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เราจะต�อง “ต�อรอง” และ”ปรับตัว” อย�างไร ? เม่ือเดินอยู�ระหว�างเส�นทางสายน้ํานมแม�* 
 

ภัทรพรรณ ทําดี ** 
 
 “การเลี้ยงลูกดวยนมแม�” ได�กลายเป�นสัญลักษณ�ท่ีสําคัญอย�างยิ่งของการเป�นแม�ไปแล�วอย�าง
หลีกเลี่ยงไม�ได� แต�คงปฏิเสธได�ยากว�าการจะเป�นคุณแม�ในยุคนี้ เราจําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต�องรักษาท้ังอัต
ลักษณ� “ความเป�นแม�” ซ่ึงเป�นท่ีคาดหวังท้ังของสังคมและตัวตนของผู�หญิงเอง เนื่องจากถูกมองว�า
เป�นภาวะตามธรรมชาติท่ีผู�หญิงต�องยอมรับ และอัตลักษณ�ของ “ผูหญิงยุคใหม�” ท่ีต�องแบกความ
คาดหวังของครอบครัวและสังคมในเชิงเศรษฐกิจไปพร�อม ๆ กัน ซ่ึงเป�นท่ีประจักษ�แล�วว�า ผู�หญิง
เหล�านี้ต�องต�อสู�อย�างมากมายแค�ไหนเพ่ือให�ตนเองสามารถดํารงบทบาทท้ังสองส�วนให�ได�อย�างสมดุล
และสุดความสามารถ ไม�ว�าจะเป�น การต�อสู� กับธรรมชาติของร�างกายตนเองและลูก การ
ประนีประนอมกับความเชื่อในการเลี้ยงดูเด็กของคนในครอบครัวท่ีแตกต�างกัน การลงทุนกับอุปกรณ�
หรือเครื่องมือในการให�นม บริบทของการทํางานท่ีไม�เอ้ืออํานวย ความเหนื่อยล�าของร�างกาย ความ
สับสนกับข�อมูลท่ีหลากหลาย ความกดดันกับปริมาณน้ํานม ความเสี่ยงในการใช�ยาหรือสมุนไพรใน
การกระตุ�นน้ํานม ความเสี่ยงของการให�นมในท่ีสาธารณะ และบริบทอ่ืน ๆ ท่ีสร�างเง่ือนไขต�อการเลี้ยง
ลูกด�วยนมแม�*** 

จากประสบการณ�ของคุณแม� 60 ราย ท่ีเคยพยายามฝ<าฟ>นเง่ือนไขเหล�านั้นมาจนกระท่ังผ�าน
ช�วงเวลา 6 เดือนมาได� จนบางรายสามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาได�จนลูกอายุเกือบ 3 ป@ จะช�วยใน
การตอบคําถามท่ีว�า เม่ือคุณแม�อย�างเราต�องเผชิญอุปสรรคต�าง ๆ มากมาย แล�วเราต�องจัดการ
อย�างไรเพ่ือให�ก�าวข�ามผ�านสิ่งเหล�านั้นมาได� ซ่ึงประสบการณ�เหล�านี้ได�กลายเป�นบทเรียนสําคัญท้ังต�อ
ตัวผู�หญิงเอง และยังมีคุณค�าในเชิงองค�ความรู�สําคัญท่ีจะช�วยให�ผู�หญิงท่ีจะก�าวเข�ามาสู�วงจรดังกล�าว
ได�เรียนรู�และนําไปปรับใช�กับชีวิตของตนเองได�อีกด�วย 
 
อย�าเสียเวลากับการเอาชนะกัน 

เง่ือนไขท่ีสําคัญอย�างหนึ่งซ่ึงหลายครอบครัวอาจจะหลีกเลี่ยงได�ยาก โดยเฉพาะเม่ือสามี
ภรรยาไม�ได�เลี้ยงลูกกันเพียงลําพัง นั่นคือ ทัศนคติท่ีแตกต�างกันในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว ซ่ึงเป�น
ข�อดีท่ีมีคนในครอบครัวเข�ามาช�วยเหลือและเป�นท่ีพ่ึงให�กับคุณพ�อคุณแม�มือใหม�ได�รู�สึกอุ�นใจกับการ
ต�อนรับสมาชิกใหม� แต�ในบางสถานการณ�เม่ือผู�ช�วยเลี้ยงดูท่ีบ�านซ่ึงมักเป�นปู<ย�าตายายมีประสบการณ�
ในการเลี้ยงดูเด็กมาในรูปแบบหนึ่ง และส�วนใหญ�เป�นวิธีการเลี้ยงดูท่ีถ�ายทอดกันมาตามประสบการณ�
รุ�นต�อรุ�น และเป�นประสบการณ�ท่ีผ�านการลองผิดลองถูกด�วยตนเอง อีกท้ังสามารถเลี้ยงดูลูกในรุ�นท่ีมา
เป�นพ�อแม�ได�ประสบความสําเร็จมาแล�ว ในขณะท่ีพ�อแม�ยุคใหม�ในป>จจุบันเกือบท้ังหมดเรียนรู�ข�อมูล
                                           
