่เหลียวแลเธอเลย เมื่อเห็นว่าคงไม่มีใครช่วยทำมาหากินหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เธอจึงคิดที่จะยุติการ
ตั้งครรภ์และเรียกหาความรับผิดชอบจากสามี แต่ไม่มี สามีเธอบอกเพียงว่าท้องมึง มึงก็รับผิดชอบเอง จะไปทำอะไรก็
ไม่สนใจหรอก เพราะแฟนใหม่ก็ท้องเหมือนกัน เหมือนรถแหกโค้งอย่างไรอย่างนั้นจะไปยุติการตั้งครรภ์ที่ไหนก็ไม่รู้  
ซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปรับบริการ ลูกก็ต้องเลี้ยง งานก็ต้องทำ เธอพยายามหาจนมาพบกลุ่มทำทาง  

ครั้งแรกที่เธอคุยกับกลุ่มทำทางผู้ให้คำปรึกษาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงจะลางานออกไปทำแท้งไม่ได้ และ
เพราะอะไรเธอถึงไม่มีเงินที่จะไปรับบริการ มีคำถามที่ผู้ให้กับผู้ให้คำปรึกษาที่ไม่เข้าใจเต็มไปหมด เธอที่ติดต่อมาตอน
นั้นมีอายุครรภ์ 16 สัปดาห์แล้ว เธอจำเป็นต้องเดินทางจากเกาะ เพื่อมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่จะยุติการตั้งครรภ์ซึ่งไกล
จากที่เธออาศัยอยู่ประมาณ 1000 กิโลเมตร เธอจะมาอย่างไร? ก็ดำเนินไปผ่านประมาณ 1 สัปดาห์ เธอกลับมาบอก
ผู้ให้คำปรึกษาว่าเธอยังหาเงินไม่ได้ ลางานก็ไม่ได้ ถ้าลางานเกิน 3 วันจะต้องตกงาน และต่อให้ไปรับบริการยุติการ
ตั้งครรภ์ถ้ากลับมาแล้วก็จะไม่มีงาน เธอก็จะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ ผู้ให้คำปรึกษาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาของเธออย่างไร? งทีม
งานก็เลยช่วยปรึกษากัน มันเป็นเร่ืองที่น่าทึ่งมากที่ผู้หญิงธรรมดา ๆ หนึ่งต้องคิด วางแผนเพื่อคนข้างหลัง เพื่ออนาคต
ของเธอ เธอรู้เงื่อนไขอันซับซ้อนของชีวิตของเธอ เธอก็รู้ด้วยว่าภายใต้เงื่อนไขมันยากที่จะได้รับการบริการ ทางทมีให้
คำปรึกษาตัดสินใจส่งเรื่องของเธอไปยังกองทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศและ
ท้องไม่พร้อม หลังจากส่งเรื่องไปไม่กี่ชั่วโมงกองทุนฯ ก็ตกลงช่วยเหลือทันที ถึงแม้ว่างบประมาณจะเกินเพดานไปก็
ตาม  

เมื่อตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไปแล้ว ก็ยังเหลือเงื่อนไขของเวลาจะทำอย่างไร ให้เธอขาดงานไม่เกิน 3 วันและทำอย่างไร
ให้มีคนดูแลลูกตอนที่เธอไม่อยู่ เธอก็หาคนมาเลี้ยงลูกของเธอได้และสุดท้ายเธอก็เป็นคนวางแผนการเดินทางอย่าง
รวดเร็ว การมายังโรงพยาบาลเดินทางไปกลับทั้งหมด 2000 กิโลเมตร ต้องมานอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 คืน แต่ก็
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ตอนนั้นอายุครรภ์ประมาณ 20 สัปดาห์ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยุติการตั้งครรภ์สำเร็จในคืนเดียว 
แต่ทางโรงพยาบาลก็พยายามจะช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่ ให้เธอออกจากโรงพยาบาลตามกำหนดให้ได้ และเธอเองก็สู้
อย่างเต็มที่ด้วย พอเท้าแตะพื้นเธอก็กลับไปทำงานของเธอได้อย่างปกติทั้ง  ๆที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 24 
ชั่วโมง เรื่องราวของเธอเป็นเร่ืองที่ทำให้ผู้ให้การปรึกษาเรียนรู้มากเหลือเกิน ผู้ให้การปรึกษาเชื่อในศักยภาพของผู้หญิง
อยู่แล้ว วิกฤตของเธอ มันยากเสียจนผู้ให้คำปรึกษาเองก็หมดหวังไปก่อน แต่เธอสู้ทุกทางจนทำเอาอึ้งกันทั้งทีมวา่ทำ
ได้อย่างไร ศักยภาพของผู้หญิงนั้นไม่ธรรมดา จึงอยากบันทึกไว้เป็นหลักฐานความแข็งแกร่งของผู้หญิงธรรมดาซึ่งไม่
ธรรมดา” 
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สิ่งที่ดิฉันเห็นคือว่า ผู้หญิงคนนึงจะได้รับการยุติการตั้งครรภ์ง่ายๆไม่ได้เลย โรงพยาบาลของประเทศไทยมี 
6,000 กว่าแห่ง แต่มีเพียง 40 โรงพยาบาลเท่านั้นที่ให้การยุติการตั้งครรภ์ การเดินทาง 1000 กิโลเมตรหรือเดินทาง
ไปกลับ 2,000 กิโลเมตร เป็นเร่ืองที่ไม่สมควรเกิดข้ึนเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง ๆที่ข้อที่เธอเขียนไว้แล้วว่าในเกาะที่เธออยู่และที่
นั่นมีโรงพยาบาล มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เหตุใดจึงไม่สามารถทำการยุติการตั้งครรภ์ได้ โดยส่วนตัวคิด
ว่าควรที่จะทำให้การการยุติการตั้งครรภ์เป็นบริการทางการแพทย์โดยทั่วไป 

