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Abstract
 Womb has been a significant site of the Thai modern nation-state’s 

interests since the early twentieth century. National ideologies and bio-political 

process of state formation depend fundamentally on the elites’ ability to 

control women’s reproductivity. Yet, the state’s conception of the nation 

which determine who should conceive, carry a pregnancy, and give birth, and 

how such processes should be carried out has never been consistent. While 

reproduction has been the subject of the state intervention, the regulation of 

women’s bodies is often characterized by the tension between the material 

logic of production and the significance of moral order. In different nationalist 

regimes in which “population” emerged as the economic and political problem, 

regulating women’s wombs represent the state’s effort to promote specific 

relations of production and exchange that oscillate between the aim towards 

labor stability and the desire to battle “underdevelopment”. Such effort is 

nonetheless exercised through the official discourse of morality. Material and 

moral nexus of sexual politics has created a paradox of fertility and sterility 

which is played out in the debate over abortion and surrogacy. This research 

argues that the history of reproductive control and controversy represents not 

only an illuminating site of the conflicting process of nation-building, but also 

the venue to understand how different state agencies have sought to juggle 

the material and moral imperatives of rule. While women’s bodies serve as 

a link between these two realms, the paper also shows how such divide is 

also contested through women’s practices of bodies and negotiation over 

subjectivities within the nation. 
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บทคัดย่อ
 ครรภ์เป็นแหล่งสำาคัญที่ได้รับความสนใจจากรัฐมานับแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20  

อุดมการณ์ชาติและกระบวนการทางชีวการเมืองที่มีความสำาคัญต่อการก่อร่างสร้างรัฐชาติ

นัน้ เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความสามารถของชนชัน้ปกครองในการควบคมุการเจรญิพนัธุข์อง

ผู้หญิง  แต่ทว่าแนวคิดของรัฐที่มีต่อความเป็นชาติ ซึ่งถูกใช้เป็นตัวตัดสินว่าใครควรจะเกิด 

ตั้งครรภ์ คลอดบุตร และดำาเนินกระบวนการเจริญพันธุ์ไปอย่างไรนั้น กลับไม่เคยคงเส้น

คงวา การแทรกแซงและควบคุมกำากับร่างกายของผู้หญิงโดยรัฐ มักดำาเนินไปภายใต้ความ

ตึงเครียดระหว่างตรรกะเชิงวัตถุว่าด้วยการผลิต กับความสำาคัญของระเบียบศีลธรรม อีก

ทัง้ยงัแกวง่ไปมาระหวา่งเปา้หมายในการสรา้งความมัน่คงดา้นแรงงาน และความปรารถนา

ในการขจัดปัญหา “ความด้อยพัฒนา” กับการรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมทางเพศและอุดมการณ์

ครอบครัว ในแง่นี้ การส่งเสริมการผลิตซำ้าเพื่อสร้างประชากร กับการพยายามจรรโลงไว้

ซึ่งอุดมการณ์ด้านศีลธรรมที่ควบคุมเพศวิถีของผู้หญิง จึงได้สร้างความย้อนแย้งขึ้นระหว่าง

ความเจริญพันธุ์กับอเจริญพันธุ์ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในตลอดประวัติศาสตร์ของการ

ควบคุมการเจริญพันธุ์ และข้อถกเถียงเกี่ยวกับการทำาแท้ง และการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์   

บทความชิ้นนี้เสนอว่าประวัติศาสตร์ของการควบคุมครรภ์และข้อถกเถียงที่เกิดขึ้น แสดง

ให้เห็นว่ากระบวนการสร้างชาติผ่านการควบคุมกำากับทางเพศ ไม่เพียงเป็นกระบวนการที่

เต็มไปด้วยความขัดแย้ง หากแต่ยังสะท้อนความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตัวแทนและ

อุดมการณ์ของรัฐ ซึ่งได้สร้างจินตกรรมว่าด้วยครรภ์ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะในฐานะที่ตั้ง

ของความมีอารยะ ครรภ์เพื่อเศรษฐกิจ ครรภ์เพื่อการพัฒนา และครรภ์ศีลธรรม  ภายใต้

จินตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมาดังกล่าวนี้ ร่างกายของผู้หญิงเป็นทั้งจุดเชื่อมต่อ และจุดที่

เหลื่อมซ้อนระหว่างปริมณฑลทางการผลิตและปริมณฑลทางศีลธรรม แต่ในขณะเดียวกัน

นิยามและเส้นแบ่งระหว่างปริมณฑลดังกล่าวก็มักถูกท้าทายอยู่เสมอ ด้วยปฏิบัติการของผู้

หญิงที่มีต่อเรือนร่างของตนเองและการต่อรองตัวตนของตนภายในชาติ

คำาสำาคัญ : ครรภ์; ชาติ; ประชากร; รัฐเจริญพันธุ์; เพศวิถี 
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บทนำา
 เพศและเพศวิถีมีบทบาทสำาคัญต่อการก่อร่างสร้างรัฐชาติสมัยใหม่มาเป็นเวลา

ช้านาน  ความเชื่อมโยงระหว่างการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงกับความรุ่งโรจน์ของชาติ เป็นใจ

กลางสำาคัญของการสร้างชาติมานับเนื่องแต่ประวัติศาสตร์ ดังที่นักสตรีนิยมได้เคยเสนอ

ไว้ว่า อุดมการณ์ว่าด้วยชาติกับการสร้างรัฐชาติ เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถของรัฐ

ในการควบคุมการเกิดของพลเมือง และการที่ผู้หญิงจะถูกอนุญาต หรือถูกห้ามมิให้มีบุตร 

(Halkias, 2004; Meyer, 2004; Thomas, 2003; Spreng, 2004) การควบคมุรา่งกายของ

ผูห้ญงิและการสบืพนัธุข์องผูห้ญงิโดยรฐั เปน็ความพยายามทีเ่กดิขึน้ตลอดชว่งประวตัศิาสตร์

ของรัฐชาติสมัยใหม่ ซึ่งในหลายแห่งดำาเนินมานับตั้งแต่ยุครัฐอาณานิคม เพศวิถีและความ

สัมพันธ์ทางเพศ จึงเป็นทั้งองค์ประกอบสำาคัญที่ส่งผลต่อการสร้างชาติ และเป็นทั้งผลพวง

ที่เกิดขึ้นจากอุดมการณ์ว่าด้วยชาติ  ในขณะเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว ยังสะท้อนด้าน

ที่เป็นการเมืองของการเจริญพันธุ์และความสัมพันธ์ทางเพศ ที่เชื่อมโยงร่างกายของผู้หญิง 

วงจรชีวิตและการสืบพันธุ์ และการมีหรือไม่มีบุตร เข้ากับความสัมพันธ์ทางอำานาจกับรัฐ

ชาติ ดังที่ ลินน์ โธมัส (Lynn Thomas) เรียกว่า “การเมืองของมดลูก” (Politics of the 

womb, Thomas, 2003) 

 ในกรณีของไทย การพยายามควบคุมกำากับมดลูกของหญิงไทย มีความ

เปลี่ยนแปลง ลักลั่นและไม่ลงรอย มาตลอดช่วงประวัติศาสตร์ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลง

วิธีคิดในการมองร่างกายของผู้หญิงของรัฐไทย ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันพลิกผัน

ระหวา่งรฐัชาตกิบัผูห้ญงิ ครรภแ์ละมดลกูของผูห้ญงิ ไดถ้กูกำาหนดใหเ้ปน็ “ปจัจยั” ทีก่ำาหนด

ชะตาทางเศรษฐกจิของชาต ิทีซ่ึง่การสง่เสรมิการตัง้ครรภ ์และการควบคมุมใิหต้ัง้ครรภ ์สอง

ขั้วตรงข้ามของการควบคุมเพศวิถีของผู้หญิง ได้ผลัดกันเป็นตัวละครที่ทำาการตัดสินความ

เจริญของชาติ ทั้งนี้ การผลิตซำ้า และไม่ผลิตซำ้าของผู้หญิงได้ถูกให้นิยามความหมายที่สลับ

เปลี่ยนไปมาระหว่าง ความเป็น “แม่พันธุ์ของชาติ” ที่สร้างกำาลังแรงงานให้กับชาติ กับการ

เป็นต้นเหตุของความด้อยพัฒนาภายใต้วาทกรรม “ลูกมากยากจน”  โดยที่หลังยุคแห่งการ

พฒันา การควบคมุและสรา้งวนิยัใหก้บัครรภผ์ูห้ญงิในฐานะทีเ่ปน็ “ทรพัยากร” ยงัคงดำาเนนิ

ไปอย่างแข็งขัน  ในทศวรรษปัจจุบัน หลังการถูกปิดอู่มานานกว่าห้าทศวรรษ ครรภ์ของ

ผู้หญิง ได้ถูกเชิญชวนให้กลับมาทำาหน้าที่ “มีลูกเพื่อชาติ” อีกครั้งหนึ่ง เมื่อการเกิดมีอัตรา

ที่ลดตำ่าลงกว่าอัตราการทดแทนของประชากร

 แตค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัชาต ิกบัครรภข์องผูห้ญงิ กม็ไิดด้ำาเนนิไปบนตรรกะทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งถูกใช้เพื่อสร้างร่างกายของพลเมืองที่ตอบสนองต่อการผลิตของชาติเพียงถ่าย
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เดยีว หากแตใ่นทศันะของรฐัชาตแิลว้ ครรภข์องผูห้ญงิยงัเปน็แหลง่ทีต่ัง้ของ “ศลีธรรม” ของ

ชาตทิีส่ำาคญัอกีดว้ย ในแงน่ี ้แมว้า่รฐัในยคุการพฒันาจะสง่เสรมิใหม้กีารลดจำานวนประชากร

ผ่านการคุมกำาเนิดด้วยเทคโนโลยี และวิธีการหลากหลายประเภทหรือในทางตรงกันข้าม 

ในหลายทศวรรษต่อมา รัฐกลับหันกลับมาส่งเสริมการเพิ่มประชากรอีกครั้งหนึ่ง  แต่การ

ควบคุมครรภ์ภายใต้อุดมการณ์การพัฒนา ก็ถูกควบคุมกำากับอีกทอดหนึ่งด้วยอุดมการณ์

ว่าด้วยศีลธรรมทางเพศ และศีลธรรมครอบครัว ที่ใช้ในการตัดสินว่า การผลิตซำ้าชนิดใดจึง

จะถกูตอ้งตามครรลองครองธรรม และการผลติซำา้ชนดิใดทีล่ะเมดิศลีธรรมของสงัคม ดงัจะ

เหน็ไดจ้าก การปฏเิสธการยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยการทำาแทง้ แมใ้นยคุของการสง่เสรมิใหม้กีาร

ลดจำานวนประชากร และควบคมุการตัง้ครรภห์รอืปฏสินธแิทนคูส่มรส (Surrogacy) หรอืที่

เรยีกกนัโดยทัว่ไปวา่อุม้บญุ แมใ้นยคุทีร่ฐัตอ้งการใหผู้ห้ญงิกลบัมาทำาหนา้ทีผ่ลติซำา้เพือ่เพิม่

ประชากร  ในแง่นี้แล้ว ประวัติศาสตร์การจัดการพลเมืองของรัฐไทย จึงมิได้ดำาเนินไปเพียง

บนตรรกะเชงิการผลติของรา่งกายของประชากรเทา่นัน้  และกม็ไิดถ้กูผลกัดนัดว้ยปจัจยัเชงิ

โครงสรา้งของเศรษฐกจิการเมอืงในแตล่ะยคุสมยัเพยีงอยา่งเดยีว  หากแตย่งัมฐีานทีม่าจาก

อุดมการณ์เชิงศีลธรรมที่รัฐมีต่อร่างกาย เพศวิถี และการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง ซึ่งได้ทำาให้

ครรภข์องผูห้ญงิ กลายเปน็ทัง้ปรมิณฑลของการสรา้งความเจรญิทางเศรษฐกจิของชาต ิและ

ทั้งเป็นแหล่งที่ตั้งของการธำารงรักษาอุดมการณ์เชิงศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมการณ์

ศาสนาและอุดมการณ์ครอบครัวอีกด้วย  ผลของภาวะย้อนแย้งดังกล่าว ได้ทำาให้การผลิต

ซำ้าหรือไม่ผลิตซำ้าของเพศหญิง ถูกกำากับและตัดสินด้วยวาทกรรมเชิงศีลธรรมของความดี

และความเลว ที่ผูกเพศวิถีเข้ากับศีลธรรมที่พึงประสงค์ ในขณะที่เหยียดและกดบังคับเพศ

วิถีที่นอกรีตให้เป็นสิ่งที่พึงถูกควบคุมและลงโทษ ผลก็คือ ตัวแบบของผู้หญิงสองประเภทที่

ยนือยูส่องขัว้ของความเปน็แมใ่นสงัคมไทย ระหวา่งแมต่วัอยา่ง (ทีส่รา้งบตุรใหก้บัประเทศ)  

กับแม่ที่สำาส่อน (ที่ฆ่าลูกของตน) เป็นต้น

  บทความชิ้นนี้ ใช้คำาว่า “การเจริญพันธุ์”  ในความหมายของกระบวนการผลิต

ซำ้าหรือขยายเผ่าพันธุ์ของหญิงและชาย (Reproduction)  ในแง่ที่เป็นมิติทางชีวกายภาพ

เท่านั้น ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ทางเพศ การตั้งครรภ์ ตลอดจนศักยภาพในการให้กำาเนิด

และการคลอดบุตร ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการสืบพันธุ์ โดยมิได้กินความหมายไปยังการ

ผลิตซำ้าทางสังคม (Social reproduction) เช่น การกล่อมเกลี้ยงและเลี้ยงดูลูก  ทั้งนี้ ภาย

ใต้ขอบเขตของความหมายของการเจริญพันธุ์ทางชีวกายภาพดังกล่าว ครรภ์ในฐานะที่เป็น

ร่างกายในการผลิตซำ้า (Reproductive body) เป็นปริมณฑลสำาคัญที่สะท้อนการคัดง้าง

ระหว่างอำานาจในการกระทำาการเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง และการควบคุมกำากับ
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ของรัฐชาติสมัยใหม่ เพื่อเปลี่ยนร่างกายของผู้หญิงให้เป็นทรัพยากรที่ตอบสนองต่อการก่อ

รา่งสรา้งชาต ิประวตัศิาสตรข์องรฐัเจรญิพนัธุ ์(Reproductive state)  จงึเปน็ประวตัศิาสตร์

ของการแย่งยึดเอาอำานาจในการจัดการครรภ์ในฐานะร่างกายในการผลิตซำ้าออกจากเพศ

หญิง เพื่อทำาให้การเจริญพันธุ์เป็นไปเพื่อการตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของรัฐเท่านั้น

 งานชิ้นนี้ เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับครรภ์ของเพศ

หญงิ โดยพจิารณาการเมอืงของรา่งกาย ผา่นปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งอำานาจทัง้ในดา้นทีเ่ปน็การ

กดทับ/กดบังคับ  และอำานาจในการปลดปล่อย  โดยเสนอว่า รัฐชาติสมัยใหม่นั้น ประกอบ

สรา้งความเปน็ชาต ิผา่นการเปลีย่นและสรา้งวนิยัเหนอืรา่งกายของผูห้ญงิ ภายใตค้วามหมาย

และการควบคมุครรภส์ีป่ระเภทดว้ยกนั ไดแ้ก ่ครรภอ์ารยะ ครรภเ์พือ่การผลติ ครรภพ์ฒันา 

และครรภ์ศีลธรรม ผู้หญิงในตำาแหน่งแห่งที่ต่าง ๆ  ต่างก็ช่วงชิงและต่อรองกับความหมาย

และการควบคมุของรฐัมาตลอดชว่งประวตัศิาสตร ์ ไมว่า่จะเปน็กลุม่องคก์รสทิธสิตร ีผูห้ญงิ

ชนชั้นกลาง และผู้หญิงชนชั้นล่าง การพิจารณาปฏิสัมพันธ์ทางอำานาจในลักษณะวิภาษวิธี

ดังกล่าวของการเมืองเรื่องร่างกาย จะช่วยทำาให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง

เพศและการเมืองที่เชื่อมโยงและมีผลซึ่งกันและกัน ดังที่นักประวัติศาสตร์สตรีนิยม Joan  

Scott (1986) ได้เคยเสนอเอาไว้ว่าทั้งเพศและการเมืองนั้น ต่างก็ประกอบสร้างซึ่งกันและ

กันมานับแต่ในประวัติศาสตร์

อำานาจชีวญาณกับการเมืองว่าด้วยการเจริญพันธุ์
 บทความชิน้นีใ้ชแ้นวคดิเรือ่ง อำานาจชวีญาณ (Biopower) และการเมอืงชวีญาณ 

(Biopolitics) ของมิเชล ฟูโกต์ (Foucault, 1976; 1997) ในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติ และการสร้างชาติสมัยใหม่ กับการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง  

แนวคิดดังกล่าวช่วยทำาให้เข้าใจ เทคโนโลยีในการปกครองและควบคุมของรัฐสมัยใหม่ ที่

อบุตัขิึน้พรอ้ม ๆ  กบัลทัธเิสรนียิม ซึง่ไดบ้รูณาการอำานาจขององคอ์ธปิตัยห์รอื อำานาจในการ

ลงโทษของรัฐ (Right of the sword หรือ High justice) ไปสู่อำานาจชีวญาณ (Biopower)  

แนวคิดการเมืองชีวญาณนั้น ให้ความสำาคัญกับควบคุม “ชีวิต” ในฐานะที่เป็นวัตถุแห่ง

การเมอืงหรอืกลา่วอกีนยัหนึง่คอื การใหค้วามสำาคญักบัชวีติในฐานะทีเ่ปน็การเมอืง ซึง่เปน็

มติใินการมองการเมอืงทีบ่กุเบกิโดยฟโูกต ์ อำานาจชวีญาณนัน้หมายถงึรปูแบบของอำานาจที่

เกีย่วพนักบัมนษุยใ์นฐานะทีเ่ปน็สมาชกิของสิง่มชีวีติซึง่มคีณุลกัษณะเฉพาะ โดยคณุลกัษณะ

เฉพาะนี้อาจถูกศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และสามารถที่จะถูกแทรกแซงผ่านกลไกนานา

ประเภท โดยที่ ฟูโกต์มอง “ชีวิต” ในความหมายของกระบวนการที่ประกอบไปด้วยพลัง 
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พลังงาน และความปรารถนาที่ซึ่งองค์อินทรียภาพดำาเนินไป ดำารงอยู่ เติบโตและผลิตซำ้า 

