


ของวิธีการคุมก�าเนิด ดูเหมือนมนุษย์จะควบคุมการเจริญพันธุ์ของตนเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านการเลือก 

ในแต่ละสถานการณ์ของชีวิต แต่พฤติกรรมของคนหลายกลุ ่มในหลายสังคมดูจะไม่สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงน้ี หลายกรณีของการตั้งครรภ์โดยไม่เจตนาหรือไม่พร้อมสะท้อนการไร้ความสามารถในการ

เลือกจัดการชีวิตและการเจริญพันธุ์ของตนเองของคนจ�านวนไม่น้อย

กรอบกตกิาว่าด้วยความถูกต้องในเรือ่งเพศในวฒันธรรมต่างๆ สะท้อนว่า มนุษย์ไม่ได้ปล่อยให้เรือ่งเพศ

และการเจรญิพนัธ์ุเป็นไปโดย “ธรรมชาต”ิ แต่พยายามก�ากับห้อมล้อมเรือ่งเพศอย่างเข้มงวดมากบ้างน้อยบ้าง

ในแต่ละช่วงเวลา มาตรฐานความถูกต้องดีงาม/ศีลธรรม/สุขภาพบอกว่าอะไรควร/ไม่ควรในเรื่องเพศ จ�ากัด

ทางเลือกและการเลือกของมนุษย์ในเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์ แง่มุมต่างๆ ของเรื่องเพศสภาพและเพศวิถี

ถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่มนุษย์ในฐานะ ‘ปัจเจก’ มีเสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจอย่างเต็มที่ แต่งาน

วชิาการในประเดน็เพศสภาพและเพศวถีิพบว่าเรือ่งเพศของมนุษย์ถูกควบคมุก�ากับอย่างเข้มงวดโดยสงัคมและ

รฐั ตวัอย่างเช่น ฐานคตแิบบรกัต่างเพศนิยม (Heterosexism) เป็นก�าแพงห้อมล้อมความปรารถนาและอารมณ์

ทางเพศหลากหลายรปูแบบทีไ่ม่สอดคล้องกับกรอบคดิน้ี กลายเป็นว่าความหลากหลายของเรือ่งเพศถูกบบีอดั

ตีกรอบโดยค่านิยมที่มนุษย์เองเป็นผู้ให้คุณค่า การท�าตามความปรารถนาและอารมณ์ทางเพศ “นอกกรอบ” 

กลายเป็นเรื่องบาปผิดวิตถารที่ถูกตีตราประณาม นักทฤษฎีสตรีนิยมบางสายตระกูลเสนอว่าการควบคุม 

ก�ากับเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์เป็นสาเหตุพื้นฐานหรือรากเหง้าของความเหลื่อมล�้าและความอยุติธรรม 

ในระบบสองเพศสภาพ การปลดปล่อยผู้หญิงเพื่อให้เธอสามารถจัดการเพศวิถีและการเจริญพันธุ์ของเธอ 

ได้เอง ถูกมองเป็นทางออกส�าคัญจากการกดขี่เอารัดเอาเปรียบของระบบนิยมชายที่หล่อเลี้ยงความรุนแรง 

และอคติทางเพศนานาประการ

การศึกษาอาณาบริเวณต่างๆ ของเพศวิถี ซึ่งถูกนิยามกว้างขวางครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของชีวิตทาง

สังคมมากขึ้น ตั้งแต่เพศสภาพ ความสัมพันธ์ รูปแบบการอยู่ร่วมกันและเชื่อมโยงกันของมนุษย์ ไปจนถึง 

เรื่องเพศและการเจริญพันธุ์ น�าไปสู่ค�าถามว่า มนุษย์มีความเป็น “ไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์หรือไม่  

หรือแท้ที่จริงมนุษย์ในชุมชนทางการเมืองไม่ได้เลือกเองว่าจะมีชีวิตทางเพศและการเจริญพันธุ์อย่างไร  

แต่ถูกห้อมล้อมโดยกรอบกติกาของสังคมและรัฐอย่างแน่นหนาจนไม่สามารถจะท�าตามความปรารถนา 

ของตนเองได้ ความเป็นอิสระที่จะเลือกทางเลือกต่างๆ และจัดการชีวิตของตนเองในทางเพศสภาพ เพศวิถี 

และการเจริญพันธุ์ ได้กลายเป็นกรอบคิดส�าคัญในการด�าเนินการทางการเมืองเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะ

และความเข้าใจเรือ่งเพศวถีิของคนในสงัคม การจัดกรอบประเดน็ต่างๆ ของการโต้เถียงสาธารณะให้เป็นเรือ่ง 

“สิทธิทางอนามัยเจริญพันธุ์” ที่มองมนุษย์ในฐานะผู้ถือครองสิทธิที่มีความสามารถในการคิดใคร่ครวญเลือก

ทางเลือกต่างๆ ได้เอง ท�าให้การใคร่ครวญเกี่ยวกับความเป็น “ไท” ทางเพศเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง

เซ็กส์ การเจริญพันธุ์ และการเลือกของมนุษย์ 

การเจรญิพนัธ์ุในมนุษย์มช่ีวงเวลาของการตดัสนิใจเลอืกอยูห่ลายขณะ การเลอืกทางใดทางหน่ึงในเวลา

ต่างๆ นั้นน�าไปสู่การเจริญพันธุ์หรือไม่ก็ได้ ตั้งแต่การเลือกว่าจะร่วมเพศหรือไม่ อย่างไร ไปจนถึงการตั้งครรภ์ 

การคลอดทารก และการเลีย้งด ูการเลอืกในแต่ละเวลามผีลต่อการเจรญิพนัธ์ุทัง้สิน้ และดเูหมอืนว่าการเลอืก

หลายประการจะเป็นเรื่องของมนุษย์เพศหญิง 

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุดข



·	 ร่วมเพศหรือไม่/ร่วมเพศอย่างไร

เนื่องจากการสืบพันธุ์ในมนุษย์เป็นการอาศัย “เพศ” (sexual reproduction) การเลือกว่าจะร่วมเพศ

หรือไม่ส่งผลต่อโอกาสในการเจริญพันธุ์ แม้เมื่อคนเลือกจะร่วมเพศก็ยังมีเร่ืองที่เลือกได้อีกหลายประการ  

ตัง้แต่รปูแบบการร่วมเพศทีจ่ะน�าไปสูก่ารสบืพนัธ์ุหรอืไม่ การกระท�าทางเพศทีน่อกเหนือไปจากรูปแบบระหว่าง

หญิงชายที่เฉพาะมาก
1
 อาจสนองความต้องการทางเพศแต่ไม่น�าไปสู่การเจริญพันธุ์ เพื่อจะสืบพันธุ์มนุษย์ 

ต้องร่วมเพศตามแบบชายหญิงที่มีแบบแผนเฉพาะ และต้องเลือกจะไม่คุมก�าเนิด การก�าหนดกรอบคิดและ 

ปลูกฝังให้คนมองเห็นเร่ืองเพศที่ถูกต้องว่าต้องเป็นไปตามแบบแผนที่จ�ากัดระหว่างหญิงชาย รูปแบบอื่น 

ที่แตกต่างไปเป็นเร่ืองไม่ปกติหรือไม่ถูกต้อง เป็นการก�ากับการเลือกในเรื่องเพศของคนให้อยู่ในแนวทาง 

ของการร่วมเพศเพื่อการเจริญพันธุ์ 

ความเป็น ‘ไท’ ทางเพศและการเจริญพันธุ์เป็นอ�านาจที่ท�าให้เกิดความได้เปรียบ-เสียเปรียบระหว่าง