ข้อที่ 2 คือเป็นเร่ืองเงิน ปัจจุบันหน่วยบริการทางการแพทย์มีสทิธิ 30 บาทรักษาทุกโรค จริง ๆแล้วถ้าการยุติ
ทางการแพทย์กลายเป็นบริการของการทางการแพทย์จะเข้าข่าย 30 บาทรักษาทุกโรคได้ เพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ไม่มี
เวลาเดินทางหรือไม่มีเงิน ถ้าย้ายเข้ามาเป็นบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและบรรจุในกฎหมายจะสามารถทำให้
ผู้หญิงคนนี้ไม่จำเป็นต้องทิ้งลูกหลายวัน ต้องหาคนมาเลี้ยงลูกหรือว่าต้องปวดหัวจนถึงอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ เขา
สามารถทำได้ตั้งแต่ตอนอายุครรภ์ 3 เดือนด้วยซ้ำ 

ข้อที่ 3 การลางานไม่ได้ ความรู้ความเข้าใจทางสังคมเรื่องการที่ผู้หญิงอยากจะทำแท้งมีน้อยหรือแทบไม่มี
เลยด้วยซ้ำ ผู้หญิงจะโดนตราหน้าว่าทำไมไม่รักลูก มันไม่ใช่ผู้หญิงไม่รักลูกค่ะ เพราะว่าถ้าลูกคนนั้นเกิดมา เราผู้หญิง
คนนี้ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยง จะหาเงินที่ไหนไปเลี้ยงเขา ลูกเกิดมาก็คือการสร้างบาปให้กับเด็กคนนี้ เขาก็ต้องทุกข์ทน
และวงจรชีวิตของเขาก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิม คุณภาพชีวิตก็จะไม่ได้ดี 

 พรรคเพื ่อไทยมีการสนับสนุนเรื ่องสิทธิของผู้หญิง  สมัยไทยรักไทย มีการตั ้งกองทุนพัฒนาสิทธิสตรี
เพราะฉะนั้น การพัฒนาสิทธิสิทธิสตรี คำว่า ผู้หญิงมีสิทธิที่จะเลือกมีบทบาทในการที่จะทำใด ๆ กองทุนนี้หรือแม้แต่
กองทุนที่ผู ้หญิงคนนี้ได้รับไปทำแท้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะว่างบประมาณไม่เพียงพอ จริง ๆ 
งบประมาณ ทุกท่านก็น่าจะทราบเพราะว่าเหตุใด? อาจจะเป็นเพราะการบริหารงบประมาณของรัฐบาลไม่เกิด
ประโยชน์ ทำให้ผู้หญิงหลาย ๆคนนอกจากจะมีปัญหาเรื่องการทำแท้งแล้วไม่มีเงิน แล้วจะต้องพบกับสามีบอกเลิก เรา
ไม่มีปัญญาทำมาหากิน มีปัญหาเป็นทอด ๆ  

ดิฉันคิดว่าควรสนับสนุนให้ประชาสัมพันธ์การทำแท้งผู้หญิงในโรงพยาบาล และทุกแห่งสามารถทำแท้งได้
และใช้สิทธิ 30 บาท มันไม่ใช่การ Convince ให้ทุกคนอยากไปทำแท้ง แต่ว่าเป็นการทำให้รู้สึกว่าเขามีทางเลือก วันนี้
ฉันจะเลือกท้องหรือไม่ก็ตาม ถ้าเก็บไว้เก็บไว้เพราะอะไร? ถ้าไม่เก็บไว้ฉันก็มีสิทธิ์ที ่จะไม่เก็บไว้ค่ะ  แต่ว่าไม่ได้
หมายความว่าผู้หญิงทุกคนอยากที่จะทำแท้ง การทำแท้งมันทรมานนะคะ เพราะว่าด้วยมายาคติที่เรารับทราบกันมา
ว่าการทำแท้งคือบาป การทำแท้งคือทำให้ชีวิตต้องตายไป ดิฉันคิดว่าไม่ใช่ค่ะ มันคือการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง 
สมมุติว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำแท้งแล้วคลอดลูกออกมา ผู้หญิงคนนี้จะต้องเลี้ยงลูก และไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไร เรามี
เงินไม่พอเลี้ยงลูกจะอยู่ได้อย่างไร ขอบคุณค่ะ 

ผู้แทนพรรคสามัญชน: คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ 

สวัสดีครับ น้ำตาซึมทุกคร้ังที่คิดถึงเรื่องนี้ ไม่มีใครอยากทำหรืออยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง  

“เรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นตอนเรียนปริญญาตรี เกิดขึ้นกับรักครั้งแรก เพราะความประมาทมีเซ็กส์เมื่อไม่พร้อมก็
เลยเกิดเหตุการณ์ท้องก่อนแต่ง คือเรื่องจริงของเรา แถมยังเจอผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบอีกต่างหาก ตอนที่รู้ตัวว่า
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ท้อง อยากเก็บนะ แต่คิดว่าที่บ้านคงรับได้เพราะพ่อแม่เราใจกว้างมากพอและมีมโนธรรมพอที่จะให้เราทำแท้ง  แต่
สุดท้ายเราก็ทำลงไป เป็นเร่ืองเดียวที่ไม่ได้เคยคุยกับที่บ้าน ยังเป็นความลับจนถึงทุกวันนี้ หลังจากหลังจากที่ผู้ชายคน
นี้เขารู้เรื่องว่าเราท้อง อาการ สีหน้า กิริยาของเขาเปลี่ยนไปมาก ประโยคหนึ่งที่เขาพูดออกมาคือ “เอาออกเถอะเราไม่
พร้อมนะ มาม๊ารับไม่ได้แน่ๆ” เขาเอาแต่พูดว่าที่บ้านเขารับไม่ได้ ศักดิ์ศรีค้ำคอคนมีชื่อเสียงเสมอ เรื่องน่าอับอายเขา
มักจะรับไม่ได้ แต่ไม่ค่อยมีสติคิดก่อนทำ โดยเฉพาะเรื่องที่ตนเองประมาท มักจะทดแทนด้วยการเอาเงินฟาดหัวและ
ใช้บารมีอำนาจข่มขู่ให้ได้ซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการ ตนเองพ้นผิด เจ็บปวดไหมคะ? ความรักทำให้คนตาบอดเสมอ เขาบอก
ว่าเขารู้ที่ทำ เพราะแฟนคนเก่าก็เคยท้อง เธอก็ต้องเอาออกนะ ความจริงเกี่ยวกับเรื่องคนรักเก่าอีกหลายคนของเขาก็
ถูกเปิดเผย ทุกคนเคยท้องแล้วเขามองว่าเรื่องทำแท้งมันธรรมดามาก ไม่อยากจะเรียกสิ่งที่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่
ตรงหน้าเราว่าคนเลย ยังไม่ถึง 3 เดือนไม่บาปหรอก เขาออกเสร็จก็ไปทำบุญให้ อธิษฐานบอกเขาว่า เราไม่ได้ดังใจ คิด
จะฆ่าคนหนึ่งคนเสร็จแล้วบอกเราไม่ได้ตั้งใจ ไอ้เลว สุดท้ายเราก็ตัดสินใจทำ เพราะใจไม่แข็งพอ โดนทั้งขู่ว่าจะเลิก 
เพราะเขาเป็นรักแรกของเรา หลังขูก่็มีการปลอบประโลมด้วยการชักแม่น้ำทั้งห้า ด้วยความทั้งหลงรักก็เลยยอมโง่ เชื่อ
ทำตามคำขอ เราก็กลัวที่จะต้องลาออกเพื่อไปตั้งครรภ์ด้วย กลัวสังคมรอบข้างประจาน กลัวว่าเขาจะทิ้งเราไปจริง ๆ ก็
เลยทำ ด้วยความโง่ ความที่เป็นเด็กเรียนดี รักความสมบูรณ์แบบ กำลังจะได้เกียรตินิยมอันดับ 1 มาครอง คิดแค่ว่า
ชีวิตฉันต้องไม่มีอะไรบกพร่อง ต้องไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ เราก็ลงมือทำ ที่สำคัญถ้าเด็กที่เกิดมาต้องมีพ่อแบบผู้ชายคนนี้ 
ก็ไปกันไม่รอด เพราะเขาเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบมาก หลังจากเอาเด็กออกเขาก็เริ่มสำแดงเดชธาตุแท้
ออกมาความเจ้าชู้ต่าง ๆนานา ซุกซ่อนผู้หญิงคนอ่ืนเอาไว้มีคนมาฟ้อง จนเห็นกับตา จับได้คาหนังคา เขายังไม่ยอมรับ
เลย ไม่รู้กี่ครั้ง ความหวังว่าสักวันเขาจะดีขึ้น ทำให้เราให้โอกาสคนแก่ตัวมากกว่า 1 ครั้ง ความรักเลยกลับมาทำร้าย
เราเสมอ  สิ่งที่ได้ตอบแทนมาคือความเจ็บปวดที่เขาได้ทิ้งรอยอดีตเอาไว้ในใจ กลายเป็นแผลเป็นถาวรที่ไม่มีวันจาง 
เพื่อนผู้ชายรอบข้างที่ทำผู้หญิงท้อง ก็เห็นเพื่อนเก็บเด็กเอาไว้ไม่ให้ผู้หญิงทำแท้ง รู้สึกดีใจแทนผู้หญิงที่เป็นแฟนเพื่อน
เรามาก อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องทำอะไรแบบเราหากย้อนเวลากลับไปได้เราจะยอมทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเอง ลาออกจาก
มหาลัยกลับไปอยู่บ้าน ก็แค่ผู้ชาย หมาตัวเดียว  วันนั้นใจเราน่าจะเข้มแข็งกว่านี้ ตอนที่เราทำแท้งไม่ได้ไปทำคลินิก
เถ่ือน แต่ผู้ชายไปหาซื้อยาสอดมาให้ 2 เม็ด 1,500 บาท เขาเป็นคนสอดยาให้อีกต่างหาก ทำทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่อง
ปกติมาก ๆ ทรมานมากเลยตอนยาออกฤทธิ์ คืนก่อนสอดยาเรานอนร้องไห้ทั้งคืน ใจเราไม่อยากทำ สับสนมากจะหนี
กลับบ้านก็ไม่ได้ กลัวอายเพื่อน อายคนรอบข้าง คิดมากแต่ไม่มีใครให้ทางออกที่ดีแก่เราได้ ทุกวันนี้เรื่องทำแทง้ยังฝัง
ใจและตามหลอนเสมอ ความจริงที่ปิดซ่อนในใจ ไม่มีใครได้รู้หรอกค่ะ เพราะสังคมที่เรายืนอยู่นี้เป็นสังคมใจแคบยังไม่
พร้อมจะเปิดรับและรับฟังเรื่องอะไรแบบนี้จริง ๆ เมืองไทยเมืองพุทธจอมปลอม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง คนที่ไม่เคยเจอ
กับตัวเองจริง ๆแล้ววิจารณ์พวกเราต่าง ๆนานาก็พูดได้ว่า คนที่ทำแท้งไร้หัวใจ ไม่มีคุณธรรม มั่ว สมควรแล้ว เราเป็น
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้มั่วรักเดียวใจเดียว เราแค่พลาดไปก้าวเดียว เร่ืองทำแท้งเป็นเร่ืองส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากคนสอง
คนถูกหรือผิดอยู่ที่จิตสำนึกส่วนบุคคลมากกว่า คนเราทุกคนมีหนทางออกของปัญหาที่แตกต่างกันไปเสมอค่ะ” 

ก็คล้าย ๆชีวิตแม่ผมครับ ผมเป็นลูกมีพี่น้องอยู่ 5 คน ผมเป็นลูกคนสุดท้อง แม่เคยเล่าให้ ว่าผมอาจจะไม่ได้
เป็นลูกคนสุดท้อง ถ้าแม่ไม่ทำแท้ง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา  

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์กฤตยาที่ได้พูดถึงพูดถึง การทำแท้งหรือการบริการสุขภาพ เป็นคำง่าย ๆสั้น 
ๆที่อธิบายความหมายที่ดี ที่ทำให้คนไม่ต้องมาเสียเวลาสำนึกผิดบาป คิดถึงเรื่องการดำเนินการบริการสุขภาพ บางที
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เวลาเรานึกถึงศีลธรรมสำหรับผมคิดว่าความเป็นสมัยใหม่ความเป็นสังคมในปัจจุบัน  สมคมควรจะต้องพลวัฒน์ไป 
ศีลธรรมกับสิทธิและเสรีภาพ มันต้องแปรผันตามกัน หากว่าศีลธรรมขัดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือขดัต่อ
สิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงที่อุ้มท้อง เมื่อนั้นศีลธรรมก็เป็นเหรียญอีกด้านของตัวมันเองนั่นคือ ความไร้ศีลธรรม  