อำานาจชีวญาณจึงประกอบไปด้วยปรากฏการณ์หลายระนาบของชีวิตที่มีผลกระทบต่อวิถี

ทาง  ที่ชีวิตมนุษย์พัฒนาการไป  และสามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงผ่านการแทรกแซง

ตา่ง ๆ   ในขณะทีก่ารเมอืงชวีญาณนัน้ หมายถงึชดุของวธิกีารตา่ง ๆ  ทัง้ในแงเ่ทคนคิและความ

รู ้ซึง่ใชใ้นการผลติภาวะทางชวีะในรปูแบบเฉพาะ โดยทีอ่งคป์ระกอบของการเมอืงชวีญาณ

นั้นย่อมขึ้นกับเหตุผลของการเมืองเฉพาะและเทคโนโลยี ซึ่งถูกใช้ในการสร้างเหตุผลให้กับ

คณุลกัษณะของปรากฏการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทของประชากรทีม่ชีวีตินัน้ ๆ  (Foucault,  

1982: 779-784)  กล่าวโดยรวบรัดแล้ว การเมืองชีวญาณ จึงเปรียบได้กับเหตุผลทางการ

เมอืงซึง่ถอืเอาการจดัการและปกครองชวีติและประชากรเปน็หวัใจสำาคญั เพือ่ “สรา้งความ

มั่นใจ ความยั่นยืน ให้กับชีวิต เพื่อเพิ่มจำานวนของชีวิต และเพื่อทำาให้ชีวิตอยู่ในระเบียบ” 

(Foucault, 1976: 138) อำานาจชวีญาณจงึเปน็วถิทีางทีซ่ึง่การเมอืงชวีญาณทำางานในสงัคม 

ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนกลไกของอำานาจอย่างลึกซึ้ง 

 ในทัศนะของฟูโกต์ อำานาจสมัยใหม่ชนิดนี้พัฒนาขึ้นพร้อม ๆ กับการก่อรูปของ

ประวัติศาสตร์เฉพาะในยุโรปซึ่งเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่กลางคริสต์ศักราชที่ 17 เป็นต้นมา ที่ซึ่ง

ชวีติของเผา่พนัธุม์นษุยถ์กูแทรกแซงดว้ยอำานาจชนดิใหม ่และการแทรกแซงนัน้ไดน้ำาพาชวีติ

มนุษย์ให้เข้าสู่ระเบียบทางอำานาจและความรู้ ตลอดจนปริมณฑลของเทคนิคทางการเมือง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การก่อตัวขึ้นของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ซึ่งอำานาจทางชีวญาณ

แทรกซึมผ่านเครือข่ายที่แพร่กระจาย ที่ซึ่งฟูโกต์ เรียกว่า Dispositif (1977) อันเป็นกลไก

ของอำานาจทีท่ำางานจากทัง้ภายในและภายใตร้ะนาบของชวีติ  ฟโูกตเ์หน็วา่ อำานาจชวีญาณ

นั้น ไม่ได้เข้ามาแทนที่อำานาจที่กดทับ (Repressive power) ที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไป 

หากแต่ทำางานร่วมกับอำานาจที่ดำารงอยู่ด้วยเทคโนโลยีทางอำานาจชนิดต่าง ๆ  ซึ่งได้สร้าง

อำานาจที่เปลี่ยนรูปแบบไปสองประเภท ได้แก่ อำานาจเชิงวินัย (Disciplinary power) และ

อำานาจชวีญาณ (Biopower)  อำานาจทัง้สองชนดิ ไมไ่ดเ้ปน็ปฏปิกัษซ์ึง่กนัและกนั หากแตเ่ปน็

พฒันาการของอำานาจสองขัว้ทีเ่ชือ่มโยงและสมัพนัธร์ะหวา่งกนัและกนั ในขณะทีอ่ำานาจเชงิ

วนิยันัน้ถอืเอารา่งกายเปน็ปรมิณฑลสำาคญัของการปกครอง และบงการ (Subjectification) 

อำานาจชวีญาณใหค้วามสำาคญักบัรา่งกายในฐานะองคอ์นิทรยีภาพ ซึง่บรรจไุปดว้ยกลไกของ

ชวีติและเปน็พืน้ฐานทางชวีวทิยาสำาคญัไมว่า่จะเปน็การกำาเนดิ การตาย สขุภาวะ การเจรญิ

พันธุ์ และอายุการมีชีวิต กระบวนการทางชีววิทยาเหล่านี้ ล้วนถูกแทรกแซงและควบคุม

กำากับโดยอำานาจสมัยใหม่หรือภายใต้การเมืองชีวญาณของประชากรนั่นเอง 

 กลา่วอกีนยัหนึง่ การเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญันบัตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่17 ของยโุรป 
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จึงได้แก่ การที่อำานาจของรัฐในการ “เอาชีวิต” หรือ “อนุญาตให้มีชีวิต” (To take life or 

let live) ถูกแทรกซึมด้วยอำานาจชนิดใหม่ในการ “สร้างชีวิต” และ “อนุญาตให้ตาย” (To 

‘make’ live and ‘let’ die) ผลที่ตามมาของการทำางานของอำานาจชนิดใหม่นี้ ได้แก่ ขั้ว

ของคู่ตรงข้ามสองประเภท กล่าวคือ ในด้านหนึ่ง เทคนิคในฐานะเครื่องมือในการสร้างวินัย

ได้ถูกพัฒนาขึ้น และถูกนำามาใช้กับร่างกายของปัจเจกบุคคล โดยที่วินัยนั้นทำาหน้าที่ในการ

ปกครองกลุม่ชนทีห่ลากหลาย โดยความหลากหลายดงักลา่วถกูหลอมละลายกลายเปน็รา่ง

ของปจัเจกบคุคลชนดิเดยีวกนั ทีส่ามารถถกูตรวจตรา ฝกึฝน ใช ้และลงโทษได ้(Foucault, 

1976: 242)  ฟูโกต์เรียกขั้วชนิดนี้ว่า “Anatomo-politics” หรือการเมืองของการสร้าง

วินัยบนร่างกาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนภาวะร่วม (Collectivity) ของสังคมมนุษย์ลง

เป็นหน่วยจุลภาค (Atomization) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกครองและการสร้างผลิตภาพ

เป็นสำาคัญ สำาหรับอีกขั้วหนึ่งนั้น เกี่ยวข้องกับการเมืองชีวญาณของประชากร ซึ่งได้แก่การ

มุ่งเป้าไปยังมนุษย์ในฐานะที่เป็นสปีชีส์ (Man-as-species, 1976: 243) การเมืองชนิดนี้

ถือเอาประชากรเป็นปมปัญหา โดยทำาให้ประชากรกลายเป็นหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และ

ทางการเมือง ที่กลายเป็นปัญหาในทางชีววิทยาพอ ๆ กับปัญหาในทางอำานาจ  ทั้งนี้ ทั้ง

การเมอืงของการสรา้งวนิยับนรา่งกาย และการเมอืงชวีญาณของประชากร ไดก้ลายเปน็การ

เมอืงทีป่กคลมุและแทรกซมึชวีติและรา่งกายของผูค้นในรฐัสมยัใหม ่ทีซ่ึง่อำานาจชวีญาณ ใน

ฐานะที่เป็นสนามทางสังคมของอำานาจและการต่อสู้ ได้แทรกแซงชีวิตของผู้คนผ่านความรู้

ชนิดใหม่ ตลอดจนวาทกรรมและความจริงเกี่ยวกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงความคิดและความ

รู้สึกที่มีต่อชีวิตของปัจเจกบุคคลและสังคม  แนวคิดว่าด้วยการเมืองชีวญาณของฟูโกต์ถูก

มาใช้อธิบายปฏิบัติการเชิงความรู้ชนิดใหม่ ๆ ที่สะท้อนอำานาจของการเมืองชีวญาณในการ 

“สร้างชีวิต” และ “อนุญาตให้ตาย” เช่น จีโนมิกส์ (Genomics) และการเจริญพันธุ์ ซึ่ง

ปฏิสัมพันธ์กับการเมืองชีวญาณที่ดำารงอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ สุขภาพ และ

การแพทย ์เปน็ตน้ ในกรณขีองไทย เชน่เดยีวกบัในสงัคมอืน่ ๆ  วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และ

ความรู้ชนิดใหม่เกี่ยวกับประชากร มีบทบาทสำาคัญในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่มีต่อร่างกาย

ของผู้หญิง ที่ซึ่งอำานาจในการตัดสินใจที่จะ “สร้างชีวิต” และ “อนุญาตให้ตาย” กลายเป็น

หัวข้อที่ไม่ได้อยู่ในอำานาจการควบคุมของผู้หญิงเพียงลำาพังอีกต่อไป หากแต่ถูกผนวกเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของอำานาจชีวญาณของรัฐ

 บทความชิ้นนี้ใช้มโนทัศน์อำานาจชีวญาณและการเมืองชีวญาณ ในการทำาความ

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการก่อร่างสร้างความเป็นชาติสมัยใหม่ของรัฐไทย กับ

การเมืองว่าด้วยการเจริญพันธุ์ ที่ซึ่งร่างของชาติ ก่อกำาเนิดขึ้นได้ ก็ด้วยการสร้างวินัยให้
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กับการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง การอ่านประวัติศาสตร์ชาติผ่านมิติของการเมืองว่าด้วยเพศ

วิถี เป็นการทลายเส้นแบ่งระหว่างปริมณฑลการเมือง (สาธารณะ) กับปริมณฑลส่วนตัว รัฐ

ชาตกิบัรา่งกาย  และความเปน็ชาตกิบัเพศวถิ ีโดยชีใ้หเ้หน็ถงึความสำาคญัของแงม่มุทางการ

เมืองของเรื่องที่มักถูกถือว่าเป็นประเด็นของปัจเจกบุคคล และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

ทั้งนี้ มิติทางการเมืองของเพศ (Sexual politics)  แทรกซึมอยู่ในนโยบายการพัฒนาของ

รัฐ เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลไกด้านสาธารณสุข อุตสาหกรรมอนามัยเจริญพันธุ์  และ

ไดก้อ่ใหเ้กดิการสรา้งสถาบนัและประเภทความรูช้นดิใหมข่ึน้มา เชน่ ประชากรศาสตร ์การ

วางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ ฯลฯ ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน (Entangle-

ment) ทั้งที่คัดง้าง ประนีประนอม และตอบโต้ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีผลต่อทิศทางด้านอำานาจ

และเสรภีาพในการจดัการเนือ้ตวัรา่งกายของผูห้ญงิ  สิง่ทีน่า่สนใจคอื การเมอืงชวีญาณยงัมี

ผลตอ่การรบัรูแ้ละวธิคีดิในรา่งกายของผูห้ญงิเอง  ทีซ่ึง่ประวตัศิาสตรช์วีติทางเพศของพวก

เธอ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายและการควบคุมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของรัฐในบริบท

ต่าง ๆ ทั้งในแง่ที่เป็นการกดทับและควบคุม และการปลดปล่อยและเสริมสร้างอำานาจ  

ซึ่งยังผลอย่างลึกซึ้งต่อการนิยามความหมายของ “ความเป็นผู้หญิง” และ “ความเป็นแม่”  

ชีวิตทางเพศ อารมณ์ความรู้สึก และความสัมพันธ์ในครอบครัว ตลอดจนความสัมพันธ์ที่

พวกเธอมีกับคนในสังคม

ครรภ์อารยะ : สูตินรีเวชกับการสร้างชาติ
 ก่อนการเข้ามาของสูติกรรมสมัยใหม่ การดูแลครรภ์ของผู้หญิงในสยามนั้น ถือ

เป็นปริมณฑลของผู้หญิง  นับตั้งแต่กระบวนการตั้งครรภ์ ไปจนกระทั่งหลังการคลอด  ใน

คัมภีร์ปฐมจินดา ซึ่งถือเป็นคัมภีร์รากฐานว่าด้วยการกำาเนิดของมนุษย์ และมีเนื้อหาต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏสินธ ิเรือ่งเกีย่วกบักมุาร โรคทีเ่กีย่วกบัสตร ีทารก การคลอด ตลอดจน

วชิาผดงุครรภต์า่ง ๆ  และการอยูไ่ฟ  ไดน้ยิามครรภแ์ละการกำาเนดิ ผา่นแนวคดิวา่ดว้ยธาตทุัง้

สี่ อันได้แก่ ธาตุดิน (ปถวีธาตุ) ธาตุนำ้า (อาโปธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) และธาตุไฟ(เตโชธาตุ)  

อันเป็นแนวคิดสำาคัญทางด้านอายุรเวทที่ไทยรับมาจากอินเดีย ซึ่งเชื่อว่าธาตุต่าง ๆ เหล่านี้

เป็นธาตุสำาคัญที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของมนุษย์ และมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

 ภายใตป้รชัญาทีจ่ดัวางครรภใ์นฐานะจดุกำาเนดิของชวีติมนษุย ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัความ

สัมพันธ์ของธาตุทั้งสี่ การดูแลเพื่อสร้างดุลยภาพให้กับธาตุดังกล่าว จึงมีความสำาคัญอย่าง

ยิ่งยวด นอกจากนี้ สุขภาพครรภ์ของผู้หญิง ยังขึ้นอยู่กับการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่าง

รา่งกายของมนษุยก์บัสิง่เหนอืธรรมชาตใินมติติา่ง ๆ อกีดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้หา้มจำานวน
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มากทั้งในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ซึ่งสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความ

สมัพนัธร์ะหวา่งรา่งกายของผูห้ญงิกบัธรรมชาต ิและสิง่ทีคุ่ม้ครองธรรมชาตติา่ง ๆ  ทีจ่ำาเปน็

ต้องรักษาให้เกิดความสมดุลอยู่ตลอดเวลา  ครรภ์ของผู้หญิงนั้นแม้จะมีสถานะที่เปราะบาง 

แตก่เ็ปน็ทีต่ัง้ (อู)่ ทีเ่ชือ่มรอ้ยธรรมชาตกิบัสิง่เหนอืธรรมชาตเิขา้ดว้ยกนัในการใหก้ำาเนดิชวีติ

ทีเ่กดิขึน้ใหม ่ในชว่งของการตัง้ครรภแ์ละการคลอดบตุรนัน้ เชือ่กนัวา่เปน็ชว่งขณะทีธ่าตทุัง้

สี่ของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ  อันเนื่องมาจากการให้กำาเนิดชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ 

ดังนั้น ภายหลังจากการคลอดบุตรแล้ว การอยู่ไฟ จึงถือเป็นกระบวนการปรับความสมดุล

ของธาตใุนรา่งกายใหก้ลบัคนืสูส่ภาพปกต ิดว้ยการใชค้วามรอ้นเปน็วถิทีางในการปรบัเปลีย่น

สภาวะของธาตุดังกล่าว

 การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดเกี่ยวกับครรภ์ของไทย เกิดจากการปะทะสังสรรค์

ระหว่างสูตินรีเวชของแพทย์แผนตะวันตกที่ถูกนำาเข้ามาเผยแพร่โดยมิชชันนารีหรือที่เรียก

กันว่า มิชชันนารีแพทย์ (Medical missionaries) ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งภายใต้การนำาของ Dr. Dan Beach Bradley (18 July 1804 – 23 June 1873) 

มิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์ชาวอเมริกัน ผู้ที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าหมอบรัดเลย์ ซึ่ง

เข้ามาในสยามในช่วงรัชกาลที่ 3 และมีบทบาทสำาคัญในการริเริ่มการจัดการทางการแพทย์

และการพยาบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัการผดงุครรภแ์ผนใหมใ่นหมูช่นชัน้สงูของสยาม

ในยุครัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา  ทั้งนี้ ในยุคที่หมอบรัดเลย์เข้ามาทำางานเผยแพร่คริสต์ศาสนา

และการแพทย์สมัยใหม่นั้น การผดุงครรภ์ยังคงเป็นปริมณฑลของผู้หญิง ทั้งในหมู่ชนชั้นสูง

ในวัง และชาวบ้านทั่วไป  โดยที่ประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การอยู่ไฟ ถือเป็นวิธีการจัดการครรภ์หลังคลอดที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งยวด อย่างไรก็ตาม 

การอยู่ไฟ กลับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกมองโดยชาวตะวันตกในสยาม ว่าเป็นพฤติกรรม

ที่ล้าหลัง (Pearson, 2016) เพียร์สัน (Pearson, 2016: 13) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เช่นเดียว

กับพิธีกรรมสตี (Sati) ของอินเดีย การ “ปิ้งไฟ” (Roasting) ของผู้หญิงและทารก หลังการ

คลอดของกลุ่มชนในอุษาคเนย์ มักถูกมองโดยชาวตะวันตกว่าเป็นพฤติกรรมที่ “ป่าเถื่อน” 

ซึง่ทำาใหพ้ืน้ทีก่ารผดงุครรภ ์ซึง่อยูภ่ายใตอ้ำานาจการดแูลของผูห้ญงินัน้ กลายเปน็ปรมิณฑล

ทางการเมอืงทีข่บัเคีย่วกนัมาตลอดประวตัศิาสตรข์องการครองอำานาจโดยรฐัเจา้อาณานคิม 

และชนชาวตะวันตก

 การพยายามแทนที่การผดุงครรภ์ของผู้หญิง ด้วยศาสตร์การผดุงครรภ์แผนใหม่ 

ตลอดจนการยกเลกิการอยูไ่ฟ ของหมอบลดัเลย ์จงึไมเ่พยีงสะทอ้นการแทรกแซงของแพทย์

แผนใหม่ ต่อความรู้ในการจัดการร่างกายของผู้หญิงในช่วงรอยต่อของการก้าวเข้าสู่ความ
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ทันสมัยของสยาม หากแต่ยังก่อให้เกิดการปะทะ คัดง้าง และขัดแย้งระหว่างความรู้ตาม

ประเพณี และความรู้แบบใหม่อีกด้วย  ในช่วงต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั หมอบรดัเลยไ์ดถ้กูเรยีกตวัเขา้ถวายการรกัษาอาการปว่ยของพระมเหส ีและสนม

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายครั้ง และในแต่ละครั้ง มักต้องเผชิญกับ

การต่อต้านจากฝ่ายในของราชสำานัก ซึ่งรวมทั้งเจ้านายสตรีเอง แม้ว่าพระมหากษัตริย์และ

ขา้ราชการฝา่ยชาย จะเชือ่มัน่ในวธิกีารของแพทยต์ะวนัตกกต็ามท ี โดยทีก่ารอยูไ่ฟ มกัเปน็

