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เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสตรีศึกษา โดย อ. ฉลาดชาย รมิตานนท ศูนยสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การคลอดลูก (Childbirth)
คลอดในภาษาไทยแปลวาออกหรือออกลูก ออกจากครรภ
ถาเปนราชาศัพทใชคําวา
ประสูติ หากพิจารณาการคลอดลูกหรือการออกลูกเชิงเปรียบเทียบขามวัฒนธรรมแลว ยิ่งจะพบวา
เปนเหตุการณที่มีความสําคัญอยางมหาศาลทั้งในทางสวนตัว สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การเมือง เชนการประสูติรัชทายาท เปนตน ที่จริงแลวการออกลูกเปนกระบวนการที่สมาชิกคน
ใหมเกิดขึ้นหรือเขามารวมกับสังคม ตั้งแตหนวยสังคมระดับครอบครัว กลุมเครือญาติ ชุมชน จนถึง
เปนสมาชิกคนใหมของประเทศ ในระดับครอบครัวเดี่ยว เมื่อเด็กทารกคนหนึ่งคลอดออกมา การ
ปรากฏตัวของทารกคนนั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศภาวะหลายอยางกับชายหญิงที่เปนพอ
เปนแม
แตถาเปนครอบครัวขยายการเกิดนั้นก็ยอมจะมีผลกระทบตอคนจํานวนมากขึ้น
นอกจากนั้นการเกิดของทารกยังเกี่ยวของกับพิธีกรรมตางๆ นานา
เชนพิธกี รรมเปลี่ยนผาน
สถานภาพ (rite of passage) ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผูเปนพอเปนแม
และคนอื่นๆ เชนพอของพอของเด็กกลายเปนปู แมของพอกลายเปนยา พอของแมกลายเปนตา แม
ของแมเปลี่ยนสถานะเปนยาย หรือในทางภาคเหนือของประเทศไทย (ลานนา) คนเหลานี้กลายเปน
“พออุย-แมอุย” เปนตน
อนึ่งถาตั้งขอสังเกตวาในบางสังคมบางวัฒนธรรม “ผูหญิง”
(female) จะยังไมถือวาเปน “ผูหญิง” (woman) จนกวาเธอจะคลอดลูก และการอยูก ินกัน
ฉันทผัวเมียของชายหญิงคูนนั้ อาจไมถือวาเปน “การแตงงานที่ถูกตองชอบธรรม” (legitimate
marriage) จนกวาผูหญิงจะตั้งทองและคลอดลูกออกมา ยิ่งไปกวานัน้ ความสําเร็จของการ
คลอดลูกยังขึ้นอยูกับการมีชีวิตรอดและเพศ/เพศภาวะของทารกอีกดวย ดังนัน้ เราจึงสามารถสรุป
ไดวาการตั้งทองก็ดี การคลอดลูกก็ดีไมใชเรื่องที่เปน “ธรรมชาติ” หรือ “ธรรมดา” แตเปน
เหตุการณที่มคี วามหมาย ความสําคัญและความซับซอนทางสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองอยางปฏิเสธไมได
อยางไรก็ตามในขั้นตอนนีเ้ ราควรตองแยกแยะระหวางการคลอดหรือการออกลูกในเชิง
กายภาพที่ในภาษาอังกฤษใชคําวา “parturition” กับการออกลูกหรือ “childbirth” ซึ่ง
เปนเรื่องของการที่กระบวนการของการออกลูกนี้เปนประสบการณ (experienced) และมี
การใหความหมายตางๆ เชนความหมายทางสังคม-วัฒนธรรม พรอมกันนั้นก็มีการจัดการในเชิง
พฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของ เชนพฤติกรรมของแมที่คลอดลูก ควรกินอะไร ไมควรกินอะไร การ
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จัดการเชิงพฤติกรรมที่วานีใ้ นบางสังคม-วัฒนธรรม เชนในไทยและลาวในปจจุบนั ยังมีการ “อยู
ไฟ” หรือ “อยูกรรม” ของแมหลังคลอดปรากฏใหเห็นอยู เปนตน
การคลอดลูกในเชิงกายภาพหรือ parturition อันเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกายวิภาคของ
มนุษย (human anatomy) และสรีรศาสตร (physiology) นั้นอาจกลาวไดวาผูหญิงที่
ออกลูกทุกคนในโลกทุกหนทุกแหงทุกกาลเวลามีสิ่งที่เหมือนกันเปนสากล กลาวคือเมื่อมองจาก
ทัศนะของการแพทยสมัยใหมหรือการแพทยตะวันตก การปฏิสนธิ การเติบโตขึ้นมาของตัวออน
การบีบตัวของมดลูกในตอนจะคลอด การเปดตัวของชองคลอด การเบงเอาเด็กและรกที่หอหุมอยู
ออกมาจนกระทั่งถึงการใหนม เหลานี้เกิดขึ้นกับผูหญิงทุกคน ไมวาเธอจะคลอดลูกในเพิงกลางปา
ในดงในดอยประเทศไทยหรือในโรงพยาบาลทันสมัยในอเมริกา
แตประสบการณการคลอด
ดังกลาวนีก้ ลับนําไปสูวิธีการที่ทําใหการคลอดลูกแตกตางกันไป แตก็นาจะเปนความพยายามทีจ่ ะ
ทําใหเกิดการคลอดประสบความสําเร็จมากที่สุดเหมือนกัน
ไมเชนนั้นแลวมนุษยชาติก็คงไม
สามารถสืบตอพืชพันธุมาไดจนทุกวันนี้ในหลากหลายพื้นที่หลากหลายวิธีการ ซึ่งตางลวนถือวา
การคลอดลูกเกี่ยวของกับคุณคาของการอยูรอด (survival value) ดวยกันทั้งสิ้น นี่ดูเหมือน
จะเปนลักษณะที่ถือวาเปนสากลได แตความรูความเขาใจตอเรื่องการเกิด การคลอดและการเลี้ยงดู
ทารกที่นอกเหนือไปจากความเหมือนดานกายวิภาคและสรีรศาสตรดูจะหมดไปในจุดนั้น ความ
แตกตางหลากหลายในดานสังคม-วัฒนธรรมจึงกลายเปนสาระสําคัญที่สตรีศึกษา/สตรีนิยม
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาใหความสนใจ
การปฏิสนธิ คําวาปฏิสนธิที่เราใชกันในภาษาไทยปจจุบัน วาหมายถึงเกิดในทองนีม้ ีราก
ศัพทมาจากภาษาบาลีวา ปฏิสนฺธิ มีความหมายวา ตอเนื่อง แตกอนทีจ่ ะมีการ “เกิดในทอง” นี้ เกิด
อะไรขึ้น การเกิดนั้นเกิดขึน้ ไดอยางไร อะไรมาเกิดและยังมีคําถามอื่นๆ อีกมากมาย ถาเราไมยึดติด
อยูเฉพาะคําอธิบายทางวิทยาศาสตรเทานั้น ปรากฏการณที่เรารูจักกันในนามปฏิสนธิหรือ
conceptionในภาษาอังกฤษนั้นในหลายสังคมในโลกไมไดคิดถึงการปฏิสนธิวาเด็กทารกมี
จุดเริ่มตนทีก่ ารปฏิสนธิ ณ จุดหนึ่งหรือเวลาหนึ่ง หากแตเชื่อวาเปนการ “สรางขึ้นมา” (build
up) ผานความพยายามของคนคูหนึ่ง หญิงหรือแมเปนผูม ีสวนใหดานที่เปนสีแดงของเลือด (ซึ่ง
จะเห็นไดจากการที่ผูหญิงผูเปนแมไมมีระดูหรือไมมีเลือดประจําเดือนในชวงทีเ่ ธอตั้งทอง) สวน
ผูชายที่เปนพอเปนผูมีสวนใหดานที่เปนสีขาวของเลือด ดังเห็นไดจากสวนของรางกายที่เปนหนัง
กระดูกและไส เปนตน โดยเชื่อวาสิ่งตางๆเหลานี้มาจากน้าํ อสุจิ ในสังคมที่มีความเชื่อแบบนี้การ
รวมเพศอยางตอเนื่องถือวาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนตอการ “สราง” เด็กทารกทีแ่ ข็งแรง วิธีคิด
หรือความเชื่อแบบนี้นาจะเคยมีอยูในหมูคนไทย จะเห็นไดจากรองรอยที่หลงเหลืออยูในภาษา เชน
วลีที่เรียกลูกวาเปน “เลือดเนื้อ” ที่มีความหมายวา “ลูกในไส” หรือลูกของตนแทๆ และ
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“เลือดเนื้อเชื้อไข” หมายถึงลูกหลาน สวนเลือดก็ดี เนื้อก็ดี ไขก็ดีนั้นมาจากพอหรือแมก็นาจะมี
การคนควาตีความกันตอไป สวนวลีวา “เลือดในอก” ซึ่งมีความหมายวาคือลูกนั้นนาจะใชใน
ความหมายวาเปนลูกของแมมากกวาลูกของพอ ทั้งนี้เนื่องจากคําวา “เลือดในอก” มีการใชใน
ความหมายวาคือ “น้ํานม” ของแมนั่นเอง (เชนขอความในเพลง “คาน้ํานม” มีวา “เลือดในอก
ผสมกลั่นเปนน้ํานมใหลูกดืม่ กิน...”)
