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abstract

This paper explores the practices during pregnancy 

(chhlong tonnle), birth giving and postpartum among 

Cambodian bar girls whose spouses are from Western 

countries. Based on eighteen months of ethnographic research 

in Sihanoukville, Cambodia, the discussion focuses on how they 

experience, adapt and negotiate through practices surrounding 

pregnancy. I argue that the cultural diversity, dynamics and 

contingency within contemporary Cambodian society have 

enhanced their opportunities and possibilities and created 

particular experiences of chhlong tonnle that are not confined 

to any specific medical tradition.  
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บทคัดย่อ

บทคว�มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบ�ยปร�ฏก�รณ์ของก�รตั้งครรภ์ (ชลอง

โตนเล) ก�รคลอด และก�รดูแลหลังคลอด ของผู้หญิงช�วกัมพูช�ที่แต่งง�นกับ

ช�วตะวันตกในจังหวัดสีหนุวิลล์  ประเทศกัมพูช�  โดยสนใจที่จะอธิบ�ยถึงก�ร

เผชิญหน้� ต่อรอง และปรับตัวกับก�รเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่หล�กหล�ย

และเลื่อนไหลในสังคมกัมพูช�ยุคใหม่  บนพื้นฐ�นของข้อมูลส่วนหนึ่งจ�กง�น

วิจัยน�น 18 เดือนในประเทศกัมพูช�  บทคว�มนี้ต้องก�รเสนอว่�  ด้วยบริบท

ของก�รปะทะกันท�งวัฒนธรรมนี้  ได้ก่อให้เกิดโอก�สและคว�มเป็นไปได้ของ 

ก�รชลองโตนเลของพวกเธอที่ไม่ได้ถูกกำ�หนดอย่�งเบ็ดเสร็จเด็ดข�ดจ�ก

วัฒนธรรมแบบใดแบบหนึ่งโดยสิ้นเชิง

คำ�สำ�คัญ  

ก�รตั้งครรภ์, ก�รคลอด, ก�รดูแลหลังคลอด, ผู้หญิงช�วกัมพูช�
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แม้ว่�คว�มเชื่อท�งวัฒนธรรมจะมีส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งโลกของคว�มเจ็บป่วยของ

ผู้คน (Helman 2001) แต่ขณะเดียวกันเงื่อนไขท�งเศรษฐกิจ ก�รเมือง สังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไป  โดยเฉพ�ะในโลกยุคใหม่ที่ทำ�ให้เกิดก�รเคลื่อนย้�ยของผู้คน  ก�รค้�  และข้อมูลข่�วส�ร 

ข้�มช�ติ  ข้�มพรมแดนอย่�งกว้�งขว�งและรวดเร็ว  ก็ก่อให้เกิดโลกของคว�มเจ็บป่วยและก�ร

เยียวย�ท่ีมีลักษณะของคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมผสมปนเป  ประเพณีท้องถิ่นถูกเช่ือม

ด้วยรปูแบบวฒันธรรมทีแ่ต่งเตมิจ�กภ�ยนอก ซึง่กลบัม�ปร�กฏอยู่เคยีงข้�งกนัและกนั (Holton 

2000, 140-152) ทำ�ให้เกิดทั้งคว�มเป็นไปได้ใหม่ๆ ก�รช่วงชิงก�รสร้�งคว�มหม�ย รวมทั้ง

ก�รครอบงำ� (Gupta and Ferguson Eds. 1999) ในโลกของคว�มป่วยไข้และก�รเยียวย�

ของคนในแต่ละสังคม

  บทคว�มชิน้นีผู้เ้ขยีนต้องก�รอธบิ�ยปร�กฏก�รณ์ทีเ่กดิข้ึนในโลกของคว�มป่วยไข้ และ

ก�รเยียวย�ในสังคมกัมพูช�  ในยุคแห่งก�รเปลี่ยนแปลงและก�รไหลข้�มไปม�ของวัฒนธรรม 

ผ่�นโลกของก�ร ชลองโตนเล (chhlong tonnle) หรือก�รตั้งครรภ์ ก�รคลอด และก�รดูแล 

หลังคลอดในวัฒนธรรมกัมพูช�ของผู้หญิงช�วกัมพูช�ที่มีสถ�นะเป็น ปรปรวนบารัง (porparn 

barung) หรือ “เมียฝรั่ง” ในจังหวัดสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) ประเทศกัมพูช� โดยสนใจที่

จะอธิบ�ยถึงก�รเผชิญหน้� ต่อรอง และปรับตัวกับก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พสังคม วัฒนธรรม 

ผ่�นปฏิบัติก�รของผู้คนในชีวิตประจำ�วัน (de Certeau 1984) ไม่ใช่มองจ�กก�รจำ�ลอง หรือ

ก�รสร้�งภ�พตัวแทน หรือก�รพย�ย�มจะมองในเชิงอุดมคติ 

จังหวัดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูช� เป็นจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงในฐ�นะเมืองท่องเที่ยวช�ยทะเล 

ตั้งแต่สมัยหลังอ�ณ�นิคม1  จนถึงปัจจุบัน  ด้วยคว�มงดง�มของห�ดทร�ยข�วสะอ�ด  สลับกับ

ภูเข�เขียวขจี  และเป็นที่ตั้งของท่�เรือนำ้�ลึกแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่สร้�งขึ้นในป ี

ค.ศ.1963 ทำ�ให้จังหวัดที่มีชื่อเดิมว่�เมืองกำ�ปงโสม (Kompong Som)2 แห่งน้ีมีนักท่องเที่ยว 

ช�วต่�งช�ติม�เยือนม�กเป็นอันดับสองรองจ�กจังหวัดเสียมเรียบ  (Siam  Reap,  Inter-

national  Cooperation  Office  2008)  ภ�พนักท่องเที่ยวช�วตะวันตกผู้นิยมท้องทะเล  

1 ประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1954.

2  จังหวัดนี้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดสีหนุวิลล์  ในปี  ค.ศ.1964  ตั้งอยู่ห่�งจ�กกรุงพนมเปญประม�ณ  234 

กิโลเมตร.
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ห�ดทร�ย  และแสงแดด  จึงพบได้ทั่วไป  ส่ิงเอื้ออำ�นวยและตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของ 

นักท่องเท่ียวจึงได้รับก�รพัฒน�ขึ้นอย่�งรวดเร็ว ทั้งโรงแรม ร้�นอ�ห�ร บ�ร์ และอื่นๆ เกิดเป็น

ย่�นก�รท่องเที่ยวสำ�คัญๆ หล�ยแห่งในจังหวัด เช่น ย่�นวิคทอรีฮิลล์ (Victory Hill) ย่�นห�ด

โอชีเตีย (Ocheteaul) ย่�นห�ดสกข� (Sokha) อันกล�ยเป็นสถ�นที่ของก�รพบรัก ก่อให้เกิด

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งช�ยช�วตะวันตกกับหญิงส�วช�วกัมพูช�หล�ยต่อหล�ยคู่ คว�มสัมพันธ์นี้

บ�งครั้งก็จบลงในเวล�อันรวดเร็ว บ�งครั้งก็งอกง�มย�วน�นจนเกิดก�รตั้งครรภ์และก่อกำ�เนิด

เป็นพย�นรักที่เป็นเด็กลูกครึ่ง

ผู้เขียนได้มีโอก�สใช้ชีวิตในจังหวัดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูช� เป็นเวล�เกือบ 17 เดือน 

ต้ังแต่เดือนตุล�คม พ.ศ. 2554 จนถึงเดือนมีน�คม พ.ศ. 2556 เพ่ือเก็บข้อมูลสำ�หรับก�รเขียน

วทิย�นพินธ์ระดับปริญญ�เอกเกีย่วกบัชวิีตของผูห้ญงิช�วกมัพชู�ทีท่ำ�ง�นบ�ร์ในจงัหวดันี ้ทำ�ให้มี

โอก�สรูจ้กัและสนิทสนมกบัผูห้ญิงช�วกมัพูช�ทีแ่ต่งง�นกบัช�ยช�วตะวนัตกจำ�นวนหน่ึง ได้เหน็

ปฏิบัติก�รในชีวิตประจำ�วันที่เกิดข้ึนในโลกของก�ร ชลองโตนเล ของคู่ครองต่�งเชื้อช�ติ ซึ่งเป็น

พืน้ท่ีหนึง่ท่ีเส้นแบ่งของวฒันธรรมถกูท้�ท�ยอย่�งน่�สนใจ โดยผูเ้ขยีนใช้ข้อมูลทัง้จ�กก�รศึกษ�

เอกส�รท่ีเก่ียวข้องในภ�ษ�อังกฤษ ภ�ษ�ไทย และภ�ษ�กัมพูช� รวมทั้งข้อมูลจ�กภ�คสน�ม 

ท้ังก�รสังเกตอย่�งมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่�งๆ และในชีวิตประจำ�วัน ก�รสัมภ�ษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

โดยผ่�นล่�มและไม่ผ่�นล่�ม  ได้แก่  บุคล�กรก�รแพทย์แผนตะวันตก  แพทย์พ้ืนบ้�น  และ 

ผู้หญิงท่ีผ่�นประสบก�รณ์ ชลองโตนเล รวมทั้งครอบครัว ชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลม�วิเคร�ะห์

และนำ�เสนอผลก�รศึกษ�ในบทคว�มชิ้นน้ี 

ในบทคว�มนี้ผู้เขียนจะขอแบ่งออกเป็น  2 ส่วน  ส่วนแรก  ว่�ด้วยโลกของคว�มเจ็บป่วย

ในวัฒนธรรมกัมพูช�  จะนำ�เสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก�รแพทย์พื้นบ้�นในวัฒนธรรมกัมพูช� 

ในประเด็น  ที่ม�และคว�มเชื่อของก�รแพทย์พ้ืนบ้�นในวัฒนธรรมกัมพูช�และคว�มเช่ือเรื่อง

ก�รตั้งครรภ์  ก�รคลอด  และก�รดูแลหลังคลอดในวัฒนธรรมกัมพูช�  เพ่ือนำ�ไปสู่  ส่วนที่สอง 

ซ่ึงจะแสดงให้เห็นปร�กฏก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระบบของก�รรักษ�และเยียวย�ใน

วัฒนธรรมกัมพูช� ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของก�รปะทะกันท�งวัฒนธรรม ผ่�นปฏิบัติก�รจริงในชีวิต

ประจำ�วันของกรณีศึกษ� ปรปรวนบารัง ที่ ชลองโตนเล เพ่ือแสดงให้เห็นก�รต่อรอง ก�รสร้�ง

คว�มหม�ย และก�รสร้�งคว�มเป็นไปได้ใหม่ๆ ของผู้คนท่ีเลื่อนไหลไปกับวัฒนธรรม
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ส่วนท่ีหนึ่ง

ประเทศกัมพูช�มีพื้นที่  181,035  ต�ร�งกิโลเมตร  มีประช�กรจำ�นวน  14.3  ล้�นคน 

(ข้อมูล ค.ศ. 2010) ประกอบด้วยคนเชื้อส�ยกัมพูช�ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจ�กนี้ก็

ยังมีคนจีน คนเวียดน�ม คนไทย คนพม่� คนจ�ม และชนกลุ่มน้อยที่อ�ศัยบนที่สูง (Slocomb 

2010) แม้ว่�ในปัจจบัุนระบบก�รแพทย์หลกัของประเทศคอืระบบก�รแพทย์แผนตะวันตก แต่กย็งั

มีระบบก�รแพทย์อืน่ๆ ดำ�รงอยูใ่นระบบก�รดูแลสุขภ�พของประเทศ เช่น ระบบก�รแพทย์แผนจนี 

ระบบก�รแพทย์แผนเวียดน�ม และระบบก�รแพทย์พ้ืนบ้�นของกัมพูช� (Ministry of Health, 

Cambodia 2008) โดยเฉพ�ะระบบก�รแพทย์พ้ืนบ้�นของกัมพูช� ยังคงได้รับคว�มนิยมอย่�ง

แพร่หล�ย  และได้รับก�รบรรจุไว้ในระบบสุขภ�พแห่งช�ติ  เช่นเดียวกับระบบก�รแพทย์แผน

ตะวันตก (Longo 2003) 

ภาพ 1: แผนที่แสดงเขตการปกครองในประเทศกัมพูชา 

ที่มา: โครงการ Open Development Cambodia (ODC) http://bit.ly/1gG4xDu 
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โลกของความเจ็บป่วยในวัฒนธรรมกัมพูชา