พื้นที่ของการปะทะระหว่างสูติกรรมของตะวันตกกับการจัดการครรภ์ตามความรู้พื้นบ้าน

ของสยามอยา่งเขม้ขน้ ดงัเหน็ไดจ้ากกรณขีองสมเดจ็พระนางเจา้โสมนสัวฒันาวด ีอคัรมเหสี

ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งพระโอรสได้สิ้นพระชนม์ภายหลังจากคลอดเพียง 3  ชั่วโมง และสุขภาพ

ของพระนางเองก็ทรุดหนักลง ในบันทึกของหมอมัลคอล์ม สมิธ ได้บรรยายให้เห็นถึงการ

ต่อสู้กันระหว่างโลกทัศน์คู่ตรงกันข้ามเกี่ยวกับครรภ์และร่างกายของผู้หญิงไว้ดังนี้ 

 “เจา้พนกังานไดม้าอญัเชญิพระกมุารออกไปเงยีบ ๆ  ปลอ่ยใหพ้ระมารดาทรงเขา้

พระทัยว่าพระราชโอรสยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ แต่ประทับอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่ง ในคืน

เดียวกันนั้นเอง พระอาการประชวรของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีก็กลับทรุดลง

อีก ทรงอาเจียนบ่อยครั้งจนเกรงว่าจะสิ้นพระชนม์เสียเวลานั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

หลวงวงษาธิราชสนิท ได้ทรงจัดพระโอสถถวาย พระอาการจึงพอทุเลาลงบ้าง วันต่อมา

พระเจ้าอยู่หัวและกรมหลวงวงษาธิราชสนิท พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และนางสนม

กำานัลในของสมเด็จพระราชินี ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับแพทย์ชาวสยามหลายคน 

รวมทัง้พวกทีถ่วายการรบัใชใ้ตเ้บือ้งพระยคุลบาท เหน็ควรเรยีกตวัหมอบรดัเลย ์แพทยช์าว

อเมริกันเข้ามาถวายการรักษา   หมอบรัดเลย์ได้ถวายการรักษาไปตามอาการของโรค ซึ่ง

เป็นวิธีที่เขาเพิ่งจะนำามาใช้ในประเทศสยามได้ไม่นาน แต่ด้วยความจำาเป็นที่ต้องโอนอ่อน

ผ่อนตามสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงอยู่ไฟ (ตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติของผู้หญิงสยามภายหลังจากการคลอดบุตร) ตามแบบวิธีของชาวสยาม 

แม้จะมีเสียงคัดค้านจากหมอบรัดเลย์และผู้ที่เชื่อถือในการรักษาของเขาอีก 2-3 คนก็ตาม 

ภายใต้การถวายการดูแลรักษาของหมอบรัดเลย์ พระอาการไข้ตลอดจนคลื่นไส้อาเจียนจึง

พอทุเลาลงบ้าง พระอาการของโรคยังคงปรากฏบ่อยครั้งต่อเนื่องกันนาน 7-8 วัน จนถึงวัน

ที่ 28 สิงหาคม สมเด็จพระราชินีจึงทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระโอรส 7 วันหลัง

จากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้ว”
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 “นบัจากวนัที ่29-30 สงิหาคมเปน็ต้นมา พระอาการเริ่มทรุดหนักลงเรื่อย ๆ  ทรง

อาเจียนออกมาเป็นนำ้าสีดำาปนเหลือง และทรงมีอาการไข้แทรกด้วย”

 “หมอบรัดเลย์ได้ทูลขอร้องบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง ขอให้สมเด็จ

พระราชนิเีสดจ็ฯออกจากทรงอยูไ่ฟ ซึง่เปน็ผลใหพ้ระอาการประชวรพอทเุลาลงบา้ง แตย่งัคง

เสวยพระกระยาหารไดน้อ้ย พระวรกายจงึดซูบูและออ่นแอลงมาก พระอาการประชวรของ

สมเด็จพระราชินียังคงทรงอยู่เช่นนั้น จนกระทั่งวันที่ 11 กันยายน พระบาททั้งสองข้างเริ่ม

บวม และยงัปรากฏพระอาการอืน่ ๆ  ทีส่รา้งความวติกกงัวลแกพ่ระสหายตลอดจนพระบรม

วงศานุวงศ์เป็นอันมาก จึงได้มีการประชุมตกลงกันว่าจะเรียกแพทย์ชาวสยามกลับมาถวาย

การรักษาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้วสมเด็จพระราชินีก็มิได้ทรงให้ความเชื่อถือในการรักษา

ของหมอบรัดเลย์เท่าใดนัก เนื่องจากเป็นแพทย์ชาวต่างชาติ หลังจากที่พระองค์กลับมาอยู่

ในความดแูลของแพทยช์าวสยามอกีครัง้นัน้ กย็งัไมป่รากฏวา่พระอาการจะดขีึน้ ซำา้ยงักลบั

ทรุดหนักลงไปอีก จนถึงกับไม่มีแพทย์สยามคนใดกล้าที่จะถวายการรักษาอีกต่อไป ในช่วง

นั้นเอง หมอบรัดเลย์จึงถูกเรียกตัวกลับมารักษาอีกครั้ง”

 “นบัตัง้แตห่มอบรดัเลยก์ลบัมาถวายการรกัษาจนถงึวนัที ่16 กนัยายน พระอาการ

ดูจะทุเลาลงบ้างเล็กน้อย แต่เนื่องจากพระองค์ยังทรงอาเจียนอยู่อย่างต่อเนื่อง พระวรกาย

จึงอ่อนแอลง และเป็นผลให้ทรงเบื่อพระกระยาหาร ไม่เคยปรากฏว่าจะมีวันใดที่พระองค์

จะไม่ทรงอาเจียนอย่างรุนแรง แต่ก็ไม่มีพระโอสถขนานใดที่จะรักษาพระอาการนี้ให้หาย

ไปได้ จนถึงขณะนี้พระอาการเริ่มไม่เป็นที่ไว้วางพระทัย พระวรกายตลอดจนพระพักตร์เริ่ม

เหลอืง แพทยช์าวสยามจงึถกูเรยีกตวักลบัมาดพูระอาการอกีครัง้หนึง่ แตก่ไ็มม่ใีครยอมรบัที่

จะถวายการรกัษา เมือ่เหตกุารณเ์ปน็เชน่นี ้จงึไดม้กีารประกาศใหร้างวลัเปน็เงนิหลายชัง่แก่

ผูท้ีส่ามารถรกัษาสมเดจ็พระราชนิใีหห้ายจากพระโรคได ้เมือ่หมอบรดัเลยก์ลบัมาถวายการ

รกัษาอกีครัง้นัน้ พระอาการไดท้รดุหนกัลง พระทยัเตน้เรว็ผดิปกต ิและในวนัที ่17 กนัยายน 

ทรงมีพระอาการเพ้อ ในวันเดียวกันนั้นได้มีการป่าวประกาศให้รางวัลเป็นเงิน 2 ชั่งแก่ผู้ที่

สามารถรักษาพระอาการให้ทุเลาลงได้ มีข้าราชสำานักเก่าแก่ผู้หนึ่งได้ขอเข้ามาตรวจดู

พระอาการ แต่ทว่าเขาผู้นั้นไม่เข้าใจในพระอาการของโรคอย่างแท้จริง จึงวินิจฉัยว่าเป็น

เพราะมิได้ทรงอยู่ไฟ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นผู้ถวายการรักษา”

 

 การคดังา้งระหวา่งสตูกิรรมตะวนัตกกบัการจดัครรภพ์ืน้บา้น ดำาเนนิไปจนกระทัง่

พระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีทรงมีอาการทรุดหนัก จนสิ้นพระชนม์ลงในวันที่ 10 ตุลาคม 
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2359 (ยุวดี, 2522: 107 อ้างใน ณัฐวดี, 2529: 34)  การอยู่ไฟ กลายเป็นปริมณฑลแห่ง

การต่อสู้และต่อรองอย่างเข้มข้น ระหว่างกลุ่มมิชชันนารีแพทย์ กับราชสำานักฝ่ายใน มา

ตลอดชว่งสมยัของรชักาลที ่4  ในขณะทีใ่นตลอดชว่งชวีติของหมอบรดัเลย ์การรณรงคเ์พือ่

เปลีย่นแปลงวธิคีดิเกีย่วกบัการจดัการครรภใ์นสยาม ไดก้ลายเปน็หนึง่ในพนัธกจิทีส่ำาคญัทัง้

ในแง่ทางการแพทย์ เพื่อรักษาชีวิต อันเป็นหมุดหมายสำาคัญของการสร้างความมีอารยะให้

กบัชนตา่งแดนที ่“ขาดความเจรญิ” และ “ความรูส้มยัใหม”่ และทัง้เปน็การแผข่ยายอำานาจ

ทางการเมอืงของความรูจ้ากโลกตะวนัตกเขา้มายงัดนิแดนทีถ่กูมองวา่ยงัอยูใ่นโลกประเพณี

อนัลา้หลงั ซึง่เปน็พนัธกจิอนัศกัดิส์ทิธิท์างครสิตศ์าสนา  ในแงน่ีค้รรภข์องผูห้ญงิ จงึไดก้ลาย

เป็นสนามอันสำาคัญของปฏิบัติการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2385 หมอบรัดเลย์ ได้ตีพิมพ์หนังสือ

ชือ่วา่ Treatise on Midwifery (1842) ซึง่ตอ่มาไดถ้กูแปลเปน็ไทยและตพีมิพ ์ภายใตช้ือ่วา่ 

คัมภีร์ครรภ์ทรักษา  จำานวน 200 ฉบับ แจกจ่ายให้กับบรรดาหมอหลวงในเวลานั้น โดยหวัง

ให้เป็นทั้งตำารา และเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนความคิดของหมอหลวง ในการจัดการครรภ์

ของเจ้านายฝ่ายในของราชสำานัก

 หมอบรัดเลย์ได้เขียนไว้ในหน้าปกและคำานำาว่า ครรภ์ทรักษานั้นเป็นตำาราที่ตั้งใจ

จะเขียนขึ้นมาตั้งแต่ที่เขาเองประสบความสำาเร็จจากการพิมพ์ตำาราปลูกฝีดาษถวาย และได้

รบัพระราชทานเงนิรางวลั  เขาไดอ้ธบิายถงึเหตผุลทีจ่ำาเปน็ตอ้งเผยแพรห่นงัสอืครรภท์รกัษา

ว่า  สยามนั้นเป็นเมืองที่ผู้หญิงคลอดบุตรโดยยากลำาบากนัก จึงมีความเมตตา ปรารถนาจะ

ช่วยสำาแดงวิธีรักษาครรภ์เอาไว้ให้เห็นเป็นตัวอย่าง จะได้รักษาได้โดยง่าย ทั้งนี้การที่ทารก

ที่เกิดมานั้นมักมีโรค มักตายเร็วเป็นอันมาก ก็เนื่องจากชาวสยามรักษาโดยเห็น “วิปลาส” 

คัมภีร์ครรภ์ทรักษานี้ จึงเป็นการประมวลตำาราที่ใช้ในอเมริกา อังกฤษ และเมืองอื่น ๆ ที่

บรัดเลย์เห็นว่า “วิเศษ ควรเชื่อฟัง” และแพทย์ในอเมริกาและอังกฤษ ได้ปฏิบัติตามตำารา

นั้น ๆ อย่างถูกต้องมานานหลายร้อยปี และดังนั้น จึงมีคุณแก่ชาวเมืองอเมริกาและอังกฤษ

มายาวนาน ในการแต่งตำาราครรภ์ทรักษาขึ้นมานี้ ในเบื้องต้นได้คัดเฉพาะเรื่องที่สำาคัญโดย

ยอ่ใหพ้อเหน็ใจความสำาคญั พอรกัษาไดก้อ่น  ตอ่เมือ่หมอหลวงในสยามเหน็ดวัย เชือ่ฟงัแลว้ 

จึงจะจัดแจงให้กว้างขวางออกไปต่อภายหลัง (บรัดเลย์, 2385)

 ครรภ์ทรักษา ถือเป็นสิ่งแสดงแทนความรู้ของโลกตะวันตกเกี่ยวกับกำาเนิดของ

มนุษย์ ร่างกายและการตั้งครรภ์ของผู้หญิง ตลอดจนสุขภาพของทารก ที่มีรากฐานมาจาก

วิทยาศาสตร์ (กายวิภาคแบบปฏิฐานนิยม) นอกเหนือจากการอธิบายอย่างละเอียดเชิง

ประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิสนธิ กายวิภาคของทารกในครรภ์ ลักษณะของครรภ์ พัฒนาการ

ทารก และวธิกีารทำาคลอดของทารกทีอ่ยูใ่นทา่ตา่ง ๆ  แลว้ สิง่ทีส่ำาคญัคอื ตำาราการผดงุครรภ์
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แบบตะวันตกนี้ ยังประกอบด้วย หัตถการหรือเครื่องมือสมัยใหม่สำาหรับการทำาคลอดแบบ

ตะวันตกประเภทต่าง ๆ อีกด้วย  โดยเป็นวิทยาการที่แตกต่างไปจากการแพทย์ของสยาม

ในยุคนั้น ตำาราดังกล่าวมีภาพวาดประกอบที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะภายในของครรภ์ และ

ทารก รวมทัง้มอืของผูท้ีท่ำาการรกัษา จำานวนถงึ 50 แผน่ ซึง่นบัเปน็กระบวนการเปลีย่นครรภ์

ให้เป็นวัตถุ (Object) ของจักษุทัศน์ (Visualization) ทางการแพทย์ ที่ถูกทำาให้ปรากฏตัว

ขึน้อยา่งกระจา่งชดั จบัตอ้งและจดัการไดโ้ดยแพทย ์พรอ้มทัง้ตดัมติอิืน่ ๆ  ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั

กายวิภาคทางวิทยาศาสตร์ออกไป ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับร่างกายเพศหญิง

ดังกล่าว ครรภ์และทารกกลายเป็นสิ่งที่สามารถถูกสอดส่องให้เห็นได้อย่างหมดจด ภายใต้

สายตาของแพทย์ แม้ก่อนที่ทารกจะคลอดออกมา อันเป็นภาวการณ์ที่ เพียร์สัน เรียกว่า 

“Womb with a view” (Pearson, 2016)

 การสร้างครรภ์อารยะ (Civilizing wombs) ของแพทย์มิชชันนารีในยุคดังกล่าว 

ยังวางอยู่บนรากฐานทางความคิดสำาคัญของคริสต์ศาสนา โดยอธิบายกำาเนิดของมนุษย์ว่า

มาจากพระเจ้า ส่วนทารกในครรภ์นั้น เป็นผลจากการที่พระเจ้าได้บันดาลให้เกิดขึ้น ซึ่งสืบ

เนื่องจากการสังวาสระหว่างอาดัมกับอีฟ สิ่งที่น่าสนใจคือ บรัดเลย์ได้อธิบายความเจ็บปวด

ของผูห้ญงิในขณะคลอดวา่ เปน็ผลกรรมทีผู่ห้ญงิตอ้งไดร้บัเนือ่งเพราะกระทำาผดิตอ่พระเจา้

จากการแอบกินผลไม้ที่พระเจ้าได้ห้ามไว้  ผู้หญิงทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จึงต้องรับผลกรรม

นี้สืบต่อกันมา (บรัดเลย์, 2385: 5-16 และ 65) เช่นนี้แล้ว การคลอดบุตรภายใต้วิทยาการ

และความเมตตาของแพทยช์าย จงึเปรยีบเสมอืนการไถบ่าปใหก้บัผูห้ญงิดว้ยวทิยาการของ

เพศชายนั่นเอง

 กรอบคิดแบบครรภ์อารยะที่เป็นวิทยาศาสตร์ของบรัดเลย์ แม้ว่าจะไม่ได้รับการ

ยอมรับจากชนชั้นนำาฝ่ายใน ตลอดจนเหล่าหมอหลวงในยุคแรก แต่ก็สามารถแผ่ขยาย

อิทธิพลออกไปในเวลาต่อมา งานศึกษาของเยาวลักษณ์ (2539) ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าโลก

ทัศน์ของสยามต่อการจัดการครรภ์ที่มีรากความคิดมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา จะ

แตกต่างไปจากการสูติศาสตร์ของโลกตะวันตก แต่การปฏิรูปความรู้ในเวลาต่อมา เป็นไป

ในลักษณะของการเลือกรับเอาด้านที่มีประสิทธิภาพของวิทยาการ โดยสามารถพบร่อง

รอยในการเปลีย่นแปลงการอธบิายพฒันาการของทารกในครรภจ์ากคมัภรีป์ฐมจนิดา ฉบบั

หลวง ซึง่ผา่นการชำาระแลว้ และตำาราแพทย ์(ซึง่หอสมดุแหง่ชาตใิชช้ือ่วา่คมัภรีค์รรภท์รกัษา 

เล่ม 2)  ซึ่งมีเนื้อหาหลายตอนที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ คล้ายคลึงกับวิธีคิดด้านการผดุงครรภ์ใน

ตำาราครรภ์ทรักษา ของหมอบรัดเลย์  ทั้งนี้ ตัวแบบการจัดการครรภ์แบบอารยะ ได้รับการ

สนบัสนนุ จากชนชัน้สงูภายในราชสำานกัในเวลาตอ่มา จนกระทัง่ประสบความสำาเรจ็ในทีส่ดุ 
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เมือ่สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ พระอคัรมเหสใีนสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่

หัว ได้ทรงเลือกที่จะเลิกผทมเพลิง (อยู่ไฟ) เมื่อมีพระสูติกาลสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ 

และทรงเลือกที่จะใช้วิธีการดูแลครรภ์และทำาคลอดแบบตะวันตก ภายใต้การดูแลของหมอ

ปีเตอร์ เคาแวน (Peter Cowan) และส่งเสริมให้สตรีสยามเลิกการอยู่ไฟ โดยพระราชทาน

เงนิเปน็คา่ทำาขวญัแกบ่ตุรทีค่ลอดใหมใ่นโรงพยาบาลศริริาชภายใตก้ารผดงุครรภแ์บบตะวนั

ตก  อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการผดุงครรภ์สมัยใหม่ขึ้นภายในสยาม

ในเวลาต่อมา

 เช่นเดียวกับแพทยศาสตร์สมัยใหม่ ศาสตร์แห่งการผดุงครรภ์ ถือเป็นวิทยาการ

ที่ชนชั้นสูงในยุครัตนโกสินทร์เห็นว่ามีความจำาเป็น ทั้งนี้ การรักษาความป่วยเจ็บ และการ