มนุษย์ หนังสือเรื่อง Sex, Time and Power ของ Leonard Shlain (2003) กล่าวถึงพลังอ�านาจของผู้หญิง

ที่มาจากการตัดสินใจเลือกเจริญพันธุ์ของเธอ โดยความเชื่อพื้นฐานของ Shlain คือมนุษย์ต้องการจะส่งต่อ

พันธกุรรมของตนเองไปยงัคนรุน่หลงั เสน้ทางววิฒันาการของมนษุยท์�าให้เพศเมยีได้เปรยีบ การเปลีย่นแปลง

ทางสรีระของมนุษย์สายพันธุ์ที่เปลี่ยนมายืนหลังตรง ท�าให้เพศหญิงมีความยากล�าบาก เจ็บปวด และสุ่มเสี่ยง

ต่อการเสียชีวิตในเวลาคลอดลูก การเปลี่ยนแปลงทางสรีระน้ีมาพร้อมกับความสามารถในการล�าดับเวลา 

และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล มนุษย์เพศเมียจึงมีแนวโน้มจะปฏิเสธการเจริญพันธุ์ถ้าเธอเลือกได้  

การเลือกของพวกเธอส่งผลต่อโอกาสในการสืบทอดพันธุกรรมของมนุษย์เพศชายไปสู่คนรุ่นหลัง ประกอบกับ

ความไม่ชัดเจนในการบ่งชี้ว่าทารกที่เกิดมาจากเพศหญิงเป็น ‘ลูก’ ของชายคนใด ถ้าไม่อาศัยเทคโนโลยี 

ทีซ่บัซ้อนก็มกัจะบอกได้เพยีงว่าทารกน้ันเป็นลกูของเพศหญงิคนไหน โดยดจูากการคลอดออกมาทางช่องคลอด

หรือหน้าท้องของหญิงคนใด วิวัฒนาการในทิศทางน้ีท�าให้เพศหญิงมีอ�านาจที่มาพร้อมกับความสามารถ 

ในการปฏิเสธเรื่องเพศของเธอ การควบคุมเพศวิถีของเพศหญิงจึงเป็นเร่ืองจ�าเป็นยิ่งส�าหรับเพศชายเพื่อ 

เพิ่มโอกาสในการเจริญพันธุ์และความชัดเจนเชิงพันธุกรรม (Shlain, 2003: 4-21)

นักทฤษฎีสตรนิียมบางสายตระกูลเชือ่มโยงการควบคมุเพศวถีิของผู้หญงิเข้ากับโครงสร้างความสมัพนัธ์

เชิงอ�านาจแบบ “นิยมชาย” (Patriarchy) ในระบบที่แบ่งมนุษย์ออกเป็นสองเพศสภาพอย่างเคร่งครัด  

ระบบนิยมชายให้คุณค่ากับสิ่งที่เชื่อมโยงกับความเป็นชาย และนิยามความเป็นหญิงในฐานะ “เพศแม่”  

ที่ด�ารงอยู่เพื่อสนองความต้องการทางเพศของผู้ชายและเพื่อท�าหน้าที่แม่ ความสัมพันธ์ทางเพศในระบบนิยม

ชายจึงจ�ากัดอยูกั่บรปูแบบระหว่างหญงิชายเท่าน้ัน มนุษย์ไม่มโีอกาสเลอืกรปูแบบเรือ่งเพศและวถีิชวีติทางเพศ

ตามทีป่รารถนา แต่ถูกก�ากับให้อยูกั่บเรือ่งเพศภาคบงัคบัระหว่างหญงิชาย ผ่านการกล่อมเกลา/ศกึษา/ศาสนา 

การประณามทางสังคม และกฎหมายของรัฐ เร่ืองเพศและการเจริญพันธุ์ในระบบนิยมชายจึงเป็นเรื่องของ 

การก�ากับบังคับที่คนไม่มีความเป็น ‘ไท’ นักสตรีนิยมอย่าง Catharine Mackinnon บอกว่าเร่ืองเพศ 

ภาคบังคับน้ีท�าให้แยกการข่มขืนออกจากรูปแบบเรื่องเพศอื่นๆ ไม่ได้ เพราะผู้ที่เก่ียวข้องต่างก็ถูกบังคับ 

โดยไม่มีโอกาสเลือกด้วยกันทั้งสิ้น (MacKinnon, 1989: 140)

1
 Vaginal intercourse – รูปแบบเรื่องเพศที่อวัยวะเพศชายสอดใส่เข้าในอวัยวะเพศหญิง และมีการหลั่งน�้าอสุจิภายในช่องคลอดของเพศหญิง

ปาฐกถา: ความเป็น “ไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์ ค



ในระบบนิยมชาย เพศวิถีของคนเพศสภาพหญิงถูกก�ากับควบคุมอย่างเข้มงวด จนพลังอ�านาจและ 

ความได้เปรียบอันเน่ืองมาจากการเลือกปฏิเสธเร่ืองเพศของพวกเธอ ถูกบดบังโดยกรอบความเชื่อเรื่องเพศ 

ที่ให้ความเชื่อมโยงเพศกับการเจริญพันธุ์ การนิยามผู้หญิงในฐานะแม่ และระบบผัวเดียวอย่างเคร่งครัด 

เพื่อท�าให้เกิดความชัดเจนว่าด้วยความเป็นพ่อของผู้ชาย

·	 คุมก�าเนิด/ตั้งครรภ์/คลอด/เลี้ยงทารก

การร่วมเพศตามรูปแบบมาตรฐานภาคบงัคบัระหว่างหญงิชายจะน�าไปสูก่ารเจรญิพนัธ์ุได้เมือ่ผู้เก่ียวข้อง

ไม่ใช้วธีิการต่างๆ เพือ่ “คมุก�าเนิด” ความรูแ้ละการเข้าถึงการคมุก�าเนิดเป็นเรือ่งส�าคญัยิง่ในการตดัสนิใจเลอืก

และจัดการการเจริญพันธุ์ของคน วิวัฒนาการของการคุมก�าเนิดท�าให้คนเลือกได้ว่าจะสืบพันธุ์หรือไม่ทุกคร้ัง 

ที่เก่ียวข้องกับการร่วมเพศ และภาระในการจัดการด้านการคุมก�าเนิดถูกยกให้เป็นเร่ืองของผู้หญิง ค�าถาม 

คือความสามารถในการเลือกและทางเลือกเหล่าน้ีถูกจ�ากัดโดยปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่ชุดความเชื่อ 

ที่ห้ามการคุมก�าเนิด การไร้ความสามารถในการต่อรองด้านการคุมก�าเนิด (โดยเฉพาะการต่อรองระหว่าง 

ชายหญิง) ไปจนถึงการเข้าไม่ถึงวิธีการคุมก�าเนิดของผู้หญิงมากมายหลายกลุ่ม 

ในสถานการณ์ทีเ่กิดการตัง้ครรภ์ พวกเธอสามารถเลอืกได้ว่าจะตัง้ครรภ์ต่อจนครบก�าหนดคลอดหรอืไม่ 

จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรระหว่างการตั้งครรภ์ แต่การตัดสินใจเลือกว่าจะเจริญพันธุ์หรือไม่ถูกก�ากับบังคับอยู่

โดยนิยามความเป็นแม่ที่ถูกสถาปนาในฐานะสารัตถะหลักของความเป็นหญิง ความเป็นหญิงถูกมองและ 