ในวฒันธรรมกมัพชู�จะมคีว�มเชือ่เรือ่งส�เหตขุองคว�มเจบ็ป่วยหลกัๆ อยู ่4 ประก�ร คอื

1.  เกดิจ�กภ�ยในตวัของคนป่วยเองทีเ่กิดคว�มไม่สมดลุขึน้ในร่�งก�ย เป็นสิง่ทีเ่กดิต�ม

ธรรมช�ติ เช่น คว�มไม่สมดุลของคว�มร้อน – เย็นในร่�งก�ยของผู้หญิงหลังก�ร ชลองโตนเล 

ที่ต้องสูญเสียเลือดไปจำ�นวนม�ก ทำ�ให้ร่�งก�ยมีคว�มเย็นม�กกว่�คว�มร้อน หญิงหลังคลอด

จึงจำ�เป็นต้อง อังเพลิง (ang pleung) หรืออยู่ไฟ เพ่ือฟื้นคืนคว�มสมดุลนี้

2.  เกิดจ�กก�รกระทำ�ของอำ�น�จเหนือธรรมช�ติ  ในวัฒนธรรมกัมพูช�มีคว�มเช่ือ

เรื่องผีต่�งๆ ม�กม�ย ทั้งผีฝ่�ยดีหรือเทวด� ที่คอยช่วยเหลือคน เช่น เมไปร (Ma Prye) หรือ 

เจ้�ป่�ท่ีคอยดูแลพิทักษ์ป่�  เนี้ยะตา  (Nek  Tar) หรือผีบรรพบุรุษ  อาเรียะ  (Are Rear) หรือ 

เทพผู้รักษ�ป่� ห้วย หนอง คลองบึง และผีฝ่�ยร้�ยหรือผีที่ชอบทำ�ร้�ยคน เช่น อาบ (Arb) หรือ 

ผีกระสือ ขโมด (Khmoc) หรือผี ไปรกะลาเพลิง (Bray Kra La Pleung) หรือผีต�ยท้องกลม 

แต่ไม่ว่�จะเป็นผีฝ่�ยดีหรือผีฝ่�ยร้�ย ห�กคนไปกระทำ�ก�รลบหลู่ดูหม่ิน เช่น ปัสส�วะรดศ�ลผ ี

ผีเหล่�นี้ก็มีอำ�น�จในก�รทำ�ให้คนเจ็บป่วยได้ทั้งสิ้น

3. เกิดจ�กก�รละเมิดข้อกำ�หนดพื้นฐ�นต่�งๆ ในก�รดำ�รงชีวิต ในสังคมกัมพูช� คำ�ว่� 

โร เบียบ เรียบ รอย (ro beab reab roi) เป็นคำ�ที่มีคว�มหม�ยถึง วิถีท�งที่ถูกต้องของชีวิตที่

ได้ถูกกำ�หนดไว้ในสังคม ที่คนในสังคมต้องปฏิบัติต�ม (Ledgerwood 2002) อันเป็นสิ่งที่มี

คว�มสำ�คญัอย่�งยิง่ต่อคว�มสุขสงบของสังคมกมัพชู�โดยรวม ก�รกระทำ�ทีล่ะเมดิต่อข้อกำ�หนด

เหล่�นี้ จึงจะนำ�ม�ซึ่งคว�มเจ็บป่วยของผู้ท่ีกระทำ� เช่น ห�กหนุ่มส�วลักลอบมีเพศสัมพันธ์กัน

ก่อนก�รแต่งง�นหรือที่เรียกว่�ผิด เม-บา (Ma-Ba)3 ก็จะทำ�ให้เกิดคว�มเจ็บป่วยที่อ�จเป็นของ

ผู้กระทำ�คว�มผิดหรือบุคคลอื่นในครอบครัวได้ วิธีก�รรักษ�คว�มเจ็บป่วยนี้ก็ต้องทำ�พิธีขอขม�

ต่อ เม-บา และคู่หนุ่มส�วที่เป็นผู้กระทำ�ผิดต้องรีบแต่งง�นกันเท่�นั้น

3 
เม-บา แปลว่า “แม่-พ่อ” แต่ในที่นี้ความหมายไม่ใช่แต่แม่และพ่อเท่านั้น แต่หมายถึงวิญญาณของ

ญาติ 7 ชั่วโครตที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังคอยเฝ้าดูแลความประพฤติของลูกหลานอยู่ ถ้าลูกหลานไม่ทำาตาม

ขนบประเพณี หรือเรียกว่า ”ผิดเม-บา” เม-บาก็จะโกรธ ลงโทษทัณฑ์ให้สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย โปรดดู

เพิ่มเติมใน งวน ญิล (2548).
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4.  เกิดจ�กกรรมเก่�ที่มีติดตัวม�ตั้งแต่ช�ติป�งก่อน  จึงเป็นเรื่องปกติท่ีก�รรักษ�คว�ม

เจ็บป่วยจะควบคู่ไปกับคว�มเชื่อเรื่องโหร�ศ�สตร์ท่ีต้องมีก�รตรวจสอบดวงชะต�ของผู้ป่วยและ

ทำ�พิธีสะเด�ะเคร�ะห์ 

เนือ่งจ�กคว�มเชือ่เรือ่งสขุภ�พและคว�มเจบ็ป่วยข้�งต้นซ่ึงมีหล�ยมิต ิและก�รเกดิคว�ม

เจ็บป่วยแต่ละครั้งก็ไม่แน่ว่�จะเกิดจ�กส�เหตุเพียงประก�รเดียว  แต่อ�จเกิดจ�กหล�ยส�เหตุ

ม�รวมๆ กัน ทำ�ให้ผู้เยียวย� หรือ ครู  (Kru)4 ในระบบก�รแพทย์พ้ืนบ้�นของกัมพูช�ก็ไม่ใช่ผู้

ที่มีคว�มส�ม�รถเยียวย�เฉพ�ะท�งก�ยเท่�นั้น  แต่พวกท่�นยังมีคว�มส�ม�รถเยียวย�ในมิติ

อื่นๆ ด้วย เช่น

ครูขแมร์  (Kru  Khmer)  หรือแพทย์พื้นบ้�นที่มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้ทั้งค�ถ�อ�คม 

สมุนไพร และหัตถก�รอื่นๆ เช่น ก�รใส่เฝือกไม้ ในก�รเยียวย�คว�มเจ็บป่วย

ครูผสมทน�า (Kru Parsom Thanum) หรือแพทย์พ้ืนบ้�นที่มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้ย�

สมุนไพรในก�รเยียวย�คว�มเจ็บป่วย

ครูบารเมย (Kru Baramey) หรือแพทย์พ้ืนบ้�นที่เทวด�เลือกใช้ก�ยของครูเป็นท�งผ่�น

ม�เยียวย�คว�มเจ็บป่วยให้มนุษย์

ครูสเดาะห์พรม  (Kru  Sadaot  Phom)  หรือแพทย์พ้ืนบ้�นที่มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้

ค�ถ�อ�คมในก�รเยียวย�คว�มเจ็บป่วย โดยที่ไม่ต้องใช้ย�สมุนไพร

ครูเตย (Kru Teai) หรือแพทย์พื้นบ้�นที่ใช้คว�มส�ม�รถในท�งโหร�ศ�สตร์เพ่ือเยียวย�

คว�มเจ็บป่วย โดยที่ไม่ต้องใช้ย�สมุนไพร

ชาหมอบโบราณ (Chhmob Boran) หรือหมอตำ�แย ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�คลอด

แบบพ้ืนบ้�น

4 ในภาษากัมพูชาจะใช้คำานำาหน้าผู้ที่สามารถเยียวยาความเจ็บป่วยว่า “ครู” แม้แต่แพทย์แผนปัจจุบัน

ก็ใช้คำาว่า “ครูแพด” 
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ความเช่ือเรื่องการคลอดและการดูแลหลังคลอดในสังคมกัมพูชา

ก�รคลอดและก�รดูแลหลังคลอดในสังคมกัมพูช�นั้นไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของ  ชาหมอบ

โบราณ และ ชาหมอบแพด (Chhmob Pet) หรือผดุงครรภ์แผนปัจจุบันเท่�นั้น แต่ยังเกี่ยวข้อง

กบัสิง่เหนอืธรรมช�ต ิก�รป้องกนัวญิญ�ณร้�ย และก�รควบคมุสมดลุร้อน – เย็นในร่�งก�ย ผ่�น

อ�ห�รและวิถีปฏิบัติ (White 2004; Koung Lo 2007; Nikles 2008; MacLellan 2010; 

Ith et  al  2013)  เพร�ะช่วงเวล�ของก�รคลอดในสังคมกัมพูช�ถือเป็นเวล�ของก�รเสี่ยงครั้ง

ยิ่งใหญ่ในชีวิต เปรียบเสมือน ชลองโตนเล หรือ ก�รว่�ยข้�มแม่นำ้�ที่มีอันตร�ยรอบด้�น ก�รที่ 

ผู้หญิงจะข้�มไปได้อย่�งปลอดภัยจึงจำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มช่วยเหลือของผู้ที่มีประสบก�รณ์ม�

ก่อน ต้ังแต่แม่ ย�ย แม่ส�มี ตลอดจนผู้หญิงสูงอ�ยุคนอื่นในชุมชน คว�มเช่ือ และภูมิปัญญ�

ในก�รดูแลก�ร ชลองโตนเล ดังนั้น ก�ร ชลองโตนเล จึงเป็นองค์คว�มรู้ที่สะสมและถ่�ยทอด

จ�กรุ่นสู่รุ่นม�เป็นเวล�ย�วน�น โดยมีคว�มเช่ือหลักๆ 3 ประก�รดังนี้

1. คว�มเชื่อในส่ิงเหนือธรรมช�ติ ทำ�ให้มีข้อห้�มขณะตั้งครรภ์ม�กม�ย เช่น ห้�มฆ่�สัตว ์

ห้�มกินของเผ็ด ห้�มฟังเรื่องผี ห้�มนอนกล�งวัน ห้�มอ�บนำ้�ตอนกล�งคืน ห้�มถ�มทุกข์สุข

คนท่ีคลอดลูกย�ก นอกจ�กนี้  ช่วงเวล�ของก�รคลอดและหลังคลอดเป็นช่วงเวล�ที่ต้องทำ�พิธี 

ท้ังเพ่ือขอให้เทวด�ม�ช่วยคุ้มครองรักษ�แม่และลูก  และป้องกันแม่และลูกจ�กผีร้�ยที่จะม�

ทำ�อันตร�ย พิธีที่ต้องทำ� เช่น ปิตีทวมเลกจอมกาน (Pi Tee Tom Lak Chomkran) หรือไหว ้

ผีบรรพบุรุษ  เพื่อขอบคุณท่ีคุ ้มครองให้ก�รคลอดปลอดภัย  โดยจะทำ�หลังเสร็จจ�กก�ร 

อังเพลิง  หรืออยู่ไฟ  ของที่ใช้ในพิธีก็จะมีไก่ต้ม  ข้�วสุก  4  ก้อน  ไข่  เหล้�  กล้วย  และดอกไม ้

ธูปเทียน รวมท้ังต้องปล่อยเต่�เพื่อทำ�บุญด้วย (งวน ญิล 2548, 46-50)

ปิตีบุญประกาศชาหมอบ (Pi Tee Bun Pagard Chhmob) หรือพิธีขอบคุณหมอตำ�แย 

ซ่ึงเป็นผู้ท่ีต้องเสี่ยงอันตร�ยสัมผัสเลือดที่ไม่บริสุทธ์ิจ�กก�รคลอด  ในสังคมกัมพูช�  ชาหมอบ 

ถือว่�เป็นผู ้ท่ีมีสถ�นภ�พพิเศษ  เพร�ะเชื่อว่�เป็นผู ้ที่มีสิ่งศักดิ์คอยคุ้มครอง  เพื่อต่อสู ้กับ 

ผีร้�ย ไปรกะลาเพลิง ที่จะม�ทำ�ร้�ยแม่กับลูกระหว่�งคลอด (Jacobsen 2008) เพร�ะฉะนั้น 

หลังคลอด 3 วัน จึงต้องมีพิธีมอบดอกไม้ ธูปเทียน ข้�วส�ร และหม�กพลูให้ ชาหมอบโบราณ 

ในปิตีบุญประกาศชาหมอบ (LeVine 2010; Ovesen and Trankell 2010; งวน ญิล 2548)
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  ปิตีบองการขโมด (Pi Tee Bong Karn Khmoc) หรือพิธีป้องกันอันตร�ยจ�กผีร้�ยที่

