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คำนำ

“มี เรื่อง อยาก เลา ให ฟง” คือ เรื่องราวของผูหญิงที่
ตั้งทองเมื่อไมพรอม7คนพวกเธอเปนเพียงสวนหนึ่งของ
ผูหญิง 77 คน ที่แบงปนประสบการณของเธอในงานวิจัย
“บันทึกประสบการณของผูหญิงที่ตั้งทองเมื่อไมพรอม”

เรื่องราวที่เลาสะทอนบริบทที่หลากหลายของผูหญิง
ที่ตั้งทองเมื่อไมพรอม มีทั้งที่ถูกขมขืนจากพอ จากนายจาง
คมุกำเนดิพลาดสามีไมยอมใหกนิยาเมด็คมุกำเนดิหรอืแมแต
เรื่องราวของเด็กผูหญิงที่ถูกรบเราจากคนรักใหมีเพศสัมพันธ
...การตัง้ทองเมือ่ไมพรอมจงึไมไดเกดิขึน้ในกลุมวยัรุนเทานัน้
และแมวาผูหญิงเหลานี้ จะตั้งทองโดยไมพรอมดวยสาเหตุที่
แตกตางกันไปแตทุกคนกลับมีชะตาชีวิตแทบไมแตกตางกัน
คือการเผชิญกับแรงกดดันและสายตาดูถูกดูแคลนจากสังคม
รอบขางแมกระทัง่ครอบครวัและบคุลากรการแพทยเราจงึได
รับรูประสบการณอันเจ็บปวดจากพวกเธอตั้งแตการพยายาม
พาตัวเองใหหลุดพนจากการทองไมพรอมในทุกรูปแบบ ทั้ง
ทำรายตัวเองทำแทงอยางหลบๆซอนๆหรือการออนวอน
ขอใหแพทยทำแทงใหก็ตาม
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ในการตพีมิพเรือ่งราวครั้งแรกในป2547ทางเลอืก
ของผูหญิงเหลานี้ยังคงมืดมนแตในป2551ที่มีการพิมพ
ครั้งที่2นี้เราเริ่มเห็นการทำงานในจุดเล็กๆของเครือขาย
สนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอมซึ่งเปนการ
รวมตัวกันระหวางผูใหบริการในหนวยงานภาครัฐและองคกร
พัฒนาเอกชน รวมทั้ง สถาบันวิชาการ โดยมีหลักยึดที่
คำนึงถึงสถานการณชีวิตของผูหญิงแตละคนที่แตกตางกัน
ไปจงึตองมีทางเลอืกหลากหลายรปูแบบที่ผูหญงิจะตดัสนิใจ
เลือก ดวย ตัวเอง    

ทายเลมยังคงเปนปาฐกถาของ รศ.ดร.กฤตยา  
อาชวนิจกุล วาดวยประวัติศาสตรของการเคลื่อนไหวเพื่อ
แกไขปญหาการตั้งทองเมื่อไมพรอมและการทำแทงของ
สังคมไทย ซึ่งมีบทสรุปชัดเจนวาสังคมไทยทุกภาคสวนตอง
รวมมอืกนัแกไขปญหาบนฐานขององคความรูที่รอบดานและ
ผานมุมมองของเจาของปญหา

ทายสุด ขอขอบคุณเจาของประสบการณที่มีคุณคา
เหลานี้ และหวังวาการรับรูประสบการณของผูหญิงควบคู
ไปกับการเคลื่อนไหวในประเด็นการตั้งทองเมื่อไมพรอมและ
การทำแทงของสังคมไทยจะชวยใหผูอานไดรับรูประเด็นดวย
สมองและหัวใจไปพรอมๆกัน

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
กันยายน2551



6 มีเรื่อง อยากเลา ให ฟง



มีเรื่อง อยากเลา ให ฟง 7  

สารบัญ

คำนำ 4
ดาว 9
กอย 15
แหมม  25
จันทร 35
 เตือน 41
มุก  46
ปลา 53
มารวมกันสรางประวัติศาสตรที่ไมซ้ำซาก
ของการตั้งทองไมพรอม 61
รูจักสคส.มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 98



8 มีเรื่อง อยากเลา ให ฟง

...พอโกรธจัด 
ตบจนฉันกองลงไปกับพื้น 

ฉันมองนิ่งเข้าไปในตาของเขา 
แววตาพอเริ่มรับรู 

แตมันเบิกโพลงด้วยความรู้สึกอะไรบ้างนั้น 
ฉันเองก็ตอบไมได้...
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ดาวจะทำอยางไรดีถาทองขึ้นมา 
ฉันจะมีลูกกับพอไดอยางไร 
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ทามกลางความมืดฉันนอนหลับตา เงี่ยหูฟงเสียง
พอกับแมทะเลาะกนัที่ใตถนุบาน พอเมาทกุวนัเมาทัง้เหลาและ
ยา ไมยอมทำงานเอาแตขอเงนิแมไปซือ้เหลาซือ้ยาบา สงสาร
แมทำงานเหนื่อยกลับมาบานยังตองมาเจอสภาพแบบนี้

“กูไมอยูแลว”นั่นเสียงแม 
“เออ! จะไปไหนก็ไป เรื่องของมึง”พอโตตอบเปน

บทพูดเดิมๆของทั้งคูในยามที่ทะเลาะกัน
ฉันพลิกตัวมาอีกดาน มองไปยังมุ งที่อยู ติดกัน 

คืนนี้จะมีแตพอ แมคงเดินไปนอนบานยาย ฉันหลับตาลง 
นึกไมออกวาวันขางหนาชีวิตจะเปนอยางไรปนี้อายุ 16 เต็ม 
เพิ่งจะเรียนม.3กศน.จบยังไมเคยออกจากบานไปทำงาน
ที่ไหนแมบอกใหอยูบานเลี้ยงนองไปกอน 

นั่น … เสียงพอเดินขึ้นบันไดมาแลว ฉันหลับตา ไม
อยากรับรูอะไรทั้งสิ้น
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ฉันหลับไปนานเทาไหรไมรู แตตกใจตื่นเพราะสัมผัส
แปลกๆและกลิ่นเหลาคลุงกระจายของพอ 

“มึงเงียบเลยนะ ถาเสียงดังกูจะอัดใหนวมเลย”
พอพูดแบบนี้ทำไมพอจะทำอะไร หรือวา… 
ความตระหนกสดุขดีไหลบาเขาทวมในใจฉนั รวบรวม

แรงทั้งหมดที่มีขัดขืนเต็มกำลังโดยไมสงเสียง นองชายนอน
อยูหองใตถุนบาน ถาตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะเปนเรื่องใหญ ใหแมรู
ไมได ใหใครรูไมไดทั้งนั้น

แตแลวความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตก็แปลบเขาทั่ว
รางกายและจิตใจ ฉันพลิกตัวไปอีกดาน คูเขาขึ้นมาแนบอก 
เจ็บจนน้ำตาไหลพราก ฉันกลั้นสะอื้นไวสุดกำลัง แมจา ทำ
อยางไรดี 

เสียงพอถอนหายใจยาว ตามมาดวยเสียงกรนแผวๆ
ฉันนอนน้ำตาไหลอยูอยางนั้นจนเกือบสวางกอนจะหลับไป

เชาขึ้นมาพอทำเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ฉันขม
ทุกความรูสึกใหจมกลับเขาไปในใจ ทำทุกอยางเหมือนที่เคย
ทำในชีวิตประจำวัน แมกลับเขามาอาบน้ำแลวออกจากบาน
ไปทำงานกอสรางตามปกติ นองชายวิ่งเลนกับเด็กขางบาน
สงเสียงดัง 
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เวลาผานไปเรื่อยๆ ฉันพยายามขอแมออกไปหางาน
ทำแมไมยอม เพราะจะไมมีใครชวยเลี้ยงนอง สองเดือนถัด
มาพอทำกบัฉนัแบบเดมิอกี ในหวัฉนัมนึงง ไมรูจะหาทางออก
อยางไร มองใบหนาหมนหมองที่เตม็ไปดวยฝาแดดของแมแลว
ก็ไดแตกลืนความรูสึกทั้งมวลลงไป 

แมจะเสียใจขนาดไหนถาไดรู บานจะแตกสาแหรกจะ
ขาด นองจะรูสึกอยางไร แลวญาติพี่นองและคนในหมูบาน
นี้ละ 

เหตุการณแบบเดียวกับคืนนั้นวนกลับมาเหมือน
ฉายหนังเกาแทบทุกเดือน ฉันอยากถามพอวาทำไม แตก็
ไมกลา เขาเหมือนคนเมาอยูตลอดเวลา ฉันเริ่มนึกถึงปญหา
เรือ่งทองเห็นแผงยาคมุที่แมวางไวบนตูเยน็แตก็ไมกลาลกักนิ 
แมกินทุกวันถาหายไปแมแตเม็ดเดียวแมตองรูทันที

สองปตอมาแมคลอดลกูอกีคนฉันยิง่ออกไปไหนไมได
เพราะตองเลี้ยงนอง สวนพอก็ยังคงทำกับฉันเหมือนเดิม 

พอนองคนเล็กอายุไดเกือบขวบ คืนหนึ่งแมยอมให
ฉันไปเที่ยวงานวัดกับญาติๆ แลวเลยไดรูจักผูชายคนหนึ่ง 
เขาอยูหมูบานถัดไป หางกันสัก15กิโลเห็นจะไดความคิด
บางอยางแวบเขามาในหัวฉันเมื่อผูชายคนนี้เขามาจีบ ถาเขา
จริงจัง ฉันจะไดแตงงานออกจากบานนี้ไปเสียที

แตไมทนัไรสิง่ที่ฉนักลวัมากทีส่ดุก็เกดิขึน้เลอืดขาดไป
สองอาทติยแลวผดิปกติมากฉนัไมเคยเปนอยางนีม้ากอนจะ
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ทำอยางไรดีถาทองขึ้นมาฉันจะมีลูกกับพอไดอยางไร 
ทองเริ่มใหญขึ้นเรื่อยๆ จนแมสังเกตเห็น เมื่อแม

คาดคั้นน้ำตาฉันก็ทะลักทลายยอมรับกับแมวาใช ฉันทอง
และพอเด็กก็คือผูชายคนนั้น แมโมโห โวยวายเรียกพอมา
รับรู 

พอโกรธจัดตบจนฉันกองลงไปกับพื้นฉันมองนิ่ง
เข้าไปในตาของเขาแววตาพอเริม่รบัรู้แตมนัเบกิโพลงด้วย
ความรู้สึกอะไรบ้างนั้นฉันเองก็ตอบไมได้

พอ หยุด ทุบตี หันหลัง เดิน ออกไป เงียบๆ แม
รองไหฟูมฟาย บอกใหฉันพาไปบานผูชายคนนั้นเดี๋ยวนี้

ฉนับอกใหแมรออยูใตถนุบาน สวนฉันเดนิขึน้บานเขา
ไปคนเดยีว ฉนับอกเขาวาไมไดทองกบัเขา เขาไมตองพดูอะไร
ทั้งนั้นไมตองลงมาเจอหนาแมฉันดวย พอกลับลงมาฉันบอก
แมวา เขามีเมียแลว ฉันไมอยากยุงกับเขาอีก

พอเกบ็ตวัเงยีบ แมก็ไมพดูไมจากบัใครสวนฉนัก็ทอง
ใหญขึ้นจนคนรูกันทั่วหมูบานไมมีใครกลาถาม 

วันหน่ึงมีคนมาจากในเมือง เขาบอกวาเปนเจาหนาท่ี 
ประชาสงเคราะหมีเพือ่นบานโทรศพัทไปแจง สงสยัวาฉนัทอง
กบัพอเพราะไมเคยออกไปเที่ยวไหน ฉันเลยยอมรับแตขอรอง
ไมใหเขาบอกใคร โดยเฉพาะแม สวนพอซึ่งอยูบานตอนเขา
มาหาพอดี รีบปฏิเสธ บอกวาฉันทองกับคนบานอื่นแลวเขา
ไมรับ 



14 มีเรื่อง อยากเลา ให ฟง

เจาหนาที่ก็ดี เขาไมพูดอะไรอีก นั่งรอจนแมกลับ
มาแลวบอกวาอยากขอตวัฉนัไปพกัที่บานสงเคราะหในตวัเมอืง 
คลอดแลวคอยวากันอีกที

แมตกลง คงเปนเพราะอับอายชาวบาน หรืออาจจะ
เพราะไมอยากเห็นหนาฉันก็ได

ที่บานพัก มีคนที่ทองอยางฉันอยูหลายคน เขาคุย
กันเรื่องทำแทง ทำใหฉันรูเปนครั้งแรกในชีวิตวาถาทองแลว
ไมตองการทองตอก็ตองทำแทงแตทุกคนพากันสายหนาเมื่อ
ฉันถามวาพาฉันไปทำหนอยไดไหม 

ฉันคลอดลูกหลังจากไปอยูบานพักไดเกือบ3เดือน
ตอนแรกแมจะยกใหคนอืน่ แตแลวก็เปลีย่นใจเอากลบัมาเลีย้ง
เอง พอถึงบาน พอเดินเขามามองหนาเด็ก แลวหลังจากนั้น
ก็ออกจากบานไปทำงานที่จังหวัดอื่น แทบจะไมกลับมาบาน
อีกเลย

ฉันอยูบานกับแม เลี้ยงลูก เลี้ยงนอง ชีวิตดำเนิน
ไปเรื่อยๆ วันขางหนาจะเปนอยางไรยังไมรู  ฉันไมอยาก
คิดฝนอะไรไปไกลกวานี้ภารกิจที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิตของฉัน
ที่เหลืออยูมีเพียงตองรักษาความลับนี้ไวใหดีที่สุดเทานั้น

มันคือความลับที่วา พอแท้ๆ ของฉันคือพอแทๆ 
ของลูกฉันด้วย•
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กอยคืนนั้นฉันนอนร้องไห้ 
ในใจหนึ่งรู้สึกสงสารเด็กเพราะเริ่มดิ้นแล้ว 

ใจหนึ่งก็กลัวไปตาย 
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มีขีดสองขีดปรากฏชัดขึ้นมาบนแผนทดสอบ ฉัน
รองไหโฮ อยากตายไปเสียใหรูแลวรูรอด เปนไปไดอยางไรที่
ฉันทองฉันถูกไอคนใจชั่วขมขืนแคครั้งเดียวเทานั้น

วันที่พอดาทออยางรุนแรงและไลฉันออกจากบาน 
เพื่อนคนหนึ่งพาฉันเขากรุงเทพฯ เพื่อฝากทำงานในรานขาย
อาหารยานฝงธนฯ ฉันมีหนาที่เสริฟอาหารและเครื่องดื่มให
ลูกคาสี่วันแรกทุกอยางผานไปอยางราบรื่น ฉันเริ่มทำงานได
คลองแคลวมากขึ้นแตใจก็ยังอยากกลับบานคิดถึงแม และ
หายโกรธพอแลว อยากรูวาถากลับไปบาน พอจะยังโกรธ จะ
ไลฉันอีกไหม 

วันที่หาของการทำงาน อยูๆ ลูกคาคนหนึ่งก็ถาม
ขึ้นมาวาคืนนี้ไปนอนกับเขาไดไหม เขากระเปาหนักนะ ฉัน
สั่นหนาดวยความตกใจ ไมเคยคิดวาเหตุการณแบบนี้จะเกิด
ขึ้นกับตัวเอง รีบกลับเขาหลังราน สักพักเฮียเจาของรานเดิน
เขามาตาม เขาบอกใหฉันไปกับลูกคาหามปฏิเสธ เด็กเสริฟ



มีเรื่อง อยากเลา ให ฟง 17  

ทุกคนตองทำงานนี้ทั้งนั้น
ฉันไมยอม เฮียไมไดบอกฉันกอน และถาฉันรูฉันจะ

ไมทำงานรานนี้อยางแนนอน 
“หนูออกก็ได”
ฉันโพลงออกไปเพราะหัวเด็ดตีนขาดฉันก็จะไมทำ

อยางนี้
“ใจเย็นๆกอนเดี๋ยวปดรานแลวคอยคุยกัน”
เฮียเสียงออนลงกอนเดินกลับไปหนาราน
เที่ยงคืนกวา รานปดแลว เฮียนั่งดื่มเบียรรอคุยกับฉัน 

พอฉันนั่งลงปุป เด็กในรานคนหนึ่งก็วางแกวเบียรใหตรงหนา 
“ใจเย็นๆจิบเบียรเย็นๆ แลวคุยกันไปเรื่อยๆ เรื่อง

ทุกเรื่องตกลงกันได”เฮียพูด 
ฉันเคยลองกินเบียรกับเพื่อนๆไมคอยชอบเพราะมัน

ขมมากกวาอรอย แตก็ยกแกวขึน้จบิดวยความเกรงใจ เฮยีชวน
คุยถามเรื่องทางบานเรื่องโนนเรื่องนี้

เวลาผานไปแคเดี๋ยวเดียวฉันเริ่มรูสึกงวงนอนอยาง
รุนแรง เสียงเฮียบอกวางวงก็ไปนอนกอนแลวกัน จะเดินไป
สงหองพักซึ่งอยูหลังราน 

ฉัน กาว เขาไป ใน หองพัก เฮียเดินตามมาประชิดตัว 
แลวหวัฉนัก็หมนุติว้มองอะไรไมเหน็ สติดบัวบู พอเริม่รูสกึตวั
ลืมตาขึ้นมาเฮียนั่งอยูปลายเตียง 
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เขาบอกวาเพิ่งรูวาฉันยังบริสุทธิ์อยู ขอโทษที่ทำลาย
ฉัน ขอรับผิดชอบทุกอยางแลวเขาก็ลุกขึ้นบอกวาเดี๋ยวจะ
กลับเขามา ฉันฉุกคิดขึ้นในใจ ถาเขากลับมาพรอมคนอื่นๆ
อีกละ ฉันกำลังจะถูกรุมโทรมหรือเปลา เรื่องราวที่เคยอานใน
หนังสือพิมพแวบเขามาในหัว

สติกลบัคนืมาอยางรวดเรว็ ฉนัรบีลกุขึน้ใสเสือ้ผาแลว
เดนิเลาะออกไปทางหลงัรานมอเตอรไซดรบัจางวิง่ผานมาฉนั
รบีเรยีกใหไปสงหนาปากซอย ฉนัโทรไปหาลกูพีล่กูนองที่สนทิ
กัน เขายายมาอยูกรุงเทพฯนานแลว แตบานอยูไกลเกือบถึง
พระประแดง เขาบอกทางใหฉันขึ้นรถเมลไปหา 

ฉันอยูกับเขาไดเกือบเดือน ก็เดินทางกลับบานเพราะ
ญาติสงขาวมาวาพอหายโกรธแลว ฉนักลบัไปเรยีนหนงัสอืตอ
เพราะเปดเทอมพอดี ทุกเย็นพอเลิกเรียนก็ไปเรียนพิเศษตอ
เหมือนเดิม 

ชีวิตกลับเขาสูความปกติอีกครั้งมีเพียงลูกพี่ลูกนอง
ที่กรุงเทพฯ คนเดียวเทานั้นที่ฉันเลาใหฟงวาเกิดอะไรขึ้นกับ
ฉันบาง เราสัญญากันวาจะเก็บเปนความลับ เรื่องที่ผานมา
แลวก็ใหมันผานไป