ให้ค่าในฐานะเพศแม่ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ ระบบความหมายเช่นน้ียกบทบาทมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ในเรื่องการเลี้ยงดูกล่อมเกลา “ลูก” ในฐานะภารกิจหลักของชีวิต
2
 ความเชื่อว่าความรักความผูกพัน 

ระหว่างแม่ลูกเกิดเองโดยอัตโนมัติบดบังการเลือกของผู้หญิงในหลายขณะของกระบวนการเจริญพันธุ์  

ความเป็นแม่เน้นการเสียสละตนเองและให้ความส�าคัญกับบทบาทแม่มากกว่าแง่มุมอื่นของชีวิต การปฏิเสธ

ความเป็นแม่และให้ความส�าคัญกับตนเองก่อนนับว่าเป็นเร่ืองเลวร้ายที่ถูกประณามอย่างรุนแรง (Abrams, 

2015: 179-180) ความเป็นแม่ในฐานะสถาบันท�าให้การเลือกทางเลือกที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อเช่นน้ี 

เป็นไปได้ยาก เพราะต้องเผชิญกับแรงกดดันภายในใจและจากสังคมรอบข้างอย่างใหญ่หลวง มนุษย์เพศหญิง

เลอืกได้ว่าจะตัง้ครรภ์ต่อไปหรอืไม่และจะท�าอย่างไรกับทารกทีเ่กิดมา แต่ดเูหมอืนมนุษย์ผูห้ญงิสญูเสยีเสรีภาพ

ทีจ่ะตดัสนิใจว่าจะท�าหน้าทีแ่ม่หรือไม่ และอย่างไร การขดัขนืไม่ยอมเล่นบทแม่ม ี“ราคา” ทางอารมณ์และสงัคม

ต่อตัวผู้หญิงสูงมาก

การเลือกจะไม่ท้องต่อเพราะความไม่พร้อมโดยปัจจัยต่างๆ ของชีวิตถูกมองเป็นเรื่องบาปผิดหรือ 

เป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งที่กรอบกติกาเรื่องเพศในสังคมต่างๆ นั้นเองสร้างความ “ไม่พร้อม” 

โดยจัดประเภทให้การตัง้ครรภ์ในหลายสถานการณ์ของผู้หญงิมากมายกลายเป็นเรือ่งไม่ถูกต้อง โดยการจ�ากัด

เรื่องเพศเพื่อการเจริญพันธุ์ที่เหมาะควรไว้ในสถาบันการแต่งงานแบบผัวเดียวอย่างเคร่งครัดเท่าน้ัน  

การตั้งครรภ์ “ผิดเวลา” โดยไม่สอดคล้องกับกติกากลายเป็นเรื่องบาปผิดน่าอับอาย ไม่ว่าจะเป็นการท้อง 

นอกสมรสของผู้หญิงหลากหลายวัย ท้องในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะสร้างหรือรักษาครอบครัวแบบ 

2
 ตัวอย่างงานทฤษฎีสตรีนิยมที่มองสถาบันความเป็นแม่ในฐานะสถาบันที่ถูกประกอบสร้างและผลิตซ�้าโดยความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในระบบนิยม

ชาย ได้แก่ Rich, Adrienne. (1976). Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. New York: W. W. Norton & 

Company.

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุดฆ



พ่อ-แม่-ลูกได้ตามกฎหมายหรือประเพณี และการขาดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเลี้ยง 

ดูทารกที่เกิดมาในกรอบกติกาที่ผลักดันการเลี้ยงดูเด็กให้เป็นภาระหน้าที่ส่วนตัวของ “พ่อแม่” ผู้หญิง 

ที่เผชิญสถานการณ์เหล่าน้ีไม่สามารถเลือกจะไม่เจริญพันธุ์ได้ หรือเผชิญกับความยากล�าบากและเสี่ยงภัย

อันตรายต่อร่างกายและสุขภาวะของตนเองอย่างใหญ่หลวง เน่ืองจากทางเลือกบางทางเลือกได้ถูกจ�ากัด 

หรือก�าจัดไปแล้วโดยกฎหมายของรัฐและ/หรือการตีความเชิงศีลธรรมที่เน้นการเกิดและความเป็นแม่ 

การเลือกจะไม่เจริญพันธุ์ถูกจ�ากัดโดยกฎหมายที่จัดให้การท�าแท้งเป็นอาชญากรรม โดยลงโทษ 

ผู้หญิงที่เลือกยุติการตั้งครรภ์และผู้ที่เข้าไปเก่ียวข้องในการยุติการตั้งครรภ์ของผู ้หญิง กฎหมายของ 

หลายรฐับอกว่าการท�าแท้งเป็นความผิดอาญา แต่ก็มข้ีอยกเว้นให้ท�าแท้งได้ในบางกรณพีร้อมไปกับการประณาม

เชิงศีลธรรมที่รุนแรง ท�าให้เกิดความคลุมเครือว่าอย่างไรถูก/อย่างไรผิด และต้องอาศัยการคิดใคร่ครวญ 

และตดัสนิใจเชงิศลีธรรมทีซ่บัซ้อน ซึง่คนมากมายทีเ่ก่ียวข้องกับการท�าแท้ง โดยเฉพาะบคุลากรด้านการแพทย์

และการให้บริการด้านสุขภาพมักจะตัดสินถูกผิดแบบไม่ซับซ้อน กลายเป็นว่าผู้หญิงมากมายถูกปฏิเสธ 

บริการแม้สถานการณ์ของเธอจะเข้าข่ายที่กฎหมายยกเว้นไม่เอาผิด หรือการจัดการกับสถานการณ์ตนเอง 

แบบปิดบัง ไม่มีที่พึ่งที่จะสบับสนุนด้านจิตใจและอารมณ์ ฯลฯ การเลือกจะยุติการตั้งครรภ์ไม่ใช่เร่ืองง่าย 

ส�าหรบัผู้หญงิมากมาย เพราะต้องสูกั้บก�าแพงเชงิศลีธรรมและกรอบกตกิาทางสงัคมทีบ่บีรดักดดนัทางอารมณ์

และจิตวิญญาน กฎหมายของรัฐที่ทั้งลงโทษและประณาม รวมทั้งการเข้าไม่ถึงบริการที่ปลอดภัยเพราะ 

ข้อจ�ากัดของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของพวกเธอเอง

การตัดสินใจเลือกเก่ียวกับการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงที่ส�าคัญยิ่งอีกขณะเวลาหน่ึงเกิดขึ้นได้เมื่อผู้หญิง 

ตั้งครรภ์จนถึงเวลาคลอด พวกเธอเลือกได้ว่าจะท�าอย่างไรกับทารกที่เกิดมา จะให้ทารกน้ันอยู่ต่อไปและ 

จะเลีย้งดทูารกน้ันหรอืไม่ การตดัสนิใจน้ีมกัถูกมองข้ามไปในระบบคดิทีม่องความผูกพนัระหว่างผู้หญงิกับทารก

ที่เธอให้ก�าเนิดในฐานะแม่-ลูกที่เป็นไปโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นได้ฉับพลันทันทีโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าเรา 

จะเชื่อหรือชอบอย่างไร ในสภาพที่ทารกไม่สามารถอยู่รอดได้เอง แต่ต้องอาศัยการเลี้ยงดูโดยคนอื่น 

อยู่ชั่วเวลาหน่ึงเพื่อจะพัฒนาทางร่ายกายและสมองจนสามารถอยู่รอดได้เอง และหลายสังคมยกภาระหน้าที่

ในการเลี้ยงดูทารกให้แม่ผู้ให้ก�าเนิด ความอยู่รอดและอยู่ดีของทารกน้ันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของแม่  

