ชีวิตกว่ าจะรู้ เดียงสา ต้ นอ้อ – ปอย แม่ ใจยักษ์ ....แล้ วพ่ อเล่ า?
สกู๊ปหน้ า 1 เดลินิวส์ หน้ า 3 วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2553
ต้นอ้อ เป็ นหญิงสาวอีกคนที่ผา่ นการ ทาแท้ง มาแล้วขณะนี้ทางานในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
อยูร่ ะหว่างช่วยกันสร้างฐานะกับแฟน แต่ความหลังก็ยงั ทรมานใจ เพราะรู ้วา่ การเอาเด็กออก เป็ นบาปติด
ตัวตลอดชีวติ ตอนนี้เธออายุ 26 ปี แล้ว แต่เมื่อครั้งเยาว์วยั กว่านี้ ชีวติ เหมือนตกนรก
ต้นอ้อ ก็เหมือนผูห้ ญิงจานวนไม่นอ้ ยที่ต้งั ครรภ์แล้วไม่พร้อมจะรับผิดชอบเด็กที่จะเกิดตามมา
เพราะอายุยงั น้อย และคิดว่าป้ องกันได้ เช่น รู ้การนับวันไข่สุก การใช้ยาคุมแบบฉุกเฉิน การใช้ถุงยาง
อนามัย การหลัง่ ภายนอกของฝ่ ายชาย แต่ความเชื่อว่าป้ องกันได้นี่แหละ ทาให้เกิดการตั้งท้องที่ไม่พงึ
ประสงค์ข้ นึ มาจนได้
“ไม่เคยคิดว่าชีวติ จะต้องมาทาแท้ง ตัวเองมีโรคประจาตัวเกี่ยวกับเลือดด้วย ตอนท้อง คิดดูแล้ว
แฟนไม่สามารถดูแลได้แน่ยงั เด็ก วุฒิภาวะก็ไม่พร้อม งานก็ไม่มี กลัวพ่อแม่ คนรอบตัวจะประถาม กลัว
ว่าโรคเลือดที่เป็ นจะมีผลกับลูก ก็ปรึ กษากับแฟน แฟนเป็ นคนแนะนาให้ไปทาแท้งที่ราชบุรี เสี ยเงินไป
7,000 บาท” “ไม่คิดจะไปทาแท้งอีกแล้ว เพราะทาครั้งนั้นรู ้สึกบาปมากมาย” ต้นอ้อพูดหนักแน่น
“อยากให้มีการตั้งกองทุนหรื อมูลนิธิที่จะให้คาปรึ กษาโดยเฉพาะ ช่วยทั้งแม่และเด็กในท้อง เช่น
มีเงินสาหรับช่วยเหลือในการดารงชีวติ บ้าง ไม่รู้ขอมากไปหรื อเปล่า” ต้นอ้อบอก
นอกจากนั้น ในส่วนของครอบครัว เธออยากให้ยอมรับและเปิ ดใจกว้าง เมื่อลูกก้าวพลาดไป ต้อง
พร้อมหาทางช่วยทั้งด้านจิตใจและไม่ให้ลูกเป็ นปั ญหาสังคม รวมทั้งสถานศึกษาที่ควรมีส่วนช่วยให้ความรู ้
เรื่ องเพศศึกษา การป้ องกัน การหลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่สมควร “ไม่อยากให้เปิ ดทาแท้งเสรี
เพราะไม่อยากให้วยั รุ่ นมองว่าเป็ นเรื่ องง่าย ทาได้ถูกกฎหมาย จะกลายเป็ นเรื่ องปกติ แล้วไม่มีการ
ระมัดระวังตัว”
ต้นอ้อให้ความเห็นถึงการทาแท้งที่เพิม่ มากขึ้นจนน่าตกใจว่า คงเพราะศีลธรรมในจิตใจคนไทยแย่
ลง วัยรุ่ นส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ เธอเคยพลาดมาแล้ว แต่ตอนนี้...”ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ ก็จะมีลูกแล้ว
และจะเลี้ยงดูเขาให้เติบโตอย่างดี” ต้นอ้อบอกกับตัวเองและพวกเรา

ขณะที่ “ปอย” พนักงานโรงแรมใหญ่แห่ งหนึ่ง อยูก่ ินกับแฟนปั จจุบนั ได้หลายปี แล้ว ปอยทาแท้ง
เพราะท้องขณะที่ท้งั ตัวเองและแฟนก็เรี ยนอยู่ ยังไม่มีงานทา เลี้ยงดูตวั เองยังไม่ได้เลย
“ไปทาแท้งแถวอโศกกับแฟน ไม่มีใครแนะนา ดูทางเน็ตเสียไป 2,000 บาท มันคือสิ่งที่ผดิ อยู่
แล้ว ฆ่าคน ฆ่าเด็กบริ สุทธิ์ที่ไม่มีความผิดอะไร ผิดศีลธรรม แต่ในความรู ้สึกของคนที่ทา มันจาเป็ นมี
