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เป็นทารกหญิงแท้จริงแสนล�ำบาก

ก

ว่าที่ทารกเพศหญิงในครรภ์จะมีโอกาสได้ออกมาดูโลกนั้นแสนยาก
ล�ำบากในบางสังคมทีน่ ยิ มการมีลกู ผูช้ าย และในบางครอบครัวทีม่ ใี จคอ
โหดร้าย โดยมีเทคโนโลยีอุลตร้าซาวน์เป็นอุปกรณ์สนับสนุน
ค�ำว่า gendercide ในภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงการฆาตกรรมเพศใด
เพศหนึ่งอย่างเป็นกอบเป็นก�ำ ถ้าเลือกฆ่าเพศหญิงก็เรียกว่า femicide ถ้าชายก็เรียก
ว่า androcide และถ้าฆ่าเด็กก็เรียกว่า infanticide
เป็นที่ทราบกันดีว่าสังคม จีน อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ หรือแม้แต่
สังคมคอมมิวนิสต์เก่าในฝั่งตะวันตกของบอลข่านและคอเคซัส หรือแม้แต่คนอเมริกัน
เชื้อสายจีน หรือญี่ปุ่นก็ชื่นชมการมีลูกชายกว่าลูกผู้หญิง
เหตุผลของการฝังใจในการมีลูกผู้ชายน่าจะมาจากเหตุผลทางธรรมชาติที่
ผู้ชายแข็งแรงกว่า ดุดันและเด็ดเดี่ยว นอกจากนี้การมีลูกผู้ชายท�ำให้มีแรงงานที่จะ
ช่วยครอบครัวท�ำการเกษตรได้มากกว่าการมีลูกผู้หญิง
เข้าใจว่าเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เช่นนี้ได้ปูพื้นในบางสังคมไปสู่การนิยม
มีลูกชายต่อเนื่องมาเป็นเวลานับพันปี จนกลายเป็นประเพณีที่ฝังรากลึก และน�ำไป
สู่ความเลวทรามในการฆ่าทารกเพศหญิงในครรภ์
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สมัยก่อนเราเคยได้ยินการที่พ่อแม่ฆ่าลูกที่เกิดใหม่หากเป็นหญิงในจีนและ
อินเดียด้วยการเอาถุงทรายเล็กๆ ใส่ปากและบีบปากให้หายใจไม่ออก หรือไม่กบ็ บี จมูก
ปัจจุบันมีหลักฐานว่ายังมีการฆ่าทารกหญิงในครรภ์ และฆ่าเด็กหญิงก่อนอายุครบ 6
ขวบในอินเดีย
โดยปกติ ธ รรมชาติ จ ะให้ เ ด็ ก ผู ้ ช ายเกิ ด ในสั ด ส่ ว นที่ ม ากกว่ า เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง
เล็กน้อย เนื่องจากทารกชายไม่แข็งแรงเท่าทารกหญิงและมักตายด้วยโรคในวัยทารก
มากกว่าเด็กหญิง
อย่างไรก็ดีตัวเลขสัดส่วนทารกชายและหญิง ในอินเดียทางเหนือและจีน
มีสดั ส่วนเด็กชายมากกว่าอย่างผิดสังเกต ในจีนมีสดั ส่วนเด็กชาย 108 คนต่อเด็กหญิง
100 คน (108:100) ส�ำหรับชั่วคนที่เกิดในปลายทศวรรษ 1980 แต่ส�ำหรับชั่วคน
ที่เกิดในต้นทศวรรษ 2000 สัดส่วนดังกล่าวได้กลายเป็น 124:100 ในบางมณฑลของ
จีนตัวเลขสัดส่วนบิดเบือนถึงขนาด 130:100
ในไต้หวัน สิงคโปร์ และประเทศในแถบบอลข่านและคอเคซัสล้วนมีสดั ส่วน
ที่บิดเบือนเช่นเดียวกัน ตัวเลขของอินเดียแสดงให้เห็นว่าความบิดเบือนของสัดส่วน
เพศได้เพิ่มมากขึ้นอย่างผิดสังเกต ส�ำหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบในปี 1971 จะมี
เด็กหญิง 952 คนต่อเด็กชาย 1,000 คน ในปี1981ตัวเลขดังกล่าวคือหญิง 945
ต่อชาย 1,000 คน ในปี1991เป็นหญิง 927 และในปี 2001 เป็นหญิง 914 คน
มี ก ารค� ำ นวณว่ า หากสั ด ส่ ว นของทารกชายและหญิ ง เป็ น ไปธรรมชาติ
โดยไม่มีการบิดเบือนแล้วจะมีเด็กหญิงเกิดเป็นจ�ำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่ปีละ 600,000
คน ค�ำถามก็คือสัดส่วนทารกถูกบิดเบือนด้วยวิธีใดจนท�ำให้มีทารกหญิงหายไปปีละ
600,000 คน
ค�ำตอบก็คือเครื่องมืออุลตร้าซาวน์ที่พ่อแม่มีเงินเพียง 600 รูปี ก็สามารถ
รู้เพศของทารกในครรภ์ได้ หลายครอบครัวตัดสินใจท�ำแท้งด้วยเหตุผลหลายประการ
ดังต่อไปนี้ (1) ต้องการมีครอบครัวเล็กลง มีลูกเพียง 1-2 คน (มิได้มี 7-8 คนดังเช่น
ยุคพ่อแม่ซงึ่ ท�ำให้มโี อกาสได้ลกู ชาย) ดังนัน้ จึงต้องเลือกเพศทีต่ อ้ งการ (2) การมีลกู สาว
ในอินเดียท�ำให้ต้องเสียสินสอดเพื่อหาสามีให้ลูกสาว หากยากจนไม่มีเงินสินสอดก็จะ
เสียหน้า (3) ความฝังใจในการมีลูกชายไว้สืบสกุล