ฉันกลับบานไดเกือบสองเดือน เพิ่งสังเกตวาเมนส
ไมมานานแลว พยายามนึกทบทวนถึงครั้งสุดทายที่เมนสมา 
นาจะสองสามเดือนมาแลว หรือวาฉันจะทอง
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ฉันกมลงมองขีดสองขีดบนแผนทดสอบอีกครั้ง
ความคิดหมุนติ้ว ถาฉันเขากรุงเทพฯ ไปบอกเฮีย เขาจะ
ยอมรับหรือเปลาวาเปนลูกของเขา เขาจะเชื่อหรือวาฉัน
ไมมีแฟน ไมเคยยุงเกี่ยวกับใคร แลวฉันจะตองออกจาก
โรงเรียน หมดอนาคตไปเลยหรือเปลา 

น้ำตาเริ่มไหล ฉันตั้งใจจะเรียนใหสูง พอแมก็ตั้งใจ
อยางนั้นเพราะเขาเหลือลูกเพียงคนเดียว พี่ชายสองคนตาย
จากไปเพราะรถชนกันเมื่อปที่แลว พอแมตั้งใจทุมเทใหฉัน
เต็มที่ฉันจะทำอยางไรดีตอนนี้ฉันทองสามเดือนแลวใชไหม 
สารพัดคำถามวิ่งวนอยูในหัว 

หลาย วัน ตอมา ฉันตัดสินใจเด็ดขาดวาตองเอาออก 
ตองหยุดการทองนี้ใหได ฉันไปที่รานขายยาที่เคยซื้อแผน
ทดสอบ ดูเหมือนไมตองพูดอะไรมากคนขายก็จัดยามาให
เปนชุด เขาบอกใหกินจนหมดทั้ง 6 เม็ด ถายังไมออกให
กลับมาหาใหม 

ฉันกินยาทุกอยางตามที่รานขายยาแนะนำ เริ่มตั้งแต
ยาอะไรไมรูจำนวน 6 เมด็ ตอดวยยาสตรีกบัเหลาขาวอกีหนึง่
อาทิตยตามดวยยาแผงละ100บาทที่มีแผงละ 10 เม็ดอีก 
1แผงก็ยังไมออก 

ในที่สุดฉันตัดสินใจเลาเรื่องใหอาจารยคนหนึ่งที่สนิท
กันฟง ตอนแรกอาจารยอยากใหไปแจงความ จะไดไปขอให
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หมอที่โรงพยาบาลทำแทงใหได แตฉันไมกลา ฉันไมอยากให
ใครมารูวาฉันโดนขมขนืในทีส่ดุอาจารยรบัปากวาจะคิดหาทาง
ชวยเหลือแตยังอยากใหฉันลองคุยกับแม ฉันยังไมกลาอยูดี

เพื่อนในกลุมก็พยายามหาทางชวยครั้งหนึ่งเพื่อนให
ไปยืนบนสะพานสูงสัก 10 เมตรเห็นจะไดแลวก็ถีบฉันตกน้ำ
บางครัง้ก็ใหซอนมอเตอรไซดแลวพาไปทางที่เปนหลมุเปนบอ 
อกีคนแนะนำใหสบูบหุรี่จากที่ไมเคยสบูฉนักลายเปนคนสบูได
คลองแตสูบไปเปนสิบๆซองก็ยังไมมีอะไรเกิดขึ้น

หลังจากนั้นอาจารยใหเงินมาสี่พันบาท ฉันเอา
เงินเก็บของตัวเองมาสมทบอีกสองพันรวมเปนหกพันบาท
เพื่อเดินทางไปอีกอำเภอหนึ่งที่เพื่อนไปสืบมาวามีบานที่รับ
ทำแทง

คนืนั้นฉันนอนรองไห ในใจหนึ่งรูสกึสงสารเด็กเพราะ
เริ่มดิ้นแลว ใจหนึ่งก็กลัวไปตาย ยังไมไดคุยกับแม แลวถา
ตายไปพอแมจะทำอยางไร เขาจะไมเหลอืลกูไวดแูลยามแกเฒา
เลย อกีใจหนึง่ก็รูสกึฮดึวาตองรอด ตองไดกลบัมาเรยีนจนจบ
พรอมเพื่อนๆในที่สุดฉันก็ตัดสินใจวาตองเสี่ยง ตายเปนตาย 
ยังไงก็ตองลองดู

ราวกับอยูในฉากหนังไทยสมัยกอน บานนั้นเปน
บานไมโทรมๆมียายแกๆนั่งอยูในบาน แกถามวากี่เดือนแลว 
ฉันบอกจะหกเดือนแลว แกบอกสบายมาก แปดเดือนยังเคย
ชวยมาแลว 
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ยายใหฉันเปลี่ยนไปใสผาถุง นอนบนเสื่อเกาๆ ชัน
ขาขึ้นแลวแกก็ใชมือลวงเขาไปในชองคลอดถุงมือก็ไมไดใส 
แตตอนนั้นฉันไมนึกถึงความสะอาดหรือสกปรกอะไรทั้งสิ้น
ทั้งปวง ยายบอกวาจะใสสายยางเขาไปในมดลูกและฉีดน้ำยา
อะไรสักอยาง 

แตเวลาก็ผานไปถึงสี่ชั่วโมงโดยยังไมสามารถสอด
สายยางเขาไปได ฉนัเริม่เจบ็มากขึน้เรือ่ยๆตลอดเวลามีเลอืด
ไหลไมยอมหยดุ ยายใหเพือ่นฉันคอยหัน่มะนาวจิม้เกลอืใหฉนั
กินทั้งเปลือก 

ในทีส่ดุก็บอกวาสายยางเขาไปไดแลว แกเริม่ฉดีนำ้ยา
กลิ่นเหม็นอยางกับยาฉีดศพฉันเริ่มรูสึกรอนภายในทองยาย
บอกวาใหลุกขึ้นได ใสผาอนามัยเอาไวกันเลือดและน้ำยาไหล
ออกมาเลอะเทอะ หลังจากนี้จะแทงเอง แตถายังไมแทงให
กลับมาจะรับผิดชอบทำตอให

ฉันออนเปลี้ยไปหมดทั้งรางกายและจิตใจ พยายาม
ไมคิดอะไรมาก มุงอยูอยางเดียววาตองแกปญหาใหได คืน
นั้นฉันไมกลากลับบาน ไปนอนที่บานเพื่อน 

วันรุงขึ้นมีเลือดออกมาจากชองคลอดเต็มไปหมด 
กลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นน้ำหนอง ฉันกลัวแทบขาดใจรีบไปที่
โรงพยาบาล พอหมอมาดูปุบก็ดาฉันเสียใหญโต ฉันยอมรับ
กับหมอวาไปทำแทงมา ออนวอนใหชวยฉันที ในที่สุดหมอ
ก็ยอมฉีดยาให 
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ฉันตองฉีดยาทุก 4 ชั่วโมง วันรุ งขึ้นเขาพาฉัน
ไปอัลตราซาวน ปรากฏวาเด็กยังอยูปกติดีทุกอยาง หมอ
บอกวาเหมือนปดประตูฉีดน้ำ ไมเขาในมดลูกเลย แตเขาไป
ในชองทองทำลายอวัยวะทุกสวน ถามาชากวานี้จะตกเลือด
จนช็อคตายไดเลย หมอบอก 

ฉนันอนอยูโรงพยาบาลรวมสามคนืไมมใีครมาเฝา แม
รูแลวเพราะใหลูกพี่ลูกนองไปบอก แตแมคงไมกลามาเพราะ
กลัวพอจะรู เปนชวงเวลาที่ใจมันช้ำที่สุด เห็นคนไขคนอื่น
มีญาติมาดูแล พยาบาลก็พูดจาดีๆดวย สวนฉัน พยาบาล
แทบจะไมมาจับตองตัวเลย

พอออกจากโรงพยาบาล ฉันกลับเขาบาน ใสสเตย
รัดทองเอาไว บอกพอวาจะเขากรุงเทพฯ มาหาญาติ พอ
อนุญาต 

“กลับมาคนเดียวนะ”แมกระซิบบอกกำชับ
จากนัน้เพือ่นคนหนึง่ก็พาเขากรงุเทพฯตามคำแนะนำ

ของอาจารยที่อานเจอในนิตยสารวามีบานพักฉุกเฉินอยูที่
ดอนเมืองตอนนี้ฉันยังพักอยูที่บานพักนี้ยังไมแนใจนักวาจะ
ยกเด็กหรือจะเลี้ยงเองชวงแรกๆที่รูวาทองฉันเคยดุดา ไล
ใหเขาออกไปจากทองฉัน เคยทุบ เคยตี จนตัวเองเจ็บ แต
หลังๆมานี่ ฉันเริ่มสงสาร พูดจาดีๆ กับเขา ยังไงก็อุมเขา
มาเจ็ดแปดเดือนแลว 
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ฉันนึกยอนกลับไปดูปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น มัน
ไมนาเชื่อเลยวาฉันจะมีชะตาชีวิตอยางนี้ ฉันไมเคยเที่ยวเตร
ออกนอกลูนอกทางไมเคยคบเพื่อนชายเปนเด็กเรียน ชวย
อาจารยทำกิจกรรมมาตลอด 

มาทบทวนดูจรงิๆ แลวสิง่ที่ทำใหฉนัตดัสนิใจทำแทง
มันมาจาก 2 อยาง อันดับแรกเลยฉันกลัวพอแมอับอายขาย
ขี้หนาชาวบาน 

อยางที่สองก็คืออนาคตของฉันเอง ถาเก็บเด็กไว 
ฉันก็ตองหยุดเรียนเพื่อนๆ เรียนกันจบ แตฉันกลับเรียนไม
จบ จะกลายเปนตัวประหลาดที่ถูกชาวบ้านจับตามองและ
ซุบซิบนินทา•
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...วินาทีนั้น 
ฉันอยากให้ผู้ชายคนนั้นมันได้เห็น 

ฉันอยากพูดให้มันฟง 
มันอาจไมคิดอะไรก็ได้ 

แตจะพูดให้มันได้ยินวาแกมีสวน 
ทำให้ชีวิตหนึ่งที่เขาอยากเกิดขึ้นมา 

ตองไมไดเกิด  
บาปครั้งนี้แกกับฉันรวมกันทำ...
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  แหมม ฉันไม่รู้ว่า
กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้าง
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หกปที่แลวตอนที่ฉันเข้าโรงพยาบาลรัฐแหงหนึ่ง
เพื่อคลอดลูกชายคนเล็ก หมอพบวาฉันติดเชื้อเอชไอวีเลย
บอกใหฉันทำหมันหลังคลอดไปเลย ฉันลงชื่อยินยอมทำหมัน
และใชชีวิตตอมาอยางระมัดระวัง พยายามดูแลสุขภาพ ดูแล
ลูกอยางดี ตรวจรางกายสม่ำเสมอ 

หลังจากนั้นไมนานฉันไดงานทำจึงสงลูกชายไปให
แมสามีเลีย้งตวัเองก็เฝาพยาบาลสามีมาจนถงึวาระสดุทายใน
ชวีติของเขา เมือ่เหลอืตวัคนเดยีว ฉนัยงัคงทำงานและใชชวีติ
อยูกับเพื่อนฝูง ไปเยี่ยมลูกชายตามวาระโอกาส ไมมีใครรูวา
ฉันติดเชื้อเอชไอวี

วันหนึ่งเมื่อไมนานมานี้ฉันไปเยี่ยมเพื่อนสนิทที่บาน 
แตพบเพยีงสามีของเพือ่นที่ก็คุนเคยกนัด ีฉนันัง่คยุกบัเขาเพือ่
รอเพื่อนกลับมา แตกลับเกิดเหตุการณไมคาดคิดเมื่อจูๆเขา
เขามาทำรายรางกายและขมขืนฉัน 
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ฉันนึกไมออกวาตองทำอยางไร กลัวอยูอยางเดียว
วาเพื่อนจะกลับมาและเขาใจฉันผิดฉันรีบกลับบาน ลางเนื้อ
ลางตัว และเขานอน บอกกบัตัวเองในใจวาชางมันหลังจากนี้
คอยคิดหาทางวาจะบอกเพื่อนอยางไรใหรู วาสามีเปนคน
เลวมาก

ไมนานตอมาปรากฏวาฉันทอง หมอที่คลินิกเปนคน
ตรวจปสสาวะให และแนะนำวาใหกลับไปหาหมอคนที่ผา
คลอดและทำหมันเพื่อใหเขาชวยทำแทงให คงเปนเพราะเขา
ทำหมันใหไมดีพอ ฉันจึงทองไดอีก 

ฉันกลับไปที่โรงพยาบาลรัฐแหงนั้นเขายังมีประวัติ
ฉันอยู หมอคนหนึ่งตรวจทองฉันและยืนยันวาทองจริงๆฉัน
บอกเขาวาตองชวยเอาออกใหฉันดวยเพราะฉันมีลูกอีกไมได
แลวหลงัจากนัน้ฉนัถกูเรยีกเขาไปในหองที่มีอาจารยหมอและ
หมอฝกหัดนั่งกันอยูเต็มไปหมด

“เกดิอะไรขึน้ละทำไมถงึกลบัมาทอง”คนที่ฉนัเขาใจ
วานาจะเปนอาจารยหมอถามขึ้นมาตลกดีนะ ฉันตางหากที่
นาจะถามคำถามนี้กับเขา

“ไมทราบเหมือนกันคะก็ทำหมันไปแลว”
“มีลูกกี่คนแลว”
“สองคนคะ”
“ผูหญิงหรือผูชาย”
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“ผูชายทั้งสองคนคะ”
“ทองนี้อาจจะเปนผูหญิงก็ไดนะ ไมเอาไวเหรอ”
ตลกอีกแลวไหมละ ฉันคิดในใจรูทั้งรูวาฉันติดเอดส

ฉันทำหมันแลว แลวยังมาถามคำถามแบบนี้ไดยังไง 
ฉนัเหลยีวมองไปรอบๆหมอฝกหดันัง่กนัหนาสลอน

รอฟงคำตอบจากฉัน ดานหลังยังมีคนไขอีกหลายคนนั่งรอ
คิวอยู ฉันระงับความรูสึกตอบกลับไปวาไมเปนไรแลวรีบลุก
เดินออกมา

ฉันขอพบนักสังคมสงเคราะห เลาเรื่องใหฟงคราวๆ
เขาบอกวาจะรบัเรือ่งไวใหหลงัจากนัน้ฉนัรออกีเกอืบเดอืนจน
ทองเขาเดอืนที่สามทางโรงพยาบาลแจงวาใหไปตรวจรางกาย 
ฉันตองผานกระบวนการตรวจรางกายและถูกซักรายละเอียด
อีกหลายรอบในที่สดุเขาบอกวาอีกสองอาทิตยจะติดตอกลับ
ไป ฉันรอดวยความกระวนกระวายใจมาก จะออกจากบานไป
ไหนก็ไมกลา กลวัวาถาทางโรงพยาบาลโทรศพัทมาแลวเพือ่น
ที่อยูบานเดียวกันเปนคนรับความจะแตกกันพอดี 

ในที่สุดทางโรงพยาบาลก็โทรศัพทมาแจงวันใหเขาไป
รับ การ รักษา เมื่อไปถึงโรงพยาบาล เจาหนาที่คนหนึ่งถือใบ
ประวัติของฉันและพาเดินไปขึ้นลิฟทเขากมลงอานใบประวัติ
ของฉัน 

“ทำไมถึงเอาออก”
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ใจหายวาบ ฉันไมนึกวาเขาจะถามออกมาในลิฟทซึ่ง
มีคนยืนอยูเต็ม ฉันหันหนาไปทางอื่น ไมมองหนาเขาและไม
ตอบ พอไปถึงแผนกสูติกรรม หมอคนหนึ่งเรียกฉันเขาไปคุย
เขาอธิบายวิธีการทำแทงที่เขาจะทำใหฉันซึ่งคือการเหน็บยา 

ตอนนั้นฉันอยากรูมากวาจะทำอยางไร จะเกิดอะไร
ขึ้นกับตัวฉันบาง แตก็ไมกลาถาม หมอทำหนายุงตลอดเวลา
และสั่งงานพยาบาลดวยน้ำเสียงหวนมาก

หลังจากนั้นพยาบาลใหฉันนอนบนเตียง หมอเขามา
เหน็บยาให 

“นอนนิ่งๆซักสองชั่วโมงนะ อยาเพิ่งลุกเดินเดี๋ยว
ยามันหลุด มันอาจจะมีปวดทองเหมือนจะมีประจำเดือน
นิดหนอยนะ ถาปวดมากหรือมีเลือดออกก็กดเรียกพยาบาล
เลย ถายังไมมีอะไรเกิดขึ้นพรุงนี้เชาหมอจะเหน็บเพิ่มให”

หมอพูดรัวเร็วกอนจะเดินออกไปโดยฉันไมมีโอกาส
ไดซักถาม

หมอเหน็บยาตอนประมาณบายสามโมง ราวๆ สี่
ทุมฉันเริ่มปวดฉี่ ลุกเขาหองน้ำไปฉี่ก็รูสึกเหมือนมีกอนอะไร
บางอยางถวงๆหนักๆ อยูตรงทองนอยฉันลุกไปฉี่แทบจะ
ทุกยี่สิบนาทีแตก็ยังไมมีอะไรออกมาจากชองคลอดฉันนอน
คิดวาคงจะตองเหน็บยาอีกรอบแนๆ

แตแลวความรู สึกเหมือนมีน้ำไหลรินออกมาจาก
ชองคลอด เปนเลือดจางๆ ฉันรีบกดเรียกพยาบาล ผูชวย
พยาบาลคนหนึ่งเดินเขามาดู
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“เปนอะไร”
“เลือดมันออก”
ผู ช วย พยาบาล เดินออกไป และ กลับ เข ามา ใหม

พรอมกับแผนซับ
“ถามีอะไรออกมาก็กดเรียกนะ”
ฉันเริ่มปวด กระสับกระสาย ยกขาสองขางขึ้นชันเขา 

รูสึกวาเลือดเริ่มรินออกมาอีกนิดหนอย 
ประมาณตีหนึ่ง ความปวดเริ่มแผซานมากขึ้น มีลม

เบงมาเปนระยะๆ เหมือนรางกายอยากจะเบงอะไรสักอยาง
ออกมา จะหลุดก็ไมหลุด กระวนกระวายมาก สักพักก็
เหมือนกับมีน้ำออกมาเยอะมาก ฉันตกใจรีบกดเรียกพยาบาล
อีกรอบ พยาบาลเขามาดูบอกวาเปนน้ำคร่ำ

“ยังไมใชนะ”
วาแลวก็เดนิกลบัออกไป ใจจรงิในตอนนัน้ฉนัอยากให

เขานั่งอยูดวยเพราะฉันไมรูวากำลังจะเกิดอะไรขึ้นตัวเองบาง

ราวๆ ตีสอง เริ่มเจ็บจนทนไมไหว สองมือลูบทอง
เบาๆ

“อยาใหทรมานเลย แมคงไมมีบุญใหเกิดหรอกนะ ไว
ชาติหนาก็แลวกัน ชาตินี้แมจะทำบุญไปใหตลอดนะ ไมตอง
กลัว”
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ราวปาฏิหาริยอะไรบางอยางลื่นๆเหมือนวุนเคลื่อน 
พนชองคลอดออกมา แผนซับเปยกชุม ฉันกดออดเรียก
พยาบาล 