นโยบายของพรรคสามัญชนที่หาเสียงไว้ เมื่อเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่ไม่ได้เป็น ส.ส.นะครับ คือคะแนนต่ำกว่า 2
เขาก็เลยไม่ให้เป็น ส.ส. แต่ก็ยังคงเป็นพรรคการเมืองที่อยากเข้าไปทำงานอยู่นะ ก็คาดว่าจะได้ส.ส.ถล่มทลายนะ หลัง
ล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ร่างขึ้นใหม่ ในส่วนที่เคยเขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังพูดคุยกันอยู่นี้ เราอยากจะผลักดัน
เรื่องความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางเพศให้เป็นวาระแห่งชาติ แก้ไขกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวโดย
คำนึงถึงสิทธิของผู้ได้รับความรุนแรง และยกเลิกความผิดต่อผู้หญิงที่ทำแท้งในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ก็
น่าจะรวมมาตรา 305 เข้าไปด้วย เป็นนโยบายที่เขียนไว้ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับ  

อยากจะขยายประเด็นเกี่ยวกับเด็กน้อย เราคิดว่าเรื่องทำแท้งนอกจากเป็นเรื่องสิทธิ์และสุขภาพแล้วมันเป็น
เรื่องของชนชั้นทางสังคมด้วย กล่าวคือ คนที่เข้าถึงการบริการที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต้องไม่มีอยู่ในชนชั้นกลางและ
ชนชั้นสูง แต่จะต้องครอบคลุมไปถึงสามัญชนทุกคนด้วย ทุกสถานีอนามัย ทุกหมู่บ้านต้องมีบริการทำแท้งอย่าง
ปลอดภัยและเสริมศักยภาพผู้หญิงไปด้วย รวมไปถึงบริการให้กับแรงงานข้ามชาติ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติและผู้ลี้ภัยทุกคน
ที่อยู่ในประเทศด้วย การสร้างนโยบายเพื่อให้ผู้หญิงมีทางเลือกและทำแท้งอย่างปลอดภัยคือหมุดหมายของการปลด
แอกผู้หญิงและพรรคสามัญชนจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้นโยบายที่วางไว้เดินทางต่อไปได้ ขอบคุณครับ 

ผู้แทนคณะก้าวหน้า: คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 

จดหมายฉบับที่อยู่ในมือ อยากอ่านให้ทุกท่านฟัง อยากให้จินตนาการตามถึงสถานการณ์ที่ผู้หญิงในจดหมาย
ฉบับนี้พบเจอ  

“เป็นคนราชบุรี สิทธิหลักประกันสุขภาพอยู่ที่กรุงเทพฯ อายุ 25 ปี น้องท้องได้ประมาณ 18 สัปดาห์แล้วน้อง
ได้ใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ไปทั้งหมด 5 คร้ัง รับยาจากคลินิกใกล้บ้าน การใช้ยาแต่ละคร้ังมียากินเม็ดแรก 1 เม็ดครั้ง
ที่ 1 และเม็ดที่ 2 ของการใช้ยามีเลือดออกเป็นลิ่ม หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ตรวจครรภ์ก็ไม่แท้ง ทุกครั้งที่ได้รับยาจะใช้
แล้วรอ 2 สัปดาห์และตรวจการตั้งครรภ์ก็ไม่แท้ง มาเรื่อย ๆจนถึงครั้งที่ 5 ได้รับยามาเมื่อประมาณวันพฤหัสบดีที่ 16 
มิถุนายน ใช้ถึงวันที่ 17 มิถุนายนตอนเย็น ก็ยังไม่หมด แต่มีอาการท้องแข็ง รู้สึกว่ายังไม่ออกอยู่ดีก็ เลยโทรมาที่กลุ่ม
ทำทาง ก็บอกให้น้องหยุดยา เพราะโดสที่น้องได้รับคือ 6 เม็ดทุก 6 ชั่วโมง น้องได้รับมาทั้งหมดแล้ว 36 เมด็ ให้ใช้ครั้ง
ละ 6 เม็ด ห่างกัน 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 6 ครั้ง เมื่อซักถามอาการก็ขอให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล แม่ของน้องเป็นคน
ราชบุรี แต่น้องมาราชบุรีไม่ได้มาหาแม่ มาอยู่กับแฟนซึ่งกำลังจะเลิกกัน จึงขอให้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลราชบุรี 
วันนั้นเป็นวันเสาร์ เข้ารับบริการช่วงบ่าย น้องเข้าไปรับการตรวจปัสสาวะและตรวจภายใน รู้สึกกังวลแต่ไม่ได้บอก
หมอเอาไว้ว่าใช้ยา จึงตัดสินใจว่าต้องบอกหมอว่าได้ใช้ยา ไปหมอจึงถามว่าจงใจหรือเปล่า? น้องตอบว่าจงใจใช้ยา 
หมอให้ admit และ ultra sound ให้น้ำเกลือ ตรวจเลือด ผลคืออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ไม่มีอาการอักเสบ ติดเชื้อแต่
หมอไม่ได้ให้การรักษาอื่นใด นอกจากการให้น้ำเกลือและรอสังเกตอาการ หลังจากที่หมอทราบว่าใช้ยา ดูเหมือนสิทธิ
ในการเข้ารับบริการแบบฉุกเฉินจะแปรเปลี่ยนไป ตอนแรกหมอบอกว่าใช้สิทธิ์ฉุกเฉินได้ เข้ารับการแอดมิดได้ แต่
ต่อมาพยาบาลแจ้งว่าไม่ใช้ฉุกเฉินขอให้น้องจ่ายเงินเอง เป็นจำนวนประมาณ 1,900 บาทโดยจะเช็คสิทธิ์ให้อีกครั้งใน
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วันพรุ่งนี้ ถ้าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้จะให้น้องออกเองทั้งหมด ต่อมาก็ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้า หลังจากน้องออก
จากโรงพยาบาลที่ราชบุรีแล้ว ได้ประสานติดต่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรามาฯ การทำแท้งสำเร็จลุล่วงอย่างดี
ขอบคุณโรงพยาบาลรามาฯ เป็นส่วนที่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังมาก ๆชีวิตได้อ่านแล้วถือว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างเศร้า
อย่างยิ่ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนคติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หมอก็พูดว่าเราจงใจทำเอง เมื่อเช้าน้องจะหลับตา
แต่พยาบาลจะพยายามที่ทราบเรื่องก็ตรงเข้ามาพูดว่า ควรจะเอาไว้ เห็นแก่ตัวที่ไม่ยุติการตั้งครรภ์ไม่กลัวบาปหรือ
พยาบาลที่น้องไม่ได้คุยด้วยโดยตรงได้ทราบเร่ือง ก็เข้ามาพูดกับน้องเช่นกันว่า ไม่กลัวบาปหรือ? น้องอั้นปัสสาวะทัง้วนั
ตั้งแต่บ่ายเพราะไม่กล้าเข้าห้องน้ำ เพราะรู้สึกว่าสายตาคอยจับจ้อง น้องรู้สึกว่าจะต้องหลบซ่อนในการรับบริการใน
โรงพยาบาล เกี่ยวกับแฟนน้องใกล้ ๆจะเลิกกับแฟน แต่มีปัญหาก่อนจึงต้องช่วยกันแก้ปัญหา เมื่อแฟนได้รู้ว่าโทรมา
ปรึกษาเข้าโรงพยาบาลและขอความช่วยเหลือกองทุน ผู้ชายโกรธมาก บอกว่าทำเหมือนเด็กอมมือ กังวลว่าการขอ
เอกสารต่าง ๆจะทำให้เกิดปัญหาตามหลัง เช่น ถ่ายรูปบัตรประชาชน รูปบัตรคนไข้ ใบเสร็จ” 