* บทความน้ีเป�นส�วนหน่ึงของข�อค�นพบจากโครงการวิจัยเร่ือง “เส�นทางสายนํ้านมแม�: ประสบการณ�การต�อสู�ของแม�ทํางานยุคใหม�เพื่อแลก 
   กับการได�เล้ียงลูกด�วยนํ้านมตน” โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ ม่ันคงของมนุษย� ร�วมกับ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
** อาจารย�ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กรุงเทพฯ 10900 
*** สืบเน่ืองจากบทความเร่ือง “ในภาพฝ>น” กับ “ความเป�นจริง” บนเส�นทางสายนํ้านมแม� 

http://www.dwf.go.th/wofa/modules/website/upload/article/d268699ea7a4943338ecd5a71a535afa.pdf  
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เก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กผ�านสื่อสมัยใหม� เช�น อินเตอร�เน็ต หนังสือ และเอกสารวิชาการ ซ่ึงมักจะยืนยัน
และรองรับโดยผู�เชี่ยวชาญทางการแพทย� และองค�ความรู�สมัยใหม� ซ่ึงแน�นอนว�ามีข�อมูลหลายอย�างท่ี
มีความแตกต�างกัน ท้ังนี้เนื่องจากบริบทท่ีเป�นบ�อเกิดของประสบการณ�ของคนสองกลุ�มนี้มีความ
แตกต�างกันอย�างเห็นได�ชัด ต�างฝ<ายต�างจึงมีการโต�เถียง วิพากษ�วิจารณ� เก่ียวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กของ
กันและกัน แต�ถึงท่ีสุดแล�วก็ไม�อาจชี้ขาดได�อย�างชัดเจนและไม�เกิดประโยชน�ท่ีจะต�องไปตัดสินว�าใคร
เป�นฝ<ายถูกและใครเป�นฝ<ายผิดเพราะต�างก็ยึดถือข�อมูลท่ีมาจากฐานคิดแตกต�างกัน  

เราคงต�องยอมรับว�าในยุคท่ีต�างคนต�างแยกครอบครัวออกมาอยู�ไกลกัน ทําให�ไม�ค�อยได�มี
โอกาสรับรู�เรื่องราวของแต�ละฝ<าย ทําให�บางครอบครัวมีเพียงคู�สามีภรรยาท่ีรู�ว�าตนเองกําลังจะได�เป�น
พ�อแม�มือใหม�เท�านั้นท่ีดูแลจัดการเรื่องราวต�าง ๆ เก่ียวกับการดูแลครรภ� และการเตรียมความพร�อม
ด�วยตนเอง โดยส�วนใหญ� หาข�อมูลจากสื่อท่ีเข�าถึงได�เป�นตัวช�วย จนกว�าจะได�มาอยู�ร�วมกับพ�อหรือแม�
ของตนเองท่ีมารับหน�าท่ีช�วยเลี้ยงดูหลานอีกครั้งก็ต�อเม่ือคลอดลูกน�อยเรียบร�อยแล�ว โดยมาพร�อมกับ
ชุดความรู� ความเชื่อในการดูแลเด็กท่ีแตกต�างกัน แต�มีเปcาหมายเดียวกันคือมุ�งความรักความปรารถนา
ดีไปท่ีเด็กน�อยซ่ึงเป�นศูนย�กลางของครอบครัวเป�นหลัก จึงไม�ใช�เรื่องแปลกท่ีต�างฝ<ายต�างไม�ยอมกัน
เพราะต�างก็คิดว�าวิธีการท่ีตนเองเลือกเป�นวิธีการท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็กในสายตาของตนเอง ดังนั้นสิ่งท่ี
คุณแม�ควรจะย้ํากับตนเองไว�เสมอเม่ือต�องเจอกับสถานการณ�ดังกล�าวคือ “อย�าเสียเวลากับการ
เอาชนะกัน” เพราะมีแต�จะทําให�บรรยากาศในครอบครัวแย�ลงซ่ึงเป�นผลต�อสภาพจิตใจของคุณแม�
และลูกน�อยเองในท่ีสุด  