อนึ่งในบางสังคมการปฏิสนธิหรือการเกิดในทอง นอกจากจะไมมีอะไรเกีย่ วของกับการ
ปฏิสนธิในความหมายทางการแพทยสมัยใหมแลว ยังไมเกี่ยวอะไรกับผูชายที่ในปจจุบันเราถือวา
เปนพอทางชีววิทยาดวยซ้ําไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่เชื่อในเรื่องของการกลับชาติมาเกิด
ใหม (reincarnation) ของบรรพชนที่เมื่อตายไปแลว กลายเปนผีเปนวิญญาณที่รอมาเกิดใหม
การปฏิสนธิ (conception) เชื่อกันวาเกิดขึ้นเพราะ “วิญญาณเด็ก” หรือ “ผีเด็ก” (spirit
child) ตองการเกิดเลยหาแมใหกับตนเอง เชนชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย (Australian
aborigines) เชื่อวาผีเด็กอาจเขาสูรางกายของผูหญิงผานทางอวัยวะเพศของเธอ เชนถาเธอนัง่
ยองๆ ที่น้ําพุ น้ําผุด หรือตาน้ํา (ทางลานนาเรียกวาน้ําออกฮู) ที่มีผีเด็กอยูชุกชุม หรือไมเชนนั้นก็เขา
ทางปากก็ได ถาหากวาเธอกินปลาที่ผูชายที่เปนพอเด็กทําใหกนิ โดยที่ผีเด็กนั้นมาเขาเพราะอยาก
เกิด นี้เปนเพียงบางตัวอยางของความแตกตางหลากหลายของการตั้งครรภ การเกิด และกิจกรรม
ตางๆ หลังคลอด เมื่อมองแบบขามวัฒนธรรม (Tierney, เพิ่งอาง, น.54)
เมื่อมาถึงจุดนี้เราอาจกลาวแบบรวมๆ ไดวาการคลอดลูกหรือการเกิดลูกมีความสําคัญใน
ลักษณะครอบจักกรวาล ดังนั้นผูคนทุกหนทุกแหงจึงคิดคนหรือประกอบสรางความรูและกฎเกณฑ
ตางๆ ขึ้นมาเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ ทุกวัฒนธรรม ทุกอนุวัฒนธรรมไดพัฒนาหรือประกอบสรางชุด
ความรู ความเชื่อและปฏิบัตกิ ารตางๆ ที่ประกอบกันเขาเปน “ระบบการเกิดลูก” (birthing
system) ที่แตกตางกันไป ความรู ความเชื่อ ปฏิบัติการตางๆ (เชนพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด
ทั้งหลาย การอยูไฟ ฯลฯ) ทั้งหลายเหลานี้ตางลวนตั้งอยูบนวัฒนธรรมที่ความรูความเชื่อและ
ปฏิบัติการเหลานั้นผุดขึ้นมาและสอดคลองไปกันไดกับอีกหลายสิ่งหลายอยาง เชนความคิดเห็น
ตางๆ ของผูคนในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกหรือโลกทัศน อํานาจเหนือธรรมชาติ-เหนือมนุษยความคิด
หรือทาทีของคนเหลานั้นตอเนื้อตัวรางกาย ทัศนะเกีย่ วกับบทบาทและความสามารถตางๆ ของ
ผูหญิง และแนวคิดหรือมโนทัศนตางๆ ของผูคนเหลานัน้ ตอมนุษย เปนตน กลาวอีกอยางหนึ่งคือ
สิ่งที่เกิดขึ้นในการคลอดหรือออกลูกจะตองเปนเรื่องที่เขาใจไดรูเรื่องไดในสังคมนั้นโดยรวม ณ
ชวงเวลานัน้ ๆ เชนถากาลเวลาเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเปลี่ยนไป สังคมนั้นอาจกลายเปนสังคม
เทคโนโลยีสูงและการเกิดก็ยอมกลายเปนการเกิดบนเทคโนโลยีสูงตามไปดวย เชนการผสมเทียม
ในหลอดแกว การดัดแปลงพันธุกรรมตัวออน เปนตน อยางไรก็ตามหากสังคมนั้นถือวาผูหญิงมี
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ความสําคัญ เปนสมาชิกที่มีอํานาจในตนเองในการดํารงคงอยูของสังคม ก็มีโอกาสเปนไปไดวา
สังคมนั้นก็จะปฏิบัติตอผูหญิงอยางมีความสําคัญตามไปดวย ดวยเหตุนี้ การเกิดจึงทั้งสะทอนและ
ตอกย้ําระบบคุณคาหรือคานิยมตางๆที่เปนสิ่งรวมกันของผูคน (Tierney, เพิ่งอาง, น.54)
ถึงแมจะกลาวในเชิงสรุปรวมๆ แบบครอบจักรวาลดังขอความในวรรคบนก็ตาม แตใน
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นเรื่องก็ไมงายขนาดนั้น การปฏิบัติการตางๆ ในการคลอดลูกอาจไมใชเพือ่
ปกปองและประโยชนดานสุขภาพของผูหญิงผูเปนแมเทานั้น แตอาจทําไปดวยหลากหลายเหตุผล
และแรงจูงใจ เชนสถานภาพทางสังคมของผูหญิงที่เปนแม เชนเปนเมียคนทีเ่ ทาไหร (ในระบบที่
ชายมีเมียไดหลายคน) มีลูกมาแลวกี่คน เพศ/เพศภาวะของลูกที่เกิดมาแลวและมีชีวิตรอดอยู
ตลอดจนเพศ/เพศภาวะของลูกที่คลอดในตอนนั้นก็มีความสําคัญ และอีกหลายปจจัยที่ไปโยงใย
หรือเชื่อมกับระบบเครือญาติ การสืบมรดก และการสืบทอดอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมืองของ
ครอบครัวหรือสายสกุลนั้นๆ เชนในสังคมชายเปนใหญ การรอคอยการเกิดของเด็กผูชายยอมมี
ความหมายและความสําคัญ หากเด็กที่เกิดมาเปนผูชายยอมทําใหการเกิดนั้นมีความหมายมากกวา
การเกิดของเด็กผูหญิง เปนตน
ในประเทศทีเ่ ราเรียกกันหลวมๆ วาประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศอุตสาหกรรมหรือแม
ประเทศที่ถูกเรียกวา “กําลังพัฒนา” หรือถาจะใหชดั เจนกวานั้นคือประเทศ หรือบางสวนของ
ประเทศที่รับเอาวิทยาศาสตรและการแพทยสมัยใหมเขามาใชเปนความรูและการปฏิบัติการกระแส
หลักในเรื่องสุขภาพอนามัยนั้น มักจะถือวาการเกิดลูกถูกนิยามวาเปนเพียงเหตุการณเล็กนอยทาง
เทคโนโลยี (micro-technological event) พูดใหเปนภาษาชาวบานคือในทางการแพทยถือ
วาเปนเรื่อง “จิ๊บจอย” แตนักสตรีนิยมตัง้ ขอสังเกตวาการคลอดลูกหรือการเกิดในลักษณะนีไ้ ดเกิด
การเคลื่อนยายออกจากพืน้ ทีท่ างอํานาจของผูหญิงไปสูพื้นที่ทางอํานาจของผูชํานาญดานการแพทย
เชน หมอและพยาบาล วิธีการมองการเกิดลูกแนวที่คอนขางใหมนี้มองวาการออกลูกเปนเรื่องอยาง
นอยที่สุดก็อาจนําไปสูเรื่องของโรคภัยไขเจ็บหรือพยาธิวิทยา พรอมกันนั้นก็ทําใหหญิงที่ตั้งครรภ
กลายเปน “คนไข” ที่ตองการการดูแลรักษาโดยแพทยในโรงพยาบาลอันเปนสถานที่ ซึ่งทรัพยากร
