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ผู้เขียน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  
อ้างอิง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
  ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๑๔๖๘ คอลัมน์กระแสทรรศน์

เมือ่พดูถงึรฐัธรรมนญูใหมใ่นการประกนั 
สิทธิสตรีว่ามีเท่าเทียมชาย ก็คงเป็นได้เพียง 
ตัวหนังสือ หากว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้มีการ 
แก้ไขในสาระสำคัญของกฎหมาย ถึงเหตุที่ทำให้ 
ความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นไม่ได้ ก็ป่วยการที่จะ 
สร้างความเป็นธรรมจริง ๆ

ก่อนอื่น คำว่า "เสมอภาค" หรือ 
"เท่าเทียมกัน" นั้นไม่ได้มีความหมายว่าให้ 
เทา่ ๆ  กนัหมดเชน่ ผูช้ายตอ้งเปน็ทหาร เพือ่ความ 
เสมอภาค ผู้หญิงก็ต้องเป็นทหารด้วย ผู้ชาย 
โหนรถเมล์ ผู้หญิงก็โหนรถเมล์ด้วย ผู้ชาย 
เปน็แมงดา ผูห้ญงิกเ็ปน็แมงดาไดด้ว้ย ฯลฯ อะไร 
ทำนองนี้  เป็นความเข้าใจผิดในสาระของ 
ความเสมอภาค เพราะโดยธรรมชาติ โดยสรีระ 

ความเสมอภาคเช่นน้ีมีไม่ได้ เขียนกฎหมายอย่างไร ก็ไม่มีทางให้มีสรีระท่ีเสมอภาคกันได้
ความเสมอภาคที่แท้จริงคือ ให้เขาอย่างที่เขาควรจะได้ ใครแข็งแรงกว่าก็ต้อง 

คุมไว้ไม่ให้ไปรังแกคนที่อ่อนแอ คนที่อ่อนแอก็ต้องคอยดูแลให้เขาเข้มแข็ง  
เพื่อป้องกันตนให้ได้ในวิถีทางของเขาผู้ชายยกน้ำหนัก เพาะกายให้แข็งแรงบึกบึน  
ผู้หญิงก็ต้องให้การบำรุงร่างกายให้อ่อนหวานนุ่มนวล ไม่ใช่ว่าความเท่าเทียมกันคือ 
ให้ผู้ชายนุ่มนิ่มเป็นหญิง ให้หญิงเพาะกายมีกล้ามเป็นมัด ๆ แบบชายนั่นไม่ใช่ 
ความเสมอภาค ขจัดจุดอ่อนของหญิงให้ได้จึงจะทำให้มีอิสระได้มากขึ้น
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จุดอ่อนที่สำคัญจุดแรกในทางสรีระที่ไม่อาจทำให้หญิงสู้ผู้ชายได้เลย 
ในความรู้สึกของผู้เขียน คือความเป็น "อิสระ" ในร่างกายของตนเอง ที่สำคัญที่สุด 
ก็คือการตั้งครรภ์ รวมถึงการ "ยุติการตั้งครรภ์" ด้วย มีจำนวนไม่น้อยที่นักเรียน  
หรือแม้แต่นักศึกษาต้องหันหน้าเข้าหาคลินิกทำแท้งเถื่อน ดังปรากฏเป็นข่าวให้ได้ยิน 
อยู่บ่อย ๆ เจ็บทั้งกายเพราะการรีดลูกสุดแสนจะทรมานแถมยังเจ็บใจที่เสียรู้คน 
หรอืตำหนติวัเองทีโ่ง ่ไมรู่จ้กัระมดัระวงัปอ้งกนั สว่นผูช้ายนัน้เลา่ไมต่อ้งรบัผดิชอบอะไร 
เพราะไม่ได้เป็นคนตั้งท้อง บางทีอาจจะปฏิเสธด้วยซ้ำว่าไม่ได้เป็นคนทำอย่างนี้ไม่รู้ว่า 
ฝ่ายหญิงจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน กลายเป็นคนสำส่อน สร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่ 
ทีอ่ตุสา่หใ์หก้ำเนดิ ฟมูฟกัเลีย้งดมูาดว้ยความรกั และความทะนถุนอม แตล่กูกลบัไมร่กัด ี
สุดท้ายจะต้องออกจากโรงเรียน และก้มหน้าเลี้ยงลูกไกวเปลไปโดยที่ไม่มีพ่อมาคอย 
ดูแลเหมือนครอบครัวอื่น ๆ ปัญหาสังคมเรื่องนี้นับวันหนักข้อขึ้นทุกที

ข้อให้คิดนี้ เป็นเรื่องขมขื่นสำหรับทุกคน แต่ก็ไม่มีใครยอมรับฟัง ทั้ง ๆ ที่ไม่มี
เหตุผลอธิบายได้ว่าเพราะอะไร ได้แต่น้ำท่วมปากหรือรับสภาพกันไป