ชอบม�ทำ�อันตร�ยหญิงหลังคลอด  เช่น อาบ ที่ชอบม�ห�กินรกหรือของสกปรกที่เกิดจ�กก�ร

คลอด โดยเฉพ�ะนำ้�เลือดหรือนำ้�ชะล้�งจ�กก�รคลอด วิธีก�รคือ ต้องลงอ�คมกันภูตผีปีศ�จ

เบียดเบียนแม่และเด็กอ่อน ใช้หน�มว�งไว้รอบบ้�น และว�งของมีคม เช่น กรรไกรไว้ใต้หมอน 

ของท�รกแรกเกิด

2. คว�มเชื่อเร่ืองก�รควบคุมสมดุลร้อน-เย็น ในสังคมกัมพูช�คว�มเชื่อเรื่องก�รควบคุม

สมดลุร้อน-เยน็ในร่�งก�ย เป็นส่ิงสำ�คัญม�กในก�รดแูลผูห้ญงิทัง้ก่อนคลอดและหลงัคลอด โดย

ก่อนคลอดนั้นในร่�งก�ยของพวกเธอถูกจัดว่�  กเดา  (kadoa)  หรือร้อน  ขณะที่หลังคลอดใน

ร่�งก�ยของพวกเธอถูกจัดว่� ตรอเจียะ (torjet) หรือเย็น ทำ�ให้ ซาไซคาเชย (sasai khchey) 

หรือกล้�มเน้ือ เส้นประส�ทในร่�งก�ยอ่อนแอ จำ�เป็นต้องให้ร่�งก�ยได้รับคว�มร้อนให้เพียงพอ 

เพร�ะคว�มร้อน จะทำ�ให้ ซาไซ (sasai) หรือเส้นเอ็น เส้นประส�ททั่วร่�งก�ยเข้�ที่ จึงต้องมีก�ร

ควบคุมอ�ห�ร และมีวิถีปฏิบัติต่�งๆ เพื่อสร้�งคว�มร้อนให้ร่�งก�ย เช่น อังเพลิง ก�รใช้ก้อน

หินเผ�ไฟให้ร้อนแล้วห่อผ้�ว�งบนท้อง ก�รดื่มเหล้�สมุนไพร ก�รอบสมุนไพร ก�รขัดผิว ก�ร

อ�บนำ้�ร้อน ก�รใส่หมวก ก�รใส่ถุงเท้� ก�รไม่ใช้สบู่และย�สระผม ขณะ อังเพลิง (Keo Mony 

2004; White 2004; Ovesen and Trankell 2010) โดยทั้งหมดจะทำ�ให้ ซาไซ สมบูรณ์ใน

ส�มเดือนหลังคลอด

3.  คว�มเช่ือเร่ือง  ตั๊ว  (Toas) หรือภ�วะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังก�รคลอดที่มีส�เหตุ

ม�จ�กก�รปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องต�มข้อกำ�หนดต่�งๆ  โดย ตั๊ว  จะมีหล�ยอ�ก�รตั้งแต่ท้องเสีย  

ปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น ไม่มีแรง ไปจนถึงเสียสติ โดยจำ�แนกเป็นประเภทต่�งๆ ได้ดังนี้

ต๊ัวย�าไน (Toas Cham Ney)  เป็นส่ิงสำ�คัญที่สุด เกิดจ�กก�รกินอ�ห�รต้องห้�มที่ถูก

จัดอยู่ในกลุ่มเย็น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักประเภทฟัก แตงกว� ผักบุ้ง ผลไม้ประเภทขนุน ทุเรียน 

สับปะรด  กล้วยหอม  และอ�ห�รรสเปร้ียว  เช่น  มะข�ม  อ�ก�รของ ตั๊วย�าไน  คือ  เต้�นมคัด 

อ�เจียน เวียนหัว ท้องเสีย นอกจ�กนี้ยังห้�มกินอ�ห�รทะเล เช่น กุ้ง ปู  เพร�ะเช่ือว่�จะทำ�ให้

ตกข�วมีกลิ่นเหม็น

ตั๊วซาไซ  (Toas  Sasai)  เกิดจ�กก�รทำ�ง�นหนักเร็วเกินไป  มีอ�ก�รจุกแน่น  ไม่มีแรง 

กินไม่ได้ นอนไม่หลับ
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ต๊ัวเคลิน (Toas Kean) เกิดจ�กก�รได้กล่ินที่ทำ�ให้เจ็บป่วย เช่น จ�กก�รใช้สบู่ ย�สระ

ผม มีอ�ก�รรับประท�นอ�ห�รไม่ได้ นอนไม่หลับ นำ้�หนักลด ปวดศีรษะอย่�งรุนแรง 

ตั๊วอันเสิม  (Toas  Ansarm)  เกิดจ�กก�รโดนฝนหรือนำ้�ค้�ง  มีอ�ก�รมือช�  เท้�ช�  

ตัวเย็น นอนไม่ได้ 

ตั๊วต�าแนก  (Toas  Damnek)  เกิดจ�กก�รมีเพศสัมพันธ์เร็ว  (ปกติต้องงดอย่�งน้อย 

1 เดือนหลังคลอด) มอี�ก�รปวดหลงั ปวดกระดกู เป็นไข้ ตวัร้อน ซมึ ไม่พดู ปวดศรีษะ อ่อนเพลยี 

ผอม จนถึงขั้นเป็นบ้�ได้ 

ก�รรักษ� ตั๊ว แต่ละชนิด มีต้ังแต่ก�รใช้ย�สมุนไพร ก�รทำ�พิธีขอขม�ผีปู่ต� ไปจนถึงก�ร

ดื่มนำ้�ผสมผมที่เผ�แล้วของส�มี และก�รด่ืมนำ้�แช่อวัยวะเพศส�มี 

อย่�งไรก็ดี  วัฒนธรรมก�รเยียวย�แบบพ้ืนบ้�นกัมพูช�เหล่�นี้ก็ไม่ได้ต�ยตัว  แน่นิ่ง  ไร้

ก�รเคลื่อนไหว  เพร�ะเงื่อนไขก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ  สังคม  ก�รเมือง  ได้ก่อให้เกิด

ก�รเปล่ียนแปลงเร่ือยม� โดยเฉพ�ะตั้งแต่ยุคอ�ณ�นิคม5 จวบจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน ที่ผู้คน

และวัฒนธรรมได้หลุดลอยออกไปนอกพื้นที่ท�งก�ยภ�พของเขตแดนรัฐช�ติ  เกิดก�รโยกย้�ย

กันไปม�อย่�งกว้�งขว�ง เกิดก�รเผชิญหน้� ต่อรองกันของวัฒนธรรมที่หล�กหล�ย และส่งผล

ให้เกิดปฏิบัติก�รรูปแบบต่�งๆ  ในโลกของคว�มเจ็บป่วย  และก�รเยียวย�ในระบบวัฒนธรรม

กัมพูช�  ที่ทั้งสยบยอมและต่อต้�นขัดขืน  ดังตัวอย่�งก�ร  ชลองโตนเล  ของ ปรปรวนบารัง  

สเรยเนียรี และโสภ�6 

5 การแพทย์แผนตะวันตกได้เริ่มต้นมีบทบาทในระบบการดูแลสุขภาพของประเทศกัมพูชาอย่างจริงจัง 

เมื่อฝรั่งเศสได้ประกาศให้ประเทศกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1863 ใน 

รัชสมัยของสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์ และฝรั่งเศสได้ใช้ระบบการแพทย์แผนตะวันตกเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือ

ที่ใช้อ้างว่า ตนได้นำาความศิวิไลซ์มาสู่ประเทศกัมพูชา โปรดดูเพิ่มเติมใน Ovesen and Trankell (2010).

6 ช่ือบุคคล องค์กร และสถานประกอบการที่ปรากฏในบทความนี้เป็นชื่อสมมติทั้งหมด.



50 บุษบงก์ วิเศษพลชัย

ส่วนท่ีสอง

ห�กย้อนกลับไปสู่ยุคแรกๆ ของก�รเข้�ม�ของก�รแพทย์แผนตะวันตกในยุคอ�ณ�นิคม 

สิ่งท่ีเข้�ม�พร้อมกับวัฒนธรรมคว�มเจ็บป่วยและก�รเยียวย�ข้�มพรมแดน คือว�ทกรรมคว�ม

ศิวิไลซ์ของประเทศเจ้�อ�ณ�นิคมฝรั่งเศส ที่เข้�ม�เบียดขับวัฒนธรรมก�รแพทย์พ้ืนบ้�นของ

กัมพูช�ให้กล�ยเป็นสิ่งงมง�ยไร้ส�ระ (Ovesen and Trankell 2010) รวมทั้งก�ร ชลองโตน

เล ของคนกัมพูช� ที่เคยมีคว�มเชื่อม�แต่เดิมว่�มีแต่ ชาหมอบโบราณ เท่�นั้น ที่เป็นผู้มีสถ�นะ

พิเศษ  เป็นผู้ได้รับอำ�น�จ  คว�มชอบธรรมจ�กเทวด�ม�จัดก�รกับเลือดที่เกิดจ�กก�รคลอด 

ซึ่งเป็นสิ่งสกปรก  มีมลทิน  มีอำ�น�จลึกลับในก�รก่อให้เกิดสิ่งอัปมงคล  และส�ม�รถส่งกลิ่น

ล่อบรรด�ผีร้�ย ให้ต�มกลิ่นเลือด ม�ทำ�อันตร�ยทั้งแม่ ลูก และคนในครอบครัวได้77  (Ang 

Chouléan 1988, 35-41) และเปล่ียนไปใช้คำ�อธิบ�ยเรื่องทฤษฎีเช้ือโรค (germ theory)8 

ของระบบก�รแพทย์แผนตะวันตกม�อธิบ�ยและกำ�หนดคว�มสกปรก-คว�มสะอ�ดแทน (Hart 

1985)  ทำ�ให้ก�ร  ชลองโตนเล  ของ  ชาหมอบโบราณ  ถูกบอกว่�เป็นกิจกรรมที่สกปรกต�ม

ม�ตรฐ�นก�รแพทย์สมัยใหม่ ถูกตีตร�ว่�เป็นส�เหตุก�รต�ยของม�รด�และท�รกท่ีสูงที่สุดใน

ทวีปเอเชียในสมัยนั้น ด้วย  “คว�มสกปรกและคว�มโง่เขล�ของคนพ้ืนเมือง”  (Ovesen and 

Trankell 2010, 67) ทำ�ให้เกิดก�รย้�ยพ้ืนที่ของก�ร ชลองโตนเล จ�กบ้�นม�สู่โรงพย�บ�ล 

จ�ก ชาหมอบโบราณ ผู้ได้รับคว�มชอบธรรมจ�กอำ�น�จเหนือธรรมช�ติม�เป็น ชาหมอบแพด 

หรือผดุงครรภ์แผนปัจจุบัน ผู้ได้รับคว�มชอบธรรมจ�กระบบก�รแพทย์แผนตะวันตก 

7 Ang Chouléan (1988) เสนอว่า โดยทั่วไปคนกัมพูชาเชื่อว่าเลือดที่ออกจากช่องคลอดของผู้หญิงมี

อำานาจในทางช่ัวร้าย ทั้งสามารถนำามาทำายาเสน่ห์ที่มีฤทธิ์รุนแรง ที่อาจทำาให้ทั้งผู้กระทำาและผู้ถูกกระทำาเป็นบ้า

ได้ นอกจากน้ี ยังถูกใช้เป็นองค์ประกอบสำาคัญของไสยดำา (black magic) ที่สามารถทำาให้คนถูกกระทำาป่วยหรือ

ตายได้ ผู้ชายชาวกัมพูชาจึงงดการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีประจำาเดือน เพราะเชื่อว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ชาย 

เช่น ทำาให้เป็นโรคเรื้อน ทำาให้ผ้าถุงของผู้หญิงก็พลอยเป็นสิ่งที่มีอันตรายต่อเพศชาย ที่หากผู้ชายไปเดินลอดราว

ตากผ้าถุงเข้า ก็จะทำาให้เคราะห์ร้าย.