ตางๆ ทางดานเทคโนโลยีการแพทยแนวชีววิทยาตางๆ (biomedical resources) ก็ดี ทางดาน
เภสัชวิทยาก็ดี และศัลยกรรมหรือการผาตัดที่มีอยู ในสังคมที่มีระบบการแพทยและสาธารณสุขใน
แบบการแพทยเชิงชีววิทยาหรือแพทยสมัยใหมเหลานี้ การเกิดลูกในแบบใหมเขามาแทนที่การเกิด
ลูกแบบเกาที่มองวาแมการเกิดลูกจะเปนโอกาสพิเศษแตกเ็ ปนเหตุการณในวงจรชีวิตทีผ่ ูหญิงมี
ความสามารถจะจัดการกับมันไดเหมือนกับที่ทํากันมาหลายแสนปแลว ดังนั้นเราจึงเห็นไดวาเกิดมี
ขบวนการตอตานทัศนะการมองวาการคลอดลูกวาเปนโรคภัยไขเจ็บ เกิดขึ้นเรือ่ ยๆ ในสังคม
อุตสาหกรรมตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา (Tierney, เพิ่งอาง, น.55)
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อยางไรก็ตามขอความในวรรคขางบนมิไดมีความหมายวาการแพทยและวิธีการคลอดแบบ
สมัยใหมเปนสิ่งที่ไมดีไปเสียทั้งหมด
ขอเท็จจริงมากมายบอกเราวาอัตราการรอดของทารกใน
สังคมที่มีบริการการแพทยและการทําคลอดแบบสมัยใหมมีสูงขึ้นมากมายอยางไมอาจปฏิเสธได
สุขภาพอนามัยของแมหลังคลอดก็ดีขึ้นและขอดีอื่นๆ อีกมากมาย แตทั้งหมดเหลานั้นไมสามารถ
อธิบายปรากฏการณในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกที่เกิดมีผูหญิงที่มคี รรภและตองการออกลูก
เอง “ตามธรรมชาติ” พวกเธอตองการสัมผัสและหรือยอมรับความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากการคลอด
ปฏิเสธการผาทองและตองการเลี้ยงลูกดวยนมแม เปนตน เรื่องหลังนี้สอดคลองกับคําแนะนําของ
แพทยสมัยใหม แตขัดกับผลประโยชนของอุตสาหกรรมผลิตนมผงสําหรับเลี้ยงทารก ในกรณีของ
ประเทศไทยและลาว ยังมีแมจํานวนไมนอยที่ตองการ “อยูไฟ” หลังการคลอดทั้งๆ ที่แพทย
สมัยใหมแนะนําอยางแข็งขันวา “ไมจําเปน” หรือ “ไมมีประโยชน” หรือบางรายก็ใชคําวาเปน
ความเชื่อที่ “งมงาย”
คําตอบตอคําถามนี้อาจไมใชคําตอบดานสุขภาพอนามัยกับวัฒนธรรม
ประเพณีความเชื่อโดยตรง
หากแตเปนคําตอบที่อาจเกี่ยวของกับเรื่องความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางเพศภาวะบนฐานของความรู อันเปนประเด็นความสนใจของนักสตรีนิยมในกลุมวิชาสตรี
ศึกษาก็เปนได
สําหรับในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแลว การเกิดลูกกําลังเปนหัวขอที่มี
การถกเถียงกันอยางเอาจริงเอาจัง การถกเถียงที่วานั้นเกิดขึ้นสวนหนึง่ เปนเพราะวาบอยครั้งที่การ
คลอดลูกมีอันตรายอันเกิดจากกระบวนการเกิดลูกมีการใชเทคโนโลยีมากเกินไป
(overly
้ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาการถกเถียงเรื่องนีม้ า
technologized birth) นอกจากนัน
จากขบวนการสุขภาพอนามัยของผูหญิง (women’s health movement) เปนผูออกมา
ผลักดัน ดังนั้นเราจึงพบวาผูหญิงโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมยืนยันเรียกรองเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ วาพวกเธอสามารถสมควรที่จะเปนผูมีสวนรวมอยางกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา มีบทบาทใน
กระบวนการการเกิดลูกมากกวาที่จะทําตัวเปนเพียงคนไขที่ไมมีบทบาทอะไรเลย เอาแตมอบการ
ดูแลพวกเธอใหอยูในมือและความรับผิดชอบของผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคทั้งหลายเชนแพทยพยาบาล
แตเพียงฝายเดียวเหมือนที่เคยเปนมา
ฉะนั้นในชวงสอง-สามทศวรรษที่ผานมาจึงมีผลทําใหเกิด
ขบวนการเคลือ่ นไหวเพื่อการคลอดลูกตามธรรมชาติขึ้นมา เกิดการรื้อฟนหมอตําแยที่เปนผูหญิง
ธรรมดาและที่เปนพยาบาล และการเกิดลูกที่บาน เกิดความนิยมเพิ่มมากขึ้นกับโรงพยาบาลที่มีการ
จัดหองทําคลอดที่ผิดไปจากหองคลอดแบบเดิม มีศูนยการคลอดลูกโดยเฉพาะเกิดขึ้น และการนํา
มโนทัศนหรือแนวคิดเรื่องครอบครัวเปนศูนยกลางของการดูแลจัดการเกี่ยวกับการเกิดลูกมาใช เปน
ตน ในชวงหลังๆ นี้ในบางประเทศวิธีการบางอยางในการออกลูกที่เคยใชกนั ในหมูหมอตําแยไดรับ
การรื้อฟนขึ้นมา เชนมีการแนะนําการใหแมอยูในทาเดินและทาที่รางกายแมตั้งตรง (ไมใชทานอน)
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ในตอนปวดทองกอนการคลอด การใหครอบครัว ญาติและเพื่อนใหการสนับสนุนทั้งทางดาน
กายภาพและอารมณความรูสึก ในบางครั้งถึงกับใชเทคนิคของการกลับตัวเด็กจากภายนอกในกรณี
ที่ทารกไมเอาหัวลงกอนทีแ่ มจะเริ่มรูสึกปวดทองดวยซ้ําไป
ซึ่งเปนเทคนิคของหมอตําแย
(Tierney, เพิ่งอาง, น.เดียวกัน)
จริงอยูการทําคลอดตามแบบการแพทยสมัยใหมใหความปลอดภัยแกแมและเด็กมากกวา
แตเมื่อหันไปศึกษาเรื่องนีใ้ นประเทศกําลังพัฒนาที่มีความพยายามทุมเททําการคลอดลูกใหทนั สมัย
นั้นมีผลอีกดานหนึ่งเกิดขึ้นควบคูกันไป คือการที่ตองพึ่งพาหรือขึน้ อยูกับตัวแบบของการเกิดใน
แบบ biomedical model มากขึ้นเปนลําดับทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลวในประเทศยากจน
โลกที่สามนั้นการดําเนินการบนการใชโรงพยาบาลเปนฐาน ตองพึ่งพาแพทย ใชเทคโนโลยีอยาง
เขมขน การดูแลจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับการเกิดมีอุปสรรคขวากหนามอยางหนักจากปญหาการขาด