เมื่อคลอดลูก ผู้หญิงเป็นผู้เลือกว่าจะให้ทารกน้ันมีชีวิตอยู่หรือไม่ เธอสามารถจะเลือกฆ่าทารกน้ันด้วย 

วิธีการต่างๆ ทันที หรือทิ้งไปไม่ดูแล ให้ทารกน้ันรับความเสี่ยงว่าจะมีผู้เก็บไปเลี้ยงดูต่อหรือจะตายไปเพราะ

ช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ พลงัอ�านาจในการเลอืกทีจ่ะไว้ชวีติทารกหรอืไม่ท�าให้ผู้หญงิเป็นทัง้ “แม่” และ “เจ้าชวีติ” 

ของทารกที่เธอให้ก�าเนิด (Pateman, 1977: 61) แต่ดูเหมือนข้อห้ามและกติกาของสังคมจะท�าให้คนมากมาย

หลงลืมพลังอ�านาจในการเลือกไว้ชีวิตทารกของหญิงผู้ให้ก�าเนิด จึงพากันตระหนกตกใจเมื่อได้รับรู้ข่าวสาร 

ว่าด้วย “แม่ฆ่าลกู” หรอื “แม่ทิง้ลกู” เลยสถาปนาให้หญงิผู้ให้ก�าเนิดเหล่าน้ันกลายเป็นยกัษ์มารและรมุประณาม

หยามเหยียดจนสิ้นความเป็นมนุษย์ ทั้งที่หญิงเหล่าน้ันใช้เสรีภาพในการเลือกที่เป็นของเธอมาโดยตลอด  

ไม่ว่ารัฐและสังคมจะห้ามและลงโทษรุนแรงอย่างไร ก็จะมีกรณีหญิงฆ่าลูก/ทิ้งลูกเกิดขึ้นเสมอ

จะเห็นได้ว่ากติกาเรื่องเพศ นิยามความเป็นแม่ และจินตนาการว่าด้วยครอบครัวแบบพ่อ-แม่-ลูก  

ที่กุมความเชื่อของผู้คนมากมายหลายกลุ่มในเวลานี้ ท�าให้เราหลงลืม/มองข้ามแง่มุมต่างๆ ของการเจริญพันธุ์

ทีม่นุษย์ (โดยเฉพาะมนุษย์ผู้หญงิ) สามารถจะตดัสนิใจได้ เลอืกได้ ว่าจะท�าอย่างไรกับการเจริญพนัธ์ุของตนเอง 

จะเจริญพันธุ์หรือหลีกเลี่ยงจากการเจริญพันธุ์ กรอบกติกาและแบบแผนความสัมพันธ์ในระบบที่แบ่งมนุษย์ 

ปาฐกถา: ความเป็น “ไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์ ง



ออกเป็นสองเพศสภาพโดยให้คุณค่าไม่เท่ากันน้ีปฏิเสธการเลือกและความสามารถในการเลือกของมนุษย์  

ทั้งในเรื่องแบบแผนชีวิต ตัวตนทางเพศ วิถีชีวิตทางเพศ และการเจริญพันธุ์ การคิดใคร่ครวญเก่ียวกับ 

ความเป็นไททางเพศและการเจรญิพนัธ์ุในแบบแผนทางสังคมเช่นน้ี ต้องมองไปทีค่วามเชือ่มโยงระหว่าง 

กรอบกติกากับการเห็นโลกและการเลือกของคน และข้อจ�ากัดของเสรีภาพที่ซับซ้อน

เสรีภาพ ความเป็นไท และการเจริญพันธุ์

การจ�ากัดการเลือกในเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์สร้างความทุกข์ยากให้กับผู้คนมากมาย ทั้งใน 

ทางอารมณ ์รา่งกาย และสุขภาวะ ข้อเสนอประการส�าคัญใชภ้าษา “สทิธิ” และ “เสรีภาพ” เพื่อให้คนไดเ้ลือก

และจัดการกับร่างกาย เพศสภาพ เพศวิถี และการเจริญพันธุ์ของตนเอง การโต้เถียงต่อรองเพื่อผลักดัน 

กฎหมายและนโยบายของรัฐ หรือโน้มน้าวผู้คนในสังคมในประเด็นเพศสภาพและเพศวิถี อ้างอิงฐานคิดว่า 

ด้วยสิทธิ เสรีภาพ และความสามารถในการจัดการกิจกรรม/กิจการทั้งหลายทั้งปวงของมนุษย์ในฐานะ 

ปัจเจก “สทิธิในเรือ่งการเจรญิพนัธ์ุ/อนามยัเจรญิพนัธ์ุ” ทีห่มายรวมถึงการมชีวีติทางเพศทีป่ลอดภัยและเป็นสขุ 

และสทิธิในการเลอืกทีจ่ะเจรญิพนัธ์ุ จ�านวนและระยะห่างของการมบีตุร (Greer, 2009) ข้อเสนอบนฐานเสรีภาพ

ที่ระดับบุคคลโดยเน้นการรับรองสิทธิและการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการเลือกของคน เผชิญกับอุปสรรค 

ขวากหนามและถูกตัง้ค�าถามมากมาย จงึน่าจะตรวจสอบฐานคดิและข้อจ�ากัดของการให้ความส�าคญักับเสรภีาพ

และความเป็นไทในเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์นี้

แนวพินิจในการมองเสรีภาพในฐานะการไม่ถูกจ�ากัดทางเลือกเชื่อมโยงกับความเป็น “ไท” ที่คน  

“ปกครองตนเอง” เลือกทางเลือกและจัดการสถานการณ์ชีวิตเองโดยไม่ถูกจ�ากัดหรือบังคับโดยคนอื่น  

ความเป็นไทดังกล่าวอาจถูกลดทอนโดยปัจจัยทางสังคมนานาประการที่จ�ากัดทางเลือก และปัจจัย “ภายใน” 

ใจ/ความคดิของผู้เลอืกเอง เช่น การถูกปลกูฝังให้ยอมรบัและปฏิบตัติามกติกาของสงัคมโดยไม่ตัง้ค�าถาม (Gray, 

1995: 58) หรอืเป็นการผสมผสานของทัง้สององค์ประกอบ ตวัอย่างเช่น ความหวาดกลวัการถูกตตีราประณาม

และการลงโทษทางสังคม ท�าให้ผู้หญิงที่เผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อมปิดบังสถานการณ์ของตนเองหรือ 

เลือกทางเลือกที่ไม่ปลอดภัยต่อตนเองได้ (Abrams, 2015: 184) ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า ระบบความหมาย

และการให้คุณค่าในระบบสองเพศสภาพที่ไม่เท่าเทียมและกรอบกติกาทางเพศ จ�ากัดการเห็นโลกและ 

การให้คุณค่าที่ท�าให้ทางเลือกในสถานการณ์ทางเพศไม่ได้เป็นเรื่องการเลือกของปัจเจก แต่บังตามนุษย์ 

จากการมองเห็นบางทางเลือก

เสรีภาพในการเลือกทางเลือกในชีวิตของคนถูกมองว่าเป็นผลดีต่อตัวผู้เลือกที่จะได้สนองความต้องการ

ของตน และส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมด้วย เช่น กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อผลักดันเสรีภาพในการเลือก

ว่าจะเจริญพันธุ์หรือไม่ของผู้หญิง ได้หยิบยกเหตุผลว่าการเป็นแม่โดยสมัครใจหรือเมื่อพร้อมจะท�าให้ทารก 

ที่เกิดมามีคุณภาพดีกว่าการถูกบังคับให้ต้องเจริญพันธุ์ เด็กที่ไม่เป็นที่ต้องการจะมีปัญหาหรืออ่อนแอ 