8 ทฤษฎีเช้ือโรค เกิดในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) และโรเบิร์ต คอค 

(Robert Heinrich Hermann Koch) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรคติดเชื้อต่างๆ นั้น เกิดขึ้นจากการมีเชื้อโรคซึ่งเป็นสิ่ง

มีชีวิตขนาดเล็กจนมองไม่เห็น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในวงการแพทย์ตะวันตก โปรดดูเพิ่มเติม

ใน Hart (1985). 



51ประสบการณ์การคลอดของเมียฝรั่งชาวกัมพูชากับการปะทะกันของวัฒนธรรม 

ก�รข้�มแดนเข้�ม�ของวัฒนธรรมก�รแพทย์ตะวันตก  จึงเบียดขับก�รจัดระเบียบท�ง

สังคมของวัฒนธรรมกัมพูช�  ที่ใช้ก�รนิย�มคว�มสกปรกหรือมีมลทินเป็นตัวกำ�หนดสถ�นะ

ของ ชาหมอบโบราณ (Douglas 1966) ให้เลือนห�ยไป ด้วยว�ทกรรมคว�มศิวิไลซ์กับคว�ม

สะอ�ด ท่ียังคงก่อให้เกิดก�รเผชิญหน้�และต่อรองกันเรื่อยม�ในปฏิบัติก�รในชีวิตประจำ�วัน

โกนบารัง (Khon Barung): ลูกคร่ึงฝรั่ง วาสนาของแม่

สเรยเนียรี หญิงส�วร่�งเล็ก ต�คม ผมย�ว อ�ยุ 24 ปี เปิดประตูห้องออกม�เม่ือได้ยิน

เสียงผู้เขียนเรียก  ในอ้อมแขนของเธอคือเด็กช�ยเจเรมี่  ลูกช�ยคนเล็กวัย  4  เดือน  ผมสีทอง

อร่�ม อ้วนจำ้�มำ่�ผิวข�วจัด ตัดกับผิวคลำ้� ผมดำ�ขลับของผู้เป็นม�รด�อย่�งน่�ดู พอเธอเห็นหน้�

ผู้เขียน เธอก็รีบเชิญให้เข้�ไปในห้องเช่� แล้วเรียกแม่ของเธอที่ทำ�กับข้�วอยู่หลังบ้�นม�รับบุตร

ช�ยไปจ�กเธอ เพร�ะวันน้ีผู้เขียนนัดกับเธอว่�จะขอสัมภ�ษณ์เธอเรื่องก�ร ชลองโตนเล ของเธอ 

อันที่จริงผู้เขียนรู้จักกับสเรยเนียรีม�ประม�ณ 1 ปี แล้ว เพร�ะเธอเป็นนักเรียนในชั้นเรียน

ภ�ษ�อังกฤษของมูลนิธิเพื่อชีวิต ที่ผู้เขียนไปทำ�ง�นเป็นอ�ส�สมัครอยู่  โดยเร�ใช้บ�ร์แห่งหนึ่ง

ในย่�นวิคทอรีฮิลล์เป็นห้องเรียนในเวล�กล�งวัน  เพร�ะสะดวกในก�รเดินท�งม�เรียนสำ�หรับ

ส�วๆ ท่ีทำ�ง�นในย่�นนี้ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รทำ�ง�น

สเรยเนียรเีองกเ็คยทำ�ง�นในบ�ร์ย่�นนี ้หลงัจ�กทีต้่องดแูลลกู 2 คนต�มลำ�พงั เมือ่เลิกร�

กับส�มีช�วกัมพูช�ที่ชอบดื่มเหล้�และทำ�ร้�ยเธอ แต่โชคดีที่ทำ�ง�นเพียง 6 เดือน เธอก็พบรัก

กับจ�คอบ พ่อหม้�ยช�วสวิตเซอร์แลนด์ วัย 58 ปี อ�ชีพวิศวกร ที่แม้จะไม่ส�ม�รถแต่งง�นกับ

เธอและจดทะเบียนให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยของประเทศกมัพูช�ได้9 แต่เธอกต็ดัสนิใจเลกิทำ�ง�น

บ�ร์ม�เป็นภรรย�ของเข� 

9 กระทรวงการต่างประเทศของประเทศกัมพูชาประกาศข้อกำาหนดใหม่ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 

ว่า ชายชาวต่างประเทศท่ีต้องการแต่งงานกับผู้หญิงกัมพูชาต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี และต้องมีรายได้เท่ากับ 

หรือมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ดูรายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีนี้จากหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินได้ที่  

http://www.phnompenhpost.com/national/new-restrictions-issued-foreign-marriages.
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ต้ังแต่เริ่มต้นที่ผู้เขียนรู้จักกับเธอ สเรยเนียรีซึ่งตอนนั้นตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน มักให้ผู้เขียน

ช่วยส่งข้อคว�มให้ส�มีเธอท่ีต่�งประเทศเสมอ เพร�ะปัจจุบันส�มีของเธอยังอ�ศัยอยู่ท่ีประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์  เข�จะเดินท�งม�ใช้ชีวิตที่จังหวัดสีหนุวิลล์กับสเรยเนียรี ปีละ  4-5  เดือน  ใน

ช่วงฤดูหน�วต้ังแต่ประม�ณเดือนธันว�คมจนถึงเดือนมีน�คม  ข้อคว�มที่เธอส่งให้ส�มีมักเป็น

ข้อคว�มทีแ่สดงคว�มห่วงใยสุขภ�พส�มี เน่ืองจ�กจ�คอบเป็นคนทีร่ปูร่�งอ้วนใหญ่ มโีรคประจำ�

ตัวหล�ยโรค และประโยคที่ข�ดไม่ได้คือ เธอและลูกในท้อง รักและคิดถึงเข�เสมอ

เธอเล่�ว่�ตั้งแต่เธอตัดสินใจอยู่กินกับจ�คอบ  เธอก็ตั้งใจว่�จะมีลูกกับเข�ให้ได้เพื่อ

คว�มมั่นคงของอน�คต  เพร�ะเธอเชื่อว่�ห�กมีลูกกับช�ยช�วตะวันตก  เข�จะรับผิดชอบดูแล

เธอตลอดไป 

ส�วบ�ร์ช�วกัมพูช�ที่ผู้เขียนรู้จักส่วนใหญ่มีคว�มเชื่อคล้�ยๆ  กันว่�  ห�กมีลูกกับช�ย 

ช�วตะวันตกแล้ว พวกเธอก็จะได้รับก�รส่งเสียเลี้ยงดูจ�กเข�ตลอดไป ไม่ว่�เข�จะยังคงอยู่กับ

พวกเธอหรือเลิกร�กันไปแล้ว  ก�รมีลูกกับช�ยช�วตะวันตก  หรือ  โกนบารัง  จึงเปรียบเสมือน

หลักประกันอน�คตที่มั่นคง

นอกจ�กนี ้ในวฒันธรรมกมัพชู�เองยงัถอืว่�ชีวติแต่งง�นท่ีสมบรูณ์ของผูห้ญงิคอืก�รมีลกู 

จึงถือว่�เป็นมงคลต่อครอบครัว ก�รเป็นแม่ จะทำ�ให้เธอเป็นคนที่มีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อครอบครัว 

จนคนกัมพูช�มีสุภ�ษิตว่�

“พ่อหนึ่งคนมีค่�เท่�กับเพื่อนพันคน แม่หนึ่งคนมีค่�เท่�กับพ่อพันคน”

ผู้เป็นแม่ถือเป็นมงคลของบ้�น เป็นผู้อุ้มชูลูก ก�รมีลูกช�ย หม�ยถึงผู้เป็นแม่จะได้ทำ�บุญ

ครัง้ยิง่ใหญ่เมือ่ลกูช�ยบวช ก�รมลีกูส�วหม�ยถึงผูเ้ป็นแม่จะได้รบัเกยีรตคิรัง้ใหญ่ในวนัทีล่กูส�ว

แต่งง�น และอุ่นใจว่�จะมีผู้ดูแลย�มแก่เฒ่� (Ang Chouléan 1988) ก�รที่ผู้หญิงเมื่อแต่งง�น

แล้วไม่ส�ม�รถมีลูกได้  จึงเป็นคว�มไม่สมบูรณ์ของสุขภ�วะที่ต้องได้รับก�รแก้ไขด้วยวิธีก�ร

ต่�งๆ  ทั้งก�รแก้ไขข้อบกพร่องของมดลูกโดยก�รให้  ชาหมอบโบราณ  ม�คว�นท้อง  ไปจนถึง

ก�รใช้วิธีบนบ�นกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ผีปู่ต� เทพสตรีที่มีช่ือเสียงโด่งดังเพ่ือขอลูก (งวน ญิล 2548) 

คว�มสำ�คัญของสถ�นะแม่ของผู้หญิงยังสะท้อนออกม�ในรูปของคว�มเช่ือเกี่ยวกับที่ม�

ของวิญญ�ณร้�ยต่�งๆ  ที่เกิดขึ้นจ�กก�รไม่ได้รับก�รเติมเต็มคว�มปร�รถน�ในก�รเป็นแม่

ย�มเมื่อมีชีวิต  เช่น  ไปรกะลาเพลิง  ที่ย�มมีชีวิตคือผู้หญิงท่ีตั้งครรภ์  แต่ไม่ส�ม�รถมีชีวิตอยู่
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จนถึงวันให้กำ�เนิดลูกได้ ทำ�ให้คว�มปร�รถน�ในก�รเป็นแม่ยังคงไม่ได้รับก�รเต็มเติม คว�ม

เสียใจและคว�มโกรธแค้น  จึงทำ�ให้กล�ยเป็น  ไปรกะลาเพลิง  ที่จะคอยม�ทำ�อันตร�ยผู้หญิง 

คนอื่นๆ ขณะคลอดลูก หรือ มะทายทม (Mtay Toem) หรือผีของผู้หญิงที่แต่งง�นแล้ว แต่ต�ย

ก่อนจะมีโอก�สมีลูก ด้วยคว�มปร�รถน�ที่ต้องก�รเป็นแม่ ผีตนนี้จะทำ�ให้เด็กที่ยังมีอ�ยุน้อย

อยู่หรือเพิ่งเกิดใหม่ๆ ป่วยและต�ย เพื่อจะได้นำ�วิญญ�ณม�เป็นลูกของตน (Ang Chouléan 

1988)  ดังนั้น  สำ�หรับผู้หญิงกัมพูช�  สถ�นะของแม่จึงเป็นสถ�นะที่สำ�คัญ  เพ่ือชีวิตที่สมบูรณ ์

ท้ังชีวิตในโลกนี้และชีวิตหลังคว�มต�ย 

สเรยเนียรีเองเมื่ออยู่กับจ�คอบม�ได้ 6 เดือน เธอก็เริ่มกังวลกับก�รที่เธอยังไม่ตั้งครรภ์ 

ขณะทีส่�มชี�วสวิสไม่รู้สึกอะไรกบัปัญห�น้ี ดังนัน้ เมือ่ส�มเีดนิท�งกลบัประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

สเรยเนยีรจึีงเริม่ไปบนบ�นขอลกูต�มสถ�นทีศ่กัดิส์ทิธิต่�งๆ โดยมีแม่ของเธอ ซึง่ย้�ยจ�กจังหวัด

ก�าปงธม (Kampong Thom)10 บ้�นเกิด ม�อยู่ด้วยที่จังหวัดสีหนุวิลล์เป็นที่ปรึกษ� และคอย

ให้กำ�ลังใจเธอว่� ถ้�เธอมีบุญว�สน�พอ เธอก็ต้องตั้งครรภ์จนได้

สเรยเนียรีเล่�ว่�เธอทุ่มเทท้ังเงิน  ท้ังเวล�อย่�งเต็มที่เพ่ือให้มีลูก  ทั้งเดินท�งไปบนบ�น

ต�มสถ�นท่ีศกัดิส์ทิธิต่์�งๆ เช่น ทีศ่�ลอ�รักษ์ บนถนนระหว่�งกรงุพนมเปญและจงัหวดักำ�ปงสปือ 

(Kampong Speu) ก�รรักษ�กับ ครูบารเมย เช่น ครูบารเมย เลา วัด ธา (Lao Wat Tar) ที่มี

ตำ�หนักอยู่ท่ีหมู่บ้�น โอเบย (Old Ber) ไม่ห่�งจ�กตัวเมืองของจังหวัดสีหนุวิลล์นัก ครูบารเมย 

ผู้หญิงท่�นนี้เป็น ครูบารเมย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่ง มีคนม�ขอคว�มช่วยจำ�นวนม�ก ทั้งใน