แคลนยา ขาดแคลนทรัพยากรตางๆ ประกอบกับอุปสรรคจากการตอตานที่มาจากวัฒนธรรมความ
เชื่อตอการเกิดลูกในโรงพยาบาลโดยผูคนและหรือชุมชนคนพื้นเมืองคนดั้งเดิม ทั้งหลายเหลานี้มี
สวนปองกันไมใหการคลอดลูกแบบตะวันตกเขามาแทนที่วิถีทางการเกิดแบบจารีตอยางสิ้นเชิง ทุก
วันนีเ้ มื่อมองออกไปนอกกรอบของการแพทยแบบตะวันตกในหลายๆ ประเทศ หลายทวีป หรือ
แมแตในประเทศไทยเองโดยเฉพาะในชนบทและหรือในสังคมกลุมชาติพันธุบางแหง การเกิดลูก
โดยทั่วไปแลวยังถูกมองวาเปนวงจรชีวิตตามปกติ ในความหมายวาไมไดเปนโรคภัยไขเจ็บอะไร
จึงเปนวงจรชีวิตที่ควรจะไดรับการดูแลจัดการโดยครอบครัวและชุมชนของผูหญิง ยิ่งในสังคมชน
เผาสวนใหญแลวความรูวาดวยการเกิด/การคลอดแบบชนเผา (ethno-obstetrics) ยังไมถูก
แทนที่ดว ยสูตเิ วชศาสตรแบบ biomedical (หรือการแพทยแบบชีวะ) ในสังคมแบบนี้
พฤติการณที่เกีย่ วกับการเกิดจึงขึ้นอยูกับชุดความรูของปฏิบัติการตางๆ ที่มาจากประสบการณใน
การปฏิบัติจริงและบอยครั้งทีเดียวที่ไดรับการรับรองจากชุดของปฏิบัติการที่ไดลงมือทํากันจริง
พรอมทั้งเครือขายของผูคนที่คอยดูแลจํานวนหนึ่ง ซึ่งยอมรับและยึดถือองคความเชือ่ ตางๆ ที่วาดวย
“ธรรมชาติ” ของการเกิด ที่พวกเธอเหลานั้นมีสวนรวมกับผูหญิงทีต่ ั้งครรภและมักจะสอดคลอง
กับความคิดความเชื่อของผูชายในสังคมนัน้ ๆ ดวย (Tierney, เพิ่งอาง, น.เดียวกัน)
แมวาในความเปนจริงมีวา ความแตกตางหลากหลายของปฏิบัติการตางๆ ของการเกิดขาม
วัฒนธรรมมีอยูอยางมากมายและละเอียดลออ แตเราอาจพบวามีหลักการสําคัญบางประการที่ระบบ
การเกิดเหลานัน้ ผูกพันอยูดวย หลักการเหลานี้เกิดขึน้ มาจากทัศนะวา การเกิดนั้นเปนเรื่องปกติ
ธรรมดา เปนเรื่องทางสรีระภาพในวงจรชีวิตของผูหญิง ดังนั้นการเกิดจึงดํารงอยูในลักษณะ
เปรียบเทียบเชิงแตกตาง (contrast) กับการจัดการที่เปนเรื่องปกติประจําวันของการจัดการ
ศาสตรหรือความรูดานการเกิดหรือสูติเวช
ที่การเกิดถูกทําใหกลายเปนการปฏิบัติการของ
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เทคโนโลยีซึ่งหลุดออกไปจากประสบการณของตัวผูหญิงและบริบททางสังคม-วัฒนธรรมที่การ
เกิดนัน้ อุบัติขนึ้ หลักการเหลานี้ไดแก
หนึ่ง การเกิดหรือการคลอดลูกเปนเรื่องของผูหญิง (birth is women’s
business) และเปนเรื่องของผูหญิงมานานหลายพันหลายหมืน่ หลายแสนปแลวที่การเกิดลูกอยู
ในมือของผูหญิงที่เปนผูตั้งทองเองทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดแนนอนเธอยอมไดรับการชวยเหลือ
โดยผูหญิงที่อยูในครอบครัวหรือกลุมเครือญาติและหมอตําแยของชุมชน
ในสังคมนอกระบบ
การแพทยตะวันตก พวกผูเชีย่ วชาญดานสุขภาพ เชนหมอยา หมอสมุนไพร หมอมนตและอื่นๆ จะ
ถูกปรึกษาหารือขอความเห็นและขอความชวยเหลือตอเมือ่ เปนเรื่องการเจ็บปวยที่สังคมนั้นถือวา
รุนแรง การกันคนบางประเภท เชนผูชาย (อาจยกเวนสามี/พอของเด็ก) ออกไปจากสถานที่หรือ
หองที่มีการคลอดเปนปรากฏการณที่เกือบเปนสากล แตก็มีเหมือนกันในบางสังคมที่ผูชายสามารถ
สังเกตการณเกิดได มีแตในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศที่ “ไฮเทค” (และโรงพยาบาล
บางแหงในประเทศไทย-ผูเขียน) เทานัน้ ทีถ่ ือวาผูชาย (เชนหมอผูชาย-ผูเขียน) เปนผูที่มีอํานาจใน
การตัดสินใจทีเ่ หมาะสมในเรือ่ งการคลอดลูกปกติทวั่ ไป (Tierney, เพิ่งอาง, น.56)
หากดูขอมูลในเรื่องการออกลูกขามวัฒนธรรมจะพบวาการออกลูกเกิดขึ้นในพื้นที่ ดินแดน
เขตบานของผูหญิง ไมวาจะเปนกระทอมหรือบานของเธอหรือไมก็เปนบานของแมของเธอ จึงมี
ผูคนจํานวนมากเชื่อวาเปนเรื่องสําคัญที่ผูหญิงไดออกลูกในสถานที่ทคี่ ุนเคย ที่ ๆ เธอมีความรูสึก
สบายอุนใจและไดรับการปองกันอยางดี แมกระทั่งปจจุบันนี้ 60-80 เปอรเซ็นตของการคลอดลูกใน
โลกยังอยูในการดูแลของหมอตําแยที่บาน (Tierney, เพิ่งอาง, น.เดียวกัน) อนึ่งการอางสถิตินี้
อาจทําใหเกิดการตีความที่แตกตางกัน ฝายที่สนับสนุนการทําคลอดหรือการออกลูกตามแบบแพทย
สมัยใหมก็อาจตีความวาผูหญิงเหลานั้นนาสงสารเปนกลุมเสี่ยง แตประเด็นสําคัญของการถกเถียง
ในเรื่องนี้ไมไดอยูที่การปฏิเสธความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมดานการคลอดลูก หากแตตงั้ เหตุ
ปจจัยเชิงทักทวงตอการคลอดลูกที่ถูกทําให “ไฮเทคเกินไป” “ผูเปนแมเปนเพียงคนไข” ผูอยูในกํา
มือของหมอโดยเฉพาะหมอผูชาย ขาดการมีสวนรวม และทายที่สุดมักจะมีคาใชจา ยแพงจนเกินไป
อีกดวย เปนตน
สอง ลักษณะที่มักจะปรากฏใหเห็นอยูเปนประจําเมื่อศึกษาการคลอดลูกขามวัฒนธรรมคือ
ผูหญิงไมคลอดลูกคนเดียวหรือคลอดกับคนแปลกหนา
แตไดรบั การดูแลโดยผูหญิงที่เธอรูจัก
คุนเคยคนหนึง่ หรือหลายคนผูเคยมีประสบการณการออกลูกมากอน
ผูหญิงเหลานี้เปนผูใหการ
สนับสนุนทั้งทางกายและทางอารมณ
การวิจยั แนวแพทยสมัยใหมในโรงพยาบาลหลายแหงใน
ประเทศกัวเตมาลาและสหรัฐอเมริกาแสดงผลวา การปรากฏตัวอยูใ นทีๆ่ เกิดลูกของผูหญิงที่คุนเคย
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กับแมที่คลอดลูกไมเพียงแตมีอิทธิพลดานดีตอประสบการณของการเกิดลูกเทานัน้
แตชวยให