แล�วเราจะทําอย�างไรดี ? เม่ือเกิดเหตุการณ�แบบนี้... “การประนีประนอม” ถือว�าเป�น
ทางออกท่ีคุณแม�ส�วนใหญ�เลือกท่ีจะใช�มากท่ีสุด ซ่ึงวิธีการอาจแตกต�างกันไปตามแต�ละคนจะเห็นเป�น
ทางออกท่ีเหมาะสม หรือใครจะมีทักษะในการต�อรองได�มากกว�ากัน อย�างเช�น คุณแม�บางรายใช�วิธี
ค�อย ๆ ปรับทัศนคติร�วมกันต้ังแต�เนิ่น ๆ ท้ังการเปeดโอกาสให�ตนเองได�เรียนรู�ประสบการณ�จากคนรุ�น
แม�เก่ียวกับการเลี้ยงลูก ในขณะเดียวกันก็สร�างความคุ�นเคยกับปู<ย�าตายายโดยการให�ท�านได�มีส�วน
ร�วมกับการต้ังครรภ�ครั้งนี้ตั้งแต�ช�วงต�น เช�น การพาท�านไปพบแพทย�ด�วยในช�วงท่ีมีการฝากครรภ� และ
การให�ท�านได�เข�าร�วมการอบรมเก่ียวกับการดูแลครรภ�และการเลี้ยงดูเด็ก หรือแบ�งป>นเอกสารหรือสื่อ
ท่ีเก่ียวข�องกับการเลี้ยงดูเด็กแก�ท�านด�วย โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด�วยนมแม� ในกรณีบางครอบครัวท่ี
ไม�ได�อยู�ใกล�กัน ทําให�ไม�มีโอกาสท่ีจะไปร�วมกิจกรรมเหล�านั้น ก็อาจใช�แค�การพูดคุยบอกเล�าถึงการ
ดูแลตนเอง การปฏิบัติตนในขณะต้ังครรภ�อย�างต�อเนื่องให�กับท�านได�รับทราบด�วย ไม�ใช�ให�เฉพาะผู�
เป�นสามีได�มีส�วนร�วมในเรื่องนี้เท�านั้น ท้ังนี้เพ่ือเปeดโอกาสให�ท�านได�ปรับทัศนคติในการเลี้ยงดูลูกไป
พร�อม ๆ กับตัวแม�ด�วย ในทางกลับกัน คุณแม�เองก็จะได�มีโอกาสเรียนรู�ประสบการณ�ในการดูแลเด็ก
จากคนรุ�นก�อนเพ่ือเป�นฐานในการตัดสินใจและเตรียมพร�อมล�วงหน�าในกรณีท่ีพบว�ามีเง่ือนไข
บางอย�างท่ีต�างฝ<ายต�างยึดถือในการเลี้ยงดูเด็กเพ่ือเตรียมรับมือกับสถานการณ�ดังกล�าวต�อไป  

วิธีการเหล�านี้อาจช�วยลดความขัดแย�ง และความกดดันในครอบครัวลงได�บ�าง โดยแต�ละฝ<าย
ต�างต�องพยายามยอมรับและปรับเข�าหากันในระดับท่ีต�างฝ<ายต�างยอมรับกันได� ซ่ึงไม�สามารถกําหนด
ตายตัวได�ว�าแค�ไหนจึงเรียกว�าเพียงพอ ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความพึงพอใจในแต�ละครอบครัว และตามแต�
เส�นแบ�งของคุณแม�แต�ละคนท่ีจะยอมรับได� ซ่ึงโดยส�วนใหญ�มักจะเป�นเรื่องเก่ียวกับการปcอนกล�วย 
การปcอนน้ํา และอาหารอ่ืนๆ แก�เด็กเล็ก ซ่ึงการท่ีต�างฝ<ายต�างก็ยึดถือหลักการของตนเองอย�างตึง
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เกินไปโดยไม�ยืดหยุ�นเลยก็อาจนํามาซ่ึงความขัดแย�งและอึดอัดใจกันในครอบครัวได� ในกรณีนี้การ
เจรจากันด�วยเหตุผลจึงเป�นผลดีกว�าการพยายามจะบอกว�าฝ<ายไหนถูกฝ<ายไหนผิด เพราะท�ายท่ีสุด
แล�วคนท่ีเสียประโยชน�ท่ีสุดก็คือเด็กเอง โดยเลือกดูว�าสิ่งใดท่ียอมรับแล�วไม�ส�งผลกระทบต�อสุขภาพ
ของลูกมากนักและอยู�ในระดับท่ีตนเองพอยอมรับได�เพ่ือลดความตึงเครียดของอีกฝ<าย และไม�ทําให�
อีกฝ<ายรู�สึกว�าประสบการณ�ของตนเองถูกลดคุณค�าและความสําคัญลง 
 