ทางกายและทางศีลธรรม (Sanger, 2007: 211) นอกจากน้ีงานวิจัยยังพบว่าการเจริญพันธุ์โดยไม่เจตนา 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่เพิ่มความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการท�าร้ายทางอารมณ์หรือ 

การท�าร้ายร่างกาย (Guterman, 2015) การตัดสินใจเลือกเก่ียวกับการเจริญพันธุ์ที่แต่ละคนประเมิน 

สถานการณ์ชวีติและข้อจ�ากัดของตนเอง จงึเป็นผลดต่ีอผู้เลอืกและส่งผลดต่ีอคณุภาพของประชากรรุน่หลงัได้

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุดจ



การปล่อยให้มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกว่าจะท�าอย่างไรในเร่ืองเพศและการเจริญพันธุ์นับเป็น 

การสุ ่มเสี่ยงอยู ่ไม่ใช่น้อย เพราะการเลือกของแต่ละคนส่งผลต่ออัตราการเกิดรวมของสังคมและ 

คุณภาพประชากรได้ ดังที่หลายสังคมเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราการเกิดต�่า การตัดสินใจ 

ในระดับส่วนตัวของคนมีผลต่อสังคม ดังที่อดีตนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ได้น�าเสนอเมื่อคร้ังด�ารง 

ต�าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขว่า ปัญหาพื้นฐานของรัฐตะวันตกคือการมอบหมายการตัดสินใจ 

และการจัดการเก่ียวกับอนาคตของคนรุ่นหลังเป็นเรื่องส่วนตัวที่พลเมืองเลือกตามความปรารถนาและ 

ความเหมาะสมตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละคน มากกว่าที่จะเห็นว่าการเจริญพันธุ์เป็นเรื่องของประโยชน์สุข 

ของสังคมโดยรวม (O’Rourke, 2016: 38) เมื่อปล่อยให้คนคิดใคร่ครวญโดยค�านึงถึงประโยชน์สุขของตนเอง 

เช่น การเรียนหนังสือ การเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าของต�าแหน่งการงาน  

หลายคนเลือกจะผัดผ่อนประวิงเวลาในเรื่องการเจริญพันธุ์ หรือเลือกจะไม่เจริญพันธุ์ จนกระทบขนาด 

ของประชากรโดยรวมที่มีผลต่อสังคมและรัฐ รัฐที่เผชิญกับอัตราการเกิดต�่าและอายุที่ยืนยาวขึ้นของพลเมือง

ในสังคมผู้สูงอายุ (รวมทั้งรัฐไทย) พยายามหามาตรการเพื่อเพิ่มอัตราการเกิด โดยมองไปที่การสร้างแรงจูงใจ

ให้คนเจริญพันธุ์ มองข้ามหลายแง่มุมที่ก�ากับการเลือกและตัดสินใจของคนในเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์  

รวมทั้งความเหลื่อมล�้าที่ส่งผลต่อความสามารถในการเลือกและทางเลือกที่เป็นไปได้ของพลเมือง

ความเป็นไทภายใต้ข้อจ�ากัด

การจัดกรอบประเด็นเก่ียวกับการเจริญพันธุ์เป็นเรื่องเสรีภาพในการเลือกและความเป็นไทของมนุษย์  

ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างพลังอ�านาจระดับบุคคล มักถูกหักล้างวิพากษ์ว่ามองข้ามปัจจัยเชิงโครงสร้าง

ที่ก�ากับและจ�ากัดความเป็นไทของคน เช่น ระบบความหมายและกรอบกติกาเรื่องเพศในระบบสองเพศสภาพ

ที่ท�าให้คนไม่ได้มีเสรีภาพ แต่ถูกควบคุมก�ากับการเห็นโลก การตีความและการเลือกอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ 

ต�าแหน่งแห่งที่ทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละคนส่งผลต่อทางเลือกที่เป็นไปได้ และความสามารถในการเลือก

ในเร่ืองเพศ/เพศสภาพ/การเจริญพันธุ์ การเลือกของแต่ละคนจึงเป็นการเลือกภายใต้ข้อจ�ากัดและโยงใย 

ความสัมพันธ์เฉพาะ การท�าความเข้าใจเร่ืองความเป็นไททางเพศและการเจริญพันธุ์จึงต้องพิเคราะห์แง่มุม 

ทางสังคมเศรษฐกิจที่จ�ากัดหรือส่งผลต่อการเลือกของคนในสถานการณ์เฉพาะ ในที่น้ีจะกล่าวถึงกรอบ 

ความหมายว่าด้วยความเป็นหญิง/ความเป็นแม่ และความเหลื่อมล�้าทางสังคมเศรษฐกิจ

ความเป็นหญิง/ความเป็นแม่ 

การนิยามเพศสภาพหญิงในฐานะแม่ โดยความสามารถในการท�าหน้าที่แม่แบบสละตัวตนทุกแง่มุม 

เพื่อเลี้ยงดูลูก และความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เองเมื่อมีการเจริญพันธุ์  

ส่งผลต่อการมองตนเองและทางเลือกในชีวิตของผู้หญิง การตีความประเด็น และการตัดสินการเลือกและ 

การกระท�าของผูอ้ืน่ทีส่ง่ผลต่อนโยบายสาธารณะ การให้บรกิาร และการประณามทางสงัคมทีเ่ขา้มาห้อมลอ้ม

จ�ากัดการเลือกของมนุษย์ การปฏิเสธความเป็นแม่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องหรือถูกมองเป็นการตัดสินใจผิดพลาด  

ผู้หญิงมากมายตั้งค�าถามกับตนเองและถูกตั้งค�าถามเมื่อไม่อยากเป็นแม่หรือเลือกจะไม่เจริญพันธุ์ด้วย 

วิธีการต่างๆ เช่น การยุติการตั้งครรภ์ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อม หรือเลือกจะท�าหมันเมื่ออายุน้อย เป็นต้น 

ปาฐกถา: ความเป็น “ไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์ ฉ



ในขณะที่ผู้หญิงที่เข้าไปเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ ในฐานะผู้ซื้อบริการหรือเป็นผู้ขายบริการ 

(ขายไข่ และ/หรือรับจ้างอุ้มท้อง เป็นต้น) ถูกปฏิเสธโดยรัฐและบุคลากรทางการแพทย์ เพราะเลือก 

การเจริญพันธุ์นอกกรอบความเข้าใจเรื่องความเป็นแม่ 

ความกลัวการถูกตีตราประณามที่ท�างานในใจและในความคิดของผู้หญิงจ�านวนมาก ท�าให้การเลือก 

ยุติการตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องง่าย และเมื่อเลือกจะยุติการตั้งครรภ์ก็ต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธการให้บริการ 

หรือการกระท�าหมิน่ประณามของผู้ให้บรกิารทีเ่ก่ียวข้อง เน่ืองจากการจะท�าให้ทางเลอืกทีเ่ลอืกปรากฏเป็นจริง

ต้องพึ่งพิงการตัดสินใจของผู้อื่นด้วย การเลือกของผู้หญิงจึงถูกจ�ากัดอยู่โดยปัจจัยที่ซับซ้อน งานวิจัย 

ในบางรฐัทีล่ดเง่ือนไขการท�าแท้งพบว่า บคุลากรด้านการแพทย์ทีป่ฏิเสธการให้บรกิารบนฐานความรูส้กึผิดชอบ

ชั่วดี (conscientious objection) มีแนวโน้มจะดูหมิ่นและกดดันบุคลากรที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ท�าให้ 