ชวงเวลาของการเจ็บทองสั้นลง และมีผลดานบวกตอการคลอดครั้งแรกและทารกมีชวี ติ รอดจากการ
ปวยไขที่อาจตามมา ปรากฏการณนี้มีชื่อวา “doula effect” อาจเปนเหตุผลหนึ่งที่อธิบายวา
ทําไมการเกิดลูกที่มีหมอตําแยรวมอยูดว ยมักจะเกิดผลดีมากกวาการคลอดที่มีแตเพียงหมอสูติฯ
ภายใตสถานการณแบบเดียวกัน (Tierney, เพิ่งอาง, น.เดียวกัน)
การเจ็บทองคลอดลูก (labor pains) ในทางการแพทยสมัยใหมอธิบายวาเปนการเจ็บ
ที่เกิดจากการบีบตัวของกลามเนื้อในมดลูกและบริเวณรอบ ๆ ที่ทําใหเกิดสภาวะที่เรียกวา labor
ที่เกิดขึ้นเปนระลอก อันเปนการบีบรัดเพือ่ ใหทารกคลอดออกมา สําหรับแมที่คลอดลูกโดยเฉพาะ
ลูกคนแรก กลาวกันวาเปนความเจ็บปวดทีไ่ มสามารถบรรยายออกเปนคําพูดได เปนประสบการณที่
หลายคนปฏิเสธการมีลูกครั้งตอไป แตก็มแี มอีกมากมายหลายคนที่แมจะผานความเจ็บปวดรุนแรง
มาแลว กลับถือวาเปนประสบการณที่มีคุณคาและอยากมีลูกอีก แตอีกหลายคนก็ไมมีสิทธิ์ที่จะเลือก
หรือบน เพราะถูกสอนวา การคลอดลูกหรือการใหกําเนิดชีวิตคนเปนหนาที่ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงหรือ
ตอรองไดจึงตองทนกับความเจ็บปวดนี้ กระนั้นก็ตามในทุก ๆ สังคมมีสิ่งที่เรียกวาการจัดการกับ
การเจ็บทองคลอดลูก (management of labor pains) ที่วานี้ ในระบบการแพทย
สมัยใหมมอบใหเปนหนาทีข่ องแพทย แตในระบบการแพทยพื้นบานหรือการแพทยชนเผาทั้งหลาย
(ethno-medical systems) การจัดการเรื่องการเจ็บทองนี้ทาํ อยางมีความรวมไมรวมมือ
กันระหวางแมที่คลอดลูกกับผูหญิงที่มาชวยกันหลาย ๆ คน เชนเดียวกันในเรื่องของขอมูลขาวสาร
ของการคืบหนาและลักษณะอาการของการเจ็บทองโดยพื้นฐานแลวมาจากภูมิปญญาของผูหญิงที่มี
ประสบการณในการออกลูกและมีชีวิตรอดมาแลวทั้งแมและเด็ก ตรงกันขามกับในการคลอดของ
การแพทยสมัยใหม การตัดสินใจในการจัดการเรื่องนีถ้ ือวาเปนการตัดสินใจทางการแพทยทวี่ างอยู
บนผลของการทดลอง ผลการประเมินโดยเครื่องมือที่เปนเครื่องกล (เชนคอมพิวเตอร) และการ
พิจารณาวาสอดคลองหรือไมสอดคลองกับแบบแผนการเจ็บทองที่กําหนดไวเปนมาตรฐานอยูกอน
แลว และมีเพียงผูเชี่ยวชาญทางการแพทยเทานัน้ ที่จะเปนผูตีความไดอยางถูกตอง (Tierney,
เพิ่งอาง, น.เดียวกัน)
ในการศึกษาขามวัฒนธรรม พบวาในชวงเวลาแรก ๆ ของการรูสึกเจ็บทองผูหญิงทองมักจะ
ไมอยูนิ่ง ๆ แตเคลื่อนยายหรือเดินไปเดินมา (mobile) ในสังคมสวนใหญพบวาถือเปนกฎเกณฑ
เลยที่ผูหญิงทองจะตองทํากิจกรรมตาง ๆ ไปตามอยางที่เคยทํามาจนกวาการเจ็บทองจะถึงจุดที่เธอ
และคนรอบขางเห็นวาลูกใกลจะออกแลว
ในสังคมเกือบทุกแหงนอกระบบการแพทยตะวันตก
ผูหญิงทองมีเสรีภาพที่จะเลือกใชทาในการคลอดทาไหนก็ไดทเี่ ธอรูสึกวาสะดวกสบายสําหรับเธอ
ในตอนที่ทารกจะ “ตก” หรือเคลื่อนตัวลงมาอยางสอดรับกับการเปดของชองคลอด ยิ่งเมื่อถึงขั้นที่
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ในการแพทยแผนไทยเรียกวาเกิด “ลมเบง” สูงสุดนั้น พบวาในหลายๆ สังคมผูหญิงเลือกใชทา
คลอดหรือทาออกลูกหลากหลาย เชน เดิน ยืน คุกเขา และนั่ง และถามีการ “เบง” ครั้งที่สอง
(second pushing) ก็เชนกัน
ปรากฏวาทาคลอดที่ลําตัวของผูหญิงอยูในแนวตั้ง
(vertical)
พบมากกวาทาที่รางกายอยูในแนวนอนหรือแนวระนาบ
(horizontal
positions) ทาออกลูกแนวตั้งนี้ไมเพียงแตจะชวยนําแรงโนมถวงของโลกมาชวยในการ “เอา
หัวลง” หรือการเคลื่อนตัวลงของทารกเทานั้น ยังนําไปสูการชวยใหแมที่คลอดลูกสามารถเขามามี
สวนเกีย่ วของกับการคลอดลูกไดอยางแข็งขันและถนัดถนี่มากขึ้นดวย ไมเหมือนกับทานอนหงายที่
ถือวาเทากับทําใหผูหญิงคนนั้นตองอยูเฉยๆ (passive) แถมขาทัง้ สองยังถูกตรึงใหเคลื่อนไหว
ไมได ซึ่งเปนทาที่ถือวาเปนปกติในการออกลูกแบบไฮเทค (technologized birth) ที่จริง
แลวทาคลอดลูกแบบหลังนีก้ ็ไมเปนที่รูจกั กันมากอน มาใชกันเปนเรื่องปกติก็ตอเมื่อเกิดวิชาวาดวย
การคลอดลูกแบบแพทยตะวันตก คือ Western obstetrics หรือสูติเวช/สูติศาสตร จริงอยู
ทาคลอดแบบนอนหงายและขาทั้งสองขางถูกตรึงและถางนี้ ชวยทําใหแพทยผทู ําคลอดสามารถ
ควบคุมการจัดการการคลอดและการเบงไดดีขึ้น แตมันนําไปสูผลในทางลบบางอยางดวย เชนทํา
ใหเกิดการลดการอิ่มตัวของอ็อกซิเจน (lower oxygen saturation) ปญหาตางๆ ดาน
การหมุนเวียน (circulatory problems) ทําใหกระบวนการเบงชาลง และที่สําคัญคือการ
มีสวนรวมของผูหญิงขาดหายไป (Tierney, เพิ่งอาง, น. 56-57)
ในสังคมสวนใหญในโลกเมือ่ คลอดออกมาจากทองแมหรือที่ในภาษาไทยเกาๆ ใชคําวา
“ตกฟาก” (เนื่องจากเรือนโบราณของไทยปูพื้นดวยฟากซึ่งทําจากไมไผทุบหรือสับใหแตก) ก็จะมี
การทําความสะอาดทารกนัน้ จากคราบไคลที่ถือวาสกปรก แลวหอดวยผาเพื่อใหดดู ีแลวก็สง ทารก
นั้นใหแม ภาวะหลังคลอดเชนนี้มักไดรบั การดูแลปฏิบัติอยางระมัดระวังสุดขีดอยางเปนสากลก็วา
ได ทั้งนี้มักจะมีความเชื่อวาสิ่งตางๆ ที่คลอดออกมาพรอมทารกมีความสัมพันธและมีความสําคัญ
ลึกลับบางประการเกี่ยวของกับทารก เชนรกที่เคยหอหุมทารก เมื่ออยูใ นครรภก็ดี สายสะดือที่ถูกตัด
ออกจากตัวทารกเพื่อแยกทารกออกจากรกก็ดี เหลานี้บางสังคมก็จะนําไปทําพิธี บางก็ฝงบางก็เผา
แลวแตความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีของสังคมนั้นๆ ในกรณีของวัฒนธรรมไทยแตเดิมก็จะนํา
รกนั้นใสหมอดินปดปากหมอดวยผาขาวแลวเอาไปฝงในสถานที่ที่ถือวาเหมาะสมและเปนมงคล
เชนที่ดอนใตตนไมใหญ เปนตน เพราะฉะนั้นในภาษาไทยจึงมีคําวา “รกราก” ซึ่งมีความหมายถึง
ภูมิลําเนาเดิม หลักแหลง เชือ้ สาย และบานเกิดทีน่ าจะมีการฝงรกเอาไว ในสังคมกะเหรีย่ งหรือปกา
เกอะญอจะนําเอารกของเด็กใสกระบอกไมไผไปแขวนไวกับตนไมใหญ และมีขอหามไมใหตัด
ตนไมนั้น ในบางสังคมพิธีเชนนี้จะแยกตามเพศ/เพศภาวะของทารกที่เกิดดวย เชนตําแหนงการฝง
รกเด็กผูหญิง ชาวปกาเกอะญอบางหมูบานอาจฝงไวใตบันไดเรือน เพื่อตองการใหเด็กผูหญิง “อยู
กับเหยาเฝากับเรือน” เมื่อเติบโตขึ้นมาจะไดดูแลพอแม เปนตน สวนรกของเด็กผูชายในสังคม
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หมูบานทั่วไปมักนําไปฝงนอกหมูบาน เชนตามหัวไรปลายนา โดยคาดหวังวาเด็กผูช ายเมื่อโตขึ้นจะ
เกงกลาสามารถเดินทางไกลไปมาคาขายได เปนตน สวนสายสะดือที่แหงและหลุดจากสะดือเด็ก
หลังจากคลอดแลวหลายวันก็จะตากแดดใหแหงแลวแมจะเย็บถุงผาใสเก็บไว บางสังคมนํามาฝน
เปนสวนผสมของยาใหเด็กคนนั้นยามปวยไข หรือเมือ่ พี่นองโดยเฉพาะผูชายทะเลาะบาดหมางกัน
แมก็อาจนําสายสะดือแหงของคนทั้งสองมาฝนกับฝาหมอดินโดยหงายฝาหมอขึ้นแลวผสมดวย
เหลาตมเองใหพี่นองดื่มดวยกัน จะไดรักกันตอไป
ภาวะหลังคลอดเมื่อพิจารณาขามวัฒนธรรมพบวาสวนใหญหรือเกือบถือวาเปนสากลเลยก็
วาไดที่ถือวาสําคัญมากตอสุขภาพและการอยูรอดของแมและเด็ก ฉะนั้นมักจะตองมีชวงเวลาของ
การพักและการแยกตัว (seclusion) จากคนภายนอก ระยะเวลาที่วานีย้ าวนานแคไหนขึน้ อยู
กับความเชื่อและจารีตประเพณีวาดวยการเกิดของแตละสังคมที่แตกตางกันไป โดยทั่วไปแลวก็
มักจะอยูระหวางหนึ่งอาทิตยถึงหนึ่งเดือนแตก็ไมแนเสมอไป ชวงเวลาที่วานี้ตามทําเนียมการคลอด
ลูกในสังคมไทยแตเดิมเรียกวา “อยูไฟ” บาง “อยูเดือน” บาง “อยูกรรม” บาง ชวงเวลานีเ้ องที่
เริ่มมีการใหนมลูก ไมใชนมขวดหรือนมผงแตเปนนมแม (breastfeeding) กระบวนการ
ผูกพันระหวางแมกับทารกที่เกิดที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งคนภายนอกสังเกตเห็นไดกเ็ ริ่มขึ้น
ในขั้นตอนนี้เชนกัน (แตมีความเชื่อสมัยใหมบางแนวเชื่อวาความผูกพันในทางสัมผัสตางๆ และ
อารมณระหวางแมกับลูกเกิดตั้งแตลูกยังอยูใ นครรภแลว-ผูเขียน)
การพักฟนสําหรับแมนี้ถือวา
สําคัญมาก เนื่องจากเชื่อวารางกายและจิตใจของแมถูกใชอยางทุมเทมากในตอนคลอด ดังนัน้ ถา
ไมไดพกั ผอนใหนานพอและถูกตองตามความเชื่อจะทําใหแมไมแข็งแรง เจ็บออดๆ แอดๆ ไป
ตลอดชีวิตได ฉะนั้นในสังคมสวนใหญแมจึงตองถือปฏิบัติตนอยางเครงครัดตามกฎเกณฑจารีต
ประเพณี เชนในเรื่องอาหารการกินการดื่มและพฤติกรรมทั้งหลาย ในหลายๆ สังคมจุดเนนสําคัญ
ในชวงนี้คือการทดแทน “ความรอน” (heat) ที่ถือวาแมไดเสียไปในตอนคลอดลูก (Tierney,
เพิ่งอาง, น.เดียวกัน)
ในจารีตของไทยและลาว การอยูไฟนอกจากจะเปนการนําความรอนกลับคืนใหกับรางกาย
ของแมแลว ยังนาจะสัมพันธกับความเชื่อวารางกายมนุษยประกอบดวยธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ
ในการคลอดลูกรางกายแมนอกจากจะเสียธาตุไฟแลวยังเสียธาตุน้ําไปดวยอยางมากในรูปของ
“น้ําคาวปลา” ฉะนั้นแมในชวงอยูไฟจะตองดื่มน้ํามากๆแตตองเปนน้ํารอน สวนความรอนที่เกิด
จากการนั่งนอนอยูติดกับไฟและการดื่มน้ํารอนจะชวยใหมดลูกแหงและ “เขาอู” (กลับสูสภาวะ
เดิม) ไดเร็วและดีขึ้น นอกจากเหตุผลเพียงเทาที่กลาวมานีย้ ังนาจะมีเหตุผลในทางการแพทยแผน
ไทย-ลาวอีกหลายขอประกอบกับเหตุผลทางสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจและความสัมพันธหญิงชาย
อีกมากมายหลายขอที่ผูสนใจนาจะคนควาตอไปในเรื่องเหลานี้ เพื่อสรางองคความรูใหมของผูหญิง
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นอกจากการอยูไฟแลวยังมีประเพณีพิธีกรรมอีกหลายอยางที่ทํากันหลังการคลอดและการ
อยูไฟ เชนการออกไฟ ออกเดือน หรือ “ออกกรรม” ที่ไมเพียงแตมีพิธีกรรมตางๆ ประกอบดวย
แมจะไมมากเทากับในตอน “เขากรรม” แตก็นาจะมีความสําคัญที่ควรจะมีการศึกษาคนควาและ
บันทึกเอาไว เพื่อใชในการทําความเขาใจ วิเคราะห อธิบายและสรางความรูอีกชุดหนึ่งวาดวยความ
เปนผูหญิง เปนเมียและเปนแมในบริบททางกาลเทศะของแตละสังคม การ “ออกเดือน” หรือ
“ออกกรรม” หรือการหยุดอยูไ ฟนี้เปนเหตุการณที่บอกความหมายของ “การออก” หรือ
“coming-out event” ซึ่งนอกจากจะบอกวาแมและทารกแข็งแรงปลอดภัยดีแลว ยังเปน
การแนะนําผูหญิงในสถานะใหมคือเปน “แม” และ “ลูก” ที่เกิดใหมของเธอใหกับชุมชนดวย ใน
สังคมไทย-ลาวกอนออกไฟอาจมีการจัดพิธีกรรมอื่นๆ เชน “การรอนกระดง” การ “บายสี-สู
ขวัญ” “การมัดมือ” ขึ้นมากอนก็ได การตั้งชื่อใหเด็กก็มกั ทําโดยมีพิธีกรรมและความเชื่อเขามา
กํากับเกีย่ วของดวย เนื่องดวยการตั้งชื่อไมเปนแตเพียงการตั้งชื่อแตเปนเครื่องหมายบงบอกวาเด็ก
นั้นมีสถานภาพเปนคนเต็มตัว คือพนจากสภาวะการเปน “ลูกผีลูกคน” คือสภาวะกึ่งๆ กลางๆ ไม