ไม�มีอะไรเป�นสูตรสําเร็จตายตัว 

หากมองในอีกแง�มุมหนึ่ง การท่ีแม�ได� มีโอกาสเรียนรู�ประสบการณ�ในการเลี้ยงดูเด็ก
หลากหลายรูปแบบถือเป�นช�องทางท่ีทําให�มีทางเลือกมากข้ึน อีกท้ังสามารถนํามาปรับเปลี่ยนให�เข�า
กับบริบทของตนเอง เพราะการเลี้ยงลูกไม�มีสูตรสําเร็จตายตัว หรือชี้ขาดได�ว�าถูกหรือผิด ทฤษฎีหรือ
หลักการต�าง ๆ มีไว�เพ่ือเป�นกรอบหรือแนวทางเท�านั้น แต�ในสถานการณ�จริงจําเป�นต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนให�เข�ากับบริบทของแต�ละคนซ่ึงมีความแตกต�างกัน โดยเลือกวิถีทางท่ีทําให�ตนเองสามารถ
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�ในระดับท่ีตนเองสบายใจ และคนรอบข�างท่ีเก่ียวข�องสามารถร�วมกันดูแลเด็กได�
อย�างลงตัว โดยไม�รู�สึกอึดอัดหรือยากลําบากจนเกินไป โดยเริ่มต้ังแต�การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให�นม
ให�เหมาะสมกับสถานการณ�ของตนเอง ตัวอย�างเช�น คุณแม�บางรายต�องตัดใจให�ลูกกินนมแม�ท่ีป>hมใส�
ขวดท้ัง ๆ ท่ีรู�สึกว�าการท่ีลูกได�ดูดนมจากอกแม�นั้นลูกจะรู�สึกอบอุ�นม่ันคงเช�นเดียวกับท่ีแม�ก็รู�สึกถึง
ความผูกพันกับลูกอย�างมากก็ตาม เพราะคาดการณ�แล�วว�าหากเกิดภาวะลูกติดเต�าหลังจากท่ีต�อง
กลับไปทํางานจะจัดการกับชีวิตของตนเองลําบาก ท้ังตัวลูกเอง คนช�วยเลี้ยง และตัวแม�เอง ท้ัง ๆ ท่ี
เพ่ือนและคนรอบข�างพยายามเฝcาบอกข�างหูทุกวันว�า ต�องให�ลูกดูดจากเต�าจะอบอุ�นกว�าเพราะ
หลักการก็บอกไว�แบบนั้น หรือในรายท่ีไม�สามารถเลี้ยงลูกเองได�จําเป�นต�องส�งลูกไปเลี้ยงท่ีต�างจังหวัด 
ทําให�แม�เหล�านี้ไม�ได�มีโอกาสอยู�กับลูกจึงจําเป�นต�องป>hมนมให�ลูกกินนมจากขวดนมเท�านั้นแล�วส�งนมท่ี
ป>hมไปให�ลูกกินท่ีต�างจังหวัดก็มี ซ่ึงในท่ีสุดคุณแม�เหล�านี้จึงตัดสินใจขอเลือก “เอาท่ีสบายใจแลวกัน” 
เพราะประเมินแล�วว�าชีวิตจะดูยากลําบากมากกว�าหากต�องเลี้ยงลูกตามสูตรสําเร็จแบบนั้น แต�ท้ังนี้
ต�องข้ึนอยู�กับความจําเป�นในแต�ละราย และความสะดวกของคุณแม�แต�ละรายเองท่ีจะตัดสินใจเลือก
เลี้ยงลูกด�วยนมแม�ในรูปแบบใด 