เราจะเห็นความชัดเจนของเรื่องการตีตรา คำถามที่สำคัญอย่างยิ่งคือตอนนี้เรามีกฎหมายที่ตีตราผู้หญิงที่
ต้องการยุติการตั้งครรภ์ มาตรา 301 เป็นกฎหมายที่ตีตราผู้หญิงเอาไว้ว่า การยุติการตั้งครรภ์คือ ความผิดทางอาญา
และมันส่งผลอย่างยิ่งต่อทุก ๆกระบวนการที่ตามมา หากผู้หญิงคนหนึ่งต้องการยุติการตั้งครรภ์ สิ่งที่สำคัญของการมี
สิทธิบนเนื้อตัวร่างกายของตัวเองคือการได้เลือก ไม่ว่าผู้หญิงต้องการจะเลือกที่จะยุติการตั้งครรภ์หรือเลือกที่จะเก็บ
เด็กเอาไว้ พวกเธอควรได้รับการดูแลจากภาครัฐในทุกมิติ การดูแลนั้นต้องเป็นสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างปกติ
เหมือนสิทธิอื่น ๆ สิ่งที่คณะก้าวหน้ามองว่าสำคัญมาก ๆ คือเร่ืองการยกเลิกกฎหมายอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 
301 เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง การทำงานของแพทย์ พยาบาล เป็นปัญหาเชิงทัศนคติของคนที่อยู่ในสังคม  

เราไม่ได้ต้องการทำให้การทำแท้งเป็นเรื่องปกติ แต่เราต้องการทำให้มันเป็นสิทธิที่ทุก ๆคนมี ดังนั้นการยุติ
การตั้งครรภ์ควรจะเป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ขั้นพื้นฐานที่รัฐหนึ่งพึงกระทำต่อประชาชนของรัฐทุกคนที่ต้องการ  ถ้า
เราดูข้อมูลของน้องที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่ และจากข้อมูลของกลุ่มทำทาง พบว่า ถ้าเราสามารถทำให้ผู้หญิงเข้าถึงการ
ยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยที่อายุครรภ์ 18 สัปดาห์เธอจะปลอดภัยมากกว่าที่จะรอให้อายุครรภ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือ
ต้องยุติการตั้งครรภ์โดยไม่ปลอดภัย สิ่งที่รัฐกระทำ คือตั้งแต่การให้ข้อมูล ความรู้ การศึกษากับทุก ๆกลุ่มคนใน
ประเทศ 

ดังนั้นมาตรา 301 จึงเป็นเพียงก้าวแรกของการยกเลิกการตีตราผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์  ต่อไปที่
จะต้องทำก็คือนโยบาย ตั้งแต่การป้องกัน การให้ความรู้ต่าง ๆการเข้าถึงข้อมูลของผู้หญิงทุก ๆคนโดยที่เขาอาจจะไม่
จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ก็ได้  ไม่รวมแต่ผู้หญิงเท่านั้น คนในสังคมที่จะต้องทำความเข้าใจถึง
เรื่องนี้ ศูนย์ให้บริการอนามัยต่าง ๆควรมีทั้งส่วนที่ให้ความรู้ ส่วนที่ให้บริการเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ เราจะวัดว่ารัฐ
หนึ่งดูแลประชาชนได้ดีแค่ไหนเราควรวัดว่า เมื่อมีประชาชนที่ต้องการได้รับดูแลและไม่พร้อม รัฐดูแลพวกเขาดีแค่ไหน  