จังหวัดสีหนุวิลล์เอง และจังหวัดใกล้เคียง ผู้เขียนเองก็เคยไปที่ตำ�หนักแห่งนี้ม� 2 ครั้ง โดยไป

กับเพื่อนช�วกัมพูช�ที่ไปขอคว�มช่วยเหลือเรื่องปัญห�ในก�รแต่งง�น 

วิธีก�รรักษ�ของครูบารเมยท่�นนี้คือเมื่อมีคนป่วยม�ห�ก็จะจุดธูปที่หิ้งบูช�บอกเทพ 

แล้วเทพก็จะเสด็จม�เข้�ร่�ง  แต่ครูบารเมยจะไม่ส�ม�รถบอกได้ว่�เทพองค์ไหนจะเสด็จม�

ช่วย เพร�ะเทพจะเป็นผู้เลือกเองว่�จะลงม�จ�กสวรรค์เพ่ือม�ช่วยใคร เม่ือเทพม�เข้�ร่�ง เทพ

ก็จะใช้ร่�งครูบารเมยเป็นสื่อกล�ง  ในก�รรักษ�คนป่วย  โดยเทพจะบอกส�เหตุและวิธีก�ร

รักษ�กับคนป่วย  เช่น  ในกรณีของสเรยเนียรีมีกรรมเก่�ทำ�ให้มีลูกย�ก  เธอจึงต้องทำ�บุญอุทิศ

10 จังหวัดนี้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชา ห่างจากจังหวัดสีหนุวิลล์เกือบ 400 กิโลเมตร.
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ส่วนกุศลให้เจ้�กรรมน�ยเวร  ด้วยก�รไปวัดทำ�บุญทุกวันพระ  และไม่กินเน้ือวัว  ที่ให้งดกิน 

เน้ือวัวก็เพร�ะเทพที่เสด็จลงม�ช่วยสเรยเนียรีคือ  เนียะเนียงกวนอิม11  หรือเจ้�แม่กวนอิม  ซึ่ง  

ครูบารเมย อธิบ�ยว่�เป็นเทพแห่งคว�มกรุณ�ท่ีชอบช่วยเหลือผู้หญิง 

อ�จด้วยคว�มตั้งใจจริงของสเรยเนียรีหรือคว�มเห็นใจจ�กบรรด�เทพทั้งหล�ย  เมื่อ 

จ�คอบกลบัม�อยู่กบัเธออกีครัง้ในฤดหูน�วปีนัน้  (พ.ศ.  2554)  เธอกส็มหวงั พอรูว่้�เธอตัง้ครรภ์ 

ส�มีช�วสวิสก็ดูแล  พ�เธอไปฝ�กครรภ์ที่โรงพย�บ�ลเอกชนท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดสีหนุวิลล์  

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำ�ให้สเรยเนียรีและครอบครัวภ�คภูมิใจม�ก แม่ของเธอมักจะเล่�ให้ญ�ติพ่ีน้อง

ที่จังหวัดกำ�ปงธมฟังว่�  สเรยเนียรีเป็นคนมีบุญท่ีได้ส�มีเป็นคนใจดี  ขณะเดียวกันแม่ของเธอ

ก็จะกวดขันกับก�รปฏิบัติตัวของสเรยเนียรีเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตัวต่�งๆ  ของผู้หญิงตั้งครรภ์ใน

วัฒนธรรมกัมพูช�  เช่น  ห้�มอ�บนำ้�เวล�กล�งคืน  ห้�มนั่งขว�งประตูบ้�น  ห้�มเขย่งหยิบของ

จ�กท่ีสูงๆ อย่�งเคร่งครัดยิ่งกว่�ก�รตั้งครรภ์ 2 ท้องท่ีผ่�นม�ของเธอเสียอีก สเรยเนียรีเคยพูด

ถึงเรื่องนี้กับผู้เขียนว่� “แม่เห่อหล�นฝรั่ง” 

สเรยเนียรีคลอดเจเรมี่  (ลูกช�ย) ในเดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2555 ขณะท่ีจ�คอบยังอยู่ที่ 

ต่�งประเทศ  เธอคลอดลูกช�ยท่ีโรงพย�บ�ลเอกชนที่เธอไปฝ�กท้อง  ต�มแบบของแพทย์แผน

ตะวันตก  แต่เมื่อกลับม�อยู่บ้�น  เธอก็ อังเพลิง  ต�มแบบของก�รแพทย์พื้นบ้�นกัมพูช�  เธอ

อธิบ�ยถึงก�รตัดสินใจเลือกก�รรักษ�แต่ละแบบว่�

จ�คอบสั่งม�ให้คลอดกับ ครูแพด ห้�มคลอดกับ ชาหมอบโบราณ แต่คลอดแล้ว

อังเพลิงได้  เข�ไม่ว่�  แม่ก็บอกว่�หล�นเข�เป็น  โกนบารัง ก็ต้องคลอดแบบฝร่ัง 

ส่วนตัวเร�เคยทำ�อ�ชีพแบบนี้ สบูน (มดลูก) ไม่ค่อยดี ต้องอังเพลิง ก็เลยอังเพลิง 

2 วัน อังเพลิงน�นๆ ไม่ไหว มันลำ�บ�ก แต่กิน ทน�าโบราณ (ย�แผนโบร�ณ) ทุก

อย่�ง  แม่มีทน�าโบราณท่ีเอ�ม�จ�ก ครูขแมร์ ที่กำ�ปงธมม�ให้กิน  ครูขแมร์คนนี้

11 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าคำาว่า เนียะเนียงกวนอิม นี้เป็นคำาท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เพราะจากการถามผู้สูงอายุ 

ชาวกัมพูชาหลายท่านไม่รู้จักคำานี้ คำาเรียกเทพสตรีท่านอื่นที่เป็นคำาภาษากัมพูชาดั้งเดิมที่มีผู้รู้จักกันมากกว่าคือ 

เนียง กองฮิง เปรี๊ยะฮ์ โระเนีย ซึ่งหมายถึง พระแม่ธรณี.
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เก่งม�ก โชคดีที่แม่รู้จัก แล้วก็ยัง จะส์ ทน�า กเดา (ฉีดย�ร้อน)12 อีก 3 วัน เพ่ือ

ให้ผิวสวย  ตอนนี้ก็เลยแข็งแรงดี  ส�มีก็ชมว่�หลังคลอดแล้วยังสวยเหมือนเดิม  

ที่จริงที่โรงพย�บ�ลบอกว่�มีทน�าจะส์ (ย�ฉีดต�มแบบแพทย์แผนปัจจุบัน) ที่ทำ�ให้

ผิวข�วด้วย แต่ไม่สนใจเพร�ะจ�คอบชอบผิวสีน้ี

เมื่อผู้เขียนถ�มว่�แล้วสเรยเนียรีชอบคลอดกับ ครูแพด  ใน มนตรีแพด  (โรงพย�บ�ล)  

ดังเช่นท่ีทำ�ก�รคลอดลูกคนนี้ หรือชอบคลอดกับ ชาหมอบโบราณ ดังท่ีเคยคลอดลูก 2 คนแรก 

เธอตอบว่� อันที่จริงก�รคลอดที่บ้�นกับ ชาหมอบโบราณ ก็ดี  เพร�ะมันเป็นบ้�นของเธอเองที่

มีแม่และญ�ติพี่น้องอยู่ข้�งๆ แต่ก�รคลอดท่ีโรงพย�บ�ลเอกชนก็มีคว�มสะดวกสบ�ย ทันสมัย 

และเหม�ะกับลูกของเธอ แม้จะต้องเสียค่�ใช้จ่�ยสูง เกือบ 200 ดอลล�ร์สหรัฐ13 แต่ก็ทำ�ให้เธอ

รู้สึกภ�คภูมิใจในคว�มโชคดี  และคว�มรักท่ีจ�คอบมีต่อเธอและลูก  ที่สำ�คัญมันทำ�ให้เพ่ือนๆ 

และญ�ติพี่น้องของเธอท่ีกำ�ปงธมต่�งก็ชื่นชมในบุญว�สน�ของเธอ สมกับท่ีแม่เธอบอกว่� “ท้อง

นี้ของเธอเป็นคนมีบุญม�เกิด”

ปัจจุบันสเรยเนียรีกำ�ลังมองห�บ้�นใหม่ให้กับครอบครัวของเธอ  เพร�ะจ�คอบส�มีของ

เธออย�กให้เธอเลี้ยงดูเจเรมี่ลูกช�ยของทั้งสองในบ้�นของตัวเองม�กกว่�ก�รอยู่ในห้องเช่�  

12 คนกัมพูชาในปัจจุบันว่าเชื่อว่าการ จะส์ ทนํา กเดา (การฉีดยาร้อน) สามารถทำาให้เกิดความร้อน

ในร่างกายเทียบเท่ากับการอยู่ไฟ. 

13 ผู้เขียนได้พยายามหาข้อมูลจากทั้งสถานบริการและผู้มีประสบการณ์การคลอดจนสามารถสรุปเป็น

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณดังนี้ การคลอดกับ ชาหมอบโบราณ ที่บ้าน จะเสียค่าใช้จ่ายคร้ังละประมาณ 10,000 

เรียล (ประมาณ 98 บาท) แต่หากเป็น ชาหมอบแพด มาทำาคลอดให้ที่บ้านจะเสียค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ 20 

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 620 บาท) และหากต้องการให้มาฉีดยาร้อนให้ที่บ้านก็จะเสียค่าบริการเข็มละ 

5 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การ อังเพลิง จะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 เรียล (ประมาณ 38 บาท) เนื่องจากอุปกรณ์

ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วหากเป็นการคลอดปกติที่โรงพยาบาลรัฐบาลกับ ชาหมอบแพด จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 

90,000 เรียล (ประมาณ 682 บาท) นอนโรงพยาบาล 1 วัน ฉีดยาร้อน 1 วัน (วันละ 1 เข็ม) แต่หากมีการ

ฝากพิเศษ มีแพทย์ทำาคลอดให้จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 70 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,170 บาท) นอนโรง

พยาบาล 2 วัน ฉีดยาร้อน 2 วัน หากเป็นการคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสีหนุวิลล์จะเสียค่าใช้จ่าย

ประมาณ 120 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,720 บาท) นอนโรงพยาบาล 7 วัน ฉีดยาร้อน 7 วัน แต่หากเป็นการ

คลอดในโรงพยาบาลเอกชนในกรุงพนมเปญ จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 600 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 18,600 

บาท) นอนโรงพยาบาล 7 วัน ฉีดยาร้อน 7 วัน.
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ย�มว่�งเธอจึงมักออกไปดูบ้�นเดี่ยว14  ที่มีคนประก�ศข�ยเพื่อห�บ้�นที่ถูกใจ  สิ่งนี้ยิ่งเป็นก�ร

ตอกยำ้�คว�มมีว�สน�ของสเรยเนียรีแม่ของเจเรมี่  โกนบารัง  ในส�ยต�ของเพื่อนฝูงและญ�ติ

พี่น้องม�กขึ้น จนเธอมักถูกยกม�เป็นตัวอย่�งของผู้หญิงที่มีว�สน�ของวิคทอรีฮิลล์

แม้ว่�ในโลกของคว�มเจ็บป่วยท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พจะอธิบ�ยว่�ก�รตั้งครรภ์  

(pregnancy) คือ ภ�วะท่ีเกิดจ�กก�รปฏิสนธิระหว่�งไข่กับอสุจิ แล้วได้ตัวอ่อนเกิดขึ้น จ�กนั้น

ตัวอ่อนจะไปฝังที่เย่ือบุโพรงมดลูก แล้วตัวอ่อนซ่ึงมีเซลล์เดียวก็จะแบ่งตัวและพัฒน�เป็นอวัยวะ

ต่�งๆ  และเจริญเป็นท�รกต่อไป  (กนกและคณะ  [บรรณ�ธิก�ร]  2542,  51)  และก�รคลอด  

(labor)  ต�มคว�มหม�ยท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ  หม�ยถึง  ปร�กฏก�รณ์ที่มดลูกมีก�รหด

รดัตวัอย่�งรนุแรงและเป็นจงัหวะ ทำ�ให้ป�กมดลกูเปิดออกและท�รกถูกบบีไล่ให้เคลือ่นตำ�่ลงม�  

จนกระท่ังท�รก รก และถุงนำ้�ครำ่�คลอดออกม�ทั้งหมด (สุรีย์ และธีระ 2537, 41) 

