ไม่ คดิ จะติดเร็วขนาดนั้น...ท้ องก่ อนแต่ ง พี่หน่ อยสอนน้ อง... ก่ อนสาย
สกู๊ปหน้ า 1 หน้ า 3 หนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553
พีห่ น่อย มีอาชีพค้าขายในตลาดย่านธนบุรี อายุ 41 ปี ผิวสองสี รู ปร่ างท้วม พีห่ น่อยเป็ นอีกคนที่
ยอมเปิ ดเผยประสบการณ์การทาแท้งให้เรารู ้ แม้จะเป็ นคนประหยัดถ้อยคา พูดน้อย แต่เพือ่ เป็ นเครื่ อง
เตือนใจลูกผูห้ ญิงด้วยกัน พี่หน่อยก็เต็มใจที่จะให้ความร่ วมมือ
เป็ นอีกกรณีตัวอย่ างของเรา
เรื่ องของพีห่ น่อย จะว่าไป ก็ไม่ต่างจากผูห้ ญิงที่ตดั สินใจทาแท้งมากนัก ตั้งท้องตั้งแต่อายุ 19 ปี
อยูก่ บั แฟนโดยไม่แต่งงาน ตัวเองเพิ่งจะทางานได้เงินเดือนน้อยมากเดือนละ 500 บาทเท่านั้น การ
ผิดพลาดครั้งแรก ตั้งท้องเพราะประมาท ไม่ได้ระวังตัว ไม่ได้ป้องกันตัวทั้งตัวเธอเองและแฟนหนุ่ม
“ไม่คิดว่าจะติดเร็วขนาดนั้น” พีห่ น่อยบอก เมื่อรู ้วา่ ประจาเดือนไม่มาในเดือนแรก ก็ปรึ กษากับ
แพทย์ในคลินิกแถวบ้าน และหมอได้แนะนาให้ไปหาหมอที่ สมาคมวางแผนครอบครัว ซึ่งได้รับ
คาแนะนาให้ทาแท้งด้วยการกินยาขับประจาเดือน เพราะเพิง่ ตั้งท้องได้ 1 เดือน เมื่อกินยาขับ ก็เป็ นก้อน
เลือดออกมา
“รู ้สึกผิด แต่ตอนนั้นไม่รู้จะทายังไง ยอมรับว่าเด็กมาก ทางานเงินเดือนก็ไม่กี่ร้อยบาท ทั้งเราและ
แฟนรู ้สึกเหมือนกันว่า หากเก็บเด็กไว้ คลอดออกมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้เขากิน อีกอย่าง เราสองคนอยูก่ ิน
กันโดยพ่อแม่ท้งั สองฝ่ ายไม่รู้ ไม่อยากให้พอ่ แม่รู้ดว้ ย จึงตัดสินใจทาแท้งไป” พีห่ น่อยย้อนความหลัง
ผ่านไป 19 ปี แต่พหี่ น่อยก็ยงั อยูก่ ินกับแฟนคนเดิม ไม่ได้มีใหม่ จนอีกหลายปี ต่อมา ก็มีลูกกับ
แฟน 2 คน โดยครั้งนี้อยูใ่ นสภาพพร้อมจะมีลูก เพราะแต่งงานกันแล้ว และก็เลี้ยงดูลูกทั้งสองอย่างดีใน
ปั จจุบนั “ทุกวันนี้ พีก่ เ็ สียใจ เสี ยใจมากด้วย คิดว่าทาไมเราไม่เก็บเขาไว้ แต่ตอนนั้นมันไม่รู้จะทายังไง
จริ งๆ หลังจากที่ทาลงไป เรื่ องบาปบุญเป็ นเรื่ องที่กงั วลเรื่ องเดียว เรื่ องอื่นไม่ อย่างเรื่ องความปลอดภัยอยู่
ใกล้หมอ ปรึ กษาหมอใกล้ชิด ไม่น่าจะมีปัญหาแบบที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวบางคนทาแท้งแล้วตกเลือด มัน
น่ากลัวมาก ตอนนี้พพี่ ยายามแก้ไข คือ ทาบุญ ถวายผ้าไตรตลอดเวลา อุทิศส่วนกุศลไปให้เขา และทุก
วันนี้ก็ยงั ทาอยู”่ เมื่อถามความเห็นเรื่ องทาแท้งเสรี พีห่ น่อยกลับบอกว่า ในความรู ้สึกตน การทาแท้งไม่ใช่
ทางออกที่ดีเลย เพราะเชื่อมัน่ ว่า ไม่มีใครอยากทาแท้ง ถ้าไม่จาเป็ นจริ งๆ การทาแท้งแค่แก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุ และเป็ นเรื่ องไม่ดีเลย เป็ นการทาลายชีวติ ทาลายเด็ก ควรป้ องกันดีกว่า