ผู้แทนพรรคก้าวไกล: คุณชัยธวัช ตุลาธน 

“เธออยู่บ้านกับพี่สาวและพ่อ ในขณะเกิดเหตุพ่อและพี่สาวไปทำงานต่างจังหวัด แฟนอยู่จังหวัดนครปฐมมี
เพื่อนข้างห้องที่รู้จักกันมานาน น้องอายุครรภ์ประมาณ 12 -14 สัปดาห์ ได้รับยาจาก Facebook ได้รับยา 7 เม็ดให้
กินก่อน 1 เม็ดเว้น 24 ชั่วโมงและอม 4 เม็ดหลังจากนั้นทุกอีก 2 ชั่วโมง ... เร่ิมมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย เร่ิมใช้ยาอม
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เวลาประมาณ 13:00 น. หลังจากนั้นมีตัวอ่อนประมาณ 1 ถึง 2 นิ้ว มีสายรกค้าง แต่ไม่หลุดออก 17:00 น ได้ใช้อีก 2 
เม็ด 16.00 - 18:00 น น้องได้ติดต่อเข้ามาทาง MyChoiceformylife@gmail.com เพื่อขอคำแนะนำเพราะอยู่บ้าน
คนเดียว และสายรกยังไม่หลุดออก เจ้าหน้าที่แนะนำให้สังเกตอาการแทรกซ้อน  มีไข้ ปวดท้องมาก สิ่งที่ออกมามีสี 
กลิ่น ผิดปกติ มีเลือดออกเต็มผ้าอนามัย 2 แผ่นใน 1 ชั่วโมง ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้พบแพทย์ ห้ามดึง ห้ามตัดสายรก 
ค้างคาอยู่นานควรพบแพทย์ 20:00 น น้องติดต่อเข้ามาว่าเริ่มมีอาการไข้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้พยายามติดต่อกับ
น้อง ในที่สุดติดต่อกันได้ทางไลน์ น้องไม่มีโทรศัพท์ เพราะโทรศัพท์เสีย ได้พูดคุยกันพบว่า น้องกังวลเรื ่องไป
โรงพยาบาลแล้วแพทย์จะถามหาผู้ปกครองและไม่มีเงิน ตอนแรกน้องบอกว่ารอแฟนมาหา แต่สักพักบอกว่าแฟนไม่
มาแล้วเพราะแม่ไม่ให้ออกมาจากการพูดคุยพบว่า น้องมีเลือดออกมากถึงขั้นตกเลือดควรพบแพทย์ด่วน น้องไปขอ
ความช่วยเหลือข้างห้องให้พาไปโรงพยาบาลและใช้ธนาคารเพื่อนข้างห้องในการโอนเงินให้น้องเพื่อไปโรงพยาบาล 
น้องเข้าโรงพยาบาลคืนวันที่ 25 เมษายน เมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินน้องหมดสติในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล หมอขูดมดลูก
ดูอาการติดเชื้อและความดันต่ำ ให้ยาฆ่าเชื้อไปใช้ต่อที่บ้าน โรงพยาบาลพยายามจะทำเร่ืองย้าย รพ.ให้ แต่ทำไม่สำเร็จ 
น้องไม่ได้ขอออกจากโรงพยาบาลเอง ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท ออกวันที่ 27 เมษายน 29 เมษายนเวลา 17:00 
น ได้คุยกับน้องอีกครั้งพบว่า น้องมีไข้ปวดท้องมีเลือดออก 3 แผ่นใน 1 วัน จึงขอให้ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเช็คอาการ 
ทางโรงพยาบาลแจ้งว่า ถ้ามีเลือดออกควรพบแพทย์ จึงสนับสนุนงบประมาณให้น้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง ได้ยาฆ่า
เชื้อทางเส้นเลือด และออกจากโรงพยาบาลวันที่ 3 พฤษภาคม ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท ติดต่อกับน้องครั้งสุดท้ายวันที่ 3 
พฤษภาคมตอน 8:00 น วันที่ 11 พฤษภาคม แฟนของน้องเขียนมาบอกว่า น้องเสียและเผาเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่พบคือ
พี่สาว กลับจากทำงานเห็นว่าน้องนอนหมดสติไข้สูงขึ้นนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล” 

บันทึกโดยชมพู่ 14 พฤษภาคม 59  

 

ผมคิดว่าบันทึกเรื่องนี้ คงจะเป็นหนึ่งในบันทึกอีกนับหมื่นแสนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและทั่วโลก มัน
ชวนให้ตั้งคำถามว่า คนที่พยายามยืนยัน รวมถึงระบบกฎหมายที่ติดตราว่า การทำแท้งเป็นอาชญากรรม หรือผู้หญิงที่
ตัดสินใจทำแท้งเป็นอาชญากร สุดท้ายอะไรคืออาชญากรรม ความคิดความเชื่อที่ผลักให้ผู้หญิงที่ไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์
เดินเข้าไปสู่การแสวงหาการยุติการตั้งครรภ์โดยไม่ปลอดภัย แท้จริงมากกว่าหรือเปล่า ?? เป็นเรื่องสะท้อนที่ให้ภาพ
ค่อนข้างชัดเจน  

ผมคิดว่าเราคงต้องช่วยกันทำงานทางความคิด เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนให้ทัศนคติที่มองว่าการ
ทำแท้งเป็นอาชญากรรมให้กลายเป็นเรื่องสิทธิในร่างกาย สิทธิบริการอนามัยขั้นพื้นฐาน สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของ
ประชาชน คงต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนมากในสังคมที่ยังเข้าใจผิดอีกมากว่าการรณรงค์เรื่องนี้ยเป็นการสนับสนุนการ
ทำแท้งซึ่ง จริง ๆแล้ว ไม่ใช่! ทุกท่านทราบดีว่าเราต่อสู้เรื่องนี้  เป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของผู้หญิง เพื่อเข้าถึงบริการ
สุขภาพขั้นพื้นฐาน ก็คือบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของผู้หญิง
จากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย เป็นคนละเร่ืองกับการสนับสนุนหรือเห็นดีเห็นงามกับการทำแท้ง  

พรรคก้าวไกลมีนโยบายเร่ืองนี้อย่างไร ผมผมเรียนตรง ๆแบบไม่ต้องอายกันเลยนะครับ เราไม่เคยมีนโยบาย
เรื่องนี ้โดยเฉพาะเลย แต่ว่าเราเริ ่มคุยกันเรื ่องนี ้แล้ว ก็เป็นผลจากการที ่ภาคประชาสังคมได้มายื ่นหนังสือต่อ
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คณะกรรมาธิการและมีการเชิญตัวแทนของพรรคมาในเวทีนี้ เราก็ได้พูดคุยกันเมื่อวันอังคารงก็มีการประชุม ส.ส. ผม
เองก็เอาเร่ืองนี้เข้าสู่การอภิปรายของผู้แทนราษฎรของเรา  

ผมคิดว่ากิจกรรมทำนองนี้ต้องทำต่อไปเรื่อย ๆ ก็ควรจัดไปจัดเวทีโดยเฉพาะกับทุกพรรคการเมือง เพื่อให้มี
การถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในรายละเอียด ข้อสุดท้ายกฎหมายฉบับนี้คงต้องเข้าสู่สภานิติบัญญัติในที่สุด ถ้ามีเวลาคง
รบกวนไปที่พรรคก้าวไกลสักครั้ง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการประชุม ส.ส. ที่มีชีวิตชีวามากที่สุดคร้ังหนึ่งเลย 
โดยรวมเราเห็นด้วยนะครับกับการที่จะยกเลิกการเอาผิดทางอาญากับผู้หญิงที่มีความจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภค์รับ 
ส่วนใหญ่ก็เป็นการถกเถียงอภิปรายกันในรายละเอียด  