รักษาชีวิตของพลเมือง ด้วยการพัฒนาการสาธารณสุข ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับโลก

ภายนอก ตลอดจนการใหก้ารศกึษาแกป่ระชาชนใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัสขุอนามยั

ดังในโลกที่เจริญแล้ว เป็นกระบวนการสร้างความศิวิไลซ์ให้กับชาติที่กำาลังเริ่มถือกำาเนิดขึ้น 

การจัดตั้ง “คอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล” ซึ่งนำาไปสู่การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช ในฐานะ

โรงพยาบาลเพื่อสามัญชนแห่งแรกในสยาม และตามมาด้วยโรงพยาบาลอื่น ๆ  การก่อตั้ง 

“ราชแพทยาลยั” เพือ่ผลตินกัเรยีนแพทยต์ามหลกัสตูรสมยัใหม ่การกอ่ตวัขึน้ของพยาบาล 

และวชิาชพีพยาบาล ตลอดจนความสนพระทยัในการแพทยส์มยัใหม ่ในชว่งสมยัรชักาลที ่5 

ซึ่งได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรกิจการแพทย์หลายแห่งในเมืองที่เสด็จประพาส  อีกทั้งยังจ้าง

แพทย์ชาวตะวันตก Dr. Peter Cowan มาประจำาราชสำานักเป็นครั้งแรก การยกเลิกวิธีการ

รักษาแบบเก่า หันมาใช้ยาแบบฝรั่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง

ศวิไิลซใ์หก้บัประเทศ ทีซ่ึง่ครรภข์องผูห้ญงิ ไดถ้กูจดัวางใหเ้ปน็พืน้ทีท่างการแพทย ์เพือ่สรา้ง

การเจริญพันธุ์ของ “ทรัพยากรพลเมือง” หรือประชากร อันเป็นฐานสำาคัญต่อรัฐชาติ

สมัยใหม่ในช่วงเวลานั้น

ครรภ์เพื่อการผลิต กับการก่อตัวของชาตินิยมประชากร
 ครรภข์องผูห้ญงิ ไดถ้กูจดัวางใหม้หีนา้ทีท่างการผลติ (Productive womb) และ

ผูกติดกับความเป็นชาติมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ปลายพุทธทศวรรษที่ 2480 เป็นต้นมา หาก

เป้าหมายสำาคัญของครรภ์อารยะ คือการเรียนรู้วิทยาการจากโลกตะวันตก เพื่อนำามาสร้าง 

“ร่างกายของชาติ” ที่มีความเจริญ มีสุขพลานามัยที่สมบูรณ์และทันสมัย และสามารถลด

อัตราการตายของทารก เด็ก และแม่ผู้คลอดบุตรลงได้แล้ว ครรภ์เพื่อการผลิตนั้น มีเป้า

หมายสำาคัญในการเร่งรัดการเพิ่มจำานวนประชากร เพื่อเพิ่มการผลิตให้กับประเทศ โดย
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เฉพาะอย่างยิ่งแรงงานภายใต้ระบบเศรษฐกิจการผลิตข้าวเพื่อส่งออกของชนบท  เพื่อที่

รัฐจะสามารถใช้การเพิ่มจำานวนของพลเมืองเป็นเครื่องมือสำาคัญในการนำาพาประเทศไทย

ไปสู่การเป็นมหาอำานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ชัยยนต์, 2540:93) การเพิ่มจำานวน

ประชากร ยังมีความสำาคัญต่อการสร้างแสนยานุภาพทางการทหาร ซึ่งค้ำาจุนอำานาจรัฐให้

เขม้แขง็  ตลอดชว่งสมยัของจอมพล ป. พบิลูสงคราม การทำาใหค้รรภผ์ูห้ญงิกลายเปน็แหลง่

กำาเนดิประชากร ถอืเปน็นโยบายหลกัทีถ่กูเรง่รดัตลอดชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่องจวบจนถงึ

ยุคเริ่มต้นของการพัฒนา ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับประเทศมหาอำานาจอื่น ๆ แล้ว ประชากรของ

ไทยในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีจำานวนที่น้อยเกินกว่าจะมีศักยภาพที่จะเป็นประเทศ

มหาอำานาจได้  รัฐบาลสมัยจอมพล ป. ได้ออกนโยบายเป็นจำานวนมากเพื่อสนับสนุนให้เกิด

การสมรส ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรของพลเมือง เช่น การส่งเสริมการสมรสด้วยมาตรการ

ต่าง ๆ การออก พ.ร.บ. ภาษีคนโสด  การเตรียมตัวให้ผู้หญิงพร้อมที่จะเป็น “แม่พันธุ์” ที่

ดี (ชัยยนต์, 2543: 94) การจัดประกวดแม่ลูกดก (ในปี พ.ศ. 2486) การออกประกาศของ

สภาวธันธมัแหง่ชาตวิา่ดว้ย “วธันธมัผวัเมยี” อนัเปน็การสง่เสรมิการครองรกัครองเรอืนของ

คูส่มรส การจดัตัง้โรงพยาบาลหญงิ (โรงพยาบาลราชวถิใีนปจัจบุนั)  และการจดัตัง้สภาสตรี

แห่งชาติ เป็นต้น โดยหวังที่จะเพิ่มจำานวนประชากรให้ได้อย่างน้อย 30-40 ล้านคน ภายใน

ชั่วระยะเวลาอันสั้น 

 อาจกลา่วไดว้า่ เปน็ครัง้แรกทีร่ฐัสมยัใหมข่องไทย แผข่ยายอำานาจในการควบคมุ

กำากับพลเมืองเข้าไปในพื้นที่ที่ส่วนตัวและใกล้ชิดที่สุดของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของ

พลเมอืง  ทัง้นี ้รา่งกาย ตลอดจนการมหีรอืไมม่เีพศสมัพนัธข์องพลเมอืง ไดก้ลายเปน็เครือ่งชี้

วดัความมอีำานาจของรฐัชาต ิการพยายามสง่เสรมิใหพ้ลเมอืงไทยสมรส ภายใตแ้นวคดิวา่ดว้ย 

“สมรสสร้างชาติ” นั้น  ดำาเนินไปอย่างจริงจัง และเต็มไปด้วยมาตรการการสร้างแรงจูงใจที่

ลงรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อเชิญชวนให้พลเมืองทำาการสมรสอย่างกว้างขวาง เช่น การหา

ทางใหเ้ลกิประเพณสีนิสอดทองหมัน้หรอืมเิชน่นัน้ กล็ดเงนิสนิสอดทองหมัน้ลง เนือ่งจากเปน็

อปุสรรคทีข่ดัขวางการตดัสนิใจแตง่งานของหนุม่สาว การจดัใหห้นุม่สาวไดม้าพบปะสมาคม

กัน  โดยจัดตั้ง “สำานักงานสื่อสมรส” ขึ้นทั่วประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า

สำานักงาน ทำาหน้าที่รับแจ้งความจำานงของชาย-หญิงในการเลือกคู่  การให้ทุนการศึกษาแก่

ลกูคนแรกทีเ่กดิมาหลงัจากสมรสแลว้ 260 วนั การพยายามเกบ็ภาษคีนโสดเพือ่ใหภ้าวะโสด

เป็นสิ่งที่เป็นภาระทางการเงิน และดังนั้นจึงเพิ่มแรงจูงใจให้กับการแต่งงาน เป็นต้น

 การสมรส การมคีรอบครวั และการมบีตุร (หลายคน)  ไดถ้กูทำาใหเ้ปน็สว่นสำาคญั/

รากฐานสำาคัญของการสร้างชาติ ในยุคสมัยดังกล่าว อัตราส่วนของคนโสด ที่ยังมิได้สมรส 
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ไดก้ลายเปน็อปุสรรคสำาคญัทีข่ดัขวางหนทางในการสรา้งชาตพิฒันาของรฐั ความวติกกงัวล

ของรฐัทีม่กีารเปน็โสดของพลเมอืงไดเ้ปน็ทีม่าของการจดัตัง้องคก์ารสง่เสรมิการสมรสขึน้ใน

ปี พ.ศ. 2485  ดังถ้อยความเผยแพร่โดยนายแพทย์พูน ไวทยการ ประธานองค์การส่งเสริม

การสมรส ความว่า 

 “ธรรมชาตขิองมนษุยน์ัน้ เมือ่เตบิโตขึน้และมอีายสุมควรแลว้ กต็อ้งชว่ยกนัสรา้ง

ชาติ สร้างครอบครัว โดยการสมรสและมีบุตรหลายคน ทั้งนี้เป็นไปตามสัญชาติญาณและ

ขนบประเพณ ีซึง่จะตอ้งรกัษาไวด้ว้ยดตีลอดไป แตใ่นคราวสำารวจสำามโนครวัเมือ่ พ.ศ. 2480 

ปรากฏวา่ในหมูช่ายอายตุัง้แต ่17 ปขีึน้ไป และหญงิอายตุัง้แต ่15 ปขีึน้ไป มคีนโสดอยูท่ัว่ราช

อาณาจักร 1 ,895,675 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ของคนวัยเดียวกัน สำาหรับชาย ปรากฏว่า

มคีนโสดรอ้ยละ 27.0 และหญงิรอ้ยละ 20.4 ของแตล่ะเพศ เฉพาะจงัหวดัพระนคร ปรากฏ

ว่ามีคนโสด 132,476 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.8 ของคนในวัยเดียวกัน ชายโสดมีอยู่ถึง

ร้อยละ 39.6 และหญิงโสดร้อยละ 20.1 ของบุคคลแต่ละเพศในวัยที่กล่าวแล้ว จำานวนและ

อตัราคนโสดทีแ่สดงไวน้ี ้เมือ่ดเูผนิ ๆ กร็ูส้กึวา่จะสงู ทัง้นีก้เ็พราะไดถ้อืเกณฑอ์ายสุำาหรบัชาย

ตัง้แต ่17 ป ีและหญงิตัง้แต ่15 ขึน้ไป ซึง่ในระหวา่งทีอ่ายยุงัไมบ่รรลนุติภิาวะนี ้ชนสว่นมาก

ยังไม่ทำาการสมรสกัน ถึงอย่างไรก็ดี พึงลงความเห็นได้ว่า ในประเทศไทย และโดยเฉพาะใน

จังหวัดพระนคร มีผู้ที่ยังไม่ได้ทำาการสมรสอยู่อีกจำานวนมาก ฉะนั้นทางราชการจึงได้จัดตั้ง

องค์การส่งเสริมการสมรส เพื่อช่วยให้ประชาชนทำาการสมรสมากขึ้น” 

 ครรภ์เพื่อการผลิตของผู้หญิงในยุคแห่งการสมรสเพื่อชาตินั้น มิได้ทำาหน้าที่เพียง

เพือ่คูข่องตนเทา่นัน้ หากแตย่งัตอ้งทำาหนา้ทีแ่ทนเพือ่นรว่มชาต ิทีม่อิาจตัง้ครรภห์รอืมบีตุร

ได ้การตัง้ครรภห์ลายครัง้ และการมลีกูมาก จงึเปน็การกระทำาเพือ่สว่นรวม เพือ่ชาต ิและผู้

ที่ไม่ทำาหน้าที่ดังกล่าว ทั้งที่มีศักยภาพที่จะกระทำาได้ ก็จักถูกตราประทับว่า เป็นผู้ที่ “เห็น

แก่ตัว” ดังข้อเขียนของนายแพทย์พูน 

 “เมื่อได้ทำาการสมรสหรือมีเรือนแล้ว แต่ละคู่ก็ควรมีลูก 4 คน เพื่อให้ดำารงชาติ

แทนคนโสด แทนผูท้ีเ่ปน็หมนัหรอืมบีตุรคนเดยีว แทนผูม้อีายสุัน้ ซึง่ตายกอ่นจะมคีรอบครวั 

และเพื่อความงอกงามขยายตัวของชาติด้วย ส่วนลัทธิเห็นแก่ตัว โดยมีลูกคนเดียวหรือสอง

คนนั้น ชาวเราไม่ควรรับพิจารณาและยึดถือ

 อนึ่ง ในเรื่องการสมรสและมีลูกนี้ ขอตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ตามที่ชาติต่าง ๆ เคย
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ประสบมาแล้ว ปรากฏว่าชาวเมืองซึ่งพำานักในท้องถิ่นชุมชน และคนมั่งมีไม่ต้องทำางาน

ตรากตรำา มักให้กำาเนิดบุตรในอัตราตำ่ากว่าชาวชนบทและคนจนซึ่งทำางานตรากตรำา ฉะนั้น

จึงเป็นการสมควรที่ชาวเมืองและผู้ร่ำารวย จะพึงพยายามบำาเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีในการ

สร้างชาติ ด้วยเพิ่มพลเมืองยิ่งขึ้นกว่าชนจำาพวกอื่น” 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐจะผลักดันโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์มากมาย 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พลเมืองได้ตัดสินใจสมรสและมีบุตร แต่กลับไม่มีผลมากนัก เนื่องจาก

ประเทศอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำาให้พลเมืองต้องประสบกับสภาวะข้าวยาก

หมากแพง  การทำามาหากินฝืดเคือง ประชาชนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะไม่เพิ่มต้นทุนทาง

เศรษฐกิจให้กับตนเอง ซึ่งรวมถึงการแต่งงานและการมีบุตร ดังนั้น นโยบายการเร่งรัด

การมีลูกมากจึงไม่ได้รับการตอบรับมากนัก ดังเห็นได้จากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร

ระหว่างปี พ.ศ. 2480-2493 มีความถดถอยมากกว่าที่จะเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา (ชัยยนต์, 2540: 95)

ครรภ์เพื่อการพัฒนา : การลดการเจริญพันธุ์กับการเมืองว่าด้วยการวางแผน
ครอบครัว

 แนวคดิการเรง่สรา้งลกูเพือ่ชาต ิไดย้ตุลิงในชว่งตน้สมยัของยคุแหง่การพฒันา เมือ่

แนวคดิเรือ่งประชากร ไดเ้ปลีย่นแปลงไปในระดบัโลก และมผีลตอ่วธิคีดิของนกัเทคโนแครท

ในไทย ตลอดจนการทวีความสำาคัญของบทบาทของนักประชากรศาสตร์ในไทย ทั้งนี้ ภาย

ใตแ้นวคดิเรือ่งการพฒันาในประเทศโลกทีส่ามทีม่ธีนาคารโลก และองคก์รระหวา่งประเทศ

ตา่ง ๆ  เปน็สถาบนัสำาคญัในการเผยแพรแ่นวคดิดงักลา่ว การเพิม่ขึน้ของประชากร กลายเปน็

ดชันชีีว้ดัความยากจนของประเทศ ตรงกนัขา้มกบัวธิคีดิเรือ่งประชากรในฐานะทรพัยากรของ

ชาติมหาอำานาจก่อนหน้านี้ ทศวรรษแห่งการพัฒนาได้เปลี่ยนประชากรให้กลายเป็นตัวเลข 

ทีช่ีว้ดัความเจรญิหรอืความดอ้ยพฒันา รายงานของธนาคารโลกในป ีพ.ศ. 2499 ไดช้ีใ้หเ้หน็

ว่า  อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรไทย  อยู่ในอัตราที่เร็วเกินไป  โดยมีจำานวนบุตรที่

ผูห้ญงิคนหนึง่มตีอ่วยัเจรญิพนัธุอ์ยูท่ี ่5-6 คน ในตน้พทุธทศวรรษที ่2500 มเีดก็แรกเกดิ 6-8 

แสนคนตอ่ป ีในขณะทีอ่ตัราการตายตำา่ลง อนัเนือ่งมาจากความกา้วหนา้ของวทิยาการของ

แพทย์สมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการพิจารณาประชากร เกิดขึ้นพร้อม ๆ  กับการ

เติบโตของวิทยาการด้านประชากรศาสตร์ และบทบาทของนักประชากร นักเศรษฐศาสตร์ 
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ตลอดจนนกัสงัคมศาสตร ์ซึง่ไดเ้ขา้มามสีว่นในการรเิริม่แนวทางการลดอตัราการเพิม่ขึน้ของ

ประชากรในประเทศ ผ่านโครงการวางแผนครอบครัวในเวลาต่อมา

กำาเนิด “ปัญหาประชากร” โลก กับการเมืองของนโยบายควบคุมการเกิด 
(Anti-Natalist Policy)
 “ประชากร” (Population) ในความหมายของทรัพยากร เป็นผลพวงสำาคัญ

ของการขยายตัวของอุตสาหกรรมในยุโรปนับแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้เชื่อมโยงมิติของ

ชนชั้น เชื้อชาติ และร่างกายของผู้หญิงเข้าในปริมณฑลความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ทาง

อำานาจ ในอังกฤษนั้น วิธีคิดแบบ Darwinianism  มีอิทธิพลในหมู่ชนชั้นนำา ซึ่งได้นำามาสู่

การให้อภิสิทธิ์กับ “กลุ่มประชากร” ที่ถูกมองว่ามีความเหนือกว่า (Superior) และเหมาะ

สมที่สุด (Fittest) ในการเจริญก้าวหน้าและเติบโต เหนือกลุ่มประชากรที่ถูกมองว่าตำ่ากว่า

ทางชนชั้น หากแต่มีจำานวนที่มากกว่า และขยายตัวมากกว่า ความกลัวที่มีต่อชนผิวดำาว่า

จะมปีระชากรทีเ่ตบิโตมากกวา่ชนผวิขาว แพรข่ยายในสหรฐัอเมรกิาในครสิตศ์ตวรรษที ่20 

ในขณะที่ในอังกฤษ การพยายามสร้างเสถียรภาพให้กับสายเลือด “ชาวอังกฤษ” ได้นำาไปสู่

การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายประชากร (Royal Commission on Population) ขึ้นใน

ปี ค.ศ. 1937 ในขณะที่สมาคมสุพันธุศาสตร์ของอังกฤษ (the British Eugenics Society) 

เองก็จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านประชากรขึ้นในปี ค.ศ. 1938 เพื่อเพิ่มอำานาจในการ

ผลิตซำ้าเพื่อประโยชน์ของการคัดสายพันธุ์ (Baird, 2011) และในต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1900 

นักสังคมวิทยาอเมริกัน Edward Ross ถึงกับเสนอนโยบายให้รัฐสนับสนุนประชากรที่มี

ความสามารถในการมีบุตร ในขณะที่บังคับการคุมกำาเนิดกับประชากรที่มีบุตรมากเกินไป 

(Ross, 1907)  การควบคุมประชากร จึงมีมิติทางการเมืองของชนชั้นมาตั้งแต่เริ่มแรก และ