“เอา ออกมาแลวนี่ แตรกยังไมออก นอนรออีกเดี๋ยว
นะ ใหรกหลดุออกมากอน อาจจะเจบ็อกีนดิหนอย ถารกออก
มาแลวกดเรียกเลยนะ”

วาแลวก็เดินกลับไป ฉันหมดแรงจนไมอาจอาปาก
เรียกเขาไดทัน อยากใหเปลี่ยนแผนซับใหหนอยเพราะมัน
เปยกชุมและเหม็นคาวมาก

นอนหมดแรงอยูสกัพกัความปวดเบาลงไปเยอะ เริม่
ปวดฉี่ ฉันกดเรียกพยาบาล เขาไมใหลุก แตเอากระโถนมา
รองใหฉี่ทั้งๆที่นอนอยูอยางนั้นพยาบาลประคองสะโพกฉัน
ไว พยายามไมใหวุนกอนนั้นกระทบกระเทือน

“รกมันยังคาอยู”เขาบอก 
ฉันพยักหนารับ น้ำตาซึมดวยความรูสึกบางอยางที่

เริ่มทวมทนหัวใจ ฉี่ไมออก ก็ในหองนั้นมันไมไดมีแตฉันคน
เดียวคนไขหลายคนนอนกันเรียงราย 

พยาบาลเดินออกไปกันจนหมด ฉันนอนนิ่งอยูกับ
ความเงียบ ขาสองขางที่ชันขึ้นไวเริ่มสั่นลา ปวดหลังอยาง
รุนแรงบวกกับความที่อยากจะเห็นเขา ฉันชันตัวขึ้น กมลง
ไปดู 
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โธลูก หนูอาจจะเกิดจากใครก็ไมรู แตหนูก็เปนลูก
แม ทำไมหนูไมไปเกิดกับคนที่เขาพรอมคนที่เขาไมเปนโรค
อยางแม

พยาบาลสองคนเดินเขามาดู 
“อุย ยังไมออกอีกเหรอ นี่ผูชายนะเนี่ย” พยาบาล

กมลงดูใกลๆ
ฉันถอนหายใจแผวยาว ไดแตพร่ำพูดอยูในใจ
“ยกโทษใหแมนะ แมไมตัง้ใจตองเขาใจนะวาเกดิออก

มาแลวหนูจะมีชวีติไดยาวนานแคไหนมนัจะเปนบาปกวาไหม 
หนูมาใหมชาติหนานะลูก มาตอนที่แมสุขภาพดีกวานี้”

วินาทีนั้นฉันอยากใหผูชายคนนั้นมันไดเห็น ฉัน
อยากพูดใหมันฟงมันอาจไมคิดอะไรก็ได้แตจะพูดใหมัน
ได้ยนิวา แกมีสวนทำให้ชวีติหนึง่ที่เขาอยากเกดิขึน้มาต้อง
ไมไดเกิด บาปครั้งนี้แกกับฉันรวมกันทำ

อีกใจหนึ่งฉันหวนนึกไปถึงสามีที่ตายจากไป ถาคุณ
รูจักพอ คุณคงไมเอาโรครายมาติดลูกติดเมีย ฉันคงไมตอง
มาเจอวันที่ชีวิตมันโหดรายอยางนี้

หกโมงเชา หมอคนหนึ่งเดินเขามา ฉันใจชื้นขึ้นมา
หนอย เดีย๋วหมอคงดงึเอารกออก หมอใสถงุมือแลวลวงเขาไป
ในมดลูก เขาออกแรงดึงอยูชั่วอึดใจ

“ไมออก เดีย๋วจะใหนำ้เกลอืกบัยาเรงนะ”เอาเลยฉนั
คิดอยูในใจ อะไรก็ได ขอใหชวยฉันที
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ยาเริ่มออกฤทธิ์ ฉันปวดทองแตยังไมมากเทาไร
จนสิบเอ็ดโมง ยังไมมีอะไรออกมา รอบตัวมีแตกลิ่นคาว
คละคลุง

หมอคนใหมเดินเขามา เขาสายหนาเมื่อเห็นสภาพ
ของฉนั ไมรูวาเขาคิดอะไรอยู หมอใสถุงมือและเริ่มลวงเขาไป
ในชองคลอดอีกมือก็กดหนาทองฉันเปนจังหวะซ้ำๆ

อะไรบางอยางหลดุผานชองคลอดออกมา หมอยงัคง
กดหนาทองและทำทาเหมือนโกยอะไรออกจากตัวฉัน

“นาจะหมดแลว ยังเจ็บอยูไหม”
ฉันสายหนาชาๆไมมีแรงจะเปลงเสียงออกมา
“นอนนิ่งๆ สักพักนะ ถาปวดก็กดเรียกพยาบาล”

หมอพูดกอนจะเดินออกไป 
ผูชวยพยาบาลเขามาทำความสะอาดเปลีย่นแผนซบั

แผนใหม และบอกใหฉันลุกไปเขาหองน้ำชำระรางกาย 
“เออหนอมนุษยเราชางไมมีน้ำใจเอาเสียเลย”
ฉันไดแตอัดอั้นตันใจและรวบรวมเรี่ยวแรงเทาที่มีอยู 

ชวยตัวเองใหมากที่สุด
เปนเวลาหาคืนหกวันที่ฉันอยูโรงพยาบาล พยาบาล

บางคนพดูจาดีมีนำ้ใจเขามาชวยปอนขาวใหในขณะที่บางคน
ถากถางทั้งดวยแววตา น้ำเสียงและถอยคำ รวมไปถึงการ
กระทำ
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เหตุการณครั้งนั้นผานไปแตในใจฉันทุกอยางยังคง
แจมชดั สิง่ที่ไดเหน็ไดยนิสมัผสัและรบัรูอยูในใจใครบอกวา
หลุดออกมาแลวก็สิ้นเรื่อง

สำหรับฉัน มันคือความสะเทือนใจทุกครั้งที่ผุด
ขึ้นมาในความทรงจำ ทั้งสิ่งที่คนกระทำกับฉัน และสิ่งที่
ฉันไดทำลงไป•

ฉันเคยคิดว่าพวกที่ทำแท้งกันเยอะๆ 
คือพวกเด็กวัยรุ่นที่ใจแตก 
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จันทรฉันเคยคิดว่าพวกที่ทำแท้งกันเยอะๆ 
คือพวกเด็กวัยรุ่นที่ใจแตก 
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ฉันเคยคิดวาพวกที่ทำแท้งกันเยอะๆ คือพวกเด็ก
วัยรุนที่ใจแตก เที่ยวสนุกโดยไมคิดหนาคิดหลัง แตพอเกิด
เหตุการณขึ้นกับตัวฉันทั้งๆที่แตงงาน มีลูกมีเตาแลวหลาย
คนมันทำใหฉันไดคิดวาของอยางนี้มันไมแนไมนอนจริงๆ

เกือบสองปไดแลวที่ฉันอยู กินกับสามีคนที่สอง
นี้ เขาไมเคยแตงงานมากอนแตรับเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงเปน
ลูกบุญธรรม สวนฉันก็มีลูกติดมาสองคน

เราทั้งคูไดงานรับจางดูแลสวนและทำความสะอาด
ในโรงเรียนแหงหนึ่ง ทั้งครอบครัวก็เลยไดที่พักอยูในบริเวณ
โรงเรียนซึ่งชวยใหทุนคาเชาบานไปไดเยอะ เพราะแคคาเรียน
หนังสือของลูกสามคนเราก็แทบจะชักหนาไมถึงหลังแลว

สามีใหมเปนคนที่ติดเหลามาก กินทุกวันเมาแลวจะ
อาละวาดทบุตีฉันประจำที่แยมากๆคอืทำลายขาวของในบาน 
สาเหตุหนึ่งที่เงินไมคอยพอใชก็เพราะตองซื้อหมอขาว ซื้อ
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ของใชในบานที่เขาทำแตกหกัเสยีหายนี่แหละ ฉนัตองไปกูเงนิ
รอยละบาทแทบทุกเดือนเพราะไมพอใชจายภายในบาน

ความที่สามีเมาเหลาเปนประจำ ทำใหหนาที่การงาน
ของเราทั้งคูถูกกระทบกระเทือนไปดวย เพราะวันไหนที่เขา
เมาออกไปทำงานไมได ฉันตองทำงานเพิ่มเปนสองหนาที่
ไมอยางนั้นก็จะถูกเพงเล็งและอาจถูกไลออกไดงายๆ เพราะ
คนตกงานมีอยูเยอะแยะ ทางโรงเรียนจะไมงอเราเลยถาเรา
ทำหนาที่บกพรอง

มาถึงเรื่องที่ฉันทองทั้งๆ ที่ไมนาจะเกิดขึ้นไดเลย 
เพราะนับตั้งแตเริ่มเปนสาว ฉันก็คุมกำเนิดมาตลอดไมเคย
ขาด 

ฉันแตงงานเร็ว พอมีลูกสองคนก็เริ่มคุมกำเนิดมา
เรื่อยๆทั้งกินยาทั้งฉีดยา สลับกันไป และไมเคยพลาดมีทอง
อีกเลย จนมาอยูกับสามีคนที่สองนี้ก็ยังคงกินยาทุกวัน จน
เมื่อสองเดือนที่แลวเขาบอกวาเลิกกินเถอะ กินแลวอวน เขา
ไมชอบ และที่สำคัญเขาเองเปนหมันมานานแลว ยังไงก็คงไม
ทองหรอก ไมตองกลัว

ฉันเลยเชื่อคำพูดของสามี หยุดกินยาเพราะใจจริง
ก็เบื่อเหมือนกันที่น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่ทำงานออกแรง
ทุกวัน

เดือนแรกที่หยุดกินยาคุม ปรากฏวาประจำเดือน
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หายไปทุกเชาพอตื่นขึ้นมาก็มีอาการคลื่นไสสายๆหนอยจะ
เพลียมาก ไมมีแรงทำงานฉันเคยมีลูกมาแลว รูเลยวาอาจจะ
ทองแตก็ยังรีๆรอๆดูอาการตัวเองกอน

“พอ นี่ถาทองขึ้นมาจะทำยังไง”ฉันแกลงถามสามี
“มึงจะไปทองกับใครไดหา กูเปนหมันบอกแลว มึง

ไปนอนกับใครมา!”
แทนที่จะเปนที่พึ่ง ชวยกันแกปญหาเขากลับโมโห

โกรธาขึ้นมาทันที
“ถาหนาเหมือนกู กูจะรับ”เขาพึมพำ 
อาว แลวถาลูกออกมาหนาเหมือนญาติขางฉันเขา

ละ จะทำยังไง 
หลังจากนั้นฉันเลยเงียบ ไมพูดเรื่องนี้กับเขาอีกคิด

อยูคนเดียวในใจวา เออ พูดอยางนี้ใชไหม ไมรับผิดชอบอะไร
ซักอยาง

หนึ่ ง เดือนเต็มๆ หลังจากที่ ประจำเดือน ไม มา
ตามกำหนด อาการแพทองของฉันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเหม็น
ทกุอยางกนิขาวไมได ฉนัตดัสนิใจแอบไปตรวจที่สถานอีนามยั 
ปรากฏวาทองจริงๆ

คิดฟุงซานไปหมด จะทำอยางไรดี ถาเพียงแตสามีจะ
พูดซักคำวา เออ มีลูกของเราเองก็ดีนะแมนะ 

ในทีส่ดุฉันตดัสนิใจเลาใหครูในโรงเรยีนที่เคารพนบัถอื
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กันฟงครูชวยพาไปพบหมอที่เปนเพื่อนกัน 
หมอซกัไซไลเลยีงวาทำไมฉนัถงึเอาทองนี้ไวไมได จะ

ใหเอาไวไดอยางไร ลูกสองคนที่กำลังเรียนหนังสือละ แลวยัง
ชีวิตคูที่ยังไมรูจะไปไดสักกี่น้ำ เมาแลวตีฉันประจำ ไมถูกใจ
ก็ไลเหมือนหมูเหมือนหมา อาชีพการงานก็งอนแงนไมมั่นคง
รายไดก็ไมพอชักหนาใหถึงหลัง

หมอก็ดีนะ พอหมดเรื่องสงสัยก็ยอมทำตามที่ฉันขอ 
หมอเขยีนใบอะไรสงใหใบหนึง่ ฉนัอานไมออกเพราะไมไดเรยีน
หนงัสอื แตหมอบอกใหถอืใบนี้ไปที่คลนิกิแหงหนึง่ในเมอืง ซึง่
ฉันเคยรูมากอนวาคลินิกนี้รับทำแทงดวย เจาของคลินิกก็เปน
หมอในโรงพยาบาลนี่แหละ

พอไปถึงคลินกิหมอก็มาคลำทองเสร็จแลวพดูสัน้ๆ
หวนๆวา มาพรุงนี้ตอนหาโมงเย็น เตรียมเงินมาสองพัน ไม
ตองพาญาติมานะ

กลับไปบาน บอกสามีวาพรุงนี้จะไปหาหมอ มันยัง
หัวเราะขำวาอยูๆ จะไปนอนใหหมอดูทำไม

ถึงเวลานัดฉันไปที่คลินิกดวยใจตุมๆตอมๆถามี
ใครมาเปนเพื่อนก็คงจะดี ยังไมรูเลยวาจะเจ็บแคไหนจะกลับ
บานไหวหรือเปลา ถาลุกไมขึ้นเดินไมไดละ จะทำยังไง 

อยากถามหมอวาจะทำอะไรบาง แลวฉันจะมีอาการ
อยางไรบาง แตก็ไมกลาถาม หมอทำหนาเฉยเหมือนไมมี
อารมณความรูสึกใดๆ



40 มีเรื่อง อยากเลา ให ฟง

แตแลวทกุอยางก็ผานไปอยางรวดเรว็ หมอใชเวลาแค
15นาทีมันไมเจ็บมากอยางที่คิดกลัว 

พยาบาลพยุงฉันไปเขาหองน้ำ เขาบอกวาใหใส
ผาอนามัยทุกวันเพราะจะมีเลือดออกกะปริบกะปรอย แตจะ
เปนไมเกินหนึ่งอาทิตยใหยาแกปวดมาซองหนึ่งดวย

ฉันกลับมาถึงบานเที่ยงพอดีตามที่บอกสามีไว กลับ
มาถึงก็มานั่งกินขาว คุยกับเขา ทำตัวใหเปนปกติแมวาจะ
เพลียมาก แตวันรุงขึ้นก็รูสึกปกติดี มีเลือดออกนิดหนอยอยู
ประมาณ5-6วันอยางที่พยาบาลบอกจริงๆ

หลังจากนั้นฉันไปซื้อยาสตรีมาชงกินกับน้ำรอน
กนิอยูอาทติยหนึง่ก็รูสกึวาดขีึน้มดลกูคงจะเขาอู นี่ฉนัคดิเอา
เองนะ

หลงัจากเหตกุารณผานไปฉนัมานัง่ตรกึตรองดูคงจะ
ไมบาปมากนกัหรอกเพราะกอนเลอืดคงยงัไมเกาะตวั กอนทำ
ฉันยังพูดในใจวาเดี๋ยวจะทำสังฆทานไปให 

ไปอยูกับคนที่เขาพรอมเถอะนะ•
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 เตือนในที่สุดฉันยอมทำหมัน เพราะถา
ไม่ยอม ก็ต้องไปหาที่ทำแท้งเอาเอง 
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ถึงหมูบ้านที่ฉันอยูจะเปนหมูบ้านเล็กๆ แตพวก
ผูหญิงในหมูบานก็มีความรูเรื่องการคุมกำเนิดดีเพราะอนามัย
ออกมาใหคำแนะนำอยูบอยๆ

ตอนที่ฉันจะแตงงาน แมยังเปนคนบอกใหฉันไปฉีด
ยาคมุที่อนามยัลวงหนาเอาไวกอน สรางเนือ้สรางตวักนัสกัพกั
คอยปลอยใหมีลูก 

ฉันไปฉีดยาคุมตามที่แมแนะนำแตปรากฏวาฉันอวน
ขึ้นเร็วมาก พอฉีดไดสองเข็มก็เลยหยุด ปลอยใหมีทองแรก
ซึ่งก็คือลูกชายคนโตที่ทุกวันนี้อายุแปดขวบแลว 

พอคลอดลกูคนแรกแลว พยาบาลที่ทำคลอดก็แนะนำ
ใหฉันใสหวงคุมกำเนิดฉันมาคิดดูมันไมแพงเลยนะแคหา
สบิบาทแตคมุไดหลายปสดุทายก็เลยตดัสนิใจใสหวงและทกุป
ฉันตองใหหมอตรวจดูวาหวงยังอยูดีหรือเปลา ฉันใสหวงอยู
หกปเปนหกปที่รูสกึสบายใจวาไมตองกลวัทองเพราะพยาบาล
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บอกวาวิธีนี้ดีกวาวิธีอื่นๆสามีก็ชอบ เพราะเวลาที่หลับนอน
กันก็เหมือนปกติทุกอยาง

จนกระทั่งลูกชายโตพอที่จะดูแลตัวเองไดและเริ่มไป
โรงเรียนปนั้นเปนปที่ฉันอายุยี่สิบเกาพรอมที่จะมีลูกอีกคน
ตามที่คิดกันไวกับสามี ฉันจึงไปเอาหวงออกที่โรงพยาบาลใน
เมือง

หลังจากนั้นก็คลอดลูกสาวคนที่สอง ฉันดีใจมาก 
เพราะไดลูกชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง เพื่อนบานบอกวาโชคดีจริงๆ
หลงัคลอดหมอบอกวาทำหมนัเถอะ แตคนแถวบานฉนัหลาย
คนเคยทำหมันแลวปรากฏวา ไมมีแรงทำงาน ดูอยางลุงฉัน
เปนตน

แกบอกวาแกหมดอารมณเพศตั้งแตทำหมันมา แก
ชอบย้ำนักย้ำหนาวา มีลูกสอนลูก มีหลานสอนหลาน วาอยา
ไปทำหมัน ฉันคิดไปคิดมาอยูหลายตลบ ในที่สุดก็ตัดสินใจ
บอกหมอวาขอใสหวงอยางเดมิดกีวา เพราะถงึจะไมถาวร แต
ก็หายหวงไปไดหลายป

หลังจากนั้นอีกเพียงสามปตอมา ฉันเริ่มรูสึกวา
ตัวเองมีอาการแพทอง ประจำเดือนหายไปเกือบสองเดือน 
ตอนแรกก็สงสยัวาตวัเองเปนอะไรกนัแน พอเริม่เฉลยีวใจ ฉนั
ก็รีบไปที่โรงพยาบาลเดิมทันที

หมอตรวจแลวก็ยืนยันวาฉันทองแนนอน ไมนาเชื่อ
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เลยโรงพยาบาลนี้เปนของหลวงดวยนะ ไมใชเอกชน ฉันจะ
เอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกตั้งสามคน เลี้ยงแบบพอไมใหอดนะ
ก็ทำได