นอกจากนั้น ถึงแม�ว�าประโยชน�ของนมแม�จะเป�นท่ียอมรับท้ังในกลุ�มคุณแม�เอง และคนใน
สังคมโดยรวมก็ตาม แต�เม่ือถึงเวลาท่ีจะต�องเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จริง ๆ นอกจากคํานึงถึงเรื่อง 
“ประโยชน'” แล�ว ยังอาจต�องเพ่ิมเง่ือนไขในเรื่อง “ความสะดวก” เข�าไปด�วย เพราะแม�ส�วนใหญ�เม่ือ
ต�องกลับไปทํางานแล�วต�องฝากให�คนในครอบครัวท่ีบ�านช�วยเลี้ยงลูก ซ่ึงหนีไม�พ�นปู<ย�าตายายซ่ึงเป�น
ผู�สูงอายุท้ังสิ้น ในขณะท่ีการเลี้ยงเด็กในป>จจุบันมีข้ันตอนหลายอย�างแตกต�างจากในอดีตทําให�ดู
ยุ�งยากและอาจเป�นภาระหนักสําหรับผู�สูงอายุเช�นกัน ทางออกอย�างหนึ่งจากประสบการณ�ของแม�กลุ�ม
นี้เพ่ือให�ลูกยังคงได�กินนมตนเองก็คือ การพยายามหาวิธีอํานวยความสะดวกต�อคนเลี้ยงมากข้ึน เช�น 
การเตรียมนมแยกใส�ขวดไว�ตามจํานวนม้ือให�พอดีเพ่ือให�ผู�ช�วยเลี้ยงดูท่ีบ�านหยิบให�เด็กกินได�อย�าง
สะดวก โดยต�องให�แน�ใจว�านมแม�ท่ีเก็บไว�นั้นมีความสะอาดและปลอดภัยสําหรับเด็ก ท้ังนี้เพ่ือแลกกับ
ความสบายใจท้ังของผู�เลี้ยงและของแม�จึงต�องพยายามปรับเปลี่ยนให�สอดคล�องกับบริบทการเลี้ยงลูก
ของตนเอง ซ่ึงคุณแม�แต�ละรายก็จะมีวิธีการอํานวยความสะดวกในเรื่องเหล�านี้แตกต�างกันไป แต�ใน
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กรณีท่ีคุณแม�ไม�สบายใจหรือไม�แน�ใจว�าวิธีการท่ีตนเองเลือกจะปลอดภัยกับลูกหรือไม�ก็อาจปรึกษากับ
ผู�เชี่ยวชาญก�อนท่ีจะเอาวิธีการเหล�านั้นไปลองใช�ได� 

อย�างไรก็ตาม โดยท่ัวไปแล�ว คุณแม�ส�วนใหญ�มักต้ังความหวังกับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ของ
ตนเอง ไม�ว�าจะเป�นปริมาณน้ํานม ช�วงระยะเวลาในการให�นม และรูปแบบการให�นม เป�นต�น ซ่ึงส�วน
หนึ่งมาจากการมีเกณฑ�เปรียบเทียบ ท้ังเปรียบเทียบกับเพ่ือน เปรียบเทียบกับข�อมูลของผู�เชี่ยวชาญ 
เปรียบเทียบกับแม�รายอ่ืน ๆ ท่ีได�รับรู�ประสบการณ�มา และเปรียบเทียบกับเกณฑ�ท่ีตนเองกําหนดหรือ
คาดหวังไว�เอง สิ่งเหล�านี้ล�วนก�อให�เกิดความรู�สึกกดดัน เครียด และวิตกกังวล ถึงแม�แม�หลายราย
ยอมรับว�ารู�ดีถึงผลกระทบท่ีตามมา แต�ส�วนใหญ�อยู�ในภาวะ “อดไม�ไดจริง ๆ” แต�ท้ังหมดก็เพียงเพราะ
กลัวว�าจะไม�มีนมให�ลูกกินนั่นเอง ดังนั้น สิ่งท่ีจะทําได�คือ ความพยายามในการลดความตึงเครียด
เหล�านั้น ไม�ว�าจะเป�นการผ�อนคลายตัวเองในยามท่ีต�องป>hมนม ไม�ว�าจะเป�นการดูหนังฟ>งเพลง หรือบาง
คนใช�วิธีการเอารูปลูกข้ึนมาดูในระหว�างป>hมนม ท้ังนี้เพ่ือให�ตนเองผ�านช�วงเวลาเหล�านั้นมาได�อย�างเป�น
สุข แทนท่ีจะต�องคิดกังวลและวิตกกับปริมาณน้ํานมท่ีจะได�มากจนเกินไป เพราะช�วงเวลาแห�ง
ความสุขอันเนื่องมาจากการให�นมนี้ ไม�ว�าจะด�วยวิธีใดก็ตาม ถือเป�นช�วงเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตซ่ึงบางคน
อาจมีช�วงเวลาดังกล�าวได�เพียงครั้งเดียวเท�านั้น จึงควรทําให�ช�วงเวลาเหล�านั้นเป�นเวลาท่ีมีคุณค�าและ
เติมเต็มไปด�วยความสุขจะดีกว�า 