อันดับแรกเนี่ยมาตรา 301 เพื่อที่จะเป็นหลักการพื้นฐานเลยว่าการที่ผู้หญิงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ไม่ควรจะ
เป็นอาชญากรรม ไม่ควรจะมีความผิดทางอาญาน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด คือยกเลิกมาตรานี้ไป ไปในมาตรา 305 
มารถกเถียงกันว่าถ้าอย่างนั้นที่เหลือ ควรจะมีกฎเกณฑ์หรือมีรายละเอียดหรือมีมาตรการอย่างไรที่เข้ามาควบคุม
กำกับดูแลเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ให้ปลอดภัย มีการถกเถียงกันหลากหลาย บบางท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง
ความสามารถทางการแพทย์ในการดูแลตัวอ่อนที่ออกจากครรภ์ อะไรคือเป็นเส้นแบ่งระหว่างการแท้งกับการคลอด
บางท่านก็บอกว่ามันควรจะคิดกฎเกณฑ์มาจากความปลอดภัยในการยุติการตั้งครรภ์เป็นหลัก  มีหลายมีหลายเฉด ใน
รายละเอียดรวมถึงเร่ืองอายุการตั้งครรภ์ บางคนก็ตั้งคำถามเก่ียวกับเร่ืองสิทธิในชีวิตของตัวอ่อนหรือเด็กในครรภ์ บาง
ท่านที่เป็นแพทย์ก็บอกว่าเอาเร่ืองสิทธิของเด็กหรือตัวอ่อนในการตั้งครรภ์ คำถามว่าการมีชีวิตเร่ิมต้นที่ไหน?ไปไกลนะ
เริ่มต้นที่ไหนกันแน่? บางคนก็บอกถ้าเอาเรื่องเก่าเป็นเกณฑ์ การกินยาคุมกำเนิดก็ถือว่าผิดนะ หากเรามองว่าการ
เร่ิมต้นชีวิตเร่ิมต้นจากที่ไข่ปฏิสัมพันธ์กับอสุจิ การกินยาคุมกำเนิดก็เป็นการทำลายชีวิต  

ผมคิดว่าในรายละเอียดคงต้องทำงานความคิดกับสังคมวงกว้างกันด้วยในหลักการใหญ่ เราเข้าใจเรารู้กันอยู่
ว่าสังคมไทยมีความคิดความเชื่ออย่างไร เราก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรเอาเรื่องความเชื่อทางศาสนามาเป็นตัวกำหนด บาง
ท่านก็เสนอว่า ถ้าเราจะผลักดัน หลักการที่เราต่อสู้ จริง ๆมันไม่ควรจะเอาเร่ืองการทำแท้งมาอยู่ในกฎหมายอาญาหรอื
เปล่าครับ? ควรจะผลักดันให้เกิดกฎหมายที่รับรองสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานนะครับ  รวมถึงการยุติ
การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมไปถึงการคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์เป็นกฎหมายที่แยกออกมาจากกฎหมายอาญา น่าจะ
ดีที่สุด ในก็เป็นความเห็นของบางท่าน ซึ่งกฎหมายแบบนี้ควรจะครอบคลุมทั้งมิติทางการแพทย์ในการให้บริการ ซึ่งใน
กฎหมายอาญาไม่สามารถลงรายละเอียดแบบนั้นได้ รวมถึงมิติทางสังคม  

นอกจากเราพูดกันเรื่องการยุติการตั้งครรภ์แล้ว ผู้หญิงตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์ต่อจะมีทางเลือกอะไรบ้างให้
ผู้หญิง? ควรจะมีมาตรการรองรับ เช่น การดูแลผู้หญิงที่ตัดสินใจ เรื่องเงินอุดหนุนมาตรการการอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์เลี้ยงเด็ก และครอบครัวที่จะมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ หากผู้หญิงไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตร ไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือ
ถาวร ก็เป็นอีกแนวคิด นอกจากที่ควรจะดูเรื่องกฎหมายอาญาแล้ว ควรจะเอาเรื่องนี้ออกจากระบบกฎหมายอาญา
หรือไม่ กฎหมายที่ครอบคลุมมากกว่ามีหลายเร่ือง  

ผมคิดว่าสำหรับจุดยืนของพรรคก้าวไกล เราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย การ
ต่อสู้เร่ืองประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่เรื่องระบบเลือกตั้ง สถาบันการเมือง การต่อสู้เร่ืองความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิในการ
เข้าถึงบริการในการทำแท้ง สิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ไม่สิ้นสุด
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มันคงต้องต่อสู้กันไปเรื่อย ๆ นอกจากเรื่องสถาบันทางการเมือง ต้องต่อสู้กับความคิด ความเชื่อล้าหลัง ต่อสู้กับสิ่งที่
เรียกว่าศีลธรรมอันดีของสังคมอีกเยอะ  

ผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการต่อสู้เรื่องนี้ เป็นเรื่องสิทธิในร่างกายของประชาชนในประเทศ นอกจาก
สิทธิของผู้หญิงในกรณีนี้แล้ว ผมก็นึกผมก็ได้รับแรงบันดาลใจเลยว่าเราน่าจะไปต่อสู้เร่ืองสิทธิในร่างกายของผู้ชายด้วย
ในกรณีเกณฑ์ทหาร การเกณฑ์ทหารเราควรจะไปตีความหมายว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่? เราคงต้องปลดแอกผู้หญิงไป
ด้วยกันแล้ว เชิญชวนช่วยกันปลดแอกผู้ชายด้วย เพื่อที่จะทำให้สังคมเป็นประชาธิปไตยมากข้ึนเร่ือย ๆขอบคุณครับ 

 

จิตติมา ภาณุเตชะ:  