แตคนเราพอมีลกูแลวก็อยากเลีย้งใหดทีีส่ดุอยางนอย
ก็ตองสงเรยีนจนจบปรญิญา แตถามีลกูตัง้สามคนโอกาสทีจ่ะ
สงเรียนสูงๆใหครบทุกคนคงเหลือนอยมากทุกวันนี้ที่ทำนา
ก็ไดไมมากเทาไรนัก 

หมอนิ่งคิดเปนพักใหญ เขาพลิกใบประวัติของฉันดู
ไมรูกี่รอบ แลวบอกวาจะเอาออกใหเอง แตวาฉันตองทำหมัน
ไปเลย ถาไมทำหมันก็ไมทำแทงให 

ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ ทำไมหมอตองยื่นเงื่อนไข
แบบนี้ดวยนะ จะทำแทงก็ทำไปเลยไมไดหรือยังไงทำไมตอง
ใหทำหมันดวย ก็มันยังมีวิธีคุมอีกตั้งหลายวิธี 

ฉันพยายามตอรองขอฉีดยาคุมแทนทำหมันแตหมอ
ก็ไมยอม ฉันรูสึกแยมากๆ หมดแรง มือไมออน ใจหวิว
เหมือนจะเปนลม

เราอตุสาหเชือ่คำแนะนำของเขาทกุอยางเรือ่งใสหวง 
ก็เขานั่นแหละที่แนะนำ หวงมันก็ดีอยูแลว ขอแคใสใหดีๆ
อยาใหมันมีบกพรอง เพราะฉันก็เคยใสหวงมาไดตั้งหลายป
ตั้งแตทองแรก

แตคราวนี้เรารูวาเขานั่นแหละพลาด เขาใสหวงไมดี 
เพราะหวงมันยังอยู ฉันไมไดทำหลุด อัลตราซาวนดูแลว มัน
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ก็ยังอยู สรุปวาเราทองคาหวง แตเราไมมีสิทธิบอกวาเขาใส
ไมดี พูดไปหมอก็จะโกรธ 

ในที่สดุฉันยอมทำหมันเพราะถาไมยอม ก็ตองไปหา
ที่ทำแทงเอาเองที่ไหนมีบางก็ไมรูทำแลวจะปลอดภัยเหมือน
ทำในโรงพยาบาลหรือเปลาก็บอกไมไดอีก ฉันไมเสี่ยงดีกวา 
ไหนจะลูกอีกสองคนแฟนอีกละ พอแมก็ยังตองดูแล

โชคยังดีที่มีพยาบาลอีกคนหนึ่งเขามาเลาเรื่องการ
ทำหมนัใหฟง แกใจดีและอธบิายดมีาก มีรปูภาพ รปูปนอวัยวะ
ภายในของผูหญิงมาชี้ใหฉันดูดวย ฉันรูสึกสบายใจขึ้นและ
คิดวาหลังทำหมันแลว รางกายคงจะเปนเหมือนเดิม 

ฉันไมเคยคิดวาในชีวิตนี้จะตองมาทำแทงแตเมื่อมัน
เกดิขึน้แลวฉนัก็คดิวามนัเปนกรรมของฉนัเอง ตายไปก็คงตอง
ใชกรรม แตตอนที่ยังอยูนี่ก็ยังดีกวาปลอยใหมีลูกอีกหนึ่งคน

ฉนักบัสามีปรกึษากนัหลายรอบแลว เราคงจะไมมทีาง
ทำมาหากินไดร่ำรวยกวานี้

เราดูแลววาฐานะอยางเราคงจะเลี้ยงลูกไดอยาง
ดีที่สุดแค2คนเทานั้น•



46 มีเรื่อง อยากเลา ให ฟง

มุกเวลาผ่านไป ฉันยังคงนอนจมกองผาเปอนเลือด 
ที่ยังคงไหลไมหยุด 
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เสียงคนตะโกนโหวกเหวกโวยวายอยูรอบตัว ฉัน
พยายามลืมตาขึ้นดูแตก็หนักอึ้งไปหมดความปวดชวงกลาง
ลำตัวคอยแผวลงแลว อะไรบางอยางยังเคลื่อนไหวเบาๆอยู 
บนอก 

“เด็กอยูตรงนั้นนะคะ”
เสียงพี่สาวฉันตะโกนบอกใครบางคน
“มีเด็กอยูบนตัวเคานะคะ”
ใชแลว เด็ก ลูกของฉันเอง แตแลวผาผืนใหญก็ถูก

โปะลงบนรางฉัน เสียงพี่สาววิ่งตามกระหืดกระหอบ บอกให
รูวามีเดก็วางอยูบนตวัฉนั แตเหมอืนรอบๆตวัมันวุนวายเกนิ
กวาจะมีใครไดยินเสียงรองตะโกนนี้

ฉนัคงถกูเขน็ขึน้ไปบนตวัตกึ รางทัง้รางเหมอืนถกูจบั
เขยา พยายามนึกทบทวนวาเกิดอะไรขึ้น ฉันปวดทองอยาง
รนุแรงตัง้แตหกโมงเชา เพือ่นทีน่อนหอพกัเดยีวกนัเขามาชวย
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ดู เอายาดมให มีเสียงอะไรบางอยางแตก เหมือนลูกโปง มี
เลือดไหลออกมาจากชองคลอดตามดวยน้ำใสทะลักออกมา 
ความปวดแลนขึ้นมาเปนริ้วๆ เสียงเพื่อนตะโกนหามวาอยา
เบง อยาเบง

ไมไหวแลว ฉันทนไมไหวแลว แรงเบงมหาศาลมา
จากไหนไมรู พรวดเดยีวความปวดผอนคลายลง เสยีงเดก็รอง
จา เพือ่นรบีกระโดดไปที่วทิยุเรงเสยีงเพลงใหดงักลบเสยีงเดก็ 
สักพักเสียงเด็กก็เงียบไป

“สายรกยงัอยูไมเปนไรนะ เดีย๋วถงึโรงพยาบาลแลว”
เพื่อนบอกที่ขางหู

ฉันพยายามประคองสติ ไมใหหลับ

“ถาม ซิ วา มัน ใสยา อะไร มา สมใจมันแลวละสิทำจน
เด็กตายแลวนี่”เสียงนี้ดุดัน ถากถาง 

ฉัน พยายาม ลืมตา ขึ้น แต  ทำ ไม ได  มัน เพลีย
เหลือเกิน

“เอา ชันขาขึ้น”
ฉันทำตามที่เขาบอก เจ็บระบมไปทั่วตัว เขาคง

ทำความสะอาด รูสึกเย็นเหมือนถูกเช็ดดวยแอลกอฮอล
เวลาผานไป ฉันยังคงนอนจมกองผาเปอนเลือดที่

ยังคงไหลไมหยุด พยาบาลคนหนึ่งเอายาแกปวดมาใหกิน 
หลังจากนั้นไมมีใครมาดูอาการฉันอีกเลย 
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รุงเชาของอีกวัน หมอเดินเขามาพรอมพยาบาล ยืน
ดูฉันกันอยูหางๆคุยอะไรกันไมรู สักพักหมอพูดเสียงดังขึ้น
อกีหนอยวาใหออกได แลวเดนิออกไปโดยไมไดตรวจหรอืถาม
อาการฉันเลยแมแตนิดเดียว ฉันหันหนาเขาขางฝาน้ำตารื้น
อยูเต็มตา ฉันยังเสียใจไมพอหรืออยางไร

นับตั้งแตรูตัววาทอง ฉันมีโอกาสไดดีใจแคสองครั้ง
ครั้งแรกเมื่อรูวากำลังจะมีลูกครั้งที่สองเมื่อรูวามีทางเลือกอื่น
นอกเหนือจากการทำแทง

ฉันอยูในกลุ มเพื่อนที่แตละคนมีประสบการณ
มีแฟนท้องและทำแท้งกันมาทั้งนั้นแตพอถึงคราวของ
ฉันบ้างทันทีที่รู้วาท้องฉันกลับดีใจจะต้องถูกไลออกจาก
โรงเรียนแนนอน แตไมเปนไร ฉันรู้สึกวาแฟนคนนี้เปน
คนดีมาก ถ้าเรามีลูกด้วยกันก็คงจะเปนชีวิตครอบครัวที่มี
ความสุขดี

พอโทรศัพทไปหาแฟนซึ่งเรียนหนังสืออยูอีกจังหวัด
หนึ่ง เขาไมดีใจแตบอกวาเอาออกเถอะ เขาบอกวารักฉันแต
ยังไมอยากมีครอบครัวในตอนนี้ฟงแลวก็รูสึกสับสน

พอกลับมาคุยกับเพื่อนในกลุม ทุกคนตางพูดเปน
เสียงเดียวกันวาตองเอาออก จะเลี้ยงไดยังไง ยังเรียนไมจบ 
อาชีพก็ไมมี พอแมจะรับไดไหม สารพัดคำถามที่ฉันเองก็ไมรู
จะตอบยังไง 
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ฉันกำลังจะมีลูกนะ ไมไดจะไปปลนฆาใครที่ไหน
ทำไมตองสกัดดาวรุงกันยกใหญขนาดนี้

วันตอมา แฟนโทรมาบอกวาใหรอหนอย เขากำลัง
หาเงินแลวจะมารับเขากรุงเทพฯ เพื่อไปทำที่คลินิกแหงหนึ่ง 
เขาออนวอนใหเชื่อใจและรอเขากอน อยาเพิ่งไปปรึกษา
พอแม

หลังจากนั้นเขาก็โทรมาอยู เรื่อยๆ สวนใหญจะ
ปลอบใจฉัน ใหใจเย็นๆรอเขาอีกหนอย

เขาเดือนที่สี่ แฟนหายเงียบไป โทรไปหาก็ไมอยู
ทุกครั้ง เพจไปหาก็ไมโทรกลับ ฉันเริ่มรู แลววาเขาตอง
หลบหนาแนนอน และรูวาฉันไมมีปญญาจะไปตาม เพราะยัง
ไมไดสนิทกับครอบครัวของเขา ไมรูวาบานเขาอยูที่ไหน มี
เพียงเบอรโทรศัพทที่หอพัก และเบอรเพจเทานั้น

“ชางหัวมัน”
เปนคำพูดที่ติดปาก ติดในใจฉันในชวงเวลานั้นพวก

เพื่อนๆเริ่มหาขอมูลวิธีทำแทงมาใหฉันลอง 
เขาเดอืนที่หก ฉนัยงัทำแทงไมสำเรจ็ มองหนาแมทไีร

ก็อยากจะบอกแมทุกครั้งไป แตไมกลา แมรองไหงาย เสีย
ใจงายเหลือเกิน ไมอยากเห็นน้ำตาแม

เพือ่นใหยาสอดมาสองเม็ดราคาหนึง่พนับาทบอกวา
คราวนี้ไมพลาดแน ฉันไมไดดีใจ ไมไดเสียใจ ไมรูสึกอะไร
ทั้งนั้น ใจมันชาๆ อยางบอกไมถูก เหนื่อยเหลือเกิน อยาก
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ใหเรื่องมันจบๆไปเสียทีจะจบอยางไรก็ได
คืนนั้นฉันสอดยาทั้งสองเม็ด ตีสองยาคงออกฤทธิ์

ปวดทอง มาก เหลือเกิน ปวด จน เพื่อน ตอง พา กัน สง
โรงพยาบาล 

ก็ตลกดี พอถึงมือหมอปุป ฉันก็หายปวดทันทีหมอ
ตรวจดูแลวก็บอกวา เดก็แขง็แรง หวัใจเตนเปนปกติแลวบอก
ใหฉันไปคุยกับพี่พยาบาลคนหนึ่ง 

“มีปญหาอะไรหรือเปลาคะคุยไดนะ เพราะทางออก
มันมีหลายทาง”

พอพี่พยาบาลเปดฉากคุยเทานั้นแหละ ความรูสึก
ทั้งหมดทั้งมวลที่สุมใจอยูหกเดือนก็ทลายออกมา 

พี่พยาบาลไมดุดาฉันสักคำ เขาบอกวาถาไมอยาก
เอาออก ก็ไปพกัที่บานพกัสำหรบัผูหญงิกอนคลอดเสรจ็แลว
คอยตดัสนิใจอกีทีวาจะเลีย้งเองไหวไหม หรอืจะยกใหเปนบตุร
บุญธรรมก็ได 

“ไปตดัสนิใจนะ จะไปวนัไหนก็บอก พี่จะประสานงาน
ใหมูลนิธิมารับ”

ฉนักลบัหอพกัดวยความสบายใจทีส่ดุเปนครัง้แรกใน
รอบหกเดือนที่ปลอดโปรงโลงใจมาก 

เพื่อนสนิทคนหนึ่งมานอนเปนเพื่อนเราคุยกันทั้งคืน
วาลกูออกมาจะหนาเหมอืนใครนดักนัวาพรุงนี้จะไปซือ้เสือ้ผา
เด็กออนกับชุดคลุมทองดวยกัน พอมันหายหัวไปไหนก็ชาง 
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ตายายเห็นก็คงจะใจออนไปเอง ฉันสบายใจซะจนลืมไปเลยวา
เรื่องนี้เคยปดบังพอแมขนาดไหน

แตแลวความปวดเมือ่หกโมงเชาก็เริม่ต้นขึน้เหมอืน
ฝนร้าย

เสียงคนตะโกนโหวกเหวกโวยวายอยูรอบตัว ฉัน
พยายามลืมตาขึ้นดูแตก็หนักอึ้งไปหมดความปวดชวงกลาง
ลำตัวคอยแผวลงแลว อะไรบางอยางยังเคลื่อนไหวเบาๆอยู 
บนอก 

“เด็กอยูตรงนั้นนะคะ” เสียงพี่สาวฉันตะโกนบอก
ใครบางคน

“มีเด็กอยูบนตัวเค้านะคะ”•
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ปลา ทบทวนทุกทางออกเท่าที่มีอยู่ 
มันไม่ใช่การตัดสินใจชั่วพริบตา 
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ฉันเชื่อวามีวัยรุ นหลายคนที่เคยเจอเรื่องราว
แบบเดียวกับฉัน เริ่มตนจากอยูในครอบครัวที่อบอุน พอแม
ยินดีเหน็ดเหนื่อยทุกอยางขอเพียงใหตั้งใจเรียนหนังสือ 

ฐานะทางบานแมไมรำ่รวยลนฟาแตก็ไมขดัสนเงนิทอง
มีรุนพี่ที่คบหาดูใจกันมานาน เปนกำลังใจใหแกกันและกัน
ในการเรียน อานหนังสือเตรียมสอบดวยกัน ชวยผลักดัน
กันและกันใหเรียนหนังสือไดดี ฉันเองก็เปนแบบที่เลามานี้
เรียนหนังสือถึง ม.6 แลว กำลังสดใสราเริงสมวัย เรียนๆ
เลนๆ แตก็กวดวิชาวันเสารอาทิตยเพราะอยากสอบเขามหา
วิทยาลัยดังๆได

วันหนึ่งฉันไปเยี่ยมคนรักที่บาน เขาไมสบายฉันเลย
ซื้อของกินอรอยๆ ที่เขาชอบไปให ปกติฉันเคยไปบานเขา
ในวันเสารอาทิตยเพื่อไปกินขาวกับพอแมเขาบาง แตวันนั้น
เปนวันทำงาน ที่บานไมมีใครอยูเลย บรรยากาศจึงเปนใจให
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เราสองคนมาก แตฉันก็พยายามหลบเลี่ยง ชวนเขาคุยเรื่อง
อนาคตขอใหเขารออีกนดิ เอาแคใหฉนัสอบเขามหาวิทยาลัย
กอนก็ได 

แตเขาก็เอาแตพูดวาเขารักฉัน ฉันไมรักเขาหรือ
อยางไร ไปๆ มาๆ ฉันกับเขาก็มีอะไรกันเพราะหยุดเขาไม
ไดเสียแลว เขาเริ่มใชกำลังบังคับสุดทายฉันเลยตองโอนออน
ผอนตาม ฉันเคยตั้งใจมาตลอดวาในคืนแรกของการแตงงาน
ของฉัน จะตองเปนคืนที่เราแสดงความรักตอกันและกันอยาง
อบอุนซาบซึ้ง

“เอาเถอะนะ ถาครั้งแรกในชีวิตของเรามันตองมาถึง
เร็วกวาที่คิดไวก็ปลอยใหมันเปนไปก็แลวกัน”ฉันคิดอยูในใจ 

แตหลังจากวันนั้น ประจำเดือนที่เคยมาตามปกติก็
หายเงียบไป ฉันปรึกษาแม เลาใหแมฟงตามตรง เพราะวา
เราสนิทกันมาก แมดีมาก ไมซ้ำเติมไมตกใจ แมดูสงบมาก
และพาฉันไปรานขายยา เราไปซื้อแผนทดสอบมาลองตรวจดู 
ปรากฏวาฉันทองจริงๆแมบอกวาแลวแตฉันจะตัดสินใจ 

ตอนนั้นใกลจะปดเทอมฉันจะจบม.6แลวฉันเลย
คดิวาเอาไวดีกวา เพราะแฟนก็ทำงานแลวคบกนัมาก็หลายป
ครอบครวัทัง้สองฝายตางรบัรูและยอมรบัหลงัจากนัน้แมบอก
ทุกคนในบานทุกคนรับรูดวยอาการสงบ นองชายบอกวาจะ
ไดเปนนาแลว พีช่ายอาสาจะไปรบัไปสงที่โรงเรียนทกุวนัเพราะ
ไมอยากใหกระทบกระเทือนพอก็บีบมือใหกำลังใจ
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แตพอฉันบอกชายคนรัก พี่เขากลับนิ่งเงียบจนฉัน
ใจหาย 

“พอแมคงรับไมได”เขาพูด 
“พี่เพิ่งเรียนจบ เพิ่งไดงานทำ เขาอยากใหบวชกอน

อีกสักพักคอยแตงงาน ชมพูก็รูวาเขาวางชีวิตพี่ไวเปนขั้น
เปนตอนมาก”ฟงปุบฉันตัดสินใจวินาทีนั้นเลยวา ได ฉันจะ
ไปเอาออก

มีคลนิกิวางแผนครอบครวัอยูทีห่นึง่ที่ฉนัเคยนัง่รถเมล
ผาน ฉนัเดนิเขาคลนิกิไปคนเดยีว บอกหมอตรงๆวาทองและ
ตองการเอาออก หมอบอกวาที่นี่ไมไดทำแทงนะ แตจะลอง
ปรับประจำเดือนให ตอนนั้นฉันคิดวามันก็คงอยางเดียวกัน
นั่นแหละ เพียงแตหมอตองมีจรรยาบรรณ จะพูดตรงๆไมได 
วันนั้นหมอฉีดยาให 2 เข็มและใหยามากินติดตอกัน 2 วัน 
หมอบอกวาไดผลแค95%ถาภายใน 10 วันเมนสยังไมมา
ก็แปลวาไมไดผล