ไดร้บัการสนบัสนนุจากโลกของวชิาการ ไมว่า่จะมาจากทฤษฎกีารเพิม่ขึน้ของประชากรของ

มัลธัส (Malthusian Population Growth Theory) ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และการนำา

ทฤษฎีดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ของ Paul Ehrlich ในคริสต์ทศวรรษที่ 1960 ภายใต้มโนทัศน์

ว่าด้วย “การระเบิดของประชากร” (the Population Bomb) 

 การผูกโยง “ครรภ์” ของผู้หญิงเข้ากับความมั่นคงของประเทศและภูมิภาค ใน

ฐานะยทุธศาสตรก์ารพฒันา เปน็ขบวนการทีเ่กดิขึน้ในระดบัโลก ทีม่สีหรฐัอเมรกิาเปน็ผูน้ำา

ที่สำาคัญ ขบวนการดังกล่าว สร้างผลสะเทือนต่อประเทศกำาลังพัฒนาต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวม

ทั้งประเทศไทย  ในช่วงเวลาดังกล่าว USAID (United States Agency for International 

Development) และ USOM (United States Operations Mission) ถือเป็นสองหน่วย
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งานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ทีท่ำาใหโ้ครงการวางแผนครอบครวัของไทยสามารถแพรข่ยาย

ไปในชนบทอยา่งกวา้งขวางผา่นกลไกดา้นสาธารณสขุของรฐั   USAID ไดเ้ริม่ใหก้ารชว่ยเหลอื

ดา้นการพฒันาแกไ่ทยตัง้แต ่ค.ศ. 1950 รว่มกบั USOM โดยใหเ้งนิสนบัสนนุแกไ่ทยมากกวา่ 

1.1  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สุขภาพและการวางแผนครอบครัว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุน

ทุนการศึกษาในสหรัฐอเมริกาแก่บุคลากรกว่า 11,000 คน และฝึกอบรมบุคลากรภายใน

ประเทศกว่า 100,000 คน  ในด้านสาธารณสุขนั้น USOM มีบทบาทสำาคัญในการให้การ

สนับสนุนแก่รัฐไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ USOM ระบุว่า “ยากจนกว่าโดยเปรียบเทียบ” 

และ “มคีวามออ่นไหวทางการเมอืง” “โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื” ของ

ไทย (USOM, 1972)  USOM ได้ระบุประเด็นปัญหาประชากร ให้เป็นปัญหาเร่งด่วน จาก

ตวัเลขการเพิม่ขึน้ของประชากรตอ่ปใีนไทยในขณะนัน้ ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 3 ตอ่ป ีโดยใชต้วัเลข

ดงักลา่วเปน็ฐานในการคาดการณใ์นอกี 2 ทศวรรษขา้งหนา้ ในระหวา่งป ีค.ศ. 1976-1981 

รัฐบาลสหรัฐฯ ผ่าน USOM และ USAID ได้ให้เงินสนับสนุนแก่รัฐบาลไทยด้านการวางแผน

ครอบครัว เป็นจำานวนเงิน 32.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีรัฐบาลไทยร่วมเงินทุนด้วยเพียง

บางส่วนโดยตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการเพิ่มของประชากรให้เหลือร้อยละ 2.1 ภายในปี 

1981 สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเงินช่วยเหลือของ USOM และ USAID  ที่

มีต่อนโยบายการวางแผนครอบครัวของไทย ได้แก่ การที่สหรัฐฯ มิได้เพียงสนับสนุนด้าน

เงินทุนเท่านั้น หากแต่ยังเข้ามาควบคุมกำากับแนวทางในการดำาเนินการในระดับพื้นที่อย่าง

ละเอยีด เพือ่ทีเ่งนิชว่ยเหลอืดงักลา่วจะสามารถนำาไปสูเ่ปา้หมายทีว่างไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทอันห่างไกล และยากต่อการเข้าถึง

 ข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเรื่องการวางแผน

ครอบครัวในไทยมีอยู่อย่างน้อย 3 ประการด้วยกันคือ ประการแรก สหรัฐฯ นั้นเป็นผู้ที่

กำาหนดแนวทางในการวางแผนครอบครัว ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ ดังจะเห็นได้จากการที่

อุปกรณ์และเครื่องมือในการวางแผนครอบครัวนั้น เป็นสิ่งที่มาจากสหรัฐอเมริกาโดยตรง 

ในขณะที่รัฐบาลไทยจัดหาบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม ประการที่สอง แนวทางในการคุม

กำาเนดิสำาคญัทีส่ง่เสรมิโดยสหรฐัฯ คอื การใชห้ว่งคมุกำาเนดิ (IUD) และการทำาหมนั (ทัง้หญงิ

และชาย) และประการที่ 3  การเน้นการเพิ่มยอดการทำาหมันด้วยการให้แรงจูงใจที่เป็นตัว

เงิน เช่น การให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลอำาเภอ ศูนย์อนามัย หน่วยคลินิกเคลื่อนที่ และ

สถานผีดงุครรภ ์ตามยอดบรกิารการทำาหมนัเปน็จำานวนเงนิ 150 บาทตอ่การทำาหมนั 1 ครัง้ 

โดยที่รัฐบาลไทยให้เงินสมทบในอัตราการทำาหมันผู้หญิง 150 บาทต่อหัว และชาย 50 บาท
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ต่อหัว (US Department of State, อ้างแล้ว) แนวทางดังกล่าว  สะท้อนการเน้นที่จะมุ่ง

ลดอัตราการเกิดในเชิงปริมาณเป็นสำาคัญโดยมิได้สนใจว่า ผู้ที่รับบริการนั้นมีความคิดเห็น 

หรือเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการคุมกำาเนิด และการ

ทำาหมันอย่างไร การใช้งบประมาณต่อหัวเป็นแรงจูงใจในการคุมกำาเนิด/ทำาหมัน ยังทำาให้

บคุลากรดา้นสาธารณสขุมุง่ในการ “ทำายอด” ซึง่ยงัผลใหอ้ตัราการคมุกำาเนดิและการทำาหมนั

นั้นมีตัวเลขที่สูงอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในชนบท ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำาหมันที่

ปราศจากหลักความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (Informed consent)  สิ่งที่น่าสนใจคือ 

การเนน้วธิกีารคมุกำาเนดิดว้ยการใชห้ว่งคมุกำาเนดิและการทำาหมนั ไดท้ำาใหก้ลุม่เปา้หมายใน

การวางแผนครอบครัวนั้นมุ่งไปที่ ผู้หญิง เป็นสำาคัญ ในขณะที่ตัวเลขการทำาหมันชายนั้น มี

จำานวนน้อยกว่าการทำาหมันในผู้หญิงอย่างมีนัยยะสำาคัญ แนวทางดังกล่าว ไม่เพียงตอกยำ้า

ความไมเ่ทา่เทยีมทางเพศทีด่ำารงอยูแ่ลว้ในสงัคมไทย แตย่งัสะทอ้นวธิคีดิของชนชัน้ปกครอง

และเทคโนแครท  ที่มองครรภ์ของผู้หญิงในฐานะที่เป็นที่มาของปัญหาการพัฒนาอีกด้วย 

ภายใต้การเมืองของสงครามเย็น ครรภ์ของผู้หญิงในไทย จึงถูกจัดวางให้อยู่ในสมรภูมิ

ทางการเมืองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ซึ่งร่างกายและการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง

จากโลกที่ “ยากจน”  ได้กลายเป็น “ภัย” และ “เชื้อโรค” ที่ต้องถูกกำาจัด เพื่อมิให้แพร่

ระบาด และส่งผลต่อการบั่นทอนเสถียรภาพของมหาอำานาจตะวันตก  ครรภ์ของผู้หญิง ไม่

ไดเ้พยีงถกูลดทอนลงเปน็เพยีงตวัเลขทีถ่กูแจงนบัเทา่นัน้ หากแตย่งัถกูผกูโยงเขา้กบั “พืน้ที”่ 

(โลกทีส่าม) ภายใตค้วามสมัพนัธเ์ชงิอำานาจทีไ่มเ่ทา่เทยีม และดงันัน้ จงึถกูสรา้งความหมาย

ของ “ความยากจน” และ “ล้าหลัง” ที่ซึ่งผลิตภาพของครรภ์จากพื้นที่ดังกล่าว กลายเป็น

อุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าและรุ่งโรจน์ของชาติ ไม่ว่าชาตินั้นจะเป็นอภิมหาอำานาจ

ตะวนัตกหรอืไทยกต็ามท ีครรภท์ีพ่งึประสงคข์องโลกทีส่ามในยคุสงครามเยน็ จงึไดแ้ก ่ครรภ์

ทีไ่มผ่ลติ  ดว้ยครรภช์นดินี ้รา่งกายของผูห้ญงิชนบทจงึถกูผนวกเขา้กบัอดุมการณก์ารพฒันา

ของประเทศเป็นเวลายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ

 ครรภ์ในทศวรรษของการพัฒนาในไทย จึงถูกนิยามผ่านการคุมกำาเนิดเท่านั้น 

และกลายเป็นหัวข้อของการประชุมวิชาการ สัมมนา โครงการวิจัย งานศึกษาและการส่ง

เสรมิการคมุกำาเนดิของฝา่ยสาธารณสขุ และประชากรศกึษา อยา่งกวา้งขวางหลายรอ้ยฉบบั 

ทั้งนี้ โครงการนำาร่องที่นำาไปสู่ การเริ่มต้นการคุมกำาเนิดอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เกิด

ขึ้นอันเป็นผลมาจากโครงการโพธารามศึกษา (Potharam Studies 1964-1966) ภายใต้

สถาบนัประชากรศาสตร ์ของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ซึง่ถอืวา่เปน็โครงการทีผ่ลติรายงาน

ทางการฉบับแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว/ประชากรของไทย ที่ดำาเนินการ
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ศึกษาที่อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  และเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันหลาย

ฝ่าย ระหว่างนักประชากรศาสตร์ของไทยและสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนของ The 

Population Council  และความร่วมมือจากสภาวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข 

ซึง่ไดเ้สนอผลงานวจิยัทีม่อีทิธพิลตอ่การวางนโยบายเรือ่งการคมุกำาเนดิในไทยในเวลาตอ่มา 

โดยส่วนหนึ่งของงานวิจัยระบุว่า สตรีในวัยเจริญพันธุ์ในชนบทถึงร้อยละ 71 ไม่ต้องการที่

จะมีบุตรเป็นจำานวนที่มาก ดังนั้นรัฐบาลจึงควรสนับสนุนนโยบายการคุมกำาเนิดให้ทั่วถึง 

ปราโมทย์ ประสาทกุล นักประชากรศาสตร์ และอดีตนายกสมาคมนักประชากรไทย ได้ให้

ความเห็นว่า โครงการศึกษาดังกล่าว อันที่จริงแล้ว นอกเหนือจากการชี้ให้เห็นถึงอัตราการ

เพิ่มขึ้นของประชากรที่สูงเกินไปในระดับพื้นที่แล้ว ยังเป็นการยืนยันสิ่งที่เรียกว่า Unmet 

need หรือความต้องการที่ไม่สัมฤทธิ์สำาหรับการคุมกำาเนิดของประชาชนในชนบท ที่

ผูห้ญงิเองกต็อ้งการคมุกำาเนดิ และตอ้งการครอบครวัขนาดเลก็ รายงานจงึเปน็งานวชิาการ

ทีส่ะทอ้นความตอ้งการในหมูป่ระชาชน และเปน็หลกัฐานเชงิประจกัษเ์พือ่แสดงใหร้ฐัเหน็ถงึ

ความจำาเป็นของโครงการวางแผนครอบครัว

 ตัวเลขที่สูงของการคุมกำาเนิดในหมู่ผู้หญิงในไทย มักถูกอธิบายว่า เกิดจากความ

ต้องการที่ไม่สัมฤทธิ์ของการคุมกำาเนิด (Unmet need) ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสำารวจส่วน

ใหญ ่มกัแสดงใหเ้หน็วา่ผูห้ญงิ โดยเฉพาะในชนบท มคีวามตอ้งการทีจ่ะคมุกำาเนดิหรอืจำากดั

ขนาดครอบครัว อยู่ก่อนที่นโยบายการวางแผนครอบครัวจะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2513  

และผู้หญิงจำานวนหนึ่งเลือกที่จะใช้ยาคุมกำาเนิดและทำาหมันอยู่ก่อนแล้ว (ชัยยนต์, 2542: 

120-121) อย่างไรก็ตาม วิธีอธิบายปรากฏการณ์การขยายตัวของการคุมกำาเนิดของผู้หญิง

อย่างกว้างขวางว่าเกิดขึ้นจากทัศนคติที่เปลี่ยนไปต่อการมีบุตร อันเนื่องมาจากการที่สังคม

เกษตรกรรมก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งทำาให้วิถีชีวิตต้องพึ่งพาเงินตรามากขึ้น ใน

ขณะที่การครองชีพมีความยากลำาบากมากขึ้น ได้ทำาให้ครอบครัวชาวนาในชนบทมองการ

มีบุตรว่าเป็นภาระนั้น (ชัยยนต์, 2542) ไม่น่าจะให้ภาพทั้งหมดของสาเหตุเชิงโครงสร้างที่มี

ผลต่อการเกิดขึ้นของทัศนคติใหม่ต่อขนาดของครอบครัวในกลุ่มชน ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ชนชายขอบซึง่เปน็เปา้หมายของการวางแผนครอบครวัของรฐั ทัง้นี ้การยอมรบัการ

วางแผนครอบครัวของผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศที่นำามาสู่ความสำาเร็จของการลดขนาด

ของประชากรในอตัราทีร่วดเรว็นัน้ เกดิขึน้ทัง้จากสาเหตเุชงิโครงสรา้ง และจากปฏบิตักิารใน

หลายระนาบด้วยกัน โดยมีรัฐ ตัวแทนของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนกลุ่มผล

ประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัยาคมุกำาเนดิ ตา่งกม็บีทบาททีส่ำาคญัทีแ่ตกตา่งกนั หากแตก่ท็ำางาน

ร่วมกัน เพื่อเป้าประสงค์เดียวกัน การคุมกำาเนิดในไทย ดำาเนินไปภายใต้แนวทาง “เร่งรัด” 
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ตามทีร่ฐักำาหนด พืน้ทีเ่ปา้หมายสำาคญัในทางยทุธศาสตร ์จงึถกูกำาหนดจากรฐัศนูยก์ลาง และ

ไมไ่ดม้าจากฐานคดิของความตอ้งการของผูห้ญงิเปน็สำาคญั แมว้า่งานศกึษาในโพธารามจะชี้

ใหเ้หน็ถงึความตอ้งการทีไ่มส่มัฤทธิข์องผูห้ญงิในภาคตะวนัตก แตพ่ืน้ทีเ่ปา้หมายสำาคญัของ

การคมุกำาเนดินัน้อยูท่ี ่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เขตทีส่งูในภาคเหนอื และภาคใต ้ซึง่ถกูเชือ่

ว่ามีอัตราการเกิดที่สูงเป็นพิเศษ (อรพินทร์ และคณะ, 2526) ในขณะเดียวกัน ก็เป็นพื้นที่

ที่รัฐเห็นว่าเป็น “ปัญหาความมั่นคง” ต่อชาติ  วิธีคิดดังกล่าว ปรากฏให้เห็นในงานศึกษา

การวางแผนครอบครัวในกลุ่มชนชายขอบต่าง ๆ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์บนภูเขา ซึ่งถูกกำาหนด

ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญ เนื่องจาก “การเพิ่มจำานวนประชากรจะยิ่งทำาให้การสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติมีอัตราเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ” (ปรีดา และคณะ, 2529: 16)

 การพยายามคมุกำาเนดิกลุม่ชนบนภเูขา จงึสอดคลอ้งกบันโยบายทีด่ำาเนนิอยูก่อ่น

แลว้ ในการจำากดัทีด่นิทำากนิของชาวบา้นโดยรฐั ภายใตข้อ้กลา่วหาทีว่า่ กลุม่ชนเหลา่นีม้วีถิี

ชีวิตที่ทำาลายป่า ในขณะที่กลุ่มชนเหล่านี้มักถูกนิยามในฐานะที่เป็น “ปัญหา” ความมั่นคง

ของประเทศ สิง่ทีน่า่สนใจคอื แมว้า่กลุม่ชาตพินัธุบ์นภเูขาสว่นใหญ ่จะตระหนกัดวีา่การคมุ

กำาเนิดนั้นเป็นนโยบายที่รัฐพยายามผลักดัน และส่งเสริมให้คนเหล่านี้เข้าร่วม ผู้หญิงส่วน

ใหญ่มักแสดงความเห็นด้วยและยอมรับเมื่อถูกทำาการสำารวจ  ซึ่งทำาให้ตัวเลขการยอมรับ

การวางแผนครอบครัวค่อนข้างสูง แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า การเข้าร่วมในโครงการคุม

กำาเนดิของรฐันัน้ กลบัเปน็ไปในอตัราทีต่ำา่มาก ซึง่สะทอ้นการตอบโตต้อ่การพยายามควบคมุ

ครรภข์องผูห้ญงิบนทีส่งูเปน็อยา่งด ีการเมอืงของความตอ้งการในการคมุกำาเนดิทีไ่มส่มัฤทธิ ์

จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการที่บรรจบกันระหว่าง “การเร่งรัดการคุมกำาเนิด” ด้วย

เทคโนโลยีที่สนับสนุนโดยองค์การระหว่างประเทศ กับความต้องการที่จะคุมกำาเนิดของ

ผู้หญิง ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ปราศจากการได้รับข้อมูลที่แท้จริง ในขณะ

เดยีวกนั ในหมูผู่ห้ญงิทีม่คีวามตอ้งการในการคมุกำาเนดิ การเลอืกของพวกเธอกลบัดำาเนนิไป

โดยปราศจากการคุม้ครองในดา้นความเสีย่ง และมขีอ้จำากดัในการรบัรูใ้นขอ้มลูและสทิธใิน

อนามยัเจรญิพนัธุ ์งานศกึษาของ ศรินินัท ์(2531) ศรินินัท ์และสรุยีพ์ร (2538) ศรินินัท ์และ

กฤตยา (2529) และชัยยนต์ (2542) ต่างชี้ให้เห็นว่า ครรภ์ของผู้หญิงในยุคสงครามเย็นนั้น 

ไมไ่ดด้ำาเนนิไปภายใตอ้ดุมการณก์ารพฒันาเพยีงอยา่งเดยีว หากแตเ่ปน็วตัถแุหง่การทดลอง

ยาและอปุกรณค์มุกำาเนดิจากบรรษทัขา้มชาตทิีใ่ชร้า่งกายของผูห้ญงิในโลกทีส่ามเปน็แหลง่

ระบายสนิคา้ ซึง่สว่นใหญ ่ถกูหา้มใชใ้นประเทศโลกทีห่นึง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยาฉดีคมุกำาเนดิ  

 ระดบัภาวะเจรญิพนัธุใ์นไทยนัน้มอีตัราทีล่ดลงอยา่งรวดเรว็ ซึง่เปน็ปรากฏการณ์

ทีไ่มเ่คยเกดิขึน้แมใ้นโลกตะวนัตกในครสิตท์ศวรรษที ่1980  (เตยีง, 2539) แตก่ระนัน้กต็าม 
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รฐัไทยกย็งัคงมองหามาตรการทีจ่ะลดอตัราการเกดิใหเ้ทา่กบัศนูยใ์หไ้ด ้ ซึง่ภายใตก้ารเรง่รดั

การคมุกำาเนดิ ในตลอดสองทศวรรษของไทย ไดท้ำาใหอ้ตัราการเพิม่ขึน้ของประชากรในไทย

ลดลงอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 3  ในปี พ.ศ. 2515-2519  จนเหลือร้อยละ 1.1 ในปี พ.ศ. 