การเลอืกให้บริการเป็นเร่ืองยากเยน็ เพราะนอกจากจะต้องต่อสูกั้บความย้อนแย้งเชงิศลีธรรมในใจตนเองแล้ว 

ยงัต้องเผชญิกับแรงกดดนัจากเพือ่นร่วมอาชพีทีต่�าหนิตเิตยีนประณามการท�าแท้งด้วย (Contreras, van Dijk, 

Sanchez, & Smith, 2011: 187) นอกจากน้ี บคุลากรด้านการแพทย์ทีไ่ม่ได้เก่ียวข้องกับการให้บริการโดยตรง

อาจสร้างอุปสรรคที่ไม่จ�าเป็นต่อการท�าแท้ง เช่น พยาบาลไม่ยอมช่วยหมอในการยุติการตั้งครรภ์ หรือไม่ยอม

ให้บริการหญิงที่ท�าแท้ง หรือในกรณีอัฟริกาใต้ เภสัชกรบางคนปฏิเสธจะจ่าย Misoprostol ให้คนไข ้

เพราะรู้ว่ายานี้จะถูกใช้เพื่อยุติการตั้งครรภ์ เป็นต้น การศึกษายังพบว่าบุคลากรที่ปฏิเสธให้บริการ เปลี่ยนใจ 

มาให้บริการเมื่อมีการเสนอให้ค่าตอบแทนเพิ่ม (Harries, Cooper, Strebel, & Colvin, 2014)

การตัดสินใจของบุคลากรด้านการแพทย์กลายเป็นการจ�ากัดเสรีภาพในการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง  

โดยเฉพาะในกรณีที่การเลือกของพวกเธอไม่สอดคล้องกับความเชื่อแบบเจริญพันธุ์นิยมและให้ค่ากับการเกิด 

ค่านิยมเช่นน้ีมองการเจริญพันธุ์ในฐานะความปรารถนาของมนุษย์ การเลือกจะไม่เจริญพันธุ์ถูกต้ังค�าถามว่า

เป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง กลายเป็นว่าคนที่เลือกทางเลือกจะไม่เจริญพันธุ์ต้องอธิบายให้เหตุผลโน้มน้าว 

ชักจูงบุคลากรด้านการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อจะให้ได้บริการที่ต้องการ งานวิจัยหน่ึงกล่าวถึง 

กรณผู้ีหญงิอายนุ้อยต้องการท�าหมนัถูกแพทย์ปฏิเสธการให้บรกิาร โดยบอกว่าให้ท�าเมือ่แต่งงานและมลีกูแล้ว 

การตัดสินใจของแพทย์ในกรณีน้ีถูกเชื่อมโยงกับการฝึกฝนบุคลากรด้านการแพทย์ให้ระมัดระวังการตัดสินใจ

ท�าหมนัของผู้หญงิ ว่าเป็นการตดัสนิใจโดยอารมณ์ทีไ่ม่มัน่คงหรอืสถานการณ์เฉพาะหน้า เป็นหน้าทีข่องแพทย์

ที่จะช่วยให้คนไข้เลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล (Denbow, 2014: 108) การเลือกไม่เจริญพันธุ์กลายเป็น 

การเลอืกทีไ่ม่มเีหตผุล หรอืเพราะการเลอืกน้ีไม่สอดคล้องกับกรอบความเชือ่แบบเจริญพนัธ์ุนิยมจึงถูกตัง้ค�าถาม

วิถีปฏิบัติหลายประการของรัฐและบุคลากรด้านการแพทย์ไม่ได้ “อนุญาต” ให้คนหลายกลุ่มเลือก 

จัดการการเจริญพันธุ์ของตนเอง การรณรงค์ป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นแต่ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให ้

ผู้หญิงบางกลุ่มที่ไม่ได้ใส่ใจกับการเจริญพันธุ์แต่มีองค์ประกอบชีวิตครบที่จะมีลูก (แต่งงานแล้วและมีรายได้

มั่นคง) หันมาท�าหน้าที่แม่ เช่น โครงการมีลูกเมื่อพร้อมของกระทรวงสาธาณสุข ที่พยายามจะให้คุณค่ากับ 

การเจริญพันธุ์ของสามีภรรยาและการสร้างมาตรการจูงใจให้คนกลุ่มน้ีเจริญพันธุ์ อย่างการลางานเลี้ยงลูก 

หรือการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูก (วารุณี, 18 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นต้น ผู้หญิง 

บางกลุ่มเลือกท�าหมันแต่ไม่ได้รับบริการ คนอีกหลายกลุ่มถูกท�าหมันโดยเธอไม่ได้เลือก แต่สภาพร่างกาย 

หรือการคิดของเธอถูกจัดว่าไม่เหมาะจะเจริญพันธุ์ หรือขาดความสามารถในการเลือกอย่างถูกต้องได้เอง  

ดเูหมอืนวา่รฐัและผูรู้/้ผูเ้ชีย่วชาญบางกลุม่จะเป็นผูเ้ลอืกวา่ใครเหมาะหรอืไม่เหมาะจะเจรญิพนัธุ ์โดยพยายาม

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุดช



จะ “เปลี่ยนใจ” คนที่เลือกทางเลือกที่ไม่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบเจริญพันธุ์นิยม ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน 

การเจริญพันธุ์ในรูปแบบที่เชื่อกันว่าถูกต้องเหมาะสม

มาตรการและนโยบายสาธารณะของหลายรัฐที่มุ ่งการสนับสนุนการเจริญพันธุ ์ในหมู ่พลเมือง 

เพื่อเพิ่มอัตราการเกิด ไม่ได้พิจารณาข้อจ�ากัดหรือความไม่เป็นธรรมหลายประการในระบบสองเพศสภาพ 

ที่ก�ากับและจ�ากัดการเลือกและทางเลือกของคนเพศสภาพหญิง แนวโน้มในการเลือกไม่เจริญพันธุ์หรือ 

ชะลอการเจริญพันธุ์ของคนหลายกลุ่มมักถูกอธิบายโดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ ที่เพิ่มพูน 

โอกาสในการศกึษาและการเข้าสูต่ลาดแรงงานของผู้หญงิ พฒันาการด้านการแพทย์และการคมุก�าเนิดทีท่�าให้ 

ผู้หญิงหลายกลุ่มที่สังกัดรัฐต่างๆ ชะลอการเจริญพันธุ์เพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และเทคโนโลยี 

ช่วยการเจริญพันธุ์ที่ยืดเวลาและความสามารถในการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงให้ยาวนานขึ้น (Lemoine & 

Ravitsky, 2015: 38) ปัจจัยเหล่าน้ีดูจะเพิ่มความสามารถของผู้หญิงในการเลือกที่จะเจริญพันธุ์หรือ 

ไม่เจริญพันธุ์ตามความต้องการและความเหมาะสมของสถานการณ์ในชีวิต แต่งานวิจัยบางเร่ืองต้ังข้อสังเกต

ว่าการชะลอการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเป็นผลมาจากข้อจ�ากัดเชิงสถาบันและกติกาของระบบเศรษฐกิจ  

ที่ไม่เอื้อต่อการท�าหน้าที่ “แม่” ไปพร้อมกับการท�างานในตลาดแรงงาน เช่น การขาดแคลนบริการดูแลเด็ก 

หรือการประเมินความสามารถในการท�างานโดยมาตรฐานเดียว ที่ไม่ได้รวมเอาบทบาทความรับผิดชอบ 