และแลวมันก็ไมไดผลจริงๆฉันปรึกษาหารือกับแฟน
อีกรอบ เขาบอกวาเอาไวกแ็ลวกนั เดีย๋วเขาจะไปคยุกบัพอแม 
หลังจากนั้น ฉันก็เริ่มสบายใจขึ้น ไปเรียนหนังสือทุกวัน
ตามปกติ แตแลววันหนึ่งก็มีความคิดผุดขึ้นมาวา เด็กจะ
ออกมาสมบูรณหรือเปลา ยาที่ฉีดและที่กินเขาไปมันจะมีผล
อะไรไหม ถาเขาออกพกิาร แมฉนัจะเลีย้งเขาอยางด ีแตเขาจะ
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ตองเจอกับสายตาของคนรอบขาง เขาจะทนไดไหม อีกอยาง
ถาพอแมของแฟนรู เขาจะมองเราเปลีย่นไปไหม เขาเคยรกัเคย
เอ็นดู ถาเขารูเขาตองคิดวาฉันเปนเด็กไมดีเปนผูหญิงใจงาย 
ไมคูควรกับลูกชายของเขาหรือเปลา 

ฉนัคุยกับแฟน เขาเองก็วติกวายาจะเขาไปมีผลกบัเดก็ 
หลังจากนั้นฉันไปที่โรงพยาบาล บอกหมอตรงๆ วาเรื่องราว
ทั้งหมดเปนอยางไร หมอบอกวามีวิธีตรวจวาเด็กปกติหรือไม
แตเปนวิธีที่ตองใชเงินเยอะ 

ฉัน กลับมา นั่ง คิด ทบทวน จริงๆ  แล ว เรา ก็ ไม 
พรอมกันเทาไหร เพราะถามีลูกก็หมายความวาจะไมไดเรียน
มหาวทิยาลยัตวัแฟนเองก็กลวัมากกบัการทำใหพอแมผดิหวงั
ที่สำคญัตวัเขาเองยงัไมพรอมจะมีครอบครวัแลวถาลกูออกมา
พิการอีกละ

เปนชวงเวลาที่หนักใจมาก เพราะทุกคนที่บานตาง
สนับสนุน ประคับประคองฉัน พอซื้อชุดคลุมทองมาใหหลาย
ชุด แมไปเลือกซื้อของใชเด็กมาเตรียมไว พี่ชายนองชายไม
ยอมใหชวยทำงานบานทกุคนดเูหมอืนอยากไดหลานในขณะที่
ตัวฉันเองกำลังเริ่มคิดไปอีกทางหนึ่ง

ฉนัคยุกบัแฟนรอบสดุทายเพือ่คดิทบทวนหาทางออก
ที่ดีกวานี้ แตมันก็ไมมีแลว ในที่สุดเราสองคนขับรถไป
ตางจังหวัดที่รูมาวามีคลินิกรับทำแทง เราหมดเงินไปเกือบ
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หาพันบาทแตฉันก็ปลอดภัยกลับมา 
หลงัจากที่เลาเรือ่งทัง้หมดใหพอแม พีช่ายและนองชาย

ฟงทุกคนก็ปลอบใจวาไมใหคดิมากเมือ่พรอมแลวคอยมีใหม 
ฉันรูสึกวาลึกๆแลวทุกคนโลงใจ ดูผอนคลายกันมากขึ้น

ฉนัคิดวาถงึทีส่ดุแลวทกุคนในบานไมอยากใหฉนัตอง
หยดุเรยีนมาเลีย้งลกูหรอืมีอนาคตที่หกัเหไปจากเดมิแบบนัน้
เพียงแตทุกคนรักฉัน พยายามสนับสนุนใหฉันใชชีวิตไป
ตามทางที่ฉันเลือกเอง และจนถึงวันที่ฉันเลือกที่จะหยุดการ
ทองไวกอนเขาก็ยังเขาใจและรักฉันเหมือนเดิม 

ถาถามวาฉันเสียใจไหมที่ตัดสินใจทำแทงในตอนนั้น
ฉนัคงตอบวาไมเลย เพราะฉนัรูวามนัเปนการตดัสนิใจที่ถกูตอง
ในชวงเวลานั้น

ไมเสียใจเพราะกวาจะตัดสินใจได ฉันเสียน้ำตาไป
มากมาย ตองทุกขทรมานอยูกับความคิดที่วนเวียน ความ
รูสึกผิดชอบชั่วดี และไดทบทวนทุกทางออกเทาที่มีอยู 

มันไมใชการตัดสินใจชั่วพริบตา แตมันผานเหตุผล
เวลาความรูสึกและการคนลึกเขาไปในจิตใจของตัวเอง 

ฉันรู ้สึกวาตัวเองแข็งแกรงขึ้นและเข้าใจชีวิต
มากขึ้นเมื่อไดผานชวงเวลาเหลานั้นมา•
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กฤตยา อาชวนิจกุล 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มารวมกันสราง 
ประวัติศาสตรที่ไมซ้ำซาก 
ของการตั้งทองไมพรอม1

  1 ปรับปรุงและเรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
‘ประวัติศาสตรที่ไมซ้ำซากของการตั้งทองไมพรอม’ในการสัมมนาระดับชาติเรื่อง 

‘ทางเลือกของผูหญิงที่ตั้งทองเมื่อไมพรอมภาค2ตอนรวมกันสรางทางเลือกใหหลากหลาย’ 
จัดโดยกองวางแผนครอบครัวและประชากรกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันกฎหมายอาญาสำนักอัยการสูงสุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีแหงประเทศไทยเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ 

ศูนยคุมครองสิทธิดานเอดสมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิงและสภาประชากร
วันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2545ณโรงแรมโซลทวินกรุงเทพมหานคร
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การก้าวไปสู ประวัติศาสตรที่ไมซ้ำซาก
ของการตั้งท้องที่ไมพร้อม แสดงวา

ประวตัิศาสตรเรือ่งนี้ในอดตีมนัคงมีอะไรที่ซำ้ซากอยู
แนนอนเพือ่ให้เข้าใจทีม่าของประวตัิศาสตรที่ซำ้ซาก
กอนการเดินทางสูความไมซ้ำซาก ดิฉันจะแบงการ
พูดออกเปนสามเรื่องใหญ

เรื่องแรกที่จะพูด และคิดวาจำเปนตองพูดกอนก็คือ
สวนของประวตัิศาสตรที่ซำ้ซากมนัมีอะไรที่ซำ้ซากบาง ในทีน่ี้
จะพูดถึงเรื่องเดียวคือขบวนการเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิของ
การยตุิการตัง้ทองที่ไมพรอมทีผ่านมาวามีความเปนมาอยางไร
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และทำไมมันจึงซ้ำซากนัก

เรื่องที่สอง มีทั้งสวนที่ซ้ำซากและสวนที่ไมซ้ำซาก
คือเรื่องปญหาของผูหญิงที่ตั้งทองวามีขอเท็จจริงอยางไรบาง 
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ประเด็นนี้ยอมซ้ำซากกับสิ่งที่เคยมีการพูดกันในเวทีสัมมนา
อื่นๆ หรือมีการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆมาบางแลว แต
การสำรวจสถานการณทำแทงในปจจุบัน จะทำใหเห็นภาพ
ประเด็นใหมๆ ที่ชัดเจนมากขึ้นดวยขอมูล ขอเท็จจริงจาก
งานวิจัย ขอมูลจากเสียงสะทอนจากประสบการณของผูหญิง
ที่เผชิญปญหาเองโดยตรง ซึ่งสวนนี้ไมซ้ำซาก

และแนนอนวา สุดทายดิฉันจะกาวไปสูการเสนอ
ยุทธศาสตรของการมารวมกันสรางประวัติศาสตรที่ไมซ้ำซาก
ของการตั้งทองไมพรอมวา ถาไมอยากใหมันซ้ำซากซ้ำซอน
เราควรทำอยางไรบาง

 
ประวัติศาสตรที่ซ้ำซากในการแก้ไขกฎหมาย z
เกี่ยวกับการทำแท้ง2

เรื่องแรก ขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องขยายสิทธิการ
ทำแทง ตองเนนคำวา ‘ขยาย’ ตรงนี้ เพราะการเคลื่อนไหว
ทัง้หมดจากอดตีจนถงึปจจบุนัหมาดๆ ลวนมีเปาหมายชดัเจน
ที่จะแกไขกฎหมายเกีย่วกบัการทำแทงที่ปรากฏอยูในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 305 เพื่อขยายเงื่อนไขใหผูหญิงที่

2  ผู้ สนใจ รายละเอียด ของ ‘ขบวนการ เคลื่อนไหว เรื่อง สิทธิ การ ทำแท้ง’ โปรด ดู บท 
ที่สอง ใน หนังสือ ชื่อ ‘การเมือง เรื่อง เพศ และ ร่างกาย ผู้หญิง: เอดส แท้ง ความ รุนแรง และ หญิง รัก 
หญิง’ โดย กฤตยา อาชว นิจ กุล และ กนก วรรณ ธรา วรรณ (กำลัง ตีพิมพ 2546) สถาบันวิจัย 
ประชากร และ สังคม มหาวิทยาลัย มหิดล จัดพิมพ.



64 มีเรื่อง อยากเลา ให ฟง

ทองไมพรอมสามารถยตุิการตัง้ทองของตนเอง ไมใหจำกดัอยู
แควาเปนทองที่มีผลมาจากการถกูขมขนื หรอืการทองนัน้เปน
อันตรายตอชีวิตของผูหญิงที่ทองเอง ความพยายามจะแกไข
กฎหมายมาตรา 305 เจาปญหานี้ทำกันหลายครั้งทุกครั้งก็
ลมเหลวหมด ตรงนี้ถือวาเปนประวัติศาสตรที่ซ้ำซาก

ความพยายามที่เห็นชัดเจนครั้งแรก กอตัวขึ้นใน
ชวงการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่5  
(พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งเริ่มทำกันมาตั้งแตแผนพัฒนา
ฉบับที่4 จะสิ้นสุดลง(เริ่มจากปพ.ศ. 2522 เปนตนมา) 
แนวคดิเกีย่วกบัการทำแทงทางประชากรศาสตรไดรบัการบรรจุ
เขาไปอยูในแผนฉบับที่5 ดวยดังนี้

‘(1.3) ปรบัปรงุแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
305 เพิ่มเหตุให้ทำแท้งไดโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมีการ
ตั้งครรภเกิดขึ้นหลังการวางแผนครอบครัว เนื่องจากยังไมมี
การวางแผนครอบครัววิธีใดที่ไดผลไมมีการผิดพลาด’


จากขอเสนอในแผนชาติฉบับนี้ และแรงผลักดัน

จากแพทยที่ทำงานเรื่องนี้โดยตรงผสานกับคณะกรรมาธิการ
สาธารณสุขของสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น นำโดยพรรค
ประชากรไทยรวมกับพรรคการเมืองหลายพรรคเสนอใหมีการ
แกไขกฎหมายมาตรา 305 โดยขยายเงื่อนไขอนุญาตให
ผูหญงิทำแทงไดเพิม่ขึน้อกี 2 เงือ่นไข คอืเมือ่ผูหญงิที่ตัง้ทอง
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มีปญหาดานสขุภาพกายหรือจติ และเมือ่การตัง้ครรภเกดิจาก
การคุมกำเนิดลมเหลวจากการปฏิบัติของแพทย

กฎหมายเดินทางเขาสูสภาลางคือสภาผูแทนราษฎร 
ในป2524 และผานสภาฯไปดวยเสียงเกือบเปนเอกฉันท
คือ174 เสียงตอ 2 เสียง หลังจากที่กฎหมายผานสภาไป
แลวก็เกิดขบวนการที่ไมเห็นดวยกับการที่จะแกไขกฎหมายนี้
โดยมีผูนำขบวนการ คอืพลตรีจำลอง ศรีเมอืง (ยศในขณะนัน้
คอืพนัเอก) ซึง่ขณะนัน้ดำรงตำแหนงเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
(พลเอกเปรม ติณสูลานนท) และเปนวุฒิสมาชิกดวย พลตรี
จำลองประกาศตอตานการแกกฎหมายฉบับดังกลาวดวยการ
ลาออกจากตำแหนงเลขาธิการนายกฯ แลวมาตั้งขบวนการ
เคลือ่นไหวเพือ่ลมกฎหมายนี้ในขัน้วฒุสิภา ซึง่ก็ประสบความ
สำเร็จอยางยิ่ง เพราะเมื่อกฎหมายผานถึงวุฒิสภา ปรากฏวา
วุฒิสมาชิกในสมัยนั้นลงมติเสียงตรงกันขามกับสภาลาง คือ
ไมเห็นดวย 147 เสียง และเห็นดวยเพียง 1 เสียง 

ความพยามครั้งนี้เปนความพยายามครั้งแรกที่จะ
แก้ไขกฎหมายมาตรา 305 และเปนความพยายามครั้ง
เดียวที่นาระทึกใจและนาจดจำ เพราะวาเกือบจะประสบ
ความสำเร็จ

ความลมเหลวครั้งนี้เปนเรื่องของการคาดไมถึง และ
ขาดประสบการณของกลุมผูสนับสนุน นั่นคือคิดไมถึงวาจะ
มีขบวนการใหญโตออกมาตอตาน และนำโดยบุคคลระดับ
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วฒุสิมาชกิและเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีที่สามารถสรางความ
สนใจ จงูใจ และดงึดดูใจใหคนคลอยตามและเชือ่ในวาทกรรม
‘แทงเสร’ี ที่ชขูึน้มาในขณะนัน้กวาที่ฝายสนบัสนนุจะตัง้หลกั
ไดทันกระแสแทงเสรีก็กระหึ่มไปทั่วประเทศแลว

มีประเดน็ที่นาใส่ใจตรงนี้คอื ในประวตัิศาสตรของการ
พิจารณากฎหมายในรัฐสภาไทย มีนอยครั้งมากที่กฎหมายซึ่ง
ผานการพิจารณาจากสภาล่างไปแล้วจะไปตกที่สภาบน เพราะ
สภาบนในสมัยที่ยังเปนสภาแต่งตั้งมักจะไมคัดค้านกฎหมาย
จากสภาล่าง แล้วเหตุใดเล่า วุฒิสมาชิกในยุคนั้นจึงยกมือ
คัดค้านกฎหมายนี้เกือบทั้งสภา?

จากการตรวจสอบเอกสารและพูดคุยกับบุคคลตางๆ
ที่เคลื่อนไหวอยูในยุคนั้น พบวาการเคลื่อนไหวตอตานเปน
แนวทางดานกวางตอสังคม มีขาวปรากฏชัด แตวิธีการที่จะ
ทำใหสภาไมรับนั้นทำกันเบื้องลึกคือ ตองทำใหวุฒิสมาชิก
ยกมือตอตานกฎหมาย ถายังจำกันไดในสมัยนั้น จปร.7 มี
อำนาจมาก เพราะเปนกลุมที่ผลกัดนัสนบัสนนุใหพลเอกเปรม
ขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรี พลตรีจำลองเองก็เปนแกนนำคน
สำคัญของจปร.7 และแกนนำของจปร.7 เองเกือบทั้งหมด
ก็ไดรับแตงตั้งเปนวุฒิสมาชิกดวย วุฒิสมาชิกจำนวนหนึ่งที่
มาจากสายทหารก็เปนกลุมที่ จปร.7 เสนอชื่อขึ้นไป เพราะ
ฉะนัน้จงึไมใชเรือ่งยากที่จะลอบบี้ใหไดเสยีงจากวฒุสิมาชกิซึง่
เปนสายทหารแลวทำความเขาใจกบักลุมวฒุสิมาชกิอืน่ๆ จน
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สามารถบลอคโหวตได 
อยางไรกต็าม การเคลือ่นไหวดานกวางของขบวนการ

ตอตานที่ทิ้งผลตกคางในความรูสึกของสื่อมวลชนและในคน
ทั่วไปก็คือ คนมักเขาใจวาการเสนอขยายเงื่อนไขใหผูหญิง
สามารถยตุิการตัง้ทองที่ไมพรอมของตนเอง คอืการเปดโอกาส
ใหเกิด “การทำแทงเสรี” ขึ้นในสังคมไทยตอประเด็นนี้เราจะ
กลับมาอีกครั้งหนึ่งในตอนทาย

หลังจากความพยายามครั้งแรกแลว ในชวงยุคที่
พลเอกเปรมเปนนายกรัฐมนตรีก็มีความพยายามเล็กๆ อีก
ครั้งหนึ่ง โดยพรรคประชากรไทยและพรรคชาติไทยไดเสนอ
รางกฎหมายเรื่องนี้เขาสูสภา พรรคประชากรไทยเสนอเพิ่ม
เงือ่นไขเฉพาะประเดน็  ‘ หาก ทารก ใน ครรภ คลอด ออก อาจ พกิาร 
หรือ อาจ เปน พาหะ นำ โรค ร้าย’  ในขณะที่พรรคชาติไทยเสนอ
เพิม่อกีหนึง่เงือ่นไขคอื‘เมือ่การคมุกำเนดิอยางถาวรของหญงิ
นัน้ผดิพลาด โดยไดรบัความยนิยอมจากสาม’ี รางกฎหมายนี้
ไมถูกไดรับการพิจารณา เนื่องจากเกิดการยุบสภาไปกอน

เมื่อเริ่มมีสถานการณเอดสขึ้นมา ไดมีความพยายาม
อกีหลายครัง้จากสายผูทำงานทางการแพทยและผูทำงานทาง
สุขภาพ รวมกันผลักดันเสนอใหเพิ่มเงื่อนไขอีกขอหนึ่งวา ให
สามารถทำแทงไดถาทารกในครรภอาจจะเปนพาหะของโรคราย 
หรือเกิดออกมาพิการ เขียนเปนภาษาทางการวา ‘จำเปนต้อง
กระทำเนื่องจากหลักฐานทางวิชาการแจ้งชัดว่าทารกในครรภ
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คลอดออกมาแล้วอาจจะมีความพกิารจนถงึขัน้ทพุพลภาพหรอื
เปนพาหะนำโรคร้าย’

หนวยงานที่ออกจะมีบทบาทสำคัญหนอยก็คือ
แพทยสภาที่รับหนาเสื่อเปนผูเสนอความเห็นไปยังกระทรวง
สาธารณสขุหลายครัง้แตรางกฎหมายฉบบันี้รางแลวก็หายไป
ในกลีบเมฆ หมายถึงวาเสนอตอรัฐบาลโดยผานกระทรวง
สาธารณสุขแลวเรื่องก็เงียบไป ไมมีปฏิกิริยาอะไรจากรัฐบาล 
แลวภายหลังก็มามีความพยายามผลักดันรางตัวนี้กันใหมอีก
เปนรอบๆ 