“ยอมรับ ยังรู ้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้” พีห่ น่อยยืนยันหนักแน่น
ส่วนข่าว พบศพทารกกว่า 2,000 ศพ ถูกลักลอบนามาทิ้งที่วดั ไผ่เงินฯ ต.บางคอแหลม เพือ่ รอ
การเผา จนสร้างความตกตะลึงให้สงั คมไทย พีห่ น่อยบอกว่า ก็ตกใจเหมือนกัน ทาไมมันเยอะแยะขนาดนี้
แต่คิดว่าก็คงจะมีอีก เพราะไม่ได้มีผหู ้ ญิงทาแท้งแค่ใน กทม. ในต่างจังหวัดก็มี เพียงแต่ไม่ได้เอามาเปิ ดเผย
กัน ถ้าสารวจทั้งประเทศคงจะพบมากกว่านี้ และคิดว่าไม่ใช่เด็กวัยรุ่ นทั้งหมดที่ทาแท้ง คนทาแท้งได้คือ
ผูห้ ญิงทุกคนที่ต้งั ท้องได้ สาเหตุการทาแท้งยุคนี้ หากจะให้พี่หน่อยพูด ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ที่ไม่ดี ข้าวของแพง มีลูกแล้วเลี้ยงไม่ไหว หรื ออาจมีลูกอยูแ่ ล้ว ไม่อยากมีอีกแล้ว
“คนรวย ๆ ที่เค้าอยากมีลูก ทาไมไม่ไปเกิด ทาไมต้องมาเกิดกับคนจน ๆ เกิดง่ายด้วย เกิดบ่อยด้วย
ดูคนงานก่อสร้างสิ บางคนมีลูกหัวปี ท้ายปี เลย เด็กน่าจะมีบุญไปเกิดกับคนรวย ๆ มากกว่า” คาพูดพีห่ น่อย
ดูไปไม่ตา่ งจากความรู ้สึกของคนมีฐานะซึ่งพร้อมจะมีลูก แต่ขอ้ เท็จจริ ง มีปัจจัยอีกหลายอย่าง...ที่ทาให้เป็ น
เช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของเด็กวัยรุ่ นที่ต้งั ท้องขึ้นมาโดยไม่ต้งั ใจนั้น พีห่ น่อยซึ่งเคยมีประสบการณ์
มาก่อน เห็นว่า เพราะประมาทพลาดไป ไม่รู้วธิ ีป้องกัน แม้จะมีการสอนเรื่ องเพศศึกษามากขึ้น ผิดกับ
สมัยเธอที่รู้นอ้ ย นอกจากนั้น พีห่ น่อยยังเห็นว่า วัยรุ่ นยุคนี้ เปลี่ยนแฟนบ่อยเปลี่ยนกันง่ายขึ้น และการอยู่
หอพักแบบแชร์ค่าเช่า ก็เป็ นอีกสาเหตุที่ทาให้หนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์กนั จนเลยเถิด ทาให้ทอ้ งโดยไม่พร้อม
“พ่อแม่มวั แต่ทางานจนลืมดูลูก ๆ เมื่อรู ้ก็สายเสียแล้ว อีกอย่าง การป้ องกันเป็ นหน้าที่ผหู ้ ญิงอย่าง
เดียว ผูช้ ายไม่ยอมป้ องกัน ถ้าจะทาแท้ง ต้องตั้งอยูค่ วามปลอดภัยของแม่และลูก ทาให้มีมาตรฐาน
ไม่อย่างนั้นตกเลือด น่ากลัวมาก ตัวแม่ก็แย่ ทางที่ดีไม่สนับสนุนให้ทาแท้งหรอก ต้องป้ องกันดีที่สุด” พี่
หน่อยสรุ ป ต้องป้ องกันการตั้งท้องโดยประมาท สอนเรื่ องเพศศึกษาต้องให้การทาแท้งปลอดภัย มี
มาตรฐาน ทุกอย่างที่กล่าวมา เป็ นเรื่ องต้องทาทั้งสิ้น อยูท่ ี่ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะยอมรับและ
ตระหนักถึงความร่ วมมือในการแก้ปัญหาแค่ไหน ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ หรื อเอกชน สถาบันครอบครัว
สถานศึกษา ตัวผูท้ าแท้ง
มิเช่นนั้น ศพมารหัวขนกว่า 2,000 ศพ ที่ถูกทิ้งไว้ที่วดั ไผ่เงินฯ
ย่อมไม่ใช่ศพสุดท้ายอย่างแน่นอน???.