ในครวัเรอืนทีไ่ม่เท่ากันของชายหญงิไว้ด้วย ท�าให้แรงงานหญงิกลายเป็นแรงงานด้อยคณุภาพกว่าแรงงานชาย 

เป็นต้น นโยบายหรือมาตรการที่ท�าให้พลเมืองเชื่อมโยงการท�าหน้าที่ในบ้านไปพร้อมกับการท�างาน น่าจะ 

ช่วยเพิ่มพูนทางเลือกในเรื่องการเจริญพันธุ์ได้มากขึ้น (Greer, 2009: 149)

แม้ว่าภาระทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการเลือกชะลอหรือไม่เจริญพันธุ์ ความคาดหวัง

เก่ียวกับบทบาทความเป็นแม่ทีม่รีาคาในทางจิตใจ อารมณ์ และจิตวญิญานสงูส่งมาก ท�าให้ผู้หญงิ (และผู้ชาย) 

หลายกลุ่มหลายคนเลือกจะไม่เจริญพันธุ์ คนเพศสภาพหญิงไม่ได้ถูกมอบหมายเพียงการดูแลเลี้ยงดูเด็ก 

ทางร่างกาย แต่ถูกเรียกร้องคาดหวังโดยนิยามความเป็นแม่ให้หล่อเลี้ยงและผูกพันทางอารมณ์กับ “ลูก”  

ในลักษณะที่ตัวตนของผู้หญิงเองไม่หลงเหลืออยู ่ ความเป็นแม่ที่เรียกร้องความอ่อนโยนและเสียสละ  

โดยไม่ให้ที่ทางกับอารมณ์และความต้องการเฉพาะของผู้หญิง ไม่สามารถชดเชยหรือจูงใจได้ด้วยมาตรการ 

ทางเศรษฐกิจหรือการให้ความช่วยเหลือของรัฐ การใคร่ครวญพิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยที่ก�ากับการเลือก 

ในเร่ืองการเจริญพันธุ์ของคน ท�าให้เห็นพลังอ�านาจของบทบาทและความคาดหวังทางเพศสภาพ  

ที่กลายเป็นลดทอนความสามารถในการเลือกทางเลือกของผู้หญิงกลุ่มต่างๆ 

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมเศรษฐกิจกับความไม่เป็น “ไท”

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมเศรษฐกิจท�าให ้มนุษย ์มีความสามารถในการจัดการชีวิตทางเพศ 

และการเจริญพันธุ์ได้ไม่เท่ากัน คนร�่ารวยมีก�าลังทรัพย์ที่เพิ่มพูนทางเลือก ทั้งในสถานการณ์ที่ต้องการและ 

ไม่ต้องการเจริญพนัธ์ุ ข้อมลูจากงานวจัิยในบางประเทศพบว่าผู้หญงิร�า่รวยมอีตัราการตัง้ครรภ์โดยไม่ได้เจตนา

หรือไม่พร้อมน้อยกว่าหญิงยากจน เพราะเข้าถึงข้อมูลและบริการที่ช่วยในการวางแผนด้านการเจริญพันธุ์ได้ 

เมือ่หญงิร�า่รวยเผชญิสถานการณ์ท้องไม่พร้อมภายใต้ข้อจ�ากัดเชงิกฎหมายของรัฐว่าด้วยการท�าแท้ง พวกเธอ

ก็มีทางเลือกในการเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกรัฐได้มากกว่า ผู้หญิงยากจนและ/หรือไม่มี

โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนมักจะมีข้อมูลในเรื่องเพศน้อยกว่า เข้าถึงการคุมก�าเนิดและบริการสุขภาพ 

ปาฐกถา: ความเป็น “ไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์จ ซ



ได้น้อยกว่า ท�าให้พวกเธอมแีนวโน้มจะอุม้ท้องทีไ่ม่พร้อมจนครบเวลาหรือใช้วธีิการยติุการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ปลอดภัย 

(Carbone & Cahn, 2015: 279) ความเป็นไททางเพศและการเจริญพันธุ์ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งแห่งที่ทางสังคม

เศรษฐกิจ ชนชัน้ทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อทางเลอืกและความสามารถในการเลอืก รวมทัง้การจัดการสถานการณ์

ชีวิตของผู้คน

“ปัญหา” ด้านการเจริญพันธุ์ของคนต่างชนชั้นก็มีความแตกต่างกัน และวิธีการจัดการสถานการณ์ชีวิต

ก็ต่างกันไปด้วย ในขณะที่ผู้หญิงที่มีโอกาสเรียนหนังสือและมีความได้เปรียบทางสังคมเศรษฐกิจมีแนวโน้ม 

จะชะลอการเจริญพันธุ์เพื่อการสร้างฐานะด้านการงาน เมื่อต้องการจะเจริญพันธุ์ในเวลาที่อายุมากขึ้นก็พึ่งพา

บริการเทคโนโลยด้ีานการเจรญิพนัธ์ุและเผชญิกับความเสีย่งทีว่ธีิการเหล่าน้ีจะไม่ได้ผล (Lemoine & Ravitsky, 

2015: 40) ผู้หญิงที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่สูงนักจ�านวนไม่น้อยท�าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ “อุ้มท้อง” เพื่อช่วย 

การเจริญพันธุ์ให้ผู้หญิงที่ร�่ารวยกว่าพวกเธอ หรือเลือกจะท�าหมันเพราะข้อจ�ากัดทางเศรษฐกิจ การเลือก 

และทางเลือกของผู้คนถูกจ�ากัดโดยที่ทางในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม คนมากมายเลือกทางเลือกที่พอ 

จะเป็นไปได้ภายใต้เง่ือนไขชีวิต การเลือกของคนไม่ได้เป็นไปโดยอิสระจากข้อจ�ากัดทางสังคม เศรษฐกิจ  

และการเมือง (Smyth, 2002: 336) การท�าความเข้าใจเสรีภาพที่ถูกตีกรอบห้อมล้อมโดยความเหลื่อมล�้า 

หลากมิติ และกรอบความเชื่อที่จับวางคนลงในต�าแหน่งแห่งที่เฉพาะเพื่อการท�าหน้าที่ด้านการเจริญพันธุ์  

ท�าให้เราได้มองเห็นความซับซ้อนของสถานการณ์และการเลือกทางเลือกที่ไม่ได้ถูกแยกขาดจากโยงใย 

ความสัมพันธ์เฉพาะของมนุษย์แต่ละคน

การเลือกภายใต้ข้อจ�ากัดก็ยังเป็นการเลือก แม้ว่าจะดูไม่เป็นอิสระเต็มที่หรือดูเหมือนจะเป็นการบังคับ

ให้เลอืกทางเลอืกโดยแบบแผนความสมัพนัธ์และความเชือ่ความหมาย ก็เป็นการเลอืกทีม่นุษย์แต่ละคนได้เลอืก 

ผู้เลือกทางเลือกจ�านวนไม่น้อยคิดใคร่ครวญและนับรวมเอาความสัมพันธ์และความต้องการของคนที่ตนเอง

เก่ียวข้องด้วย มาเป็นปัจจัยส�าคัญในการประเมินทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ ผู ้หญิงที่ท้องไม่พร้อม 

เผชิญสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน การเชื่อมโยงตัวตนกับตัวอ่อนในครรภ์และผู้คนรอบข้างก็ต่างกันไป 

สถานการณ์ที่หลากหลาย การจัดล�าดับความส�าคัญของเรื่องต่างๆ ในชีวิต และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

(Ludlow, 2008: 26) ท�าให้การเลือกภายใต้ข้อจ�ากัดออกมาแตกต่างกันไปได้ ไม่ได้ถูกก�ากับโดยกรอบกติกา 