ยิ่งเราคุยกันก็จะเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานว่า สังคมที่เรามีส่วนร่วมในการกำหนดชีวิตและก็
กำหนดกติกาอาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเราปลดแอกจากปัญหาต่าง ๆ ทำให้เห็นว่า นโยบายจะต้องเป็นพันธมิตร
ต่อกันในมิติ ข้อมูล ความรูแ้ละทิศทางในการขับเคลื่อน เชื่อมั่นว่าเวทีนี้เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นที่จะต้องเคลื่อนเร่ืองนี้ต่อใน
อนาคต ฝั่งของคนทำงานทั้งนักวิชาการทั้งวิชาชีพ เรามีแพทย์ มีพยาบาล มีนักสังคมสงเคราะห์ การบริการของภาค
ประชาสังคม เชื่อว่าเราต้องจับมือแล้วเคลื่อนนี้ไปด้วยกัน  

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การเดินทางอันยาวไกลจากรุ่นสู่รุ่น…พันธกิจที่ต้องสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้หญิงท้องไม่พร้อม” 

จิตติมา ภาณุเตชะ:  

ต่อไปนี้จะเป็นช่วงของการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกัน เรียนเชิญผู้แทนที่จะเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ทั้ง 3 ท่านบนเวที  

รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล: เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม   

คร้ังหนึ่งนานมาแล้ว เราไม่เคยรู้ว่าผู้หญิงคนไหนท้องแล้วไม่มีทางออก แต่สิ่งที่เราพอรับรู้กันได้คือมีผู้ทำแท้ง
บาดเจ็บตกเลือดและสูญเสียชีวิตจำนวนมากและยังมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ต้องเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาเพียง ลำพังด้วย
ความยากลำบาก ทุกคนในสังคมต่างพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่านี่ คงเป็นผลแห่งเวรกรรมที่ทำกันมาในชาติก่อนกระมัง มีคน
กลุ่มนึงที่ลุกขึ้นมาพยายามแก้กฎระเบียบบ้านเมืองนี้  เพื่อให้ผู้หญิงทำแท้งได้ปลอดภัยมากขึ้น แต่ความพยายามเพื่อ
รักษาชีวิตของผู้หญิงนั้น เดินหน้าไปได้แค่คืบเท่านั้นเป็นไปได้หรือนี่ชีวิตผูห้ญิงที่ตายไปจากนัน้ชา่งไร้คุณค่าความหมาย
เสียเหลือเกิน  

แต่แล้วในวันหนึ่งเราปรับแนวทางการต่อสู้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้หญิงด้วย วาทกรรมท้องไม่พร้อมและสทิธิ์
ติดและทางเลือกในการตัดสินใจ 

นิธิวัชร์ แสงเรือง: เครือข่ายอาสา  

กาลครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ การขับเคลื่อนได้มุ่งเป้ามาที่สิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม สิทธิที่ผู้หญิงควรมี
ความชอบธรรมในการตัดสินใจด้วยตนเอง การตัดสินใจที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและบริบทชีวิตของตนเองเพราะ 
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สถานการณ์ไม่ได้มีทางเลือกเพียงทางเดียว เราร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ในการผลักดันให้ทุกครั้งเลือกเป็นจริงได้ในสังคม ไม่ว่าทางเลือกนั้นจะเป็นการทำแท้งที่ปลอดภัยหรือจะเป็นการท้อง
ต่อไปอย่างมีคุณภาพ เราร่วมกันพัฒนาการปรึกษาทางเลือกให้มีช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการปรึกษาแบบตัวต่อตัว 
การปรึกษาทางโทรศัพท์และการปรึกษาออนไลน์ และได้เพิ่มจำนวนหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและ
พัฒนาระบบการส่งต่อที่เป็นมิตรกับผู้หญิงทุกคน ซึ่งความพยายามนั้น ได้ลดจำนวนผู้หญิงที่ต้องบาดเจ็บล้มตายจาก
การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยลงได้จำนวนหนึ่ง แต่ด้วยทัศนคติของสังคมในสังคมที่ยังคงตีตราผู้หญิงที่ทำแท้งและกฎกติกา
ของบ้านเมืองที่ยังคงล้าหลัง ไม่เห็นถึงคุณค่าในสิทธิคนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง ในปีนี้ปี 2563 เราก็ยังพบผู้หญิงที่
ต้องตายจากการท้องไม่พร้อม ในการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย  

ผมอยากจะขอให้ทุกท่านในที่ประชุมแห่งความมุ่งมั่นนี้ยืนขึ้น และขอให้พวกเราทุกคนร่วมกันสงบนิ่งเพื่อเป็น
การไว้อาลัยให้กับผู้หญิงคนแล้วคนเล่าที่ต้องจากไปโดยไม่สมควรเป็นเวลา 30.1 วินาที ขอบคุณครับ 

รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์ – กลุ่มหิ่งห้อยน้อย 

กาลคร้ังหนึ่ง ในวันนี้เราตระหนักว่า การเดินทางเพื่อสานต่อพันธกิจนี้ ยังมีหนทางอีกยาวไกล แม้จะไม่ได้โรย
ด้วยกลีบกุหลาบ แต่ก็พรั่งพร้อมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อสร้างความฝัน คุณภาพชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อมให้เป็น
จริง นักเรียนที่ท้องต้องไม่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน คนงานหญิงต้องไม่ถูกเลิกจ้างเพียงเพราะตั้งท้อง ผู้หญิงที่เลือกทำ
แท้งจะต้องไม่ถูกปฏิเสธบริการหรือการส่งต่อจนอายุครรภ์ที่เกินกว่าจะทำแท้งได้ รัฐต้องมีสวัสดิการที่เพียงพอเพื่อ
ดูแลผู้หญิงและเด็กที่เกิดมาบนความไม่พร้อมอย่างต่อเนื่อง และสังคมต้องเลิกตีตรา แต่ร่วมเกื้อกูลชีวิตที่ไม่พร้อมให้
เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพ เหนือสิ่งอื่นใดคือการปลดแอกผู้หญิงจากการจากกฎหมายทำแท้งล้า
หลังที่ยังคงเอาผิดทางอาญากับผู้หญิงและแพทย์ที่ให้บริการโดยไม่คำนึงถึงสิทธิด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงทางการ
แพทย์ที่ก้าวไกลไปมาก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้หญิงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
แก้ไขกฎหมาย 

นี่คือพันธกิจที่เราทุกคน ทุกรุ่น ทั้งหญิงและชาย ต้องรวมพลังและสานฝันต่อเพื่อให้ความมุ่งหวังเป็นจริงได้ 
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