แต่ในโลกของสเรยเนียรีและครอบครัว ก�รตั้งครรภ์และคลอดเจเรม่ี โกนบารัง  กลับมี

คว�มหม�ย  และระบบคุณค่�ท่ีกว้�งไกล  ขย�ยขอบเขตไปจ�กเพียงแค่ในมดลูกม�กม�ยนัก 

เพร�ะก�รม�ก่อกำ�เนิดของเจเรมี่ ในครรภ์ของ สเรยเนียรีหม�ยถึงก�รพิสูจน์คว�มมีบุญว�สน�

ของสเรยเนียรีที่แม้ในคว�มเชื่อของวัฒนธรรมกัมพูช�ก�รมีลูกจะทำ�ให้ผู้หญิงได้รับก�รยกย่อง

จ�กคว�มเป็นแม่อยู่แล้ว แต่ก�รมีลูกที่เป็น โกนบารัง  ย่ิงทำ�ให้แม่ ที่แม้จะมีอดีตเป็นส�วบ�ร์

ซึ่งไม่ได้รับก�รยอมรับในสังคมม�ก่อน  (Walsh 2007, 16) กลับได้รับก�รยกย่องจ�กสังคม

ว่�เป็นคนมีบุญ มีว�สน� 

ก�รย้�ยพื้นที่ของก�ร  ชลองโตนเล  จ�กท่ี  “บ้�น”  ด้วยระบบก�รแพทย์พ้ืนบ้�นใน

วัฒนธรรมกัมพูช� ม�เป็น “โรงพย�บ�ล” ด้วยระบบก�รแพทย์แผนตะวันตก ก็ไม่ใช่ด้วยเหตุผล

ของคว�มปลอดภัยเท่�นั้น แต่มันยังเป็นเครื่องแสดงถึงสถ�นะท�งสังคมแบบใหม่อีกด้วย

ก�รปะทะกันอย่�งเข้มข้นและรวดเร็วของวัฒนธรรมที่แตกต่�งนี้ จึงทั้งเปิดโอก�สให้ผู้คน

ทีเ่ผชญิหน้�กบัมนัส�ม�รถหยบิฉวยคว�มหม�ยม�สร้�งคว�มเป็นไปได้บ�งอย่�งขึน้ม� แต่ขณะ

เดียวกันก็จำ�ยอมต้องละทิ้งคว�มเชื่อบ�งอย่�งไป เพ่ือประนีประนอมกับคว�มเปลี่ยนแปลงนี้

14 โดยทั่วไปบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่มีขนาดประมาณ 200-300 ตารางวา ในจังหวัดสีหนุวิลล์ มักมีราคาอยู่

ที่ประมาณ 50,000 ดอลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท.
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โสภา: ใครชนะ ในสนามปะทะของวัฒนธรรม

ภ�พช�ยช�วตะวันตกผู้ม�พร้อมกับอำ�น�จเงินและคว�มศิวิไลซ์  ที่เปรียบเสมือนคว�ม

เป็นอื่นและคว�มแปลกปลอมของคว�มเป็นตะวันตก  ที่ไหลบ่�เข้�ม�สู่ท้องถิ่นในน�มของ 

กระแสโลก�ภิวัตน์และคว�มเจริญ ซึ่งได้เข้�ม�กดข่ีผู้คนในท้องถิ่น ดังเช่นส�วบ�ร์ช�วกัมพูช� 

ให้กล�ยเป็นผู้ยอมต�มอย่�งรู้สึกด้อยค่�  ไร้คว�มส�ม�รถ  ปร�ศจ�กศักดิ์ศรีและคว�มภูมิใจ

ในตนเอง ดูจะเป็นภ�พตัวแทนที่ต�ยตัวและแน่น่ิง ที่ทำ�ให้พวกเธอดูช่�งโง่เขล� อ่อนแอ และ

น่�สมเพช  ในส�ยต�ของผู้ท่ีมีสถ�นะท�งสังคมสูงกว่�เสมอ แต่บ�งครั้ง  ก�รปะทะกันที่ต่�งก็

มีส่วนในก�รผลักดัน  กดทับ  และสนับสนุนอยู่ด้วยกัน  อย่�งไม่อ�จมีฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งส�ม�รถ

ครอบครองอีกฝ่�ยได้อย่�งเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ก็อ�จเกิดข้ึนได้ ดังเช่น ก�รชลองโตนเลโกนบารัง 

ของโสภ� ปรปรวนบารัง ลูกย�ยโจลคนน้ี

ย�ยโจลเป็นหญิงสูงอ�ยุวัย  76  ปี  ที่ยังดูกระฉับกระเฉง  ดวงต�สดใส  รูปร่�งผอมสูง 

แข็งแรง และกนิหม�กจนฟันดำ� ย�ยโจลมลีกู 8 คน แต่ต�ยไปในยุคเขมรแดง (ปี ค.ศ. 1975-1979)  

3 คน ปัจจบุนัลูกส�ว 2 คนของย�ยโจลเป็นเจ้�ของบ�ร์ 2 แห่ง ในย่�นวคิทอรฮีลิล์ของจงัหวดัสหีนวุลิล์  

โดยลูกช�ยและลูกส�วอีกคนท่ีเหลือก็ช่วยง�นอยู่ในบ�ร์ของพ่ีน้องตนเช่นกัน 

สุภีลูกส�วคนโตของย�ยโจลอ�ยุ 39 ปี เป็นเจ้�ของบ�ร์ที่ช่ือว่� “บ�ร์เสือใหญ่” เป็นบ�ร์

ขน�ดใหญ่ ทำ�เลดีเพร�ะอยู่ติดถนนส�ยหลัก ขณะท่ีโสภ� ลูกส�วคนสุดท้อง อ�ยุ 35 ปี เป็น

เจ้�ของ  “บ�ร์กุหล�บ”  ที่อยู่ถัดเข้�ม�ในซอย  สองคนพี่น้องต่�งก็มีส�มีเป็นช�วตะวันตกทั้งคู ่

ต่�งกันที่พี่ส�วยังไม่มีลูก  ขณะที่น้องส�วมีลูกแล้วจ�กอดีตส�มีช�วกัมพูช�  1  คน  และอดีต

ส�มีช�วฝรั่งเศส 1 คน

ผู้เขียนสนิทสนมกับย�ยโจลและโสภ�เป็นพิเศษ  เพร�ะห้องเช่�ที่ผู้เขียนใช้เป็นท่ีอ�ศัย

ขณะเก็บข้อมูลท่ีประเทศกัมพูช�น้ันอยู่ติดกันกับห้องเช่�ของโสภ�ที่อ�ศัยอยู่กับย�ยโจลและ

ลูกอีก 2 คน 

เดิมทีครอบครัวย�ยโจลทำ�น�อยู่ที่จังหวัดกำ�ปงจ�ม (Kampong Cham) แต่ในยุคเขมร

แดง  ครอบครัวก็ถูกอพยพม�อยู่จังหวัดกันด�ล  (Kandal)  หลังยุคเขมรแดง  ย�ยโจลกับลูกที่

เหลือรอดม�เพียง  5 คน จึงกลับม�อยู่ที่จังหวัดกำ�ปงจ�มบ้�นเกิดอีกครั้ง  ย�ยโจลเล่�ว่�ตอน

นั้นลำ�บ�กม�ก  ไม่มีอะไรจะกิน  เจ็บป่วยไม่มีหมอรักษ�ทั้งหมอสมัยใหม่  ทั้งหมอโบร�ณ  จน

แกต้องเสียท้ังส�มีและลูกช�ยไปอีก 1 คน ด้วยไข้ป่� ทั้งครอบครัวอยู่อย่�งย�กลำ�บ�กด้วยก�ร 
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ทำ�น� 3 เตียต� (Teatar) หรือประม�ณ 12 ไร่ จนปีกระทั่งปี ค.ศ.1993 ประเทศกัมพูช�เริ่ม

เข้�สู่ยุคฟื้นฟูหลังสงคร�มกล�งเมืองอันย�วน�น ลูกช�ยคนเดียวท่ีเหลืออยู่ของแกจึงม�ห�ง�น

ทำ�ที่จังหวัดสีหนุวิลล์  ซึ่งตอนน้ันเป็นจังหวัดหน่ึงในประเทศกัมพูช�ที่มีช�วต่�งช�ติเข้�ม�ช่วย

ฟ้ืนฟ ูในยคุก�รเข้�ม�ขององค์ก�รบรหิ�รกมัพชู�เพือ่ก�รเปลีย่นผ่�นของสหประช�ช�ต ิ(United 

Nations Transitional Authority in Cambodia: UNTAC)15 เนื่องจ�กเป็นจุดยุทธศ�สตร์ที่

สำ�คัญ และช่วงนี้เองที่จังหวัดสีหนุวิลล์เริ่มค่อยๆ กล�ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียง ทั้งแหล่ง

ท่องเท่ียวต�มธรรมช�ติและสถ�นที่ท่องเที่ยวย�มร�ตรี

ต่อม�สุภี ลูกส�วอีกคนก็ต�มม�ทำ�ง�นบ�ร์ที่สีหนุวิลล์ ในปี ค.ศ.1998 เม่ือเธออ�ยุได้ 

23 ปี สองปีต่อม�เธอก็มีส�มีเป็นช�วเนเธอร์แลนด์ และเริ่มกิจก�รบ�ร์แห่งแรกช่ือ เฮฟเวน ที่

ย่�นห�ดโอขเีตยี และไม่น�น สมั ลกูส�วอกีคนของย�ยโจลกม็�ทำ�ง�นท่ีบ�ร์ในจังหวัดสหีนวุลิล์ 

อีกคน จึงเหลือเพียงโสภ�ลูกส�วคนเล็กซึ่งแต่งง�นแล้วอยู่กับย�ยโจลที่จังหวัดกำ�ปงจ�ม 

ต่อม�เม่ือโสภ�ต้องกล�ยเป็นแม่หม้�ยลูกติด  เพร�ะส�มีต�ยหลังจ�กแต่งง�นได้เพียง 

3  ปี  เธอจึงต้องจ�กบ้�นม�ทำ�ง�นบ�ร์อีกคนเพื่อห�เงินเลี้ยงลูกช�ย  ซึ่งทิ้งไว้ให้ย�ยโจลเลี้ยง

ที่บ้�นเกิด  เธอเล่�ว่�ส�มีช�วกัมพูช�ของเธอเป็นคนดีม�กขยันทำ�ม�ห�กิน ดูแลเธอเป็นอย่�ง

ดี  ตอนที่เธอตั้งท้องลูกช�ย  เธอก็ได้รับก�รดูแลต�มคว�มเชื่อพ้ืนบ้�นของวัฒนธรรมกัมพูช� 

ครบถ้วนต้ังแต่เธอเริ่มตั้งครรภ์

ตอนท้อง  ส�มีก็ดูแลให้ทำ�ต�มข้อห้�มของคนโบร�ณ  อย่�งไม่ให้กินพริก  ไม่ให้

กินงูกินเต่� แล้วยังต�ม ชาหมอบโบราณ ม�ดูท่ีบ้�นตั้งแต่ตอนท้อง พอถึงเวล�

คลอดส�มีก็เตรียมห้อง เตรียมท่ีอังเพลิงเอ�ไว้ให้ ตอนอังเพลิงก็คอยดูแลทำ�ง�น

บ้�น ห�ฟืนม�ให้อังเพลิง

แต่ส�มีที่แสนดีคนน้ีก็ต้องม�เจ็บป่วยจนเสียชีวิตเมื่อลูกของเธออ�ยุได้เพียง  7  เดือน

เนื่องจ�กโดนศัตรูใช้ค�ถ�อ�คมทำ�ร้�ย  เพร�ะต้องก�รจะโกงที่ดินของส�มีเธอ  ตอนนี้เธอจึง

16 UNTAC เริ่มเข้ามาในกัมพูชาหลังการประชุมข้อตกลงสันติภาพที่กรุงปารีสในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 1991 

และเข้ามาจนเต็มอัตรากำาลังในเดือนกันยายน ค.ศ. 1992 เจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็ประกอบไปด้วยกำาลังทหารเพื่อ

รักษาความสงบจำานวน 15,900 นาย ตำารวจ 3,600 นาย และเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งจำานวน 2,500 

คน ด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โปรดดูเพิ่มเติมใน Brown (1993).  
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เป็นคนที่ระแวงกับสิ่งเหนือธรรมช�ติม�ก  จนในห้องเช่�ของเธอต้องมีหิ้งขน�ดใหญ่สำ�หรับไว้