จนออกมาเหมือนๆ กันไปทุกกรณี

เมื่อพิจารณาการเลือกในหลายประเด็นเก่ียวกับเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์ จะเห็นได้ว่าการเลือก 

ของผู้คนถูกก�ากับและจ�ากัดอยู่โดยวิธีเห็นโลกแบบหญิงชายที่ให้คุณค่ากับบทบาทที่ทางตามเพศสภาพ 

อย่างเฉพาะเจาะจง ความเหลื่อมล�้าระหว่างเพศสภาพ เศรษฐกิจและสังคม ไปจนถึงสถานการณ์เฉพาะ 

และโยงใยความสัมพันธ์เฉพาะของแต่ละคน 

ความเป็นไททางเพศกับเสรีภาพภายใต้ข้อจ�ากัด

เสรภีาพในการเลอืกทางเลอืกเรือ่งเพศและการเจรญิพนัธ์ุเป็นหลกัการทีถู่กเสนอเพือ่ให้คนได้จัดการชวีติ

ทางเพศของตนเอง แต่การเลือกดังกล่าวถูกจ�ากัดลดทอนโดยระบบความหมายเร่ืองเพศและเพศสภาพ  

และแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจ การให้คุณค่ากับเสรีภาพและความเป็นไทมีแนวโน้มจะมอง 

ที่มนุษย์ในฐานะปัจเจก โดยมองไม่เห็นข้อจ�ากัดเชิงโครงสร้างที่ได้กล่าวมาแล้วน้ี ส่วนการท�าความเข้าใจ

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด ฉฌ



ปรากฏการณ์โดยเพ่งมองไปทีแ่บบแผนความสมัพนัธ์และระบบความหมายก็มกัจะมองข้ามการเลอืกของมนุษย์ 

การท�าความเข้าใจเรือ่งเพศและการเจรญิพนัธ์ุน่าจะโอบรับทัง้สองมมุมองไว้ด้วยกัน โดยมุง่พเิคราะห์การเลอืก

ภายใต้ข้อจ�ากัดและความเฉพาะเจาะจง อันเน่ืองมาจากต�าแหน่งแห่งที่และสถานการณ์เฉพาะของแต่ละคน 

การมองเช่นน้ีน่าจะท�าให้เราให้ทีท่างกับการเลอืกและการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในการเลอืกของมนุษย์ ไปพร้อม

กับการตระหนักในข้อจ�ากัดของการเลือก อันเน่ืองมาจากโครงสร้างและระบบความเชื่อที่ไม่เป็นธรรม  

และความพยายามจะจัดการกับความไม่เป็นธรรมน้ัน นอกจากน้ี การท�าความเข้าใจการเลือกในเร่ืองเพศ 

และการเจริญพันธุ์ทางเพศภายใต้ข้อจ�ากัด จะท�าให้เราได้เห็นปฏิสัมพันธ์เฉพาะของแต่ละคนกับโลกรอบตัว 

องค์ประกอบของชีวิตและต�าแหน่งแห่งที่ที่แตกต่างกันน�าไปสู่การเลือกทางเลือกที่ไม่เหมือนกันในแต่ละกรณี 

การมองเห็นความพยายามจะเลือกภายใต้ข้อจ�ากัดน้ีน่าจะท�าให้เราเห็นความแตกต่าง รับความ 

หลากหลายโดยไม่ด่วนตดัสิน ลด/ละ/เลิกการใช้มาตรฐานและเง่ือนไขชวีติของตนเองไปตดัสินการเลือก

ทางเลือกในชวีติของผู้อืน่ มองโลกและจัดการปัญหาโดยยดืหยุน่เพือ่รบักับสถานการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกัน

ของผู้คน 

การยอมรับและเข้าใจในการเลือกภายใต้ข้อจ�ากัดน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าใจโลกทางสังคม  

เข้าใจเพศ/เพศสภาพและการเจริญพันธุ์ ทั้งในฐานะผู้หาความรู้และสมาชิกของสังคมการเมือง

ปาฐกถา: ความเป็น “ไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์ช ญ



เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย
วารุณี สิทธิรังสรรค์. (18 กุมภาพันธ์ 2560). ปั๊มลูกเพื่อชาติ คนไทยได้อะไร? นอกจากวิตามิน. มติชนรายวัน. หน้า 7.  

ค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2560, จาก https://www.matichon.co.th/news/467856

ภาษาอังกฤษ
Abrams, Paula. (2015). The bad mother: Stigma, abortion and surrogacy. Journal of Law, Medicine & Ethics, 

43(2): 179-191.

Carbone, June, & Cahn, Naomi. (2015). The triple systems for regulating women’s reproduction. Journal of 

Law, Medicine & Ethics, 43(2): 275-288.

Contreras, Xipatl, van Dijk, Marieke G., Sanchez, Tahilin, & Smith, Patricio Sanhueza. (2011). Experiences 

and opinions of health-care professionals regarding legal abortion in Mexico City: A qualitative study. 

Studies in Family Planning, 42(3, September): 183-190.

Denbow, Jennifer. (2014). Sterilization as cyborg performance: Reproductive freedom and the regulation of 

sterilization. Frontiers, 35(1): 107-131.

Gray, John. (1995). Liberalism. Buckingham: Open University Press.

Greer, Gill. (2009). To have or not to have: The critical importance of reproductive rights to the paradox of 

population policies in the 21
st
 century. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 106(2): 

148-150.

Guterman, Kai. (2015). Unintended pregnancy as a predictor of child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 

48: 160-169

Harries, Jane, Cooper, Diane, Strebel, Anna, & Colvin, Christopher J. (2014). Conscientious objection  

and its impact on abortion service provision in South Africa: A qualitative study. Reproductive  

Health, 11(16). DOI: 10.1186/1742-4755-11-16.

Lemoine, Marie-Eve, & Ravitsky, Vardit. (2015). Sleepwalking into Infertility: The need for a public health 

approach toward advanced maternal age. The American Journal of Bioethics, 15(11): 37-48.

Ludlow, Jeannie. (2008). Sometimes, it’s a child and a choice: Toward an embodied abortion praxis.  

National Women Studies Association Journal, 20(1): 26-50.

MacKinnon, Catharine A. (1989). Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University 

Press.

  . (1995). Sexuality, pornography, and method: Pleasure under patriarchy. in Tuana, Nancy & Tong, 

Rosemarie (Eds.). Feminism and Philosophy: Essential Readings in Theory, Reinterpretation,  

and Application (pp. 134-161). Boulder: Westview.

O’Rourke, Anne. (2016). The discourse of abortion law debate in Australia: Caring mother or mother of  

convenience. Women’s Studies International Forum, 56(May-June): 37-44. 

Pateman, Carole. (1977). “God Hath Ordained to Man a Helper”: Hobbes, patriarchy and conjugal right.  

in Lyndon, Shanley Mary, & Pateman, Carole (Eds). Feminist Interpretations and Political Theory  

(pp. 53-73). Cambridge: Polity Press. 

Rich, Adrienne. (1976). Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. New York: W. W.  

Norton & Company.

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุดฎ



Sanger, Alexander. (2007). Eugenics, race, and Margaret Sanger revisited: Reproductive freedom for all?” 

Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy, 22(2): 210-217

Shlain, Leonard. (2003). Sex, Time and Power. New York: Penguin Books.

Smyth, Lisa. (2002). Feminism and abortion politics: Choice, rights, and reproductive freedom. Women’s  

Studies International Forum, 25(3): 335-345.

ปาฐกถา: ความเป็น “ไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์ ฏ