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การมีเทคโนโลยีที่ท�ำให้รู้เพศทารกล่วงหน้า ความประสงค์มีครอบครัวเล็ก
และการชื่นชมการมีบุตรชาย ท�ำให้สังคมในหลายประเทศดังกล่าวช่วยท�ำให้สัดส่วน
ทารกหญิงชายบิดเบือน ดังนั้น gendercide จึงยังคงมีอยู่ในแทบทุกทวีป ในทุก
ฐานะรายได้ ในทุกระดับการศึกษา ในทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นอินดู มุสลิม คริสเตียน
พุทธ ฯลฯ
ในสังคมเหล่านีท้ ารกหญิงในครรภ์ถกู ฆ่าอย่างน่าสมเพชนับล้านคนในแต่ละ
ปีด้วยเหตุผลส�ำคัญ คือความมืดมัวในปัญญา ชื่นชมลูกชายจนลูกผู้หญิงถูกละเลย
มองเห็นว่าลูกเพศหญิงเป็นสิ่งแปลกปลอมที่แทรกเข้ามาในครอบครัว
อย่างไรก็ดีมีบางสังคมที่ค่านิยมเช่นนี้เปลี่ยนแปลง เกาหลีใต้ในทศวรรษ
1990 มีสัดส่วนของเพศทารกบิดเบือนเช่นเดียวกับจีนในปัจจุบัน แต่ภายในเวลา
20 ปี สัดส่วนดังกล่าวก�ำลังกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง รายได้
ต่อหัวประชากรสูงขึ้นมาก การที่ผู้หญิงได้รับการศึกษา การมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมกันทางเพศ คดีความฟ้องร้องเกี่ยวกับการกีดกันทางเพศ ฯลฯ ท�ำให้
ในปัจจุบันการนิยมมีลูกชายเป็นเรื่องล้าสมัย และไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นอีกต่อไป
นโยบาย one-child หรือมีลกู คนเดียวของรัฐบาลจีนท�ำให้สดั ส่วนเพศทารก
ยังคงบิดเบือนต่อไป
ผลเสียของการบิดเบือนสัดส่วนก็คือ (1) ชายหาหญิงมาเป็นภรรยาได้
ยากขึ้น และชายที่ไม่มีคู่ในสังคมเหล่านี้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนัก (2) ชายหนุ่มที่ขาดคู่
ในประเทศใดก็ตามมักเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรม ก่อความรุนแรงทางเพศ
(คนจีนเรียกผู้ชายเช่นนี้ว่า “กิง่ ไม้ที่ไม่มีใบ”) จับหรือเรียกค่าไถ่หญิง ฯลฯ สร้างปัญหา
ในสังคม (3) โครงสร้างประชากรขาดความสมดุลซึง่ จะเป็นผลต่อเนือ่ งอีกหลายชัว่ คน
ส�ำหรับประเทศไทยทิศทางการเปลีย่ นแปลงของจ�ำนวนประชากรหญิงและ
ชายไปในทางตรงกันข้าม ปัจจุบนั ในประชากร 65 ล้านคน มีจ�ำนวนหญิงมากกว่าชาย
800,000 คน และอาจเพิ่มมาเป็น 1 ล้านคนในเวลาไม่เกิน 10 ปี ภายใต้โครงสร้าง
ประชากรปัจจุบัน
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ทารกเพศหญิงในครรภ์ในบ้านเราโชคดีกว่าเพื่อนทารกหญิงในสังคมที่
ชื่นชมลูกชาย เรียกได้ว่าใหญ่ตั้งแต่อยู่ในท้อง และเมื่อคลอดออกมาแล้วถ้าเธอ
ไม่แน่จริงก็คงไม่มีจ�ำนวนมากกว่าอย่างนี้หรอก ถึงแม้เมื่อตอนเกิดมาชายมีสัดส่วน
มากกว่าก็ตาม แต่พ่อก็ตายกันเรียบเพราะโลดโผนโจนทยานกว่า
ถ้าอยู่ไม่รอดและไม่คลอดออกมาอย่างงามสง่า เขาจะเรียกกันว่าหญิงไทย
ใจกล้าเรอะ

Destiny is not a matter of chance, it is a matter
of choice. It is not a thing to be waited for,
it is a thing to be achieved.
ชะตากรรมไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ หากเป็นเรื่องของการเลือก
มันมิใช่สิ่งที่จะรอคอยให้มาถึง แต่เป็นสิ่งที่ต้องลงมือกระท�ำเพื่อให้บรรลุ

William Jennings Bryan
(นักการเมืองอเมริกัน อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี 3 ครั้ง
ค.ศ. 1860-1925)
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ชีวิตไม่มีการรีแมช (rematch)
(จากภาพยนตร์ซามูไรเรื่อง Miyamoto Musashi ภาค 1)

It takes a village to raise a child.
จะเลี้ยงดูสั่งสอนอบรมเด็กคนหนึ่งนั้นต้องใช้คนทั้งหมู่บ้าน

(สุภาษิตอาฟริกา)

ส�ำหรับหญิงในสังคมซึ่งเป็นคนถูกเลือกให้เป็นคู่ชีวิต
จงเลือกเส้นทางชีวิตที่จะท�ำให้คนที่เลือกท่านเป็นคนที่ท่านต้องการให้เป็นผู้เลือก
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