การตั้งครรภ์ และความผิดที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ถูกโยนให้เป็นภาระของ 
ฝา่ยหญงิเทา่นัน้ โดยผูช้ายทีม่สีว่นรว่มดว้ย ไมม่คีวามรบัผดิใด ๆ  เลย ทัง้ ๆ  ทีก่ารตัง้ครรภ ์
เปน็เรือ่งของธรรมชาต ิ   แตก่ถ็กูวาดภาพใหก้ลายเปน็อาชญากรรมทีค่นที ่"อุม้หลกัฐาน" 
ไวต้อ้งรบัโทษรบัผดิไปตามความคดิของคนในสงัคม มใีครเคยคดิบา้งไหมวา่ การตัง้ครรภ์ 
เป็นความผิดร้ายแรงถึงกับต้องทำให้ผู้กระทำต้องเสียผู้เสียคนเสียยิ่งกว่าผู้ร้าย 
ตดิคกุหรอื? การขม่ขนืกระทำชำเราหญงิผูช้ายเปน็เพศทีก่ระทำไดก้บัหญงิ หญงิขม่ขนื 
กระทำชำเราหญงิดว้ยกนัเองไมไ่ดแ้ตห่ญงิเองกบัตอ้งรว่มรบัผดิกบัชายฐานเปน็ตวัการ 
ข่มขืนหญิงด้วยกันเองได้ ระหว่างการตั้งครรภ์กับการข่มขืนกระทำชำเราหญิง  
มีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหรือไม่? 

  การออกกฎหมายหลายอย่างจึงขาดความละเอียดอ่อนไป ทั้ง ๆ ที่ในทาง 
อาชญาวทิยาแลว้ความผดิบางอยา่งเปน็ขอ้ "ตอ้งหา้ม" หรอืแนะนำวา่ไมค่วรบญัญตัขิึน้ 
เพราะจะทำให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี กล่าวคือ กฎหมายที่ออกมาหากมี 

๑๔๘

มีจำนวนไม่น้อยที่นักเรียน หรือแม้แต่นักศึกษา 
ตอ้งหนัหนา้เขา้หาคลนิกิทำแทง้เถือ่น ดงัปรากฏเปน็ขา่ว 
ให้ได้ยินอยู่บ่อย ๆ เจ็บทั้งกายเพราะการรีดลูกสุดแสน 
จะทรมาน แถมยังเจ็บใจที่เสียรู้คนหรือตำหนิตัวเอง 
ที่โง่ ไม่รู้จักระมัดระวังป้องกัน
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"ผลพลอยได้" ที่หนักหนาสาหัสกว่าความผิดที่ห้ามอย่างมาก ก็ไม่ควรจะบัญญัติ 
เช่นการลงโทษหญิงซึ่งค้าประเวณี ทำให้เกิดอาชีพพ่อเล้าแม่เล้า แมงดา การค้าหญิง 
ฯลฯ ขึ้นมาอย่างไม่คุ้มกับการลงโทษ ความผิดในฐานดังกล่าว

  นอกจากนี้  ความผิดที่ผลพลอยได้ร้ายแรงกว่าผลดี ความผิดฐาน 
"ทำแท้ง" นี้แหละเป็นความผิดสำคัญอันหนึ่ง เพราะความร้ายแรงอันเป็นผล
พลอยได้จากการบัญญัติลงโทษการทำแท้ง ที่เห็นได้ในเบื้องต้นตามอุทาหรณ์ 
ก็ได้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถามว่า การตั้งครรภ์นอกจากรัฐจะไม่ช่วยอะไร 
แล้วยังบังคับให้อุ้มท้องต่อไปเพื่ออะไร? หรือเพื่อใคร? ทำแท้งก็ไม่ได้ คลอดออกมา 
ก็ไม่ได้เลี้ยงดูให้แถมยังจะให้ไล่ออกจากโรงเรียนเสียอีก ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
ผิดพลาดได้บ้างนอกจากไม่ช่วยแล้วยังให้โง่ต่อไปอีก และหญิงเท่านั้นที่จะโง่ลง  
เดิมถูกปิดกั้นทางการศึกษาอยู่แล้ว ยังถูกซ้ำเติมเข้าไปอีกถูกตัดโอกาสมากขึ้น  

การศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และคุณภาพของประชากรยังไม่อาจ 
เสมอภาคเทา่กบัชาย ถา้อยากมอีนาคตกต็อ้งทำแทง้ เมือ่หา้มทำแทง้โดยถกูตอ้งกต็อ้ง 
วิง่หาหมอเถือ่น หมอเถือ่นม ี๒ ประเภท คอื ประเภทเปน็หมอจรงิ แตต่อ้งแอบทำ และ
กต็อ้งเสยีคา่บรกิารแพงไมม่ทีางตอ่รองอะไรไดม้ากขึน้ แตห่ญงิกอ็าจจะปลอดภยัหนอ่ย 
ส่วนที่ไปเจอพวกที่ตั้งตนเป็นหมอรีดลูก โดยไม่ได้มีความรู้ความระวังอย่างแพทย์ 
ใช้เหล็กแหลม แทงเด็กในครรภ์ผ่านมดลูกบ้าง เอากิ่งไม้แยงเข้าไปบ้าง ให้กินยา 
ที่เป็นพิษบ้าง ใช้นิ้วกดใช้เท้าถีบเพื่อรีดให้เด็กออกมาบ้าง ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิต 
หรือพิการทั้งสิ้น หญิงที่รอดก็สมประโยชน์ตน หญิงที่ไม่รอดก็ไม่รู้จะไปฟ้องหมอเถื่อน 
ทีไ่หน หญงิตายพอ่แมไ่ปฟอ้งศาลฎกีากย็กฟอ้งเสยีอกี   (ฎกีาที ่๙๕๔/๒๕๐๒ น.๑๒๖๒) 
โดยท่านให้เหตุผลว่า หญิงยอมให้เขาทำเอง? ตำรวจก็ได้แต่ไล่จับหมอจริงที่ช่วยหญิง 
ใหป้ลอดภยัเพราะ "ขดูรดีได"้ แตไ่มไ่ปจบัหมอเถือ่นทีท่ำใหห้ญงิตายคนทีเ่สยีประโยชน์ 
ก็คือหญิงที่ทำแท้ง และรัฐที่ผลักไสให้หญิงที่ตั้งครรภ์ไปตายและสนับสนุนกิจการของ  
หมอเถื่อนไปในทางอ้อม คือให้เก็บค่าทำแท้งให้แพง ๆ โดยไม่ต้องเสียภาษี และรัฐก็ 
ตั้งงบประมาณคอยรอรักษาอาการติดเชื้อ และการพิการของหญิงที่ทำแท้งเถื่อนมา  

๑๔๙

ทำแท้งก็ ไม่ ได้ คลอดออกมาก็ไม่ ได้ เลี้ยงดู 
ใ ห้ แ ถ ม ยั ง จ ะ ใ ห้ ไ ล่ อ อ ก จ า ก โ ร ง เ รี ย น เ สี ย อี ก 
ความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์ผดิพลาดไดบ้า้งนอกจากไมช่ว่ย 
แล้วยังให้โง่ต่อไปอีก และหญิงเท่านั้นที่จะโง่ลง เดิมถูก 
ปิดกั้นทางการศึกษาอยู่แล้ว ยังถูกซ้ำเติมเข้าไปอีก 
ถูกตัดโอกาสมากขึ้น
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รวมตลอดจนถึงร่างกายที่ต้องพิการเพราะผ่านการทำแท้งมาแล้ว และเตรียมตั้ง 
งบประมาณเพือ่ขยายตำแหนง่เจา้พนกังานศาล ราชทณัฑเ์พือ่ไวล้งโทษหมอและหญงิ 
ส่วนพวกผู้ร้าย ฆ่าคน ข่มขืนหญิงให้ปล่อยตัวไปเพราะไม่มีที่จะขังไม่มีกำลังคน 
พอจะดูแล

ถ้ากฎหมายบัญญัติให้หญิงที่ทำแท้งต้องรับโทษ คนที่เป็นต้นเหตุให้เขาท้อง 
ก็ควรต้องโทษด้วยเพราะวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าชายใดเป็นพ่อ (ดู DNA)  
กฎหมายจะต้องบังคับให้ชายนั้นรับผิดติดคุกด้วย ผู้เขียนจึงจะถือว่ากฎหมายนี้ 
เปน็ธรรม เสมอภาค และไมต่อ้งพดูเรือ่งทำแทง้ อกีตอ่ไป!!!  ไมใ่ชบ่ญัญตักิฎหมายใหห้ญงิ 
ขม่ขนืชายได ้(เดก็แวน้ทีก่อ่ปญัหาสงัคมอยูใ่นปจัจบุนั จี ้ปลน้ ขม่ขนื ฆา่ไมเ่วน้แตล่ะวนั 
นับอายุอานาม ดูแล้วอยู่ที่ประมาณ ๑๘-๒๒ ปี ช่วงเวลาพอดีกับ ที่มีคนออกมาทำให้ 
กฎหมายทำแทง้โดยปลอดภยัตอ้งตกไปเมือ่ป ี๒๕๒๙-๒๕๓๐ เลย) คอืคนด ีทีไ่ดช้ือ่วา่ 
"มหา" กุศลให้คนไทยในปัจจุบัน 

๑๕๐

ถา้กฎหมายบญัญตัใิหห้ญงิทีท่ำแทง้ตอ้งรบัโทษ  
คนที่เป็นต้นเหตุให้เขาท้องก็ควรต้องโทษด้วยเพราะ 
วทิยาศาสตรส์ามารถพสิจูนไ์ดว้า่ชายใดเปน็พอ่ (ด ูDNA)  
กฎหมายจะต้องบังคับให้ชายนั้นรับผิดติดคุกด้วย  
ผู้เขียนจึงจะถือว่ากฎหมายนี้เป็นธรรม เสมอภาค 
และไม่ต้องพูดเรื่องทำแท้ง อีกต่อไป!!!

ห้ามทำแท้งกับการคุ้มครองสตรีห้ามทำแท้งกับการคุ้มครองสตรี