ชัดเจนและเปนสภาวะเสี่ยงมาแลว การตัง้ ชื่อยังเปนการประกาศวาเด็กเปนลูกใคร หลานใคร เพศ/
เพศภาวะใด สังกัดกลุมเครือญาติหรือกลุมความสัมพันธทางสังคมสายไหน ในสังคมที่มีระบบการ
นับญาติทางสายแม (matrilineal/matrilineage) เด็กนั้นก็จะสังกัดกลุมเครือญาติทาง
สายแม ในสังคมที่นับญาติทางสายพอ (patrilineal/patrilineage) ก็จะสังกัดกลุมเครือ
ญาติทางสายพอ แตถานับทั้งสองทางเด็กก็จะเปนของทั้งสองกลุม แตถาเปนระบบปตาธิปไตย
(patriarchy) ในความหมายของสตรีนิยม ไมวาจะนับญาติทางสายไหนเด็กผูชายก็มักจะ
ไดรับความสําคัญมากกวาเด็กผูหญิง เรื่องเหลานี้เปนเรื่องของ “วัฒนธรรม” ที่เปน “สิ่งประกอบ
สรางทางสังคม” (socially constructed) ของแตละสังคมในแตละชวงเวลา แตเมื่อ
กาลเวลาผานไปประเพณีวัฒนธรรมนั้นๆ เชนประเพณีที่เกีย่ วของกับการเกิดก็ยอมเปลี่ยนแปลงไป
ดวยมากบางนอยบาง ดังนัน้ เหตุการณหรือพิธีกรรมบางอยาง เชน “การอยูไฟ” จึงไมไดมีมิติเชิง
สุขภาพเพียงอยางเดียว ยิ่งไปกวานัน้ คําวา “สุขภาพ” ในวิธีคิดของแตละสังคมก็ไมเหมือนกัน การ
ปฏิบัติตางๆ ที่ตามมาก็ยอมไมเหมือนกันดวย การทําความเขาใจปฏิบตั ิการบางอยาง เชนการอยูไฟ
จึงไมอาจนําไปสูความรูที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงอยางซับซอนของวิธีคิดและความสัมพันธระหวาง
ผูคน (ระหวางเพศภาวะ) ของแตละสังคมแตละวัฒนธรรม การศึกษาการอยูไฟยอมจะตองทําใน
ฐานะที่เปนพิธีกรรมหนึ่งของการคลอดลูก
แตการคลอดลูกก็ตองเชื่อมโยงกับความคิดในเรื่อง
เพศสัมพันธหรือการรวมเพศ ความคิดในเรื่องการปฏิสนธิ (ซึ่งในแตละสังคมแตละวัฒนธรรมก็ไม
เหมือนกัน) ความคิดในเรื่องการเปนพอ เปนแม การแตงงานและเรื่องอื่นๆ อีกมากมายกอนทีจ่ ะมี
มาถึงการคลอด
ภาวะเหลานี้การแพทยสมัยใหมวาดวยการคลอดอาจไมสูจะใหความสนใจสัก
เทาไร ดังนัน้ ภาวะ prenatal (กอนคลอด) เชนเดียวกับ postnatal (หลังคลอด) จึงมี
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ความหมายคอนขางเจาะจงไปในเชิงเทคนิคเสียมากกวาทั้งนี้อาจเปนเพราะการคลอดลูกถูกทําให
กลายเปน “technologized birth” มากเกินไปก็เปนได แตปจจุบันนี้สวนใหญกไ็ มมีใคร
เถียงวาไมเปนผลดีตอแมและทารก
ตรงกันขามผูคนสวนใหญก็ตระหนักในคุณูปการของ
การแพทยสมัยใหมหรือแพทยตะวันตก เวนเสียแตวาเสนทางนี้จะนําไปสูหรือถูกนําไปขยายความ
ไมเปนธรรมในสังคมใหรุนแรงมากขึ้น เชนการทําใหการคลอดลูกและการคลอดกลายเปนการคา
เพื่อแสวงหากําไรจนเกิดการหยอนทางดานศีลธรรม จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เมื่อถึงจุดนั้นการ
วิพากษวจิ ารณก็อาจยิ่งดังขึ้นๆ
กลาวโดยสรุปการพยายามมองการเกิดในเชิงขามวัฒนธรรมทําไปเพื่อใหเกิดทัศนะวามีทั้ง
ความแตกตางหลากหลายและความเหมือนกัน ที่คลายกับจะเปนหลักการสากลรวมกันบางอยางใน
การจัดการกับการเกิดลูกทีก่ ารแพทยสมัยใหมใชเฉพาะวา parturition ถาหากวาเรามองการ
เกิดลูกในเชิงนี้แลว เราอาจสํารวจตรวจสอบทางเลือกที่ยังมีอยูอกี หลายชุดที่สงั คมตางๆ หรือ
บางสวนของสังคมตางๆ เลือกใชอยู เพราะมันอาจชวยใหเราจัดการการเกิดลูกซึง่ เปนเรื่องสําคัญ
ที่สุดไมเฉพาะในหมูผูหญิงผูเ ปนแมเทานั้นแตสําคัญที่สุดตอมนุษยชาติทั้งหลายดวยไดอยาง
เหมาะสม มากกวาการใชฐานคิดและความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพียงชุดเดียว
แทจริงแลววงการแพทยสมัยใหมในหลายๆ
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวยก็มีการ
ปรับตัวในเรื่องนี้กันมานานพอสมควร เชนการคลอดแบบ “natural childbirth” หมายถึง
วิธีการคลอดที่ไดรับการสนับสนุนแนะนําในป ค.ศ. 1932 โดยแพทยชาวอังกฤษชือ่ Grantly
Dick-Read (1944) สาระสําคัญของ Dick-Read อยูทเี่ ขาวิเคราะหวา อุปสรรคและ
อันตรายสําคัญของการคลอดลูกอยูที่ความกลัว และความกลัวนี้นําไปสูการคาดวาการคลอดจะตอง
เจ็บ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเกร็งของกลามเนื้อ ฉะนั้นถาจะชวยใหคลอดลูกงายจะตองลดความกลัว
ความเครียดและความเจ็บปวดหรือทําใหมันหมดไป แตเนื่องจากเขาวิเคราะหวาความกลัวนี้เกิดจาก
ความงมงายและจารีตประเพณีที่มีอิทธิพลตอผูหญิงและแมกระทั่งหมอ วิธีการทําใหเกิดการคลอด
ที่ “เปนธรรมชาติ” ของเขาคือสอนใหผูหญิงมีความรู (สมัยใหม) วาควรจะคาดหวังอะไรจากการ
ทองและการออกลูก
ฝกใหเธอรูจักผอนคลายทั้งทางรางกายและจิตใจ
เพื่อที่เธอจะไดชว ย
กระบวนการเบง (labor) มากกวาตอตานมันเพราะกลัวและเกร็ง (Diamond, M.,
Karlen, A., 1980, น.386)
วิธีคลอดลูกแบบ Lamaze (Lamaze Method) เปนวิธกี ารคลอดแบบที่แนะนํา
โดยแพทยชาวฝรั่งเศสชื่อ Fernand Lamaze (1970) ที่อาจกลาวไดวาเปนวิธกี าร
ทางเลือกที่ผูหญิงเลือกใชมากที่สุดรองจากการคลอดแบบมาตรฐาน (การแพทยตะวันตก) ทั้ง
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ภรรยาและสามีตองเขาชั้นเรียนเพื่อเรียนรูว า จะตองพบกับอะไรบางในการคลอดลูกและจะมีสวน
ชวยเหลือไดอยางไร ฝายแมที่จะคลอดลูกจะตองฝกทีจ่ ะรับรูวาการคลอดลูกเปนเรือ่ งปกติ ไมใช