จะเห็นได�ว�า ถึงแม�คุณแม�ยุคใหม�จะได�รับข�อมูลการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�มาในลักษณะท่ีไม�ค�อย
แตกต�างกัน เนื่องจากเป�นความรู�ชุดเดียวกันแต�เผยแพร�ผ�านช�องทางท่ีแตกต�าง แต�คุณแม�แต�ละรายจะ
มีวิธีการในการลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยนให�เข�ากับบริบทของตนเอง ไม�ว�าจะเป�นบริบทภายใน
ครอบครัว บริบทของการทํางาน และความรู�สึกนึกคิดของตนเอง โดยไม�จําเป�นต�องมีสูตรสําเร็จ
ตายตัว และเพ่ือลดแรงกดดันท้ังจากภายในตนเอง และจากการปฏิสัมพันธ�กับคนภายนอก ท้ังนี้โดยมี
เปcาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือให�สามารถเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ได�อย�างเต็มท่ีในแบบของตนเอง โดยยัง
สามารถใช�ชีวิตต�อไปได�อย�างปกติ 

 
อย�าพยายามต�อสู!เพียงลําพัง 
 ถึงแม�การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�จะดูเป�นความรับผิดชอบของผู�หญิงท่ีเป�นแม�เป�นหลักเพราะนม
แม�ต�องกลั่นมาจากอกแม�เท�านั้น แต�จริง ๆ แล�ว สิ่งท่ีจะทําให�การเลี้ยงลูกด�วยนมแม�สัมฤทธิ์ผลต�อง
เกิดจากความร�วมมือของคนรอบข�างเราด�วย ดังนั้นแม�จึงไม�จําเป�นต�อง “ต�อสูเพียงลําพัง” แต�ถึงเวลา
ท่ีต�องพบเจอกับเง่ือนไขและอุปสรรคต�าง ๆ ข้ึนมา ให�ลองต้ังสติเพ่ือคิดดูว�ามีใครหรืออะไรท่ีเราพอจะ
พ่ึงพาได�บ�าง ไม�ว�าจะเป�นคนในครอบครัว คนในท่ีทํางาน สื่อและเทคโนโลยีรอบตัว แม�แต�เพ่ือนบ�าน 
เพราะถึงแม�เด๋ียวนี้เราจะต�างคนต�างอยู�แต�ก็ไม�ถึงกับต�องปeดบ�านเพ่ือเลี้ยงลูกตามลําพัง นอกจากนั้น 
คนในสังคมท่ีเข�าใจและพร�อมจะให�ความช�วยเหลือเรายังพอมี ท้ังนี้ยังต�องข้ึนอยู�กับตัวคุณแม�ด�วยว�า
จะมีทักษะและเรียนรู�ท่ีจะจัดการกับเง่ือนไขเหล�านี้อย�างไร 
 นอกเหนือจากการต�อรองและปรับตัวในครอบครัวซ่ึงมีผลต�อความพร�อมในการเลี้ยงลูกด�วย
นมแม�แล�ว สถานท่ีทํางานเป�นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งซ่ึงเป�นเสมือนสนามรบอีกแห�งท่ีแม�ต�องฝ<าฟ>นอุปสรรคไปให�
ได�หากมีความต้ังใจแล�วว�าจะเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ไปพร�อม ๆ กับยังคงทํางานให�กับองค�กรต�อไปด�วย แต�
ไม�ใช�เรื่องง�ายท่ีจะต�อรองเพ่ือเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล�านี้เพราะการทํางานมีส�วนเก่ียวข�องกับผู�คนหลาย
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ฝ<าย ท้ังองค�กร ผู�บังคับบัญชา และเพ่ือนร�วมงานซ่ึงจําเป�นต�องมีความเข�าใจในบทบาทความเป�นแม� มี
ความเห็นอกเห็นใจ และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันจึงจะทําให�แม�สามารถรักษาท้ังบทบาทในหน�าท่ีการ
งานและบทบาทของแม�ได�อย�างสมดุล ท้ังนี้เนื่องจากส�วนใหญ�บริบทของการทํางานของผู�หญิงใน
ป>จจุบันมักไม�ค�อยสอดคล�องกับการเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ไม�ว�าจะเป�นพ้ืนท่ีสําหรับการป>hมและเก็บน้ํานม 