วัตถุมงคล และเมื่อผู้เขียนกลับม�เยี่ยมบ้�นที่เมืองไทย ของฝ�กที่เธอถูกใจที่สุด คือ พระเครื่อง 

จ�กเมืองไทย โสภ�เคยเปรียบเทียบผู้ช�ยกัมพูช�กับผู้ช�ยตะวันตกให้ผู้เขียนฟังว่� “โประบารัง 

รือ โประขแมร์ ก็โดยคเนีย” หรือ ผู้ช�ยช�วตะวันตกหรือผู้ช�ยช�วกัมพูช�ก็ไม่ได้แตกต่�งกัน 

มีท้ังคนดี  คนเลว  พอๆ กัน  สิ่งเดียวท่ีแตกต่�งกันคือ  ผู้ข�ยช�วตะวันตกรำ่�รวยกว่�ผู้ช�ยช�ว

กัมพูช�เท่�นั้น

โสภ�ม�ทำ�ง�นบ�ร์ที่สีหนุวิลล์ได้ 2 ปี ก็พบรักกับฟรองซ์ นักธุรกิจช�วฝรั่งเศส อ�ยุ 54 

ปี รูปร่�งอ้วนใหญ่ ผมบ�ง ซึ่งจะม�พักผ่อนช่วงฤดูหน�วที่สีหนุวิลล์เกือบทุกปี

เธอบอกว่�ตอนแรกเธอไม่ได้รู้สึกชอบเข�  เพร�ะเข�เป็นคนขี้หึงม�ก  และจุกจิก  แต่

เข�ต�มตื๊อเธออย่�งต่อเนื่องและส่งเงินให้เธอใช้ทุกเดือน  เดือนละ  500  ดอลล�ร์สหรัฐอย่�ง

สมำ่�เสมอ  แม้ว่�เข�จะกลับฝร่ังเศสไปแล้ว  เมื่อฟรองซ์กลับม�สีหนุวิล์อีกครั้ง  เธอจึงตัดสินใจ

เลิกทำ�ง�นบ�ร์ม�เช่�ห้องอยู่กินกับเข�  และตัดสินใจมีลูก  พร้อมกับตัดสินใจว่�เธอจะทำ�ต�ม

คว�มฝันท่ีจะเปิดบ�ร์เป็นของตนเอง โดยมีย�ยโจล ที่ย้�ยม�อยู่กับเธอ ช่วยสนับสนุนคว�มฝัน

ของเธออย่�งเต็มท่ี  แต่คนที่คัดค้�นเร่ืองนี้กลับเป็นฟรองซ์  ส�มีของเธอ  ที่บอกว่�เธอไม่ฉล�ด

พอท่ีจะบริห�รกิจก�รได้  เข�แนะนำ�ให้เธออยู่เฉยๆ  และใช้เงินที่เข�ส่งม�ให้  คว�มคิดเห็นที ่

แตกต่�งกันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้�วในชีวิตคู่ 

สำ�หรับย�ยโจลนั้นลูกเขยช�วฝร่ังเศสคนนี้เป็นคนที่แกรู้สึกไม่ถูกชะต�ตั้งแต่แรกพบ  

ย�ยโจลเคยเล่�ให้ผู้เขียนฟังว่�ฟรองซ์เป็นคนขี้เกียจ  วันๆ ก็เอ�แต่  “อองกุยเมินตูรตัวระโหด” 

หรือเอ�แต่นั่งดูโทรทัศน์ตลอดเวล� 

แม้จะไม่ชอบลกูเขยแต่ย�ยโจลกไ็ม่เคยแสดงออก แต่แกสอนโสภ�ว่�ให้เกบ็เงนิทีฟ่รองซ์

ให้เอ�ไว้ม�กๆ อย่�ใช้จ่�ยฟุ่มเฟือย

โสภ�รู้ตัวว่�ตั้งครรภ์ตอนท่ีฟรองซ์กลับไปฝรั่งเศสแล้ว  เม่ือเธอโทรศัพท์ไปบอกเข�  เข�

ดีใจม�กและส่งเงินม�ให้เพิ่มพิเศษเพื่อให้เธอไปฝ�กครรภ์ที่โรงพย�บ�ลเอกชน แต่โสภ�ใช้เงิน

ก้อนนั้นเพื่อไปพบแพทย์ที่โรงพย�บ�ลเอกชนเพียงครั้งเดียว เธออธิบ�ยกับผู้เขียนว่�สำ�หรับคน

กัมพูช�แล้ว ก�รตั้งครรภ์ไม่ใช่คว�มเจ็บป่วย แต่เป็นส่ิงปกติที่เกิดขึ้นต�มธรรมช�ติ เธอจึงคิดว่�

ไม่ใช่สิ่งจำ�เป็นที่จะต้องไปให้หมอฝรั่งม�ดูแลรักษ� เพร�ะเธอมีแม่คือย�ยโจลผู้มีประสบก�รณ ์
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ผ่�นก�รชลองโตนเลม�ถึง 8 ครั้ง คอยดูแล แนะนำ�ก�รปฏิบัติตัว ก�รระมัดระวังก�รกินอ�ห�ร

ให้เธออย่�งใกล้ชิดอยู่แล้ว และสิ่งหนึ่งที่เธอคิดว่�สำ�คัญและมีประโยชน์ต่อลูกในท้องม�กกว่�

ก�รไปพบ ครูแพด ที่ มนตรีแพด ต�มนัด ก็คือก�รไปทำ�บุญที่วัดทุกวันพระ เพ่ือสร้�งสมบ�รมี

และปัดเป่�สิ่งชั่วร้�ยให้ลูกของเธอ

คำ�อธิบ�ยของโสภ�ทำ�ให้ผู้เขียนในฐ�นะพย�บ�ลต้องกลับม�คิดทบทวนถึงระบบฝ�ก

ครรภ์ของก�รแพทย์แผนตะวันตกในปัจจุบัน  ที่ดูเหมือนว่�วงก�รแพทย์ผู้ถือว่�ตนเองเป็นผู้มี

อำ�น�จคว�มรู้  จะเป็นผู้รู้ดีและบงก�รชีวิตของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไปเสียทุกเร่ือง  ทั้งก�รปฏิบัติ

ตัว  นำ้�หนักที่จะต้องเพิ่มข้ึนก่ีกิโลกรัมต่อเดือนและไม่เกินกี่กิโลกรัมต่อเดือน  ก�รอนุญ�ตให้

ร่วมเพศหรืองดร่วมเพศกับคู่สมรสได้ในแต่ละช่วง โดยเฉพ�ะก�รตรวจเลือด ตรวจนำ้�ครำ่�เพ่ือ

ค้นห�คว�มผิดปกติของท�รกในครรภ์ ที่ในแง่หนึ่งก็มีคำ�อธิบ�ยที่พอจะยอมรับได้ว่�เพ่ือคว�ม

ปลอดภัยของแม่และลูก แต่ในอีกแง่หนึ่ง นี่คือก�รจัดก�รของรัฐที่เข้�ไปควบคุมกำ�กับชีวิตผู้คน 

โดยใช้อำ�น�จคว�มรู้ของวงก�รแพทย์เพื่อคัดเลือกเฉพ�ะประช�กรท่ีมีสุขภ�พดี ตรงต�มคว�ม

ต้องก�รของรัฐเท่�นั้น ผ่�นก�รจับจ้อง (gaze) ตรวจตร� สอดส่อง (surveillance) ม�รด�และ

ลูกในครรภ์ใช่หรือไม่ (Foucault 1984, 273-274) ดังนั้น เมื่อโสภ�ปฏิเสธว่�ก�รตั้งครรภ์ของ

เธอไม่ใช่คว�มเจ็บป่วย แต่ให้คว�มหม�ยก�รตั้งครรภ์ของเธอว่�คือ คว�มปกติ อำ�น�จคว�มรู้

ของวงก�รแพทย์จึงหมดคว�มชอบธรรมในก�รม�กำ�กับดูแลเธอ  เหลือแต่อำ�น�จของสิ่งเหนือ

ธรรมช�ติเท่�นั้นท่ีเธออนุญ�ตให้ม�กำ�กับก�รกระทำ�ของเธอ

แม้โสภ�จะไปพบ ครูแพด ที่ มนตรีแพดเอกจน (โรงพย�บ�ลเอกชน) เพียงครั้งเดียว แต่

เธอก็โทรศัพท์ไปบอกฟรองซ์ว่�  เธอไปพบแพทย์ทุกเดือน  เพ่ือให้ฟรองซ์ส่งเงินเพ่ิมพิเศษม�ให้

เธอใช้ในก�รไปโรงพย�บ�ล แล้วเธอก็เก็บสะสมเงินก้อนนั้นไว้ เพื่อใช้ในก�รเปิดบ�ร์ในอน�คต

ต�มคว�มฝันของเธอ

พอโสภ�ต้ังครรภ์ได้  6  เดือน  ฟรองซ์ก็กลับม�จ�กฝรั่งเศส  และหอบหิ้วของใช้เด็กม�

จ�กฝรั่งเศสหล�ยชิ้นเพื่อฝ�กโสภ� แต่หลังจ�กนั้นเพียง 1 อ�ทิตย์ ทั้งสองก็มีเรื่องทะเล�ะกัน 

ใหญ่โตถึงขั้นทำ�ร้�ยกัน เมื่อฟรองซ์บังเอิญไปอ่�นเจอข้อคว�มในโทรศัพท์มือถือของโสภ�ที่ส่ง

ให้เพื่อนผู้ช�ยช�วต่�งช�ติคนหนึ่งของเธอ 

คร�วนี้ย�ยโจลไม่อดทนอีกต่อไป  แกลุกขึ้นม�ปกป้องโสภ�ลูกส�วสุดที่รักด้วยก�ร 

ช่วยลูกส�วเก็บข้�วของออกจ�กห้องเช่�ท่ีฟรองซ์เช่�ให้  ไปอ�ศัยอยู่กับสุภี  ลูกส�วคนโตที่ 
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บ�ร์เฮฟเวน  ไม่น�นฟรองซ์ก็ต�มม�ง้อขอคืนดี  และโสภ�ก็ใจอ่อนยอมต�มฟรองซ์กลับม�อยู่

ห้องเช่�เดิม โดยมีย�ยโจลต�มม�ดูแลลูกส�วด้วย 

แล้ววันแตกหักของคู่นี้ก็ม�ถึงก่อนโสภ�ครบกำ�หนดคลอดเพียง  2  เดือน  ทั้งคู่ทะเล�ะ

กันอีก คร�วน้ีโสภ�เป็นฝ่�ยทำ�ร้�ยฟรองซ์จนมีบ�ดแผลที่ใบหน้�  เพร�ะโกรธที่ฟรองซ์พูดด้วย

คว�มหึงหวงว่�เข�ไม่แน่ใจว่�เด็กในท้องโสภ�เป็นลูกของเข�หรือไม่  เพร�ะโสภ�ยังติดต่อกับ

ผู้ช�ยอีกหล�ยคน  หลังเหตุก�รณ์นี้ฟรองซ์บินกลับฝรั่งเศสทันที  แต่อีก 1 เดือนต่อม�เข�ก็ส่ง

เงินม�ให้โสภ� 3,000 ดอลล�ร์สหรัฐ ต�มที่โสภ�โทรศัพท์ไปขอ เพร�ะเธอบอกว่�ต้องก�รเงิน

เพื่อนำ�ม�เป็นใช้จ่�ยในก�รคลอด  โดยยำ้�ม�ท�งโทรศัพท์ว่�ให้เธอไปคลอดลูกในโรงพย�บ�ล

เอกชนท่ีดีท่ีสุดในจังหวัดสีหนุวิลล์

อย่�งไรก็ดี  สิ่งที่โสภ�ทำ�คือเก็บเงินก้อนใหญ่ก้อนน้ีเอ�ไว้อีกครั้ง  และชลองโตนเลโกน

บารังของเธอกับชาหมอบแพดท่ีบ้�น  ซ่ึงเสียค่�ใช้จ่�ยน้อยกว่�ก�รไปคลอดที่โรงพย�บ�ลม�ก 

หลังชลองโตนเล  เธออังเพลิงอยู่  2  วันด้วยวิธีง่�ยๆ  คือ  ใช้เพียงเต�ถ่�น  3  ใบ  ว�งไว้  3  จุด 

ใต้เตียงนอนคือ  ใต้บริเวณส่วนศีรษะ  ใต้บริเวณสะโพก  และใต้บริเวณเท้�  หลังจ�กนั้นเธอก ็ 