กลาวไดวาตัวรางกฎหมายเดินทางชามาก ตั้งแต
ป 2531-32 สมัยที่นายชวน หลีกภัย เปนรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุข รางกฎหมายเดินทางออกจาก
แพทยสภาไปคางที่คุณชวนอยูนานและก็ไมผานคณะรัฐมนตรี
ยคุพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ แตก็ยงัไมหลดุไป ตวัรางกฎหมาย
นี้ก็ยังอยูตลอดตั้งแตมีคณะ รสช. และมาเปนรัฐบาลอานันท
ปนยารชนุ และตอมาก็รฐับาลนายชวน หลกีภยัสมยัทีห่นึง่และ
มาเปนนายกฯบรรหาร นายกฯชวลิต และจนกระทั่งนายกฯ
ชวนสมยัทีส่องคณะรฐัมนตรีจงึมีมติใหสงไปใหกฤษฎกีาแกไข
ถอยคำ กฤษฎีกาแกแลวสงกลับมาใหกระทรวงยุติธรรม รอ
ใหกระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งแตจนแลวจน
รอดก็ยังไมไดเสนอ จนเลือกตั้งใหม ไดนายกฯคนใหมชื่อ  
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณชินวัตร เมื่อปลายป2543
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ดิฉันเขาใจวารางกฎหมายตัวที่เดินทางนี้ คงจะ
ตกมาตายไปเรียบรอยแลว เพราะในป 2544 มีความ
พยายามใหมขึ้นมาอีกครั้ง สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ทำการสำรวจเรื่องสถานการณการทำ
แทงในประเทศไทยทั่วประเทศเมื่อป 2542 ใหภาพการทำ
แทงชัดเจนขึ้นในระดับประเทศ ทำใหเกิดแรงผลักที่จะแกไข
กฎหมายเหมือนเดิมอีก แตเปนการเริ่มใหมทั้งหมด

คราวนี้แพทยสภาในฐานะหนาเสื่อก็มีการตั้งคณะ
อนุกรรมการฯขึ้นมาทำการรางกฎหมายนี้ ดิฉันเองเปนหนึ่ง
ในคณะอนุกรรมการดวย ปรากฏวาที่ประชุมของคณะ
อนุกรรมการฯ มีความเห็นพองกันวาควรขยายเพิ่มเติม 
2 เงื่อนไข คือ ควรอนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งถามีปญหา
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และถาตัวอ่อนในครรภมีปญหา 
ไม่ว่าเกิดมาแล้วจะพิการ หรือจะเปนโรคราย หรือปญญาอ่อน 
ซึง่เปนประเดน็ที่ผูทีท่ำงานในสายสขุภาพหลายสวนโดยเฉพาะ
แพทยตองการจะแกไข อยางไรก็ตามรางกฎหมายผานเขา
ที่ประชุมแพทยสภาและสงกลับไปที่กระทรวงสาธารณสุข
แลว3 

ขณะเดยีวกนัรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสขุ 
นายแพทยสรุพงษสบืวงศล ีในชวงนัน้(ขณะนี้ไปเปนรฐัมนตรี

3 มี ข่าว ล่าสุด จาก กระทรวง สาธารณสุข (เมื่อ เดือน ธันวาคม 2545) ว่า ร่าง นี้ 
คณะกรรมการ กฤษฎีกา เห็น ชอบแล้ว แต่ ยัง ไม่ ผ่าน ให้ โดย จะ รอ ให้ แพทยสภา ส่ง ข้อบังคับ ที่ว่า อย่าง 
ใด ที่จะ เข้าข่าย สุขภาพกาย หรือ จิต และ สุขภาพ ทารก ที่ เปน ปญหา มา ให้ พิจารณา ก่อน
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วาการกระทรวงไอทีแลว) ก็เสนอความคิดเห็นวานาจะมี
กฎหมายลงโทษผูชายที่ทำใหผูหญงิทองแลวไมรบัผดิชอบจน
ผูหญิงตองไปทำแทงทั้งหมดนี้เปนแตขาวเทานั้นไมมีความ
คืบหนาในการดำเนินการแตอยางใดเลย 

ฉะนั้นจะเห็นวามีความพยายามเพื่อแกกฎหมายทำ
แทงมายาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และมีความเห็น
หลากหลายเสนอขึ้นมาตลอดเวลา มีเพียงครั้งเดียวเทานั้น
ที่ตัวรางผานเขาสภาฯ ไปได ครั้งหลังๆ เปนการไดแคราง
ตัวกฎหมายเทานั้นแตไมสามารถนำตัวรางกฎหมายเสนอตอ
สภาไดอีกเลยจนถึงปจจุบัน


สถานการณของผู้หญิงท้องไมพร้อม z

ในประเด็นสถานการณการทำแทงในปจจุบันเปน
อยางไรบาง ดิฉันอยากจะพูดถึงงานวิจัยสำคัญอยู 3-4 งาน
ที่เกิดขึ้นในรอบ 2-3 ปนี้ งานวิจัยที่สำคัญและนับเปน
ครั้งแรกในประเทศไทยที่ทำการวิจัยในลักษณะนี้คืองานของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยไดรับทุนจากองคการ
อนามัยโลก ใหตัวเลขที่นาเชื่อถือวาสัดสวนผูหญิงที่เขารับ
การรักษาพยาบาลดวยอาการที่เรียกวา “ปวยจากโรคแทง” 
มีสาเหตุจากการทำแทงวามีกี่เปอรเซ็นต เพราะเปนการ
สำรวจจากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 
757 แหงในรอบป2542 ไดจำนวนตัวเลขผูหญิงทั้งหมด 
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45,900 กวาคนเศษ4 และจากจำนวนนี้กระทรวงสาธารณสขุ
ทำการสุมตัวอยาง (sub-sample) มา 10% เปนจำนวน 
4,000 กวาคนเพื่อทำการสัมภาษณเพิ่มเติมถึงปญหาตางๆ
ของผูหญิง

ผลพบวาในจำนวนผูหญิงที่เขามารับการรักษาใน
ฐานะผูปวยโรคแทงนี้ร้อยละ40เปนเพราะมีอาการภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดจากการทำแท้ง ในชวงเวลาใกลเคียงกัน
ลูกศิษยดิฉันทำปริญญาเอกไดสำรวจในจังหวัดหนึ่งและได
ภาพใกลเคียงกันดวย คือประมาณรอยละเกือบ 50 ของ
ผูปวยโรคแทงนั้นเปนผลมาจากการทำแทง (โปรดดูตาราง
ประกอบหนา86)

แตสิ่งที่นาสนใจมากไปกวานี้คือใครเปนคนทำแทง
ให งานของกระทรวงสาธารณสุขพบวา ผูหญิงทำแทงดวย
ตวัเองรอยละ 12 ในขณะที่งานของลกูศษิยดฉินัไดรอยละ 8
1 ซึ่งถือวาตรงกันขามกัน แตไมไดหมายความวาใครผิดหรือ
ใครถูก เพราะมันขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ระเบียบวิธี
วิจัย และตัวแบบสอบถาม เปนตน

งานวจิยัอกีชิน้หนึง่ ซึง่จะทำใหเราเหน็ภาพของผูหญงิ
ที่ประสบปญหาตั้งทองเมื่อไมพรอมไดชัดเจนขึ้นคืองานวิจัย
โดยสภาประชากร เรื่องประสบการณของผูหญิงที่ตั้งทองเมื่อ

4  คือเก็บตัวเลขผู้ป่วยทุกคนที่เข ้ามารับการรักษาพยาบาลในปี 2542
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ไมพรอม ซึ่งไดจัดสัมมนาไปเมื่อป 2543 สิ่งที่เราพบจาก
งานวิจัย คือมีเหตุผลและเงื่อนไขที่หลากหลายมากที่ทำให
ผูหญิงซึ่งตั้งทองเมื่อไมพรอมแลว จะตองไปทำแทงงานวิจัย
ชดุนี้ออกแบบมาเพือ่ตดิตามดูประสบการณของคนซึง่ท้อง
ไมพร้อมแล้วอยากจะทำแท้งรวมสี่กลุมคือ กลุมที่กำลัง
หาชองทางอยูยังไมได้ทำแท้ง กลุมที่ทำแท้งจนสำเร็จ
ปลอดภัย กลุมทำแท้งที่ตกเลือดจนต้องไปรับการรักษา
พยาบาลและกลุมที่ไมสามารถทำแท้งได้ต้องตั้งท้องจน
ครบกำหนดคลอด

สิ่งที่นาสนใจคือวา ในกระบวนการแสวงหาขอมูล
เพื่อแกปญหานั้น ผูหญิงทุกคนตองทดสอบจนแนใจกอนวา
ตวัเองทองสวนใหญทดสอบเอง จำนวนหนึง่หลงัจากทดสอบ
แลวไปรานขายยา ไปหาหมอเพือ่จะยนืยนัอกีครัง้วาตวัเองทอง
หรือไมทอง และถาทอง สิ่งที่ผูหญิงตองการคือขอมูล วาจะ
มีทางเลือกอยางไรบางในสถานการณของการตั้งทองไมพรอม 
แตสวนใหญก็จะไมมีขอมูล ถึงแมบางคนจะมีขอมูล แตก็หา
แหลงบริการไมได 

ขอมูลที่วานี้คือ ข้อมูลเพื่อจะทำให้ตัวเองสามารถ
จะแก้ไขปญหาของตัวเองได้ 

ดิฉันจะยกตัวอยางขอมูลในกรณีที่ผูหญิงตองการจะ
ยุติการตั้งครรภ ผูหญิงใชวิธีหลากหลายมาก ตั้งแตใชสูตร
ยาตางๆ ซึ่งพิสดารพันลึกที่เราไมเคยนึกถึงมากอน เชน กิน
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ยาทัมใจใสน้ำปลาใสพริกไทย มีสูตรยาซึ่งเปนพวกเหลารอน
ตางๆ ใชเหลาผสมยาผงในทองถิ่นเชน ยาผงหอยแครงผสม
เหลาโรง สูตรคลายๆกันอยางนี้เราพบในหลายจังหวัด แสดง
ใหเห็นวาขอมูลเหลานี้เปนวิธีการแกไขปญหาดั้งเดิมที่เกิดขึ้น
อยูแลว ที่ผูหญิงสามารถทำดวยตัวเองได ดิฉันแนใจวาเราจะ
พบสูตรที่เรียกวา ‘ยาร้อน’ นี้ในทั่วทุกทองถิ่นของบานเรา

ปจจุบันมีวิธีที่ไดรับความนิยมมากขึ้นคือการใช
ยาเหน็บ ซึ่งอาจใชเองหรือคนอื่นทำให ยาเหน็บนี้ที่จริงคือ
ยากนิใชเพือ่รกัษาอาการโรคกระเพาะและระบุวาหญงิตัง้ครรภ
หามรับประทาน ชื่อยาคือไซโตเทค (cytotec) หลายทาน
อาจจะสงสัยวาทำไมเขารูจักกัน ดิฉันเขาใจวาเริ่มตนอาจจะ
มีการใชยานี้ในโรงพยาบาล5 เพื่อรักษาผูปวยที่เขามาเพราะ
มีอาการที่เรียกกันวาแทงไมครบ (incomplete abortion) 
จากการใชในโรงพยาบาลก็อาจมีการบอกกันปากตอปากตอ
กันมาเรื่อยๆ เรื่องอยางนี้มิไดเกิดเฉพาะในบานเรา มีงานวิจัย
จากหลายประเทศ เชน ประเทศเวียดนาม เยอรมัน บราซิล 
อเมริกา พบวามีการใชยาเหน็บซึ่งเปนยาสำหรับรักษาอาการ
โรคกระเพาะเพื่อการทำแทงอยางแพรหลายเชนกัน 

ตรงนี้เปนสิง่ที่บอกไดวา ผูหญงิพยายามจะหาหนทาง
ทกุอยางเมือ่รูปากตอปากแลวก็พยายามจะเขาไปถงึยาตวันัน้

5 ถอืว่า เปนการ ใช้ นอกเหนอื จาก สรรพคณุ ยา ที ่ระบ ุไว้ ใน สลากยา เนือ่งจากไซ โต เทค ม ี
ตัว ยา ชื่อ ไมโซ โพ รส โตล (misoprostol) ซึ่ง ทำให้ มดลูก หด รัดตัว (contraction of uterus) 
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ใหได ยาจริงๆราคาไมเกนิรอยบาทแตราคาที่ผูหญงิตองจาย
และบอกกบัเราผานงานวจิยัมีตัง้แตรอยบาทถงึหมืน่บาทตรงนี้
เห็นชัดวาวิธีนี้มีความนิยมมากขึ้นคนรูแพรหลายขึ้นแตก็ยัง
รูไมหมด รูไมครบถวนภายหลงัที่มีงานวจิยัออกมาวามีการนำ
ยาตัวนี้ไปใชเพื่อการทำแทงในบานเราจากที่เคยซื้อหาไดตาม
รานขายยาทัว่ไปอย.ก็หามซือ้ขายแบบธรรมดา ปจจบุนัจะซือ้
ไดเมื่อมีใบสั่งแพทยเทานั้น

คณุหมอสรุพงษพดูถงึเทคโนโลยีตางๆ ในการยตุิการ
ตั้งครรภ ซึ่งมีปญหาอยูที่เทคโนโลยีเหลานั้นไมไดรับอนุญาต
ใหนำเขามาในประเทศไทย ตัวอยางเชน ยาเม็ดทำแทง ชื่อ
ยาเรียกกันวาอารยูสี่แปดหก (RU 486) ซึ่งตองกินภาย
ใน 50 วันหลังที่ประจำเดือนครั้งสุดทายไมมา ยานี้ใชอยาง
ถูกกฎหมายในประเทศจีนและประเทศฝรั่งเศส และมีการทำ
วิจัยหลายครั้งเพื่อดูถึงประสิทธิภาพของการใชยา ดิฉันเชื่อวา
จะมีการลักลอบนำยานี้เขามา หรือไมคนที่จะเขาถึงไดจะเปน
คนที่มีเงินและไปซื้อมาจากตางประเทศที่เขาอนุญาต 

สรุปวาในหลายๆ สถานการณของปญหาทองเมื่อ
ไมพรอม ผูหญิงสวนใหญตองพึ่งตัวเองและไมมีขอมูล ไมมี
บริการ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเมื่อมีปญหาผู้หญิงต้องการ
แกปญหา

ในงานวิจัยเราเจอผูหญิงหลายคนที่ไมรูวาตัวเองทอง
ซึ่งไมใชวัยรุน แตก็ไมใชผูใหญ และการตั้งทองนั้นเกิดจาก
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เพศสัมพันธกับแฟน เราพบวาผูหญิงเมื่อทองแลว เขาอยาก
จะหาที่ปรึกษา แตก็หาคนที่จะพูดคุยดวยไดนอยมาก ถึงแม
เมือ่ไดคนที่จะพดูคยุไดขอมูลแลว แตขอมลูก็มกัเปนขอมลูที่
ไมถกูตอง เมือ่ตองการหาแหลงบรกิารก็หาไมได สถานทีห่นึง่
ที่ผูหญงิปรกึษาอยูเสมอคอืรานขายยา โดยสวนใหญจะบอกวา 
เพื่อนมีปญหา จะไมบอกวาตัวเอง 

กรณีหนึ่งที่เราพบ ผูหญิงยืนยันวา อยางไรก็จะตอง
ทำแทงใหได เพราะที่บานมีปญหาทางเศรษฐกิจอยางมาก 
นอกจากนั้นการทำงานก็เปนอุปสรรคตอการตั้งทอง เมื่อได
พูดคุยกันและประสานความชวยเหลือใหผูหญิงไปตรวจครรภ
ก็พบวา ขณะนั้นเธอทองไดแปดเดือนแลว แตผูหญิงคิดวา
ตัวเองทองเพียงสี่เดือน เราจึงจำเปนตองพูดคุยและทำความ
เขาใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำแทงในครรภอายุมาก 
ทายที่สุดผูหญิงคนนี้จึงเปลี่ยนใจ และไมไดทำแทง

เราเจอผูหญิงซึ่งไมรูจะทำอยางไร พยายามทุกวิถีทาง
เชน พยายามเดินใหชนมุมโตะทุบทองตัวเอง ไปกระโดดน้ำ
ทำทุกอยางใหตัวเองยุติการตั้งทองได หรือไมก็ใชวิธีดั้งเดิม
คือใหหมอตำแยที่บานเปนคนทุบทอง บีบทองให หมอตำ
แยบางคนก็ใชวิธีขึ้นไปเหยียบทอง ในหลายที่ยังคงใชวิธีการ
ที่นาสยดสยอง เชน การใชไมไผเหลาจนปลายแหลมเผาไฟ
แลวแยงเขาชองคลอดเพื่อควานกอนเลือดออกมา

ดฉินัอยากยำ้วา ผูหญงิพยายามทกุวธิีทางเทาที่ตวัเอง
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มีขอมูล ในการแกไขปญหาดวยตัวเองกอน และเกือบทุกคน
ไดพยายามหาหลายหนทางหลายวธิ ีในหลายวธิีนัน้ก็เปนการ
ทำรายตัวเองโดยตรง และหลายคนก็ทำหลายครั้งมาก(โปรด
ดูภาพประกอบหนา87)

สำหรับสถานการณลาสดุ จากงานวิจยัที่ทานกำลังจะ
รบัฟงในงานสมัมนาถดัจากดฉินันี้จะใหภาพทานเพิม่จากเดมิ 
ดิฉันขออนุญาตขโมยผลเขามาเลาใหฟงตรงนี้กอนวา ในการ
สัมภาษณประวัติการตั้งครรภของผูหญิงและจากจำนวนทอง
ทั้งหมดที่จดนับได แบงออกไดเปน 2 กลุม คือกลุมทองที่
วางแผนกับทองที่ไมไดวางแผน ในภาพรวมจากจำนวนทอง
ทั้งหมดพบวามีการทำแทงเกิดขึ้นรอยละ 8 แตเมื่อแบงกลุม
เปนวางแผนกับไมวางแผนแลว กลุมทองที่วางแผนพบวา
จบลงดวยการทำแทงเพยีงรอยละ 1 ในขณะที่กลุมทองที่ไมได
วางแผนนั้นจบลงที่การทำแทงถึงรอยละ 16 

ฉะนั้นเราต้องมาคิดกันตอวา ตัวเลขเหลานี้จะ
นำไปสูการวางนโยบายหรอืการสร้างทางเลอืกที่หลากหลาย
ให กับ ผูหญิง ได อยางไร


ทำอยางไรประวัติศาสตรจึงจะไมซ้ำซาก z

ประเด็นสุดทายคือทำอยางไรประวัติศาสตรจึงจะไม
ซ้ำซาก เราคงไมสามารถจะทำใหทางเลือกของผูหญิงซึ่งมี
ปญหานั้นแกไขได ถาเรายังไมหลุดจากกรอบบางกรอบ 
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กรอบที่หนึ่ง: ผูหญิงที่ทองไมพรอมไมใชผูหญิงที่
แรด ผูหญิงแสหาเรื่อง หรือผูหญิงที่ไมรักดี รักแตชั่ว ไม
หามจั่วหามแตเสา รวมทั้งเปนผูหญิงที่ไมรูจักปองกันตัวเอง 
เพราะมีขอเท็จจริงอยูวา ไมมีผู้หญิงคนใดในโลกนี้ ที่ตั้งใจ
ท้องเพื่อจะไปทำแท้ง ผูหญิงที่ทองไมพรอมและตองการยุติ
การตั้งทองทุกคนตองแกไขปญหาชีวิตตนเองคือ ปญหาอัน
เกิดจากการทองไมพรอมซึ่งอาจมาจากสาเหตุนานาประการ 
ปญหาของผูหญิงที่ทองไมพรอมแตละคนจึงมีทั้งที่แตกตาง
กันและที่คลายคลึงกัน6  แตที่เหมือนกันแนๆคือเปนปญหา
ที่ผูหญงิไมไดตองการเผชญิและไมไดเปนผูเชือ้เชญิใหมนัเกดิ 
วากนัไปแลวผูหญงิที่ทองไมพรอมเอาชวีติของตนเองเขาเสีย่ง 
ทัง้รูตวัและโดยไมรูตวั ในการที่จะจดัการปญหาชวีติของตนเอง 
อยางที่เลามาขางตนแลว