2537  และจากอตัราทีผู่ห้ญงิคมุกำาเนดิตำา่กวา่รอ้ยละ 15 เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 75 ภายในเวลา

เพยีง 2 ทศวรรษ ทำาใหไ้ทยกลายเปน็หนึง่ในประเทศทีม่อีตัราการเพิม่ขึน้ของประชากรทีต่ำา่

ที่สุดในโลก ตลอดจนถูกยกให้เป็นประเทศที่ประสบความสำาเร็จสูงสุดในการคุมกำาเนิด  

  สิง่ทีน่า่สนใจคอื การผลกัดนัใหม้กีารชะลอการเกดิใหเ้หลอืเพยีงรอ้ยละ 2 นัน้ ไม่

ไดม้กีารกำาหนดไวแ้ตแ่รกวา่ อตัราการเจรญิพนัธุค์วรอยูท่ีเ่ทา่ไร และไมม่ใีครคาดคดิหรอืคาด

ไมถ่งึ แมแ้ตใ่นหมูน่กัประชากรศาสตรเ์องวา่อตัราการลดลงของประชากรจะลดลงเรว็เหลอื

เพียงร้อยละ 1.5 และ 1.1 ในเวลาเพียง 1 ทศวรรษ  อีกทั้งเป็นอัตราที่ลดลง จนส่งผล 

กระทบตอ่อตัราเจรญิพนัธุท์ดแทน อนัเปน็ปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคมไทยในอนาคตอนัใกล ้

ซึง่แมแ้ตป่ราโมทย ์ประสาทกลุ นกัประชากรศาสตร ์ซึง่มบีทบาทสำาคญัในนโยบายประชากร

ของไทย ถึงกับกล่าวว่า “บางทีก็รู้สึกผิดเหมือนกันว่า เราเร่งมากเกินไป”   ทั้งนี้ ผลกระทบ

ดา้นกลบัดงักลา่ว ไดเ้คยถกูตัง้คำาถามไวก้อ่นหนา้แลว้นานกวา่สองทศวรรษ  ตัง้แตย่คุเริม่ตน้

ของการเร่งรัดการคุมกำาเนิด โดย ดร.เตียง ผาดไธสง ซึ่งได้ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 แล้ว

ว่า ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น การเจริญพันธุ์ได้ลดลงถึงระดับตำ่ากว่าการทดแทนตนเอง 

ภาวะการณ์ดงักลา่ว ไดท้ำาใหร้ฐัไทย นบัตัง้แตต่น้พทุธทศวรรษที ่2550  เปน็ตน้มา กลบัมา

เร่งหาวิธีการในการเพิ่มการเจริญพันธุ์ และผลักดันให้ครรภ์ของผู้หญิง กลับไปทำาหน้าที่

ทางการผลิตอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการกระตุ้นให้มีลูกเพิ่มขึ้นเพื่อชาติ เช่น โครงการอุดหนุนเพื่อ

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และ “โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามิน

แสนวิเศษ”  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว กลับไม่ได้รับการตอบรับจากพลเมือง

เทา่ทีค่วร ทัง้นีผ้ลพวงของปฏบิตักิารคมุกำาเนดิในสามทศวรรษทีผ่า่นมา ไดท้ำาใหอ้ดุมการณ์

ครอบครัวขนาดเล็ก หยั่งรากลงในวัฒนธรรมการมีบุตรของครัวเรือนไทยอย่างลึกซึ้ง และ

เปน็ไปไมไ่ดท้ีก่ารนยิมมลีกูมาก ซึง่เปน็คตแิละวฒันธรรมของยคุสมยักอ่นหนา้ จะหวนกลบั

มาอีกครั้งในสังคมไทยอีกต่อไป 

       

ครรภ์ศีลธรรม : การเมืองว่าด้วยการทำาแท้งและอุตสาหกรรมการตั้งครรภ์แทน

 คู่ความสัมพันธ์ระหว่างครรภ์กับศีลธรรม โดยเฉพาะที่แสดงออกผ่านข้อถกเถียง

ว่าด้วยการยุติการตั้งครรภ์ และการตั้งครรภ์แทน สะท้อนตรรกะของการควบคุมร่างกาย

ของผูห้ญงิอกีประเภทหนึง่ ทีต่า่งไปจากตรรกะเพือ่การผลติอนัเปน็ตรรกะเชงิวตัถ ุ กลา่วคอื 
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ครรภข์องผูห้ญงินัน้ นอกเหนอืจากการทำาหนา้ทีเ่พือ่ผลติผลของชาตแิลว้ ยงัเปน็ทีต่ัง้ของศลี

ธรรมของชาติอีกด้วย  ในการคัดง้างกับตรรกะเชิงศีลธรรมดังกล่าว นักสตรีนิยมได้พยายาม

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการยุติการตั้งครรภ์ในอย่างน้อยสองลักษณะด้วยกัน ใน

ด้านหนึ่งนั้น  นักประวัติศาสตร์ และนักสตรีนิยม ได้ชี้ให้เห็นว่า การพิจารณาการทำาแท้งใน

ฐานะทีเ่ปน็อาชญากรรมทีเ่กดิจากการทำาลายชวีติ เปน็แนวคดิทีเ่พิง่เกดิขึน้ใหม ่โดยรฐัไทย

รบัและลอกเลยีนมาจากโลกตะวนัตก เมือ่มกีารประกาศใชป้ระมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะ 

10 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายในหมวด 3 เรื่องความผิดฐานทำาให้แท้งลูก ใน

มาตรา 301-305 ในปี พ.ศ. 2500  (ธาวิต, 2537 อ้างใน กฤตยา และนภาภรณ์, 2537)  

ธาวิต สุขพานิช นั้นเห็นว่า การที่กฎหมายตราสามดวง ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายในรัชกาล

ที่ 1  และยกเลิกไปในรัชกาลที่ 5 มิได้ระบุว่าการทำาแท้งเป็นอาชญากรรม ได้แสดงให้เห็น

ว่า ผู้หญิงในสยามก่อนการปฏิรูปการปกครองในปลายพุทธศักราชที่ 24  มีความเป็นอิสระ 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุกใ็นเนือ้ตวัรา่งกายและการตัง้ครรภ ์ ทัง้นี ้นกัวชิาการจำานวนหนึง่เหน็วา่ สทิธิ

ในการยตุกิารตัง้ครรภ ์เปน็สทิธดิัง้เดมิของผูห้ญงิไทย ซึง่ถกูทำาใหก้ลายเปน็สิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 

อนัเนือ่งมาจากความตอ้งการทีจ่ะ “ศวิไิลซ”์ ทดัเทยีมกบัโลกตะวนัตก การเรยีกรอ้งสทิธใิน

การยตุกิารตัง้ครรภจ์งึเปน็การยนืยนัในสทิธดิัง้เดมิทีผู่ห้ญงิพงึม ีหากแตถ่กูทำาใหห้ายไปโดย

รัฐ ภายใต้กระบวนการสร้างความศิวิไลซ์ทางกฎหมาย

  ในอีกด้านหนึ่งนั้น แอนเดรีย วิทเทคเกอร์ (Andrea Whittaker, 2008) เสนอ

ว่า กระบวนการที่การทำาแท้งกลายเป็นอาชญากรรมนั้น มีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่า

ที่จะอธิบายด้วยแนวคิดว่าด้วยสิทธิดั้งเดิมของผู้หญิง แม้ว่าการทำาแท้ง เช่นเดียวกับการ

คุมกำาเนิดโดยวิธีพื้นบ้านอื่น ๆ จะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปในสังคมไทยนับตั้งแต่อดีตก่อน

ที่การวางแผนครอบครัวสมัยใหม่จะเข้ามา แต่การทำาแท้งก็มิได้เป็นประเพณีปฏิบัติที่สังคม

ยอมรับกันอย่างเป็นทางการ หากแต่มักดำาเนินการอย่างไม่เปิดเผยในหมู่ผู้หญิงและหมอ

ตำาแย ซึ่งทำาให้ยากต่อการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ   ทั้งนี้ การปฏิรูปกฎหมายของสยาม

โดยนักกฎหมายไทยภายใต้คำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ที่นำามาสู่การเกิดขึ้นของ

กฎหมายทันสมัยหลายประเภท รวมทั้งความผิดฐานทำาให้แท้งลูกนั้น ไม่ได้เป็นการนำาเอา

กฎหมายต่างชาติ (Foreign law) เข้ามาแทนที่กฎหมายเดิมที่ถูกมองว่าไร้ซึ่งความเป็น

อารยะ (Uncivilized) หากแต่เป็นการแปลความทางวัฒนธรรม (Cultural translation) 

ที่สร้างขึ้นจากหลักการของกฎหมายเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต และทำาให้ทันสมัยขึ้น 

เพื่อตอบโต้ต่อจักรวรรดินิยมตะวันตก ให้ยอมรับถึงสถานะของอธิปไตยของชาติสยาม 

ในกรณีนี้ วิทเทคเกอร์ เห็นว่ากฎหมายลักษณะอาญานั้น แม้ว่าจะเพิ่มบทลงโทษที่มีต่อ     
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ผู้หญิงที่ทำาแท้ง ซึ่งนำามาสู่การลิดรอนสิทธิของผู้หญิง แต่มาตราอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการลงโทษ

ผูอ้ืน่ทีท่ำาใหผู้ห้ญงิแทง้นัน้ เปน็ไปตามกฎหมายเดมิทีม่อียูแ่ลว้ในประวตัศิาสตร ์ดงัปรากฏใน

กฎหมายตราสามดวงมาตรา 165-166  

 วทิเทคเกอร ์ยงัเหน็อกีวา่ แมว้า่กฎหมายใหมท่ีม่บีทลงโทษผูห้ญงิจะถกูประกาศใช้

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500  แต่ในทางปฏิบัติ การทำาแท้งยังไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกควบคุมอย่าง

เข้มงวดโดยรัฐหรือถูกนิยามผ่านมิติทางศีลธรรม สิ่งที่น่าสนใจคือ การทำาแท้งได้ถูกทำาให้

กลายเป็นความผิดต่อ “ชาติ” และความผิดทาง “ศีลธรรม” โดยมุ่งไปยังผู้หญิง เมื่อการ

ทำาแทง้ เชน่เดยีวกบัการคมุกำาเนดิอืน่ ๆ  ถกูทำาใหเ้ปน็ประเดน็ทางการเมอืงภายใตอ้ดุมการณ์

ชาตนิยิมในทศวรรษที ่1950 ซึง่มกีารปรบัปรงุขอ้กำาหนดและบทลงโทษในกฎหมายเกีย่วกบั

การทำาแท้งที่เข้มงวดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดให้มีข้อยกเว้นในกรณีการตั้งครรภ์ที่เกิด

จากการข่มขืนหรือมีอันตรายทางสุขภาพ การเกิดขึ้นของขบวนการวางแผนครอบครัวใน

ทศวรรษที ่1960-70 ซึง่สว่นหนึง่เตบิโตจากอทิธพิลของโลกตะวนัตก ไมไ่ดม้ผีลแตเ่พยีงในแง ่

นโยบายดา้นประชากรเทา่นัน้ หากแตย่งัไดส้รา้งผูน้ำาทางความคดิดา้นการแพทย ์ประชากร 

และสทิธสิตร ีทัง้ภายในสถาบนัวชิาการ หนว่ยงานรฐั และองคก์รพฒันาเอกชน ซึง่ตอ่มาได้

กลายเปน็กำาลงัสำาคญัของขบวนการปฏริปูกฎหมายการทำาแทง้ และมบีทบาทสำาคญัในการ

สร้างข้อถกเถียงเกี่ยวกับการทำาแท้งในสังคมไทย ซึ่งวิทเทคเกอร์ เห็นว่า  ข้อถกเถียงที่เกิด

ขึ้นนั้น ได้รับอิทธิพลไม่มากก็น้อยจากกรณี Roe v. Wade ในสหรัฐอเมริกาในปี 1973  ที่

สรา้งผลสะเทอืนอนัสำาคญัตอ่ขบวนการเรยีกรอ้งสทิธสิตรใีนสหรฐัฯ ในแงน่ี ้ขบวนการเรยีก

รอ้งสทิธใินการยตุกิารตัง้ครรภจ์งึเปน็ผลผลติของประวตัศิาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบั

องคาพยพตา่ง ๆ  ในสงัคมไทยอนัสลบัซบัซอ้น ทีม่อิาจลดรปูลงเหลอืเพยีงการเรยีกรอ้งสทิธิ

ดั้งเดิมของผู้หญิงไทยเท่านั้น

 อนัทีจ่รงิ แนวทางการอธบิายเกีย่วกบัการเมอืงวา่ดว้ยการทำาแทง้ทัง้สองลกัษณะ

นี ้ตา่งกห็นนุเสรมิซึง่กนัและกนั มากกวา่ทีจ่ะขดักนั  ประเดน็ทีร่ว่มกนัเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ไดแ้ก ่

การที่ประวัติศาสตร์ของข้อถกเถียงว่าด้วยการทำาแท้งนั้น เป็นประวัติศาสตร์ที่สะท้อนทั้ง

การเมอืงวา่ดว้ยสทิธใินรา่งกายของผูห้ญงิเทา่ ๆ  กบัการเมอืงของรฐัชาต ิทีซ่ึง่ครรภไ์ดก้ลาย

เป็นโจทย์ทางการเมือง และการตั้งครรภ์ถูกผูกโยงกับตราประทับทางศีลธรรมของสังคมที่

ถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่ว่าด้วย การควบคุมพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิง สิ่งที่น่าสนใจคือ 

ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างดังกล่าว กลับเป็นสิ่งที่ไม่คงเส้นคงวา ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกใช้เป็น

เครือ่งมอืทางการเมอืงในบรบิทเชน่ไร ซึง่แตกตา่งจากประวตัศิาสตรข์องการทำาแทง้ในภาค

ปฏิบัติ ที่ไม่เพียงเป็นปฏิบัติการที่มีมานาน หากแต่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องคู่ขนานไปกับ
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อัตราที่เพิ่มขึ้นของการคุมกำาเนิดในไทย ข้อที่น่าสังเกตคือ แม้ว่าการทำาแท้งจะเป็นสิ่งที่ถูก

ปฏิบัติในผู้หญิงแทบทุกกลุ่มชน และทุกวัย แต่ปฏิบัติการของการทำาแท้ง ได้ถูกทำาให้เป็น

ประเดน็เรือ่งเพศทีข่ดัตอ่ศลีธรรม และมกัถกูนำามาเชือ่มโยงกบั   อตัลกัษณข์องผูห้ญงิซึง่ถกู

ประทับตราว่ามีพฤติกรรม “สำาส่อน” ทางเพศในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ปรากฏการณ์

ดงักลา่วไดส้รา้งความหมายของการทำาแทง้ขึน้ใหม ่กลา่วคอืไดท้ำาใหก้ารทำาแทง้กลายเปน็ผล

พวงของการมเีพศสมัพนัธน์อกสมรสของวยัรุน่นอกการควบคมุกำากบัของครอบครวั ในขณะ

เดยีวกนั การยตุกิารตัง้ครรภ ์ไมเ่พยีงเปน็เรือ่งทีผ่ดิกฎหมาย หากแตย่งัขดัตอ่หลกัศาสนาอกี

ด้วย การทำาให้การทำาแท้งกลายเป็นประเด็นทั้งในแง่ศีลธรรม และในแง่ความสัมพันธ์ทาง

เพศนอกจารีตและอุดมการณ์ครอบครัว ได้ทำาให้การแท้ง กลายเป็นสิ่งที่ขัดต่อวัฒนธรรม

ของชาติ ข้อเสนอเรื่องการทำาแท้งเสรี (Free abortion) ถูกตีความว่าเป็นการเปิดให้มีการ

มเีพศสมัพนัธอ์ยา่งเสร ี(Free sex) ซึง่บอ่นทำาลายรากฐานของอดุมการณท์างเพศของสงัคม

ไทย การเมืองของตราประทับดังกล่าว ได้ทำาให้ข้อถกเถียงว่าด้วยการทำาแท้งในสังคมไทย 

แตกต่างไปจากข้อถกเถียงในโลกตะวันตก  เพราะในขณะที่การถกเถียงในโลกตะวันตกมี

หลกัใหญใ่จความอยูท่ีค่วามเหน็ทีข่ดัแยง้กนัระหวา่งกลุม่ ทีส่นบัสนนุสทิธขิองผูห้ญงิในการ

จัดการกับเนื้อตัวร่างกายของตนเอง (Pro-choice) กับฝ่ายตรงกันข้าม ซึ่งส่วนใหญ่มีจุดยืน

จากหลักศีลธรรมของศาสนา ซึ่งเน้นความสำาคัญของสิทธิของตัวอ่อนในฐานะบุคคลที่มี

ชีวิต (Pro-life)  ในกรณีของไทยนั้น การต่อต้านการทำาแท้ง ได้ผนวกมิติทางศีลธรรมของ

บาปจากการฆ่าตัวอ่อนในท้อง เข้ากับศีลธรรมทางเพศนอกจารีตของผู้หญิง  ในแง่นี้ การ

ทำาแท้งจึงไม่เพียงถูกทำาให้เป็นการกระทำาที่ละเมิดศาสนาเท่านั้น หากแต่ยังกลายเป็นสิ่ง