จ๊ะส์  ทน�า  กเดา  ต่ออีก  5  วัน  รวมทั้งกินทน�าโบราณกับเหล้�พื้นบ้�นแบบที่เคยทำ�เมื่อ  

ชลองโตนเลลูกคนแรก  ท่ีเธอให้คว�มสำ�คัญกับก�รฟื้นตัวหลังก�รคลอดเป็นอย่�งยิ่งก็เพร�ะ 

หลังจ�กโกนบารังลูกช�ยคนเล็กของเธออ�ยุได้ 3 เดือน เธอก็ส�ม�รถเปิดกิจก�รบ�ร์กุหล�บ

ของเธอข้ึนม�ได้  ด้วยเงินทั้งหมดท่ีเธอเก็บหอมรอมริบเอ�ไว้  โดยมีย�ยโจล  และพี่ๆ  ของเธอ

ช่วยเธออย่�งแข็งขัน 

ผูเ้ขยีนเคยถ�มเธอว่�เหตุใดจงึเลอืกก�รคลอดกบัชาหมอบแพดทีบ้่�น ทำ�ไมไม่คลอดกบั

ช�หมอบโบร�ณ เธอตอบสั้นๆ ว่� “เมียนสวัสดิเพียบเจียง” หรือ “เพร�ะปลอดภัยกว่�”

หลังเธอเปิดบ�ร์ได้ 1 เดือน ฟรองซ์ก็กลับม�ที่สีหนุวิลล์ เข�งุนงงกับเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น

ม�ก และท่ีงุนงงไปกว่�น้ันคือ โสภ�บอกเลิกกับเข�และขอให้เข�อย่�ม�ยุ่งท่ีห้องเช่�ที่เธออ�ศัย

อยูอ่กี เพร�ะเธอเป็นคนจ่�ยค่�เช่�ห้องด้วยตวัเองแล้ว ตอนแรกฟรองซ์ไม่ยอมและพย�ย�มจะใช้

กำ�ลังกับโสภ� แต่เธอขู่ว่�เธอจะแจ้งตำ�รวจ และร้องเรียนเรื่อง “สิทิเนียรี” หรือร้องเรียนองค์กร

ท่ีปกป้องผู้หญิง ฟรองซ์ซึ่งไม่อย�กมีปัญห�กับตำ�รวจกัมพูช� จึงต้องเป็นฝ่�ยยอมแพ้
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ปัจจุบัน เบบี๋ ลูกช�ยของโสภ�อ�ยุเกือบ 5 ขวบแล้ว แม้ฟรองซ์จะมีแฟนใหม่เป็นส�วบ�ร์

ใกล้ๆ กับบ�ร์กุหล�บไปแล้ว แต่เข�ก็ยังคงแวะเวียนม�เยี่ยมโสภ�กับลูกอยู่เสมอ โสภ�ซึ่งตอน

นีม้แีฟนใหม่เป็นหนุ่มช�วสวิสกต้็อนรับฟรองซ์อย่�งดทีกุครัง้ เมือ่เรว็ๆ นีท้ัง้สองยังร่วมกนัจัดง�น

วันเกิดให้เบบี๋ท่ีภัตต�ค�รแห่งหนึ่ง และเชิญคนม�ร่วมง�นม�กม�ย ส่วนกิจก�รบ�ร์กุหล�บของ

โสภ�ก็ดำ�เนินไปได้ด้วยดี มีส�วบ�ร์ทำ�ง�นอยู่ถึง 10-15 คน ในช่วงฤดูก�ลท่องเที่ยว

โสภ�เป็นตัวอย่�งที่ดีที่แสดงให้เห็นว่�  คว�มแปลกปลอมของคว�มเป็นตะวันตกท่ี

ไหลบ่�เข้�ม�สู่ท้องถิ่นในน�มของคว�มศิวิไลซ์กว่�  ไม่ได้มีอำ�น�จเหนือท่ีจะครอบงำ�  กดขี่  

คว�มเป็นตะวันออกได้อย่�งเบ็ดเสร็จ  เหมือนภ�พหญิงส�วโลกตะวันออกช�วกัมพูช�  ที่ช�ย 

ช�วตะวันตกมักจินตน�ก�รว่�ด้อยค่� ไร้เดียงส� ไร้คว�มส�ม�รถ เหม�ะแก่ก�รนำ�ม�เป็นเมีย

ที่อยู่ในโอว�ท หัวอ่อน ปกครองง่�ย

โสภ�แสดงให้เห็นว่�  ผู้หญิงช�วกัมพูช�อย่�งเธอก็ส�ม�รถเป็นคู่ปะทะที่เท่�เทียมหรือ

เหนือกว่�  ในพื้นที่ของก�รปะทะท�งวัฒนธรรมได้  เพร�ะก�รปะทะกันต่�งมีส่วนในก�รผลัก

ดัน กดทับ และสนับสนุนอยู่ด้วยกัน อย่�งไม่อ�จมีฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งส�ม�รถครอบครองอีกฝ่�ย

ได้อย่�งเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ก�รส�ม�รถหยิบฉวยท้ังก�รเยียวย�รักษ�ในระบบวัฒนธรรมกัมพูช�

และระบบก�รแพทย์สมยัใหม่ม�พิจ�รณ� และเลอืกสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อเธอได้ม�กทีส่ดุ เป็น

ข้อพิสูจน์สติปัญญ�ของผู้หญิงกัมพูช�ว่�ไม่เป็นสองรองใคร

ผูเ้ขยีนจงึขอสรุปว่� ก�รเลือ่นไหลของวัฒนธรรมและผูค้น ทีไ่ร้พรมแดนในยคุโลก�ภวิตัน์ 

จึงไม่ได้เป็นภ�พที่อ่�นได้ง่�ยๆ ชี้ดำ� ชี้ข�ว ชี้ถูก ชี้ผิด ได้ง่�ยด�ย เพร�ะก�รปะทะปฏิสัมพันธ์

กันนี้มิได้เป็นสภ�วะของคว�มหยุดน่ิง  แต่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หล�กหล�ยและเลื่อนไหล 

ก�รช่วงชิงอำ�น�จนำ�  และก�รหลอมรวม  เช่นเดียวกับโลกของคว�มเจ็บป่วยและก�รเยียวย�

ในยุคโลกข้�มพรมแดนนี้ของปรปรวนบารัง  ที่ไม่ส�ม�รถห�ขอบเขตที่ชัดเจนด้วยก�รอธิบ�ย

ว่�ประกอบสร้�งม�จ�กก�รแพทย์แผนตะวันตก  ก�รแพทย์แผนกัมพูช�  หรือก�รแพทย์แผน

อื่นๆ แต่มันเป็นปร�กฏก�รณ์ของคว�มสร้�งสรรค์ของชีวิตในทุกๆ วัน ที่มีเป็น “พันๆ หนท�ง” 

ที่ผู้คนส�ม�รถห�วิถีท�งของตนเอง (de Certeau 1984, 98) ในก�รประกอบสร้�งโลกของ

คว�มเจ็บป่วยและก�รเยียวย�ของตนเอง  ท่ีไม่ได้ถูกกำ�หนดและกดทับอย่�งเบ็ดเสร็จเด็ดข�ด

จ�กวัฒนธรรมแบบใดแบบหน่ึงโดยสิ้นเชิง
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เอกสารภาษาไทย

กนก สีจร, ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข และโกวิท คำาพิทักษ์, บรรณาธิการ. 

2542. สูติศาสตร ์. ขอนแก่น: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งวน ญิล. 2548. จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร (ปรอลึงเมียดาธิปเต็ยกน็องสังกุมข

แมร์). ภูมิจิต เรืองเดช (แปล). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

สรุย์ี สมิารกัษ์ และธรีะ ทองสง. 2537. การตัง้ครรภ์และการคลอด. เชยีงใหม่: ภาควชิาสตูศิาสตร์-

นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เอกสารภาษาอังกฤษ

Ang Chouléan. 1988. “The Place of Animism within Popular Buddhism in Cambodia: the 

example of the monastery.” Asian Folklore Studies 47 (1): 35-41. Accessed 

September 16, 2013. doi: dx.doi.org/10.2307/1178250.

Brown, Peter J. 1998. Understanding and Applying Medical Anthropology. Toronto: 

Mayfield Publishing Company.

Coates, J. Karen. 2005. Cambodia Now: life in the wake of war. Jefferson, N.C.: 

McFarland.

Cheng, Sun Kaing. 2010. “Plants at the core of the Khmer Traditional Medicine.” Paper 

presented at the 2nd Symposium of the Flore du Cambodge, du Laos, et du 

Vietnam. Symposium of the CLV Flora, December 6th-8th.

Douglas, Mary. 1966. Purity and danger: an analysis of concepts of pollution and 

taboo. London: Routledge & Kegan Paul.

Foucault, Michel. 1984. “The Politics of Health in the Eighteenth Century.” in The  

Foucault Reader, edited by Paul Rabinow, 273-290. New York: Pantheon.

Gupta, Akhil and James Ferguson, eds. 1999. Culture, Power, Place: Explorations in 

Critical Anthropology. Durham: Duke University Press.



64 บุษบงก์ วิเศษพลชัย

Hart, Nicky. 1985. The Sociology of Health and Medicine. Causeway Press.

Helman, C.G. 2001. Culture, Health and Illness. New York: Arnold Publishers.

Holton, Robert. 2000. “Globalization’s Culture Consequences.” ANNALS, The Annals of 

the American Academy (AAPSS) 570, July: 140-152.

International Cooperation Office. 2008. Sihanoukville: City of Charm. Sihanoukville: 

Municipal Hall of Sihanoukville.

Jacobsen, Trudy. 2008. Lost Goddesses: the denial of female power in Cambodian 

history. Copenhagen S., Denmark: NIAS Press.

Keo Mony. 2004. Postpartum Heating Practice in Cambodia. Washington: Harborview 

Medical Center, University of Washington.

Koung Lo. 2007. “Postpartum Practices among Cambodian Women in Preah Vihear  

Province: a qualitative study of beliefs and practices.” MA thesis, Mahidol 

University.

Ledgerwood, Judy, ed. 2002. Cambodia emerges from the past: eight essays. Illinois: 

Southeast Asia Publications.

LeVine, Peg. 2010. Love and dread in Cambodia: weddings, births, and ritual harm 

under the Khmer Rouge. Singapore: NUS Press.

Longo, Gennaro. 2003. Medicinal plants and their Utilization. Italy: United Nations 

Industrial Development Organization and the International Centre for Science 

and High Technology.

MacLellan, Jennifer. 2010. “Antenatal anxiety in pregnant women from rural Cambodia.” 

British Journal of Midwifery 18 (11): 68-81.

Ministry of Health, Cambodia. 2008. Strategic Framework for Health Financing 2008–

2015. Phnom Penh: Ministry of Health. 

Montesanti, Stephanie. 2011. “Cultural Perceptions of Maternal Illness among Khmer 

Women in Krong Kep, Cambodia.” Explorations in Anthropology 11 (1): 90–106.

Nikles, Brigitte. 2008. “Women, Pregnancy and Health: Traditional Midwives among the 

Bunong in Mondulkiri, Cambodia.” Social Science & Medicine (56): 685-700.



65ประสบการณ์การคลอดของเมียฝรั่งชาวกัมพูชากับการปะทะกันของวัฒนธรรม 

Ovesen, Jan and Ing-Britt Trankell. 2010. Cambodians and their doctor: a medical 

anthropology of colonial and postcolonial Cambodia. Copenhagen: NIAS.

Ponndara Ith, Angela Dawson and Caroline S.E. Homer. 2013. “Women’s Perspective 

of Maternity Care in Cambodia.” Women and Birth 26 (1): 71-75. Accessed 

September 16, 2013. doi: dx.doi.org/10.1016/j.wombi.2012.05.002.

Slocomb, Margaret. 2003. The people’s republic of Kampuchea, 1979-1989: The  

Revolution after Pol Pot . Chiang Mai: Silkworm Books.

Tully, John A. 2002. France on the Mekong: a history of the Protectorate in  

Cambodia, 1863-1953. Lanham, Md.: University Press of America.

Walsh, M. 2007. Report on Status of Cambodian Women: domestic violence, sexual 

assaults and trafficking for sexual exploitation. Montreal: UQAM. 

White, M. Patrice. 2004. “Heat, Balance, Humors, and Ghosts: Postpartum in Cambodia.” 

University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA Health Care for Women  

International (25): 179–194.