กรอบที่สอง:เปนผลจากการเคลื่อนไหวเพื่อคัดคาน
การแกกฎหมายทำแทงโดยพลตรีจำลอง ที่ดฉินักลาวถงึไปแลว 
คอืคำวา แทง เสร ีซึง่หมายถงึอยากจะทำแทงเมือ่ไหรกไ็ด ทำ
โดยใครก็ได เราตองทำความเขาใจกันใหมวา แท้งเสรีแบบนี้
ไมมีในโลก เพราะแมในประเทศที่ทำแทงถูกกฎหมาย ก็ยังมี
เงือ่นไขวาการทำแทงหลายขอหรอืหลายขัน้ตอนที่สำคญัๆคอื
ใครบางเปนผูมีคณุสมบตัิสามารถเปนผูใหบรกิารได ระยะเวลา

6 รายละเอียด ชีวิต ของ ผู้หญิง แต่ละ คนใน หนังสือ เล่ม นี้ จะ ยืนยัน คำพูด นี้ ของ ดิฉัน 
ไดดี 
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ของการตั้งครรภก็เปนเงื่อนไขสำคัญที่ตองพิจารณาวาทำแทง
ไดหรือไม เพราะฉะนั้นการทำแทงเสรีไมมีในโลกนี้

กรอบที่สาม:  มีความสำคัญมากคือกรอบความคิด
ที่เชื่อวาการทำแทงเปนอาชญากรรม และผูหญิงที่ทำแทงก็
คืออาชญากร ความจริงแลวผูหญิงซึ่งมีปญหา แลวตองการ
ยุติปญหาของตัวเองไมใชอาชญากร กฎหมายซึ่งเราใชกัน
มาตั้งแตป 2500 จนถึงปจจุบัน เรารับความคิดมาจาก
ทางตะวันตกแปลมาจากกฎหมายเยอรมัน ตอนที่แปลนั้นก็
แปลเปนภาษาอังกฤษกอนแลวจึงมาแปลเปนภาษาไทยอีกที
เรารับความคิดมาจากเยอรมัน จากตะวันตกซึ่งมีวัฒนธรรม
ที่แตกตางจากเรา 

ถาเรากลับไปสำรวจวัฒนธรรมไทย อาจารยธาวิต 
สุขพานิช เขียนไวชัดเจนวา พี่ทำทองนองทำแทงซึ่งในที่นี้
ไมไดหมายถึงพี่ทำทองแลวนองไปทำแทงนะ แตหมายความวา
ประเดน็เรือ่งการทองนัน้เปนประเดน็ของผูหญงิ-ผูชายแตเมือ่
ถงึประเดน็เรือ่งการตดัสนิใจทำแทงแลว ในสงัคมหลายแหงไม
ใชเฉพาะในประเทศไทยการตดัสนิใจทำแทงเปนเรือ่งซึง่ผูหญงิ
จะตัดสินใจเอง ในอดีตนั้นกฎหมายลักษณะผัวเมียของเราจะ
ไมมีการเอาผดิผูหญงิที่ทำแทงซึง่ภาษาสมยักอนเรยีกวารดีลกู 
แตกฎหมายมาเอาผิดกับผูหญงิที่ทำแทงหลงัจากที่เรารบัความ
ศิวิไลซแลวรับเอากรอบวิธีคิดแบบตะวันตกเขามา 

กฎหมายทำแทงเปนกฎหมายที่ประหลาด ประการ
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ที่หนึ่ง รวมอยูในประมวลกฎหมายอาญา ประการที่สองเปน
กฎหมายที่ไมมีเหยื่อ เพราะฉะนั้นผูหญิงถาพยายามทำแทง
แลวทำสำเรจ็จะมคีวามผดิตองจำคกุแตถาพยายามไมสำเรจ็ 
ก็ไมเปนไร รวมทั้งคนทำแทงใหดวยวาถาทำแทงไมสำเร็จ 
กฎหมายก็ไมเอาโทษ

ดิฉันอยากใหขอคิดวา เมื่อคนฆาตัวตาย บานเมือง
ไมเอาผิด เมื่อคนจนขายซี่โครงใหไปทำดั้งจมูกใหกับผูหญิง
คนหนึ่ง เรารูสึกเศราแตเขาก็ไมถูกจับ คนเสพยาเสพติดซึ่ง
อดีตเรามองวาเปนคนที่ตองจับไปเขาคุกปจจุบันกรอบวิธีคิด
นี้เปลี่ยนเปนวา คนที่เสพยาไมไดเปนคนผิด เพียงแตตองไป
ปรบัปรงุทำใหยตุิการเสพยาใหได ดฉินัไมไดพดูวา คนที่เสพยา
กับผูหญิงที่ตั้งทองนี้เหมือนกัน แตเมื่อกรอบวิธีคิดเกี่ยวกับ
เรื่องคนเสพยาสามารถเปลี่ยนได ดิฉันเชื่อวาสังคมไทยเปน
สังคมที่ถาเราพูด แลวทำความเขาใจกัน กรอบความคิดที่
เกี่ยวกับเรื่องผูหญิงที่ตั้งทองไมพรอม แลวตองการแกไขปญ
หาก็สามารถจะเปลี่ยนไดเชนกัน 

เราสามารถเปลี่ยนกรอบวิธีคิดนี้ได้ แตการจะ
เปลี่ยนกรอบวิธีคิดได้คือวาสาระของการเคลื่อนไหวหรือ
การทำความเข้าใจกับสังคมก็ต้องเปลี่ยนด้วย

ในการจะแกไขปญหานี้ ประเด็นที่หนึ่งที่ตองมองคือ
เรื่องนี้เปนเรื่องสุขภาพผูหญิงเปนประเด็นทางสุขภาพ เพราะ
มีผูหญิงจำนวนไมนอยที่ตายจากการทำแทง ตัวเลขนี้เราไมรู 
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แตจำนวนที่ตองเขารับการรักษาพยาบาลจากตกเลือด เกิด
ความพิการ ปละประมาณหาหมื่นคนขึ้นไป ซึ่งความเจ็บปวย
เหลานี้รัฐสามารถปกปอง คุมครองและใหบริการได แตรัฐยัง
ไมไดทำหนาที่ตรงนี้เต็มที่เทาที่ทำกันอยูนั้นก็เปนการทำงาน
ขององคกรสาธารณกุศลเทานั้น

แตวากรอบความคิดแคเรื่องสุขภาพก็ยังไมพอที่จะ
นำไปสูการแกไขปญหา ประการทีส่องเราตองใชตัวผูหญงิซึง่
มีประสบการณเหลานี้มาบอกเลาประสบการณ ซึ่งปรากฏอยู
แลวในงานวจิยัจำนวนมากในชวงหลงัๆ เพือ่ทำความเขาใจกบั
สถานการณที่เกิดขึ้นเพื่อดูวาผูหญิงที่ประสบปญหาตองการ
อะไร มีปญหาอะไรบาง แลวประการสุดทายคือเรามาชวยกัน
สรางทางเลือกอยางที่คุณหมอสุรพงษบอก

เราจะต้องสร้างทางเลือก ไมวาจะเปนการสร้าง
ที่พักขึ้นมาให้กับผู้หญิงถ้าต้องการมีที่พัก ในงานวิจัยเรา
เจอผูหญิงที่ตองการที่พักชั่วคราวในระหวางรอคลอด จึง
จำเปนตองมีที่พักใหกับผูหญิง ซึ่งอยางนอยควรมีจังหวัดละ
หนึ่งแหง ปจจุบันเรามีบานพักลักษณะใกลเคียงกันนี้ของกรม
ประชาสงเคราะหอยูใน 9 จังหวัด แตยังทำงานเชิงรับแบบไม
ประชาสัมพันธจึงไมคอยมีคนมาใชบริการ หลายแหงจึงเปน
ที่เก็บของไป นาเสียดาย

เราจำเปนที่ต้องสร้างทางเลือกให้มีกระบวนการรบั
บตุรบญุธรรม แตขณะเดยีวกนัสำหรบัผูหญงิจำนวนหนึง่ที่ไม
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ทำแทงและไมตองการยกลูกใหใคร แตมีเงื่อนไขของความไม
พรอมที่จะเลี้ยงดูเชน เรื่องงาน เขาควรจะมีที่ฝากลูกไวชวย
ดูแลชั่วคราวดังเชนที่สหทัยมูลนิธิใหความชวยเหลือ อาจจะ
เปน 3 เดือน 6 เดือน หรือหนึ่งป แตปจจุบันเรามีมูลนิธิ
อยางสหทัยนอยมากที่จะรับฝากเลี้ยงเด็กจนกวาแมจะพรอม
แลวกลบัมารบัลกูกลบัไป เราตองการองคกรแบบสหทยัมลูนธิิ
ใหมีมากขึ้นอยางนอยควรมีจังหวัดละหนึ่งองคกรก็ยังดี 

นอกจากนัน้เราต้องแก้ไขกฎระเบยีบตางๆ สำหรับ
นักเรียน นักศึกษา หรือแมแตครูหรือขาราชการ ที่ระบุวา
ผูหญิงทองไมไดในขณะที่เปนนักเรียน หรือในสถานที่ทำงาน
บางแหง ซึ่งมีทั้งรัฐและทั้งเอกชน ผูหญิงที่ไมไดแตงงานตั้ง
ทองขึ้นมาอาจจะถูกไลออกจากงานได หรือผูหญิงที่แตงงาน
แลว แตหากตั้งทองก็อาจจะถูกไลออกไดเชนกันเพราะการ
ตั้งทองเปนอุปสรรคใหทำงานไดนอยลง 

ปจจุบันโรงเรียนบางแหงดีมากที่อนุญาตใหเด็กลา
ไปคลอดกอนแลวจึงกลับมาเรียนใหม แตวายังไมไดเปน
แนวปฏิบัติทั่วไป ซึ่งถาเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ผูหญิงก็จะ
สามารถมีทางเลือกอยางนี้ได จะทำใหคนที่ไมอยากทำแทงก็
ไมตองทำแทงเพราะเรามีทางเลือกใหเขา 

แตสำหรบัคนที่ต้องการทำแท้งถงึเราจะมีทางเลอืก
อยูหลากหลายแตเราก็ปฏิเสธความจริงไมได้วามีผู้หญิง
จำนวนหนึ่งเมื่อท้องแล้วมีปญหา ยุติการตั้งครรภเปน
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ทางออกเดียวที่เขาต้องการ ในสถานการณและเงื่อนไข
เฉพาะตัวของเขา

เพราะฉะนั้น ดิฉันคิดวามีความจำเปนที่จะต้องมี
บรกิารยตุิการตัง้ครรภทีป่ลอดภยัสำหรบัผูห้ญงิ ซึง่ถามวามี
บางไหม มีคะปจจบุนัมีองคกรสาธารณกศุลอยางนอยสองสาม
แหงที่ทำงานอยางนี้มา 20 กวาปแลว ถาออกชื่อมาทุกคน
ในหองนี้คงรูจักหมด เราคงตองขอบคุณองคกรสาธารณกุศล
เหลานี้ที่ชวยแกปญหาของผูหญงิทีไ่มพรอมจำนวนมาก แตวา
องคกรสาธารณกุศลมีจำกัด มีอยูไมกี่จังหวัด แตเรากำลังพูด
ถงึปญหาของผูหญงิจำนวนหลายแสนคนเพราะฉะนัน้มีผูหญงิ
ทองไมพรอมและตองการยุติการทองจำนวนเปนแสนคนที่ไม
สามารถเขาถึงบริการเหลานี้ได 

ใชเรามีสถานบรกิารเอกชนอยูมากในกรงุเทพฯและมี
พอควรตามหัวเมืองใหญ และใครๆก็รูวาที่ไหนใหบริการบาง 
แตสถานบรกิารเหลานี้เกดิขึน้เพือ่ธรุกจิ ใหบรกิารเพือ่คากำไร
หาใชเพื่อแกไขปญหาใหผูหญิงไม และในหลายแหงก็เปนการ
ใหบริการที่ไมปลอดภัย

แตไมวาจะเปนองคกรสาธารณกศุลหรอืสถานบรกิาร
เอกชน วาตามกฎหมายกันจริงๆแลวผิด ที่เปดกันอยูได ก็
เพราะจริงๆแลวก็มีเจาหนาที่บานเมืองที่เขาใจปญหา และไม
อยากจับกุม

ที่จริงแลวมาตรการหนึ่งที่เรียกวา การปรับประจำ 
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เดือน ซึ่งจะใชไดหากตองการยุติการตั้งครรภที่ไมเกิน 
12 สัปดาห เปนมาตรการที่หลายประเทศ เชน ประเทศ
บังกลาเทศใชอยู หรือในอีกหลายประเทศที่แมการทำแทง
จะยังผิดกฎหมายอยู ตรงนี้อาจจะเปนอีกประตูหนึ่งที่เปด
ขึ้นเพื่อใหการทำแทงนั้นเปนบริการที่ปลอดภัย และมีองคกร
เขามารองรับ 

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้บริการทำ
แท้งเปนบรกิารทั่วไปลักษณะอยางนี้ต้องเข้าไปอยูในเรือ่ง
หลักประกันสุขภาพแตหลักประกันสุขภาพจำนวนมากไม
พดูเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิแม้วาในรางพ.ร.บ.สขุภาพแหงชาติ
ฉบับลาสุดมีมาตราหนึ่งที่พูดเรื่องสุขภาพผู้หญิงอยู ดิฉัน
คิดวาเราจำเปนต้องมีพระราชบัญญัติตางหากที่เกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพผู้หญิง เปนพระราชบัญญัติที่ให้หลักประกัน
เรื่องสุขภาพผู้หญิงทุกด้าน รวมเรื่องการท้องที่มีปญหา
ตางๆ ด้วย เราจำเปนต้องมีกฎหมายลักษณะนี้ ถ้าเรา
เห็นพ้องกันวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ต้องแก้ไข

กฎหมายนี้จะเกิดขึ้นได ก็ต้องยกเลิกประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 301-305 ที่เกี่ยวกับการทำแท้ง
ด้วย 

ทานใดรูสกึไมสบายใจที่จะสนบัสนนุกฎหมายลกัษณะ
นี้ เพราะทานรูสึกวาเปนการสนับสนุนใหมีการทำแทง ทาน
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ก็ยังทำงานในดานอื่นได เชน ใหทานชวยกันสรางบานพัก
เยอะๆ ทานใดที่รูสึกไมสบายใจเมื่อพูดถึงเรื่องการทำแทง
แตวาสบายใจมากกวาถาพูดถึงเรื่องการปองกัน ไมวาจะ
เปนเรื่องเพศศึกษา เรื่องการคุมกำเนิด ก็ใหทานชวยขยาย
แนวความคิดเพศศึกษา ขยายบริการคุมกำเนิดวิธีการตางๆ
ใหกบัผูหญงิทกุกลุม แพทยทานใดคดิวาสามารถจะชวยในเชงิ
เทคโนโลยีตางๆได ก็ชวยไดเลย ใหมาชวยกนัเปดประตูตรงนี้
เตม็ที่นักกฎหมายหรอืองคกรไหนกต็ามเหน็วาการเคลือ่นไหว
ทางกฎหมายจะทำใหตรงนี้แกไขได ก็เคลื่อนไหวไปไดเลย 

ประเดน็สดุทายที่มีความสำคญัมากคอืวาจรงิๆ แลว 
ประชาชนทกุสวนตองเขามามีสวนรวมในการที่จะแกไขปญหา
นี้ เราคงตองทำใหปญหาของผูหญิงที่ตั้งทองไมพรอมเปน
ปญหาที่สามารถยตุิไดโดยที่ผูหญงินัน้ยงัมีสุขภาพสมบรูณและ
สังคมพรอมที่จะใหความรวมมือ ดิฉันคิดวาวันนี้คงถึงเวลาที่
เราจะมารวมทลายความเขาใจผิดเกีย่วกบัเรือ่งการทำแทงแลว
ลงมือสรางปอมปราการใหม เปนปอมปราการที่ไมมีมิตร ไมมี
ศัตรู มีแตเพื่อนที่มาชวยกันสรางปอมปราการที่มุงมั่นสราง
ทางเลือกที่หลากหลายใหกับผูหญิงที่ทองไมพรอม

ดฉินัเชือ่วา ความเขาใจขอจำกดัของมติิทางกฎหมาย
ปจจุบัน จะนำไปสูการมีกฎหมายใหมที่สอดคลองกับปญหา
และวัฒนธรรมของเรามากกวา 
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ดิฉันเชื่อวา ความเขาใจมิติการใหบริการทางการ
แพทยปจจุบันที่ยังไมครอบคลุมปญหาผูหญิงทองไมพรอม 
จะนำไปสูมิติบริการทางคุณภาพที่จะเขามาแทนที่ ที่สำคัญ
การใหคำปรึกษาอยางละเอียดออนตอมิติหญิงชายตอง
เขามาดวย

ดิฉันเชื่อวา ความเขาใจมิติทางขอมูลขาวสารที่ไม
ขาดวิ่น ไมครบถวน ไมครอบคลุม ในเรื่องการปองกันไมให
ทองก็ดี การมีเพศสัมพันธอยางตั้งใจและรับผิดชอบก็ดี มิติ
เพศศึกษาที่ตองเริ่มเสริมใหแข็งแกรงจากวัยเด็กจนถึงวัยแยม
ฝาโลง จะนำไปสูจำนวนการทองไมพรอมที่ลดลง

ดั่งนี้แลว ประวัติศาสตรของผูหญิงที่ทองไมพรอมจะ
ไมซ้ำซากอีกตอไป จะไมซ้ำซากกับการไมมีทางเลือกในการ
แกปญหาเลย มองไปทางใดก็ดูจะเปนทางตันเสียสิ้น จะไม
ซำ้ซากกบัหนทางการมุงหวงัแกปญหากฎหมายกอนจงึคอยไป
แกปญหาอืน่ๆ และสดุทายจะไมซำ้ซากกบัการลงโทษตราหนา
ผูหญิงทองไมพรอมวา เปนผูหญิงไมรักดี หรือแมใจยักษ

เพราะเข้าใจและรู้แล้ววาผูห้ญงิคนนัน้มีปญหาและ
กำลังแก้ปญหาให้ตนเองอยู•
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*กรม อนามัย, การ สำรวจ สถานการณ ทำแท้ง ในประเทศ ไทย 2542 จาก รพ. รวม 757 แห่ง.