ที่ละเมิดวัฒนธรรมทางเพศของชาติ ที่กำาหนดให้ผู้หญิง ไม่เพียงพึงมีเพศสัมพันธ์ภายใน

ระบบครอบครัวเท่านั้น หากแต่ยังพึงปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีอีกด้วย มิติชาตินิยมที่มีศาสนา

และอุดมการณ์ทางเพศ/ครอบครัวเป็นแกนกลางสำาคัญภายในข้อถกเถียงเรื่องการทำาแท้ง 

ได้ช่วยสนับสนุนความชอบธรรมให้กับฝ่ายต่อต้านการทำาแท้งตลอดมา ด้วยข้อโต้แย้งที่ว่า 

การทำาแท้งนั้น ไม่เพียงแต่ขัดต่อศาสนาพุทธเท่านั้น หากแต่ยังขัดต่อความเป็นไทย หรือ

ความเป็นชาติ อีกด้วย (Whittaker, 2008:75) พลังของการขัดขวางการยุติการตั้งครรภ์ 

จึงเป็นพลังที่สร้างความชอบธรรมจากข้ออ้างว่าด้วยระเบียบของสังคม และการสร้างวินัย

การเจริญพันธุ์ในฐานะของการธำารงรักษาความเป็นชาติที่สร้างจากศีลธรรมทางเพศเอาไว้

 นกัสตรนียิมและนกัมานษุยวทิยาทีศ่กึษาเกีย่วกบัการเมอืงเรือ่งการทำาแทง้ในไทย 

ตา่งกเ็หน็พอ้งตอ้งกนัวา่ขอ้ถกเถยีงเกีย่วกบัการทำาแทง้นัน้ ไมไ่ดเ้พยีงสะทอ้นวธิคีดิทีต่า่งกนั

เกี่ยวกับครรภ์และการจัดการครรภ์ของผู้หญิง หากแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการที่การตั้งครรภ์
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และยุติการตั้งครรภ์ถูกทำาให้เป็นการเมือง (กฤตยา และกนกวรรณ, 2543; ชลิดาภรณ์,  

2561; Whittaker, 2008)  งานศึกษาของนักสตรีนิยม  ได้ชี้ให้เห็นว่า ก่อนที่การทำาแท้งจะ

ถูกทำาให้กลายเป็นการเมืองเรื่องศีลธรรมแบบไทย ๆ ข้อเสนอในการปฏิรูปกฎหมายอาญา 

มาตรา 305 เพื่อให้การทำาแท้งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดจากการวางแผน

ครอบครัวนั้น เป็นข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวางแผนและนโยบาย ถึงกับบรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 ในขณะที่การผลักดันให้มีการแก้กฎหมายใน

ปี พ.ศ. 2524 เพื่อขยายโอกาสในการทำาแท้งเพิ่มมากขึ้นเพื่อสุขภาพทั้งทางกายภาพและ

จติใจของผูห้ญงิและเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคม  เปน็ขอ้เสนอทีฝ่า่ยบรหิารของประเทศเหน็ดว้ย

อยา่งเปน็เอกฉนัท ์(กฤตยา และกนกวรรณ, 2543)  อยา่งไรกต็าม ตรรกะดา้นประชากรและ

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ ซึง่เปน็เหตผุลเชงิประจกัษท์ีเ่ปน็สากล กลบัตอ้งพา่ยแพแ้ละขาดความ

ชอบธรรม เมือ่การทำาแทง้ถกูจดัวางกรอบใหม ่ภายใตว้าทกรรมทางศลีธรรม ภายใตก้ารนำา

ของเครือข่ายทางการเมอืงศาสนาทีน่ำาโดยพลตรี จำาลอง ศรีเมือง ที่แม้แต่สถาบันแพทย์ ซึ่ง

มีสถานะที่มีอำานาจในทางสังคม ก็ไม่อาจคัดง้างได ้

 ในแง่นี้ ชัยชนะของครรภ์ทางศีลธรรม จึงสะท้อนอำานาจของอุดมการณ์ศาสนา

แบบไทย ๆ เหนือสิทธิทางเพศอันเป็นสากล ภายใต้อุดมการณ์ดังกล่าว เหตุผลและการถก

เถียงบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ กลายเป็นสิ่งที่ไม่จำาเป็นและไร้ความหมาย เพราะ

อำานาจของวาทกรรมทางศลีธรรม สรา้งตนขึน้จากความสามารถในการสรา้งความประหวัน่

พรั่นพรึงต่อภาวะไร้ระเบียบทางเพศ และทางสังคม อันเป็นอำานาจในการปลุกเร้าอารมณ์ 

(Affective power) กระตุ้นให้เกิดความกลัว และความหวาดหวั่นต่อภาวะความล้มเหลว

ทางศีลธรรม อันเป็นภัยต่อเสถียรภาพของความเป็นสังคม และความเป็นชาติ ตลอดช่วง

เวลาของการรณรงคต์อ่ตา้นการปฏริปูกฎหมายการทำาแทง้ วาทกรรมวา่ดว้ย “ความเสือ่ม” 

ไม่ว่าจะในศีลธรรมทางเพศหรือศีลของสังคม ได้กลายเป็นกรอบชี้นำาทางความคิด ที่ทำาให้

การทำาแท้งกลายเป็นภัยที่ยืนอยู่ด้านตรงกันข้ามกับระเบียบของชาติ ในขณะที่ข้อเสนอว่า

ด้วยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้สิทธิแก่ผู้หญิงในการสร้างความปลอดภัยให้กับตนเอง ถูก

ปิดช่องทางและถูกบิดความหมายให้กลายเป็นใบอนุญาตในการ “สำาส่อน” ทางเพศ และ

การสร้างอาชญากรรมต่อชีวิต การเมืองของการต่อสู้เรื่องการทำาแท้ง จึงสะท้อนชัยชนะ

หรอือำานาจของครรภท์างศลีธรรมทีม่เีหนอืครรภแ์หง่การพฒันา ทีซ่ึง่การควบคมุและจำากดั

จำานวนประชากร สามารถดำาเนินไปได้ ตราบเท่าที่ไม่ข้ามเส้นแบ่งทางศีลธรรม  การต่อสู้ที่

ยาวนานนับทศวรรษของการเมืองเรื่องการทำาแท้ง ยังเปิดโอกาสให้กับศีลธรรมทางเพศที่

ควบคุมกำากับเพศวิถีของผู้หญิง ได้ผลิตสร้างตนเองขึ้นมาใหม่เพื่อสถาปนาอำานาจทางการ
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เมืองขึ้นเหนือเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง การคัดง้างกับครรภ์ศีลธรรมของนักสตรีนิยมใน

ไทยจึงจำาเป็นต้องหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงกับวาทกรรมทางศีลธรรมดังกล่าว ด้วยการ

ผลิตสร้างภาษาชนิดใหม่ ที่หลีกออกจากกับดักทางศีลธรรม เช่น ภาษาทางการแพทย์ อาทิ 

ท้องไม่พร้อมคือผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อเปิดพื้นที่การต่อรองขึ้นใหม่โดยไม่เผชิญหน้า

เสรีนิยมใหม่กับครรภ์เพื่อการพาณิชย์ : การเมืองว่าด้วยการตั้งครรภ์แทน
ข้ามชาต ิ

 ครรภ์ที่สร้างข้อถกเถียงทางศีลธรรมอันเข้มข้นไม่น้อยไปกว่าการยุติการตั้งครรภ์ 

ทั้งในระดับสากล และในไทยนั้น ได้แก่ ครรภ์เพื่อการพาณิชย์ (Commodified wombs)  

หรือที่เรียกกันว่า การตั้งครรภ์แทน (Surrogacy) ซึ่งเรียกกันอย่างลำาลองในไทยว่า อุ้มบุญ 

อุตสาหกรรมการตั้งครรภ์แทนนั้น สะท้อนพลังของเสรีนิยมใหม่ในฐานะที่เป็นอุดมการณ์

ทางเศรษฐกิจ ที่แผ่ขยายอำานาจการทำางานเข้ามาในปริมณฑลส่วนตัวของผู้หญิง ข้ามและ

ทา้ทายอำานาจของรฐัทีค่วบคมุรา่งกายของผูห้ญงิมากอ่นหนา้หลายศตวรรษ ภายใตอ้ำานาจ

ของตลาดชนดินี ้การแบง่แยกทางเพศระหวา่งพืน้ทีส่าธารณะกบัพืน้ทีส่ว่นตวั ตลาดกบับา้น 

และการผลิตกับการผลิตซำ้า ได้ถูกทลายลง พร้อม ๆ กับการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ของ

ตัวตน อุดมการณ์ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกในบริบทของตลาด 

โลกาภิวัตน์ และการกลายเป็นสินค้าของการผลิตซำ้าในรูปของสัญญาแห่งความเป็นแม่

อุ้มบุญข้ามชาติ (Transnational surrogate motherhood contracts) ระหว่างผู้ซื้อจาก

ประเทศที่มีอำานาจทางเศรษฐกิจ กับแม่อุ้มบุญ ได้ดึงเอาผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่เป็น

พ่อ แม่ และแม่อุ้มบุญเข้าสู่วงจรทางเพศ และเชื้อชาติของการแบ่งงานกันทำา และการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มาจากเนื้อตัวร่างกายของทั้งหญิงและชาย 

 การกลายเป็นสินค้าของครรภ์ ได้สร้างข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในวง

วชิาการ แมแ้ตใ่นหมูน่กัสตรนียิมเอง กย็งัมคีวามเหน็ทีไ่มล่งรอยกนั  ซึง่สะทอ้นวธิคีดิทีม่ตีอ่

ความเปน็ธรรมของการเจรญิพนัธุ ์(Reproductive justice) ในความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิที่

ไมเ่ทา่เทยีม และแตกตา่งกนั งานศกึษาของ Stuvøy (2018) ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ขอ้วพิากษข์องนกั

วชิาการทีม่ตีอ่การชว่ยดา้นการเจรญิพนัธุ ์(Reproductive assistance) สามารถแบง่ออกได้

เป็นสามลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 1) การที่การเจริญพันธุ์ซึ่งควรจะเป็นกระบวนการธรรมชาติ

ทางกายภาพ ถูกเปลี่ยนให้เป็นการบริโภค และดังนั้น การเจริญพันธุ์จึงถูกทำาให้กลายเป็น

ทรพัยากรทางการเงนิ 2) การทีก่ารตัง้ครรภแ์ทนไดท้ำาใหก้ารสรา้งทารก รา่งกายมารดาและ

ตัวทารกเองกลายเป็นสินค้า และ 3) การที่การตั้งครรภ์แทนถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่
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ทำาให้การตั้งครรภ์ของผู้หญิงและการให้กำาเนิดเด็กกลายเป็นปฏิสัมพันธ์ของการกดขี่ขูดรีด 

อย่างไรก็ตาม ท่าทีดังกล่าว ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการที่มองประเด็นเรื่องนี้จาก

เสยีงของผูห้ญงิเอง ทัง้ทีเ่ปน็ผูร้บัจา้งตัง้ครรภ ์และผูว้า่จา้ง เชน่เดยีวกบัการยตุกิารตัง้ครรภ ์

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้าสู่อุตสาหกรรมการตั้งครรภ์แทนนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยที่

ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเหตุผลสำาคัญในการตัดสินใจเข้าสู่การเจริญพันธุ์เชิงพาณิชย์ ฝ่าย

ที่สนับสนุนการตั้งครรภ์แทนแบบต่างตอบแทน เห็นว่า แม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าว จะ

เปลี่ยนความสัมพันธ์ในการเจริญพันธุ์ไปสู่การแลกเปลี่ยนเชิงการค้า แต่การแลกเปลี่ยน

ดังกล่าว ก็ช่วยให้คู่ความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศที่มีปัญหาด้านการ

เจริญพันธุ์ก็ตาม สามารถสร้างครอบครัวตามที่ตนปรารถนาได้  สำาหรับผู้หญิงจากประเทศ

กำาลงัพฒันาทีข่าดโอกาสทางเศรษฐกจิแลว้ ชอ่งทางดงักลา่ว เปน็การเลอืกใชร้า่งกายของตน 

ในฐานะทรัพยากรเพื่อเพิ่มอำานาจทางเศรษฐกิจ ทั้งของตนเองและของครอบครัว และดัง

นั้น จึงเป็น “งาน” ชนิดหนึ่งที่ผู้หญิงเลือก ที่ไม่ได้ต่างอะไรไปจากงานที่ขูดรีดแรงงาน

ประเภทอื่น  

 อุตสาหกรรมการตั้งครรภ์แทน เพิ่งเข้ามาในไทยในเวลาที่ไม่นานกว่าทศวรรษที่

ผ่านมา และการถกเถียงเรื่องการตั้งครรภ์แทนก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้น เมื่อมีกรณีความขัดแย้งของ

การอุม้บญุระหวา่งผูว้า่จา้งชาวออสเตรเลยีกบัหญงิอุม้บญุชาวไทย ซึง่เปน็กรณทีีรู่จ้กักนัทัว่

โลกวา่ “The Baby Gammy Case” หรอืกรณทีารกแกมมี ่ ซึง่ไดก้ระตุน้ใหร้ฐัเขา้มาควบคมุ

กำากับการตั้งครรภ์แทนเชิงพาณิชย์ ด้วยการออกกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ขึ้นหรือที่เรียกกันว่า “กฎหมาย

อุ้มบุญ” กฎหมายดังกล่าว ได้ทำาให้เกิดการขีดเส้นแบ่งระหว่างการตั้งครรภ์แทนที่อนุญาต

โดยรัฐ และการตั้งครรภ์แทนที่ผิดกฎหมายขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การนิยามความ

หมายของการตั้งครรภ์แทน ยังมีข้อถกเถียงที่ไม่มีข้อยุติ ทั้งในแง่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วย

การเจรญิพนัธุ ์และลกัษณะของการตัง้ครรภแ์ทน การเชือ่มโยงความหมายของการตัง้ครรภ์

แทนกบัเทคโนโลย ีไดเ้ผยใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงของปรมิณฑลของความสมัพนัธท์างเพศ 

รา่งกาย และการใหก้ำาเนดิบตุร ทีเ่คยอยูใ่นพืน้ทีส่ว่นตวัของความผกูพนัใกลช้ดิ (Intimacy) 

กับพัฒนาการของเครือข่ายเทคโนโลยี ซึ่งได้ทำาให้ความสัมพันธ์อย่างน้อยสามประเภท อัน

ได้แก่  ความสัมพันธ์ทางเพศ  ความใกล้ชิดของร่างกายและอารมณ์ความรู้สึก  และการ

ตัง้ครรภ ์ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเกีย่วขอ้งหรอืเชือ่มโยงระหวา่งกนัอกีตอ่ไป โดยกลายเปน็ความผกูพนั

ใกลช้ดิทีม่ตีวักลาง (Mediated intimacy) เชน่ เทคโนโลยทีางการแพทย ์และความสมัพนัธ์

เชิงการค้า ที่ทำาหน้าที่ในการสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา ความผูกพันใกล้ชิดที่มีตัวกลาง ยัง
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ไดส้รา้งความหมายใหมใ่หก้บัชวีติครอบครวั และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หก้ำาเนดิและบตุร 

ที่ไม่จำาเป็นต้องผ่านความสัมพันธ์ทางเพศอีกต่อไป

 การแพรข่ยายของอตุสาหกรรมการตัง้ครรภแ์ทนขา้มชาต ิไดท้ำาใหร้ฐัไทยพยายาม

เขา้มาควบคมุกำากบัการจดัการครรภป์ระเภทนีอ้ยา่งเขม้งวด แมว้า่การรบัตัง้ครรภแ์ทนเพือ่

ประโยชนข์องบคุคลอืน่โดยมไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชนเ์ชงิพาณชิย ์เชน่ การรบัตัง้ครรภ์

แทนในหมูพ่ีน่อ้งหรอืเพือ่นสนทิหรอืบคุคลอืน่ทีม่ไิดม้กีารแลกเปลีย่นเชงิการคา้เปน็ตวักลาง 

จะเป็นสิ่งที่ทำาได้ แต่ก็ต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐอย่างละเอียด ส่วนการรับตั้งครรภ์แทน

เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ( Commercial surrogacy) นั้น รัฐไทยถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่

ละเมดิศลีธรรมของอดุมการณค์รอบครวั และขดัตอ่จรยิธรรมของสงัคมไทย ตลอดจนสรา้ง

ความเสี่ยงต่อทารกที่เกิดมา จึงกำาหนดให้เป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย  การบังคับใช้พระ

ราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 

2558 ของรฐั ยงัสะทอ้นวธิคีดิของรฐัเกีย่วกบัการตัง้ครรภ ์ภายใตอ้ดุมการณค์รอบครวัแบบ

ต่างเพศ (Heterosexual family) ซึ่งเป็นอุดมคติของรัฐเกี่ยวกับครอบครัวไทย และดังนั้น 

จึงมีเป้าหมายในการมุ่งปกป้องอุดมคติดังกล่าว ภายใต้วัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง

ทารก   เป้าหมายที่จำากัดเช่นนี้  ทำาให้กฎหมายดังกล่าว   ไม่อาจตอบโจทย์ปัญหาของการ

ตั้งครรภ์แทนที่มีลักษณะข้ามชาติ และเกี่ยวข้องกับระบบสิทธิที่แตกต่างกันได้

 อุตสาหกรรมอุ้มบุญข้ามชาตินั้น ประกอบไปด้วยบุคคลที่มาจากหลากหลาย

ตำาแหน่งแห่งที่ โดยผู้กระทำาการที่มีบทบาทสำาคัญ ได้แก่ ตัวกลางหรือบริษัทเอเย่นต์ ที่ทำา

หน้าที่รับผู้หญิงเข้าสู่กระบวนการรับตั้งครรภ์แทน และติดต่อกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งส่วนมากเป็นคู่

สมรสจากประเทศอื่น   และใช้ช่องทางของสื่อออนไลน์ซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนมากในการดึง

ผู้หญิงที่ประสงค์จะรับจ้างตั้งครรภ์แทนเข้าร่วมในอุตสาหกรรม โดยเอเย่นต์จะทำาหน้าที่ใน

การดูแลแม่อุ้มบุญอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่การเดินทางเพื่อไปตรวจร่างกาย การฝังตัวอ่อน 

