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บทคัดยอ
งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพชิ้ นนี้ ทํ าความเข า ใจกระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ค ลอดของหญิ ง ตั้ ง ครรภ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากประสบการณการตั้งครรภของหญิงจากรางกายที่เปลี่ยนแปลงและวาทกรรมชุดตางๆที่มี
ผลตอการตัดสินใจ การศึกษาพบวาประสบการณการตั้งครรภของหญิงในกลุมที่เตรียมตัวคลอดหรือหาขอมูลนอยจะสราง
ปญหาในขณะคลอดมากกวากลุมที่เตรียมตัวอยางมากเชน ฝกฝนรางกาย ทัศนคติดานบวกและเขาใจรางกายในขณะคลอด
ประกอบกับการปฏิสัมพันธกับสถาบันการแพทยในระยะฝากครรภยิ่งสรางความรูสึกไมมั่นใจในตนเอง ความเสี่ยงตอการ
คลอดทางชองคลอด การใชเทคโนโลยีการแพทยมากยิ่งขึ้น คานิยมตอรางกายหญิงที่สมบูรณและเยายวน ทําใหหญิงสวน
ใหญมีแนวโนมมอบอํานาจการตัดสินใจคลอดใหกับแพทย นอกจากนี้บริบทการคลอดในโรงพยาบาลรัฐมีสวนอยางมาก
ในการสรางความรูสึกวิตกกังวล โดดเดี่ยวและกลัวความเจ็บปวดจากการคลอดมีสวนผลักดันใหหญิงมีแนวโนมจะใชวิธี
การผาตัดคลอดมากขึ้น จุดออนของระบบโครงสรางบริการการคลอดนี้เองที่เอื้อใหโรงพยาบาลเอกชนปรับและนําไปใช
ประโยชนกับการใหบริการแบบที่กลุมที่มีเงินสามารถจายได หลังคลอดประสบการณการใหนมบุตรทําใหหญิงเรียนรูและ
สรางความเขาใจตนเองผานการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การนิยามความเปนแมนั้นเปนกระบวนการที่ลื่นไหลไปตามระยะ
ของประสบการณชวงตางๆ ในชวงหลังคลอดหญิงจะปรับนิยามความเปนแมจากการมีลูกมาเปนการใหนมบุตร หญิงสวน
ใหญจะมองความเปนแมวาเปนประสบการณดานบวกมากกวาเปนสิ่งที่กดขี่หรือเลวราย
กระแสการคลอดธรรมชาติและนมแมซึ่งเปนการโตกลับวาทกรรมการคลอดกระแสหลักในชวง 5-6 ปมานี้
ประกอบสรางมาจาก 3 สวนหลักๆ คือ บางเสี้ยวสวนของการคลอดธรรมชาติแบบตะวันตก การกลับไปรื้อฟนรากเหงาภูมิ
ปญญาการคลอดพื้นบานไทย และจริตของชนชั้นกลาง เปนการผสมผสานและตีความใหมตามผูนํากลุมเปนกระบวนการ
สรางวาทกรรมใหมอยางตระหนักรูและแข็งขัน ภาพอุดมการณความเปนแมที่ดีถูกนํามาเชื่อมโยงการใหนมแมอยางเดียว
นานอยางนอย 6 เดือนและการเลี้ยงลูกดวยตนเองนับเปนภาพของแมที่ดีในยุคสมัยใหมหรือในฐานะผูหลอเลี้ยงครอบครัว
ซึ่งเปนฐานรากที่แข็งแกรงใหกับประเทศ วาทกรรมนมแมนี้ดานหนึ่งทําใหหญิงแสดงความเปนผูกระทําแตในขณะเดียว
กันกลับกลายเปนการกดทับหญิงที่ไมสามารถทําได แตกระนั้นหญิงกลุมนี้พยายามดิ้นรนเพื่อปรับความสัมพันธเชิงอํานาจ
กับสามีและบุคคลอื่นรอบขางผานการปฏิบัติการในชีวิตประจําวันและตีความหมายใหมกับความเปนแมของตนเอง ไดแก
แมที่ตอรองหรือแมที่กําลังเติบโต นับเปนการแยงยื้อ การสรางตัวตนระหวางหญิงกับวาทกรรมชุดตางๆ ไดแก ตัวเธอ การ
ทํางาน ครอบครัว ความเปนแม ความเปนไทยและอื่นๆ
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ABSTRACT
This qualitative study examines the decision making process of delivery method
among middle class women living in Bangkok, Thailand. The investigation explores lived
experiences of women during pregnancy, child-delivery and postpartum period through
women’s feeling of their own body, their encounter with medical doctors and social
discourses on motherhood and childbirth circulating in the society.
The results show that decision-making on delivery method differed between women
whose antenatal experience fostered a sense of preparedness and confidence and those who
did not. Pregnant women with inadequate knowledge about the nature of childbirth were
more vulnerable to excessive medical intervention and tended to face more problems during
labor time. Significant empowering knowledge for pregnant women included physical
training, positive attitude of labor pain and understanding of body changes in labor process.
Moreover, antenatal clinic (ANC) experiences generally made women lose their sense of
confidence and become afraid of vaginal delivery. Feeling of uncertainty and fear led them to
depend on medical technology. These greatly contributed to the increase of Caesarean
section. In addition, pregnant women were expected to maintain their perfect body for sexual
satisfaction of their husbands. Such a male-dominated ideology also made pregnant women
more inclined to Caesarean section for childbirth. In postpartum period, most women
achieved a sense of motherhood through breastfeeding practices during which motherhood
consciousness have been fulfilled more completely than pregnancy and delivery period.
Recent popularity on natural birth and breastfeeding in Thailand was shaped by ideas
from three different sources, namely— acceptance of western concept of natural birth,
revitalization of traditional Thai delivery techniques, and the raising of a strong middle class
stratum in Thai society. Natural birth has become a new ideal for middle class elites, while
the idealization of exclusive breastfeeding was now a model for modern motherhood. As the
national discourse emphasized the importance of family as the heart of the nation,
nationalism, child rearing and breastfeeding were bound together and became a duty for
women in the name of the nurturer of the family. On the one hand, breastfeeding discourse
empowered women to claim their agency as an active person, but on the other hand it also
marginalized women who could not possibly achieve the new ideal imposed upon them by
middle class elites. Nevertheless, these marginalized women were far from being passive;
they were capable of negotiating with their husbands, doctors and relatives in order to
achieve their sense of autonomy. These capacities diversified the meaning of motherhood
which existed within the interplay of various discourses shaping the experience of childbirth
and motherhood in Thailand.
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