รูปแบบการทํางานหรือลักษณะของงาน บางคนทํางานท่ีต�องออกนอกสถานท่ี หรืองานท่ีต�องต�อนรับ
และบริการลูกค�าอยู�ตลอดเวลา อีกท้ังการใช�เวลาในการทํางานซ่ึงคุณแม�บางรายต�องทํางานเป�นกะ 
เลิกงานดึก หรือเข�างานเช�า จะเห็นได�ว�าบริบทของงานท่ียืดหยุ�น ท�ามกลางความเข�าใจของผู�ร�วมงาน 
ผู�บังคับบัญชา และผู�เก่ียวข�องอ่ืน ๆ ในสังคมภายนอกองค�กร เป�นเง่ือนไขสําคัญของการปรับตัวในท่ีนี้ 
ในขณะท่ีแม�บางคนถึงกับตัดสินใจท่ีจะลาออกจากงานเพราะรู�สึกว�าเป�นการยากลําบากเกินไปท่ีจะ
จัดการกับสถานการณ�เหล�านี้ได�จนรู�สึกท�อแท�อย�างมากเพราะหากเลือกท่ีจะเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ต�อไป
อาจจะต�องเลิกทํางาน หรือหากจะเลือกงานก็อาจจะต�องเลิกให�นมลูกในท่ีสุด  
 อย�างไรก็ตาม บางครั้งเราอาจไม�จําเป�นต�องเลือกทางใดทางหนึ่งในสองตัวเลือกนั้น เพราะ
การสร�างความเข�าใจ และขอความช�วยเหลือเบ้ืองต�นจากคนรอบข�างในท่ีทํางานเป�นสิ่งท่ีคนเป�นแม�พึง
กระทําได� โดยแม�ต�องพร�อมท่ีจะรับภาระความรับผิดชอบและวางตัวให�เหมาะสมเพ่ือรักษา
ผลประโยชน�ขององค�กรเช�นกัน เพ่ือแสดงให�เห็นว�า ถึงแม�จะเลี้ยงลูกด�วยนมแม�แต�ก็ไม�ได�ส�งผลกระทบ
ต�อการทํางานในองค�กร แม�บางรายยอมรับว�าจําเป�นต�องนํางานบางส�วนกลับมาทําท่ีบ�านเพ่ือไม�ให�
กระทบกับงานโดยรวมขององค�กรและลดแรงกดดันท่ีเกิดจากสายตาของเพ่ือนร�วมงานบางรายท่ีรู�สึก
ว�าตนเองถูกเอาเปรียบ สิ่งเหล�านี้เริ่มต�นได�ต้ังแต�การเตรียมความพร�อมล�วงหน�าไม�ใช�เฉพาะกับตัวเอง
เท�านั้น แต�เป�นการเตรียมความพร�อมของผู�ท่ีเก่ียวข�องอ่ืน ๆ ในท่ีทํางานด�วย โดยการแจ�งหรือบอก
กล�าวความต้ังใจในการให�นมแม�ของตนเองล�วงหน�าก�อนท่ีจะมีการลาคลอด ท้ังนี้ เ พ่ือให� ท้ัง
ผู�บังคับบัญชาและเพ่ือนร�วมงานในองค�กรได�วางแผนปรับเปลี่ยนคนทํางานหรือลักษณะการทํางานให�
สอดคล�องกับการทํางานของแม�หลังจากท่ีกลับมาทํางานเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือแม�ทํางาน
ไม�สามารถทํางานบางอย�างหรือใช�เวลาในการทํางานได�เหมือนเดิม หรือหากมีพนักงานในองค�กรท่ี
ต�องตกอยู�ในสถานการณ�แบบเดียวกันหลายราย องค�กรอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนบริบทหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับความจําเป�นในการป>hมนมในท่ีทํางานให�ได�หากเป�นการรู�ล�วงหน�า แต�จาก
ประสบการณ�ของคุณแม�หลายรายท่ีจําเป�นต�องออกไปทํางานนอกสถานท่ีเป�นบางครั้ง โดยต�องไปขอ
ยืมสถานท่ีในการป>hมนม หรือขอฝากแช�นมในตู�เย็นของหน�วยงานท่ีตนเองต�องไปติดต�องานบ�าง ซ่ึงมัก
ได�รับความช�วยเหลือเป�นอย�างดี ทําให�เห็นว�า ความมีน้ําใจของคนในสังคมเม่ือรับรู�ว�ามีผู�หญิงท่ี
พยายามอย�างยิ่งท่ีจะให�ลูกได�กินนมแม�นั้นแสดงออกผ�านการช�วยเหลือเล็กๆ น�อยๆ ท่ีพอช�วยได�ด�วย
ความเต็มใจ เป�นสิ่งท่ีหาได�ไม�ยากในสังคมไทย 