เปนเรื่องของความเจ็บปวด ที่สําคัญที่สุดเธอจะตองออกกําลังเพื่อที่จะชวยใหเธอสามารถผอนคลาย
และหายใจเปนจังหวะทีเ่ หมาะสมเพื่อชวยควบคุมการบีบตัวของมดลูกและลดความเจ็บไปดวย
ฝายสามีก็ไดรบั การสนับสนุนใหอยูในหองคลอดเพื่อเปนกําลังใจและชวยเตือนใหเธอผอนคลาย
และชวยเบงใหถูกจังหวะเวลา การคลอดแบบนีไ้ มสนับสนุนใหใชยาสลบ แตถาเธออยากใชไน
ตรัสออกไซดหมอก็อาจใหได เปนตน (Diamond, M., Karlen, A., เพิ่งอาง, น.เดียวกัน)
Leboyer
Method เปนวิธีคลอดลูกที่แนะนําโดยแพทยชาวฝรั่งเศส ชื่อ
Frederick Leboyer ผูเขียนหนังสือชื่อ Birth Without Violence (1975)
จุดเนนของเขาคือใหมีความละเอียดออนตางๆ (sensitivities) ตอทารก แมวาการคลอดจะทํา
ในหองคลอดของโรงพยาบาลตามมาตรฐานการคลอดทั่วไป มีเครื่องมือตางๆ ที่จําเปน แตเพื่อที่
ปองกันไมใหทารกที่คลอดออกมาเกิดการ “ช็อค” กับสภาวะแวดลอมของโลกนอกครรภมารดา
ทางโรงพยาบาลจะตองจัดหองคลอดใหเหมาะสม เชน ไฟจะตองไมสวางจนเกินไป อุณหภูมิใน
หองจะตองอบอุน ทุกคนจะพูดกันดวยเสียงเบาๆ เมื่อเด็กคลอดออกมาตองลางดวยน้ําอุน อุมแลว
เขยาหรือแกวงเบาๆ จากนั้นก็สงใหแมอมุ เพื่อใหความรัก อีกประเด็นหนึ่งที่เขาเนนดวยคือการเกิด
ลูกเหมือนกับเปนประสบการณดานความรักความใคร (erotic experience) เขาเขียนไว
ตอนหนึ่งวา “Child birth is also passion. (It) should be an ecstatic
experience” (Diamond, M., Karlen, A., เพิ่งอาง, น.เดียวกัน) คลายกับเขาจะ
บอกวาใหมองการคลอดลูกในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการของความรักระหวางหญิงชาย
ที่ตอเนื่องมา ไมใชเปนเหตุการณโดดๆ ไมมีที่มาที่ไป ซึ่งตรงกับนักสตรีศึกษาบางกลุมที่มองเรื่อง
ความรัก เพศสัมพันธ การเกิดลูกและอื่นๆ ที่เกี่ยวของในขอบเขตของเพศวิถี (sexuality)
Delivery at Home หรือการคลอดลูกที่บานเชื่อวาผูหญิงสามารถคลอดลูกที่บาน
ไดถาพวกเธอไดรับขอมูลความรู ไดรับการฝกและมีเครือ่ งมือบางอยางที่จําเปน และถามีหมอตําแย
(ที่ไดรับการฝกอบรมตามแบบแพทยสมัยใหม) ดวยแลว ผูที่สนับสนุนการคลอดลูกแบบนี้เชื่อวา
เปนวิธีการที่ไดผลดีมากทั้งยังนาพึงพอใจและที่สําคัญคือเสียคาใชจายถูกดวย
แตกระนัน้ ก็ตาม
การแพทยสมัยใหมก็ยังไมสูไวใจการคลอดแบบนีน้ ัก โดยอางสถิติตัวเลขวาในการคลอดลูกยี่สิบ
ครั้งจะมีหนึ่งครั้งที่มีปญหาเรื่องเด็กไมอยูในทาที่พรอมจะคลอด เชนไมเอาหัวลง ในกรณีอยางนี้
ตองการความชวยเหลือจากแพทย นอกจากนั้นยังมีปญหาอื่นๆ อีกมากที่อาจเปนอันตรายตอแม
และเด็ก ฉะนั้นการคลอดในโรงพยาบาลจึงไดรับความนิยมมากกวา (Diamond, M.,
Karlen, A., เพิ่งอาง, น.เดียวกัน) อยางไรก็ตามในประเทศโลกที่สาม ประเทศดอยพัฒนา/
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กําลังพัฒนา และหรือประเทศยากจน ผูหญิงในชนบทสวนใหญก็คลอดลูกกันตามบานมาเปน
เวลานานแสนนานจนไมมีใครจําไดวากี่รอ ยกี่พันปมาแลว
ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ไมใชเปนการโจมตีหรือปฏิเสธการแพทยและการคลอดลูกตาม
การแพทยสมัยใหม การคลอดโดยวิธีใดที่จะชวยใหชีวิตของแมและเด็กปลอดภัยได แมกระทั่ง
“Caesarean Delivery” หรือการคลอดโดยการผาทองที่แมแตแพทยบางคนบางกลุมถือ
วาเปนความรุนแรง/ “violence” ก็จาํ เปนตองเลือกใชเมื่อความจําเปนมาถึง เหตุผลที่นักสตรี
นิยมยกประเด็นเรื่องการคลอดลูกขึ้นมาก็เพื่อใหเกิดการตระหนักรูวา เนื้อตัวรางกายของเธอในยุค
สมัยนี้นั้นเปนของเธอ ลูกที่เกิดในทองก็เปนสวนหนึ่งของรางกายของเธอ การคลอดลูกและลูกที่
เกิดมาเธอจึงมีสวนเปนเจาของ และมีสวนอยางมากและอยางที่เธอมีสวนรวมอยูดว ยในทุกขัน้ ตอน
สวนสามีนั้นก็ตองมีความรับผิดชอบรวมกันเพราะมีสวนทําใหเธอทอง ถาเขาจะมีสวนรวมในการ
คลอดลูกไดกย็ ิ่งดี เมื่อลูกเกิดมาแลวเขาก็ควรจะตองมีสวนในการเลีย้ งดูตลอดทุกขั้นตอนจนกวาจะ
ถึงเวลาที่ถือวาเหมาะสมที่ลูกเปนผูใหญดแู ลตัวเองไดแลวไมวาเพศภาวะของลูกจะเปนอะไร หญิง
หรือชาย หรือเพศภาวะอื่นๆ ดังนั้นวิธีการคลอดและการปฏิบัติตัวหลังคลอดและอื่นๆ ควรจะตอง
มีทางเลือกที่หลากหลาย มีความออนไหวทางวัฒนธรรม อารมณความรูสึกของผูคนที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะแม จะตองไมเปนเรื่องทางเทคนิคมากเกินไปจนพนความรูความเขาใจของตัวผูเปนแม
สามีและเครือญาติ พรอมกันนั้นก็จะตองไมเปนไปในเชิงการคาหรือ “แพทยพานิช” เพื่อหวังกําไร
โดยละเลยดานที่เปนศีลธรรม จริยธรรมและมนุษยธรรมของ “การแพทย” เพราะหากการคลอด
กาวไปในเสนทางที่วานี้กย็ ิ่งเทากับวา ผูห ญิงและสังคมเปนฝายถูกกระทํา เปนผูถูกใชอํานาจเหนือ
หรือถูกอํานาจ/ความรูของวิทยาศาสตรครอบงํา ผลที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือ “การตอตาน”
(resistance) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
-------------------------------------------------------หนังสืออางอิง
Diamond, M., & Karlen, A., (1980). Sexual Decisions., Little
Brown&Company, Canada.
Tierney, H., Women’s Studies Encyclopedia, Vol. I., (1991),
Peter Bedrick Books, New York, USA.

15