การฝากครรภ์ อาหาร ที่พัก การเดินทางเพื่อเตรียมคลอด การจัดทำาพาสปอร์ตเพื่อเดิน

ทางไปคลอดในต่างประเทศ การให้ที่พักแก่หญิงอุ้มบุญเพื่อให้มั่นใจว่าตัวอ่อนฝังตัวใน

มดลูก และมีหัวใจเต้นแข็งแรงดี ก่อนจะอนุญาตให้หญิงอุ้มบุญกลับบ้านได้ ไปจนกระทั่ง

การคลอด โดยมีการนัดหมายให้มาตรวจครรภ์ตามกำาหนด เป็นต้น ทั้งนี้ในสื่อออนไลน์

นั้นมักจะระบุค่าตอบแทนในการอุ้มบุญอย่างละเอียด จากการสำารวจข้อมูลพบว่า โดย

มากแล้วอัตราค่าตอบแทนขั้นตำ่าอยู่ที่ราว 350,000 บาทต่อครั้ง (เช่น กรณีของแม่อุ้ม

บุญที่อายุมาก) และค่าตอบแทนสูงสุดโดยประมาณอยู่ที่ 700,000 บาทในกรณีที่ยอมตั้ง

ครรภ์โดยใช้อสุจิที่มีเชื้อ HIV  ทั้งยังมีค่าจ้างและรางวัลให้กับนายหน้าที่สามารถหาหญิง
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ตั้งครรภ์ รวมถึงการตอบแทนด้วยรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย  

 หญิงรับจ้างตั้งครรภ์แทน ซึ่งเป็นเป้าหมายของธุรกิจนี้ มักเป็นหญิงที่ประสบ

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีทั้งหญิงชนชั้นกลางระดับล่างในเมือง และหญิงจากชนบท การ

สร้างแรงจูงใจด้านตัวเงิน จึงเป็นกลยุทธ์สำาคัญในการดึงหญิงเหล่านี้เข้าสู่อุตสาหกรรมการ

อุ้มบุญของเอเย่นต์ต่าง ๆ   ทั้งนี้ สำาหรับในพื้นที่ชนบทนั้น การดึงผู้หญิงเข้ามาทำางานรับจ้าง

อุม้บญุ มกัเปน็การชกัชวนกนัในหมูเ่ครอืญาตหิรอืคนทีรู่จ้กั โดยผูท้ีเ่คยทำางานอุม้บญุมากอ่น 

อาจผนัตวัขึน้เปน็เอเยน่ตช์กัชวนหญงิคนอืน่ใหเ้ขา้มาทำางานอุม้บญุทีก่รงุเทพฯ   การรบัจา้ง

ตั้งครรภ์แทนนั้น เป็นกระบวนการที่ผู้หญิงตระหนักดีว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ในเชิงกายภาพ และในแง่ความรู้สึกส่วนตัวภายในของผู้หญิง แต่ผู้หญิงเองก็แยกความแตก

ตา่งระหวา่งการตัง้ครรภข์องตนเอง กบัการตัง้ครรภเ์พือ่พาณชิย ์จากการสมัภาษณผ์ูห้ญงิที่

รับจ้างอุ้มบุญในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ คำาตอบของแม่อุ้มบุญที่ให้สัมภาษณ์ 

มกัเนน้ยำา้วา่การตัง้ครรภแ์ทนนัน้เปน็การรบัจา้งประเภทหนึง่ ทีแ่ตกตา่งไปจากการตัง้ครรภ์

ของตนเอง เพราะครรภข์องเธอขณะ “รบัจา้งอุม้บญุ” นัน้ เปน็รา่งกายทีก่ำาลงั “ใชแ้รงงาน” 

เพือ่ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิอยู ่และบตุรทีเ่กดิมานัน้เปน็บตุรของบคุคลอืน่ โดยครรภข์อง

เธอทำาหน้าที่เป็นเพียงที่พักให้กับเด็กดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนถึงกำาหนดคลอด  อย่างไร

กต็าม การอธบิายกบัตนเองดงักลา่ว กไ็มไ่ดห้มายความวา่ ผูห้ญงิเอง ไมไ่ดรู้ส้กึผกูพนักบัชวีติ

ทีไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนัภายในครรภข์องเธอเปน็เวลานาน 8-9 เดอืน ผูห้ญงิแตล่ะคน มวีธิจีดัการกบั

อารมณค์วามรูส้กึผกูพนักบัชวีติในตวัเธอในลกัษณะทีต่า่ง ๆ  กนั ภายหลงัคลอดนัน้ หญงิบาง

คนเลอืกทีจ่ะไมด่หูนา้ทารกทีเ่กดิมาหรอืมใิหท้ารกไดด้ืม่นมของตน เพือ่ปดิโอกาสมใิหค้วาม

ผกูพนัไดก้อ่กำาเนดิขึน้ และเพือ่มใิหเ้กดิความรูส้กึเศรา้เสยีใจ ในยามทีจ่ะตอ้งจากกนั แตแ่ม้

กระนัน้กต็าม หญงิบางคนกย็อมรบัวา่รูส้กึผดิหวงัและเสยีดาย ทีบ่ดิาตามความประสงคผ์ูว้า่

จ้าง มิให้ตนได้มีโอกาสได้แม้แต่จะได้เห็นหน้าเด็กภายหลังที่ได้คลอดทารก

 ผู้หญิงที่เข้าสู่ธุรกิจการอุ้มบุญส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นเอเย่นต์และที่รับจ้างอุ้มบุญ ต่าง

กเ็หน็วา่การอุม้บญุเปน็ทางเลอืกทางเศรษฐกจิของพวกเธอ ทีม่สีว่นชว่ยใหผู้ห้ญงิทีม่โีอกาส

ทางเศรษฐกิจน้อยกว่าผู้หญิงกลุ่มอื่น ๆ ทางสังคม ได้สามารถขยับฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกจิ ตลอดจนสะสมทนุได ้แมว้า่กระบวนการกลายเปน็แรงงานการตัง้ครรภแ์ทน จะมี

ความยากลำาบาก และไมไ่ดใ้ชเ้พยีงแรงงานทางกายภาพเทา่นัน้ หากแตย่งัตอ้งเผชญิกบัความ

กดดันดา้นอารมณ์ ความรู้สกึ ความเครยีด ซึ่งทำาให้แรงงานประเภทดงักลา่ว มีลักษณะของ

แรงงานด้านอารมณ์หรือ Affective labor ด้วย แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ก็มองการเข้าสู่การเป็น

แรงงานชนดินีใ้นแงข่องโอกาส และตดัสนิใจกา้วเขา้สูก่ารเปน็แรงงานแบบสมคัรใจ  เชน่เดยีว
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กับข้อถกเถียงเกี่ยวกับการค้าประเวณีและสิทธิของผู้หญิงที่ดำาเนินมายาวนานนับศตวรรษ

ในโลก และในไทย ที่ได้แยกขั้วความเห็นของนักสตรีนิยมออกเป็นสองฝ่าย ระหว่างการ

มองหญิงที่ค้าประเวณีในฐานะเหยื่อ กับในฐานะแรงงานทางเพศ การตั้งครรภ์แทนเพื่อการ

พาณชิย ์ไดพ้าขอ้ถกเถยีงนี ้เขา้ไปสูม่ติขิองความแตกตา่งทางทศันะทีค่ลา้ยคลงึกนั หากแตม่ี

มติทิีส่ลบัซบัซอ้นกวา่ เพราะเกีย่วขอ้งกบัสทิธใินการตดัสนิใจไมเ่พยีงตอ่เนือ้ตวัรา่งกาย หาก

แตต่อ่ครรภ ์และทารกทีค่รรภไ์ดใ้หก้ำาเนดิในฐานะงาน และสญัญาเชงิพาณชิย ์ผูห้ญงิทีเ่ปน็

แรงงานรับจ้างตั้งครรภ์ทั้งหมด ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการปิดกั้นช่องทางในการเข้าถึงโอกาส

ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ไม่ว่าจะในนามของกฎหมายหรือภายใต้ข้ออ้างทางศีลธรรมก็ตามที 

และตา่งกเ็หน็วา่ การทีแ่รงงานประเภทนี ้ถกูทำาใหเ้ปน็สิง่ทีผ่ดิกฎหมาย ไดท้ำาใหพ้วกเธอไม่

ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ และดังนั้น จึงเปิดช่องให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากคู่สัญญาได้ 

สำาหรบัผูห้ญงิเหลา่นี ้ทศันะทีพ่วกเธอมตีอ่ครอบครวั อาจไมไ่ดแ้ตกตา่งไปจากรฐั ในแงท่ีว่า่ 

การทำางานรบัจา้งตัง้ครรภแ์ทนนัน้ กเ็ปน็การทำาหนา้ทีใ่นฐานะ “เมยี” ในฐานะ “แม”่ ตลอด

จน ในฐานะ “ลูกสาว” ที่ดี และกตัญญูต่อครอบครัว เพื่อแสวงหาทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

เพื่อช่วยให้ครอบครัวของพวกเธอนั้นสามารถอยู่รอดได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การสร้าง

ครอบครวัใหก้บัคนอืน่ในฐานะงานนัน้ เปน็การแลกเปลีย่นกบัการทำาหนา้ทีข่องผูห้ญงิในการ

คำา้จนุครอบครวัของพวกเธอนั่นเอง และด้วยวธิคีิดเชน่นี ้การถกูปิดกั้นจากรัฐดว้ยกฎหมาย 

จงึเปน็สิง่ทีเ่ขา้ใจไมไ่ดใ้นสายตาของผูห้ญงิเหลา่นี ้ทัง้นี ้เชน่เดยีวกบัขอ้อา้งทางศลีธรรมของ

รัฐ ที่ปราศจากตรรกะและเหตุผลที่สมเหตุสมผลรองรับ ในข้อถกเถียงที่ดำาเนินมาก่อนหน้า

ในเรือ่งการทำาแทง้ การรบัจา้งการตัง้ครรภแ์ทนสำาหรบัผูห้ญงิเหลา่นี ้เปน็การกระทำาในนาม

ของศลีธรรม เพือ่ผดงุครอบครวัของตนเอง และทำาบญุดว้ยการใหท้านกบัครอบครวัของผูอ้ืน่ 

ในแง่นี้ การเมืองเรื่องการตั้งครรภ์แทน จึงเปิดเผยให้เห็นถึงการเผชิญหน้าระหว่างศีลธรรม

สองประเภท กล่าวคือ ศีลธรรมของรัฐ กับศีลธรรมของหญิงสามัญชน ที่ไม่เคยลงรอย หาก

แต่คัดง้างกันมาโดยตลอดประวัติศาสตร์ของสังคมไทย 

สรุป
 เปน็เวลากวา่สองศตวรรษทีผ่า่นมาทีค่วามกงัวลเกีย่วกบัขนาด และองคป์ระกอบ

ของประชากรไดก้ลายเปน็ประเดน็สำาคญัของรฐัไทย  คำาถามสำาคญัและความหว่งกงัวลทีร่ฐั

มีต่อประชากร ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเกิด อัตราการตาย และจำานวนพลเมือง ว่าควรจะมี

เท่าไร องค์ประกอบและคุณลักษณะของพลเมืองควรจะเป็นอย่างไร ได้ทำาให้ประเด็นที่เคย

เปน็ปรมิณฑลของครอบครวัและเรือ่งราวสว่นตวัของปจัเจกบคุคล เชน่ การแตง่งานหรอืไม่
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แต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์อย่างไร  การตั้งครรภ์หรือการหยุดการตั้งครรภ์ การมีหรือไม่มี

บตุร  ไดก้ลายเปน็เงือ่นไขสำาคญัของการกอ่รปูของความเปน็รฐัชาต ิประวตัศิาสตรด์งักลา่ว 

เปน็ทัง้ปรากฏการณเ์ฉพาะของรฐัไทย และเปน็ทัง้พฒันาการทีเ่กดิขึน้ในประเทศตา่ง ๆ  ทัว่

โลก ดังที่ Connelly (2008) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมประชากร

ของโลกนั้น เป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่ที่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลที่ติดตามมาจากการ

เปลีย่นแปลงดา้นสาธารณสขุ อตัราความอยูร่อดของทารก และการลดลงของอตัราการตาย 

ภายใตก้ารขยายอทิธพิลของวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ทีไ่ดท้ำาใหป้ระชากร ในความหมายเชงิ

ปริมาณ ได้ทวีความสำาคัญยิ่งขึ้น ซึ่งได้เชื่อมร้อยรัฐ ชีวิตพลเมือง และร่างกายของผู้หญิงเข้า

ด้วยกันในนามของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่  ดังที่ Laura Briggs (2001) ได้ชี้ให้เห็นว่าการ

ควบคุมการเจริญพันธุ์ของประชากรนั้นเป็นเครื่องมือสำาคัญที่รัฐใช้ในการเปลี่ยนประเทศที่

ยากจนไปสู่ความเป็น “ชาติที่ทันสมัย” 

  ครรภ์ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการเจริญพันธุ์ จึงได้กลายเป็นพื้นที่

เป้าหมายสำาคัญที่ตัดสินความเป็นไปและสถานะของรัฐชาติ และดังนั้นจึงเป็นปริมณฑล

สำาคัญที่รัฐเพียรพยายามเข้ามาควบคุมและใช้อำานาจชนิดใหม่เข้ากำากับชีวิต สุขภาวะ 

ร่างกายและการเจริญพันธุ์ ที่แทรกซึมในทุกอณูของชีวิตประจำาวันทางเพศของเพศหญิง 

อำานาจชีวญาณดังกล่าวของรัฐ ไม่เพียงยังผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบแผนปฏิบัติทางเพศ 

และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์เท่านั้น หากแต่ยังได้ดึงเอาอำานาจในการควบคุม

การเจรญิพนัธุอ์อกจากมอืของผูห้ญงิ ดว้ยการทำาใหป้รมิณฑลของการจดัการครรภ ์กลายเปน็

พื้นที่ภายใต้การควบคุมกำากับของรัฐ ภายใต้ตรรกะหลากชนิด และทั้งยังทำาให้ครรภ์กลาย

เปน็อาณาบรเิวณทางเพศทีค่วามเปน็ไปอาจทัง้สอดคลอ้งหรอืไมจ่ำาเปน็ตอ้งสอดคลอ้ง และ

ต่อเนื่องกับกระบวนการเจริญพันธุ์ และเจตจำานงของผู้หญิง 

 การเมืองของครรภ์ (Thomas, 2003) จึงไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

กับการควบคุมกำากับเกี่ยวกับชีวกายภาพ เพศสัมพันธ์และการสืบพันธุ์ของเพศหญิงเท่านั้น 

หากแต่ยังเป็นกระบวนการที่รัฐได้เปลี่ยนกระบวนการทางชีวกายภาพของการสืบพันธุ์ ให้

กลายเป็นกระบวนการทางการเมือง ที่ซึ่งครรภ์ ตลอดจนการเจริญพันธุ์ ถูกทำาให้กลาย

เป็นพื้นที่ที่ทั้งถูกนิยาม และนิยามใหม่ และทั้งถูกต่อรองและคัดง้าง ซึ่งได้นำาเอากลุ่มคน

จากหลากหลายตำาแหน่งแห่งที่เข้ามาพัวพันซึ่งกันและกัน (Entanglement) ที่ซึ่งรัฐเจริญ

พันธุ์ (Reproductive state) (Solinger and Nakashi, 2016) สามารถเติบโตและแผ่

ขยายอำานาจ ตลอดจนมตีำาแหนง่แหง่ทีใ่นโลกได ้กด็ว้ยการเปลีย่นครรภข์องผูห้ญงิใหก้ลาย

เป็นทรัพยากรทางการเมืองที่ทรงศักยภาพของรัฐ บทความชิ้นนี้ เสนอว่า ประวัติศาสตร์
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ความสัมพันธ์ระหว่าง “ครรภ์” กับ “ชาติ” ในกระบวนการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่นั้น เป็น

ประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยคงเส้นคงวา และพร้อมที่จะเปลี่ยนจากเป้าประสงค์ในการ “สร้าง

ชีวิต” (Make life)  ไปสู่การ “ห้ามชีวิต” (Forbid life) อยู่ตลอดเวลา ความไม่ลงรอยดัง

กลา่วในตวัของมนัเอง ยอ่มสะทอ้นภาวะความไมล่งตวัของความหมายของ “ชาต”ิ ในแตล่ะ

ช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา โดยที่ครรภ์ของผู้หญิงทำาหน้าที่เป็นตัวกลางที่สำาคัญ นอกจาก

นี้แล้ว ตรรกะทางการผลิตที่ให้อำานาจในการควบคุมกำากับการ ‘อนุญาต’  ให้ตาย (To 

‘let’ die)  และ การ “สร้าง”  ชีวิต ( To ‘make’ life) ซึ่งเปลี่ยนหน้าที่ของครรภ์สลับไป

มาระหว่างการส่งเสริมให้ตั้งครรภ์ กับการผลักดันให้หยุดการตั้งครรภ์ มักถูกคั่นกลางและ

แทรกแซงด้วยการเมืองเรื่องศีลธรรมซึ่งถูกนิยามตามอำาเภอใจ (Arbitrary)  และปราศจาก

ความคงเส้นคงวาเสมอ และดังนั้น จึงมักถูกท้าทาย และโต้แย้งอยู่ตลอดเวลา ครรภ์จึงมิใช่

วตัถขุองแหง่ปกครองภายใตเ้ทคโนโลยขีองรฐัทีเ่บด็เสรจ็สมบรูณ ์หากแตเ่ปน็ปรมิณฑลของ

การคดังา้ง  และตอ่รองทีเ่ขม้ขน้ทีม่ตีอ่ความหมายทีไ่มล่งรอยเกีย่วกบัศลีธรรมกบัทรพัยากร 

และระหวา่งสทิธกิบัศลีธรรม   ภายใตร้ะบอบเสรนียิมใหม ่การเมอืงชวีญาณไดส้รา้งขัว้แหง่

การคัดง้างชนิดใหม่ขึ้น ระหว่าง “ครรภ์เพื่อการพาณิชย์”  กับ “ครรภ์ของศีลธรรม”  ที่ซึ่ง

ครรภไ์ดก้ลายเปน็ทรพัยากรเศรษฐกจิทีส่ำาคญัสำาหรบัผูห้ญงิชนชัน้ลา่ง และเปน็สมรภมูแิหง่

การต่อรองระหว่างผู้หญิงกับรัฐ ที่ดำาเนินไปอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน
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