นอกจากความช�วยเหลือท่ีได�รับจากท่ีทํางานแล�ว การพยายามหาเพ่ือนท่ีเรียกได�ว�า “หัวอก
เดียวกัน” เพ่ือไว�แลกเปลี่ยนพูดคุยท้ังประสบการณ� และอารมณ�ความรู�สึกท่ีมีร�วมกัน อาจเป�นอีก
ช�องทางหนึ่งท่ีช�วยลดความรู�สึกยากลําบากหรือกดดันในขณะท่ีต�องเลี้ยงลูกด�วยนมแม�ลงไปได�บ�าง ซ่ึง
ป>จจุบันไม�จําเป�นต�องเริ่มต�นจากเพ่ือนท่ีรู�จักกันอยู�แล�วเท�านั้น เพราะในโลกออนไลน�เราสามารถ
เริ่มต�นคุยกับคนท่ีไม�รู�จักแต�มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได� ซ่ึงแม�ยุคใหม�ได�ใช�ช�องทางเหล�านี้ในการ
เข�าถึงข�อมูลประสบการณ�การเลี้ยงลูก ถึงแม�ในมุมหนึ่งอาจมองว�าเป�นความเสี่ยง แต�เป�นความเสี่ยงท่ี
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พอจะรับมือหรือจัดการได� เช�น บางคนใช�สื่อสังคมออนไลน�ในฐานะเป�นผู�อ�านหรือเก็บเก่ียวข�อมูลเป�น
หลัก ในขณะท่ีบางคนก็เข�าร�วมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ�วิจารณ� โต�แย�งกัน 
ในขณะท่ีอีกกลุ�มหนึ่งมีการนัดพบเพ่ือพูดคุยหรือมีกิจกรรมเก่ียวกับลูกต�อเนื่องกันในโลกภายนอก
ต้ังแต�เริ่มต้ังครรภ�จนกระท่ังคลอด ซ่ึงคุณแม�กลุ�มนี้มองว�าเป�นประโยชน�ท้ังกับตนเองซ่ึงเป�นแม�ท่ีจะได�
แลกเปลี่ยนประสบการณ�กับคนท่ีเผชิญสถานการณ�แบบเดียวกัน และเป�นประโยชน�ต�อลูกท่ีจะมีเพ่ือน
รุ�นราวคราวเดียวกันต�อไป สิ่งเหล�านี้ยังเป�นเหมือนแรงสนับสนุนทางสังคมซ่ึงกันและกันระหว�างคนท่ี
เข�าใจความรู�สึกซ่ึงกันและกันอีกด�วย 

 
จากข�อมูลท่ีนําเสนอมาแสดงให�เห็นว�า แม�ทํางานในป>จจุบันจําเป�นต�องต�อรองกับบริบทท้ังใน

พ้ืนท่ีส�วนตัวคือครอบครัว และพ้ืนสาธารณะภายนอกโดยเฉพาะท่ีทํางานซ่ึงเป�นอีกบทบาทสําคัญของ
ผู�หญิงในยุคนี้และเป�นท่ีคาดหวังอย�างสูงของคนในสังคมเพ่ือให�ตนเองสามารถทําหน�าท่ีแม�ได�อย�าง
เต็มท่ี ซ่ึงแม�เหล�านี้จะมีวิธีการต�อรองหรือจัดการกับเง่ือนไขต�าง ๆ อย�างไรข้ึนอยู�กับความพร�อม และ
วิธีการท่ีแม�แต�ละคนจะเลือกตามแต�ท่ีคิดว�าเหมาะสมลอดคล�องกับตน จึงส�งผลให�แม�แต�ละรายอาจมี
วิธีการต�อรองและจัดการท่ีแตกต�างกันไป ซ่ึงสิ่งเหล�านี้แสดงให�เห็นถึงความมีตัวตนของแม�ซ่ึงท�ายท่ีสุด
แล�วต�องเป�นผู�คิดและตัดสินใจด�วยตนเองว�าจะเลือกวิธีการเลี้ยงลูกอย�างไร ท้ังนี้โดยสังคมต�องมีส�วน
ร�วมรับผิดชอบในการสนับสนุนทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีจําเป�นแก�แม�กลุ�มนี้ท้ังในเชิงนามธรรมและรูปธรรม
ท่ีชัดเจนด�วย เพ่ือไม�ให�แม�ต�องเป�นผู�รับผิดชอบและต�อสู�บนเส�นทางสายนี้เพียงลําพัง 