**จาก จำนวน ผู้ป่วย แท้ง 45,990 คน สุ่ม ตัวอย่าง ประมาณ 10 % เพื่อ สัมภาษณ เพิ่มเติม.

***จาก งาน วทิยานพินธ ปรญิญาเอก สาขา ประชากร ศาสตร ของ ช ลดิา เกษ ประดษิฐ  เรือ่ง การ ศกึษา 
สถานการณ และ การ คาด ประมาณการ ทำแท้ง ใน จังหวัด ลำปาง

จำนวนผูหญิง
แทงเอง
ทำแทง
อาจเปนการทำแทง

ทำเอง
แพทยทำใหในรพ.รัฐ
ผูอื่นทำให

45,900*
71.5%
28.2%
-

4,588**
60%
40%
-

311***
42%
46%
12%

12%
22%
66%

81%
7%
12%

อัตราสวนของการทำแทงในโรงพยาบาลของรัฐ

ในกลุมผูทำแทงใครเปนผูทำแทงให

ทั่วประเทศ หนึ่ง จังหวัด 
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เบื้องหลังเรื่องเลา
ที่มาของหนังสือ“มีเรื่องอยากเลาใหฟง”
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จิตติมาภาณุเตชะณัฐยาบุญภักดีดุสิตาพ่ึงสำราญ
และสุมาลี โตกทอง นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “ บันทึก 
ประสบการณ ของ ผู้หญิง ที่ ตั้งท้อง เมื่อ ไม่ พร้อม”   ถายทอด
ประสบการณจากการทำงานภาคสนามที่เปดโอกาสใหพวก
เธอไดสมัผสัแงมมุในชวีติของผูหญงิซึง่เปนเจาของปญหาจาก
เสยีงของผูหญงิเหลานี้โดยตรง…อนัเปนทีม่าของหนงัสอืเรือ่ง 
“ มี เรื่อง อยาก เลา ให ฟง”  เลมนี้
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ผู ้สัมภาษณ : จากงานวิจัยเรื่อง “บันทึก
ประสบการณของผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไมพร้อม” มาสู
หนังสือ“มีเรื่องอยากเลาให้ฟง”ได้อยางไร

 
ณฐัยา:คอืเรามกัจะไดยนิไดฟงเรือ่งราวเกีย่วกบัการ

ตั้งทองเมื่อไมพรอมและการทำแทงจากมุมมองของ แพทย
นักกฎหมาย นักการศาสนา หรือ “ผูเชี่ยวชาญ” ในสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวของ แตสิ่งที่ขาดหายไปจากความเขาใจของ
สงัคมคอืเสยีงของผูหญงิที่เปนเจาของปญหางานวจิยัชิน้นี้จงึ
เปนความพยายามนำชิน้สวนที่หายไปมาตอใหภาพสมบรูณขึน้
โดยนำเสนอเรือ่งนี้จากมมุมองของผูหญงิที่เปนเจาของปญหา
คือเราขอสัมภาษณระดับลึกผูหญิงที่มีประสบการณนี้ที่เต็ม
ใจ ให ขอมูล กับ เรา  แต การ นำเสนอ งานวิจัย ใน รูป แบบ วิชาการ  
บอยครั้งมันเปนอุปสรรค ดวยภาษา หรือวารูปแบบการ
นำเสนอ เราจึงคิดที่จะสื่อเรื่องราวเหลานี้ออกมาในลักษณะ
ของการเลา ซึ่งพอเราไดคุยกับผูหญิงที่มีประสบการณ เรา
เองก็ไดเรียนรูวา ที่จริงแลวเขาก็อยากเลาสูคนอื่นฟง อาจจะ
เปนการระบายทุกขอาจจะใหเปนบทเรียนหรืออาจจะแคเลา
มันออกมาเหมือนมันเปนเหตุการณหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต
ของเขาที่อยากใหคนอื่นเขาใจก็คือที่มาของหนังสือเลมนี้
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ผู้สัมภาษณ:ความยาก/งายในการทำงานวิจัยชิ้น
นี้มีอะไรบ้าง

 
ดุสิตา : ชวงแรกที่ตองเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ

ผูหญิงที่ตั้งทองเมื่อไมพรอมและมีประสบการณการทำแทง
จะรูสึกหนักใจมากเลยวาจะไปหาคนเหลานี้ไดที่ไหน ใครบาง
จะยอมใหขอมูลเวลาที่สัมภาษณเราควรจะแสดงทาทีอยางไร
และสิง่ที่เราเปนหวงมากทีส่ดุคอืความรูสกึของผูหญงิเพราะ
คิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ละเอียดออนมาก

แตพอเริ่มทำงานเราก็พบวา ที่เราคิดวาไมมีผูหญิง
คนไหนอยากเลาประสบการณของตัวเองนั้นไมจริงเลย คนที่
ประสบหรือเคยประสบปญหานี้อยากเลาอยากระบายความ
อดัอัน้ตนัใจของตนเองมากหากมีคนที่พรอมจะยอมรบัฟงอยาง
ไม ตัดสิน หรือ ประณาม  

 
จติติมา:จากตอนแรกที่กลวักนัวาจะหาคนใหขอมลู

เรือ่งนี้ไมไดปรากฏวาพอไดสมัภาษณผูหญงิคนแลวคนเลาเรา
ก็รูวาปญหานี้อยูใกลตัวมากกวาที่คิดแตการที่สังคมตีตราวา
ผูหญงิที่ตัง้ทองเมือ่ไมพรอมหรอืผูหญงิที่ทำแทงเปนคนไมมี
ความรับผิดชอบ เปนคนบาป ทำใหผูหญิงที่ผานเหตุการณ
เหลานี้เกบ็เรือ่งไวเปนความลบัหลายคนเกบ็เรือ่งไวเปนความ
ลับสุดยอดชนิดที่เรียกวาใหตายไปกับตัว
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ดุสิตา : บางคนที่ใหขอมูลก็เปนคนที่เรารูจัก แต

ไมเคยรูมากอนวาเขามีประสบการณนี้ พอเขารูวาเรากำลังทำ
งานวิจัยเรื่องนี้กันอยูก็เลยอยากจะถายทอดใหเปนขอมูล

 
สุมาลี:มีอยูคนหนึ่งซึ่งกำลังปวยเปนมะเร็งที่กลอง

เสียง  หมอ เริ่ม ฉาย แสง รักษา ไปได ประมาณ เดือน หนึ่ง แลว 
ถึงตรวจพบวาตั้งทอง หมอก็หยุดฉายแสงเพราะกลัวจะมี
ผลกระทบ ตอนที่เราไปเจอ ผูหญิงคนนี้อยูในสภาพที่ไม
สามารถพูดไดเนื่องจากถูกเจาะคอเพื่อใหอาหารทางสายยาง
แตเขาก็อยากเลาใหเราฟงมาก สุดทายตองใชวิธีเขียนสงมา
ให เรา  

 
ณัฐยา : กรณีนี้เปนเรื่องที่เราสะเทือนใจกันมาก

เพราะผูหญิงตองการใหตัวเองหายจากมะเร็งเพราะมีลูกชาย
อายุ7ขวบที่ตองเลี้ยงจำเปนที่จะตองเลือกระหวางลูกชาย
คนนี้กับที่อยูในทองซึ่งไมใชการตัดสินใจที่งายเลยในที่สุดก็
ตัดสินใจวาตองทำแทงกอนเพื่อจะไดรักษาตัวตอแตปรากฏ
วาหมอก็ไมทำให โดยใหเหตุผลวาถึงเปนมะเร็งก็ยังสามารถ
ตั้งทองจนคลอดได

แตสภาพที่เราไปเห็นก็คือพี่เขาตองรับอาหารทาง
สายยางแลว อันนี้คือสภาพรางกายที่ไมมีความพรอมจะ
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ตั้งครรภ ทีนี้ทางดานจิตใจก็ปรากฏวาเลวรายมาก เพราะ
เปนหวงลกูชายคนที่อายุ7ขวบแลวก็หวงที่กำลงัจะคลอดวา
จะพิการไหมเพราะฉายแสงไปรวมเดือนโดยไมรูวาตั้งทอง

 
ผู้สัมภาษณ : แตกฎหมายอาญาวาด้วยความผิด

ฐานทำแท้งของบ้านเราก็มีข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่แพทย
วนิจิฉยัวาการตัง้ทอ้งนัน้จะเปนอนัตรายรา้ยแรงตอสขุภาพ
ของผู้หญิง

 
ณฐัยา:ใชตรงนี้เปนชองโหวในตวัของมนัเองเพราะ

ตองอาศัยการตัดสินใจของหมอถาเจอหมอที่มองปญหาของ
คนไขอยางรอบดาน หมอที่พยายามเขาใจเงื่อนไขชีวิตของ
คนไขการตัดสินใจก็คงจะออกมาอีกแบบหนึ่งแตกรณีนี้มัน
ชัดเจนวาหมอเพงไปที่ระบบอวัยวะของคนไขเห็นกอนมะเร็ง
เห็นมดลูกที่กำลังตั้งครรภแตไมเห็นสภาพชีวิตและจิตใจที่ไม
พรอมจะมีลูกในตอนนี้คือไมไดมองคนไขอยางเปนองครวม

 
ผู้สัมภาษณ:เรียนรูอะไรจากการทำงานในฐานะนัก

วิจัยในโครงการวิจัยนี้บาง
 
ดุสิตา:กอนหนาที่จะมาสมคัรเปนนกัวจิยัในโครงการ

นี้ก็ไมเคยมีเรือ่งนี้อยูในความคดิเลยคงเหมอืนกบัอกีหลายๆ 
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คนในสังคมคือรูสึกวา“ไมใชเรื่องของเรา”หรือ“เปนเรื่อง
ไกลตัว”จำไดวาตอนที่ไปอบรมนักวิจัยก็เจอคำถามวา“คิด
อยางไรเกี่ยวกับเรื่องการตั้งทองเมื่อไมพรอม”“คิดวาการทำ
แทงบาปหรือเปลา”บอกตรงๆ วาตอนนั้นก็ไมรูวาควรจะ
ตอบคำถามเหลานี้อยางไรดีเพราะกลัวทัศนคติไมตรงกับทีม
ที่ตองทำงานดวย เลยสงวนทาทีไว แตพอไดสัมภาษณและ
เรยีนรูถงึเงือ่นไขและสถานการณของผูหญงิแตละคนความคดิ
ของเราก็คอยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆและเริ่มชัดเจนมากขึ้น
วาเรือ่งนี้เปนวกิฤติในชวีติซึง่การตดัสนิใจเลอืกทางออกอยาง
ใดอยางหนึง่มนัเปนเรือ่งสวนบคุคลเพราะเรารบัผดิชอบแทน
คนๆนั้นไมไดเขาตองเลือกเอง

 
จิตติมา : ทำใหเราเขาใจวาการตั้งทองเมื่อไมพรอม

สามารถเกิดขึ้นไดกับผูหญิงทุกคนแมกระทั่งตัวเราเอง การ
คุมกำเนิดผิดพลาดปญหาดานสุขภาพการที่ทารกในครรภมี
อาการผิดปกติการถูกขมขืนการมีเพศสัมพันธครั้งแรกโดย
ไมเต็มใจ ความสัมพันธเชิงอำนาจที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
เพศหญิงและเพศชายความยากจนและเงื่อนไขความจำเปน
ในชีวิตอื่น ๆ  อีกมากมายเปนสาเหตุที่ทำใหผูหญิงตั้งทอง
โดยไมพรอม หรือไมสามารถแบกรับภาวะการตั้งครรภตอ
ไปไดซึ่งเรื่องพวกนี้เราไมเคยมองเราเคยแตตัดสินคุณคาคน
งายๆวาใจยักษใจมารจริงๆทองแลวก็ไปทำแทงแตที่จริง
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แลวเราไมมีทางรูเลยวาสถานการณที่ผูหญิงจะตองเจอในชีวิต
นั้นมีอะไรบาง เปนความจริงที่วา ไมมีผูหญิงคนไหนที่ตั้งใจ
จะมีทองเมื่อไมพรอม และไมมีผูหญิงคนไหนที่ตั้งใจทองเพื่อ
ที่จะไปทำแทง

 
 ดุสิตา : ผูหญิงหลายคนที่เคยทำแทงบอกวารูสึก

วาการทำแทงเปนเรือ่งผดิบาปและเสีย่งชวีติมากแตก็ขอแบก
ไวคนเดยีวดกีวาที่จะตองใหพอแมหรอืคนอืน่ในครอบครวัตอง
เจ็บปวดหรืออับอายกับสังคม

 
ณัฐยา:บางทีคนภายนอกที่ไมไดประสบปญหานั้น

ดวยตัวเอง มักจะมีสูตรของตัวเองวา คนนี้นาจะ “พรอม”
หรอื“ไมพรอม”สำหรบัการตัง้ทองแตพอเขาไปสมัผสัขอมลู
ลกึๆจากชวีติจรงิของผูหญงิหลายคนทำใหเราเขาใจวาคำวา
“พรอม”หรือ“ไมพรอม”ขึ้นอยูกับตัวคนที่ประสบปญหา
เปนหลักทางเลือกและ“ราคา”ของการเลือกที่ตองจายใน
อนาคตก็เปนเรื่องที่คนๆนั้นตองรับผิดชอบเอง

 
สุมาลี :เรื่องราวที่พบเจอระหวางการเก็บขอมูลมัน

สะทอนชัดเจนวา ถาเราไมทำความเขาใจปญหาจากมุมมอง
ของผูประสบปญหา เราก็จะเอาแตประณามการทำแทง
ประณามคนที่เกี่ยวของกับการทำแทง คนที่โดนหนักที่สุด
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แนนอนวาคือผูหญิง การประณามเพียงอยางเดียวไมชวยให
ปญหาในภาพรวมดีขึ้น เรารูสึกวาถาเราเอาแตประณาม มัน
จะกลายเปนแผนเสยีงตกรองนะปญหามนัจะซำ้ซากอยูที่เดมิ
เรา ก็ เอา แต ประณาม เหมือนเดิม

 
เมือ่ผู้สมัภาษณถามวาแล้วมีความคาดหวงัอยางไร

กับบันทึกประสบการณเลมนี้บ้างทุกคนตอบเหมือนๆกัน
วา อยากให้คนทุกระดับได้อาน ตั้งแตชาวบ้านไปจนถึง
นายกรัฐมนตรี เพราะเราปลอยใหปญหานี้มันคาราคาซังมา
หลายสิบปแลวที่ผานมาพอภาครัฐขยับจะแกปญหาเราก็พา
กันตกอกตกใจวาจะเปดใหทำแทงเสรีหรือเปลา ทั้งๆ ที่จริง
แลวมันไมใช เรามีแตความเขาใจผิด เพราะเราไมเคยใสใจที่
จะเรียนรูขอเท็จจริง ก็หวังวาสักวันหนึ่งสังคมจะทำการบาน
และสรางความรูความเขาใจขึ้นใหมเพื่อเปดทางเลือกใหกับผู
ที่ประสบปญหาและลดอัตราการทำแทงลงไดในที่สุด•
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มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงหรือ
สคส. เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักกิจกรรมและ
นักวิชาการกลุมหนึ่งที่มีความสนใจในปญหาสิทธิ

และสุขภาพผูหญิง โดยรวมกันทำงานภายใตชื่อ โครงการ
รณรงคเพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ในสังกัดองคการระหวาง
ประเทศชื่อสภาประชากรมานับตั้งแตพ.ศ.2540จนถึง
ปลายปพ.ศ.2545ทีมงานจึงรวมกันกอตั้งมูลนิธิสราง
ความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิงขึ้นเพื่อจะดำเนินภารกิจตางๆ
ดังที่ไดตั้งใจไวตอไป

ปณิธานของเรา
สนับสนุนสิทธิและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญ

พนัธุของผูหญงิผานการขบัเคลือ่นองคความรูและความเขาใจ
สูทุกภาคสวนของสังคมไทย

รูจักสคส.มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
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วัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเรื่องสิทธิและ•
สุขภาพผูหญิง
เพื่ อดำเนินการให ความรู  เ รื่ องสุขภาพที่ •
เหมาะสมกับผูหญิงกลุมตางๆ
เพื่อสนับสนุนใหผูหญิงทุกกลุมสามารถเขาถึง•
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
เพือ่ศกึษาวจิยัและเผยแพรองคความรูที่เกีย่วของ•
กับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง

งานที่เราทำ 
งานขอมูลและเผยแพร
นำขอมูลดานสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ

ที่ไดจากการดำเนินงานวิจัย ภายใตความรวมมือทางวิชาการ
จากสถาบันวิจัยตางๆ รวมทั้งรวบรวมจากผลงานวิจัยที่มีอยู
แลวและเปนงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได มาผลิตในภาษาและ
รปูแบบที่คนทัว่ไปสามารถเขาใจไดงายเผยแพรสูสาธารณชน
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมผูหญิงรูจัก
และเขาใจเกีย่วกบัเนือ้ตวัรางกายของตนเองลดการเกดิปญหา
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ
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งานประชาสังคมและรณรงคเชิงนโยบาย
องคความรูที่รวบรวมได  จะถูกนำไปใชในการสราง

เวทีแหงการแบงปนแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ
สรางเครือขายความรูเรื่องผูหญิงกับสุขภาพใหเขมแข็งเพื่อ
รวมกันคนหาขอสรุปเชิงนโยบายที่จะสนองตอบตอปญหา
และความตองการดานสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ
ตลอดจนนำขอสรุปนี้ไปขับเคลื่อนใหกลายเปนจริงตอไป

งาน พัฒนาการ สื่อสาร 
สคส. ทำงานรวมกับนักสื่อสารมวลชน เพื่อคนหา

วิธีการสื่อสารเรื่องเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ และสุขภาพ
ผูหญิงกับกลุมคนตางๆในสังคมเพื่อขยายขอบเขตความ
เขาใจในสถานการณปญหาที่เกี่ยวของโดยมุงหวังใหผูหญิงมี
ทางเลือกมากขึ้นในเรื่องสุขภาพ และเปนฐานของการพัฒนา
ความสัมพันธหญิงชายที่สรางสรรคตอไป

คณะกรรมการและคณะทำงาน
คณะกรรมการและคณะทำงานของมูลนิธิสร าง

ความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิงรวมกันกำหนดปณิธานและ
ยุทธศาสตรการทำงานของมูลนิธิโดยคณะกรรมการจะดูแล
และใหคำปรึกษาดานนโยบายและการเงิน สวนคณะทำงาน
ทำหนาที่สรางสรรคและดำเนินกิจกรรมตางๆของมูลนิธิ



มีเรื่อง อยากเลา ให ฟง 101  

รายชื่อคณะกรรมการ
ศ.พญ.เพ็ญศรีพิชัยสนิธ ประธาน•
รศ.ดร.กฤตยาอาชวนิจกุล รองประธาน•
รศ.ดร.พิมพวัลยบุญมงคล เหรัญญิก•
รศ.ดร.ชลิดาภรณสงสัมพันธ กรรมการ•
กนก วรรณ ธรา วรรณ   กรรมการ•
รศ.ดร.อนุชาติพวงสำลี กรรมการ•
ณัฐ ยา บุญ ภักดี   กรรมการ และ  •
   เลขานุการ 

ติดตอ กับ เรา ไดที่ 
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง(สคส.)
12/22ถนนเทศบาลสงเคราะห
แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร10900
โทรศัพท๐๒๕๙๑๑๒๒๔-๕
โทรสาร๐๒๕๙๑๑๐๙๙
อีเมลcontact@whaf.or.th
เว็บไซตwww.whaf.or.th

ใบอนุญาต จัดตั้ง เลข ที่ ต.365/2545 
ทะเบียน นิติบุคคล เลข ที่ กท 1231
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