เหตุผลที่ตอ้ งทาแบบนั้น ผูห้ ญิงได้ชื่อว่าเป็ นแม่ คงไม่มีแม่คนไหนทีไ่ ม่รักลูกตนเอง แต่มนั ไม่พร้อม ยัง
เรี ยนอยู่ ผูช้ ายก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงครอบครัวด้วย ก็ตอ้ งตัดสินใจไปเอาลูกออก ไม่ให้เป็ นภาระสังคมและไม่
อยากให้ทางบ้านเสียใจ”
ปอยพรั่งพรู คาพูดออกมา เหมือนทานบกั้นน้ าทีถ่ ูกปิ ดมานานเธอสารภาพอีกว่า รู ้วธิ ีทาแท้งว่าต้อง
กินยาแก้ปวดก่อนทาแท้ง ใช้เครื่ องดูดออกมา ต้องขูดมดลูก เป็ นต้น ตัวเธอเองคิดว่ามีความรู ้ในเรื่ องการ
ป้ องกันพอสมควร แต่ก็ชะล่าใจมาก คิดว่าแค่นอนกันครั้งสองครั้งคงไม่เป็ นไร เพราะกินยาคุมกาเนิดไว้
แล้ว แต่เมื่อพลาดหนทางคือ ตัดสินใจทาแท้ง “ผูช้ ายมีกิ๊กด้วย ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว” ปอยย้อนความหลัง
อันเจ็บปวด
ตอนนี้เธอเริ่ มต้นชีวติ ใหม่แล้ว อยากมีลูก พร้อมจะมี พร้อมจะเลี้ยงดูลูกที่จะมาเกิด แต่รอมานาน
พอสมควร ลูกก็ยงั ไม่มีวแี่ ววมาเกิดเสียที “อาจเนื่องมาจากการทาแท้งและกินยาคุมกาเนิดมากไป ทาให้
มดลูกแห้ง ไม่ติดลูก” ปอยสรุ ปด้วยเสี ยงเศร้าๆ
เมื่อขอความเห็นเรื่ องการทาแท้งเสรี ปอยเห็นว่า ต้องกาหนดให้ชดั เจนว่าเสรี น้ นั ครอบคลุมเนื้อหา
อะไรบ้าง การแก้กฎหมายลงโทษผูช้ าย ก็แก้ที่ปลายเหตุอยูด่ ี ควรแก้ที่ตน้ เหตุคือตัวคน เพราะคนที่อยูใ่ น
วัยเรี ยนเชื่อว่า ถ้ามีทอ้ งเมื่อไหร่ ก็จะต้องถูกพักการเรี ยนหรื อถูกไล่ออกทันที ทาให้เด็กอยูใ่ นสถานที่ไม่กล้า
เผชิญความจริ ง อยากให้มองคนที่ไปทาแท้งว่า ปั ญหาแท้จริ งคืออะไร? “ควรปรับเปลี่ยนความคิดของคน
ในสังคมใหม่ ไม่ใช่เอาแต่โทษเด็กอย่างเดียว อยากให้สงั คมให้โอกาสกับคนกลุ่มนี้บา้ ง”
ปอยยังเห็นว่า เรื่ องพื้นฐานครอบครัว ความรู ้เรื่ องการคุมกาเนิด เรื่ องเพศศึกษา การเปิ ดให้ขาย
ถุงยางในสถานศึกษา เธอไม่มีอะไรคัดค้าน เพียงแต่ขอให้แก้ที่ตน้ เหตุดว้ ย ทาไมผูห้ ญิงถึงต้องทาแท้ง?
“เพราะผูห้ ญิงได้ชื่อว่า เป็ นแม่ ไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกตัวเอง”
คาพูดปอย เหมือนจะบอกว่า เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ตอ้ งถูกประณาม ไม่พน้ เพศแม่ ทั้ง แม่ใจ
ยักษ์ ใจมาร คนใจง่ายรักสนุก ไม่รักนวลสงวนตัว สารพัดสารเพที่ผหู ้ ญิงจะตกเป็ นฝ่ ายถูกหยามเหยียด

หากเรายอมรับว่าสังคมเปลี่ยน หนุ่มสาวมีทศั นคติเรื่ องเพศเปลี่ยนไป ปั ญหาอยูท่ ี่จะทาอย่างไรให้
หนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ต้องให้ผชู ้ ายเป็ นฝ่ ายป้ องกันด้วย มิใช่โยนภาระให้ผหู ้ ญิง
ฝ่ ายเดียว...เช่นปั จจุบนั ทาอย่างไรจะมีทางออกให้ฝ่ายผูห้ ญิงซึ่งตกเป็ นจาเลยสังคม รวมทั้งเด็กที่เกิดจาก
การตั้งท้องที่ไม่พร้อมด้วย
ผูช้ ายที่ทาผูห้ ญิงท้อง...แล้วไม่รับผิดชอบ
สมควรปล่อยให้ลอยนวล...อีกหรื อไม่??.

